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Джеф Кини,  Дневникът на един дръндьо... 

 

      
...”В плен на снега” 

Грег Хефли има големи неприятности. Повредена е училищна собственост 

и той е основният заподозрян. Невероятната подробност е, че е невинен. 

Поне отчасти...   

...„Двама са малко, трима са много” 

     
Любовта витае във въздуха... но какво ли значи това за Грег Хефли? 

Танцовата забава за Свети Валентин е преобърнала света му с 

главата надолу. Въпреки отчаяните усилия да се намери дама, той се 

тревожи, че ще остане на сухо през тази съдбоносна вечер. 

Най-добрият му приятел Раули също няма изгледи за успех, но това е 

слаба утеха...Но за една вечер могат да се случат толкова много неща... 

....„Кофти късмет”     

Грег Хефли е преследван от злополучен късмет. Дори най-добрият му  

Приятел Раули го е зарязал, а намирането на нови приятели в средното 

училище е истинско предизвикателство. За да обърне късмета си, Грег 

рискува като залага на случайността и се оставя на течението. Дали 

съдбата ще му се усмихне или му е писано да следва своя кофти късмет? 



 
 

***** 
Пако Хименес,  ”Soy Luna” 

 

                     
                                                  „ Приключението започва”   

    

Ваканцията е към края си и родителите на Луна са решили да приемат едно 

неочаквано предложение – да започнат нов живот в друга страна. 

Луна не е сигурна, че е готова да загърби всичко, което я прави щастлива – 

приятелите си и нощите, прекарани в каране на ролери, но е твърдо решена 

да се впусне в едно ново приключение... 

 

***** 
 

      
„Състезание на колела” 

 

Ентусиазмът на Луна винаги привлича положителни събития и едно от 

доказателствата за това е новината, че тя и Симон се завръщат  в 

състезателното пързаляне! Между натоварените тренировки, сложните 

съчетания и забавните моменти с новите си приятели Луна усеща, че 

объркана от чувствата си към Симон ...и Матео! 

Засега обаче трябва да се фокусира единствено върху най-голямата си 

мечта – карането на кънки! 
 

 

 

***** 



 

 

 

 

Катя Алвес, 

„Клубът на мъфините. Най-веселата екскурзия на всички времена” 

     
 

Знаете ли кое е абсолютни нелогично? Това, че никога не можем да 

опознаем приятелките си достатъчно добре. Поне Луна смята така, след 

като Тамтам и поверява една много голяма тайна – нещо, заради което 

Тамтам по никакъв начин не може да отиде на училищната екскурзия! 

Но както винаги, Клубът на мъфините идва на помощ и така Лулу, Тамтам, 

Миранда и Лин преживяват най-забавната и най-неочакваната екскурзия... 

 

***** 
 

Мариане Ефингер, 

„Лиза и къпиновата принцеса. Много тортички за едно приключение” 
 

 
Някой е влязъл с взлом в дома на баба Фридхен. И тъй като къщата и е 

пълна с какво ли не, тя не знае дали нещо е откраднато. Но в градината и 

има някакви странни следи, които Бандата на лъвовете веднага се заема да 

изследва. Лиза, Парвати и Неле обаче откриват нещо, което Лъвовете не са 

забелязали. А то се оказва изненада за всички ! 

***** 
 

 



 

Родки, Джеф  

                   
                                               Близнаците Тапър  

вилнеят из Ню Йорк       се явяват на избори 

 

Ще се забавлявайте невероятно с дванадесет годишните близнаци  

Клаудия и Рис Тапър и техните приятели... 

Книжките са написани в стила на общуване на днешните хлапета 

 и включват снимки, чат истории, онлайн игри и текстови съобщения... 

динамични, забавни, интересни. 

***** 
„Математика за лека нощ. Забавни задачки за малки умници „ 

     от авторката Лoра Овърдек        

       
Книга с мисия: превръща страховитата математика в забавление, а всеки 

малчуган – в суперумник! 

                            Съдържа задачки с 3 нива на трудност: - 

                                                за умничета, умници и големи умници! 

Задачки-закачки, които показват, че математиката е забавна, полезна и 

необходима за почти всичко в нашето ежедневие? 
 

***** 
 

 

 

 

 



Юрген Брюк. ”Пътешествие в чудния свят на математиката” 

 

 
 

Необикновена енциклопедия отличена с престижната награда „ЕМИС” 

Запознайте се с много любопитни факти: 

 Кога и как са открити числата ; Откриването на нулата;  

Колко голямо е числото „Пи”; Какви са мерните единици? 

Запознайте се с прочутите математици и техните постижения; 

Различните календари, сметалото, калкулатора и суперкомпютъра... 

Ще намерите и много идеи за експерименти, наблюдения и игри. 

 

***** 

 
„Тестове за интелигентност за деца. Логика ; Концентрация ; 

Математическо мислене ; Пространствено мислене ” 

 

Забавни тестове с игрови ефект и много предизвикателства към децата,  

за да развият своя интелект и умствен потенциал 

 

***** 
 

                         „36 приказки от Далечни земи” 


