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Иън УаЙъбро с ПОРЕДИЦАТА ЗА  МАЛКИЯ ВЪЛК 

„Малкият вълк: Дневник на великите приключения” 

      

…Малкият Вълк решава да превърне Колежа по Коварства в най-веселото 

и забавно училище на света – Училище за Приключения! Но плановете му 

се объркват и той е принуден заедно със своите приятели да потегли на 

дълго и опасно пътешествие… 

         

„Малкият вълк: Академия за привидения” 

…Труден ли е входният тест на Академията за Привидения? Кой е най-

страхотният училищен дух?.. 

 

 



       

„Малкият вълк и неговата БАНДА”  

Забавлявайте се с бандата на опасните, хитри и ловки юнаци … 

 

      

„Малкият вълк: Пирати в Бурното море” 

...Смело напред по следите на съкровището на стария пират Гърлогриз 

Черната козина! И по-бързо, защото към него се е устремил най-големият 

ужас на моретата – капитан Катран и неговата шайка безмилостни пирати! 

 

 

Дейвид Уолямс „Зъбар Злобар”  

Вилнееше някакво зло. Но кой или какво стоеше зад него? Прочетете тази 

книжка и узнайте. 

 



 

 

Десета книжка от любимата поредица ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН ДРЪНДЬО 

 

 

„Дневникът на един дръндьо. Доброто старо време” 

 Едно време животът е бил далеч по-хубав. Или пък не? Това е въпросът, 

който преследва Грег, докато целият град доброволно се изключва от 

мрежата и изоставя електронните джаджи. Но съвременният живот си има 

своите удобства, а дръндьото сякаш изобщо не е скроен за света на 

миналото.. 

 

 

Л. Франк Баумн ”Как малкият Клаус стана дядо Коледа”  

Тази книжка е увлекателен разказ за волното детство на малкия Клаус с 

голямо сърце, който ще отрасне сред невероятни същества, ще се научи да 

надхитрява злото, а после ще се върне в света на хората и ще дарява 

радост. 



 

„Любими Коледни истории” от Джани Родари  

Хората казват, че в навечерието на Коледа се случват чудеса.  По Коледа 

студът се превръща в топлина, лошото става добро, а ежедневието се 

отърсва от сивата си перушина, за да донесе любов и светлина. 

 

Божана Апостолова „Малката Голяма Божана и най-щастливата Коледа” 

Десета книжка от поредицата за „Малката Божана”, която скоро ще 
навърши 9 години. В нея ще прочетете интересни и забавни истории за 

най-красивия празник Коледа. 
 

             
„Сватби на животни и неща” от Рая Господинова и Георги Господинов  
 

…Измислици и драскулки…Какво ще стане, ако се съберат диван и 
крокодил, костенурка и шкаф, книга и сладолед, камила и чайник… 

За невидимия живот на нещата около нас , за фантазиите и  
измислените игри. 

 



 
„Няма грешка има смешка. Стихотворения за палави деца” 

 
С предишните си две книжки „Цвете в саксия” и „Да погалиш таралежче”  
писателят Васил Сотиров смята, че се е отсрамил пред двете си деца, а с 

настоящата книжка възнамерява да се отсрами както  пред вас, така и 
пред всичките си внучета. 

 

 
„Топлото човече” от Мая Дългъчева и Невена Ангелова 

 
През зимата има най-много работа. Тогава хората са най-премръзнали…но 
Топлото Човече работи в Министерство на топлината и сърдечните грижи. 

По прозорците, замъглени от въздишки, рисува сърчица и …. 
 
 

         
„Приключенията на Лиско и Рижка” 

…Рижка е пъргава катеричка, най-добрата майсторка на шоколадови торти 
в гората. Лиско е добро и симпатично лисиче, което обича да си похапва, 

понякога скришом. Двамата са големи приятели. От време на време се 
карат, но винаги се сдобряват и заедно минават през различни премеждия 

и приключения… 
 
 



        
 „Не е честно” 

…Виктор Самуилов показва как децата разконспирират шмекеруването на 
„възрастното” мислене и успяват шеговито да го победят… 

 

   
Катя Антонова и „Феята от захарницата” 

…Една невероятно смешна, но не и захаросана детска книга. За една фея и 
едно момче на име Филип. За едно странно приятелство и за всичките 

смешки, които могат да произтекат от него… 

 

   
 

Сали Гарднър с „Три мариновани херинги” 
Вторият случай на вълшебната детективска агенция, в която ще разберете 
кой открадна късмета на цели трима човека, защото един мъж излетя от 
ботушите си като ракета, как една жена получи розова коса, защо едно 

куче стана основен свидетел и как вълшебните детективи Емили, Фиджет и 
Бъстър успяха да разплетат този тройно заплетен понамирисващ случай! 

 


