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                         Училище за приказки                      Голямата церемония  

Роуз е нормална тийнейджърка на Земята   Най-важното събитие в Кралската 

и не знае нищо за приказния си произход.        академия предстои! Голямата  

     Но един ден по случайност открива        церемония, на която всеки ученик 

магически ключ, който я отвежда в приказна      получава магически любимец, 

  земя и животът и се преобръща... Роуз се    който да му помага във възложените 

    оказва записана в училището за магии и                                            мисии.... 

вълшебни приказки, а също така научава, че 

е внучка на Пепеляшка!? Какво може повече да иска едно момиче? 

 

***** 

     
 

Пако Хименес. Soy Luna: Следвай мечтите си    

Луна трябва да се подготви за международното състезание по кънки 

заедно с приятелите си от Джам и Ролер. Но за да осъществи 

мечтите си, първо ще трябва да реши проблемите в училище,  

сложните чувства и някои недоразумения... 

 

 



***** 
Доминик  Демерс, Загадъчната библиотекарка 

(Втора книга от поредицата за Приключенията на госпожица Шарлот) 

 

    
Когато ексцентричната госпожица Шарлот пристига в градчето Сан Анатол, 

за да поеме грижата за миниатюрната му библиотека, местните откриват, че тя 

има различен подход към ...всичко.  

В дълга синя рокля и с огромна шапка на главата, тя извежда книгите си 

 на разходка и показва на децата, че четенето може да е и забавно, и полезно. 

***** 

 
Джеф Кини с Поредицата: Дневникът на един дръндьо: Искам вкъщи! 

Семейство Хефли, започва обещаващо пътуване, в което скоро настъпват 

обрати.Обезумели гларуси, пътни инциденти, избягало прасе – това със  

сигурност не е представата на Грег Хефли за семейна идилия. 

Но дори и най-смотаната екскурзия на света може да се превърне  в приключение. 

***** 

 
Жил Парис, Животът ми като Тиквичка 

Приключението на Икар, с прякор Тиквичка, деветгодишно момченце, 

което по случайност застрелва майка си алкохоличка. 

Заради тази трагедия, момчето е заведено в приемен дом, където изучава 

един нов свят, който не го плаши. Един разказ и смешен и разтърсващ,  с       

(не)очаквано щастлив край... 

 
 


