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Диана Петрова. „Приказки за цялото семейство” 

Книга за малките вълшебства в живота на всеки от нас. За истинските 

приятелства и обичта на родителите, за раждането и загубата на любим 

човек, за съхранените копнежи и дори за игрите – и с топка, и с таблет. 

***** 

 Приказна съкровищница: Приказки на дядо Пънч 

Панчо Панчев, известен като Дядо Пънч, е български писател. Автор е на над 

30 пиеси и на стотици произведения за деца – от гатанки и стихове до 

приказки, разкази и дори роман. 

       

В книжката се събрани 27 от най-обичаните приказки. Сред тях е и 

неиздаваната досега „Кукла Букла” – историята на една малка кукла с голяма 

мечта, често сравнявана с „Малкият принц” 

***** 

 



Моника Хюлсхоф. „Лъжичко и неговите приятели” 

       

Най-добрите приятели на света Лъжичко и Ножчо са скарани. „На никого не 

му е притрябвала някаква си лъжица” – извиква Ножчо и започва да твърди, 

че двамата с Виличка са най-добрият екип... Вижте как свършва този спор. 

Голяма книга на ВЕЛИКИТЕ ПОБЕДИ на България 

 

Повече от седем века /VII – XIV/ България е побеждавала всеки враг, който е 

започвал война с нея. В тази книжка ще прочетете забитките и  победите на 

най-прочутите ни владетели и пълководци....  

 
„S.O.S. нова учителка” от  Доминик Демерс        

Госпожица Шарлот не е като другите учителки: прилича плашило с огромната 

си шапка и старомодната сирокля, а в свободното си време говори на едно 

камъче... В началото  децата я смятат за луда, но малко по малко откриват, че 

с нея в училище е много по-забавно.  

***** 

 



 

     

Soy Luna: Слънцето винаги изгрява. кн. 6  от Малка  Монтеверде   

Луна  и приятелите и са щастливи: „Джам&Ролер” ще отвори отново! Но не 
всичко е забавление: с Родафест зад ъгъла, момчетата и момичетат трябва да 

работят по-усилено от всякога и нищо не е гарантирано. 

На всичко отгоре, Матео най-после решава да отвори сърцето си, но Луна е 
много съсредоточена да разкрие истината за миналото си, въпреки че това 
излага на риск не само страстта и към карането...но и собствения и живот. 

***** 

Алис Пантермюлер и др.   Животът на Лота. Зайчета, зайчета навсякъде!   

      

Всъщност Лота си е съсвсем нормално момиче! Но пък и се случват толкова 

шеметни приключения! 

Лота мрази блокфлейтата си и брюкселското зеле, а обожава най-добрата си 

приятелка, животните и ваканциите. Има двама братя близнаци – официално 

най-ужасните братя на света, и то далеч не само когато пълнят блокфлейтата 

и с горчица. ...Но да не забравим зайчетата. В тази забавна и лудешка книга те 

са много,. Прескачат се и мърдат уши , както подобава. Лота много иска да 

има поне едно и няма да се спре пред нищо, за да го получи.  

***** 

 



   Надеждата на племето каякос    

В тази книжката ще се запознаете с бедствието на племето каякос, което е 

принудено да се премести от селището си поради обезлесяване на 

природата. Ще разберете колко е важно да опазваме околната среда. 

Унищожаването на гората е катастрофа не само за хората, но  и за животните. 

 

     Познавате ли природата на Европейския съюз?         

Привет! Познавате ли природата на Европейския съюз? Знаете ли колко е 

разнообразна флората и фауната?... Не? Тогава разгърнете тази книжка...Ще 

научите за животниския и растителния свят на европейските страни. 

 

  All u need is Space [космически приключения]  

В този комикс ще намерите много примери за един „обикновен” ден от 

живота на Елена и нейното семейство и приятели. Последвайте  Елена и се 

насладете на пътуването! Ще намерите много забавни материали, с които да 

проверите познанията си. 

 ***** 

 


