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Книги-игри в поредицата ПРИКЛЮЧЕНИЯ и ЗАГАДКИ 

 „Изпитание в плаинната” 

       

…Професор – известен водещ на телевизионно предаване за дивата 

природа, изчезва в планината, докато т ърси йети. Вашата мисия е да го 

намерите! Готови ли сте да се ориентирате сред високи върхове, скални 

канари и ледници, да преодолеете снежни бури и стръмни планински 

клонове, да решите загадките и спасите изпадналия в беда професор?.. 

   ”Пътуване към центъра на Земята” 

       

…Ще се изправите пред нови предизвикателства - Необходима е спешна 

помощ на известен вулканолог. Готови ли сте да стигнете до центъра на 

Земята, да преодолеете препятствия, да решите сложни загадки и да 

спасите планетата от изригване на супер вулкан?... 

„Спасителна операция „Реката” 

       

…Злодей заплашва да отрови водите на реката. Само вие можете да го 

спрете!.. 



***** 

„Рицарско приключение”  

                      „Приключение в Долината на царете”  

                                                                   „Лабиринтът на Минотавъра”       

                                                                                                     „Преследване в Рим”                   

             

Увлекателни и приключенски истории, които ще Ви помогнат да опознаете 

по-добре живота на хората в миналото.  

За да стигнете до края на тези незабравими приключения, ще преминете 

през много изпитания и ще трябва сами да вземете решения. Вашите 

решения определят хода на събитията и успеха на мисията Ви! 

„Мисия в океанските дъбини” 

              

…Известен изледовател има нужда от помощта ви, за да открие потънал 

някога приатски кораб със съкровище на борда… 

 

Тина и половина. Как се става яко гадже. 

   

Роман за тийнейджъри 

 



 ***** 

Поредица МОЖЕ ЛИ БЕЗ  МАТЕМАТИКА 

         Да полетим в Космоса                    Да управляваме военен самолет 

                              

Проследете всеки етап от подготовката на важна мисия в Космоса..  

подберете най-подготвените астронавти и направете всички необходими 

изчисления, за да сте сигурни, че ракетата ще ви изведе  успешно в 

Космоса и ще се завърнете невредими.. 

…Преминете през всички етапи от подготовката на ескадрила от опитни 

военни пилоти… подберете най-подходящите кандидати и ги обучете 

отлично за модерните изтребители и високите  скорости.. 

 Хайде да измерим!                  Енциклопедия  Защо? 

                                 

Да се научим как се измерва време,         Ясни обясненияи изчерпателни 

разстояние и размери; скорост и маса            отговори на провокативни 

температура, обем, тегло, площ….               детски въпроси, засягащи света 

Какво са метър, литър, килограм?...            света около нас.                

Приключение в галерията за модерно изкуство    

 Тази книга ще ви помогне да разберете, че провалът не 

трябва да ви плаши.  Напротив, той трябва да ви насърчи да търсите 

верния път. Ще разберете и още нещо: светът на изкуството е безкраен и е 

много интересен. Опознайте го. Не спиратйе дотук! 



***** 

Наръчник за обучение на нинджи    

 Стани най-добрия  нинджа! 

И нинджите си имат своите тайни, приспособления, техники и мъдрости. 

Научете за най-различните видове изкачвания и сускания; Седемте 

дегизировки на нинджите; Истината за техниката на двойниците; 

Различните начини за бягство, прамъкване и укриване; Най-разнообразни 

заклинания и начини за предаване на информация, за познаване на 

посоки, време, …и още много любопитни неща.. 

 

Фиджет сипенри. Трикове, хитринки и съвети 

 

Супер впечетляващи трикове за всеки – от начинаещи до професиналсти, 

указания и съвети за собственоръчно направени спинери, хитринки и 

модификации, за да направиш спинера си още по-добър. 

 

Роалд Дал. „Били и минпините” 

      Един ден Малкия Били  среща 

минпините: мънички човечета, които живеят в хралупи в дърветата на 

мрачната гора….Те предупреждават Малкия Били за страшния Лапач, 

който е изял хиляди минипини и скоро ще похапне и самия Бия били… 



***** 

Великолепният свят на Том Гейтс.  Четете и се заливайте от смях! Ха Ха Ха 

 

…Аз съм Том Гейтс.  Когато учителите не ме пронизват с поглед, обичам да 

рисувам и да измислям как да дразня Дилия. Учителите смятат, че лесно се 

разсейвам и че ми „липсва фокус” …Книгага е носител на редиця награди.  

 

Серафина и магическият жезъл 

 

Три седмици след победата над Мъжа с черния плащ Серафина вече се 

смята за пазител на имението „Билтмор”. История за порастваенто и 

отключването на потенциала във всеки от нас. 

 

Гери Дончева с : 

Приказни истории - Телефон          Истории от Свети Влас 

                            

Обръщение от авторката: …Сигурна съм, ще се забавлявате, ала никога да 

не забравяте, че винаги доброто побеждава злото! Да! Това въобще не е 

шега! Искам винаги да си вадите поука! Запомнихте ли?  Хайде , четете и 

наслука!... 



***** 

Мечокът и пианото 

        

Книга за мечтите, които ни отвеждат далеч от дома, и за онези, които 

остават и ни чакат да се върнем. 

 

Поредица за БАРБАРОНИТЕ 

         

 

Татко и Мама Барба   Барбарири    Барбарела   Барбалена    Барбалячо 

Барбалала   Барбадан  и   Барбадей. 

 

Илюстрована енциклопедия Човек и природа 

 

Научете още любопитни факти  за: Планетите; Земята; Океаните; 

Планините; Растенията; Горите; Динозаврите; Човешкото тяло 

 

 



***** 

Здравей Руби. Приключения в програмирането 

     

Запознайте се с Руби – едно малко момиче с огромно въображение. 

Всичко е възможно в нейния свят, стига да си го наумиш и да не се 

отказваш. Научи как да: Раздробяваш големи проблеми на малки! Търсиш 

закономерности! Създаваш планове стъпка по стъпка! Мислиш различно! 

 

Откриватели: Компютрите 

      

Какво има зад компютърния екран и какво става под клавиатурата? Как 

работи електронният „мозък” на компютъра? Открийте отговорите на тези 

и на още много други въпроси. 

ГОЛЯМА КНИГА 

Древните цивилизации по българските земи ;  Героите на България ;     

                                                              История на България в приказки и разкази 

                                                      


