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Весела Коледа! Прочетете историята и чуйте звуците на Коледа! 

....музикална книжка …. 
 

Прочетете историята за Дядо Коледа и вълшебната Коледна нощ , открийте 

вълшебните звуци на празника! 

***** 

 

Вълшебни коледни светлинки 

Мечо и неговите приятели празнуват Коледа! Може да им гостувате на горската 

полянка, да се радвате с тях на светлините на елхата и да изпълните коледния празник 

с вълшебство. Запалете светлинките на коледната елха с помощта на бутоните и чуйте 

прекрасна коледна мелодия. 

***** 

    Коледа в гората 

През гората без пъртина 
весела шейна премина…. 
всеки тръпне, всеки чака 

Дядо Коледа на прага 
да почука със тояга…. 



***** 

 

В нощта на Коледа 

Събрани приказки, песнички, стихчета и други любопитни, интересни и полезни четива 

за Коледа. Ще научите и как се празнува празникът наречен още Рождество по света и 

какви са традициите от миналото. 

***** 

 

Снежни приказки.  15 снежни истории, които ще стоплят сърцата ви 

Приказно снежна книга с красиви илюстрации и занимателни истории.                         
Гушнете се уютно на топличко и се насладете на снежните истории! 

 

***** 

 

Приказният свят на Дядо Коледа 

В тази книжка ще намерите всичко, което децата винаги са искали да знаят за Дядо 

Коледа. Благодарение на живите и изпълнени с хумор илюстрации децата ще открият 

какво прави дядо Коледа през годината и как подготвя обиколката си за вълшебната 

коледна нощ. 



***** 

Поредица: Приказки и легенди за владетели и герои 

                                

Крали Марко                                Княз Борис I 

***** 

Поредица: Моята първа книга за 

                                                       

Битките на България с османската империя. Ще прочетете за всички епични битки от 

Завладяването на българските земи до възстановяването на българската държава през 

1878г. 

                                                       Създаването на България. Ще се запознаете с ранната 

история на древните българи, които през   VII и VIII  век създали три могъщи държави в 

Европа /Стара Велика България,България на хан Аспарух и Волжка България/ и богата 

култура, която е наше безценно духовно наследство.                       

                                                                                                               Златният век на България. 

Ще научите за най-бляскавият период в историята на България, за разцвета на 

християнската старобългарска култура, постигнат при управлението на : - княз Борис I 

Покръстител, цар Симеон велики и цар Петър. 

***** 

  Детски стихотворения за възрастни от Петя Кокудева 



***** 

 

Нъцки от Виктор Самуилов 

…Здравей, хлапе! Обръщам се към теб така, понеже всеки на тази земя е дете! Нечие 

дете. И дете си остава до края… 

***** 

 

Лошата семка от Джори Джон 

Колко лоша? Наистина ли искаш да знаеш? – Лъже за щяло и нещяло. Прережда се. 

Никога не си мие ръцете… нито пък краката. И прави още цял куп лоши неща. Но какво 

ще стане, когато една лоша семка вече не иска де е лоша?... 

***** 

     

Веселите отпечатъци или как да рисуваме с ръце 

В книжката ще намерите различни задачи за рисуване – последователни схеми, 

картинки за оцветяване и интересна техника за отпечатване с пръсти и длани, за която 

могат да се използват всякакъв вид бои! 

***** 



 

Поредица: „Изобретенията на доктор Проктор” 

                                                          

Пръц-прахът на доктор Проктор. Интересувате се от праха за пръцконавти, който може 

да ви изстреля в Космоса без ракета? Тогава тази книга е за вас. Освен за епохалното 

изобретение на доктор Проктор в нея ще прочетете и за неговите асистенти: дребосъка  

Бюле и хитрушата Лисе.. 

                                          Доктор проктор спасява света от гибел. Може би.  Спасителна 
акция срещу Лунният хамелеон, който е страшен не защото отмъква чорапи, а защото  
неготовото племе смята да изтреби човешкия род… 
                                                                                  
                                                                        Доктор Проктор и ваната на времето. Този път 
нашият смахнат професор-изобретател поднася нова изненада на малките си приятели 
Лесе и Бюле – вана на времето. Сипваш вътре малко сапун на времето, разпенваш го, 
топваш се и хоп …където и когато си пожелаеш!... 
                          

***** 

 
Книга за Хюго и Юсефин   

Една от най-прекрасните книги в света на детската литература,  книга за приятелството 

между момче и момиче и неговата сила – от шведската писателка Мария Грипе. Тя е 

посветила целия си дълъг живот на децата и на техния реален и въображаем свят, за 

което е получила най-престижната награда за детска литература – медала „Ханс 

Кристиан Андерсен” 

***** 

 



                                                                      

        Сянката над каменната пейка                       Деца на сенки 

Всичко започва, когато в дома на четиринайсетгодишната Берта постъпва млада 

прислужница на име Каролин. И когато Каролин открива стара семейна снимка, на 

която тайнствена сянка пада върху каменната пейка в парка… 

                  ***** 

         

Писмото за краля от Тонке Драхт 

Детско-юношески роман изпълнен с много приключения, роман  за  смелост и дълг за 

честта и достойнството.  

***** 

 
Сърцето на пирата 

…Живял преди много години един пират. Той бил ограбил много кораби и хора бил 

убива, и огромни съкровища натрупал, но накрая бил победен…. 

***** 


