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Аз, котаракът Шеви и най-младият дядо на света         
 ..Нещо се обърка и ..Бам! Внезапно се сдобих с дядо на моите години ...    
и започна да се държи от странно по-странно…На котарака също не му се 
размина – пораснаха му твърде много зъби и заръмжа почти като тигър… 

 

               
 

Вратарката и морето. Роман за деца     
…Лудетината Лена отново въвлича приятеля си Триле в неразумни 

приключения – като например самоделен сал, който ще се разбие в 
открито море, или събиране на лакомства насред бушуващ ураган… 

 
 

      
 

Как да бъда ЯК         
Историята на Мишо и Бобо – забавни тийнейджъри, които са много добри 
в компютърните игри, но понякога губят концентрация и им е трудно да се 

съсредоточат в училище. За да бъдат по-бързи и издръжливи и за да се 
харесат на момичетата, Мишо и Бобо започват да си поставят 

предизвикателства и цели… 



                                                                        
 

Каменните ангели    
Третата част от най-четената и награждавана съпенс-трилогия на  

Кристина Улсон за Били, Аладин и Симона и техните приключения                       
в малкия крайморски град Охус. 

          Изгубената мелодия на духчето Йойо       
…Страховити ситуации, тайнствени места и божествени мелодии ще 
привличат вниманието ви …Ще се отваря и затваря Порталът между 

паралелни светове.. и  ще дойде Спасението с блестящата Сфера, 
 от която извира „Одата на радостта”.. 

 

Пакс. Роман                                                                                            
Красива и увлекателна книга за  лисичето Пакс и Питър, които са 

неразделни още от деня, когато Питър го спасява съвсем малко от сигурна 
смърт.  За най-важните истини, които ни определят като човеци                    
и за грозната маска на войната с нейната  унищожителна сила.   

      

       Камен и пиратите от 5 г 
 
Запознайте се с новия ученик Камен – любопитно и умно дете, което сякаш 

знае повече, отколкото показва. Заедно със съучениците му ще научите 
много уроци за живота и приятелството… 



                                        Тайната на Небюла                          
 
Приключения, рискове, вълнуваща международна мисия … Всичко това 
очаква дванайсет годишния  Круз  Корондо, след като напуска дома си на 
Хаваите, за да постъпи в престижната Академия на изследователите…. 

 
 

            Мортина. История, от която да умреш от смях 
 

Мортина е момиченце, различно от останалите – тя е момиченце зомби. 
Мортина много иска да има приятели на нейната възраст, но и е 

забранено да се показва пред другите за да не ги изплаши. Един ден обаче 
идва подходящ случа: празникът Хелоуин!.. Мортина дори няма нужда от 

костюм..Какво ли се случва, когато децата от селото откриват, 
 че тя не е маскирана? 

 

Забранете тази книга      

 

Всичко започва от едно празно място на рафта в училищната библиотека. 
Мястото, на което обикновено стои любимият роман на Ейми Ан. Книгата 

не е взета от друг ученик. Любимата и книга е забранена и не е само 
тя….Ейми Ан решава да действа и основава тайна библиотека на 

забранените книги в своето шкафче.. Но дали тайната е добър начин да 
защитиш онова, което обичаш? 

 
 
 



Резервна принцеса         
 
Забавен роман, който ще ви насърчи да бъдете себе си и да цените такива 

важни неща като приятелството и увереността в собствените сили… 
 
 

   Поляната на дракона. Фантастичен роман    
            …..Повечето хора дори не могат да си представят, че е възможно да 
изчезнеш в книга. Само че е възможно. ..особено за теб.. 
 

 
 

Магични мистерии         
Артър е най-сръчният и находчив млад фокусник, когото ще срещнеш! 

Останал без родители твърде рано, той отраства при лукавия си чичо Слай 
– дребен мошеник, който го научава на всевъзможни трикове..Докато 
едни ден момчето решава, че не може да понася повече скитническия 

живот, изпълнен с измами и избягва за да потърси късмета си .. 
 

 Малкият Българ 2. Върколаците от Иракли   
Лятото отмина, но Българ, Владко и Биби са натрупали достатъчно 
впечатления от лагеруването си на Иракли и нямат  търпение да ви 

разкажат за тях… 



 
Принцесешки истории и други необикновени случки 

           
 

Колекция от приказки, в която ще откриете и вълшебства, и пакости, и 
причудливи герои. Колекция от истории, които провокират любопитство, 

разговори и усмивки. 
 

Какво значи да си „Богат” 
 

  Какво  е богатството….Кой е истински богат човек…С какво се 
измерва успеха… Направете си собствен план за забогатяване. 

 
1943. Антология за деца 

 

 е пътуване във времето на 1943 г. По-възрастните читатели ще 

се срещнат с творби, от които са били лишени като деца поради смяната 

на политическата система. А днешните деца ще надникнат в битието и 

нравствеността на един отминал свят. 

Някои чудни цветове. Стихотворения за деца 
 

  Стихчета за малките деца:…”Всеки ден от сутрин до 
вечер само детското сърце умее най-хубавите тайни да ти довери” 

 

 
 



Мишокът Църки и неговата братовчедка 
 

   

Запознайте се с приключенията на Църки, неговата братовчедка Мими,  
най-добрия приятел – крокодила  и баба Църцорка. 

 
В края на книжката ще се забавлявате с игрите - „Не се сърди мишленце”, 

лабиринт, оцвети и пресметни.. 
 
 

7 хайдути и 1 магаре. Роман за деца 
 

 Една история, колкото измислена, 
толкова и истинска. Разказана с чувство за хумор и приключенски дух. 

 

                                                                            
 

Опасното кралство 
 

…Страната на вълшебствата е страховито място, осеяно с капани за 
непредпазливия и зандани за самонадеяния…                                                  

Кралството на изпълнените с вълшебства предания е необятно, дълбоко и 
високо, в него има какво ли не… 

 
 

****** 


