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Когато имаш нужда от приятел 

       

Красива история за утехата и приятелството 

Истории за деца, които смеят да бъдат различни 

     Истински истории за момчета и момичета, 

които следват мечтите си.  Невероятни истории  на 100 известни 

личности, които не са се страхували да се борят за своите мечти .                      

Емоциите. Вълнения... и аз във всички мои състояния!       

    …Емоциите подлагат  на всеки човек  сложна  опитност, която 

често ни е трудно да осмислим, дори когато вече сме пораснали.. 

 

Тайната на нашата пералня . Защо изчезват чорапите? Отговорът на 

чорапената мистерия  ще откриете в книжката. 

 



Шарено писмо. Стихотворения 

 Запознайте се със:  Смелчак Зайо, Паяче скокливо, Бързанка       

и Вратар Стрела. А защо Мама каза: „не, не може!” и каква ще де е                           

Бабината грижа?   …. 

 

Мечок на име Мечидренки 

  

Запознайте се със седемгодишната  Юлине и нейният необикновен приятел        

мечокът  Мечидренки, който се нанася на тавана и скоро открива причината 

за странното призрачно шумоликане в жилището на новата си приятелка… 

 

Най-хубаво е у дома! 

   

Никой друг в целия свят не обича зайчето Йози така, както мама го обича. Но 

тя непрекъснато го кара да подрежда, да се мие, да прави сутрeшна 

гимнастика!...Един ден всичко това му идва до гуша и зайчето решава да 

напусне дома си и да заживее при приятелите си…Но… 

 



Приказната азбука       

Научете азбуката чрез весели и поучителни истории,  които ще 

откриете в книжката. Открийте  вечните човешки ценности – доброта и 

разбиране, радост и оптимизъм, любов и топлина, съпричастие и 

състрадание… 

 

Нявгабъде. Книга за смели мечтатели 

... Изостанал от кервана на баща си в студената пустинна нощ, 11-

годишният Ахмед събужда със сълзите си бога на бляновете и забравените 

имена. Неочакваното запознанство слага начало на невероятно пътуване във 

времето и пространството, а между отминалите светове и бъдещите 

възможности малкото момче разгръща страниците на приказка с важни 

уроци.. 

Забавни експерименти с Лео да Винчи.  Книга за бъдещи учени 

 

 Ще научите  много забавни експерименти с материали, които ще намерите у 

дома и ще можете да ги направите със своите приятели.  След всеки опит ще 

прочетете и научното обяснение и ще разгадаете тайните на науката, които 

се крият навсякъде около нас… 

 



Ана Ана. Всички в банята! 

    

Плюшките са се изпоцапали. Ана Ана иска да ги изкъпе…                                           

Но това не е лесна задача! 

Малкият Никола. първоначалният комикс        

 Разгледайте историите на малкият 

палавник Никола, в илюстрираните разкази от комикса. 

Лека нощ, Чарли! 

 Всяка вечер все същото: Чарли не иска да си ляга.                                     

Затова татко Никел го повежда на приказно пътешествие с влак. След много 

приключения те най-сетне достигат крайната спирка: детската стая… 

 

Как порастват малките делфини   

     

Разказ за делфините и удивителният свят на морето. …Имат ли делфините 

свой език? Могат ли да разпознават акулите отдалеч? Какви риби срещат 

делфините. Какви кораби вижда малкият делфин?... 



Оле Затвори очички 

   

Никой на света не знае толкова приказки, колкото Оле Затвори очички. …  

Оле затвори очички ще ви заведе на пътешествие с кораб, ще ви покани на 

миша сватба и ще ви разкаже за звездите… и още.. 

Боби в Царството на зеленчуците 

   

Знаете ли, че около вас е пълно с малки супер герои, надарени със специални 

сили? Вие понякога дори не ги забелязвате, но те ви помагат да растете 

здрави и силни. Това са героите на тази книга – зеленчуците. 

 

Пътешествие с Дискавъри Експрес    

   

Предстои ви интересно пътешествие назад във времето и по целия свят, но 

има един проблем… Прoфесорът, който ръководи експедициите с Дискавъри 

Експрес е изчезнал. Можете  ли да помогнете на екипажа да разшифрова 

загадките, за да го открие и да осъществи пътуването, без да се отклони от 

набелязания маршрут? Ако сте готови…. Очаква ви пътешествие през 

векoвете. 



 

Червената шапчица и Градът                 

 

Мислите си, че знаете историята на Червената шапчица? Мислите си, че 

познавате вълка? Тази Червена шапчица има своя собствена история… 

 

Как Лора се научи да брои до десет      

   

Лора може да брои само до едно. „Това ми стига – каза си тя. Мога да 

преброя всяко нещо, което видя… 

Лети, лети... слон              

     

Приказки – истински приказки! За забава и наслада! Изпълнени с 

невероятности и приключения, с фантазия и много смях! Ще обикнете 

героите – Фаропазача и Смешния художник, дъждинките и Били Бадемчето, 

Деси Джобната и Фъфти Мъфтити. Много от тези вълшебни приказки са 

разказвани в „Лека нощ, деца!” 

   ****** 



 


