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  Като на филм 
… Гашпер е малко под чертата на мечтаните 12+ и няма търпение да я прескочи, та най-
сетне да отпадне забраната върху най-интересните филми…Засега обаче ограниченията 
още важат както в къщи, така и в училище и животът си остава сложен… Един ден 
Гашпер се запознава с чудатия Макс – той живее в шарена къща насред гората, която 
дели с прасето Екатерина Велика. Макс обича да готви и да си говори с птиците, къщата 
му е пълна с книги и няма и следа от компютър и интернет…И животът на Гашпер се 
променя завинаги. За едно лято му се случват повече супер интересни неща, отколкото 
и в най-якия филм!... 

Сребърното момче  
…Едно тайнствено момче в къси панталони посред зима обикаля наоколо. Когато 
Аладин се опитва да го заговори, то изчезва бързо, без да каже и дума. И се отдалечава 
в снега, без да оставя следи. Кое е то? От лодката на бегълците в пристанището ли 
идва? Или е Сребърното момче отпреди сто години, което се опитва да намери 
изчезналото от църквата съкровище? Аладин, Били и Симона решават да разкрият 
мистерията… 
 

  Къщата без огледала 

Тумасин е 11 години и отначало се забавлява да прекарва времето си със своите 

братовчеди в голямата стара къща на пра-леля си Хенриета: идеално място за игри на 

криеница… Един ден, най-малкия братовчед на Тумисин прави странно откритие – 

всички огледала са скрити в един гардероб и в тях се вижда чуден, различен свят – в 

него можеш да намериш не онова, което искаш най-много, но може би онова, което ти 

трябва най-много… 



 

****** 

  Учебен кораб „Тобърмори” 

Добре дошли на борда в най-готиното и необикновено училище според Хогуъртс –
учебен кораб „Тобърмори”! Моряците на борда са също такива момчета и момичета, 
каквито има в по-обикновените  училища: само че освен обичайните училищни 
предмети, тук те трябва да научат, трапът е стълба, а не дупка, че стаята е каюта, 
кухнята – камбуз и че всичко на кораба си има свое особено име…Разбира се до тях е  
смелият и справедлив капитан Макбет. А когато вятърът опъне платната и корабът 
потегли в открито море – започват истинските приключения!... 

 

Планетата на дядовците   

Една тайна история, разказана от любопитно червейче, за това къде отиват дядовците 
и бабите, когато остарея съвсем. Тази книжка превръща темата за тъжния момент на 
раздялата във фантастична, щура и оптимистична теория за края, зощото любите ни 
хора никога не изчезват от живота ни – само преминават през различни сезони по пътя 
към собствената си планета!  
 

                                 Серафина и черният плащ  
 
Никога не сте срещали момиче като Серафина. Тя е на дванайсет, дребничка за 
възрастта си и дяволски грациозна и безшумна. … С помощта на новия си приятел 
Брейдън и на неговия предан доберман ще се впуснат в опасно разследване в 
имението „Билтмор” изпълнено със спиращи дъха изпитания, непобедими врагове и 
древна магия… 

 

****** 



 
 

 

Моята първа книга за БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ  

С тази книга ще направите едно пътешествие в литературното време на България, с 
което всяко дете ще навлезе в големия свят на литературата. Ще се запознаете с 
творчеството на редица автори написали най-доброто, което днес четем и 
препрочитаме. 
 

История на модата 

   

       

Ще разберете, как са се променяли дрехите през вековете, как са били изобретени иглата и 

шевната машина и как това се отразило върху начина  на обличане. Ще научите любопитни 

факти от света на модата, прическите, чантите и обувките…Ще се запознаете с някои от 

модните дизайнери и техните модели, но не забравяйте че красотата има много лица. Не се 

опитвайте да изглеждате като някой друг.  

 

Приказки за непослушни деца  

 
Осем очарователни и не чак толкова послушни приказки от вълшебника Жак Превер, в които 
герои са животните : Щраус, който поглъща камбани и разговаря с Палечко, моржове, които си 
подхвърлят гардероби и още много чудесии…  

****** 



Призрачната гондола 

     

Любимият на поколения деца Джани Родари се завръща с неиздаван досега роман! Докато 
стрелките на часовника неуморно приближават Коледа, в самотната зимна нощ Арлекино 
броди из улиците на Венеция в търсене на къшей хляб и уютен подслон…Но във вихъра от 

измами, тайни и разменени самоличности дали Арлекино ще успее да се справи с всички беди, 
преди да си навлече гнева на някои пират? …  

 

 Невърмур. Изпитанията на Мориган Врана 
 

 
Мориган Врана е прокълната. Родена е на Срединощ, най-злополучния ден, в който 

може да се роди едно дете. Обвиняват е за всички местни нещастия – от градушки до 
сърдечни удари. И което е най-лошо, проклятието означава, че Мориган е обречена да 
умре в полунощ на единайсетия си рожден ден. Но точно тогава се появвява странен и 
забележителен човек на име Юпитер Норт. Той я измъква от преследващите ги черни 

като дим хрътки и сенчести ловци на коне и я отвежда на сигурно място в таен 
вълшебен град, наречен Невърмур…За да остане в безопасния Невърмур, Мориган 

трябва да премине четири изпитания в надпревара със стотици други деца, 
притежаващи някакъв невероятен талант. Талант, какъвто Мориган смята, че самата тя 

няма… 
 

 Пакта: Началото 
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