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Историята на редник Пийсфул 

от   Майкъл Морпурго – написал повече от 100 книги за деца, 

носител на много литературни награди 

 

Те са братя и откакто се помнят, винаги правят всичко заедно. 

Заедно ходят на училище, заедно сядат на масата в уютната кухничка на 

малкия си дом, помагат на майка си и споделят грижите и, справят се с 

трудностите и пеят любимата на семейството им песен  

„Портокали и лимони”. Томо и Чарли са неразделни и дори любовта им 

към едно и също момиче на може да застане между тях... 

***** 

 
Анна Гавалда. „35 кила надежда” 

„.... Мразя училището. Мразя го повече от всичко друго на света. 

Така започва трогателната история за живота на 13-годишния Грегоар, 

който е в 6 клас, защото 2 пъти  е повтарял....Убежище от училищните 

тъпотии намира в работилницата на дядо му, където двамата майсторят 

какво ли не. Грегоар кандидатства в училище, което сам си е избрал, и се 

представя: Не съм много дебел, тежа само 35 кила надежда.” 

 

***** 

 



 

 

     
 

Животът ми като ГЕЙМЪР. Кн. 5 от поредицата „Историите на Дерек” 

Автор Дженет Тажиян 

Дерек, Карли, Мат и Умберто имат шанс да са сред първите, които играят 

„Арктически нинджи”. За съжаление в училище новините не са толкова 

добри. Задаващите се изпити са малък кошмар и без проблемите, които 

Дерек има с четенето. Възможно ли е уменията в игрите  

да му помогнат в тестовете? 

***** 

 

 
Дейвид Бадиел. „Агенция за родители.Избери си идеалните „мама и татко”    

...Кои мама и татко ще избереш?. Помни: 

Избирай внимателно, защото ще бъде завинаги... 

***** 
 

       
„Прахосмукачката на вещицата „   

14 фантастично смешни истории от майстора разказвач сър Тери Пратчет, 

Изпълнени със замеряне с храна, пирати, магьосници и крадци! 



 
„Пакостникът Пък” 

Исторически и магически истории от прочутия и обичан автор 

 на „Книга за джунглата”, най-младия писател удостоен  

с Нобеловата награда за литература. 

Дан и Уна се сприятеляват с Пък, а той ги повежда на магическо 

пътешествие в историята и легендите... Тръгни и ти с тях. 
 

***** 
Лорън Сейнт Джон. Операция "Носорог" 

 

 
... за приятелството и невероятната връзка на човека с природата и 

животните на фона на опияняващата магия на Африка... 
 

***** 
Мариане Ефингер    

„Лиза и къпиновата принцеса. [Кн.] 1, Лъвове, които реват не хапят” 
 

 
Никога не допускат Лиза да участва в приключенията на Лъвската банда, 

създадена от голямата и сестра. Въпреки това Лиза е по-смела от всички 

Лъвове, взети заедно. Добре, че в Къпиновата вила се настанява едно ново 

момиче от Индия, където всичко е много пъстро и хората ядат летящи 

палачинки. Запознайте с приключенията на двете нови приятелки, които не 

се спират пред нищо... 



***** 
Елиф Шафак. «Сакъз Сардуня» 

  

 
 

Сакъз Сардуня  е умно и любопитно момиче, изпълнено с невероятни идеи. 

Тя обаче има един проблем – мрази твърде необичайното си име,  

заради което редовно я тормозят в училище. 

Тя е единствено дете и книгите са най-добрите и приятели. Винаги, когато 

се чувства разстроена, търси утеха в приказките. И така един ден открива в 

училищната библиотека магически глобус, който ще промени живота и. 

 

***** 

     

 
„Илийчо, Август и Гергин” от Сотир Гелев и Пенко Гелев 

 

Илийчо е малко момче. Той живее с майка си, баща си и сестра си.  

Илийчо има приятел на име Август, който е мърколак и живее под леглото 

на момчето. Гергин е голям пухкав бял котарак, персийска порода. 

Веднъж Илийчо  казва на Август: 

- Той ми напомня на тебе, но някак наопаки. Ти си тъмен, той е съвсем бял, 

Ти винаги си буден, а той само спи. С тебе разговаряме, а той не говори. 

Може да мърка, но не е мърколак.... 

 

***** 

 



   
 

„Малка промяна за Стюарт. (осем монети и една вълшебна работилница)” 

Лиса  Евънс 

Стюарт Хортън е на 10 години, но е дребен на ръст и изглежда 

осемгодишен. Той се мести заедно с родителите си в малко градче, където 

попада под зоркия поглед на 3 абсолютно досадни тризначки. Научава , че 

в рода Хортън имало цели двама велики магьосници, последният от които 

е изчезнал загадъчно, а после получава смайваща записка, осем 

необикновени монети и една тайна, заради която скача с главата надолу в 

един кладенец – и започват главозамайващи приключения. 

***** 
Катя Хенкел. „Магически времена. Кн. 1, Внезапно омагьосана” 

 
Луна и Сузе са първи братовчедки, най-добри приятелки и почти кръвни 

сестри. Но когато навършват тринайсет години, едно загадъчно писмо 

променя живота им. 

А след това в класа им идва и тайнствената Марли и взима ума на Сузе. 

Луна е съкрушена и търси утеха в целувките на Том и рапа. Докато един 

ден не излиза наяве, че трите момичета имат обща тайна... 
 

***** 

 
„Тайната на изчезналата картина”  от  Хелън Мос 

В къщата с люляците е извършен обир – откраднато е копие на картината 

„Жената в синьо” на Леонардо да Винчи. Скот, Джак и Емили се впускат в 

разследването на този странен обир. 

 

***** 



 

      
Рик Риърдън. „Скритият оракул”      

Обичаният разказвач на митове и легенди Рик Риърдън се завръща към 

любимците на всички – Пърси Джаксън, Анабет, Джейсън и компания,  

с първта си книга от поредицата ИЗПИТАНИЯТА НА АПОЛОН.  

***** 

 

 
Сара Оклър. „Скандал” 

Никога не заставай в светлината на прожекторите! Не давай храна на 

интернет троловете! Пази зорко всички свои тайни! 

Луси винаги е спазвала тези принципи,  но за един миг животът и се 

превръща в ад. Защото в личния и профил във Фейсбук  

се появяват компрометиращи снимки... 

 

***** 

 
„Еми & Оливър” от   Робин Бенуей      

Еми и Оливър са неразделни приятели, убедени че това ще продължи 

завинаги. Но един ден , когато са във втори клас, Оливър изчезва. Цялото 

градче е потресено – момчето е отвлечено от собствения му баща  ... за да 

се завърне отново след десет години. И всичко се променя.... 

***** 
 



„Дневникът на Беки” от Майкъл Морпурго    

 
 

Беки получава от баща си специален подарък за Коледа – дневник, в който 

да пише и да рисува. И от първия ден на новата година белите му страници 

започват да се изпълват с рисунки и думи.Има толкова много неща, за 

които Беки иска да ви разкаже... 
 

***** 
 

„Мистерия в Осло” от Бьорн Суртлан 

       
По време на зимната ваканция Давид е останал сам вкъщи и скучае 

ужасно. Но внезапно у дома им донасят неизвестна картина на големия 

норвежки художник Мнук. Давид се опитва да разбере откъде всъщност се 

е появила картината, но се оказва, че това никак не е разумно, дори е 

опасно за живота... 
 

***** 

  
„Жупел за закуска. Кн. 1 Дневниците на един дявол” 

от Тейтъм Флин     

Джинкс, д’Явол отново се прибира вкъщи със забележка от училище. Той 

не е като всички деца, въпреки че влага всички усилия в това да се справя , 

да бъде нормален...Да не те бива в злините, когато името ти е д’Явол е 

меко казано лоша новина.. 

    



***** 

 
Любомир Русанов 

Моята първа книга за Националните символи на България 

 

 
 Полезно помагало за малки и големи ученици. Ще научите кои са 

националните ни отличителни символи, които правят България независима 

и уникална. Ще се запознаете със историята на нашия герб и знаме, 

 химна ни, както и какви права ни гарантира конституцията. 

Ще разберете и кои са сградите, в които се помещават най-важните 

институции на държавата. 

 

***** 
 

 

     
 

Популярното стихотворение на Иван Вазов „Тих бял Дунав” 

за най-малките читатели,  

с прекрасните илюстрации на Никола Мирчев. 

 

***** 
 


