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„Измамен” - Продължението на романа „Невидим” от Станислав Койчев – Стан 

…Историята на Стефан продължава… Приятелство, любов, измама. Как  да различим 

едното от другото? Понякога границата между лъжата и истината е толкова тънка.     

Способни ли сме да простим? Как да останем верни на себе си?... 

   

„Типично. Неразказаната история”  от Филип Стоянов и Димитър Кирязов 

… Има приятелства, които могат да променят живота. Има връзки, които са по-важни от 

семейството. Има хора, за които си заслужава да загърбиш всичко въпреки 

последствията. Всичко е въпрос на избор.. 

  „Наръчник на бунтаря. За проваляне на часа по математика” 

Разликата между бунтаря и хулигана  е в това, че Бунтарите променят системи, съдби и 

мечти, а хулиганите са само временно, досадно препятствие. Бунтарите успяват там, 

където обикновените хулигани се провалят.  

****** 



 

      

„Романтиците” - Романтична тийн комедия, разказана от Любовта   

За един своеобразен Ромео, който е убеден, че е намерил своята Жулиета – Аника. 

Прочетете тази любовна комедия за да разберете  дали Аника ще успее да разбие 

сърцето му или историята ще има щастлив край. 

 

„Пекарна захар & канела” 

                          

Кексчета и състезания      Рождени дни и бисквити   

Хитринки и рецепти за печива – ще ги откриете в книжките, които са нещо като 

дневник на 10-годишнаа Хана. Освен че тя обича да рисува, да плува и да се среща с 

приятели, като всички деца, Хана умее да приготвя и сладкиши. Нейната майка – Роуз 

отваря своя пекарна, за която е мечтала години наред. Това е най-любимото място за 

малката Хана. 

Хана мечтае да участва в телевизионното          Провалът може да се превърне и в успех.     

шоу „Най-добър пекар”, защото е: -                     От натрошените при печенето бисквити 

най-големият му фен и е гледала                    става чуден ягодов кейк, стига да се  сетиш      

всеки епизод. Тя е сигурна, че няма да            да го направиш.  Заедно с Мия  подготвят и 

да допусне нито една грешка и има               Ден на добри дела за да съберат достатъчно 

опит в измислянето на собствени                          средства за да оцелее приютът за кучета.                                        

рецепти. 

****** 

 



 

ПОРЕДИЦА „Приказки и легенди за владетели и герои”  

  „Орфей” 

Прочетете за митичния герой Орфей - тракийски певец и музикант от древността и 

красивата  любовна история с Евридика. 

„Хан Кубрат. Хан Аспарух. Хан Тервел”   

Научете за: Заветът на Кубрат, Орелът на Аспарух и Триумфът на Тервел. 

 „Хан Крум. Хан Омуртаг” 

Разберете за Победата на хан Крум, Пред стените на Константинопол и за строителя- 

Хан Омуртаг. 

   „Цар Симеон Велики”     

В книжката ще прочетете за: Битката при Ахелой, В Константинопол, Царската корона и 

Дървото със златните плодове.  

****** 


