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„Ти и любовта. Интимно за чувствата, момчетата и още нещо „ 

 

        
Тази книга е за теб; за момчетата; за приятелките; за съперничествата; 

 за болката, когато си изоставена; за грешките и прошките; 

за празника, наречен ЛЮБОВ... 

 

***** 

 

                              
Виолета Бабич  

 

              „Книга за всяко момче”                     „Книга за всяко момиче” 
 МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА, в тази книга ще научите 

повече за промените, през които преминавате през пубертета. 

В нея  ще откриете отговорите на много въпроси,  

за които не знаете към кого да се обърнете. 

Ще разберете как да поддържате личната си хигиена,  

как да се храните здравословно, кой спорт да изберете, 

  как да се гримирате и разкрасявате. 

 

 

**** 



Уенди Суицър. „Уча се да готвя с 10 лесни урока, 
 

  
 

Ако искате да се научите да готвите и не знаете откъде да започнете? 

Тази книга ще ви покаже пътя: от първото умение – безопасната работа с ножа, 

до най-сложните задачи като месенето на тесто 

и разбиването на белтъци. 

Ако следвате стъпка по стъпка указанията, ще усвоите основни техники 

и ще придобиете 10 супер умения.  

С тях ще приготвяте вкусни рецепти и ще станете истински шеф готвачи. 

 

***** 
Йън Уайброу. „Малкият вълк. Книга за лошотията” 

 

        
Забавна. Увлекателна. Смешна. 

Всичко, което иска Малкият Вълк, е да си стои на топло у дома. 

Но родителите му са разтревожени от добрите му постъпки и го  изпращат 

на дълго пътешествие до Колежа по Коварства,  

за да стане истински страшен вълк и да спечели Златен Медал за Лошотия. 

 

***** 

 
Джеймс Патерсън и Крис Тебетс 

 „Училище мъчилище. Измъкнете ме оттук” 

Стъпка 1: Прочетете историята ми.  

Стъпка 2: Не правете като мен. 



***** 
Ана Клейбърн. Човешкото тяло в 30 секунди      

     
 

30 интересни теми за начинаещи биолози, обяснени за половин минута. 

Със страхотните си мини-поръчения, които ти помагат да изпробваш 

удивителни неща, които може да прави тялото ти, 

тази книжка е нов и забавен поглед към чудесата на човешкото тяло. 
***** 

 Ана Клейбърн. Изобретенията в 30 секунди 
 

     
 

30 новаторски идеи за любознателни деца, обяснени за половин минута. 

Научи, любопитни факти за 30 изобретения, без които трудно 

 би могъл да си представяш живота днес. 

***** 
 Виктория Петкова „Българознайко и Българознайка” 

 

 
....Българознайка се наричам... 

Традициите ще съхраня 

и природата ще разгадавам. 

с Българознайко ще вървя... Родината ще опознавам. 

 

Тръгваме по следите на Варненското съкровище, Цари Мали град  

и Легендарният Спартак ... 

 

***** 



Холи Уеб „Самичка в снега” 
 

         
 

Пухчето е най-дребното и най-слабичкото от новородените котенца. 

Братята и сестрите и бързо си намират нови стопани,  

но никой не иска мъничкото коте. 

Докато не се появи Ели. Тя от пръв поглед се влюбва в Пухчето, а и Пухчето в нея. 

Но родителите на Ели не и позволяват да вземе котенцето у дома. 

И то тръгва само из големия свят, за да я търси.. 

 

***** 
Едуард Успенсски „Чичо Фьодър, кучето и котаракът” 

           
 

Чичо Фьодър и неговите неразделни приятели  

говорещия котарак Матроскин и кучето Щарик са симпатични,  

весели и забавни. Пълният с приключения живот на верните приятели е  

интригуващ и привлекателен, защото с тях всеки миг 

 се случва нещо необикновено и интересно. 

 

***** 
 

 
 

Първа среща с ВЕЛИКИТЕ футболни клубове 



***** 
 

 
Празничен календар на българчето 

Българските празници и обичаи в стихове и картинки. 

и Личен празничен календар на детето. 

Ще намерите най-популярните и обичани автори и произведения 

от класическата българска литература. 

 

***** 
 

 
23 ханове и князе в българската история 

 
В тази книга ще прочетете за най-успешните владетели, извоювали  

блестящи военни победи, създали и издигнали България до една от трите 

най-големи държави в средновековна Европа. 

Научете повече за величието на българските владетели . 

 

***** 
 

  
Моята първа книга за Априлското въстание 

Исторически разказ за подготовката, въоръжаването и героизма на въстаниците 

дали живота си за свободата на България. 

***** 


