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Енциклопедия ЛЮБОЗНАЙКО „Откъде идва храната” 

 

      
 

«...С помощта на две усмихнати геройчета – Люба, която вечно има въпроси, 

 и Знайко, който винаги се радва да научи нещо ново,  ще разберете: 

Кой прави меда? Откъде идва млякото? Какво е нужно на доматите, за да узреят,  

и как Зърното се превръща в хрупкаво хлебче?...» 

 

*****  
 

Петя Кокудева 

«Малки същества. Детски стихотворения за възрастни» 

 

     
 

„ ...Тази книжка е за децата и за възрастните, които биха искали да летят в сапунен 

мехур, да имат под ръка разсмиващ змей, да изпитат, а не да си обяснят любовта, 

 да се напръскат със спрей против бързане, да се озоват в градчето на приятната умора 

или да погледат картофен балет! 

За онези малки и големи, които търсят не вярната, а своята посока” 

 

 

 



***** 
«Приказки за митични животни + забавни игри» 

      
 

„... Специално за децата, които се учат да четат, 

с увлекателни истории и цветни илюстрации.. 

+ забавни задачи след всяка приказка 

+ читателски дневник” 

 

*****  
Божана Апостолова 

„Малката Голяма Божана и кентавърът Хирон” 

 
„...Малката Божана вече е ученичка в Музикалното училище и се учи да свири на арфа,  

но не спира да е любопитна за всичко по света. 

Този път любознателността е отвежда векове назад във времето, чак до Античността, 

Където митичният певец Орфей свири на вълшебната си лира.  

А неин събеседник е кентавърът-мъдрец Хирон,  

От когото тя ще научи още много неща...” 

 

***** 
Юлия Спиридонова. „Къде си слънце”  

 

 
 

„...Продължението на „Бъди ми приятел” и Каква магия крие се в снега” 

Това е приказка за приятелството и смелостта, за светлината,  

която носи живот и радост; за верните приятели и  

безкрайната мъдрост на природата, на обичта и надеждата...” 

 



*****  
Рик Риърдън  с поредицата: Героите на Олимп 

 

        Книга 4: Домът на Хадес                                            Книга 5: Кръвта на Олимп 

                                 
Продължение на хитовите фентъзи-истории 

за Пърси Джаксън  и Джейсън от любимия автор 

 на съвременните тинейджъри. 

*****  
 

 

Джон Кори Уейли .«Крайно нелогично поведение» 

 

 
Забавна и незабравима история за приятелството и затова,  

колко нормално е да бъдеш различен. 

 

*****  
Майкъл Морпурго. «Вслушай се в луната!» 

 
„...На един от многобройните малки безлюдни острови от архипелага Сили Алфи 

и баща му намират непознато момиче. 

То е изранено, гладно, болно и не помни нито кое е, нито как се озовало тук. 

Едно обаче е ясно – обича музиката, но още повече обича луната. 

Всяка нощ се взира в нея, сякаш се вслушва в нещо ...” 

*****  
 


