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Юлия Спиридонова. „Каква магия крие се в снега” 

Продължение на „Бъди ми приятел” -  историята за малкото красиво жабче,  

което много искало да бъде полезно на някого…. 

 

 
 
.... Жабчето ще чуе как плаче житцето, ще разбере каква е силата на белите перушинки, 

падащи от небето, ще научи за безкрайната мъдрост на природата, където всяко 

същество и всяко растение имат своето място и роля. Само така се постига равновесие. 

Затова има добро и лошо, светло и тъмно и ден и нощ. 

 

*****  
Джералд Даръл - английски писател, 

основател на зоологическа градина и защитник на дивите животни. 

 

В своята трилогия „Моето семейство и други животни”,  

„Птици, зверове и роднини” и „Градината на боговете” 

Даръл описва детството си, прекарано сред великолепната южна природа на райския 

остров Корфу  където научава интересни и забавни неща 

за света на животните и техните тайни. 

 

  
 
 

***** 
 



 

Майк Голдсмит „ Гимнастика за ума на бъдещи математически гении „ 

 

 
Как да развиете огромния потенциал на ума? 

 Математически ум. Запознайте се с мозъка си; 

 Мозъкът или машината; 

 Първи срещи с числата; 

 Магически числа; 

 Форми в пространството; 

 Математиката в света около нас . 

Интересни времена; Картографиране; Вероятности; 

Разбиване на кодове; Тайните на Вселената и още ...за бъдещите математически гении 

 

***** 
Том Адамс ” Чудният свят на биологията”       

                                                                              Забавна наука 

        
 

В тази книжка ще разберете по какво се различава живото от неживото? 

Защо растенията са зелени? Защо жирафите имат дълга шия? 

Защо толкова много си приличат хората и същевременно се различават един от друг? 

Ще научите колко много интересни и забавни неща са открили учените 

и колко още много предстои да открият... 

   

***** 

 
„Скъпи Папа Франциск” От Папа Франциск и децата по света 

Защо вече няма толкова много чудеса? 

Какво е правел Бог, преди да създаде света? 

Лошите хора също ли имат ангел хранител? 

***** 



 
Малка Монтеверде „Soy Luna: Да полетим”  

    

Новата учебна година започва и светът на Луна отново се обръща с главата надолу. 

„Ролер” е сцена на ново шоу и песни. Неспокойни сънища и странна „катастрофа” 

Ще поставят на изпитание страстта и към кънките... 

Матео не отговаря на обажданията и, а камерите само усложняват всичко. 

Ще успее ли Луна да запази приятелите си?  

***** 
Джеф Нейтънсън „Карибски пирати. Отмъщението на Салазар „ 

 

„...Тръгнал да търси митичния Тризъбец на Посейдон,  

Младият Хенри знае, че има само един човек, който може да му помогне – 

Капитан Джак Спароу. 

 

 
Двамата се съюзяват с Карина – девойка, която иска да декодира звездната карта  

на Галилео Галилей, за която се твърди, че показва пътя на Тризъбеца. 

Но пътуването  се оказва доста опасно, след като разбират, че страховит 

призрачен екипаж на прокълнат кораб е по петите им...” 

 

***** 
Дейвид Уолямс „Плъхбургер”      

 

 
Запознайте се със Зоуи. Има много причини, които я правят нещастна... 

Мащехата и е толкова мързелива, че кара Зоуи да и чопли носа. 

А училищната побойничка Тина се забавлява, като плюе на главата и. 

Но най-ужасното от всичко е, че подлият Бърт е замислил нещо  

страховито за опитомения и плъх. 

Не мога да издам плановете му, обаче заглавието на книгата донякъде подсказва... 


