Книги, с които децата израстват!

Издателство „Фют“
Каталог октомври 2016 – април 2017
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СПИСАНИЕ „БЪРБОРИНО“ – СПИСАНИЕ, С КОЕТО ДЕЦАТА ИЗРАСТВАТ!

СВЕТЪТ ОКОЛО НАС

Увлекателни четива • Забавни игри и занимания • Развиващи задачи
Конкурси с награди • Модели за изрязване и сглобяване
•Възможност за увлекателни съвместни занимания
и пълноценно общуване на възрастните с децата в семейството
•Незаменим помощник на педагозите в предучилищните заведения и първи клас

За деца над 4 години
Излиза всяка трета сряда
на месеца
240х215 мм, 40 стр., цветни
+ картонено приложение
с модели за изрязване
и сглобяване
Цена за брой 3.99 лв.

За списание „Бърборино“ може да се абонирате:
•във всички клонове на „Български пощи“ ЕАД в страната.
В каталозите на „Български пощи“ ЕАД списание „Бърборино“ е с каталожен номер 1144.
•в агенция „Доби прес“, София, ул. „Йоан Екзарх“ 63, тел.: 02/963-30-81
•онлайн на адрес: abo.bgpost.bg Онлайн абонамент може да се прави през цялата година,
до 26-о число на всеки предходен месец.
Цени на абонамент: за година – 42.00 лв.; за 6 месеца – 23.00 лв.
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Разгледайте отвътре!
Енциклопедия
с капачета
Над 6-7 години,
222х282 мм, 16 стр.,
цветни, картонени,
твърди корици
+ подвижни капачета
Цена за брой
16.90/17.90 лв.
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Разпространението на списание „Бърборино“ в чужбина
се извършва от „Разпространение на печата“ АД.
За повече информация: вижте на адрес www.fiut.bg, или
позвънете на тел.: +359 878 433 711; +359 882 096 230, или
пишете на e-mail: d_iwanowa@razprostranenie.bg

1826. English Verb Tenses
Forms, Uses and Exercises with Key
√Î‡„ÓÎÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇ ÂÁËÍ
‘ÓÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ

English Classics
Над 8 години,
135х205 мм,
68 стр.,
цветни,
твърди корици
Цена за брой
7.99 лв.

Книгата представя системата от глаголни
времена в английския език чрез техните форми
и основните случаи на употреба, илюстрирани
с примери и упражнения с отговори в края
на книгата. С динамичното си оформление
и забавните илюстрации книгата е не само
полезно, но и приятно помагало за всички,
които изучават английски.
2165
200х270 мм,
128 стр., черно-бяла
Цена 15.90 лв.

1868
Знаете ли, че...?
Вижте отговорите
под капачетата
Над 135 капачета
и стотици факти
за света около нас.
Над 8 години
220х280 мм, 16 стр.
цветна, картонена,
твърди корици
Цена 17.90 лв.

ÕŒ¬Œ

ИСКАМ ДА ЗНАМ!

2050

ﬂÕ”¿–»

Над 3-5 години,
200х220 мм, 16 стр.,
цветни, картонени,
твърди корици
+ подвижни капачета
Цена за брой 14.90 лв.

МОЯТА ПЪРВА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА...

2168

2167

2166

1826

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Книгите на издателство „Фют“ можете да намерите в книготърговската
мрежа в цялата страна или да поръчате:
• в онлайн книжарницата www.fiut.bg
• като изпратите вашата поръчка на имейл prodajbi@fiut.bg
• като изпратите пощенски запис за стойността на поръчката на адрес:
Издателство „Фют“, за Емануела Минчева Минчева, ж.к. „Дружба 1“,
бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център „Европа“, сграда 6, 1528 София
В графата „Съобщение на подателя“ посочете каталожните номера
на избраните от вас книги.

Издателство „Фют“ поднася
своите извинения за промените,
които могат да настъпят
в предварително обявените
в каталога цени, както и
в наличностите на заглавията.

Уважаеми читатели, ако
желаете да получавате
редовно
търговския каталог
Условия за доставка:
на Издателство „Фют“,
За София:
•Само с куриер – 2.90 лв.
изпратете ни точния си адрес!
За страната: •Куриер – 4.50 лв.
Абонаментът за каталога
•Български пощи за поръчка под 5 лв. – 2.90 лв., за поръчка над 5 лв. – 1.90 лв.
е безплатен!
За София и страната безплатна доставка за всички поръчки над 30 лв.

•Увлекателен и
достъпен текст
•Подробни
илюстрации и схеми
•Начални
систематизирани
знания по темата
Над 7 години
220х290 мм
64 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.
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Научно-информативни книги
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ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЗАГАДКИ • КНИГА ИГРА

ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО
Първи стъпки в компютъното
програмиране
Лого, Скрач, Питон, HTML и
JavaScript
Ще се запознаете с основни понятия
в програмирането, ще усвоите
основни умения за работа с
компютърните езици Лого, Скрач,
Питон, HTML и JavaScript. Ще
съставите своите първи програми за
игри с преследване и с избор на
отговора, за създаване на
неповторими картини и на графики,
ще си направите собствен уебсайт.
ÕŒ¬Œ
Заниманията с тази книга ще ви
2288
убедят, че познаването на основите
За 8-108 години
на програмирането е важно за всеки
210х260 мм, 136 стр.,
съвременен човек, че то не е толкова цветна, твърди корици
сложно, колкото ни изглежда,
Цена 17.90 лв.
а е много, много интересно!

Методическо помагало
към книгата „Първи
стъпки в компютърното
програмиране“
За родители, учители и
преподаватели, които
ръководят занятия с
начинаещи програмисти
по учебния материал в
книгата „Първи стъпки
в компютърното
програмиране“.
Помагалото:
•Разяснява учебния матеÕŒ¬Œ
риал по теми и страници 2289
и дава идеи как достъпно
За 8-108 години
да обясните на децата
190х250 мм, 64 стр.,
сложните понятия
цветна, флекси корици
•Предлага допълнителни
Цена 6.99 лв.
упражнения за децата,
които са готови да доразвиват наученото
•Включва допълнителна техническа информация за
подготовката и провеждането на занятията и за
използваните програмни езици – Лого, Скрач, Питон,
HTML и JavaScript (Джаваскрипт)

ЧУДНИЯТ СВЯТ НА НАУКАТА
Забавна наука
Тези книги ще ви покажат, че науката
е навсякъде около нас. Те ще ви
убедят, че математиката, физиката
и химията не са нито скучни, нито
трудни, дори са изключително забавни.
Ще разберете колко много интересни
неща са открили учените и още колко
много загадки очакват своите
откриватели.

Научно-информативни книги

Над 8 години, 282х262 мм,
18 стр., твърди корици, цветни,
обемни илюстрации, подвижни
елементи, миникнижки
Цена за брой 19.90 лв.

Поредицата улеснява
усвояването на основни
математически знания,
свързани с аритметичните действия, свойства
на числата, геометрични
фигури, пространствено
ориентиране, мерни
единици, обработка на
данни, вероятности,
таблици, диаграми.
Над 8 години
170х225 мм,
48 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.
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ÕŒ¬Œ
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Науката около нас
•Специално подбрани експерименти,
които децата могат да извършат
с подръчни материали.
•Увлекателно поднесени обяснения
на природни явления, които стават
около нас ежедневно.
•Забавни въпроси и тестове подпомагат осмислянето на информацията.

ÕŒ¬Œ
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2327

МОЖЕ ЛИ БЕЗ МАТЕМАТИКА?
Целта на поредицата е
чрез игра и завладяващи
въображението примери
да покаже колко важна
е математиката
и да помогне на децата
да затвърдят основни
математически умения.
Над 9 години
190х250 мм,
32 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.

Над 9 години,
220х280 мм, 96 стр., цветна
Цена 11.90 лв.
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1849

0244

ÕŒ¬Œ

Поредицата ще помогне
на децата да опознаят
по-добре живота на
хората в миналото, ще
разшири историческите
им познания и ще събуди
интереса им към
историята.

2200

Астрономия и Космос
Систематизиран,
достъпен и подробно
онагледен разказ за
Вселената, космическите
обекти и изследвания.

Съдържа разделите:
•Наука в кухнята • Наука в банята
•Наука в спалнята • Наука в градината

1848

Поредицата ще помогне
на децата да опознаят
по-добре нашата
планета, ще разшири
географските им
познания и ще събуди
интереса им към
географията.

Над 8 години
170х225 мм,
48 стр., цветни
Цена за брой 6.90 лв.

За 5-10 години,
200х270 мм, 88 стр., цветна
Цена 11.90 лв.

1847

Над 8 години
170х225 мм,
48 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.

1817

5

Герои на тези поредици сте самите вие! За да стигнете до края на тези незабравими приключения, ще преминете през много
изпитания и ще трябва сами да вземате решения. Вашите решения определят хода на събитията и успеха на мисията ви!

2054

2055

2056

2057

ﬂÕ”¿–»

Научно-информативни книги
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СВЕТЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЕМ

ИСТОРИЯ

Панорамна енциклопедия
Как са се зародили
Вселената и Земята? Как
е възникнал животът?
Как са се появили
толкова видове животни?
Как са се появили
хората? А градовете?
В книгата ще намерите
отговорите на още
много въпроси и ще
видите света около
нас по нов начин, ще го
2051
разберете по-добре.

Първа илюстрована
енциклопедия
Включва разделите:
• Праисторическият свят
• Древният свят
• Средновековният свят
• Последните 500 години
Подробен илюстративен
материал улеснява
възприемането на богатата
информация и допринася
за формиране на жива
представа за историческите
епохи и за разбиране на
основни исторически понятия.

7-12 години, 282х262 мм, 18 стр., цветна, твърди корици,
панорамни илюстрации, миникнижки и подвижни елементи
Цена 19.90 лв.

ТЕМАТИЧНИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ
Откривател
•Систематизирана информация, представена обстойно от
водещи в своята област изследователи
•Впечатляващи картинни схеми и снимки на тримерни
модели, динамично оформление
242х265 мм, 64 стр. цветни, твърди корици
Цена за брой 16.90 лв.

Над 9 години, 220х280 мм,
408 стр., цветна, твърди
корици Цена 35.00 лв.

Научно-информативни книги

1130

250х270 мм, 64 стр.,
цветни, твърди корици,
с 3D илюстрации + 3D очила
Цена за брой 16.90 лв.

1865

Древен Рим
Проследява история на Рим от
възникването му като малко
латинско селце до възхода му в
една от най-могъщите империи.
Запознава с общественото и
държавното устройство,
представя ежедневието и
културните достижения на
древните римляни. Повече от
100 художествени, но
исторически верни илюстрации
допълват богатата информация.
Над 9 години, 208х280 мм,
64 стр., цветна, твърди корици
Цена 15.90 лв.

1129

3D ИЛЮСТРАЦИИ + 3D ОЧИЛА

2147

Воините
Запознава с най-безстрашните
войни в древността и
Средновековието, с тяхното
въоръжение и бойно изкуство.
Великолепни илюстрации
оживяват разказа и допълват
информацията.

1864

2048

1566

1776

1862

1777
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1863

2049

2242
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ÕŒ¬Œ

2329

ОТКРИВАТЕЛИ
Над 4 години, 200х222 мм,
14 стр., цветни,
картонени, твърди корици
+ подвижни двойни
капачета
Цена за брой 16.99 лв.

2328
1022

1567

‘≈¬–”¿–»

8-14 години, 215x270 мм,
120 стр., цветна, твърди корици
Цена 15.90 лв.

1024
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Сложете 3D очилата и наблюдавайте като на живо...
•Богата и интересна информация
•Великолепни реалистични илюстрации
•Към всеки раздел илюстрации, които оживяват с 3D очилата

‘≈¬–”¿–»

Воините
Включва разделите:
• Хоплити
• Гладиатори
• Самураи
• Рицари

2175

ÕŒ¬Œ

2176

ÕŒ¬Œ

2261

ÕŒ¬Œ

8-14 години, 215x270 мм,
120 стр., цветна, твърди корици
Цена 14.90 лв.

1362

1023

1681

2330

ﬂÕ”¿–»

2331

ﬂÕ”¿–»

2332

‘≈¬–”¿–»

2336
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Научно-информативни книги
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СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

ГЕОГРАФИЯ

Над 8 години, 220х290 мм, 80 стр., цветна, флекси корица Цена за брой 14.90 лв.

Нощните животни
Как котките виждат дори в пълен
мрак? Защо светулките проблясват
в мрака? Как животните откриват
храната си
през нощта?
Как намират
партньор
и избягват
врагове в
тъмнината...

Животните от морските дълбини
Дълбоко под водната повърхност –
там, където цари вечен мрак, живеят
някои от най-чудноватите обитатели
на планетата...

Гръбначните животни
Какво представлява корубата на
костенурката? Как изглежда отвътре
крокодилската паст? Как устройството
на скелета е свързано с начина на
живот? Представя и човешкия скелет.
220х300 мм,
96 стр., цветна,
флекси корици
Цена 14.90 лв.

9

Планетата Земя
Как съществува светът,
в който живеем?
Панорамна енциклопедия
Запознава с основните процеси,
обуславящи живота на Земята,
и изгражда цялостна представа
за нашата планета.
Книгата е отличена с наградата
на Британското кралско научно
дружество за научнопопулярна
детска книга.
7-12 години, 282х262 мм,
18 стр., цветна, обемни
илюстрации, подвижни
елементи, твърди корици
Цена 19.90 лв.

2132

2237

ÕŒ¬Œ

Над 7-8 години
кутия: 192x267х35 мм,
книга: 32 стр., цветни
Цена 22.00 лв.

Илюстрована енциклопедия ЗЕМЯТА
•Всеобхватен преглед на нашата планета –
от нейното раждане и мястото Ӝ във
Вселената до съвременните проблеми на
опазването Ӝ, в шест раздела: „Началото“,
„Огън“, „Земя“, „Въздух“, „Вода“, „Човекът“.
•Най-добрите в света пейзажни фотографии,
уникални спътникови и микроскопски снимки,
стотици илюстрации, разрези, схеми,
таблици.
•Основни теми от целия спектър на науките
за Земята и специално внимание
към екологичните аспекти.
235х270 мм, 608 стр., цветна, твърди корици
Цена 59.00 лв.

2024

ЖИВОТНИТЕ
Илюстрована енциклопедия
•Представя всички групи
в животинското царство
•Великолепни илюстрации
и любопитни факти
за повече от 1000 животни

ЗА ПРИРОДАТА
Енциклопедия за природата
Съдържа разделите:
•Дървета
•Цветя
•Птици
•Морският бряг
•Животни в градината

Над 8 години, 215х270 мм,
256 стр., цветна, твърди корици
Цена 35.00 лв.

155х200 мм, 320 стр.,
цветна, твърди корици,
Цена 18.90 лв.

1329

2243

ÕŒ¬Œ

1517

Научно-информативни книги

Планетата Земя
Нашият единствен дом
Комплект от книга и елементи
за сглобяване на въртящ
се глобус
•Основни научни понятия,
представени с достъпни
обяснения, схеми и илюстрации
•Повече от 20 експеримента,
които да направите сами
с подръчни материали

ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЖИВОТНИ
Илюстрована енциклопедия
•Пътеводител в праисторическия
свят с детайлни илюстрации на
повече от 1000 праисторически
животни, включително на
динозаври и техни съвременници
•Цялостна представа за
еволюцията и родствените
връзки на отделните групи
животни

23 екопроекта
Идеи как от стари
материали да направите
нещо ново и полезно и как
домът ви да стане поекологичен, като следвате
правилата: „Използвай
пестеливо! Използвай
повторно! Преработвай!“
190х250 мм,
64 стр., цветна
Цена 12.90 лв.

2333
Защо трябва се грижа
за природата?
Запознава с екологичните
последици от дейността
на хората. Посочва как
всеки от нас може да
помогне за опазването
на нашата планета.

ÕŒ¬Œ

Над 8 години, 215х270 мм,
256 стр., цветна, твърди корици
Цена 35.00 лв.

2398

За 4-10 години
230х260 мм, 128 стр., цветна
Цена 12.90 лв.

1128

ƒ≈ ≈Ã¬–»

1696

Картинен атлас на света
•Илюстрирани карти с места за залепване на стикери
•Карта на България
•6 пощенски картички с разкази за пътешествия
по континентите
•Паспорт на пътешественика с игра на въпроси
и отговори и стикери
•Повече от 250 стикера с националните флагове
на всички държави, както и с животни
и културни забележителности
Над 5 години, 245х280 мм, 32 стр.,
цветна, твърди корици
Цена 19.90 лв.

Голяма книга за малките животни
Стотици удивителни фотографии
на удивителните създания, които
обитават планетата редом с нас.

150х225 мм,
48 стр., цветна
Цена 3.99 лв.

1950

1697

ÕŒ¬Œ

Хората по света
Панорамен атлас
Книгата ще ви
поведе на
незабравимо
пътешествие,
ще ви запознае
с различни култури
и с начина на
живот на хора
от различни
краища на света.

2016

Картинни атласи
Илюстрирани карти,
важни факти за
природни и културни
забележителности
за държавите и
народите по света.

ﬂÕ”¿–»

2158

Над 6 години, 260х285 мм, 18 стр.,
цветна, картонена, панорамни илюстрации,
миникнижки, подвижни елементи
Цена 19.90 лв.

1368. Картинен
атлас на света
Над 5 години,
233х295 мм, 48 стр.
Цена 4.99 лв.

2334. Моят първи
атлас на Европа
210х297 мм, 24 стр.
+ стикери
+ плакат за стена
Цена 6.99 лв.

Научно-информативни книги
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ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ!

УЧА СЕ ДА ГОТВЯ!

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Защо трябва да спортувам?
Запознава с последиците от
обездвижването и мотивира читателите
да повишат двигателната си активност
и да си изградят здравословни навици
на живот. Дава множество идеи за игри
и забавни занимания.

Книгите предлагат лесни рецепти
за вкусни ястия и десерти,
които момичетата и момчетата
наистина харесват и ще
приготвят и хапнат с
удоволствие, а защо не и да
изненадат и зарадват близките
си. С указанията стъпка по
стъпка готвенето се превръща
в лесно и интересно забавление...

Полезните гадости на човешкото тяло
Енциклопедия с капачета
Човешкото тяло произвежда някои неща, за които не е
прието да говорим, защото ги намираме за противни и
дори гнусни. Те обаче са неизменна част от живота,
даже нещо повече – животът би бил невъзможен без
тях. Ето защо е добре да знаем повече за „гадостите“,
произвеждани от тялото ни. В книгата ще откриете
удивителни тайни на човешкото тяло, любопитни
факти за някои животни и ценни здравословни съвети.

1127

За 9-99 години, 180х240 мм,
64 стр., цветни
Цена за брой 8.90 лв.

ÕŒ¬Œ

1030

Научно-информативни книги

Над 9-10 години
150х225 мм, 48 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

0941

0942

Книга за съзряването
Запознава с промените в
тялото на подрастващите
през пубертета, с ролята на
правилното хранене, хигиената
и физическите упражнения.
Откровено разглежда
общуването между момчетата
и момичетата в периода на
съзряването, проблемите на
секса и предпазването от
болести, предавани по полов
път. Последната част
подробно разказва за
зачеването, бременността,
раждането и развитието на
бебето през първите две
години от живота му.

Над 10-11 години
165х235 мм,
104 стр., цветна
Цена 7.90 лв.

Над 8 години, 183х183 мм,
24 стр., цветна Цена 3.50 лв.

Бебe в корема на мама
Родителите на Оскар и Миа чакат следващото си дете.
Това е толкова радостно! Но откъде всъщност идва бебето в
корема на мама? Когато тя яде, храната върху главата му ли
пада? По какво се различават момченцата от момиченцата?
Текстовете и илюстрациите в книгата отговарят на
безкрайните детски въпроси тактично и с чувство за хумор.
Накрая децата вече са наясно с всичко и с огромна радост
посрещат раждането на новото си братче.
•Подходящи текстове, разработени в сътрудничество
с лекари, които внимателно въвеждат децата в темата
•Пленителна история, преплетена с научни факти
и съчетана с прекрасни илюстрации
220х280 мм, 36 стр., цветна Цена 5.99 лв.

ÕŒ¬Œ

Ново зъбче имам аз!• Първа книга за зъбите
Около шестия си рожден ден всяко дете вече има
клатещо се млечно (временно) зъбче. Това е повод за
гордост, но често е и причина за известен страх и
безпокойство. От тази книга децата получават ясни,
достъпни и онагледени отговори на своите многобройни
въпроси и ще разберат как да се грижат за зъбите си.

‘≈¬–”¿–»

минискенер със сменяща
се батерия

Удивителното човешко тяло
Искате ли да видите рентгенова
снимка на човешкия скелет, да
наблюдавате как сърцето бие
и изпомпва кръв по цялото
тяло, как работят белите
дробове? Отворете книгата и
включете електронния минискенер!
С негова помощ ще надзърнете
в човешкото тяло.
За 4-6 години, 220х270 мм, 12 стр.,
цветна, картонена, твърди корици
Цена 17.90 лв.

2157

Над 3 години,
220х220 мм,
32 стр., цветна,
твърди корици
+ подвижни елементи
+ вградено огледало
Цена 15.90 лв.

2335
2156

За 5-10 години
260х195 мм,
24 стр., цветна,
твърди корици
с брокатени
елементи
+ място за
снимка
Цена 14.90 лв.

2282

ОТКЪДЕ ИДВАТ БЕБЕТАТА?
Откъде идват бебетата?

Здравей, Феичке на зъбките!
Ще научите как се е появила Феята на зъбките и как
да се грижите за зъбите си. В Дневника на зъбките
ще запазите дати, снимки и спомени, които ще ви
напомнят за веселото време на беззъбата ви усмивка.

портмоненце
за млечни зъбки

0943

ﬂÕ”¿–»

1820

2020

ЗА ВСЯКО МОМИЧЕ, ЗА ВСЯКО МОМЧЕ
Какво става с мен?
Отговарят на въпроси,
които вълнуват
децата при
навлизането
им в пубертета –
за промените в
тялото, досадните
пъпки, бръсненето,
хормоните, мускулите,
сутиените, килограмите – с една дума,
за всичко, което
подрастващите искат
и трябва да знаят.

Ò‚ÂÚÂ˘ ÌÓÒ
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2305. Книга за момичета 2306. Книга за момчета

Á‚ÛÍÓ‚ ÚÂÏÓÏÂÚ˙

Над 5 години, 220х290 мм, 16 стр.,
цветна, картонена, твърда корица,
сменящи се батерии
Цена 22.00 лв.

Над 7 години,
235х277 мм,
8 стр.,
картонена,
цветна,
твърди корици
+ капачета,
подвижни
елементи,
миникнижки
Цена 19.90 лв.

Защо трябва да се храня здравословно?
Запознава с влиянието на храната върху
здравето, за генномодифицираните и
екологичните храни, за консервантите,
за това, какво означава „Е 402“ върху
етикета на вафлите например, и др.
Подпомага изграждането на здравословни
навици на хранене и живот.

150х225 мм, 48 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

11
Ще стана лекар!
Поиграйте на въпроси и отговори
за човешкото тяло. С помощта на
вълшебния термометър, светещия
нос и звуковите сигнали ще
научите интересни и полезни
неща, които са важни не само за
бъдещите лекари, а и за общата
култура на всеки човек.

Човешкото тяло
Прочети и сглоби!
Комплект от книга и 80 елемента за
сглобяване на 76-сантиметров обемен
модел на човешки скелет. Моделът
се сглобява без лепило и допълнителни
инструменти.
Над 7 години
кутия: 192x362х35 мм,
книга: 32 стр., цветна
модел: 66 елемента – 76 см
Цена 24.00 лв.

1818

ДРУГИ КНИГИ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÍÛÚËÈÍ‡
Á‡ ÏÎÂ˜ÌË Á˙·ÍË

1793
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стр. 7

Научно-информативни книги
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12

В СВЕТА НА МАШИНИТЕ
Над 6 години, 305x225 мм,
16 стр., цветни,
картонени, твърди корици,
повдигащи се капачета
Цена за брой 19.90 лв.

В СВЕТА НА ДИНОЗАВРИТЕ

Повдигнете капачетата и разгледайте подробно отвътре някои от най-големите
транспортни машини в света и седем животоспасяващи транспортни средства.

13

Пътешествие в света
на динозаврите
Над 6 години, 280х260 мм,
16 стр. цветна, картонена,
панорамни илюстрации,
капачета и други
подвижни елементи
Цена 19.90 лв.

2023
Илюстрован пътеводител
•142 вида динозаври, представени
с детайлни илюстрации
•Любопитни факти за основните групи динозаври, за проучванията на палеонтолозите
и научните названия на динозаврите

2053

Запознават с действието
на основни механизми.
Дават възможност
читателят сам да построи
подвижни механизми и да
наблюдава как работят.

За над 8 години и
за всички възрастни,
които се интересуват от темата.
195х240 мм, 176 стр.,
твърди корици
Цена 19.90 лв.

Над 8 години, 270х240 мм,
24 стр., твърди корици
+ работна дъска
+ детайли, болтове и гайки
за изработване на моделите

1615. Цена 22.00 лв.

1810. Цена 22.00 лв.

2337. Цена 24.00 лв.

ДИНОЗАВРИТЕ • Картинен атлас
Запознава с най-големите и
интересни находки на динозаврови
вкаменелости по света, както
и с типичните за всеки
континент динозаври.

ÕŒ¬Œ

•Атрактивни модели за сглобяване
без ножица и лепило
•Любопитна информация

Научно-информативни книги

•Любопитни факти за историята на
авиацията и теорията на летенето
•Материали и инструкции стъпка
по стъпка за построяването на
5 действащи модела от хартия,
картон и дърво

Над 5 години, 210x280 мм, цветни, картонени
Цена за брой 5.90 лв.

1913

Комплект от книга с
любопитна информация
и елементи за обемен модел,
който се сглобява без
лепило и допълнителни
инструменти.

модел: 49 елемента –
76 см
1869
2063

3 подвижни робота

ÕŒ¬Œ
2376. Драконите

1819. Динозаврите 2013. Роботи

подвижен модел
от 46 елемента

2064
Самолети от хартия
•Любопитни факти • Илюстрирани инструкции стъпка по стъпка • Без ножица и лепило

ПРОЧЕТИ И НАУЧИ! ПОТЪРСИ И НАМЕРИ!

225х188 мм
+ 30 цветни
перфорирани
листа за
моделите
Цена 6.99 лв.

•Увлекателно поднесена информация, любопитни
факти и достъни обяснения на важни понятия,
подробни илюстрации
•Забавна игра „Потърси и намери!“ – на всеки две
съседни страници има голяма илюстрация,
в която да се намерят скритите изображения,
посочени във въпросите към текстовете.
Над 5 години
235x285 мм, 32 стр.,
цветни, твърди корици
Цена за брой 9.90 лв.

1873

ПРОЧЕТИ И СГЛОБИ!

Над 7 години
книга: 32 стр., цветна
кутия: 192x362х35 мм
Цена за брой 24.00 лв.

Над 8 години, 290х230 мм,
32 стр., твърди корици,
вградена кутия
за частите на моделите
Цена 22.00 лв.

Õ‡‰ 4 „Ó‰ËÌË, 220x260 ÏÏ, 12 ÒÚ.,
Í‡ÚÓÌÂÌ‡ + 5 ÏÓ‰ÂÎ‡
÷ÂÌ‡ 14.90 Î‚.

Над 5 години,
247х310 мм,
48 стр.
Цена 5.99 лв.

2015
Летателни апарати
Пътеводител за начинаещи пилоти
и инженери-конструктори на летателни апарати

Динопарк
•Любопитна информация
•Забавни илюстрации
•Тримерно игрално поле
•Цветни стикери

215x280 см,
48 стр., цветна
+ 20 цветни
листа за
моделите
Цена 5.99 лв.

Над 7 години,
155x195 см
+ 100 цветни
листа за
100 модела
Цена 6.99 лв.

2120
1928

1931

1930

1449

1519

Научно-информативни книги с творчески занимания

1924

СРЪЧНИ РЪЦЕ

ПЪРВИ СРЕЩИ С ИЗКУСТВОТО
Двустранно десенирани
хартии – за платове

Модно ателие
С тази книга
получавате и
собствено
модно ателие,
заедно с
материали
и кройки за
10 невероятни
модела и
2338
аксесоарите
към тях.

Модно
ателие

Наръчник за модни дизайнери
с идеи и подробни инструкции

Над 8 години,
235х280 мм,
32 стр., цветни,
двойни страници,
твърди корици
Цена за брой
12.90 лв.

ÕŒ¬Œ

Над 7 години, 180х250х60 мм,
книга: 48 стр., цветна,
+ кутия с материали
Цена 22.00 лв.

Кройки

Тишу хартия
и стикери
за украса

Закачалки и релси Идеи за комбиниране
за подреждане
на кройките, за да
на моделите
създадете нови модели

Чанти и
обувки за
всеки модел

1618
1870

23 неща, които да направиш,
преди да станеш на 12 години
Показва стъпка по стъпка
интересни проекти, които децата
да направят заедно със своите
родители или с баба и дядо.
Запознава с различни инструменти
и насърчава децата да развият умения, важни в бита и ежедневието.

Играчки от помпони
Съдържа: книга с любопитни факти
за най-популярните домашни
любимци и указания за изработване
на 8 играчки от помпони; кутия
с материали за изработване на
4 от играчките (прежда в 4 цвята,
пръстени, филц, меки топчета,
панделки) и картонена чантичка
за домашен любимец.

Над 6 години,
205х260 мм, 48 стр.
Цена 4.99 лв.

2109

ХУДОЖЕСТВЕНИ ИДЕИ И ПРОЕКТИ
Идеи за картини с различни материали и техники, за лесно изпълними
украси, маски, картички, рамки, опаковки и други декоративни предмети
215х270 мм, 128 стр., цветни Цена за брой 12.99 лв.

217х270 мм,
48 стр.
Цена 4.99 лв.

155х200 мм, 288 стр.,
твърди корици
Цена 18.90 лв.

2111

2161

Запознават с основните бримки и плетки стъпка по стъпка, така че да улеснят всеки, който иска да се научи да плете.
Представят красиви, практични и лесно изпълними модели на играчки, шалове, шапки, ръкавици, чорапи, ленти за глава и
други красиви аксесоари, както и оригинални предмети за дома, които ще ви вдъхновят да се заемете с това приятно,
интересно и полезно занимание.

Хоби, изкуство, творчески занимания

2061

Над 7 години, 193х256 см,
64 стр., твърди корици
Цена 12.90 лв.

Над 7 години, 175х250х67 см, 48 стр.
Цена 22.00 лв.

190х270 мм,
80 стр.,
цветна
Цена 9.90 лв.

210х280 мм,
64 стр.,
цветна
Цена 7.90 лв.

1890

Ценна семейна придобивка
•5 двулицеви дъски с игрални полета
за общо 10 игри
•Информация за всяка игра и нейните
правила
•100 картонени пионки, жетони и
сглобяем зар

1954

1139

1559

1872

Празнични украси
•Инструкции стъпка
по стъпка
•96 великолепно декорирани
листа хартия за направата
на оригинална и разнообразна
празнична украса в дома,
в класната стая и детската
градина за всеки ден
и за различни празници
Необходими са ви само
ножица и безцветни лепенки.

Над 7 години,
190х250х65 мм,
44 стр.,
цветна,
с указания за
изплитането
на 5 меки
играчки
+ материали за
изплитането
на зайче и
на дрешките
за него
Цена 22.00 лв.

1267

СЕМЕЙНИ НАСТОЛНИ ИГРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

280х280 мм,
цветна, картонена
Цена 25.00 лв.

15

Въвличат читателите в създаване на собствени проекти, вдъхновени от творбата и специфичния стил на прочути
художници. Въвеждат децата в света на изкуството, учат ги да разбират художествените творби, запознават с основни
направления в изобразителното изкуство.

1601

222х222 мм
Цена 12.90 лв.

2009

Идеи за весел и
неповторим празник
Интересни и лесни
за изпълнение проекти,
обяснени в 4 стъпки –
забавни маски и костюми,
ефектни поздравителни
картички, празнични украси
за различни поводи,
опаковки за подаръци и
още много оригинални идеи.
218x218 мм, 108 стр.
Цена 14.90 лв.

2018

Голяма книга за рисуването
Показва стъпка по стъпка как
се рисуват животни, сгради,
хора, анимационни герои, какво
са светлосянка и перспектива
и как се прилагат в рисуването,
как се използват различни
техники и материали за рисуване,
как се правят колажи, картички,
празнични украси и др.

225х305 мм, 96 стр., цветна
Цена 11.90 лв.

1535

ÕŒ¬Œ

2159

Първа книга
за малки
художници
•Апликации
•Колажи
•Моделиране
с хартия
•Рисуване
с различни
техники

1039

200x270 мм,
140 стр., цветна
Цена 14.90 лв.

2160

ÕŒ¬Œ

Хоби, изкуство, творчески занимания
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16

ДИЗАЙН • РИСУВАНЕ • ОЦВЕТЯВАНЕ

ДА НАПРАВИМ ОТ ХАРТИЯ!

240х220 мм,
36 стр.,
черно-бели,
за оцветяване
+ над 70
диамантени
стикера
Цена за брой
6.99 лв.

1993. Модели за бал
и вечеря

17

За направата на моделите от тези книги
са ви нужни само ножица, лепило и малко сръчност!

160x240 мм,
40 стр.,
черно-бели,
за оцветяване
+ пластмасови
шаблони
+ стикери
Цена за брой
5.99 лв.

Над 5 години, 200x270 мм,
16 обемни картонени
фигури + стикери
Цена 7.90 лв.

Над 6 години 200х280 мм, цветни, картонени

Над 5 години, 225х188 мм
20 цветни перфорирани
листа за 20 обемни модела
Цена 6.99 лв.

1995. Модели за попзвезди
2073

2074

Модно ателие
•Модели за обличане
чрез апликиране
•Картини за
дорисуване
•Шаблони за кройки
•Десенирани хартии
за изработване
на облекла

2121. Весел зоопарк
0828. 6 модела
Цена 3.90 лв.

200х270 мм,
32 стр., цветни
Цена за брой
4.90 лв.

2203. Модно ревю

2204. Мода за ваканция 2205. Мода за парти

2206. Модни бутици

Модна агенция „Лила Лу“
Лила Лу ще ви въведе в света на модата и заедно с нея ще преживеете вълшебни часове, създавайки свои модели.
Ще развиете уменията си на художник и дизайнер, като комбинирате различни аксесоари и рисувателни техники.
205x295 мм, 32 стр.,
цветни + стикери
Цена за брой 4.90 лв.

0827. 20 картички
Цена 3.99 лв.

1533. 16 модела
Цена 4.90 лв.

1985. Приказни
герои

УЧА СЕ ДА РИСУВАМ!

ОРИГАМИ

Заниманията с тези книги развиват
двигателните умения на ръцете, които са
важни за усвояването на писането.
Включените допълнителни задачи развиват
мисловни, речеви и други умения, необходими
за предучилищната подготовка.
Книгите са картонени, с почистващи се
страници за многократно рисуване и писане.

Картини с оригами
•7 модела на оригами и ясни
инструкции стъпка по стъпка
•Комплект цветни листа
•82 декоративни елемента
•7 картини за оцветяване
и апликиране

Да рисуваме стъпка по стъпка!
Над 4 години, 208х272 мм, 10 стр.
+ специален флумастер
Цена за брой 9.90 лв.

Над 6-7 години, 280x220 мм,
цветни, картонени
Цена за брой 4.99 лв.

2404. Мода за момичета 2405. Модни тениски
Модно ателие
Обемни модели на облекла и прически за изрязване и
лепене върху картините с нарисувани модели и обемни
облекла и прически за изрязване и многократно поставяне
с прегъващи се ушички върху картонена кукла модел,
включена в книгата.
195х280 мм, 48 стр., цветна
Цена за брой 4.90 лв.

2406. Мода за всеки ден

2407. Мода за кукли

Голяма книга за...
•Модели за обличане и сцени за довършване със
стикери
•Интересни интервюта и други забавни тестове
•Идеи за изработване на аксесоари и други
художествени проекти
215x265 мм, 48 стр., цветни + 500/700стикера
Цена за брой 11.90 лв.

2068
1796. Китче
Как да рисуваме...
С допълнителни задачи

• Любопитни
факти
•Три нива
на трудност
•Без ножица
и лепило

Над 4 години, 240х315 мм, 12 стр.
+ 3 флумастера с гумичка
Цена за брой 14.90 лв.

0826. 16 модела
ÕŒ¬Œ

2272. Модни облекла

ÕŒ¬Œ

2273. Модни прически

2189. За момичета

2190. За модата

1911. Животни

2067

1795. Пате

1912. Превозни
средства

Над 6 години,
200х280 мм,
32 стр., цветна
Цена 3.50 лв.

2062. 12 модела
Над 7 години,
215x280 см, 32 стр.
+ 28 оцветени
листа за моделите
Цена 5.99 лв.

Хоби, изкуство, творчески занимания

Хоби, изкуство, творчески занимания

ﬂÕ”¿–»

ДА РИСУВАМЕ И ОЦВЕТЯВАМЕ!

ДА ЧЕТЕМ И ДА ИГРАЕМ!

Открий! Залепи!
Оцвети!
Книги за оцветяване
и игри със стикери

Кой ще стигне пръв? • Сглобете играчките и хайде на игра!
Сглобете моделите на животните и прочетете как всяко
от тях ще стигне до малкия червен хамбар или до мястото
за водопой. Може да използвате моделите като пионки
и да поиграете на забавната настолна игра в книгата.

Над 4 години,
195х265 мм,
16 стр., черно-бели
+ стикери
Цена за брой 3.99 лв.

Над 4 години, 262х262 мм,
10 стр., цветни, картонени
+ кутии с елементи за
сглобяване на 4 животни
+ настолна игра
Цена за брой 14.90 лв.
ÕŒ¬Œ

1134

ÕŒ¬Œ

1135

Открий!
Залепи!
Оцвети!
Книги за
оцветяване
и игри
със стикери

1136

ÕŒ¬Œ

1137

ÕŒ¬Œ

2295
230х230 мм, 48 стр.,
илюстрации за дорисуване
+ комплект пластмасови
ажурни кръгчета с различни
мотиви Цена 6.99 лв.

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

2296

Над 3 години, 205x295 мм,
24 стр., черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

За 2-8 години, 210х265 мм,
48 стр., цветна
+ 6 цвята водни бои
Цена 7.90 лв.

подвижни
очи

За 4-8 години, 235х255 мм,
10 стр., цветни, картонени,
твърди корици
Цена за брой 19.90 лв.
ÕŒ¬Œ

2278

Маски на... • Оцвети! Изрежи!
Над 4 години, 215х280 мм, 16 стр., цветни,
по 8 маски за оцветяване и изрязване,
с цветни модели Цена за брой 4.99 лв.

Противопожарен
хеликоптер

Сглоби, играй, научи!
Комплекти от:
•книга с интересна
и полезна
Сглобяемо
информация
улично
•сгъваем макет
платно,
дълго 92 см
на летище и
пожарна станция
Фигурки
•модели за сглобяване
на пожарникари

Книги с развиващи игри и дейности

и оборудване

Над 7 години,
195х275х62 см,
Книга: 32 стр.
Цена за брой
22.00 лв.

2071

2072

Над 4 години, 240х220 мм, 36 стр., 32 картини за дорисуване
и оцветяване + повече от 30 пластмасови шаблона
Цена за брой 9.90 лв.

1579. Животни

2106

2248

ÕŒ¬Œ

2249

ÕŒ¬Œ

2021. Надпревара между
животните

2244

2245

Сглоби, играй, научи!
Коя спасителна машина
увисва във въздуха? Какво
има в пожарната кола?
Колко бързо се движи
полицейската кола?
Колко тежи едно бебе
Противопожарен
слонче? Колко е високо
автомобил
новороденото жирафче?
с подвижна
На кое бебе му харесва
стълба
да виси надолу с главата?
Комплект от книга,
стикери и кутия с
елементи за сглобяване
на два подвижни модела
на животни и модел на
пожарна кола (35 см)
без ножица и лепило.

2135. Малките животни

За 4-9 години,
285x190х37 мм, цветни
Цена за брой 19.90 лв.

2339

ÕŒ¬Œ

2340

За 8-13 години, 130х200 мм,
160 стр., цветна
Цена 6.99 лв.

ÕŒ¬Œ

2134. Спасителни машини
Сглоби и играй!
•Любопитни
факти
•Картонени
фигурки за
сглобяване
•Панорамно
игрално поле

Как да станеш добър детектив
Наръчник за детективи
Чрез забавни задачи и казуси
запознават с уменията, които
начинаещият детектив трябва да
владее – разпознаване на пръстови
отпечатъци и почерк, разгадаване
на улики, проверка на алиби...

2105

Кутията
се превръща
в пожарна
станция.

1580. Динозаври

Над 4 години, 220x220 мм, 36 стр., 32 картини за дорисуване
и оцветяване + повече от 90 пластмасови шаблона
Цена за брой 9.90 лв.

2022. Надпревара между
животните във фермата
пъзел

Приказка с игри
•Приказката
•5 пъзела с по 9 елемента
•2 настолни игри
с разгъващо се
игрално поле
•Сглобяеми пионки
и зарчета

Да рисуваме с пръсти!
Заниманията с тази книга
ще доставят удоволствие
и радост на децата, като
едновременно с това ще
подпомогнат развитието на
въображението, вниманието,
фините двигателни умения на
ръцете, художествения усет.

Над 5 години,
200х265 мм,
24 стр.,
черно-бели
+144 стикера
Цена за брой
3.99 лв.

1917

19

1270

Над 5 години,
210x280 мм,
цветни,
картонени
Цена за брой
4.99 лв.

2065. В света на
динозаврите

2066. В царския
дворец

Книги с развиващи игри и дейности

18

20

ИГРИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИГРАЯ И ОТКРИВАМ СВЕТА

Да направим от хартия!
Сглоби и играй!• със стикери
•Картонени фигурки
за сглобяване
•Перфорирани детайли –
лесни за сглобяве
•Без инструменти за изрязване
•Илюстрирани инструкции
стъпка по стъпка
•Стикери

Защо? Какво? Как?
Енциклопедия за най-малките
•Ясни, опростени и информативни илюстрации
•Кратки и достъпни текстове
•Стабилни и удобни капачета

За 5-10 години
210х295 мм, 16 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.

ÕŒ¬Œ

2297. Феички

Забавни книги за игра и учене
•Забавни задачи и игри,
подходящи за упражняване на
уменията и знанията,
придобивани в предучилищните
заведения и първи клас
•Картонени детайли и ясни
инструкции стъпка по стъпка
за изрязването и сглобяването
на различни обемни фигурки.
•50 стикера
За 4-8 години, 210х280 мм,
16 стр., цветни
Цена за брой 4.90 лв.

ÕŒ¬Œ

2298. Принцеси

ÕŒ¬Œ

2284. Във фермата

ÕŒ¬Œ

2299. Роботи

ÕŒ¬Œ

2285. В Космоса

ÕŒ¬Œ

2300. Чудовища

ÕŒ¬Œ

2286. Динозаврите

21
Над 2 години, 180х195 мм, 16 стр., цветни, картонени, твърди корици + капачета
Цена за брой 9.90 лв.

•Дават първи познания за околния свят
и отговарят на многобройните въпроси,
задавани от децата
•Развиват любознателността и говорните
умения, обогатяват речта
•Предлагат обучителни ситуации по
направленията за предучилищно възпитание
и подготовка за първи клас
1970

1971

2058

ÕŒ¬Œ

2287 Превозни
средства

2059

2060

2104

2143

2179

2180

2142

2183

2184

2181

2182

2266

2259

2267

2271

Над 7 години, 210х265 мм, 32 стр., цветни
+ магическо фенерче и писалка с невидимо мастило
Цена за брой 6.90 лв.

Голяма книга за момичета
• Балерини • Принцеси
• Феи • Русалки
216х265 мм, 72 стр., цветна,
+ 150 стикери и картонени
фигурки за игра
+ 40 художествени проекта
Цена 9.90 лв.

ÕŒ¬Œ

2408. Загадки
край езерото

Страхотна книга за момчета
•Забавни задачи и картинки
за оцветяване
•4 модела на транспортни машини
•3 настолни игри със зарчета
•2 големи сцени за ролеви игри
•повече от 250 стикера

ÕŒ¬Œ

2409. Загадки
в града

ÕŒ¬Œ

2410. Загадки
в миналото

Пъзели за оцветяване
Илюстрации за оцветяване с цветни
модели във вид на пъзели, чиито
елементи са стикери.
Над 4 години, 210x280 мм, 16 стр.
+ над 120 стикера
Цена за брой 3.99 лв.

За 7-14 години,
240х280 мм,
64 стр., цветна
+ стикерни
и картонени
приложения
Цена 14.90 лв.

1393

Картинeн буквар
Спътник на децата от 1 до 8 години –
за тези, които все още се учат да
говорят, както и за тези, които се учат
да четат. Повече от 500 онагледени думи
и изрази, които илюстрират тяхната
употреба. Ясни картинки и едър шрифт
подпомагат бързото усвояване
на връзката между звук и буква.

2076

2069. Червената
шапчица

2070. Котаракът
в чизми

ÕŒ¬Œ

2308

ÕŒ¬Œ

2307

245х255 мм, 64 стр. цветна,
твърда корица Цена 14.99 лв.

1055

Първи стъпки в света около нас

Книги с развиващи игри и дейности

Криминални загадки и забавни игри
Заедно с Тони, Али, Том и техния перна̀т приятел
Дими разрешете заплетените криминални загадки.
Ще имате нужда от бърза мисъл, съобразителност
и наблюдателност и към най-малките детайли!
Ще ви бъде нужно и магическо фенерче, което
ще намерите в магическата писалка. С нейното
невидимо мастило ще можете и сами да пишете
тайни съобщения.

22

КНИГИ ЗА ИГРА И УЧЕНЕ
Моят първи атлас на животните
•Цветни обобщени карти
•Любопитни факти за 50 животни
•4 скрити, плъзгащи се страници
•12 двустранни картончета
Над 4 години, 242х295 мм,
14 стр., цветна, картонена
Цена 12.99 лв.

КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И С РАЗВИВАЩИ ИГРИ СЪС СТИКЕРИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
Моята първа книга
за природата
Над 4 години,
220х280 мм,
48 стр., цветна
Цена 4.99 лв.

23

Оцветявай и
се забавлявай!
èå
Íà áë þä åí èå

ï èö è
í à ïò

ÂÒÚÓ
ÍÓËÚÓ Ì‡È-˜
ÓÚ ÔÚËˆËÚÂ,
‡ÌË ÌˇÍÓË
“ÛÍ Ò‡ ÔÓÍ‡Á
ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò.
‚ ÔËÓ‰‡Ú‡
ÒÂ ÒÂ˘‡Ú

¯ËÈÍ‡.
‚‡ Â ˜Â‚ÂÌÓ
“Ó‚‡
Â Ò ˜Â‚ÂÌÓ
‰Â·ÌÓ ÔÚË˜
“ˇ Â ‰
ÌË „˙‰Ë,
ÎËˆÂ Ë ˜Â‚Â
Ì‡Ë˜‡Ú
‰ ÍÓËÚÓ ˇ
‡‰Ë
Á‡‡‰
Ó„˙‰Í‡.
‚ÂÌÓ
Â‚ÂÌ
˜Â‚Â
Ë ˜Â
ÚÓ
ÚÂÂ ˜ÂÒÚÓ
ÈÍËÚ
◊Â‚ÂÌÓ¯Ë
ËÚÂ
ËÚ
Ë‰‚‡Ú ‚ „‡‰ËÌ ‡ ‰‡
Ë‰‚‡
, Á‡
Ë Ô‡ÍÓ‚ÂÚÂ
ÏˇÚ‡
ÁÂÏ
Ú˙ÒˇÚ ÔÓ
ÂÚ‡,
‰Â·ÌË ÔÎÓ‰˜Â
Ë
Î‡‚Ë
‡ËÎ
È˜ÂÚ
˜Â‚Â
Á‡ ı‡Ì‡.

Â
√ÓÎˇÏ ÒËÌË„
‡
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌ
˜ËÌÍ‡

—ÍÓÂˆ

ÚÂ ÌÂÂ
◊Â‚ÂÌÓ¯ËÈÍËÚË
‚Ë
Ë‚Ë
ÊÎË
Ò‡ Ú‡Í‡ Ò‡ÏÂ ˆË
Ë
ÚÂ ÔÚËˆË.
‰Û„ËÚÂ
Í‡ÚÓ ‰Û„Ë
Í Ì‡Î‡‡
ˇ, Í‡ˆÌ
ÌˇÍÓˇ,
Ê ÚÂÂ ÌˇÍÓˇ
ÂÊËÚ
‡
ÌÓ ≠
Ó Á‡·ÂÎ
ÊÌ
¿ÍÓ
‚ËÊ
ÌÂÚÂ ÌÂÔÓ‰
ÓÒÚ‡
Ó,
ÁÓ,
·ÎËÁÓ
‚‡Ò.
‡·ÎËÁ
Ì‡·ÎË
ÊË ‰Ó ‚‡
‰Ó· ËÊË
‰‡‡ ÒÂ ‰Ó·Î
ÓÊÂÂ ‰
Úˇ ÏÓÊÂ

картончета
за игра

Над 3 години,
205х215 мм,
28 стр., цветни
Цена за брой
2.90 лв.

—ËÌ
ÒËÌË„Â

ŒÂı˜Â

œÓÂÌ ‰ÓÁ‰

ÓÒ
)
(˜ÂÂÌ ‰ÓÁ‰
«ÂÎÂÌËÍ‡

ƒÓÏ‡¯ÌÓ
‚‡·˜Â

2083. Със зайчето 2084. С лъвчето

‰‡Ú‡,
ÒÂ‰ ÔËÓ
Ó„‡ÚÓ ÒÚÂ
˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÚÂ ÍÓÎÍÓ ‡ÁÎË
¯‡ÈÚÂ
Ì‡·Î˛‰‡‚‡È
˜ËÚÂ. «‡ÒÎÛ
ÚÂ ‰‡ ‡ÁÎË
ÔÚËˆË ÏÓÊÂ
ËÏ ÔÂÒÌË.
‡Á ˜ÌËÚÂ
‡Á
ÒÂÂ ‚ ‡ÁÎË

Ë
ËÈÍË
Ó ËÈ
‚ ÌÓ¯
˜Â‚Â
Â ‰‚Â ˜Â
˜ËÌ‡‡ ÁÁ‡
Ë˜ËÌ
ÓÊÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚ ÓÎÂÚÚ‡. œË˜
ÏÓÊÂ
Í „ Ï
ÍÓ„‡
ÓÎÂÚ
œÓÌˇÍÓ„
ÔÂÂÁ Ô
ÔÂÁ
Í‡
Í‡
ÈÍ
È
ËÈ
ÌÓ¯Ë
Ú ÓÒÓ·ÂÌÓ
˜Â ÂÌÓ¯
˜Â‚
·Ë Ú,
‡Ú‡‡ ˜Â‚Â
‰‡ ÒÂÂ ·Ëˇ
Â‰Ì‡Ú‡
Â, ˜Â Â‰Ì‡Ú
‡.
Ú‡.
Ú‡
Ú
ÌÓ Â,
ÂÌÓ
ÌÓ‚ÂÌÓ
‰ ‡Ú
ÍÌÓ‚Â
ËÍÌÓ‚
Ë
ËÍÌ
ÓÚ ‰Û„‡
Ú‡‡ Ó·ËÍÌÓ
‚‡Ì ÓÚ
‡‚‡Ì
‰‡Ú
‡‰‡Ú
ËÚ‡‚
·ËÚ
Ò‚‡‰‡
Ó·
Ó·ËÚ
‡,, Ó
Ì‡,
ÓÌ‡,
‡ÈÓÌ‡
‡ÌËÎ‡ ‚ ‡ÈÓÌ
‡ÒÚ‡Ì
ÒÂ Â Ì‡ÒÚ

Ïë îä îââå
å

6

◊Â
◊
Â
Â¯ËÚ
¯ËÚÂÂ Ò‡
ÔÎÓ‰
ÔÎ
ÎÓ‰Ó
Ó‰Ó
Ó‚ÂÚ
ÂÚ
ÚÂ Ì‡
˜Â
˜Â
˜
Â
ÂÂ¯
Â¯
¯Ó‚
¯Ó
‚ÓÚ
Ó Ó ‰˙‚
ÓÚ
Ó.
“Â Ô
“
ÔÂÂ‰ÒÚ
‰ÒÚ‡‚
‡‚Îˇ‚‡Ú
Ú‚˙
˙‰
‰‡ ÍÓ
Í ÒÚËÎÍ‡
((‚
‚ ÌÂˇ
ˇ Â ÒÂÏÂÚ
Ó)
Ò ÏÂÍ‡ Ë
ÒÓ˜Ì‡
Ó·‚Ë
Ó·‚
· Ë‚Í‡.
‡

≈ÚÓ ÔÎÓ‰
Ó‚ÂÚÂ Ì‡
œÎÓ‰˙Ú Ì‡
ÌˇÍÓË ‰˙‚
ÍÓÌÒÍËˇ ÍÂÒÚ
ÂÚ‡:
ËÏ‡ ÍÓÊÂ
ÂÌ
ÒÚ‡ ·Ó‰Î
Ë‚‡ Ó·‚Ë‚Í‡.
ŸÓÏ ÛÁÂ
Â, ÚÓÈ ÒÂ
‡ÁÔ
Ë ÒÂÏÂÚÓ
‚ ÌÂ„Ó Ô‡‰‡ ÛÍ‚‡
.
Δ˙Î˙‰
Δ
Δ˙Î˙‰ËÚ
Â Ò‡
‚ÂÚ
Ì‡ ‰˙·Ó‚ÓÚ ÔÎÓ‰Ó‚
ÚÂ
Ó ‰˙‚Ó.
“Â ËÏ‡Ú
„Î‡‰Í‡ Ú‚˙
‰‡
‰‡
Ó·‚Ë‚Í‡ Ò
¯‡Ô˜Ëˆ‡.
¬˙ÚÂ¯Ì
‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
≠
ˇ‰Í‡Ú‡, Â
ÒÂÏÂÚÓ.

—ÂÏÂ
¡ÛÍ

œÎÓ‰˙Ú
Ì‡ ÍÎÂÌ‡
ÒÂ Ì‡Ë˜‡
ÍËÎ‡ÚÍ‡
.

Първа книга за оцветяване
и игри със стикери

ﬂ·˙ÎÍ‡

“˙ÌÍ‡
œÓÔ
ÔË Ë —‡Ï
ÔÓÏ‡„‡Ú
Ì‡
„ÓÒÔÓÊ‡ ¡ÂÚ
Ë ‰‡ Ò˙·Â
Ò˙ ÂÂ
ˇ·˙ÎÍË ‚˙‚
‚˙‚ ÙÂÏ
‡Ú‡.
‡Ú
–˙ÒÚ
˙ÒÚË
Ë Ò˙˘Ó
Ò˙˘Ó ËÒÍ‡
‰‡ ÔÓÏ‡
ÓÏ‡„„‡.
‡.

сменяща се
илюстрация

2086. С жабчето

Книгите от тези поредици включват игри със стикери и задачи за усвояване на нови думи, за разпознаване на форми,
цветове, количество, противоположности, пространствено ориентиране, сравняване и др.

œÂÁ ÔÓÎ
ÂÚÚ
ÂÚ
ÚÚ‡‡ ‰˙‚
ÂÚ‡Ú
Ò ˆ‚ÂÚ
ˆ‚Â Ó‚Â.
œÓÒÎ
œÓÒ Â ˆ‚ÂÚ Ú‡‡ ÒÂ ÔÓÍ
Ë‚‡

‚
‚‡Ú
ÚÓ‚
ÒÂÏÂÌ‡ Ë
Ó‚ÂÚ
ÂÚÂ Ó·‡
ÔÎÓ‰Ó‚Â,
ÔÎÓ
‡ÁÛ
ÁÛÛ‚
Û‚‡Ú
‚Â, ÍÓËÚ
ÓËÚ
Í˙ÒÌ
˙Ò ÓÚÓ Î
ˇÚÓ ËÎË ÂÒÂÌ Ó ÛÁˇ‚‡Ú Ô
ÂÁ
Ú‡
Ú‡.
œÎ ‰Ó‚
œÎÓ
‰Ó‚Â
Ó‚ÂÚÂ
ÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓ
Ë ‰˙‚ÂÚ‡
Ë ÏÂ
ÏÂÒÂÂÒÚË
ÒÚË. ƒÛ„
ƒÛ„Ë
Ë ËÏ‡Ú Ú‚˙ Ò‡‡ ÒÓ˜ÌË
‰Ë
‰Ë ËÎË
Ë
·Ó‰Î
·Ó‰
ÎË‚Ë
Ë‚Ë ÔÎÓ‰Ó
‚Â.

въртящ
се диск

2085. С мечето

7

¡ÛÍÓ‚ËÚÂ
Ê˙Î˙‰Ë
Ò‡ Ó·‚ËÚË
‚ ·Ó‰ÎË‚‡
ÍÛÚËÈÍ‡.
Ó„‡Ú
ÛÁÂˇÚ, ÍÛÚË Ó
ÈÍ‡Ú‡ ÒÂ
‡ÁÔÛÍ‚‡
Ë ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ
Â ÓÔ‡‰‚‡Ú.

Над 3 години, 200х270 мм,
32 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

Û¯‡

œÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ
Ì‡
·ÓÓ‚ÂÚÂ
Ë ÂÎËÚÂ
ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú
¯Ë¯‡ÍË

.

œÂÁ ÂÒÂÌ
Ú‡
Ô‡‰Ì‡ÎË ÓÚ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚ
Â ÏÌÓ„Ó ÔÎÓ‰
‰˙‚ÂÚ‡Ú
Ò ‡ÁÎË˜ÌË
‡ Ì‡ ÁÂÏˇ
Ó‚Â,
Ú‡.
ÔÎÓ‰Ó‚Â ÏÓÊ
ÂÚÂ ‰‡ ÓÚÍ ÓÎÍÓ ‰˙‚ÂÚ‡
ËÂÚÂ?

40
0

41

2178

Лили връзва обувките си
Забавната история
и обувката с връзки
ще помогне на детето
да се научи само̀ да
връзва обувките си
и ще развие фината
моторика на
ръцете му.

Лява ръка, дясна ръка
Умението да се различава
ляво и дясно е важен етап
от подготовката за
училище и усвояването
на писането и четенето.
Тази книга подпомага
развитието на двигателните умения и пространственото ориентиране.

205х170 мм, 10 стр.,
цветна, картонена
Цена 3.90 лв.

110х185 мм, 10 стр.,
картонена, щанцована
Цена 3.90 лв.

0811

Нарисувай! Напиши! • Книга за игра и учене
Над 4-7 години, 200х245 мм, 14 стр., картонена, твърди
корици, страници за многократно писане и рисуване
+ специален флумастер с четчица
+ 20 цветни магнитчета
Цена за брой 14.90 лв.

Подготовка за училище

магнитчета
и флумастер с четчица

2011. Обличам, събличам
Писане, букви, професии

2344. Лисица

2345. Мече

2346. Зайче

2079. Конче

2080. Камионче

2081. Гъбка

2082. Рибка

1688. Животните

1690. Моят свят

1691. Превозни
средства

Първа книга за оцветяване
и игри със стикери
Над 3 години, 200х270 мм, 16 стр.,
цветни + игра за внимание и памет
Цена за брой 3.50 лв.

1944
Открий! Залепи! Оцвети!

КНИГА С ЧАСОВНИК
Колко е часът, Дядо Мечо? Тик-так! Колко е часът?
Подходяща е за деца, които
210х300 мм, 10 стр.,
изучават английски език,
картонена, щанцована
тъй като текстът е на
+ часовник
български и английски език.
Цена 12.99 лв.

За 2-4 години,
200х270 мм,
16 стр., цветни
+ стикери
Цена за брой
2.99 лв.

180х255 мм, 10 стр., цветна,
картонена + часовник
Цена 7.90 лв.

Залепи! Оцвети!

2010. Фермата
на Фреди и Флора
Броене, цифри, числа

2343. Жирафче

0873

2342

ﬂÕ”¿–»

1875. Калинка

За 2-4 години, 200х270 мм, 16 стр., цветни + стикери + игра за внимание и памет
Цена за брой 2.90 лв.

1878. Пчела

1524. Птица

1525. Рибка

2318. Прасенце

2317. Слонче

Подготовка за училище

2177

24

МИСЛИ БЪРЗО! РЕШАВАЙ БЪРЗО! БЪДИ ПРЪВ!

МИСЛИ БЪРЗО! РЕШАВАЙ БЪРЗО! БЪДИ ПРЪВ!

Подпомагат подготовката на децата за училище. Включените задачи тренират уменията им да задържат вниманието си,
да запомнят, да разпознават ляво и дясно, развиват речта, основни мисловни процеси, усъвършенстват фината моторика
на ръцете и подготвят за писане, упражняват буквите, цифрите и броенето, дават нови знания за околния свят.
Задачите имат игрови характер и децата неусетно усвояват нови знания и умения, докато се забавляват.
Над 4 години, над 200 игри и
задачи, 210х280 мм, 96 стр.,
черно-бяла Цена 5.99 лв.

Над 4 години, 217х237 мм,
96 стр., цветна
Цена 5.99 лв.

Над 3 години, 190 игри и задачи,
184х240 мм, 96 стр., цветна
Цена 5.90 лв.

158х214 мм,
96 стр.,
черно-бели
Цена за брой
4.99 лв.

Над 5 години, 160х235 мм,
32 стр., черно-бяла
Цена 5.99 лв.
ÕŒ¬Œ 2400.
ÕŒ¬Œ
2399.
Над 4 години
Над 5 години

2253. Еднакви
фигури

За 4-7 години, 200х200 мм, 96 стр., черно-бeли
Цена за брой 5.99 лв.

2026

2169

160х235 мм,
80 стр.,
черно-бели
Цена за брой
3.99 лв.

2141

2401. Червена

ÕŒ¬Œ

1264. 5-7 години

Над 4 години,
164х244 мм,
96 стр.,
черно-бели
Цена за брой
4.99 лв.

2254. Групи
по 5

2258. Числови
квадрати

Над 5 години, 280х210 мм, 64 стр., черно-бели
Цена за брой 4.99 лв.

2347

За 4-7 години
202х265 мм, 96 стр.,
черно-бeли
Цена за брой 5.99 лв.

1263. 4-6 години

25

За 7-12 години,
115x170 мм,
40 листа,
цветни
Цена за брой
4.99 лв.

2321. Зелена

ÕŒ¬Œ

2322. Розова

205х275 мм, 96 стр.,
черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

2402. Синя

1844. Синя

1843. Оранжева

Любимо блокче за оцветяване
Цветен код с точки • над 2 години
Цветен код с фигурки • над 3 години
Цветен код с цифри • над 4 години
Цветен код с букви • над 5 години
За 2-4 години, 200х270 мм,
24 стр., цветни
Цена за брой 2.90 лв.

2185. Код с точки

2186. Код с фигурки 2187. Код с цифри

2188. Код с букви

Открий и оцвети!

ÕŒ¬Œ

1763

Над 5 години,
170х220 мм,
96 стр.,
черно-бели
Цена за брой
4.99 лв.

2319. За 3-5 години

2320. За 4-7 години

Над 5 години,
250 развиващи задачи
210х290 мм,
96 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.

2171. Моят свят

2172. По света

2173. Приказен свят

2174. Животните

ГОЛЯМА КНИГА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
2078. 3-5 години

2077. 4-6 години

1955. №1

1956. №2

Над 4 години,
250 развиващи задачи
340х247 мм, 64 стр.,
черно-бели
Цена за брой 5.90 лв.

Развиващи игрови задачи
и обучителни ситуации
по направленията за
предучилищно възпитание
и подготовка за първи клас.
227х247 мм, 96 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 5.90 лв.

1509. Зелена

1651. Розова

1357. Оранжева

1874. 3-5 години

1454. 4-6 години

1455. 5-7 години

Подготовка за училище

Подготовка за училище

1762

ÕŒ¬Œ

Над 4 години,
205х280 мм,
32 стр., цветни
Цена за брой
3.50 лв.

26

ДОКАТО ИГРАЕШ, МОЖЕШ ВСИЧКО ДА УЗНАЕШ!

ВЕСЕЛА АЗБУКА

Полезно и необходимо
допълнение към
материала, изучаван
в детските градини
и началното училище.

Весели
тематични
стихове за
всяка буква
от азбуката

220х290 мм,
32 стр., черно-бели
Цена за брой 2.90 лв.

27

170х300 мм,
32 стр., цветни
Цена за брой
3.50 лв.

0075

0070

0066

0067

0516

1845

1968

1246

1540

БИБЛИОТЕКА „СЛАВЕЙЧЕ“

0068

0232

0164

0631

0350

0074

0884

Енциклопедия с капачета

В помощ на учебния процес

150х130 мм
Цена 2.99 лв.

2348

Открий и подреди!
Увличат децата в игра и дават знания по темата, развиват
вниманието, паметта и речта, сръчността и въображението.
Над 3 години, 152х100 мм, прорязани картонени страници

0077

0834. Цена 4.90 лв.

1560. Динозаври

1561. Дракони

1562. Животни

1564. Кучета

1686. Детективи

1582. Вълшебни
замъци

1583. Пирати

1604. Рицари

1605. Феи

1563. Коне
и понита

Àç ñúì âå÷å â ïúðâè êëàñ!

Êîìïëåêò
çà çâóêîâè
ìîäåëè

ÕŒ¬Œ

1770

1565. Великани

Моята любима книжка за оцветяване

ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК
Над 3 години
220х280 мм,
32/24 стр.,
цветни,
щанцовани
Цена за брой
2.50 лв.

Децата могат да рисуват,
да залепят картинки,
да оцветят звездичките,
с които да оценят
прочетените книги и да си
направят своя топкласация.

1687. Роботи
0524. Цена 6.90 лв.

С библиотека „Славейче“ децата:
• преодоляват притеснението от четенето
• добиват увереност и постепенно престават да сричат
• започват да четат гладко и с разбиране

Децата, събрали
12 книги от поредицата, получават
персонална грамота
за най-добър читател и специална
папка за страничките на своя първи
читателски дневник.

Аз съм вече в първи клас!
Комплектът съдържа: примери и игри за
упражняване на звукови модели; сини и
червени квадратчета за съставяне на звукови и буквени модели на думи и изречения.

Над 8 години
220х280 мм,
16 стр., цветна,
картонена,
твърди корици
+ подвижни
капачета
Цена за брой
17.90 лв.

2133

0378

Подходящи за начинаещи читатели • Eдър шрифт • Увлекателни истории
• Достъпен текст • Къси редове • Кратки изречения • Цветни илюстрации

0355

1570

1607. Снежни
човеци

1606. Дядо
Коледа

175х230 мм,
40 стр.,
цветна
Цена 2.99 лв.

1044

В помощ на учебния процес

0387

За 5-9 години,
130х200 мм, 56 стр.,
+ Забавни задачи
след всяка приказка
+ Читателски
дневник
Цена за брой
3.90 лв.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

ПРИКАЗКИ

Златно букварче
Включват по няколко
от най-известните
български приказки
за животни, чудесно
илюстрирани и увлекателно разказани
за най-малките.

Златни страници
Най-известните и най-хубави
приказки на световната
класика.

29

Над 6 години, 220х280 мм,
графични илюстрации
Цена за брой 4.90 лв.

220х280 мм, 24 стр.
Цена за брой
2.50 лв.
0007

0008

0009

0010

0135
0022. 15 приказки,
184 стр.

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

0168

0255

0256

0340

0599

1307

220х280 мм, 24 стр., цветни
Цена за брой 2.50 лв.

0339. 8 приказки,
168 стр.

Приказна съкровищница
В тези великолепно илюстрирани
книги са събрани някои от
най-популярните народни
приказки, както и приказки
на най-известните световни
сладкодумци – Шарл Перо, братя
Грим, Ханс Кристиан Андерсен.
Над 4-5 години, 220х290 мм,
186 стр., цветни, твърди
корици с мек пълнеж
и позлатени елементи
Цена за брой 22.00 лв.

Златна броеница
Книги с по няколко от най-хубавите
български народни вълшебни приказки.

0980. 19 приказки,
144 стр.

ÕŒ¬¿
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1639. 18 приказки

1718. 8 приказки

2323. 10 приказки

2196. Конче-гърбоконче

2197. Златното ключе

2198. Снежната кралица

Приказна съкровищница
За слушане и за
самостоятелно четене,
220х290 мм, 64 стр., цветни
Цена за брой 5.99 лв.

0537

0442

0436

Златна броеница
Включват 20 от
най-красивите български
народни вълшебни
приказки. Разказани са
така, че да съхранят
магията и мъдростта
на родния ни вълшебен
свят и едновременно
с това да са близки и
разбираеми за днешните
малки читатели.
Сборникът се предлага
в два варианта –
с твърди корици и
цветни илюстрации
и с меки корици
и графични илюстрации.

0453

0517

0601

0406

0437

0405

0600

Хитър Петър
Известните
приказки,
увлекателно
преразказани
и великолепно
илюстрирани.

1018
230х290 мм, 136 стр.,
цветна, твърди корици
с позлатени детайли
Цена 16.99 лв.

1556
220х280 мм, 144 стр.
графични илюстрации,
меки корици
Цена 4.90 лв.

Приказки за...

Най-смешните приказки

Добре дошли в света на магьосниците, вълшебниците,
обърканите заклинания, замъците, дворците, короните,
принцовете и принцесите! Написани увлекателно, с чувство
за хумор, приказките в тези книги ще пленят сърцето ви.

В тези чудесни книги има много шеги и неочаквани премеждия. Ще се запознаете със сър Бертилак, с пажа Порит и с
цял куп чудовищни дракони. Ще се срещнете с пирата Свирепия Пит и с неговия чудат екипаж от морски разбойници.

За 5-10 години, 210x275 мм, 80 стр., цветни
Цена за брой 9.90 лв.

За 6-10 години, 210x275 мм, 80 стр., цветни
Цена за брой 9.90 лв.

0716
220х280 мм,
32 стр., цветна
Цена 2.99 лв.

2007. Магьосници
и вълшебници

2008. Принцеси
и принцове

1767. Драконите

1768. Пиратите

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории
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ФРАНКЛИН

ФРАНКЛИН

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

190х215 мм, 32 стр., цветни
Цена за брой 2.99 лв.
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190х215 мм, 32 стр., цветни Цена за брой 2.99 лв.

Франклин
0509. Франклин играе футбол
0510. Бързай, Франклин!
0511. Франклин се загуби
0590. Франклин сменя зъбче
0591. Франклин се учи да кара велосипед
0592. Франклин тръгва на училище
0650. Франклин и подаръкът за мама
0651. Франклин рисува своя квартал
0696. Франклин има нов приятел
0697. Франклин иска да командва в игрите
0698. Франклин и посещението в музея
0731. Франклин постъпва в болница
0732. Франклин и гръмотевичната буря
0733. Франклин и тайният клуб
0740. Франклин иска домашен любимец
0741. Франклин спи извън къщи
0742. Франклин има лош ден
0743. Любимото одеяло на Франклин
0744. Франклин подрежда своята стая
0777. Франклин се хвали
0778. Франклин намира чужда вещ
0779. Франклин се страхува от тъмнината
0780. Франклин посреща гости
0802. Франклин поздравява приятелите
0803. Франклин отива на лагер
0804. Франклин се маскира
0831. Франклин вече има сестричка
0832. Франклин и сестричката му Хариет
0833. Франклин и театралното представление
0652. Франклин и коледният подарък

Приказки за Франклин по телевизионния сериал

0910

0911

0912

0914

0915

0961

0960

0959

0992

1118

0958

0993

1119

1120

1140

Франклин
и съкровището
от езерото
Франклин и неговите
верни приятели се
впускат в търсене на
тайнствен талисман,
който може да излекува баба Костенурка.
Последвайте ги
в това невероятно
пътешествие и
преживейте заедно с
тях едно незабравимо
лято.

1210
190х280 мм,
48 стр., цветна
Цена 3.99 лв.

1141

1142

1143

190х215 мм, 32 стр., цветни Цена за брой 2.99 лв.

Премеждията
на Франклин
Всяка книга
включва
по два разказа
за Франклин
и неговите
приятели.
190х258 мм,
24 стр., цветни
Цена за брой
2.99 лв.

1305

1383

1306

1384

1380

1385

1381

1386

1145
1144
Франклин и неговите приятели

1621

1622

1623

1678

1679

1677

1840

1841

1842

1925

1926

1927

1932

2088

2089

2090

2091

1933

1382

1387

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории
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32

ЛЮБИМИ ГЕРОИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДОКТОР ТОМСЪН И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЖИВОТНИТЕ

Петсън и котарачето Финдъс
Дядо Петсън си няма никого
и е самотен и тъжен. Един ден
неговата съседка му донася кашон
с надпис „Зелен грах „Финдъс“.
Но в кашона няма грах, а малко
коте. То става приятел на дядо
Петсън и любимец на децата
от много страни по света.

В едно съвсем обикновено селце, близо до една вековна
гора, живее един необикновен човек, който говори с
животните. Името му е Тим Томсън. Наричат го също
Доктора на животните. Увлекателните му приключения
ще ви забавляват много и ще ви научат на много
важни неща. Защото историите, разказани в тази
книга, предават на малки и големи прекрасно послание:
да обичат природата и да я пазят, да обичат и да се
грижат за близките си.
Над 4 години, 195х245 мм, 32 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

Над 5 години, 215х285 мм, 24 стр.
Цена за брой 3.50 лв.

1215. Как Финдъс
се загуби, когато
беше малък

1216. Палачинковата 1265. Как Финдъс
1277. Петсън и
торта за рождения оправи неразбоФиндъс спят на
ден на Финдъс
риите в градината къмпинг в двора

33
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2377. Един
уморителен ден

2378. Една любопитна госпожица

2379. Един
специален болен

ПРИНЦЕСА ЛИЛИФЕЕ

220х220 мм, 28 стр., цветни,
с брокатени детайли на всяка
страница, твърди корици с мек пълнеж
+ подарък изненада в края на книгата
Цена за брой 14.90 лв.

1422
1318. Как Финдъс и
Петсън изплашиха
лисицата

1330. Как Петсън
и Финдъс
посрещнаха Коледа

1457. Как Финдъс
пропъди петела
Карузо

1458. Как Финдъс
развесели тъжния
Петсън

1839. Финдъс се
изнася от къщата
на Петсън

истинско перо

1823
2043

2044

Над 5 години,
215x215 мм, 36 стр.
цветни, меки корици
+ писма
Цена за брой 5.90 лв.

1541

1654

2093

Тази книга
предлага
възможност
за анимиране на
илюстрациите
чрез
3D приложение
за смартфон
или таблет РС.

Писма от Феликс
Феликс – плюшеното зайче на Софи,
пътешества и Ӝ изпраща писма с разкази
за приключенията си и местата, които
посещава. Писмата, заедно със снимки,
рисунки и карти от пътешествията,
са оформени като пощенски пликове
с марки и печати.
2042

1423

БОСКО – ОМАЙНИЯТ СВЯТ НА ТОНИ УЛФ
Боско – омайният свят на Тони Улф
Във вълшебната гора кипят усилен
труд и весели празненства. Всички
се стараят да си помагат един
на друг и превъзмогват трудностите
с усмивка и изобретателност.

2045

2046

2047

2199

За 5-8 години, 200х275 мм,
48 стр., цветни
Цена за брой 4.99 лв.

ПАНОРАМНИ ПРОЗОРЧЕТА
Вълшебното желание на дракончето
Принцесата и драконът
•Увлекателни и вълнуващи приказни истории
•Великолепни панорамни илюстрации

1756

1757

1779

1880

2092

2277

Над 4 години, 270х270 мм, 12 стр., цветни,
картонени, брокатени елементи на корицата
Цена за брой 14.90 лв.

1640

1641

1821

1827

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

В приказен дворец сред вълшебна гора
живее добрата феичка принцеса Лилифее.
Тя се грижи за всички в двореца и
гората. Но понякога също има нужда
от помощ и тогава насреща са нейните
приятели горските животни.

ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ГОРА

СТИХОТВОРЕНИЯ И РИМУВАНИ ИСТОРИИ

С „Вълшебната гора“ израснаха няколко
поколения – повече от двайсет години
децата попиват нейните чудни
истории. Пътеките на „Вълшебната
гора“ лъкатушат към срещи с много
приятели и забавни приключения.

Смях и забавления с весели стихотворения
235х215 мм, 12/16 стр., цветни
Цена за брой 2.50 лв.

190х190 мм, 64 стр.,
твърди корици с мек пълнеж
Цена 9.90 лв.

240х270 мм, 12/16 стр., цветни
Цена за брой 2.90 лв.

0142

0519

0653

0474

0175

0036

0258

0438

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

0745

0040

0214

0343

0174

0261

0038

1232

0381

0039

0259

0830

0304

0404

0801

190х190 мм,
16 стр., цветни
твърди корици
с мек пълнеж
Цена 9.90 лв.

0573

2274

0037

Непослушковци
Шест приказки в римувана
проза

0475

0265

0476

35
Приключения с приятели
Три весели римувани
приказки. На страниците
на книгата ще откриете
и забавни дадачи.

1364

Юначета
Поучителни римувани
истории с великолепни
илюстрации

1312

235x265 мм,
16 стр., цветни
Цена за брой 2.99 лв.

0829

0921

1077

1148

1967

1919

0257

0141
1920

1921

Помисли! Отгатни!
Повече от двеста популярни
български гатанки.

0953

1284

0260

0342

0262

0419

0518

0871

0870

0739

0570

0715

1502

1624

2087

2349

170х300 мм, 24 стр., цветна
Цена 3.50 лв.

ÕŒ¬Œ

0768

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории
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ВРЕМЕ Е ЗА ПРИКАЗКА!

ВРЕМЕ Е ЗА ПРИКАЗКА!

Със своите весели и симпатични герои и с великолепните си илюстрации тези книги със сигурност ще се превърнат в
семеен любимец. Приказките в тях са предназначени както за слушане, така и за начинаещи читатели.

Приказки за лека нощ
Вълшебна библиотека
10 книжки в блясково,
приказно ковчеже

Фермата
Отворете вратите на
фермата, прочетете книжките
от нейната вълшебна
библиотека и сглобете героите.

Вълшебна чантичка за принцеси • Любими приказки
В тази изящна чантичка е събрано съкровище от 8 любими
приказки. Малките принцеси ще могат да ги носят навсякъде, да ги разглеждат и да ги четат отново и отново.
Над 4 години, 200х135 мм, 96 стр., цветна
Цена 14.99 лв.

Над 3 години,
кутия: 130x130x130 мм,
с позлатени детайли
книжки: 115x115 мм,
24 стр., цветни
Цена 24.00 лв.

За 3-6 години, 250х295 мм,
6 картонени книжки с приказки
+ 6 модела за сглобяване
без ножица и лепило

ÕŒ¬Œ

2403

÷ÂÌ‡ 17.90 Î‚.

2113
Приказки забавни
за герои славни
Включва 10 приказки.

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

Моята голяма книга с приказки
Над 4 години, 237х260 мм, 176 стр., цветни, твърди корици
със сребърни детайли
Цена за брой 22.00 лв.

Над 3-4 години, 198х275 мм,
160 стр., цветна, твърди
корици Цена 19.90 лв.

ÕŒ¬Œ

Приказки за лека нощ

2351
Винаги ще ви обичам
Тази мила трогателна книга носи важно послание –
няма нищо по-хубаво от голямото, задружно и сговорно
семейство. Нашите близки са винаги край нас, мислят за
нас, радват ни се, обичат ни. Очарователните животни
в книгата ще научат децата колко важно е да сме
заедно, да споделяме всичко и да се грижим един за друг.

Над 4 години, 165х215 мм,
104 стр., цветна, твърди
корици с мек пълнеж
Цена 12.99 лв.

200x200 мм,
24 стр., цветна,
картонена,
твърди корици
с мек пълнеж
Цена 9.90 лв.

2095. Книга 1

2411. Книга 2

ÕŒ¬Œ

ɀɦɫɞ

2110

2108

Голяма книга за великани
Прочетете приказките за приключенията за великани
от всички краища на Земята и за умните и смели герои,
които успяват да ги надхитрят. А сега поемете дъх и
разгънете огромния плакат. Запознайте се с великана, който
иска да ви стане приятел. Не се страхувайте от него –
той е мил и внимателен и ще пази вас и стаята ви. Закачете плаката на стената и надникнете под капачетата, за да
видите какви съкровища се крият там!
24 стр., 260х305 мм, цветна,
твърди корици + обемен плакат
Цена 19.90 лв.

ɠɦ ɬɟɦɵɞɪ, ɥɞɷɬɰɬ ɠ
ɡɦ ɷɣ
ɦɣ ɯ
ɰɣ
Ⱦɥ ɯɸɪ ɪɸɫɦɵɸɨ
ɪɬɣɰ
,ɞ
ɬ ɯɣɪ
ɠɦ ɣ
ɣɧɯɰɠɬ.
ɠ ɦ ɫɞ
ɡɦ ɯɰ
ɣ ɢɬ ɪɣ
ɫ ɦ ɪɣ ɭɞɥɦɰɣ!

2280
Разкажи ми приказка! • Илюстрации Тони Улф
Над 3 години, 270х330 мм, 20 стр., цветни, картонени
страници, твърди корици с мек пълнеж и позлатени детайли
Цена за брой 19.90 лв.

Приказки за лека нощ
Над 4 години, 250х250 мм, 48 стр.,
цветна, твърди корици с мек пълнеж
Цена 14.90 лв.
1784 I Will

ÕŒ¬Œ

2350
0995. Приказки
за животни
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0996. Приказки за
домашните животни

Always Love
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Вечните приказки
• Пинокио
• Принцесите със скъсаните пантофки
• Малката русалка
• Красавицата и звярът
• Книга за джунглата
• Жабокът принц
• Малечко-Палечко
• Спящата красавица
• Пепеляшка
• Снежанка
• Котаракът с чизми
За 4-9 години, 195х250 мм,
397 стр., цветна, твърди корици
Цена 22.00 лв.

2309

ÕŒ¬Œ

обемен
плакат с
подвижни
елементи,
размер
500х1340 мм
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ПРИКАЗКИ С МЕЛОДИИ И ЗВУЦИ
Натисни бутончетата и слушай!
Заедно с котето Мъри и кученцето Шарко
ще преживеете приключения и изненади, ще се
запознаете с интересни животни, ще чуете
гласовете им и ще се научите да ги разпознавате.
Ще се забавлявате и с веселата музика.

Озвучена панорамна приказка
Великолепните озвучени панорамни
илюстрации превръщат четенето на тези
книги в истински театрален спектакъл
и незабравим спомен от детството!
290х260 мм, 16 стр., цветни, твърди корици, картонени
разгъващи се страници
+ 5 звукови модула със сменяща се батерия
Цена за брой 25.00 лв.

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории

1460. Вълшебникът от Оз

1321. Питър Пан

Лебедово езеро
Шест великолепни музикални откъса
от прочутия балет на Чайковски
ще ви пренесат в магическия
свят на Зигфрид и Одета край
тайнственото лебедово езеро.

ЗВУЦИТЕ ОКОЛО НАС
За 2-6 години, 240х335 мм,
10 стр., цветни, картонени
+ 10 двулицеви карти пъзели
+ 20 звукови модула
със сменящи се батерии
Цена за брой 22.00 лв.

39
Говорещи карти
Кратки разказчета и озвучени картини запознават децата с животните от фермата
и с горските животни. Сглобете пъзелите и натиснете цветните бутони. Ако сте сглобили
правилно, ще чуете как мяука котката, как лае кучето, как крякат патиците...

Над 3 години, 220x220 мм, 8 стр., цветни, картонени
+ 6 картинни звукови модула със сменящи се батерии
Цена за брой 15.90 лв.

2136

Музикална книга за лека нощ
В гората се спуска здрач и децата
на горските животни се готвят за
сън. Между клоните на дърветата се
промъква тиха приспивна песен.
Чуйте как затихва тя, когато
малчуганите заспят.

2137

Концерт в гората
Моята първа книга за музиката
В гората ще има концерт! Горските
животни усърдно репетират своите
партии. Чуйте техните вълшебни
изпълнения, а след това се насладете
на концерта на оркестъра.

295х230 мм, 20 стр., цветни, твърди корици + 6 звукови модула със сменяща се батерия

Сглобете двете части на
картата, натиснете цветния
бутон и чуйте гласа на животното.
Голяма говореща книга
за фермата
Богата и достъпно
поднесена информация,
великолепни фотографии
и повече от
50 реалистични звука
превръщат книгата в
истинска енциклопедия
за домашните животни
и създават жива
представа за живота
във фермата.
415х315 мм, 14 стр.,
цветни, картонени,
твърди корици, звуци
Цена 22.00 лв.

1907. Цена 15.90 лв.

1704. Цена 19.90 лв.

КНИГИ С МУЗИКА И СВЕТЛИНА
Звездичка в тъмнината
Вълшебна книга за лека
нощ със светеща звездичка
и с приспивна мелодия.
Тръгнете с мечето в неговите нощни приключения!
Запалвайте звездичката
всеки път, когато то
се опита да я хване, и
послушайте приспивната
песен на звездите!
245х260 мм, 18 стр.,
цветна, картонена,
сменящи се батерии
Цена 12.90 лв.

180х205 мм, 14 стр.,
цветни, картонени,
+ светещ звуков модул
със сменящи се батерии
Цена за брой 14.99 лв.

2163

Да чуем гласовете на
животните
Защо кълвачът чука по
дърветата? Защо заекът
има дълги уши? От тази
озвучена книга ще научите
любопитни неща за
животните, които живеят
в гората, на ливадата,
край реката, на двора,
във фермата, ще чуете
и гласовете им.

2310

Приказни принцеси
1973. Цена 18.90 лв.

2162

230х225 мм, 12 стр.,
цветна, картонена
+ 30 звукови бутончета,
сменящи се батерии
Цена 19.90 лв.

2303

Озвучени приказки
Завъртете цветето,
за да заблещукат
светлинките и да
слушате мелодиите.

172x220 мм, 14 стр.,
цветни, картонени,
по няколко звука и мелодии
на всяка страница,
сменящи се батерии
Цена за брой 14.99 лв.

Пожелай си нещо!
Красива книга с
празнично настроение
и вълшебен финал
със светкащи свещички
и музикален поздрав
за рожден ден!

Натиснете
знаците
по страниците
и чуйте
мелодиите

240х250 мм,
16 стр., цветна,
сменящи се батерии
Цена 15.90 лв.

ﬂÕ”¿–»

1720

1726

2201. Снежанка

2202. Пепеляшка

2301. Снежанка

2302. Пепеляшка

Илюстрирани книги с приказки, стихове и кратки истории
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ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ!

ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ!

Моята първа библиотека
Цветни кутии с по 9 картонени книжки, удобни за
малките детски ръчички. Могат да се редят като
кубчета или да се подреждат в кутията като пъзел.
Играта с книжките улеснява процеса на проговаряне,
развива двигателните умения, зрителните
и тактилните възприятия.
Над 18 месеца, 260х260 мм, цветни, картонени
Цена за брой 16.90 лв.

1627. Животните

Сглоби и играй!
Помогнете на детето да сглоби фигурките и да ги преведе
през лабиринтите. Предложете му да разгледа картинките
и да назове обектите, които вижда. Задайте му въпросите,
посочени в книгата. Илюстрациите позволяват да
задавате на детето многобройни допълнителни въпроси.
Така ще му помогнете да усвои важни знания и умения.
За 2-7 години, 195х195 мм, 10 стр., цветни, картонени,
твърди корици + капачета Цена за брой 11.90 лв.

1997. Моят свят

2269. Цифри и броене
във фермата

Къде е мама?
Помогнете на малките животни да намерят своите майки,
като завъртите диска. Децата учат най-добре, докато
играят. С тeзи книги те не само ще се забавляват,
а и ще развият уменията си да говорят, да разказват,
да сравняват.
сменяща се
илюстрация

2270. Превозни средства,
броене, цветове

Картонени книги за най-малките

2152. Горските
животни
За 2-4 години,
120х120 мм, 8 стр.,
цветни, картонени,
щанцовани
Цена за брой 3.99 лв.

2153. Домашните
животни

Над 3 години,
6 пъзела
с по 6 елемента,
210х205 мм, цветни,
твърди корици
с мек пълнеж
Цена за брой
11.90 лв.

Първи книжки със снимки на животни
Първа книжка за най-малките със снимки на животни
и кратки обяснения, които ще научат децата на нови
думи и правилно да ги произнасят.
Над 12 месеца, 130х130 мм,
10 стр., цветна, картонена
Цена 4.99 лв.

1626

Лисичето Рижко
Книжка пискалка
Лисичето Рижко повежда
приятелите си на голямо
приключение. Разтръскайте
книгата надолу-нагоре и
чуйте лисичето!

Над 18 месеца, 160х160 мм, 12 стр., картонени, щанцовани
Цена за брой 6.99 лв.

0997. Маша и мечокът
185х188 мм, 12 стр.
Цена 3.90 лв.

0157. Под гъбата
135х150 мм, 12 стр.
Цена 3.59 лв.

Над 18 месеца, 120х120 мм,
18 стр., цветна, картонена
+ вградена пискалка
Цена 7.90 лв.

1723

1974. В гората

Слънчевият автобус
Навий ключето!
Комплект от книга
+ писта и механична играчка

1975. Във фермата

прорязани страници, които се разгръщат
отделно от страниците на голямата книга
0612. Трите котета

Хайде с мен! • От страничка на страничка
Местете подвижните фигурки от страничка на
страничка и поиграйте на криеница с пиленцето,
помогнете на зайчето да разбере коя е най-хубавата
къщичка за него, на кученцето – да намери своето
кокалче, и на теленцето – да си намери вкусен обяд.

165х150 мм, 14 стр.
Цена 3.50 лв.

0416. Дядо ряпа вади
190х130 мм, 14 стр.
Цена 2.99 лв.

Над 3 години, 210х210 мм,
8 стр., цветни, картонени
+ разгъваща се писта
(420х420 мм)
+ пластмасово
автомобилче, задвижвано
с механично ключе
Цена за брой 15.90 лв.

ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡
Ë„‡˜Í‡

0643. Чадърчето
1882

Над 18 месеца, 160х160 мм,
34 стр., цветна, картонена
Цена 9.90 лв.

2099. Домашните животни 2195. Любима книга за
Вече ги познавам!
животните

1625

Това е мама!
Познавате ли малките животни и техните майки?
Кое детенце на коя майка е? Намерете дечицата
и им помогнете да идат при мама!

въртящ
се диск
Над 2 години,
160х250 мм,
10 стр.,
цветни,
картонени
+ 2 въртящи
се диска
Цена за брой
7.99 лв.

41

Книга с пъзели
Весели стихотворения, великолепни илюстрации,
образователни въпроси на всяка страница.

1883
1884
вградена картонена фигурка, която се прихлупва от страница на страница

1885

190х130 мм, 14 стр.
Цена 3.90 лв.

0541. Дядовата
ръкавичка
165х235 мм, 16 стр.
Цена 3.99 лв.

1266. Хей, ръчички,
хей ги две!
100х120 мм, 14 стр.
Цена 2.99 лв.

2098

Картонени книги за най-малките

40

42

Пи, пи, пи!
Пъстра книжка от лека и безвредна
пластмаса за игра и забава по всяко
време. Лесно се прикрепва към
детската количка или креватчето.

КНИЖКИ ДРЪНКАЛКИ

НАШЕТО БЕБЕ – АЛБУМ ДНЕВНИК

Под 3 години, 85х145 мм, 6 стр.,
картонени + вградена дрънкалка
Цена за брой 6.99 лв.

вградена дрънкалка

Под 3 години, 120х120 мм, 14 стр.
Цена 7.90 лв.

халка за
прикрепване

цветни, картонени, двойни
страници, твърди корици
с мек пълнеж

1881

1637

1638

1765

43

Чудесен подарък, в който
да съхраните незабравими
спомени за любимото бебе!
В тeзи красиви албуми
родителите могат да опишат
всички важни моменти
от първата година на своето
бебе и да ги документират
със снимки.

Под 3 години, 120х120 мм, 8 стр.,
картонени + вградена дрънкалка
Цена за брой 5.99 лв.

1680. 275х245 мм, 32 стр.
Цена 22.00 лв.

2100. 275х245 мм, 32 стр.
Цена 22.00 лв.

1635. 260х260 мм, 24 стр.
Цена 32.00 лв.

място за снимка на корицата

1766

ЗАБАВНИ КНИЖКИ ЗА БАНЯ, ЗА ЧАСОВЕТЕ ПРЕДИ СЪН И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!
Меки и пъстри книжки от безвредни пластмаси и бои, без PVC.

1636. Двоен албум – специално
за близнаци!
1775. 155х250 мм, 24 стр.
2193. Китче с дрънкалка
Цена 8.90 лв.

2194. Пате с дрънкалка
Цена 8.90 лв.

1983. Животните

1978. Ква! Ква!

1977. Па! Па!

Цена 8.90 лв.

с дрънкалка
Цена 8.90 лв.

с дрънкалка
Цена 8.90 лв.

ШУМОЛЯЩИ КНИГИ ОТ ПЛАТ

ÕŒ¬Œ

Под 3 години,
150х150 мм,
8 стр.,
цветни,
с шумолящ
пълнеж

Цена 6.90 лв.

2352. Бълбук! Бълбук!
Потопете във водата
и вижте как цветовете
магически се появяват!
Цена 8.99 лв.

ÕŒ¬Œ

0787. Муу-у-у! като
кравата
Цена 6.90 лв.

За бебето

Над 3 години, размери
на едно кубче: 40х40х40 мм
Цена за брой 9.90 лв.

Любими приказки
Всеки комплект съдържа
цветна дипляна
с приказката и 9 дървени
кубчета, с които
се редят 6 илюстрации.
0123

Разходка в гората
9 дървени кубчета, от които
се подреждат 6 картини с
любимите горски животни.

Комплекти за игра и учене от картонена книга и блокчета за построяване на кула
Помагат на детето да се научи да брои
до десет и го запознава с цифрите
и основните форми, с цветовете и
с различни животни. Десетте красиво
илюстрирани блокчета кутийки са с
различна големина и дават възможност
за разнообразни занимания и игри.
Това превръща ученето в забавна игра,
развива двигателната активност
и различни умения.

1960. С кубчета

+ стикери
Цена 25.00 лв.

0124

0125

2353. Най обичам...
Цена 9.90 лв.

МОЯТА КУЛА

За 2-5 години, 145х145х145 мм
Книга: 170x170 мм, 10 стр.,
цветна, картонена
Цена за брой 25.00 лв.

0789. 300х250 мм, 24 стр.
Цена 32.00 лв.

КУБЧЕТА

Запознава с различни животни и звуците, които те издават.

1411. Малкото китче

Цена 17.90 лв.

305х260 мм, 24 стр.
Цена 32.00 лв.

2164. 275х285 мм, 48 стр.

Моите приятели животните
9 дървени кубчета, всяко с 6 различни
животни. Играта с кубчетата подпомага
усвояването на основни мисловни процеси –
сравняване, групиране, асоциации.

Аз се уча да чета!
12 дървени кубчета с букви
и картинки. Чрез игра децата
научават буквите и се учат
да подреждат по-лесни думи.

кубчета
със заоблени
ръбове

2260. Морски фар
С цилиндрични блокчета

0317

0441. Цена 11.90 лв.

0316. Цена 12.90 лв.

Албуми и кубчета

Под 3 години
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ДЕТЕКТИВИТЕ АГАТА И ЛАРИ • Стийв Стивънсън

ДЕТЕКТИВИ ПО НЕВОЛЯ • Бьорн Суртлан

ФАБИАН ЛЕНК

Стийв Стивънсън е псевдоним на италианския писател Марио Паскуалото.
Той е автор на няколко успешни поредици, издадени на различни езици.
Обича книгите на Робърт Луис Стивънсън и Агата Кристи.
Неговото мото е „Всеки човек е една красива история“.

Бьорн Суртлан е роден в
Берген, Норвегия. През 1992 г.
излиза първата му книга
и получава първата си
литературна награда.
От тогава досега не е
спирал да пише. Книгите му
са преведени в повече
от 15 страни по света,
включително Тайван и Южна
Корея. Има над 20 литературни
награди не само от Норвегия,
но и във Франция, Австрия,
Германия…

Фабиан Ленк е автор на любимата
не само на българските деца поредица
„Детективи с машина на времето“.
Той от малък мечтае да стане археолог,
но вместо това завършва журналистика
и става репортер. Според него не е
изневерил на мечтата си, защото и
журналистите са в постоянно търсене
на тайни и разрешаване на загадки.

За деца, които обичат криминални
загадки и пътешествия в далечни
страни. Заедно с 12-годишната Агата
и нейния братовчед Лари читателите
преживяват опасни приключения
и разгадават заплетени криминални
случаи в различни краища на света.
За 9-14 години,
130х200 мм, 104/112 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 4.99/5.99 лв.
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1737. Загадката
на фараона

1778. Бенгалската 1797. Мечът
перла
на краля

Бащата на Давид пише поредица пътеводители
„Семейни ваканции“ и пътува със семейството си
из различни страни по света. Никой обаче не предполага,
че тези пътувания ще се превърнат в опасни
приключения. 10-годишният Давид и сестра му Сисел
ще трябва да впрегнат всичките си детективски
умения, за да помогнат за разкриването на банда
безскрупулни крадци...
За 9-14 години, 130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации Цена за брой 6.99 лв.

Газ до дупка
3, 2, 1! Старт! Ако искаш да си пръв,
не отлепяй крака си от педала.
Газ до дупка!
Но всичко ли е позволено, когато искаш
да победиш? Миг, Лара, Ян и Биг Бен,
или отбор „Фъркотевиците“, не само
са сред най-добрите в управлението
на картове, но и са готови винаги
да застанат на
страната на
справедливостта,
независимо какво
ще им струва това.
За 9-12 години,
130х200 мм, 104 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 7.99 лв.
ÕŒ¬Œ

2369. Змийската
клопка
1798. Обир край
Ниагарския
водопад

1850. Престъпление 1893. Изчезналият 1894. Мистерията 1895. Мисия
в Айфеловата кула календар на маите на венецианския
„Сафари“
дож
2012. Мистерия
във Венеция

2038. Мистерия
в Луксор

2039. Мистерия
в Ангкор

ÕŒ¬Œ

2370. Червеният
лотос

1998. Интриги
в Холивуд

2035. Престъпление 2036. Портретът
насред океана
без име

2037. Разследване
в Гранада

2227. Тайната
на Дракула

2208. Мистерия
в Ню Йорк

2209. Мистерия
в Сидни

2210. Мистерия
в Осло

ÕŒ¬Œ

2371. Двубой
без правила

Търсачи на съкровища
Феня, Ник и Лука са любители на приключения. Те вървят по следите на найопасните престъпници и разкриват злосторните им деяния, за да опазят древни
съкровища. Заедно с това опознават
удивителни места и
забележителности
на различни страни и
народи по целия свят.
Съдържа:
Маската на маите
Скелет в леда
Стъкленият лъв
Мечът на
императора

ÕŒ¬Œ

2228. Преследване
в Ню Йорк

2229. Мисия
в джунглата

2355. Заговор
в Лисабон

ÕŒ¬Œ

2356. По следите
на диаманта

ÕŒ¬Œ

2357. Откраднатият
дракон

ÕŒ¬Œ

2275. Мистерия
в Лондон

ÕŒ¬Œ

2276. Мистерия
в Париж

ÕŒ¬Œ

2283. Мистерия
в Барселона

За 10-14 години,
130х200 мм,
176 стр., графични
илюстрации

2238
Цена 16.90 лв.
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ДЖАК БРЕНИН • Катрин Купър

КЪРПЕНА ГЛАВА • Гай Бас

Приключенията на Джак Бренин
В началото на 2010 г. със „Златният жълъд“ – първата книга от трилогията за Джак Бренин, Катрин
Купър печели престижната награда „Брит“ за непубликувани дотогава автори, като успява да пребори
конкуренцията на още 21 000 кандидати. Скоро след това тя се превръща от неизвестна учителка
(точно като авторката на Хари Потър) в популярно име сред любителите на фентъзи и обичана
писателка от децата в много страни.
Приключенията на Джак Бренин
Животът на Джак Бренин се променя в деня, в който
Продължението
той намира златен жълъд, скрит в тревата. Момчето
навлиза в свят, за чието съществуване дотогава дори
За 10-15 години.
не е подозирало. Оказва се, че съществата там го
130х200 мм, 336/288 стр., черно-бели
чакат отдавна. Наричат го
Цена за брой 7.99 лв.
Избрания и очакват от него да
стори нещо голямо, нещо добро,
подвиг... Въпреки страховете си
Джак решава да помогне на
своите нови приятели и се
впуска в невероятно магическо
приключение.
Комплектът съдържа:

Гениалният, но малко смахнат професор Еразмус обитава мрачния замък „Гротеск“
и е отдаден на едно-единствено занимание – създаването на чудовища. Творенията
му обаче, въпреки непредставимата си уродливост, са мили и любезни и всички,
без изключение, се плашат от две неща – от човеците и от призрака на „Гротеск“.
И ако първите са само далечна заплаха, защото не смеят да припарят до замъка,
то призракът на „Гротеск“ се появява при всяко ново творение на професора и му
заръчва „Пази се от луната“. Кое е това малко същество? Защо се крие в сенките
и се грижи за творенията на лудия професор? Последвайте го в книгите от
поредицата „Кърпена глава“.

5
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За 9-14 години, 130х200 мм, 272 стр., графични илюстрации Цена за брой 7.99 лв.

2361. Окото
на пирата

ОСТРОВЪТ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА • Хелън Мос
За 9-14 години,
130х200 мм, 272 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 7.99 лв.

Скот и Джак никак не са щастливи, че трябва да прекарат лятната
ваканция в Касъл Кий – малко селце на брега на океана. Но след като
двамата братя срещат Емили и кучето Ӝ Дрифт, всичко се променя.
Май това лято ще е най-интересното в живота им!

Златният жълъд
Гласруенската порта
Сребърният хълм

За 10-15 години, Книги: 130х200
мм, 320/272/304 стр., черно-бели
Цена на комплекта 16.90 лв.

1937. Изгубеното
1938. Господарят
съкровище на Анун на дъбовете

1684

ХРОНИКИТЕ НА СПАЙДЪРУИК • Холи Блек, Тони ди Терлизи
Хрониките на Спайдъруик • Роман в пет тома
Странни неща започват все по-често да се
случват, след като семейството на Джерард
Грейс напуска Ню Йорк и се установява в стара
къща, наследство от пра-прачичото Артър
Спайдъруик. Разследването, което Джерард,
брат му и сестра му
провеждат, разкрива
невъобразимата
истина за имението
Спайдъруик и
вълшебните същества,
които обитават
тези древни земи.
За 9-14 години,
130х200 мм, 120 стр.,
графични илюстрации
Цена за комплекта
12.99 лв.

Хрониките на Спайдъруик • Продължението
Роман в три тома
Могъщи свръхестествени същества са се събудили
от вековен сън и нахлуват в света на хората.
Обичайното ежедневие се обръща с главата надолу,
пламват необясними пожари, в земята зейват
огромни ями. Никой не разбира
какво става и само
няколко деца, които
имат способността да
виждат свръхестествените същества, могат
да спасят Флорида
от унищожение.
За 9-14 години,
130х200 мм, 112 стр.,
графични илюстрации
Цена за комплекта
14.90 лв.

1285
1413

КРИМИНАЛНИТЕ ЗАГАДКИ НА ЛЕОНАРДО • Алфред Бекер

ÕŒ¬Œ

2212. Тайната на
Пеещите пещери

2213. Тайната
на среднощния
призрак

2358. Тайната
на златното
съкровище

ÕŒ¬Œ

2359. Тайната на
изчезналата
картина

ÕŒ¬Œ

2360. Тайната
на прокълнатия
рубин

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА МИНЕРВА МИНТ • Елиза Пуричели Гуера
Минерва Минт е на девет години
и живее в огромна къща на върха
на една скала. Няма родители –
току-що родена, била забравена
от тях в една пътна чанта на гара
„Виктория“ в Лондон. За щастие,
приятелите Ӝ Рави и Томазина са
готови да Ӝ помогнат да разкрие
тайната на произхода си. Заедно
те основават „Бандата на
кукумявките“, таен клуб на
любителите на приключения!
За 9-12 години, 130х200 мм,
160 стр., графични илюстрации
Цена за брой 4.99 лв.

1908. Бандата
на кукумявките

1909. Островът
на Мерлин

1923. Легендата за
пирата Блек Барт

1963. Градът
на гущерите

1964. Нощта на
костенурките

1965. Гората
на говорещите
дървета

1966. Съкровището
на морските
разбойници

Малкият Леонардо живее в селцето Винчи, близо до Флоренция.
Любопитството не му дава мира и той постоянно се опитва да разбере
защо птиците летят, как грее слънцето или се отдава на идеите си за
нови изобретения – например машина за въртене на печено. Често обаче,
без да разбере как, се оказва въвлечен в тайнствени приключения. Заедно
с най-добрия си приятел Карло, Леонардо е готов да разплете всяка
загадка. Двамата малки детективи не се предават пред трудностите
и са решени да се борят докрай, за да възтържествува справедливостта.
Съдържа:

Тайнствените конници
Мистериозното отвличане
Тайната на алхимика
Кражбата на водния знак
Черната смърт
Свещеният меч

За 8-13 години, 130х200 мм,
160 стр., графични илюстрации
Цена за комплекта 19.90 лв.

1801
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ЛОРЪН СЕЙНТ ДЖОН

ДЖУЗЕПЕ ФЕСТА

МАЙКЪЛ МОРПУРГО

Лорън Сейнт Джон е родена в Зимбабве. Завършва журналистика в Африка и се мести да живее
в Лондон, където работи като журналист и пише книги за деца и възрастни. Поредиците Ӝ за деца
са изключително успешни и Ӝ носят много престижни награди.

Джузепе Феста е не само популярен писател
в Италия. Занимава се с музика, завършил
е естествени науки, работил е в Националния
парк „Абруцо“, където се раждат и идеите
за книгите му. Романите му се посрещат
и четат с огромен интерес. Възпяват
природата и животните, но и уважението
към хората. Вълнуващите приключения сред
вековните величествени гори и срещите с
техните диви обитатели кара героите да се
взрат дълбоко в себе си и оставя незаличими
следи в тях.

Майкъл Морпурго е написал
повече от 100 книги за деца.
Пет от тях са екранизирани.
В книгите си Морпурго разказва
вълнуващи истории за
истинските неща в живота,
които не оставят безразличен
никого. Той е единственият
британски писател, който
пет пъти е носител на
авторитетната награда
„Ред хаус“, определяна чрез гласуване от самите
деца. Носител е и на множество британски и
международни награди за детска литература.

За 10-14 години,
140х200 мм,
220 стр.,
графични
илюстрации
Цена за брой
7.99 лв.

Белият жираф, Мартина и магията на Африка
Вълнуващи истории за приятелството и връзката ни с природата, изпълнени
с опияняващата магия на Африка. В деня, в който Мартина навършва 11 години,
животът Ӝ напълно се променя. Родителите Ӝ внезапно загиват и тя е изпратена при
баба си в Африка, която живее в резерват за диви животни. Новият Ӝ дом е красиво
място, пълно с тайни и загадки. Тук Мартина открива своята необичайна дарба – да
разбира и лекува животните, и се сдобива с необичаен приятел – белия жираф Джеми.

За деца над 11 години и за възрастни,
130х200 мм, 272 стр.
Цена за брой 8.90 лв.
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1269. Белият
жираф

1300. Последният
леопард

1301. Песента
на делфините

1397. Съдбата
на слона

2362. Операция
„Носорог“

Лора Марлин
Лора Марлин мечтае да стане прочут детектив. Когато напуска дома за деца и заживява при вуйчо си,
животът Ӝ сякаш започва наново – не само защото намира свое семейство и приятели, но и защото се
оказва в центъра на вълнуващи приключения и криминални загадки – всички те по някакъв начин
свързани с предишната работа на вуйчо Ӝ, най-добрия криминален инспектор в страната.
За 10-14 години,
130х200 мм,
240 стр., графични
илюстрации
Цена за брой
6.99 лв.

2240. Мечата пътека 2241. Сянката
на гепарда

Íàãðàäà ð“,
Áëó Ïèòú
” 2011 ã.
1571. Тайната
на малкия залив

Кели Маккейн е едно от най-новите и
блестящи попълнения сред авторите на
детска литература във Великобритания.
Позната е на българските читатели
и с поредиците си „Това съм аз, Луси“
и „Под дъгата“.

За деца над 11 години
и за възрастни,
130х200 мм, 272 стр.
Цена 8.90 лв.

2363

ЕМИЛИЯ НА ДЪРВОТО • Б. Хагеман
1603. Отвличане
в Карибите

1685. Неочаквани
разкрития

1802. Среща
в Русия

SOS ЖИВОТНИ В БЕДА • Кели Маккейн
Лили и Ани са пълни противоположности, но когато става
дума за спасяване на животни, те са перфектният екип.
Двете момичета не могат да гледат безразлично как някое
животно страда и веднага се притичват на помощ. Често
това ги въвлича в опасни приключения и изненадващи
разкрития.

За 8-12 години,
130х200 мм, 112 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 4.99 лв.

1861. Комплект
в кутия
Цена 14.90 лв.
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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 е озовало тук.
Не може да говори. Единствената дума, която
успява да произнесе, е „Луси“. Явно е обаче,
че обича музиката, но още повече обича Луната.
Всяка нощ Луси се взира в нея, сякаш се вслушва
в нещо, което само тя
може да чуе...
Красива и поетична история
за силата на човешкия дух,
за обичта и за това, което
ни свързва, независимо от
коя страна на фронтовата
линия сме.

1805. Мистерията 1806. Котенцата
с кученцето на
в призрачната
скалата
къща

1860. Случаят
с тайнственото
пони

1861. Спасяването
на болните
кученца

Линус, или Щьорте, както той сам нарича
себе си, се изнервя от всичко в новия си
живот на село. Но среща Емилия, която седи в
прекрасната си къщичка на големия стар бук.
Тя протестира срещу отсичането на дървото.
Дори е написала писмо до бундесканцлерката!
За нула време Емилия убеждава Щьорте да
защитава дървото заедно с нея. Винаги е позабавно да протестираш заедно с някого! Но
се появява Себастиан с бандата си и им
вгорчава живота…
За 9-14 години,
130х200 мм,
160 стр.
Цена 7.99 лв.

Историята на редник Пийсфул
Откакто се помнят, братята Томо и Чарли винаги
правят всичко заедно. Заедно ходят на училище,
помагат на майка си и споделят грижите Ӝ, 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 не може да застане между тях... Ще оцелее
ли предаността им и на фронта, сред избухването
на шрапнелите? Каква е цената, която можеш
да платиш, за да спасиш човека, когото обичаш?
За деца над 11 години
и за възрастни,
130х200 мм, 160 стр.
Цена 7.99 лв.

2354

‘≈¬–”¿–»

‘≈¬–”¿–»

Íàãðàäà “,
Ðåä õàóñ
” 2004 ã.

Носител на наградата
„Блу Питър“ (2005),
финалист на наградата
„Карнеги медал“ (2003).
По книгата са направени
театрална постановка,
която от 2004 г. не е
слизала от сцената, и филм,
режисиран от Пат О'Конъл. 2224

7
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МАЙКЪЛ МОРПУРГО

МАЙКЪЛ МОРПУРГО

Cупер!
Десетгодишният Роби е блъснат от кола,
докато се опитва да спаси своето кученце Лъки.
Роби изпада в кома. Той чува, но не може
да се движи и да говори. Не може да каже
на семейството си колко много ги обича
и колко отчаяно се опитва да се събуди от
комата. При Роби идват
много хора, за да му
помогнат. Идва дори прочутият Дзола от отбора
на „Челси“. Дали със своята
обич и вяра близките и
приятелите на Роби ще
успеят да го върнат от
прага на смъртта?
Над 8 години,
130х200 мм, 80 стр.,
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

Сянка
Малкият Аман и майка му, подобно на много други
афганистанци, се опитват да оцелеят сред
жестокостите на войната. Един ден пред тях се
появява едно измършавяло и покрито с рани куче.
Аман се грижи за него, докато раните му
заздравеят, и кучето става негов постоянен
спътник, негова сянка. Така и
го наричат – Сянка. Когато
Аман и майка му поемат през
опустошения Афганистан
в търсене на нов и сигурен
дом, Сянка се превръща
в техен закрилник. А те
скоро разбират, че кучето
съвсем не е обикновено...
Над 9 години,
130х200 мм, 168 стр.,
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.
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1910

Пеперуденият лъв
Малкият Берти живее с родителите си
в Африка. Един ден спасява живота на малко
бяло лъвче, останало сираче. Двамата стават
неразделни приятели. Но Берти заминава
да учи в Англия, а лъвчето
е дадено в един цирк.
Дали приятелството им
ще оцелее през грохота
на Първата световна
война и неочакваните
обрати в живота
на всеки от тях?
Над 8 години,
130х200 мм, 104 стр.,
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

1550

Íàãðàäà “,
Ðåä õàóñ
” 2011 ã.

Каспар, котешкият принц
Каспар не е обикновена котка. Той е принц Каспар
Кандински – единствената котка, преживяла
потъването на „Титаник“. От най-луксозния
апартамент в хотел „Савой“ в Лондон той се
озовава в тъмна таванска
стаичка, оцелява на препълнена спасителна лодка,
озовава се сред шума и
бъркотията на огромния
Ню Йорк и доказва, че нито
една котка не е твърде
малка за големи приключения!
Над 8 години,
130х200 мм, 160 стр.,
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

1769

1483

9

Завръщане у дома
Осемгодишният Майкъл обича да ходи при
госпожа Петигрю, която живее в диво райско
кътче край морето заедно със своите кучета,
кокошки и магаре. Строежът на атомната
електроцентрала слага край на тази идилия
и Майкъл и майка му напускат селцето.
След петдесет години Майкъл се връща,
но всичко е променено...
Среща със Сезан
Яник преживява една незабравима пролет
в Южна Франция: със
зеленооката си братовчедка
Амандин, с тъмнозелените
дървета и заоблените
хълмове, толкова обичани
от Сезан – художника,
когото майка му обожава.
Магията на Прованс
променя момчето завинаги.
Над 9 години,
130х200 мм, 104 стр.,
графични илюстрации
Цена 6.99 лв.

Вярвам в еднорози
Осемгодишният Томас не обича училището,
не обича книгите, не обича приказките.
Но един ден е принуден да отиде в библиотеката и се заслушва в историята, която едно
младо момиче разказва на група деца...
Въпросът за Моцарт
Начинаещата журналистка Лесли има
невероятен късмет – изпращат я във Венеция,
за да интервюира световноизвестния цигулар
Паоло Леви, но я предупреждават, че в никакъв
случай не бива да му задава
въпроса за Моцарт.
Паоло обаче е осъзнал,
че е дошло време да
разкрие истина, за която
е мълчал години наред...

Над 9 години,
130х200 мм, 144 стр.,
графични илюстрации
Цена 7.90 лв.

2226

2225
Черният призрак
Антонио живее с родителите си във ферма за
бикове за корида. Щастливият му живот се
разпада в мига, в който разбира, че съдбата
на неговото любимо теленце Пако
е един ден да излезе на
арената и да бъде убито
там. Какво да направи,
за да спаси приятеля си?
Антонио има дързък план,
но ще му е нужна цялата
смелост на света,
да го осъществи...
Над 8 години,
130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

Дневникът на Беки
Беки започва да пише своя дневник на 1 януари.
През март светът Ӝ се променя завинаги – на
стотици километри от дома Ӝ избухва епидемия
от шап, но катастрофата скоро стига и до
тяхната ферма. Ще се
заразят ли и животните,
които тя толкова обича?
Чакането и страхът
са най-мъчителните
чувства, които
Íàãðàäà “,
Беки е изпитвала
Ðåä õàóñ
досега...
” 2 ã.

200

Над 8 години,
130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации
Цена 7.90 лв.

2223

1804
Слон в градината
В дома за стари хора, където работи майка му,
малкият Карл се сприятелява с възрастната
Елизабет и единствено той вярва на историята,
че е имала слон в градината си. Елизабет
разказва на Карл за своето детство по време
на Втората световна война.
Тя и семейството Ӝ са
принудени да бягат от
бомбардирания Дрезден
и да се спасяват от
военните действия.
По време на бягството
си обаче трябва да спасят
и слоницата Марлене.
Над 10 години,
130х200 мм, 192 стр.,
графични илюстрации
Цена 6.99 лв.

1611

Невероятната история на Адолфус Типс
1943 година. 11-годишната Лили живее с родителите си във ферма в Слаптън – английско селце
край морето. Един ден жителите на селото
неочаквано получават заповед да напуснат
домовете си. Достъпът до района е забранен
поради подготовката
на съюзническите армии
за десанта в Нормандия,
но Типс – любимата котка
на Лили, се връща в
забранената зона. Въпреки
смъртната опасност
Лили решава да се върне
в Слаптън, за да я търси.
Над 9 години,
130х200 мм, 176 стр.,
графични илюстрации
Цена 6.99 лв.

2003

Костенурката Занзибар
Дните на 14-годишната Лора са безрадостни
и изпълнени с трудности. За капак на всичко
брат Ӝ Били изчезва, а свирепа буря
опустошава острова, на който живеят.
Но нещата се променят, когато Лора спасява
огромна морска костенурка
и я връща в морето.

Царството на Кенсуке
Майкъл се оказва изхвърлен от вълните на
брега на малък безлюден остров в Тихия океан.
Без вода, без храна, съвсем сам и още
ненавършил 12 години, той просто се свива
на пясъка, готов да умре. На сутринта обаче
намира до главата си риба,
плодове и купа, пълна с
вода. Явно не е сам...

Финалист на
наградата
„Карнеги
медал“, 1995 г.

Пълнометражен
анимационен
филм

Íàãðàäà “,
Ðåä õàóñ
” 1996 ã.

Над 10 години,
130х200 мм, 176 стр.,
графични илюстрации
Цена 7.90 лв.

2033

Над 10 години,
130х200 мм, 176 стр.,
графични илюстрации
Цена 7.90 лв.

Íàãðàäà “,
Ðåä õàóñ
” 2000 ã.

2032
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ПОД ДЪГАТА • Кели Маккейн

МАКСИ • Уш Луун

Родителите на Аби се разделят и от хубавата къща в предградията тя се мести с майка си
и двете си сестри в малък апартамент. Струва Ӝ се, че животът Ӝ заприличва на буреносен облак.
Единственият лъч светлина са новите Ӝ приятели – Бен, Самър и невероятният Марко. Един ден на
Аби Ӝ хрумва идея, която ще преобърне живота на цялото семейство. Салонът за красота „Под дъгата“
може би ще им донесе не само парите, от които се нуждаят, но и ще излекува сърцата им...

За Макси всеки ден е приключение.
И как иначе, щом живее заедно с
няколко скачащи мишки, врана,
магаре, две сестри и майка си? Но
истинското приключение започва,
когато Макси решава на всяка
цена да попречи на новия съсед
да остане в къщата до тях. Един
от неговите синове неочаквано
става съюзник на Макси, тъй като
хич не му се живее в това
забутано градче. Двамата
измислят какво ли не, за да
вгорчат живота на баща му, но...
събитията изненадват всички...
1914. Макси и
рибата с копнеж
За 10-14 години, 130х200 мм,
по далечното
200 стр., графични илюстрации
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В трите книги от поредицата
блестящата Кели Маккейн, позната
ви от серията „Това съм аз, Луси!“,
отново ви увлича в един шеметен
разказ с аромат на море, мента,
ягоди и боровинки, в който се
редуват смях и сълзи. А докато
четете, можете да отпивате от
специалните нектари и фрешове,
които се предлагат в „Под дъгата“
и чиито рецепти ще намерите
във всяка от книгите.
И не забравяйте мотото на салона:
„Красотата отвън идва отвътре!“
За 12-16 години, 130х200 мм,
272/304/256 стр., графични
илюстрации Цена за брой 7.99 лв.

11

2101. Макси
и кучето със
сърдечни трепети

2211. Макси
и умният котарак

Цена за брой 7.99 лв.

1899. Ментова
целувка

1900. Ягодово лято

1947. Боровинкови
желания

Четири момичета, четири тайни и началото на едно необикновено приятелство...
Семейството на Лу се завръща в Германия, след като няколко години е живяло в Канада. Лу е щастлива,
че ще види братовчедка си Моте. Но незнайно защо Моте не иска да има нищо общо с нея. На
всичкото отгоре още от първия ден в новото училище Лу става обект на подигравки от най-красивото
момиче в класа Били. И за да е пълна катастрофата, учителката по музика включва Лу, Моте, Били
и кротичката Роза в съвместен проект. Ще успеят ли момичетата заедно да изпеят една песен,
или песните ще станат повече?

МАГИЧЕСКИ ВРЕМЕНА • Катя Хенкел
Лу̀на и Сузе са първи братовчедки, найдобри приятелки и почти кръвни сестри.
Но когато навършват тринайсет, едно
загадъчно писмо внезапно променя живота
им. А после в класа им идва тайнствената
Марли и взима ума на Сузе. Лу̀на е съкрушена и търси утеха в рапа и целувките
на Том. Докато един ден не излиза наяве,
че трите момичета имат обща тайна.
Явно шикозната нещо-като-леля на Марли
съвсем не е онази, за която се представя.
Само вълшебство може да разнищи тази
загадка! Настават магически времена...
За 12-16 години, 130х200 мм,
272 стр., черно-бели
Цена за брой 7.99 лв.

ПУКАНКИТЕ • Щефани Ташински

За 10-14 години,
130х200 мм,
224 стр., черно-бели
Цена за брой 7.99 лв.

1999. Внезапно
омагьосана

2000. Внезапно
влюбена

2290. Внезапно
целуната
2002. Ти си от
друга звезда!

2031. Не забравяй,
че съм до теб!

2118. И политаш
с облаците…

НАЙ-ДОБРИ ПРИЯТЕЛКИ ЗАВИНАГИ (НДПЗ) • Холи Робинс

ЛИЗА И КЪПИНОВАТА ПРИНЦЕСА • Мариане Ефингер

Какво е приятелството? Топла прегръдка, споделен сандвич, вълни от смях или пък буреносни облаци
насред слънчево лято... Понякога никак не е лесно, но затова пък без него животът ти се струва
празен. В поредицата ще прочетете изповедите на Ели за приятелството, за страховете и радостите
Ӝ в училище и извън него. Тя ще ви разкаже за себе си, за най-добрите си приятелки, за техните мечти
и перипетиите, през които минават. Винаги заедно!

Никога не допускат Лиза да участва в приключенията на Лъвската банда, създадена от голямата Ӝ
сестра, въпреки че Лиза е по-смела от всички Лъвове, взети заедно. Добре, че в Къпиновата вила се
настанява едно ново момиче – Парвати от Индия, където всичко е много пъстро и интересно. Но много
по-интересно е това, което се случва в градината на съседа Клапф, за която двете нови приятелки – Лиза
и Парвати, са убедени, че е омагьосана. Трябва да си смел като лъв, за да се осмелиш да влезеш в нея...

За 10-14 години,
130х200 мм,
160 стр.,
черно-бели
Цена за брой
5.99 лв.

За 8-12 години,
130х200 мм, 272 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 7.99 лв.

1888. Няма
връщане назад

1889. Голямото
училищно
представление

2001. Непознатата 2103. Играй
сестра
за победа!

2220. Лъвове,
които реват,
не хапят

2221. Дни на
приятелството

2304. Много
тортички за
едно приключение
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ХОЛИ УЕБ

ЕЙМИ РАЗГОВАРЯ С ЖИВОТНИТЕ • Даян Кимптън

Холи Уеб е родена през 1976 г. Повече от десет години е работила като редактор, а сега самата тя
пише книги за деца. Първата си книга написала във влака на път за работа още докато била редактор.
Колегите Ӝ много я харесали и тя продължила да пише. И така книгите Ӝ станали повече от 60!

Ейми получава от леля си тайнствена
огърлица с вълшебна сила и започва
да разбира езика на животните и да
говори с тях. Тя се сприятелява с нови
и необикновени приятели – те имат
пера, козина, лапи и опашки, и заедно
преживяват вълнуващи приключения.

Може ли котето, което си срещнал на улицата, да се превърне в най-добрия ти приятел? А може ли
кученцето, с което си играл на плажа, да ти липсва толкова много, че да го сънуваш всяка нощ?
Британската авторка Холи Уеб разказва няколко трогателно красиви истории за приятелството
между деца и животни. Най-известната Ӝ и продавана поредица стопля сърцата и ни кара
да погледнем към света през очите на изгубени, самотни и отново намерили дом кученца и котенца.
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За 10-14 години, 130х200 мм, 160 стр., графични илюстрации Цена за брой 6.99 лв.

2364. Самичка
на снега

ﬂÕ”¿–»

2365. Дом за
Моли

ﬂÕ”¿–»

‘≈¬–”¿–»

2366.
Тайното котенце

2367. Без дом

За 7-12 години, 130х200 мм, 112 стр., графични илюстрации Цена за брой 4.99/5.99 лв.

Снежното мече
Сара е на гости на
дядо си в неговота
далечна и усамотена
старинна къща.
Един ден снегът
засипва всички
пътища и за да
я разсее, дядо Ӝ
построява в двора иглу
и малко снежно мече,
което да го пази.
През нощта Сара се
събужда и открива,
че светът e странно
променен...

Зимното вълче
На тавана на
старата къща Амелия
открива дневника на
своя пра-прадядо Ной
и разбира, че когато
той е бил на 10 години, намерил изоставено вълче и се опитал
да го спаси. Незнайно
как, Амелия се озовава
в суровия зимен свят
на дневника и двамата с Ной тръгват да
търсят майката на
вълчето в ледената
пустош...
1803

1857

За 6-10 години, 130х200 мм,
96 стр., графични илюстрации
Цена за брой 3.99/4.99 лв.

1513. Четириноги
детективи

1598. Изгубеното
съкровище

1474. Вълшебната
огърлица

1475. Загадъчният 1512. Музикалната
котарак
мишка

1599. Мечта за
звездна слава

1613. Изчезналата
котка

1614. Голямото
надбягване

СРЕБЪРНИТЕ ДЕЛФИНИ • Самър Уотърс

НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ! • Люси Кортни

Антония живее в градче на брега
на океана и мечтае да поплува с
делфините. Един ден тя печели
конкурс на природозащитна
организация и получава верижка
със сребърно делфинче. Но
верижката не е обикновена –
Антония e избрана за специална
задача: да бъде Сребърен делфин,
пазител на живота в морето.

5 истории
за големите
приключения
на 5 малки
палавници

1568.
1569.
1746.
1747.
1748.

Съдържа 5 книги:
Бялото мече Понго
Пингвинчето Пепър
Лъвчето Брайън
Овчицата Хани
Китчето Аби

Вълшебната верижка
Тайни приятели
Откраднати съкровища
Двойна опасност
Нарушени обещания

За 8-12 години, 130х200 мм,
112 стр., черно-бели
Цена за брой 4.99 лв.

2034. Комплект
Цена 14.90 лв.

За 6-10 години,
130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации

2368. Комплект
Цена 14.90 лв.

2006

ЙОКО • Книстер (Лудгер Йохман)

Снежните леопарди
В зоологическата
градина Изабел успява
да зърне загадъчния
снежен леопард,
който не се показва
пред никого другиго.
Запленена от
красотата му, тя
непрекъснато мисли
за него и не подозира,
че скоро ще преживее
невероятно приключение, спасявайки от
смъртна опасност
две снежни леопардчета и тяхната майка.

Снежното еленче
Лота обича баба Ӝ
да Ӝ разказва за своето
детство сред елените
в далечния снежен
север. Тя мечтае
да преживее подобни
приключения, но не
предполага, че мечтите
Ӝ наистина ще се
сбъднат. Една нощ
Лота се събужда в
света от бабините
истории, дори има свой
елен и малко еленче,
за които трябва
да се грижи.

Ã¿–“

13

Кой е този ЙОКО? Малко космато
същество, което може да ходи
на четири крака, но и само на два.
Йоко не прилича на никого другиго
на света – обожава замразена
храна и обича да танцува диво.
Най-необикновеният, мил и смешен
приятел! Появата му променя напълно
живота на Пиа. Какво ще се случи?
За 8-10 години, 130х200 мм,
144/168/152 стр., графични
илюстрации Цена за брой 6.99 лв.

2222

2236. Комплект от трите книги
в кутия • Цена 14.90 лв.

1813. Кой е този
Йоко?

1858. Бъркотия
в училище

1859. Нощ на ужасите в класната стая
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СТРАХОТНИТЕ 5 • Сибиле Рийкхоф

НАОКОЛО СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА • Сали Гарднър

Тримата приятели Алекс, Тони и Лаура са репортери в училищния вестник
„Сова“, но освен това са и детективи. Заедно с двете кучета Мини и
Макс те са Страхотните пет – най-добрият детективски екип на света.
В търсене на интересни теми за вестника приятелите се оказват
въвлечени в тайнствени случаи, които трябва да разплетат.

Чудесата са навсякъде около нас, стига да имаме
очи да ги видим. С героите от тази поредица
ще се убедите, че всеки носи чудото в себе си.
Само трябва да го открие.
Още с първия си роман Сали Гарднър печели престижната британска награда за детска литература
„Смартис“, а по-късно получава и медал „Карнеги“,
присъден Ӝ за най-добра книга за деца във Великобритания, както и наградата „Коста“ за детска литература. Поредицата Ӝ „Наоколо се случват чудеса“
е една от най-обичаните от децата във Великобритания и вече 15 години продължава да се преиздава.

• Истории, изпълнени с напрежение и приключения
• Заплетени случаи, в чието решаване участват и читателите
За 8-12 години,
130х200 мм,
96 стр., цветни
Цена за брой
5.99 лв.

1799.
1800.
1814.
1898.

Тайната на капитан Агли
Граф Морой и замъкът на мрака
Най-прочутият фокусник на всички времена
Черният рицар и килията с тринайсетте
стъпала
2382. Комплект
Цена 14.99 лв.

ЛАБИРИНТЪТ НА ТАЙНИТЕ • Матиас фон Борнщед
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За 8-10 години, 130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации Цена за брой 5.99 лв.

2017. Момчето с крака
като светкавици

2027. Най-силното
момиче на света

2005. Най-малкото
момиче на света

2030. Невидимото
момче

2040. Най-сладката
тайфа на света

2041. Момичетата
се развихрят

2219. Най-веселата
екскурзия на всички
времена

2281. Най-сладката
тайфа на света
става световноизвестна

Представете си, че живеете в град, под който се крие огромен лабиринт, пълен с тайни и опасности...
Мълния разцепва стария
паметник пред училището
на тримата приятели
Фил, Кресе и Яго. Сред
отломките Фил открива
клин с тайнствени знаци.
Тримата изобщо не подозират, че това е ключът към
един таен и опасен свят,
и стремглаво се втурват
в приключението...
За 9-12 години,
130х200 мм, 104 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 5.99 лв.

1896. Влакче
на ужасите

1897. Стаята
на ужасите

2138. Подслушаният разговор

2102. Чудовището се събужда

2004. Момчето, което
можеше да лети

2029. Момчето и
магическите числа

КЛУБЪТ НА МЪФИНИТЕ • Катя Алвес

САМ СИЛВЪР – ТАЙНИЯТ ПИРАТ • Джан Бърчет, Сара Воглър
Сам Силвър е момче като всички други на неговата възраст. Но едно нещо го
За 8-12 години,
отличава – пра-пра-прадядо му е бил прочут пиратски капитан. Сам обаче дори не
130х200 мм, 112 стр.,
графични илюстрации подозира това, докато един ден се случва нещо необикновено. Вълните донасят до
Цена за брой 4.99 лв. брега бутилка с писмо, писано от дядо му преди повече от 300 години. В бутилката
има и златна монета, която се оказва вълшебна и връща Сам назад във времето...

Всичко започва съвсем случайно. Четири момичета,
събрани по принуда, трябва да направят мъфини
за празника на училището. Докато се опитват
да свикнат една с друга, неочаквано се ражда
най-сладкият клуб на света. Четирите приятелки
непрекъснато се сблъскват с различни изпитания,
но ги преодоляват, защото са УСН – умни, смели
и находчиви!
За 8-12 години, 130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации Цена за брой 6.99 лв.

1745. Островът
на скелета

1772. Корабът
призрак

1785. Отвличането 1786. Смъртоносният капан

1853. Огънят
на дракона

2217. Мястото
за тайни срещи
1854. Двойна
игра

1855. Приятели
в беда

1856. Картата
на съкровището

1945. Морското
чудовище

1946. Ръката
на мъртвеца

2218. Четири
приятелки и един
таен план
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МАЯ И МОТЕ • Антье Сцилат
„Една за двете, двете за една“ – това е свещеният
девиз и ненарушимо обещание на близначките
Хуфнагелови. Но понякога Мая е „същинска равиола
с горгондзола“ (според Моте), а пък Моте е „не сестра,
а ужасно предателски компир“ (така пък смята Мая).
Въпреки това двете момичета не могат една без друга.
Колкото и да се карат и да се заричат повече никога,
ама никога да не си проговорят, когато се налага,
те винаги са заедно.
За 8-12 години, 130х200 мм, 272 стр., двуцветни илюстрации
Цена за брой 7.99 лв.

2216. Опашати
истории

2230. Трима
са много

2372. Въпрос
на чест

2374. Щурата
близнашка тайна

2375. Врели-некипели

2373. Летни лудории
на квадрат

Ñúäúðæà ñòðàíèöè
îò òàéíà êíèãà çà
êîðåñïîíäåíöèÿ!

Êíèãè çà Êîëåäà è Íîâà ãîäèíà
Безброй коледни
игри и забавления
Игри, лабиринти, задачи
за съобразителност
и наблюдателност,
за рисуване и оцветяване

Вълшебни коледни
светлинки
Мечо и неговите приятели
празнуват Коледа! Може да
им гостувате на горската
полянка, да се радвате
с тях на светлините на
вълшебната коледна елха.
Натискайте бутоните
и запалете една по една
светлинките на коледната
елха! Когато грейнат
2397
всичките 5 светлини, ще
Над 3 години, 200х210 мм,
чуете коледна мелодия!

Над 5 години
220х280 мм,
96 стр., цветна
Цена 9.90 лв.

10 стр., цветна, картонена,
със сменящи се батерии
Цена 19.90 лв.

1590

Коледа пристига!
Коледни истории със
симпатичните животни от
вълшебния свят на Тони Улф, с
които децата ще се потопят
в магическата атмосфера на
коледните празници.

Моята първа коледна
книга за оцветяване
и игри със стикери
Забавни игри със
стикери, оцветяване
и свързване на точки
Над 5 години,
220х280 мм, 48 стр.,
цветна,
+ 12 листа с повече
от 250 стикера
Цена 9.90 лв.

Над 5 години, 190х280 мм,
32 стр., цветна
Цена 3.99 лв.

1591

2380
Писмо до Дядо Коледа
Красивите коледни
илюстрации и писмата
в тази книга ще зарадват
всеки, който вярва във
вълшебството на Коледа.

Коледни украси
Да направим от хартия!
96 листа декоративни
хартии, от които да
направите сами оригинална коледна украса за
дома, детската градина
или класната стая.
Необходими са ви само
ножица и безцветни
лепенки.

230х230 мм, 24 стр.,
цветна, твърда корица
с мек пълнеж и позлатени
детайли Цена 12.99 лв.

2234

222х222 мм
Цена 12.90 лв.

плик за писмо със
специален лист за вашето
писмо до Дядо Коледа

1830
Голяма коледна книга
с игри и забавления
•Коледни украси и картички
•Настолни коледни игри
със зарче за двама
и повече играчи
•Забавни задачи
за рисуване и оцветяване,
за наблюдателност
и съобразителност
•Занимания със стикери
228х265 мм, 48 стр.
+ 6 стр. картонени
и стикерни приложения
Цена за брой 9.90 лв.

1988. Над 150 картонени
фигури и стикери

2207. Над 1000 стикера
и картонени фигурки

www.fiut.bg

КОЛЕДНИ КНИГИ
210х265 мм, 48 стр., цветни
Цена за брой 3.50 лв.

2114. №1

Дядо Коледа, побързай!
Коледни книги за оцветяване и забавни игри

2115. №2

2116. №3

2117. №4

Книги със забавни игри, лабиринти, задачи за съобразителност и наблюдателност, за рисуване и оцветяване
Над 4 години
200х270 мм,
32 стр., цветна
Цена 3.90 лв.

Над 4 години
200х250 мм,
24 стр., двуцветна
Цена 3.90 лв.

2383. Открий
и оцвети!

2384. Забавни
коледни игри

Над 4 години
200х270 мм,
16 стр., цветна
Цена 2.99 лв.

Над 4 години, 32 стр.,
200х270 мм, цветна,
+ модели за изрязване
Цена 3.50 лв.

1940. Коледни игри

Над 4 години
200х270 мм,
48 стр., двуцветна
Цена 3.90 лв.

1588. Коледни
картинки

1939. Коледна книга
за оцветяване и игри

Коледни истории, приказки и стихове
Нощта преди Коледа
Класическото английско
стихотворение
с илюстрации за
арт оцветяване

Как Петсън
и Финдъс
посрещнаха
Коледа
Над 5 години,
215х285 мм,
24 стр., цветна
Цена 3.50 лв.

Коледа в гората
Забавна история в
стихове за това как
горските животни
посрещат Коледа.
240х270 мм, 12 стр.
Цена 2.90 лв.

250х200 мм,
12 стр., черно-бяла
Цена 3.50 лв.

1330

2395

Франклин

0214
Коледни писма
от Феликс
Феликс гостува на
Дядо Коледа, обикаля
света с него и пише на
Софи за коледни обичаи
от различни страни.

190х215 мм,
32 стр., цветна
Цена за брой
2.99 лв.

0652. Франклин
и коледният
подарък

1933. Франклин
и празничният
дух на Коледа

Над 5 години,
215x215 мм, 36 стр.
цветна, меки корици
+ писма и изненади
Цена 5.90 лв.

2199

www.fiut.bg

КОЛЕДEН ПОДАРЪК
Коледен подарък
За 2-4 години
Съдържа: картонена книга
със забавни образователни
игри; картинна книга с весели
стихотворения; коледен
брой на „Бърборино“; коледна
приказка; 2 маски; коледни
играчки за изрязване

Коледен подарък
За момичета• 5-12 години
Съдържа: блестяща книга за
оцветяване; комплект за
изработване на украси за различни
празници; роман за приятелството и приключенията на две момичета, които обичат животните;
коледни приказки; стикери;
тефтерче за тайни послания;
коледни играчки за изрязване

218х243 мм
Цена 7.90 лв.

2386

225x272 мм
Цена 9.90 лв.

2391

Коледен подарък
За момичета • 5-12 години
Съдържа: приказен роман;
книга с коледни разкази; коледна
книга за оцветяване; комплект
от над 400 стикера за коледна
украса и надписване на подаръци;
тефтерче за тайни послания;
коледни играчки за изрязване

Коледен подарък
За 4-10 години
Съдържа: книга „Да направим
от хартия – животните от
фермата“; книга със забавна
приказна история; две книги
с коледни игри и приказки;
коледни играчки за изрязване;
тефтерче; стикери
210x272 мм
Цена 7.90 лв.

212х283 мм
Цена 8.90 лв.

2392

2387
Коледен подарък
За момчета • 5-12 години
Съдържа: Научно-образователна
книга за корабите (+игри);
криминални истории и загадки;
коледни приказки; тефтерче;
коледни играчки за изрязване;
стикери

Коледен подарък
За момчета • 7-12 години
Съдържа: две книги с криминални
загадки; автомобили за сглобяване;
книга със 100 любопитни факта;
коледни приказки; учебна програма;
коледни играчки за изрязване;
тефтерчe

236х288 мм
Цена 9.90 лв.

220x290 мм
Цена 8.90 лв.

2390

2393
Коледен подарък
За 1-4 години
Съдържа: първа коледна приказка
със стикери; картонена книга с
римувана история; образователна
картонена книга с прозорчета;
коледни играчки за изрязване;
метър; маска

Коледен подарък
За 5-11 години
Съдържа: енциклопедична книга
за животни; коледна приказка;
забавна история от
поредицата „Не се предавай!“;
книга със забавни игри;
коледни играчки за изрязване;
стикери за коледни подаръци;
учебна програма

215х293 мм
Цена 7.99 лв.

215x297 мм
Цена 7.99 лв.

2129

2127
За смели и умни момчета
Съдържа: голяма книга
с над 150 забавни задачи,
художествени проекти
и игри със зарчета,
картонени фигурки, стикери;
две образователни книги;
две тефтерчета

Коледен подарък
4-8 години
Съдържа: голяма коледна
приказка; книга с коледна
приказка със стикери; книга с
приказка, игри и стикери; книга
със забавни задачи и игри;
тефтерче; маска; стикери;
коледни играчки за изрязване

265х216 мм
Цена 14.90 лв.

236х288 мм
Цена 7.99 лв.

2128

2233

