
Книги, 
с които децата

израстват!

 ‡Ú‡ÎÓ„ 2022 „.

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó 
ì‘˛Úî



29952670 2809

3

П
ъ
р
в
и
 с

т
ъ
п
к
и
 в

 с
в
е
т

а
 о

к
о
л
о
 н

а
с

2

2994

3082 2820

2777

2261

2336 2556

Над 4 години, 
200х222 мм, 
14 стр., цветни,
картонени, 
двойни капачета 
Цена за брой 17.90 лв. 

ОТКРИВАТЕЛИ

3163

3164

2765 31623160

2471

3288 3385

21822181

2266 2259 2271 2308

2630 2636 2966 3005

32763006 3140 3222 3223

2307

2451

2059 2104 2143 2179

2180 2183 2184

19701969 1971

2058

Над 2 години, 180х195 мм, 16 стр.,
цветни, картонени, твърди корици 
+ капачета 
Цена за брой 10.90/12.90 лв.

• Ясни, опростени и
информативни илюстрации

• Кратки и достъпни текстове
• Стабилни и удобни капачета

33862311

Над 5-6 години, 222х282 мм, 16 стр., цветни, картонени, твърди корици  
+ повече от 60 капачета Цена за брой 17.90/19.90 лв.

МОЯТА ПЪРВА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА... 

ÕŒ≈Ã¬–»
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2267

2635

3146

33843379 3380 3382 33833381

2060

2142

Подвижни капачета въвличат децата в откривателство и увлекателно ги въвеждат 
в темата, стимулират любознателността и интереса им към книгите и четенето.

2330 2331

2175 2176
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Пътешествие по света

Запознава с животните символи
на различни страни.

В историческия музей • Прочети и сглоби!

Докато помагате на
експертите да сглобят
артефакти от цял свят, 
за да бъдат изложени по
местата им в музея, ще
научите интересни факти
за древния свят и живота
на хората в миналото. 
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2830 32893133

Над 5 години, 216х347 мм, 
20 стр., цветни, картонени 
Цена за брой 19.90 лв.

МОЯТА ПЪРВА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА... 

•Увлекателен и
достъпен текст

•Подробни
илюстрации и схеми

•Начални
систематизирани
знания по темата

Над 6-7 години 
220х290 мм, 
64 стр., цветни 
Цена за брой 7.90 лв.

0726 0512 0533 0513

0569 0727 0769 0920 0983

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТА

2687. На Европа

Картинен атлас
Разгъващи се страници с вградени в тях миникнижки

Над 5 години, 240х268 мм, 42 стр., твърди корици, 
картонени страници с вградени миникнижки
Цена за брой 19.90 лв.

Над 6 години, 216х276 мм, 
64 стр. Цена 6.90 лв.

Моят първи картинен
атлас на света 

Панорамни географски
карти на континентите 
с многобройни илюстрации
и любопитни факти.

Над 5 години, 260х285 мм, 18
стр., картонена, панорамни
илюстрации, вградени
миникнижки, подвижни
елементи
Цена 19.90 лв.

1616

2829
Над 5 години, 233х295 мм, 
48 стр. Цена 6.99 лв.

1368

Моят първи
атлас

Илюстрирани
карти, важни
факти за
природни и
културни
забележител-
ности, за
държавите 
и народите 
по света

Първи картинен атлас 
на света

С капачета, илюстрирани
карти на континентите 
и допълнителни карти 
на света и на България

Над 5 години, 222х282 мм, 
16 стр., цветна,
картонена, твърди корици
Цена 19.90 лв.

2537

Над 8 години, 247х280 мм, 
40 стр., твърди корици
+ голям двулицев плакат
(470х590 мм, карта на света 
и пустинен пейзаж)
Цена 15.90 лв.

Планетата Земя

Пригответе се за най-
невероятното пътешествие
– от най-високите планини
до най-дълбоките океански
дълбини, от полюсите до
Екватора, по течението 
на могъщи реки и морски
брегове. Ще опознаем 
по-добре нашия дом –
уникалната Земя. 

3083

Над 5 години, 280х260 мм, 
22 стр., твърди корици
+ детайли за 5 обемни 
фигури на динозаври 
и други музейни експонати
Цена 19.90 лв.

3254
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Над 8 години, 286х346 мм, 
64 стр., твърди корици
+ врътящо се колело 
Цена 24.00 лв.

Приключение в планината • Книга игра

След аварийно кацане се
изгубвате в планината. 
Трябва да решите по кой
маршрут да поемете. 
По пътя ще преминете 
през много изпитания и ще
трябва сами да вземате
решения, които определят 
хода на събитията, а 
Колелото на оцеляването
определя дали вашият избор 
е късметлийски, или не!

3290

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОТВЪТРЕ С МАГИЧЕСКАТА ЛУПА!

3021. Транспортни
машини

3020. Динозаврите3018. Жилищата 
на животните

Над 6 години, 237х320 мм, 24 стр., цветни, картонени
+ подвижни елементи Цена за брой 19.90 лв.

2487. На света

Щанцованите страници помагат на
децата да надникват все по-дълбоко 
в миналото, в джунглата...

ЕКСПЕДИЦИЯ В... ДИНОЗАВРИТЕ 

За над 8 години и за
всички възрастни,
които се интересуват
от темата.
195х240 мм, 176 стр.,
твърди корици 
Цена 22.00 лв.

Илюстрован пътеводител

•Повече от 160 вида динозаври, представени 
с детайлни илюстрации

•Любопитни факти за основните групи 
динозаври, за
проучванията на
палеонтолозите и
научните названия 
на динозаврите 

2015

ÕŒ¬Œ

Над 7 години, 242x296 мм, 
48 стр., твърди корици
Цена 17.90 лв.

3460
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ПАРИТЕ 

Въведение за начинаещи

Много хора казват, че не е учтиво да се говори
за пари. Но ако не говорим за тях, как бихме
могли да разберем какво представляват 
и как работят? Какво 
са справедлива цена 
и справедливо
възнаграждение? Какво
правят банките и как 
ни засяга финансовата
политика на
правителството?

Над 8 години,
170х240 мм, 
128 стр., 
Цена 12.90 лв.

Магнитите

Запознайте се с удивителните магнити 
и тяхната сила! Ще разберете как 
действа магнетизмът, като 
експериментирате с магнитите
и картонените елементи от
комплекта към книгата. 
Ще може да построите и свой 
действащ влак маглев, който 
наистина левитира във въздуха. 

Ракетата • Всички на борда!

Запознава с ракетите и космическите
станции. Ще разберете как
астронавтите се подготвят за полет,
как летят ракетите. Ще полетите в
Космоса, за да обходите Слънчевата
система, а и още по-далеч...

3003
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Роботика • Академия за бъдещи инженери и конструктори

Ще научите за роботи, плуващи като риби, за роботизирани 
ръце, управляни от мисълта, за роботи футболисти и за други
удивителни творения на роботиката. 

От материалите в кутията 
ще сглобите и тествате 
сами 9 модела на роботи 
и части от роботизирани машини.
Указания стъпка по стъпка ще 
ви помогнат да построите 
от подръчни материали още 
10 модела, с които сами
да експериментирате. 

В СВЕТА НА НАУКАТА И МАШИНИТЕ – ПРОЧЕТИ, СГЛОБИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙ! ПЪТЕШЕСТВИЕ В КОСМОСА

1615

Над 6 години, 256х303 мм, 48 стр., твърди корици 
Цена за брой 17.90 лв.

Необикновеният път 
на обикновените
неща, които
използваме 
всеки ден
От телефона 
до храната, от
питейната вода 
до тоалетната... 

2821

3165
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Над 8 години
Кутия: 266х240х55 мм ,
Книга: 48 стр. 
+ материали за
изработване на моделите 
Цена 27.00 лв.

Над 8 години, Кутия: 266х240х55 мм , Книга: 48 стр. + материали за изработване на моделите  Цена за брой 24.00 лв.

Пътеводител в света на машините

Запознава с най-простите 
механизми, като дава 
възможност читателят 
сам да построи подвижни 
модели и да наблюдава 
как работят.

Над 8 години, 270х240 мм, 
24 стр., твърди корици 
+ детайли за моделите  
Цена 24.00 лв.

3389

Над 8 години, Кутия:
266х240х55 мм , Книга: 
64 стр. + материали за за
сглобяването на моделите
Цена 27.00 лв.

Над 8 години, Кутия: 266х240х55 мм ,
Книга: 64 стр. + материали за
изработване на моделите  
Цена 27.00 лв.

Светът около нас под микроскоп
С действащ модел на микроскоп, 
който да сглобите сами

Комплект от книга
за нещата, невидими 
с просто око, и 
детайли, включително 
лещи и предметни 
стъкла, за построява-
нето на работещ 
микроскоп с 30-кратно 
увеличение.

Работни машини, без които не можем

Представя най-важните
прости механизми 
и работни машини – 
от макарата и зъбното
колело до робота
манипулатор. 

От материалите 
в кутията могат да се
построят 10 подвижни 
модела – въжена линия,
кулокран, повдигащ се
мост... 

Удивителни машини, без които светът не може

Вижте как силата на
течностите се използва в
работата на най-различни
машини. Постройте различни
хидравлични модели и
експериментирайте. Сглобете
действащ модел на багер 
с хидравлично задвижвана кофа.

2824

29963292

Над 8 години, Кутия: 266х240х55 мм , Книга: 64 стр. + материали за сглобяването на 6 модела Цена за брой 27.00 лв.

Звукът • Как чуваме?

Защо гласът на всеки 
човек е уникален? Защо
свистят фойерверките? 

Книгата запознава 
със звуковите явления 
и особеностите на 
човешкия слух, с основни
музикални инструменти 
и звуковъзпроизвеждащи
устройства. 

Светлината • Как виждаме?

Защо небето е синьо? Защо
очите на някои животни сякаш
светят в тъмното? Как се
получават зрителните илюзии?

Увлекателно и достъпно
книгата запознава с природата
на светлината и основни
светлинни явления, с
особеностите на човешкото
зрение и някои оптични уреди. 

ÕŒ¬Œ
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3137. Над 6 години
Цена 19.90 лв.

2507. Над 8 години
Цена 18.90 лв.

3293. Над 7 години
Цена 19.90 лв.

1701. Над 5 години
Цена 19.90 лв.

1518. Над 5 години
Цена 17.90 лв.

2028. Над 7 години
Цена 18.90 лв.

1702. Над 6 години
Цена 18.90 лв.

1948. Над 6 години
Цена 18.90 лв.

1439. Над 6 години
Цена 18.90 лв.

2647. Над 8 години
Цена 18.90 лв.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОТВЪТРЕ! • Енциклопедия с капачета ОТКЪДЕ ИДВАТ НЕЩАТА ОКОЛО НАС?

Над 6-7 години, 16 стр., 222х282 мм, картонени, твърди корици + капачета 

Космосът
Картинен атлас

Разгъващи се
страници с вградени
в тях миникнижки

3390

Над 4 години, 246x246 мм, 20 стр.,
картонена, твърди корици 
Цена 14.90 лв.

2823. Над 7 години
Цена 19.90 лв.

2961. Над 7 години
Цена 19.90 лв.

2412

Над 4 години,
240х268 мм, 
42 стр., картонена, 
твърди корици 
Цена 19.90 лв.

Необикновеният свят 
на машините, които
използваме всеки ден
От тостера 
и хладилника 
до ескалатора 
в мола, самолета 
и подводницата...

fiÀ»
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Удивителната математика

Разкрива математиката 
в природата, изкуството,
музиката, архитектурата,
спорта. Показва неща, които
хем са невъзможни, хем се знае
как да бъдат направени –
например колко пъти да
сгънете лист хартия, за да
достигнете до Луната.
Убеждава, че математиката 
е пълна с удивителни, даже
вълшебни неща.

3395

3167. Планетата
Земя

2998. Космосът
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3001. Науката 3459. Океаните

3000. Числата 
и компютрите

2999. Човешкото
тяло

2997. Храната

100 ЛЮБОПИТНИ НЕЩА

Над 8 години, 170х240 мм,
128 стр., цветни
Цена за брой 12.90 лв.

3498. Динозаврите 3499. Дивата
природа 

3500. Космосът

ОСВЕТИ И ОТКРИЙ!

Над 4 години, 210х230 мм, 14 стр., твърди корици
+ картонено фенерче
Цена за брой 15.90 лв.

3084. Цена 17.90 лв. 2133. Цена 19.90 лв.

1703. Цена 19.90 лв. 2506. Цена 19.90 лв.

2650. Цена 18.90 лв.

3391 3392

Над 6-7 години, 210х280 мм, 24 стр., цветни 
Цена за брой 5.99 лв.

Вълшебна математика

Отговорите на задачите са отпечатани с невидимо
мастило! Но ако изтъркате с монета, верният
отговор магически ще се разкрие! Пресметнете и
запишете отговорите на указаните места, а после
проверете дали са правилни.

Извадете картоненото фенерче и го поставяйте между
прозрачните и черните страници. Ще открийте удивителни
животни и космически обекти във всяка от пъстрите сцени 
и ще прочетете интересни неща за тях.
Докато се забавляват с книгата, децата ще научат нови думи 
и понятия, ще обогатят речта и познанията си за света, ще
тренират наблодателността, вниманието и визуалната си памет.

Над 6-7 години, 256x303 мм, 
96 стр., твърди корици 
Цена за брой 29.00 лв.

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА ИСКАМ ДА ЗНАМ!

За 6-8 години, 16 стр., 222х282 мм, картонени,
твърди корици, подвижни капачета

Над 8 години, 195х240 мм, 
80 стр., цветна 
Цена 12.90 лв.

3396

Всичко за науката, което
трябва да знаете, преди
да станете на 7 години

Изследвайте света около
вас – от растения и
животни до магнити и
огледала, и направете 
някои интересни
експерименти.

2963. Цена 19.90 лв.

Приключения и загадки • книга игра

Герои в тези книги сте 
самите вие! Ходът на
събитията и успехът на
мисията ви зависят от
решенията, които трябва 
да вземате сами.

Поредицата улеснява
усвояването на основни
математически знания, 
свързани с аритметичните
действия, свойства на
числата, обработка на
данни.

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

1846 1847 1848 1849

Енциклопедия с капачета 

С помощта на повдигащи се капачета и други игри книгитe
по увлекателен и забавен начин запознават с основни
математически понятия и действия. Получените представи
и знания ще помогнат на децата по-късно с лекота и
увлечение да навлязат в учебния материал по математика. 

Математиката 
Достъпна, лесна, интересна

Обхваща основните теми 
за начално обучение на 
децата по математика 
с използването на
сингапурската методика, 
чиято основна цел е всяко
дете да разбере в дълбочина
основните математически
понятия, да се научи да мисли
и да търси решения.

2797

За 4-7 години, 250х333 мм, 
124 стр., цветна 
Цена 16.90 лв.

¿¬√”—“
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3393

Числата и цифрите около нас

Числа ни казват колко е часът,
колко струват покупките ни в
магазина, дали сме здрави или
болни, колко брашно ни е нужно,
за да направим палачинки... 
От тази великолепна книга
децата ще научат как числата
ежедневно ни помагат да
общуваме и да се ориентираме
в света около нас.

За 6-8 години 
230x280 мм, 40 стр.
Цена 6.90 лв.

3539

Математиката

С повече от 30 капачета

ÕŒ¬Œ
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Над 8 години, 220х280 мм, 16 стр., цветна, 
картонена, твърди корици Цена 19.90 лв.

2050

Знаете ли, че...?
Вижте отговорите под капачетата

Стотици любопитни факти за света около нас

3501

¿¬√”—“

Над 4-5 години, 200х220 мм,
16 стр., картонена, 
твърди корици
Цена 14.90 лв.

ƒ≈ ≈Ã¬–»



Моят хербарий

В книгата са описани 15 растения, които живеят навсякъде
около нас – в парковете и градините, в крайградските гори
и ливади. Намерете описаните
растения, изсушете ги и ги
приберете в джобчетата на
книгата. Така ще си направите
чудесен хербарий и ще научите
много интересни неща за
растенията и техните полезни
свойства. Рецептите пък ще ви
покажат как да приготвите
различни билкови чайове, освежи-
телни напитки и вкусни десерти.

Даровете на природата • Повдигнете капачетата!

Почти всичко около нас – 
от дървените столове до
металните прибори за хранене 
и хляба, идва от природата. 
Дава първи знания за
материалите, които
използваме всеки ден, за
техните свойства и за
произхода им. Показва как
животът ни е свързан с
природата и с ресурсите, 
които тя ни осигурява.

Енциклопедия за природата

Съдържа разделите:
•Дървета 
•Цветя 
•Птици 
•Морският бряг 
•Животни в градината 

ЗА ПРИРОДАТА    

155х200 мм, 320 стр.,
цветна, твърди корици, 
Цена 22.00 лв.

1517

2485. В градината 2486. В гората

За 4-8 години, 256х256 мм, 16 стр., картонени, твърди корици
+ капачета и миникнижки  Цена за брой 19.90 лв.

Природата през четирите годишни времена

Разгърнете тези книги, за да наблюдавате как природата
се променя през различните сезони. 

Защо трябва да се грижа 
за природата?

Разказва за проблемите, които с 
дейността си хората причиняват на
Земята, и за последствията от тях.
Посочва как всеки от нас може да
помогне за спасеняването на нашата
планета.

Над 7 години, 150х225 мм, 48 стр.,
Цена 3.99 лв.

1128

Над 4 години, 216x255 мм,
16 стр., цветна
+ подвижни капачета
Цена 14.90 лв. 3461

Дърветата
Справочник на наблюдателя

Запознава с 80 вида дървета,
като ги представя чрез 
рисунки и описание, което 
ще ви помогне да ги
разпознаете.

Над 6 години, 140х210 мм,
64 стр., цветна
Цена 6.90 лв.

2933
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2243

Животните
Илюстрована енциклопедия

•Представя всички групи 
в животинското царство 

•Великолепни илюстрации 
и любопитни факти за
повече от 1000 животни

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

УДИВИТЕЛНИЯТ СВЯТ НА ЖИВОТНИТЕ

Над 7 години, 220х280 мм, 
320 стр., твърди корици
Цена 35.00 лв.

Животните • Първа
илюстрована енциклопедия

•Запомнящо се въведение 
в изумителния свят 
на животните

•Великолепни фотографии
•Увлекателно поднесена
информация, съобразена 
с възрастта

•Достъпни обяснения на
основни понятия

Над 4 години, 
202х265 мм, 32 стр.  
Цена за брой 3.99 лв.

2631 2632 2633

2663

2634 2659 2660

2661 2662

2664 2665 2666

2835

Удивителната история 
на живота

Как са се появили всички
живи организми на Земята 
и защо са толкова
различни? Как се е появил
човекът? Защо има видове,
като динозаврите, които
вече не съществуват? 
Как ще продължи
еволюцията в бъдеще?

3004

Над 8 години, 256х303 мм, 
80 стр., твърди корици
Цена 17.90 лв.

Да се запознаем!

Разкази за света на животните 
на достъпен за децата език,
с красиви реалистични илюстрации.

2747

ЗАЩО? • Въпроси и отговори

Под капачетата на тези книги ще намерите отговорите 
на някои от най-често задаваните от децата въпроси за
динозаврите и животните.

Над 5 години, 217х238 мм, 14 стр., цветни, картонени
+ капачета Цена за брой 15.90 лв.

3462. Динозаврите 3463. Животните

За 7-12 години, 219x268 мм, 36 стр. +
15 джобчета за хербарий
Цена 8.90 лв.

¿¬√”—“
fiÀ»3369. Истории за

животни от Африка
3370. Истории за
животни от Америка

3371. Истории за
животни от Европа

3372. Истории за
животни от Азия

3373. Истории за
животни от Австралия

Над 4 години, 205х241 мм, 40 стр., цветни  Цена за брой 5.90 лв.

ПРИКАЗКИ ЗА ЖИВОТНИ

ÕŒ¬Œ



Уча се да готвя!

С указанията стъпка по стъпка
готвенето се превръща в лесно
и интересно забавление... 

Бебe в корема на мама

Пленителна история,
преплетена с научни
факти и съчетана с
прекрасни илюстрации,
внимателно въвежда
децата в темата.

220х280 мм, 
36 стр., цветна 
Цена 4.99 лв.

2335

Над 9-10 години,
150х225 мм, 48 стр., 
Цена за брой 3.99 лв.
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Защо трябва да се храня здравословно? 

Книгата подпомага изграждането на
здравословни навици на хранене и живот.
Разкрива как храната влияе върху
здравето, какво са консервантите,
генномодифицираните и биохраните...

Над 5 години,
150х225 мм, 
48 стр., цветна 
Цена 3.99 лв.

1030

Забавна енциклопедия 
за спорта

С чудесните илюстрации 
на Тони Улф. Съдържа
информация и забавни
истории за най-обичаните 
и популярни спортове. 

Над 6 години, 195х230 мм,
140 стр., цветна 
Цена 19.90 лв.

3466

Да играем йога!

Книгите включват забавна
история, придружена от лесни
упражнения, описани с
инструкции и картинки. 
Правете редовно тези
упражнения, за да сте здрави,
бодри и спокойни. 

235-235 мм, 32 стр., цветна,
твърди корици 
Цена за брой 9.90 лв.

3168 3464 3465

Да готвим с Финдъс и Петсън

Петсън и Финдъс ще ви научат да
правите ябълков сладкиш и тиганички
и дори мармалад от моркови.
Рецептите са лесни и вкусни и са
подробно описани стъпка по стъпка. 

Над 6 години,
200х284 мм, 
48 стр. 
Цена 5.99 лв.

2881

ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ!ПЪРВИ ЗНАНИЯ

2672 2673

2836 2837

Искам да знам!

22512250

За 3-6 години, 200х220 мм, 16 стр., картонени, 
твърди корици + подвижни капачета 
Цена за брой 14.90 лв.

Голяма книга за...

3502 3503 

Над 4 години, 245х290 мм, 16 стр., цветни, твърди корици, 
с 4 големи разгъващи се страници  
Цена за брой 15.90 лв.

Над 6 години,  
267х240 мм, 32 стр.,
модел: 28 елемента, 96 см
Цена 25.00 лв.

Прочети и сглоби обемен
пъзел!

Комплект от книга с
достъпно поднесена
информация, подробни
схеми и илюстрации
и модел на човешко тяло
във вид на многослоен
пъзел с подвижни
елементи. 

2493. Модел на човешко тяло
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СГЛОБИ, ИГРАЙ, НАУЧИ!

Комплекти от: 
•книга с интересна и полезна информация
•сгъваем макет на пожарна станция, 
строителна площадка, пиратски кораб

•картонени фигурки и модели за сглобяване

2340 3176

2668

Над 9 години, 220x270 мм,
48 стр. Цена 6.90 лв.

ÕŒ¬Œ —≈œ“≈Ã¬–»
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1905. модел: 88
елемента – 76 см

1819. модел: 76 см 
49 елемента

Прочети и сглоби!

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

Над 7 години
книга: 32 стр., цветна 
кутия: 192x362х35 мм
Цена за брой 25.00 лв.

3255. модел на пожарна кола 
с подвижна стълба и с маркуч 
за изстрелване на вода

1818. модел: 76 см 
66 елемента  

ПРОЧЕТИ И СГЛОБИ!

Над 5 години, кутия: 195х275х62 см, книга: 32 стр. 
Цена за брой 25.00 лв. Какво става с мен? • За всяко момиче, за всяко момче!

Отговарят на въпроси, които вълнуват децата при навлизането
им в пубертета – за
промените в тялото,
досадните пъпки,
бръсненето, хормоните,
мускулите, сутиените –
с една дума, за всичко,
което подрастващите
искат и трябва да
знаят. 

09420941
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ПЪРВИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИПЪРВИ ЗНАНИЯ ПЪРВИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Над 3 години, 198х223 мм, 12 стр., цветни,
картонени + капачета Цена за брой 14.90 лв.

Ново зъбче имам аз!

Първото клатещо се млечно зъбче е повод 
за гордост, но често е и причина за страх 
и безпокойство. От тази книга децата 
ще получат ясни и онагледени отговори 
на своите многобройни въпроси и ще
разберат как да се грижат за зъбите си.

1793

Над 3 години, 220х220 мм, 32 стр., 
твърди корици + подвижни елементи 
+ вградено огледало 
Цена 16.90 лв.

Над 2 години, 174х205 мм, 16 стр., картонена,
твърди корици + подвижни елементи
Цена 14.90 лв.

Как Йони побеждава зъбните чудовища 

Йони не обича да мие зъбките си, но една
вечер сестра му му разказва за зъбните
чудовища и от тази вечер Йони повежда
безмилостна битка с тях – научава всичките
им тайни, мие зъбите си сутрин и вечер и
разбира, че грижите за зъбите никак не са
досадни!

3017

Над 2 години, 210х235 мм, 
14 стр., картонена
+ 5 пъстри лепенки за игри 
Цена 12.90 лв.

3169

Залепете лепенките, 
излекувайте раничките! 

Забавна история в стихове. Играта
с лепенките помага на децата да се
справят със страха от раничките си. 

Над 3 години, 275х225 мм, 
10 стр., картонена + смартфон 
със сменящи се батерии
Цена 17.90 лв.

Искам да стана! • Лекар

Тази книга ще ви разкаже за работата
на лекарите, а смартфонът ще бъде
през цялото време с вас, за да чуете
полезни съвети и да се забавлявате.

3313

Малки изследователи • Дръпни, завърти, плъзни!

Над 2 години, 180х180 мм, 10 стр., цветни, картонени, 
с подвижни, издърпващи се елементи  Цена за брой 12.90 лв.

2804. Животните 
в Африка 

2803. С какво
пътуваме? 

2888. Динозаврите2890. Моето тяло

3008. Животни 
в снеговете 

3009. Птиците 

3010 2669

3149 3175

3451. В гората 3452. В реката 

3453. В морето 3454. В полето
2918

3295

3296

3449 3450

3014

3013

3174

2838 2839

3172 3016

3170

3159

3455

3456 3457

3171

3104

3173

Над 2 години, 168х196 мм, 12 стр., цветни,
картонени + капачета Цена за брой 12.90 лв.

Над 2 години,
180x180 мм, 
8 стр., цветни, 
картонени +
плъзгащи се
елементи 
Цена за брой
14.90 лв.
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Моят свят •Първа енциклопедия

Дава на децата първи знания за околния 
свят и отговаря на много от въпросите, 
които обикновено задават.  

Включва разделите:
Човешкото тяло • Животът на хората
В града • Транспорт • Планетата Земя
Природата • Животните 

2424. Моят свят

За 4-8 години, 200х272 мм, 
120 стр., твърди корици 
Цена 19.90 лв.

метална кутийка
за млечни зъбки

Първи срещи
с природата

3458

Над 4 години, 190х245 мм, 
10 стр., цветна, картонена 
+ специално фенерче 
със сменящи се батерии
Цена 14.90 лв.

Криеница в гората • Освети и виж!

Осветете с вълшебното фенерче
страниците на книгата 
и намерете горските животни!

fiÀ»



Животни от пластилин
• Весели

стихотворения 
• Указания стъпка

по стъпка 
• 10 цвята

пластилин

1617 1715

Концерт в гората 
Моята първа книга за музиката

В гората ще има концерт! Горските животни
усърдно репетират своите партии. Чуйте техните
вълшебни из-
пълнения, а след
това се насла-
дете на концерта
на оркестъра.

1704

295х230 мм,
20 стр., цветна,
твърди корици 
+ 6 звукови
модула, сменящи
се батерии 
Цена 19.90 лв.

Вълшебни приказки, разказани с музика 

Натиснете нотите на страниците 
и ще пристъпите в приказния
свят на балета. Ще чуете
откъси от шедьоврите на
Вивалди, Чайковски, Сен-Санс и
Моцарт. В края на книгите може
да слушате всички музикални
мотиви, придружени с обяснения,
които ще ви помогнат да
разберете по-добре музиката.
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Над 3 години,
216x216 мм, 10 стр.,
твърди корици,
сменящи се батерии 
Цена 19.90 лв.

Горският оркестър свири Моцарт

Натиснете бутончетата на страниците и ще се наслаждавате
на откъси от известни творби на тези великите композитори.

3315 3447

Над 3 години, 
190х260 мм, 14 стр.,
цветна, картонена,
сменящи се батерии
+ 4 музикални откъса 
Цена 22.00 лв.

2906

3024

3394

3317

3316

В СВЕТА НА МУЗИКАТА

Балерини

Магическа книга за
вълшебния свят на балета
Танцувайте заедно 
с малките балерини!

Над 3 години, 216x216 мм, 10 стр.,
цветна, сменящи се батерии 
Цена за брой 19.90 лв.

2962

Ще стана балерина!

Всички деца обичат да танцуват, както 
и да слушат музика. В книгата са включени сцени
и музикални откъси от най-прочутите балети.
Движенията и
кратките танци,
показани в нея,
създават настроение,
развиват въображе-
нието и двигател-
ните умения.

3314

Над 3 години,
225х270 мм, 10 стр.,
твърди корици,
сменящи се батерии 
Цена 19.90 лв.

Веселите музиканти
Училище на колела

Тръгнете на музикален
фестивал с веселите
музиканти, които 
ще ви разкажат за
своите музикални
инструменти.

—≈œ“≈Ã¬–»
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От тази книга ще се
научите да правите 
филми точно като
професионалистите! 
Независимо дали искате 
да снимате игрален или
документален филм, 
или пък анимация, с
телефон или с дигитална
камера, всичко, което 
ви е необходимо, 
е вътре в тази кутия.

Над 8 години,
250х215х35 мм 
Цена 29.00 лв.

Наръчник на режисьора със
съвети и конкретни указания 

от професионалисти

Диск с 99
звукови ефекта

Сториборд 
с предложения 

за сюжети, сцени 
и разкадровки, които 

да довършите.

Кутията е с форма на
клапа, върху която можете

да пишете с тебешир.

Специални 
ефекти и листове

със стикери

Реквизит 
и детайли 

към костюмите
2508

СРЪЧНИ РЪЦЕ

КАК СЕ ПРАВИ ФИЛМ

3184. Пъстри
животни

Над 7 години, 210x297 мм, 
16 стр. + стикери
Цена за брой 7.90 лв.

100 самолета от хартия

Над 7 години, 155x195 мм,
100 цветни листа  
Цена за брой 8.90 лв.

1519. Синя 3232. Червена

Сръчни ръце

Идеи за забавни фигурки
на животни от рулата
от тоалетна хартия 

3183. Любими
животни

310х272 мм, 22 стр., 
цветни, твърди корици, 
сменящи се батерии 
Цена за брой 29.00 лв.

3448

Лесни и
атрактивни
оригами

• Указания
стъпка по
стъпка 

• Десенирани
хартии

2970. Лодка2969. Мече

За 5-10 години,
215х200 мм, 
36 стр., 
Цена за брой 
3.99 лв.

Над 6 години, 
200х280 мм, 32 стр., 
Цена 3.99 лв.

220x200 мм, 
12 стр., 
картонени 
Цена за брой 
14.99 лв.

0826. 16 модела

Над 6 години, 215х265 мм, 
24 стр., + 20 цветни листа
Цена 5.99 лв.

2540. 20 модела
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МОДНА АКАДЕМИЯ РИСУВАМ, ОЦВЕТЯВАМ!
19

31803179

31823181

210х297 мм, 
16 стр., цветни
+ повече от 
80 стикера за
многократна
употреба
Цена за брой
6.90 лв. 

210x297 мм,
16 стр.,
цветни
+ 3D стикери
Цена за брой
5.90 лв. 

Топмодели

Принцеси
Оцвети!

За 6-12 години,
220х220 мм, 
36 стр.
+ 4 картини 
с блестящи
детайли и 5 листа
лъскаво фолио
Цена 6.99 лв.

3028. Синя книга

Бляскави принцеси

За 6-12 години,
210х260 мм, 16 стр.
+ 30 картонени
фигурки 
Цена 17.90 лв.

Художествени проекти с различни видове
бродерии

Перфорирани картонени подложки помагат на
децата лесно да направят първите си стъпки в
бродирането. Избродираните подложки могат да
послужат за направата на картички или украса
на подвързии 
за книги, да се 
сложат в рамка.
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220х220 мм, 24 стр. 
+ 4 скреч картини 
+ стило за издраскване
Цена за брой 6.99 лв. 

2841. Синя книга 2842. Розова книга

Модни дизайнери

Оцветете моделите както ви харесва.
Създайте свои мотиви и шарки, като
отстраните черния слой от скреч
картите с помощта на стилото. 

Цветове и настроения
32 картини за арт
оцветяване

Оцветете, поставете
в рамка или паспарту,
украсетe стаята си 
или подарете на
приятел.

2628

Над 7 години и за
възрастни, 300х236 мм, 
32 стр., черно-бяла 
Цена 7.90 лв.

3033. В страната
на приказките

3032. Весело е на път!

3229. Принцеси3228. Животни

Над 3 години
210х297 мм, 32 стр.,
черно-бели + блестящи
обемни стикери
Цена за брой 3.99 лв.

Оцвети!

Оцветете илюстрациите. След това ги украсeте с блестящите
обемни стикери. Може да украсите със стикерите личните си вещи!

Оцвети!

Над 3 години, 
195х265 мм, 16 стр., 
цветни
+ блестящи стикери
Цена за брой 4.99 лв.

Моден свят

Разгънете задната корица и облечете своя
модел. Подберете от стикерите за
многократна употреба подходящи рокля,
обувки, прическа и бижута така, че моделът
ви да заблести от очарование. 

2843. Очарователни
принцеси

2457. Моден свят

170х297 мм, 16 стр. 
+ 200 стикера за многократна употреба
Цена 7.99 лв.

За 6-12 годиниq 170х297 мм, 
36 стр., цветни
+ десенирани хартии
+ шаблони
+ стикери
Цена за брой 7.99 лв.

2677. Мода за парти
• лилава книга

2676. Мода за парти
• синя книга

2968. На парти с
куче • розова книга

2967. На парти с
куче • синя книга

Модно ателие
Мода за парти

• 36 модела
• Повече от 20 стикера
• 2 броя шаблони с кройки
• 12 десена

За 6-12 годиниq 170х297 мм, 
36 стр., цветни
+ десенирани хартии
+ 2 броя шаблони с кройки
+ повече от 20 стикера
Цена за брой 7.99 лв.

3446. Тропическа
колекция

3445. Романтична
колекция

Модно ателие

• 36 модела

МОДНА АКАДЕМИЯ 

3177. Вдъхновение
от природата

3178. Романтичен
стил

170х297 мм, 16 стр., 
+ повече от 80 стикера
Цена за брой 7.99 лв. 

Моден свят

ÕŒ¬Œ

Обичам да рисувам!

Повече от 60 проекта за рисуване,
представени стъпка по стъпка, така
че дори начинаещи художници да се
справят с лекота и да изпитат
удоволствие от рисуването. 
Книгата запознава с техники за 
работа с различни материали – моливи,
бои, мастила, пастели, ще разберете 
как да поставяте светлосенки 
и как да използвате перспектива.

1871

Над 7 години, 200х250 мм, 
96 стр., цветна, твърди корици
Цена 12.90 лв.
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Да рисуваме с пръсти

Заниманията с тези книги ще доставят удоволствие и радост
на децата, като едновременно с това ще подпомогнат развитието 
на художествен усет и умения за съчетаване на цветовете, 
както и вниманието, пространствените представи, въображението 
и фините двигателни умения.

3318. Мишле 3319. Коте 3320. Хипопотам

Книга за оцветяване и апликиране
с меки самозалепващи се детайли

Рисунки за оцветяване с полета,
върху които да се залепят
подходящите детайли за апликиране.

+ 4 листа от мека материя с
прорязани самозалепващи се детайли

Над 2 години, 240х240 мм, 
11 рисунки, цветни, картонени
Цена за брой 9.90 лв.

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ

2846.  

Над 3 години, 210х297 мм, 32 стр.
+ палитра с бои на всяка страница
Цена за брой 7.90 лв.

Уча се да рисувам!

Рисувайте различни животни в 4 лесни стъпки. Упражнявайте се с
маркера върху страницата за многократно рисуване. Може да изтривате
нарисуваното със суха кърпа или с гумичката на маркера. След като се
упражните, нарисувайте животните на страниците на книгата.

3029. Животни 
в саваната

3030. Животни 
в градината

3031. Животни 
в морето

3185. Костенурка 3186. Зайче

Над 4 години, 210х297 мм, 32 стр., цветни 
+ маркер + почистваща се страница за многократно рисуване
Цена за брой 6.90 лв.

Пъстри рисунки с водни бои

Потопете четката във вода, натрийте 
леко в боята и оцветявайте.

Над 2-3 години,
240х273 мм, 
24 стр., цветни
+ стикери 
Цена за брой 4.90 лв.

1, 2, 3, готово!

Дорисувай! Оцвети!
Залепи!

2572. Във фермата 2573. Превозни
средства

2575. Нашите 
приятели животните

2574. Морски
животни

Книга за игра и учене

3118. Фигури и форми 3119. Часовникът 

Над 4 години, 
210х297 мм, 32 стр.,
цветни + маркер 
+ почистваща се
страница за
многократно рисуване
Цена за брой 6.90 лв.

3116. Цифри и числа 3117. Уча се да пиша! 

Да играем и да учим!

3473. Писане 3474. Голямо, малко

Над 4 години, 
210х297 мм, 
24 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

3471. Форми и
цветове

3472. Числа 
и броене

Да играем и да учим!

• Нарисувай!
• Оцвети!
• Свържи!
• Намери и залепи!

3469. Птичета 3470. Еднорози

Над 4 години, 
210х297 мм, 
16 стр., цветни
+ повече от 80 стикера 
Цена за брой 4.90 лв.

3467. Котенца 3468. Кученца
ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

3259. Над 5 години3258. Над 4 години3257. Над 3 години3256. Над 2 години

200х270 мм, 48 стр.,
цветни
Цена за брой 5.99 лв.

Цветни забавления

Книга за оцветяване 
с развиващи задачи

РИСУВАМ, ОЦВЕТЯВАМ!

2278 3505

КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И С РАЗВИВАЩИ ЗАДАЧИ 

За 2-8 години, 210х265 мм, 48 стр., цветна + 6 цвята водни бои 
Цена за брой 7.90/8.90 лв.

3506

За 2-8 години,
220х258 мм, 
64 стр., цветна
+ 7 цвята 
водни бои 
Цена 15.90 лв.
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Книга за игра и учене
Подготовка за училище

За 4-5 години, 
200х270 мм, 32 стр.,
цветни 
Цена за брой 4.90 лв.

КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И С РАЗВИВАЩИ ИГРИ СЪС СТИКЕРИ 

За 3-7 години, 200х270 мм,
24 стр., цветни
Цена за брой 2.99 лв.

Любимо блокче 
за оцветяване
Цветен код

КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И С РАЗВИВАЩИ ИГРИ СЪС СТИКЕРИ  

2685. Костенурка2684. Слънце 2683. Локомотив 2682. Птица

Над 2-3 години,
200х270 мм, 16 стр.,
цветни, щанцовани
Цена за брой 3.99 лв.

Моята любима книга 
за оцветяване 
и игри със стикери

Свържи точките!

За 5-8 години, 210х255 мм,
16 стр., черно-бели,
щанцовани 
+ стикери
Цена за брой 3.99 лв.

Свържи точките! 
Оцвети!
Книга за игра и учене

3193. Ниво 3
Следвайте цветовете
и числата до 10!

3194. Ниво 4
Следвайте
числата до 10!

Над 4 години,
210х280 мм, 32 стр.,
цветни, 
Цена за брой 4.99 лв.

3191. Ниво 1 
Следвайте
стрелките!

3192. Ниво 2
Следвайте
цветовете!

3195. Във фермата 3196. В гората 3197. В зоопарка 3198. В градината

Забавни лабиринти
Книга за игра и учене
Подготовка за писане

За 4-5 години, 
210х280 мм, 32 стр.,
цветни 
Цена за брой 4.99 лв.

3443. Синя книга 3444. Розова книга 

Над 2 години,
200х270 мм, 
16 стр., цветни 
+ стикери 
+ игра за 
внимание и памет
Цена за брой 
3.99 лв.

Залепи! Оцвети! 

1878. Пчела2317. Слонче 1524. Птица 1525. Рибка 2318. Прасенце

За 2-4 години, 200х270 мм, 
16 стр., цветни 
+ стикери 
Цена за брой 3.99 лв.

Открий! Залепи! Оцвети!

0567. От 1 до 30 0568. От 1 до 400565. От 1 до 10 0566. От 1 до 20

2185. Код с точки
Над 2 години

2186. Код с фигурки
Над 3 години

2187. Код с цифри
Над 4 години

2188. Код с букви
Над 5 години

1690. Моят свят1689. На село1688. Животните 1691. Превозни
средства

2644. На село 2643. Кой какво
прави?

2642. Животни 
от близо и далеч

2641. Да пътуваме!

Над 4 години
200х270 мм, 16 стр.,
цветни
+ стикери
Цена за брой 3.99 лв.

Стикерите залепи, 
после оцвети!

3244. Пате3243. Луна3242. Гъбка3241. Локомотив

Над 2-3 години
195х265 мм, 16 стр.,
цветни
+ стикери
Цена за брой 3.99 лв.

Моята първа книга 
със забавни игри

¿¬√”—“
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Над 4 години, 190x150мм, 120 стр., черно-бели 
Цена 4.99 лв.

3199. Над 4 години 3246. Над 4 години 3260. Над 4 години

В помощ на 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.

МИСЛИ БЪРЗО! РЕШАВАЙ БЪРЗО! БЪДИ ПРЪВ! МИСЛИ БЪРЗО! РЕШАВАЙ БЪРЗО! БЪДИ ПРЪВ!

130х200 мм, 
92 стр., 
черно-бели 
Цена за брой
4.90 лв.

2703. Синя
Над 5-6 години 

2704. Зелена
Над 5-6 години 

Над 5 години, 212х280 мм, 96 стр., черно-бели
Цена за брой 6.90 лв.

2709. Червена 2710. Оранжева 2711. Зелена

Над 4 години,  210х265 мм, 80 стр., черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

3107. Принцеса

210х280мм, 128 стр.,
черно-бяла Цена 6.99 лв.

3108. Индианче 3109. Фермер 3110. Клоун

200х270 мм, 64 стр., черно-бeли + 80 стикера
Цена за брой 6.99 лв.

2705. Над 2-3 години 2706. Над 4-5 години

2872. Призраци2078. 3-5 години

170х220 мм, 96 стр., черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

2077. 4-6 години

Над 4 години, 210х297 мм, 24 стр., цветни, щанцовани + стикери
Цена за брой 4.90 лв.

3037. Професии 3034. У дома 3035. В гората 3036. В града 

160х237 мм, 96 стр., 
черно-бяла Цена 5.99 лв.

3038. За 4-6 години

184х240 мм, 96 стр.,
цветна  
Цена 5.99 лв.

2141. Над 3 години

160х235 мм, 80 стр.
Цена 4.99 лв.

1263. 4-6 години 3240. Над 4 години
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175х240 мм, 96 стр., черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

2436. Над 3 години 2437. Над 4 години 2438. Над 5 години

213x280 мм, 
12 стр., цветни
Цена за брой
6.90 лв.

3436. Писане и букви3435. Броене и числа 

¿¬√”—“

Моят свят 

Комплект от 12 цветни молива и 10 книги 
с тематични игрови упражнения

Над 5 години, 
кутия:
200х128х35 мм,
книги: 
120х200 мм, 
32 стр., 
черно-бели 
+ 12 цветни
молива
Цена 14.99 лв.

2535

Над 4 години, 164х244 мм, 96 стр., черно-бели
Цена за брой 5.99 лв.

1762 1763

Над 4 години, над 200 игри и
задачи, 210х280 мм, 96 стр.,
черно-бяла Цена 7.90 лв.

2026

Над 4 години, 160х194 мм,
96 стр., черно-бяла
Цена 4.99 лв.

ÕŒ¬Œ



3253

3321. Голямо, по-голямо...3187. Цветовете

Над 1 години, 220х265 мм, 16 стр., цветна, картонена 
+ повече от 60 капачета  Цена за брой 17.90 лв.

Погледни под капачето! 

2853. Колко е часът2852. Цветовете

213x280 мм, 12 стр., цветни, картонени Цена за брой 9.90 лв.

3438. Във фермата

101 неща намери и стикерите залепи! 

Запознават децата с нови думи, учат ги да се изразяват
правилно и да описват различни обекти, подпомагат
развитието на фината моторика, вниманието и
наблюдателността. 

3437. Животните

240х273 мм, 16 стр., цветни + стикери Цена за брой 5.90 лв.

Докато играеш,
можеш всичко 
да узнаеш!

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

220х290 мм, 
32 стр., черно-бели  
Цена за брой 3.50 лв.

0232 0074

0387

0068 0164 0350

0378

0075 0070

0066 0067

ИГРАЕМ, УЧИМ И РАСТЕМ!

ГОЛЯМА КНИГА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1454. 4-6 години 1455. 5-7 години1874. 3-5 години

227х247 мм, 96 стр.,
графични илюстрации 
Цена за брой
5.90/6.50 лв.

Развиващи игрови задачи 
и обучителни ситуации 
по направленията за
предучилищно възпитание 
и подготовка за първи клас.

Над 3 години 220х280 мм, 32 стр., цветна, щанцована 
+ стикери  Цена за брой 3.99 лв.

Моята първа книга за...

0355 1570

Открий и подреди!

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, илюстриращи употребата им. Ясни картинки и
едър шрифт подпомагат бързото усвояване на
връзката между звук и буква. 

1055

245х255 мм, 72 стр. 
цветна, твърда корица 
Цена 14.99 лв.

Над 3 години, 
152х100 мм, прорязани
картонени страници 
Цена 8.90 лв.

0524. Буквите

¿¬√”—“

Вече познавам...

Страниците с подвижни стрелки и с кръг, разделен на цвет-
ни сектори или с циферблат, се разгъват и винаги остават
достъпни за детето, докато то се занимава с книгите. 

Голяма книга със забавни игри

Книгите предлагат любими за децата занимания –
главоблъсканици, лабиринти, кантинни тестове. 
Докато се забавляват, децата се запознават с 
географски и исторически забележителности по света. 

За 4-8 години, 204х260 мм, цветни
Цена 17.90 лв.

Моите първи книги за света,
в който живеем
Опознавам света! 

Колекция от 5 богато
илюстрирани книги, които
систематизират и обогатяват
първите знания на децата за
околния свят.

Включва: Всичко за мен 
• Храната Растенията 
• Природата • Нашият свят

За 6-10 години, 48 стр., 210х280мм, цветни 
Цена за брой 5.90 лв.

0766. Да играем с 
Лола и Чарли • Книга 1

0767. Да играем с 
Лола и Чарли •Книга 2

ÕŒ¬Œ

Цветна математика 

Помага на децата да усвоят
събирането и изваждането с числата
до 20 чрез любимите си занимания –
оцветяване, свързване на точки,
лабиринти, скрити картинки. 
Игровите задачи забавляват децата 
и изграждат у тях положителна
нагласа към математиката.

За 6-10 години, 200х272 мм, 112 стр.,
черно-бяла  Цена 6.99 лв.

2452

Над 3 години, 254х216 мм, 
48 стр., цветна
+ повече от 120 стикера
Цена 12.90 лв.

3507

Книга за игра и учене
Моето любимо куфарче

Включва любими на децата
занимания, подредени в
разделите: „Оцвети и 
залепи!“, „Намери и оцвети!“, 
„Съобрази и оцвети!“,
„Нарисувай и оцвети!“. 

ИГРАЕМ, УЧИМ И РАСТЕМ!

Œ “ŒÃ¬–»
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Трогателни истории от Дейвид Личфийлд

Мечокът и пианото

Един ден, докато си
вървяло из гората, едно
малко мече попаднало 
на нещо, което не било
виждало дотогава... 

Книгата е носител на
престижната британска
награда „Уотърстоунс“ 
в категорията за 
най-добре илюстрирана
книга.

2561
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1560. Динозаври 1561. Дракони 1562. Животни1564. Кучета

1563. Коне 
и понита

1565. Великани

1582. Вълшебни
замъци

1583. Пирати

1604. Рицари 1605. Феи

1686. Детективи1687. Роботи

1607. Снежни
човеци

1606. Дядо 
Коледа 

2512. Принцове
и принцеси

2513. Митични
животни

Библиотека „Славейче“ 

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

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

За 5-9 години, 130х200 мм,
56 стр., + Забавни задачи
след всяка приказка 
+ Читателски дневник 
Цена за брой 3.90/3.99 лв. 

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

Пет истории за нюнючета

Не знаете какво е нюнюче ли? О! 
Ами нюнючето е мъничко човече,
което е родено, за да помага. 
На кого ли? Най-често на децата.
Нюнючетата са абсолютно вълшебни,
защото каквото и да правят, хората
изобщо не ги виждат и не ги чуват.
Е, само понякога, и то единствено
децата, които ни разказаха за тях. 

3346. Меки корици • Цена 14.90 лв.
3347. Твърди корици • Цена 18.90 лв.

За над 5 години 
240х290 мм, 48 стр., цветна

ВЕЧЕ МОГА ДА ЧЕТА!

1845

Кръгчета, чертички
– азбука за всички

Весели тематични
стихове за всяка
буква от азбуката

170х300 мм, 32 стр.
Цена 3.99 лв.

Светлини над
Смърчовата скала

Трогателна история,
която ни показва, 
че онова, към което 
се стремим, може би 
е съвсем близо до нас...

Тайнственият великан
на дядо

История, която ни кара 
да се замислим за
нуждата от разбиране,
близост и приятелство.

ПРИКАЗНИ ИСТОРИИ

3265

3264

215х280 мм, 36 стр., цветна    
Цена 4.99 лв.

Над 5 години,
242х267 мм, 
32 стр., цветна 
Цена 4.90 лв.

Как играят буквите?

Герои на книгата са буквите от азбуката. 
А, Ъ, О, У, Е, И живеят в книгата, а
останалите една по една им идват на гости
и всеки път
започва щура игра
– хващат се за
ръце и правят
срички, с тях
образуват думи 
и разказват
интересни
истории.

3275

2686

Читателският клуб на Зайко

Зайко много обича да чете и нощ след нощ
се промъква с приятелите си в библио-
теката. Една сутрин библиотекарката 
ги заварва, но вместо да вдигне скандал,
издава на всички читателски карти. 
От този ден читателският клуб на Зайко
събира всички горски животни и прозорецът
му свети цяла нощ...

217х280 мм, 28 стр., цветна    
Цена 5.90 лв.

2686

Песен на радостта

Тази красива книга е прослава на
удивителната ни планета и на всяко
създание, което живее на нея. С нея двама
от най-обичаните съвременни майстори 
на детски книги ни напомнят, че светът
може да стане по-добър, ако сме заедно 
и се грижим един за друг.

Кученцето, цигулката 
и приятелството

Трогателен разказ за
приятелството, което
остава в сърцата ни 
за цял живот, в добри 
и в лоши времена.

2971

Мечокът, пианото,
мечето и горският
концерт

Трогателна история,
която ни кара да се
замислим за
известността и
славата. Уви, те са
временни, но хубавата
музика и приятелството 
остават завинаги 
в сърцата ни.

3200

220х300 мм, 40 стр.,
цветни, флекси корици
Цена за брой 7.90 лв.

ÕŒ¬Œ

0768

Помисли!
Отгатни!

Повече от 
200 популярни
български гатанки 

0884 0077

170х300 мм, 24 стр.
Цена 3.90 лв.

Библията

Книгите разказват увлекателно и достъпно,
като приказка, най-важните моменти от
Стария завет и от живота на Иисус Христос
и дават основни знания, които са нужни 
на по-късен етап в обучението по история 
и литература и са важна част от общата
култура на човека през целия му живот.
Включват задачи и илюстрации за оцветяване. 

Над 7-8 години, 32 стр., черно-бели
Цена за брой 4.90 лв.

За какво са приятелите?

Защо приятелите са приятели?
Лисичето Фиги и мечокът Джеферсън 
ще ви покажат. Истинските приятели
играят заедно и винаги си помагат.
Истинските приятели споделят
радости и тревоги. Истинските
приятели прощават от сърце.

Над 4 години, 213х242 мм, 
88 стр., цветна 
Цена 9.90 лв.

3274

3285

Приключенията на Джиго

Много, ама много далеч оттук, на едно
обикновено дърво, в една обикновена
къщичка за птици живееше едно
необикновено момченце – Джиго. То
винаги беше готово да се притече на
помощ и винаги му се случваха
необикновени приключения...

Над 5 години, 211х238 мм, 56 стр. 
Цена 8.90 лв.

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ



Над 5 години, 
195х237 мм, 80 стр.
Цена 9.90 лв. 

Приключенията на
доктор Томсън 

В едно съвсем обикновено
селце живее един
необикновен човек, който
говори с животните.
Името му е Тим Томсън.
Наричат го също
Доктора на животните...

3040

Приказки от
цял свят

62 популярни
приказки 
от цял свят,
илюстрирани
от Войтех
Кубаща

3440
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3261. Книга 5 3262. Книга 6

2533. Книга 3

3087. Книга 4

Хитър Петър

10 приказки 
за прочутия
герой, 
увлекателно
преразказани
и великолепно
илюстрирани.

200х280 мм, 32 стр.,
цветна
Цена 3.99 лв.

0716

Педя човек

Включва 
шест от 
най-хубавите
български
вълшебни
народни
приказки.

210х280 мм, 48 стр.,
цветна
Цена 4.90 лв.

2910

Златна броеница 

20 от 
най-красивите
български народни
вълшебни приказки,
разказани 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. 230х290 мм, 128 стр.,

цветна, твърди корици 
с позлатени детайли 
Цена 16.99 лв. 

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

Моята голяма книга 
с приказки

Старогръцки
легенди и митове 

За 7-14 години,
187х240 мм, 
120 стр., цветна
Цена 9.90 лв.

2453

Басните на Езоп 

Включва 16 от най-
хубавите Езопови
басни. Преразказани
увлекателно и с
чувство за хумор, с
живописни
илюстрации.

Над 4 години,
187х240 мм, 
96 стр., цветна
Цена 9.90 лв.

0939

2309

Над 4-5 години, 195х250 мм, 
397 стр., твърди корици 
Цена 22.00 лв.

ПРИКАЗЕН СВЯТ ПРИКАЗЕН СВЯТ

2739. 8 приказки

Искам приказка!

Великолепно
илюстрирани
приказки 
за слушане и
самостоятелно
четене

Над 4-5 години,
158х200 мм, 
352 стр., цветни,
твърди корици 
с мек пълнеж
Цена за брой 
19.90 лв.

2740. 8 приказки

Вечните приказки

11 класически приказки,
включително адаптации 
на „Пинокио“ и „Книга 
за джунглата“.

1018

Колекция „Незабравими приказки“

Великолепно илюстрирани сборници 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 
Цена за брой 22.00 лв.

2738. 18 приказки

Приказки за лека нощ
Вълшебна библиотека

10 книжки в бляскаво,
приказно ковчеже 

Над 3 години, 
кутия: 130x130x130 мм,
с позлатени детайли 
книжки: 115x115 мм,  
24 стр., цветни 
Цена 25.00 лв.

2403

3263. Том 2
45 приказки

3148. Том 1
47 приказки

Над 4-5 години, 
204х288 мм, 240 стр.,
цветни, твърди корици 
Цена за брой 22.00 лв.

Приказки 
Колекция в 2 тома

Най-популярните 
и обичани приказки 
и басни на всички
времена, събрали в 
себе си въображението 
и мъдростта на
вековете.

2095. Книга 1 2411. Книга 2

Над 4 години,
220х290 мм, 
352 стр.,
цветна 
Цена 35.00 лв.

3439. Книга 7
ÕŒ¬Œ

ÕŒ≈Ã¬–»

3088. Том 1 3089. Том 2

Най-популярните български народни приказки 

Небивалици с буквите от А до Я

Невероятни истории, през които ще ви
преведат буквите от азбуката и ще
забавляват децата, които ги слушат, 
и възрастните, които им четат.

3111. Меки корици • Цена 12.90 лв.
3112. Твърди корици • Цена 17.90 лв.

За 4-10 години,
211х238 мм, 
128 стр.,
цветна 
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ВРЕМЕ Е ЗА ПРИКАЗКА! ВРЕМЕ Е ЗА ПРИКАЗКА!

3309. Приказки за празници 

Озвучени приказки

Книгите съдържат по три приказки със забавни звуци и мелодии

3308. Приказки за принцеси

Над 3-4 години, 232х225 мм, 18 стр., картонени
+ звуков модул със сменящи се батерии
Цена за брой 17.90 лв.

Моите първи любими приказки

Какво ще се случи със слончето Чупчи, което
мисли, че е маймунка? А дали пингвинчето 
ще се научи да лети?
Децата ще бъдат
запленени от тези
увлекателни приказки 
и ще искат да ги чуят
още веднъж и още
веднъж, и още веднъж...

Над 3 години, 256х256 мм, 
96 стр., твърди корици 
Цена 17.90 лв.

2882

3066. ...над 3 години 3067. ...над 4 години 

Приказки за...

Любими приказки с
озвучени илюстрации

• Бременските музиканти
• Котаракът в чизми
• Джак и бобеното зърно

315х315 мм, 12 стр.,
картонена
+ 50 звукови бутончета,
сменящи се батерии 
Цена 25.00 лв.

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

2108

Приказки за лека нощ

Със своите весели 
и симпатични герои 
и с великолепните си
илюстрации тази
книга със сигурност 
ще се превърне      
в семеен любимец. 

На рожден ден при еднорозите

Натискайте кръглите
бутончета по
страниците на тази
вълшебна книга, 
за да чуете
магическите звуци 
и да видите
приказните светлинки.

Малки приказки 
за лека нощ

В тази книга с
прекрасни илюстрации
са събрани 34 кратки
приказки, които
можете да споделите
с вашите мъничета 
в края на деня.

Над 3 години, 
215х246 мм, 72 стр.,
цветна, твърди 
корици с мек пълнеж
Цена 14.90 лв.

3230
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Лека нощ

2877. Лека нощ, мило мече! 2878. Лека нощ, мило зайче!

270x218х45 мм, 40 стр., цветни, картонени, твърди корици 
Цена за брой 22.00 лв.

Над 2 години,
218х218 мм, 
10 стр., картонена, 
звуков модул със
сменящи се батерии
Цена 22.00 лв.

Червената кокошчица

В тази пъстра и весела книга
ще се забавлявате с една
интересна и поучителна
приказка и ще да чуете
гласовете на животните 
в нея. 

Над 2 години, 234х210 мм, 
10 стр., картонена, звуков
модул със сменящи се батерии
Цена 15.99 лв.

3271

Малки приказки от голямата вълшебна гора

Във вълшебните страници 
на тази книга е скътана
необикновена гора, 
а в нея – чудно горско селце. 
Със своите весели и симпатични
герои и с великолепните си
илюстрации тази книга 
ще се превърне в семеен 
любимец. Приказките в нея са 
предназначени както за слушане,
така и за начинаещи читатели. 

Прегърни ме още веднъж!
Приказки за четене, 
слушане и гушкане!

Драконче, което мечтае да бъде
смело, слонче, което от все 
сърце иска да помага, но все
нещо обърква, най-доброто мече 
в гората, което помага на
всички да са усмихнати...
Децата ще искат да слушат
приказките от тази книга
отново и отново!

Обичам те! Обичам те, мамо!

2880 3039

198х243 мм, 132 стр.,
цветна, твърди корици 
Цена 16.90 лв.

215х265 мм, 
36 стр., цветна
Цена 4.90 лв.

2694. Мама е винаги
до теб! 

Време е за
приказка!
Забавни истории 
с великолепни
илюстрации 

2693. Майчини 
прегръдки 

2696. Весели истории 2695. Нашите
приятели животните 

Над 3 години,
170х170х60 мм, 
58 стр., картонени, 
твърди корици 
с мек пълнеж и
позлатени детайли 
Цена за брой 
18.90 лв.

3442

Над 3 години, 237х237 мм, 
96 стр., цветна, твърди корици
Цена 15.90 лв.

3441

3365

Над 4 години, 244х244 мм, 
48 стр., цветна
Цена 8.99 лв.

2902

Над 2 години, 200х232 мм, 48 стр., твърди корици с
мек пълнеж  Цена за брой 9.90 лв.

ÕŒ≈Ã¬–»
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Историите на Зайко от Долината на морковите

Зайко живее в 
най-красивата долина,
където растат 
най-големите
и най-вкусни моркови 
на света и има цял 
куп интересни истории 
за вас...

С прекрасните
илюстрации на Тони Улф

Над 4 години, 245х270 мм, 
64 стр., мека корица
Цена 12.90 лв.

3366

Лека нощ, звездички!

По небето трепкат безброй
звездички. Птичките вече спят в
гнездата си, а плюшеното зайче се
прозява. Време е за приказка за
лека нощ. Разтворете книгата,
светнете звездичките и
слушайте...

Над 2 години, 225х236 мм, 
14 стр., цветна, картонена
+ приспивна мелодия
+ светещи звездички
Цена 18.90 лв.

3047



Тази великолепна книга от типа вимелбух ще достави
истинско удоволствие и на децата, и на цялото семейство.

Как да намериш сестра си, която постоянно изчезва някъде?
Къде да я търсиш? Светът е толкова голям, в него има
толкова много интересни места!
Все пак по-малкото братче на тази тайнствено изчезваща
сестра не може да 
не я намери, защото 
я обича и я познава 
най-добре от всички.
Тръгнете и вие с него
и разгледайте
невероятни места,
които никога 
не сте виждали! 

Феликс – плюшеното зайче на
Софи, пътешества и Ӝ изпраща
писма с разкази за местата, които
посещава. Писмата са оформени
като пощенски пликове с марки и
печати. От всяко пътешествие
Феликс се завръща с подарък
изненада в края на книгата. 

Над 5 години, 215x215 мм, 36 стр. 
цветни, меки корици + писма 
Цена за брой 5.99 лв.

2042 2043 2044 2045

2046 2047 2199

ФИНДЪС И ПЕТСЪН

КЪДЕ Е СЕСТРА МИ?

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.

Над 5 години, 215х285 мм, 24 стр.
Цена за брой 3.90 лв.

1215

Петсън и Финдъс майсторят количка

Петсън е обещал на Финдъс да му
направи количка. Тази работа не е
лесна, двамата коват, режат,
търсят гвоздеи, дъски, колела. 
Ако искате да им помогнете,
търсете и вие под капачетата,
въртете дисковете, издърпвайте
подвижните елементи!

Над 3 години, 180х200 мм, 
10 стр., цветна, картонена
Цена 15.90 лв.

Над 6 години, 
340х280 мм, 32 стр., 
твърди корици
Цена 22.00 лв.

3434

Над 6 години, 193х240 мм,
144 стр., цветна 
Цена 14.90 лв.

1216 1265 1277

Какво може да прави Петсън

Котето Финдъс се перчи,
защото може да прави всичко
– да скача, да тича, да се
катери по дърветата, да
плаши кокошките...
Горкият Петсън изобщо 
не може да се мери с него!
Нима Петсън нищо не може 
да прави? Може, разбира се.
Може да обича своя Финдъс
както никой друг и да прави
за него най-интересните 
неща, които никой друг
не може нито да измисли, 
нито да направи. Над 3 години, 200х243 мм,

24 стр., цветна
Цена 3.50 лв.

3042

1318 1330 1457 1458 1839

2750. Петсън и Финдъс 
и как по Коледа 
се случват чудеса

Веселите приключения 
на Петсън и Финдъс

Съдържа две весели истории 
за по-малките: Финдъс измисля за
Петсън нова игра • Финдъс търси
Петсън под дърво и камък

Над 3
години,
220х220 мм, 
36 стр.,
цветна
Цена 
4.90 лв.

2792

Историите за зайчето Рики забавляват децата и им помагат да пораснат, да се
научат да разбират своите чувства, да бъдат самостоятелни и уверени в себе си.

3351. Зайчето Рики

3357. Зайчето Рики 
и градината на дядо

3358. Зайчето Рики 
и тайният план

3359. Коледната елха
на зайчето Рики

3352. Рики и Чари 3353. Зайчето Рики
измисля нова игра

3354. Рики вече не се
страхува от тъмното

3355. Зайчето Рики
става батко

3360. Зайчето Рики 
и кокошчицата Мия

3356. Рожденият ден
на зайчето Рики

Над 4 години, 185х241 мм, 28 стр.
Цена за брой 3.99 лв.

ЗАЙЧЕТО РИКИ

Татко Лисан обича
малката си дъщеричка
Лиска, а Мечо обича
своите приятели.
Затова татко Лисан 
и Мечо пишат писъмца.
Отворете писмата и
ги прочетете заедно 
с двете трогателни
истории за обичта,
семейството и
приятелството.

3508 3509

ИСТОРИИ С ПИСМА

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

ПИСМА ОТ ФЕЛИКС

3375

въртящи 
се дискове

подвижни
капачета

издърпващи
се елементи

ÕŒ¬Œ
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Над 4 години, 230х250 мм, 24 стр., цветни,
твърди корици + 5 писма, вградени в книгата
Цена за брой 12.90 лв.

ÕŒ≈Ã¬–»
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36
Във Вълшебната гора кипят усилен труд и весели
празненства. Всички си помагат един на друг и превъз-
могват трудностите с усмивка и изобретателност. 

Над 4 години,
200х275 мм, 
48 стр., цветни 
Цена за брой 
4.99 лв.

1827

1880 2092 2277

1757

1779 1821

1756

ФРАНКЛИН ФРАНКЛИН

2790. Приключенията на
Франклин • 20 истории
Цена 14.90 лв.

190х215 мм, 32 стр., цветни Цена за брой 2.99 лв.Над 4 години,
211х238 мм,
216 стр.,
цветни

0958

0910

0993

0911

1119

0912

1120

0992

1145

1118

0915 0913

0961

0960 0959

3041. Новите приключения
на Франклин • 18 истории
Цена 14.90 лв.

3361. Франклин и съкровището
от езерото • 60 стр.
Цена 9.90 лв.

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

0510 0511 0590 0741 0509 0591 

0592 0650 0651 

0696 0697 0698 0731 0732 0733 

0740 

0803 0804 0742 0802 0778 0779 

0780 0743 

0831 0832 0833 0744 0777 0652 

0914

1143 1144

1141 11421140

БОСКО – ОМАЙНИЯТ СВЯТ НА ТОНИ УЛФ

3043 3044

Малки приказки от Вълшебната гора + пъзели

Във Вълшебната гора ви очакват весели 
преживелици с горските животни. Прочетете 
приказките, подредете пъзелите.

Над 3 години,
166х166 мм, 
12 стр.,
картонени
+ 6 пъзела 
с по 6 елемента
Цена за брой
12.90 лв.
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Приключенията на зайчето Йози

Можем да се разсърдим на мама или да се сдърпаме 
с брат си или сестра си, но накрая винаги разбираме,
че обичта към семейството ни е безкрайна.

Да четем заедно!

Забавни истории за четене на глас от възрастен и слушане
от деца, които все още не могат да четат, както и за
самостоятелно четене от деца, които вече могат да четат.

Отново заедно!

Бела и дядо Ӝ много се обичат. 
За Бела е празник, когато той
им е на гости, но един ден се
оказва, че за известно време
няма да може да се виждат...

Отворете книгата, за да 
прочетете две красиви
истории. Може да ги четете
една след друга, а може 
и двете едновременно.

Джералд разбира колко са важни приятелите

Джералд живее сам и всичко 
в живота му е наред –
спокойно и подредено. Но един
ден две мишлета нарушават
привичките му и Джералд
разбира, че животът е много
по-хубав и по-интересен, 
ако го споделяш с приятели.

39
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Мечо го сърби гърбът

Една мила и забавна история
за добротата и грижата за
другия, която ни кара да се
замислим за приятелството
и за дребните неща, които
правят света ни по-добър.

Над 3 години, 217х280 мм, 28 стр.
Цена 4.90 лв.

3376

Малката панда и хвърчилото

„Искам да съм голям и сам да
решавам кога какво да правя!“,
пожелава си малката панда
Анди и в миг магическото
хвърчило го понася нагоре,
нагоре... Къде ли ще се озове...

Над 3 години, 213х241 мм, 32 стр.
Цена 4.90 лв.

Доставка с пингвин

Когато вижда във вестника обява,
без да губи време, белият мечок
си поръчва пингвинче за домашен
любимец. Ала когато пингвинчето
пристига, не всичко се получава
така, както е очаквал мечокът...

3377

ПРИКАЗЕН СВЯТ 

Над 4 години, 276х235 мм, 
32 стр., цветна Цена 7.90 лв.

3430

3431

Над 3 години, 217х280 мм, 28 стр.
Цена 4.90 лв.

Над 3 години, 244х296 мм, 
24 стр., цветна, твърди корици
Цена 14.90 лв.

3367

26912690

215х280 мм, 28 стр. Цена за брой 3.99 лв.

Един хубав ден • Един лош ден

Може ли на едни и същи случки 
да се усмихнем или да се намусим? 
Историите ще ви помогнат 
да разберете как всяко нещо, 
което ни се струва лошо,
може да бъде обърнато 
в добро и как един лош
ден може да стане 
един хубав ден. 
От нас зависи!

ЕДНА КНИГА – ДВЕ ИСТОРИИ

Над 3 години,
213х241 мм, 32 стр.
Цена 4.90 лв.

3368

2769. Едно
чудовищно здраво
приятелство

2770. Геройските
приключения на
принцеса Лила

2771. Мечок на
име Мечидренки

За5-10 години, 150х225 мм, 56 стр., цветни
Цена за брой 6.99 лв.

3202. Пинокио3201. Снежанка и седемте
джуджета

3045. Снежната кралица

Приказки 
с панорамни
илюстрации

Над 4 години,
260х195 мм, 
12 стр.,
картонени, 
с панорамни
илюстрации
Цена за брой
14.90 лв.

2741

Приказка с изненади

В тези книги с красиви
илюстрации любимите приказки
оживяват с помощта на
различни подвижни елементи. 

2743

Над 2 години,
200х200 мм, 12 стр.,
цветни, картонени, 
с подвижни елементи
Цена за брой 15.90 лв.

3510. Трите прасенца

Разгърнете двойните
страници, за да се появят
панорамните илюстрации

3511. Червената шапчица

Над 2 години,
196х196 мм, 20 стр.,
картонени, панорамни
Цена за брой 14.90 лв.

Над 3 години, 265х200 мм, 12 стр., 
панорамни илюстрации с подвижни елементи 
Цена за брой 14.90 лв.

2472 2473

2474 2475

3203 3204

3205 3206

ПРИКАЗЕН СВЯТ 

Панорамни приказки

Осем класически приказки, илюстрирани от забележителния
чешки художник Войтех Кубаща

Над 5 години, цветни, картонени, щанцовани 

0997. 180х180 мм
Цена 5.90 лв.

1149. 164х175 мм
Цена 5.90 лв.
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Таралежчето Ежко обича своята червена шапка, обича новия си дъждобран и чадъра на точки, обича да се разхожда 
в гората, но най-много обича своите приятели. Когато са заедно, всичко е по-хубаво, а приключенията нямат край. 

Тези великолепно
илюстрирани 
истории за обичта 
и приятелството 
сгряват сърцето 
и със сигурност ще се
превърнат в любими
приказки на децата. 
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2427 2428 2464

2426

2465 2468 2467 2463

2432. Бълхите 2431. Яйцата

2434. Животните 
от Африка

2433. Перлите2429. Тортата

2430. Оранжерията 2514. Прическата 2515. Бавачките 2516. Жътвата

2517. Елха за Коледа2520. Пикникът 2521. Старият кораб

2522. Вода 
за градината

2518. Оркестърът

2519. Изобретенията

2623. Подковата 
на Гривчо 

2624. Голямото
пране

2619. Плодовите
сокове

2622. Теленцата 
на мама Барба 

БАРБАРОНИТЕ

Над 2 години, За над 4 години, 235х190 мм, 32 стр., цветни
Цена за брой 6.90 лв.

За над 2 години,
190х175 мм, 
16 стр., цветни
Цена за брой 3.99 лв.

Забавните приключения на пъстрото семейство 
на татко Барба, мама Барба и седемте им деца

От далечната 1970 година, та досега, историите 
за разноцветните същества, които умеят да променят
формата си, са преведени на повече от 30 езика 
и не спират да радват всяко ново поколение деца.

2466

2425
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3236. Пролетна
разходка

3237. Един дъждовен
ден

3238. Ежко посреща
гости

3239. Излет в гората 3279. Една неспокойна
нощ

3424. Един лош ден 3425. Едно коледно
желание

3426. Една коледна
нощ

3280. Един зимен ден 3281. Спасителна
акция в снега

3282. Нощта на
падащите звезди

3283. Коледно
премеждие

3427. Една топла
Коледа

3284. Една специална
Коледа

Над 2 години, 
197х241 мм, 24 стр.
Цена за брой 3.99 лв.

МАЛКОТО ТАРАЛЕЖЧЕ

Œ “ŒÃ¬–» Œ “ŒÃ¬–»

3247. Четири смели
котенца 

3248. Пещерата на
прапрабарбароните

3249. Да играем
заедно! 

3250. Филм за един
барбаронски ден

3340. Рождения ден
на барбароните 

3341. Без отпадъци 3342. Ваканция 
в планината

3343. Когато
порасна 

БАРБАРОНИТЕ

За над 2 години,
190х170 мм, 
20 стр., цветни
Цена за брой
3.99 лв.
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42
ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ГОРА

Весели и поучителни римувани истории от Вълшебната гора Над 4 години, 213х242 мм, 28 стр., цветни Цена за брой 3.99 лв.

2989. Наводнение в гората
+ Горската телевизия

2990. Горски жилищни неволи
+ Стадион в гората

2991. Горският пазар 
+ Горсата воденица

2980. Цирк в гората
+ Карнавал в гората

2981. Горската аерогара 
+ Автомобилно състезание 

2982. Горската хлебарница 
+ Панйр в гората

2986. Магазин в гората
+ Горската поща

2987. Горската детска
градина + Горската гара

2988. Модно ревю в гората
+ Горският театър

2977. Горското училище
+ Книжарница в гората

2978. Горската библиотека 
+ Великден в гората

2979. Изложба в гората 
+ Ресторант в гората

2983. Компютърен клюб  
+ Коледа в гората

2984. Горска билкова аптека 
+ Горската болница

2985. Автогара в гората
+ Екскурзия в гората

2974. Горската полиция
+ Езеро в гората

2975. Сватба в гората
+ Фризьорски салон 

2976. Горската аптека 
+ Концерт в гората

2972. Рожден ден в гората 

+ Горският вестник

2973. Горската сладкарница 

+ Пожар в гората

Пролет, лято, есен, зима...

Интерактивна книга със
стихове за най-малките. 
Като ги увлича в забавна
игра, обогатява знанията им
за околния свят и подпомага
тяхното развитие.

2274. Над 2 години, 
64 стр.

1364. Над 3 години, 
44 стр.

3540

3145

Приказки за дракони

Как да развеселим тъжен дракон, чиито приятели нямат време
за него? А как да приспим дракон, който не иска да заспи? 
Ще разберете от тези весели, искрящи от остроумие книги.

3234. Не събуждайте дракона! 3235. Кой обича дракона?

ИНТЕРАКТИВНИ КНИГИ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИГРА

190х190 мм, цветни, твърди корици с мек пълнеж
Цена за брой 9.90 лв.

235х265 мм, 32 стр., 
Цена 3.99 лв.

Горският вълшебник Ленард

Комплект от 3 книги с по една приказка

214x240мм, 24 стр., цветни
Цена за комплекта 8.90 лв.

3362. Слонче край
реката

3363. Мечо гости 
как посреща

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЯ С...

Популярни римушки,
залъгалки и игралки,
придружени с указания как
да се играят. Незаменим
помощник на родители,
педагози, логопеди, яслени
медицински сестри в
заниманията и работата
им с децата.

2781

За най-малките, 
235х215 мм, 36 стр.
Цена 4.90 лв.

РИМУШКИ, ЗАЛЪГАЛКИ 

РИМУВАНИ ИСТОРИИ

Над 3 години, 240х240 мм, 32 стр. Цена за брой 4.99 лв.

Трогателни приказки в рима, с които децата откриват
колко голям е светът и как намираме своето място в него.

Над 3 години, 242х265 мм, 24 стр.
Цена за брой 4.99 лв.

3429. Приказка 
за малката лопатка 

3428. Мечето Оги
разглежда света

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ
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Смях и забавления с весели стихотворения

3252. Хей, таралежите,
защо ми се ежите?

3251. Седем патенца 
в редичка

242х265 мм, 16 стр., Цена за брой 3.99 лв.



3398. Един снежен ден 

Над 2 години, 180х180 мм, 8 стр., цветни, картонени, 
с разнообразни подвижни елементи на всеки разтвор
Цена за брой 14.90 лв.

Над 2 години, 200х162 мм, 12 стр., картонени + капачета 
Цена за брой 10.90/12.90 лв.

3056

3058

Приказките на Стария дъб

Книги с изненади и вълшебни капачета

3057

3059

3266 3267

3403 3404

Œ “ŒÃ¬–»

ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ! ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ!

Над 2 години
170х170 мм, 24 стр.,
цветни, картонени 
Цена за брой 
9.90/10.90 лв.

Пип и Поузи

Весели истории за приключенията на мишчицата Поузи и
зайчето Пип, които ще докоснат сърцата на най-малките
и ще им покажат какво е истинското приятелство.

3210. Страшното
чудовище

3207. Скутерът 

3209. Новият приятел 

3208. Жабче за сън 

3399. Големият балон

3401. Локвичката

3400. Рожденият ден

3402. Доброто охлювче

Œ “ŒÃ¬–»

Œ “ŒÃ¬–»

Œ “ŒÃ¬–»

3409. Мечето Бизи 
отива на море

3411. Мечето Бизи 
прави пица за приятели

3410. Мечето Бизи 
играе футбол

3412. Мечето Бизи 
помага във фермата

Над 18 месеца, 170х170 мм, 14 стр., картонени 
+ капачета и подвижни, плъзгащи се елементи
Цена за брой 14.90 лв.

Пепе и Мили

На всяка страница в тези книги има капачета
и плъзгащи се елементи, които увличат
децата в игра и им помагат да опознаят
света около себе си, да се научат да броят,
да разпознават цветовете.

3414. Пепе и Мили 
пазаруват 

3416. Пепе и Мили 
търсят цветовете

3415. Пепе и Мили 
помагат във фермата

3417. Един ден 
с Пепе и Мили 

ÕŒ¬Œ

Мечето Бизи

Весели истории за приключенията на мечето Бизи.

3405. Мечето Бизи 
помага на пожарникарите

Над 2 години,
281х302 мм, 22 стр.,
цветна, картонена,
с подвижни капачета
Цена 19.90 лв.

Мечето Бизи • Голяма книга с първи думи

Мечето Бизи ще разходи децата из града – 
заедно ще посетят пожарна станция, строителна
площадка и болница. Ще отидат в зоологическата
градина, ще спортуват и ще се гмурнат в морето.
И така неусетно децата ще научат повече 
от 500 думи, представени и на английски език.
Книгата е подходяща за деца, които растат 
в двуезична среда, както и за тези, които
започват да учат английски език.

3413

За 1-4 години, 222х223 мм,
10 стр., картонена 
+ звуков модул 
със сменящи се батерии
Цена 19.90 лв.

Пепе и Мили свирят с приятели

Последвайте Пепе и Мили 
на първо откривателско
пътешествие в света на
музикалните инструменти 
и музиката!

3378

3407. Мечето Бизи 
строи къща

3406. Мечето Бизи
пилотира самолет

3408. Мечето Бизи е
автомобилен състезател

—≈œ“≈Ã¬–»

ÕŒ¬Œ

—≈œ“≈Ã¬–»

И
л
ю

с
т

р
и
р
а
н
и
 к

н
и
г
и
 с

 п
р
и
к
а
зк

и
, 
с
т

и
х
о
в
е
 и

 к
р
а
т

к
и
 и

с
т

о
р
и
и

45

И
л
ю

с
т

р
и
р
а
н
и
 к

н
и
г
и
 с

 п
р
и
к
а
зк

и
, 
с
т

и
х
о
в
е
 и

 к
р
а
т

к
и
 и

с
т

о
р
и
и

44



Кой какъв звук издава 

Запознава с различни животни 
и със звуците, които те издават. 

47
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ЗВУЦИТЕ ОКОЛО НАС

3049. Би-бип! Хайде на път!3048. Веселата ферма

За 2-5 години, 240х180 мм, 10 стр., цветни,
твърди корици, сменящи се батерии
Цена за брой 24.00 лв.

2480 2904

Натиснете и чуйте звука
на животните и на
превозните средства!

215х280 мм, 10 стр., цветни,
картонени, твърди корици, 
сменящи се батерии 
Цена за брой 19.90 лв.

3476. Животните
в природата 

3475. Животните
във фермата

Училище на колела

Чуйте гласовете и
разпознайте животните!

Над 3 години, 225х270 мм, 
10 стр., твърди корици, 
сменящи се батерии 
Цена за брой 19.90 лв.

3052. Във фермата 3051. В гората

Чуйте гласовете на животните!

210х260 мм, 10 стр., цветни, картонени, 
твърди корици, сменящи се батерии 
Цена за брой 15.90 лв.

ЗВУЦИТЕ ОКОЛО НАС

Лека нощ!

Нежните приспивни мелодии, очарователните илюстрации
и забавните стихове ще ви помогнат да приспите 
по-лесно своите сладки палавници.

3211. Сладки сънища, 
дечица!

3212. Сладки сънища,
мъничета!

Над 2 години, 220x220 мм, 10 стр., картонени, със сменящи 
се батерии + приспивни мелодии и стихчета
Цена за брой 14.90 лв.

Над 2 години, 210х210 мм, 
10 стр., картонени, 
сменящи се батерии 
Цена 18.90 лв.

3299. Със светеща
свещичка на тортата

3301. Със светеща звезда3300. Със светеща
коледна звезда

Чуйте мелодията!
Запалете светлинките!

Популярните стихове 
и мелодии. Натиснете, 
за да чуете всеки от
инструментите! Пейте
заедно с оркестъра! 

¿¬√”—“

2417. Разходка в гората 2418. Разходка във фермата 2096. Животните

265х280 мм, 12 стр.,
твърди корици, по 22 звука,
сменящи се батерии
Цена за брой 22.00 лв.

Разходка във...

Дават основни знания за
животните и запознават
със звуците, които издават.

300х320 мм, 10 стр., картонена,
+ 60 звукови бутончета, сменящи се батерии 
Цена 24.00 лв.

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

Да чуем гласовете 
на животните

Научете любопитни неща
за животните, които
живеят в гората, на
ливадата, край реката, 
на двора, във фермата 
и чуйте гласовете им.

Намери ме!

Повече от 200 звука на
животни от различни
местообитания по целия
свят

Над 3 години, 240х280 мм, 
14 стр., твърди корици, 
сменящи се батерии 
Цена за брой 22.00 лв.

Веселият град

Разходете се из веселия
град. Очакват ви много
изненади – ще се докоснете
до различни предмети,
машини и автомобили, 
ще усетите от какво са
направени, ще чуете
разнообразните звуци 
и шумове.

Над 3 години, 220х220 мм, 
14 стр., твърди корици, 
сменящи се батерии 
Цена за брой 22.00 лв.

3477

3478

Голяма говореща книга за фермата

Богата информация, великолепни фотографии и повече
от 50 реалистични звука

2310. Фермата 2903. Гората

415х315 мм, 14 стр., цветна, картонена, твърди корици,
+ 50 звукови бутнончета, сменящи се батерии 
Цена за брой 24.00 лв.

2303

—≈œ“≈Ã¬–»

Œ “ŒÃ¬–»

100 говорещи
картинки

Обичам те, мамо!
5 весели мелодии и гласове на животни

Малки животни разказват за себе си и за своите 
мили и грижовни майки. Ще чуете и весели мелодии
и гласовете на животните. 

Над 2 години,
227х180 мм, 10 стр.,
картонена, звуков
модул със сменящи 
се батерии
Цена 15.99 лв.

3270



Над 2 години,
230х200 мм, 
10 стр., картонена 
Цена 17.90 лв.

3422. Цветовете 3423. Децата на
животните 

3421. Хайде да броим!3420. Голямо, малко…

Зайчето Макс
Сглобете пъзела!

Зайчето Макс е най-сладкото,
симпатично и добро зайче. 
Ще го харесате и ще станете
приятели, ще се забавлявате 
и ще играете заедно.

За 0-3 години, 150х150 мм, 
10 стр., цветни, картонени 
+ 4 двулицеви части за пъзел 
Цена за борй 9.90 лв.

2928

29302929

Кученцето Хектор • Котето Кити 

За 0-3 години, 150х150 мм, 10 стр., цветни, картонени 
Цена за брой 6.99 лв.

34973496

Да играем!

Кратки истории с вградени в илюстрациите елементи
за сглобяване на фигурки за игра

Над 3 години, 210х230 мм, 12 стр., картонени, щанцовани
+ 14 картонени елемента за сглобяване 
на 5 фигурки за игра
Цена за брой 15.90 лв.

33493348

Над 3 години, 190х190 мм, 10 стр., картонени 
+ капачета и подвижни картонени фигурки
Цена за брой 14.90 лв.

Моите първи пъзели • Книжка с игри

Тези интерактивни книги
помагат на най-малките 
за опознаването на околния
свят, за усвояването на
нови думи, за развитието
на моториката на ръцете
и способността им да се
съсредоточават.

Над 10 месеца, 145х145 мм,
8 стр., картонена
+ 4 двулицеви пъзела 
с по 2 части 
Цена 8.90 лв.

3072. Животните 
в джунглата 

Над 2 години, 220х260 мм,
22 стр., картонени 
+ 7 подвижни елемента
Цена за брой 12.90 лв.

Да играем на театър! 
Книга + пъзел във верижка

Съдържат по седем елемента от пъзел. Извадете ги и
ги подредете в реда, в който са в книгата. Опитайте
се да разкажете приказката по реда на елементите от
пъзела. След това наредете елементите както ви
харесва и измислете своя
приказка.

2262. Дядо вади ряпа 

2263. Зайовата къщичка 2265. Медената питка

Над 18 месеца,
197х197 мм, 
10 стр., цветни,
твърди корици
+ 5 пъзела с 
2 или 3 части
Цена за брой
14.90 лв.

Моята първа кинга с пъзели • Разбъркай, после подреди!

Симпатичните домашни любимци, веселите стихотворения и игрите с пъзелите ще забавляват децата часове наред и ще
им помогнат неусетно да се запознаят с различни животни, с цветовете, с броенето до 5 и някои основни
противоположности.

КНИГИ С ПЪРВИ ПЪЗЕЛИ РАСТА И ОПОЗНАВАМ СВЕТА!

fiÀ»

ÕŒ¬Œ

3521. Пожарната кола

3523. Дървото 3524. Гнездата 
на птиците

Над 2 години, 166х196 мм, 14 стр., 
картонени, твърди корици + капачета
Цена за брой 14.90 лв.

Погледни под капачето!

ÕŒ¬Œ
ÕŒ¬Œ

ƒ≈ ≈Ã¬–»

Леки автомобили • Хайде на път!

Запознава с 5 вида леки автомобили – за какво се
използват, по какво си приличат и се различават. 
На всеки разтвор има прорязани улеи трасета, 
по които детето може да придвижва „автомобилче“ – 
за развитие на сетивността и фината моторика.

3520

0643 0541

165х235 мм,
щанцовани
Цена 
за брой 
6.90 лв. 

Картонени
книги 

Време е за сън!

За 2-5 години,
216х206 мм, 
8 стр., картонена, 
с 4 вградени
издърпващи се
миникнижки
Цена 15.90 лв.
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Опознавам себе си и света!

Интерактивни книги с капачета и картонени фигурки,
които се поставят по страниците, за да допълнят
илюстрацията. Помагат на децата да научат да
разпознават чувствата си и да използват гърнето.

3513. Мечето и гърнето3512. Зайчето и чувствата

3150
3522. Самолетът

ÕŒ¬Œ



Вече познавам 

Забавни картонени книга, с халка за прикрепване и 42 пъстри
илюстрации, които ще помогнат на детето
бързо и с лекота да се
научи да разпознава
формите и цветовете
и различни животни.

Книжка люшкалка

Картонени, със стихове. Разтворете книжката,
поставете я на масата, залюлейте я наляво-
надясно и тя ще се превърне в забавна люлка.

3479. Животните 3480. Формите 
и цветовете

2802. КученцеК
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За 0-3 години, 
126х140 мм, 10 стр.,
картонени, щанцовани
Цена за брой 7.90 лв.

2799. Мече 2800. Котенце

Погали ме!

Запознайте се с мили и симпатични животни 
с мека козинка... Толкова е приятно да ги погалиш!
Докосването до разнообразните материи ще
забавлява децата и ще стимулира сетивното
развитие. 

Над 2 години,  
10 стр., картонени
+ материали за
докосване с различни
текстури

3495. Патето 
и неговите приятели
180х180 мм Цена 14.90 лв.

3080 3216 3217

3304. Еленче 3482. Лисиче3481. Зайче

34843483

Плъзни и дръпни!

Забавни книжки с
плъзгащи се елементи 
и весели истории за
палави животни.

За 1-6 години, 
130х130 мм, 12 стр.,
картонени
Цена за брой 9.90 лв.

3298. Арчи има
рожден ден

2897. Арчи и
гърнето

3055. Арчи търси
любимата си играчка 

Арчи

ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ!ЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ!

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 как
да ги изговарят
правилно.

Над 18 месеца,
160х160 мм, 
34 стр., цветни,
картонени 
Цена за брой
12.90 лв.

2716. Пате2715. Коте

Над 2 години, 170х170 мм, 10 стр., цветни, картонени 
+ подвижни картонени фигурки Цена за брой 8.90 лв.

30623063

Забавни пътечки 

Докато играят с тeзи забавни книги, децата ще се
научат да броят до 5. Проследяването на цифрите
и пътечките с пръстче развива фината моторика.

3486. Пате 
145х145 мм 
Цена 9.90 лв.

3485. Заек
145х145 мм 
Цена 9.90 лв

Над 2 години, 180х180 мм, 10 стр., цветни, картонени, твърди корици
+ подвижни плъзгащи се елементи  Цена за брой 12.90 лв.

За 6-36 месеца, 20х236 мм, 10 стр., 
картонени + капачета 
Цена за брой 12.90 лв.

Къде се скри...?

Играта на криеница е любима на децата 
и те ще се забавляват много, докато 
търсят различни животни под капачетата. 

За 6-36 месеца, 110х110 мм, 10 стр., картонени 
+ плюшена глава на маймунчето и пиленцето, 
които се промушват и виждат на всяка страница
Цена за брой 8.99 лв.

3302 3303

Плюшени приятели

¿¬√”—“

ÕŒ≈Ã¬–»

fiÀ»

3487. Черно и бяло 3488. Червено

3489. Жълто 3490. Синьо 3491. Зелено

3492. Оранжево 3493. Розово 3494. Лилаво 

подвижни
очи

Весели цветове, любопитни пръстчета!
Докосни, усети, научи цветовете!

Тези привлекателни книги ще научат детето да разпознават
цветовете. Докосването до различните материи ще забавлява
децата и ще стимулира тяхното сетивно развитие.

Над 2 години, 
140х140 мм, 10 стр.,
картонени
+ материали за
докосване с различни
текстури
Цена за брой 8.99 лв.

Над 2 години, 10 мм, 
42 стр., цветни,
картонени 
+ халка за прикрепване 
Цена за брой 14.90 лв.

fiÀ» fiÀ»

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

3516. Нашето бебе

3515. Отивам на лекар3514. Подреждам
своята стая

3518. Моето гърне 3519. Първи ден в
детската градина

Над 18 месеца, 160x160 мм,
10 стр., картонени
Цена за брой 6.99 лв.

Аз и Зайко растем!

Очарователни книги, написани с обич и усмивка,
които ще помогнат на децата да направят
първите си самостоятелни крачки в големия свят.

ÕŒ≈Ã¬–»

3517. Мога сам да се
обличам



5352
ИГРАЕМ И ОПОЗНАВАМЕ СВЕТА! ИГРАЕМ И ОПОЗНАВАМЕ СВЕТА!

Над 3 години
куфарче: 280x230x110 мм
книга: 130х130 мм, 
10 стр.
пъзел: 80x38 cm, 
20 елемента
Цена 25.00 лв.

За 2-5 години,
145х145х145 мм
Книга: 115х115 мм, 
10 стр., картонена
+ 10 кубчета-кутийки 
Цена 27.00 лв.

За 2-5 години, 190х70 мм
Книга: 130х130 мм, 10 стр.,
картонена, със стихове
Пъзел: 62x45 cm, 30 елемента
+плакат
Цена 24.00 лв.

Весел зоопарк 

Комплект от картонена книга, пъзел и плакат

Чудният автобус

Елегантно куфарче 
с картонена книга 
с весели стихотворения
+ гигантски пъзел 

2900. Животните
15  книжки

Над 10 месеца,
170х260 мм, 
цветни, картонени 
Цена 24.00 лв.

3090

Над 10 месеца, 166х161 мм,
цветни, картонени 
Цена 19.90 лв.

3070. Животните
9 книжки

Моята първа библиотека

Цветни кутии с картонени книжки, които запознават децата
с различни животни, помагат им да усвоят нови думи,
улесняват проговарянето, развиват двигателните им умения 
и зрителните им възприятия. Книжките са удобни за малките
детски ръчички, могат да се редят като кубчета и да се
подреждат в кутията. 

Картинките от задната
страна на книжките може
да се подредят като пъзел 
в голяма илюстрация, която
представя разнообразна
природна среда.

За 3-8 години, 310х244х45
мм, 10 стр., картонени
Цена за брой 35.00 лв.

Веселият влак
Ту-тууу! Трака-трак! Идва веселият влак

Книга с:
• локомотивче, задвижвано 

с механично ключе
• 4 жп линии, които могат да се

свържат помежду си и да образуват
коловози, по-дълги от 1.5 м.

Навийте ключето и пуснете 
локомотива по четирите железопътни
линии. Можете и да съедините 
релсите в дълги коловози, които 
минават през градове и села, през 
ферми, гори, поля, виадукти и тунели.
Накрая посетете железопътния музей
и разгледайте различни влакове.

3151 3397

гризалка

25252524

Под 3 години,
100x110 мм, 
20 стр. 
+ вградена
гризалка и
дрънкалка
Цена за брой
9.90 лв.

Картонени книжки дрънкалки-гризалки

3297

Над 3 години, 196х146 мм, 
8 стр., цветна, картонена 
Цена 9.90 лв.

Игривото делфинче

Разтръскайте книгата, 
за да чуете веселия смях 
на делфинчето. То
винаги е готово за шеги,
приключения и игри с
приятели. Очаква ви весело 
и шумно забавление!

3305

ÕŒ¬Œ

3220. 95х95 мм 3221. 95х95 мм

3074. 90х90 мм

Под 3 години, 14 стр., цветни, картонени, + лента и халка за
прикрепване Цена за борй 7.99 лв.

КАРТОНЕНИ КНИЖКИ ВИСУЛКИ

2778. 110х110 мм
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Кой се крие тук? • Погледни под капачето

За 0-3 години, 140х140 мм, 14 стр., картонени 
+ капачета  Цена за борй 8.99 лв.

3527. В гората 3528. В морето

Весели игри с приятели
добри

Картонена книга с весели
стихове и вградена дрънкалка 

За над 6 месеца, 
150х150 мм, 10 стр., цветна
Цена 10.90 лв.

3374

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ

3525. Децата на животните 3526. Във фермата

Над 2 години, 168х168 мм, 
20 стр., картонени + капачета 
Цена за брой 14.90 лв.

3060 3061

3541

Играем, учим и растем! 

Забавна игра на въпроси и
отговори, които се крият
под капачетата запознава
децата с животните,
цветовете, числата.

ƒ≈ ≈Ã¬–»

Моята голяма кула от кубчета

Комплект за игра и учене от картонена книга и
кубчета, които са с различна големина и се вмъкват
едно в друго или от тях се реди кула. Позволяват
разнообразни занимания, чрез които детето усвоява
нови думи, броенето, основни форми, цветовете,
различни животни, понятието за голямо и малко и
тяхното степенуване, развива двигателните си умения.

Веселият автомобил
Книга с:
• автомобилче, задвиж-

вано с механично ключе
• 4 улеи пътища 

за движението му 
по страниците

Навийте ключето,
пуснете автомобила по
улеите на страниците 
и тръгнете на забавно
пътешествие към морския
бряг. По пътя ще минете
през градове и села,
покрай ферми и поля, 
през надлези и прелези.



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

Веселото влакче

Книга от плат с форма на 
локомотив и вградена пискалка

3152

Бълбук! Бълбук!
Магическа книга
за баня 

Потопете във
водата и вижте 
как цветовете
магически се
появяват!

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

Моята любима мека книга

Меки книги с форма на кравичка и мече
• Направени от плат, с шумоляща страница
• Помагат на детето да научи нови думи, броенето

до 5 и основните противоположности 
• Служат като забавна книжка за игра и учене 

през деня и се превръща в любима мека играчка
за заспиване

2164. 275х285 мм, 48 стр.  
+ стикери Цена 25.00 лв.

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

3077. Животни в зоопарка 3078. Домашни животни 

2352. Рибка
Цена 9.90 лв.

3268. В гората

5554
Меки и пъстри книжки от безвредни
пластмаси и бои, без PVC. Могат 
да се дъвчат и мокрят. Развиват
двигателните умения, слуховите,
зрителните и тактилните възприятия,
първите представи за заобикалящия свят.
Помагат на детето да формира 
първите думи в речника си.  

ЗАБАВНИ КНИГИ ЗА БАНЯ, ЗА ЧАСОВЕТЕ ПРЕДИ СЪН И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!

Под 3 години

НАШЕТО БЕБЕ – АЛБУМ ДНЕВНИК

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

2787. Малките животни
3419. 257х220 мм, 32 стр., 
Цена 25.00 лв.

място за снимка 
на корицата

За пожелания от близки 
и познати

КНИГИ ОТ ПЛАТ С ШУМОЛЯЩ ПЪЛНЕЖ

2913. Пчелика 
в градината 
+ дрънкалка
Цена 9.90 лв.

1636. Двоен албум – за близнаци!
305х260 мм, 24 стр. Цена 32.00 лв.

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. 

ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

3075. Мишлето 3076. Слончето

Под 3 години,
120х120 мм, 
8 стр., цветни 
Цена за брой
9.90 лв.

3113. Веселото пате

Под 3 години, 
200х222 мм, 
14 стр., цветни
+ гризалка
+ ленти за
завързване 
Цена за брой
12.90 лв.

Под 3 години, 190х190х100 мм
Книга: 190х190 мм, 10 стр., цветни, картонени
Кубчета: 70х70х70 мм 
Цена за брой 29.00 лв.

Книга + меки кубчета за игра

Комплекти от картонена книга и 4 меки
кубчета от плат с мек пълнеж и вградени
пискалка, дрънкалка, огледало, метално звънче.
Книгите запознават с животните и цветовете.

За 0-3 години, 200x145x190 мм, 
8 стр. Цена 29.00 лв.

Книжки от плат + подвижна 
фигурка с пискалка

3306. Кокошката 
и пиленцето 

3307. Лисицата
и зайчето 

3543. Игривото
зайче 

З
а
 б

е
б
е
т

о

2353. Най обичам... 3269. В градината

2912. Калинка
край езерото
+ дрънкалка
Цена 9.90 лв.

гризалка

Под 3 години,
140x140 мм, 8 стр.
Цена за брой 9.90 лв.

2595. В гората
Цена 8.90 лв.

2596. Във фермата
Цена 8.90 лв.

2607. Конче
Цена 5.90 лв.

2608. Таралежче
Цена 5.90 лв.

халка за
прикрепване

3114. Веселото мече 3345. Малкото мече

За 0-36 месеца, 185х185 мм, цветни 
Цена за брой 12.99 лв.

3344. Пъстрата кравичка

За 0-3 години, 140х140 мм, 8 стр. 
+ шумоляща страница
Цена за брой 15.90 лв.

З
а
 б

е
б
е
т

о

2100. 277х246 мм, 32 стр.  
Цена 25.00 лв.

ÕŒ¬Œ

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ

Моята любима мека книга

Раницата на гърба на мекичките Мечо
и Зайко се превръща в забавна мека
книжка от плат с шумоляща страница.

3542. Лакомото
мече

За 0-3 години, 200х270 мм, 8 стр.
Цена за брой 29.00 лв.

ƒ≈ ≈Ã¬–»
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Ò„‡‰‡ π 6, ·ÛÎ. ì»ÒÍ˙ÒÍÓ ¯ÓÒÂî π 7, Ê.Í. ìƒÛÊ·‡ 1î, —ÓÙËˇ 1528, 
ÚÂÎ. 02 807 85 80, 02 807 85 90, 

Â-mail: prodajbi@fiut.bg 
‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏÂ: 8.30 ≠ 17.00 ˜.

‘ËÏÂÌ ˘‡Ì‰ Ì‡ ÍÌËÊÌ‡ ·ÓÒ‡ ì¡ÓÎË‰î
—ÓÙËˇ 1528, Ê.Í. ìƒÛÊ·‡ 1î, ·ÛÎ. ì»ÒÍ˙ÒÍÓ ¯ÓÒÂî 19,

ÚÂÎ. 02 483 01 76 ï Â-mail: bolid.market@fiut.bg 
‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏÂ: 8.30 ≠ 16.30 ˜.

’‡ÂÒ‡ÈÚÂ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî ‘ÂÈÒ·ÛÍ Ë ‚ »ÌÒÚ‡„‡Ï Ë Ì‡Û˜‡‚‡ÈÚÂ Ô˙‚Ë 
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Издателство „Фют“ поднася своите извинения за промените, 
които могат да настъпят в предварително обявените в каталога цени, 

както и в наличностите на заглавията.

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 заявите вашата поръчка на телефони: 02 8078590; 02 8078591; 0884 526 750

Условия за доставка:
До офис на куриера: 4.00 лв.

До адрес на получателя: 4.99 лв.
За поръчки над 49 лв. – безплатна доставка 

www.fiut.bg



Читателски клуб „Фют“
 ‡Ú‡ÎÓ„ 2022 „. 

 ÌË„Ë, 
Ò ÍÓËÚÓ 
‰Âˆ‡Ú‡ 

ËÁ‡ÒÚ‚‡Ú!

Весели истории за приятелството и за важните неща в живота, написани с много чувство за хумор,
които ще ви накарат да се смеете на глас.

Джаспър е от онези котки, които обичат отбрани ястия, елегантни папийонки и изтънчени
произведения на изкуството. Чорльо пък е куче, което обича по-простички неща – да гони топката си
и да надушва приключения. Но какво ли ще се случи, когато двамата се срещнат? 

ДЖАСПЪР И ЧОРЛЬО

3534. Джаспър 
и Чорльо

3537. Голямата 
кулинарна кражба

3535. По следите 
на златния кокал

3536. Сценична треска

За 5-12 години 130х200 мм, 96 стр., цветни 
Цена за брой 9.90 лв.

ÕŒ¬Œ



2

И
зд

а
т

е
л
с
т

в
о
 „

Ф
ю

т
“ 

•
 К

а
т

а
л
о
г
 2

0
2
2
 г

.

3

И
зд

а
т

е
л
с
т

в
о
 „

Ф
ю

т
“ 

•
 К

а
т

а
л
о
г
 2

0
2
2
 г

.

Теа трябва да прекара лятната ваканция при леля
си в малко селце на брега на морето. Тук нищо 
не се случва, освен че пристигат тълпи туристи
заради прекрасните плажове, но и заради
археологическите разкопки наблизо. Добре, 
че Теа среща Никола, който мечтае да стане
археолог. И когато една нощ загадъчни събития
започват да тревожат жителите на селцето,
двамата се захващат за работа…

Над 10 години, 130х200 мм, графични илюстрации
Цена за брой 8.99 лв.
3529. Комплект от двете книги - цена 16.90 лв.

КРИМИНАЛНИТЕ СЛУЧАИ НА TEA • Яна Кариоли • Луиза Матиа

3097. 176 стр. 3098. 168 стр.

КРИМИНАЛНИТЕ ЗАГАДКИ НА ЛЕОНАРДО • Алфред Бекер

Братята Скот и Джак никак не са щастливи, че трябва да прекарат лятната ваканция в Касъл Кий – 
малко селце на брега на океана. Но това се променя след като двамата срещат Емили и кучето Ӝ Дрифт...

ОСТРОВЪТ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА • Хелън Мос

2212. Тайната на
Пеещите пещери

2592. Тайната на
възкръсналия от вълните 

2359. Тайната на
изчезналата картина 

2360. Тайната 
на прокълнатия рубин

За 9-14 години 130х200 мм, 168-200 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 7.99 лв.

Юлиан, Ким и Леон откриват тайната на една стара библиотека: 
магичният Темпус е машина на времето, която може да ги отведе 
на всяко място в миналото. Пътешествията им във времето 
се превръщат в опасни и вълнуващи приключения. 

• Вълнуващи криминални загадки 
• Удивителни пътувания в различни 

исторически епохи 
• Автентична историческа обстановка 
• Речник на понятия, свързани с епохата 

ДЕТЕКТИВИ С МАШИНА НА ВРЕМЕТО • Фабиан Ленк

Над 9 години, 130х200 мм, 
152 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 8.99 лв.

0973. Заговор в града 
на мъртвите

0989. Тайнственият
отмъстител

0990. Златото на
Чингис хан

1036. Магическият
еликсир

1248. Скандал 
на олимпиадата

1365. Ричард Лъвското
сърце 

1193. Подпалвачът на
Рим

1299. Пиратът 
на кралицата

1133. Загадката 
на оракула 

1084. Съкровището 
на викингите

1743. Походът 
на Ханибал 

1742. Смъртоносното
багрило

Малкият Леонардо живее в селцето Винчи, близо до Флоренция.
Любопитството не му дава мира и той постоянно се опитва да
разбере защо птиците летят или 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 

1801

За 8-12 години, 130х200 мм,
160 стр., черно-бели 
Цена 29.00 лв.

ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ ÕŒ¬Œ
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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, които възпяват природата 
и животните, но и уважението към хората. 

ДЖУЗЕПЕ ФЕСТА

2240. Мечата
пътека

2241. Сянката

Бьорн Суртлан
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...

ДЕТЕКТИВИ ПО НЕВОЛЯ

За 9-14 години, 130х200 мм, 
112/128/144 стр., 
графични илюстрации 
Цена за брой 6.99 лв.

Комплектът
съдържа: 

Мистерия в...

Венеция
Луксор
Ангкор
Ню Йорк
Сидни
Осло
Лондон
Париж
Барселона

3322. Комплект
Цена 29.00 лв.

2355. Заговор 
в Лисабон
Цена 7.90 лв.

2356. По следите 
на диаманта
Цена 7.99 лв.

2357. Откраднатият
дракон
Цена 6.99 лв.

2477. Двойна
измама в Оксфорд
Цена 6.99 лв.

2542. Кражба в Транс-
сибирския експрес 
Цена 6.99 лв.

1798. Обир край
Ниагарския водопад
Цена 7.90 лв.

1850. Престъпление
в Айфеловата кула
Цена 6.99 лв.

1893. Изчезналият
календар на маите
Цена 6.99 лв.

1894. Мистерията на
венецианския дож
Цена 7.99 лв. 

1895. Мисия
„Сафари“
Цена 7.99 лв.

1998. Интриги 
в Холивуд
Цена 7.99 лв.

2035. Престъпление
насред океана
Цена 7.90 лв.

2036. Портретът 
без име
Цена 7.90 лв.

2037. Разследване 
в Гранада
Цена 7.90 лв.

2227. Тайната 
на Дракула
Цена 6.99 лв.

3091. Шифърът 
на крадците
Цена 6.99 лв.

3092. Разследване 
в Барселона
Цена 6.99 лв.

3093. Престъпление 
във Виена
Цена 6.99 лв. 

2228. Преследване  
в Ню Йорк
Цена 7.99 лв.

2229. Мисия 
в джунглата
Цена 7.90 лв.

Стийв Стивънсън е
псевдоним на италианския
писател Марио Паскуалото.
Той е автор на няколко
успешни поредици, 
издадени на много езици. 

Заедно с 12-годишната
Агата и нейния братовчед 
Лари ще преживеете 
опасни приключения и ще
разгадаете заплетени
криминални случаи в
различни краища на света.

За 9-14 години, 130х200 мм, 
104/112 стр., графични
илюстрации 

ДЕТЕКТИВИТЕ АГАТА И ЛАРИ • Стийв Стивънсън

1737. Загадката на
фараона
Цена 7.99 лв.

1778. Бенгалската
перла
Цена 7.90 лв.

1797. Мечът 
на краля
Цена 6.99 лв.
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За деца над 10 години, 130х200 мм, 272/240 стр. 
Цена за брой 8.90 лв.
3154. Цена на комплект 16.90 лв.
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МИСТЕРИИ ОТ ЗАМЪКА НА СТРАХА

В мрачен замък, напуснат отдавна от
обитателите му, всеки предмет крие
смущаващ разказ. Тук живеят само странният
иконом Алфред и гарванът Пърси, които
примамват читателите да навлязат в
загадъчни истории, чийто край е непредвидим... 
Авторите на книгите в поредицата са
популярни и утвърдени имена в съвременната
италианска литература за деца. Изпълнените 
с напрежение истории спират дъха и
превеждат читателя през опасни приключения, 
тайнствени събития и мистериозни срещи.

2585. Загадъчната ръка
Цена 6.99 лв. 

2586. Една опасна игра
Цена 6.99 лв. 

2722. Въртележката 
на куклите
Цена 6.99 лв. 

2723. Нощ на
отмъщението 
Цена 6.99 лв. 

2772. С широко 
отворени очи 
Цена 7.99 лв. 

2810. Пепелният
остров
Цена 7.99 лв. 

За 9-12 години, 130х200 мм, 
96 стр., графични илюстрации 

Уилард Мьогалей (или просто Уил) още не е завършил училище, но наследява семейния бизнес. 
Той обаче не е какъв да е, а най-странният на света – агенция за призраци. Всеки, който иска призрак, 
може да наеме от Уил. Оказва се, че желаещи не липсват, но и конкуренцията е голяма... 

АГЕНЦИЯ „ПРИЗРАЦИ“ • Пиердоменико Бакаларио

2583. Хотелът 
на ужасите

2584. Кошмарното
семейство 

2732. Призракът 
от небостъргача

2914. Ловец 
на призраци

Над 10 години, 130х200 мм, 144 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 8.99 лв.

2361. Кърпена глава
Цена 9.90 лв. 

2455. Окото 
на пирата
Цена 7.99 лв. 

2469. Призракът на
„Гротеск“
Цена 8.90 лв. 

2470. Бърлогата на
паяка
Цена 8.90 лв. 

2543. Звярът от
Кривогреблово 
Цена 8.90 лв. 

2544. На лов 
за чудовища
Цена 8.90 лв. 

КЪРПЕНА ГЛАВА • Гай Бас

За 9-14 години, 130х200 мм, 
208/224 стр., графични илюстрации 

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“... 
Но 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“.

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 прапрачичото 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. 

ХРОНИКИТЕ НА СПАЙДЪРУИК • Холи Блек, Тони ди Терлизи

1285

Комплектът съдържа:
Книга за духовете
Виждащият камък 
Тайната на Лусинда 
Желязното дърво 
Яростта на Мулгарат 

За 9-14 години, 130х200 мм, 120 стр.,
графични илюстрации 
Цена за комплекта 15.90 лв.



Белият жираф, Мартина и магията на Африка

Вълнуващи истории за приятелството, връзката ни с природата и 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 10-14 години 
130х200 мм, 240 стр.,
графични илюстрации 
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9
ЛОРЪН СЕЙНТ ДЖОН

Лора Марлин

Лора Марлин мечтае да
стане прочут детектив.
Когато заживява при
вуйчо си, тя се оказва 
в центъра на вълнуващи
приключения и
криминални загадки –
всички свързани с
предишната работа 
на вуйчо Ӝ, най-добрия
криминален
инспектор 
в страната.

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

1571. Тайната
на малкия залив
Цена 8.99 лв.

1603. Отвличане в
Карибите
Цена 6.99 лв.

2727. Светещата река
Цена 8.99 лв.

Íàãðàäà 

”
Áëó Ïèòúð“, 

3094. Къщата 
с призраците 

3095. Престъпление 
на игрището за горф

3138. Тайната 
на статуетката 

3139. Тайната на
заключената стая

Емили и майка Ӝ Линда живеят в Лондон, но едно неочаквано писмо променя живота им. Емили се оказва
наследница на странния си чичо Орвил и се сдобива с къща и детективска агенция в Блосъм Крийк.
Колебанията им дали да заживеят в очарователното селце бързо се разсейват, защото тук намират
нови приятели и куп криминални загадки за разрешаване.

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ „МАМА И АЗ“ • Лучия Вакарино

Над 10 години, 130х200 мм, 184, 192, 200 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 8.90 лв.

3153. Произшествия на
снимачната площадка

3225. Буря при фара 3226. Престъпление 
на Хелоуин

3227. Изчезналата 
брошка 

3272. Инцидент по
време на лов 

3278. Кошмарна нощ 
в музея  

3324. Обвинение 
в убийство
Цена 8.99 лв.

3325. Загадка 
от миналото
Цена 8.99 лв.

1269.
Белият
жираф 

1300. Последният
леопард 

1301. Песента 
на делфините

1397. Съдбата 
на слона

2362. Операция
„Носорог“

ŒÚÎË˜ÂÌ‡ 

Ò 6 Ì‡„‡‰Ë 

Á‡ ‰ÂÚÒÍ‡ 

ÎËÚÂ‡ÚÛ‡

Приключения в зоопарка

Зоуи мечтае да стане
гледач на животни, като
порасне. И мечтата Ӝ е
напът да се сбъдне още
сега, защото родителите
Ӝ поемат управлението
на парка за животни
„Тангълуд“ и всички се
местят да живеят там.
Какви ли изненади и
приключения очакват Зоуи
и новите Ӝ приятели в
зоопарка!

За над 9 години, 
130х200 мм, 160 стр. 
Цена 17.90 лв.

ТАМСИН МЪРИ
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За 10-14 години,
130х200 мм, 
352 стр., графични
илюстрации
Цена 9.90 лв.

Загадката на
призрачната сова 

Кат Улф и майка Ӝ
се преместват 

в спокойно на пръв
поглед градче,
където обаче се
сблъскват 
със загадъчни
събития...

2992



За 7-12 години
130х200 мм, 112/128 стр.,
графични илюстрации 

ХОЛИ УЕБ

Холи Уеб е работила като редактор повече от десет години, 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! 

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 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. 

Пленителни истории за приятелството между хората и животните, 
в които границите между реалността и въображението са толкова тънки, 
че героите с лекота преминават през тях. Защото там, където се срещат
обичта и мечтата, задължително става чудо. 

1803. Снежното
мече
Цена 6.99 лв.

2006. Зимното
вълче
Цена 6.99 лв.

1857. Снежното
еленче
Цена 7.90 лв.

2915. Спасител 
в снега
Цена 7.90 лв.

2916. Лисиче 
в снега
Цена 7.90 лв.

2639. Кученце
беглец
Цена 8.90 лв. 

2648. Котето,
което си
търсеше дом 
Цена 7.90 лв. 

2733. Открадна-
тото кученце
Цена 8.90 лв. 

2734. Изчезването 
на Сивчо
Цена 8.90 лв. 

2589. Плашливото
котенце
Цена 8.90 лв. 

2587. Кученце 
в беда
Цена 7.90 лв. 

2588. Смелото 
коте Мили 
Цена 7.90 лв. 

2481. Котето,
което никой 
не искаше
Цена 7.90 лв. 

2364. Самичка 
в снега 
Цена 7.90 лв. 

2365. Дом за Моли
Цена 7.90 лв. 

2366. Тайното 
котенце
Цена 7.90 лв. 

2367. Без дом
Цена 6.99 лв. 

За 8-12 години, 130х200 мм, 96 стр., графични илюстрации
Цена за брой 6.99 лв. 

ХЕЛЪН ПИТЪРС

Жасмин живее с майка си и баща си във „Фермата на дъбовете“. Баща Ӝ отглежда телета, а майка Ӝ 
е ветеринарен лекар и затова никак не е чудно, че Жасмин много, ама много обича животните. 
Има си две котки и една кокошчица, но не може да остави нито едно животно в беда...

За 7-10 години, 130х200 мм, 176 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 8.99 лв. 

Йоко – моят необикновен приятел 

Това е история за специалното приятелство
между хора и животни – увлекателна,
забавна, вълнуваща,
приключенска и
просто красива! 
Не само децата
изпитват
удоволствие 
да я слушат или 
да я четат сами,
родителите също
се забавляват 
да я четат на глас!

ЙОКО • Книстер

За 6-12 години,
130х200 мм, 
96 стр., графични
илюстрации
Цена 8.99 лв.

10

И
зд

а
т

е
л
с
т

в
о
 „

Ф
ю

т
“ 

•
 К

а
т

а
л
о
г
 2

0
2
2
 г

.

11

И
зд

а
т

е
л
с
т

в
о
 „

Ф
ю

т
“ 

•
 К

а
т

а
л
о
г
 2

0
2
2
 г

.

3530. Прасенце на име
Трюфелка

3531. Коли на име Скай 3532. Паток на име
Копчо

3533. Магаренце 
на име Имел

ÕŒ¬Œ

Привет, казвам се Нели и това е моят дневник.
Но той изобщо не е таен. Стои си на
стълбището, до пощенските кутии, така че
всеки да може да го чете – защото животът
ми е страшно вълнуващ! Обаче някаква си там,
която нарича себе си „Принцеса“, си позволява
да пише в МОЯ дневник. Ама че наглост! 
Само да разбера коя е...

2593. Дневникът 2594. Денят на 
домашните любимци

НЕЛИ И ПРИНЦЕСА • Ева Хиртайс

За 8-12 години, 130х200 мм, 
112 стр., графични илюстрации 
Цена за брой 8.99 лв. 
3538. Цена на комплект 16.90 лв.

3287

Момчето с крака като светкавици 

Тими Туинкъл е притеснителен дебеланко, който
мечтае да стане прочут футболист, но... твърде
много обича вкусни торти.
Съучениците му от отбора
по футбол му се
подиграват, а момичетата
хихикат по ъглите. След
лятната ваканция обаче
всичко се променя и Тими
става най-важният член 
на футболния отбор 
заради бързите си като
светкавица крака. 
Но как е станало това? 

САЛИ ГАРДНЪР

За 7-12 години, 130х200 мм, 
96 стр., графични илюстрации
Цена 8.90 лв.

3287



1888. Няма връщане
назад

1889. Голямото 
училищно 
представление

2001. Непознатата
сестра

2103. Играй за победа!

Над 9 години, 130х220 мм, 
160 стр., графични илюстрации  
Цена за брой 8.90 лв.   

ТОВА СЪМ АЗ, ЛУСИ!• Кели Маккейн

Десет книги, написани увлекателно, със
заразително чувство за хумор, които ни
позволяват да надникнем в дневниците на почти
тийнейджърката Луси и да споделим вълненията
на първото влюбване и първото разочарование,
да научим за проблемите в училище и за най-
различни ужасно важни тайни, които понякога
дори най-добрите приятелки не знаят. 

3323. Комплект
Цена 19.90 лв.

ПЕКАРНА „ЗАХАР И КАНЕЛА“ • Линда Чапмън

12
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13
ПОД ДЪГАТА • Кели Маккейн

За 12-16 години, 130х200 мм, графични илюстрации
Цена за брой 7.99 лв. 

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...

1899. Ментова целувка
272 стр.

1900. Ягодово 
лято 304 стр.

1947. Боровинкови
желания 256 стр.

Четири книги за приятелството, за порастването и за това, 
как заедно можем да решим всеки проблем, и то с усмивка...

2728. Нови приятели
176 стр. Цена 8.90 лв. 

2729. Цял куп тайни
168 стр. Цена 8.90 лв.

2730. Кексчета 
и състезания
160 стр. Цена 8.99 лв.

2731. Рождени 
дни и бисквити 
160 стр. Цена 8.99 лв.

НАЙ-ДОБРИ ПРИЯТЕЛКИ ЗАВИНАГИ (НДПЗ) • Холи Робинс

За 10-14 години 130х200 мм, 160 стр., черно-бели 
Цена за брой 5.99 лв. 
2112. Цена за комплект 17.90 лв.

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 изповедите си Ели ще ви разкаже за себе си, за приятелството, за страховете и радостите
си, за най-добрите си приятелки, за техните мечти и перипетиите, през които минават. Винаги заедно!

За 8-12 години, 130х200 мм,
176 стр., графични илюстрации 

1429. Парти изненада 1441. Модно училище 

1168. Пълна промяна  1169. Модна фантазия 

1250. Мода, рок, момчета 1302. Звездна слава 
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1514. Щуро лято 1584. Модно ревю 1515. Зелена мода 1608. Най-добри
приятелки завинаги 

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!“



2920. Комплект
Цена 19.90 лв.

СУПЕРГЕРОИ • Хокон Йовреос

Забавни и мъдри книги, които разказват с намигване и доброта за приятелството, 
за смелостта и за стремежа към справедливост. През деня и трите деца не се различават
от своите връстници, но вечер се превръщат в малки супергерои, които с кофа боя в ръка
и много кураж защитават слабите и разпръскват доброто около себе си.

Книгите са преведени на 28 езика и имат общо 12 награди 
за детска литература, като само първата е удостоена с 8 награди.

2724. Кафяв
136 стр.

2726. Синя
208 стр.

2725. Черен
216 стр.

Сянка

Един ден пред малкия Аман
и майка му се появява едно
измършавяло и покрито с
рани куче. Аман се грижи за
него, докато раните му
заздравеят, и кучето става
техен постоянен спътник,
тяхна сянка и закрилник. 
А те скоро разбират, 
че кучето съвсем 
не е обикновено...

Над 9 години 
130х200 мм, 168 стр., 
графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

1550

Íàãðàäà 

”
Ðåä Õàóñ“

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...

Каспар, котешкият принц 

Каспар не е обикновена
котка. Той е принц Каспар
Кандински – единствената
котка, преживяла потъва-
нето на „Титаник“... 

Слон в градината

В дома за стари хора, където
работи майка му, малкият
Карл се сприятелява с
възрастната Елизабет. Тя му
разказва за своето детство и
единствено той вярва на
историята, че някога е имала
слон в градината си...

Невероятната история 
на Адолфус Типс

Един ден жителите на
Слаптън, където живее 
11-годишната Лили, трябва да
напуснат домовете си заради
подготовката на съюзни-
ческите армии за десанта в
Нормандия, но Типс – любима-
та котка на Лили, се връща 
в забранената зона. Въпреки
опасността Лили решава 
да се върне, за да я търси...

МАЙКЪЛ МОРПУРГО

Над 9 години, 130х200 мм, 
176 стр., графични илюстрации
Цена 6.99 лв.

Над 8 години 
130х200 мм, 160 стр., 
графични илюстрации
Цена 7.90 лв. Над 10 години, 130х200 мм, 

192 стр., графични илюстрации
Цена 6.99 лв.

2003

16111483

2032

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

Вслушай се в луната

На малък безлюден остров 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 произнася, 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...

За деца над 11 години 
и за възрастни
130х200 мм, 384 стр. 
Цена 9.90 лв. 2363

В книгите си Майкъл Морпурго
разказва вълнуващи истории 
за истинските неща в живота,
които не оставят безразличен
никого и се четат с интерес
и от деца, и от възрастни.
Той е единственият 
британски писател, който 
пет пъти е носител на
авторитетната награда 
„Ред Хаус“, определяна чрез
гласуване от самите деца. 

Íàãðàäà 

”
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Cупер!

10-годишният Роби е блъснат от кола, докато се
опитва да спаси своето кученце Лъки. Роби изпада
в кома. 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. Идва дори прочутият
Дзола от отбора на „Челси“.
Ще успеят ли те със своята
обич и вяра да го върнат от
прага на смъртта?

Над 8 години, 130х200 мм, 
80 стр., графични илюстрации
Цена 5.99 лв.

1910
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2041. Момичетата 
се развихрят

2217. Мястото 
за тайни срещи

2219. Най-веселата
екскурзия на 
всички времена

2281. Най-сладката
тайфа на света
става световно-
известна

2785. Четири
приятелки и 
едно приключение
на осем лапи 

2786. Най-сладката
тайфа на света 
и музикалният
конкурс

2964. Свадата 
с момчешката
банда

2218. Четири
приятелки и един
таен план 

2040. Най-сладката
тайфа на света

2965. Най-ужасната
лятна ваканция 
на всички времена

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 УНД – умни, находчиви, досетливи!

КЛУБЪТ НА МЪФИНИТЕ • Катя Алвес

За 8-12 години,
130х200 мм, 96 стр.,
графични илюстрации
Цена за брой 8.90 лв.

Над 9 години, 130х200 мм, цветни
Цена за брой 9.90 лв. 



СПИСАНИЕ „БЪРБОРИНО“ – СПИСАНИЕ, С КОЕТО ДЕЦАТА ИЗРАСТВАТ!

ЧИПИКЕ • Шандор Фодор

• Увлекателни четива 

• Забавни развиващи игри и занимания 

• Конкурси  

• Модели за изрязване и сглобяване

•Възможност за съвместни занимания и пълноценно 
общуване на възрастните с децата в семейството 

•Незаменим помощник на педагозите 
в предучилищните заведения и първи клас 

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; 
02 9639382 за България и чужбина; dobi@dobipress.bg

•онлайн на адрес www.fiut.bg – 
през цялата година, до 26-о число 
на всеки предходен месец.

•онлайн на адрес abo.bgpost.bg – 
през месеците април/юли/октомври 

Цени на абонамент: 

за година – 42.00 лв.; за 6 месеца – 23.00 лв.

ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК 

175х230 мм, 40 стр.
Цена 2.99 лв.

145х215 мм, 20 стр.
Цена 2.99 лв.

1044 2462

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

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.

3350. Комплект 12 броя от 2021 г.
Цена 21.90 лв.

Чипике • Джуджето, което искаше да стане великан

Приказна история за слушане и самостоятелно четене

Приключенията на джуджето Чипике са разказани от
унгарския писател Шандор Фодор и са любимо четиво 
на децата от много страни по света. 

Чипике е голям
колкото детско
кутре, живее в
Големия бук и всички
го обичат. Един ден
обаче го връхлита
ужасно подозрение...

1276

3432 3433

150х150 мм Цена за брой 5.90 лв.

ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

Декорирани листове за писма и покани 
+ стикери

Напишете покани за парти или празнични
поздравления за приятели и близки, а после
запечатайте писъмцето със стикер.

Над 5 години,
187x241 мм, 
156 стр., цветна 
Цена 12.90 лв.


