от Катина Недева

Дебютната книга на Катина Недева бе отличена

в престижния каталог White Ravens. Сега тя ще
ни разсмее с тази любопитна поредица от пет
книжки. В тях младата художничка предлага на
децата интересни и смешни факти за животните,
които ще вдъхновят малките откриватели да
заобичат още повече заобикалящия ни свят заради
странностите на неговите обитатели.

Димитър Атанасов e писател сатирик

и художник карикатурист. Словото и багрите са желани
и верни спътници в житейския му път, те осмислят
живота му и правят богата биографията му.
В поетичното си творчество Димитър Атанасов
предпочита кратките форми, особено епиграмите.
Дългогодишната му връзка с програма
„Христо Ботев“ на Българското национално радио е
довела до добри резултати. Безспорен е и успехът на
организирания от него Национален конкурс за хумор и
сатира. Това е принос не само в културния живот на гр.
Кубрат, но и към българската култура.
БОРИС АРНАУДОВ

илюстрации

Миглена Ненова Бончева-Иванова

Родена е в гр. Стара Загора. Завършила е Националната художествена академия
в гр. София, специалност „Книга и печатна графика“. Работи в сферата на
графичния дизайн и илюстрацията.
Има публикувани илюстрации в различни списания, както и в книгата „Ябълка“
от Николай Атанасов. „Азбучни гатанки“ е първата ѝ издадена детска книга.

Родена в Братислава през 1983 г., тя учи при професор Душан
Калай в катедрата по графика и илюстрация в Академията
за изящни изкуства и дизайн в Братислава. Тя привлича
вниманието на широката публика с книгите си за деца Proč
nekveteš? („Защо не цъфтиш?“, Lily a Momo) „Лили и Момо“,
Kde je ten pravý balon? („Коя е най-хубавата топка?“) и Jak
naučit Edu lítat („Еди се учи да лети“). Тя има допълнителен
интерес към 3D графиката. Нейната иновативна работа
вече е спечелила няколко престижни награди, включително
наградата за изкуство за комуникационни изкуства в САЩ.

Защо не цъфтиш?

Теди и голямото наводнение?

Катарина Мацурова

Очарователни илюстрации, неочакван обрат, деликатно разказана история, която се разгръща с
хумор – всичко това ще намерите в оригиналната творба на илюстраторката Катарина Мацурова,
носителка на множество награди.
Ябълки! Как само ги обича Теди! В градината е напълнил цяла кошница. И вече е решил какво ще
прави с тях у дома. Той е толкова погълнат в мисли за ябълките, че не е забелязал водата, която
изтича от градинския маркуч. Забравил е да спре чешмата! На сутринта се събужда и вижда
ужасна гледка – през нощта градината му се е променила до неузнаваемост!

Катарина Мацурова

Запознайте се с едно малко мече и неговото растение, което не иска
да порасне. Или пък?
„Нима не е прекрасно!“ - радва се Ърнест, когато открива едно
непознато растение в градината си. Всеки ден той го полива, пази
го от слънцето и никога не забравя да му пожелае „Лека нощ!“. Но
растението не се трогва. „Ама защо не цъфтиш?“ – чуди се малкият
градинар и даже не подозира какво се случва отдолу.

Еди се учи да лети

Катарина Мацурова

Ърнест си има нов приятел. Птица, която не може да лети. Но как
така? Мечето Ърни се запознава с Еди, който никога през живота си
не е летял. Вместо това ходи навсякъде пеша. „Но защо не летиш?“
– пита Ърнест приятеля си. „Защото никой не ме е научил как“ –
отговаря Еди. Ето как мечето Ърнест решава да научи Еди да лети.
Но дали ще се справи?

Коя е най-хубавата топка?
Катарина Мацурова

Мечето Ърни търси най-хубавата топка за игра. Коя да си избере?
Опитва с всяка поотделно. Първата е твърде лека, втората пък –
много тежка. Третата е прекалено малка, а четвъртата – голяма.
Петата пари, а шестата... ауч, боцка! Защо не помогнеш на мечето да
открие най-хубавата топка?

Бълхичката Teo

Катарина Мацурова

Тео е най-щастливата бълхичка в козината. И все пак му се иска да
скочи още по-нависоко. Мечтае си да стане велик изследовател,
като дядо си. Веднъж дядо му му разказа за място, което никой
още не е изследвал. Наричало се Лео. И така, Тео се отправя на
първото пътешествие в живота си…

Странните следи от лапички

цена: 11.99 лв. | Твърда корица | 24 стр. | размер:190мм x220мм | възраст: 3+
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Трудно е да си различен.
За Яйчице това бе почти невъзможно.
Той беше първият дракон, който някога
се е излюпвал от пукнато яйце, и
това го правеше забележителен.
Как да намери своето място в
семейство на легендарни дракони,
когато не прилича на тях?
Дребен за възрастта си и дори не
може да лети…
Яйчице не харесва и глупавото си име.
То всеки ден му напомня, че не е
като другите.
Но понякога най-малкото създание може
да предизвика най-голямата промяна.
Понякога тези, от които най-малко
очакваме, ни изненадват най-много.

Да попътуваме през времето и да надникнем в света
на научните и технологичните изобретения.

ПЪРВИ СТЪПКИ В САМООСЪЗНАВАНЕТО
НА ДЕТЕТО
Самоосъзнаването е метод, който учи ума да се концентрира в настоящия момент, да
изгражда осъзнатост за собствения „аз“ и за света, който ни заобикаля, като наблюдава
без осъждане и използва всяка предоставена възможност. Тази книга ще помогне на
децата да разберат по лесен и забавен начин всички принципи на самоосъзнаването и ще
увеличи чувството на емпатия на детето чрез игри и упражнения с тялото.

ВКЛЮЧВА

УПРАЖНЕНИЯ,
КОИТО СЕ ФОКУСИРАТ
ВЪРХУ ДИШАНЕТО,
ТЯЛОТО И
ВЪОБРАЖЕНИЕТО
И МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ
САМОСТОЯТЕЛНО
ИЛИ СЪС СЕМЕЙСТВОТО.

Герда 2
Герда и нейният някога изгубен брат Ларс обединяват гласовете си, за да изпеят приспивната песен,
на която тяхната майка ги е научила като бебета китове. Един ден братът и сестрата научават, че
песента е по-дълга, отколкото са смятали, и преодолявайки страха си от неизвестното, се отправят
да търсят продължението ù. По пътя им се случват изненадващи приключения и се запознават с много
обитатели на подводния свят. Но дали ще успеят да намерят липсващите стихчета от мамината песен?

Български народни приказки
Александър Стойчев

цена: 15.00 лв. | Твърда корица | 96 стр. | размер: 145 мм x200 мм | възраст: 7+

Класически вълшебни приказки

цена: 19.90 лв. | Твърда корица | 256 стр. | размер: 140 мм x200 мм | възраст: 7+

цена: 16.00 лв. | Твърда корица | 128 стр. | размер: 145 мм x200 мм | възраст: 7+

Ñúð Àðòúð Êîíaí Äîéë

ДЕТСКА ПОРЕДИЦА

Ñ ÅÍÊÈ , ÒÀÉÍ È È Å ÄÍÎ
Î ÒÊÐÀ ÄÍÀ ÒÎ Ñ ÚÊÐÎ ÂÈÙ Å

Херкулес пристига
Когато Тим Бейкър счупва любимата ваза на майка
си, се оказва, че това е най-малкият му проблем. Има
опасност древногръцкият герой, когото е освободил,
да нанесе много по-големи поражения. На цветята, на
килима… О, не! Не кухнята!
Херкулес само се опитва да помогне, но е просто
безнадежден случай! Време е момчето да изпрати този
не много умен полубог обратно у дома, преди съвсем
да е загазило заради древната история.

Разплитане на зловещи заговори за убийства, търсене на откраднато съкровище или
опазване честта на крал и държава са ежедневие за световноизвестният детектив
Шерлок Холмс и неговия верен другар Уотсън. Мисията им да разплитат смъртоносни
загадки и престъпления, ги поставя във всевъзможни опасности. Пригответе се за
свръхестествени заплахи, напрегнати преследвания и истинска главоблъсканица от
мистерии. Е, заинтригувахме ли те?

Интернет е пълен с невероятни възможности,
но подобно на реалния свят, в него има и много
потенциални опасности и препятствия. Трябва
да знаете за какво да сте нащрек и как да се
защитите. Независимо дали ви притеснява
прекаленото споделяне в социалните мрежи,
или попадането на опасни хора, този
наръчник ще ви даде съвети и насоки как
да поемете контрола и да бъдете
в безопасност онлайн.
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ядо Коледа познава всички деца, но дали за него е тайна, че в къщата му
живее Коледният мишок? Малкото мишле се крие наистина добре в мазето му.
Докато Добрият старец опакова подаръците, някой следи внимателно и
прибира всичко, което падне на земята: колички, топчета, цветни панделки...
По-късно мишокът подготвя подаръците за малките мишлета по цял свят
и на 24 декември, скрит на тайно местенце в шейната, той пътува с Дядо
Коледа, за да раздаде пакетчетата.

Очарователна история за коледния дух за малки и големи.

Детството на
известни
личности

25

6+

Емил Конрад е ютубър и автор с над 450 хиляди YouTube абонати. Първото си видео
публикува, когато е едва на 15 години, след което чак на 21 години започва да създава
видеа на български език и става неизменна част от българското онлайн пространство. В
своя канал завладява вниманието на последователите си със забавни видеа, свързани с
актуални теми, които пречупва през своя собствен поглед.
Ето и какво споделя Емил за новата си книга:
„Книгата ще изглежда различно при всеки, който я оцвети, защото всеки има собствено
виждане и усет към цветовете. Нямам търпение да ми изпратиш своите интерпретации,
които създаваш. Не се ограничавай в средствата за рисуване – моливи, бои, маркери,
креда, пастели. Може да направиш каквото поискаш.
Вземи тази книга и я направи своя. НАРИСУВАЙ собствената си реалност. Надявам се да
се почувстваш толкова добре, колкото и аз, докато създавахме илюстрациите за нея.”

цена: 14.90 лв. | Мека корица | 64 стр. | размер: 210мм x297мм | всички възрасти

Oбичта е рядко цвете, трябва с много нежност да се отглежда. Научиш ли се
да обичаш веднъж, сдобиваш се с дар за вечни времена, с несметно богатство,
което искри с най-чистия блясък. И не е слънце обичта, че да залязва. И денем,
и нощем огрява, а когато заспим, прегръща ни с най-топлата прегръдка.

цена: 14.90 лв. | Твърда корица | 56 стр. | размер: 165мм x215мм | възраст: 6+

4+

цена: 11.90 лв. | Твърда корица | 24 стр. | размер: 210мм x210мм | възраст: 4+

4+

Да си роден леопард, не е лесно, защото всички очакват определени неща от теб. Да
си силен, храбър, безстрашен. Какво става обаче, ако си единственият леопард, който
малко го е страх? Вижте как малкият Леопард ще научи, че да се страхуваш, не те
прави слаб, даже напротив – помага ти да оцеляваш. А също и че другите леопарди в
семейството му невинаги са толкова силни, храбри и безстрашни, колкото си мисли...

цена: 9.99 лв. | Мека корица | 36 стр. | размер: 240мм x240мм | възраст: 4+

0+

цена: 4.90 лв. | Твърда корица | 10 стр. | размер: 135мм x180мм | възраст: 0+

цена: 4.90 лв. | Твърда корица | 10 стр. | размер: 135мм x180мм | възраст: 0+

цена: 4.90 лв. | Твърда корица | 10 стр. | размер: 135мм x180мм | възраст: 0+

цена: 4.90 лв. | Твърда корица | 10 стр. | размер: 135мм x180мм | възраст: 0+

4+

Аз съм Оли — упорито вирусче с корона... Може да научите
толкова много за вирусите като мен! Ще ви разкажа откъде
идваме, как функционираме и се разпространяваме и дори
как може да ни контролирате и да ни победите. Да, правилно
разбрахте — за мое голямо съжаление, науката дава
възможност на вас, хората, да промените света!

цена: 11.90 лв. | Мека корица | 40 стр. | размер: 215мм x295мм | възраст: 4+

цена: 14.90 лв. | Мека корица | 236 стр. | размер: 134мм x183мм

12+

С обичайната за Изабел креативност тя дава живот на новия си
проект – опознавателните карти за игра ,,Попитай и отговори“.
Целта на картите е да ни помогнат да опознаем както другите, така
и себе си, докато се забавляваме с интересни и провокативни
въпроси. Картите са двуезични (на български и английски) и могат
да помогнат както за подобряване на английския в часовете в
училище и извън него, така и за игрa
с чуждестранни приятели. Можете да ги играете както с приятели,
така и сами. Подходящи са за игра навсякъде –
на разходка, в автобуса, на видеочат или на екскурзия!
Кутията съдържа 133 карти, разделени в 4 категории – ,,Житейски“,
,,Разни“, ,,Връзки“ и ,,Мечти“, както и една мистериозна карта. Може
да се играе с неограничен брой хора. В кутията има инструкции
с предложения за начини на игра от Изи, но всеки може да си
измисли собствени правила.

цена: 33 лв. | Твърди | 133 броя карти | размер: 150мм x110мм | възраст: 12+

4+

Луната се събуди и се огледа. Нещо не беше наред. Светлината ù я
нямаше! Стана ѝ тъжно и самотно, а целият свят я очакваше!...
Дали щеше да успее да освети и тази тъмна нощ? Уви, нямаше кой да
сподели светлината си с нея и да ѝ помогне... освен едно малко момче
на Земята, което очакваше с радост нейната поява...

цена: 16.00 лв. | Твърда корица | 32 стр. | размер: 230мм x270мм | възраст: 4+

6+
В „Удивителни животни по света“
ще прочетете за създания, за които
никога досега не сте чували, и ще се
запознаете с невиждани същества,
като например жаба с хубави
мустаци, пеперуда, която прилича на
птица, риба със собствена светлина,
гущер с три очи. Позволете нашата
книга да ви представи всички тези
и много други чудновати животни,
малки и големи, от целия свят.

„ДЯДО, РАЗКАЖИ МИ ЗА ШЕВИЦИТЕ“ представя по един оригинален
и достъпен начин сложните и древни познания за българските шевици.
Под формата на разговор между подрастващото внуче и дядото,
който винаги носи шарени ризи, е разказана историята на шевиците.
Първият въпрос на наблюдателното хлапе, слушащо в захлас семейните
приятели Валя Балканска и Петър Янев, е: „Дядо, ти защо си шарен –
тя пее, той свири, а ти?“. След всеки отговор на дядко следват все посложни въпроси, а и отговори.

цена: 19.90 лв. | Твърда корица | 68 стр. | размер: 215мм x180мм
цена: 17.90 лв. | Твърда корица | 64 стр. | размер: 240мм x240мм | възраст: 6+

6+
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КНИГА ЗА ВЕЩИЦИ, КОЯТО ЩЕ ЗАПЛЕНИ МЛАДИТЕ ЧИТАТЕЛИ. ТЕ НЕ САМО ЩЕ
СЕ НАСЛАДЯТ НА ОЧАРОВАНИЕТО НА ДОБРОТО ЧЕТИВО, НО И ЩЕ ОТКРИЯТ,
ЧЕ МАГИЯТА НЕ Е РЕШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ: ПРЕЗ ПОВЕЧЕТО ВРЕМЕ
ЧОВЕК ВСЪЩНОСТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОБЪР ПРИЯТЕЛ.

Пуфи е черно коте, по-точно почти черно, ако
не броим белия връх на опашката. Когато то
затвори очи и издиша, се случват чудеса. Въпреки
свръхестествените му способности, то не може да
си намери дом. Брунхилде е вещица. Тя се подготвя
за най-важния момент в живота си — първия си
полет, но й липсва котка. Тя никога няма да може да
лети без своя котка! Съдбата се намесва и Пуфи и
Брунхилде се срещат и веднага си пасват като две
парченца от пъзел. Заедно се подготвят за важното
събитие, но след голямо объркване те се озовават
в ситуация, която ще промени живота им по найнеочакван начин.
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Хлои не можеше да реши кое я дразнеше най-много.
Дали това, че я принуждават да замине? А може би
това, че наистина очакваха тя да изостави Д4? Или
че макар да беше учен, не можеше да накара никого
да се вслуша в плана? Какво да направите, когато
възрастните не искат да ви чуят? Ами каквото
правят учените! Разработвате план, постигате
невъзможното, а после отивате и хващате комета!
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Една история за смелостта и приятелството с... чудовище.
За смелостта, която не е точно липса на страх.
Смелост, която си отглеждаш, и тя ти помага да се грижиш за важните за теб неща.
За чудовище, което не е точно чудовищно, особено ако вече не те е страх от него.
Или почти не те е страх.
Или поне те е страх толкова малко, че можеш да загасиш лампата.

цена: 17.90 лв. | Твърда корица | 48 стр. | размер: 250мм x250мм | възраст: 4+

0+

Малката
немирна
маймунка

Весела, възхитително илюстрирана история за немирна маймунка,
която не иска да си легне да спи. Едно време в една стара, стара гора
живеела малка маймунка. Тя тичала, скачала, катерела се
по дърветата, гмуркала се в езерото и гонела пеперуди по цял ден.
Щом паднела вечерта, тя започвала дълго да се прозява, но въпреки
това казвала на другите животни, че не иска да легне да спи.

Странно, нали?
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Това е книга за мечтите и приятелството. За изборите, които правим
и за силата, с която ги сбъдваме. Малката мечтателка ще ни отведе
в един вкусен свят. Град, пълен с бонбони. Кого ще срещне там и
пред какви избори ще бъде изправена, ще разбереш, щом последваш
нейната история. А за да се сбъдне и твоята мечта, просто научи
нейната песен, песента на Малката мечтателка с големите плитки!
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