
Живеем в една къща с маман (тя е оперна певица и французойка – Живеем в една къща с маман (тя е оперна певица и французойка – 
хм, и затова от време на време ни говори на френски), хм, и затова от време на време ни говори на френски), 
и тате (който има магазин за играчки – яко, нали!).и тате (който има магазин за играчки – яко, нали!).

Ние, близначките Ние, близначките 
Мая и Моте, те каним 
да се позабавляваме 
заедно. Набързичко 
ще се представим:ще се представим:

А ето как можеш да спечелиш : А ето как можеш да спечелиш : 
1. Прочети книгите, в които се разказва за нас (виж на гърба).

2. Определи от коя книга е всеки от дадените откъси. 
3. Помоли някого от родителите си (може и баба или дядо, 

по-голям брат или сестра) да изпрати отговора ти на имейл адрес:
izdatelstvo@fiut.bg най-късно до 20 май 2017 г. Не забравяй 

да напишеш името и възрастта си и телефон за бърза връзка.
Ето и наградите:
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СпециСпециална покана от  Мая и Мотеална покана от  Мая и Моте
Включи се в нашата играВключи се в нашата игра

РАЗМЕНЕНИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯРАЗМЕНЕНИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
и спечели награда!и спечели награда!

Аз пък съм Моте, карам Аз пък съм Моте, карам 
уейвборд, постоянно уейвборд, постоянно 
защитавам Мая и защитавам Мая и 
обожавам Мъжки – моето обожавам Мъжки – моето 
куче, което случайно куче, което случайно 
намерих в парка...намерих в парка...

Аз съм Мая. Всички казват, че пея Аз съм Мая. Всички казват, че пея 
много хубаво, но аз предпочитам много хубаво, но аз предпочитам 
да пиша песни и да ги изпълнявам да пиша песни и да ги изпълнявам 
само пред хамстера ми Гидо Гаус, само пред хамстера ми Гидо Гаус, 
защото коремът ми се свива, ако защото коремът ми се свива, ако 
трябва да изляза на сцена...трябва да изляза на сцена...

Следи и въпросите на Мая и Моте на 

фейсбук страницата на издателство „Фют“. 

На всеки две седмици първите трима, 

отговорили правилно, ще получат награда – 

плюшено кученце, почти като Мъжки!!!

Но това
 

Но това
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!
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!

Наградите ще бъдат изтеглени на 28 май 2017 г.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.fiut.bg 
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Мая не успя да измисли какво 

друго да каже. От една страна, за пръв път 

чуваше за кръжока по уейвборд. От друга, не 

можеше да си представи, че бе възможно в него 

да записват само момчета. Че къде даваха така? 

В Средновековието или в каменната ера вероятно. 

Но със сигурност не и в тяхното страхотно, 

модерно училище.

– Готова ли си да се хванеш на бас, Шарлоте? 

Нека се обзаложим – дай си палеца! 

– Ако ние загубим – мюзикълът пропада. Ако 

ти загубиш, ще се пуснеш с моя уейвборд 

по рампата в двора на училището. По-добре 

още от сега си купи хубави наколенки!

борд 

училището. По-добре 

т сега си купи хубави наколенки!

– Е, момиченцата ми, приключенийцето ни вече може да започне! Няколко мига по-късно те избутаха колелетата си до изхода на гарата. Там леля Ксения се заоглежда във всички посоки...
всички посоки...

Уф, Мая-папая!

Аз вече си имам нова 

приятелка, която със сигурност  

не е някое оцъклено, страховито 

чудовище, а си е съвсем наред, 

много забавна, освен това 

страшно разбира от кучета, пък и 

изобщо не е надменна. Край – този 

път без нито една целувка, 

Моте...33 целувка, една цдн3333
те...е3333 Собствено куче!  За това 

си мечтаеше Моте поне от 

сто години. За съжаление, 

напразно! Тъй като бащата 

на Моте имаше много тежка 

алергия към кучета, а Мая се 

ужасяваше от почти всичко 

на четири крака – освен от 

хамстера си Гидо Гаус.

ли какво

Тук нямаше опашка от чакащи, вероятно защото
„Призрачния проход“ бе възможно най-скучната 

и невзрачна атракция в целия парк.
– Възтъмничко е тук – рече Мая, отново 

леко разколебана, още щом преминаха през 
тежката завеса на входа...

? 

о
А

Б

В

н
Г

о
Д

Е


