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ПОРЕДИЦА : КЛУБЪТ НА МЪФИНИТЕ 

Забавни приключения с приятелките от Клуба на мъфините! 
 

 

Най-сладката тайфа на света                                                                                               

Всичко започва съвсем случайно.  Четири момичета, събрани не по свое желание, трябва 

да направят мъфини за празника на училището. Докато се опитват да свикнат една с друга, 

неочаквано се ражда най-сладкият клуб на света. 

 

    Четири приятелки и един таен план   

Знаете ли кой непрекъснато се изчервява като домат? Този въпрос е супер лесен, защото 

всички знаят, че Лин е ужасно срамежлива. Един ден Миранда, Тамтам и Лулу се заемат да 

помогнат на приятелката си и … но всичко това води до големи каши.  

                                                                    Мястото за тайни  срещи 

Родителите на Тамтам неочаквано дават под наем таванското помещение и Клубът на 
мъфините остава без място за тайни срещи…. 

***** 



 

Най-веселата екскурзия на всички времена                

Знаете ли кое абсолютно нелогично! Това, че никога не можем да опознаем приятелките 
си достатъчно добре. Поне Лулу смята така, след като Тамтам и поверява една много 
голяма тайна  - нещо, заради което Тамтам по никакъв начин не може да отиде на 
училищната 

екскурзия.      

 

Най- сладката тайна на света    

 

Вдигаме завесата на едно ново приключение на четирите приятелки от Клуба на мъфините. 
Миранда непременно иска да играе главна роля във филма, в който ще снима класът и. 
Което си е логично! Но в разгара на подготовката внезапно изчезва детегледачката Лея… 
 

 

        Момичетата се развихрят     

Момичетата от Клуба на мъфините са умни, смели и находчиви, но непрекъснато им се 

случва нещо. Завистливата Инес отново крои коварен план. Този път тя се опитва да 

раздели четирите приятелки и почти успява…. Това ли ще е краят на най-сладкия клуб на 

света? 



                                   ***** 

Истории за животни от авторката Холи Уеб  

                                          

                            Снежното еленче                                Снежното мече 

Лота обича  баба и да и разказва за своето            Сара е на гости на дядо си в неговата 

детство сред елените в далечния снежен              усамотена старинна къща. Един ден снегът 

север. Тя мечтае да преживее подобни                  засипва всички пътища и за да я разсее,    

приключения, но не предполага, че мечти-            дядо и построява в двора иглу, и малко   

те и наистина ще се сбъднат…                                    снежно мече, което да го пази…. 

                                                                                                     

Снежните  леопарди                                                                     Зимното вълче  

Вълнуващо приключение със снежен леопард        Амелия  открива едни стар дневник на                                     

и майка с нейните две леопардчета.                           своя пра-прадядо Ной, и разбира че ко-              

гато той бил на 10 години, намерил изоставено вълче…. 

                   Дом за Моли               

Притеснена, че ще скучае на морето, Аня е много щастлива, когато намира нови приятели 

на плажа. А след като в игрите им се включва и прекрасното кученце Моли, почивката 

става направо чудесна… Но дали Аня ще успее да даде нов дом на Моли?   

   ***** 



Да направим от хартия ПОДАРЪК ОТ СЪРЦЕ                                                                       

                                                      

Книжките предлагат  красиви модели, които можете да изработите лесно, без да са ви 

необходими допълнителни материали и да зарадвате близките и приятелите си… 

     51 художествени проекта с кутии за яйца 

Знаете ли, че от кутия за яйца можете да измайсторите кукли за домашен куклен театър, 

моливник гъсеничка, пъстри рибки или цял зоопарк? А защо да не подарите на приятел 

пиратски кораб или пък гирлянд от цветя, изработен лично от вас… 

51 художествени проекта с рула от тоалетна хартия    

…и още проекти, които можете да направите сами: моливник, етажерка дръвче или пък 

букет от цветя. Разгърнете книжката и последвайте кратките инструкции. А после дайте 

воля на въображението си и се забавлявайте, докато измисляте свои. 

 Малката къртица и други животни под земята                                                   

Опознайте животните, които живеят под земята и рядко можем да срещнем… 

                              Как язовецът си строи жилище 

Ще научите как животните строят своите домове, без да имат кранове и багери… 



***** 

                                           Хенри Хъгинес                                                           

е  първата книга на американската писателка Бевърли Клиъри. Написва я,   докато работи 

като библиотекарка и в отговор на въпроса на малко момче: „Къде са книгите за деца като 

нас?”       

                                                               Хенри и Рибси                      

Хенри е в лятна ваканция и решава да отиде на риболов с баща си. Татко му не е 

въодушевен от идеята, но смята да го вземе при едно условие – момчето да опази кучето 

си Рибси от бели. Четирикракият му приятел обаче е много палав и Хенри е на път да се 

провали ... 

  Рамона и баща и                  Светът на Рамона 

…. Забавлявайте се с приключенията на тийнейджърката Бийз и щуротиите на сестричката и                         

Рамона. Открийте интересни и забавни случки, които ще ви се сторят познати: как се 

чувства човек на 10 си рожден ден, какво може да провали училищната снимка и що за 

птици са представителите на другия пол.   

                                                           

 Графиня Батори. Как се става разбивачка на сърца 



Трилогия: Страната на Сънищата 

     Книга 1. Любими Попътечо 

Страната на сънищата и нейният народ – попътечовците, са останали без крал. 

Наследникът е изчезнал. Зловещата Сянка с армията си от кошмари се опитва да завладее 

не само земята на попътечовците, но и света на хората. 

 Книга 2. Кралска кръв                                                                                              

За първи път от векове насам в Страшната страна на сънищата се водят битки за престола, 

придружени от интриги и насилие. Няколко са претендентите, които притежават краска 

кръв, но кой наистина е достоен за крал? …. Отново изпълзяват зловещи сили, някои 

приятели стават предатели, а враговете са тези, които помагат! На кого да се довери Иво и 

какви тайни ще разкрие той в битката със злото…. 

 

     Книга 3. Иглата на Лабакан 

Кралят на Страната на сънищата Иво и най-добрият му приятел Кодо тръгват за света на 

хората, за да открият вълшебната игла и да затворят портала между двата свята…. 

Пътешествието на двете момчета започва от древния град Александрия. Кралят и верният 

му приятел преминават през малко селце в България и стигат чак до Скандинавските 

страни, за да открият следите на иглата в един от най-красивите замъчи на Бавария… 

 

 ***** 


