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Вафлено сърце. роман за деца 

  

Деветгодишният Триле и неговата съученичка и съседка са добри приятели.Те постоянно попадат в 
забавни и трогателни, но нерядко и опасни ситуации. Наблюдавайки  

възрастните Триле и Лена се учат да ценят приятелството и близките си.  
Но и родителите им има на какво да се научат от тях…  

 

Кинодневникът на един дръндьо 
 

 

Ако сте се чудили как се прави филм, не сте сами. Писателят и илюстратор Джеф Кини също 
 не знаеше…Обновен и разширен, пълен със снимки, страници от сценария, скици 

 и костюми от трите филма – Кинодневникът на едни дръндьо е съвършеното  
допълнение към известната поредица. 

 
  Тайните на Стефи   

 

     
 

…Ако преди 10 години авторитет на моите години говореше за самочувствието, себепознанието 
и пътя, който е изминал, сигурно щях да си спестя доста драми.. 

 но винаги съм вярвала, че това което ни се случва в живота, изобщо не е случайно. 
 То идва, за да ни разтърси, когато е необходимо – преобрази и промени, за да бъдем 

 най-добрата си версия.. 
 

 



Чудни приказки за порастване  
 

       
…поредица за градски приключения с щипка тайнство, много смях и поне по едно важно 
откритие. В центъра на всяка приказка е известен чудак или вълшебно същество, които 

повеждат малките читатели за ръка, за да им разкрият, че приключенията се раждат из ъглите 
на вяска градска улица във всеки град… 

 
 

Мортина и омразният братовчед 
 

 
 

След успеха на „Мортина”, преведена на повече от 20 езика, това е новото приключение на 
момиченцето зомби, от което ще си умрете от смях. Мортина и най-добрият и приятел, 

хрътката албинос Скръбен, прекарват дните си в игра с призраците във Вила Упадък, където 
живеят с леля Упокойна. Един ден обаче няколко деца от селото, идват във вилата, след като са 

получили тайнствени покани, а леля Упокойна изчезва. Дали братовчедът Дилберт, току-що 
пристигнал на гости, има нещо общо с това?... 

 

Феята от захарницата: Кн.2 Четиринайсет ванилии и половина 
 

   
 

Какво ли би последвало, ако сред нас се появи фея? Ако в училище се появи фея? Ако вкъщи се появи 
фея? Ако в трамвая се появи фея? Но една такава щура фея – с рошава плитка и гениални идеи? Много 

смях разбира се! Много нелепи въпроси, естествено! Твърде много удивени погледи, да, да! Но и 
достойно количество мъдри заключения! 

 
 
 
 
 
 



Как Финдъс се загуби, когато беше малък  
 

     
 Дядо Петсън си няма никого и се чувства много самотен и тъжен. Един ден неговата съседка му донася 
кашон с надпис „Зелен граф „Финдъс”, но в кашона няма грах, а малко коте. ..Така котарачето Финдъс 

става приятел на дядо Петсън и любимец на децата от много страни по света… 

Веселите приключения на Петсън и Финдъс           
 

   
Петсън и неговият котарак Финдъс преживяват в малкия си двор много приключения. Един ден 

неуморимият Финдъс измисля нова весела игра. Той е скрил разни неща, които Петсън трябва да 
намери: една паница, няколко яйца, един гюм за мляко, накрая дори един тиган. Какво ли трябва да 

направи Петсън за котето от тези неща?... 
 

Да готвим с Финдъс и Петсън   по оригиналните рецепти на Кристин Самуелсон   

      
За никого не е тайна, че Петсън понякога е доста разсеян. Затова брашното може да се окаже под 

дивана, черният пипер – в кошницата на велосипеда, а листчета с негови прекрасни рецепти са 
разхвърляни из цялата къща. Един ден на котенцето Финдъс му хрумва, че може да ги събере в книга. 

 И ето го резултата! … 

 

Палачинковата торта за рождения ден на Финдъс        
 

 
Финдъс има не един, а три рождени дни в годината – това, разбира се е много забавно и 
весело. Особено когато всеки рожден ден се празнува с голяма палачинкова торта, а да 

направиш такава торта си е истинско приключение с невероятни премеждия! 
 



Как Петсън и Финдъс посрещнаха Коледа 
        

      
Дни наред се сипе сняг и е толкова студено, че двамата приятели не смеят да си покажат носа навън… 
 и точно когато снегът спира и става малко по-топличко, Петсън навяхва крака си. Ами сега? Какво ще 

стане с коледната елха? И кой ще приготви коледните лакомства? …. 

Как Финдъс оправи неразбориите в градината            
 

    
Един ден дядо Петсън решава да засади картофи, но котарачето Финдъс има друго мнение по въпроса 

какво се сади в една градина. Кюфтета, разбира се! Кокошките и кравите на съседа също си имат 
мнение. В градината настъпва бъркотия! 

 

 
Петсън и Финдъс спят на къмпинг в двора    

 

     
Котаракът Финдъс намира на тавана палатка и веднага съставя план за грандиозен излет. Е, планът се 

обръща с главата надолу, но щом Финдъс е решил нещо, то трябва да стане – 
 Петсън и котарачето разпъват палатката в двора!.. 

 
Как Петсън и Финдъс изплашиха лисицата 

 

     
Петсън и Финдъс трябва да се справят с лисицата, която обикаля около кокошарника с кокошките. 

Двамата са убедени, че и най-пакостливата лисица трябва да бъде победена не с пушка, а с хитрост, 
затова съставят блестящ план… 


