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Mъpф Hopмaлния и гepoитe peнeгaти            

       

     
…Не всички герои имат суперсили. Не ни вярваш? Е, Мърф Купър е живото доказателство за 

това. Откакто се превърна в Мърф Нормалния, той и Супер Нулите са станали майстори в лова 
на злодеи. Но скоро ще им стане много по-трудно да бъдат герои…                                                             

В една далечна страна, в един строго секретен затвор най-плашещият суперзлодей на света 
проговаря за пръв път от 30 години.  Какви са първите му думи? ..                                                      

Доведете ми Мърф Нормалния!... 
 

Щастливей  -  история на влогърката Изабел 
 

   
История на момиче, което иска да носи светлина. Да носи щастие в живота на всеки, 

който е забравил да живее щастливо, да обича…  
 

Врабци и други моржове 
 

 
Гатанки лесни с животни интересни, стихове и нотирани песни 

 

Отмъстителите. Всеки иска да управлява света       

 
 

Едно шеметно препускане, в което героите на Marvel успяват да покажат всичките си 
способности, а светът на Отмъстителите се разкрива със своето огромно разнообразие. 



 

Рико, Оскар и призрачните сенки     
 

 
Всъщност Рико има през лятото само една задача – да си води ваканционен дневник. 
Но съдбата е замислила друго…Всичко започва от един макарон. В разследването на 

произхода му, той разкрива, че в кооперацията им стават странни неща… 
 
 

Разбиващи рекорди 

   
 

Факти, низ от рекорди, съкровищница за дребни детайли – всичко в тази книга е 
РАЗИБИВАЩ РЕКОРД! Кое е най-дълголетното същество в света? Кой е първият човек, 

преодолял звуковата бариера? Кое е най-студеното място в Слънчевата система? Кой е 
бил най-големият динозавър? 

 
 

Дневникът на един дръндьо. Семейна идилия    

     
 

Грег Хефли и семейството му искат да се измъкнат от града. Студеното време и суетатa  
около настъпващите празници сякаш им идват в повече. Ето защо Хефли решават да 

избягат на далечен остров и да се насладят на така жадуваните тишина и спокойствие. 
Могат ли няколко дни в тропическия рaй да сътворят чудеса за Гре и неговото 
изтощено семейство..Слънчева алергия, стомашни проблеми и отровни твари 

заплашват да съсипят семейната идилия. Дали ваканцията ще бъде спасена, или 
островното приключение ще завърши с катастрофа?... 


