
НОВИ КНИГИ ДЕТСКИ ОТДЕЛ   
07’2019 

 
Мърф нормалния и героите ренегати 

 

 
Не всички герои имат супер сили. Не ни вярваш? Е, Мърф Купър е живото доказателство 

за това. Откакто се превърна в Мърф нормалния,  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 супер злодей на света проговаря за 

пръв път от трийсет години. Какви са първите му думи?...Доведете ми Мърф Нормалния! 

 

Сестрите на Макс и Мориц от Ран Босилек 

    

Запознайте се със тях и  Леля Гана, Стрина Злата и цветята, Чичо Личо, Дебелана, Мика 

дето я сърби езика, бае Бони …лудорийки като лани, но да бъдат по-избрани, та кога 

един смее, други сълзи да не лее… 

 

Захарното дете. Историята на едно момиченце от миналия век  

 

Роман за възпитанието, история за обичта, от него разбираш що е достойнство и какво 

значи свобода. Най-точно за свободата говори майката на петгодишната Еля, :”Робството 

е състояние на душата. Не е възможно да направят роб един свободен човек” 



Сбогом, дневнико! 

 

Е, това е краят… Щом този дневник е в ръцете ти, значи, ме е сполетяло нещо ужасно. 

Явно родителите ми са разбрали, че загубих чисто новия си супер скъп телефон, и са ме 

заточили на доживотна каторга. ..Само че аз не съм виновен за нищо от случилото се! 

Честна дума! Просто животът е несправедлив и аз станах жертва на обстоятелствата… 

Момчето Нинджа – книга 1 

      

Нелсън Кейн е ПОСЛЕДНИЯТ НИНДЖА на света и съдбата му е да защитава хората от 

СИЛИТЕ на ЗЛОТО! Нелсън е абсолютен смотльо! Той е страхлив, кльощав и с кофти 

прическа… Всичко друго, но не и готин. Или поне до десетия му рожден ден, когато 

научава, че притежава ТАЙНИ НИНДЖА УМЕНИЯ,  наследени от баща му…. 

Необикновените приключения на Аладар Мейзга 

 

Нова среща с любимците от култовата анимация „Семейство Мейзга ‘2”. Изобретателният 

Аладар и кучето Бльоки стигат до планетата Вафла, докато останалите от щурото 

семейство Мейзга кротко похъркват… 

Достатъчно е, че те има 

 Вълнуващ роман, засягащ съвременни проблеми, впрочем не само 

младежки: - съперничеството, необходимостта да си „някой” в очите на другите и 

желанието да бъдеш обичан. 


