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Явора 

 

Запознайте се с любопитното момиченце Явора, която обича сезоните, името си, своето 

дърво, сестричката си. 

Проваленото състезание. Горски приключения 

 

След лошата проява и проваленото състезание, Мечо се разкайва и получава своя урок: 

„…Трябва с добро да се, синко, прославиш. Ето, урокът ти тук е такъв – Труди се, та в нещо 

да бъдеш ти пръв!” 

Голямата любов на малкия Дими 

   В тази много забавна книга се разказва за малкия Дими и за 

всичките неща, които му се случват, докато се опитва да покаже чувствата си.       

Влюбването си е влюбване, но таблетът и компютърните игри са къде-къде по-интересни 

от всичко останало на света… 

 

******  

 



 

Другите светове на Алби Брайт 

                                                                                     Какво би направил, ако 

разполагаш с кашон, поизгнил банан и свръхмощен компютър? Ако баща ти е учен, 

написал наръчник по квантова физика, вероятно ще постъпиш точно като Алби Брайт.. 

Бездомният Костас 

  

…Семейство кучета отглежда като домашен любимец човешко същество – момче на име 

Костас. Те го обичат и се грижат за него като собственото си дете, но когато идва време за 

лятна почивка, го изоставят далеч от дома…Тогава Костас става бездомен. Изгубил се и 

изплашен, той се скита в негостоприемния и мрачен град, изправя се пред много 

опасноси… 

Дяволици-хубавици. Дневниците на един д’Явол 

 Не всичко е цветя и рози в Пандемониум, огнения град на насилие и 

адски мъки, който Джинкс и няй-добрата му приятелка Томи наричат свой дом. Нова 

беда се зададава на хоризонта. Двамата ще се срещнат с повече опасности отвсякога… 

Призрачната гора       Самюъл Блинк е главният герой в тази история, 

но все още не го знае. В настоящия момент той е на задната седалка на семейния 

автомобил заедно със сестра си Марта. Дори не подозира за гигантския дънер, който ще 

се стовари от небето върху тях след минути и ще преобръне живота им завинаги… Също 

така не очаква, че….. Още по-малко пък има подозрения как …    Самюъл Блинк не знае 

нищо. Така че – недейте да  му казвате. Възможно е това да провали историята… 


