
 
ДЕТСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА 

 
 
 

НОЛ, Аманда 
 Къде ми е чудовището? / Аманда Нол ; Ил. Хауърд МакУилям ; Прев. 
Мария Ангелова . - [София], 2020 . - 32 с. : с цв. ил. ; 25х25 см 
 
 История за необикновеното приятелство между едно момче и 
неговото чудовище! 
 Когато една вечер Итън проверява под леглото за чудовището си, 
намира бележка: „За риба съм. Ще се върна след седмица. Гейб“. Какво 
ще прави Итън? Той има нужда от чудовище под леглото си. Появяват се 
чудовища заместници, но нито едно не е като Гейб. Зъбите на Хърбърт не 

са достатъчно остри, лигите на Мак са смехотворни, опашката на Синтия изобщо не е страшна, а Ралф 
има лак на ноктите! Не става! Как изобщо ще заспи Итън без своето чудовище? 
 
 

ЧЕХОВ, А. П. 
 Кащанка / А. П. Чехов ; Худож. Генадий Спирин ; Прев. Илиана Владова . - 
[София] : Лабиринт, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см 
 
 Кащанка, мило рижо куче, се отделя в зимната вихрушка от господаря си – 
дърводелец – и се изгубва. След като се лута отчаяна по улиците на големия град, 
тя е намерена от цирков клоун, който я отвежда на топло в дома си, при своя 
котарак, гъсок и свиня. Нахранва я хубаво и се заема да я обучава на циркови 
номера. Ала още при първото си излизане на цирковата арена Кащанка открива 
сред публиката своя господар и е неописуемо щастлива да се прибере вкъщи. 

Трогателната повест на А. П. Чехов е отличен начин да въведете детето си в чудния свят на великия 
разказвач. 
 
 

НИКОЛОВА, Радостина 
 Моите красиви рога и аз Ву (ндаба) / Радостина Николова ; Ил. Мелина-
Елина Бондокова . - 3. изд. . - [София] : Мотове, 2016 . - 58 с. : с цв. ил. ; 29 см 
 
 Еленът Вундаба си има само един рог, но пък как се смеят очите му, когато 
говори! Ами домът му? Там расте най-вкусната деликатесна трева, а след дъжд 
блещука локва, в която може да се оглеждаш с дни. Компания му правят 
мълчалива калинка и една уплашена лястовичка със смело сърце. Въпреки че е 
различен от другите в стадото, еленът Вундаба е наперен сладкодумник. През 
неговите очи светът му изглежда съвършен. През очите на приятелите му – точно 

обратното.  Но какво ли ще се случи, когато крехкият му свят се пропука...  
 Ще успее ли да запази оптимизма си, когато съдбата му поднесе неочаквана раздяла? Ще 
намери ли сили да повярва, че всяко нещо в живота - и сладко, и горчиво - винаги се случва с цел? 
 
 



ИМАИ, Аяно 
 Честър / Аяно Имаи ; Прев. Емилия Л. Масларова ; Худож. Иван Масларов 
. - София : Лабиринт, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 26 с. : с цв. ил. ; 29 см 
 
 Колко често си мислим, че ни обичат по-малко, отколкото заслужаваме! 
 Малкото палаво куче Честър е обидено на стопаните си, които все не 
намират време да си поиграят с него и да го разходят, и тръгва да търси другаде 
кучешкото си щастие. Не след дълго Честър започва да проумява простите истини 
какво е това „моят дом“ и „моето семейство“. 
 

 
 

СОНГ, Дария 
 Избягай от мистериозното имение : Завладяваща книга по-вълшебна и от 
приказка : [Книга-игра] / Дария Сонг ; Прев. Петя Асенова. - София : Миранда, 
2019. - 110 с. : с ил. ; 30 см 
 
 Това имение крие много повече, отколкото очакваш… 
 „Мистериозното имение“ е книга–игра, която ще плени малки и големи. 
 Използвай въображение и хитрост, за да развалиш магиите и да избягаш 
безопасно от мистериозното имение. Ще откриеш логически загадки, игри и 
лабиринти, загадъчни картини за оцветяване, оптични илюзии, както и фигури 

за изрязване и сглобяване. В мига, в който престъпиш прага му, попадаш в един завладяващ свят,  
пълен с предизвикателства и мистерии! Дали ще успееш да избягаш? 
 
 

ШПОЙЛХОФ, Барбара ван ден 
 Тролът Сърдитко / Барбара ван ден Шпойлхоф ; Ил. Щефан Прикен ; Прев. 
Калина Захариева-Константинова . - София : Изток-Запад, 2020 . - [27] с. : с цв. ил. 
; 31 см 
 
 Поредицата „Тролът Сърдитко“ ще покаже на малките деца чрез красиви 
илюстрации и увлекателни истории как да овладяват емоциите си. Със Сърдитко 
те ще поставят основите на своята емоционална интелигентност, която е пряко 
свързана с щастието и успехите им в бъдеще. 
 Всеки от нас е изпитвал безсилие и гняв, когато нещата не стават така, 

както искаме. Тези чувства са познати и на трола Сърдитко. 
 Но какво да правим, когато ни обземе ярост?  
 
 

ШПОЙЛХОФ, Барбара ван ден 
 Тролът Сърдитко... днес не се сърди! / Барбара ван ден Шпойлхоф ; Ил. 
Щефан Прикен ; Прев. Калина Захариева-Константинова . - София : Изток- Запад, 
2020 . - [28] с. : с цв. ил. ; 31 см 
 
 Аз мога и да не съм такъв!!! 
 Тролът Сърдитко е твърдо убеден в това и се обзалага с приятелите си, че 
цял ден няма да се сърди. Но никак не е лесно. Иде му да затропа с крака, когато 
приятелите направо отмъкват под носа му вкусния кекс. И силно да се 
разкрещи, когато една уплашена гарга свършва нещо точно по средата на носа 

му. Дали въпреки това тролът Сърдитко ще успее да спечели облога...? 
 



МИНЕ, Брижит 
 Вещицата фея / Брижит Мине ; Ил. Карл Кнот ; Прев. Анна Иванова . - София 
: Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94) . - [42] с. : с цв. ил. ; 30 см 
 
 Малката фея Розмари живее на облак, във въздушен замък със златни 
кулички. Има си дори вълшебна пръчица. Но й доскучава винаги да е спретната 
и възпитана. И един прекрасен ден решава да се спусне във Вещерската гора, 
за да полети на метла, да се повози на лодка, да се попързаля на ролкови кънки 
и изобщо да се напалува. 
 

 
 

ЕДЖ, Кристофър 
 Уравнението на Джейми Дрейк : Роман / Кристофър Едж ; Прев. 
Александър Маринов. - София : СофтПрес, 2020. - 192 с. : с ил. ; 20 см 
 
 Полет с ракета, безтегловност и космически разходки като супергерой! 
Бащата на Джейми Дрейк е астронавт в Международната космическа станция 
и истинска звезда в очите на цялото училище. Само че Джейми иска командир 
Дрейк просто да е до него – у дома. Особено когато разходката му до старата 
обсерватория завършва със странен сигнал в телефона и извънземни теории. 
Но тези проблеми бързо са забравени, когато мисията в Космоса се обърква и 

бащата на Джейми се оказва в опасност. Сега е време синът също да се превърне в герой. 
 

 
АНДРЮС, Анди 
 Даровете на младия пътешественик / Анди Андрюс ; Прев. от [англ.] Георги 
Георгиев. - [София] : Sky Рrint, 2020. - 124 с. ; 21 см 
 
 Сюжетът на „Даровете на младия пътешественик“ следва този на 
оригинала, но тук главен герой е 17-годишният Майкъл Холдър. 
 Безгрижните дни на младежа са прекъснати от серия злощастни 
обстоятелства, които водят до арест и обвинение в престъпна небрежност. А 
докато се опитва да оправи нещата се оказва, че това е само началото и ударите 
на съдбата продължават да се сипят един след друг върху него. „Къде сбърках?“ 

„Какво бъдеще има човек като мен?“ „Защо точно аз?“ Когато пуска безпомощно волана на колата си 
преди поредния завой, Майкъл не предполага, че е сред малцината, избрани да получат отговор. 
 
 

ПЕРС, Боби 
 Уилям Уентън и генераторът на апокалипсис : [Роман] / Боби Перс ; Прев. 
от норв. Ева Кънева. - София : Емас, [2020] ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 223 с. ; 21 
см 
 
 Институтът за постчовешки изследвания извършва археологически 
разкопки в Сахара. Неочаквано там пада гигантска сфера със загадъчен 
произход. Учените от Института не могат да я проучат без помощта на Уилям, 
затова той поема към африканската пустиня заедно с вярната си приятелка 
Иския. Още при първата среща с тайнствената сфера Уилям усеща познатите 
сигнали в тялото си, че тя е шифрована. Няма шифър, който да не е по силите 

му, но гениалното момче се страхува да го разгадае. Ами ако задейства опасно явление? 
 



УОЛЯМС, Дейвид 
 Лош татко : Роман / Дейвид Уолямс ; Ил. Тони Рос ; Прев. Михаил 
Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2020]. - 422 с. : с ил. ; 20 см 
 
 Таткото на Франк изобщо не е ЛОШ ТАТКО. Той по-скоро е добър татко, 
който се е забъркал с много непочтени хора. А това все някога може да доведе 
до ужасна грешка. Ала грешките идват като изпитание точно при най-добрите, 
какъвто е и таткото на Франк – Великия Гилбърт, Краля на пистата. Трудно е да 
бъдеш на върха, а после да удариш дъното. Стига обаче понякога само една 
прегушка, за да се сформира добър екип, макар да е единствено от невръстен 

син и любящия му баща. А прегушката, тя е специална прегръдка на двамата – нещо средно между 
прегръщане и гушкане. И ако злините са сторени, то трябва да има възмездие... 
 
 

МАКДОНАЛД, Джордж 
 Принцесата и гоблинът : [Роман за деца] / Джордж Макдоналд ; Ил. Артър 
Хюс ; Прев. от англ. Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2020. - 168 с. : с ил. ; 
22 см 
 
 Малката принцеса Айрини и нейния приятел Кърди се впускат в опасни 
приключения, за да попречат на гоблините да завладеят земите на хората. Но 
страховитите обитатели на пещерите под кралството са многобройни и коварни, 
а Кърди и Айрини разполагат само със смелостта си и с един вълшебен пръстен. 
Ще успеят ли храбрите деца да осуетят плановете им, преди да е станало късно? 

 Една неостаряваща история за вечната борба между доброто и злото, подходяща, „за всеки, 
който се чувства като дете, независимо дали е на пет, или на седемдесет и пет“. 
 

 
СИРОМАХОВ, Иво 
 [Дванадесет] 12 принцеси / Иво Сиромахов ; Ил. Лилия Тодорова. - София 
: Ciela, 2020 ([В. Търново] : Абагар). - 165 с. : с цв. ил. ; 22 см 
 
 Имало едно време… дванайсет принцеси, които живеели в далечни 
царства в непознати земи и които смело се изправяли пред вълнуващи 
приключения. Отгърни вълшебните страници на тази книга и ги последвай в 
техните светове, пълни с толкова много чудеса. 
 И в онези мигове, преди да заспиш, докато тихият глас на мама ти чете 
приказка за някоя от принцесите, ще разбереш, че всичко е възможно – само да 

го пожелаеш силно! 
 
 

ПЕНИПАКЪР, Сара 
 Пакс / Сара Пенипакър ; Прев. от англ. Лидия Шведова ; Ил. Джон Класен. 
- София : Лабиринт, 2018 ([София] : Симолини). - 292 с. : с ил. ; 20 см 
 
 12-годишният Питър е неразделен със своето лисиче, което отглежда от 
пет години, още откакто е останал сирак и е намерил невръстната животинка. 
Но се случва немислимото: избухва война, бащата на Питър отива доброволец 
и праща сина си при дядо му, а лисичето – обратно в дивата природа. Питър 
обаче знае, че трябва да направи и невъзможното, за да открие верния си 
приятел, и тръгва на изпълнен с опасности път. През това време лисичето чака 

и чака своето момче и за да оцелее, се впуска в какви ли не приключения и прави изумителни 
открития. 



РЪНДЪЛ, Катрин 
 Добрите крадци / Катрин Ръндъл ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : 
Таралеж, 2020. - 302 с. : с ил. ; 21 см 
 
 Когато замъкът на дядо ѝ е отнет с измама, Вита решава, че трябва да 
оправи нещата. С помощта на новите си приятели – джебчийката Силк, 
въздушния акробат Самюъл и дресьора на животни Аркадий, тя съставя дързък 
план. Ще проникнат тайно в замъка. Ще откраднат това, което принадлежи по 
право на дядо ѝ. Ще разобличат измамника. Ще бъдат добрите крадци! 
 Изпълнена с приключения и хумор, „Добрите крадци“ е история за 

рисковете, които сме готови да поемем заради хората, които обичаме. Завладяващ разказ за надежда, 
решителност и състрадание, който ни показва, че нищо не е невъзможно, когато вложиш сърцето и 
душата си в него. 
 
 

ЕНДЕ, Михаел и др. 
 Родриго Свирепия и неговият оръженосец Дребчо / Михаел Енде, Виланд 
Фройнд ; Прев. от нем. Мария Енчева ; Ил. Регина Кен. - София : Колибри, 2020 
([Костинброд] : Мултипринт). - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см 
 
 Дребчо е убеден, че в него се крие истински рицар разбойник, затова 
непременно иска да се изучи при прословутия Родриго Свирепия. Само че преди 
да го вземе за оръженосец, разбойникът решава да го подложи на изпитание. 
Когато Дребчо се натъква на каляската на принцеса Флип, той вижда златен шанс. 
Та нима има нещо по-опасно от отвличането на принцеса? Момчето обаче не 

подозира, че и могъщият магьосник Абрус Кадабрус и неговият дракон са хвърлили око на принцесата. 
 
 

МЕТЕСЕН, Андерс 
 Карирания Нинджа : Роман / Андерс Метесен ; Прев. от дат. Росица 
Цветанова ; Ил. Расмус Майслер. - [София] : Персей, 2020. - 256 с. : с ил. ; 20 см. - 
([Поредица Карирания Нинджа] ; 1) 
 
 Най-успешният датски роман за деца и тийнейджъри през последните 
години. 
 Това е историята на едно най-обикновено датско момче, Аске, което 
получава за рождения си ден доста необикновена кукла нинджа, донесена от 
Тайланд. Необикновена, защото е жива, но това е известно единствено на Аске. 

Карирания Нинджа има способността да реши всичките проблеми на срамежливото момче, ала 
едновременно с това и да го постави в най-излагащи ситуации – пред съучениците или пред момичето, 
в което е влюбен. 
 
 

КЪМИНГС, Трой 
 Може ли да бъда твоето куче? / Трой Къмингс ; Прев. Тодор Кенов. 
- София : Еуниката, 2019. - [36] с. : с цв. ил. ; 22 см 
 
 Ще може ли едно от писмата на Арфи да му помогне да си намери 
дом на улица „Орехова”? 
 Запознайте се с Арфи - симпатично, но бездомно кученце, което си 
търси стопанин. Има ли кой да го прибере и да го обича завинаги? 
 Една трогателна и прекрасна история с вълшебните илюстрации и 
текст на Трой Къмингс. 



КУНАС, Маури 
 Невероятната книга за Космоса / Маури Кунас ; [Ил.] Таря Кунас ; Прев. 
Росица Цветанова. - София : Дамян Яков, 2020 ([София] : Симолини 94). - [52] с. : 
с цв. ил. ; 29 см 
 
 Присъединете се към най-щурото пътешествие в Космоса, което Маури 
Кунас организира за малките си читатели заедно с цял клас ученици от 3000-ната 
година. Ще кацнете за кратко в сигурните си скафандри на скалистите планети 
Меркурий, Венера и Марс, ще видите отблизо газовите гиганти Юпитер, Сатурн 
и Нептун, ще направите няколко пируета с кънките си по блестящата ледена 

повърхност на една от луните на Юпитер – Европа, а докато преминавате през астероидния пояс на 
Слънчевата система, можете да сложите скришом в джоба на скафандъра си някой много ценен 
минерал. 
 
 

ЩЕВНЕР, Таня 
 Алеа Аквариус : Посланието на дъжда / Таня Щевнер ; Прев. от нем. Ваня 
Пенева. - София : Емас, [2020] ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 480 с. ; 21 см 
 
 Сагата за морското момиче Алеа Аквариус продължава.  Неочаквано се 
появиха мъртви риби. Какво ставаше с водата? Алеа вдиша бързо през хрилете 
и мигом ѝ стана гадно. Каквото и да съдържаше морската вода, явно не беше 
шега работа. Тя присви очи и различи фигура. Носеше се по течението. Когато 
се приближи, сърцето ѝ спря от уплаха. Във водата се носеше безпомощен 
човек. Екипажът Алфа Кру поема курс към Франция, за да се срещне там с 

майката на Алеа Нелани. Дали тя наистина ще ги чака на уреченото тайно място? И дали приятелите 
ще успеят да се изплъзнат на д-р Орион? 
 
 

ПРАСАДАМ-ХОЛС, Смрити 
 Ще те обичам нощ и ден : Стихове / Смрити Прасадам-Холс ; Ил. 
Алисън Браун ; Адапт. Петя Александрова. - [Пловдив] : Хермес, 2019 
([София] : Алианс Принт). - [30] с. : с цв. ил. ; 28 см 
 
 Мечето и зайчето са най-добри приятели и се обичат, когато е ден 
и когато е нощ, нашир и надлъж, наблизо и надалеч. Тази прекрасна 
история разкрива красотата и силата на искрената обич и е чудесен 
подарък за специален човек.  
 Как да покажеш на някого колко много държиш на приятелството 

ви? Мечето и зайчето са най-добри приятели и се обичат, когато е ден и когато е нощ, нашир и надлъж, 
наблизо и надалеч...  
 
 

СПЕРИНГ, Марк 
 Винаги ще те обичам / Марк Сперинг ; Ил. Алисън Браун ; Адапт. 
Петя Александрова. - [Пловдив] : Хермес, 2020 ([София] : Алианс Принт). - 
32 с. : с цв. ил. ; 28 см 
 
 В тази красива история малкото мишле получава уверения, че 
любовта на мама и татко ще трае повече от час и повече от ден, все едно 
ден ли е, нощ ли, като порасне и много, много след това. Ти ме питаш: 
Любовта колко трае? Любопитен си дали някой знае? Идеалната книжка 
за четене и гушкане преди сън. 



ПРАТЧЕТ, Тери и др. 
 Фолклорът на света на Диска / Тери Пратчет, Джаклин Симпсън ; Прев. от 
англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс 
Принт). - 376 с. : с ил. ; 23 см 
 
 В тази книга феновете на Света на диска ще открият много информация за 
паралелите между фентъзи вселената на Тери Пратчет и реалния свят. 
 Писателят разказва за фолклора, религиите и ритуалите в Света на диска и 
за техните паралели в реално съществуващи фолклорни системи и митологии. 
Фолклорът не е в дебелите книги (което не означава, че трябва да оставите тази 

книга, вземете я обратно. Ама веднага!). 
 Няма да го намерите и в приказките на старата баба, която си седи в своята мъничка къщичка в 
най-затънтеното село, което може да си представите. 
Фолклорът е жив. И е навсякъде! 
 
 

ПЕТРОВ, Димитър 
 Тервел : Роденият да побеждава : Книга-игра / Димитър Петров ; Ред. 
Станимира Вътева, Юри Иванов. - София : Българска история, 2020 ([Добрич] : 
Фориарт). - 448 с., 2 л. : прил. ; 21 см 
 
 701 година. Аспарух – владетелят, дарил българите с новия им дом край 
река Дунав, е в заника на своя живот. Да се опази неговото наследство, е бреме, 
което вече лежи върху плещите на сина му. Ще се справи ли Тервел с 
изпитанията, които го очакват? 
 Води сражения със съседите си в прослава на българското оръжие или 

използвай силата на дипломацията , за да си подсигуриш тяхната лоялност. Гради основите на 
държавността и разширявай граници. Подготви армията си за бран срещу могъщ противник, воден от 
древно пророчество. Съдбата на България – и може би дори на цяла Европа – ще бъде в твоите ръце! 
 
 

КЛАСИЧЕСКИ вълшебни приказки. - [София] : Робертино, 2020 ([София] : Алианс 
Принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 22 см 
 
 Класически вълшебни приказки предавани от поколение на поколение.  
 Книгата съдържа: Хензел и Гретел, Снежанка и седемте джуджета, 
Рапунцел, Оле-затвори-очички, Червената шапчица, Котаракът в чизми, 
Пепеляшка, Белоснежка и Червенорозка, Джак и бобеното стъбло, Спящата 
красавица. 
 
 

 
 

РУСКИ приказки / Прев. от рус., подб. Огняна Иванова ; Ил. Иван Билибин. - 
София : Изток-Запад, 2018. - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см 
 
 Богато илюстрирана книга с руски народни приказки. Ще пребродите 
много царства, ще преминете през дълбоки гори, ще се гмурнете в морските 
дълбини, ще полетите в безбрежната шир. 
  Ще прочетете вълшебни истории за смели юнаци и прекрасни девойки. 
Страшни и забавни, те ще ви поведат в свят, в който доброто и справедливостта 
винаги побеждават. 
 



ИНДИЙСКИ приказки / Състав., подб., прев. Венера Атанасова ; Худож. Борис 
Стоилов ; Езиков консулт. Гергана Русева. - София : Изток-Запад, 2020. - 109 с. : с 
цв. ил. ; 25 см 
 
 Живял някога в Индия… 
 Скъпи читатели, настанете се удобно на гърба на слона, разтворете 
страниците на тази книга и да тръгваме на пътешествие в далечна и изпълнена с 
вълшебства страна. Не се притеснявайте, че може да се загубим, защото ще ни 
упътят не само хората, но и птиците, и животните – в Индия те говорят. Възможно 
е да срещнем страховити демони ракшаса или зли магьосници, ала винаги ще ни 

се притече на помощ някой добър индийски бог или доблестен син на раджа. А след премеждието ще 
ни поканят на пищната сватба на някоя прелестна принцеса. 
 
 

КОРЕЙСКИ приказки / Подб. и прев. Анета Димитрова и др. ; Худож. Ирина 
Узунова. - София : Изток-Запад, 2020. - 108 с. : с цв. ил. ; 25 см 
 
 В сборника „Корейски приказки“ ще откриете 21 приказки, отражение на 
фолклора и традициите на корейския народ. Повдигнете завесата и се потопете 
в един далечен пленителен свят, изпълнен с приключения. Издигнете се до 
владенията на небесния владетел и се спуснете до морските дълбини. Там ще се 
срещнете с корейски царе и принцеси, хитреци и глупци, пакостливи токебита, 
наивни тигри и отмъстителни духове. Чудили ли сте се как е създаден китайският 
зодиак, как са се появили луната и слънцето, защо кучето и котката не се харесват 

и откъде идват глухарчетата? Каним ви в корейския приказен свят, където ще научите отговорите на 
тези и още много интересни неща. 
 
 

ЯПОНСКИ приказки / Прев. от яп. Людмила Холодович, Александър Киров ; 
Худож. Борис Стоилов. - София : Изток-Запад, 2018. - 91 с. : с цв. ил. ; 25 см 
 
 Луксозно богато илюстрирано издание с твърда подвързия, събрало 
между кориците си подбрани приказки от японския фолклор. 
 Да отпътуваме далеч на изток – към вълшебния свят на японските 
приказки. Там стават интересни неща: хора съжителстват с еноти и маймуни, 
които им помагат или им пакостят, герои се борят с демони, старци се 
подмладяват, а девойки се превръщат в жерави. Ще намерите странни 
обяснения – защо водата в морето е солена и защо совите са нощни птици. 

Приятно пътешествие в този чудноват източен свят! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


