
Каталог детска литература
В нашата поредица “Детски шедьоври от велики писатели” ще намерите малко известни произведения за деца, писани от 
големите писатели на 19. и 20. век с илюстрации от различни български художници.
Сред заглавията ни са и съвременни бестселъри с оригиналните илюстрации на чуждестранните издания.

Повече информация за предложенията от каталога ни може да намерите на следващите страници.



Как Колето Панкин летя за 
Бразилия, а Петята Ершов 
хич не вярваше

от Даниил Хармс

Илюстрации: Дамян Дамянов
Превод: Бойко Ламбовски

Съвет към малките 
момичета

от Марк Твен

Илюстрации: Капка Кънева
Превод: Невена Дишлиева-
Кръстева

Земното кълбо се върти

от Гъртруд Стайн

Илюстрации: Мила Янева-
Табакова
Превод: Олга Николова

Вдовицата и папагалът

от Вирджиния Улф

Илюстрации: Чавдар Николов
Превод: Иглика Василева

Пчелица

от Анатол Франс

Илюстрации: Любен Зидаров
Превод: Мария Далчева

Морис, или къщичката на 
рибаря

от Мери Шели

Илюстрации: Мила Янева-
Табакова
Превод: Боряна Даракчиева

Котаракът и Дяволът

от Джеймс Джойс

Илюстрации: Чавдар Николов
Превод: Иглика Василева

Манго и Бамбам: Съвсем НЕ-
прасе

от Поли Фейбър

Илюстрации: Клара Вулайъми
Превод: Стефан Радев

Семейство Мейзга

от Бела Риго

Илюстрации: Бела Терновски, 
Лайош Чакович, Миклош 
Вейгерт
Превод: Ержи Марковска

Бяла приказка

от Валери Петров

Илюстрации: Милена Вълнарова



Откъс

– Пе-тя! – викаше Колето. – Виж какъв грапав градец! 
– Каквооо? – викаше Петя. 
– Гра-деец! – викаше Колето. 
– Не чуу-вам! – викаше Петя. 
– Как-вооо? – викаше Колето. 
– Наближаваме ли Брази-лияаа? – викаше Петя. 
– Кого за-си-лиии? – викаше Колето. 
– Шапката заминааа! – викаше Петя. 
– Колко? – питаше Колето. 
– Вчерааа! – викаше Петя.

За автора:

Даниил Хармс (1905 – 1942) е литературният псевдоним на руския 
писател и поет Даниил Иванович Ювачов. През 1932 г. Хармс е обвинен в 
антисъветска дейност и е изселен в Курск. Когато се връща, започва да 
пише детски книжки, защото му е било забранено да публикува другите 
си текстове. В началото на Втората световна война той е вкаран в 
психиатрия, където по-късно умира от глад. 
„Как Колето Панкин летя до Бразилия, а Петята Ершов хич не вярваше“ е 
сред най-прочутите му детски книги.               

Как Колето Панкин летя за Бразилия, 
а Петята Ершов хич не вярваше

Даниил Хармс

Дата на излизане: 4.10.2017 г.
Илюстрации: Дамян Дамянов
Преводач: Бойко Ламбовски
Обем: 48 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 9,98 лв.

Откъс

Казва се „приятел пръв“,
но защо е той такъв?
Затова, че пръв полита
в огъня да те спаси;
пръв и без да се запита
прав ли си, или не си.

За автора:

Валери Петров (1920-2014) е роден с името Валери Нисим Меворах. Той е 
сред най-прочутите български поети, сценаристи и драматурзи. Познат 
е и като преводач на пиесите на Шекспир. „Бяла приказка” е първата от 
неговите „Пет приказки”. Тя многократно е поставяна в театъра.
           

Бяла приказка

Валери Петров

Дата на излизане: 10.12.2017 г.
Илюстрации: Милена Вълнарова
Обем: 56 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 12,98 лв.



Откъс

Не е лесно да издълбаеш име на дърво особено О да особено ако буквите 
са кръгли като Р и О и З и А, не е никак лесно но е интересно. 
И Роза забрави за зората забрави за розовата зора забрави за слънцето 
забрави че е сама трябваше да дълбае и да дълбае внимателно ъгълчетата 
на О-тата на Р-тата на З-тата на А-тата така Роза е Роза е Роза е Роза. 

За авторката:

Откривателка и муза на гения Пикасо, близка приятелка на Хемингуей и 
Фицджералд, Гъртруд Стайн (1874-1946) e сред най-влиятелните фигури 
в европейското изкуство между двете световни войни. Писателка, 
поетеса, есеистка, експериментаторка и в живота, и в литературата, 
тя нарушава с еднаква свобода както правилата на обществото, така 
и на граматиката. „Земното кълбо се върти” е единствената й книга 
за деца. В нея липсват много точки и запетаи, но е пълно със светове и 
мелодии.

Земното кълбо се върти

Гъртруд Стайн

Дата на излизане: 29.06.2017 г.
Илюстрации: Мила Янева Табакова
Преводач: Олга Николова
Обем: 100 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 11,98 лв.

Откъс

Винаги помнете, че вашите родители са тези, на които дължите храната 
си, както и привилегията да си стоите у дома и да пропуснете училище, 
когато сте болни.

За автора:

Марк Твен (1835 – 1910) е сред най-прочутите писатели за деца. Роден е 
след преминаването на Халеевата комета и умира ден след завръщането 
й. Неговите истории, особено за Том Сойер и Хъкълбери Фин, обикновено 
четат пораснали момичета и момчета. „Съвет към малките момичета” е 
шеговито обръщение към по-невръстните. 
           

Съвет към малките момичета

Марк Твен

Дата на излизане: 21.07.2017 г.
Илюстрации: Капка Кънева
Преводач: Невена Дишлиева-Кръстева
Обем: 40 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 9,98 лв.



Откъс

Почукването се повторило три пъти. Госпожа Гейдж скокнала от леглото 
колкото могла по-бързо и се приближила до прозореца. Там, за нейна най-
голяма изненада, кацнал на перваза, стоял един огромен папагал. Дъждът 
бил спрял, нощта била ясна и лунна.
Отначало тя много се изплашила, но скоро разпознала сивия папагал 
Джеймс и страшно се зарадвала, че е успял да се спаси от огъня.

За авторката:

Вирджиния Улф (1882-1941) е родена под името Аделайн Вирджиния 
Стивън. Тя е важен представител на модернизма в литературата. 
Най-известните й творби са романите „Мисис Далауей”, „Към фара” и 
„Орландо”.
Пише детската история „Вдовицата и папагалът” за семейния вестник, 
който издава 12-годишният й племенник Куентин.

           

Вдовицата и папагалът

Вирджиния Улф

Дата на излизане: 26.05.2017 г.
Илюстрации: Чавдар Николов
Преводач: Иглика Василева
Обем: 40 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 9,98 лв.

Откъс

Двете жени се приближиха до люлката, където под прозрачни, сини 
като небето завеси спеше малката Пчелица. Без да отвори очи, тя 
размърда ръчички. А когато разтвори пръстчета, сякаш от всяко ръкавче 
заструиха пет розови лъча.
– Той ще я защитава – рече майката на Жорж.
– А тя ще го обича – отвърна майката на Пчелица.
– Тя ще го обича – повтори звънко гласче и херцогинята позна в него духа, 
който отдавна живееше под един камък край огнището.

За автора:

Анатол Франс (1844 – 1924) е псевдоним на френския писател Жак Анатол 
Франсоа Тибо, носител на Нобелова награда за литература за 1921 г. Пише 
„Пчелица”, защото смята, че децата се нуждаят от вълшебство, да 
мечтаят и да развиват своята фантазия.

Пчелица

Анатол Франс

Дата на излизане: 04.05.2017 г.
Илюстрации: Любен Зидаров
Преводач: Мария Далчева
Обем: 116 страници
Корица: мека 
Формат: 21,5x21,5 см.
Цена: 11,98 лв



Анотация

„Котаракът и Дяволът” и „Котките на Копенхаген” са две истории, които 
писателят Джеймс Джойс разказва на 4-годишния си внук Стивън в писма.
Действието на първата се развива във френското градче Божанси, 
разположено на десния бряг на Лоара. Главни герои в него са Дяволът 
и местният кмет, който надхитрява Рогатия да построи мост над 
реката.
Втората история, включена в книга, е „Котките на Копенхаген” и е 
вдъхновена от всекидневието на датската столица през 30-те години на 
ХХ век.

За автора:

Роден на 2 февруари 1882-а, Джеймс Джойс е нареждан сред най-великите 
писатели на ХХ век, а романът му „Одисей” е сочен като произведението, 
проправило нови пътища в литературата. Историите в „Котаракът 
и Дяволът” са единствените му произведения за деца. Издателство 
„Лист” ги публикува за първи път в България по случай 135-годишнината от 
рождението му.

Котаракът и Дяволът

Джеймс Джойс

Дата на излизане: 23.01.2017 г.
Илюстрации: Чавдар Николов
Преводач: Иглика Василева
Обем: 48 страници
Формат: 21,5x21,5 см.
Корица: мека 
Цена: 9,98 лв.

Анотация

„Морис, или къщичката на рибаря“ е единственото произведение на Мери 
Шели за деца. Написано е през 1820 г., но ръкописът му е открит едва през 
1997 г. в Италия. С малко тъга и много надежда Мери Шели разказва красива 
приказка за едно момче в търсене на свой дом.

За авторката:

Мери Шели (1797 – 1851) е английска писателка, която става 
световноизвестна с романа си „Франкенщайн, или новият Прометей“. Не 
толкова популярни, макар и не по-малко стойностни, са и произведенията 
й „Валперга”, „Матилда” и „Последният човек”.

           

Морис, или къщичката на рибаря

Мери Шели

Дата на излизане: 13.03.2017 г.
Илюстрации: Мила Янева-Табакова
Преводач: Боряна Даракчиева
Обем: 64 страници
Корица: мека 
Формат: 21,5x21,5 см.
Цена: 9,98 лв



Анотация

Героите от култовия анимационен сериал се завръщат! 
Приключенията на счетоводителя Гейза Мейзга и щурото му семейство 
излизат за първи път в книга у нас

Гейза Мейзга веднага се сеща, че този човек също е палач, дори да е 
пенсиониран.
– Паула, давай да бягаме!
– А съкровището?
– Предпочитам да работя извънредно...
– За какво ми трябваше... – пъхти Паула. – Да бях се омъжила за Пища Хуф-
Хуф-Хуфнагел! 

За автора:

Един от най-изъкнатите унгарски сценаристи. Роден на 19 август 1942 
г. в Клуж-Напока, Румъния. Починал на 9 май 2017 г., Будапеща, Унгария. 
Чувството му за хумор му спечелва безброй фенове, особено в Източна 
Европа, където “Семейство Мейзга” е абсолютен телевизионен хит.
На финала на книгата Бела Риго е написал писмо, в което се обръща както 
към зрителите опреди близо 40 години, така и към техните деца и внуци. 
Какво пише там ли? „Дай паричка, ще ти кажа!”.

Семейство Мейзга

Бела Риго

Дата на излизане: 06.12.2017 г.
Илюстрации: Бела Терновски, Лайош 
Чакович, Миклош Вейгерт
Преводач: Ержи Марковска
Обем: 144 страници
Формат: 13,5x20 см.
Корица: мека 
Цена: 13 лв.

Анотация

МАНГО ВСИЧКОВА е момиче, което го бива във всичко, не само в карате и 
шах. 
БАМБАМ е азиатски тапир и съвсем категорично не-прасе. 
Когато Манго срещна Бамбам, те станаха приятели. Дали ще бягат от 
тигри, ще скачат във вода, или ще опитват бананови палачинки, двамата 
ще открият, че приключенията са по-хубави, когато са заедно.

За авторите:

ПОЛИ ФЕЙБЪР
се е занимавала с приготвяне на сандвичи и е била акушерка, преди 
да започне да пише. Става доброволец в четения на организацията 
„Бийнсталк” и прави своя мъничка библиотека пред дома си. Това е 
първата й книга.

КЛАРА ВУЛАЙЪМИ
е посещавала училището по изкуства в Челси и Кралската академия. 
Обича да рисува от детска възраст и е написала и илюстрирала безброй 
истории и книги с картинки. Дъщеря е на прочутия автор и илюстратор 
Шърли Хюс.

Манго и Бамбам: Съвсем НЕ-прасе

Поли Фейбър

Дата на излизане: 2016 г.
Илюстрации: Клара Вулайъми
Преводач: Стефан Радев
Обем: 144 страници
Формат: 13x20 см.
Корица: мека 
Цена: 8,99 лв.


