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Впусни се в приключения във времето!Създай свой собствен герб!Напиши името си с йероглифи!Включи се в конкурса на Юлисес Мур!
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БЕЗПЛАТНО



Здравей, 
мистериозни читателю!

Пред теб са летните месеци, изпълнени с игри, пътешествия и куп приклю-
чения. Междувременно обаче сигурно те чака и неизменният списък с книги, 
които ще трябва да прочетеш. Няма страшно. Ако им позволиш, историите в 
тях ще те увлекат истински, ще запалят въображението ти и ще ти откри-
ят невероятни нови светове. Но защо не разнообразиш списъка си с нашите 5 
фантастични книжни предложения? Може би вече познаваш някои от героите 
в тях, а с други със сигурност ще искаш да се запознаеш. Чети, забавлявай се със задачите, с които ще те предизвикаме, и се включи в 
мистериозния конкурс на Юлисес Мур. Кой е Юлисес Мур ли? Това никой 
не знае... Отгърни страниците и научи повече за него и за предизвикателство-
то, което ти отправя. Наградата си струва! 

ЮЛИСЕС МУР
За търсачите на приключения

Чувал ли си за Вила Арго? Това е простор-но старо имение, разположено над стръмни скали край морето. Там се мести семейст-вото на единадесетгодишните близнаци Джейсън и Джулия. Не след дълго близнаци-те откриват, че новият им дом е пълен с тайни: Кой е Юлисес Мур, ексцентричният и потаен предишен собственик на имени-ето? Дали Нестор, възрастният гради-нар, е просто чудак, или крие нещо? Какво причинява зловещите светлини и звуци във Вила Арго? Джейсън мисли, че е при-зракът на Мур, който обитава имението, но според практичната Джулия брат є си въобразява. Тогава близнаците и нови-
ят им приятел Рик се натъкват на мистериозна врата, скрита зад стар 
гардероб. Никой от ключовете в къщата не є пасва. Какво се крие зад 
вратата? И защо някой се е опитал да я запечата? Джейсън, Джулия и 
Рик са решени да разбулят тайната на всяка цена. Защо не ги придружиш 

и ти в тяхното приключение. Но бъди предупреден – опасности ще деб-
нат отвсякъде...



За родителите
Кой беше вашият любим приключенски роман от детството? Ако след време попи-

тате детето си, нищо чудно да ви отговори: „Вратата на времето“. Това е първият 

роман в поредица, посветена на загадката на Юлисес Мур. Книгата ще увлече по-мла-

дите читатели да се впуснат в едно фантастично приключение във времето заедно с 

близнаците Джулия и Джейсън и техния приятел Рик. Красивото оформление и чудес-

ните илюстрации, дело на италианския художник Якопо Бруно, ще превърнат истори-

ята в още по-вълнуващо и незабравимо изживяване. 

Конкурс         ПРЕМИНИ ПРЕЗ ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО!Какво щеше да направиш, ако подобно на Джейсън, Джулия и Рик се озовеш пред 

врата на времето? Ще преминеш ли отвъд? Къде би искал да попаднеш – в кое вре-

ме и държава? Разкажи или нарисувай своите приключения във времето и имаш шанс 

да се включиш в конкурса със страхотни награди. Имаш време – цялото лято е пред 

теб. 

Условия
Отгърни на последната страници и се запознай с формуляра за участие. Попълни 

го, като следваш инструкциите и опишеш приключенията си във времето с разказ 

или картина. Можеш да направиш и двете или да се спреш само на разказ или само на 

картина. Изпрати ни попълнения формуляр по обикновена (София 1142, ул. „Фритьоф 

Нансен“ 9) или електронна (konkurs@egmontbulgaria.com) поща. Не забравяй да напи-

шеш трите си имена, адрес и телефон за връзка. Можеш да направиш това в e-mail 

съобщението или на отделен лист, придружаващ формуляра в писмото. В конкурса 

участваш само с 1 писмо. Формулярът трябва да пристигне в редакцията най-късно 

на 16 септември 2013 година.

Награди
Имената на двадесет участници ще бъдат изтеглени с жребий. Те ще получат 

екземпляр от втората книга на Юлисес Мур „Магазин за изгубени карти“. Но това 

съвсем не е всичко. Отделно от жребия жури, съставено от представители на изда-

телския екип, ще избере десетте най-творчески и оригинални писма, за да бъдат и 

те наградени с копие от романа и тениска на Юлисес Мур.
Списъкът с 30-те участници, които ще получат книга и книга с тениска, ще бъде 

публикуван в сайта на „Егмонт България“ на адрес egmontbulgaria.com, във фейсбук 

страницата на издателството и във фейсбук страницата, посветена на книгите за 

Юлисес Мур, на 23 септември 2013 година.
За всякакви новости около конкурса и книгите следете фейсбук страницата на 

Юлисес Мур facebook.com/ulyssesmoore.bg и списание „Мики Маус“, както и блога 

letniknigi.blogspot.com.

Инициативата се осъществява с подкрепата на:

dnevnik.bg/detski



ПЪРСИ ДЖАКСЪН  И БОГОВЕТЕ НА ОЛИМПЗа младите герои
Запознай се с Пърси Джаксън. Той е едно съвсем обикновено момче. Или поне така 

си мисли. Страда от дислексия (защото умът му е настроен за старогръцки) и 
Синдром на дефицит на вниманието (защото има силно развити бойни ин-
стинкти). Звучи ти странно? Е, той е син на Посейдон, древногръцкия бог 
на моретата. И му предстои да се впусне в куп приключения. Последвай 
го – няма да съжаляваш. 

За родителите
Приключенията на момчето полубог, син на Посейдон, което открива, 

че притежава специални сили и се превръща в легендарен герой, е люби-
ма на деца от цял свят, включително на малките читатели в България. 
Книгите за Пърси Джаксън са пет на брой и включват „Похитителят 
на мълнии“, „Морето на чудовищата“, „Проклятието на титана“, „Бит-
ката за лабиринта“ и „Последният олимпиец“. Защо е хубаво да запознаете детето си с Пърси? На първо място, 
романите за младия герой полубог ще дадат на детето ценни познания 
за гръцката митология по един ненатрапчив и забавен начин. Но не е 
само това. Силни сюжетни нишки, които обвързват книгите за Пърси, 
са тези за силата на истинското приятелство и важността на семейс-
твото. 

Времевата капсула на Оракула
За много герои от исторически и по-нови истории е изречено мистериозно 

пророчество, включително и за Пърси Джаксън. Представи си собственото бъдеще – какво 

искаш да правиш следващата седмица, след 10 години и когато пораснеш? Запиши проро-

чеството и го затвори във времева капсула – кутия или плик.Моето пророчество за следващата седмица:

Моето пророчество за следващата година:

Моето пророчество за след 10 години:

Моето пророчество за когато порасна:



ХРОНИКИТЕ НА КЕЙН
За начинаещите египтолози

Сейди и Картър Кейн не са полубогове. Сили-те им не идват от гръцките божества. Тяхното семейство има съвсем друга история, която ще те 
върне назад във времето и ще те срещне с фара-оните и Древен Египет. Хлапетата научават, че произхождат от могъщ магьоснически род. Двама-та ще трябва да се изправят срещу зли египетски 
богове и магьосници, които искат да завладеят 

света и да унищожат човечеството. Дали ще се справят? 

Ще научиш от трите книги в поредицата „Хрониките на Кейн“. 
За родителите

Авторът Рик Риърдън умело изтупва прахта от древни артефакти (като Плочата на 

Нармер), за да увлече младите читатели в пленяващия свят на Египет. И тук, както в 

книгите за Пърси Джаксън, четейки, децата имат възможност да научат много факти 

за света, културата и боговете на древността (в този случай египетските богове, кои-

то в книгите от поредицата „Хрониките на Кейн“ са съвсем реални и в добро здраве).Напиши името си с йероглифи
Чудиш се как би изглеждало твоето име, изписано с египетски йероглифи?

А, Ъ – лешояд 
Б – крак    В – пепелянка и тръстика  
Г- поставка за виноД – ръка, която извършва действие   Е – протегната ръка Ж, Ц – змия  
З – резе на врата И, Ь – две тръстики 
Й – тръстика  К – кошница с дръжка 
Л – лъв М – сова 
Н – гребен на вълна О – въже с примка 
П – стол или трон   Р – уста 
С - сгънат плат  Т – пита хляб 
У – бебе пъдпъдък Ф – пепелянка 
Х – подслон, къща Ч – въже за връзване на животни Ш - басейнЩ -  басейн и пита хляб 
Ю – две тръстики и бебе пъдпъдък 

Я – две тръстики и лешояд 



39 КЛЮЧА
За търсачите на ключове

Какво ще стане, ако разбереш, че родът ти е сред най-могъщите в историята на 

човечеството? Какво ще направиш, ако ти съобщят, че изворът на могъществото на 

семейството ти е скрит на много места по света под формата на 39 ключа? 

Как ще постъпиш, ако ти предоставят възможността да избираш: да получиш 

един милион долара или... да получиш първия ключ? Ако си на мястото на Ейми 

и Дан Кахил, ще избереш ключа... и ще се впуснеш в една много опасна надпре-

вара.

За родителите
Десетте книги от поредицата „39 ключа“ са не само занимателно четиво, 

но и невероятно мултимедийно приключение. Те са придружени от над 400 
колекционерски карти и онлайн игра на адрес www.the39clues.com, чрез която 

децата могат да се включат в разгадаването на най-голямата тайна на 
човешкия род. И не само. С пътешествията на Дан и Ейми в търсене на 39 

ключа, читателите стигат до непознати места – от Америка, през Ав-
стрия, Япония, Египет до Русия. Играта се пренася на всички континенти 
и неусетно децата се запознават с интересни факти от историята, геогра-

фията, физиката.

Създай свой собствен герб 
Представи си, че принадлежиш към непознат досега клон на прочуто-

то семейство Кахил. Ще трябва да установиш свой собствен бастион. 
И най-важното – да създадеш герб на бастиона си. Започни, като по-
пълниш информацията по-долу и после нарисувай герба си във формата. 
Когато си готов, може да изрежеш герба и да го залепиш на вратата 
на стаята си. Така всеки, пристъпил през нея, ще знае с кого си има 
работа. 

Име на бастиона:
Мото:

Символ:

Цветове:



СТРАЖИ НА ИСТОРИЯТА
За пътешествениците във времето

Семейство Жоунс са типично английско семейство, което води съв-
сем обикновен живот. Поне така си мисли 14-годишният им син Джейк. 
Представите му се преобръщат на 180 градуса, когато момчето бива 
отвлечено през една бурна лондонска вечер и разбира, че родителите му 
са пазили тайни от него. Като например, че в миналото са били част 
от Стражите на историята, тайно общество от пътуващи във време-
то специални агенти. Принуден да погледне на света с нови очи, Джейк 
се впуска в най-вълнуващото и рисковано приключение на живота си. 
Историята е в опасност и само той може да я спаси!За родители 

Познаването на историята е безценно. И това е основната тема в 
книгите от поредицата „Стражи на историята“. Досега са издадени 
две от тях, преведени и на българския език – „Бурята започва“ и „Бит-
ката за империята“. Те проследяват премеждията на Джейк Жоунс и 
приятелите му, които пътуват през времето, за да попречат на зло-
деите да променят хода на историята в своя собствена изгода. Така 
неусетно и докато се забавляват с приключенията на Джейк, децата 
се запознават с важни исторически факти и личности като Моцарт, 
Америко Веспучи, Чарлс I, Юлий Цезар и много, много други. 

Пътувай през времето и спаси историята
Представи си какво би се променило в настоящето, ако...Юлий Цезар не беше предаден от сенаторите си?Симеон I беше превзел Константинопол?Христофор Колумб не беше тръгнал да открива нови светове?Колко различен щеше да е нашият свят? Напиши в няколко изречения  

какво мислиш по въпроса. 

Всички права запазени. Нито това 
издание като цяло, нито части от него 
могат да бъдат възпроизвеждани под 
каквато и да е форма. 

Издава „Егмонт България”
1142 София, ул. „Фритьоф Нансен” 9
Телефон: 02/ 988 01 20
www. egmontbulgaria.com

Не е предназначено за продажба 

Всички книги, представени в брошурата, могат да се поръчат онлайн на egmontbulgaria.com



ПРЕМИНИ ПРЕЗ ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО...
... и можеш да спечелиш един от 30-те екземпляра  

от втората книга в поредицата Юлисес Мур

Име: ...........................................................................................................................................................................

Години: .............. Телефон: ........................... Адрес: ..................................................................................................

Съгласен съм моето приключение във времето да бъде използвано от „Егмонт България“  
в рамките на инициативата.

Разкажи ни...

В кое време искаш да попаднеш, ако 
можеш да избираш, с коя известна личност 
би се срещнал и през какви премеждия ще 
преминеш.

Нарисувай...

Приключенията, които ще преживееш, 
ако попаднеш в друго време. Използвай 
въображението си и експериментирай с 
моливи, флумастери или боички.  

или

Разпечатайте, попълнете формуляра и го изпратете на адрес: София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ 9, за „Егмонт  
България“, конкурс „Премини през вратата на времето“ или го свалете на компютъра си, попълнете го на кирилица 
и запазете промените във файла, след което го изпратете на електронна поща: konkurs@egmontbulgaria.com,  
придружен със сканирана или заснета с цифров фотоапарат творба, ако сте направили такава.
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