


АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА

ТЪРСЕТЕ двете класически книги на Луис Карол, издаде-
ни в оригиналния формат на старото италианско издание.

23 х 33 см
108 страници

23 х 33 см
108 страници

Вълшебството на приказките се завръща при вас с новитe 
издания на книгите от нашето детство с илюстрациите  
на големия италиански художник ЛИБИКО МАРАЙА.

АЛИСА В ОГЛЕДАЛНИЯ СВЯТ 

23 х 33 см
128 страници

В това издание на ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИНОКИО, 
заедно с красивите илюстрации на гениалния ху-
дожник Либико Марайа, ще се насладите и на чу-
десния превод от италиански на Петър Драгоев. 

Цена (меки корици):         19.95 лв.
Цена (твърди корици):     24.95 лв.

Карло Колоди
в превод на Петър Драгоев

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА

НА ПИНОКИО 

Издателство МИРАНДА представя приказките на вълшебния 
разказвач Ханс Кристиян Андерсен с илюстрациите на Марайа 
и в прекрасния превод на писателя Светослав Минков. 
Една любима книга на много поколения български деца.

Ханс Кристиян Андерсен
в превод на Светослав Минков

ДИВИТЕ ЛЕБЕДИ И ДРУГИ ПРИКАЗКИ 

23 х 33 см
64 страници

Цена (меки корици):      14.95 лв.
Цена (твърди корици):  21.95 лв.

илюстрации
 Либико Марайа

илюстрации
 Либико Марайа

илюстрации
 Либико Марайа

МАЙСТОРИ НА СЛОВОТО И ИЛЮСТРАЦИЯТА

За първи път в България „Питър Пан” излиза с 
илюстрациите на Либико Марайа!

Полетете заедно с Уенди, Джон и Майкъл в това 
великолепно издание на класическата творба на 
Дж. М. Бари. Илюстрирани по неповторим начин от 
италианския художник, пред очите ви ще оживеят 
приключения, морски битки, пирати, сирени и 
индианци. 

Джеймс Матю Бари

ПИТЪР ПАН

Басните на Лафонтен с илюстрациите на Кремонини се 
завръщат почти половин век след последното си издаване 
на български език! Насладете се на любимите си басни 
илюстрирани с ярки цветове и изразителни персонажи.

Жан дьо Лафонтен
в превод на Петър Драгоев

БАСНИ 

23 х 33 см
64 страници

Цена (меки корици):      17.95 лв.
Цена (твърди корици):  22.95 лв.

илюстрации
 Кремонини

илюстрации
Либико Марайа

ОЧАКВАЙТЕ
през декември!

в превод на Теодора 
и Боян Атанасови

Очаквайте 
книгата  
с меки и 
с твърди 
корици.

НЕОБИКНОВЕНА КНИГА ЗА ИГРА И РИСУВАНЕ

22 х 30 см 112 страници

Избягай от мистериозното имение. 
Дали ще успееш?

Поканени сте в Мистериозното имение – 
къща пълна с вълнуващи мистерии и мно-

жество тайни. Всяка една от двадесет и 
осемте приказни стаи, които ви предстои 
да обиколите, крие в себе си страшни ма-

гии и коварни капани. Използвайте 
въображение и хитрост, за да развалите 

магиите и да избягате безопасно.
Включени са загадки и гатанки, както и  
различни дейности - от точка до точка,  
сложни лабиринти, оптични илюзии и 

страници за оцветяване. 

МИСТЕРИОЗНОТО ИМЕНИЕ

Автор 

ДАРИЯ СОНГ
Известна с удивител-
ните си илюстрации 

корейска 
художничка

ОЧАКВАЙТЕ
през ноември!



www.miranda.bg

СМЕШНИ ИСТОРИИ 
НАПИШИ ДИАЛОЗИТЕ И ОЦВЕТИ

Децата ще развият уменията си за 
писане на истории, докато се 
забавляват със смешните истории, 
разказани в картинки. Те ще трябва 
да измислят подходящи реплики на 
героите и да ги напишат в празните 
„балончета”, оставени  за това.  

Прекрасни творчески книги за писане 
на комикси, с много оцветяване, 
забавление и смях.

21 х 28 см
64 страници Цена: 8.95 лв.

Неуловимият крадец господин Хикс е откраднал от музея древния вълшебен 
камък, който има силата да превръща целия свят в огромен и много сложен 
лабиринт. За да спаси любимия си град, Пиер се втурва след коварния крадец. 
Последвайте го и вие в това фантастично приключение високо в небето, в от-
крито море, в тайнствени селца, в обитавани от призраци къщи и други инте-
ресни места. По пътя ще трябва да помогнете на всички, които ви срещнат, 
както и да съберете многобройните предмети и скъпоценности.

Господин X, фантомният крадец, 
се завръща с нов зъл план!  Той 
иска да открадне блестящата свет-
лина от върха на кулата, най-голя-
мото съкровище в новия град. 
Пиер и Кармен са призовани, за да 
помогнат при разрешаването на 
загадките. Ще можете ли да им по-
могнете да го направят навреме? 

Във втората книга за детектив 
Пиер ви очаква ново  вълнуващо 
приключение.

Книгите са в голям формат, с 
твърди корици и съдържат 
40 страници, изпълнени с 
прекрасни детайлни картини,  
лабиринти, ЗАДАЧИ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ и ЗАБАВЛЕНИЯ! 
За деца от 7 до 107 години!

ДЕТЕКТИВ ПИЕР РЕШАВА СЛУЧАЯ

НЕОБИКНОВЕНА КНИГА ЗА ИГРА

26 х 35 см
40 страници

Цена:  21.95 лв.

Цена:  24.95 лв.

Към всяка книга има подарък –
истинска детективска лупа.

26 х 35 см
40 страници

ДЕТЕКТИВ ПИЕР РЕШАВА СЛУЧАЯ

МИСТЕРИИ В ЛАБИРИНТЕНАТА КУЛА

www.miranda.bg

ОБЪРКАНИ ИСТОРИИ 
ОТКРИЙ ПРЕДМЕТИТЕ И СЪЗДАЙ ОБЪРКАНИ ИСТОРИИ

Всяка една от книгите успешно 
комбинира търсене на скрити 
картини и довършване на истории. 
Децата номерират откритите пред-
мети по реда на откриването им и 
попълват празните места в реда, 
в който са намерили предметите, 
създавайки необикновена история. 
С множество абсурдни комбина-
ции, тези истории ще предизвикат 
много смях и забавление за цялото 
семейство.

15 х 22 см
64 страници

Тази книга с разнообразни игри за двама играчи ще ангажира и забавлява 
децата по най-различни начини - да работят съвместно, да се редуват или 
да се състезават за решаване на двойните пъзели. С повече от 750 предмета 
за търсене, тя ще държи децата заети два пъти повече!  

ТЪРСЕНЕ НА СКРИТИ ПРЕДМЕТИ - нов вид ИГРА за деца. Скритите предмети 
са вплетени в картините - те са част от различните обекти в тях. 
Намирането им не е трудно, носи удоволствие и забавление.

Тази пъзелна колекция съдържа 
повече от 55 прикрити картини, 
в които се търсят повече от 1000 
скрити предмета. Към книгата 
има магическа червена лупа, с 
помощта на която те се откриват. 
Книгата развива концентрацията 
и носи удоволствие от разглеж-
дането на забавните картини.

Игрите в книгите със скрити 
предмети са внимателно про-
ектирани така, че да ангажи-
рат децата в заниманието им 
с тях, като същевременно раз-
виват уменията им за концен-
трация и наблюдателност. 
Книгите са в голям формат и 
съдържат страници със забав-
ни картини.

За деца от 6 до 106 години!

СЕКРЕТНИ СКРИТИ КАРТИНИ

СКРИТИ КАРТИНИ - ИГРИ ЗА ДВАМА

КНИГИ С ИГРИ И ЗАГАДКИ

21 х 27 см
144 страници

+ МАГИЧЕСКА ЛУПА

21 х 28 см
96 страници

ОЧАКВАЙТЕ
през март!

ОЧАКВАЙТЕ
през февруари!

Цена:  17.95 лв.
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КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ

25 х 25 см
Цена: 14.95 лв.

Цена: 10.95 лв.
96 страници

25 х 25 см
96 страници

БЕЛЕЖНИК
с неонови страници

Бележник за писане, 
оцветявате и рисуване

14
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Световен

бестселър

На страниците на
книгите ще откриете 
както смайващи с 
реализма си 
образи на животни, 
така и безчет 
малки, причудливи,
забавни създания и 
предмети, които 
сякаш ще прелеят 
от страниците, за да 
нахлуят при вас! 
Необикновени 
книги за оцветяване, 
рисуване и търсене
на скрити предмети.
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Ц
ена: 11.95 лв.

Цена: 14.95 лв.

Добре дошли в новата приказна книга 
за оцветяване на невероятния илюстра-
тор Кърби Розанес.

Митоморфия включва изображения на 
великолепни митологични създания, 
преобразяващи се и преливащи във 
фигури, спиращи дъха. От страховити 
дракони и феникси до красиви русалки 
и палави таласъми, тази книга наистина 
впечатлява с фантастичните картини.

Всяка страница може да бъде оцветена, 
като отново са включени множество 
дребни образи и предмети, вплетени в 
картините, които трябва да се открият.

вълшебният свят на

КЪРБИ РОЗАНЕС

Фейсбук/Аниморфия

ОЧАКВАЙТЕ
през февруари!

МИТОМОРФИЯ

ОЧАКВАЙТЕ

www.miranda.bg

заплетени вИГРИ
приключения

заплетени вИГРИ
приключения 2

23 х 26 см
96 страници

Цена: 15.95 лв.

25 х 25 см
100 страници

Цена: 14.95 лв.

С красиви детайлни картини 
и много скрити малки котенца.

С уроци и цветни примери.

ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И ТЪРСЕНЕ на скритите котки 

Цена: 6.95 лв. Цена: 11.95 лв.

64 страници

Книгата  включва както 
по-лесни, така и по-труд-

ни картини (чудни живот-
ни, любими герои и сцени 
от приказки). Те ще се раз-

крият, когато се свържат 
точките и оцветят страни-

ците. Ще държат децата 
заети в продължение на 

часове и ще подобрят 
уменията им за писане.

От точка до точка

21 х 26 см

СВЪРЖИ  И ОЦВЕТИ

80 страници

Чудни картини очакват да 
бъдат изпълнени с цвят, за 
да разкрият своята прелест 
пред очите ви. Следвайте 
цветния код или експери-
ментирайте с различни 
цветови комбинации. 

Книгата е една оригинална 
и творческа версия на тра-
диционното оцветяване 
по номера.

20 х 27 см

ОЦВЕТЯВАНЕ
по номера

ЗА РИСУВАНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ 

ОЧАКВАЙТЕ
през април!

Завладяващи приклю-
чения, през които ще 
преминете само ако 
решите всички главо-
блъсканици и изигра-
ете игрите.
Пълноцветна книга с 
включени отговори на 
игрите. Гарантира ча-
сове на забавление,
за деца на 7 и повече 
години.

Интерактивна книга, 
интересна, развиваща.



Нарисувай най-известните съзвездия 
в света, като свържеш последователно 
звездите така, както се създават кар-
тините „от точка до точка”. Тук ще на-
мериш дванайсетте съзвездия на зо-
диака и още много от най-красивите 
съзвездия, които хората още от най-
древни времена са виждали. Ще нау-
чиш любопитни факти, истории и 
легенди , които се разказват за тях.
За звездобройци, мечтатели и начи-
наещи почитатели на науките за 
небесните тела.

СКРИТИ СЪЗВЕЗДИЯ
ЗВЕЗДА до ЗВЕЗДА

64 страници
29 х 29 см

Скрити съзвездия
Свържи точките и разкрий съзвездията

21
 х

 2
8 

см

Цена: 12.95 лв.

Цена: 16.95 лв.

132 страници

ТОЧКОТЕРАПИЯ

Всички деца обичат да свързват 
точки, за да разкрият скритата 
картина. А защо не и възрастните? 
Освен, че е забавно, свързването на 
точки е и много релаксиращо. Но 
може да бъде и истинско предизви-
кателство! В книгата ще откриете 
стотици сложни пъзели, изградени 
от точки за свързване. Плътната и 
качествена хартия пък позволява 
да ги оцветите и да ги превърнете 
в истински шедьоври!

ТОЧКОТЕРАПИЯ 
от точка до точка
Свържи точките и оцвети

Размерът на книгите (28х37 см), както и наличието на спирала, ги прави удобни за рисуване 
и гарантира удоволствието от оцветяването. 
Превърнете сложните и неразбираеми на пръв поглед мрежи от точки и дребни фигурки в уникални картини.

серия книги СКРИТИ КАРТИНИ оцветяване по номера свързване на точки

Цена: 14.95 лв.Цена: 14.95 лв.Цена: 12.95 лв. Цена: 12.95 лв.

68  страници

КАК ДА ОЦВЕТЯВАТЕ
по различен начин
вашите книги

Книга, която показва
най-разнообразни техники
и ви помага да направите
неповторими страниците 
на книгите за оцветяване.

Книгата съдържа уроци и 
картини, където да упраж-
ните новите техники.

НОВИ ИДЕИ
за това как да оцветявате
по различен начин

Книга с идеи, съвети и уроци 
за оцветяване.  Включва както 
различни нови техники за 
оцветяване, така и страници, 
върху които да се изпробват 
новите умения.

Цена: 13.95 лв.

Цена: 13.95 лв.

ТЕХНИКИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ДОРИСУВАНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ

21 х 28 см
128 страници

128 страници

Създаването на краси-
ви картини, изпълнени 
с много цвят и детайли, 
е наистина успокояващо.  

Ще прекарате часове с 
тази великолепна книга 
със страници, групирани 
в цветовете на дъгата.

Цена: 14.95 лв.

ОЩЕ ЕДНА КРАСИВА 
КНИГА
ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И 
ДОРИСУВАНЕ

АРТ ТЕРАПИЯ

Съдържа 128 страници
с цветни  картини, пъл-
ни с много детайли за 
оцветяване и рисуване. 
Потопете се в този кра-
сив свят и релаксирайте.

Цена: 14.95 лв.
Със скрита спирала за лесно
разлистване.

21 х 28 см

29 х 29 см

68 страници

КОЛОРТРОНИК е красив албум за оцветяване по номера. 
Изпълнен е с екзотични животни, изящни портрети и архи-
тектурни пейзажи, които очароват с комбинациите от ярки 
цветове.

Цена: 12.95 лв.

КОЛОРТРОНИК

Книгите от серията „100 загадъчни картини” са подходящи за 
възрастни почитатели на оцветяването или за по-големи деца, тъй 

като съдържат много детайлни картини.  
Ще останете възхитени от нюансирането на цветовете и 

красотата на получените изображения.
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Цена: 14.95 лв. Цена: 14.95 лв.

ПЪСТЪР СВЯТ МАГИЧЕСКИ КРЪГОВЕ

128 страници

ОЦВЕТЯВАНЕ ПО НОМЕРА

21 х 28 см
128 страници

21 х 28 см
128 страници



серия книги ÎÁÈ×ÀÌ ÖÂÅÒÎÂÅÒÅ

22 х 22 см

Цена: 12.95 лв.

Цена: 11.95 лв. 22 х 22 см Цена: 11.95 лв. 22 х 22 см Цена: 11.95 лв.

И в мини формат (15 х 15 см)

21 х 28 см
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22 х 22 см Цена: 11.95 лв.

Ц
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.Прекрасни картини, ко-

ито ще напълниш с цвят 
с помощта на моливи, 
маркери и флумастери. 
Книгите от тази серия
съдържат:   

- съвети и техники за
ОЦВЕТЯВАНЕ

- примерни цветни страници

- страници за подреждане 
   на цветови съчетания.

АНТИСТРЕС

140 страници

21
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Цена: 12.95 лв.

128 красиви картини за оцветяване  с прекрасни цветя, елегант-
ни женски фигури, стилни  предмети, сладки домашни любимци, 
уютни къщи, романтични залези – всичко необходимо, за да се 
пренесеш в един идеален и щастлив свят. В книгата са включени 
и страници със съвети и идеи за оцветяване, както и любопитна 
информация за произхода на багрилата и символиката на 
цветовете.

ЩАСТЛИВО ВРЕМЕ

128 страници 128 цветни страници

Тя е чудесен подарък за всяко момиче, което иска да твори. 
Съдържа пъстри илюстрации, които вдъхновяват и зареж-
дат с весело настроение. От слънце, сърфове и пясък до 
цветя, джапанки и МОДА момичетата ще се наслаждават 
на красивите страници през цялата година. Това със сигур-
ност е книгата, която ще заплени въображението на 
малки и големи.

ПЪЛНОЦВЕТНА слънчева книга
ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И ДОРИСУВАНЕ

Цена: 13.95 лв.

За деца, тийнейджъри и
възрастни.

За деца и тийнейджъри.

За деца, тийнейджъри и
възрастни.

ИДЕИ ЗА РИСУВАНЕ с декоративни елементи

Тази книга съдържа вдъхновяващи декоративни мотиви от цял свят, 
полезни съвети и хитрини, инструкции как стъпка по стъпка да 

създаваш уникални картини.

23 х 26 см
96 страници

Цена: 15.95 лв.

серия книги ÎÁÈ×ÀÌ äà ÐÈÑÓÂÀÌ

На всяка страница има 
цветно акварелно очер-
тание на човек или гру-
па от хора и предложе-
ни няколко хуморис-
тични варианта за 
дорисуване.

Научете се да рисувате 
хора с всякакви лица, 
пози и емоции.

Чудесна джобна 
книга за всеки, 

който иска да се 
научи да рисува 

различни образи 
и предмети 

стъпка по стъпка.
Включени са 

уроци и цветни 
примери.

За деца, тийнейджъри и
възрастни.

ОЦВЕТЯВАНЕ ЗА ДВАМА ОЦВЕТЯВАНЕ ЗА ДВАМА с мама

Цена: 13.95 лв.Цена: 13.95 лв.Книгите са със спирала за 
по-удобно прелистване.

Две чудесни книги за оцветяване 
от двама. В тях ще откриете 
двойки тематично свързани кар-
тини, удобно разположени, за да 
се оцветява едновременно на две 
страници.

Първата може да се сподели с 
приятели, а втората – с мама. 

ОЦВЕТЯВАЙ С МАМА е подходяща
за по-малките деца, тъй като при 
тематично свързаните картини 
едната картина е опростена за 
децата, а тази за майките е с по-
вече детайли.

19 х 20 см

15 х 15 см

Цена: 6.95 лв.
ОЧАКВАЙТЕ
през октомври!



Фантастичен бележник 
за творчество, писане, 
рисуване и оцветява-
не!  И не само – в него 
ще откриете забавни  
картини на смешни и 
ексцентрични котки, 
които ще изпълнят 
дългите зимни дни с 
мъркаща топлина.

БЕЛЕЖНИК за писане и оцветяване

Цена: 11.95 лв.

18 х 23 см
128 страници

със скрита СПИРАЛА и меки корици

Фантастичен бележник 
за творчество, писане, 
рисуване и оцветява-
не!  И не само – в него 
ще откриете забавни  
картини на смешни и 
ексцентрични котки, 
които ще изпълнят 
дългите зимни дни с 
мъркаща топлина.

БЕЛЕЖНИК за писане и оцветяване

Цена: 11.95 лв.

18 х 23 см
128 страници

със скрита СПИРАЛА и меки корици

108 стр.19 х 24 см Цена: 11.95 лв.

с твърди корици и скрита спирала 

размери: 18 х 23 см
128 страници

Цена: 11.95 лв.Цена: 11.95 лв.

със скрита СПИРАЛА И ТВЪРДИ КОРИЦИ

черно-бели страници
неонови страници цветни страници

19 х 24 см
128 стр.

19 х 24 см
128 стр. Цена: 10.95 лв.

14 х 20 см
128 стр.

14 х 20 см
128 стр. Цена: 11.95 лв.

ЦВЕТНИ С МЕКИ КОРИЦИ

БЕЛЕЖНИЦИ  за писане, рисуване и оцветяване 

БЕЛЕЖНИК за релакс, писане и рисуване

В книгата ще откриете познатите на всички оригами СОЛНИЧКИ, с които ще се забавлявате, докато играете на 
гадатели. Включени са инструкции за сгъването и много цветни листа, които трябва само да се сгънат, за да се 
играе с тях. Има голямо разнообразие от теми плюс празни листове, за да се нарисуват нови солнички. 

СОЛНИЧКИ гадатели

23
 х

 3
3 

см

160 страници

Страниците са перфорирани за лесно откъсване.

ОЧАКВАЙТЕ
през март!

1Цена: 15.95 лв.

Поредица творчески книги за оцветяване, богато илюстрирани, красиви, с много детайли.  Включват сцени от любимите на всички нас 
приказки - от Ледената принцеса, Пепеляшка, Малката русалка и Спящата красавица до Червената шапчица, Красавицата и звяра, 
Алиса и много други. Оцветете страниците, за да вдъхнете живот на вълшебните истории.

21
 х

 2
8 

см

Цена: 4.95 лв.

21
 х

 2
8 

см

Цена: 6.95 лв. Цена: 4.95 лв.

21
 х

 2
8 

см

Цена: 5.95 лв.

ТВОРЧЕСКИ КНИГИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ

32 страници 32 страници

Цветни, богато илюстрирани с много детайли

21
 х

 2
8 

см

48 страници Цена: 4.95 лв.32 страници

Голям формат - 21 х 28 см

Една книга за всички, които 
рисуват,  украсяват, оцветяват 
и обичат МОДАТА!  

Книгата съдържа  цветни страни-
ци от висококачествена хартия, 
прекрасни илюстрации, инструк-
ции и съвети за младите модни 
дизайнери и много, много твор-
чески идеи.

В голям размер с повече място за 
рисуване!   

Цена: 13.95 лв. 21 х 27 см
96 стр.

Перфектна за носене в джоб, за да 
можете да творите когато и където 
имате вдъхновение за нови модни идеи! 

 И в джобен размер 15 х 15 см

Цена: 6.95 лв.128 стр.

Пълна с цветни страници, книгата включва 
образци, съвети и идеи за оцветяване
на различни десени. Рисуването в нея е 
чудесен начин за релаксация. Подходяща е 
не само за деца, но и за възрастни, които 
обичат творчеството! 

ПЪСТЪР ДИЗАЙН
(джобен размер 15 х15 см)

Цена: 6.95 лв.128 стр.

64 цветни страници Цена: 7.95 лв.
 
Чудесна книга за оцветяване и рисуване на готови 
тоалети. Ще останете очаровани от прекрасните рисунки, 
които ще ви дадат много идеи за рисуване на дрехи и аксесоари.

22 х 28 см

МОДА ЗА РИСУВАНЕ

МОДА ЗА РИСУВАНЕ



www.miranda.bg

Оригинална тийнейджърска 
джобна книга, в която 
можете да творите и да 
споделяте резултатите 

в социалните мрежи. 
Това е книга за 

интернет поколе-
нието, което обича 

да споделя 
своите снимки.

12 х 15 см

Цена: 5.95 лв.

160 страници

15 х 20 см

Цена: 11.95 лв.

192 страници
Това не е обикновен Дневник. 

Това е АЛБУМ за нестандартно 
творчество. В него 
се рисува с всичко, 

което е подръка: 
моливи, бои, 

тебешири, с клонка, 
с пакетче чай, дори 

с вода от локвите. 
Можете да творите 
свободно и така да 

създадете 
единствена

по рода книга.

Фейсбук/Анти дневник

ÊÍÈÃÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
íà òâîð÷åñêîòî ìèñëåíå

РИСУНКА НА ДЕН

18 х 22 см
книгата е със скрита спирала

370 страници

Обемна цветна книга 
със страници за рису-
ване за всеки един ден 
от годината! Всяка стра-
ница съдържа различ-
но предизвикателство 
за младите художници. 
Те трябва да рисуват, 
оцветяват и довършват 
морски създания, кос-
мически кораби, робо-
ти, цветя, животни, 
сгради, пейзажи, 
градини.

„Рисунка на ден” е фантастична книга за развиване 
на въображението, рисувателните умения и творческото 
мислене, като същевременно предлага часове забавление 
за цялата година за всички деца, които обичат да рисуват.

Великолепна коледна книга с 96 страници за 
оцветяване, рисуване и украсяване с много 
стикери, повече от 800. Цена: 16.95 лв.

21 х 28 см
96 страници

ÊÍÈÃÀ çà ÈÃÐÀ è ðèñóâàíå

ПРИНЦЕСИ, русалки и феи
книга за рисуване с игри

Великолепно илюстрираната книгата е чудесен подарък за всяко 
малко момиче. Включени са игри за сравнение, очертаване, 

търсене на разлики и прилики и много други.

РИСУВАНЕ СЪС СТИКЕРИ 

Цена: 16.95 лв.

21 х 29 см
68 страници

Можете да за-
вършите стра-
ниците със сво-
ите зашеметя-
ващи нюанси на 
цветовете или 
да използвате 
номерираните 
решетки за съз-
даване на про-
изведения на 
изкуството.

48  цветни 
страници

Голям формат
22 х 28 см

Цена: 7.95 лв.

Цена: 19.95 лв.

Много СМЯХ и ИГРИ с котарака
Котаракът Помпон измисля най-различни пакости, показва как 
се рисува, дава съвети и въобще е един весел инициатор 
на развлечения за  деца, дядовци и баби. 

Към всяка основна книга от поредицата има допълваща книжка, в която се рисува, лепят се
стикери и се играе. Двете книги тематично са свързани, кориците им са в един цвят и 
заедно са чудесен комплект. 

Цена: 11.95 лв.

ПОМПОН

Цена: 11.95 лв.
96 цветни страници96 цветни страници

Цена: 11.95 лв.
96 цветни страници

96 цветни страници

Цена: 11.95 лв.

Ц
ена: 5.95 лв.

32 ц
вет

ни
 ст

р
ани

ц
и

+ стикери

Ц
ена: 5.95 лв.

32 ц
вет

ни
 ст

р
ани

ц
и

+ стикери

Ц
ена: 5.95 лв.

32 ц
вет

ни
 ст

р
ани

ц
и

+ стикери

Илюстрирани от 
известния руски 
карикатурист 
Николай Воронцов, 
книгите разсмиват
и малки, и големи.Във всяка 

голяма книга 

има фигурки 

за игра

ОЧАКВАЙТЕ
през февруари!

ÁÚÄÈ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÂÊÚÙÈ 

С тези две книги мо-
жеш да се изявиш като 
истински дизайнер на 
всичко, което има в ед-
на къща. 

Стаите са подредени в 
раздели, в които има
всичко, от което има 
нужда домът на 
вашите мечти.

голям формат
22 х 28 см

80 цветни стр.

голям формат
22 х 28 см

80 цветни стр.

- 50%

НАРИСУВАЙ КЪЩАТА НА ТВОИТЕ МЕЧТИ!

+

2 КНИГИ на цената на ЕДНА

Цена за двете книги:  9.95 лв.

Откъсни всеки лист и 
и с ножица подстрижи
косите на момичетата. 
Добави лек грим и 
избери аксесоари от 
стикерните листове.

ÏÎÄÑÒÐÈÆÈ
Êðàñèâèòå ìîìè÷åòà

+ ñòèêåðè

24 цветни страници

Цена: 3.95 лв.

КОМБИНИРАЙ

20 х 27 см

20 х 27 см

ÊÎÌÁÈÍÈÐÀÉ
Ðàçáîéíèöè

Срежи листовете 
по прекъснатите линии.
Комбинирай различните 
части на лицата и залепи 
стикерите. Така ще 
откриеш идеалния 
разбойник.

+ ñòèêåðè

24 цветни страници

Цена: 3.95 лв.



www.miranda.bg

+ ñòèêåðè

Цена: 11.95 лв.

96 страници
размери: 22х24íàðèñóâàé ìîäåëè íà äðåõè

МОДЕЛИ
Новите книги  от серията, освен познатите красиви
модели, съдържат и допълнителни контури на дрехи, 
които могат да се дорисуват по различен начин. Ще 
откриете много идеи за фантастични тоалети и голямо 
разнообразие от рокли. Стикерите са прорязани.

112 стр.

óðîöè çà ðèñóâàíå íà 
äðåõè, îáóâêè è ïðè÷åñêè

ãîëÿì ðàçìåð

êîíòóðè íà ñèëóåòè
çà ðèñóâàíå âúðõó òÿõ

ÊÐÎÉÊÈ è ÏËÀÒÎÂÅ

äîïúëíèòåëíè öâåòíè 
ñòðàíèöè çà ðèñóâàíå

êðàñèâè ìîäåëè çà
äîðèñóâàíå

m
a

xi

Цена: 14.95 лв.

Всяка книга съдържа:

красиви МОДЕЛИ
УРОЦИ за рисуване
ИДЕИ за нови модели 
дрехи и аксесоари 
СТИКЕРИ 

9 х 24 см

На всяка страница ще открие-
те красиви модели, контури на 
фигури за рисуване върху тях, 
идеи за нови тоалети и много
СТИКЕРИ.

дизайнерски
БЕЛЕЖНИЦИ

мини МОДЕЛИ

96 страници

Цена: 5.95 лв.Цена: 5.95 лв. Цена: 6.95 лв.Цена: 5.95 лв.

Цена: 8.95 лв. Цена: 9.95 лв. Цена: 9.95 лв.

Рисувайте в тези, срязани по средата 
бележници и комбинирайте различ-
ните  части на тоалетите. Някои мо-
дели са започнати, други трябва да  
нарисувате от самото начало. 

Добавете прически и аксесоари
и залепете стикери. При разлистване 
отделните части на тоалетите се 
съчетават в нови тоалети.

12,5 х 22 см

80 страници

комбинирай
МОДЕЛИ

Сглоби макетите, подреди търговска улица или приказен град, играй с фигурите

КАРТОНЕНИ МОДЕЛИ е поредица  
издания за сглобяване и игра с картонени 
модели. Във всяко издание се изработва 
един картонен модел - самостоятелен или 
част от комплекс: голяма къща от 7 стаи, 
дворец от две части и др. 
Сглобените модели са достатъчно големи 
и здрави за игра. Изработват се от плътен 
картон. Подходящи са за момичета 
и момчета 6-13 години.

Тук са изложени  част от 
изданията. Можете да разгледате
всички в сайта: www.miranda.bg

Размери на изданията: 23 х 32 см

книги

Във всяка от книж-
ките ще намерите 
повече от 100 ин-
тересни развива-
щи игри: ребуси, 
уроци за рисуване 
стъпка по стъпка,
картини за оцве-
тяване и дорису-
ване, лабиринти 
и много други. 

Удобният размер 
и лесно разлис-
тващите се стра-
ници са идеални 
за дълги часове, 
прекарани в ИГРИ.

Цена: 7.95 лв.

Цена: 7.95 лв.

ИГРИ
за момичета

+ страници
за РИСУВАНЕ

ИГРИ
за момчета

+ страници
за РИСУВАНЕ

15 х 19 см
108 страници

ОЧАКВАЙТЕ
през април!

11,5 х 15,5 см
160  страници

ÇÀ ÈÃÐÀ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

21,5 х 23,5 см

96 страници

Нови книги, пълни с главоблъсканици 
и творчески задачи - полезни книги за 
развитие на творческите способности 
и логическото мислене. Ще забавляват 
децата с часове.

КНИГИ С ИГРИ

+
 С

Т
И

К
Е
Р
И

+
 С

Т
И

К
Е
Р
И

äæîáíè èãðè

Очаквайте 
джобните
книги с нови
игри, главо-
блъсканици 
и творчески 
задачи. 

Цена: 7.95 лв.

Цена: 7.95 лв.



22 х 24 см
96 страници

Цена: 12.95 лв. Цена: 12.95 лв.

В книгите ще 
откриете съве-

ти, уроци и много 
идеи за рисуване. 

А също така – плато-
        ве за изрязване на  

дрехи, стикери, тоалети за дори-
суване, аксесоари, както и красиви силуети за из-
пълнение на разнообразни творчески задачи – 
всичко необходимо за създаване на истинска 
МОДНА КОЛЕКЦИЯ. 

И още: ще украсявате бални рокли, ще създавате 
модни аксесоари, ще измисляте прически и нови 
десени на платове и какво ли още не! 

Задължителна книга за всеки, който е запленен от 
модата и обича да рисува!

ДИЗАЙНЕРСКИ СКИЦНИЦИ 1 и 2

В книгите ще рисувате, дорисувате, оцветявате и 
създавате нови модели. Ще откриете цветни картини 
с красиви дрехи, фигури, прически и аксесоари, кои-
то ще ви вдъхновят да рисувате като истински дизай-
нери в света на МОДАТА – пролет, лято, есен, зима.

+ стикери

48 цветни
страници

размери: 22 х 28 см

Цена: 7.95 лв. Цена: 7.95 лв. Цена: 7.95 лв. Цена: 7.95 лв.

Съдържат

НОВА СЕРИЯ КНИГИС УРОЦИ И МНОГО ИДЕИ

+ стикери

Компактен размер, 
разнообразие от те-
ми, богатство от кра-
сиви модели. За уле-
снение някои тоале-
ти са започнати – 
трябва да се дорису-
ват по различен
начин. Включени са 
стикери.

ОЧАКВАЙТЕ
през март

www.miranda.bg

В тях картините не са завършени. Трябва сами да изберете какво да 
добавите и как да ги дорисувате. Дайте  воля на своето въображение и 
на творческите си способности и... така ще създадете свои уникални книги.

КАК ЩЕ ДОРИСУВАТЕ

ТЕЗИ КНИГИ
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22 х 28 см

ТВОРЧЕСКИ КНИГИ ЗА РИСУВАНЕ

В книжките ще откриете недовър-
шени цветни портрети на  красиви 
принцеси, на любими герои и смеш-
ни и страшни физиономии, които 
трябва да довършите със залепване 
на очи, нос и уста. 
Забавлението е гарантирано от 
допълнително включените стикери 
на смешни носове, мигли, мухи, 
лепенки, фибички, очила и други. 

ЛУДО ЗАБАВЛЕНИЕ С ПОРТРЕТИ

21х28 см
Цена: 7.95 лв. Цена: 7.95 лв. Цена: 7.95 лв.

32 цветни стр.

ÂÅÑÅËÈ  ÏÎÐÒÐÅÒÈ

4 ëèñòà
ñúñ ñòèêåðè
+

4 ëèñòà ñòèêåðè+ 4 ëèñòà ñòèêåðè+

Във всяка книжка има картонени кукли, стикери и контури на фигури, върху които се рисува. Ще създадете дрехи, ще ги изрежете 
и ще ги облечете на куклите. Ще рисувате тоалети и ще ги допълвате с аксесоарите от стикерните листове. В средата на всяка от 
книжките има готови цветни дрехи със закачалки.   

21 х 28 см

+ ñòèêåðè

48 страници
Цена на всяка книга: 7.95 лв.

íàðèñóâàé, èçðåæè äðåõèòå è îáëå÷è

ÊÓÊËÈ ñ ÄÐÅÕÈ

ОЧАКВАЙТЕ
през април!
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