БЕ

ЗП

Задължителни книги
Впусни се в приключ
ения във времето!
Създай свой собствен
герб!
Напиши името си с
йероглифи!
Включи се в конкурса
на Юлисес Мур!

egmontbulgaria.com

ЛАТ

НО

Здравей,
мистериозни читат
е

лю!

Пред теб са летнит
е месеци, изпълнени
с игри, пътешестви
чения. Междуврем
я и куп приклюенно обаче сигурно т
е чака и неизменният
които ще трябва да
списък с книги,
прочетеш. Няма ст
рашно. Ако им позв
тях ще те увлекат
олиш, историите в
истински, ще запаля
т въображението т
ят невероятни нови
и
и ще ти открисветове. Но защо не
разнообразиш списък
фантастични книж
а
си с нашите 5
ни предложения? М
оже би вече познаваш
в тях, а с други със
ня
кои от героите
сигурност ще искаш
да се запознаеш.
Чети, забавлявай се
със задачите, с коит
о ще те предизвикам
мистериозния конк
урс на Юлисес Мур
е, и се включи в
.
К
ой е Юлисес Мур ли
не знае... Отгърни
страниците и науч
? Това никой
и повече за него и за
то, което ти отправ
предизвикателство
я. Наградата си ст
рува!

ЮЛИСЕС МУР

За търсачите н
а приключения

Чувал ли си за
Вила Арго? Това
е просторно старо имен
ие, разположен
о
на
д стръмни
скали край мор
ето. Там се мес
ти семейството на единад
есетгодишнит
е близнаци
Джейсън и Джул
ия. Не след дълг
о близнаците откриват,
че новият им до
м е пълен с
тайни: Кой е Ю
лисес Мур, ексц
ентричният
и потаен преди
шен собствени
к
на
ето? Дали Нест
ор, възрастният имениградинар, е просто
чудак, или крие
нещ
причинява злов
ещите светлини о? Какво
и звуци
във Вила Арго?
Джейсън мисли
,
че е призракът на Мур
, който обитав
а имението,
но според практ
ичната Джулия
брат є
си въобразява.
ят им приятел
То
Рик се натъква
гава близнацит
т на мистерио
е и новигардероб. Никой
зна врата, скри
от ключовете
та зад стар
в къщата не є
вратата? И за
пасва. Какво се
що някой се е
крие зад
опитал да я за
Рик са решени
печата? Джейсъ
да разбулят т
н,
Джулия и
айната на всяк
и ти в тяхнот
а цена. Защо не
о приключение.
ги придружиш
Но бъди предуп
нат отвсякъде.
реден – опасно
..
сти ще деб-

За родителите
Кой беше вашия
т любим приклю
тате детето
ченски роман от
си, нищо чудно
детството? Ак
да ви отговори
о след време по
роман в пореди
: „Вратата на
пица, посветена
времето“. Това
на загадката на
дите читател
е първият
Юлисес Мур. Кн
и да се впуснат
игата ще увлече
в едно фантаст
близнаците Дж
по-млаично приключени
улия и Джейсън
е във времето
и техния прия
ните илюстра
заедно с
тел Рик. Красив
ции, дело на ит
ото оформлени
алианския худо
ята в още по-в
е и чудесжник Якопо Бр
ълнуващо и неза
ун
о,
ще превърнат
бравимо изжив
историяване.

Конкурс

ПРЕМИНИ ПРЕЗ
ВРАТАТА НА ВРЕМ

Е

ТО!
Какво щеше да
направиш, ако
подобно на Дж
врата на врем
ейсън, Джулия
ето? Ще премин
и Рик се озовеш
еш ли отвъд? Къ
ме и държава?
пред
де би искал да
Разкажи или на
по
паднеш – в кое
ри
сувай своите пр
да се включиш
вреиключения във
в конкурса със
времето и имаш
страхотни нагр
теб.
ади. Имаш врем
шанс
е – цялото лят
о е пред
Условия

Отгърни на по
следната стра
ници и се запозн
го, като следва
ай с формуляра
ш инструкциит
за участие. Поп
е
и опишеш прик
или картина. М
ълни
люченията си
ожеш да направ
въ
в
иш
времето с разк
на картина. И
и двете или да
аз
зпрати ни попъ
се
сп
ре
ш само на разк
лнения формуляр
Не забравяй да
аз или само
по обикновена
напишеш трит
или електронна
е си имена, адре
правиш това в
поща.
с и телефон за
e-mail съобщен
връзка. Можеш
ието или на от
писмото. В конк
да
де
нален лист, прид
урса участваш
ружаващ форм
само с 1 писмо.
редакцията на
уляра в
Формулярът т
й-късно на 16 се
рябва да прист
птември 2013 го
игне в
дина.

Награди
Имената на дв
адесет участни
ци ще бъдат из
екземпляр от вт
теглени с жреби
ората книга на
й. Те ще получа
Юлисес Мур „М
съвсем не е всич
т
агазин за изгубе
ко. Отделно от
ни карти“. Но
жребия жури, съ
телския екип,
т
ов
а
ставено от пр
ще избере десе
тте най-творч
едставители на
те наградени с
ески и оригинал
из
да
копие от роман
ни писма, за да
а и тениска на
Списъкът с 30-т
бъдат и
Юлисес Мур.
е участници, ко
публикуван в са
ито ще получа
йта на „Егмон
т книга и книг
т България“ на
а с тениска, щ
страницата на
е бъде
адрес egmontbul
издателствот
garia.com, във
о и във фейсбук
Юлисес Мур, на
фе
йс
бук
ст
раницата, посв
23 септември 20
етена на книгит
13 година.
е за
За всякакви но
вости около ко
нкурса и книгит
Юлисес Мур fa
е следете фейс
cebook.com/ulyss
бук страницат
esmoore.bg и сп
letniknigi.blogspo
а на
исание „Мики М
t.com.
аус“, както и бл
ога

Инициативата се осъществява с подкрепата на:

dnevnik.bg/detski

ПЪРСИ ДЖАК
СЪН
И БОГОВЕТЕ
НА ОЛИМП
За младите ге
рои

Запознай се с П
ърси Джаксън.
Той е едно съвс
си мисли. Стра
ем обикновено
да от дислекси
момче. Или поне
я
(з
ащото умът м
Синдром на дефи
така
у е настроен за
цит на вниман
старогръцки) и
ието (защото
стинкти). Звуч
има силно разв
и ти странно?
ити бойни инЕ, той е син на
на моретата.
Посейдон, древ
И му предстои
ногръцкия бог
да
се
го – няма да съ
впусне в куп пр
жаляваш.
иключения. Пос
ледвай

За родителите
Приключеният
а на момчето
полубог, син на
че притежава
Посейдон, коет
специални сили
о открива,
и се превръща
ма на деца от
в легендарен ге
цял свят, вклю
ро
й,
чително на мал
е любиКнигите за Пър
ките читател
си Джаксън са
и в България.
пет на брой и
на мълнии“, „М
включват „Пох
орето на чудови
итителят
щата“, „Проклят
ката за лабири
ието на титан
нта“ и „Последн
а“, „Битият олимпиец“.
Защо е хубаво
да запознаете
детето си с П
романите за м
ърси? На първо
ладия герой по
място,
лубог ще дадат
за гръцката м
на детето ценн
итология по ед
и
познания
ин
ненатрапчив и
само това. Силн
забавен начин.
и сюжетни ниш
Н
о не е
ки, които обвъ
са тези за сила
рзват книгите
та на истинск
за Пърси,
ото приятелст
твото.
во и важностт
а на семейс-

Времевата капсу
ла на Оракула

За много герои
от исторически
пророчество, вк
и по-нови истор
лючително и за
ии е изречено м
Пърси Джаксън.
искаш да правиш
истериозно
Представи си со
следващата се
бственото бъде
дмица, след 10
чеството и го
ще – какво
го
дини и когато
затвори във вр
пораснеш? Запи
емева капсула
–
ш
ку
и проротия или плик.
Моето пророчес
тво за следващ
ата седмица:

Моето пророчес
тво за следващ
ата година:

Моето пророчес
тво за след 10
години:

Моето пророчес
тво за когато
порасна:

ХРОНИКИТЕ

НА КЕЙН

За начинаещите
египтолози
Сейди и Картър
Кейн не са полу
те им не идват
богове. Силиот гръцките бо
жества. Тяхнот
семейство има
о
съвсем друга ис
тория, която
върне назад въ
ще те
в времето и щ
е те срещне с
оните и Древен
фараЕгипет. Хлапет
ата научават,
произхождат от
че
могъщ магьосн
ически род. Двам
та ще трябва
ада се изправят
срещу зли егип
богове и магьосн
ет
ск
и
иц
и,
които искат да
света и да унищ
Ще научиш от
завладеят
ожат човечест
трите книги в
вото. Дали ще
поредицата „Х
се справят?
рониките на Ке
йн“.

За родителите

Авторът Рик Ри
ърдън умело из
тупва прахта
Нармер), за да
от древни арт
увлече младите
ефакти (като
читатели в пл
книгите за Пър
Плочата на
еняващия свят
си Джаксън, че
на
т
Египет. И тук
ей
ки, децата имат
за света, култ
, както в
урата и богове
възможност да
те на древност
на
то в книгите от
уч
ат
м
но
го
т
а (в този случай
факти
поредицата „Х
египетските бо
рониките на Ке
гове, коийн“ са съвсем ре
ални и в добро
здраве).

Напиши името си
с йероглифи

Чудиш се как би
изглеждало тво
ето име, изписа
но с египетски
йероглифи?
А, Ъ – лешояд
В – пепелянка
и тръстика
Д – ръка, коят
о извършва дейс
твие
Ж, Ц – змия
И, Ь – две тръ
стики
К – кошница с
дръжка
М – сова

О – въже с прим
ка
Р – уста
Т – пита хляб
Ф – пепелянка
Ч – въже за вр
ъзване на живот
ни
Щ - басейн и пи
та хляб
Я – две тръст
ики и лешояд

Б – крак 		
Г- поставка за
вино
Е – протегнат
а ръка
З – резе на врат
а
Й – тръстика
Л – лъв
Н – гребен на въ
лна
П – стол или т
рон 		
С - сгънат плат
У – бебе пъдпъд
ък
Х – подслон, къ
ща
Ш - басейн
Ю – две тръст
ики и бебе пъдп
ъдък

За търсачите н
а ключове

39 КЛЮЧА

Какво ще стан
е, ако разбереш
, че родът ти
човечеството?
е сред най-могъщ
Какво ще напр
авиш, ако ти съ
ите в история
семейството т
та на
об
щят, че изворъ
и е скрит на м
т
на могъщество
ного места по
Как ще постъп
то на
св
ет
иш, ако ти пред
а под формата
оставят възмож
на 39 ключа?
един милион до
но
лара или... да по
стта да избира
лучиш първия кл
ш: да получиш
и Дан Кахил, щ
юч? Ако си на м
е избереш ключа
ястото на Ейм
... и ще се впус
вара.
и
неш в една мно
го опасна надп
ре-

За родителите
Десетте книги
от поредицата
но и невероятно
„39 ключа“ са не
само занимател
мултимедийно
приключение. Те
но четиво,
колекционерски
са придружени
карти и онлайн
от
иг
над 400
ра на адрес ww
децата могат
w.the39clues.com
да се включат
в
,
чр
ра
ез която
згадаването на
човешкия род.
И не само. С пъ
най-голямата т
т
ай
еш
на на
ключа, читател
ествията на Да
ите стигат до
н и Ейми в тър
непознати мес
сене на 39
стрия, Япония
та – от Америк
, Египет до Ру
а, през Авсия. Играта се
и неусетно деца
пренася на всич
та се запознав
ки
континенти
ат
с интересни фа
фията, физика
та.
кти от история
та, геогра-

Създай свой собс
твен герб
Представи си,
че принадлежиш
към непознат
то семейство
досега клон на
Кахил. Ще тря
бва да установ
прочутоИ най-важното
иш
св
ой собствен ба
– да създадеш
стион.
герб на бастио
пълниш информ
на си. Започни,
ацията по-долу
като пои после нарису
Когато си гот
вай герба си въ
ов, може да изре
в формата.
жеш герба и да
на стаята си.
го залепиш на
Така всеки, прис
вратата
тъпил през нея,
работа.
ще знае с кого
си има
Име на бастио
на:
Мото:
Символ:
Цветове:

СТРАЖИ НА И
СТОРИЯТА

За пътешествен
иц

ите във времет
о

Семейство Жоу
нс са типично
английско семей
сем обикновен
ство, което во
живот. Поне т
ди съвак
а
си мисли 14-год
Представите м
ишният им син
у се преобръщат
Джейк.
на
отвлечено през
180 градуса, ко
една бурна лонд
гато момчето
бива
он
ска вечер и разб
са пазили тайни
ира, че родител
от него. Като
ит
на
е му
пример, че в м
от Стражите
иналото са били
на историята,
тайно общест
ча
ст
то специални аг
во от пътуващ
енти. Принуде
и във времен да погледне на
се впуска в найсвета с нови оч
вълнуващото и
и, Джейк
рисковано прик
Историята е в
лючение на жив
опасност и сам
ота си.
о той може да
я спаси!

За родители

Познаването на
историята е бе
книгите от по
зценно. И това
редицата „Стра
е основната т
жи на история
ема в
две от тях, пр
та“. Досега са
еведени и на бъ
издадени
лгарския език –
ката за импери
„Бурята започв
ята“. Те просле
а“ и „Битдяват премежди
приятелите м
ята на Джейк
у, които пътув
Ж
оунс и
ат
през времето,
деите да пром
за да попречат
енят хода на ис
на злоторията в своя
неусетно и дока
собствена изго
то се забавляв
да
. Така
ат с приключе
се запознават
нията на Джей
с важни истор
к,
де
ич
цата
ески факти и ли
Америко Веспуч
чности като М
и, Чарлс I, Юли
оцарт,
й Цезар и много
, много други.

Пътувай през вр
емето и спаси и
сторията

Представи си ка
кво би се пром
енило в настоя
щето, ако...
Юлий Цезар не
беше предаден
от сенаторит
Симеон I беше
е си?
превзел Констан
тинопол?
Христофор Колу
мб не беше тръ
гнал да открив
а нови светове?
Колко различен
щеше да е наш
ият свят? Нап
какво мислиш по
иши в няколко
въпроса.
изречения

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:...................................................................................................

Разкажи ни...

или

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.

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

