
ДЕТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

Гениални проекти 
И нтересни експерименти

Как работи телевизорът? Защо корабите не потъват? 
Откъде мобилният телефон знае, че някой ни търси? 

Как се изстрелват ракетите?

Детската енциклопедия „Техника и изобретения“ въвежда децата 
в света на технологиите с лесноразбираеми обяснения, интересни 

факти и вълнуващи идеи за проекти, които да изработят сами. 

Петте части на книгата описват начина, по който функционират 
домашните електроуреди, превозните средства, мобилните 
технологии, устройствата, които ни заобикалят в града, и 

инструментите за свободното време. Предложените допълнителни 
експерименти демонстрират физичните закони на практика и ги 

правят разбираеми и близки.

В енциклопедията малките любители на технологиите ще открият:

 Ясни отговори на сложни технологични въпроси;

 Детайлни илюстрации и многобройни снимки на познатите 
устройства отвътре;

 Поглед назад към историята на най-великите изобретения;

 Вълнуващи идеи за експерименти, които да проведат сами.

ТЕХНИКА и
ИЗОБРЕТЕНИЯ

www.soft-press.com

Цена: 25 лв.
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Забавни задачки за малки умници

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот

ПЪЛНОЦВЕТНА, ЗАБАВНА И С ИНТЕРЕСЕН ИГРОВИ ЕФЕКТ, ТАЗИ 
КНИГА ОТПРАВЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ МАЛЧУГАНИТЕ В  

РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ, ЗА ДА РАЗВИЕ ТЕХНИЯ УМСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Логика – проверява и тренира логическото мислене, правилната по-
следователност от действия и мисли, свързани с конкретна жизнена 

сфера, както и с правенето на заключения и изводи.

Концентрация – стимулира децата да фокусират вниманието си, за 
да усвояват по-лесно знания, по-бързо да решават задачи и ефектив-

но да осъществяват цели.
 

Математическо мислене – много повече от решаване на уравнения 
или таблицата за умножение, математиката учи на правилно разчи-

тане на информацията, нейното подреждане и сравнение.

Пространствено мислене – ключът към разбирането на геометрич-
ните задачи в училище, на изобразителното изкуство, архитектура-

та, ориентирането, проектирането и на много спортове.

За определяне уменията на децата тестовете използват  
множество похвати, сред които:

 числови решетки и пирамиди
 задачи с буквени и числови редици

 задачи с разгъвки на геометрични фигури
 сравнения

 откриване на разлики
 оптически задачи и задачи с цветни повърхности

 судоку
 текстови задачи

 задачи за оцветяване и смятане
 търсене на неизвестно

www.soft-press.com

Цена: 9,99 лв.
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ПЪТЕШЕСТВИЕ

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА 

МАТЕМАТИКАТА

Отличена  

с награда

EMYS
ПЪТЕШЕСТВИЕ

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА 

МАТЕМАТИКАТА

Цена: 25 лв.

www.soft-press.com

ПЪТЕШ
ЕСТВИЕ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА М

АТЕМ
АТИКАТА

Светът на математиката наистина е чуден и забавен! Звучи невероятно,  
но е факт. И тази книга го доказва. 

Необикновената енциклопедия e написана на лесен и разбираем език и 
превръща сложните формули във вълнуващо пътешествие. Приключението 
започва още от числата в древен Вавилон, преминава през бройните системи 
и откритията на най-известните математици и достига до компютърните 
технологии в наши дни. Иновативният подход и ясната структура при поднасяне 
на съдържанието осигуряват на „Пътешествие в чудния свят на математиката“ 
престижната немска награда за детска научнопопулярна литература „Емис“.  
Досега на книжния пазар не е имало издание, което представя света на 
математиката толкова ясно и интересно, категорични са създателите  
на „Емис“. Убедете се сами. В „Пътешествие в чудния свят на математиката“  
ще откриете: 

  обяснения на абстрактните учебни понятия с лесноразбираеми примери от 
ежедневието;

   илюстрации, които визуализират мерните единици, аритметичните 
формули и теореми;

   основни факти от историята на математиката от времето на инките  
до наши дни; 

   любопитни акценти върху математически куриози като  
например защо ни харесват фигури, създадени  
на принципа на златното сечение.

  идеи за експерименти, наблюдения и игри,  
които насърчават самостоятелното обучение. Превод: Любомир Николов

Задачки решавай, любопитни 
факти научавай! 

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот
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Весело пътешествие в света 

на задачките 

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот

Книги с мисия: превръщат страховитата математика  
в забавление, а всеки малчуган – в суперумник!

Морковите винаги ли са били оранжеви? Може ли змията да изгуби езика си? 
По дърветата ли растат парите? Полезни ли са безалкохолните? В „Математика 

за лека нощ“ задачките и забавните факти се комбинират с лекота, за да се 
получи едно щуро и завладяващо приключение! Тази магическа формула 

превърна поредицата на Лора Овърдек в любима на хиляди любознателни 
хлапета по света, а и на техните родители.

Всяка книга съдържа задачки с различни нива на трудност:  
ЗА УМНИЧЕТА, УМНИЦИ И ГОЛЕМИ УМНИЦИ.  

Чака ви и четвърта БОНУС задачка към редовните три!

В тази книга бие сърцето на истински гений! Авторката Лора Овърдек 
разкрива красотата и удоволствието от математиката и превръща 

задачите в любима част от детското ежедневие – далеч от училище и 
задължителните домашни, в най-уютната част от денонощието.

– Wall Street Journal 

Децата ми всяка вечер надават вой за тази книга. Малко четене, малко 
математика, малко упражнения за ума… ОБОЖАВАТ Я. 

– Кей Джей дел Антония, блогър

Лора Овърдек и нейният съпруг Джон са големи фенове на числата 
и логическите загадки. Започват на шега да вмъкват задачки покрай 
приказките за лека нощ, които разказват на трите си деца, и скоро се ражда 
идеята за „Математика за лека нощ“. За шест месеца уебсайтът  
www.bedtimemath.org и фейсбук страницата им събират повече от  
20 000 ентусиазирани последователи – родители, учители и директори. 
Най-харесваните задачи и предизвикателства събират в три забавни книги. 

 Лора има бакалавърска степен по астрофизика от „Принстън“ и 
магистърска степен по бизнес администрация от „Уортън“.
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Забавни задачки за малки умници

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот

Задачки решавай, любопитни 
факти научавай! 

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот
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на задачките 

Лора Овърдек
Илюстрации Джим Пейлот
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Цена: 9,99 лв.
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Снежната царкиня

Рут Сандерсън

Илюстрации: Ана Григориев

Магьосникът
от Оз

Лешникотрошачката
Илюстрации: Ана Григориев

Цена: 17,99 лв.

„Лешникотрошачката“ е написана от Хофман 
през далечната 1816 година, но придобива световна 
популярност чрез едноименния балет на Чайковски.

Пленила сърцата на милиони деца по света, днес 
тази любима приказка е пред вас в ново издание с 

изумителните илюстрации на Ана Григориев.

По приказката на  Е. Т. А. Хофман

Л
ешникотрошачката Магарешката 

кожа„Магарешката кожа“ е написана от Шарл Перо  
през далечната 1695 и вече повече от 300 години се 

радва на световна популярност.
Пленила сърцата на милиони деца по света, днес 
тази любима приказка е пред вас в ново издание с 

изумителните илюстрации на Ана Григориев.

М
агарешката кож

а

Илюстрации: Ана Григориев

По приказката на Шарл Перо

Цена: 17,99 лв.

М
алкият принц Малкият

принц

Антоан дьо Сент-Екзюпери

Ант
оан дьо Сент-Екзюпери

Класическият шедьовър на именития френски  
автор и пилот Антоан дьо Сент-Екзюпери!

„Малкият принц“ е познат на поколения читатели  
и е оставил в тях следа за цял живот. 

В това издание преводът е изцяло нов и е дело 
на преводача на „Властелинът на пръстените“ 

Любомир Николов, известен с майсторството си  
и първата си преводаческа страст – френския език.

Книгата е подходяща както за деца, пред чийто 
поглед малкият принц тепърва ще отвори пълната 

си с копнеж и звезди душа, така и за пораснали 
читатели, които жадуват за нова философска среща  

с малкия пътешественик.

Цена: 11,99 лв.

www.soft-press.com

С 

ОРИГИНАЛНИ

илюстрации 

от автора

Безброй са имената на великите българи, 
чиито стремежи и въжделения, претворени в 
дела, се вплитат в нелекия път на България 
през вековете. Наред с неизброимите славни 
победи в кръвопролитни битки, в нашата 

история има трагични страници на поражения 
и загуби, оставили неизличими следи в 

съзнанието на народа ни. Ехото от онези 
далечни събития, което достига до нас от 

дълбините на времето, както и паметта за 
сътвореното от предците ни, ни помага да 

съхраняваме националния си дух.

Ние се прекланяме пред великите българи. 
Техният пример ни въодушевява и ни кара да 

се чувстваме горди, че сме българи –  
техни достойни наследници.

Съставител: Христина Йотова
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Цена: 5,99 лв.
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Джохана Басфорд

Приключение с цветове  
и багри

РИСУВАТЕЛНА 
КНИГА

Световен феномен, издаден в 30 държави  
и с над 1,5 милиона продадени екземпляра!

Тайната градина е възхитителна книга 
за всички, изкушени от рисуването и 

изящните арт форми. Тя отвежда читателя на 
съзерцателна разходка из вълшебна градина, 
изпъстрена с красиви детайлни илюстрации. 

Страниците ѝ   са приютили причудливи 
растения и цветя и всевъзможни животинки, 

които само чакат да бъдат открити, 
дорисувани и оцветени.  

Джохана Басфорд е Първата дама на 
новото поколение арт книги. Изданията ѝ 
„Омагьосаната гора“ и „Тайната градина“ 

първи промениха смисъла на думите  
арт терапия, изкуство и книги за оцветяване 

и се превърнаха в световно явление. 

Цена: 15 лв.

Световен феномен, издаден в 30 държави  
и с над 1,5 милиона продадени екземпляра!

Омагьосаната гора е възхитителна книга 
за всички, изкушени от рисуването и 

изящните арт форми. Тя отвежда на цветно 
приключение през вълшебна гора, в чието 

сърце се издига величествен замък. По пътя 
към него, сред древни дървета и спиращи 
дъха цветя, се крият чудновати животни и 

магически предмети. А съберат ли се деветте 
магически символа, дворецът разкрива своята 

голяма тайна! 

Джохана Басфорд е Първата дама на 
новото поколение арт книги. Изданията ѝ 
„Омагьосаната гора“ и „Тайната градина“ 

първи промениха смисъла на думите  
арт терапия, изкуство и книги за оцветяване 

и се превърнаха в световно явление. 
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Приключение  
с цветове и багри

РИСУВАТЕЛНА
КНИГА

Цена: 15 лв.

Джохана Басфорд е Първата дама  
на новото поколение създатели на арт книги,  

а новаторският ѝ   стил преобрази завинаги  
книжната индустрия.  

ТАЙНАТА ГРАДИНА и ОМАГЬОСАНАТА ГОРА 
промениха смисъла на думите арт терапия,  

рисуване за релаксация и книги за оцветяване  
и се превърнаха в  

световен феномен с многомилионни тиражи.

ИЗГУБЕН ОКЕАН разкрива своите тайнствени 
дълбини, където са скътани коралови градини, чудати 

морски обитатели и отломки от потънали кораби.  
Страниците ѝ   са приютили безценни съкровища – 

детайлни илюстрации, които подмамват читателя да ги 
оцвети, като развихри въображението си. 
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Покажете ни своите  
оцветени страници в  
Тайната градина на рисувателните книги –  
група за обмен на идеи,  
препоръки и вдъхновения:

https://www.facebook.com/groups/risuvatelniknigi

Цена: 15 лв.

Джохана Басфорд
Световен бестселър автор #1

Приключение  
с цветове и багри

РИСУВАТЕЛНА КНИГА

ПОДАРЪК
ЧЕТВОРЕН

ПЛАКАТ

Посетете сайта на Джохана JohannaBasford.com, както и  
българската група във фейсбук „Тайната градина на рисувателните книги“ 

www.facebook.com/groups/risuvatelniknigi

Мишел Гейбъл

Вдъхновен 
от истинска 

история

Мишел Гейбъл

Три жени от различни поколения.  
Една мистериозна книга, която ги свързва.  

Пътешествие, изпълнено с тайни и непреодолима любов.

Животът на Лоръл изглежда като прочетен роман. Скучен 
роман, ако питате дъщеря ѝ   Ани. Наскоро завършила уни-
верситет, безработна и току-що сгодена, Ани е свикнала да 
не очаква изненади от майка си. И почти се е отказала да ѝ   

задава най-важния въпрос – този за своя баща. До момента, 
в който една стара книга се изправя на пътя ѝ  . Биографията 

на Гладис Спенсър-Чърчил, легендарната херцогиня   
Марлборо, на пръв поглед няма нищо общо с Лоръл и Ани. 

Но когато двете прелитат океана, за да сключат сделка за от-
давна наследен английски имот, Ани открива, че събитията 

в книгата се случват именно тук – в живописното градче, 
скрило порутено имение. Затъвайки все по-дълбоко в  

историята на неподражаемата херцогиня, младата жена 
започва да нарежда пъзела на собствения си живот.  

И няма друг избор, освен да последва ключа  
към последната тайна на майка си. 

Негов дом е Париж. 

Вдъхновен от истинската история на Гладис  
Спенсър-Чърчил – красивата, ексцентрична и невероятно 

начетена съвременница на Уортън, Пруст и Чърчил, втори-
ят роман на Мишел Гейбъл е изящна плетеница от любовна 

история и литературна мистерия.

Цена: 17 лв.

www.soft-press.com

От автора на бестселъра
Парижкият апартамент

Щ
е се видим в П

ариж
М

ишел Г
ейбъл

Родена и отраснала в Ню Йорк,  
Лорън Уилиг е автор на петнайсет исторически 

бестселъра. Книгите ѝ   са преведени на повече  
от осемнайсет езика и са носители  

на литературни награди като  
RITA, Booksellers Best и Golden Leaf.

2009 г. Нюйоркчанката Джулия Конли получава 
изненадващо наследство от непозната пралеля – 

старинна къща в лондонско предградие от началото 
на XIX век. Когато пристига в Лондон да подготви 

имота за продан, младата жена не подозира, че 
фамилната къща крие мрачна тайна на сто и шейсет 
години. Джулия се заема да я разплете, след като в 

гардероб с двойна стена открива пленителна картина 
на малко известен художник прерафаелит, изчезнал 
безследно през 1850 година. В начинанието ѝ   помага 
чаровният британски антиквар Никълъс Дорингтън, 

който премълчава своето минало. 

1849 г. Красивата Имоджен е прекарала десет 
самотни години в златна клетка, потиснала емоциите 
си и пренебрегвана от мъжа си – богатия възрастен 

търговец Артър Грантъм. Но всичко се променя, 
когато в къщата пристига талантливият изгряващ 
художник Гавин Торн, за да нарисува господарката 
на дома. Чувствителният портретист вижда отвъд 
маската на перфектна съпруга и долавя болката на 

Имоджен. Дългите часове, които двамата прекарват 
заедно в работа по картината, полагат основите на 
красива, но обречена любов, чийто край е обвит в 

тайнственост...

Цена: 15,99 лв.

www.soft-press.com

Лорън
Уилиг



ЗЛАТНА КНИГА НА 
ТАЛАНТА

ЗЛАТН
А КН

И
ГА Н

А ТА
ЛАН

ТА

ДАНИЕЛ КОЙЛ

ДАН
И

Е
Л КО

Й
Л

52 СЪВЕТА
КАК ДА РАЗВИЕМ ТАЛАНТА 

В СЕБЕ СИ И В СВОИТЕ ДЕЦА

„Златна книга на таланта“ трябва да се връчва на всеки ученик при 
дипломирането му, на всеки млад родител в родилното, на всеки мени-
джър през първия работен ден. Прекрасна в своята простота и подкре-
пена със солидни научни доказателства, тази книга е наръчник за от-
глеждане на съвършенство.

Чарлс Дюиг, автор на „Силата на навиците“

Обикновено е доста незряло да се изразяваш с хиперболи като „проме-
ня живота ви“, но просто няма друг начин да опиша „Златна книга на 
таланта“. Половин час, след като започнах да я чета, вече изпробвах 
нови неща и оттогава не съм спирал. Брилянтна книга. И да, наистина 
променя живота ви.

Том Питърс, съавтор на „В търсене на съвършенството“

Независимо дали развивате таланта си в областта на спорта,  из-
куството, науката или бизнеса, ако някога сте си задавали въпроса 
„Как да стана по-добър?“, тази книга е точно за вас.

„ЗЛАТНА КНИГА НА ТАЛАНТА“ Е ПРАКТИЧЕН 
НАРЪЧНИК С 52 СЪВЕТА, КОИТО:

ИЗПОЛЗВАТ ДЪЛГОГОДИШНИЯ ОПИТ НА  
НАЙ-ДОБРИТЕ ШКОЛИ ЗА ТАЛАНТИ В СВЕТА;

ПРДЛАГАТ НАУЧНОДОКАЗАНИ И МНОГОКРАТНО  
ТЕСТВАНИ НА ПРАКТИКА МЕТОДИ;

ИЗГРАЖДАТ ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  
НА ТАЛАНТА.

www.soft-press.com

Цена: 15 лв.

Тази книга е изградена върху 
идеята, че най-добрият начин 
за развитие на таланта е да се 
следват доказаните техники, 
използвани в инкубаторите за 
таланти. Съветите, които съм 
събрал са кратки – не защото 
са опростени изкуствено, а за-
щото ключът е именно в прос-
тотата. Науката неврология, 
която е в основата, е неверо-
ятна и изключително сложна, 
но есенцията се свежда до една 
фундаментална истина: Мал-
ките стъпки, повтарящи се 
във времето, ни преобразяват. 
Какъвто и талант да сте реши-
ли да изграждате – от голф уме-
ния до изучаване на нов език, от 
свирене на китара до бизнес ин-
вестиции, бъдете сигурни в едно: 
родени сте с механизъм, който 
позволява да превърнете трома-
вите действия на начинаещия в 
бързина и свобода. Този механи-
зъм не се контролира от гените, 
а лично от вас. Всеки ден, всяка 
тренировка са стъпка към едно 
по-различно бъдеще.

Обнадеждаваща идея. И 
най-обнадеждаващото в нея е, че 
е факт.

Даниел Койл

Даниел Койл е автор на бест-
селърите „Войната на Ланс Ар-
мстронг“ и „Шифърът на та-
ланта“ и хоноруван редактор 
за списание „Аутсайд“. Именно 
ангажиментите му като жур-
налист го отвеждат в т.нар. 
„инкубатори за таланти“ - мал-
ки места, от които произлизат 
огромен брой световни майсто-
ри в областта на спорта, из-
куството, музиката, бизнеса и 
математиката. 

В продължение на пет години 
Даниел Койл детайлно проучва 
практиките в тези необикнове-
ни школи, провежда десетки ин-
тервюта със световноизвестни 
ментори и треньори и се допит-
ва до най-прогресивните учени 
в изследователските центрове, 
посветени на науката за разви-
тие на таланта. 

Неговите най-важните из-
води, техники и стратегии са 
събрани в „Златна книга на та-
ланта“.

ИНОВАТОРИТЕ

Гениите,  

които изобретиха 

 цифровото 

 бъдеще

Уолтър

Айзъксън
Авторът на   

официалната биография   

на Стив Джобс
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Българската традиционна кухня е пъстра плетеница от нашите обичаи, бит и религия, 
от географските особености на страната и многовековната история на държавата ни.

Житото и баклата на траките, домашните животни на славяните и кобилското 
мляко на прабългарите са поставили началото на специфичната национална 
кухня, обогатена през вековете със зеленчуковите култури на Америка, богатите и 
ароматни гозби от Ориента и силното влияние на немските и френски кулинарни 
традиции след Освобождението.

И до днес ястията от националната ни кухня остават предпочитани за всяко 
поколение, защото в тях се крие онази невидима подправка на традициите, която 
прави вкуса неповторим.

В Българска традиционна кухня e събранo най-доброто от кулинарната ни 
история. Тук ще откриете:
   над 1500 рецепти, групирани по категории – от свежи салати и пикантни разядки, през ястия 

с месо и постни деликатеси, до пухкави домашни печива, десерти, традиционна зимнина и 
ароматни ликьори;

   практични кулинарни техники и хитрини, които ще превърнат готвенето в удоволствие дори за 
начинаещите в кухнята;

   любопитни факти за българските обичаи и подбрани ястия, които се приготвят за най-
популярните български празници – Богоявление, Ивановден, Великден, Гергьовден, Никулден, 
Коледа и много други. 

Българска традиционна кухня е повече от сборник с рецепти. Това е книга, сбрала 
нашите традиции.

Цена: 23,99 лв.

www.soft-press.com
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Прозорецът на Овертон или

Глен Бек е телевизионер, радиоводещ, политически коментатор, книго-
издател, продуцент, режисьор, предприемач и брилянтен визионер. Той 
е бестселър автор № 1 на 13 книги, а прозорливият му роман „Залезът 
на демокрацията” е на път да се превърне в мрачното пророческо 
откровение на нашия век.

Вечно актуален роман, обречен да е колкото противоречив, толкова и 
прозорлив! Без оглед на политическата ви ориентация, този хичкокски 
трилър ще ви накара да го прелиствате до среднощ.

Джеймс Ролинс, бестселър автор на Ню Йорк Таймс
  
Пророческа творба. От години не съм чел толкова добър трилър.

Винс Флин, бестселър автор на Ню Йорк Таймс
 
Глен Бек знае как да ни изплаши с това, което предстои. Пригответе се 
да спите на запалена лампа. Няма да гледате на света по същия начин.

Брад Мелцер, бестселър автор на Ню Йорк Таймс

Цена: 17 лв.

www.soft-press.com

„Прозорецът на Овертон” е манипулативна техника, замислена 
да контролира живота, законите и бъдещето на всяка държава. 
Тя е начин за проследяване и тотално преобръщане на общест-
вените нагласи. Така управляващите подменят актуалните 
теми на деня, неусетно легализират абсурдни идеи и държат в 
подчинение своите избиратели. Вече години наред...

За потомствения богаташ и специалист по връзки с обществе-
ността Ноа Гарднър политиката е само работа – нещо, за което 
не прави грешката да се замисля. Но неочакваната среща с по-
тайната Моли Рос му отваря очите не просто за поредната све-
товна конспирация, а за края на демокрацията като система на 
свободните хора. И замесените в световния заговор са личнос-
ти, на които е имал доверие, хора с положение... хора с пари. 

Подкрепен с множество доказателства, официални и разсекре-
тени правителствени документи, романът ще ви разтърси с 
художествено откровение за заплаха, която не е художествена 
измислица.

Поради големия читателски интерес: второ допълнено издание

БАЗИРАН НА

РАЗСЕКРЕТЕНИ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
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