
Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Светът е пълен с разни неща 
и наистина има нужда някой 
да ги потърси и намери. 
Именно това правят 
нещотърсачите.“ 
 
от „Пипи Дългото чорапче“, 
Астрид Линдгрен 

Късметът: 
Реализация! Ще намериш 
нещата, които търсиш 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Mobilis in mobili - Подвижен в 
подвижното“ - девизът на 
„Наутилус“, подводницата, 
родила се първо във 
въображението на Жул Верн, 
описана в „Капитан Немо“. 

Късметът: 
Предприемчивост.  
Ще превърнеш идеите си в 
реалност 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

Сицилия на 
Сардиня: „Слушай, 

защо да не отидем да 
поскитаме? Робини сме на 
географската карта, която 
ни е отредила това място, по 
средата на Средиземно море, 
а то е малко колкото една 
вана.“ 
 
от „Географията в отпуск“ ,  
Джани Родари 

Късметът: 
Пътешествия - дай им шанс! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

“Погледнах 
котака, после 

Дебеланка (…) Налях им в 
устата по малко гаргара и в 
носа им капнах от лютите 
капки. Те прихнаха лудо, скочиха 
веднага, блъснаха се в стола, 
лампата свалиха. Баба се 
притече. Те се не смириха. Тя с 
поглед ме стрелна и строго ми 
рече: 
- Слушай, Патилане! Да не беше 
болен, знаеш що те чака!   
 

от „Патиланско царство“, Ран 
Босилек 

Късметът: 
Здравето. Чети повече 
забавни книги, защото както 
се знае, смехът лекува! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Хайде да си 
поиграем бе, дядо! 

Хайде, вземи ме в торбата си 
бе, дядо!“  
Но старото кенгуру си 
държало в торбата един 
милион книги и му отговаряло: 
„Не може. В торбата  
държа си творбата!“ 
 
от „Копче за сън“, Валери 
Петров 

Късметът: 
Мъдрост. Познавай 
правилните приоритети 
(навреме)! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Войната спря за 
малко, а после започна 

бавно да се разтваря в 
светлината, излъчвана от 
машината. Колкото по-ярко 
бликаше светлината, колкото 
по-гръмко звучеше химнът, 
толкова по-бързо изчезваше 
Войната, а с нея и мракът, и 
бодливите черни цветя. Рондо 
пя своя химн, докато черните 
цветя изчезнаха и мракът се 
разсея докрай.“ 
 

от „Войната, която промени 
Рондо“ на Романа Романишин 
и Андрий Лесив 

Късметът: 
Мир! В дома, по света и в 
мислите! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

   



Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Било ранно 
утро, когато 

директорът видял, че 
пристига костенурка - 
цялата в кал и много 
отслабнала, една костенурка, 
на чийто гръб лежал издъхващ 
човек, овързан с лиани, за да не 
падне. Директорът познал 
своя приятел и сам хукнал да 
търси лекарства, с които 
ловецът се излекувал начаса.“   
 
от „Гигантската костенурка, 
Орасио Кирога  

Късметът: 
Здравето. Най-добре е да си 
здрав, но ако се наложи - 
нека винаги има кой и как 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„- Весела Коледа, 
Боб! - рече Скрудж с 

настойчивост, която човек не 
можеше да сбърка с нещо друго, 
като го потупваше по гърба. - По-
весела Коледа, Боб, добри ми 
човече, отколкото съм ти 
създавал в продължение на много 
години. Ще ти повиша заплатата 
и ще се постарая да помогна на 
семейството ти, което се мъчи 
да свърже двата края, и ние 
двамата ще обсъдим работите 
ви още този следобед, пред съд с 
горещо коледно вино, с плодове и 
канела, Боб!“ 
от  „Коледна песен“, Чарлз Дикенс 

Късметът: 
Богатство - да го 
управляваш толкова добре, 
че да имаш и за добрини! 
И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

   

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„- Имам си рожба! Чуйте какво 
ви казвам, роди ми се дете! 
- Мъжко или женско? - попита 
Пер Черепа от своя ъгъл. 
- Разбойническа дъщеря, какво 
щастие! - крещеше Матис.“ 
От „Роня, дъщерята на 
разбойника“, Астрид Линдгрен 
 

Късметът: 
Ново чедо! С него по-голямо 
е сърцето! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Но ми се струва, че минаваме 
през възрождение всеки път, 
когато се променяме за 
хубаво или да лошо. Уверена 
съм в едно - добрината може 
да облагороди не само 
икабозите, а и страните по 
света.“ 
 
от „Икабог“, Дж. К. Роулинг 

Късметът: 
Добродетелност! Ще 
правиш хората по-добри! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„В главата си 
нищо не можеш 

да скриеш, без аз да го видя -  
сложи ме и ще ти укажа  
къде е редно да отидеш. (…) 
Сложи ме и не се страхувай! 
Да се тревожиш, няма смисъл. 
В добри ръце си (и да ги 
нямам), щот` аз съм шапката 
мислител!“ 
 
от „Хари Потър“, Дж. К. 
Роулинг 

Късметът: 
Учение! Окриляващи 
възможности, за които да 
се потрудиш! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Само ѝ дайте шанс и тя ще 
ви докаже, че е наистина 
странна. Чудесно, прекрасно 
удивително странна!“ 
 
От „Как се пише „сьомга“? В. 
Любенова 

Късметът: 
Смелост! Откривай 
удоволствието да излизаш 
от зоната си на комфорт! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    



Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Нямам грижа вей ли, или сняг 
вали, 
щом тумбакът ми е пълен с 
мед! 
Нямам грижа дали мръзне, или 
се топи, 
щом муцината ми е потънала 
във мед!“ 

от „Мечо Пух“, А. А. Милн 

Късметът: 
Благоденствие! Или 
„Колкото повече, толкова 
повече!“ 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Е, Реджи е като ходещ виц, 
който ви гъделичка, докато 
вече не можете да дишате 
от смях.“ 

От „Как се пише „сьомга“? В. 
Любенова 

Късметът: 
Добър приятел, с когото да 
се смееш и без да искаш! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Рибка и Мишка бяха родени 
един за друг! Допълваха се, 
разбираха се, имаха си 
доверие и харесваха едни и 
същи неща. Рибка най-после се 
почувства истински 
щастлив!“ 
 
от „Рибка“, Катя Антонова 

Късметът: 

Любовта! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„- Взеха ни на 
стоп -  отвърна Форд. 

-  Моля? — каза Артър. — Да не 
искаш да кажеш, че просто 
вдигнахме палци и някакво 
зелено опулено чудовище си 
показа главата навън и ни каза: 
„Хайде, момчета, качвайте се 
бързо, мога да ви закарам до 
Бейсингстоукското обръщало. 
— Ами, общо взето, да — каза 
Форд.“ 
от „Пътеводител на 
галактическия стопаджия“, 
Дъглас  

Късметът: 
Нова кола! Въпреки че 
понякога приключенията на 
стоп може да са страхотни! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Техният род 
започвал от 

Мързелон Първи, прочут със 
това, / че се будел едва, 
когато идвал часът за спане 
(преди това — не!), 
и затуй носел прякора 
Мързелон „Сънливеца“ 
След него царувал Мързелон 
„Ленивеца“ / а подир него — 
Мързелон Трети, представян 
легнал във всички портрети.“ 

от „Мързелонският род“ на 
Джани Родари 

Късметът: 
Мързелът - но не като грях, 
а като заслужена почивка! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„За своя най-
голяма изненада Али 

Баба видял наоколо грамади от 
съкровища — копринени тъкани, 
пъстроцветни килими, скъпоценни 
камъни, златни и сребърни 
монети. Едва сега бедният 
дървар разбрал, че тая пещера е 
скривалище на разбойниците, 
които пазели тук ограбените 
богатства. 
Али Баба разгледал натрупаните 
съкровища и без да мисли много, 
напълнил няколко торби със злато, 
натоварил ги на мулетата и ги 
покрил с дърва.“ 
 
от „Али Баба и четиридесетте 
разбойници“ 

Късметът: 
Богатство! Управлявай го 
мъдро! 
И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

 



Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Сетне Дребосъчето зачака 
гости (…) За един миг дори 
повярва, че ще стане чудо - 
ще му подарят кученце.!“ 

от „Карлсон, който живее на 
покрива“, Астрид Линдгрен 

Късметът: 
Нов домашен любимец! Или 
една изпълнена съкровена 
мечта 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„На площадката пред 
голямата палатка ги чакаха 
професор Маршан и Вроцлав, 
който за пръв път 
изглеждаше спокоен. 
Двамата учени цяла нощ бяха 
изследвали копието на 
плочката и бяха заснели всеки 
отделен йероглиф.“  

Късметът: 
Работа… която те прави 
щастлив(а)! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Построило си третото 
прасенце чудесна къщичка от 
тухли и заживяло щастливо в 
нея.“ 
 
от „Трите прасенца“, 
английска народна приказка 

Късметът: 

Нова къща! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Дядо им силно ги 
прегърна - и двамата. 

- Любовта е по-силна от всичко, 
скъпи мои! 
- И музиката - допълни Филип. 
- Тамино и Памина преминаха 
през изпитанията без 
талисмани, водени от любовта 
и музиката. Който има любов, 
той няма нужда от талисман - 
каза дядо им.“  

от „Приказка за Вълшебната 
флейта“ , В. А. Моцарт и Емануел 
Шиканедер, адаптация Ю. 
Спиридонова 

Късметът: 
Повече срещи с изкуството 
- защото изкуството 
отключва сърцето! 
И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

 „Хвърлил той 
веднъж в морето 

мрежата си, но загребал тиня. 
Втори път си мрежата 
разгънал — тя попаднала на 
водорасли.. Трети път си 
мрежата разгънал и извадил 
от водата рибка, но не като 
другите, а златна.“ 
от „Рибарят и златната 
рибка“, Ал. Пушкин 

Късметът: 
Късмет! Точно когато е 
нужно, ще получаваш това, 
което за другите е трудно!                  

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„Човек никога не 
знае кога ще стане прочут; 
просто се събужда една 
сутрин и още докато се 
протяга в гнездото, разбира, 
че е станал прочут. Да го 
питаш с какво е прочут, не 
може да ти обясни точно, а 
усеща, че е прочут.“ 
 
от „Ние, врабчетата“, 
Йордан Радичков 

Късметът: 
Слава! Да ти приляга и да 
имаш криле да я носиш! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

    



А ако късметите са ви харесали, може да 
подкрепите мисията ни да правим новини 
на детски език за децата на България, 
както и усилията ни за насърчавене на 
детското четене оттук - https://
www.knigovishte.bg/donation 

Твоят  
новогодишен 

 късмет 
от Книговище 

„- Нали казват: ако споделиш 
щастието си с някого, то е 
двойно по-голямо - заключи 
Неле. - А че важи и за къщички, 
не знаех досега…“ 

от „Лиза и Къпиновата 
принцеса“ на Мариане 
Ефингер 

Късметът: 
Щастието! - често е 
резултат от различни 
обстоятелства, но със 
сигурност сред тях са 
любовта и 
удовлетворението! 

И малък подарък от „Вижте: 
новините на детски език“ 

Скъпи приятели,  

Подготвихме Ви тези симпатични 
новогодишни късметчета с искреното 
пожелание за благополучна Нова година! 
 
Надяваме се, че ще Ви забавляват, ще ви 
напомнят какви разкошни детски книги 
има - някои познати, но други - не толкова 
- и с това ще добавят още сила към 
късметчетата, защото книгите носят 
мъдростта, а детските книги - 
мъдростта на детски език! 

Как се ползват? 

• Принтирайте ги! 
• Изрежете ги! 
• Навийте ги на малки свитъци и ги 
забодете на новогодишната баница. 
Може и около стръкчета дрян! 

• А може и да ги сгънете добре и да ги 
сложите в баницата, разбира се, добре 
опаковани в предпазващо ги фолио. 
 
Въртете баницата иииии… 
Да ви е късметлийска Новата година! 
 
Не пропускайте изненадките в QR-
кодовете 

Честита Коледа! 
Щастлива Нова година  
- в мир и благополучие!

https://www.knigovishte.bg/donation
https://www.knigovishte.bg/donation
https://www.knigovishte.bg/donation

