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За нас
„Мармот“ е издателство за
литература за деца от 0-12 г.
Книгите, на които залагаме в
портфолиото си, са съвременна
художествена литература от
български и чужди автори.
Търсим и налагаме заглавия
извън задължителната литература
или класическите произведения,
по-близки до съвременното
дете и съобразени с неговата
чувствителност.

Гордеем се, че вече 7 години
помагаме на децата да откриват
книгите, с които обикват четенето.

Шантавѝя до Шия
Поредица, част 1

„Перото” 2019 - номинация

За книгата
Стиска ли ти да се изправиш лице в лице със Стефания
– Шантавѝя, която може (или не може) да превръща
хората в зайци, бухали, кози и гъсеници?

Плановете за лятото на близнаците Лина и Нико стават на
пух и прах, когато семейството им се мести в нов дом… на
село! За нула време децата успяват да се спречкат с новата
си съседка, което поставя началото на върволица смешни,
страшни и неочаквани събития.
Възможно ли е, тъкмо когато стане напечено, да стане още
по-напечено?

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 160
Размер: 16,5 cm x 23 cm
Меки корици
Черно-бели илюстрации
Възраст: 7+
ISBN 978-619-7241-10-5

Част 2

април 2020

Приключенията
на мотовете
Поредица, част 1

Здравей, ново утре!

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 96
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветна и черно-бели
илюстрацци
Възраст: 6-10
ISBN 978-619-7241-01-3
ИЗДАДЕНА ОЩЕ В:
Китай

„Бисерче вълшебно” 2014 първа награда

За поредицата
Мотовете са пухкави и
добродушни същества, които
живеят спотаени в гардероба,
обагрени в шарените цветове
на любимите ни дрехи. Нещо

„Приключенията

обаче ги тревожи… Мотовете

на мотовете” е

малко по малко губят цветовете

увлекателно четиво,

си и има опасност да изчезнат

което интригува и

завинаги… Ще успеят ли да

говори на език, който

измислят план как да помогнат

усмихва и малчуганите,

на хората?

и родителите им.

Приключенията
на мотовете
Поредица, част 2

Мукс отвръща на удара

Във втората част на поредицата се появяват лошите
моДове, които са пълната противоположност на чистите
и шарени мотове. Те живеят в коша с мръсното пране,
мързеливи са и много миризливи!
И точно сега, когато в Мотилия цари прекрасна хармония,
лошият мод Мрън и армията му са на път да преобърнат
всичко с главата надолу. Дали Мукс и верните му приятели
ще успеят да му се противопоставят или това ще е краят на
пъстрия живот и на любимите ни пухчовци?
ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 136
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветна и черно-бели
илюстрацци
Възраст: 6-10
ISBN 978-619-7241-02-0
ИЗДАДЕНА ОЩЕ В:
Китай

Приключенията
на мотовете
Поредица, част 3

Спасяването на
хълцащата принцеса
„Перото” 2016 - номинация

Дали Мукс ще намери лек за малката си дъщеричка?
Очаква го вълнуващо приключение, изпълнено с
опасности, неочаквани обрати, досадни модове, една мечка
и … гушкащо чудовище.
Той обаче е твърдо решен да не се отказва пред
предизвикателствата, защото „няма нищо случайно в този
живот, дори и да си един объркан мот. И ако съдбата е на
твоя страна, тя те води по верния път към твойта мечта.“
Е, готови ли сте да го последвате?

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 144
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветна и черно-бели
илюстрацци
Възраст: 6-10
ISBN 978-619-7241-03-7
ИЗДАДЕНА ОЩЕ В: Китай

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 160
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветна и черно-бели
илюстрацци
Възраст: 6-10

Приключенията
на мотовете

ISBN 978-619-7241-12-9

Поредица, част 4

Вълшебникът
се смее последен
От последната ни среща с мотовете изминаха толкова
години, че някой дори написа в Древната им книга как
злите модове са само страшна легенда. Магу порасна
като пакостливо любопитно мотче. Но точно това нейно
любопитство беше и причината легендата да напомни за
себе си, а мотове и модове отново да се изправят едни
срещу други в напрегната последна битка...

„Магията понякога ми бяга, но хиляди години опит и една
тояга, и вместо древен мот хилядолетник от днес ще ме
наричате вълшебник.”

Приказки от
света на мотовете

Приказки от
света на мотовете

Поредица, част 1

Поредица, част 2

Първата беля
на Мукс

Принцеса Пагу не
може да заспи

За поредицата
След успеха на поредицата „Приключенията на мотовете“,
създадохме тази поредица за по-малките читатели. В
нея мотовете са още малки деца, които се сблъскват с
предизвикателства, познати на всяко мъниче.

Един ден принцеса Пагу тръгна да се скита из къщата
на хората, в чийто гардероб живееха. Този ден обаче
не знаеше, че момиченцето на семейство Усмивкови –
малката Радост, си беше намерила котенце на улицата.
Така, в добре познатия й дом, където за хората тя беше
абсолютно невидима, имаше нов гост – малкото игриво

Ето че настъпи денят, в който Мукс издебна, докато и мама

коте Писи, което, както всички останали животни,

и татко не гледаха и подаде любопитна муцунка навън…

можеше да вижда мотчетата…

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 32
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветни илюстрации
Възраст: 3-6

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 32
Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици
Цветни илюстрации
Възраст: 3-6

ISBN 978-619-7241-06-8

ISBN 978-619-7241-07-5

Кико без крила

„Бисерче вълшебно” 2019
- първа награда

За книгата
Един ден Кико се събужда на небето, но
без крила, с които да се върне на земята.
Затова трябва да измисли начин как да
се спогоди с гъските, които управляват
въздушното царство, но никак не са в
настроение за преговори.
„Кико без крила“ е весела книжка за
приятелството, което дебне зад всеки
храст и зад всеки облак.

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 36
Размер: 25 cm x 25 cm
Меки корици
Цветни илюстрации
Възраст: 3-7
ISBN 978-619-7241-08-2

Моите
красиви рога
„Бисерче вълшебно” 2017 първа награда
„Перото” 2017 - номинация
„К. Константинов” 2017 - номинация

За книгата
Еленът Вундаба си има само един рог, но
пък как се смеят очите му, когато говори!
Ами домът му? Там расте най-вкусната
деликатесна трева, а след дъжд блещука
локва, в която може да се оглеждаш с дни.
Компания му правят мълчалива калинка и
една уплашена лястовичка със смело сърце.
Но какво ли ще се случи, когато крехкият
му свят се пропука… Ще намери ли сили да
повярва, че всяко нещо в живота – и сладко,
и горчиво – винаги се случва с цел?

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 60
Размер: 22 cm x 28 cm
Твърди корици
Цветни илюстрации
Възраст: 8+
ISBN 978-619-7241-04-4

Явора

За книгата
Запознайте се с Явора, която обича
името си, сезоните, своето дърво,
сестричката си…
Прекрасна история за едно необичайно
приятелство и онова ценно време от
детството, на което често не обръщаме
внимание. Книга за моментите, в които
оставаш сам, но вместо да скучаеш,
откриваш магията наоколо само така,
както едно дете би могло.

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 40
Размер: 21.5 cm x 21.5 cm
Твърди корици
Цветни илюстрации
Възраст: 0-7
ISBN 978-619-7241-09-9

Кой вдига
врява?

За книгата
Да живееш в хармония със съседите си не винаги е лесно,
особено, когато си мечка, която иска да спи зимен сън,
кенгуру, на което му се танцува, котка със страст към
музиката, гладен прасчо или уплашен мишок. За щастие,
решение има, стига да си достатъчно търпелив като
господин Бухал, хазяинът, за да го откриеш.
Тази топла и смешна история, публикувана за първи път
през 1972-а, звучи също толкова актуално и днес. Да си
признаем, колко често се е случвало толерантността към
навиците на съседите ни да виси на косъм?

ДАННИ ЗА КНИГАТА:
Страници: 32
Размер: 20.3 cm x 28 cm
Твърди корици
Цветни илюстрации
Age: 0-7
ISBN 978-619-7241-11-2

Четенето е преди всичко удоволствие
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