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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.

книгите, с които обикват

четенето. 

Гордеем се, че вече 7 години 
помагаме на децата да откриват



Агата

Поредица, части 1-2

Автор: Александра Георгиева
Илюстратор: 

Маргарита Стаменова
Размер: 13 cm x 19.7 cm

Меки корици
Черно-бели илюстрации

Възраст: 6-8

ISBN 978-619-7241-16-7
ISBN 978-619-7241-17-4

С какви ли отношения, емоции и предизвикателства ще се 

сблъска и овладее Агата през първата си година в училище? Да 

попаднеш в нова и непозната среда е вълнуващо, и още как! А 

годината обещава да е емоционална и за нейните приятели, за 

мама, татко и баба, както и за любимия й котарак Балтазар.

„Здравей! Аз съм Агата и скоро ще 

тръгна на училище. Имам нова раница 

със звездички! В нея сме наредили 

тетрадките, моливите, острилката 

и химикалките. Даже боички! Дали 

трябва още нещо? Мама каза, че на 

първия учебен ден се подарява букет 

с цветя. А какво ли ще стане, ако 

подаря кактус в саксия?“



Представете си свят, в който всеки е добър. 

Възможно ли е?

С прекрасните илюстрации на 38 обичани 

илюстратори от цял свят „От сърце“ е 

вдъхновяваща книга за всички онези начини, 

чрез които децата могат да усетят добротата 

- от дребните жестове на споделянето до 

приемането на другите, които имат нужда от 

подкрепа и разбиране.

От сърце

Книга за добротата

Автор: Алисън Грийн
Илюстратори: Аксел 

Шефлър и още 37 прочути 
илюстратори от цял свят

Твърди корици
Страници: 48

Цветни илюстрации

Възраст: 3-8

ISBN 978-619-7241-15-0



Пилето със сини крака Синьокрачко 

и пчелата с авантюристичен дух 

Жужа никога не скучаят - просто не 

им остава време измежду всички 

приключения, които си измислят.

Двамата отиват на лов за туземци, 

правят експедиция до Северния 

полюс и къщата на Дядо Коледа, прогонват избягал 

от цирка крокодил с гнили ябълки, откриват портал 

на времето в кухнята на Синьорачко, запознават се 

с най-намусения заек на света и какво ли още не. В 

поредица от смешни, тъжни и страшни случки двамата 

се забавляват и неусетно се учат какво е приятелството.

Невероятните 
приключения на 
Синьокрачко и 

Жужа

Автор: Мария Ангелова
Илюстратор: Елена Ванс

Страници: 80
Твърди корици
Цветни илюстрации

Възраст: 5-8

ISBN 978-619-7241-14-3



За какво са приятелите, 
ако не за да ти помогнат 
да изпълниш мечтите си? 
За какво са мечтите, ако 

изгубиш сърцето си? 
За какво е сърцето ти, ако 

си пълен с мъгла? 

Едно парцалено слонче и 
една вярна мишка в 

красива парцалена исто-
рия с различни краища.

Парцалена история с два края

Слончето, което 
искаше да лети

Автор и илюстратор: 
Лиляна Дворянова

Твърди корици
Страници: 32
Цветни илюстрации

Възраст: 3-7

ISBN 978-619-7241-13-6



Мотовете са пухкави и добродушни 

същества, които живеят спотаени 

в гардероба, обагрени в шарените 

цветове на любимите ни дрехи. 

Нещо обаче ги тревожи… Мотовете 

малко по малко губят цветовете си и 

има опасност да изчезнат завинаги… 

Ще успеят ли да измислят план как да 

помогнат на хората?

„Приключенията на мотовете” е 

увлекателно четиво, което интригува 

и говори на език, който усмихва и 

малчуганите, и родителите им.
10 000 продадени копия 

в България

Над

Над
продадени 
копия в Китай50 000

„Перото” 
Номинация, 

2016 г.

„Бисерче 
вълшебно”
Първа награда, 

2014 г.

Най-четена 
детска поредица

Награда на Столична 
библиотека, 2019 г.

Приключенията 
на мотовете

Поредица, части 1-4

Автори: Радостина Николова,
Андрей Михов

Илюстратор: 
Мелина-Елина Бондокова

Размер: 14 cm x 21 cm
Меки корици

Цветни и черно-бели илюстрации
Възраст: 6-10

ИЗДАДЕНА ОЩЕ В: Китай

ISBN 978-619-7241-01-3
ISBN 978-619-7241-02-0
ISBN 978-619-7241-03-7
ISBN 978-619-7241-12-9



Да живееш в хармония със съседите си невинаги 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?

Кой вдига 
врява?

ISBN 978-619-7241-11-2

Автор: Пола Шер
Илюстратор: Стан Мак

Страници: 32
Размер: 20.3 cm x 28 cm

Твърди корици
Цветни илюстрации

Възраст: 0-7



Кико без крила

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.

„Бисерче вълшебно”
Първа награда, 2019 г.

Автор: Радостина Николова
Илюстратор: Матея Аркова

Страници: 36
Размер: 25 cm x 25 cm

Меки корици
Цветни илюстрации

Възраст: 3-7

ISBN 978-619-7241-08-2



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?

Шантавия до Шия

Стиска ли ти да се 

изправиш лице в 

лице със Стефания 

– Шантавия, която 

може (или не може) 

да превръща хората в 

зайци, бухали, кози и 

гъсеници?

Автор: Радостина Николова
Илюстратор: Христина Ефтимова

Страници: 160
Размер: 16,5 cm x 23 cm
Меки корици
Черно-бели илюстрации

Възраст: 7+

ISBN 978-619-7241-10-5

„Перото” 2019
номинация
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