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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



Животните 
избират 

президент

Автори: Андре Родригес, 
Лариса Рибейро, Паула 

Дезгуалдо, Педро Маркун

Меки корици
Цветни илюстрации

Страници: 48
Размер: 21,5 cm x 21,5 cm

Възраст: 5-8

ISBN 978-619-7241-24-2

Как се случват изборите? 

Какво е демокрация? 

Кой управлява и измисля 

законите? Тези въпроси 

тепърва ще будят детското 

любопитство, а предстоящите 

избори са добър повод за 

разговор с децата.

Животните са ядосани на своя цар и решават, че е време за 

промяна. Напоследък Лъвът се грижи само за себе си. Това 

е повод поданиците му да се разбунтуват и да пожелаят за 

първи път в своята история да проведат избори за нов водач. 

Бухалът разяснява „какво са изборите“, а Змията, Ленивецът 

и Маймуната веднага се кандидатират за Президент. Лъвът 

решава също да се включи в надпреварата и така кампанията 

започва. А кой ще бъде първият Президент на животните ще 

покаже изборният резултат!



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

Включена в селекцията за каталога „White Ravens”
на Международната детско-юношеска библиотека в Мюнхен за 2020 г. 



Ото и 
дрипльовците

Автор: Матилда Удс
Илюстратор: Катрин Онеста

Меки корици
Черно-бели илюстрации

Страници: 320

Възраст: 9-12

ISBN 978-619-7241-21-1

Гората на 
изчезналите неща

Вълнуваща история за приятелството и неугасващата 

надежда, която да четеш на топло под одеялото.

Вечно зъзнещият град Ходелхорф приютява бандата 

на Дрипльовците. Те живеят по покривите, спазвайки 

стриктно своите закони. Крадат само това, от което 

наистина се нуждаят. Никога не оставят следи и винаги 

помагат на друг Дрипльо в беда.

Ото остава без дом, когато майка му изчезва. Той 

попада в капана на тайнствена фабрика, където в плен 

работят само деца. Ще успеят ли Дрипльовците да го 

спасят от злата Фрау Фербер? Какво ли дебне децата, 

ако се осмелят да навлязат в Гората на изчезналите 

неща, където бродят вълци и вещици и всякакви чудаци 

се крият из сенките? Ще намерят ли начин да върнат 

топлината и слънцето обратно в Ходелхорф?



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?“



Агата

Поредица, части 3-4

Автор: Александра Георгиева
Илюстратор: 

Маргарита Стаменова
Размер: 13 cm x 19.7 cm

Меки корици
Черно-бели илюстрации

Възраст: 6-8

ISBN 978-619-7241-19-8
ISBN 978-619-7241-20-4

„Здравей! Аз съм Агата! Онзи ден в нашия клас дойде ново 

момиче. Казва се Леда. Мисля, че е красива и умна, но май 

не ме харесва. Аз също не се разбирам с нея и това ме 

кара да се чувствам особено. Трябва ли всички в класа да 

сме приятели?“

„Декември е любимият ми месец, 

защото тогава е Коледа! Даже 

в училище ще имаме коледна 

викторина. А у дома ще украсим 

не само елха, но ще си вземем и 

бъдник... Балтазар мисли, че това 

може да наруши магическото 

равновесие. Дали няма да се 

обърка Коледата?“



Агата

Поредица, части 5-6

Автор: Александра Георгиева
Илюстратор: 

Маргарита Стаменова
Размер: 13 cm x 19.7 cm

Меки корици
Черно-бели илюстрации

Възраст: 6-8

ISBN 978-619-7241-22-8
ISBN 978-619-7241-23-5

Здравей! Аз съм Агата! Моята Баба прави най-вкусната 

мусака на света и разказва страхотни истории! 

Всяка вечер я прегръщам, а тя ми пожелава 

„Сладки сънища!“. Но сега e в болница и аз много 

се притеснявам! Дали всичко ще е наред?

Здравей, аз съм Агата! 

Знаеш ли, че сърцето има 

специална способност? То 

свързва хората! Ако любовта 

между тях е истинска, 

връзката никога не изчезва. 

Само трябва да се грижиш 

за нея и ще остане завинаги.



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?

„Бисерче вълшебно”  първа награда, 2017 г.

„Перото”  номинация, 2017 г.

„К. Константинов”  номинация, 2017 г.

Моите 
красиви рога

Автор: Радостина Николова
Илюстратор: 

Мелина-Елина Бондокова
Страници: 60

Размер: 22 cm x 28 cm
Твърди корици

Цветни илюстрации
Възраст: 8+

ISBN 978-619-7241-04-4



Когато една вечер Итън проверява под леглото за 

чудовището си, намира бележка: 

„За риба съм. Ще се върна след седмица. Гейб“

Какво ще прави Итън? 

Той има нужда от чудовище под леглото си. Появяват се 

чудовища заместници, но нито едно не е като Гейб. Зъбите 

на Хърбърт не са достатъчно остри, лигите на Мак са 

смехотворни, опашката на Синтия изобщо не е страшна, а 

Ралф има лак на ноктите! 

Не става! Как изобщо ще заспи Итън без своето чудовище?

„Къде ми е чудовището?“ е уникална книга за 

чудовища под леглото за деца, които обичат чудовища. 

Перфектният баланс от смешки и страхотии ще те държи 

под одеялото и скоро ще заспиш дълбоко. 

Къде ми е 
чудовището?

Автор: Aманда Нол
Илюстратор: Хауърд МакУилям

Страници: 32
Твърди корици
Цветни илюстрации

Възраст: 5-8

ISBN 978-619-7241-18-1



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



www.marmot-books.com

sales@marmot-books.com

facebook.com/marmotbooks

instagram.com/marmotbooks
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