НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Библиотека

Забавни истории на разказвач № 1 в света
Изложбата представя книги на Роалд Дал, публикувани в България от издателство
"Ентусиаст", които са част от колекция „Библиотека за ученика - прочети и върни“.

Заглавие: Дани - шампион на света
Запознайте се с: Дани и баща му. Сега ще те посветя в най-голямата
тайна на живота си. Дани обичаше баща си изключително много, ала си
представете само какво му беше, когато разбра, че той престъпва закона!
Дори възрастните понякога нарушават правилата, но Дани беше сигурен,
че татко му е все още добър, мил, умен и пълен с блестящи идеи.
Присъединете се към тях двамата в това вълнуващо приключение, защото
те се надяват да приведат в действие най-дръзкия и опасен план на
всички времена.

Заглавие: Фантастичният господин Фокс
Запознайте се: господин Фокс, неговото семейство и Бийн, Богис и Бънс.
Всеки път, когато господин Фокс открадне пиле от фермите им, Богис,
Бънс и Бийн побесняват! Тримата фермери са най-големите подлеци в
долината и са съставили коварен план да изкопаят веднъж завинаги
лисицата от дупката ѝ. Но те не знаят, че господин Фокс също има
фантастичен план...

Заглавие: Чарли и шоколадовата фабрика
Запознайте се с: Чарли Бъкет – положителният герой, Господин Уили
Уонка, Майк Тиви – момичето, което по цял ден гледа телевизия,
Огъстъс Глуп – лакомникът, Верука Солт - разглезеното от родителите си
момиче, Вайълет Борегард – момичето, което по цял ден дъвче дъвка и
Умпа-лумпите.

Заглавие: Чарли и големият стъклен асансьор
Запознайте се с: Чарли Бъкет, господин Уили Уонка, Дядо Джо, господин
и госпожа Бъкет, Ланселот Р. Гилиграс, Президент на САЩ, госпожица
Тибс, червейести книди, шантави шаради и умпа-лумпите. Чарли Бъкет
печели шоколадовата фабрика на Уили Уонка и предстои да получи
наградата си. Изведнъж се чува страховито свистене, докато пътува с
Големия стъклен асансьор. Така Чарли и семейството му се озовават в
земната орбита. Започва вълнуващо приключение, а единственият, който
знае какво да се направи, е господин Уили Уонка.

Заглавие: Костенурке, костенурке
Запознайте се с: господин Хопи, Алфи, госпожа Силвър, собственикът на
магазина за домашни любимци и ръкохватката за костенурки...Господин
Хопи е влюбен в съседката си госпожа Силвър, а госпожа Силвър много
обича костенурката си Алфи. Един ден госпожа Силвър пита господин
Хопи как да накара Алфи да порасне и изведнъж на господин Хопи му
хрумва брилянтната идея как да спечели сърцето й. Може ли с помощта
на едно вълшебно заклинание и няколко зелеви листа господин Хопи
най-сетне да бъде щастлив?

Заглавие: Вещиците
Запознайте се с: Момчето и баба му, и Върховната вещица...Вещиците са
отвратителни същества. Те се маскират като мили жени, но тайно искат
да заловят и изтребят всички деца, защото ги ненавиждат. За щастие,
едно момче и неговата баба знаят как да разпознават тези подли твари.
Но ще успеят ли да се отърват от тях завинаги?

Заглавие: Жирафът, пеликанът и аз
Запознайте се с: жирафът, пеликанът и маймуната...Дървета звънзвън…Цвърчащи
дражета…Гъделичкащи
близалки…Киселчета…
Най-голямата мечта на Били е да превърне една чудата стара дървена
къща в прекрасна сладкарница. Но един ден той научава, че в нея живеят
жираф, пеликан и маймуна, които имат компания за миене на прозорци.
На кого му е притрябвала стълба, щом разполага с жираф? Момчето се
сприятелява с животните, а когато се запознават с най-богатия мъж в
Англия, се оказва, че невероятната мечта на Били може би ще се сбъдне...

Заглавие: Джеймс и гигантската праскова
Запознайте се с: Джеймс Тротър, леля Спондж и леля Спайкър... Огромен
златен балон…Щипалки, задушени в слуз…Желирани комари…Кайма от
лаври… Огромен носорог, избягал от лондонския зоопарк, изяжда
родителите на Джеймс. А горкото момче е сполетяно от още по-голямо
нещастие! Изпращат го да живее при двете си наистина ужасни лели леля Спондж и леля Спайкър. Бедничкият Джеймс е изключително
нещастен, докато не се случва нещо чудато и той не тръгва на найпрекрасното и необикновено пътешествие, което можете да си
представите...

Заглавие: Невероятното лекарство на Джордж
Невероятното лекарство на Джордж…Цвърчаща, димяща, бълбукаща
отвара…Бабите на повечето деца са мили и всеотдайни дами. Но не и
бабата на Джордж. Тя по цял ден се оплаква, мърмори, цупи, мрънка и
роптае за това и онова. Нищо чудно, че Джордж решава да й даде урок.
Вместо да й приготви обичайното лекарство, момчето й поднася вряща,
разпенена невероятна смесица, която ще изстреля злобната старица на
покрива...

Заглавие: ГДВ
Софи и Големият дружелюбен великан
ГДВ говори с необикновени думи, но той самият е необикновен великан.
Това е най-благият и мил великан, когото сте се надявали да срещнете,
ето защо става най-добрият приятел на Софи. Бедата е там, че не всички
великани са дружелюбни като него, затова Софи и ГДВ решават да
спасят света от Кръвопиеца, Плътояд, Костотрошача и останалите им
свирепи събратя веднъж завинаги.

Заглавие: Огромният крокодил
„Толкова съм гладен вече, че ще трябва да изям шест деца, преди да се
заситя!“ Огромният крокодил е отвратителен, лаком, ненаситен звяр,
който обича да похапва момченца и момиченца. Но на другите животни
им е дошло до гуша от коварните му номера и решават веднъж завинаги
да се отърват от подлия злодей.

Заглавие: Страшни зверове
Внимавайте с животните, описани в книгата! В тази книжка със смешни
стихотворения Роалд Дал ни представя забележителна менажерия от
страшни зверове, които правят някои удивителни и отвратителни неща.
Запознайте се с умното прасе, което крои планове как да си спаси
месцето, със скорпиона, който обича да жили хора, с гигантската жаба,
която може да прескочи от Англия чак във Франция, и с много други.
Заглавие: Семейство Тъпашки
Запознайте се с: Господин и госпожа Тъпашки, жаби в леглото, очни
ябълки в чашите, червеи в спагетите...Господин и госпожа Тъпашки
наистина са отвратителни. Миришат, защото никога не се къпят, бият се
и си погаждат номера един на друг. И най-важното – мразят деца. Найлошото от всичко обаче е, че държат маймуни в задния си двор. В клетки.
Време е маймунките да си отмъстят на двете най-отблъскващи същества
на света...
Заглавие: Изключително гнусни рецепти
Петдесет апетитни рецепти, включващи великолепни вкуснотии като
топла грахова супа, ароматни спагети с червеи, пухкава бъркана тиня и
освежаващ бонбоскоч. Тук ще откриете още любопитни кулинарни
факти, брилянтни примерни менюта, речник, както и раздел, в който да
запишете любимите си рецепти, и пикантни откъси от любимите си
книжки от Роалд Дал.

