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ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ БЪДАТ ИЗПИТАНИ 
УЧЕНИЦИТЕ, СА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА 

Министерството на образованието 
и науката въведе нови задължителни 
изпити за учениците от 10 клас през 
2019 г. Поради пандемията от коро-
навирус и с цел предотвратяване раз-
пространяването на болестта изпитите 
бяха отменени за 2021 г. Предметите, 
по които задължително ще бъдат из-
питани и оценени десетокласниците, 
са български език и литература и мате-
матика. Явяването на изпит по чужди 
езици, както и информационни тех-
нологии, за измерване на дигиталните 
компетентности на децата, е по жела-
ние на ученика. Вече има и избрани 
дати за тяхното провеждане през юни 
2021 г., които могат да се намерят в сай-
та на МОН. Някои ученици останаха 

недоволни от решението на Министер-
ството, поради голямата натовареност 
на учебната програма и малкото време, 
с което разполагат за осмисляне на но-
вите знания. Друга част от гимназисти-
те одобряват иновацията, тъй като тя 
ще им предостави шанс да получат 
свидетелство, с което да кандидатстват 
в друго училище след 10 клас. Пред 
средствата за масова информация ми-
нистърът на образованието и науката 
Красимир Вълчев вече уточни, че  не 
става въпрос за елиминаторен изпит 
или матура. Той също поясни, че от 
изпита не зависи продължаването в 11 
клас на учениците. 

Катерина Пламенова

Милица Иванова, Да-
ница Костова, Волен Са-
вов и Катерина Пламено-
ва са имената на четири-
мата млади репортери на 
вестник „НахОДКи“, кои-
то бяха отличени с грамо-
ти от Българската нацио-
нална телевизия. Възпи-
таниците на медиен клуб 
„Касталия“ при ЦПЛР 
– ОДК, гр. Варна, полу-
чиха отличията си за своя 
успешен телевизионен 
дебют като стажант-ре-
портери в предаването 
„На фокус: регионът“   на 
БНТ2 – за разширения 
репортаж „Зад маската 
на театъра“, излъчен на 
18.06.2020 г. Грамотите им 
са и за активното им учас-
тие в учебните посещения 
на БНТ – РТВЦ-Варна и 
в обучението „История 
и основи на новините“, 
проведено на 24.02.2020 г.

Отличията им бяха 
връчени по време на 
гостуването им в преда-
ването „Знание.БГ“ на 
БНТ2   от Светлана Ган-
чева, редактор на преда-
ването.

Част от отличените се 
включиха и в реализа-
цията на втори репортаж 
за БНТ2,  който бе посве-
тен на 90 години от обо-
собяването на Детски и 

средношколски комплекс 
във Варненската библио-
тека. Репортажът бе излъ-
чен по националната те-
левизия  и намери място 
и в програмата на нацио-
налната конференция, 
посветена на проблемите 
на четенето сред младите 
хора – „Децата, училище-
то, книгите и библиотека-
та 2020“, която се проведе 
в началото на октомври.

Престижното четвърто място от 28 отбора заво-
юва на Републиканския преглед по пожароприложен 
спорт в Пловдив Регионална дирекция “Пожарна без-
опасност и защита на населението” - Варна и Спорт-
ния клуб по ППС. Те се включиха в надпреварата с 
отбор, съставен от пожарникари и юноши от ЦПЛР – 
ОДК, гр. Варна, които практикуват пожароприложен 
спорт в школа „Огнеборец“.

Основна заслуга за доброто представяне имат 

служителите Михаил Иванов, Цветослав Давидов, 
Александър Кючуков и момчетата от ОДК – Калоян 
Нинов, Даниел Ташев, Кирил Николаев, Радостин 
Гърков и Борис Белев.

За проявения висок спортен дух, УС на СК по ППС 
– Варна взе решение да награди отбора с предметни 
награди.

Катерина Пламенова

Уважаеми учители,
Уважаеми ученици,
Преди два века и половина по време на робство, подчинение 

и страх един монах, един светец на българското самосъзнание е 
спасил народа си и е отворил очите му с думите: „О, неразумний 
юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?“

Паисий Хилендарски - първият български будител, който по-
сочва пътя към светлината и просвещението!

Един век по-късно Добри Чинтулов ще призове „юнака балкан-
ски“ да се събуди от дълбокия сън на робството и да строши око-
вите си. 

Редят се имената на Раковски, на Ботев, на Вазов, на Дядо 
Славейков… Десетки са имената на хората, провидели бъдеще-
то и призовали народа си към бунт, към борба, но и към съхра-
нение на изконните български ценности – писменност, култура, 

наука и историческа памет.
Днес от нас се изисква да се преклоним и продължим делото 

на всички знайни и незнайни книжовници, наставници и просве-
тители, вдъхнали вяра и сили на народа ни в трудни времена, 
изградили националното ни самосъзнание и идентичност на бъл-
гарската нация!

Днес, уважаеми учители, Вие сте съвременните будители, Вие 
сте хората, на които обществото дължи уважение и преклоне-
ние пред Вашия всеотдаен, неуморен труд в името на децата, в 
името на бъдещето на България!

По случай 1 ноември - Деня на народните будители, Ви поже-
лавам здраве, духовни сили и много творчески успехи по трудния 
път на просветителите!

Монка Николова,
Директор на ЦПЛР-Общински детски комплекс, град Варна

НОВА ВЪЛНА ОТ ИЗПИТИ 
ЗА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ

БНТ ОТЛИЧИ РЕПОРТЕРИ 
НА ВЕСТНИК „НАХОДКИ“

(още за конференцията четете на стр. 2)

ОГНЕБОРЦИТЕ НА ОДК С ПРЕСТИЖНО КЛАСИРАНЕ В ПЛОВДИВ



 - Г-н Черепов, какво Ви вдъхнови да станете учител 
и писател?

 - Всеки човек има мечта. За да мога да се изхранвам с 
моята мечта – литературата, тя задължително трябва да 
включва и учителската професия. Първоначално не смя-
тах да ставам учител, мислех да бъда само писател, понеже, 
както е казал Атанас Далчев: „Няма нищо по-пагубно за 
един писател от това да се занимава с литература.“ Оказа 
се прав – откакто съм учител, пиша много по-малко. По-
стоянното стоене в чуждата литература, в чуждите твор-
би, все ме дърпа нанякъде, особено в учебната литература 
от реалности, които са много по-назад. Учителството има 
и прагматичната си страна и ми предлага нещо, което ми 
харесва. Тук се научих да говоря пред публика – преди ме 
беше страх да говоря пред много хора, но вече си пред-

ставям, че съм в класната стая – не пред публика, а сред 
съмишленици. 

 - По време на конференцията обърнахте внимание, 
че ставаме все по-зависими от мобилните телефони.

 - Да, разбирам го по себе си. Липсва ми онзи човек, ко-
йто бях, преди да се запозная с модерния телефон. Аз до 
последно не исках да си взема телефон, не можех да при-
ема, че ще могат да ме намират навсякъде, където поже-
лаят, но не можех да започна работа без да имам това ус-
тройство. Последен си взех и смартфон, но за една година 
се пристрастих. Всички сме пристрастени, поне за себе си 
знам, че със сигурност съм. А аз съм расъл „аналогово“, 
докато младите поколения ще знаят само това.

 - Трудно ли Ви беше да се свържете с учениците си 
заради разликата в поколенията?

 - Не ми беше трудно. Получи се почти веднага, след 
като си дадох сметка, че съм остарял. Влизайки в учи-
телската професия, човек остарява неусетно и навиците 
му стават архаични, въпреки че мозъкът му винаги е в 
сегашно време и не го разбира. В момента, в който го ос-
ъзнах, започнах да търся допирни точки с учениците си, 
а след първия випуск, на който преподавах и вече завър-
ши, ми е още по-лесно да говоря със следващите, защото 
ползвам думи от съвременния тийнейджърски език, кой-
то постепенно съм научил. 

 - На какво Ви научиха учениците Ви?
 - Да бъда по-непосредствен, да се отърва от клишетата 

за учителския образ, които са останали в главата ми от 
моите ученически години и да не опитвам да влизам в 
обувките на моите учители, а да бъда себе си. Да бъда жив 
човек, от плът и кръв, а не робот, който работи по строги 
правила и от когото ще научат три неща, когато излязат 
от училище – да влизат и излизат от една стая по звуков 
сигнал, да питат дали могат да ходят до тоалетна и да са 
облечени в униформа. 

 - С какво се занимавате в свободното си време, кога-
то не пишете и не преподавате?

 - Моето хоби е литературата и имам късмета да я пре-
върна в професия. Освен това в свободното си време ми-
сля за нещата от живота и най-вече обръщам внимание 
на дъщеря си.

 - Разкажете ни за първата си книга.
 - Книгата се казва „Добавено лято“ и е от 2012 годи-

на. Първата книга винаги по някакъв 
начин съдържа нещо автобиографич-
но, но пък аз съм сложил само десет 
процента и съм го скрил добре. В нея 
главният герой е живял десет години в 
чужбина и решава да се върне в Бълга-
рия, като незнайно защо го преследват 
едни тайнствени мъже в тъмни кос-
тюми. Той има и тайнствена амнезия, 
но обикаляйки из България, успява 
да възвърне определени парчета от 
пъзела на паметта си. Накрая има фи-
нална среща сблъсък с мъжете в тъм-
ни костюми, леко в стил „Матрицата“, 
завършваща с едно неочаквано преоб-
ръщане в развръзката.

Стефани Ангелова,  
Даница Костова

КОНФЕРЕНЦИЯ
бр.9, година II, ноември 2020 г.

„Библиотеките подхранват въображението и отва-
рят нови измерения, прозорци към света.“ Това заяви 
пред репортер на вестник „НахОДКи“ Румяна Йовева, 
завеждащ Детски и средношколски комплекс към РБ 
„П. Славейков“ – Варна. Йовева бе сред домакините на 
провелата се край Варна Национална конференция 
„Децата, училището, книгите и библиотеката“. Конфе-
ренцията бе посветена на 90-ата годишнина на Детски 
и средношколски комплекс и събра в Творческия дом 
на БАН библиотекари, издатели, преводачи, учители 
и журналисти от София, Велико Търново, Русе, Си-
листра, Търговище, Стара Загора, Варна и др. 

„Библиотеката е другата стая от твоя дом. Една от 
нашите основни задачи е да възпитаме любов у детето 
към книгата. Книгата се превръща в неговия най-верен 
приятел и водач по изпълнения с трудности и предиз-
викателства училищен път. В този дом децата се учат 

да си задават въпроси за света, въпроси за живота, въ-
проси за правилните норми на поведение в различни 
ситуации и куп други интересни неща“, сподели още 
Румяна Йовева.

Тя подчерта, че децата и юношите, които посещават 
детския отдел,  дори и след като завършат училище от-
ново се завръщат там. Библиотекарката отбеляза, че 
дори и не винаги да се прибира у дома с усмивка, то се 
прибира с удовлетворение. 

„Нашата мотивация се изразява в това  да продъл-
жиш да създаваш и да вдъхновяваш хората около себе 
си и да им показваш как светът има своите трудни 
моменти, но всъщност той е едно прекрасно нещо, на 
което ние всички трябва да се наслаждаваме“, завърши 
Румяна Йовева.

Волен Савов

РУМЯНА ЙОВЕВА: БИБЛИОТЕКИТЕ ПОДХРАНВАТ 
ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ОТВАРЯТ НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

Литературен клуб и младежки медиен център 
„Касталия“ и вестник „НахОДКи“ при ЦПЛР – 
Общински детски комплекс, гр. Варна, бяха пред-
ставени официално от г-жа Магдалена Маркова 
и Емилиян Ялъмов на провелата се край Варна 
Национална конференция „Децата, училището, 
книгите и библиотеката“. Конференцията бе 
посветена на 90-ата годишнина на Детски и 
средношколски комплекс към Регионална библио-
тека „Пенчо Славейков“ – Варна.

ЕВГЕНИ ЧЕРЕПОВ: УЧЕНИЦИТЕ МИ МЕ НАУЧИХА КАК ДА 
СЕ ОТЪРВА ОТ КЛИШЕТАТА ЛИПСВА МИ ОНЗИ ЧОВЕК, КОЙТО БЯХ, ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ  

С МОДЕРНИЯ ТЕЛЕФОН, КАЗВА ОЩЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ В ГПЧЕ 
„РОМЕН РОЛАН“

Евгени Черепов е роден през 1981 г. в Стара Загора. 
Автор е на разкази, които са публикувани на стра-
ниците на списанията „Капитал Light“, „LiterNet“ и 
др., както и във вестниците „Сега“, „Литературен 
глас“ и „Литературен вестник“.

Черепов е автор на романа „Добавено лято“, кой-
то е номиниран през 2013 г. за награда за дебютна 
прозаична книга „Южна пролет“, както и за нацио-
налната литературна награда „Елиас Канети“. Че-
репов бе един от участниците в провелата се край 
Варна Национална конференция „Децата, училище-
то, книгите и библиотеката“. Пленен от литера-
турата и от отношенията си със своите ученици, 
той разказва за идеите си и за иновативните си на-
чини на преподаване. 



ВДЪХНОВЯВАЩИ СРЕЩИ
бр.9, година II, ноември 2020 г.

 - Г-н  Перес, как се запалихте по фламенкото и по 
колко часа на ден репетирате?

 - Започнах, танцувайки на общински и семейни съ-
бирания, без да имам намерение да бъда професиона-
лен танцьор. На 15 години бях забелязан от мениджър 
на малка формация, който ми предложи да замина с 
тях като представител на бъдещото поколение танцьо-
ри. Тогава си дадох сметка, че това е нещо, което наис-
тина обичам. Репетирам по три часа на ден минимум, 
понякога повече, но това зависи от ситуацията. 

 - Какво обичате да правите в свободното си вре-
ме?

 - Всъщност аз съм човек, който е привързан към се-
мейството си и това, което ми пълни душата, е да бъда 
с хората, които обичам.  

 - Какво е за Вас да откриете седемнадесетото из-
дание на Европейския музикален фестивал и какви 
впечатления имате от морската ни столица?

 - За мен е много важно всяко едно изпълнение и 
всяко излизане на сцената. Разбира се, откриването на 
този фестивал със седемнадесетгодишна история е от 
изключително значение за мен, тъй като, освен че ми 

носи радост, това е и отговорност. За първи път съм 
във Варна, но всъщност тук се чувствам много добре, 
много уютно, защото още вчера усетих приятния пулс 
на града.  

 - Какво е важно, за да успее един човек?
 - Ключът към успеха е да бъдеш себе си, защото, ко-

гато се опитваш да имитираш някого, не се получава.

Катерина  Добрева

„Цветната фотография отнема малко 
повече от фантазията, докато черно-бя-
лата ти дава шанс да си измислиш нещо.“ 
Това заяви Гаро Кешишян пред репортер 
на вестник „НахОДКи“. Легендарният 
фотограф, носител на редица престиж-
ни отличия в това число и награда „Ва-
рна“ в сферата на културата, бе гост на 
школата по художествена фотография в 
ЦПЛР – ОДК, по проект „Вдъхновяващи 
срещи“. Пред учениците Кешишян от-
беляза, че чрез фотографиите трябва да 
се разказват истории, които в противен 
случай биха били пропуснати. Той посъ-

ветва младежите и девойките, които са 
омагьосани от рисуването със светлина 
„да не търсят какво, а защо“. С учени-
ците Кешишян изгледа и прожекция на 
новия късометражен филм на Боян Дра-
гомиров.

Сияна Романова

“Усилието е най-важно в нашата про-
фесия!” Това заяви пред възпитаници на 
ДЮТ “Златното ключе”, театрално учи-
лище “Палечко”, театрално студио “Въл-
шебната завеса” и кино-школа “Братя 
Люмиер” известният български актьор 
Михаил Мутафов. 

Младите театрали и кинематогра-
фисти на ОДК имаха възможността да 
се докоснат до звездата  чрез проект 
“Вдъхновяващи срещи”, а самото съби-
тие бе заснето от Българската национал-
на телевизия и влезе като част от доку-
ментален филм, посветен на Мутафов.

Присъстващите изгледаха кратки от-
къси от филми, в които участва актъ-
орът. Сред заглавията беше и най-новият 
проект на режисьора Илиян Джевелеков 
- “Вездесъщият”, както и два популярни 

български филма, спечелили множество 
награди през годините - “Циклопът” 
и “Дзифт”. След прожекцията Михаил 
Мутафов даде ценни съвети на младите 
артисти и им сподели, че за него самия 
трудностите си остават трудности, неза-
висимо дали в живота, или на сцената, 
но когато ги преодолееш, тогава изпит-
ваш най-голямо удоволствие.

Катерина Пламенова

Йордан Караджов  е 
български рок музикант, 
фронтмен на група „ Сиг-
нал“. Караджов е лидер 
на групата от самото й 
създаване и е композитор 
на повечето  песни. През 
2012 г. издава първия си са-
мостоятелен албум, оза-
главен „Такъв е животът“. 
През изминалите месеци 
Караджов се срещна с въз-
питаници на вокалните 
школи на ОДК, гр. Варна, 
по проект „Вдъхновяващи 
срещи“. Той отговори и на 
въпросите на репортер на 
вестник „НахОДКи“.

 - Г-н Караджов, какво 
Ви вдъхнови да се зани-
мавате с музика?

 -  Първоначално же-
лаех да бъда футболист. 
Вдъхнови ме да стана 
музикант моята баба по 
бащина линия, която ми 
подари китара, понеже ис-
каше да се науча да свиря. 
Първоначално не ме вле-
чеше изобщо свиренето, 
но с времето се запалих и 
това доведе до деня, в кой-
то съм тук, пред вас.

 -  Страстен колекцио-
нер сте на китари. Бихте 
ли ни разказали нещо по-
вече за тази своя страст?

 - Закупих си китари 
като на моите идоли преди 
години, когато придобих 

тази финансова възмож-
ност. За момента притежа-
вам 40 китари.

 - Каква е тайната на 
творческото  дълголетие?

 -  Изпитването на удо-
волствие да работиш това, 
което обичаш - своето 
хоби. Също така, за да бъ-
деш добър музикант, тряб-
ва да си верен на публика-
та си.

 -  Как се роди песента 
„Лодка ли е любовта?“?

 -  Написана е от голе-
мия композитор и наш 
приятел Морис Аладжем.  
Аранжирахме я  в рок-тан-
го, понеже германците, 
с които се запознахме на 
един престижен конкурс, 
ми дадоха тази идея, тъй 
като те  бяха успешни 
именно заради този стил.  
В последствие бе аранжи-
рана като балада.

 -  Имате ли любим 

поет?
 - Александър Петров, 

от съвременните поети.
 -  Защо решихте да из-

пеете и посветите песен 
в памет на Рони Джеймс 
Дио?

 -  Това е малко странна 
история, която се случи в 
Равда. Бях в морето, кога-
то чух глас да ми казва, че 
трябва да напиша песен за 
Рони Джеймс Дио.

 - На кого е посветена 
песента „В друго време, в 
друг свят“?

 -  Касае се за смъртта на 
една млада жена. Нейният 
съпруг, мой приятел, ме 
помоли да я напиша. Тъй 
като всички губим близ-
ки за нас хора, в повечето 
пъти публиката плаче на 
тази песен,  приема я за 
своя.

Ивет Раданова

ДАВИД ПЕРЕС: КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА Е ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ
Давид Перес е испан-

ска фламенко звезда, 
с която се запознаха 
във Фестивален и кон-
гресен център деца от 
школите по балет в 
ОДК, гр. Варна, както 
и журналистите на 
вестник „НахОДКи“. 
Събитието се проведе 
при взети всички про-
тивоепидемични мер-
ки и бе част от проект 
„Вдъхновяващи срещи“.  
Освен че разговаря с 
присъстващите, Перес 
позволи на младите 
балетни дарования и 
репортери да видят 
част от репетиция-
та му, часове преди да 
представи спектакъла 
си „Puntal“.

ГАРО КЕШИШЯНГАРО КЕШИШЯН: ЦВЕТНАТА 
ФОТОГРАФИЯ ОТНЕМА МАЛКО ПОВЕЧЕ 
ОТ ФАНТАЗИЯТА ТИ

МИХАИЛ МУТАФОВ: УСИЛИЕТО Е 
НАЙ-ВАЖНО В НАШАТА ПРОФЕСИЯ

ЙОРДАН КАРАДЖОВ: ЗА ДА СИ 
ДОБЪР МУЗИКАНТ, ТРЯБВА ДА 
СИ ВЕРЕН НА ПУБЛИКАТА СИ
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Преподаватели от ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, гр. Варна, изработиха книжка, която 
е посветена на големия християнски празник 
Въведение Богородично и ще служи в работата 
на Дарина Кючукова, ръководител на школа по 
Православни християнски ценности и тради-
ции. Книжката е с шити меки корици, облечени в 
плат, а фигурите и орнаментите са изработени 
от различни материали.  

(още за книжката в бр. 10 на вестник 
„НахОДКи“)

Стефания Митева от Варна е едва десетго-
дишна, но вече е издала своята първа книга „Ос-
мото кралство”, в която главната героиня Нора 
преминава през осем кралства, за да намери три 
вълшебни кристала, които могат да направят 
света по-добър. „Някои от идеите за книгата ми 
дойдоха от сънищата. Например в осмото крал-
ство Нора попада в едно хапещо море, което аз 
сънувах.“, споделя Стефи. Тя написва първото си 
произведение „Добрата Баба Яга” съвсем малка. 
„Госпожата в детската градина ни даде няколко 
думи, от които ние трябваше да измислим при-
казка. Оттогава насам не съм спирала да пиша.“, 
допълва малката авторка. Историите на Стефи 
са приключенски, а за свои герои тя избира сме-
ли хора и животни. Намира вдъхновение в кни-

гите на Никола Райков, Радостина Николова, 
Джани Родари, Джоан Роулинг и др. 

По време на мащабния форум „Нощ на ли-
тературата“ Стифания Митева влезе в ролята 
на четец. Всяко едно от четиринадесетте чита-
телски гнезда във Варна презентираше отделна 
европейска страна и нейната литература. Сте-
фи беше най-малкият четец в книжарницата 
на Петя Михайлова „Пи Букс“. „Опитът ми със 
„Съботните четения за деца“ ми подсказа, че 
най-добрият четец за един детски роман, което 
предполага и детска публика, би бил дете.“, спо-
дели Михайлова. „На 7 октомври Стефи имаше 
и рожден ден, което превърна вечерта в още 
по-голям празник“, допълни Петя.

Милица Иванова

Силно фестивално лято отбеля-
за кино школа „Братя Люмиер“ при 
ЦПЛР – ОДК, гр. Варна. Възпитани-
ците на Елица Матеева се включиха 
в уъркшоп под вещото ръководство 
на Карин Миралес (Франция). Ра-
ботата им бе част от XVI издание на 
Световния форум за анимационно 
кино. На официалната церемония 
при закриването на форума, в зала 
1 на ФКЦ, зрителите имаха възмож-
ност да видят техния късометражен 
анимационен филм, в който бяха 
подпомогнати и от студенти от Нов 
български университет.  За участи-

ето си в творческата работилница 
люмиерчетата бяха отличени с ди-
пломи.

Първо фестивално участие на-
прави продукцията им „Променяне 
в първо лице“. Това стана в рамките 
на „Квартал фестивал ‘2020“ през 
септември в София.

Възпитаници на „Братя Люмиер“ 
бяха и сред акредитираните офи-
циални лица на 38-ото издание на 
„Златна роза“ – най-стария и един-
ствен у нас фестивал за българско 
игрално кино, който се проведе във 
Варна. 

По време на фестивала децата 
имаха невероятния шанс да се за-
познаят след премиерата на бълга-
ро-немската продукция „Кръвта на 
пеликана“ с малките актриси Кате-
рина Липовска и  Аделия  Оклепо. 
Във Варна Катерина и Аделия наме-
риха нови приятели  и благодарение 
на инициативата на художествения 
ръководител на кино школа „Братя 
Люмиер“ Елица Матеева,   младите 
кинематографисти им задаваха въ-
проси за трудните предизвикател-
ства по време на снимките.

НахОДКи

СИЛНО ФЕСТИВАЛНО ЛЯТО ЗА 
КИНО ШКОЛА „БРАТЯ ЛЮМИЕР“

ДЕСЕТГОДИШНА ПИСАТЕЛКА 
ЧЕРПИ ИДЕИ ОТ СЪНИЩАТА


