Книги Марії Власюк
Книга “Подорож з ангелом”
Богдан мріяв про те, як весело він проведе канікули, гуляючи
на вулиці та граючись із друзями. Та всі його плани вмить
зруйнувалися: батьки повідомили, що до них на гостини приїдуть
знайомі зі своєю донькою. Богдан засмутився: не дуже йому
хотілося марнувати час із дівчинкою. Проте хлопчик на дивовижу
швидко потоваришував із Зоєю. Разом діти пережили цікаві
пригоди – познайомилися з ангелом, який узяв їх із собою в
космічну подорож і показав історію створення Землі та спасіння
людства.
Книга “Як знайти друзів”
У книзі зібрані 15 яскраво ілюстрованих дитячих історій з
повчальними висновками. Автор на прикладі цікавих художніх
образів, взятих з природи, розповідає, як перемагати зло
добром і милосердям, приносити людям радість і тепло, не бути
егоїстом, не розчаровуватися через невдачі, поважати інших, за
будь-яких обставин довіряти Богові та бути собою. Книга
призначена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Книга “Веселые каникулы” – это сборник интересных рассказов о
девочках и мальчиках, с которыми каждый день случаются
удивительные истории: смешные, грустные и забавные.
Как преодолеть страх и не перепутать мышку с динозавром, как в
первый школьный день обменять жирафа на котенка, как найти
друзей и исполнить новогоднее желания? паучки и пчелки, цветы
и колючки, помидоры и мухоморы – все вокруг может научить нас
доброте, честности и дружбе.
Книга “Заветная мечта”
Наверное, нет на свете такого мальчика и такой девочки,
которые бы о чем-нибудь не мечтали. Когда мечты сбываются, это

такая радость! Но не стоит слишком расстраиваться, если что-то
не сбылось, – так тоже бывает. В этой книге вы найдете истории
о мечтах и сокровищах, о подарках и наградах, а также о верных
друзьях и настоящих героях. А еще вы прочитаете о драгоценной
жемчужине и о мальчике, который не знал, что он принц.
Время, проведенное с интересной книгой, – это прекрасное
время. Читайте и размышляйте о высоком, о добром, и пусть
Господь исполнит ваши заветные мечты!
Замовити книги — https://bookson.com.ua

