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Здравей, приятелю!
Искаш ли да научиш повече за света на големите? Например как печелят 

пари? Или защо някои от тях получават заплата, а други предпочитат да работят 
за себе си? Какво означава да рискуваш, за да спечелиш? Ако те вълнуват такива 
въпроси, които възрастните винаги обсъждат с много сериозно изражение, ще 
намериш отговори в тази книжка. 

Разгърни страниците и ела в удивителния свят на бизнеса, който откриват ня-
колко деца като теб и стават малки предприемачи. Искаш ли и ти да бъдеш като 
тях? Да, разбира се, че можеш! Просто трябва да желаеш силно това и да научиш 
някои полезни неща за бизнеса. Помоли учителите си да ти помогнат. Покажи 
книжката на твоите близки и прочетете заедно историите на нашите герои. Не се 
бой да задаваш въпросите, които те вълнуват. Помни, че когато хората работят 
заедно и си помагат, всичко е много по-лесно. Затова потърси приятели, с които 
да направите екип и да измислите страхотни идеи за бизнес. Така ще е много 
по-забавно! И да не забравя – илюстрациите са за оцветяване. Ако обичаш да 
рисуваш, можеш да направиш своята книжка единствена и неповторима!
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ГЛАВА 1

Деца и възрастни
Някъде в България в един град – нито много голям, нито 

много малък, живеят четири деца – Сашо, Вики, Жоро и Лили. 
Те са четвъртокласници и съученици. 

Сашо и Жоро са първи приятели – в училище седят един 
до друг, а след часовете тренират футбол или карат колело. 
Жоро е много добър по математика, а Сашо обича да чете 
енциклопедии и знае много интересни неща. 

Бащата на Жоро е учител и преподава предприе-
мачество на големите ученици, а майка му е пре-
водачка и работи от вкъщи. Жоро знае каква е 
професията на учителя, но не разбира какво 
точно прави майка му и защо не ходи 
на работа като баща му. И защо хем 
си е у дома, хем винаги има нещо 
„спешно за превод“, както казва тя. 
А Жоро толкова обича да я разпитва 
за различни неща. Майка му често 
се шегува, че той трябва да стане журналист 
или следовател, защото задава много въпроси.

Родителите на Сашо имат пекарна, в коя-
то правят хляб и различни тестени изделия. 
Там пазаруват много хора, защото всичко 
винаги е вкусно и прясно. Бащата на Сашо 
меси тестото и пече хляба, а майка му 
продава на щанда и организира всичко. 
При тях работи Ваня, която прави за-
куски и сладкиши. Сашо обича да е в 
пекарната, защото там ухае прекрасно 

на изпечен хляб. Той може да на-
блюдава с часове как баща му 

работи. А когато му даде 
малко тесто да го оформи 

и после го изпекат, се 
чувства като истински 
майстор пекар. 

Вики и Лили също са неразделни – учат заед-
но и ходят на танци, рисуват и моделират. Лили 
също като Жоро е много добра по математика и те 

често се съревновават в час кой пръв ще реши 
задачата. А съчиненията на Вики винаги са 
най-добри в класа.

Родителите на Лили са военни и са на мисия 
в чужбина за няколко месеца. Затова при нея и 

сестра ѝ сега е баба им. Сестрата на Лили е сту-
дентка, но също работи по няколко часа на ден като 

сервитьорка в един ресторант. На Лили ѝ е много инте-
ресно какво точно учат големите и постоянно разпитва 
сестра си за университета. Сестра ѝ казва, че Лили е 
още малка, а икономиката е трудна наука, но Лили ре-
довно я изненадва колко много неща вече знае.

Майката на Вики има малък фризьорски салон. 
Всеки ден тук идват много хора, защото тя е отлич-
на фризьорка и се отнася към всеки един като към 
приятел. Вики живее само с майка си и често след 
училище идва в салона. Тя помага, като мете пода, съ-
бира използваните кърпи за пране и върши разни други 
дребни неща. Майка ѝ смята, че всеки труд трябва да 
се възнаграждава, затова винаги ѝ дава пари за свър-
шената работа. Вики е решила да ги спестява, но още 
не е сигурна за какво. Има толкова много 
желания! Затова всеки месец двете с 
майка ѝ отиват до банката, за да ги 
внесат в сметката на Вики. Към смет-
ката си тя има карта, с която може да 
плаща и да тегли пари от банкомат, но 
не обича да харчи.

Понякога четиримата заедно разхождат в парка Роро – малкото куче на Вики. 
Макар че имат и други любими предмети, всички най-много харесват часовете 
по технологии и предприемачество. В тях е забавно, защото правиш различни 
изделия, но също така научаваш много интересни неща за света на големите – 
какво работят, как печелят пари, защо е важно да планират разходите си. Вина-
ги обаче остават толкова много въпроси, които после да задават и вкъщи.  
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