
Привет! Howdy! Bonjour! Hola! 
Guten Tag! Merhaba! 你好! 

Аз съм много специална книга. 
Пътувам по целия свят в 

търсене на нови приятели. Надявам се, че 
съм намерила още един! Моля, отиди на 
моя web сайт и въведи моя BCID номер 
(показани по-долу)! Ще откриеш къде съм 
била, кои са ме прочели, и можеш  да им 
кажеш, че съм на сигурно място в ръцете 
ти. Тогава ... 
              Прочети ме и ме Освободи отново!

I’m a very special book. You see, I’m traveling 
around the world making new friends. I hope 
I’ve met another friend in you! Please go to my 
Web site and enter my BCID number (shown 
below)! You’ll discover where I’ve been and 
who has read me, and can let them know I’m 
safe here in your hands. Then … 
                           Read and Release me again!

Web: www.BookCrossing.com
BCID:

Registered by:
Where, When:

See also what else is nearby: www.strannik.bg
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