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Вибір читача – 2017: рекомендаційний анотований список літератури: за
результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2017 року» / уклад. Л. О.
Соколовська; КЗ КОР Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2018. – 23 с.
Список містить книги що користуються попитом в читачів. Був сформований за
результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2017 року» що проводилося
на базі бібліотеки. Для зручності вибору описи книг мають графічні позначки: мова
видання, країна автора, інформація про ілюстрування видання чи екранізацію твору і
т.п.. Всі книги зазначені в списку наявні в фондах КЗ КОР «Київської обласної
бібліотеки для юнацтва». Для зручності пошуку рекомендаційний список має
допоміжні покажчики: авторів та назв творів.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, читачам бібліотеки та всім хто
шукає, що почитати.

Укладачі: Л. О. Соколовська; О. О. Шмідт.
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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Від укладача
У КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» з березня по жовтень
2017 року проходило соціологічне дослідження «Краща книга 2017 року». За період
проведення

якого

у

бібліотеці

організовувалися

індивідуальні

бесіди

з

користувачами, аналізувалися читацькі та книжкові формуляри, та було проведене
бліцопитування «Краща книга 2017 року».
За результатами проведеного

бліцопитування, аналізу читацьких та

книжкових формулярів, а також індивідуальних бесід визначено книги популярні
серед читачів бібліотеки, саме ці книги представлено в даному рекомендаційному
списку художньої (і не тільки) літератури.
Для зручності вибору описи книг мають графічні позначки:

Графічні позначення:
У

Мова на якій видано книгу наявну в бібліотеці

Країна автора

Твір екранізовано (фільм/мультфільм/серіал)

Книга містить чорно-білі ілюстрації

Книга містить кольорові ілюстрації

Твір підходить для читання дітям та підліткам

Інші книги/твори автора, наявні бібліотеці

Приємного читання!
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Абе, Кобо. Жінка в пісках: роман / Абе Кобо ; пер. з япон. І. П.
Дзюба; передм. Б. П. Яценка. - Х. : Фоліо, 2008. - 347 с.
Один із шедеврів сучасної японської літератури й найвідоміший
твір популярного японського – письменника Кобо Абе «Жінка в
пісках» – своєрідна філософська притча, що змальовує завзяту
боротьбу людини з обставинами, в якимх вона несподіванно
опинилася. Написаний майже в детективному жанрі, цей твір
приваблює своїм навдивовижу оригінальним і напруженим
сюжетом.
«Чуже обличчя», «Сожженная карта», «Человек-ящик»,
«Призраки среди нас», «Крепость», «Охота на рабов».
Багряний І. Тигролови : роман / І. П. Багряний. – К. : Укр.
письменник, 1999. - 215 с.
Пригодницький роман розповідає про «поєдинок» нащадка
славетного козацького роду Григорія Многогрішного і майора НКВС
Медвина, що символізує боротьбу добра зі злом, людини світла зі
тьмою. Серед картин знущань над людьми, приниження людської
гідності, насилля автор звертає увагу на волю до життя, родинні
відносини, вічність традицій предків, ролі особистості у суспільстві,
знаходить місце для гармонії людини і природи.
«Людина біжить над прірвою», «Сад Гетсиманський», «Огненне
коло», та оповідання.
Барка, В. Жовтий Князь : документальний роман. Т. 1, 2 / В.
Барка ; упоряд. Н. Лисенко. - Нью-Йорк-Харків: Українська Вільна
Академія Наук у США, 2008. - 772 с.
Вражаючий твір, що змальовує події в українському селі під час
голодомору 1932–1933 рр. Василь Барка показав усьому світові
жахливу правду про тоталітарну радянську систему, що нищила на
своєму шляху все світле та гуманне. Письменник торкнувся
багатьох болючих проблем української нації.
«Рай»
Браун, Д. Код да Винчи / Дэн Браун – М.: АСТ, 2004. – 544 с.
Секретный код скрыт в работах Леонардо да Винчи... Только
он поможет найти христианские святыни, дающие немыслимые
власть и могущество... Ключ к величайшей тайне, над которой
человечество билось веками, наконец может быть найден... В
романе "Код да Винчи" автор собрал весь накопленный опыт
расследований и вложил его в главного героя, гарвардского
профессора иконографии и истории религии Роберта Лэнгдона.
«Точка обмана», «Утраченный символ», «Ангелы и демоны».
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Браун, Д. Утраченный символ : роман / Д. Браун ; пер. с англ.
Е. Романова. - М. : АСТ ; М. : АСТ МОСКВА, 2010. - 570 с. : ил.
Приключения Роберта Лэнгдона продолжаются. На этот раз
ему предстоит разгадать величайшую тайну масонов, которая
способна изменить мир. Веками хранимые секреты, загадочные
знаки и символы – и смертельно опасное путешествие по
лабиринтам прошлого…
«Точка обмана», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны».
Брэдбери, Р. 451 градус по Фаренгейту : фантастическая
повесть: пер. с англ. / Р. Брэдбери. - Москва: Детская литература,
1983. - 160 с.: ил..
Философская антиутопия рисует беспросветную картину
развития постиндустриального общества, это мир будущего, в
котором все письменные издания безжалостно уничтожаются
специальным отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по
закону, интерактивное телевидение успешно служит всеобщему
оболваниванию, карательная психиатрия решительно разбирается
с редкими инакомыслящими.
«Время, вот твой полет», «Вино из одуванчиков», «Найкращий
із часів», та інші повісті та оповідання.
Бронте, Ш. Джейн Эйр : роман / Шарлотта Бронте. - М. :
ЭКСМО, 2007. - 512 с.
Это трогательная история тяжелого детства и взросления
героини, ее мысли, чувства, радости и горести; ну и конечно
история постепенного зарождения и созревания романтического
чувства, чувства охватившего и двигавшего героиней несмотря на
возрастные, социальные и материальные преграды. Судьба
героини трагична, но, несмотря на множество жизненных
трудностей, Джейн находит в себе силы бороться за свое счастье!
«Городок», «Эмма Браун».
Булгаков, М. Мастер и Маргарита : роман / М. А. Булгаков. Москва : АСТ, 2004. - 446 с.
Роман ―Мастер и Маргарита‖ без преувеличения является
величайшим литературным явлением XX века. Фантастический, со
сложной структурой, многосюжетный, философский и трагический,
сатирический и фарсовый, реалистичный и фантастический, этот
роман вмещает целый мир и творит новые миры в душах
читателя, продолжая оставаться романом загадкой, над которой
бьются все новые поколения литературоведов и читателей.
«Белая гвардия», «Багровый остров», «Собачье сердце»,
«Ханский огонь», «Зойкина квартира», «Дьяволиада», и др..
Булгаков, М. Собаче серце : роман / М. Булгаков ; пер. з рос.
С. Андрющенко. - К. : Форс Україна, 2017. - 144 с. : іл.
Історія пса, якого завдяки експерименту перетворили на
людину. Проте наслідки такого перетворення трагічні. У повісті до
найдрібніших деталей відтворено картину сучасного письменнику
життя, утім вона в жодному разі не стає документальним
портретом епохи, натомість перед нами постає гротескний образ
тогочасної дійсності. Повість є довершеним взірцем сатиричної
фантастики.
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Верн, Ж. П'ятнадцятирічний капітан: роман : для серед. та
ст. шк. віку / Ж. Верн ; пер. з фр. П. Соколовський ; худ. Є. Бондар.
- 3-тє вид., без змін. - К. : Національний Книжковий Проект, 2011. 415 с.: іл.
Пригодницький роман в якому розповідається про Діка Сенда –
мужнього, стійкого юнака, що вийшов переможцем із численних
випробувань. Письменник також викриває і гнівно таврує в романі
работоргівлю.
«Діти капітана Гранта», «Навколо світу за вісімдесят днів»,
«Таємничий острів», «Замок у Карпатах», «20 000 льє під водою»,
«Жангада», «Школа Робинзонов», «Река Ориноко», «Деревня в
воздухе», «Корабль-призрак» та інші.
Винничук, Ю. Танго смерті: роман / Ю. П. Винничук. - Х. :
Фоліо, 2012. - 379 с.
Події розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному
Львові і під час Другої світової, четверо друзів – українець, поляк,
німець і єврей – переживають різноманітні пригоди, закохуються,
воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби.
Паралельно у наші дні відбуваються інші події з іншими героями.
Проте яким чином обидві сюжетні лінії зійдуться докупи,
довідаєтеся у несподіваному фіналі.
«Аптекар», «Мальва Ланда», «Груші в тісті», «Вікна застиглого
часу», «Місце для Дракона», «Спалах», «Легенди Львова».
Вільде, І. Сестри Річинські : роман / Ірина Вільде ; вступ. сл.
П. А. Загребельного. - К. : Україна, 2004 - 2005.
Кн. 1. - 695 с. Кн. 2. - 695 с.
В центрі твору – розповідь про родину католицького свіщеника.
Після несподіваної смерті батька, кожна із п’яти дочок намагається
влаштувати свою долю, керуючись особистими уявленнями про
моральність і щастя. Опис традицій і звичаїв Західної України 30-х
років XX ст., тонкий психологізм, особливість мови персонажів,
драматизм і комічність зображення доль роблять твір цікавим та
захопливим для широких читацьких кіл.
«Совершеннолетние дети», «Метелики на шпильках».
Гюго, В. Отверженные : роман / Виктор Гюго ; [вступ. ст. В.
Брюсова ; пер. с фр. под ред. А. Виноградова]. - Х. ; М. : Книжный
Клуб "Клуб семейного досуга", 2013. - 1264 с.
Роман-эпопея о жизни людей, отвергнутых обществом. Жан,
осужденный на двадцать лет каторги за то, что украл хлеб для
своей голодающей семьи, маленькая Козетта, превратившаяся в
очаровательную девушку, жизнерадостный уличный сорванец
Гаврош. Противостояние криминального мира Парижа и полиции,
споры
политических
партий,
монастырские
законы
–
блистательная картина французского общества начала XIX века.
«Человек, который смеется», «Собор Паризької Богоматері»,
«Труженики моря».
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Дашвар, Л. Мати все : роман / Л. Дашвар; худож.: О.
Рудницька, О. Маслов. - Х. : Книжковий «Клуб Клуб сімейного
дозвілля», 2014. – 336 с. : іл.
Все життя Іветта присвятила хворому синові Платону. Старша
дочка Ліда змушена, як і мати, доглядати за братом, жертвуючи
всім. А мати вирішила купити сину живу ляльку, яка б
задовольняла природні потреби юнака. Так у родині з`явилася Рая,
і... Світло однієї любові розігнало морок іншої. Саме тепер Ліда
дізналася, що Платон і сільське дівча не єдині маріонетки в руках
Іветти!
«Рай. Центр», «Биті є», «Село не люди».
Дашвар, Л. Село не люди : роман / Л. Дашвар. - Х. :
Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. - 270 с. : іл.
У селі все про всіх знають. Нічого не приховаєш. Тим більше –
палку пристрасть дівчини-школярки Катерини до одруженого
чоловіка Романа, батька її однокласника Олександра. Але невдовзі
хлопець гине. У його трагічній смерті звинувачують Катю. Дівчина
страждає. Та біда одна не ходить... Куди подітися засудженій
громадою, наляканій та самотній Каті? Чим завершаться
поневіряння нової Лоліти? Чи знайде вона своє щастя? Чи вистоїть
під жорстокими ударами долі?
Дереш, Л. Трохи пітьми, або На краю світу / Л. Дереш. - Х. :
Книжковий «Клуб Клуб сімейного дозвілля», 2007. - 288 с.
Влітку на далекій полонині в Карпатах відбувається
молодіжний з'їзд неформалів Шипіт. Сюди приїжджає Гер, у якого є
домовленість із невідомими людьми: вони мають приїхати, аби
організувати фестиваль у фестивалі – фест самогубців.
Незрозумілі, несподівані події, неформальні герої, танці навколо
вогнища, сеанси «шаманотерапії» не залишають часу на роздуми,
вони обрушуються на всіх без винятку «самогубців», призводячи
до трагічного фіналу.
«Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів», «Культ», «Остання
любов Асури Махараджа», «Дивні дні Гані Грак».
Джейкс, Б. Белые лисы / Б. Джейкс ; пер. с англ. А. Коханова.
- СПб. : Азбука-классика, 2004. - 416 с.
Племя Белолисов наводило страх на обитателей Страны
Цветущих Мхов не только жестокостью и коварством, но и
удивительной способностью становиться невидимыми. В
аббатстве Рэдволл слышали об этих зверях, но никто не думал,
что придется с ними вести войну.
Серия «РЭДВОЛЛ»: «Воин Рэдволла», «Война с Котиром»,
«Поход Матиаса», «Колокол Джозефа», «Жемчуг Лутры»,
«Последняя битва».
Джойс, Д. Улисс : роман / Дж. Джойс ; пер. с англ. В. А.
Хинкис, пер., коммент. С. С. Хоружий. - М. : Эксмо, 2008. - 928 с.
Роман «Улисс» – главное произведение писателя,
определившее пути развития искусства прозы и не раз признанное
лучшим, значительнейшим романом за всю историю этого жанра.
По замыслу автора, «Улисс» – рассказ об одном дне, прожитом
одним обывателем из одного некрупного европейского городка, —
вместил в себя всю литературу со всеми ее стилями и техниками
письма и выразил все, что искусство способно сказать о человеке.
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Дойл, А. Пригоди Шерлока Хлмса : для серед. та ст. шк. віку
/ Дойл А. К.; з англ. пер. М. А. Дмитренко; іл. Є. М. Рибальченка. К. : Школа, 2006. - 349 с.: іл.
До книги увійшли найвідоміші оповідання про пригоди
знаменитого детектива Шерлока Холмса та його вірного
компаньйона і друга доктора Ватсона: «Скандал у Богемії»,
«Спілка рудих», «Таємниця Боскомської долини», «Голубий
карбункул», «Пістрява стрічка», «Остання справа Холмса»,
«Порожній будинок», «Шість Напелеонів», «Обряд родини
Масгрейвів», «Лев'яча грива», «Друга пляма».
Наявні в бібліотеці твори: «Вигнанці», «Маракотова бездна»,
«Торговый дом герлен», Вибране у 4-х томах, та інші.
Достоевский, Ф. Идиот : роман / Ф. М. Достоевский. - Х. :
Фолио, 2013. - 656 с.
Роман, в котором творческие принципы Достоевского
воплощаются в полной мере, а удивительное владение сюжетом
достигает подлинного расцвета. Яркая и почти болезненно
талантливая история несчастного князя Мышкина, неистового
Парфена Рогожина и отчаявшейся Настасьи Филипповны, много
раз экранизированная и поставленная на сцене, и сейчас
завораживает читателя...
«Униженные и оскорбленные», «Мальчик у Христа на елке»,
«Бесы», «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Белые ночи»,
«Петербургские сновидения», «Злочин і кара», та інші.
Емец, Д. Таня Гроттер и колодец Посейдона : повесть /
Дмитрий Емец. – М: ЭКСМО, 2004. – 432 с.
Тибидохс продолжал жить, хотя это уже был не тот Тибидохс...
А все потому, что преподаватели исчезли. В Тибидохсе не
осталось ни одного взрослого мага. Это было связано с колодцем
Посейдона. Несколько столетий он накапливал силы, чтобы вновь
выплеснуть их. Теперь старшекурсникам предстояло все делать
самим. Самим преподавать, самим следить за малышами, самим
готовиться к матчу-реваншу с командой невидимок. И самим найти
способ вернуть преподавателей...
Жадан, С. Капітал : [збірка прози і поезії] / С. В. Жадан ; худ. І.
В. Осипов. - Х. : Фоліо, 2007. - 797 с.
Все, що ти хотів дізнатись про соціалістичний реалізм, але не
мав у кого спитати. Книга, яку ти ніколи не знайдеш у бібліотеці
свого профтехучилища. Для тих, хто бореться з системою за
допомогою власних шкідливих звичок. «Депеш Мод», «Цитатник»,
«Аnarchy in the UKR», «Гімн демократичної молоді», «У.Р.С.Р.»,
«Пепсі», Балади про війну і відбудову та інше – під однією
обкладинкою.
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Жадан, С. Ефіопія : [збірка прози і поезії] / С. В. Жадан. - Х. :
Фоліо, 2009 ; Х. : Фоліо, 2011. - 121 с.
Книга про маршрути, якими рухаються кур'єри, приносячи
добрі новини й поєднуючи між собою громади відступників,
грабіжників та репатріантів. Вірші та есеї, є збіркою переказів про
життя та небезпечні пригоди видатних мандрівників, державних
злочинців, церковних діячів, духовних лідерів, кримінальних
авторитетів, нелегальних емігрантів, членів спілки письменників та
інших неврівноважених осіб. На основі реальних подій.
«Лілі Марлен», «Прощання слов'янки», «Месопотамія», «Біг
Мак. Перезавантаження», «Ворошиловград» та інше.
Зануссі, К. Час помирати : роман / К. Зануссі. - Х. : Фоліо,
2013. - 478 с.
Розповідь справжнього митця про його непростий шлях у
мистецтві. Життя кінематографіста в соціалістичній Польщі,
спогади про фільми, про світ у форматі «схід-захід», спогади про
людей, що його оточували, серед яких були Папа Іван Павло ІІ,
президент Чехії Вацлав Гавел та багато інших. Спеціально для
українського видання Зануссі написав новий розділ, де розповів
про своє ставлення до України, до її історії та культури.
«Страта двійника» (п'єси).
Золя, Э. Дамское счастье : роман / Э. Золя ; пер. с. фр. Ю.
Данилина. - Киев : Молодь, 1993. - 366 с.
Роман рисует судьбу бедной девушки из провинции,
приехавшей в Париж и поступивший продавщицей в
универсальный магазин с броским названием "Дамское счастье",
один из тех, что создавались тогда во французской столице.
Благодаря терпению, уму, чувству собственного достоинства ей
удается преодолеть все возникающие на ее пути трудности и
добиться такого положения, о котором она и мечтать не могла.
«Жерміналь», «Карьера Ругонов», «Западня», «Добыча»,
«Лурд».
Зюскінд, П. Парфуми: Історія одного вбивці : роман / П.
Зюскінд; Пер. з нім. І.С. Фрідріх. - Харків : Фоліо, 2005. - 287 с.
Завдяки своїй багатогранності роман подобається читачеві:
хтось захоплюється сюжетом, когось приваблює філософське
підгрунтя. І кожен самостійно шукає відповідь на питання — хто ж
він, цей незвичайний Жан-Батіст-Гренуй? Геніальний злочинець,
талановитий злий геній або просто нещасна людина?
«Голуб», «Контрабас», «История господина Зоммера».
Камю, А. Чума : романи, повість / А. Камю ; . - Х. : Фоліо, 2012.
- 462 с.
У місто приходить страшна хвороба - і люди починають
помирати. Батьки міста, приховуючи правду, роблять жителів
заручниками епідемії. І кожен стоїть перед вибором: боротися за
життя, шукати вихід або змиритися з пануванням чуми, з
неминучою смертю. Багато літературні критики «прочитують» в
романі події у Франції в період фашистської окупації. За словами
автора – це боротьба європейського опору проти фашизму.
«Чужий», «Падіння», «Сторонній», оповідання та есе.
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Кастанеда К. Сочинения. Т.1. Учение дона Хуана.
Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Сказки о силе
/ К. Кастанеда. – Киев: София, 2005. – 608с.
Другая реальность индейских магов и их союзников,
галлюциногенных растений, так опасна, что Карлос, антрополог из
Лос-Анджелеса, попытается сбежать от нее навсегда. Ничего не
получится! Тот, кто вступил на путь Посвящения, никогда уже не
станет снова простым обывателем. О чем беседуют и чем
занимаются Карлос и его Учитель, дон Хуан, в горах и пустынях
Мексики?
«Второе кольцо силы», «Активная сторона бесконечности».
Кінг, С. Сяйво : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюка. - Х. :
Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 640 с. : іл.
Коли Торранси найнялися доглядати взимку за розкішним
готелем, вони й гадки не мали, який невимовний жах їх чекає…
Одного разу там скоїлася страшна трагедія: колишній доглядач
зарубав сокирою власну родину. Саме тут п’ятирічний Денні
дізнався, що він може бачити справжніх мешканців будинку.
Хлопчику, наділеному даром передбачення, відкривається
страшна суть речей. Він знає – його родині загрожує смерть…
«Доктор Сон», «11/22/63», «Зона покриття», «Воно», «Блейз»,
«Країна розваг», «Містер Мерседес», «Кладовище домашніх
тварин», «Що впало, те пропало», «Чотири після півночі»,
«Протистояння», «Крістіна», «Чорний дім», «Пульт Гвенді»,
«Зелена миля», «Темна вежа»(всі 8 книг серії), «Роза Марена»,
«Куджо», «Тѐмная половина», «Талисман» та інші.
Кокотюха, А. Червоний: роман / А. А. Кокотюха ; дм. В.
Кіпіані. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с. : іл.
Це три розповіді про Данила Червоного від його найзапекліших
ворогів. Міліціонер Михайло Середа щиро вважав упівця
Червоного ворогом. Але не міг не визнати, що Данило –
безстрашний воїн. Полковникові КГБ Льву Доброхотову таки
вдалося заманити вояка у пастку. Тепер на ватажка повстанців
чекав нелегкий шлях до ГУЛАГу. Колишній червоноармієць Віктор
Гуров упевнений, що потрапив сюди випадково, а ось ворогам
країни саме тут і місце. Та гідність, щирість Данила, переконання і
надзвичайна душевна міць змушують Віктора замислитися…
«Київські бомби», «Справа отамана Зеленого. Українські
хроніки 1919 року», «Адвокат із Личаківської», «Автомобіль із
Пекарської», «Різник із Городоцької», «Шлюбні ігрища жаб»,
«Подвійний капкан», «Мисливці за привидами», «Колекція гадів»,
«Втікач із Бригідок», «Таємниця козацького скарбу», «Дело о
черной вдове. Записки следователя», «Криминальная Украина».
Кокотюха, А. Темна вода : роман / А.А. Кокотюха. – К.: Нора Друк, 2006. - 260с.
Спокій бази відпочинку на березі Десни порушено. У
мальовничому Тихому Затоні один за одним гинуть рибалки.
Обставини гибелі більш ніж загадкові. Старі люди кажуть, що це
прокляте місце, де панують потойбічні сили. А може, вся ця
містика - справа рук людських, породження збоченого розуму чи
хитрого розрахунку? Відповіді на ці питання хоче знайти колишній
опер Віталій Мельник. Але і його власне життя опиняється у
небезпеці. Розвєязка, як завжди, несподівана...
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Коллинз, У. Женщина в белом : роман / У. Коллинз; пер. с
англ. Т. И. Лещенко-Сухомлинская. – К.: МП Феникс, 1991. - 512 с.
В основе романа лежит острый, увлекательный сюжет о
преступлении, которое было задумано и осуществлено ради
денег. Сэр Персиваль Глайд, еще в юности совершивший подлог,
чтобы присвоить не принадлежавшие ему по закону титул и
поместье, заключает свою жену Лору под именем умершей и
очень похожей на нее Анны Катерик в сумасшедший дом. Теперь
ничто не стоит между ним и богатством его жены.
«Мой ответ – нет», «Лунный камень», «Бедная мисс Финч».
Коломийчук, Б. Людвисар. Ігри вельмож / Б. В. Коломийчук.
- Х. : Фоліо, 2013. - 347 с.
Дія відбувається у другій половині XVI ст. у Львові. На
прохання бургомістра Якуба Шольца місцевий лікар Домінік Гепнер
влаштовує… публічний розтин людського тіла. А уночі обурений
єпископ тягне бургомістра на Личаківський цвинтар, щоб
вистежити того, хто розкопує могили. Бо є підозра, що займається
цим сам лікар Гепнер… І це тільки початок таємничої, загадкової
та містичної історії.
«В’язниця душ», «Небо над Віднем»
Коломійчук, Б. В'язниця душ : повісті / Б. В. Коломійчук. - Х. :
Факт, 2016. - 220 с.
Третя книга автора, в якій він найкраще проявив себе як
майстер детективного жанру. Події у повістях, що увійшли до
видання, відбуваються у 1902—1903 рр. у Львові. В основі сюжету
кожної повісті — блискуче розслідування заплутаної справи, яке
проводить львівський комісар Адам Вістович. Карколомні пригоди
героїв гармонійно доповнює оригінальна містика та зі смаком
подана еротика.
Коельо, П. Алхімік / Пауло Коельо. - К.: "Софія", 2005. - 224 с.
Розповідь про мандрівного пастуха Сантьяго, який
намагається розгадати загадку своїх снів і знайти обіцяний у них
скарб. На шляху героя зустрічаються різні люди, йому доводиться
пережити кохання, зраду, образу, смуток. Але при цьому подорож
дозволяє Сантьяго пізнати самого себе. Прислухаючись до порад
досвідченого алхіміка, пастух поступово розуміє, що шукає він
насправді не золото, а більш цінний скарб — власний шлях.
«Відьма з Портобелло», «Заїр», «На берегу Рио-Пьедра села я
и заплакала», «Победитель остается один», «Книга воина света»,
«Вероника решает умереть», «Одиннадцать минут», «Пауло
Коэльо: Исповедь паломника»(Ариас Х.).
Коэльо, П. Дьявол и сеньорита Прим / П. Коэльо. - М. : ООО
Издательский дом "София", 2007. - 256 с.
В маленьком горном селении Вискосе появляется незнакомец.
В чемодане у него одиннадцать слитков золота. С их помощью он
хочет получить ответ на мучающий его вопрос: люди по своей сути
более склонны к злу или к добру? Селянам предстоит прожить
неделю, полную драматических событий, оказаться перед лицом
любви, смерти, власти, в душе каждого будет происходить борьба
между Светом и Тьмой.
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Лис, В. Соло для Соломії : роман / В. Лис. - Х. : Книжковий
Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 368 с.
Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко
пробачає помилки іншим, сходить на самий верх величі людського
духу та падає у безодню засудження оточуючих... Карколомні події
ХХ століття - війна, примусова колективізація - події, що назавжди
змінили не тільки людей, а й Україну. Та у межах історії країни це
лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім чисел.
А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла звичайного
земного щастя?
«Століття Якова», «Острів Сильвестра».
Лис, В. Іван і Чорна пантера / В. С. Лис. - Х. : Книжковий Клуб
Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 320 с.
Він – біла ворона, дурник із Кукурічок. Вона – Чорна Пантера,
дівчина з обкладинки. Спільного з найекзотичнішою та
найскандальнішою темношкірою супермоделлю Таумі Ремпбел
останньому парубку на селі Йвану годі й шукати, на зустріч — годі
й сподіватися, а фото гламурної красуні — ну як не цілувати, як не
пестити? Та він має дещо, що належить їй, тобто належатиме…
Череп могутньої чаклунки, за яким Таумі, нащадок великої
африканської жриці, ладна податися на край географії, у Кукурічки,
дарує владу над світом!
Лурье, Л. 1956 год. Середина века / Л. Лурье, И. Малярова. СПб. : Нева, 2007. - 640 с.
1956 год - это середина советского времени. Тридцать четыре
года отделяют его от создания СССР, тридцать четыре - от
распада. Сама по себе история 1956 года, даже вырванная из
исторического контекста, сюжетно закончена - начинается XX
съездом, заканчивается постановлением о борьбе с вражеским
охвостьем; начинается освобождением из лагерей, заканчивается
появлением новых политзаключенных.
Мельник, Я. Маша, або Постфашизм: роман / Я. Мельник. Л.: Видавництво старого лева, 2016. - 208 с.
Четверте тисячоліття. Журналіст «Голосу Рейху» несподівано
закохується в самку стора – одну з істот, які мають людське тіло,
але яких не вважають за людей – і стає на шлях боротьби за право
сторів називатися людьми. Але чи вдасться герою і його
соратникам врятуватися від постфашистів?
«Чому я не втомлююся жити», «Далекий просвіт».
Мураками Х. Дэнс. Дэнс. Дэнс : роман / Пер. с яп. Д.
Коваленина. – СПб.: Амфора, 2003. – 571 с.
Заключительный роман культовой "Трилогии Крысы" классика
современной японской литературы Харуки Мураками, начатой
романами "Слушай песню ветра", "Пинбол 1973" и "Охота на
овец". В центре повествования - те же герои, попадающие в цепь
таинственных жестоких происшествий.
«Слушай песню ветра», «Пинбол 1973», «Погоня за вівцею»,
«Танцюй, Танцюй, Танцюй», «1Q84»(Кн. 1,2,3), «Норвежский лес»,
«Послемрак», «К югу от границы, на запад от солнца», «Хроники
Заводной Птицы», «Птицелов», «Мужчины без женщин».
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Нечуй-Левицький, І. Кайдашева сім'я : повість / І. НечуйЛевицький. - К. : Школа, 2006. - 320 с.
Реалістична соціально-побутова повість класика української
літератури Івана Нечуя-Левицького. У творі описано події, що
відбувалися у великій сільській родині Кайдашів. Конфлікти
усередині сім’ї зображено з гумором, проте добре ставлення до
сварливих Кайдашів не перешкоджає автору безжально
критикувати суспільний лад, спосіб організації громади, поведінку
духовенства, які призводять до зубожіння людського духу.
«Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський»,
«Запорожці», «Хмари», «Над Чорним морем», «Микола Джеря»,
«Баба Параска та баба Палажка», «Дві московки», «Старосвітські
батюшки та матушки», «Бурлачка», «Афонський пройдисвіт», «Два
брати», «Чортяча спокуса» та інші.
Ніцше, Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади : Пер.з нім. /
Ф. Ніцше . – Київ : Основи, : Дніпро, 1993 . – 414 с. : іл.
«Так казав Заратустра» – одна з найбільш відомих і
популярних книг німецького філософа і поета Фрідріха Ніцше.
Теми добра і зла, «надлюдини», переоцінки всіх цінностей втілено
в цьому пам'ятникові світової літератури в міфічно-символічній,
високопоетичній формі. «Жадання влади» – останній твір
філософа, протест проти будь-яких форм духовного рабства.
«Воля к власти», «Странник и его тень».
Олдридж, Д. Последний дюйм : роман : повесть : рассказы /
Джеймс Олдридж ; сост., послесл. А. С. Чиркова; ил. И. В.
Якубенко . – Киев : Радянська школа, 1989 . – 384 с. : ил.
Описание человека в стрессовой ситуации. Когда все висит на
волоске, от тебя зависит и собственная жизнь и жизнь другого
человека, причем и старше и опытнее тебя, того на которого
привык полагаться сам... это рассказ-нерв, без малейшей
расслабленности. Все эмоции взвинчены, и нет ни секунды на
передышку и размышление. Так, и только так, способен выжить
человек попавший в критическую ситуацию.
«Морской орѐл», «Последний изгнанник», «Дело чести»,
«Охотник», «Не хочу, чтобы он умирал», «Мальчик с лесного
берега», «Мой брат Том», «Прощай, анти-Америка» та інші.
Оруэлл, Д. «1984» и эссе разных лет : роман и
художественная публицистика / Пер. с англ., сост. В. С. Муравьев.
– М.: Прогресс, 1989. – 384 с.: ил.
Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века –
"О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее:
доведенное до абсурда "общество потребления" – или
доведенное до абсолюта "общество идеи"? По Оруэллу, нет и не
может быть ничего ужаснее тотальной несвободы.
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Остен, Д. Менсфілд-парк : роман / Д. Остен ; пер. з англ. Д.
О. Радієнко. - Х. : Фоліо, 2008. - 380 с.
Никчемна и ничем не примечательна жизнь обитателей
английского поместья, мелки и ничтожны их интересы - личные
удобства, честолюбие, деньги. Ложь, лицемерие, ханжество
разрушают благополучие и порядок дома, лишают его хозяев, их
детей и родственников взаимопонимания. Как внести разумное
начало в этот хаос всеобщего несогласия? Ответы дала Джейн
Остен, создав замечательный образ Фанни Прайс, с которой
связана главная тема романа - тема нравственного прозрения.
«Гідність і гонор», «Емма», «Утсоны», «Нортенгерское аббатство»
Пуллман, Ф. Янтарне скло / Ф. Пуллман. - Х. : Книжковий
Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2008. - 480 с.
Небезпечні пригоди дівчинки Ліри, що мешкає у іншому,
схожому на наш, світі та її друга Віла. Діти мандрують різними
світами, уникаючи контактів із воїнами Зла, бо за старовинним
пророцтвом після глобальної катастрофи саме на Ліру чекає доля
другої Єви, матері всього людського. Разом з героями юний читач
порине у вир надзвичайних подій: подорож до підземного світу,
поєдинок сил Добра і Зла, зустріч з душами померлих друзів і
розставання Віла та Ліри, які заради збереження рівноваги у
Всесвіті змушені повернутися кожен до свого світу.
«Північне сяйво», «Магічний ніж», «Опудало і його слуга».
Ремарк, М. Три товариші : роман / Е. М. Ремарк ; пер. Д. О.
Радієнко ; худ. Л. Д. Киркач-Осіпова. - Х. : Фоліо, 2007. - 430 с.
Тему фронтової дружби, яка підтримує головних героїв, не
дозволяючи їм остаточно зневіритися у житті. Тільки такі люди
можуть протистояти бездушному світу гендлярства і суцільної
байдужості та зневаги до людей, що охопили країну після Першої
світової. Любов Роббі і Патриції – це те невимовне диво, що на
нього вже і не чекають герої і яке відроджує сподівання, що
людяність перемагає завжди.
«На Західному фронті без змін», «Час жити і час помирати»,
«Люби ближнього твого», «Тіні в раю», «Возвращение».
Риггз, Р. Город пустых. Побег из дома странных детей :
графический роман / Р. Риггз ; пер. Е. Боровая. - 2-е изд. - Х. : КК
"Клуб Семейного Досуга", 2016, 2017. - 464 с. : ил.
Графический роман. Захватывающий сюжет, винтажные
фотографии и фантастический мир заставят поклонников великих
историй полностью погрузиться в чтение и на время покинуть
реальность. Джейкоб и его друзья – обитатели Дома странных
детей – потерялись в море. Единственный человек, который мог
бы помочь им, директриса мисс Сапсан, в опасности – она
застряла в облике птицы! Чтобы ее вызволить, друзья
отправляются по петлям времени в Лондон. Неприятности,
смертельные опасности и ужасные твари их преследуют!
«Дім дивних дітей», «Бібліотека душ», «Дом странных
детей»(графический роман).
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Ролінг, Дж. К. Гаррі Поттер і келих вогню / Джоан Кетлін
Ролінг; пер. з англ. В.Морозов.; ред. І.Малкович. - К. : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2007. - 670 с.
Гаррі Поттер повертається на четвертий курс до Школи Магії і
Чарів Гоґвартс. При таємничих обставинах Гаррі відібрано до
числа учасників небезпечного змагання – Турніру Трьох Чарівників,
однак проблема в тому, що всі його суперники – набагато старші і
сильніші. До того ж, знаки вказують на повернення Лорда
Волдеморта. Дуже скоро Гаррі належить поборотися не лише за
перемогу в змаганні, але й, перед усім, за власне життя.
Серія «Гаррі Поттер» (всі 7 книг), «Гаррі Поттер і прокляте
дитя»(п’єса).
Скотт, В. Айвенго : за романом Вальтера Скотта / авт.-укла.
М. Курдюмов ; літ. перек. А. Климов ; худож. Н. Ломакин. - Х. :
Фактор, 2004. - 112 с.: іл.
Твір знайомить з історією, допомагає зрозуміти особливості
життя та звичаїв людей у далекі часи. В основу роману покладено
традиційне для В. Скотта переплетіння любовної та політичної
інтриг. Оригінальне видання, в яке включено адаптований для
молодшого і середнього шкільного віку варіант роману, доповнено
розгорнутим ілюстративним коментарем – енциклопедією.
«Квентин Дорвард», «Черный карлик», «Пертская красавица,
или День святого Валентина», «Пуритане», «Талисман», «Боб
Рой», «Уэрли или Шестьдесят лет назад», «Ламмермурская
невеста», «Легенда о Монтрозе».
Толкін Дж. Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори : повістьказка / Перек. з англ. О. Мокровольський; Мал. М. Біломлинського.
– Київ: Веселка, 1992 рік, 303 с.: іл.
Це історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага гномів
узявшись відшукати загарбане драконом золото. Більбо,
прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, на власний
подив виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі
зломщику. Сутички з тролями, гоблінами, гномами, ельфами та
гігантськими павуками, бесіда з драконом, Смогом Величним, і
радше мимовільна присутність на Битві П'ятьох Армій - ось лише
деякі пригоди що судилося пережити Більбо.
«Сильмариліон», «Володар Перснів».
Франко, І. Сотворення світу / Іван Якович Франко ; Упоряд.,
В. Погребенник . – Київ : Обереги, 2004 . – 160 с. : іл.
Науково-популярна праця, в якій автор з наукової точки зору
аналізує біблійні історії про створення світу, показує їх тісний
взаємозв'язок з вавилонськими міфами. Автор критично осмислив
цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу,
залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та
природознавчої науки.
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Франко, І. Фарбованмий лис / І. Я. Франко. - Х. : Ранок, 2015.
- 60 с. : іл.
Герої казок Івана Франка – тварини, що живуть і діють майже
як люди. Але за вигадкою письменника криється справжня життєва
правда. І полягає вона в тому, щоб жити чесно, не кривдити
слабких, поважати старих – узагалі не чинити зла. Пориньте у
часи, коли ще звірі говорили, і повною мірою насолодіться дивом
української казки.
«Борислав сміється», «Вічний революціонер», «Гримить»,
«Грицева шкільна наука», «Захар Беркут», «Земле, моя
всеплодющая мати...», «Зів'яле листя», «Каменярі», «Лель і
Полель», «Мойсей», «Монолог атеїста», «Перехресні стежки»,
«Украдене щастя», казки та інше.
Хоффман Э. Книга о совместимости в любви, или
Двенадцать особенностей личности, которые помогут вам найти
спутника жизни / Эдвард Хоффман, Марселла Бакур Вейнер М.:
София, 2004. – 240 с.
Авторы
книги,
опытные
психологи-консультанты,
специалисты по романтическим отношениям, предлагают
читателям простой и доступный способ поиска подходящего
партнера, позволяющий отказаться от устаревшего метода проб и
ошибок. С помощью этого руководства вы сможете определить
двенадцать основных черт личности вашего потенциального
партнера и узнать, насколько велики ваши шансы на взаимную
близость.
Шкляр, В. Чорний Ворон. Залишенець : роман / Василь
Шкляр. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 428 с.
Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у
прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити
у пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували
свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили
– але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля
України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли
навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на
визволення. Вони – залишенці – обрали собі смерть.
«Ключ», «Елементал», «Тень совы».
Янсон, Туве. Країна Мумі-тролів : Кн. 1 : Маленькі тролі і
велика повінь; Комета прилітає; Капелюх Чарівника. / Туве Янсон;
[іл. авт.]. - Львів : Видавництво Старого Лева, - 2004. - 350 с. : іл.
Долину мумі-тролів заселяють мумі-тролі, хропусі, мумрики,
мудрики, гемулі, мюмлі, чепурулі та інші істоти, наділені рисами і
людей, і тварин. У них є "обличчя", і своїми характерами,
поведінкою, вчинками, звичаями і звичками вони надзвичайно
схожі на людей - вони бліднуть, червоніють, вибачаються, дякують,
п'ють каву і сік, танцюють, сваряться. Але мешканці долини Мумітролів зовсім не люди - у багатьох з них є лапи й хвіст.
«Мемуари Тата Мумі-троля», «Небезпечне літо», «Зимачарівниця», «Честный обман» (повести и рассказы)

16

Покажчик авторів

Абэ К. – С. 4
Багряний І. – С. 4
Барка В. – С. 4
Браун Д. – С. 4-5
Бредбери Р. – С. 5
Бронте Ш. – С. 5
Булгаков М. – С. 5
Верн Ж. – С. 6
Винничук Ю. – С. 6
Вільде І. – С. 6
Гюго В. – С. 6
Дашвар Л. – С. 7
Дереш Л. – С. 7
Джейкс Б. – С. 7
Джойс Дж. – С. 7
Дойль А.К. – С. 8
Достоевский Ф. – С. 8
Емец Д. – С. 8
Жадан С. – С. 8-9
Зануссі К. – С. 9
Золя Э. – С. 9
Зюскінд П. – С. 9
Камю А. – С. 9
Кастанеда К. – С. 10
Кинг С. – С. 10

Кокотюха А. – С. 10
Кокотюха А. – С. 10
Коллинз У. – С. 11
Коломійчук Б. – С. 11
Коэльо П. – С. 11
Лис В. – С. 12
Лурье Л. – С. 12
Мельник, Я. – С. 12
Мураками Х. – С. 12
Нечуй-Левицький І. – С. 13
Ніцше Ф. – С. 13
Олдрідж Дж. – С. 13
Оруэлл Д. – С. 13
Остен Д. – С. 14
Пулман Ф. – С. 14
Ремарк Э.М. – С. 14
Риггз Р. – С. 14
Роулинг Дж – С. 15
Скотт В. – С. 15
Толкин Дж. – С. 15
Франко І. – С. 15-16
Хоффман Э. – С. 16
Шкляр В. – С. 16
Янссон Т. – С. 16

Покажчик назв творів
11/22/63 – С. 10
1956 год. Середина века – С. 12
1984 – С. 13
1Q84(Кн. 1,2,3) – С. 12
20 000 льє під водою – С. 6
451 градус по Фаренгейту – С. 5
Аnarchy in the UKR – С. 8
Автомобіль із Пекарської – С. 10
Адвокат із Личаківської – С. 10
Айвенго – С. 15
Активная сторона бесконечности – С. 10

Алхімік – С. 11
Ангелы и демоны – С. 4
Аптекар – С. 6
Афонський пройдисвіт – С. 13
Баба Параска та баба Палажка – С. 13
Багровый остров – С. 5
Бедная мисс Финч – С. 11
Бедные люди – С. 8
Белая гвардия – С. 5
Белые лисы – С. 7
Белые ночи – С. 8
17

Бесы – С. 8
Биті є – С. 7
Бібліотека душ – С. 14
Біг Мак. Перезавантаження – С. 9
Блейз – С. 10
Боб Рой – С. 15
Борислав сміється – С. 16
Бурлачка – С. 13
В’язниця душ – С. 11
Вероника решает умереть – С. 11
Вигнанці – С. 8
Вино из одуванчиков – С. 5
Відьма з Портобелло – С. 11
Вікна застиглого часу – С. 6
Вічний революціонер – С. 16
Возвращение – С. 14
Воин Рэдволла – С. 7
Война с Котиром – С. 7
Володар Перснів – С. 15
Воля к власти – С. 13
Воно – С. 10
Ворошиловград – С. 9
Время вот твой полет – С. 5
Втікач із Бригідок – С. 10
Второе кольцо силы – С. 10
Гаррі Поттер (всі 7 книг) – С. 15
Гаррі Поттер і прокляте дитя (п’єса) – С. 15
Гетьман Іван Виговський – С. 13
Гідність і гонор – С. 14
Гімн демократичної молоді – С. 8
Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори – С. 15
Голуб – С. 9
Город пустых. Побег из … (граф.) – С. 14
Городок – С. 5
Гримить – С. 16
Грицева шкільна наука – С. 16
Груші в тісті – С. 6
Далекий просвіт – С. 12
Дамское счастье – С. 9
Два брати – С. 13
Дві московки – С. 13
Дело о черной вдове – С. 10
Дело чести – С. 13
Депеш Мод – С.
Деревня в воздухе – С. 6
Джейн Эйр – С. 5

Дивні дні Гані Грак – С. 7
Дім дивних дітей – С. 14
Діти капітана Гранта – С. 6
Добыча – С. 9
Доктор Сон – С. 10
Дом странных детей (граф. роман) – С. 14
Дэнс. Дэнс. Дэнс – С. 12
Дьявол и сеньорита Прим – С. 11
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Ефіопія – С. 9
Жангада – С. 6
Жемчуг Лутры – С. 7
Женщина в белом – С. 11
Жерміналь – С. 9
Жінка в пісках – С. 4
Жовтий Князь – С. 4
Заїр – С. 11
Замок у Карпатах – С. 6
Западня – С. 9
Запорожці – С. 13
Захар Беркут – С. 16
Зелена миля – С. 10
Земле, моя всеплодющая мати... – С. 16
Зима-чарівниця – С. 16
Зів'яле листя – С. 16
Злочин і кара – С. 8
Зойкина квартира – С. 5
Зона покриття – С. 10
Идиот – С. 8
История господина Зоммера – С. 9
Іван і Чорна пантера – С. 12
К югу от границы, на запад от солнца – С. 12
Кайдашева сім'я – С. 13
Каменярі – С. 16
Капелюх Чарівника – С. 16
Капітал – С. 8
Карьера Ругонов – С. 9
Квентин Дорвард – С. 15
Київські бомби – С. 10
Кладовище домашніх тварин – С. 10
Ключ – С. 16
Книга воина света – С. 11
Книга о совместимости в любви – С. 16
Князь Єремія Вишневецький – С. 13
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Код да Винчи – С. 4
Колекція гадів – С. 10
Колокол Джозефа – С. 7
Комета прилітає – С. 16
Контрабас – С. 9
Корабль-призрак – С. 6
Країна Мумі-тролів – С. 16
Країна розваг – С. 10
Крепость – С. 4
Криминальная Украина – С. 10
Крістіна – С. 10
Куджо – С. 10
Культ – С. 7
Ламмермурская невеста – С. 15
Легенда о Монтрозе – С. 15
Легенди Львова – С. 6
Лель і Полель – С. 16
Лілі Марлен – С. 9
Лунный камень – С. 11
Лурд – С. 9
Люби ближнього твого – С. 14
Людвисар. Ігри вельмож – С. 11
Людина біжить над прірвою – С. 4
Магічний ніж – С. 14
Маленькі тролі і велика повінь – С. 16
Мальва Ланда – С. 6
Мальчик с лесного берега – С. 13
Мальчик у Христа на елке – С. 8
Маракотова бездна – С. 8
Мастер и Маргарита – С. 5
Мати все – С. 7
Маша, або Постфашизм – С. 12
Мемуари Тата Мумі-троля – С. 16
Менсфілд-парк – С. 14
Месопотамія – С. 9
Метелики на шпильках – С. 6
Микола Джеря – С. 13
Мисливці за привидами – С. 10
Містер Мерседес – С. 10
Місце для Дракона – С. 6
Мой брат Том – С. 13
Мой ответ – нет – С.11
Мойсей – С. 16
Монолог атеїста – С. 16
Морской орѐл – С. 13
Мужчины без женщин – С. 12

На берегу Рио-Пьедра села я … – С. 11
На Західному фронті без змін – С. 14
Навколо світу за вісімдесят днів – С. 6
Над Чорним морем – С. 13
Найкращий із часів – С. 5
Не хочу, чтобы он умирал – С. 13
Небезпечне літо – С. 16
Небо над Віднем – С. 11
Неточка Незванова – С. 8
Норвежский лес – С. 12
Нортенгерское аббатство – С. 14
Огненне коло – С. 4
Одиннадцать минут – С. 11
Опудало і його слуга – С. 14
Остання любов Асури Махараджа – С. 7
Острів Сильвестра – С. 12
Отверженные – С. 6
Отдельная реальность – С. 10
Охота на рабов – С. 4
Охотник – С. 13
Падіння – С. 9
Парфуми: Історія одного вбивці – С. 9
Пепсі – С. 8
Перехресні стежки – С. 16
Пертская красавица, или День свят… – С. 15
Петербургские сновидения – С. 8
Пинбол 1973 – С. 12
Північне сяйво – С. 14
Победитель остается один – С. 11
Погоня за вівцею – С. 12
Подвійний капкан – С. 10
Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів – С. 7
Последний дюйм – С. 13
Последний изгнанник – С. 13
Последняя битва – С. 7
Послемрак – С. 12
Поход Матиаса – С. 7
Пригоди Шерлока Хлмса – С. 8
Призраки среди нас – С. 4
Протистояння – С. 10
Прощай, анти-Америка – С. 13
Прощання слов'янки – С. 9
Птицелов – С. 12
Пульт Гвенді – С. 10
Пуритане – С. 15
Путешествие в Икстлан – С. 10
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П'ятнадцятирічний капітан – С. 6
Рай – С. 4
Рай Центр – С. 7
Река Ориноко – С. 6
Різник із Городоцької – С. 10
Роза Марена – С. 10
РЭДВОЛЛ (серия) – С. 7
Сад Гетсиманський – С. 4
Село не люди – С. 7
Сестри Річинські – С. 6
Сильмариліон – С. 15
Сказки о силе – С. 10
Слушай песню ветра – С. 12
Собачье сердце – С. 5
Собор Паризької Богоматері – С. 6
Совершеннолетние дети – С. 6
Сожженная карта – С. 4
Соло для Соломії – С. 12
Сотворення світу – С. 15
Спалах – С. 6
Справа отамана Зеленого. Укр.хр. – С. 10
Старосвітські батюшки та матушки – С. 13
Століття Якова – С. 12
Сторонній – С. 9
Странник и его тень – С. 13
Страта двійника – С. 9
Сяйво – С. 10
Таємниця козацького скарбу – С. 10
Таємничий острів – С. 6
Так казав Заратустра – С. 13
Талисман (Кинг) – С. 10
Талисман (Скотт) – С. 15
Танго смерті – С. 6
Танцюй, Танцюй, Танцюй – С. 12
Таня Гроттер и колодец Посейдона – С. 8
Темна вежа(всі 8 книг серії) – С. 10
Темна вода – С. 10
Тѐмная половина – С. 10
Тень совы – С. 16
Тигролови – С. 4

Тіні в раю – С. 14
Торговый дом герлен – С. 8
Точка обмана – С. 4
Три товариші – С. 14
Трохи пітьми – С. 7
Труженики моря – С. 6
У.Р.С.Р. – С. 8
Украдене щастя – С. 16
Улисс – С. 7
Униженные и оскорбленные – С. 8
Утраченный символ – С. 5
Утсоны – С. 14
Учение дона Хуана – С. 10
Уэрли или Шестьдесят лет назад – С. 15
Фарбованмий лис – С. 16
Ханский огонь – С. 5
Хмари – С. 13
Хроники Заводной Птицы – С. 12
Цитатник – С. 8
Час жити і час помирати – С. 14
Час помирати – С. 9
Человек который смеется – С. 6
Человек-ящик – С. 4
Червоний – С. 10
Черный карлик – С. 15
Честный обман – С. 16
Чому я не втомлююся жити – С. 12
Чорний Ворон. Залишенець – С. 16
Чорний дім – С. 10
Чортяча спокуса – С. 13
Чотири після півночі – С. 10
Чуже обличчя – С. 4
Чужий – С. 9
Чума – С. 9
Школа Робинзонов – С. 6
Шлюбні ігрища жаб – С. 10
Що впало, те пропало – С. 10
Эмма Браун – С. 5
Янтарне скло – С. 14
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