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Вибір читача – 2018: рекомендаційний анотований список літератури: за
результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2017 року» на базі районних
і міських ЦБС Київської області / уклад. Л. О. Соколовська, О. О. Шмідт; КЗ КОР
Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2019. – 40 с.
Список містить книги що користуються попитом в читачів. Був сформований за
результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2018 року» що проводилося
на базі районних і міських ЦБС Київської області протягом 2018 року. Для зручності
вибору описи книг мають графічні позначки: мова видання, країна автора,
інформація про ілюстрування видання чи екранізацію твору тощо. Для зручності
пошуку рекомендаційний список має допоміжні покажчики: авторів та назв творів.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, читачам бібліотек 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
В 2018 році КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» провела ІІ етап
обласного соціологічного дослідження «Краща книга 2018 року» на базі районних та
міських ЦБС Київської області. Для визначення найкращої книги 2018 року
бібліотечними працівниками Київської області були проведені індивідуальні бесіди з
читачами, аналіз читацьких формулярів та тематичне анкетування.
У дослідженні взяли участь 886 респондентів віком від 11 до 35 років, а також
дорослі читачі із 14 районних та міських бібліотек, що обслуговують юнацтво та молодь
– це Баришівська ЦБС, Білоцерківська ЦРБ, Богуславська ЦБС, Броварська ЦБС,
Броварська міська бібліотека, Васильківська ЦБС, Іванківська ЦБС, Кагарлицька ЦБС,
Києво-Святошинська районна ЦБС, Обухівська ЦРБ, Сквирська ЦБС, Ставищенська
ЦБС, Фастівська ЦБС, Таращанська районна ЦБС.
За даними дослідження найбільшу кількість голосів на «Кращу книгу 2018 року»
отримали такі книги: «Аеропорт» Сергія Лойка, «Залишинець» Василя Шкляра, «Забудьрічка» братів Капранових та «Не озирайся і мовчи» Макса Кідрука.
За результатами проведеного дослідження визначено книги популярні серед
читачів бібліотек Київської області, 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 представлену в покажчику
Країна автора
Книга з четвірки переможців дослідження «Краща книга 2018
року»
Книга потрапляє в покажчик вже вдруге (перше за результатами
досліджені «Краща книга 2017 року» на базі КЗ КОР «КОБЮ»
Твір екранізовано (фільм/мультфільм/серіал)
Книга містить чорно-білі ілюстрації
Книга містить кольорові ілюстрації
Твір підходить для читання дітям та/або підліткам
Книга наявна в фондах КЗ КОР «Київська обласна бібліотека
для юнацтва»
Інші книги/твори автора, наявні в фондах КЗ КОР «Київська
обласна бібліотека для юнацтва»

Приємного читання!
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АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 352 с. :
іл., кол. вкл.
Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в АДу — як його
назвали оборонці летовища — це майже шість десятків свідчень
«кіборгів», коментарі військових експертів та військових аналітиків з
України, Росії, США та Канади. Але головне — про життя і смерть,
про відчайдушність і страх, про любов і дружбу, про те — що і чому
захищали у терміналах ДАПу українські бійці — читайте у розповідях
безпосередніх учасників оборони Донецького аеропорту.
Алексієвич С. Цинкові хлопчики / Світлана Алексієвич ; пер. з
рос. Тетяни Комлик і Дзвінки Торохтушко. – Х. : Віват, 2016. – 368 с.
Ще одна книжка про війну з художньо-документального циклу
«Голоси Утопії» білоруської письменниці Світлани Алексієвич. Без
цього роману вже неможливо уявити історію афганської війни й
останніх років радянської влади На його сторінках розкрито правдиві
реальні життєві сюжети про ту війну в спогадах тих, чиї життя
розділилися на до і після, передано горе матерів «цинкових
хлопчиків», які прагнули дізнатися правду про те, як і за що воювали
та гинули в Афгані їхні сини.
«Чорнобильська молитва», «Час SECOND-HAND»
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман / Ю. Андрухович. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 288 с.
Відень – Львів – Карпати – потойбіччя... Це – маршрут подорожі
Карла-Йозефа Цумбруннена, австрійського фотохудожника, услід
якому рухається сюжет роману живого класика української
літератури. Химерний калейдоскоп із архетипів гуцульського
фольклору, богемно-артистичних історій, мафіозної гризні, а над усім
– трагічний образ поета Богдана-Ігоря Антонича з його віщими
віршами. Однак головною героїнею багатошарового, мов гірський
рельєф, роману є власне Україна на зламі ХХ-ХХI століть.
«Листи в Україну», «Таємниця. Замість роману», «День смерті
пані день»
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.
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Бердник, О. Зоряний Корсар : роман-феєрія / О. Бердник. – К.:
Тріада-А, 2004. - 572 с. - ("Всесвіт Олеся Бердника").
Молодий криміналіст Григір Бова несподівано стає учасником
фантастичних подій. При загадкових і неймовірних обставинах
зникла його кохана. В результаті настійних пошуків Бова потрапляє
до жителів багатомірності. Перед ним постає захоплююча і мінлива
панорама інакобутнього життя, сповненого гострих космічних
конфліктів, напруженої боротьби за красу відносин, любові і подвигу
в ім’я блага мислячих істот Безміру. Такий основний філософський і
художній пафос фантастичного роману.
«Камертон Дажбога», «Золоті Ворота», «Вічне начало»,
«Вогнесміх», «Пітьма вогнища не розпалює…»
Біла Н. Крута компанія : повість / Надя Біла. – К.: ВЦ «Академія»,
2017. – 160 с.
Є люди, після зустрічі з якими треба вимити руки з милом. І, як на
зло,— саме вони стають першими досвідами. Але завжди можна
сказати собі і їм: «Пасажири, поїзд далі не їде. Звільніть вагони».
Ненаситне Я юних героїв повісті хаотично рветься пізнати себе в собі
й себе в іншому, бо вже так хочеться щастя. І в певний момент до
них приходить усвідомлення, що кожен крок, навіть помилковий, не
забирає можливості зробити ще один – правильніший.
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. Ангелы и демоны : роман / Д. Браун; пер. с англ. Г. Б.
Косова. – М. : АСТ : ЛЮКС, 2005. – 606 с.
Иллюминаты. Древний таинственный орден, прославившийся в
Средние века яростной борьбой с официальной церковью. Легенда
далекого прошлого? Возможно... Но - почему тогда на груди убитого
при загадочных обстоятельствах ученого вырезан именно символ
иллюминатов? Приглашенный из Гарварда специалист по символике
и его напарница, дочь убитого, начинают собственное
расследование - и вскоре приходят к невероятным результатам...
Брашарес, Е. Доросле життя дівчат у Джинсах: Третє літо
Товариства / Е. Брашарес. - Х. : Ранок, 2006. - 320 с.
На сторінках цього захоплюючого роману, сповненого сонячним
сяйвом і сумом, сміливістю й щастям, Єнн Брашарес запрошує
читача в дивовижну подорож до літа, що змінить життя дівчат та їхніх
Мандрівних Джинсів. Дівчата закінчують школу та проводять літо
перед вступом до коледжу, пізнаючи життя і самих себе.
«Товариство Мандрівних Джинсів», «Дівчата в Джинсах
шукають кохання»
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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.
Бредбері Р. Марсіанські хроніки : повість / Р. Бредбері ; пер. з
англ. О. Тереха. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 392 с.
Науково-фантастичний роман, що розповідає про майбутню
колонізацію людьми Марса. Прибульці прилетіли на червону планету
зі спустошеної ядерною війною Землі й взялися її колонізувати.
Звичайно ж, за своїм образом і подобою. Почалося все з витіснення
корінного населення, марсіан, яке зрештою загинуло... А самі люди
почали засмічувати незайманий світ старим мотлохом своїх земних
уявлень та уподобань...
Бредбері P. Екзоринзм : оповідання / Р. Бредбері; пер. з англ. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. – 528 с.
Збірка вибраних оповідань славетного Рея Бредбері демонструє
різнобічність талантів цього непересічного письменника. Більшість
уміщених в ній творів належить до реалістичного жанру, проте
витончені психологічні сюжети впритул наближаються до межі, де
буденне зустрічається з незбагненним.
«Время, вот твой полет», «Вино из одуванчиков», «Найкращий із
часів», «Літо, прощавай!» 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..
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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.
Бут С. Листи з того світу / Сергій Бут – Харків: Клуб сімейного
дозвілля, 2017 – 304 с.
Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві… Мабуть, він
змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу
дати життя та смерті. Двоє немовлят… Що з ними трапилося? На
порозі гробівця Андрій знаходить дивну бляшану коробку, а в ній –
пожовтілий від часу лист. Ця можливість зазирнути в минуле – наче
вісточка зі світу померлих… Із листа дізнається про злочин, який
було скоєно півстоліття тому, і вирішує довідатися правду. Він має
розгадати цю загадку!
Винниченко В. Сонячна машина / В. К. Винниченко; передм. О.
Гнідан. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 640 с.
Перший
сучасний
науково-фантастичний
роман
класика
української літератури В. Винниченка, який чимало знавців
літератури вважають вершиною його творчості. Новаторство митця,
експресивна і динамічна манера його письма знаходять своє
оригінальне психологічне і філософське втілення в незвичайних
поворотах людського характеру, думок і вчинків героїв, у сюжеті, що
постійно інтригує читача в стані високої емоційної напруги,
естетичної втіхи.
«Записки Кирпатого Мефістофеля», «Намисто. Мала проза»,
«Краса і сила», «Пророк», «На той бік», «Слово за тобою, Сталіне»,
«Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Уміркований та щирий» та інші.
Винничук, Ю. Груші в тісті / Юрій Винничук. – Львів: ЛА Піраміда,
2010. – 288 с.
Автобіографічний роман в якому автор розповідає про Львів кінця
1970-х початку 1980-х років, тобто про свою молодість: коли він
фарцував, вчився в інституті, служив у лавах армії і... любив. Безліч
історій, наповнених шаленим гумором, деколи майже вар’ятством,
львівським колоритом і навіть пікантними подробицями життя
львівської богеми 70-80-х років минулого століття.
«Аптекар», «Мальва Ланда», «Танго смерті», «Вікна застиглого
часу», «Місце для Дракона», «Спалах», «Легенди Львова», «Історія
одного поросятка», «Міфи та легенди українців»
Винничук Ю. Цензор снів : роман / Ю. П. Винничук. – Харків:
Фоліо, 2016. – 319 с.
Автор вибудовує перед читачем захоплюючий сюжет, у якому
герої, поринаючи, в лабіринти пам'яті, щойно у несподіваному фіналі
розкриваються повністю. Герої озираються на своє життя, яке
припало на добу тоталітарних режимів, і звіряються у різних
способах виживання - від цинічного до шляхетного. Водночас така
карколомна мандрівка в минуле приносить багато несподіванок. Твір
багатошаровий, інтригуючий і актуальний, де тривожний настрій
змішується з гротеском, шокуючі відкриття з метафоричними
алюзіями, натуралістичні описи з гостросюжетними елементами.
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Вільчинський О. Криївка / Олександр Вільчинський. – Харків :
Фоліо, 2015. – 219 с.
Незабутні 1970-ті. На одній шостій земної кулі будують розвинений
соціалізм, у телевізорі «дорогий Леонід Ілліч», на орбіті – «Союз»«Аполлон»... Тим часом хлопчаки із звичайного волинського села
займаються своїми справами: ходять до школи, допомагають по
господарству, грають у футбол, у війну, рибалять, влітку працюють у
колгоспній буд-бригаді... І лише інколи їхню увагу привертають вирви
серед лісу на місці колишніх повстанських криївок...
«Останній герой»
Вінник А. Коли повертається веселка : роман / Анастасія Вінник.
– Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 240 с.
Таню розбудив телефонний дзвінок редактора. Виявляється, вона
стала відомою після останньої статті. Але журналістка лише сумно
посміхнулася своєму несподіваному успіху. Того дня вона говорила з
лікарем… Маленька пухлина в мозку позбавила барвів її життя. Вона
не бачить кольорів, не бачить веселки… Однак Таня не звикла
здаватися! Часу лишилося обмаль, але вона повинна встигнути:
відшукати свого єдиного Романа, познайомити його з сином,
розповісти неймовірну історію кохання до кінця...
Вовчок М. Інститутка / Марко Вовчок. – К.: Центр навчальної
літератури, 2017. – 80 с.
Соціально-побутова психологічна повість, у якій гостро піднято
проблему панської влади над простими людьми. Пиха і вередливість
панів викликають обурення, чесність і доброта підневільних людей —
симпатію і співчуття.
«Козачка», «Народні оповідання», «Три долі», «Жива душа»,
«Рассказы из русского народного быта», «Записки причетника»,
«Тюлевая баба», «В глуши» та інші оповідання, повісті, казки.
Глуховский, Д. Метро 2033: роман / Д. А. Глуховский. – М. : АСТ:
Астрель, 2015. – 384 с.
Метро в Москве – самое большое противоатомное бомбоубежище
на планете, в котором скрываются выжившие люди после Третьей
мировой войны, спустя двадцать лет. Поверхность Земли заражена
и неблагоприятна для жизни. Станции метро превращаются в
независимые государства, воюющие друг с другом. И даже угроза
новой смертельной опасности не в силах их примирить. Молодой
парень ради спасения своего дома и человечества в целом должен
пройти через все метро.
Гнатко Д. Душа окаянна : роман / Дарина Гнатко. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 288 с.
Початок XVIII століття. Українські землі стогнуть під владою
московського царя Петра... Лютий і жадібний піп Сава змусить свою
непокірну доньку Марту позбутися ненародженої дитини від
молодого наймита та віддасть за дружину старому батуринському
полковнику. Марта поклялася зраджувати нелюба з кожним
зустрічним та вмить забула про все на світі, побачивши Андрія,
полковникового сина. Та старий Мирон не забажає дати дружині
волю заради сина. А всі біди закоханим здадуться дрібницями, коли
почнеться війна... Разом із військом гетьмана Мазепи вони йтимуть
від перемог до нищівної поразки у Полтавській битві. І єдине, що
пам’ятатиме Марта, – вона мусить урятувати свого Андрія...

8

Р

У

У

У

У

Гоголь Н. Петербургские повести / Николай Гоголь; авт. примеч.
Т. В. Надозирной; худож.-оформ. Е. Д. Кононученко. – Х. : Фолио,
2013. – 191 с. : ил.
"Петербургские повести" объединены общим местом действия Санкт-Петербургом 1830-1840-х годов, городом, который после
родной Украины показался писателю холодным, чопорным и
неприветливым. Именно здесь искатели карьеры и денег
существуют рядом с искренними, кроткими и беззащитными
"маленькими людьми" – таков подлинный облик города,
скрывающийся за пестрым фасадом Невского проспекта.
Зібрання творів у 7-ми томах (пер. укр. мов.), «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Драматические
произведения», «Миргород», «Вий», «Женидьба» та інші.
Гончар О. Собор / О. Т. Гончар. – К. : Дніпро, 1989. – 272 с.
Як живе сучасна людина, який її духовний світ, як ставиться вона
до великих набутків свого народу, до скарбів народної культури, з
якими духовними надбаннями йде в свій завтрашній день. Твір, що й
сам став жертвою застійних явищ у суспільстві (після першого
видання переслідувався і замовчувався майже двадцять років),
спрямований
проти духовного браконьєрства безпам’ятства,
кар'єризму й пристосуванства.
«Спогад про океан», «Циклон», «Тронка», «Людина і зброя»,
«Прапороносці», «Далекі вогнища», «Твоя зоря», «Бригантина»,
«Берег любові», «Листи», мала проза, поезія та інше.
Гридін С. Не такий : повість для підлітків, які шукають себе /
Сергій Гридін. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2013. – 174 с.
Ця книга вражає своєю відвертістю. Про школу, родину,
суспільство, полишених самих на себе дітей, і взагалі про життя,
яким воно є, сповнене суворих реалій і випробувань. Може, хтось
скаже, що бути дитиною, тим паче підлітком – просто. Але якщо ти
відрізняєшся від решти, тобі не оминути зневаги і знущань однолітків
і навіть дорослих. Однак у тебе залишається шанс знайти в собі силу
піднятися над своїми образами, зусиллям волі змусити себе стати
«таким», який порятує не лише себе, а й простягне руку слабшому.
«Віраж»
Грін Дж. В пошуках Аляски : роман / Джон Грін; пер. з англ. Віри
Назаренко. – К. : Видавнича група КМ-БУКС, 2017. – 288 с.
Майлзу Голтеру набридло безпечне домашнє існування. Все його
життя – це повна відсутність подій, а його одержимість останніми
словами видатних людей ще більше змушує його прагнути отого
"великого можливо" (як сказав Ф. Рабле). Він готовий до подорожі, до
божевільної втечі. Й тоді на його шляху постає Аляска Янг. Прегарна,
розумна, кумедна, сексуальна, саморуйнівна, збентежена й
неймовірно приваблива. Вона затягує Майлза у свій світ, у "велике
можливо", краде його серце. Відтепер ніколи вже не буде, як раніше.
Грьонтведт Н. Привіт, це я ! : повість: [для серед. шкіл. віку] / Е.
Н. Грьонтведт. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2017. – 280 с.
Знайомтеся, це Уда. Їй дуже кортить розповісти вам про все на
світі – про себе, про батьків і сестричку Ерле, про найкращу подругу
Геллє і її брата-телепня Стіана. Але таке не будеш розбалакувати
першому стрічному. Тому Уда пише все це у щоденнику, який
надійно замикає на ключик і який стане її єдиною розрадою, коли
життя полетить шкереберть, а світ здаватиметься ворожим. Що
робити, коли на душі так мулько і здається, що ніхто тебе не любить?
І чи зможе Уда зрозуміти, що часто між любов’ю та ненавистю
пролягає тонка межа?
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Грьонтведт Н. Абсолютно нецілована : [повість для серед. шкіл.
віку] / Е. Н. Грьонтведт. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2017. – 320 с.
Друга книжка норвезької письменниці Ніни Елізабет Ґрьонтведт,
написана у формі щоденника дівчинки-підлітка, який авторка сама й
проілюструвала. Героїня Уда Андреа Стоккгейм – вже знайома
українським читачам за книгою «Привіт, це я!» – знову пише про
себе, свою найближчу подругу Геллє, молодшу сестричку Ерле, тата
й маму, шкільних друзів. І… про свої перші закоханості. Словом, про
всі-всі найпотаємніші таємниці, про які можна писати в чудовому
новенькому записнику-щоденнику, який замикається на ключик.
Гуменюк Б. Блокпост : Вірші. Новели. Публіцистика / Борис
Гуменюк. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 336 с.
У віршах, новелах і публіцистичних одкровеннях цієї книжки пережита автором правда Майдану і війни. Так бачили, відчували і
думали мільйони, а тільки він знайшов такі слова.
...Наш блокпост чимось схожий на церкву
А окоп - мабуть на вівтар
"Хочу сина твого у жертву"Знову просить Старий Вівчар...
Гутовська-Адамчик, М. Дівчата з 13-ї вулиці / М. ГутовськаАдамчик; пер. з пол. Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2014. – 240 с.
Ви ще не читали такої відвертої, правдивої та проникливої книжки,
де з надзвичайним розумінням описуються проблеми 14-річних.
Вічно похмура Агата, легковажна Клаудія й старанна відмінниця Зося
– однокласниці, але не подруги. Занадто вони різні. Та несподівано
доля зводить дівчат разом. Вони отримують незвичайне завдання –
читати вголос їхній однолітці Магді, яка лежить у комі після
нещасного випадку. Вражена Агата розуміє, що ця дівчина і є
таємничою незнайомкою, яка віднедавна постійно їй снилася!. Тепер
у них є спільна мрія: Магда мусить прокинутися…
Гюго В. Собор Паризької Богоматері : роман / В. Гюго ; пер. з
фр. П. Тернюка ; передм. Н. М. Горячої. - Х. : Фоліо, 2007. - 511 с.
Основу роману-легенди складає незмінний для всього творчого
шляху зрілого Гюго погляд на історичний процес як на велике
протиборство споконвічних джерел – добра та зла, милосердя та
жорстокості, почуття та розсуду. Головні герої: циганка Есмеральда,
архідиякон Клод Фролло, дзвонар собору горбун Квазимодо. Але є в
романі «персонаж», який об’єднує навколо себе всі діючі особи та
збирає докупи практично усі основні сюжетні лінії. Ім’я цього
персонажу винесено у назву твору – Собор Паризької Богоматері.
«Человек, который смеется», «Отверженные», «Труженики моря»,
«Девяносто третий год».
Даунхэм Дж. Пока я жива : роман / Дженни Даунхэм ;[пер. с англ.
Ю. В. Полещук. – М.: Рипол классик, 2010. – 384 с.
Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и
ей так много хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих
желаний и берется за дело. Не все в нем так невинно, как у ее
сверстников. Но лишь потому, что она во многом на них не похожа. А
еще потому, что ей нужно успеть все сейчас! «Пока я жива» –
честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман. Он в
полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что
нужно ценить главное, ловить момент, быть смелее в желаниях и
наслаждаться приключениями, которые нам дарит каждый день.
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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?
Дашвар Л. Покров : роман / Дашвар Люко. – Харків : Клуб
сімейного дозвілля, 2015. – 384 с.
Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. Мар`яна не
звертає уваги на це – усі її думки лише про чоловіка, який насправді
не вартий сліз. Зустріч із дивним хлопцем Ярком змінює все. «Ти моя
жінка», – сказав він. І від того стало так солодко... Дівчина
опиняється у вирі подій: чергування на Майдані, зникнення коханого,
пошуки нащадків козака Дороша – спадкоємців величезного статку...
Звідки ж Мар`яні знати, що чекає на того нащадка. Предки заповіли
йому не лише скарб, а й родинне прокляття...
«Рай. Центр», «Биті є», «Мати все», «Молоко з кров’ю».
Довженко, О. Україна в огні : кіноповість / О.Довженко, передм.
О. Підсухи. – К.:Україна, 2004. – 144 с. : іл.
Твір пронизаний любов'ю до українського народу. За своєю
масштабністю, глибиною, правдивістю він не мав рівних у тогочасній
вітчизняній літературі.
Кіноповість, у свій час розкритикована, засуджена і заборонена до
постановки й друку Сталіним, є унікальним документом епохи, в
якому зафіксовано глибокі думки славетного митця, кінорежисера,
письменника, мислителя, його палка любов до українського народу.
«Поема про море», «Повість полум’яних літ», «Щоденник», «Воля
до життя», «Потомки запорожів», «Ніч перед боєм», «Мати» та інше.
Довженко О. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (19411956) / О. Довженко. – К. : Дніпро, 2008. – 504 с.
Автобіографічна повість «Зачарована Десна» містить спогади
Олександра Довженка про дитинство в рідному селі на Чернігівщині.
Твір сповнений тонкого гумору. Повість є гімном річки Десна, рідному
чернігівському краю, селянам-трудівникам і сільському способу
життя. Автор змальовує свої перші кроки пізнання життя, «перші
радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих…», свою
родину, торкається питання релігії. До книги також увійшли
оповідання та «Щоденник 1941–1956».
Достоевский Ф. Идиот : роман / Ф. М. Достоевский. – Х. : Фолио,
2013. – 655 с.
В князе Мышкине соединились черты образа Христа и
одновременно
ребенка,
умиротворенность,
граничащая
с
беспечностью, и невозможность пройти мимо беды ближнего. В
"нормальном"
обществе
людей,
одержимых
корыстью
и
разрушительными страстями, князь Мышкин - идиот. В мире, где
красота замутнена нечистыми помыслами людей, такой герой
беспомощен. Но "красота спасет мир!", утверждает Достоевский.
«Бедные люди», «Неточка Незванова», «Белые ночи»,
«Преступление и наказание», «Злочин і кара»(укр.), «Униженные и
оскорбленные», «Петербургские сновидения», «Мальчик у Христа на
елке», «Бесы», «Двойник», «Подросток» и другие.
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Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка
Мукачівської домінії : роман / М. І. Дочинець. – Ужгород : Карпати,
2012. – 328 с.
В центрі роману – українська душа, що не заблукала в історії, не
зломлена і не стомлена поразками, як сама Україна, – Душа тонка,
мудра, діяльна, що черпнула від землі і неба. Твір відкриває
незглибимий вимір народної народної традиції, карпатської
звичаєвості, жива етика і естетика. Усе це подано в шатах високої
образності й дивовижно багатої лексики.
Драйзер Т. Финансист : роман / Тереодор Драйзер; Перев. М.
Волосов. – М.: Эксмо, 2009 – 608 с.
Герой романа – Фрэнк Каупервуд – не только удачливый
бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым
магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и
над женщинами. Богатство для него не цель, а средство,
позволяющее Каупервуду жить, руководствуясь принципом: "Мои
желания прежде всего".
«Стоик», «Оплот», «Американская трагедия», «Титан», «Дженни
Герхардт», «Сестра Керри», россказы.
Дяченко, М. Віта Ностра: роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. О.
Негребецький. – Х. : Фоліо, 2013. – 380 с.
Життя Саші Самовій перетворюється на кошмар. Їй шантажем і
погрозами лиховісна людина у чорному змушує вступити до
таємничого Інституту спеціальних технологій, де студенти схожі на
чудовиськ, а викладачі - на занепалих ангелів. Там, крок за кроком,
студенти-першокурсники визубрюють абсурдні завдання, суцільну
нісенітницю, а над їхніми головами дамокловим мечем нависає
повсякчасний страх за свою сім'ю. Чому тут вчать Сашу? І що
станеться з нею після закінчення навчання?
Дяченко М. Мідний король : роман / М. Дяченко, С. Дяченко; пер.
з рос. Я. Житіна. – Х. : Фоліо, 2012. – 476 с.
Якщо ти річ і тебе кидають за борт як непотріб – що робити?
Змиритися та піти на дно? Абож все-таки виплисти, вижити, пройти
крізь безліч випробувань та небезпечних пригод? Чи можна пізнати
цей світ, чи можна знайти в ньому друзів та кохання? Чи допоможе
тобі в цьому книга, написана чоловіком на ім'я Варан (ті, хто добре
знайомі з творчістю Дяченків, одразу здогадаються, про кого йде
мова)? І головне – яку ціну варто заплатити Мідному королю, щоб
самому стати володарем?
Дяченко М. Страта : фантастичний роман / М. Ю. Дяченко; пер. з
рос. В. С. Бойка. – Х. : Фоліо, 2017. – 349 іл.
...Письменниця Ірена Хміль потрапляє в лабіринт світів, створених
таємничим Моделятором - її колишнім чоловіком, геніальним
винахідником. Вона розуміє, що треба рішуче втрутитись, бо
"творіння" безумця вже не контролюється його волею і може
спричинити катастрофу, яка зруйнує світ...
«Габріель і сталевий Лісоруб», «Пригоди Марійки Михайлової»,
«Спадкоємець», «Долина совісті», «Цифровий», «Скрут», «Печера»,
«Варан», «Армагед-дом», «Мігрант», «Магам можна все», «Пандем»,
«Самум», «Зло не має влади», «Стократ», «Ритуал», «Фотосессия».
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Еко У. Празький цвинтар : роман / У. Еко ; пер. з італ. Ю. В.
Григоренко. - Х. : Фоліо, 2012. - 633 с.
Тут є змови, підземелля, повні трупів, кораблі, що злітають на
повітря посеред виверження вулкана, вбиті абати, що воскресають
кілька разів, нотаріуси з накладними бородами, сатанистки-істерички,
які відправляють чорні меси, карбонарії й паризькі комунари, масони,
фальшиві «Протоколи сіонських мудреців», і так далі. Втім, у читача,
що має гарну звичку думати, відразу ж виникає відчуття, що про все
це він уже десь чув або читав. І це дійсно так. Крім капітана Симоніні,
головного героя книжки, усі інші персонажі нового роману Умберто
Еко існували насправді й робили саме те, що описане…
«Ім'я рози», «Таємниче полум'я цариці Лоани», «Не сподівайтеся
позбутися книжок», «Острів напередодні».
Эллиот, Л. Теперь я твоя мама : роман / Лаура Эллиот; пер. с
англ. Б. Войченко. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2011. – 400 с.
Когда Карла и Роберт поженились, им казалось, будто они
созданы друг для друга, и вершиной их счастья стала беременность
супруги. Но другая женщина решила, что их ребенок создан для
нее… Дочь похитили – и у этой идеальной пары почва ушла из-под
ног: на поиски ребенка могут понадобиться годы! А тем временем в
сотне миль от несчастных родителей, в провинциальном городке,
Сюзанна воспитывает прелестную девочку. Драматическая история
двух семей, для которых одна маленькая девочка стала всем!
Жолдак Б. Лицарі фортуни: кіноповість / Богдан Жолдак. –
Біла Церква: Буква, 2016. – 159 с. : іл.
Воїни Збройних Сил України, бійці добровольчих батальйонів,
волонтери, мирні мешканці Донецького краю, яких не отруїла
великодержавна імперська ідеологічна блекота Москви і «Русского
міра», протистоять збройному вторгненню регулярних військ
Російської Федерації, її посіпак-сепаратистів та численних найманців.
І роблять це героїчно й дотепно.
«Яблука з райського саду», «Укри».
Загребельний П. Роксолана : роман / П. А. Загребельний ; худ. А.
С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2007. – 685 с.
В романі розповідавідається про дивовижну долю дівчини з
Прикарпаття. Завдяки сильній волі, незвичайному розумові і
молодості полонянка-українка з безправної рабині став дружиною
Сулеймана Пишного, наймогутнішого султана Османської імперії,
швидко осягає вершини тодішньої східної і європейської культури.
Відома світові під іменем Роксолани, ця славетна жінка відігравала
значну роль у політичному житті ісламської країни.
«Тисячолітній Миколай», «Безслідний Лукас», «Стовпо-творіння»,
«Південний комфорт», «Юлія або запрошення до самовбивства»,
«Розгін», «Смерть у Києві», «Брухт» та інші.
Загребельний П. Диво : роман / П.А. Загребельний. – Харків :
Фоліо, 2006. – 638 с.
Роман про Київську Русь доби Ярослава Мудрого, за часів якого
сталося об'єднання земель руських та було зведено славнозвісний
Софійський собор у Києві. Софія Київська з'єднала долі
талановитого майстра і мудрого правителя. Дві людські драми
розгортаються перед нами на сторінках роману. Сивоок, для якого
будівництво храму стає головною справою життя, трагічно гине і його
ховають під плитами собору. Ярослав Мудрий вінчається в Софії на
кесаря землі Руської. Але і він дійшов цього ціною великих душевних
втрат, зрікшись заради влади єдиного в своєму житті кохання.
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Захарченко О. ВЕРТЕП. #РоманПроМайдан : роман. – К. : НораДрук, 2016. – 288 с.
Кожне історичне дійство відбувається на двох поверхах вертепу.
На верхньому – героїзм, зрада, самопожертва та національні
символи. На нижньому – прості людські взаємини: нерозділена
любов, дитячі пустощі, відчай, дрібні шахрайства і задавнені
комплекси. Обидва поверхи нероздільні. Початок роману, поданий у
репортажній манері, створює ефект присутності… на вертепі.
«Брат-і-сестра»
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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».
Ібсен Г. Ляльковий дім : п'єси : пер. з норв. / Генрік Ібсен ;
худож.-оформ. Б. П. Бублик. - Харків : Фоліо, 2011. - 346 с.
Головна героїня твору дуже любить свій дім та свою родину і
готова заради них на будь-які жертви. Однак поступово вона
усвідомлює, що стала лише живою лялькою в будинку чоловіка.
Жінка прагне припинити грати звичну роль, цілковито змінити життя і
знайти себе у великому світі за межами дому. Автор уміє вразити,
викликати обурення і співчуття водночас, спонукаючи читачів і
глядачів переосмислити життєві цінності.
«Драматичні твори», «Підпори суспільства», «Привиди», «Дика
качка».
Іваничук Р. Сліди на піску / Роман Іваничук; упоряд. Н. Л. Бічуя. –
Харків : Фоліо, 2015. – 250 с.
У книзі автор хоче сказати, що навіть найнепомітніший слід, який
залишила на рідній землі людина, ніколи безслідно не зникає. Книга
містить короткі повісті, новели й есеї, написані в різні роки. В
маленьких оповідках автор розмірковує про давню історію України та
наше суперечливе сьогодення, розкриває характер людини крізь
призму душі. Книга сповнена тривог за долю українського народу,
однак пройнята вірою у його велике майбутнє.
«Четвертий вимір», «Шрами на скалі», «Бо війна - війною...»,
«Через перевал», «Вода з каменю», «Саксаул у пісках», «Вогненні
стовпи», «Хресна проща», «Мальви», «Орда», «Манускрипт з вулиці
Руської», «Черлене вино», «Торговиця», «Осінні узори», «Мандрівки
до Аберфайлю», «Євангеліє від Томи», «Дороги вольні і невольні.
Щоденники 1991-1994», «Журавлиний крик», «Присутність відсутніх».
Ігнатова Н. Миттєвості буття : молодіжно-романтична історія / Н.
Ігнатова. – Донецьк : ПП ЦСО, 2012. – 352 с.
Героїв книги «Миттєвості буття» можна любити, їх можна
наслідувати, ними можна захоплюватися чи критикувати їхні дії,
слова, вчинки, погляди, але залишитися байдужими – неможливо.
Адже недаремно друзі захоплено, а недруги здивовано вигукують
при зустрічі з ними: «От диваки!». Книга висвітлює проблеми
сучасної молоді, в ній читачі зустрінуться з уже знайомими героями
повісті «Диваки».
«Диваки»
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Ініна Н. Хрангели / Ніка Ініна. – Х. : Ранок, 2016. – 256 с. : іл.
Фантастична повість розповідає про чудових істот – хрангелів,
мета яких – підтримувати, оберігати, охороняти довірених їм дітей.
Навіювати їм гарні сни. Бути поруч, коли дитині боляче. Або просто
сумно. Або хочеться плакати. Або коли в темряві ховаються якісь
жахливі істоти, і навіть маму покликати немає сил ... Драматична
історія починається тоді, коли шість хрангелів розпочинають бій із
темнонами. Останнім дуже хочеться керувати душами дітей,
вчинками. Чим закінчиться протистояння, хто з хрангелов
постраждає, і що мають зробити темнони після вироку, – читач
дізнається, пройшовши разом з героями до останньої сторінки.
Канг Х. Вегетаріанка : роман / Хан Канг ; пер. з англ. Анжели
Асман . – Київ : КМ-БУКС, 2017 . – 176 с.
Одного ранку Джінг-хай прокинулася з усвідомленням, що вона
більше ніколи не їстиме м’яса. На цьому й завершується звичний для
читача класичний сюжет. Жанр роману південно-корейської
письменниці Хан Канг балансує між домашнім трилером, притчею
про трансформацію і деревофільною медитацією, а оповідь ведеться
від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі,
одержимого свояка-художника і заклопотаної старшої сестри. Ці
герої працюють, відчувають муки творчості, облаштовують власне
життя, а от сама Джінг-хай припиняє робити будь-що взагалі.
Брати Капранови. Забудь-річка : роман / Брати Капранови. –
Київ : Нора-Друк, 2016. – 544 с.
Троє людей завдяки гримасі долі потрапляють на війну під одним
іменем – Степан Шагута. Комсомолець воює у дивізії «Галичина»,
син офіцера УНР – у Червоній армії, а польський жовнір – в УПА.
Багато років по тому випадково зустрічаються двоє їхніх нащадків і
між ними спалахує кохання. Герої ведуть родинне історичне
розслідування трьох доль, які переплуталися і стали фактично
однією потрійною долею – долею українця у Другій світовій війні.
«Зоряний вуйко», «Мальована історія Незалежності України»,
«Приворотне зілля».
Кідрук М. Не озирайся і мовчи : роман / М. Кідрук. – Х. : Клуб
сімейного дозвілля, 2017. – 512 с.
Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце,
здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть,
що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати.
Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі,
страшніші за те, від чого ховаєшся. Життя сім’ї Грозанів раптово
змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і Марк змушений
піти до нової школи. Одного дня Марк знайомиться із Сонею, яка
розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди
потрапити…
«На Зеландію!», «Бот. Гуаякільський парадокс», «Жорстоке небо».
Клюева В. В Петербург со своими бандитами / Варвара
Клюева. – М.: АСТ, 2005 – 416 с.
Приключения неугомонной компании «пяти Ватсонов» – верное
средство от скуки и хандры... Бандиты – народ подозрительный. А у
главной героини книги характер такой, что озадачит кого угодно. И
мнительные преступники принимают ее за суперагента. Но они даже
не подозревают, на что способна «пятерка Ватсонов», усиленная
доблестным капитаном Селезневым, если кто-то попробует обидеть,
а тем более похитить Варвару.
«Как избежать замужества»
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Книжка заборон і таємниць / упор. В. Арєнєв; пер. Ю. Гордієнко,
А. Пітек, К. Грицайчук, І. Тумко, М. Жученко. – Х.: Віват, 2016. – 368 с.
«Книжка заборон і таємниць» – антологія сучасної літератури для
підлітків. У ній зібрано різні за жанром та темами твори: про дружбу і
зраду, кохання і смерть, про пошук себе справжнього і навіть про
війну, яка точиться поряд. Шістнадцять письменників з чотирьох
країн уперше об’єднали свої зусилля для того, щоб поговорити про
сучасних підлітків – відверто, сміливо, іноді – провокаційно!
Кобилянська О. Земля : повість / Ольга Кобилянська; передм. В.
І. Пахаренка. – К. : Шанс, 2013. – 336 с.
Усім своїм єством пов’язаний із землею герой повісті Івоніка
Федорчук. Він шанує і береже землю, тяжко працює на ній усе своє
життя, плекаючи надію, що вона принесе щастя його синам. Але ж
боротьба за землю, яка роками точилася в його родині, зруйнувала
душі рідних людей, призвела до трагедії, до братовбивства. Із
втратою сина герой втрачає свої мрії і сподівання, свою віру в землю.
«Людина», «Царівна», «В неділю рано зілля копала…», «Апостол
черні», «Аристократка», та оповідання.
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», «Дьявол и
сеньорита Прим», «Пауло Коэльо: Исповедь паломника»(Ариас Х.).
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…
«Пророчиця», «Чужі скелети», «Поховання Аделі», «Автомобіль із
Пекарської», «Київські бомби», «Справа отамана Зеленого. Українські
хроніки 1919 року», «Адвокат із Личаківської», «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».

У

Кокотюха А. Повзе змія : детективний роман / А. А. Кокотюха. –
Харків : Фоліо, 2008. – 475 с.
Хлопець пише дівчині вірші. Вони по-своєму зворушливі та наївні.
Але ця дівчина – не Муза. Та й автор віршів – не Поет, а
небезпечний, жорстокий убивця, засуджений довічно. Вона –
телевізійна журналістка, яка знімає про нього фільм. Лише їй та ще
колишньому оперу Максу Глоду відомо: кожне поетичне послання від
убивці наближає дівчину до фатального кінця.
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Кононович Л. Чигиринський сотник : роман / Леонід Кононович.
– Харків : Ранок: Фабула, 2016. – 528 с.
Гостросюжетна оповідь про маленького козака, що немов зринув із
надр стародавньої легенди, безтурботного мандрівника в нетрях
язичницької демонології, і в той самий час – теперішній лицарський
роман, «козацьке фентезі», де національна традиція перегукується із
чужоземними містичними практиками, а чудове багатство мови
сполучається з бойовою динамікою історичної саги. Несподіваний і
гострий погляд на наше минуле й «український мир».
«Тема для медитації», «Пекельний звіздар»
Костенко Л. Записки українського самашедшего / Ліна
Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с.
Роман написано від імені 35-річного комп’ютерного програміста,
який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно сканує усі
вивихи
нашого глобалізованого
часу.
У світі надмірної
(дез)інформації і тотального відчуження він – заручник світових
абсурдів – прагне подолати комунікативну прірву між чоловіком і
жінкою, між родиною і професією, між Україною і світом. За
жанровою стилістикою – насичений мікс художньої літератури,
внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики.
«Берестечко», «Мадонна Перехресть», «Річка Геракліта», «Триста
поезій», «Маруся Чурай», «Сад нетанучих скульптур».
Котляревський І. Наталка Полтавка : п’єса / І. П. Котляревський ;
дм. та прим. Л. З. Мороз. – Х. : Фоліо, 2017. – 119 с.
Характеризуючи п’єсу як малоросійську оперу, автор створив її зі
вставними пісенними номерами, в яких зобразив український народ,
яким він є. Саме правдивим відтворенням життя і побуту народу,
прагнень і настроїв героїв, чудовим знанням краю, широким
використанням
фольклору,
гумористичним
і
сатиричним
забарвленням сцен твір, написаний у 1819 році, й сьогодні має
великий успіх серед глядачів.
«Енеїда», «Москаль-чарівник».
Коцюбинський М. Тіні забутих предків : повісті, оповідання,
етюди, нариси, казки / М. М. Коцюбинський. – Х.: Фоліо, 2008. – 350 с.
Серед таємничої природи Карпат розгортається історія кохання
юних Івана та Марічки. Ні ворожість сімей, ні життєві випробування,
ні навіть смерть не змогли стати на перешкоді цьому почуттю.
«Дорогою ціною», «Intermezzo», «Fata Morgana», «Що записано в
книгу життя», «На камені», «З глибини», «Христя», «Відьма», мала
проза, ранні твори, листи, статті нариси, нотатки.
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Кристи А. День поминовения : детективный роман / Агата
Кристи; ер. с англ. А. Ставиской. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с.
Антураж романа Агаты Кристи "День поминовения" (известного
также
как
"Сверкающий
цианид")
полностью
перенесен
писательницей из раннего полузабытого рассказа о великом сыщике
Эркюле Пуаро "Желтые ирисы". Однако самого Пуаро мисс Агата в
роман не допустила - расследовать странное самоубийство богатой
красавицы предстоит полковнику Рейсу, уже пересекавшемуся с
Пуаро в романе "Карты на столе".
«Происшествие в старом замке», «Вилла «Белый Конь», «Почему
не позвали Уилби?», «Причуда мертвеца», «Мужчина в коричневом
костюме», «Кривой дом», «Смерть в облаках», «Убить легко»,
«Часы», «Война Роз», «Ночная тьма», «Убийство на рождество»,
«Дельфійський оракул»(збірка оповідань укр. мовою) та інші.
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Куліш П. Чорна рада : роман, оповідання / П. О. Куліш; передм. Л.
Яхно. – К. : ВАТ Вид-во „Київська правда”, 2003. – 184 с.
Перший історичний роман в українській літературі про події
минувшини в Україні 1663 року, в якому автор художньо відтворює
непрості події в житті українського козацтва одразу після смерті
гетьмана Б. Хмельницького. Михайло Чарнишенко – лицарська
авантюрна повість, де історичне тло загострює чуттєве сприйняття
проблем твору (лицарства козаків, батьків і дітей, збереження
звичаїв, фатального кохання).
«Дівоче серце», «Жизнь Куліша», «Орися», «Гордовита пара»,
«Повість про Український народ», «Хутірська філософія і віддалена
од світу поезія», та інше, поеми драматичні твори.
Курков А. Пикник на льду : роман / А. Ю. Курков. – Х. : Фолио,
2009. – 256 с.
Журналіст Віктор Золотарьов – отримує незвичайне завдання від
однієї провідної газети: писати некрологи про відомих впливових
людей, які... поки ще живі. Поступово він розуміє, що став учасником
серйозної гри якихось тіньових структур, вийти з якої живим
практично неможливо...
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса», «Приятель покойника»,
«Бікфордів світ», «Гра у відрізаний палець», «Ігри по-дорослому»,
«География одиночного выстрела», «Добрый ангел смерти».
Куява Ж. Гордієві жінки : роман / Жанна Куява; передм. В.
Гранецької. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 288 с.
Три сестри Софія, Лія і Мія багато років живуть на віддаленому
хуторі. Їхнє життя натуго зав’язане у вузол нерішучості та боязні,
заборон та упереджень, стереотипів і комплексів, привитих
«правильними» предками совєтського зразка. Та настає день, коли
священна для них кімната матері відкриває неймовірні родинні
таємниці. І Гордієві жінки наважуються круто змінити своє життя...
«Дерево, що росте в мені», «Із медом полин»
Ларссон С. Чоловіки, що ненавидять жінок: міленіум :
скандинавський гостросюжетний роман / С. Ларссон. – Х. : Фоліо,
2012. – 702 с.
Сорок років загадка зникнення юної родички не дає спокою
промисловому магнату, й він здійснює останню у своєму житті спробу
– доручає розшук зниклої журналісту Мікаелю. Той береться за
безнадійну справу скоріше для того, щоб відволіктися від власних
неприємностей, але невдовзі розуміє: за фасадом ідилічно мирного
містечка криється справжнє пекло – протягом десятиліть хтось катує
та вбиває жінок. До журналіста приєднується геніальна (чи
божевільна?) дівчина-хакер, чиє минуле також сповнене таємниць.
«Повітряний замок, що вибухнув», «Дівчина, що гралася з вогнем»
Лепкий Б. Мотря / Б. С. Лепкий. – Донецьк : БАО, 2012. – 480 с.
Чи бувають щасливими люди, яким треба робити вибір між
коханням та владою? Саме про це розмірковує на сторінках свого
твору видатний український письменник Богдан Лепкий. У цьому
творі любитель історичної прози знайде вдало відтворені реалії сивої
давнини у їхній складності та непередбачуваності. Читач стане
свідком колізій найдраматичнішого у вітчизняній історії кохання –
кохання гетьмана Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни.
«Мазепа», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер», «Веселка над
пустирем», «Сотниківна», «Орли», «Крутіж», «Не вбивай», «Батурин»
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Лис В. Століття Якова : роман / В. Лис. – Х. : Книжковий Клуб
Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 240 с. : іл.
Найкращий роман десятиріччя – короноване слово, яке вразило
Україну! У житті старого Якова на короткий час, мов той метелик,
з’являється дівча-приблуда. Вона питає, чи любив він, – і виринає
десь із глибини пам’яті його кохання, і біль втрати, і круговерть війн
та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й каяття...
«Іван і Чорна Пантера», «Острів Сильвестра», «Володимир Лис
про Сократа, Данила Галицького, Фернандо Маґеллана, Ісаака
Ньютона, Шарлотту, Емілі, Енн Бронте»
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?
Лі К. Із третього світу в перший : Історія Сінгапуру: 1965-2000 / Лі
Куан Ю ; пер. з англ. Є. Сагайдака. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 760 с.
Спогади Лі Куана Ю, періоду з 1965 по 2000 рік. У 1965 Сінгапур
здобув незалежність, і його батькові-засновнику, Лі Куану Ю,
довелося вирішити чимало проблем: як побудувати мирні відносини
із вороже налаштованими сусідніми державами, як забезпечити
людей житлом і взагалі підвищити рівень і життя, як налагодити
постачання води, позбутися небезпечних комуністичних партій. За
роки управління державою Лі Куан Ю спромігся зробити неможливе.
Лойко С. Аєропорт. Головна книга про війну, якої не повинно
було бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали / Сергій Лойко.
– Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 344 с.
Це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел,
заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато
переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не
стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть,
лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше
сьогоднішнє й учорашнє життя.
Лондон Д. Мартін Іден : роман / Джек Лондон; пер. з англ. Дмитра
Лисиченка. – К. : Знання, 2017. – 350 с.
Роман відображає дух часу і значною мірою автобіографічний.
Автор правдиво показує працю і долю письменника, труднощі
становлення, оволодіння таємницями слова, примхливі повороти
визнання. Але сила твору не тільки в цьому. Роман несе велику
правду про життя людини у світі, місце праці й місце любові на шляху
до щастя. Він учить нас відданості й наполегливості у досягненні
мети, мужності й великому працелюбству як єдиному шляху
самоствердження, спонукає читача до роздумів над долею людини і
долею світу.
«Північна Одіссея»(збірка новел), «Серця трьох», «Біле ікло»,
«Джері-островик», «Морской волк. Рассказы рыбачьего патруля»,
«Дочь снегов», «Зов предков», «Маленькая хозяйка большого дома»,
«Путешествие на «Снарке»», «Смирительная рубашка» та інші.
19

У

У

У

У

У

Малик В. Чумацький шлях: роман, оповідання / В. Малик. – Х. :
Фоліо, 2013. – 315 с. - (Історія України в романах).
Івась Бондар залишає в Лубнах кохану дівчину Катрю і разом зі
своїм хазяїном Хуржиком та чумацькою валкою їде в Крим по сіль.
Ніколи не гадалося йому, навіть не снилося, через які незвичайні
смертельно небезпечні пригоди доведеться пройти. Тут і зустріч з
Потьомкіним та Катериною Другою, і татарський полон, і втеча з
нього, вступ до війська чорноморських козаків... Не менш драматичні
пригоди чекають і на Катрю, котра залишилася вдома, але
наражається на ще більшу небезпеку.
«Князь Кий», «Князь Ігор: Слово о полку Ігоревім», «Таємний
посол»(4 частини).
Малярчук Т. Забуття / Таня Малярчук. – Львів : Видавництво
Старого Лева, 2016. – 256 с.
Що таке час, як не кит, який поглинає все, зрівнюючи у бездонному
череві геніїв і невдах, шляхетних добродіїв і політичних злочинців.
В’ячеслав Липинський, український історик польського походження,
філософ і невдалий політик, засновник українського монархізму. Його
життя було суцільним рухом проти вітру, пожертвою заради ідеї.
Авторка вкладає розповідь про цього чоловіка в уста молодої жінки,
нашої сучасниці, котра досліджує старі газети, щоб віднайти власну
ідентичність і доторкнутися до минулого.
«Біографія випадкового чуда», «Звірослов», «Як я стала святою»,
«Ендшпіль Адольфо або Троянди для Лізи».
Мартен-Люган А. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву /
Аньєс Мартен-Люган; пер. з фр. Л. Кононовича. – Львів :
Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с.
Бестселер французької письменниці Аньєс Мартен-Люган - сумна і
красива історія жінки, яка після загибелі коханого чоловіка і доньки
втрачає сенс існування. Головна героїня заново вчиться жити,
кохати, відчувати. Книга про життя, поділене на «до» і «після», про
самотність, надію, любов і віру в себе.
Мартин Д. Гра престолів : роман / Джордж Р. Р. Мартін ; пер. з
англ. Наталі Тисовської. – K. : Країна Мрій, 2013. – 799 с.
Фантастична сага "Пісня льоду й полум'я" давно завоювала серця
читачів у всьому світі, перекладена більш як на 20 мов і продається
мільйонними накладами. Перша книга циклу "Гра престолів" - це
захопливий світ Сімох Королівств, де літо й зима тривають по кілька
років, з півночі наступають загадкові й моторошні вороги, а
вельможні родини ведуть ненастанну війну за престол.
«Танец с драконами», «Путешествия Тафа»
Мастєрова В. Суча дочка / Валентина Мастєрова; передм. О.
Сизоненка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 240 с.
Який сором для дівчини – повернутися додому з байстрям! Але
якщо… дитина не твоя? Селянки Олена та Люба вирушили до міста
в пошуках кращої долі. Та якби Олена знала, що їй доведеться
понести не свій хрест! Коли Люба народила хлопчика та, злякавшись
осуду і труднощів, кинула його на призволяще, Олена не вагалася.
Вона не може вчинити так, як його мати. Вона не залишить немовля.
Навіть якщо за це потрібно буде сплатити страшну ціну…
«Смарагд»
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Матіос М. Солодка Даруся / М. Матіос; перекл. на рос.
Марінічєвої. – Л. : ЛА Піраміда, 2010. – 424 с.
У цій драмі «на три життя» немає нічого однозначного: ні
персонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає епохальних
людей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує
критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». Саме сімейна сага,
витворює правдивий дух минулої епохи, «родимі знаки» якої дотепер
заважають частині сучасного суспільства сприймати українську
історію без купюр, цензури і дратівливості.
«Вирвані сторінки з автобіографії», «Щоденник страченої»,
«Жіночий аркан у саду нетерпіння», «Чотири пори життя»,
«Армагедон уже відбувся», «Кулінарні фіглі», «Життя коротке»,
«Хроніка українського самашествія», «Нація», «Черевички божої
матері», «Одкровення»
Мацко І. Перехідний вік… моєї мами : повість / Ірина Мацко. – К.
: Академія, 2016. – 128 с.
Їй не подобається у собі все. У свої тринадцять Аля гостро
переживає непорозуміння в сім’ї. Допитливо приглядається до мами,
в якої свій
«перехідний» вік. Її бентежать стосунки з
однокласниками, перші місячні, пригоди в таборі, поцілунки і
пробуджене кохання… І щось дуже важливе відкриває мамина
розповідь про її перше кохання. Порозуміння завжди можливе, якщо
його прагнути, - переконують події повісті.
Мензатюк З. Як я руйнувала імперію / Зірка Мензатюк. – Львів:
Видавництво Старого Лева, 2016. – 271 с.
Повість для підлітків про останні роки радянської імперії. Як жили
радянські люди? Як ганялися за дефіцитними товарами? Кого
боялися? І чого прагнули? Герої повісті – підлітки, що дружать,
сваряться, хуліганять, часом навіть вдаються до чарів, а при тому
опиняються в вирі суспільних змін. Читач зрозуміє, чому були
неминучими й наступні потрясіння, що їх зазнала Україна. Чому
розвалився Радянський Союз? І – найголовніше - хто його розвалив?
«Чарівний Іванко», «Київські казки», «Казочки-куцохвостики»,
«Таємниця козацької шаблі», «Український квітник».
Мойєс Д. До зустрічі с тобою : роман / Дж. Мойєс; пер. з англ. Н.
Хаєцька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 384 с.
Луїза знає, скільки кроків від зупинки до її будинку і що,
найпевніше, вона не кохає свого парубка. Але навіть не в'являє, як
зустріч із чоловіком, прикутим до інвалідного візка, може змінити її
життя... Вілл розуміє, що після аварії завжди відчуватиме біль і
власну неповноцінність, і певен, як покласти цьому край. Але навіть
не здогадується, що в його дім увірветься вихор кольорів, радість і
кохання на ім'я Лу...
«Дівчина, яку ти покинув»
Монтгомері Л. Енн із Зелених Дахів / Люсі-Мод Монтгомері; Пер.
з англ. Анни Вовченко. – Львів: Урбіно, 2012, – 320 с.
Події відбуваються в далекій Канаді, на острові Принца Едварда.
На фермі Зелені Дахи живуть немолоді вже брат із сестрою, Метью й
Марілла Катберти. Якось вони вирішили взяти із сирітського притулку
хлопця, котрий міг би допомагати їм у господарстві. Проте їхньому
здивуванню не було меж, коли виявилося, що замість хлопця до них
прибула руденька худорлява дівчина, Енн Ширлі. І в цієї незвичайної
істоти виявилася напрочуд химерна вдача!
«Ейвонлійські хроніки»
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Мушкетик Ю. Гетьманський скарб : роман / Юрій Мушкетик. – Х.
: Фоліо, 2012. – 415 с. – (Історія України в романах).
У романі письменник досліджує проблему пошуку легендарного
скарбу наказного гетьмана Полуботка. Події романи показані очима
молодого козака Івана Сулими, закоханого в Улясю – дочку гетьмана
Івана Скоропадського. Палке кохання, насильницька розлука
закоханих, таємні випадкові зустрічі, страждання, сльози - все це на
тлі тяжкої політичної боротьби українського народу у XVIII столітті.
«Смерть Сократа», «Яса», «Останній гетьман», «Погоня», «На
брата брат», «Гетьман, син гетьмана», «Біла тінь», «Морок»,
«Обвал», «У пастці».
Неділько В. Небесна варта. Пам'яті борців за незалежність
України : оповідання, казки. – X.: Белкар-книга, 2016. – 32 с.: іл.
Життя людства – це історія вічної боротьби добра і зла. Ось і
тепер відважним захисникам нашої Батьківщини доводиться
боротися зі злом зовнішньої і внутрішньої агресії. Тисячі наших
співвітчизників полягли в боях за незалежність України. У багатьох
загиблих залишилися маленькі діти, яким дуже не вистачає
батьківської турботи. Вони мріють побачити свого тата, розповісти
про свої успіхи і невдачі, відчути його підтримку. Але їхні батьки все
не повертаються, бо несуть довічну Небесну варту, охороняючи свої
родини і всю нашу країну від зла.
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.
Омар Хайям Рубаят : поетич. інтерпретація Г. В. Латника / Омар
Хайям. – К. : Ірпінь ВТФ Перун, 2010. – 368 с. : іл.
«Рубаят» Омара Хайяма, знаний майже тисячоліття, вперше в
Україні подається у найповнішому перекладі українською мовою –
1270 рубаї. Видання розраховано на широкий загал читачів і на
ознайомлення учнівської та студентської молоді з творчістю
геніального східного поета-філософа Омара Хайяма.
«Сад истин» (Рубаї, поетичний переклад російською мовою)
Остен Д. Емма : роман / Д. Остен ; пер. с англ. В. Горбатько. – Х. :
Факт, 2013. – 447 с.
Іронічна історія дуже розумної молодої жінки, що потрапляє в
халепу постійно – по дурості оточуючих. Книга про інтелектуалку, що
стоїть на голову вище свого дрібнопомісного, понуро-благополучного
буття? Звичайно ж! І нарешті, роман, що зовсім недавно знайшов
друге життя в якості блискучої екранізації? Безумовно! Що це?
«Емма». Найточніше, саме саркастичне з творів найяскравішої
письменниці XIX в.
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Остин Д . Гідність і гонор / Джейн Остін; Перекл. з англ. Тетяни
Некряч. – К., 2018. – 416 с.
Спокійний світ родини Беннетів, які мають п'ять дорослих дочок,
збурює новина: сусідній маєток орендував молодий заможний одинак
містер Бінглі, який припав би до серця не одній юній панянці. Ба
більше: у нового сусіди є неодружений приятель містер Дарсі, статки
якого перевершують усі мрії матусь незаміжніх дочок. До того ж
містер Дарсі начебто накинув оком на одну з дочок, Елізабет. Та чи
сподобається гонористий і бундючний Дарсі, попри всю свою вроду і
статки, розумній і незалежній Елізабет? А може, вона й помиляється
щодо справжньої натури відлюдькуватого містера Дарсі?..
«Менсфілд-Парк», «Емма», «Чуття і чутливість», «Утсоны»,
«Нортенгерское аббатство», «Леди Сьюзан».
Падалка С. В очікуванні копірайтера / Стаська Падалка. – К. :
Pabulum, 2017. – 160 с.
Авторка відчайдушно намагається переосмислити копірайтинг як
точку перетину дисциплін: маркетингу, філології та, пробачте,
літератури. На крики розпачу збігаються персонажі. Разом вони
очікують того самого Копірайтера і водночас вправляються в
письменницькій майстерності, розбираються в мотивах споживання,
виділяють ознаки хорошого тексту, створюють нейми і слогани. Книга
буде корисна потенційним і практикуючим копірайтерам, неймерам,
райтерам, SMM-щикам і всім, хто обрав текст способом заробітку.
Паоліні К. Ерагон : роман. Кн. 1 / Крістофер Паоліні ; пер. І.
Бондаря-Терещенка. – Х. : Ранок, 2005. – 687 с.
Одного разу звичайний сільський хлопчак Ерагон знайшов високо
в горах дивовижний камінь, який виявився не чим іншим, як
драконовим яйцем. Ця таємнича знахідка змінила все подальше
життя хлопця. Йому судилося виростити дракона, взяти участь у
великій війні, відвідати фантастичні землі, стати на бій із чаклунами і
чудовиськами. У хитросплетіннях долі, магії та кохання Ерагон
відродить велич вершників Дракона й кине виклик самій Імперії.
«Ерагон. Найстарший», «Ерагон. Спадок», «Ерагон. Брізінгр»,
також наявні книги з російським перекладом.
Пасько В. Ночь забытых песен : издание третье, исправленное и
дополненное. – К.: Ярославов Вал, 2006 – 392 с.
В основу своего повествования непосредственный участник
событий, офицер – «афганец» Владимир Пасько положил
выполненные в своеобразной песенной форме свидетельства своих
боевых товарищей – «воинов-интернационалистов» той поры, а
также свои собственные наблюдения и впечатления. Достоверность,
искренность и доступность изложения заинтересуют как массового,
так и искушенного в этой теме читателя.
Печорна О. Фортеця для серця : роман / Олена Печорна. –
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 368 с.
Після загибелі батька та зникнення матері маленька Леся
опинилася в селі у бабусі, яка була їй не дуже рада. Дівчинка вірила,
що колись мама повернеться… Єдиною втіхою самотньої дитини
стало малювання, але ніхто в селі цього не розумів. Уже доросла,
Леся залишилася так само нетутешньою для односельців. Вона
вміла намалювати сніг, дощ і найзаповітнішу мрію – та не могла
стати для них більш зрозумілою. Та доля веде дівчину тільки їй одній
знаними шляхами, і рано чи пізно до Лесі прийде і радість визнання, і
справжнє кохання, і сенс життя…
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Пилипенко, Ю. Рыжик: Life Journal / Ю. Пилипенко. - Х. : Фолио,
2013. - 249 с.
Десять лет назад врачи вынесли Юле приговор: к своему 18 дню
рождения она должна умереть. Эта книга – своеобразный дневникисповедь, где каждая строчка – не воображение автора, а события
из ее жизни. С удивительной откровенностью и оптимизмом,
который в таких обстоятельствах кажется невероятным, Юля
рассказывает, как заново училась любить жизнь и наслаждаться ею,
что становится самым важным, когда рождаешься во второй раз.
«Кумир»
По, Едгар. Золотий жук : оповідання / Едгар. По ; пер. з англ. О.
Федорченко, В. Столяренко. – Київ : KM Publishing, 2016. – 264с.
Пригодницький твір класика американської літератури Едгара
Алана По, якого вважають одним з найяскравіших представників
американського романтизму, творецем сучасної форми містичного
детективу, він захоплює читачів готичною атмосферністю та
психологізмом своїх творів. Головний герой розшифровує секретне
повідомлення, яке має привести його до захованого скарбу…
«Вбивство на вулиці морг=The murders in the rue Morgue»,
«Чорний кіт», «Заколдованный замок», «Повествование Артура
Гордона», «Расказы» та інші.
Поланік Чак. Чарівна ти : роман / Ч. Поланік ; пер. з англ. І.
Паненко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 288 с.
Пенелопа Гарриґан була приголомшена, коли Лінус Максвелл,
мільярдер і коханець найрозкішніших жінок, навіть не доторкаючись
до неї, подарував їй неймовірні відчуття… Але невдовзі Пенні
дізналась, що стала жертвою експерименту: саме на ній тестували
нову секс-іграшку, яка поступила до мережі секс-крамниць «Чарівна
ти». Прилад дарує жінкам неземну насолоду… та спричинює
маніакальну залежність. Але чи так це погано? Чи треба чинити опір?
«Бійцівський клуб», «Створи щось. Історії, які неможливо (не)
прочитати»
Положий Е. Иловайск : рассказы о настоящих людях / Евгений
Положий. – Харьков : Фолио, 2015. – 379 с.
Книга о мужестве, невероятном героизме и человечности
украинских солдат и офицеров, бойцов добровольческих
батальонов, батальонов теробороны, всех тех, кто оказался в конце
августа 2014 года в «Иловайском котле», ставшем самым крупным
поражением украинской армии в ходе войны на востоке. Автор
услышал истории около сотни участников Иловайской трагедии,
книга построена на реальных событиях. Тем не менее, просим
считать все совпадения имен, фамилий и позывных случайными.
«Риб'ячі діти», «Вежі мовчання», «Юрій Юрійович, улюбленець
жінок», «Перехрестя».
Портер Е. Поліанна : повість / Елеонор Портер; пер. з англ. В.
Наливаної; худож. О. Воронкова. – К. : Країна Мрій, 2015. – 304 с. : іл.
Захоплива історія, що розповідає про янгольське дівча, яке батько
з самого малечку вчив дякувати Господові за все, він навчив дівчинку
також дякувати людям. А ще, тато навчив дівча скрізь бачити та
шукати тільки позитивні речі, навіть, якщо за самих несприятливих
життєвих обставин. Змінюючись, наша героїня, завдяки своїм
позитивним емоціям, своєму невичерпному оптимізму, та завдяки
життєрадісності і довколишній світ змінює людей.
«Поллиана вырастает»
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Процюк С. Чорне яблуко : Роман про Архипа Тесленка / Степан
Процюк. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 192 с.
Увага сконцентрована на трьох змістових домінантах. Перша –
історія платонічного кохання Архипа до Оленки. Друга лінія – участь
А. Тесленка в революції 1905-1907 років. Третя домінанта – історія
непростих стосунків братів Архипа і Яреми, що розгорталися під
знаком протистояння, почасти навіть – братоборства. Роман
написаний у формі спогадів Архипа Тесленка, що переплітаються з
картинами сновидінь та авторськими відступами.
«Маски опадають повільно : про В. Винниченка», «Аналіз крові»,
«Троянда ритуального болю : про В. Стефаника», «Трикутник»,
«Бийся головою до стіни», «Аргонавти.Іісторія Марійки і Костика»
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» «Искра
жизни», «Последняя остановка», «Ночь в Лиссабоне» та інші.
Ремарк, Е. М. Час жити і час помирати. Люби ближнього твого.
Тіні в раю : романи / Е. М. Ремарк. – Х. : Клуб сімейного дозвілля,
2015. – 224 с.
Час жити і час помирати - Роман про німецьких емігрантів,
змушених поневірятися по передвоєнної Європі. Вони ховаються,
голодують, потайки перетинають кордони, багато їх рідні та близькі в
концтаборах. Втративши батьківщину і звичний уклад життя,
наражаючись на смертельну небезпеку, герої Ремарка все ж
знаходять в собі сили для співчуття і любові.
Рибалко, М. Подорож Туди, де Сніг / Марина Рибалко. - Л. : Видво Старого Лева, 2012. – 268 с. – (Марічка і червоний король)
Будьте обережнішими зі своїми бажаннями! Адже коли дуже-дуже
захотіти, можна потрапити поза межі Реальності! А там… поруч зі
звичайними людьми живуть дракони, розбійники, королі природних
стихій, котрим притаманні людські почуття. Повернення можливе
тільки тоді, коли сила дружби здолає всі випробування і з’єднає в
єдине ціле амулет «скіфського сонця».
Роздобудько І. Ґудзик : психологічна драма / І. Роздобудько ; худ.
І. В. Осипов. – Х. : Фоліо, 2008. – 222 с.
Фатальна зустріч у мальовничому куточку Карпат змінила життя
Дениса. Він пройшов всі кола пекла в Афганістані, але вижив. Через
кілька років ми знову бачимо Дениса, але тепер він – успішний
керівник рекламної компанії. Проте колишнє кохання знову
увірвалося в його життя, і все летить шкереберть. У цьому романі
немає смертей і катаклізмів, але трагічне непорозуміння між
головними героями спричиняє драматичні події. Кожен герой цієї
книги по-своєму прагне щастя та не вміє цінувати подарунки долі. А
тим часом янгол грає маленьким загубленим ґудзиком…
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Роздобудько І. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Х. :
Фолио, 2012. – 155 с.
Якщо метелику, що потрапив до сачка по черзі відривати крильця
та лапки, він буде дуже кумедно повзти та звиватися. Таких
метеликів та мурашок у його сачку повно. З відірваними крильцями
вони намагаються злетіти і не розуміють, чому це не виходить. Знову
і знову вони повзуть, а він просто дивиться на них. Він не кат – він
дослідник, і він дуже хоче знати, що вони відчувають, ці комахи.
Цікаво, а як воно з людьми?
«Ескорт у смерть», «Зів’ялі квіти викидають», «Коли оживають
ляльки», «Мандрівки без сенсу і моралі», «Все, що я хотіла
сьогодні», «Оленіум», «Шості двері», «Дві хвилини правди»,
«Переформулювання», «Гра в пацьорки», «Амулет Паскаля» та інші.
Ролінг Дж. Гаррі Поттер і келих вогню / Джоан Кетлін Ролінг;
пер. з англ. В.Морозов. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-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, український і російський
переклад), «Гаррі Поттер і прокляте дитя»(п’єса).
Рутківський В. Жури козака Швайки : історична трилогія для
дітей. Кн. 1 / Володимир Рутківський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2007. – 336 с. : іл.
Усі ми знаємо Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана
Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? На ці
питання ти знайдеш відповідь у гостросюжетному історичному
романі. Його дивовижні герої – Грицик та малий волхв Санько, юний
богатир Демко Дурна Сила, його мама-велетка, невломий козак
Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі – з
честю виходять із найскладніших ситуацій.
«Ганнуся. У гості до лісовика»
Свідзинський В. Чудесна тростка : казки / В. Свідзінський; ідея
видання, підготовка текстів, Е. Соловей; худож. Н. Клочкова. – Київ :
Грані-Т, 2011. – 72 с. : іл.
Казки класика вітчизняної літератури Володимира Свідзінського
друкувалися в часописах ще в 1930-ті роки, а відтак на довгі
десятиліття були несправедливо забуті разом зі своїм автором.
Лише в останні роки український читач наново відкриває для себе
дивовижний казковий світ поезії цього «тихого генія».
«Тай-Зілля», «Живуща вода», «Поезії».
Селінджер, Дж. Д. Ловець у житі : роман / Дж. Д. Селінджер ; пер.
з англ. О. П. Логвиненко. – Х. : Фоліо, 2012. – 317 с.
Він просто 17-річний хлопчина, який утік зі школи. Він бачить світ
та суспільство такими, якими вони є насправді. І тому з тих пір, коли
вперше був опублікований роман Джерома Д. Селінджера «Ловець у
житі», Голден Колфілд є героєм для багатьох поколінь молоді, яка не
хоче жити в рамках, що ставлять дорослі...
«Дев’ять оповідань», «Вище крокви будівничі»
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Сенцов О. Г. Купіть книгу – вона смішна. Ненауково-популярний
роман з елементами гумору / Олег Сенцов; пер. з рос. В. С. Бойка. –
Х. : Фоліо, 2016. – 220 с.
Цікаво, а що б ви зробили, якби з'явився, ну, скажімо, Хтось і
запропонував загадати одне – тільки одне! – бажання, яке мало би
виповнитися? Герої цього роману думають недовго, бо вважають цю
пропозицію звичайним жартом. Ось і замовляє один вагон діамантів,
другий – ціле поле коноплі, ну а третій... З третім складніше, адже він
чомусь дуже серйозно поставився до цієї неймовірної пропозиції. Як
же розпоряджаються молодики цими дарами, що звалилися на них?
Скляренко С. Володимир : роман / С. Д. Скляренко. – К. : ЗАТ
"НКП", 2008. – 528 с. – (Україна крізь віки).
Автор розповідає про надзвичайно складний період у житті
Київської Русі – зраду Ярополком батьківського заповіту тримати в
єдності Русь, битву між військами Ярополка і Володимира, а також
висвітлює державну діяльність Володимира. Сторінки особистого
життя Великого князя і близьких йому людей належать до найбільш
хвилюючих в романі, який цікаво та правдиво розповідає про
давноминулі часи.
«Святослав»
Скрябін Кузьма. Я, Шонік і Шпіцберген: повість, вірші / К.
Скрябін. – Харків : Фоліо, 2017. – 122 с.
Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) 2 лютого 2015 року загинув в
автомобільній аварії. У повісті «Я, Шонік і Шпіцберген», а також у
піснях 2006-2014 років, що увійшли до видання, якнайкраще
розкривається яскравий талант Кузьми з його іскрометним гумором,
тонким ліризмом, чіткою громадянською позицією.
«Я, "Побєда" і Берлін», «Я, Паштєт і Армія», «Проза»
Сосьє Ж. Дощило птахами : роман / Жослін Сосьє; пер. із франц.
І.Рябчія. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 160 с.
Навіщо жінка-фотограф прямує до таємничого лісу? Хто такий Тед
Бойчук? Як йому вдалося вижити під час жахливої катастрофи?
Цього фотограф так і не дізналася, адже Бойчук помер якраз перед її
прибуттям до маленького хутору посеред хащ. Два літні мешканці
хутору – Том і Чарлі – ще не знають, що поява фотографа повністю
змінить їхнє життя. Так само, як і поява іншої старенької леді... Це не
лише масштабна історична драма, а й лірична оповідь про
маленьких людей, які втекли від гомінкого світу у праліс.
Спаркс Н. Взгляни на меня : роман / Николас Спаркс; пер. с ант.
В. С. Сергеевой. – М.: ACT, 2017. – 576 с.
Колин за свои двадцать восемь лет совершил немало ошибок, но
все же нашел в себе силы отступить от самого края пропасти.
Теперь его жизнь – учеба, работа, спорт и никаких серьезных
отношений. Но случайная встреча с обаятельной Марией меняет все
– у обоих появляется надежда стать счастливыми. Однако прошлое
Марии внезапно напоминает о себе — над ее жизнью нависает
угроза. На что пойдет Колин, чтобы защитить женщину, которую он
по-настоящему полюбил?
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Старк У. Диваки і зануди : роман / У. Старк ; пер. зі швед. Г. М.
Кирпа. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2015. – 160 с.
Симоні – дванадцять, і в її житті повно прикрощів: мама зв’язалась
із занудою Інґве, через переїзд треба змінити школу і покинути
друзів, ще й зник улюблений пес Кільрой. У новій школі Симона
мимоволі стає… Симоном, і їй навіть подобається спершу видавати
себе за хлопця. Таємницю дівчинки знає лише дідусь-дивак. Але
справжні проблеми починаються, коли Симона закохується…
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Стендаль. Червоне і чорне : роман / Стендаль; пер. з фр. Д.
Паламарчука; передм. Т. Якимович. – Х. : Фоліо, 2013. – 511 с. : іл.
Трагічна історія енергійного і талановитого плебея, що мріє про
славу Наполеона. Коротке життя Жюльєна Сореля пройшла в
полюванні за щастям, яке він розумів як реалізацію своєї мрії.
Роблячи кар'єру, Жюльєн слідував холодного розрахунку, але в
глибині душі завжди сперечався з самим собою, розриваючись між
честолюбством і любов'ю. Це і зіграло фатальну роль у його долі,
честолюбним мріям не судилося здійснитися ...
«Пармський монастир», «Люсьен Леве», «Жизнь Россини»,
«Арманс», «Ламьель», «О любви».
Стівенсон Р. Корабельна катастрофа : роман / Р. Л. Стівенсон;
пер. з англ. В. Бойченка. – К. : Веселка, 1984. – 359 с.
Гостросюжетний роман що викриває вади капіталістичного
суспільства. Тут немає позитивних героїв. Дарма що життя їхнє, як і
життя героїв усіх творів Стівенсона, сповнене вельми небезпечних,
ризикованих пригод, – замість мужності тут черствий розрахунок,
замість відваги – прагнення замести сліди, замість гурту здружених
небезпекою людей – злочинці. Всі герої одержимі жадобою золота,
всі для досягнення своєї мети зухвало користуються перевагами
становища чи силою, вдаються до безсоромного обману, а коли й
цього замало – хапаються за ніж чи пістолет…
«Берег Фалеза», «Викрадений», «Остров сокровищ», «Катриона»,
«Владетель Баллантрэ», «Клуб самоубийц» та інші.
Талан С. Замкнене коло / Світлана Талан. – Х. : Книжковий Клуб
Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 320 с.
Ще дитиною Мирослава втратила дім і бабусю, та опинилася в
дитячому будинку. Біда й людська жорстокість звалиля зненацька на
дівчинку, яку не навчили боронитися від зла… І лише пам’ять про
бабусину любов давала сили жити. Мирослава виросла, стала
дружиною й матір’ю, і заприсяглася – її родина ніколи не зазнає горя
та нестатків. Але не вміла відрізнити невдачі від справжньої біди…
Усе йде не так, як мріялося Мирославі. І одного дня вона вирішує
послухатися поради бабусі – продати свої нещастя…
«Розколоте небо», «Помилка».
Тендюк Л. Смерть в океані : повість та оповідання / Л. М.
Тендюк. - К. : Веселка, 1990. - 293 с. : іл.
Пригодницька повість Леоніда Тендюка, колишнього матроса
«Витязя», розповідає про злочин мілітаристів на віддалених
архіпелагах, про те, як жертвами випробування термоядерної зброї
на Бікіні та інших атолах Мікронезії стали ні в чому не винні
остров'яни і ті, хто, перебуваючи в плаванні, потрапив під
радіоактивний попіл.
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Терен В. Хлопчик з планети "Ч" та Вогняні Пси : повісті та
оповід. : [для мол. та серед. шк. віку] / Віктор Терен; худож. К. Т.
Лавро. – К. : Веселка, 2012. – 286 с. : іл.
Цікаві сюжети, вдало виписані образи героїв – людей і тварин,
дотепність, фантастичні та казкові елементи, високий гуманізм –
ознаки "фірмового" стилю Віктора Терена - мають одне надзавдання:
заторкнути в душі читача струни доброзичливості, любові до всього
на світі сущого – до природи, дітей, старих, тварин, дати імпульс до
співчуття та взаємодопомоги...
«Повістинка про Потворка», «Вибране», «Вечір спаленої трави»,
«Жити: триптих» та інше.
Толкін Дж. Володар Перснів : Ч. 1. Братство Персня. / Дж. Р. Р.
Толкін; пер. з англ. К. Оніщук. – Л. : Астролябія, 2013. – 687 с.
Захопливий пригодницький роман і, водночас, сповнена глибокої
мудрості книга. Почергово то комічна й домашня, то епічна, а
подекуди навіть страхітлива. Основою цієї історії є боротьба за
Перстень Влади. Саме цього Персня бракує Темному Володареві
для того, щоби завоювати увесь світ. Цей Перстень довірено Фродо,
він мусить залишити свій дім і вирушити у небезпечну мандрівку
просторами Середзем’я до Судної Гори, де він має знищити
Перстень і завадити втіленню лихого задуму.
«Дві вежі», «Гобіт», «Хранители Кольца», «Сильмариліон».
Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман / Оскар Вайльд; пер. з
англ. Р. Доценка. – К.: Школа, 2003. – 255 с.
Твір справедливо вважається взірцем інтелектуального роману
кінця XIX ст. Він містить роздуми письменника про привабливість і
небезпеку надмірного замилування Красою, чуттєвістю, власним "я".
Вишукані деталі, надзвичайно багата символіка, парадоксальність
сюжетних ліній та мови персонажів, елементи фантастики, блискучі
афоризми – це те, завдяки чому цей твір ось уже понад століття є
шедевром світової літератури.
«Зоряний хлопчик», «Кентервільський привид», «Сказки» та інше.
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Л.
Українка; худ. С. П. Караффа-Корбут. – К.: Веселка, 2007. – 175 с.
У п’єсі втілилося народне сприйняття навколишнього світу, давнє
міфологічне мислення українців. Гостро постає проблема відносин
людини і природи, які дуже часто не є гармонійними. Людина звикла
ставитися до природи як до засобу, що робить її життя зручнішим.
Використовуючи природні дари, людина не помічає своїх шкідливих
дій. Мавка є втіленням не тільки краси і беззахисності природи, але й
духовної краси людини, що не може бути знищена в повсякденних
дрібних турботах. Вона вічно відроджується.
«Стародавня історія східних народів», «Драматичні твори», «Вірші
та поеми», «Квітка на долоні вічності», «Нехай мої струни лунають»,
«Листи: 1876 – 1897», «Горить моє серце», «Усі твори в одному томі»
Феррацці К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху
завдяки широкому колу знайомств / К. Феррацці ; пер. І. Грипа. –
Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с.
Назва книги, головна заповідь старого кар’єриста про зв’язки, які
«вирішують усе», перетворилась на сучасний нетворкінг – мистецтво
зав’язувати корисні знайомства для ефективного вирішення життєвих
та бізнесових проблем. Автор радить ставитися до знайомств як до
соціального капіталу, який поліпшить ваше життя, але найголовніше
– будувати стосунки щирі, відверті та не боятися дати більше, ніж
можеш отримати, – таке перше правило нетворкінгу.
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Філ Є. Божевільні канікули :фантаст.-пригод. повісті, оповід. /
Євген Філ; ілюстр. Б. Ухіна. – Х.: Ранок, 2005. – 480 с.
Якщо ти досі ще не опонував «аварійний кодекс астогатора»,
вважай, що ти не готовий до справжніх космічних мандрів. Адже коли
просто у відкритому космосі станеться аварія, соме тобі доведеться
рятувати екіпаж та саджати корабель на незнайому планету. А якщо
ця планета виявиться живою...Це неможливо! Так вважали й герої
цієї книжки, не підозрюючи, що на сусідньому будівельному
майданчику на них чекає портал у інший світ...
«Вітько Буц іде по сліду», «Вітько Буц і хлопці з Якудзи», «Планета
павука», «Вбивство на міжпланетнику», «Загадка мертвої планети».
Фіцджеральд Ф. Великій Гетсбі : романи / Ф. С. Фіцджеральд;
пер. з англ. М. Пінчевського. – Х. : Фоліо, 2003. – 397 с.
Найвідоміший роман Ф.С. Фіцджеральда і типовий твір “епохи
джазу”. Автор надзвичайно майстерно передав приховану за
карнавальною яскравістю життя психологічну надломленість після
воєнного покоління. Це захоплююча й вишукана казка про Америку
20-х років минулого століття, в якій показано американську
мрію, що обернулася трагедією.
«Ніч Лагідна», «Последний магнат».
Флобер Г. Пані Боварі / Гюстав Флобер; пер. з фр. М. Лукаш, М.
Гайдай. – Х. : Фоліо, 2005. – 399 с.
За цей роман Флобера свого часу притягли до суду – книжку
вважали за замах на суспільну мораль. Він же всього-на-всього
розповів історію низки подружніх зрад, що їх чинить дружина
провінційного лікаря, розчарована безбарвністю життя. Коли нудьга,
яку не можуть втамувати численні коханці, перетворюється на відчай
- тоді й з’являється конфлікт, що загрожує суспільній моралі.
«Проста душа», «Виховання почуттів», «Саламбо», «Искушение
святого Антония».
Чемерис В. Марина – цариця московська : іст. роман / Валентин
Чемерис. – Х. : Фоліо, 2014. – 699 с.
Марина Мнішек, польська графиня, вісімнадцятирічна дочка
воєводи з українського Самбора з Карпат стала царицею і жоною
двох царів тих лихих часів, які на Русі прозвали Смутними, а її –
царицею Смути. Про це й розповідається в романі, а ще про кохання
Марини до молодого царя Дмитрія, про останню її любов до
козацького отамана Івана Заруцького, про криваву трагедію, що її
спіткала, і про подальшу долю московської цариці.
«Трагедія гетьмана Мазепи», «Аравійська пустеля», «Амазонка»,
«Київ-Соловки», «Ярославна», «Ольвія», «Приречені на щастя», «Її
звали янголом смерті» та інші.
Шарма Р. Монах, который продал свой "феррари". История об
исполнении желаний и постижении судьбы / Р. Шарма; пер. с англ. К.
Вронского. – М. : София, 2007. – 288 с.
У него было всё: карьера, деньги, успех, – но не было душевного
покоя. Чтобы обрести его, ему пришлось спуститься на самое дно
самопознания. Возродиться сильной, счастливой личностью ему
помогло обращение к древней культуре и мудрость веков. Видеть
радость в каждой минуте жизни, ценить время и окружающих людей,
чувствовать своё предназначение и жить в согласии со своей
совестью. Имея всё это, становишься по-настоящему богатым…
«Воспитай лидера в своем ребенке», «Уроки величия: Пути
развития успеха», «Путь к величию: Практическое руководство»
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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.
«Елементал», «Тень совы», «Нікуб: Кров кажана»
Шкляр В. Ключ / Василь Шкляр. – Х. : Клуб сімейного дозвілля,
2012. – 256 с.
Одного дня пошуки квартири для оренди приводять Андрія на
вулицю Рогнідинську, де незнайомий чоловік пропонує квартиру
номер 13. Після угоди цей чоловік безслідно зникає, а Андрій
залишається сам у чужій квартирі. Сюжет побудовано як історію
пошуків ключа. Ключів потрібно знайти два. Перший: ключ до загадки
дивної квартири. Другий: ключ до серця коханої жінки Сани, з котрою
Андрій познайомився під час розслідування. Детективна історія
приводить героїв прямісінько в пастку підступних злодіїв.
Шкляр В. Троща : роман / Василь Шкляр. – Х.: Клуб Сімейного
Дозвілля, 2017 – 416 с.
Про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Для
головного героя, вояка УПА, війна вже минула, проте боротьба не
забулася. Та раптом він бачить на цвинтарі недавню могилу свого
бойового товариша, і спогади наринають на нього з новою силою.
Перед його очима знов розгортаються бої та тривають допити,
постають обличчя різних людей, та ніяк не з’являється личина
зрадника…
Шклярський А. Томек на стежці війни : пригодн. повість /
Альфред Шклярський; пер. з пол. А. Павлишин. – Л. : Астролябія,
2011. – 352 с. : іл.
У цій історії Томек, у супроводі боцмана Новіцького, вирушає до
Північної Америки аби відвідати Саллі, яка у той час гостювала у
Нью-Мексико, та завербувати для одного з європейських цирків групу
індіанців. Та охочого до пригод хлопця втягує вир неспокійного життя
на мексиканському прикордонні. Він полює на орлів, бере участь у
родео, і мусить врятувати викрадену Саллі.
Ягелло Й. Кава з кардамоном : роман / Й. Ягелло, пер. з пол. Б.
Антоняк. – Л. : Урбіно, 2013. – 240 с.
Досі спокійне життя 15-річної гімназистки Лінки раптом змінюється.
Її мама дедалі більше втомлюється й дратується, вітчим чимраз
довше затримується на роботі, Лінці доводиться зайтися молодшим
братиком, хоча не за горами випускні іспити, і їй слід би більше
приділяти увагу навчанню… Щоб відволіктися, Лінка вирішує
відвідати свою бабусю, яку давно не бачила. У домі бабусі Божени
дівчина випадково знаходить дивну фотографію. Прагнучи з’ясувати
пов’язані з нею подробиці, Лінка несподівано розуміє: у неї є сестра,
якої вона ніколи не бачила…
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Утраченный символ – С. 5
Утсоны – С. 23
Финансист – С. 12
Фортеця для серця – С. 23
Фотосессия – С. 12
Ханский огонь – С. 6
Хлопчик з планети Ч та вогняні пси – С. 29
Хмари – С. 22
Хобіт – С. 29
Хрангели – С. 15
Хранители Кольца – С. 29
Хресна проща – С. 14
Христя – С. 17
Хроніка українського самашествія – С. 21
Хутірська філософія і віддалена од … – С. 18
Царівна – С. 16
Цензор снів – С. 7
Циклон – С. 9
Цинкові хлопчики – С. 4
Цифровий – С. 12
Чарівна ти – С. 24
Чарівний Іванко – С. 21
Час SECOND-HAND – С. 4
Час жити і час помирати – С. 25
Час жити і час помирати – С. 25
Часы – С. 17

Человек, который смеется – С. 10
Червоне і чорне – С. 28
Червоний – С. 16
Черевички божої матері – С. 21
Через перевал – С. 14
Черлене вино – С. 14
Четвертий вимір – С. 14
Чигиринський сотник – С. 17
Чоловіки, що ненавидять жінок – С. 18
Чорна Пантера і Білий Медвідь – С. 7
Чорна рада – С. 18
Чорне яблуко : про Архипа Тесленка – С. 25
Чорний Ворон – С. 31
Чорний кіт – С. 24
Чорнобильська молитва – С. 4
Чортяча спокуса – С. 22
Чотири пори життя – С. 21
Чудесна тростка – С. 26
Чужі скелети – С. 16
Чумацький шлях – С. 20
Чуття і чутливість – С. 23
Шлюбні ігрища жаб – С. 16
Шонік і Шпітберген – С. 27
Шості двері – С. 26
Шрами на скалі – С. 14
Щасливі люди читають книги і п’ють каву – С. 20
Що записано в книгу життя – С. 17
Щоденник – С. 11
Щоденник страченої – С. 21
Эмма Браун – С. 6
Юлія або запрошення до самовбивства – С. 13
Юрій Юрійович, улюбленець жінок – С. 24
Я, "Побєда" і Берлін – С. 27
Я, Паштєт і Армія – С. 27
Яблука з райського саду – С. 13
Як я руйнувала імперію – С. 21
Як я стала святою – С. 20
Ярославна – С. 30
Яса – С. 22
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