
Дорогі, друзі! 

Якщо Ви любите читати, якщо Вас цікавить художня література наша 

віртуальна виставка книжкових новинок допоможе зорієнтуватися в морі 

сучасної української і зарубіжної літератури.  

Приємного Вам читання! Залишайтеся завжди з книгою! 

 

   АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 352с. 

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, 

представника Генерального штабу Збройних сил України. 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. 

Читайте, аналізуйте та робіть свої неупереджені висновки! 

 

 

    Алексієвич, С.   У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич. – Х.: Віват, 2016. 

– 400с.  

Ця книжка про війну розпочинає художньо-документальний цикл «Голоси 

Утопії» російськомовної білоруської письменниці Світлани Алексієвич. 

Книга-сповідь, документ людської пам’яті, запис історій жінок, яким війна дала в 

руки зброю для захисту рідної землі від фашизму. Це дослідження духовного 

світу жінок, що виживали в нелюдських умовах війни. 

 

 

   Барбакару, А.   Я – шулер : Роман / А. Барбакару. – К.: Арий, 2016. – 384с. 

В карты играют все, независимо от возраста и пола, играют на деньги и просто 

так. Единицы из армии картежников – профессиональные игроки, «каталы». 

Автор уже знакомой читателю книги «Одесса – мама» Анатолий Барбакару один 

из тех, кого в карточном мире называют Мастер. Книга его – не учебник. Это 

исповедь о том, как становятся «каталами», каков мир игроков и неписаные 

волчьи законы этого мира. 

 

 

 



 

 

   Браун, Д.  Точка обману : Роман / Д. Браун. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 528с.  

Вірогідна історія з блискавичним сюжетом, переконливим описом місця дії та 

необхідною пропорцією позитивних і негативних персонажів. Приголомшлива 

суміш дії та інтриги. Браун провів власне дослідження, вдаючись до наукових і 

військових подробиць, що піднесло сюжет вище від будь-яких стандартів. 

Історія розслідування дивного явища, на місці падіння метеорита знаходять сліди 

живих організмів, що може слугувати доказом позаземного життя. Що це правда 

чи фальсифікація, це має вияснити Рейчел Секстон. 

 

Волонтери. Мобілізація добра : Збірка. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 

256с. 

“Волонтери. Мобілізація добра” – перший в сучасній українській літературі  

проект, де письменники спробували подивитися на волонтерський рух, його 

персоналії та функціонування. Митці спробували осягнути феномен українського 

волонтерства, розібратися в ментальності та свідомості українців, яких докорінно 

змінила війна з Росією у XXI столітті. 

 

 

  Гербіш, Н.  Теплі історії до кави : Збірка / Н. Гербіш. – К.: Брайт Стар 

Паблішинг, 2015. – 168с. 

У цій книжці зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й рішення, далеку 

дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей, солодкий шоколад і 

терпкувато-гірку каву. У них немає однозначних висновків і незмінних рецептів, 

а є пошуки та віра в імпровізацію. Є любов і сміливість, крихта суму й багато 

радості, чимало мрій і не менше спогадів. 

 

 

  Гербіш, Н.  Теплі історії до шоколаду / Н. Гербіш. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 

2016. – 144с. 

Ця книжка - збірник добрих, теплих, шоколадних, цілющих слів. Тут містяться 

історії про різних людей, життя, любов, слова, дружбу, смуток, пошуки, усміх, 

подорожі, домашню випічку, міста, кутові будинки, про велосипеди, кіно й 

картини, про музику, лікарні, студентів, книжки, про неосвітлені вулиці й старі 

листи, маленькі дрібниці й великі зміни. 

 



 

 

  Голдинг, В.  Володар мух : Роман / В. Голдинг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 304с. 

Повість «Володар мух» — перший твір письменника, написаний як твір–

пересторога. Повість була відкинута багатьма видавництвами через невідомість 

автора, але з'явившись друком, відразу ж звернула увагу читачів. Ця книга про 

суперечливість людської натури, про зло, що може прокинутись в людині. 

 

 

   Гоукінз, П.  Дівчина у потягу : роман / П. Гоукінз. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 320с. 

Рейчел щодня о 8:04 сідає на той самий потяг і кожен день долає той самий 

маршрут. День-у-день, через вікно потяга, вона спостерігає за подружньою 

парою з будинку №15 та заздрить їхньому щастю. Ще зовсім недавно й вона 

жила неподалік, на тій самій вулиці, та була одружена з Томом, який покинув її 

заради своєї коханки — Анни. Одного дня, Рейчел бачить Меган — «щасливу» 

мешканку будинку №15 — в обіймах іншого чоловіка. А невдовзі Меган зникає 

без сліду. 

 

    Гридін, С.  Незрозумілі : Повість / С. Гридін. – К.: Академвидав, 2016. – 128с. 

Можна витерпіти безвихідь і дочекатися, здавалося, недосяжного кохання, якщо 

бути справжнім, мати друзів і відвагу постояти за них як друг. Якщо вміти 

розуміти і ставати зрозумілішим. Такими є шлях і досвід юного героя цієї повісті, 

сповненої драматичних напружень, неординарних пригод і щемливих 

переживань. 

 

 

  Грум, В.  Форрест Гамп : Роман / В. Грум. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2016. – 

256с. 

Здоровань з IQ, що не перевищує 70, Форрест Гамп — дуже милий і на диво 

кмітливий персонаж кумедної повісті, що давно вже стала класикою. Нехай ранні 

роки його складалися не вельми вдало, та щойно він опинився у футбольній 

команді Університету Алабами, як став справжньою зіркою, і це цілковито 

змінило його життя. Він устиг побувати героєм в’єтнамської війни й видатним 

гравцем у пінг-понг, та якщо вам і цього замало, повірте, Форресту Гампу ще 

багато чого є розповісти! 

 



 

    Гурвиц, Г.   Сирота Х. Человек из ниоткуда : Роман / Г. Гурвиц. – Х.: Клуб 

семейного досуга, 2016. – 368с. 

Эван ведет спокойную, размеренную жизнь, и мало кто знает, что он наемный 

убийца, которого называют Человеком из Ниоткуда. К нему обращаются лишь 

самые отчаявшиеся. Он может помочь в любой ситуации, и за это не берет денег - 

только просит передать его номер телефона следующему человеку, попавшему в 

беду. Но однажды правило нарушено - Эвану звонят двое! А это означает, что на 

его след вышел человек, который, как и он, умеет убивать. Человек, который 

знал Эвана, когда тот был сиротой без имени, сиротой Х... И теперь он все ближе 

и ближе... 

 

  Джордж, Н.  Маленька паризька книгарня : Роман / Н. Джордж. – К.: Наш 

формат, 2016. – 352с. 

Головний герой Жан Одинак – власник книжкової баржі «Літературна аптека» – 

точно знає, як вилікувати почуття, що не вважаються захворюваннями й не 

діагностуються лікарями. Адже він читач душ, тож кожному покупцеві добирає 

книги, які якнайкраще впораються із завданням вилікувати людський смуток, 

тугу чи зневіру. Єдиний, кого Жан не може зцілити, − це він сам. Душевні 

терзання від спогадів про Манон, котра покинула месьє Одинака двадцять один 

рік тому, розбили йому серце і досі тривожать душевні рани. Усе, що вона залишила, − лист, який 

Жан ніяк не наважується прочитати. 

 

Дочинець,  М.  Лис та інші детективні історії : Повість, оповідання / М. 

Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2016. – 356с. 

Роман Мирослава Дочинця  - про чоловіка незвичайної долі й унікального хисту, 

який шукає в провінції свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності 

й нове кохання. Книга читається на одному подиху, залишаючи відчуття 

подарованої долею любовної пригоди. Тут є все - шляхетний стиль, тонка 

дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, непідробна 

читабельність. А головне - аромат слова.  

 

  Дочинець, М.  Світован. Штудії під небесним шатром : Роман-намисто / М. 

Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2014. – 232с. 

Ця книга – повна захоплення і любові розповідь про мандри в горах молодого 

журналіста з мудрецем Світованом, Андрієм Вороном, якого вже встигли назвати 

українським Сократом, новітнім Сковородою. 

«Він жив, як дихав, власним життям явив спроможність бути вільним у світі, який 

ловить і поневолює людину. Для сучасної, заблуканої серед штучних міражів 

людини світло його досвіду постає опорою для порятунку. Між рядками щирого письма живе горний 

дух, нурт живої природи, правда первісної оселі», - йдеться у передмові. 



 

   Дочинець, М.  Хліб і шоколад. Аромат психологічної істини : Вибрані 

новели / М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2012. – 291с. 

Перед нами - "легка" і "світла" проза. Мирослав Дочинець має свій стиль письма, 

за яким проглядається витончений художній смак, відчуття форми, композиційної 

самодостатньої творів. Особливе місце відведено жінці. Героїні "заново" 

створюють мужчин, у яких закохані, причому кохання двох не припиняється і в 

потойбіччі. Автор не грає в містику, він оновлює міф кохання. 

 

 

  Зузак, М.  Крадійка книжок : Роман / М. Зузак. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 416с. 

Вражаюча історія, яку розповідає... Смерть!  До влади в Німеччині прийшли 

фашисти. Вперше Смерть побачив маленьку Лізель, коли прийшов забрати душу 

її братика. Він став свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, і зацікавився 

її долею. Він приходив до її будинку, де, ризикуючи життям, родина 

переховувала єврея. Він слухав, як Лізель читала книжки під час бомбардувань. 

Смерть завжди був поруч. Під час останньої зустрічі він розкриє крадійці книжок 

свою найбільшу таємницю... 

 

      Зоскинд, П.  Парфюмер : Роман / П. Зюскинд. М.: Азбука-Класика, 2015. – 

304с. 

 Культовый роман, который не нуждается в представлении. Опубликованный 

впервые в Швейцарии в 1985 году, он сразу завоевал бешеную популярность и 

продолжает занимать прочное место в первой десятке мировых бестселлеров до 

сих пор. Сегодня его автор — Патрик Зюскинд — настоящая звезда 

интеллектуальной моды, один из лидеров художественного истэблишмента 

Старого и Нового Света. За последнее время такого стремительного взлета не 

знал ни один литератор, пишущий на немецком языке. 

 

   Іваничук, Р.  Осінні узори : Новели та оповідання / Р. Іваничук. – Х.: Орбіта, 

2016. – 300с. 

«Осінні узори» — це книжка про звичайних людей, добірка новел і оповідань, 

написаних у різні роки, з сюжетами, вихопленими просто з життя. Це своєрідна 

сповідь письменника-життєлюба, літописця не тільки сивої давнини, але й своєї 

епохи. В його творах можна знайти атмосферу, настрій, образи, запахи й смаки 

улюблених міст і місць, як вони закарбувалися у пам’яті автора. Тут є все — 

радість, печаль, краса, усмішка, кохання, надія і сміх. А головне — в оповідках 

(як їх називає автор) є мудрість. Справжня мудрість бачити світло навіть у 

сутінках і віддавати любов беззастережно і чесно. І цією мудрістю щедро ділиться людина чиста, 

глибока — і водночас дуже проста. Власне, яким і повинен бути справжній мудрець. 



    

  Івасько, М.  Дев’ять кроків назустріч вітру : Роман / М. Івасько. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 208с. 

Сімнадцятирічний Бенедикт Крех утік з дому. Він знав, що приречений, що 

хвороба невиліковна, але перед смертю хотів відчути смак життя. Хлопець 

приїхав до великого міста, щоб нарешті пожити так, як йому мріялося: серед 

цікавих особистостей, у вирі незабутніх подій.  

А ще в нього є таємниця. Він давно пише вірші. На околиці великого міста 

хлопець зустрічає своє перше кохання – бунтівну й веселу Анну. Завдяки коханій 

Бенедикт знайомиться з відомою співачкою та авторкою пісень Рутою Кулаковою. Рута давно у 

творчій кризі, а з його віршами знову відчула величезне натхнення. Проте життя Бенедикта стрімко 

спливає. Він бореться за кожну мить поруч з Анною, але… 

 

 

    Кампуш, Н.  3096 дней / Н. Кампуш. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. – 320с. 

Громкая история Наташи Кампуш, описанная в этой книге, всколыхнула всю 

Европу. В самом центре континента, в маленькой и чинной Австрии маньяк 

похитил 10-летнюю девочку и 8 лет держал ее в заточении. Вся австрийская 

полиция была поставлена на ноги. Девочку искали даже в соседних странах, но 

безрезультатно. Никто и предположить не мог, что все эти годы она провела в 

подвальной каморке два на три метра и высотой 160 сантиметров. История 

закончилась чудом - пленница сумела бежать, а похититель, поняв, что вот-вот за 

ним придут полицейские, покончил жизнь самоубийством, бросившись под 

поезд. Девушка решилась открыть всю правду о своей жизни в заточении, рассказать о пережитых 

детских страхах, слезах и отчаянии, а также о неоднозначных отношениях с похитителем 

Вольфгангом Приклопилом. 

 

 

   Кіз, Д.  Квіти для Елджернона : Роман / Д. Кіз. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 304с. 

Чарлі Гордон — розумово відсталий, але у нього є друзі, робота, захоплення і 

непереборне бажання вчитися. Він погоджується взяти участь у небезпечному 

науковому експерименті, який може зробити його найрозумнішим...  Яку ціну 

маємо ми платити за свої бажання? Чи варті вони того? 

 

 

 

 



 

  Кінг, С.  Ярмарок нічних жахіть : Збірка оповідань / С. Кінг. – Хю: Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. 448с. 

Нова збірка Стівена Кінга містить 20 оповідань, написаних за останні роки. Над 

перекладами працювали фахівці, які знають і люблять творчість автора. 

Захопливі, моторошні й абсолютно переконливі розповіді стануть кращим 

подарунком усім прихильникам його творчості. У маленьких передмовах до 

кожної історії автор розповідає, що спонукало його до написання. 

 

  Кінг, С.  11// 22// 63 : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 

896с. 

Після шаленого успіху свого попереднього роману «Під куполом», Кінг 

переносить шанувальників його таланту в ті часи, коли він сам був підлітком. Де 

його герой, 35-річний Джейк Іпінг отримав можливість змінити хід світової 

історії. 

Джейк – звичайнісінький викладач в школі, зовсім випадково дізнається про те, 

що в коморі товариша розташований портал в минуле. Разом з другом чоловіки вирішують зробити 

крок в невідомість і змінити хід історії – врятувати від смерті президента Джона Кенеді. Але Джейку 

доведеться зробити вибір: або врятувати життя Кеннеді, або не дати статися жахливим речам з 

близькими. Отож: власні чи світові інтереси – третього не дано. 

 

  Кінг, С.  Сяйво : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 640с. 

Коли Торранси найнялися доглядати взимку за розкішним готелем, вони й гадки 

не мали, який невимовний жах чекає на них… 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. І 

це — привиди. Хлопчику, наділеному даром передбачення, відкривається 

страшна суть речей. Він уже знає, звідки його родині загрожує смерть… 

 

  Кінг, С.  Чотири сезони : Повісті / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. 

– 704с. 

Назва книги — Different Seasons — містить деяку гру слів, яка зникає при 

перекладі. Кінг, в деякій степені, опублікував цю книгу, щоб відкараскатись від 

тавра «письменника жахів», і всі чотири повісті практично не містять жодних 

елементів жаху чи містики, якими Кінг прославився. Тому англійськое слово 

different обрано зі спеціальною задумкою. Воно говорить читачу, що книга буде 

відмінна, несхожа на попередні книги Кінга. До того ж, в розумінні «різні», назва 

попереджає про те, що книга — збірник чотирьох повістей. Коли вийшла книга в 1982 році, Кінг 

сказав, що він «працював над нею ретельніше ніж над усім тим, що я коли небудь робив». 

 



 

  Кінг, С.  Мізері : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 384с. 

  «Мізері» — роман американського письменника Стівена Кінга, написаний у 

жанрі психологічного трилеру. Уперше опублікований 1987 року. В основі 

сюжету твору закладено стосунки двох героїв книги — популярного 

письменника Пола Шелдона та його психопатичної шанувальниці Енні Вілкс. 

Потрапивши в автокатасрофу, Пол отримав серйозні травми. Колишня медсестра 

Енні привозить його до свого дому, де письменник одержує дози знеболюючого 

та лікування. Поступово герой розуміє, що він ув'язнений і зобов'язаний все 

робити, що хоче  «богиня». 

   Кінг, С.  Доктор Сон : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 

640с. 

Головним героєм твору є Денні Торренс — хлопчик із роману «Сяйво». Денні 

виріс, став буйним алкоголіком, як його батько, але він усе ще трохи володіє 

екстрасенсорними здібностями, іноді може читати думки і бачити «відгомони» 

давніх та прийдешніх подій. Потрапивши в своїх блуканнях до маленького 

містечка в Новій Англії, Ден кинув пити і пішов працювати до хоспісу — 

шпиталю для невиліковних пацієнтів, де він використовує свої здібності, 

допомагаючи старим людям легко померти, через що й отримує прізвисько Доктор Сон. Однак Дену 

Торренсу не доведеться скористатися віднайденим спокоєм, коли на сцені з'явиться Правдивий Вузол 

- мандрівна група психічних вампірів, які харчуються "сяйвом" подібних йому, колишньому, дітей. 

Правдивий Вузол полює на дівчинку на ім'я Абра. Вона має набагато потужніше сяйво, ніж те, що 

його мав колись Денні, але без його допомоги їй самій не захиститися від психовампірів. 

 

  Кінг, С.  Кінець зміни : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. -

448с. 

Перша публікація роману у США відбулась 7 червня 2016. Один за одним 

здійснюють самогубство люди, що дивом вижили у натовпі, роздавленому 

божевільним «Мерседесом», та врятовані детективом Ходжесом на дитячому 

концерті. Але ж вбивця містер «Мерседес» знаходиться у психіатричній лікарні в 

стані напівовоча… Чий таємничий голос нашіптує страшні слова, після яких 

жити несила? Білл Ходжес шукає відповідь на це питання, а наввипередки з ним 

іде невблаганна смерть… 

 

    Кінг, С.  Країна розваг: Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

– 320с. 

Студент Девін влаштовується на літню роботу в парк атракціонів, сподіваючись 

забути дівчину, яка розбила йому серце. Але тут відбувається щось моторошне. 

Кажуть, що в парку бачать примару дівчини, вбитої у «Домі жахів». Безжальний 

маніяк уже забрав життя дівчат, а його так і не знайшли. Ворожка з парку розваг 

пророкує, що на Девіна чекають дивовижні зустрічі. З чим ще він стикнеться у 

країні розваг? Темне одкровення навіки змінить його життя! 



 

  Кінг, С.  Куджо : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352с. 

Куджо – звичайний сенбернар, який все своє життя був добрим, та його 

ненависть до людей викликана зовнішніми обставинами. Він не обирав собі 

життя, але став в цьому житті головною мішенню. 

 

 

 

   Кінг, С.  Ловець снів : Роман / С. Кінг. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 

672с. 

Четверо друзів дитинства до сих пір не втратили один одного, іноді вони 

виїжджають разом на полювання. Їх об'єднує ще одне — володіння 

надприродними здібностями. Можливо, ними наділив їх ще один друг дитинства 

— Даддітс (його розумовий розвиток затримався на рівні 5-річної дитини), який 

зараз перебуває на межі смерті. 

Тим часом на землю потрапляє корабель прибульців, який приносить людям жахливу заразу — 

золотисто-червоний мох байрума, який, заражаючи людей, не тільки дарує їм здатність до телепатії, 

але також і вражає їх кишковий тракт, перетворюючись в паразита, розростається і вбиває носія. Як 

виявляється пізніше, деякі люди під впливом байрума страждають зовсім інакше … 

 

   Кініллі, Т.  Список Шиндлера : Роман / Т. Кініллі. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 432с. 

Книга розповідає історію Оскара Шиндлера, члена нацистської партії, що 

перетворився на малоймовірного героя, який врятував життя 1200 євреїв, 

визволивши їх з концентраційних таборів Польщі та Німеччини. Згодом Кініллі 

написав декілька інших романів, проте жоден з них не повторив успіху «Списку 

Шиндлера» й саме роман про Голокост залишається його найвідомішою та 

найзатребуванішою роботою. Книга базується на частково-історичних подіях. 

 

   Кирик, Ю.  Яблуневі квіти : Роман / Ю. Кирик. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016.- 192с. 

Найбагатше і найромантичніше місто на сході Австрійської імперії. Граф 

Станіслав Скарбек з першого погляду зрозумів – юна Софійка призначена йому 

долею, і за нагоди попросив у батьків її руки. Софійці він здавався принцом, 

який зійшов зі сторінок казок. І тепер цей принц – її чоловік. Та невдовзі дівчина 

збагнула, що вона ніколи не стане сенсом його життя. А вона так жадає бути 

коханою і щасливою. Хто здійснить її мрію? 

 



 

   Клер, К.  Місто кісток : Роман / К. Клер. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 

400с. 

Клері Фрей завжди вважала себе звичайнісінькою дівчиною, поки не з'ясувалося, 

що вона — нащадок древнього роду Сутінкових Мисливців, таємницею касти 

воїнів-напівангелів, що захищають наш світ від демонів. Коли мама Клері зникає, 

дівчина об'єднується з Сутінковими мисливцями, щоб врятувати її. Так 

починається її небезпечне знайомство з іншою реальністю, в якій існують 

демони, маги, вампіри, перевертні та інші смертоносні істоти. 

 

 

   Книжка заборон і таємниць. – Х.: Віват, 2016. – 368с. 

«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. 

 

 

 

       Кокотюха, А.  Багряний рейд : Роман / А. Кокотюха. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 288с. 

Максим Коломієць стає командиром рейдової групи УПА, яка з Волині 

скеровується на схід України. Група має завдання вербувати невдоволених 

радянським режимом людей, займатися агітаційною роботою, аби підготувати 

збройне повстання проти «совєтов». Та все пішло не так... 

 

 

 

   Кокотюха. А.  Чорний ліс. Українські хроніки 1943 року: Роман / А. 

Кокотюха. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 304с. 

Друга світова війна. Чорний ліс на Волині. Українцям довелося на смерть битися 

на трьох фронтах: із німцями, росіянами та поляками. 

Максиму Коломійцю — колишньому міліціонерові з Миргорода, зекові, 

радянському диверсанту — не так просто розібратися, хто ж є ворогом його 

народу. Він, передусім, прагне справедливості. На чий же бік він стане? 

 

 



 

  Корній, Д.  Щоденник Мавки : Ромни / Д. Корній. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 304с. 

Наче грім серед ясного неба була для Магди зрада чоловіка. Все її життя миттєво 

розпалося, як картковий будиночок, мало не розчавивши її. Проте втрата себе 

колишньої стала для Магди водночас її новим народженням... Відтепер вона — 

Мавка, чарівна й нещадна, жінка, яка підкорює чоловіків і розбиває їхні серця, 

міцно зачинивши двері у власне... Але, мабуть, сама доля вела Магду-Мавку крізь 

життєві перешкоди та пекло випаленої душі, щоб одного разу спекотними 

вулицями Києва привести до Нього... 

 

   Коскін, В. Містифікатор : Роман-трилер / В. Коскін. – К.: Арій, 2016. – 304с. 

У кримінального авторитета і злодія «в законі» Рудольфа Карловича Лещинського 

клопотів вистачає, навіть коли він уже, так би мовити, «відпочиває на пенсії». 

Здавалося б, усе під контролем, та чомусь налагоджений механізм дбайливо 

виплеканої імперії почав давати збої. 

 

 

    Коельо, П.  Як течія річки : Збірка / П. Коельо. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2015. – 240с. 

Ця книга про добро і увагу до ближнього, чого нам бракує у світі, де панує 

знеособлене кібер-спілкування, де більшість людства вклоняється Золотому 

Тельцю. Вона про те, що треба прислуховуватися до власного серця й відважно 

долати перешкоди на шляху до мрії, хай там як вас намагаються відмовити навіть 

найближчі люди. Вона про Бога і Божественне провидіння. На прикладі власному 

та інших людей письменник доводить, що, попри нашу „владу”, „силу” й 

„самовпевненість”, з висоти Творця ми вразливіші за порцелянових ляльок, і ніколи не знаємо, що 

станеться з нами за хвилину. 

 

  Крестовский, В. Тьма египетская : Роман / В. Крестовский. – Донецк : БАО, 

2014. – 416с. 

Драматические события жизни главной героини Тамары Бендавид, наследницы 

богатой еврейской семьи, принявшей христианство ради возлюбленного и 

обманутой им, разворачиваются на фоне исторических событий в России 70-х 

годов прошлого века, изображенных автором с подлинным знанием материала. 

Живой образный язык, захватывающий сюжет вызывают глубокий интерес у 

читателя, которому самому предстоит сделать вывод о «тенденциозности» 

романа. 

 

 



 

 

   Криштальський, А.  Чорноморець, матінко : Роман-дилогія / А. 

Криштальський. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 320с. 

Накотилася на Україну хвиля фашистської навали, а потім німців змела червона 

повінь. Спустошені села, спалена земля. За право вільно жити на ній б’ється 

Чорноморець. Він карає зрадників, вистежує радянських агентів, та хитрий і 

незримий ворог іде за ним та не відступає. Чорноморець через бойову подругу 

Соньку попереджає побратимів про небезпеку, але врятувати їх від куль 

більшовиків не в змозі. Чорноморець залишається сам. Тепер його єдина мета – 

визволити кохану Надійку, яку більшовики хочуть стратити. Він має встигнути 

та вирвати її з пазурів смерті. Також до книжки увійшов роман «Заступниця». 

 

 

     Кэри, Э. Заклятие дома с химерами : Роман / Э. Кэри. – Х.: Клуб семейного 

досуга, 2015. – 384с. 

ХІХ век. В таинственном особняке на окраине Лондона живёт могущественное и 

загадочное семейство Айрмонгеров. Никто из местных жителей не осмеливается 

даже подходить к странному дому. Чужаки, попавшие в него, исчезают... 

Пятнадцатилетний Клод - один из клана Айрмонгеров. У него есть уникальный 

дар: он способен слышать голоса предметов. Чернильницы, абажуры, расчески 

без конца шепчут ему свои имена. Клод чувствует, что вещи хотят сообщить ему 

что-то ещё. Но что? Встреча с Люси Пеннант, юной служанкой, переворачивает 

его жизнь. Он узнает, что многие предметы в доме когда-то были людьми! Чтобы разрушить заклятие 

старого замка, влюбленные должны проникнуть в запретную комнату. Но в тёмных закоулках дома 

их подстерегают неведомые опасности…  

 

 

    Ли, Х. Убить пересмешника…: Роман / Х. Ли. – М.: АСТ; Астрель; 

Полиграфиздат, 2011. – 395с. 

Аттикус Финч трудится адвокатом и после смерти матери в одиночку 

воспитывает двоих детей. Его назначают защищать чернокожего, обвиняемого в 

изнасиловании белой женщины. На фоне острых социальных коллизий, 

изображённых в произведении, яркими и живыми штрихами Харпер Ли 

рассказывает о взрослении детей и формировании их жизненного пути. 

 

 

 

 



 

   Лис, В. Графиня : Роман / В. Лис. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 224с. 

У нашу добу - цілком автоматизованого і комп'ютеризованого 1998-го року - 

хтось намагається відтворити загадкові події, які відбувалися у волинському 

містечку Густий Луг року Божого 1762-го. Але чи вдасться це йому і чи можливо 

взагалі реконструювати час?.. Вічність і нерозривність часоплину з його 

історичними колізіями, проблемами і таємницями, з його особливими колоритом 

і ароматом, проходять через весь роман, через образи головного героя, 

провінційного вчителя і художника Платона, його учениці, відомої художниці, 

інших персонажів, зокрема таємничого убивці собак, проповідника «Природного 

Євангелія» і ще таємничішої «білої графині» Венцеслави, єдиний портрет якої зберігається в 

місцевому музеї. Роздуми про сенс життя, болісні пошуки цього сенсу, моральний і мистецький 

вибір, складні, але глибокі почуття головних героїв, які вони намагаються приховувати, - все це 

створює яскраве поліфонічне тло твору.  

 

   Лис, В.  Діва Млинища : Роман / В. Лис. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

– 368с. 

Таємнича Діва Млинища, що іноді являлася жителям невеличкого поліського 

села Загоряни, що мешкали на кутку понад річкою Мережкою, навіть своєю 

незримою присутністю берегла їх від найстрашнішого — зради своєї совісті. Бо 

великі війни, революції, круті повороти історії часто ставили їх перед вибором, 

від якого залежало — жити чи померти. А ще було кохання — жертовне і 

руйнівне, вірне і підступне, щире і надумане, красиве, як квітка, і темне, як 

осіння ніч — але кохання… Дивно переплетуться долі, розлетяться світами, аби на початку ХХІ 

століття зійтися у рідному селі — і знову летіти вільними птахами… 

 

 

   Лис, В. Камінь посеред саду : Роман / В. Лис. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2015. – 256с. 

Кажуть, що тільки у вкрай екстремальних випадках хірург здатен провести 

операцію самому собі. Щось схоже маємо й тут. Розслідування обставин, що 

призвели до вбивства, самогубства чи інсценізації смерті Андрія Трояна у 

романі проводить... він сам. Та не лише в цьому незвичність твору, що його 

автор визначає, як "внутрішній детектив". Глибоке проникнення в душевний 

стан людини, яка намагається змінити свою долю, вийти із зачарованого кола, 

яке хтось збудував, пошуки героєм сутності свого "я", яке вперто 

розщеплюється на болючі, ще теплі скалки, його доторки до чужих - жіночих і чоловічих - доль, 

хірургічний розтин характеру і характерів неминуче приводять до запитань, які поставить собі читач. 

Одне з них, адресоване всім: чи готові ви підняти таємничий камінь, який лежить у вашому саду? 

 

 



 

 

  Лис, В.  Країна гіркої ніжності : Роман \ В. Лис. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2015.  

Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання... У неї було дивне ім`я і 

дивовижна доля. Даза, дочка радянського чиновника, у 30-х роках пройде пекло 

дитбудинку, а після війни опиниться у вирі повстанської боротьби. Її донька 

Віталія, витончена естетка, покохає кримінального авторитета. Онуці Олесі в 

наш буремний час теж доведеться боротися за кохання... 

 

 

 

  Лойко, С.  Аеропорт : Роман / С. Лойко. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 

376с. 

Книга росіянина Сергія Лойка “Аеропорт” висвітлює події 2014 року на 

території аеропорту в Донецьку. Твір написано на підставі реальних подій, адже 

автор особисто перебував у “пекельній” будівлі як журналіст і на власні очі 

бачив, яким чином відбувалося жорстоке протистояння українських та 

російських військ. При цьому на 100% правдивим і документальним роман 

назвати не можна. Сергій Лойко (“Аеропорт”) не згадує жодного справжнього 

імені чи прізвища, але прототипи персонажів вгадуються без особливих зусиль. 

Очевидно, що і деякі події, що зображені у книзі Сергія Лойка “Аеропорт” — це лише плід 

письменницької уяви. 

 

 

  Локгарт, Е. Ми були брехунами : Роман / Е. Локгарт, - Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 224с. 

Були Синклери – з тих, що літають лише першим класом і завжди живуть у 

п’ятизіркових готелях. Був приватний родинний острів.  

Була Вона, дівчина – перша онука, білошкіра, висока, вродлива. Був Він, хлопець 

– бунт, амбіції та міцна кава. Були четверо друзів-брехунів, літо, імена на піску 

та запах океану. Було перше кохання. І була – катастрофа?  

Вона ставить питання. Вона пише їх на стікерах над ліжком. Вона хоче дізнатися правду. І чує 

брехню. Брехню. Брехню. Але Вона таки дізнається. Ви також дізнаєтесь правду… Але якщо вас 

запитають, чим закінчується ця книжка, не кажіть нізащо. Просто збрешіть. 

 

 

 



 

   Львів. Кава. Любов. : Збірка. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 272с. 

Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, про 

романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі з цих 

оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. Інші — гіркі, 

як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого недалекого 

минулого. Треті ще довго залишають по собі аромат цинамону, мускатного горіха 

та містичних збігів... 

Думками, які народжуються за горнятком кави, діляться Наталія Гурницька, 

Галина Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара Корній та інші автори. 

 

  Мартен-Люган, А.  Щасливі люди читають книжки і п’ють каву : Роман / А. 

Мартен-Люган. Лю: Вид-во Старого Лева, 2016. – 160с. 

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. 

 

 

  Мастерова, В. Смарагд : Роман / В. Мастерова. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 288с. 

Він не знав матері. Хлопчиком бігав з циганськими дітьми, потім старанно 

вчився в університеті… А потім був Афган. Йому пощастило – він вижив, і з 

того часу вирішив присвятити себе служінню Богу. Та одного разу зустрів 

жінку... Тепер він має обирати: виконати обітницю перед Богом чи бути 

щасливим… 

 

 

    Метісон, Р.  Я – легенда : Роман Р. Метісон. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 224с.  

Він міг стати легендою для людей. Якби люди існували. Він був єдиний, на кого 

не подіяв страшний вірус, хто не перетворився на вампіра. Зі свого будинку, що 

нагадує неприступну фортецю, він виходить, тільки щоб убивати. Тих, через 

кого втратив кохану дружину й улюблену донечку – усе своє життя. Він пізно 

розуміє, що сонце вже давно сходить над іншим світом… 

 

 

 



 

  Мойес, Д. Вилла «Аркадия» : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2015. – 

544с. 

Тихий курортный городок Англии, где каждый знает свое место. В 1950-е годы на 

вилле "Аркадия", роскошном особняке, построенном в стиле ар-деко, поселяются 

молодые художники и поэты. Их образ жизни вызывает возмущение почтенных 

матрон, которые пытаются защитить свой сонный городок от веяний времени. И 

вот теперь, почти пятьдесят лет спустя, вилла "Аркадия" возрождается к жизни. 

Новый владелец решает восстановить ее и сделать гостиницей. И все секреты, 

похороненные вместе с домом много лет назад, воскресают...  

 

  Мойес, Д. До встречи с тобой : Роман Ъ Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2016. – 

480с. 

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, 

что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего 

бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в 

ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на 

нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него 

желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему 

этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они 

оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.  

 

   Мойес, Д.  Ночная музыка : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2015. -480с. 

Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в живописном 

местечке недалеко от Лондона. Здесь, в особняке, который местные жители 

называют Испанским домом, разгорались страсти. Для Изабеллы Деланси, 

молодой вдовы с двумя детьми, – это убежище от бурь и невзгод жизни, 

обрушившихся на нее после неожиданной смерти горячо любимого мужа. Для 

Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом дома и одновременно пытается, 

безумно завышая свои расценки, выжить Изабеллу, – это шанс получить 

Испанский дом в собственность. Для Николаса Трента, застройщика, – это 

возможность создать на месте старого дома роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается 

хотя бы временно обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко они готовы 

зайти, чтобы добиться своего?..  

 

    Мойес, Д. Один плюс один : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2016. – 480с. 

"Один плюс один" - это изумительный, трогательный и захватывающий новый 

роман Джоджо Мойес о том, как встретились два одиночества и совсем не 

вовремя полюбили друг друга.  

 



 

   Мойес, Д. Последнее письмо от твого любимого: Роман / Д. Мойес. – М.: 

Иностранка, 2016. – 544с. 

1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на больничной койке 

после жуткой автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить ни 

обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то, как ее зовут. 

Окружающий мир был чужим для нее до тех пор, пока она не наткнулась на 

письма, адресованные ей и подписанные просто буквой "Б". Их автор признавался 

Дженнифер в любви и умолял ее уйти от мужа. Уже в XXI веке Элли, молодой 

репортер, находит одно из писем в архиве своей газеты. Она надеется, что журналистское 

расследование судьбы героев этого послания не только поможет восстановить ей пошатнувшуюся 

карьеру, но и подскажет, как найти выход из непростой ситуации в личной жизни…  

 

  Мойес, Д. Серебристая бухта : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2016. – 

480с. 

Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что пустынные 

пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии помогут ей обрести 

душевный покой. Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, - это 

появление в городке Майка Дормера. У него прекрасные манеры, он одет по 

последней моде, а его взгляд повергает в смущение. У Майка далеко идущие 

планы: он хочет превратить тихий городок в сверкающий огнями модный курорт. 

Единственное, что не смог предусмотреть Майк, - это, что у него на пути встанет 

Лиза Маккалин. И конечно, он не мог даже помыслить, что в его сердце вспыхнет любовь...  

 

   Мойес, Д. Счастливые шаги под дождем : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 

2016. – 480с. 

Когда двадцатиоднолетняя Джой встретила симпатичного морского офицера 

Эдварда на вечеринке для экспатов в Гонконге 1950-х, она и думать не думала 

влюбляться. Довольно быстро поженившись, пара отправляется в путешествие по 

миру. Но вскоре Джой понимает, что замужняя жизнь приносит вовсе не только 

счастье… 

 

 

  Мойес, Д. Танцующая с лошадьми : Роман / Д. Мойес. – М.: Иностранка, 2016. 

– 544с. 

Сара - четырнадцатилетняя внучка Анри Лашапаля, в прошлом очень 

талантливого наездника. Когда-то Анри желал ощутить себя "человеком с 

крыльями". И вот теперь дед помогает девочке освоить классическую езду, он 

хочет, чтобы Сара бросила вызов силам притяжения. Но неожиданно приходит 

беда, и Саре приходится уже в одиночку постоять за себя… 

 



 

   Паланик, Ч. Сочини что-небудь : Сборник / Ч. Паланик. – М.: АСТ, 2016. – 

256с. 

В своем новом сборнике "Сочини что-нибудь" Чак Паланик делает то, что удается 

ему лучше всего, - приводит читателя в восторг и шокирует, смешивая эмоции 

как ему заблагорассудится. Мы встретим здесь бывшего стриптизера, пожилого 

тусовщика, энтузиаста-вирусолога, отчаивавшуюся раковую больную, 

озабоченного сексом школьника - десятки персонажей, одновременно гротескных 

и реалистичных, словно порожденных больной фантазией писателей-неудачников 

романа Паланика "Призраки".  

 

   Палій, О.  25 перемог  України / О. Палій. – К.: КІС, 2016. – 120с. 

Книга популярно викладає історичні події, пов'язані з Україною, що справили 

найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в 

книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді 

студентам, викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться 

вітчизняної історією. 

 

 

  Печорна, О. Фортеця для серця : Роман / О. Печорна. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 368с. 

Після загибелі батька та зникнення матері маленька Леся Райська опинилася в 

селі у бабусі, яка була їй не дуже рада. Дівчинка вірила, що колись мама 

повернеться… Єдиною втіхою самотньої дитини стало малювання — Леся мала 

неабиякий хист… 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. Одне 

слово — художниця! 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… 

 

Поланік, Ч. Бійцівський клуб : Роман / Ч. Поланік. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 256с. 

Суспільство схоже на конвеєр, де люди з порожніми очима виконують механічну 

роботу, щоб продукувати їжу, одяг, меблі, автомобілі… Усі ті речі, без яких 

неможливе життя сучасної людини. Які, власне, і замінили їй сенс життя… 

Особистість замість геніальних ідей здатна тепер давати лише сировину для 

виробництва мила… Та, втративши все, можна здобути свободу… 

 

 



 

   Ріггз, Р. Немає виходу з дому дивних дітей : Роман / Р. Ріггз. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 480с. 

Абатон. Загадкове зникле місто, де в бібліотеці зберігаються душі великих 

дивних… Старовинна легенда нагадає про себе, коли в пошуках викрадених дітей 

Джейкоб, Емма і вірний Едісон, сплутавши сліди переслідувачам у сучасному 

Лондоні, вирушать до вікторіанської Англії. У небезпечній подорожі в нетрі 

Диявольського Акра – петлі поза законом, де дуже легко приховати вкрадене, – їх 

супроводжують похмурий перевізник Харон, спокушений перспективами 

кар’єрного зростання, і приручена Джейкобом порожнеча. Але тут, біля самого лігва потвор, на них 

уже багато років чекає той, хто вірить у повернення бібліотекаря… 

     Ріггз, Р. Втеча з дому дивних дітей: Роман / Р. Ріггз. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 464с. 

Джейкоб знає, що він не такий, як усі. Він — один із дивних. У компанії нових 

друзів він має вирушити в повну смертельних небезпек подорож по петлях часу. 

Треба встигнути врятувати директрису, пані Сапсан, яка застрягла в подобі птаха! 

Але витвори і порожняки наступають на п’яти… 

 

  Ріггз, Р. Дім дивних дітей : Роман / Р. Ріггз. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 432с. 

Таємничий острів. Покинутий притулок. Після жахливої сімейної трагедії 

Джейкоб опинився в цьому загадковому місці. Підліток знайшов руїни старого 

будинку і з`ясував, що тут жили дуже дивні діти. Він починає розуміти, що на 

цьому відлюдному острові діти опинилися невипадково — їх здібності були 

воістину неймовірними і небезпечними! І хоча будинок давно зруйнований, 

можливо, вони досі живі. А зовсім скоро Джейкоб з жахом усвідомлює, що він — 

один з них... Книга проілюстрована унікальними старовинними фотографіями. 

   Ренд, А.  Чоловік, якого я купила : Роман / А. Ренд. Х.: Фоліо, 2015. – 480с.  

Айн Ренд пішла з життя в 1982 році, але її труди досі видаються у мільйонних 

накладах та утримують статус бестселерів. В збірку «Чоловік, якого я купила. З 

ранніх творів», входять романи "Чоловік, якого я купила", повість "Червоний 

пішак" та дві п’єси "Подумай добряче" і "Ідеал". 

У першому творі, який є унікальним хоч би тому, що написаний англійською вже 

через рік з початку її опанування «з нуля», письменниця розповідає історію 

незвичайної жінки зі складним, але яскравим та незвичайним життям.  

Життя у п’єсах Повість "Червоний пішак" Айн Ренд присвятила стосункам, які виникли у любовному 

трикутнику на фоні російської диктатури та тотального порушення прав людей. А ось п’єси, 

написанні письменницею та видані після її смерті, вражають швидким розвитком подій, дуже 

несподіваними сюжетними поворотами. 

 



 

 Рогашко, А. Осіннє Рондо місячної ночі : Роман / А. Рогашко. – Х.: Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 208с. 

Львів. 1891 рік. Молодий журналіст Степан закохався в юну шляхтянку Софію, 

дочку ясновельможного пана Полонського. Батько дівчини, дізнавшись, що дочка 

закохана у безродного пройдисвіта, забороняє бачитися з ним. Та кохання 

сильніше за всі заборони, і молоді люди щовечора поспішають вузькими 

середньовічними вуличками Львова до старого ліхтаря. Але одного разу Степан 

не прийшов на побачення... Минули роки. У наш час Любка, їдучи до Львова, 

зустрічається поглядом із попутником — Любомиром. Саме він снився їй, саме він призначений їй 

долею. Та чи доведеться їм побачитися знову? Яка давня таємниця пов`язує їхні родини? 

 

Рубина, Д. Золотая нить / Д. Рубина. – Х.: Виват, 2016. – 560с. 

Интересные сюжеты, колоритные герои, умение Дины Рубиной не просто 

рассказать историю, а передать атмосферу — все это заставляет думать и 

сопереживать, вспоминая детали, пропуская через себя слова и поступки. 

В это издание, составленное автором специально для украинского читателя, 

вошли роман «Синдром Петрушки» и четыре рассказа, которые будто золотой 

нитью связаны с Украиной. 

 

  Свайлер, Э. Книга домыслов : Роман / Э. Свайлер. – Х.: Клуб семейного 

досуга, 2016. – 448с. 

Старинный дом на обрыве. Саймон давно живет в нем один. Мать – цирковая 

актриса и гадалка на картах Таро – утонула, отец угас от тоски по ней, сестра 

сбежала... Саймон не задумывается о прошлом семьи, пока не получает в 

подарок от незнакомца рукопись. Она открывает юноше мрачную тайну: все 

женщины в их роду умирают молодыми в один день – 24 июля их забирает вода. 

Роковая дата неумолимо приближается. У Саймона есть лишь несколько дней, 

чтобы спасти сестру – наследницу их родового дара и их проклятья. Но чем он 

готов пожертвовать ради этого? 

 

  Скрябін, Кузьма. Я, Паштєт і Армія / К. скрябін. – Х.: Фоліо, 2015. – 223с. 

Ця книжка - виключно чоловіча п'єса з використанням характерної військової 

риторики, написана відомим українським співаком Андрієм Кузьменком 

(Кузьми), лідером групи "Скрябін". Книга "Я, Паштєт і Армія" - розповідь про 

армійського друга Кузьми Паштєта (Сергія Павлова), який потрапив в армію із-за 

проблем з деканом в університеті, де Сергій був кандидатом біологічних наук. 

Книга проникнута армійськими буднями та гумором, який піднімає настрій 

кожному. 

 



 

  Слоньовська, Ж. Дім з вітражем : Роман / Ж. Слоньовська. Львів: Вид-во 

Старого Лева, 2015. – 223с. 

Роман – переможець конкурсу польського видавництва «Знак» Literanova 

обраний з-поміж більш як тисячі рукописів. Авторка –  у минулому львів’янка, 

нині – мешканка Кракова, українка з польськими коренями. Дім з вітражем і 

власне вітраж – 1912 року «народження», Львів, чотири покоління жінок 

(прабабця, бабця, мама і донька), зріз культурного і політичного життя в періоди 

становлення української державності (Соломія Крушельницька і визвольні 

змагання, В’ячеслав Чорновіл і його соратниця, оперна співачка Маріанна) – 

елементи захоплюючої, інтригуючої любовної історії: так про Львів не писав ще ніхто. 

  Талан, С. Коли ти поруч : Роман / С. талан. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 320с. 

Даша була турботливою донькою та онукою, щиро любила Льошу, мріяла про 

весілля, затишному будинку і дітей. Але батьки відвернулися від своєї слухняною 

дочки, наречений — від чистої нареченої, престижна клініка — від кращої 

медсестри. У чому її провина? Лише в доброму серці і прагненні допомогти тим, 

хто потребує цього. У той фатальний день після аварії на туманною трасі 

понівечене залізо було залито кров`ю. Даша, забувши про свої рани, намагалася 

допомогти постраждалим, але доля зіграла з нею злий жарт. Хвороба, якої вона заразилася, рятуючи 

інших, невиліковна. Вона повинна знайти в собі сили жити далі — стільки, скільки їй відведено, щоб 

все-таки знайти того, хто буде поруч з нею в горі і в радості ...  

  Талан, С. Оголений нерв : Роман Ї С. Талан. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2015. – 544с. 

Мирне й спокійне життя, міцна родина, вірні друзі... Усе, що здавалося 

непохитним, перевернулося догори дном. Війна роздирає навпіл усі зв`язки, і 

рідні люди й вірні друзі стають ворогами... 

Кілька місяців 2014 року Сєвєродонецьк перебував під владою ополченців. Цей 

короткий проміжок часу став нездоланним для родини Насті Агафонової. Син, 

запальний прихильник Майдану і патріот України, боротиметься із 

сепаратистами, а дочка — вступить до ополчення... Так само розійдуться й шляхи друзів Геннадія, 

нерозлучних змалечку хлопців. Бо війна проходить і по родинах, і по душах.. 

   Талан, С. Розколоте небо : Роман / С. Талан. – Х.: Клуб сімейного дозвілля. 

2016. – 352с. 

Україна, 1930-ті роки. Варя виросла в заможній родині, у якій вміли та любили 

працювати, тому й господарство мали міцне. Але прийшли інші, лихі часи. 

Почалася колективізація, і все, що люди заробили своїм потом, потрібно було 

віддати... Хіба ж хто знав, яка страшна біда чекає на ці щедрі землі? Годі було 

уявити, що голодна смерть спустошить все навколо. Втративши чоловіка, 

родичів, Варя залишилась сама з маленькими дітьми. Хто зможе їх врятувати? 

 

 



 

  Теплі історії. Він і вона : Збірка оповідань. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 

120с. 

Кохання - вічний дар, життєдайна основа. Палке, пристрасне, лагідно-ніжне, 

таке, що спопеляє до тла й дарує крила. У книжці "Теплі історії. Він і вона" 

подано низку оповідань, етюдів і замальовок різних авторок та авторів. Перед 

читачем розкриється чарівний калейдоскоп емоцій та вражень - від тремкої зав'язі 

першого знайомства чоловіка і жінки аж до потужної рушійної сили почуття, 

пронесеного крізь часопростір. 

 

  Теплі історії про кохання : Оповідання. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 

136с. 

Збірка містить оповідання про кохання різних авторів. Твори сповнені багатьох 

переживань: є в них і радість, і хвилювання, ніжність і міць, віра й сподівання на 

краще, тріумф і туга, вдячність і прозріння. Історії змусять і весело посміятися, і 

замислитися, деякі — зворушать до сліз. Солодкого читання та радості кохання! 

 

 

  Уолтерс, В. Вторая любовь всей моей жизни : Роман / В. Уолтерс. – Х.: Клуб 

симейного досуга, 2016. – 228с. 

Роуз и Лукас были неразлучны с детства. Казалось, они созданы друг для друга и 

будут вместе всегда. Но безмятежное «всегда» оборвал пьяный водитель. После 

смерти любимого Роуз утратила вкус к жизни и вдохновение. Она не могла 

заставить себя взяться за кисть, а ведь живопись была делом ее жизни. Но 

неожиданно по городу поползли слухи о приезде незнакомца-коллекционера, 

который намерен скупить все работы Роуз. Девушка не поверила в это. Зачем 

тому, кто вхож в лучшие галереи мира, картины провинциальной художницы? И почему он избегает 

разговоров о семье? Как все это связано с роковой ночью, когда жизнь Роуз разбилась на мелкие 

осколки? И все же сердце девушки замирает при одном взгляде на него… 

 

  Фаулз, Д. Колекціонер : Роман / Д. Фаулз. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

– 304с. 

Клерк Фредді Клеґґ колекціонує метеликів, проте він мріє «колекціонувати» і 

красунь, та це не вдається. У відчаї чоловік викрадає гарненьку студентку 

Міранду. Фредді не бажає їй зла, просто відчайдушно сподівається, що красуня 

його покохає… 

 

 

 



 

  Флегг, Ф. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка» : Роман / Ф. Флегг. – 

Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 320с. 

Евелін переживає глибоку особисту кризу. Вона знайомиться зі старенькою 

Нінні, яка, попри важку долю, не втрачає жаги до життя. 

Нінні розповідає Евелін історії їхнього містечка: про дівчину, яка після загибелі 

брата знаходить сили жити далі; про розбите серце красуні Рут; про мандрівного 

робітника, який закохався в Рут; про безробітних, яких у кафе «Зупинка» 

годували безкоштовно... Ці історії мають таку силу, що змінюють на краще життя 

тих, хто їх читає. 

 

  Фоєр, Д.С. Страшенно голосно і неймовірно близько : Роман / Д.С. Фоєр. – 

Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 384с. 

Страшенно голосно і неймовірно близько — роман Джонатана Фоера 2005 року. 

Розповідь ведеться від імені хлопчика Оскара, який мешкає в Нью-Йорку. Він 

знаходить ключ, що належав його батьку, який загинув під час катастрофи 11 

вересня 2001 року, та вирішує будь-що знайти замо к, до якого підійде цей ключ, 

влаштувавши свого роду квест. 

 

 Хімич, М. Байстрючка : Роман / М. Хімич. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

– 224с. 

Сімейна сварка закінчується для Ксеньки страшним ударом! Її старша сестра 

Варварка видає мамин секрет: у Ксені інший тато! Стурбована дівчина вирушає 

на пошуки нової батькової родини. В електричці вона знайомиться з Марком, 

який не лише допомагає віднайти правду, а й стає її першим коханням. Проте на 

дівчину чекає ще один удар: інша батькова жінка має сина — і це Марко... Чи 

зможе юна Ксенька розставити всі крапки над «і» у цій недитячій історії? 

 

 Цаплієнко, А. Книга змін : Оповідання / А. Цаплієнко. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 256с. 

У збірці новел відомого українського журналіста й письменника розповідається 

про війну, яка несподівано прийшла в Україну і змінила життя та свідомість 

мільйонів людей. Герої оповідань пов’язані складної павутиною особистих 

стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною йдуть дорогою 

змін — від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які відбуваються з 

героями, здаються неймовірними, але це нова реальність, у якій потрібно 

навчитися виживати. Книга має всі шанси стати в майбутньому одним із 

літературних документів епохи, у якій нам випало жити. 

 

 



 

Чемерис, В. Амазонка : Повість / В. Чемерис. – Харків. : ЛА Час читати, 2016. - 

507 с. 

 

 Героїня повісті "Амазонка"  прекрасна поетеса Олена Теліга, яка зустріла свою 

смерть у горезвісному Бабиному Яру в Києві у лютому 1942 року, де її, 

патріотку, члена ОУН, розстріляли німецькі фашисти. Про трагічну долю 

чотирьох поетів: Крушельницьких  батька Антона й сина Івана, та Вороних  

батька Миколу й сина Марка, про їхнє життя, творчість і загибель під час  
сталінського "Великого терору" 1930х років читач дізнається з романуесе "Київ-

Соловки". 
 

 

Чемерис, В. Аравійська пустеля / В. Чемерис. - Харків : Фоліо, 2016. - 443 с 

Читачі знають Чемериса і як автора оповідань — хронік, казок, легенд, — у яких 

він небайдуже та неупереджено розповідає не тільки про минуле, але й про 

сучасне життя. У цій книжці дорослих і дітей зацікавить погляд автора на події, 

які відбувалися в різні роки, — з проекцією на сьогодення. Своєрідна мандрівка 

Україною разом з письменником стане справжньою екскурсією із захоплюючими 

краєвидами та цікавими розповідями, якими Валентин Чемерис начебто 

стверджує, що доля однієї людини, її почуття та думки так само важливі, як доля 

народів, події, з яких потім твориться історія. 

 

Що ховається у сутінках : Збірка. – Х.: Клуб сімейного читання, 2015. – 224с. 

Збірка оповідань майстрів детективу, трилеру! Серед авторів — уславлений 

Стівен Кінг і його співавтор Пітер Страуб, чотириразовий володар премії Брема 

Стокера Джек Кетчам та ін. 

«Миттєва вічність» У спустошеному місті журналіст помічає дівчинку, яку 

більше не бачить ніхто... 

 «Доллі» Батько наказав п`ятнадцятирічній Еллі викинути свою ляльку. Та вона 

заховала її. А тепер чує її голос...  

«Кольору крові» Двоє чоловіків напали на беззахисну жінку. Але вона відьма... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


