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Шановні читачі!  
Пропонуємо Вам ознайомитися з творами молодого 
сучасного українського письменника Макса 
Кідрука. 

 
 Макс Кідрук – письменник, 
відомий своєю любов’ю до 
подорожей та описами мандрівок у 
книгах. Також Кідрук став 
відкривачем кількох нових для 
української літератури жанрів: 
тревелог та технотрилер. 
 Макс Кідрук народився 

1984 року у селищі Володимирець, 
що на Рівненщині. Навчався на механіко-енергетичному факультеті 
Рівненського університету водного господарства та 
природокористування. У студентські роки працював програмістом. У 
2007 році Макс Кідрук здобув грант на навчання й переїхав до Швеції, де 
став аспірантом Королівського технологічного інституту в Стокгольмі. 
Відтоді письменник розпочинає активно подорожувати: за два роки 

побував у Фінляндії, Норвегії, Італії та інших країнах. Після мандрівки 
Мексикою з’явилася книжка «Мексиканські хроніки. Історія однієї 
Мрії». У 2009 році видання відзначили ІІ премією літературного 
конкурсу «Коронація слова». З того часу Кідрук почав подорожувати 
екзотичними країнами у пошуках екстриму й несподіваних відкриттів. 
Письменник побував у Еквадорі, Чилі, Перу, Бразилії, Новій Зеландії, 
Єгипті, Сирії. Загалом Кідрук відвідав понад тридцять країн. Побачене 

описував у книжках «Подорож на Пуп Землі», «Любов і піраньї», «На 
Зеландію!», «Навіжені в Перу». 
 У 2012 році Макс Кідрук став автором першого українського 
технотрилера – жанру, який поєднує елементи наукової фантастики, 
воєнної повісті та пригодницького роману й розповідає про взаємодію 
людини з технологіями. Видання під назвою «Бот» після двох тижнів 
продажів стало одним із лідерів топу 20 найпопулярніших книжок у 
мережі книгарень «Є». Успішними були й наступні технотрилери автора: 

«Твердиня» та «Жорстоке небо». Особливість «Твердині» – у тому, що 
всі головні персонажі мають реальних прототипів, а одного із героїв 
роману Кідрук змалював із себе. 
 Деякі книги письменника перекладені польською, російською та 
німецькою мовами. Кідрук також є автором кількох технічних видань та 
публіцистичної книги «Небратні», в якій аналізує відносини Росії й 
України впродовж 400 років. 



1. Кідрук М. Бот: Атакамська 

криза. – Харків: Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля», 2012. – 484 с. 

Головний герой книги – звичайний 
українець, молодий київський програміст, 
що працює над розробкою ігрових ботів. 

Спокусившись на великі гроші, хлопець 
відправляється у віддалену лабораторію, 
де стає одним з членів міжнародної 
наукової групи. Але, замість обіцяних 
тисяч доларів, він отримує смертельні 
пригоди. Боти, яких йому треба зупинити, 
це нанороботи, що вирвалися з-під 

контролю. Їм до вподоби смак людської 
плоті… «Бот» – це перший український 
технотрилер, гостросюжетний роман, в 
якому поєднуються сучасні технології, 
людська психологія та чисто 

голлівудський «екшн». Події в книзі вигадані, проте все решта — місця, 
природні об’єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості живих 
організмів і т.п. — цілком реальне. Майстерно описані технічні деталі 

роблять роман небувало реалістичним. 
 

2. Кідрук М. Твердиня. – Харків: 

Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2013. – 592 с. 

Багато поколінь намагалися розгадати 
загадку загубленого міста інків Паїтіті. 

Згідно з легендами, саме в ньому 
старовинні племена заховали найбільші 
запаси золота. П’ятеро друзів вирушають 
на пошуки цього таємничого міста і, як не 
дивно, знаходять його. Та чи вони перші, 
хто доклав зусиль для того, щоб легко 
розбагатіти? Вони ще не знають, що з цих 

місць ніхто не повертався живим… 
Особливість «Твердині» – у тому, що всі 
головні персонажі мають реальних 
прототипів, а одного із героїв роману 
Макс Кідрук змалював із себе. 

 
 
 



3. Кідрук М. Жорстоке небо. – Харків: 

Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2014. – 608 с. 

 
В паризькому аеропорту сталася жахлива 
катастрофа. Літак, що впав, був розроблений 

і зібраний в Україні. Дочка авіаконструктора 
намагається розібратися в причинах аварії. 
Вона будь-що намагається дізнатися правду, 
незважаючи на те, до яких наслідків це може 
призвести. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

4. Кідрук М. Бот: Ґуаякільський 

парадокс. – Харків: Книжковий клуб 

«Клуб сімейного дозвілля», 2015. –  512 c. 
Країною прокотилася серія жорстоких 
убивств. Люди наче божеволіють! Тих, хто 
піддався цій дивній епідемії, називають 
сутінковими. Вони надзвичайно чутливі до 

магнітного поля. А ще всі сутінкові кличуть 
якогось Тимура...  
Психіатр Лаура розуміє, що вони мають на 
увазі програміста Тимура Коршака, з якими 
вона працювала в Чилі над надсекретним 
проектом... 
 

 
 
 
 

 

 



5. Кідрук М. Зазирни у мої сни. –  

Харків: Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля», 2016. – 528 с. 

На що здатний батько заради порятунку 
сина, якого поглинає примара, що 
оселилася у снах?.. Очевидно, на світі 

немає дитини, яка б не бачила 
моторошних снів. Але що робити, якщо 
жах зі сновидіння поступово переповзає 
в реальне життя? У дворічного Тео під 
час нескладної операції раптово 
зупинилося серце. Упродовж тридцяти 
шести секунд малюк тримався на межі 

між світом мертвих і живих. А тоді 
повернувся. Спливло два роки, перш ніж 
Мирон Белінський зрозумів, що його 
син повернувся не сам. Щось прийшло 
разом із Тео: учепилося і прослизнуло у 

свідомість, поки хлопчак перебував по той бік лінії, яку більшість із нас 
перетинає лиш один раз. У відчайдушних намаганнях урятувати сина 
Мирон виїжджає до Америки, де найновіші досягнення нейротехнологій 

дають змогу зазирнути в людський сон. Він не здогадується, що бажання 
допомогти веде до катастрофи, адже найгірше почнеться, щойно той, хто 
оселився у снах маленького Тео, збагне, що за ним спостерігають. 
 

6. Кідрук М. Не озирайся і 

мовчи. – Харків: Книжковий клуб 

«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 
чотирнадцятирічний Марк змушений 
піти до нової школи. Хлопець 
начитаний, розумний, але дуже 



сором’язливий — ідеальний об’єкт для цькування. Щодень більше 
замикаючись в собі, він мріє про світ, де немає знущань і безпричинної 
жорстокості. Одного дня Марк знайомиться із Сонею, дівчиною з 
паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про 
можливість туди потрапити… просто скориставшись ліфтом у їхньому 
будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які легко 

спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна 
мандрівка на десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим за 
руйнування уявлень про реальний світ.  
 
 
 
 

7. Кідрук М. Де немає бога. – 

Харків: Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля», 2018. – 480 с. 

Люди — соціальні істоти. Існування 
суспільства неможливе без співпраці, 
розуміння та дотримання справедливості. 
Та чи існує це все поза соціумом, коли 
людина опиняється на межі життя та 

смерті? Доведена до відчаю українка з 
великою сумою грошей, яка ігнорує 
дзвінки від чоловіка. Росіянин-пілот, 
який намагається приборкати аерофобію 
після загибелі коханки в катастрофі рейсу 
MH17. Найвідоміший політик Баварії на 
пікові кар’єри, який ненавидить свою 

роботу. Гравець американської 
Національної футбольної ліги, життя 
якого розвалилося після одного 
невдалого розіграшу. Таємний папський 

кардинал, який прямує до країни, де офіційно не існує Католицької 
церкви... Незнайомці з різними долями. Єдине спільне для них — рейс 
341, і він веде до найбільшого випробування у їхньому житті. «Де немає 

Бога» — новий роман Кідрука — спроба збагнути, чи є всередині нас 
щось таке, що втримує від перетворення на звірів у місці, де не діє 
мораль, у місці, де немає Бога.  
 
 
 
 
 



8. Кідрук М. Заради майбутнього. – 

Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2019. – 304 с.                                              
«Ця книга не про ядерну зиму, тотальне 
винищення людства чи який-небудь інший 
апокаліпсис. «Заради майбутнього» — це 

збірка різних історій. Ну, тобто реально 
різних. Більшість написано задовго до 
виходу книги, найдавніші — ще 2011-го, і 
лише три з десяти — «Р61», «Знову і знову» 
та «Заради майбутнього» — опубліковано 
вперше. Решта були надруковані у 
різноманітних колективних збірках і 

журналах (і щось мені підказує, що мало хто 
з вас читав їх усі). У збірці є все: горор, 
техно, містика, гостросоціальні та 

гумористичні оповідання. Не раз упродовж читання у вас 
паморочитиметься голова від зміни настрою та темпу оповіді. Але 
зрештою хороша збірка оповідань, на мою думку, якраз і має вражати 
своєю неоднаковістю, інакше це вже буде не збірка, а… Неважливо. 
Просто перегорніть першу сторінку і почніть. А я, поки ви читатимете, 

піду працювати над новим романом…», — Макс Кідрук. 
 

9. Кідрук М. Доки світло не згасне 

назавжди. – Харків: Книжковий клуб 

«Клуб сімейного дозвілля», 2019. – 560 с. 

Ніякі жертви не варті спроб виправити 
минуле, адже безжальний світ завжди знайде 

спосіб примусити за них розплачуватися. 
Сестри Рута й Індія, попри незвичайні імена, 
проживають цілком буденні життя: Індія 
навчається на лікаря, Рута закінчує 
одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, 
коли через нещасний випадок гине 
наречений Індії. Раніше близькі сестри 

віддаляються, звинувачуючи одна одну в 
тому, що сталося. І саме тоді, коли, 
здавалося б, із конфлікту вже не 
виплутатися, Рута виявляє, що здатна 

впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з'являються 
химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло 
довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя 
Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим. 
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