
Друзі! 

Запрошуємо Вас до світу художньої літератури. 

Приємного Вам читання! Залишайтеся завжди з книгою! 

 

Фолкс С. Пташиний спів. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017.  

Класика сучасної англійської літератури. Перша світова війна 

через десятки років ще відлунює у долі Елізабет Бенсон. Випадково 

знайдений щоденник давно померлого діда позбавив її спокою. У 

плутанині спогадів небагатьох живих учасників тієї бійні та в 

нерозбірливому павутинні листів Елізабет шукає розгадки 

таємниць своєї родини: фатальної пристрасті й кохання, мужності 

й самопожертви, невідплатного боргу перед тими, хто не дожив до 

миру кілька годин… 

 

Агерн С. Співуча пташка. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Нова романтична історія від уславленої письменниці . 

Ця зустріч поділила їхні життя на «до» та «після». Це була хвилина, в 

яку спалахнуло кохання… Лора була щаслива у своєму маленькому 

будиночку серед густого лісу. Тут вона знайшла спокій, тут 

приховано таємницю її родини. Та однієї миті все навколо 

змінилося — в її життя увійшло кохання. Соломон умів слухати і 

ловити звук, а вона мала дивовижний талант і чарівний голос. Чоловік впевнений: 

Лора стане справжньою зіркою, якщо поїде з ним! Він привозить кохану до 

гамірного Дубліна, та в багатолюдному місті вона задихається. Лора має обирати: 

слава, промені софітів і коханий чоловік поруч чи воля. Адже дика пташка може 

бути щасливою лише коли буде вільною… 

 

Вдовиченко Г.  Купальниця. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2012. 

У напіввимерлому військовому містечку жили собі брат Роберт і 

сестра Кароліна. Ворожка напророкувала, що хтось із них стане 

щасливим, а хтось - знаменитим. 

Усі чомусь були переконані, що дівчині дістане від життя і 

звичайнісінького жіночого щастя. тож Роберт першим подався 

підкорювати столицю. Кароліні ж, яка теж не  всиділа вдома, 

доведеться запакувати не один подарунок у київському супермаркеті, перш ніж 

розпакує свій - від долі... 

 



Девениш Л. Тайная наследница. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Золотое лето 1886 года. Наивная деревенская девушка Ида Гарфилд 

торопится сбежать с фермы, и когда мисс Матильда Грегори, 

хозяйка дома Саммерсби, предлагает ей работу горничной, 

хватается за этот шанс. Ида не успела поработать и дня: Матильда 

умерла, и девушка, надеясь, что кто-то из Саммерсби все-таки 

примет ее на работу, пришла на похороны. Красивый блондин 

Сэмюель Хакетт — жених покойной мисс Грегори. Ему очень нужна горничная и… 

друг. 

 

Бондар О., Томашевська С. Марево. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016.  

Раніше Славко шукав родинні таємниці лише в архівах. Та тепер 

все змінилося. Його допомоги потребує колишній однокласник: 

якась чортівня коїться в його родинному маєтку, відбудованому на 

старовинних руїнах. Теща шукає родові скарби, за куховарку 

править сільська відьма, господаря навідує привид, а жахливі 

крики ночами зводять на ноги весь будинок… Бо під цим дахом 

зібрались нащадки двох жінок, які загинули через марево багатства. І привид однієї 

з них досі не заспокоївся. Славко шукатиме відгадки, але загадок тільки                                                      

більшатиме. І, здається, не всім судилося дожити до розв’язки… 

Вовк Ю. Пам'ять кров. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Іде Друга світова. Під час неї на Волині точиться ще одна «війна у 

війні» — страшна, братовбивча.  Іларіон і Левон товаришували з 

дитинства. Разом училися в гімназії, грали з батьками у гурті 

сільських музик, закохалися в одну і ту ж дівчину Анну. Суперники 

в коханні, вони з початком війни поступово стали 

непримиренними суперниками у спровокованому окупантами 

польсько-українському протистоянні. Ларко Ткачук стає вояком 

УПА, Левон Красніцький — Армії  Крайової. 

 

Гранже Ж. Пасажир. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Пацієнт з амнезією, якого поліція підозрює у вбивстві, змушує 

психіатра Матіаса Фрера зрозуміти: він сам страждає на рідкісний 

синдром. Він — «пасажир без багажу». Знову й знову він втрачає 

пам’ять і з уламків минулого створює нову особистість. Та цього 

разу втеча від минулого була невдалою… Фрера переслідують 

озброєні чоловіки в чорному, за ним женеться поліція, переконана, 

що саме він — безжальний убивця, який вчинив страшні злочини… 

Як йому вибратися з цього лабіринту? Для цього доведеться скинути свої вигадані 

особистості. Але що очікує на нього там, під ними? 



 Геррітсен Т. Хірург. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Він приходить лише у ночі. Безшумно проникає у дім. Крадеться до 

спальні, де тільки но прокинувшись від сну, самотні жінки 

потрапляють до приголомшливого кошмару. Зважаючи на те, що він 

робить зі своїми жертвами, можна припустити, що злодій знається 

на медицині. Саме через це його називають Хірург. 

 

Белл Д. Проста послуга. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017.  

Психологічний трилер про темний бік жіночої дружби. Любов, 

дружба, таємниця — усе виявиться не таким, як здавалося 

спочатку. Бо у кожного є таємниці навіть від самого себе. 

 

 

Лапена Ш. Подружжя. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Анна й Марко з донькою Корою живуть у престижному районі Нью-

Йорка. Одного разу їхні сусіди — Синтія і Грем — запрошують до 

себе на вечірку. Молоді батьки не хочуть залишати немовля, однак 

усе ж таки погоджуються прийти в гості. Вечірка не приносить 

радості Анні, до того ж вона помічає, що Синтія неприховано 

фліртує з Марко. Вдома на пару чекає жахлива картина: двері 

відчинені, речі розкидані, а маленької Кори немає в ліжечку… Хто 

викрав їхню доньку, завдавши сім’ї такого болю? Детектив Ресбак 

підозрює, що до справи причетні самі батьки… 

 Кінг С. Купол. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Осінньої днини на містечко Честер Мілл опустився прозорий Купол, 

через який неможливо пройти. Ніхто не знає, звідки він узявся і 

коли зникне. Люди, що виявилися відрізаними від усього світу, 

поступово розуміють, що віднині для них діє новий закон — закон 

сили. 

Стримувати злочинні схильності людей нема кому, тож владу 

захоплює місцева банда. Лише кілька громадян насмілюються 

чинити опір їхньому свавіллю. Але чи зможуть вони вижити й знищити Купол? 

Ондатже В. Англійський пацієнт. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

«Англійський пацієнт» — найвідоміший роман канадського 

письменника Майкла Ондатже — є одночасно і щемливою історією 

трагічного кохання та тлі Другої світової війни, і книжкою, яка 

приголомшує глибиною філософських роздумів. Нагороджений 

Букерівською премією, а також найвищою літературною відзнакою 

Канади — Премією генерал-губернатора. 



Кінг С. Воно. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Колись давно семеро підлітків лицем до лиця зіткнулися із 

невимовним Жахом — і змогли перемогти. Але багато років по 

тому істота, що не має імені, повертається, щоб помститися… 

Воно наче випірнуло з нічних кошмарів. Воно живиться страхом і 

ненавистю. Воно причаїлося всюди… Старі друзі мусять 

зустрітися з Ним і знову зазирнути у вічі справжньому жаху… 

 

Кінг С. Містер Мерседес. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2014. 

Поліцейський Білл Ходжес вийшов на пенсію, але спогади про 

нерозкритий злочин не дають йому спокою. І одного дня він 

отримує листа від незнайомця. Це послання саме того злочинця, 

який, викравши мерседес, кілька років тому вбив і покалічив 

десятки людей. 

Тоді Ходжес не зміг вийти на його слід. Ця справа так і 

залишилася нерозкритою, і докори сумління не давали йому спати. А тепер убивця 

пише, що наступного разу жертв буде більше. Набагато більше! 

Білл, забувши про заслужений відпочинок, спокій і безпеку, повертається на роботу. 

Може, саме цього і домагався злочинець? Але навіщо?... 

Кінг С. Серця в Атлантиді. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2014. 

Книга неперевершеного короля жахів Стівена Кінга, в яку увійшли 

п’ять його повістей, написаних у період з 1960 по 1999 роки. Усі 

частини поєднані сюжетно та зображують життя героїв, на яких 

сильно вплинула В’єтнамська війна. 

 

 

Кінг С. Чотири після півночі. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Найтемніший час від опівночі до світанку, коли ви залишаєтесь 

наодинці зі своїми нічними жахами… Найстрашніша збірка новел 

від маестро горору Стівена Кінга, де він гратиме на ваших фобіях, 

доторкаючись до найпотаємніших струн підсвідомого… У цій 

збірці, нагородженій 1990 року премією Брема Стокера, маленькі 

містечка стануть наче копією людства в мініатюрі, а герої 

опиняться поряд з потойбічним та жаским, поза нашою здатністю 

в це повірити. Це буде справді моторошно, і, коли здаватиметься, що ранок близько, 

виявиться: «Сонце» — це лише модель убивчого фотоапарату… 

 



 

Кінг С. Крістіна. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Для того, щоб Королю жахів знайти натхнення для свого чергового 

роману, потрібно небагато: щоб на лічильнику миль у його 

автомобілі одного дня рядок дев’яток змінився нулями. Так Стівен 

Кінг 1983 року задумав романи про машину-вбивцю, що 

відновлюється. І тепер її ім’я — Крістіна — відоме чи не більше за 

ім’я письменника… 

 

Талан С. Повернутися дощем. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Продовження роману «Оголений нерв». Чи була Настя готова до 

того, що чекало на неї, коли їхала з вантажем волонтерської 

допомоги для добровольців «Айдару»? Чи Геник та Уля сподівалися 

зустрітися живими по той бік Іловайського котла? Чи Богдана 

Стефанівна вірила, що колись знову збереться разом велика 

родина, яку, наче поле соняхів, перепахала війна? Щоб вижити, 

треба навчитися бачити у приціл ворога, а не живу людину. Проте одного разу ти 

побачиш там з дитинства знайомі риси… 

Талан С. Спокута. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Що робити, коли життєва стежина веде нас до труднощів та незгод? 

Як їх долати? Як витримати баланс і пережити негаразди? Ця книга 

— про найдорожчих, про найрідніших, про найближчих — сім’ю. 

Вчинки наших батьків і дідів мають безпосередній вплив на наше 

сьогоднішнє життя. Часто діти несуть хрест заміть своїх батьків і, 

опиняючись у скрутних ситуаціях, змушені спокутувати гріхи 

рідних. Книга про сімейні зв’язки, складні взаємини, переплетіння 

доль, надію на краще майбутнє і силу любові. 

 

Талан С. Замкнене коло . – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Ще дитиною Мирослава втратила дім і бабусю — єдину рідну 

людину — та опинилася в дитячому будинку. Біда й людська 

жорстокість — усе звалилося 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 примарної бабусі 

— продати свої нещастя… 

 

 



Талан С. Ракурс. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Роман про різні, але однаково переділені війною долі українців! Ця 

книга — про долі людей, чиє життя тепер матиме чіткі «до» і 

«після», про надії та втрати, про боротьбу й силу волі, про помилки, 

вічне шукання істини і непереборне бажання жити далі. 

 

 

 

Талан С. Надежда. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Несчастливое детство оставило глубокие рубцы в сердце Павлины: 

она стыдится себя и избегает мужчин. Но мама всегда говорила, 

что любой кошмар заканчивается. И это время настало! Теперь 

Павлинка привлекательна и уверена в себе! Она знакомится с 

Юрой, и молодой человек открывает ей неизведанное чувство 

любви. Казалось, самое страшное уже позади, но вдруг Юра 

уезжает не попрощавшись. Что же такого он узнал? 

 

Талан С. Раздели мою печаль. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Милана росла в семье, где все жили по правилам отца-военного. 

Он — настоящий домашний тиран и девушка, даже повзрослев, 

живет в постоянном страхе и унижениях. Она встречается с 

парнем, но папа хочет выдать ее замуж за военного… Милана не в 

силах противиться отцу, она втайне мечтает вырваться из дома и 

начать нормальную самостоятельную жизнь… 

 

Бутченко М. Куркуль. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Трагічний 1930 рік, Україна, Харківщина. Історію однієї сім’ї 

написано на основі реальних подій. Родина Шевченків переживає 

буремні часи. Федот не хоче мовчки коритися новій владі, а його 

брат Петро — підлабузник, плазує перед совєтами й потай 

домагається Федотової дружини Сашки. 

Особисте накладається на суспільне. Червоноармійці швидко 

потопили в крові невеличке повстання селян проти колективізації. У Шевченків 

знайшли приховані запаси, хитро випитавши про них у дитини. Сім’ю в нелюдських 

умовах етапують на заслання в Карелію. Саме там розкриється вся правда про 

Петра і відбудеться останній бій двох рідних братів. 

 



Шкляр В. Троща. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

«Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і 

над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби 

показати світові, що українці не змирилися з режимом, і 

продовжують боротьбу, як і раніше. 

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 виринають на нього з новою 

силою. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста, 

свобода й неволя… Перед його очима знов розгортаються бої та тривають допити, 

постають обличчя різних людей, та ніяк не з’являється личина зрадника… 

Слімані Л. Солодка пісня. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Лейла Слімані — популярна французька письменниця з 

марокканським корінням, авторка скандального роману «В саду 

огра». Друга книга Лейли «Солодка пісня» принесла їй у 2016 році 

Гонкурівську премію — найпрестижнішу літературну нагороду 

Франції. 

Поль і Міріам живуть у красивому будинку на вулиці д’Отвіль, що в 

десятому окрузі Парижа. У них двоє чудових дітей — Міла та Адам. Щаслива родина 

не знає фінансових труднощів, але Міріам, юрист за фахом, відчуває, що їй дуже не 

вистачає роботи: домашня рутина затягує жінку в незадоволеність собою. Подружжя 

шукає няню для своїх малюків. І, після кількох невдалих спроб, знаходить ідеальну 

Луїзу, яка, здається, чудово дає раду Мілі та Адаму. Луїза стає частиною їхньої сім’ї, 

вона полюбила цих дітей, інколи їй здається, що це — її життя, і вона боїться 

втратити його… Одного дня Міріам, повернувшись з роботи, застає вдома жахливу 

картину: її діти мертві… 

Коельйо П. Рукопис, знайдений в Аккрі. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2013.  

Сюжет книги Коельйо «Рукопис, знайдений в Аккрі», розгортається 

1099 року у Єрусалимі. Місто готується до вторгнення хрестоносців, 

грек, відомий як Копта, скликає збори з юнаків і старих дідів, з 

чоловіків і жінок міста. Великий гурт людей, куди входять 

християни, юдеї й мусульмани, збирається на майдані, думаючи, що 

почує настанови, як приготуватися до битви, але Копта хоче 

говорити з ними зовсім не про це. Усе свідчить про те, що поразка 

близька й неминуча, але грек хоче тільки заохотити людей шукати мудрість, яка 

існує в їхньому повсякденному житті, що навчає їх уникати викликів і труднощів. 

Справжнє знання, слід шукати у живому коханні, у пережитих утратах, у хвилинах 

кризи та слави, і у щоденному співжитті з неминучістю смерті. 

 

 



Вокер В. Всього не забудеш. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Відколи на неї напали під час звичайної вечірки, Дженні Крамер 

не може пригадати, що трапилося: лікарі стерли її спогади про 

зґвалтування. Її мати не вберегла доньку від того кошмару, що 

чекав на неї в лісі, але робить все можливе, щоб та подія не 

зруйнувала життя Дженні. Тепер єдине, що хвилює дівчину — 

шрам на спині, якого неможливо не торкатися… 

Але якщо Дженні не пригадає свого кривдника, його ніколи не спіймають. Ним може 

виявитися будь-хто. Наприклад, той, із ким вона щойно зустрілась очима. І він не 

забув… 

Форман Г. Облиш мене. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Таких, як вона, називають сильними матерями. Чоловік, близнюки-

непосиди, робота, друзі, сусіди, будинок… Та чи багато тих сил?.. У 

безмежній гонитві й виснаженні, коли часу для себе більше не 

існує, Мерібет не одразу зрозуміла: біль, який вона відчула, – це 

серцевий напад… Повернувшись додому після складної операції, 

вона не мала сил на прості повсякденні справи, а родина чекала 

звичної турботи… Мерібет почувалася зрадженою: після років 

відданого піклування вона, здавалося, могла б сподіватися бодай на кілька тижнів 

відпочинку. Але ж ні… 

Патчетт Е. Співдружність. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Доля випадково звела Беверлі Кітінґ та Берта Казенса. Заради нього 

вона покинула колишнього чоловіка-поліціянта і, вже маючи двох 

маленьких доньок від першого шлюбу, стала матір’ю для чотирьох 

дітей Берта. Минає час, і вже дорослі діти обох сімейств покидають 

батьківський дім, вирушаючи на пошуки власного щастя. Одна з 

дочок, Френні, закохується в молодого письменника, який хоче 

написати роман про родину Кітінґ-Казенс… Кохання і зрада, слава і безталання, 

розкіш і злидні — які випробування чекатимуть на батьків і дітей? 

Френсіс М. Дівчина мого сина. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Лаура Кавендіш мала все, що потрібно для щастя. Успішна кар’єра 

на телебаченні, розкішний будинок у престижному районі Лондона, 

вілла на Лазурному березі і син Даніель — її надія, її гордість, сенс її 

життя… Зваблива, розумна, амбітна Черрі — нова подружка сина — 

ідеально пасувала до цієї досконалої картини. На думку багатьох, 

але не Лаури… Чому всі просять її відпустити сина і не втручатися в 

його життя? Чому більше ніхто не бачить за гарним личком хижу мисливицю за 

грішми? Чому лише Лаура знає: ця дівчина прийшла, щоб забрати в неї все? Що 

поряд із її сином є місце лише для однієї з них… Тієї, хто вціліє. 



 Муракамі Х. Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі. – 

Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

«Цкуру Тадзакі» — це роман виховання з елементами магічного 

реалізму про минуле і сьогодення людини, яка намагається 

розібратися, чому її життя пішло шкереберть 16 років тому. 

 

 

Мастерова В. На тому боці. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Ця збірка сповнена глибиною й легкістю короткої прози. Здається, 

ніби кожен герой сів і написав про себе руками мисткині, відкрив 

душу. Дзвенить теплим словом родинний затишок, стугонить біль 

змарнованого життя, розливається м’який спогад про родичів, 

зринають давні перекази, легенди й спогади. Магічні події міцно 

вплетені в повсякдення сільського життя, як воно завжди ведеться 

на Поліссі. На перший погляд, розповіді містять лише події, але за кожним випадком 

— цілий оберемок переживань і тривожних роздумів. Їх не треба описувати словами 

— їх можна лише відчути, прочитавши збірку. 

 Пахомова  Т. Я, ти і наш мальований і немальований Бог. – 

Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2016.  

Драматична та зворушлива сімейна сага, що пробуджує віру в добро 

та милосердя. Напружений сюжет роману зачарує вас і змусить 

читати, не відриваючись. 

Коли у гамірний Львів, де поряд жили вірмени і поляки, українці і 

євреї, прийшла страшна війна, родині маленької Міри дивом 

вдалося врятуватися з гетто. Її з матір’ю та сестрою визволяє 

селянин, на чию померлу доньку Мар’яну вона так дивовижно схожа. Тепер її життя 

– у темному підвалі, з іграми на нічному сільському кладовищі, у постійній 

небезпеці… Вона чекає на кожну нову весну, що приходить до єврейської родини з 

християнськими пасками, і просить подарувати на день народження сонце… 

Леві Д. Гаряче молоко. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Софія покладає значну частину власного життя на те, щоб розкрити 

таємницю загадкової хвороби своєї матері. Дівчина змучилася від її 

постійних скарг і примх, але з певним полегшенням відмовляється 

від не надто втішної дорослої дійсності заради матері та боротьби з 

хворобою. 

 

 

 



Вельс Б. На межі самотності. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Надзвичайно зворушливий роман про втрату і самотність, про 

зв’язок минулого з прийдешнім, про вплив дитинства на майбутнє 

життя, про все те, що постійно залишається з людиною незалежно 

від того, куди звертає її шлях. Але перш за все це велика історія 

кохання. 

 

 

Криштальський  А. Десять гріхів. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Макс завжди відчував, що його стара набридла теща має у 

минулому якусь таємницю. Та лише недавно паралізована Клавдія 

Огром`як випадково прохопилася про заховану десь на подвір`ї 

скриньку з золотом. 

 

 

Ґолден А. Мемуари гейші. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Дівчинка із бідної японської сім’ї Нітта Саюрі, рятуючись від 

злиднів, потрапила до світу гейш. Тоді вона не могла й подумати, 

що колись її назвуть найвідомішою гейшою ХХ століття. Її шлях 

буде важким і довгим, повним безнадійних розчарувань і 

романтичних почуттів. Вона нікому не розповідатиме про своє 

життя, а тим більше — про дитинство, проведене у маленькому 

містечку Йороідо на узбережжі Японського моря, бо ж людям подобається легенда 

про те, що і її мама, і бабуся були гейшами…  

Лагеркранц  Д. Дівчина у павутинні. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2017. 

Нові часи настали для Лісбет Саландер та Мікаеля Блумквіста. 

Лісбет оголосила війну кримінальній імперії батька. А «Міленіум» 

Мікаеля от-от буде поглинено великим медіаконцерном. Тож 

гакерка й журналіст зустрінуться знову, щоб урятувати часопис. 

Блумквіст з головою поринає в розслідування справи Франса 

Балдера: таємничої загибелі відомого науковця, розробника 

штучного інтелекту. А Лісбет з’ясовує, що за всім цим стоїть її найнебезпечніший 

ворог. Він, наче павук, сплів для неї пастку… 

 

 



Майдуков С. Слепая ярость. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Он много лет был наемником. Теперь бывший майор ВДВ Андрей 

Лунев готов вести войну не за деньги, а потому, что не может 

иначе. В детском доме, куда он устроился охранником, происходят 

страшные вещи. 

 

 

Майдуков С. Выжить любой ценой. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Во время отдыха в Таиланде бизнесмен Данко Максимов теряет 

дочь и жену. Обидевшись на главу семейства, который накануне 

загулял в компании старого друга Жени, они отправились на 

прогулку без отца. Но так и не вернулись в отель. ... 

 

 

Майдуков С. Родная кровь. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Благородный поступок — спасение собственного раненого ребенка 

после нападения. На первый взгляд. Пока не оказывается, что 

ребенок занимался перевозкой наркотиков, врет и волнуется только 

о своих интересах. Но ведь это же сын, Антон Неделин. А Егор 

Неделин — принципиальный человек, бывший следователь, 

отсидевший за то, что пристрелил некогда «нового русского». Егор 

обожает внука и невестку, но каждый следующий поступок сына 

все меньше способствует желанию помогать Антону. Сможет ли отец простить сына? 

Поймет ли сын свою ошибку? Удастся ли обеим избежать наказания? Ведь задача 

усложняется, когда в дело ввязывается несколько подонков.  

Майдуков С. Не верь, не бойся, не прощай. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2016. 

Евгений Зоряной три года провел за решеткой — он взял на себя 

вину друга Руслана, невеста которого ждала ребенка. Теперь он на 

воле, но друг оказался предателем. Родные Евгения не хотят его 

знать, а пожилая женщина, попытавшаяся помочь, погибает. 

Оказалось, она стала жертвой бандитов, скупающих антиквариат. 

Милиция не собирается вести расследование. Евгений объявляет 

войну бандитам и своему личному врагу. Он не отступится, пока 

они не получат по заслугам. 

 

 



Логвиненко Б. Saint Porno. Історія про кіно і тіло. – Клуб 

сімейного дозвілля, Харків, 2016. 

Богдан Логвиненко – журналіст, телеведучий, арт-менеджер, 

мандрівник. Засновник найвідомішого культурного порталу свого 

часу, організатор масштабного фестивалю імені Богдана-Ігоря 

Антонича тепер веде популярний блог, на який підписано два 

десятки тисяч осіб: Logvynenko.com. 

Ця книжка створена на основі його інтерв’ю з незвичайною 

дівчиною, яка зламала стереотипи й обрала таке життя, якого сама 

хотіла. Вона – актриса порно. І це – робота її мрії. Що відбувається за лаштунками 

знімального майданчика? Чому вона обрала цей шлях? Чесно, провокаційно, без 

купюр – про життя порноакторки, яким воно є. Ця відверта сповідь дає нагоду 

розібратися в нас самих, у суспільстві та в інших. 

Кіз Д. П'ята Саллі. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Саллі Портер знайшли голою та непритомною на березі океану. 

Виявляється, дівчина намагалася покінчити з собою, а троє 

молодиків, які наздогнали її та витягли з води, хотіли її 

зґвалтувати… Саллі опинилася в лікарні, але вона нічого не 

пам’ятає і переконана: самогубство намагалася вчинити не вона, а 

хтось інший, хто навчився керувати її свідомістю… 

Лікар Роджер Еш береться допомогти дівчині. Він виявляє, що у 

голові у Саллі живуть ще четверо жінок та п’ятий «хтось»… 

 

Бондарук І. Це коротке довге життя. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2017. 

Хома прожив таке довге і таке коротке життя на своїй землі, зі 

своїм народом, розділяючи весь біль, що припав на долю України... 

У колгосп пішов одним із перших — щоб дали спокійно жити. 

 

 

 

Вінник А. Коли повертається веселка. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2017. 

Історія не поступається кращим творам Л. Дашвар, Н. Гурницької та 

І. Роздобудько!  

Таню розбудив телефонний дзвінок редактора. Виявляється, вона 

стала відомою після останньої статті. Але жінка лише сумно 

посміхнулася. Колись вона мріяла стати відомою журналісткою, 

але… Маленька пухлина в мозку позбавила барвів її життя. А потім може й відняти 

його. У Тані зовсім мало часу та дуже багато справ.  



Вона повинна відшукати Романа, єдиного чоловіка, якого кохала. Познайомити із 

сином, про якого він не знав. Зробити те, на що раніше ніколи б не наважилася... 

Гук Ю. Німа. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Тасіта Степ — піддослідна. Бо ким ще може почуватися в цьому 

світі загнана у глухий кут творча натура? Маленьке піддослідне 

мишеня, що лише якимось дивом тримається за життя. Адже і у 

смерті не бачить сенсу. Наче за іронією долі, колишня художниця 

стає до роботи у фірмі з працевлаштування: скільки ж їх навколо — 

талановитих, але бездіяльних та нерішучих? І що вона відчуває до 

них — співчуття чи зневагу? Тому й не одразу дівчина зрозуміє, 

навіщо нею став так опікуватися вуличний музикант Жар. 

Допомога по господарству в обмін на секс — так почалися їхні стосунки. Та якось 

зернята добра проростуть у серці Тасіти, і Жар повернеться, щоб розповісти їй свою 

історію… 

Циганчук К. Коли приходить темрява. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2017. 

 Усе більш жорстокими та цинічними стають вбивства, які скоює 

загадковий рівненський маніяк… Ставши першим, хто опинився на 

місці злочину, Назар тепер постійно відчуває на собі чийсь холодний 

погляд. Так, наче дивиться темрява… Хтось стежить за квартирою 

його коханої Лізи та її молодшої сестри, а слідчий Малашко неначе 

безсилий щось вдіяти. Це змушує Назара з дівчиною самим узятися 

за справу. Єдине, що їм відомо — вбивця все звужує кола, наближаючись до хлопця. 

Він той, хто зовсім поруч… Інтуїція ніколи ще не підводила Назара, і він відчуває — 

лише маленьке зусилля, і він зазирне в очі вбивці… 

Пинборо  С. 13 минут. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Шестнадцатилетнюю Наташу нашли морозным утром в реке, но ее 

удалось спасти. Девочка не помнит, что произошло в тот день. Но 

поведение друзей кажется ей странным: они что-то скрывают. 

Сейчас главный вопрос для Наташи – как она оказалась ночью в 

холодной реке и как с этим связаны ее лучшие подруги – Хейли и 

Дженни. Кто и почему хотел ее убить? А, может, глупому поступку 

послужило собственное безумие?.. 

Рослунд А., Тунберґ С., Брати. Зв’язок з присмаком крові. – 

Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

 Відомий шведський майстер детективів Андерс Рослунд та 

сценарист Стефан Тунберг — автори вибухової детективної історії 

про сім’ю, братську любов і складні стосунки між батьками і синами. 

Історії, заснованої на реальних подіях… 

 

 

 

 



Рогашко А. Її сукня. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Нілу цілком захопила робота над романом. Це не був роман про 

кохання, швидше, про жінку, що опинилась на межі світів — між 

сном та реальністю. Та її вигадана для Ліни реальність почала 

оживати поряд: якогось ранку на тумбочці біля ліжка опинилась 

мармурова статуетка красуні Гекати — богині пристрасті та 

володарки нічних примар з вигаданої історії. Чи не вигаданої? Бо у 

снах до Ніли приходить дивна жінка в атласній темно-синій сукні — 

чиясь заблукала душа, яка чи то шукає допомоги, чи то сама прийшла врятувати 

Нілу. Бо з фінальною крапкою у її романі може скінчитися щось важливе…  

Кокотюха А. Легенда о Безголовом. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Семейная жизнь киевского адвоката Ларисы Гайдук не сложилась, 

большой город надоел. Чтобы немного отдохнуть, молодая женщина 

едет к подруге в маленький уютный городок Подольск. Но в первый 

же день понимает, что об отдыхе можно только мечтать: в центре 

города найдено обезглавленное тело киевского журналиста. Ходят 

слухи, что это дело рук призрака Безголового, который живет в 

старинном замке за городом. Лариса отправляется туда, но не находит ничего 

подозрительного. А вечером, по дороге домой, вдруг видит неподалеку от замковых 

стен темную фигуру… без головы! Неужели старинные предания не лгут? Но Лариса 

не верит в привидения. Она начинает расследование, не догадываясь, что сама 

правда может стоить слишком дорого… 

Кокотюха А. Чужие скелеты. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Получив в наследство дом, успешный хирург Антон Сахновский 

решает сменить шумный Киев на тихий провинциальный городок. 

Но первая же ночь в новом доме развеяла мечты о спокойной 

жизни... Когда Антон открыл дверь в погреб, он просто обомлел от 

увиденного! Оказывается, в довесок к наследству ему достался… 

труп неизвестного мужчины! Теперь жизнь врача переворачивается 

с ног на голову! 

Кокотюха А. Пророчество. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Загадочная ворожка напророчила смерть бизнесмену — и на 

следующее утро было найдено его тело… Что это: магия, проклятье? 

Разбираться придется бывшему оперативнику Сергею Горелому. Еще 

вчера он был в тюрьме. Оказался за решеткой за грехи начальства. 

За примерное поведение его выпустили досрочно и… Правду 

говорят: бывших оперативников не бывает. Сергей сразу взялся за 

это странное и запутанное дело. Друг Сергея отправился на задержание 

подозреваемого и погиб. Теперь для Горелого дело чести разгадать секрет 

предсказательницы и узнать, кому были нужны эти убийства. Тем временем 

ворожка говорит, что Сергея ожидает скорая гибель. Но ведь не все пророчества 

сбываются… 



Кокотюха А. Аномальная зона. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

После Чернобыльской аварии почти всех жителей села Подлесное, 

что в Житомирской области, в экстренном порядке переселили: 

здесь творились странные дела… Люди пропадали и, если 

возвращались, то не помнили ни минуты с того момента, как их 

поглотила аномальная зона… 

 

Кокотюха А. Біла ніч. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Весна, 1945 рік. На Західній Україні — тотальний наступ загонів 

НКВД на повстанську лісову армію. Максим Коломієць на прізвисько 

Східняк очолив летючий відділ, який здійснює диверсійні військові 

операції. Про нього ходять легенди: безстрашний відділ Східняка 

може діяти одночасно у кількох місцях, а сам Коломієць — 

невловимий. Майору НКВД Полиніну доручають надскладне 

завдання: він має знищити Східняка. Агент потрапляє до летючого 

відділу і втирається в довіру до командира: НКВД хоче зруйнувати повстанський рух 

зсередини. Операція «Біла ніч» зазнає успіху. Але заманити Східняка в пастку — не 

так просто… 

Олендій Л. Гніздо горлиці. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Два роки далеко від рідного дому. Подвійне життя і одна правда — 

мовчазна правда українки в Генуї, чужинки на чужій землі… 

Скільки пригод вестимуть її до мудрості, якої годі й шукати за горами 

та морями? Мудрості, яка звила гніздо під дахівкою її старої 

буковинської садиби. 

Мартін Ч. Гора між нами. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

У Солт-Лейк-Ситі вирує негода. В аеропорту скасували всі рейси, а 

пасажири опинились у полоні снігової бурі. Журналістка Ешлі Нокс, 

яка має встигнути на свою передвесільну вечерю, та хірург Бен Пейн, 

що поспішає на важливу операцію, вирішують летіти на невеликому 

приватному літаку. На Ешлі вдома чекає наречений, Бен сумує за 

коханою дружиною. Під час польоту пілот помирає від серцевого 

нападу, і літак зазнає катастрофи в одному з найбільш віддалених куточків США на 

висоті понад 3000 метрів. Пасажири, двоє ледь знайомих людей, залишилися сам на 

сам посеред засніжених гір. Ця жахлива пригода змусить їх переосмислити своє 

життя і, можливо, відкрити серце для нового кохання… 

 

 

 



 

Сапковський А. Відьмак. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Від Яруги до Драконячих гір мандрує один з останніх відьмаків – 

Ґеральт із Рівії. Він зустрічає людей та істот, які чимось дуже 

нагадують персонажів відомих казок, і намагається зрозуміти, чи 

залишилося в ньому самому хоч щось від людини. А може, він – 

тільки додаток до двох своїх мечів: звичайного залізного 

та відьмачого, з карбованим руків’ям та срібним клинком, який 

колись стане для нього мечем призначення… 

Стокетт К. Прислуга. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2016. 

Надзвичайно зворушливий, сильний роман про складні людські долі, 

страшну несправедливість і біль, але, разом із тим, – про щирі надії, 

любов до ближніх і віру у те, що із паростків відчайдушної боротьби 

може вирости нове, інше життя. 

 

 

Корній Д. та ін. Львів. Вишні. Дощі. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Нова збірка вже знайомих, відомих та улюблених авторів про Львів, 

кохання і красу. Красу душі, стосунків і природи — тепер у 

весняному настрої. Коли природа перероджується, люди 

переживають із нею: повороти долі, подарунки, несподіванки… Дощі 

розказують втомленій бруківці підслухані на небі думки, побачені на 

землі історії про неймовірне кохання, захлинаються від обурення, 

оповідаючи про зраду й підлість. Особливі львівські вишні-морелі теж мають душу і 

почуття. Вони творять дива, поєднуючи людські долі. І відчувають так само, як 

люди: сміються і плачуть, радіють і журяться, і всихають від нерозділеного 

кохання… Справжні почуття на сторінках оновленої, по-весняному свіжої книжки! 

Мойєс Дж. Париж для самотніх та інші історії. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2016. 

Романтична, несподівана, непримиренна історія «Париж для 

самотніх», як і десять інших оповідань, що увійшли до цієї книги, 

захоплює читачів легкістю і життєвістю, що знайома кожному серцю, 

яке колись кохало. Це блискуча колекція оповідань, сповнених 

романтики, шарму, авантюризму, гумору і надзвичайної чуттєвості. 

 

 

 



Мойєс Дж. До зустрічі з тобою. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Зворушлива історія про кохання наперекір усім перешкодам. Луїзі 

подобалося працювати в маленькій кав’ярні. Вона розуміла, що не 

закохана у свого хлопця. Але дівчина й уявити не могла, що зустріч із 

чоловіком, прикутим до інвалідного візка, змінить її життя… Вілл 

розумів, що після жахливої аварії він не зможе жити на повну силу і 

хотів припинити це беззмістовне існування. Він не здогадувався, що 

за кілька хвилин у його життя увірвуться радість і кохання, ім’я яким – Лу… 

Мойєс Дж. Після тебе. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2016. 

Мільйони захоплених читачок найкращого з романів Джоджо Мойєс 

«До зустрічі з тобою» та кіноглядачок, що зі сльозами на очах 

спостерігали за романтичною історією кохання доглядальниці Лу і 

прикутого до інвалідного крісла Вілла Трейнора у виконанні Емілі 

Кларк та Сема Клафліна, чекали на продовження цієї історії. І 

дочекалися! 

 

Пішовши від неї, Вілл Трейнор наче забрав із собою ту Луїзу Кларк — звичайну 

дівчину, що жила звичайним життям… яке без Вілла пішло шкереберть. Вона 

повернулась додому зі зраненим тілом і душею, щоби спробувати почати все 

спочатку. Тіло загоїть батьківська турбота, та серце болітиме, як два роки тому… 

Серед друзів з групи психологічної підтримки Лу знайде ліки від цього болю, радощі, 

надію, поділені на всіх разом із жахливим печивом. І зустріне Сема, який знає все 

про життя і смерть, сильного, мужнього і до нестями закоханого… Та чи стане сили 

Лу покохати знову? 

Мойєс Дж. Дівчина, яку ти покинув. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Лів отримала загадкову картину в подарунок від чоловіка. Коли він 

трагічно загинув, жінка цілком утратила сенс життя, лише картина 

нагадувала їй про найщасливіші миті разом з коханим. Здавалося, 

вона відчуває його подих, чує його сміх.                                            

Та одна випадкова зустріч змінила життя Лів. Вона з’ясувала, хто 

зображений на полотні, й дізналася історію цієї дивовижної жінки, 

яка незбагненним чином сплелася з її власною долею.  

Неймовірні пошуки, нові зустрічі й знайомства надихають Лів. Вона знову вчиться 

сподіватися й вірити, вона знову чекає на кохання! 

Мойес Дж. Останній лист від твого коханого. – Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, 2017. 

Аристократка Дженніфер потрапила до жахливої автокатастрофи. 

Вона вціліла дивом. Доля подарувала їй життя, але відняла пам’ять. 

Молода жінка не може пригадати ані обставин аварії, ані чоловіка, 

ані рідних, ані… загадкового незнайомця, листи якого вона знайшла 

у своїх речах. Вони сповнені такої пристрасті, такої туги, такого 

безмежного кохання, що її серце завмирає у передчутті дива. Через 

майже 50 років один з цих листів знайшла журналістка Еллі… 



Гнатко Д. Проклята краса. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

30-ті роки ХХ сторіччя. Полтавщина. У селі чутки розходяться 

швидко. За кілька днів усі дізналися, що за юною красунею Ганною 

упадає одружений чоловік. Чи не приворожила його ця дівка? Може, 

вона відьма, бо всі парубки без тями закохані в неї? Аби врятувати 

доньку від ганьби та пліток, родина відправляє дівчину до міста, де 

доля дарує їй зустріч з майором Дмитром Солодовим. Але на заваді 

їхньому щастю знову стає жіноча підступність…  

Непроста історія кохання красуні та офіцера КДБ на тлі найдраматичніших подій 

української минувщини: голодомор, сталінські репресії. 

Гнатко Д. Душа окаянна. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Початок ХІХ століття. Більша частина українських земель, 

здавалося, назавжди опинилася під владою російського імператора 

Петра Першого… Попівську доньку Марфу, яка всупереч батьковій 

волі зогрішила з безрідним наймитом, змусять позбавитися дитини 

та віддадуть силою у дружини старому полковнику. За таке не 

дочекається чоловік від неї вірності! Але про зради направо і наліво 

забула Марфа, лишень побачила полковникового сина Андрія. А той і собі покохав 

горду красуню… Та старий Мирон не відпустить дружину на волю навіть заради 

сина. Їх обох проводжатиме Марфа з гетьманським військом, коли розпочнеться 

війна. Непрості випробування чекають на закоханих, що пройдуть зі своїм 

гетьманом Мазепою увесь героїчний шлях — від славних перемог до трагічного 

спалення Батурина і Полтавської битви. Та жіноче серце бажатиме лише одного — 

вберегти свого коханого… 

Коул Д. Лялька. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Злочинець кинув йому виклик, і детектив прийняв його. Тепер Вульф 

має опізнати загиблих, з’ясувати, як убивця обирає жертв, а головне 

— знайти самого злочинця. Та маніяк, здається, передбачає кожен 

крок детектива… 

 

 

Цінцірук А. Коло Елу. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

З повагою та острахом притишуючи голос, розповідали дорослі про 

верболозове коло Елу — таким був перший спогад дитинства малої 

Ганни-Софії. Дивний хлопець, що вмів розмовляти зі звірями та 

викликати зливу, сплів його для односельців, щоб провіщати їм 

майбутнє. Колись воно хитнулося вчергове: вперше — для неї, 

востаннє — для її матусі. Давно немає вже того хлопчини, а 

невидиме коло все розгойдується, котиться собі далі. Через довоєнну оселю 

львівського лікаря, її батька, через Другу світову і Афганістан, окупації, арешти і 

переховування, втрати, розлуки з рідними — і через перше та єдине на все життя її 

кохання, заплутані чи прямі, як промінь сонця, долі-стежки її дітей та онуків. 



Сьогодні, у переддень свого дев’яностоліття, Ганна-Софія вирушить у подорож 

рідним Львовом на старому трамваї, щоб пригадати все і замкнути ще одне коло… 

Жак К. Сфинкс. Тайна девяти. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Их девять. Девять членов братства Сфинкс, хранителей тайны 

жизни, разбросанных по всему миру. Девять приговоренных к 

смерти мастерами технологий, которые считают, что деньги 

управляют миром. Их цель – поглощение машинами человеческого 

мозга. Находясь в Нью-Йорке, мастера затевают глобальный поиск 

членов братства, чтобы уничтожить их – одного з другим. В историю 

впутывается журналист Брюс Рейхлин, готовый рискнуть всем, чтобы раскрыть этот 

дьявольский план и докопаться до истины. Его жизнь в смертельной опасности. И 

чем дальше он идет, тем больше его пугает правда… Кто же управляет современным 

миром?  

Гоукінз П. Глибокопід водою. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Бережіться тихої води, адже ви не знаєте, що ховається під нею… 

Гарне мирне містечко. А поруч із ним Затон Утоплениць — затока, 

яка протягом століть забирала життя десятків жінок. Письменницю 

Нел Ебботт зачаровували моторошні легенди про це місце і його 

жертв. Та ось Нел стала однією з них… Здавна чорні таємниці затону 

отруювали свідомість тутешніх людей. І сьогодні мешканці містечка 

вже не мають вибору: його зробили за них сто років тому, а може, кілька століть. 

Загадку потрібно розгадати до того, як темна вода прийме у свої глибини нову 

жертву.  

Корній Д. Зворотний бік cутіні. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Здавна між Темними та Світлими немає миру. Стриб покинув рід 

свого батька, володаря Тьми, заради Світлої жінки. Та вона пішла й 

заборонила шукати себе. А ось його доньку, Мальву, полюбила як 

рідну. Минули роки. Разом зі своїм батьком Мальва перейшла до світу 

темних. Вона повинна сама зробити вибір, на чиєму боці їй 

залишитися. Сили дівчини зростають...  

Та світ міняється. Заклопотані боги не одразу помічають постать у сірому каптурі. 

Чи зможуть Світло і Пітьма здолати сіре павутиння Сутінок?  

Корній Д. Зворотний бік темряви. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2013. 

Разом зі своїм батьком лихим Стрибогом Мальва перейшла до світу 

темних. Її наставниця свідомо пішла на цей учинок, адже вважає, що 

Мальва сама повинна зробити вибір, на чиєму боці їй залишитися. 

Знання Мальви зростають з кожним днем, і темний бік приваблює 

своєю силою та обіцянками цілковитої влади, адже її батько Стрибог 

— наймогутніший із темних. Але на світлому боці в неї залишилися близькі люди та 

коханий... 



Від того, чи витримає Мальва випробування, залежить доля багатьох світів, але не 

можна недооцінювати підступність темної сили... 

Корній Д. Зворотний бік світла. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2012. 

Здавна між Темними та Світлими немає миру. Стриб покинув рід 

свого батька, володаря Тьми, заради Світлої жінки, яку кохав понад 

усе. Та вона, дізнавшись про численні зради, залишила чоловіка й 

заборонила шукати себе. А ось його доньку, Мальву, яку в 

смертельних муках народила королева амазонок, полюбила як рідну. 

Виховувати дитину вона доручила земним батькам. 

Що станеться, коли Стриб дізнається про існування доньки?  

Який бік життя обере Мальва — Темний чи Світлий? 

Май Л. Колечко с рубином. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Безответно и мучительно любила одного, от отчаяния вышла замуж за 

другого… Тридцатилетняя Марина вконец запуталась, чего же она 

хочет. Нет, она знает: вернуть все назад, начать сначала! Когда-то 

давно надежный и верный друг Леша Миронин подарил ей колечко с 

рубином. Счастливые воспоминания заставляют Марину выйти на 

улицу со старым колечком на пальце, чтобы случайно встретить… того самого Лешу! 

Возмужавший, уверенный в себе мужчина так не похож на паренька, с которым они 

делились своими первыми юношескими мечтами и сердечными тайнами! Теперь у 

них опять есть общая тайна —от мужа и от жены. Распутать клубок этих отношений 

будет непросто. А еще сложнее — сберечь свою любовь… 

Май Л. У любви два берега. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

Алиса и Женя — идеальная семья. Но только на первый взгляд. 

Спустя год в браке Алиса осознала, что ее муж отдалился от нее, 

пламя страсти и романтики в их отношениях давно уже превратилось 

в дымящийся костерок. После одной из своих командировок Женя 

неожиданно признается Алисе, что изменил ей… Это становится 

последней каплей. Подруга Алисы Галины советует девушке 

отомстить мужу, закрутив интрижку на стороне. Встреча с галантным французским 

адвокатом Арно превращает жизнь Алисы в настоящую сказку, полную пылких 

объятий, романтики и жарких ночей. Алиса теряет голову в объятиях красавца-

любовника, но вдруг понимает, что все еще любит своего мужа. Бурная река 

терзаний, сомнений и любовных испытаний захлестывает девушку. Нелегкий выбор 

между грезами и обычной жизнью. К какому берегу пристанет сердце Алисы. 

Алексеева С. Там, где живет любовь. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Восточной сказки, о которой так мечтала Марина, из ее семейной 

жизни не получилось. Мусульманские традиции оказались сильнее 

любви, с сыном ее разлучили. Марина, кажется, готова на все, чтобы 

вернуть себе ребенка… 



Алексеева С. Аромат ландышей. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Единственная дочь партийного работника Леночка не привыкла 

сомневаться в авторитете отца, она училась, дружила с Володей, 

перспективным молодым человеком, но... Случайная встреча с 

Гришей, который спас ее от насильников, заставила девушку 

взглянуть на жизнь другими глазами. 

Когда Лена узнала, что ее родные сделали так, чтобы Григория 

исключили из института и отправили в Афган, она ушла из дома. Гриша не 

вернулся... 

Лена ждет ребенка. Чтобы обеспечить будущее малыша, она выходит замуж за 

нелюбимого, еле сводит концы с концами. Спустя время Лена находит на пороге 

ландыши, которые всегда дарил ей Гриша... 

Винк Т. Рядом с тобой. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Галя рано потеряла маму и жила с пьющим отцом и ненавистной 

мачехой… Единственная радость – воспоминания о встрече с 

Салманом, чеченским парнем, с которым Галя познакомилась еще 

совсем юной. Длинные письма, годы разлуки и признания в любви…  

Судьба сводит их в университете и, кажется, сейчас все должно быть 

хорошо. Пара создает семью, но родня парня-чеченца не приняла 

«неверную» Галю. Девушка остается одна с маленьким ребенком на 

руках. Сможет ли она перенести боль разлуки с любимым? Простит ли когда-нибудь 

это предательство? 

Винк Т. Прости за любовь. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2016. 

Накануне свадьбы с Леной сама судьба привела Дмитрия на берег 

моря, где в санаторном парке он впервые встретит её — Настеньку, 

Настю, Анастасию… Нежную, как бело-розовые лепестки роз, 

настоящую, как морской рассвет… Их любовь будет длиться всего 

четыре дня, за которые они проживут целую жизнь. Дима готов ради 

Насти бросить все на свете. Словно почувствовав это, Лена прилетит, 

чтобы сообщить ему о своей беременности. И Настя уйдет навсегда — она выросла в 

детском доме, и ей не нужно счастье ценой слез ребенка… Долгих тридцать лет 

рядом с Леной Дима будет вспоминать аллею в опавших лепестках и взгляд 

любимой. И почти потеряв веру в счастье, однажды на улице встретит девушку с 

глазами того, незабытого цвета… Неужели судьба решила подарить ему второй 

шанс?.. 

Винк Т. Я останусь, если хочешь. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Надя и Борис встречаются уже 2 года. Он женат, у него есть дети, 

престижная работа, перспектива собственного бизнеса… Борис 

говорит, что не может сейчас бросить семью, а Надя, неизбалованная 

хорошим отношением и нежностью, приучила себя ждать и 

полностью доверилась ему… Но любимый обманул. И однажды она 

явилась в ресторан, где Борис с женой праздновал годовщину 

свадьбы, и устроила там скандал… Все ее мечты о совместной жизни с Борисом 



разрушены. Он оказался предателем и негодяем. Надя чувствует себя несчастной и 

опустошенной. Но девушка не знает, что уже долгие годы ее ищет любовь, которую 

она когда-то упустила… 

Нікалео Н. Черешні з коньяком. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

Цей світ ніколи ні на що не дає гарантій. І доля не пише 

попереджувальних листів. Журналістка Олена неочікувано для себе 

опинилася у непростій ситуації: її шлюб тріщить по швах. Вона 

намагається терпіти, а потім — відволікти себе від проблем. Її біль і 

гра заходять надто далеко. Шукаючи втіхи у свого однокласника, вона 

робить помилку, яка, можливо, зможе змінити усе її життя і довести: 

ніщо не було даремним…  

Вовк Ю. Доки смерть. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2016. 

Володимир і Марія… Нащадки двох родів землеробів… Побут, 

століттями й поколіннями вивірений до дрібниць… Але вони змушені 

прийняти виклик історії — і стати будівничим незалежної України. 

Визвольна боротьба, підпілля, фашистський полон… Кохання і зради, 

перемоги і зневіра. Клятва любові до рідної землі — «доки смерть не 

розлучить нас» — ці самі слова Володимир промовить колись і до 

Марійки. І назавжди закритий шлях на батьківщину, де на них чекає смерть. Лише 

вистраждане кохання одне до одного все життя буде доводити: про майбутнє таки 

варто мріяти… 

Кідрук М. Твердиня. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2016. 

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. П`ятнадцятиметрова 

Твердиня напхом напхана золотом. Та чи вони перші, хто доклав 

зусиль для того, щоб легко розбагатіти? 

Вони ще не знають, що з цих місць ніхто не повертався живим. Адже іноді життя 

набагато цінніше за золото... 

 

Кідрук М. Твердиня. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2017. 

Після гамірних містечок Мексики та мовчазних пірамід ацтеків, після 

загадок пустелі Наска та кам’яних охоронців острова Пасхи у новій 

мандрівці відомого письменника зустріне дивовижний тваринний світ 

Бразилії — і там буде багато всього, а не лише «диких мавп»!  

 

 

 



Кідрук М. Не озирайся і мовчи. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2017. 

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. 

Кідрук М. Зазирни у мої сни. – Клуб сімейного дозвілля, Харків, 

2017. 

На що здатний батько заради порятунку сина, якого поглинає 

примара, що оселилася у снах? Мирону Белінському доведеться 

шукати відповідь на це запитання самому: його батько покинув 

родину дуже давно і без пояснень, його друзі не здогадуються про те, 

що відбувається з маленьким Тео. 

Кідрук М. Подорож на Пуп Землі. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Чи не кожний хлопчик у дитинстві мріяв стати мандрівником… Але 

щоб здійснити цю мрію в дорослому житті, треба багато рішучості й 

трохи авантюризму. Двоє друзів вирушають у мандрівку країною 

давніх інків, долаючи справжні небезпеки і втрапляючи у веселі 

пригоди, щоб дістатися до острова Пасхи — маленького шматка 

суходолу посеред Тихого океану, Пупа Землі, який упродовж тисячоліть 

охороняють кам’яні велетні моаї і який дуже нагадує людство в мініатюрі… 

Кідрук М. Мексиканські хроніки. – Клуб сімейного дозвілля, 

Харків, 2016. 

Роман про мандрівку відомого українського письменника й 

журналіста Макса Кідрука присвячений його першій подорожі 

Мексикою від західного до східного узбережжя, яку він здійснив ще 

аспірантом і яка змінила все його життя. Відлітаючи наодинці до 

країни своїх дитячих мрій, він навіть не міг передбачити, що тисячі 

кілометрів, подолані ним, настільки зменшать відстань між незнайомими людьми з 

різних місць планети, а подорож подарує не тільки море веселих спогадів і яскравих 

пригод, а й нових друзів. 


