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Акерман, Е. Зелені проти синіх : [роман] / Елліот Акерман ; пер. з англ. Лукії 
Зурнаджи. - Київ : Дуліби, 2017. - 207 с. 

Анотація: 
«Зелені проти синіх» - переклад української мовою американського бестселера за 

списком «Ньо-Йорк Таймс». Дія роману Елліота Акермана відбувається в часи війни 
в Афганістані (2001-2014). Це є правдивий, глибокий, суворий твір про те, якою 

насправді є сучасна війна. «Війна - це омана», - сказав колись пророк Мохаммед. Але 
де вона - та межа, коли закінчуються військові хитрощі і починається зрада, 
віроломство, де закінчується боротьба за власну територію та свої права й 

починається бізнес? 
 

 

 

Багряний, І. Огненне коло : повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. - 
Київ : Знання України, 2015. - 192 с. - (Скарби). 

Анотація: 
Повість «Огненне коло» Івана Багряного - книга про трагедію під Бродами під час 

Другої світової війни. Вона захоплює читача насамперед мужністю воїнів, що 
безмежно любили і захищали свою землю, їхньою сміливістю, відданістю і 
вірністю дружбі. Цю книгу не можна читати без болю і співпереживання. 

Незважаючи на трагічність подій, про які йде мова, книга, її персонажі 
випромінюють благородство, людяність і віру у щасливе майбутнє. 

 
 
 

Веснич, Ї. Душа : роман / Ївга Веснич. - Київ : Дуліби, 2006. - 122, [2] с. - (Книжечка 
для дамської сумочки). 

Анотація: 
Матеріали дослідження, здійсненого істориками у 2056 році. Оповідь про химерні 

події, які відбувалися в Києві у 2006 році, коли одного чудового (чи то пак - гидкого) 
дня до столиці приходить нечиста сила і пропонує киянам цікаву угоду...  

 
 
 

Гончарова, М. Четвертый звонок : [театр. повесть и др. проза] / Марианна 
Гончарова. - СПб. : Азбука, 2013. - 348, [4] с. 

Анотація: 
Відмінність прози Маріанни Гончарової - яскрава театральність. Ось і в цій книзі, 
як в усякому талановитому театрі, якщо і є фантастика та перебільшення, то 

вони зовсім обмежені. Її герої, здається, взяті із реального життя, стають 
діючими особами та персонажами дивовижних драм і комедій. При цьому вони 

грають свої ролі з таким гумором та симпатією, так правдиво та переконливо, 
що почавши читати, ловиш себе на бажанні зааплодувати. Як у театрі... 

 



 
Ґреґорі, Ф. Біла принцеса / Філіппа Ґреґорі ; пер. з англ. Віктора Шовкуна = The 

White Princess / Philippa Gregory : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. - 
590, [2] с. 
Анотація: 

Англія. Йорки зазнали поразки у війні Білої та Червоної троянди - трон посів Генріх 
Тюдор. Щоб об’єднати країну, він має одружитися з Єлизаветою Йоркською - 

принцесою з роду запеклих ворогів. Серце красуні віддано іншому, але вона мусить 
урятувати свою родину від страти... невдовзі до країни повертається брат 

Єлизавети, якого всі вважали загиблим. Він намагається повернути престол. Юна 
королева мусить обирати між чоловіком і сином та рідними, які прагнуть влади... 

 
 
 

Гримич, М. Летючий сміттєвоз : роман для teen-ів їхніх батьків та вчителів / 
Марина Гримич. - Київ : Дуліби, 2016. - 80 с. : іл. 

Анотація: 
У веселому, екологічному, можна сказати, драйвовому, а подекуди навіть дещо 

хуліганському романі, написаному для підлітків, їхніх батьків та вчителів, Марина 
Гримич пропонує формулу успіху в житті, яка, виявляється, невіддільна від 

філософії збирання, класифікації, переробки і повторного використання 
інтелектуального сміття. 

 
 
 

Гримич, М. Мак червоний в росі... : роман / Марина Гримич. - 2-ге вид., перероб. - 
Київ : Дуліби, 2016. - 192 с. : іл. 

Анотація: 
Це роман про покоління світлого смутку і обережної радості - людей, народжених 

в 1960-х роках, в очах яких «тепле літо цвіло» і водночас у чиїх грудях зяяла діра. 
Дія відбувається у колі сучасних інтелектуалів, яких об’єднують заплутані 

особисті стосунки, спогади про дитинство та юність у радянському Києві. Друзі 
здійснюють подорож до місць хронотопних зламів, і в Чорнобильській зоні їм 

вдається позбутися того, що їх давно мордувало. 
 
 
 

Громыко, О. Цветок камалейника : роман / Ольга Громыко. - М. : Альфа-книга, 
2010. - 392, 1 с. : ил. - (Магия фзнтези). 

Анотація: 
Темна та тиха літня ніч у Царствії Ігровому! Спіть спокійно, відважні охоронці, 
знахабнілі горці, надмірні йери, презренні жреці, кошакі полювання, всемогутні 
боги та пронирливі гави! Спіть спокійно, дикоквітучі землі, прийдешні тварі і 
першородні лози! Спіть спокійно, бо не скоро вам у наступний раз вдасться 

виспатися... 



 
Джаэр, Д. Ведьма с Лайм-стрит / Дэвид Джаэр ; пер. с англ. Олеси Малой = The 
Witch of Lime Street / David Jaher : роман. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. 

досуга, 2016. - 573, [3] с. 
Анотація: 

Хто вона? Королева шахраїв, за якою не встежити в темряві спіритичного сеансу 
навіть за допомогою світних браслетів, чи справжній медіум, що говорить 
голосом духів? Таємнича Марджері Крендон, іронічна й приваблива дружина 

професора хірургії з Гарварду, викрити яку стало справою честі для 
найвеличнішого ілюзіоніста Гаррі Гудіні. Мила білявка з небесними очима, яка 

зачарувала журі журналу «У світі науки» в боротьбі за приз у п’ять тисяч доларів і 
загрожує смертю Королю фокусників... У небезпечній сутичці, за якою стежили по 

обидва боки Атлантики, ставки виявилися занадто високими... 
 
 
 

Івченко, Я. М@йли до Бога : роман / Ярослава Івченко. - Київ : Дуліби : Вета-Прес, 
2007. - 116, [2] с. - (Книжечка для дамської сумочки). 

Анотація: 
Зрештою, хтось може заперечити, що Бог тут взагалі ні до чого, адже вона не 

ходить до церкви, та й самокатування теж не в її стилі. Втративши всі зв’язки зі 
звичним світом, окрім віртуального, одного дня, коли Інтернет безбожно 

глючить, вона починає усвідомлювати, що клаустрофобія часом може 
розширитися до масштабів міста, а в самого Бога насправді теж бувають 

затяжні депресняки, різні трабли й сімейні свята. Та, попри все це, Він завжди 
лишається в зоні досяжності. Тоді вона зводить очі до неба й каже щось на 
кшталт: «Чуєш, Господи, давай перехилимо по чарці чогось міцненького й 

поговоримо про життя, спробуємо в’їхати в те, що відбувається. Сама я точно 
не розберуся...». І Бога не обходить, що вона паралельно пише, а її - що коннекту 

на разі немає. 
 
 
 

Картленд, Б. Исчезнувшая невеста : [роман] / Барбара Картленд ; пер. с англ. 
Н. Холмогоровой. - М. : Эксмо, 2011. - 286, [2] с. 

Анотація: 
Герцог Стратнарн, став жертвою шантажу, повинен одружитися на дочці 

вождя шотланського клану. До його здивування та радості, дівчина - прекрасна, 
як сама весна. Він вже був готовий змиритися з долею, але в першу шлюбну ніч 

його красуня-дружина кудись зникла... 
 
 
 
 
 



 
Кінг, С. Крістіна / Стівен Кінг ; пер. з англ. О. Любенко = Christine / Stephen King : 

роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 572, [4] с. 
Анотація: 

Якось дорогою зі школи Арні побачив її – Крістіну. Розвалену та заіржавілу 
«плімут-фурію» 1958 року, що дивом не потрапила на звалище... І закохався, як 

досі не закохувався в жодну дівчину. Доводячи до ідеалу стару машину, придбану в 
навіженого старигана, тихий і зацькований невдаха Арні й сам 

перетворюватиметься на найпопулярнішого хлопця школи. Але разом з 
успішністю з’явиться жорстокість. Вони з машиною стануть наче єдиним цілим. 
Коли одержимість Крістіною по-справжньому налякає друзів Арні і вони схочуть 

звільнити його від цієї небезпечної залежності, прокинеться зло. І Крістіна 
вирушить на полювання... 

 
 
 

Кінг, С. Куджо / Стівен Кінг ; пер. з англ. Софії Берлінець = Cujo / Stephen King : 
роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 349, [4] с. 

Анотація: 
Маленька безвідповідальність жінки, що необачно образила коханця... Маленька 

безвідповідальність жінки, що вчасно не відремонтувала авто... Маленька 
безвідповідальність господарів, що не зробили щеплення псу... А Куджо, добрий 

слинявий велетень-сенбернар, граючись погнався за кроликом і був укушений 
кажаном. Вірус сказу перетворив гіганта на страшного монстра, який у нестямі 

вбиватиме всіх, хто опинився на його шляху. Капканом під палючим сонцем стане 
поламана машина для Донни Трентон і її маленького сина. Хто переможе у двобої 

скаженої тварини й матері, що рятуватиме своє дитя від смерті? 
 
 
 

Кокотюха, А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року : роман / 
Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2014. - 299, 4 с. : іл. 

Анотація: 
1919 року земля України стала полем битви між різними кланами – «червоними», 
«білими», «зеленими»... Артем Шеремет - звичайний київський лікар, людина аж 
ніяк не войовнича. Але буремні події божевільного часу змушують його, так чи 

інакше, взяти в них участь - трагічні обставини приводять його до армії отамана 
Зеленого. Запекла боротьба, смертельна небезпека, зрада та надія, кохання і 

втрата - не омене ніщо... 
 
 
 
 
 
 



 
Корній, Д. Зірка для тебе : [роман] / Дара Корній ; поетичне оздоблення Люби 

Долик. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2014. - 300, [4] с. 
Анотація: 

Вона - Зоряна, Зірка. Він - Сергій, Лічозір. Ці двоє дивні, і вони не могли не 
зустрітися, хай навіть ця зустріч принесла обом страждання. Історія їхнього 
кохання почалась як чудесне визволення зі світу самотності, страху та гріха.  

Ці двоє пізнали божественну радість і єднання душ. Але невдовзі настануть часи 
туги. І вони мають подолати їх любов’ю, якої ще не було: ось вона, беріть, 

володійте, ця зірка - для вас. 
 
 
 

Кэрр, С. Поцелуй в полночь / Сюзанна Кэрр ; пер. с англ. В. Немченко = Red - HoT / 
Susanna Carr : [роман]. - Х. ; Белгород : Клуб Семейн. досуга, 2009. - 318 с. 

Анотація: 
Незвичайна версія історії про Попелюшку! Попелюшок тут аж три і, відповідно 

три принци. І що дивує найбільше, дівчата аж ніяк не палають бажанням 
побратися з ними, хоча кожен хлопець - справжній ідеал. Принцам належить 

поборотися за серця своїх обранок... 
 
 
 

Леви, М. Уйти, чтобы вернуться / Марк Леви ; [пер. с фр. А. Кабалкина] = Si C'etait A 
Refaire / Marc Levy : роман. - М. : Иностранка, 2014. - 440, [8] с. 

Анотація: 

Ендрю Стілмен, талановитий журналіст, зробив блискучу кар’єру в газеті 
«Н’ю-Йорк таймс». Його статті користуються величезним успіхом, і це викликає 

заздрість колег. Збираючи матеріал для майбутньої статті, Ендрю в ході 
журналістського розслідування зустрічається з небезпечними людьми. Одного 

разу під час ранкової пробіжки на нього нападає невідомий. Смертельно 
поранений, він втрачає свідомість, а опритомнівши, розуміє, що потрапив на два 

місяці назад. Доля дала йому другий шанс, треба тільки знайти вбивцю… 

 
 
 

Лис, В. Країна гіркої ніжності : [роман] / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейн. 
Дозвілля, 2015. - 363, [5] с. 

Анотація: 
Три покоління однієї родини, три жіночі долі, три щемливі історії, з яких 

складається вже історія власної країни в жорстокому й несентиментальному XX 
столітті. Даздраперма, дочка радянського чиновника, й 30-ті роки пройшла крізь 

пекло дитбудинку для дітей ворогів народу, а загалом опинилася у вирі 
повстанської боротьби на Волині... Її донька Віталія, витончена естетка  



 
прихильниця поезії, понесе свій хрест - кохання до кримінального авторитета та 

боротьбу із власною пристрастю. І навіть молодша, онука Олеся, не уникне 
випробувань, коли разом із Майданом до її життя ввірвуться кохання та зрада... 

Кожна з цих жінок проживає власне життя сповна - із його болем і радістю, 
гіркою ніжністю та любов’ю, від якої, мов напнута струна, тремтить душа... 

 
 
 

Малярчук, Т. Забуття : роман / Таня Малярчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 
249, [3] с. 
Анотація: 

Що таке час, як не кит, який поглинає все, зрівнюючи у бездонному череві геніїв і 
невдах, шляхетних добродіїв і політичних злочинців. Скільки людських життів 

непересічних українців стали тим заковтнутим планктоном. Їх неможливо 
дістати із забуття, хіба хтось із живих відчує нагальну потребу згадувати. У 

цьому романі тим славетним забутим є В’ячеслав Липинський, український 
історик польського походження, філософ і невдалий політик, засновник 

українського анархаїзму. Його життя було суцільним рухом проти вітру, 
пожертвою заради ідеї. Але й ним поживився синій кит української пам’яті.  

 
 
 

Митич, Л. Любовь. com : роман / Лада Митич. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. 
досуга, 2013. - 301, [3] с. 

Анотація: 
Коли за буденністю забуваєш, що таке кохання, ковтком свіжого повітря стає 

Інтернет. Але що тягне на сайти знайомств тих, хто справляє враження 
ідеальної пари? У Ольги й Андрія не квартира, а мрія, дві машини, дочка вчиться за 

кордоном - чого ще бажати? Раніше вони жадали одне одного. І раптом - у 
кожного свій Інтернет-роман. Ольга ніби випромінює щастя. Андрій призначає 

реальне побачення і сподівається, що в ресторан прийде - його дружина! 
 
 
 

Муракамі, Х. Хроніка заводного птаха : роман / Харукі Муракамі ; пер. з япон. Івана 
Дзюби. - Харків : Фоліо, 2009. - 761, [3] с. 

Анотація: 
Живе собі у Токіо звичайний чоловік тридцяти років. У нього є кохана дружина, 
кіт, і дім у фешенебельному районі, який який він задешево винаймає у свого ж 

дядька. Цей чоловік нещодавно втратив роботу, але особливо цим не 
переймається. І раптом починається... Спочатку утік кіт. Зателефонувала якась 

дивна жінка. Потім зникла дружина. Потім... Але годі, шановний читачу. Бо 
«Хроніка Заводного Птаха» - це загадка. Перегортаєш сторінку, відкривається 

таємниця, але за нею виникає інша, а там - ще одна, і так до самого кінця... 



 
Мусіхіна, Л. Звичайник : старосвіт. роман / Лілія Мусіхіна. - Київ : Дуліби, 2014. - 

255 с. : іл. - (4Е). 
Анотація: 

Лілія Мусіхіна - позаштатний кореспондент «National Geographic Ukraine», 
фанатичний мандрівник старими українськими селами, якому довіряють свої 

таємниці знахарі та мольфари, - уперше спробувала себе в художній літературі. 
«ЗВИЧАЙНИК» зайняв 4 місце на Всеукраїнському літературному конкурсі 

«Коронаціія слова» 2014-го року в номінації «романи». В центрі сюжету - кобзар 
Мартин, його поводир - Устимко та «приблудний» незнайомець на прізвисько 

Амфібрахій, який виявився Іваном Мазепою... 
 
 
 

Осипчук, Н. Білий Карлик, Чорний Карлик... : роман / Наталія Осипчук. - Київ : 
Дуліби, 2006. - 79, 1 с. - (Книжечка для дамської сумочки). 

Анотація: 
Ми часто повторюємо коли комусь не щастить: за чорною смугою буде біла. У 

Наталії Осипчук цей закон життя називається «Білий Карлик, Чорний Карлик...» 
Звичайна історія - не зійшлися характерами й розлучилися. Здається, все в житті 

нашої героїні розписано на перед. Робота, дитина, домашні клопоти. 
Одноманітність і - жодної надії вирватися із цього зачарованого кола?.. 

 
 
 

Пишнюк, Т. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Татяна Пишнюк. - Чернівці : 
Букрек, 2017. - 486, [2] с. 

Анотація: 
У книзі вміщено два романи сучасної письменниці Тетяни Пишнюк, в яких йдеться 

про драматичні історії життя двох жінок, яких доля занесла в далекі краї. 
Письменниця заглиблюється в таємниці жіночих душ своїх героїнь, подаючи їхні 

уявлення про шлях до щастя. 
 
 
 

Поланік, Ч. Бійцівський клуб / Чак Поланік ; пер. з англ. Олега Леська = Fight Club / 
Chuck Palahniuk : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 254, [2] с. 

Анотація: 
Цей роман не лише розхитує основи. Він підриває їх, як терорист підриває 

хмарочос. Він б’є в обличчя фактам, які важко спростувати. А вам залишається  
тільки, як боксеру-невдасі, пропускати удар за ударом. Без надії на хеппі-енд, але з 
надією, що на місці знищеної цивілізації відродиться щось більш людяне. Що хтось 
пожаліє китів, яких убивають заради коштовних парфумів. Що рак і безсоння не 

будуть убивати людей. Що можна буде посміятися зі смерті. Побачити її 
страшну красу. І зрозуміти сенс життя. 



 
Ревэй, Т. Дыхание судьбы / Тереза Ревэй ; [пер. с фр. Эллы Болдиной] = Zivia Grandi 
ou le souffle du destin / Theresa Revay. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. досуга, 

2011. - 428, [4] с. 
Анотація: 

Італійка Лівія Ґранді й німкеня Ганна Вольф - спадкоємиці двох знатних династій 
склодувів, але це не дало їм щастя. Фамільна теємниця, яка мала врятувати 

фабрику Ґранді, занапастила кохання, що лише на мить спалахнуло в серці Лівії. Її 
дитина зачата від першого стрічного, дочка Ганни - від гвалтівника... 

Дві сильні жінки - і такі схожі долі: материнство й самостійність, любов і гнів... Ця 
сага зіткана з пристрасті, бажання та зради! 

 
 
 

Ремарк, Е. М. Життя у позику : [роман] ; Мансандра мрій : [роман] ; Іскра життя : 
[роман] / Еріх Марія Ремарк = Den Himmel Kennt keine Günstlinge. Die Trambude. 

Der Funke leben : Erich Maria Remarque. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 
733 с. : іл. 
Анотація: 

Різні часи, різні люди, різні життєві обставини... Але для Ремарка і його героїв 
поряд завжди була війна - як передчуття, як сувора діяльність, як болючий 

спомин. Вона трощила долі, безжально позбавляла ілюзій, крала батьківщину, 
родину, надію... Але що жорстокішими були випробування, то більше цінувалися 
відвага й мужність, незнищенна жага до життя. І навіть у найтемніші часи не 

згасало полум’я самопожертви, справжньої дружби, щирого кохання... 
 
 
 

Роздобудько, І. Одного разу... : роман / Ірен Роздобудько. - 2-ге вид. - Харків : Клуб 
Сімейн. Дозвілля, 2017. - 220, [4] с. 

Анотація: 
Одного разу ми народжуємося на світ. Починаємо шукати сенс життя. Робимо 
помилки. Розчаровуємося. Падаємо. Злітаємо. Віримо. Зневірюємося. Шукаємо 

вчителя - або самі стаємо вчителями. Любимо - або не знаходимо любові. 
Сперечаємось - або дозволяємо себе переконати. Робимо свій вибір - або пливемо 

за течією. Віримо, що добро перемагає зло, - або самі стаємо злом. 
Одного разу нам усім хочеться повірити в диво. Приміряти на себе бодай одну 

його пір’їнку. Можливо, ця книга - ота пір’їнка. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тома, Л. Дзеркало і задзеркалля : худож.-публіцист. повість / Леонід Тома. - Харків : 

Майдан, 2013. - 194, [4] с. : фот. 
Анотація: 

Художньо-публіцистична повість Леоніда Томи «Дзеркало і задзеркалля» - це  
спроба через магічний кристал художнього образу побачити не тільки статичний 

«відбиток» знакової постаті української культури й політики Миколи 
Жулинського, а й динамічну ауру його «задзеркалля», що проектується на 
вирішальний період української історії, де Україна відбулася як незалежна 

держава. 
Автор не ставив перед собою завдання створити «біографічну парсону» 

академіка і культуролога, державного високопосадовця й політика. У центрі 
повісті людська доля і доля країни, де поєднується невмолимий фатум і людський 

вибір, про який сказав молодий Тичина – «Хто сміліший: я чи ти - подивлюся, 
подивлюся». 

 
 
 

Шкляр, В. Троща : роман / Василь Шкляр. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2018. - 
412, [4] с. 
Анотація: 

Для нього, відчайдушного вояка УПА, війна вже минула, проте боротьба триває у  
невгамовному серці. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, 

помилування й помста... Усе переплелося й відгукнулося болем, коли через багато 
років він натрапив на свіжу могилу давно загиблого побратима. Минуле 

накопичується з новою силою, щоб він постав преред розгадкою таємниці, перш 
ніж розпочати нове життя. Доля всміхається йому очима коханої жінки, але не 

приносить душевного спокою. Він - воїн, і ця битва - на все життя... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


