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Кундера, М.
Нарушенные
завещания / Милан
Кундера ; [пер. с фр.
Марианны Таймановой]. СПб. : Азбука-классика,
2005. - 284, [1] с.
Автор розмірковує про
історію роману, про
закономірності цього
складного жанру, про його
взаємини з європейською
історією, про складність
перекладу, про долі
роману і його авторів Одна
з найважливіших тем
трактату пов'язана з
музикою, з іменами
Л. Яначека, Шенберга,
І. Стравинського та інших
великих творців XX
століття.

Кундера, М.
Смешные любови /
Милан Кундера ; пер. с
чеш. Нины Шульгиной. СПб. : Азбука-классика,
2005. - 220, [1] с.
В цю книгу увійшли
оповідання, написані в
Чехії в 1959-1968 рр. Вони
стали початковим етапом
кундерівської прози,
особливо його знаменитих
романів "Нестерпна
легкість буття",
"Безсмертя" і інших.

Бакли, К.
Господь – мой брокер
: роман / Кристофер
Бакли, Джон Тирни ; пер.
с англ. Виктора Когана. М. : Б. С. Г. - ПРЕСС ;
СПб. : Азбука-классика,
2004. - 218, [1] с.
Дотепна пародія на
літературу, що пропонує
"легкий шлях до успіху".
Герой роману – біржовий
маклер-невдаха, волею
долі виявляється в
зубожілому монастирі. Там
в один знаменний день,
скориставшись
брокерськими послугами
Самого Бога, він відкриває
сім з половиною законів
духовно-фінансового
зростання.

Борхес, Х. Л.
Всеобщая история
подлогов : [cб.
рассказов] / Хорсе Луис
Борхес. - СПб. : Азбукаклассика, 2004. - 348 с.
"Всеобщая история
подлогов" – це збірник
підробок, схожих на
правду, куди більше чим
істина, – забезпечена
повним і вичерпаним
коментарієм, розкриваючи
всі без виключення
джерела, використані
автором-бібліофілом.

Дюрренматт, Ф.
Судья и его палач :
романы / Фридрих
Дюрренматт ; пер. с нем.
Евгении Кацевой,
Наталии Касаткиной. СПб. : Азбука-классика,
2004. - 217, [2] с.
Фрідріх Дюрренматт –
швейцарський письменник,
драматург з світовим ім'ям.
Детективний роман "Суддя
і його кат" (1951) ліг в
основу однойменного
фільму, поставленого
Максиміліаном Шеллом, а
одну з ролей зіграв сам
автор. Може бути, "Суддя і
його кат" – найбільший
швейцарський роман
Дюрренматта.

Джеймс, Г.
Поворот винта :
повести, рассказы /
Генри Джеймс ; [пер. с
англ. Н. Дарузес и др.]. СПб. : Азбука-классика,
2005. - 414, [1] с.
Повісті та оповідання
Генрі Джеймса вводять
читача в світ психологічних
загадок, забобонних
очікувань, таємничих подій.
Повість "Поворот винта"
стала своєрідною "візитною
карткою" Джеймсановеліста. Оригінальна
трактовка мотиву зустрічі з
привидами наблизила
повість до популярної в
епоху Джеймса
парапсихологічної
проблематики.

Мисима, Ю.
Исповедь маски :
роман / Юкио Мисима ;
[пер. с яп. Григорія
Чхартишвили]. - СПб. :
Азбука-классика, 2005. 233 с.
Роман японського
письменника Юкіо Місіми
"Сповідь маски" приніс 24-у
автору світову славу. Тема
твору – смерть, в якій герой
вбачає "подлинную цель
жизни". Сюжет твору
виявився пророчим: в 45
років Місіма, блискучий
письменник, драматург,
режисер театру і кіно, один
з яскравих представників
післявоєнного покоління,
покінчив життя, зробивши
харакірі.

Мисима, Ю.
Жажда любви : роман
/ Юкио Мисима ; [пер. с
яп. А. Вялых]. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 221 с.
"Жага кохання", один з
ранніх та найбільш
значущих творів Юкіо
Місіми, був включений
ЮНЕСКО в колекцію
шедеврів японської
літератури. Дія роману
розгортається в
післявоєнний час в
невеликому селі недалеко
від міста Осака. Головна
героїня – Ецуко, молода
вдова, яка одержима
таємною пристрастю до
юного садівника.

Отеро Сильва, М.
Пятеро, которые
молчали : [роман] /
Мигель Отеро Сильва ;
[пер. с исп. В. Крыловой].
- СПб. : Азбука-классика,
2002. - 217, [1] с.
Отеро Сільва поряд з
Астуріасом і Карпентьєром,
Варгасом Льосой, Гарсіа
Маркесом і Кортасаром
визначають лінію
латиноамериканської прози
50 - 60-х років XX століття.
Роман "П'ятеро, які
мовчали" виданий чотири
десятиліття назад "по
горячим слідам" – зразу
після падіння диктатури
Переса Хіменеса у
Венесуелі, – не залишає
байдужим читача і зараз.

Брэдбери, Р.
451° по Фаренгейту :
роман / Рей Брэдбери ;
пер. с англ. Т. Шинкарь. СПб. : Азбука-классика,
2004. - 219, [2] с.
Книги Рея Бредбері
вже більше 50 років
вражають уяву все нових і
нових читачів своєю
незмінною актуальністю,
незвичністю погляду,
прекрасною мовою,
захоплюючими сюжетами і
пильною увагою до
етичних проблем. Роман
"451° за Фаренгейтом"
(1951) визнаний одним з
кращих творів Рея
Бредбері.

Виан, Б.
Осень в Пекине :
роман / Борис Виан ; пер.
с фр. М. Ашинской. - СПб.
: Азбука-классика, 2004. 287 с.
Зникнувши в 39 років,
Борис Віан встиг побувати
інженером, винахідником,
музикантом, критиком,
драматургом, сценаристом,
перекладачем і
виконавцем власних
пісень. "Осінь в Пекині" –
"найпронизливіший із
сучасних романів про
любов". Сьогодні його
творчість входить в
загальний контекст XX
століття.

Виан, Б.
Сердцедер : роман /
Борис Виан ; [пер. с фр.
В. Кислова]. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 219 с.
Роман «Сердцедер»
(1953) відноситься до
основної частини творчої
спадщини письменника.
Сьогодні його творчість
входить в загальний
контекст ХХ століття.
Вплив заперечується,
спадщина вивчається,
книги перевидаються і
перекладаються. Віан
визнаний класиком
інтелектуального кітча,
яскравим представником
післявоєнного
французського авангарду.

Зюскинд, П.
Парфюмер. [История
одного убийцы] : [роман]
/ Патрик Зюскинд ; [пер. с
нем. Э Венгеровой]. СПб. : Азбука-классика,
2006. - 315, [1] с.
Роман уперше був
надрукований в Швейцарії
в 1985 році. Сьогодні він
визнаний найбільш
відомим романом, який
написаний на німецькій
мові з часів Ремарка,
виданий загальним
тиражем більш ніж 12
мільйонів екземплярів,
перекладений на 42 мови,
зокрема латинь, і, нарешті,
екранізований в 2006 році
режисером Томом
Тіквером.

Кафка, Ф.
Замок : роман / Ф.
Кафка ; пер. с нем. М.
Рудницкого. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 477 с.
"Замок" Кафки – одна з
тих книг, без яких
неможливо собі уявити
літературу XX століття.
Сюжетний малюнок роману
простий і одночасно
складний внаслідок своєї
параболічності,
притчеподібність,
символічній
багатозначності.
Текст роману публікується
в новому перекладі
М. Рудницького.

Фицджеральд, Ф. С.
Великий Гэтсби :
роман / Фрэнсис Скотт
Фицджеральд ; пер. с
англ. Е. Калашниковой. СПб. : Азбука-классика,
2005. - 244, [2] с.
У романі Великий
Гетсбі Фецджеральд
досліджує феномен
"американської мрії". В
образі головного героя
Джея Гетсбі письменнику
вдалося досягти
дивовижної гармонії у
зображені мрії та
неминучості її краху.

Шоу, И.
Богач, бедняк :
[роман] / Ирвин Шоу ;
[пер с англ. И.
Басавиной]. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 797 с.
Багато творів
знаменитого
американського
письменника Ірвіна Шоу
стали світовими
бестселерами. Та все ж
найкращою книгою
письменника, завдяки якій
його ім'я назавжди
залишиться в історії
літератури другої половини
ХХ століття, беззаперечно
є роман "Богач, бідняк".
Саме його представлено в
цьому виданні.

Бродский, И.
Конец прекрасной
эпохи : стихотворения
1964-1971 / Иосиф
Бродский. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 138 с.
В серії «Азбукакласика» виходять збірники
віршів
І. Бродського, повторюючи
видання, які випускались с
1977 по 1996 рік
американським
видавництвом «Ардіс».

Вазари, Дж.
Жизнеописания
наиболее знаменитих
живописцев / Джорджо
Вазари; [пер. с. итал.
А. Венедиктова,
А. Габричевского]. - СПб.
: Азбука-классика, 2004. 672 с.
Джоржо Вазари –
італійський живописець і
архітектор. У цьому
виданні читач знайде не
лише пізнавальний
матеріал (життєписи
найвідоміших живописців),
але і цікаве, насичене
подіями оповідання, що
дає уявлення про автора
книги як про белетриста,
майстра слова.

Дали, С.
Дневник гения /
Сальвадор Дали; пер. с
фр. Л. Цывьяна. - СПб. :
Азбука-классика, 2006. 280 с.
Сальвадор Далі,
видатний майстер
світового живопису,
виявився свідком і
учасником головних подій в
мистецтві ХХ століття.
"Щоденник генія" – це
свого роду підведення
підсумків, це напрочуд
відверта книга, що дає
переконливу відповідь на
питання: хто ж такий
Сальвадор Далі.

Кейн, Дж.
Почтальон всегда
звонит дважды : [роман] /
Джеймс Кейн ; [пер. с анг.
И. В. Тополя, А. А.
Васильева]. - СПб. :
Азбука-классика, 2004. 253 с.
Кейна деякі критики
називають одним з
основоположників "крутої"
школи в класичному
американському детективі.
Світову славу письменнику
приніс роман "Почтальон
всегда звонит дважды". Він
був не раз екранізований.
Найбільш відома версія
Боба Рафелсона з Джеком
Ніколсоном і Джесікой Ланг
в головних ролях.

Нейл, Х.
Некоторые девушки
кусаются : роман / Хлоя
Нейл ; [пер. с англ.
Ирины Савельевой]. СПб. : Азбука-классика,
2010. - 381, [2] с.
Меріт, аспірантка
університету Чикаго, не
бажала собі такої долі, але
пізня прогулянка через
парк закінчилася погано – її
перетворили у вампіра. Та
хоча зроблено це було з
добрими намірами, дівчині
непросто було погодитися
з тим, що тепер прийдеться
закинути дисертацію та
поринути у нічне життя у
буквальному сенсі цього
слова.

Вишневский, Я. Л.
Аритмия чувств /
Януш Леон Вишневский,
Дорота Веллман ; [пер. с
пол. Анатолия Ройтмана].
- СПб. : Азбука-классика,
2010. - 254, [1] с.
Вперше автор розповідає
про себе, ділиться з
читачами своїми думками
про життя, кохання та
літературу. Відповідаючи
на гострі, провокаційні
питання журналістки
Вішневський, розкриває
перед читачами власні
таємниці та секрети
творчої кухні, ділиться
своїми печалями, надіями
та мріями.

