


Далеко не кожна книга екранізується. 
Екранізація книг – це завжди хвилююче 

почуття для читача, адже ті, хто знає 
сюжет і кінцівку, очікують від фільму 

масу вражень.  

До Вашої уваги пропонується добірка книг, які були втілені на 
екрані і з яких варто почати цей власний експеримент. 



Зворушлива історія життя 
Феріде, повна несподіваних 

поворотів, пригод та 
страждань. Пристрасть і 

зрада, біль і радість, сльози і 
надія на нове щастя – такі 

вічні теми... 

Роман став панорамою Османської імперії 
XIX століття. Це одна з найвідоміших книг 

про кохання.  



У романі змальовано запаморочливу кар’єру 
вчорашнього колоніального солдата, який 

стає впливовим журналістом завдяки 
єдиному таланту – таланту подобатися 

слабкій статі. 



Дія роману відбувається в епоху Наполеонівських воєн.  

Насичений подіями і цікавими 
спостереженнями побуту свого часу, 
пройнятий іронією і сарказмом, роман 
зайняв почесне місце в списку шедеврів 

світової літератури. 



«Жінка в білому» – один з кращих зразків 
світової детективної літератури. В основі 

роману захоплюючий сюжет про злочин, 
який задумано й здійснено заради грошей. 



Фредерик Клеґґ – нічим не примітний банківський 
клерк. Його пристрасть – метелики.  
Він знає про них все. Але знаходиться  

екземпляр, набагато цікавішій за  
метеликів – сусідська дівчина Міранда.  



«Сніданок у Тіффані» – це маленька книжка про велику мрію та 
вічні пошуки людиною того місця у світі,  
яке вона цілком могла б назвати своїм.  



«Життя у позику» – це історія кохання 
гонщика і хворої на туберкульоз дівчини, 

для якої кожен день – вічність.  



Бажаючи лишатися вічно молодим, юнак 
продає свою душу...  

Портрет, написаний талановитим 
художником, бере на себе всі вади і гріхи 

свого власника.  



Це історія про розслідування серії трагічних і 
таємничих смертей ченців в 

бенедиктинському монастирі Італії в період 
сум’яття та епідемії чуми XIV століття. 



Роман про життя та смерть «найгеніальнішої 
та самої огиднішої фігури» вісімнадцятого 

століття – Жана-Батиста Гренуя.  



Розумово відсталий Чарлі Гордон 
погоджується на ризикований науковий 
експеримент – понад усе він мріє стати 

розумним. Після надскладної операції на мозку 
його інтелект дійсно стає блискавичним.  
Але, які наслідки спричинить цей дослід... 

За романом знято однойменний фільм. 



Це роман про велику любов до жінки, про очікування, які 
відрізняються від реальності. Про самотність того, хто завжди в 
центрі уваги.  



Один з кращих творів Ірвіна Шоу, в якому 
письменник стежить за долею двох 

поколінь родини Джордахів, емігрантів з 
Німеччини.  



Книжки під забороною. Пожежники спалюють 
будинки, у яких знайдено книжки. Гай Монтаг 
працює пожежником і цілковито задоволений 

своєю роботою.  
Але одного разу до рук Гая потрапляє книга, і 
його світ перевертається з ніг на голову… 



Кілька дітей потрапляють на безлюдний 
острів, схожий на райський куточок. Тут є все, 

крім дорослих. Відразу визначаються два 
лідери. Надто скоро діти забувають не тільки 
про дружбу й порядність, а навіть про людську 

подобу...  
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