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Дебютний детектив «Пастка для  
жар-птиці» приніс авторці першу, але 

не останню нагороду у конкурсі 
літературних відкриттів «Коронація 

слова».  

Популярність серед українських 
читачів  здобула романом «Ґудзик», до 
якого написала кіносценарій. Це роман 

про людей, про їхні долі, рішення і 
пошуки щастя.  



«Ескорт у смерть» – психологічний трилер, розповідає 
про серію загадкових вбивств, жертвами яких стають 

молоді і привабливі хлопці з агентства «Ескорт». Сюжет 
постійно тримає читача в напрузі, а деякі його повороти 

здатні приємно здивувати. 

 «Ця книжка – данина моєму дитячому захопленню 
Олександром Дюма і... повна авантюра щодо всіх, 

можливо, впізнаваних історичних осіб, котрі живуть 
на цих сторінках...» 

Ірен Роздобудько 



Сьогодні вона дізналася, що цей сонячний день – останній 
у її житті. Досі Мирослава переймалась простими 

побутовими турботами: дім, робота, чоловік… Чи 
наважиться вона хоча б тепер повернути жадане й 

давно забуте відчуття справжнього ЩАСТЯ? Як їй 
прожити свій останній день? 

Його історія – це історія ранкового прибиральника в 
мальтійському готелі, на екзотичному острові у 

Середземному морі. Як і чому туди потрапив наш земляк? 
Чи варто шукати химерного щастя в далеких світах, 

якщо втекти від себе – неможливо?.. 



«Я не знаю, хто він такий – цей мсьє Паскаль…Для себе я 
назвала цей роман «філософською містифікацією»… 

Якщо в житті відбудеться щось незвичайне, на 
запитання «Чому?» я відповідатиму: «Так хоче мсьє 

Паскаль!» 

Зів’ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю за 
минулим треба викидати. Про це – історія двох 

актрис…Все життя вони запекло ворогували між собою, 
адже були суперницями в коханні до чоловіка, який 

виявився не вартим любові та самопожертви. І тільки 
наприкінці життя обидві зрозуміли, що могли бути... 

найкращими і найвірнішими подругами.  



 Можливо, ви їх зустрічали... Тих, хто за одну-дві хвилини 
здатен зробити чи виправити помилку. Тих, хто, 

здатен «їхати світ за очі» у пошуках пригод або слави, не 
розуміючи, що шукає себе. Тих, кого називають 

неприкаяними, адже вони живуть на межі добра і зла... 

Одного разу ми народжуємося на світ. Починаємо шукати 
сенс життя. Робимо помилки. Розчаровуємося. Падаємо. 

Злітаємо. Віримо. Зневірюємося. Одного разу нам усім 
хочеться повірити в диво. Приміряти на себе бодай одну 

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



Якби можна було повернутися в минуле і щось 
змінити – хто про таке не мріяв? Навіть успішній 
журналістці й начебто щасливій дружині Ніці є що 

виправити… 

Юна Марія Гурчик обожнює дві речі: детективи доктора 
Шерла та розслідування загадкових злочинів. Ось і цього 
разу вона не може відмовитись від нової справи! Убито 

талановитого інженера, а з його дому викрадено 
креслення нової моделі аероплана. Під підозрою всі! Та не 

всі виживуть... 



Ця книга для тих, хто носить в кишені скляну кульку, 
хто не губить ґудзиків і не тримає в душі зів’ялих 

квітів. Одним словом, книга для вузького і 
втаємниченого кола читачів Ірен Роздобудько.  

 Ця гарна молода жінка могла б зробити блискучу кар’єру в 
Європі... Натомість вона стала однією з найяскравіших 

постатей українського спротиву і загинула в Бабиному Яру 
нескореною. З часу життя Олени Теліги і її побратимів 

проминуло багато років, а Україна досі стоїть кісткою в 
горлі імперських амбіцій – у центрі Європи. 
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