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Абрамов, Ю. А. Сто великих книг / Ю. А. Абрамов, В. Н. Демин. - М. : Вече, 

2004. - 473, [5] с. : ил. - (100 великих) 

Анотація: 

Перелік найбільш відомих творів світової літератури (наукової та популярної) всіх 

часів та народів укладались та видавались неодноразово. Автори книги пропонують 

свою версію. 

 

 

 

Баллантайн, П. Министерство особых происшествий / Пип Баллантайн, Ти 

Моррис ; [пер. Игорь Толок] = Phoenix Rising / Pio Ballantine, Tee Morris. - 

Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. досуга, 2012. - 430 с. 

Анотація: 

Він боїться зброї і жінок. Для неї немає кращої музики, ніж шум погоні та гуркіт 

вибухів. Разом вони повинні продертися просто в серце Братства Фенікса, до джерел 

геніального злочинного задуму, інакше вся Англія впаде до ніг Фенікса... Замішаний 

на карколомних пригодах і спецефектів коктейль зі старих добрих вікторіанських 

часів та технологій, небачених для епохи парових двигунів! 

 

 

 

Білоус, І. Данило Галицький. Гальшка - княжна Острозька. Семен Височан : 

укр. іст. драми / Іван Білоус. - Рівне : Волин. обереги, 2004. - 235 с. 

Анотація: 

Ця книга розкриває широкому загалу читачів долі наших пращурів, історичні події 

минулого України, зокрема Галичини та Волині доби князя Данила Галицького, 

княжни Гальшки Острозької - мецената Острозької Академії та Семена Височана - 

полковника, керівника народного повстання на Підгір’ї. Всі герої прожили досить 

складне, трагічне життя. Поруч з великим коханням іде невидана підступність не 

тільки збоку ворогів, але і збоку близьких їм людей. 

 

 

 

Браун, Д. Янголи і демони : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. Анжели 

Кам’янець] = Angels & Demons : A Novel / Dan Brown. - 5-те вид. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2016. - 541 с. 

Анотація: 

Всесвітньо відомого фахівця з релігійної символіки Роберта Ленґдона терміново 

викликають до Швейцарії, щоб дослідити загадковий знак, випалений на грудях по-

звірячому вбитого фізика. Він робить приголомшливе відкриття: це справа рук 

давнього ворога Церкви - таємної організації ілюмінатів. Крім того, у Ватикані 

закладено надпотужну бомбу, яка має знайти саме Ленґдом разом із чарівною 

жінкою-науковцем Вітторією Ветрою. На них чекає шалена пригода: йдучи слідом 

безжального вбивці, збирати трупи, видиратися на собори, спускатися в підземелля, 

щоб знайти нарешті лігво ілюмінатів і врятувати Святий престол. 



Вдовиченко, Г. Купальниця : роман / Галина Вдовиченко. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2012. - 237 с. 

Анотація: 

У напіввимерлому містечку жили собі брат Роберт і сестра Короліна. 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... 

 

 

 

Гурницька, Н. Мелодія кави у тональності сподівання : роман / Наталія 

Гурницька. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 250, [3] с. : мал. 

Анотація: 

Анна таки вирвала в долі надію на майбутнє без Адама. Не білий панський будинок 

з кам’яними колонами, де вона тепер господиня, не поважний статус удови 

заможного шляхтича, не багатство чи впевненість у завтрашньому дні, а дитину від 

Адама, яку носить під серцем. Заради цієї дитини могла б жити, бо живуть же якось 

інші. Слабка жінка. Чи здужає вона вгамувати біль утрати й навчитися жити без 

Адама, чи зуміє завершити чоловікові справи та допомогти зрадженій у першому 

коханні кузині, чи відгукнеться її серце на знову почуту мелодію любові? А що, як у 

чужій, випадково розгаданій таємниці вона вловить ту саму тональність - сподівання 

дива? 

 

 

 

Дочинець, М. Розрада гора. Під Вороновим крилом / Мирослав Дочинець ; [ред. 

О. Козоріз ; іл. Андрія Пушкарьова]. - Мукачево : Карпат. вежа,  

2017. - 184, [7] с. : рис. 

Анотація: 
Ця книжка - продовження циклу («Многії літа. Благії літа», «Вічник», «Світован», 

«Синій зошит») про дивовижного карпатського старця Андрія Ворона. У ній - 

крихти його мудрих роздумів, спогадів, передбачень, одкровень і порад, як жити 

довго в здоров’ї, щасті, спокої і радості. Себто філософія життя для кожної людини і 

на кожен день. 

 

 

 

Корсак, І. Запізніле кохання Миклухо-Маклая : роман / Іван Корсак. - Київ : 

Ярославів Вал, 2016. - 229 с. : рис. - (Сучасний Бестселер України) 

Анотація: 

Пантелеймон Куліш якось писав: «Багато нашого по чужих хатах позалежувалось, 

що не всяке вже й пізнає, чиє воно сперше було. Багато позабирали в нас усякого 

добра сусіде, багато і самі наші предки по чужих людях порозносили... А воно Бог 



зна коли було наше «непрошене й не дане», тільки що не було в нас на Вкраїні 

захисту все те ховати». Серед імен, яких «сусіде позабирали» є ім’я славетного 

вченого і мандрівника Миколи Миклухо-Маклая. 

Саме про нього йдеться у новому романі Івана Корсака. 

 

 

 

Корсак, І. На розстанях долі : роман / Іван Корсак. - Київ : Ярославів Вал, 2017. 

- 331 с. : рис. - (Сучасний Бестселер України) 

Анотація: 

Трагічна і щаслива доля інтелігенції... Бути високо поцінованою суспільсвом де-юре 

і водночас - бути приниженою й упослідженою де-факто, не піднімаючись вище 

визначення «прошарок». Бути спокушеною підкупом: коли успішно, коли ні... 

Але й - бути в усі часи незламною, витягуючи себе, як барон Мюнхаузен за чуба, 

свій народ зі смердючого болота бездуховності і деградації. Цей роман - про 

дивовижні й розмаїті долі інтелігенції в середині пекельного XX століття, серед 

яких - засновник УПА Тарас Бульба-Боровець і командувач УНА Павло Шандрук. 

 

 

 

Косач, Ю. День гніву : роман про 1648 р. / Юрій Косач. - Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2016. - 506, [1] с. - (Класика XX століття) 

Анотація: 

Роман «День гніву» блискучого, хоч і вельми контроверсійного, українського 

письменника-еміґранта Юрія Косача, племінника Лесі Українки, - вочевидь, 

найталановитіше белетристичне відображення бурхливої епохи Хмельниччини в 

українській літературі. Написаний у Німеччині протягом 1947-1948 рр. і практично 

невідомий сучасному українському читачеві, цей високомайстерний роман 

змальовує яскраву картину вибуху всенародного повстання під проводом гетьмана 

Богдана-Зиновія Хмельницького 1648 року. 

 

 

 

Роздобудько, И. Пуговицы : романы / Ирэн Роздобудько. - Харьков ; Белгород : 

Клуб Семейн. досуга, 2016. - 379, [1] с. 

Анотація: 

Життя часто не вкладається у схему банального любовного трикутника. Та й сама 

любов, якщо вона справжня, не живе в повітряних замках, а ходить босоніж по землі 

- по камінню й битому склу, знаходячи правильну дорогу за вирваними по-живому 

ґудзиками-шансами. Майбутній сценаріст Деніс Северін, відомий режисер 

Єлизавета Тенецька та її дочка - талановита художниця Ліка - пройдуть непростий 

шлях від руйнівної егоїстичної пристрасті до любові, яка дарує можливість жити для 

інших, не зраджуючи себе, чути і бути почутими та творити змінюючи світ на 

краще. 

 



Сорока, Ю. Хотин : іст. роман / Юрій Сорока. - Тернопіль : Мандрівець, 2007. - 

(Мандрівець у часі) 

Кн. 1. - 2007. - 273 с. : рис. 

 Анотація: 

1621 рік. Три величезні армії, подолавши сотні кілометрів, розташувалися під 

Хотином. Троє друзів - Андрій Кульбаба, Микита Непийпиво та Максим Горбоніс - 

під проводом Петра Сагайдачного здобувають славу собі й Україні, непохитно 

відбиваючи одну за одною ворожі атаки. 

Незламна воля, міцна дружба, справжнє кохання, політичні інтриги, страх і 

ненависть чекають на вас на сторінках цього роману. 

 

 

 

Сорока, Ю. Хотин : іст. роман / Юрій Сорока. - Тернопіль : Мандрівець, 2007. - 

(Мандрівець у часі) 

Кн. 2. - 2007. - 248 с. : рис. 

 Анотація: 

Продовження розповіді про пригоди трьох друзів під час Хотинської битви 1621 

року. Андрій вже знайшов свого батька, курінним отаманом обрали козаки Микиту, 

і лише Максим не може наздогнати своє кохання... 

 

 

 

Талан, С. Надежда : роман / Светлана Талан. - Харьков ; Белгород : Клуб 

Семейн. досуга, 2016. - 301 с. 

Анотація: 

Нещасливе дитинство залишило глибокі рубці в серці Павліни: вона соромиться 

себе й уникає чоловіків. Але мама завжди говорила, що будь-який кошмар 

минущий. І настав Павлінчин час: вона приваблива й упевнена в собі! Дівчина 

знайомиться з Юрком, і юнак привідкриває їй незнане почуття любові. Здавалося, 

найстрашніше позаду, але раптом Юра від’їздить не попрощавшись... Що саме він 

дізнався? 

 

 

 

Фаріон, І. Крапля / Іван Фаріон. - Київ : Просвіта, 2017. - 190, [1] с. : фот. 

Анотація: 

За життя київський поет Іван Фаріон зміг познайомити читача лише з однією зі своїх 

творчих іпостасей - перекладацькою. Видана завдяки Олексієві Михайлову збірочка 

перекладів творів С. Есеніна «У попелі зотлілих почуттів» (2000) засвідчила 

неабияку майстерність Фаріона-перекладача. Пропонована тепер книжка «Крапля» 

всебічно репрезентує поетичну творчість цього скромного автора: тут ви знайдете і 

лірику, і пісенні, й гумористичні тексти, і твори для дітей та про дітей, і, звичайно ж, 

переклади. 

 



Шах, С. Мышеловка : [роман] / Сайра Шах ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - 

Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. досуга, 2013. - 365 с. 

Анотація: 

Анна і Тобіас довгі роки планували дитину. І от, коли вони стали батьками, було 

ухвалено рішення переїхати з дощового Лондона на південь Франції, де вони 

зможуть виховувати немовля в ідеальних умовах. Але молода родина опиняється в 

напівзруйнованому, населеному гризунами будинку, і кожна неприємність тягне за 

собою іншу. Анна має намір повернути своє життя в звичне русло чи бодай вигнати 

з кухні мишей, що влаштувалися там. Але чим більше вона намагається змінити 

ситуацію, то більше та виходить з-під контролю... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


