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Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / Світлана Алексієвич ; [пер. 

з рос. Володимира Рафєєнка]. - Харків : Віват, 2016. - 398, [1] с. 
Анотація:  

Ця книжка про війну розпочинає художньо-документальний цикл «Голоси 
Утопії» російськомовної білоруської письменниці Світлани Алексієвич. 

Книга-сповідь, документ людської пам’яті, запис історії жінок, яким війна 
дала в руки зброю для захисту рідної землі від фашизму. Це дослідження 

духовного світу жінок, що виживали в нелюдських умовах війни. 
 
 

Алексієвич, С. Цинкові хлопчики / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос.: 
Тетяни Комлик і Дзвінки Трохтушко]. - Харків : Віват, 2016. - 366, [1] с. 

Анотація:  
Без цього роману вже неможливо уявити історію афганської війни й 

останніх років радянської влади. На його сторінках розкрито правдиві 
реальні життєві сюжети про ту війну в спогадах тих, чиї життя 

розділилися на до і після, передано горе матерів «цинкових хлопчиків», які 
прагнули дізнатися правду про те, як і за що воювали та гинули в Афгані 

їхні сини. 
 
 

Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме : роман / Джон Бойн ; пер. с 
англ. Елены Полецкой. - М. : Фантом Пресс, 2010. - 149, [3] с. 

Анотація:  
Не просто розповісти у кількох словах про цю незвичайну книгу. Читача 

очікує незвичайна та унікальна подорож разом з дев’ятирічним хлопчиком 
на ім’я Бруно. Але книга не для дітей, а навпаки, це дуже доросла книга, 

звернення до людей, які знають що таке колючий дріт. Саме колючий дріт 
з’явиться на шляху Бруно та читачів роману. 

 
 

Браун, Д. Інферно / Ден Браун ; [пер. з англ. Володимира Горбатька] = 
Inferno / Dan Brown : роман. - Вид. 2-ге. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2016. - 606, [2] с. 
Анотація:  

Після того як на нього було скоєно замах, професор Роберт Ленґдон 
втратив пам’ять. «Шукайте і знайдете» - ці слова з безсмертної поеми 

Данте лунають у його голові. Вони, безумовно, ключ до таємниці... але до 
якої? 

 
 
 
 
 



 
Винничук, Ю. Лютеція : роман / Юрій Винничук. - Харків : Фоліо,  

2017. - 312, [3] с. 
Анотація:  

Роман «Лютеція» - черговий постмодерний витвір Юрія Винничука з 
елементами містики, детективу, еротики, гумору і смутку. Таємничу 

Лютецію, дівчину зі снів, розшукують герої роману. На перепоні цих 
пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена 

карт. А десь поза цим світом триває Велика Битва, звістки про яку 
приносять ціною свого життя мужні Листарі, до яких належить і 

Лютеція. 
 
 

Ґеррітсен, Т. Асистент : роман / Тесс Ґеррітсен = The Apprentice : A 
Novel / Tess Gerritsen. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 365, [1] с. 

Анотація:  
Минув рік з того дня, як детектив Джейн Ріццолі відправила за ґрати 
серійного вбивцю Воррена Гойта на прізвисько Хірург. Тоді вона дивом 
урятувалася від його скальпеля. І от на вулицях міста з’явився новий 
убивця. Він так само, як і Гойт, залишає на місці злочину акуратно 
складену нічну сорочку. Джейн здогадується, що в Хірурга з’явився 

асистент. А незабаром приходить звістка: Гойт втік із в’язниці. Злочинці 
об’єдналися. Детектив зрозуміє, що наступною жертвою має стати 

вона... 
 
 

Ґеррітсен, Т. Хірург : роман / Тесс Ґеррітсен = The Surgeon : A Novel / 
Tess Gerritsen. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 92 с. 

Анотація:  
Убивця вдирається в домівки самотніх жінок. Він не просто їх вбиває. Він 

виробляє з ними таке, через що здобув прізвисько Хірург... Душогуб 
ретельно створює стиль серійного маніяка, вбитого два роки тому. А 

головною його ціллю стає остання жертва попередника, якій дивом 
удалося вцілити. Життя Кетрін Корделл знову під загрозою... 

 
 

Гуртовенко, Р. Біоподи : технотрилер нового покоління / Роман 
Гуртовенко. - Львів : ЗУКЦ, 2017. - 275 с. 

Анотація:  
Події роману відбуваються у майбутньому. З розвитком науково-

технічного процесу людство навчилося проводити операції із пересадки 
мозку у штучне біонічне тіло, аби зробити своє життя вічним.  

Людей які перейшли існувати у штучне тіло, стали називати біоподами.  
Згодом всю владу у світі захоплює корпорація, яка стала монополістом із 

випуску штучних тіл. Головний герой роману, хлопець на ім’я Кліо, був  



 
народжений в одній із таких лабораторій. Його звичне безтурботне 

життя у спеціалізованій резервації, в якій жили підлітки, що очікували на 
операцію, перетворюється у змагання за виживання після того, як 

корпорація приймає рішення припинити виробництво нових людей, а 
рештки, що залишилися, - вирішує знищити. Кліо вдається втекти до 

повстанців, які відмовилися від проведення операцій з пересадки мозку та 
не визнали владу корпорації. Йому належить дізнатися страшну правду 

про біоподів та стати одним із лідерів повстання. 
 
 

Донцов, Д. Московська отрута / Дмитро Донцов ; [голов. ред. 
Олександр Стебляк]. - Київ : Стебеляк О. М., 2015. - 295 с. 

Анотація:  
Режими в Московщині змінюються - від царату, комунізму аж до 

демократії - та суть її отруйної політики, як проти свого населення, так і 
проти сусідів, зокрема - України, залишається незмінною. 

Коротко про книгу можна сказати, дещо перефразувавши пророчі слова 
автора, з яких він розпочинає книгу: майже 75-літня окупація України 

комуністичною Московщиною до краю спантеличила політичну думку 
українську і над Дніпром, і в Галичині, і на еміграції. Люди прихильним оком 
споглядають на кокетуючі з комунізмом соціалізм і так звану демократію, 

відкидаючи все, що стоїть «впоперек дороги цим режимам: націоналізм, 
релігію і т. п.». 

 
 

Жадан, С. Вогнепальні й ножові : поезія / Сергій Жадан. - Харків : 
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2012. - 157, [3] с. : фот. кольор. 

Анотація:  
Нова поетична книга Сергія Жадана є збіркою біблійних та кримінальних 
балад, герої яких вперто й послідовно рухаються таємничими стежками, 

намагаючись будь-що здійснити всі свої мрії і залишити місце злочину. 
Апостоли та бойовики, пророки й біженці, агітатори і відступники, 

сирени, демони й зомбі - персонажі цієї книги свідчать про час та 
заповнюють простір, з якого з'являються вірші - ліричні й піднесені, радісні 

й ностальгічні, вогнепальні й ножові. 
 
 

Кешеля, Д. Родаки : роман-колаж / Дмитро Кешеля. - Київ : Академія, 
2017. - 383 с. - (Ім'я). 

Анотація:  
Багато стихій, історій і почерків у цьому романі: екзотика краю і 

унікальність покарбованих вітроломами доль, містичні сили світу, 
фатальності життя і відчайдушне чіпляння за нього, а над усім - 

невблаганний час. 



 
Киз, Д. Таинственная история Билли Миллигана / Дэниел Киз ; [пер.  

с англ. Ю. Федоровой]. - Минск : Харвест, 2015. - 462, [1] с. :  
портр. - (Интеллектуальній бестселлер. Читает весь мир). 

Анотація:  
Біллі прокидається та бачить, що він в тюремній камері. Йому 

повідомляють, що він скоїв згвалтування та вбивство. Білі в шоці - він 
цього не робив! Останнє в його пам’яті - це те, що він хотів скинутись із 
даху школи. Йому кажуть, що це було сім років тому. У Біллі знову вкрали 
частину життя! Його не розуміють. Таке трапляється з ним не в перше. 

 
 

Кідрук, М. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. - Харків : 
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 364, [2] с. : фот. кольор., фот. 

Анотація:  
Чи не кожний хлопчик у дитинстві мріяв стати мандрівником... Але щоб 
здійснити цю мрію в дорослому житті, треба багато рішучості й трохи 

авантюризму. Двоє друзів вирушають у мандрівку країною давніх інків, 
долаючи справжні небезпеки і втрапляючи у веселі пригоди, щоб дістатися 

до острова Пасхи - маленького шматка суходолу посеред Тихого океану. 
Пупа Землі, який упродовж тисячоліть охороняють кам’яні велетні моаї і 

який дуже нагадує людство в мініатюрі... 
 
 

Кізі, К. Над зозулиним гніздом : [роман] / Кен Кізі ; [пер. з англ. 
Наталя Тисовська]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 351 с. 

Анотація:  
Очима індіанця-напівкровки Вождя Бромдена, якого всі вважають 

глухонімим, читач побачить героїчну боротьбу веселого шахрая Рендла 
Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що підкорив уже собі 

все людське життя. 
 
 

Кінг, С. Воно : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ.: Олександра 
Карасюка, Сергія Крикуна, Анастасії Рогози] = It : A Novel / Stephen 

King. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 1340, [2] с. 
Анотація:  

Воно - це пекельна істота, що наче випірнула з нічних кошмарів. Воно 
живиться людським страхом... Колись давно семеро підлітків змогли Його 
перемогти. Але майже тридцять років по тому Воно повертається, щоб 
помститися. І вже дорослі друзі мають вступити в нову битву зі Злом... 

Не читайте цю книгу в темряві або на самоті. Адже Воно може бути 
поруч. 

 
 



 
Коельйо, П. Як течія річки : збірка / Пауло Коельйо ; пер. з порт. 

Віктора Шовкуна. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,  
2017. - 236 с. 
Анотація:  

На сторінках книги зібрані оповідання про події, пережиті автором, 
історії, які він чув від інших, а також роздуми, які відвідували його на різних 

ділянках течії річки його життя. 
 
 

Коельйо, П. Переможець завжди самотній : роман / Пауло Коельйо ; 
пер. з порт. Віктора Шовкуна. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,  

2016. - 445, [3] с. 
Анотація:  

Цей роман відкриє незнані течії світу та моди: потаємні, глибинні - де 
зливаються кінокорпорації, ділки відмивають гроші, а продюсери 

вирішують долі колишніх мегазірок, і стрімкі поверхневі - де юні моделі й 
актриси-початківці живуть невиправданими надіями й вірять у каниську 

легенду про Бріджит Бардо. І коли в цей світ вторгнеться серійний убивця, 
яким керує мрія очистити світ, чи зможе хтось дати відсіч його 

божевіллю й інстинкту руйнування? Чи багато людей загине, як гинуть 
мандрівники в пустелі, задивившись на міраж? 

 
 

Коельйо, П. Адюльтер / Пауло Коельйо ; [пер. з порт. Віктора 
Шовкуна] = Adulterio / Paulo Coelho : роман. - 2-ге вид. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2017. - 284, [2] с. 
Анотація:  

На перший погляд вона має все: коханого чоловіка, чарівних дітей, успішну  
кар’єру... Але одного дня Лінда усвідомлює, що таке життя, про яке інші  

тільки мріють, їй несила терпіти. Все, що вона відчуває, - це сама 
порожнеча. Чим можна зарадити, коли, здається, усі мрії здійснилися й 
більше нема чого бажати? Зустріч із Жакобом, її колишнім бойфрендом, 
пробуджує в жінці забуту пристрасть і гостроту почуттів. Але рано чи 

пізно доведеться зробити вибір. Можливо, найважливіший у житті. 
 
 

Коельйо, П. Шпигунка / Пауло Коельйо ; [пер. з порт. Ірини Палій] = 
A Espia / Paulo Coelho : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,  

2017. - 186, [2] с. 
Анотація:  

Вона - сонце, що засліплює зірки... Вона - Мата Харі, танцівниця і 
спокусниця найбагатших і найвпливовіших чоловіків, чиє життя сповнене 
небезпек та інтриг. Вона кинула виклик забобонам, ставши найлютішим 

ворогом паризьких аристократок - їхніх дружин... Добропорядна  



 
Маргарета вже ставала колись місіс Мак-Леод, аби вирватися на волю. 

Нове ім’я - німецький позивний - замісь перепустки в покраяній фронтами і 
кордонами Європи приведе її до французької в’язниці. 

Найнебезпечніша шпигунка і подвійний агент? Хто вона, та, що пише 
листи-сповідь для єдиної людини, яку любила більше за життя - своєї 

доньки. 
 
 

Кокотюха, А. Втікач із Бригідок : [роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : 
Фоліо, 2017. - 282, [3] с. - (Ретророман). 

Анотація:  
Львів, осінь 1916 року. Героя війни, українського січового стрільця Захара 

Ладного підозрюють у вбивстві через ревнощі. Його взяли під варту і 
тримають у тюрьмі Бригідки. Звинувачення кидає тінь на всіх 

добровольців. Захистивши стрільця, Климентій Кошовий може врятувати 
честь Легіону. І хоча Клим через війну покинув адвокатську практику, він 

погоджується спробувати. Далі події розвиваються стрімко: ладний 
робить відчайдушну спробу втекти з в’язниці, взявши Кошового в 

заручники. Почавши приватне розслідування, Клим і його друг Йозеф 
Шацький знову занурюються в світ криміналу, де вже наново поділили 
владу, ближче знайомляться з січовими стрільцями та стикаються з 

хитрощами російських шпигунів. А розбрат, який таємний ворог сіє 
довкола, вперше ставить під загрозу кохання українця Кошового і полячки 

Магди Богданович... 
 
 

Кокотюха, А. Київські бомби : [роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : 
Фоліо, 2017. - 313, [4] с. - (Ретророман). 

Анотація:  
1907 рік. У Російській імперії - конституційний переворот. Влада широким 
фронтом наступає на громадянські права та свободи людей. У відповідь 

звучать постріли та летять саморобні бомби. Київ тих часів стає ареною 
бойових дій. Тут, немов гриби, виростають бойові організації, чиї дії вже не 
підпорядковані єдиному центру. Андрій Волох, молодий українець, вигнаний 
з університету за участь у протестах, теж бере до рук зброю. Тепер він - 

Полтава. І його подальша доля тісно переплітається з долями 
радикального ватажка бойовиків Залізняка, професійного терориста 
Штерна, жандармського ротмістра Підвисоцького та Фаїни - вдови 
страченого революціонера, котра прагне помсти. Але чи в повній мірі 

прийнятні ідеї тотального терору для таких, як Полтава? Тим більше 
якщо терор - зброя не лише бойовиків, а й влади яка з ними бореться... 

 
 
 



 
Кокотюха, А. Колекція гадів : [повісті] / Андрій Кокотюха. - Харків : 

Фоліо, 2017. - 185, [4] с. - (TeenBookTo). 
Анотація:  

Схоже на ящірку, тільки в кілька разів більше, плямиста шкіра, гострі зуби, 
хижий погляд... Такі екзотичні тварини з’явилися раптом у звичайній річці 

на Полтавщині. Але щойно Максим Білан дізнався про велике викрадення 
екзотичних рептилій з тераріуму, зрозумів: не фантастика це, а 

детектив. Тож разом зі своїм другом Денисом Черненком він починає 
шукати злодіїв. А ще невгамонні сищики закриють небезпечний клуб 

Боягузів, зловлять за руку викрадачів дітей і навіть зможуть зашкодити 
спробі створити злодійську корпорацію в рідній школі. Пориньте у 

небезпечні та веселі пригоди із шаленою парочкою ваших ровесників! 
 
 

Кокотюха, А. Привид із Валової : [роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : 
Фоліо, 2017. - 282, [6] с. - (Ретророман). 

Анотація:  
Початок XX століття., 1909 рік. Успішний київський адвокат Клим 

Кошовий від переслідувань царської охранки тікає до Львова, де стає лише 
скромним помічником старого нотаря. Його нудні злиденні будні порушує 
візит комісара кримінальної поліції: у кишені трупа, знайденого у будинку 
на вулиці Валовій, виявили візитівку Клима. Сам чоловік загинув за досить 

дивних обставин, хоча офіційно це нещасний випадок. Але той дім має у 
Львові недобру славу. Кажуть, у ньому вже сто років блукає привид Чорної  
пані. Всякого , хто зустрічається з нею, чекає погибель. І така смерть на 
Валовій - не перша. У гонитві за привидом Кошовий та його відданий друг 
Йозеф Шацький змушені зануритися у львівські нетрі та спуститися на 

саме дно. Ризикуючи життям, вони таки дізнаються правду про привида. І 
вона не дуже сподобається загадковій та впливовій красуні Магді 

Богданович... 
 
 

Курков, А. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій 
Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - 2-е вид., випр. та допов. - Харків : 

Фоліо, 2013. - 382, [1] с. : фот., к. 
Анотація:  

«У житті найцікавіше - це життя», - сказав одного разу Андрій Курков, 
звертаючись до своїх читачів. І його новий роман «Львівська гастроль 

Джимі Хендрікса», де переплітаються дійсність і вигадка, де немає межі 
між реальністю і сюрреалізмом, яскраве тому підтвердження. Над 

сухопутним Львовом літають чайки, і в місті часом пахне морем. Колишні 
хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському 

цвинтарі біля могили... американського рок-співака і гітариста Джимі 
Хендрікса. А по стародавніх вулицях міста носиться старенька іномарка з  



 
людьми, жадаючими вилікуватися... 

 
 

Лис, В. Камінь посеред саду : роман / Володимир Лис. - 2-ге  
вид. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 250, [3] с. 

Анотація:  
Жив собі звичайний чоловік, до міри успішний... Але в житті, мабуть, 

кожного настає мить, коли розумієш, що все летить шкереберть. І те, що 
здавалося міцним і справжнім, виявляється морнотою - робота, родина, 

кохання... Та годі - чи кохав ти взагалі по-справжньому?! Що це? Криза 
середнього віку? Поклик власної душі, яку ти давно занедбав? У житті 

Андрія Трояна настав саме такий момент. Коли треба вирішити, хто ти, 
де ти й куди йдеш... Можна довго заплющувати очі та робити вигляд, ніби 

нічого не відбувається. А можна нарешті наважитися й підняти 
таємничий камінь із саду своєї душі. Чи вийде це в Андрія? А у вас? 

 
 

Лис, В. Місяць, обмитий дощем : збірка / Володимир Лис. - Харків : 
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 349, [2] с. 

Анотація:  
Ця збірка різнобарвних, але водночас таких споріднених есеїв і новел про  

життя - немов букет зібраного восени листя. Серйозні, а інколи й іронічні 
роздуми про сенс щоденного буття й плин часу, про історичну долю 
України й таємниці людського серця... Як відпустити минуле та не 

боятися нових зустрічей? Де черпати наснагу на кожен день? Як 
розпізнати поворотні моменти й навчитися не шукати підтексту у 

випадковостях? Треба просто радіти життю й дихати на повні груди! 
натхненні історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного 

цінності, звичні й рідні для нас слова... 
 
 

Лойко, С. Рейс : [роман] / Сергій Лойко. - Київ : Брайт Стар 
Паблішинг, 2017. - 424, [4] с. : фот. 

Анотація:  
В основу роману-трилера відомого письменника, автора світового 

бестселера «Аеропорт», покладено реальні події. Головний герой 
самостійно розслідує обставини загибелі його дружини й доньок, які 
летіли в «Боїнгу», збитому над Донбасом. Захоплюючий сюжет не 

відпускає увагу читача до останньої сторінки. 
 
 

Майєр, С. Аптекар : роман / Стефані Майєр ; [пер. а англ. Юлії 
Григоренко] = The Chemist : A Novel / Meyer Stephenie. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2017. - 525, [1] с. 



 
Анотація:  

Одна з найкращих секретних агентів, вона працює на владу США, але про 
це ніхто не знає. У тих, хто її найняв, навіть немає назви. Єдина людина, 

якій вона довіряє, мертва. Незабаром така доля очікує й на неї. Агент знає 
про всі загрози й розуміє: треба готуватися до найжорстокішого бою, де 

на кону - власне життя. Але несподівана зустріч руйнує її плани... 
 
 

Печорна, О. Фортеця для серця : роман / Олена Печорна. - 2-ге  
вид. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 364, [2] с. 

Анотація:  
Після загибелі батька та зникнення матері маленька Леся Райська 

опинилася у селі у бабусі, яка була їй не дуже рада.  
Дівчинка вірила, що колись мама повернеться... Єдиною втіхою самотньої 
дитини стало малювання - Леся мала неаби який хист... але ніхто в селі 
цього не розумів. Уже доросла, Леся залишилася так само нетутешньою 

для односельців. Вона вміла намалювати сніг, дощ і найзаповітнішу мрію - 
та не могла стати для них більш зрозумілою. Одне слово - художниця! Та 
доля веде дівчину тільки їй одній знаними шляхами, і рано чи пізно до Лесі 

прийде і радість визнання, і справжнє кохання, і сенс життя... 
 
 

Сапковський, А. Відьмак. Вежа Ластівки / Анджей Сапковський ; [пер. 
з пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Wieźa jaskółki / Andezej Sapkoski : 

роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 478, [2] с. 
Анотація:  

Осіннє Рівноніччя страшними снами та недобрим провісником, Диким 
Полюванням, багатьох змусило згадати ельфійське передбачення про довгу 

зиму, що буде останньою... А на землі ця ніч кривавої гонитви ледь не 
виявилася останньою для бунтівної Фальки - зеленоокої Цірі, зневіреної у 
клятвах, зрадженої призначенням... Захована серед боліт хата старого 

пустельника Висоготи могла стати кінцем її шляху. Проте стала новим 
початком... Таємнича Вежа Ластівки кличе до себе Цірі, яка тепер розуміє 

відмінність між помстою і справедливістю. Обранка долі взяла до рук 
ажурний гномський меч, щоби справдилося, що повинно справдитися. А 
тим часом до неї поспішає Ґеральт, колишній відьмак, який не вірить у 

пророцтва. І кожен крок на цьому шляху може стати останнім... 
 
 

Сапковський, А. Відьмак. Останнє бажання / Анджей Сапковський ; 
[пер. з пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Ostatnie źyczenie / Andrzej 

Sapkowski : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 285, [2] с. 
Анотація:  

Біловолосий відьмак Ґеральт із Реалії, з небагатьох представників колись  



 
численного цеху захисників людської раси від породжень нелюдського зла, 
мандрує невеликими королівствами, які можна охопити поглядом з вежі 
замку, та великими містами, отримаючи платню за те, чого навчений, - 

знищення віїв і з’ядарок, стриґ та віпперів. Але у відьмака і власний кодекс, 
у якому вбивство - це лише крайня міра, а життя розумне, чим би воно не 
було, - це все-таки життя. Саме цим він наживає собі нових ворогів, але й 

знаходить друзів, які колись змінять долю. 
 
 

Сапковський, А. Відьмак. Володарка Озера / Анджей Сапковський ; 
[пер. з пол. Сергія Легези] = Wiedżmin. Pani Jeziora / Andrzej 

Sapkowski : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 574, [2] с. 
Анотація:  

Обранка долі Цірі продовжує пошуки Ґеральта і Йеннефер і нарешті 
дістається Вежі Ластівки, яка виявляється порталом в інший світ, 

сповнений небезпеки та підступності. Цірі заплуталася: вона ніяк не може 
потрапити в потрібний час і в потрібне місце. Але десь далеко, у 

майбутньому, на неї чекають ті, хто готовий прийти на допомогу і 
спрямувати велике Призначення у правильне річище... війна між 

Нільфгардом і нордлінгами триває, наближається велике кровопролиття: 
Королівства Півночі об’єдналися заради перемоги. На відьмака та його 

друзів чекають важкі випробування і смертельна небезпека. Чи зможуть 
вони впоратися із цим? 

 
 

Сапковський, А. Відьмак. Меч призначення / Анджей Сапковський ; 
[пер. з пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Miecz przeznaczenia / Andrzej 

Sapkowski : роман. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,  
2017. - 365, [3] с. 

Анотація:  
Від подорожі до подорожі, від пригоди до пригоди, відьмак Ґеральт дедалі 

частіше помічає, що в колись звичайному світі князівських інтриг і 
сільських війтських та мужицьких хитрощів, які інколи таки вилазили 

боком їх авторам, стає аж занадто багато зла й ненависті. Ані люди, ані 
представники давніх рас не бажають шукати компроміси і мирно 

співіснувати. «З усією куртуазністю» тепер здійснюються жорстокі 
вбивства заради золота чи ділянки землі. Це зло притягує зло ще більше: 

нільфгардський король починає війну, якої світ ще не знав. І бути осторонь 
відьмаку не вдасться, бо тепер у нього з'явилася прийомна дитина - 

маленька зеленоока Цірі. 
 
 
 
 



 
Сапковський, А. Відьмак. Сезон гроз / Анджей Сапковський ; [пер. з 

пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Sezon burz / Andrzej Sapkowski : 
роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 350, [2] с. 

Анотація:  
У королівстві Керак на Ґеральта чекають нові випробування. Зараз  
він - мисливець за чудовиськами, якого найняли для вбивства. Після 

знищення чергової небезпечної потвори троє одягнених у чорне мосьпанів 
арештовують Ґеральта. Тепер і він у біді: його позбавили двох відьмацьких  

мечів. Відьмак змушений докласти всіх зусиль, аби повернути зброю... 
 
 

Сапковський, А. Відьмак. Час Погорди / Анджей Сапковський ; [пер. з 
пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Czas pogardy / Andrzej Sapkowski : 

роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 318, [2] с. 
Анотація:  

З останнім сподіванням дивились королівства на з’їзд чародіїв на острові 
Танедд. Хиткою була надія, що він покладе край братовбичій війні, бо і 
серед магів не було миру, а лише марнославство та погорда. Йеннефер і 

Ґеральт намагалися знайти в школі чарівниць в Аретузі безпечний 
прихистом для своєї вихованки - і потрапили і саме пекло заколоту, у 

якому майже всі виявилися зрадженими: настали нові часи, коли магія є 
безсилою проти політичних інтриг і людських підступів. Полонена 

Йеннефер зникає, напівживого Ґеральта рятують дріади в лісі Брокілон. А 
Цірі кличе до себе таємнича ельфійська Вежа Чайки, силу якої не змогли 

підкорити наймогутніші чарівники нових часів... 
 
 

Сапковський, А. Відьмак. Хрещення вогнем / Анджей Сапковський ; 
[пер. з пол. Сергія Легези] = Wiedźmin. Chrzest ognia / Andrzej 

Sapkowski : роман. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2017. - 382, [2] с. 
Анотація:  

У пошуках Цірі - зниклої під час битви на острові Тенедд названої  
доньки - Ґерольт вирушає у відчайдушну мандрівку охопленими кривавою 
війною королівствами. Дивна компанія ділить з ним небезпеки подорожі: 

вірний друг поет Любисток, вправна лучниця Мільва, врятований 
відьмаком нільфгардвець Кагір і химерний цирюльник Еміль Регіс, на якого 

натрапили на старому кладовищі... 
 
 

Скрябін, К. Я, «Побєда» і Берлін / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 
2007. - 219, [5] с. - (Графіті). 

Анотація:  
Ця книжка - літературний дебют відомого українського співака Андрія 

Кузьменка (Кузьми), лідера групи «Скрябін». До збірки увійшли дві повісті, а  



 
також тексти відомих пісень групи. Перша повість – «Я, «Побєда» і 

Берлін» - проникнута яскравим почуттям гумору, веселим настроєм і, 
напевне, розсмішить навіть дуже серйозних читачів. Події відбуваються 

навколо старого і пошарпаного автомобіля марки «Побєда», на якому 
Андрій зі своїм другом Бардом подорожують до столиці Німеччини. Друга 

повість – «Місто, в якому не ходять гроші» - зовсім інша за жанром. Це 
невесела історія про дівчину Алісу, яка через збіг обставин опинилася в 

жахливому місті, де панують людиноненависництво, нечувана 
жорстокість і нелюдські подяки, - місті, з якого немає дороги назад... 

 
 

Фишер, М. Психиатр : роман / Марк Фишер ; [пер. с фр. Анны 
Ивановой, Галины Соловьевой]. - СПб. : Азбука-классика, 2008. –  

523, [2] с. 
Анотація:  

Роман «Психіатр» належить перу одного із найбільш успішних 
північноамериканських романістів Марку-Андре Пуассону, який публікує 

свої твори під псевдонімом Марк Фішер. Твір балансує між кримінальним і 
психологічним романом. Життя успішного психіатра в один чудовий ранок 

опиняється перевернутим: його заарештовують за обвинуваченням у 
звірячому згвалтуванні своєї пацієнтки. Біда у тому, що сам лікар не знає, 

як провів останні 24 години. 
 
 

Эллис, Б. И. Американский психопат : [роман] / Брет Истон Эллис.  
- СПб. : Азбука, 2017. - 541, [1] с. 

Анотація:  
Патрик Бейтмен - вродливий, освічений та інтелігентний. Вдень він 

працює на Уолстріт, але це слугує лише доважком до його справжнього 
покликання. Те, чим він займається вечорами та ночами, не може навіть і 
наснитися простій людині в самому страшному сні. Йому двадцять шість 

років і він живе своєю власною Американською Мрією. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


