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Арсеньева, Е. Страсть Северной Мессалины / Елена Арсеньева. – М. : 
Эксмо, 2011. - 282, [1] с. : рис. - (Историю пишет любовь) 

Анотація:  
ЇЇ називали Північною Месаліною, пліткували за її спиною. Але ніхто не 

знав, якою була нещасною імператриця Катерина, яку нащадки називають 
Великою. 

Скільки ночей без сну, відчуваючи себе приниженою та самотньою, вона 
мріяла про кохання. 

Це кохання прийде до неї - красень Олександр Ланський назавжди 
полонить серце Північної Месаліни, вона стане для нього коханкою, 

наставницею в науці, коханні, яку він буде вивчати з усім запалом 
молодості. 

Але яка страшна участь очікує її Сашеньку, якого білю він їй завдасть... 
 
 
 
 

Брэдшоу, Д. Наследник Клеопатры / Джиллиан Брэдшоу = 
Cleopatra's Heir / Gillian Bradshaw. - Харьков : Книж. клуб семейн. 

досуга, 2007. - 397 с. 
Анотація:  

Могутність Цезаря і краса Клеопатри могли створити велику імперію, 
якій не було б рівних у світі. Але цій мрії не судилося здійснитися... Що 

чекає на Цезаріона, старшого сина цариці? 
У цій вражаючий історії про дружбу, щирість, честь і кохання Джиліан 

Бредшоу показує, як могли б розвиватися історичні події, якби Цезаріон 
уник неминучої страти і продовжив подорож, не відкриваючи нікому, хто 

він є насправді. 
 
 
 
 

Васильченко, В. Tattoo. Читання по очах : роман / В'ячеслав 
Васильченко. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 509 с. 

Анотація:  
Звіряче вбивство привертає увагу редакції кримінальної хроніки! 

Професор та журналіст Богдан Лисиця за дорученням головреда вирушає 
в Донецьк, щоб провести розслідування. Ще один злочин за подібним 

сценарієм трапляється в Торезі. До того ж обидва вбивства мають ознаки 
ритуальних! Замахи на життя самого Богдана свідчать про те, що 

журналіст на правильном шляху... Тепер конче потрібно випередити 
вбивцю, перш ніж він здійснить свій суд над наступною жертвою! 

 
 



 
 

Вильмонт, Е. Зюзюка и другие : [романы] / Екатерина Вильмонт. – М. 
: Астрель : АСТ, 2009. - 316 с. - (Астрель) 

Анотація:  
Три жінки... Три долі... Три характери... Мати, дочка та онучка... Кожна з 

них - одна з дівчачим максималізмом, друга - з гірким досвідом любовних 
невдач, третя, наче захищена мудрістю прожитих років, - йде до однієї і 
тієї ж цілі: знайти своє справжнє жіноче щастя. Де ховається це щастя? 

Можливо серед "Зелених холмів Каліфорнії"? 
"Кіно і німці!". Звичайний Новий рік перетворився для Майі в купу подій 
та неочікуваних зустрічей. Початок Новому року дала чужа дитина, яка 
подзвонила у двері першого січня, - справжній новорічний подарунок, з 

яким в життя героїні увійшли нові друзі і нове кохання... 
"Зюзюка, чи Як важливо бути рудою". Неочікувано знайдена стара, ще від 

бабусі, іграшка-талисман Зюзюка повністю змінює життя Даши. Новий 
дім, зачіска, а головне - нове кохання - і це тільки початок! 

 
 
 
 

Зінченко, А. Цвіт півонії / Арсен Зінченко. - Вінниця : Балюк І. Б., 
2016. - 182 с. 
Анотація:  

"Цвіт півонії" - це мозаїка українського буття Слобожанщини середини 18 
століття, яка висвідчує здатність персонажів робити вибір між 

підданством і свободою, прислужництвом і щирістю, дріб'язковістю й 
служінням, марнославністю і любов'ю до ближнього. 

 
 
 
 

Ли, М. -Л. Исповедь юной мадам / Ма-Лин Ли, Кристина Бур = The 
Education of a Very Young Madam / Ma-Ling Lee, Christina Bourg. - 

Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. досуга, 2011. - 317 с. 
Анотація:  

Удочеріння заможною американською родиною - хіба не подарунок долі 
для безталанної корейської дівчинки? Але у свої тринадцять років вона 

опиняється у притулку, де надовго не затримується. Відтепер її дім - 
вулиця, а найближче оточення - повії та наркомани. Як їй вижити й не 

стати однією з них? 
 
 
 
 



 
 

Мельничук, Б. Зек, вождь і Гарсія Лорка : новели / Богдан 
Мельничук. - Львів : Піраміда, 2010. - 398 с. : ілюстр. 

Автор - лауреат міжнародної літературної премії ім. Г. Сковороди та 
всеукраїнських літературно-мистецьких премій 

Анотація:  
Книга вибраних новел сучасного українського письменника увібрала в 
себе краще з його прозового доробку. Вона - своєрідне продовження 
попередньої збірки "Суд без суду". Вміщені тут тексти відзначаються 
глибоким психоаналізом, динамічними сюжетами, несподіваними 

фіналами. 
 
 
 

 
Мюллер, Г. Гойдалка дихання : роман / Герта Мюллер. - Харків : 

Фоліо, 2011. - 285, [1] с. - (Карта світу) 
Анотація:  

Роман "Гойдалка дихання" присячений повоєнній долі німецької 
меншини Румунії. 

На початку 1945-го Леопольда Ауберга, як і багато румунських німців 
привезли на примусові роботи в Україну. Що чекало їх у майбутньому - 

ніхто уявити собі не міг. Леопольд тоді добре запам'ятав прощальні слова 
бабусі: "Я знаю, ти повернешся". Ці слова супроводжували його усі 

жахливі роки у таборі, вони протидіяли "янголу голоду", що завжди 
кружляв довкола, і тримали хлопця у житті. Він повернувся додому, та це 
було повернення в інших світ, не в той, що він пам'ятав і де йому вже не 

було місця. 
 
 
 
 

Някляєв, В. Кін / Володимир Някляєв ; пер. з білорус.: Павла 
Вольвача, Василя Герасим'юка, Тараса Федюка = Кон / Уладзімір 

Накляеў : поезії. - Київ : Смолоскип, 2011. - 115, [2] с. 
Анотація:  

Володимир Някляєв - відомий білоруський письменник, а також політик, 
який зазнав репресій від лукашенківської диктатури під час подій зими 
2010 року. У книжці "Кін" зібрано вірші від 1960-х до 2000-х років: тексти 

філософські, риторично-парадоксальні, пейзажні, ліричні, виконані у 
досить різноманітній техніці та стилістиці. 

 
 
 
 



 
 

Роздобудько, И. Мелкий бисер : [рассказы] / Ирэн Роздобудько. - 
Харьков : Фолио, 2011. - 154 с. - (Граффити) 

Анотація:  
Начебто дрібним бісером, Ірен Роздобудько вишиває своїми 

оповіданнями історії жінок різного віку, веселі та сумні, про перше 
кохання та перше розчарування, дитячі та дорослі мрії. І хоча, на перший 

погляд, ці історії дуже особисті, читач обов'язково пригадає, що в його 
житті було щось подібне. Навіть найневпевніший у собі, прочитав книгу, 

скаже: "Я - є!". 
 
 
 
 

Поліщук, В. Проти чорних вітрів / Владислав Поліщук. - Житомир : 
Рута, 2016. - 107, [4] с. : фот. кольор., фот. 

Анотація:  
В цій книзі немало сумного і гіркого, і людина намагається про це навіть 
свідомо забути. І це природньо, бо вона родилась для щастя. Але не слід 

цього цуратись, щоб не повторилось подібне. 
 
 
 
 

Суад. Сожженная заживо / Суад ; [пер. с фр. Т. П. Григорьевой] = 
Brûlèe Vive / Souad. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 284, [1] с. - (The best 

of ripol) 
Анотація:  

Ця книга, перекладена багатьма мовами, є сповіддю жінки з унікальною і 
трагічною долею. У сімнадцять років за "злочин проти честі сім'ї" вона 
була засуджена до смерті найближчими їй людьми. Про її дивовижний 
порятунок, про людей, які прийшли їй на допомогу, - ця документальна 

повість, що стала світовим бестселером. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Черінь, Г. Листи до Лицаря, 1946-1949 / Ганна Черінь. - Київ : Києво-
Могил. акад., 2012. - 103 с. 

Анотація:  
Мабуть, жоден жанр не може так точно й безпосередньо відбити історичні 

події, їх сприйняття сучасниками, саму атмосферу часу, як жанр 
епістолярний. 

Ці листи - зріз життя української еміграції третьої хвилі одразу по війні. 
Невлаштованість таборового побуту, непевність майбутнього, особисті 

негаразди, туга за батьківщиною - й водночас колосальна життєва енергія, 
важке щастя материнства, творчості, готовність усе винести, здолати, 

всього навчитися, аби знайти своє місце у цьому новому, розбурханому 
війною світі. 

Читайте ці листи - написані живо, з тонкою іронією, вони не залишать вас 
байдужими. 

 
 
 
 

Черінь, Г. Меандри : [збірка] / Ганна Черінь. - Київ : Києво-Могил. 
акад., 2012. - 223 с. : фот. 

Анотація:  
"Творчий неспокій ЖИВОЇ людини" - за формулюванням самої поетеси - 

вилився у вірші цієї збірки. 
Найрізноманітніші аспекти життя: вболівання за долю України, її 

сьогодення і майбутнє, авторські роздуми і спостереження від подорожей, 
флоридські замальовки - теми її поезій. Але чільне місце посідає любовна 

лірика. Важко повірити, що це написано вже немолодою людиною. 
Пристрасть, ніжність, нетерпіння очікування, радість зустрічей - весь 

веселковий спектр кохання виграє на цих сторінках. Почуття, 
десятиліттями ув'язнюване в глибинах душ, нарешті вибухнуло 

сонцесяйним квітом пізньої жоржини, перед буянням якої спантеличено 
відступає зима... 

Адресовано всім, "хто має в серці те, що не вмирає". 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


