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Андрухович, С. Фелікс Австрія : роман / Софія
Андрухович. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2016. - 288, [2] с.
Анотація:
Станіславів кінця XIX - початку XX століття.
Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії»,
в якому живуть, страждають, нероздільно
закохуються, захоплюються наукою і
шарлатанськими виступами всесвітньо
знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і
карнавалах, ходять на шпацер і ховають
таємниці у різьблених комодах. І на тлі
епохи, яка для нащадків щораз більше
обростатиме міфами про ідилічне
життя, - долі двох жінок, що переплелися
так тісно, як стовбури дерев - у
нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні
дихати, ні залишитися, ні піти.

Будянская, Н. Женщина не прощает : роман /
Наталья Будянская. - Харьков : Клуб Семейн.
Досуга, 2019. - 238, [2] с.
Анотація:
Настя - дружина бізнес-магната, цілком
задоволена собою і своїм життям. Але в її
казці починається чорна смуга. Чоловіка
звинувачують у причетності до смерті
трьох людей, що працювали на будівництві
нового об’єкта. Вадим запевняє, що все
це - нещасні випадки і хтось хоче зруйнувати
його бізнес. Жертвою жорстокої помсти
стає і Настя: їй підсипають отруту, і лише
дивом вона залишається живою. Чоловік
благає її триматися подалі від подій. Але
Настя починає власне розслідування і дещо
дізнається про минуле коханого. Усі всі роки
Вадим приховував від неї те, що тепер може
знищити їх обох...

Будянская, Н. Игра на острие : роман /
Наталья Будянская. - Харьков : Клуб Семейн.
Досуга, 2019. - 206, [2] с.
Анотація:
Анжеліка мріяла про просте жіноче щастя. Їй
здавалося, що Влад - саме той, хто зробить її
щасливою. Але в чоловіка лише одне бажання:
цілодобово перебуваючи в лабораторії, він
прагне зробити відкриття, яке принесе йому
світове визнання. Зрештою Владу вдалося
створити препарат, який зробив його
майже всесильним і навіть певною мірою
знаменитим. Ось тільки плата за «гру на
вістрі», яку він затіяв, занадто висока. І для
нього, і для Анжеліки, яка, сама того не
усвідомлюючи, стала її частиною...

Вудс, Э. Лайм / Эллисон Вудс ; [пер. на
русский В. С. Станич]. - Прага : Publish Inter
Corp, 2017. - 210 с.
Анотація:
Це історія про звичайних студентів, які
зустрілися з надприродною великою силою і
повинні врятувати світ від загибелі.
Порушено баланс природи, тому що сила
царя звірів потрапила до рук негідника. Чи
можливо подолати його, хто володіє
найвеличнішою силою на Землі? Відповідь на
це питання знайдете у книзі.

Вудс, Э. «Нуар»: фабрика зла : детектив.
роман / Эллисон Вудс. - Киев : ОВК,
2018. - 356 с.
Анотація:
В одному з пустельних районів міста
відкрився великий торгівельнорозважальний комплекс «Нуар». Незадовго
після відкриття до поліції поступило
повідомлення про те, що комплекс
захватили терористи; але, прибувши на
місце, поліцмени не побачили нічого, щоб
вказувало на скоєння злочину, - усі відвідувачі
поводилися дивно... Схожі випадки відбулися
також у аеропорту та на міському вокзалі.
Ці факти були розглянуті, як невдалі жарти,
які не варти сприймати серйозно. Разом з
тим, один із поліцейських зміг роздивитись в
цих подіях дещо більше. Він вирішив
провести особисте розслідування… Чи
зможе він розплутати цю складну справу?

Гайнлайн, Р. Чужинець на чужій землі :
роман / Роберт Гайнлайн ; [пер. з англ. Ганни
Литвиненко]. - Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2016. - 717, [3] с.
Анотація:
Історія «космічного Мауглі», вихованого в
культурі, настільки далекій від земної, що
наша філософія, мораль і релігія здаються
абсурдними. Як зустріне Земля нового Месію,
який повернеться з Марса найбагатшою
людиною, ще й наділеною здібностями до
телекінезу? Закрита лікарня, добровільне
ув’язнення з маєтку філософа,
патрульованому військовими, мандрівний
цирк... Два світи, щоб неодноразово
викликати сміх у читача. Проте Майк знає:
сміх у землян - це ознака болю...

Гарріс, Дж. Шоколад : роман / Джоан Гарріс ;
[пер. з англ. Володимира Полякова]. - Харків
: Клуб Сімейн. Дозвілля, 2020. - 315, [5] с.
Анотація:
Чарівним вітром змін до маленького
французького містечка завіяло чудову жінку
та її маленьку дочку. Згодом Віана Роше
відкриває на головній міській площі
шоколадну крамничку, де готує чудові
тістечка, запашну каву та головне - шоколад
на всякий смак. Здається, що дивовижна
жінка здатна дібрати ключик до будь-якого
серця, бо вона має чудовий дар - вгадувати
потаємні бажання людей та усі печалі
лікувати солодкими ласощами. Але тільки
коли Віана зустрічає молодого цигана Ру,
вона нарешті розуміє власні бажання...

Делаланд, А. Десять басен смерти :
[детектив] / Арно Делаланд ; [пер. с фр.
Марии Рубинс]. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейн. досуга, 2011. - 381, [3] с.
Анотація:
За розкішним фасадом Версаля часів
Людовіка XVI і Марії Антуанетти ховаються
брудні канави, альковні таємниці, змови і
навіть насильницькі смерті... Жорстокі
вбивства розігрують за сюжетом байок
Лафонтена! І це на перший погляд безглузде
лиходійство скоїв аж ніяк не божевільний...

Кокотюха, А. Автомобіль із Пекарської :
[роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : Фоліо,
2015. - 281, [4] с. : іл. - (Ретророман).
Анотація:
Львів, 1911 рік. У центрі міста, на вулиці
Пекарській, у власному розкішному
автомобілі знайдено мертвою доньку
нафтового магната. У вбивстві
підозрюють її таємного коханця. Це Густав Сілезький, один із королів львівського
злочинного світу. Він може довести свою
невинність. Та докази готовий довірити
лише одній людині - Климові Кошовому, який
повинен знайти справжнього вбивцю, аби
витягнути давнього знайомого з тюрми...

Кухарчук, П. Агапе : проза / Петро Кухарчук.
- Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 92 с. : іл.
Анотація:
Ця збірка автора, в якій він висвітлює
сприйняття та пізнавання об’єктивної
дійсності, намагається зрозуміти емоційний
стан сьогодення, можливо, інтелектуальної
ідентифікації особистих почуттів з
почуттями іншої людини, надання її діям
суб’єктивної оцінки поетичними рядками.

Миронова, Н. В ожидании Айвенго : роман /
Наталья Миронова. - М. : Эксмо,
2012. - 442, [2] с.
Анотація:
Чоловік пішов до іншої... І все полетіло в
тартарари. Ти намагаєшся склеїти уламки
свого життя, страждаєшь, та ще діти не
слухаються, капризують, сумують за
батьком. Негаразди сипляться одна за
одною. Але не поспішай зневірятися. Не
треба збирати уламки, краще почати з
чистого листа. Як знати, можливо, тобі
пощастить... Можливо, за поворотом чекає
він - твій лицар, подарунок долі.

Опанасюк, О. Живий біль, або Зникали у
відомому напрямку : повість у монологах /
Олексій Опанасюк. - Житомир :
Пасічник М. П., 2008. - 210, [2] с. : фот.
Анотація:
Болем просякнута пропонована читачам
книжка О. Опанасюка - відомого українського
прозаїка, лауреата Всеукраїнської премії ім. І.
Огієнка. Автор нічого не вигадав: він
наводить точно паспортизовані монологи
тих українців (і не українців також), які
скуштували системних якостей 75-річної
радянщини, найголовніше ж - перетворення
цілого народу у «ворога народу» й винищення
його штучним голодом і політичними
репресіями. Письменник-житомирянин
описав трагедію на матеріалах рідної
Житомирщини, однак висвітлена панорама
характерна для всієї України.

Фітцек, С. Пасажир № 23 : [детектив] /
Себастіан Фітцек ; [пер. з нім. Альони
Куйбіди]. - Харків : Віват, 2019. - 350,
[2] с. - (Художня література).
Анотація:
Дія психологічного детективу відбувається
у відкритому морі - місці, що ніби створене
для досконалого злочину. Дружина та син
детектива Мартіна Шварца вирушили в
круїз на лайнері й зникли. П’ять років потому
невідома жінка, пасажирка того самого
судна, повідомляє, що знає дещо про його
сина, який, можливо, залишився живий.
Мартін вирушає у подорож як агент під
прикриттям і дізнається, що на круїзних
лайнерах щороку зникають двадцять три
людини. І серед них - маленька дівчинка, яка
щезла на тому самому лайнері й знову
з’явилася. З іграшкою його сина в руках...

Френсіс, М. Дівчина мого сина : роман /
Мішель Френсіс ; [пер. з англ. Ганни
Литвиненко]. - Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2017. - 381, [3] с.
Анотація:
Блискуча кар’єра, шлюб, будинок з басейном
у респектабельному районі та вілла поблизу
Сен-Тропе... Лаура Кавендіш усе це вважала
другорядним. Центром її життя завжди був
син Даніель, кожна мить його дорослішання,
плани на майбутнє і перші успіхи, які він
ділив з нею... Доки не зустрів свою нову
подружку. Чи не надто швидко прив’язала
до себе її Даніеля ця красуня з гострим, як
лезо, відчуттям справедливості?.. Лауру
застерігали: не втручайся в ці стосунки. Але
вона зробила помилку. І не могла навіть
уявити, чим заплатить за неї...

Чирков, О. Час і часи : зб. драм / Олександр
Чирков. - Житомир : Євенок О. О.,
2019. - 308 с.
Анотація:
До збірки "Час і часи" увійшли 9 драматичних
творів написаних у 2014-2018 роках. П’єси за
жанрами, але всім їм притаманна
притчовість, що дозволяє авторові навіть у
прадавніх історіях побачити те "вічне", що
не може не хвилювати сучасність. Автор
сміливо експериментує як з відомими
сюжетами, так і з формами їх втілення. Але
всі п’єси автора, спонукають читача до
роздумів про «вічні» проблеми буття: про
честь і безчестя, вірність і зраду, про
набутки і втрати, про долю в складному і
далеко недосконалому світі та про надію на
день прийдешній.

