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Після загибелі батька та зникнення матері 
маленька Леся Райська опинилася в селі у 

бабусі.  
Дівчинка вірила, що колись мама 

повернеться… Єдиною втіхою самотньої 
дитини стало малювання…  

Рано чи пізно до Лесі прийде і радість 
визнання, і справжнє кохання, і сенс 

життя… 



Який сором для дівчини – повернутися 
додому з байстрям!  

Але якщо... дитина не твоя?  
Але ж вона не може вчинити так, як 

його мати. Вона не залишить немовля. 
Навіть якщо за це потрібно буде 

сплатити страшну ціну... 



Драматична історія забороненого 
кохання юної дівчини до набагато 

старшого за неї одруженого 
польського шляхтича, яка 

розгортається в атмосфері Львова 
XIX сторіччя!  



У довоєнному Львові і під час Другої 
світової четверо друзів – українець, 

поляк, німець і єврей, батьки яких 
були бійцями армії УНР і загинули у 1921 

році під Базаром, – переживають 
різноманітні пригоди, закохуються, 

воюють, але за будь-яких катаклізмів 
не зраджують своєї дружби.  



Багато років тому Вероніка пообіцяла 
подрузі, яка помирала, що не 

залишить її новонароджених малюків.  
Але обіцянки не виконала...  

Сплинули роки. Її єдиний син став 
наркоманом.  

Що це, кара за помилки минулого?  
І чи можна спокутувати провину 

перед покинутими дітьми? 



Кажуть, що краса для жінки стає 
проблемою тільки у двох випадках: 

коли її немає і коли немає нічого, крім 
краси.  

У головної героїні краса була. Засліплена 
власною вродою, вона не бачила, що 
справжнє кохання – поруч. І тільки, 

коли краса минула, багато що стало 
зрозумілим.  



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?  



У цьому романі загадок більше, ніж 
відгадок. Хто такий дивний 

обліковець? Обліковця має кожна 
людина, але вони – не янголи-охоронці. 
Їх бачать лише діти й божевільні, їхнє 
завдання – не охороняти, а рахувати. 

Що саме? Навіщо?  
На деякі запитання люди не мають 

права знати відповіді. 



Одного разу ми народжуємося на світ, 
потім починаємо шукати сенс життя, 

робимо помилки, розчаровуємося, 
падаємо, злітаємо, віримо, 

зневірюємося.  
Книга, яку сама Ірен Роздобудько 

назвала неправильною книгою. 
Неправильною в тому сенсі, що вона не 

підпорядковується жодним 
літературним шаблонам, як і саме 

життя не можна з певністю 
окреслити контурами. 



Любовні пригоди молодої вчительки 
математики, озброєної великим 

старим циркулем, потужним 
почуттям гумору і непозбутнім 

оптимізмом. 



Сильний дорослий чоловік на прізвисько 
Вуж готується до найголовнішого у 

своєму житті двобою. Раптовий 
телефонний дзвінок відкидає головного 

героя на двадцять років назад, в 
юнацьку компанію, яка вирішувала свої 

підліткові проблеми на Пагорбі у 
маленькому українському селі. Чи можна 

виправити помилки юності і 
перемогти час? Чи життя готує новий 

нокаут? 



Яке найпотаємніше бажання жінки? На 
це питання Людмила Таран відповість 
так: «Жінка хоче сама контролювати 

своє життя».  
«Ніжний скелет у шафі» – новели про 

порухи жіночої душі, любовні фантазії 
та інші пригоди: усе те, що не 

прийнято обговорювати навіть між 
жінками... 



У засніженому аеропорту «Бориспіль» 
зустрічаються двоє незнайомих 
чоловіків. Один із них розповідає 
неймовірну історію, як на успіх 

видатного авіаконструктора вплинули 
жінка і капелюх.  

Саме цій невідомій сторінці потаємного 
життя майбутнього конструктора з 
жінкою має завдячувати світ появою 

гелікоптера.  



Личаківський цвинтар. Скорботний 
кам’яний янгол склав долоні в 

молитві... Мабуть, він змусив Андрія 
заглянути в цей старий склеп. А ще 
привернули увагу дати життя та 

смерті. Двоє немовлят... Що з ними 
трапилося? На порозі гробівця Андрій 
знаходить дивну бляшану коробку, а в 

ній – пожовклий від часу лист.  
Ця можливість зазирнути у  

минуле – наче вісточка зі світу 
померлих...  



У напіввимерлому військовому 
містечку жили собі брат Роберт і 

сестра Короліна. Ворожка 
напророкувала, що хтось із них стане 

щасливим, а хтось – знаменитим. 
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...  



Роман «Лис» – про чоловіка незвичайної 
долі й унікального хисту, який шукає в 

провінції свої загублені сліди, а 
знаходить сенс життя, нові цінності й 

нове кохання. Тут є все – шляхетний 
стиль, тонка дотепність, призабутий 

романтизм, детективна інтрига, 
розсипи мудрості, непідробна 

читабельність. 



Хто вона, таємнича біла постать, яка 
іноді являлася мешканцям села 

Загоряни?  
Від чого берегла, про що попереджала 

зникла в лісі нещасна закохана?  
Вона стала совістю для Панаса 

Терещука, який, жертвуючи своїм 
коханням, на довгих двадцять п’ять 
років солдатчини покинув Україну...  



Україна, 1930-ті роки. Варя виросла в 
заможній родині, у якій вміли та 

любили працювати, тому й 
господарство мали міцне. Але прийшли 

інші, лихі часи. Почалася 
колективізація, і все, що люди 

заробили своїм потом, потрібно було 
віддати...  



Поїхавши шукати кращої долі за 
кордоном, Людочка Бабенко була 

готова на все: жити у злиднях, важко 
працювати і, як виявилося, зрадити 

коханого чоловіка... 
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