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Гримич, М. Магдалинки : роман / МаринаГримич. - 2-ге вид., перероб. - Київ : 
Дуліби, 2016. - 238 с. 

Анотація: 
Четверо подруг у всіх невдачах свого життя звинувачують «Сірожу» 

Драгомарецького, колишнього однокласника, а нині - високого посадовця. Вони 
створюють таємне товариство Магдалини, першою заповіддю якого є ігнорація 

чоловіків. Але одного весняного дня Магдалинки, а також їхній друг Ростик, 
прийнятий до товариства, отримують анонімний подарунок - путівки та 

авіаквитки до Парижу. Тож інтрига почалася... 
 
 
 

Гримич, М. Острів Білої Сови : роман / Марина Гримич. - Київ : Дуліби, 2010. - 158, 
[2] с. : іл. - (Склянка крові з льодом). 

Анотація: 
Чи можуть дівчата вагітніти від привида? Всі мешканці маленького острівного 

канадського містечка не бачать у цьому нічого дивного. Проте новоприбула 
українка не позбавлена цікавості й винахідливсті, береться розлідувати цю 

загадку. 
 
 
 

Гримич, М. Second Life (Друге життя) : роман / Марина Гримич. - Київ : Дуліби, 
2010. - 160 с. - (Dĕjă vu). 

Анотація: 
Герой дещо єретичного роману Марини Гримич - майже бездоганний молодий 

чоловік з високим IQ, здоровим ставленням до життя і легкою рукою, - 
опиняється на «тому світі», перебування на якому ламає всі існуючі в «цьому світі» 

стереотипи і міфи. Щоправда, часом виникає сумнів, чи той простір, куди 
потрапляє герой, не є насправді віртуальним? 

 
 
 

Жердій, Є. Тінь : детект. роман / Євген Жердій. - Київ : Дуліби, 2013. - 367 с. - 
(Склянка крові з льодом). 

Анотація: 
Куди може привести неперспективне за всіма ознаками розслідування рядового 

київського журналіста із невеличкої бульварної газети, що спеціалізується на 
маніяках та усілякій чортіні? Всі ж знають, що перевертнів не існує, і Ігор Байда 

теж це знав. Проте ці фундаментальні істини іноді дають слабину. У лісі 
з'явлється перевертень, а в психіатричній клініці звичайний маніак 

перетворюється на вампіра, а примари доводять людей до самогубств. Це вже не 
розслідування - це Пекло. І саме до цього Пекла потрапляє Ігор Байда, намагаючись 

дізнатися: хто або що стоїть за всіма тими подіями. 



 
Клименко, О. Прихована фортеця : роман / Олександр Клименко. - Київ : 

Ярославів Вал, 2014. - 413, [1] с. 
Анотація: 

Роман «Прихована фортеця» Олександра Клименка - це сміливе жанрове та 
стильове оновлення літературних традицій. Трагічне й просвітлене людське 

життя у новому творі письменника розгортається на тлі сучасної української 
доби. Автор не звужує оповіді до проблем, з якими стикаємося у сьогоденні, 
натомість, у майже метафізичному просторі вибудовуючи долі своїх героїв, 

ставить ті філософські запитання, на які мисляча людина одвіку шукає відповідей. 
 
 
 

Левченко, О. Диявол добра : роман / Олександр Левченко. - Київ : Дуліби, 2008. - 
211, [5] с. - (Книжечка для дамської сумочки). 

Анотація: 
У невеличкому районі на околиці провінційного міста починають коїтися дивні 

речі. Випадково ставши свідком зародження «чортівні», головний герой 
несподівано потрапляє у вир подій, котрий невідворотно руйнує все його 

усталене життя. Що ж таке відбувається насправді? І як вирватися з болота, що 
затягує все глибше і глибше?. 

 
 
 

Пономаренко, С. Тенета бажань : роман / Сергій Пономаренко. - Київ : Дуліби, 
2014. - 367 с. - (Склянка крові з льодом). 

Анотація: 
Радіон Іконніков, закоханий у скандально відому поетесу Зінаїду Гіппіус, вирішив 
написати роман про Страх. Бажання дізнатися Страх і Любов, проводить його 

через дивовижні і жахливі пригоди. Його щоденник, виявлений майже через 
століття, дає несподіваний поштовх серії загадкових вбивств, змусивши 

головного героя, Олега, стати учасником неймовірних подій, весь час відчуваючи 
поруч подих смерті. Що стоїть за цими вбивствами: кривава данина темним 

силам, чи підступний намір людини? Чи можна сплатити будь-яку ціну за кохання? 
 
 
 

Тимчук, В. Словодієм / Володимир Тимчук. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 162 с. 
Анотація: 

Дебютна збірка новел і сценок Володимира Тимчука «Словодієм» відкриває 
читачеві ще один вимір такого банального і унікального водночас життя. 

Лейтмотивом усіх сюжетів і героїв є потужне, вибухове, пломеніюче «Жити!». 
 
 



 
Фредро, Александр. Сім мішків гречаної вовни : спогади про наполеон. епоху / 

Александр Фредро ; пер. Андрій Павлишин. - Львів : Журнал Ї, 2013. - 297 с. 
Анотація: 

Александр Фредро відомий у світі як польський комедіограф, мемуарист та поет. 
Сьогодні українських читачів здивує те, що в молодості він був неабияким вояком, 

брав участь у наполеонівських компаніях, а також став дідусем велетня 
українського духу Митрополита Андрея графа Шептицького. Літературна 

творчість Фредро, передусім комедійна, всупереч критиці романтиків, принесла 
йому величезну популярність і широке визнання як поміж читачів і глядачі, так і 

серед світил науки і мистецтва. «Сім мішків гречаної вовни» - чи не перше видання 
творів автора, де викладені його спогади про молодість та наполеонівську 

компанію, у якій він брав участь. 
 
 
 

Ялом, І. Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта / Ірвін Ялом = Love's 
Executioner and Other Tales of Psychotherapy / Irvin D. Yalom. - Харків : Клуб 

Сімейн. Дозвілля, 2017. - 415 с. 
Анотація: 

«Ліки від кохання...» - одна з перших збірок новел Ірвіна Ялома - і сьогодні 
залишається бестселером № 1 у світі. 

Зручне крісло у напівзатемненому кабінеті, уважний психотерапевт, який 
вислухає всі ваші спогади і вирішить усі проблеми... Вас ніколи не цікавить, як це 

працює насправді? Один із найталановитіших у світі психотерапевтів розповість 
історії кількох своїх пацієнтів різного віку і статі. Відмовившись від 

формалізованих діагнозів, доктор Ялом шукає особливий підхід до кожного зі своїх 
підопічних, щоразу винаходить новий метод терапії, долаючи психологічні 
бар’єри, що зводилися роками, шукаючи ту потужну емоцію, яка переможе 

депресію, невпевненість чи руйнівну злість і змінить життя на краще. 
 
 


