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Запрошуємо  в  чарівний  світ  
розкритої  книги! 

     Читання книг відкриває 

нам самих себе і світ  (Гете). 

821.133.1-31 
Н 85 
       Нотомб А. Подив і тремтіння : [роман] / Амелі Нотомб ; 
пер. із фр. Віктора Шовкуна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 
2017. – 115, [3] с. 
 

          «Подив і тремтіння» - це найвідоміший роман бельгійської 
письменниці, удостоєний премії Французької академії та перекладений 
багатьма мовами, в основу якого лягли реальні автобіографічні факти. 
          Письменниця розкриває глибокий конфлікт двох традицій і культур: 
Сходу й Заходу. Героїня народилася в Японії і тепер повернулася туди 
працювати у великій токійській компанії. Дівчина намагається приносити 
користь, але ментальне провалля, яке пролягло між нею і роботодавцями, 
постійно призводить до неприємностей. 



 
 

821.161.2 
Л 63 
       Лис В. Соло для Соломії : [роман] / Володимир Лис. – 
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 363, [5] с.  
 

         Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки 
іншим, сходить на самий верх величі людського духу та падає в безодню 
засудження  оточуючих…       

        Давно хотів розповісти історію  
жінки, вписану у ХХ століття.   

821.161.2 
М 36 
       Махно В. Дім у Бейтінг Голлов : [оповідання] / Василь 
Махно. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 175 с, [1] с.  
 

         Події, що про них розповідає автор у дебютній збірці короткої прози, 
відбуваються за різних часів і на різних континентах, проте хай у чиї вуста 
вкладено історію – чоловіка за п’ятдесят, літньої вдови чи малого хлопчиська, - 
їм віриш. Оповідання позбавлені будь-яких авторських узагальнень, висновків 
чи напучувань. Це безсторонні розповіді про долі цілком різних людей, чесні й 
позбавлені пафосу.      



 
 

 
 
 
 
821.161.2 
Д 28 
       Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років : 
[збірка] / [уклад. Сергій Жадан]. – Харків : Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2010. – 317, [3] с.  
 

         «Декамерон» - антологія сучасної української прози, до якої увійшли нові 
оповідання десяти популярних вітчизняних письменників. Твори, зібрані під 
цією обкладинкою, дають чітке уявлення про стан сьогоднішньої літератури, 
іноді дозволяють побачити авторів у дещо несподіваному світлі, а сама книга є 
яскравим свідченням про десятиліття, що минає, з його шалом, любов’ю та 
ніжністю.     
 
 
 
 
   

821.161.2 
Ж 15 
        Жадан С. Біг Мак. Перезавантаження : збірка / Сергій 
Жадан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 299, [5] с. 
 

         Усе починається з вокзалу – зустрічі й прощання, дороги та краєвиди, 
обличчя та вчинки… Одного разу потрібно зважитися й вирушити в подорож 
назустріч майбутньому, щоб віднайти точку відліку – або кнопку 
«перезавантаження». 
        До видання увійшли як уже знайомі читачеві, так і малознані оповідання 
одного з найвідоміших  письменників  сучасної  України.  



 
 

 
 
 
821.161.2 
С 31 
       Сенцов О. Жизня : [збірка] / Олег Сенцов ; пер. із рос. 
Сергія Осоки. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 156, [4] с.  
 

         «Жизня» – збірка автобіографічних оповідань. Ці тексти знайомлять нас з 
автором у період важливих для нього внутрішніх пошуків і змін, коли він 
прагне зрозуміти, хто він, яким шляхом піде далі і з якого більше ніколи не 
зійде. 
 
 
 
   821.161.2 

Б 81 
        Бондар А. І тим, що в гробах : [збірка] / Андрій Бондар. – 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 174, [2] с. 
 

         Збірка малої прози А. Бондаря – яскраве відображення суб’єктивних, дуже 
особистих вражень автора. Це підслухані історії та розмови, галерея небанальних 
сюжетів про звичайне життя пересічних людей. Та крізь цей химерний 
калейдоскоп спостережень раз по раз виринають нетривіальні, такі, на перший 
погляд, непоєднувані образи, як-от смішний і трішки недоречний Папа 
Римський на Святошині, ТБ-серіальний комісар Рекс і навіть наймудріша з 
мишей. Саме тому книга припаде до душі найвибагливішим читачам. 

    … я вже знаю напевно, що ніколи 
не мовчатиму й надалі …  



 
 
 
 

821.111(73) 
Р 49 
       Риггз Р. Дом странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. 
Елена Боровая]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : 
Клуб семейного досуга, 2012. – 432 с. : ил. 
 

         Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о 
его юности на  Уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с 
тройными языками, о невидимом мальчике, о летающей девочке… 
Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, 
мучившие подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь наяву… 
         «Дом странных детей» - это жутковатая фантазия, проиллюстрированная 
пугающими старинными фото.   

 
 
 
821.111(73) 
Р 49 
       Риггз Р. Город пустых. Побег из Дома странных детей : 
роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Елены Боровой]. – Харьков : 
Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2014. – 458, [4] с. : ил. 
 

      В этом романе мы возвращаемся в пугающий мир странных фантазий, 

иллюстрированных подлинными старинными фото.  Джейкоб знает, что он не 
такой, как все. Он – один из странных. В компании друзей ему предстоит полное 
смертельных опасностей путешествие по петлям времени… 

 
 
 
      



 
 

 
 
821.111(73) 
Р 82 
       Ру М. Приют : роман / Мэделин Ру ; [пер. с англ. Юлии 
Кушнир]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2014. – 317, [3] с. : ил.  
 

         Старые стены хранят много жутких тайн… 16-летний Дэн Кроуфорд и не 
знал, что в летнем студенческом общежитии когда-то располагалась лечебница 
для душевнобольных преступников. Исследуя потайные уголки бывшей 
психушки,  Дэн столкнется с темными тайнами, странным образом связанными 
с его прошлым… 
         Уникальные фотографии реальных заброшенных психлечебниц погрузят 
вас в жуткую атмосферу нарастающего кошмара. 
 
 
   

821(71) 
Б 25 
       Барклей Л. Втрата / Лінвуд Барклей ; пер. з англ. Віктора 
Шовкуна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 430, [2] с. 
 

         Майже як у Стівена Кінга… Чотирнадцятирічна дівчинка у гніві бажає 
родині згинути, і та насправді щезає. 25 років потому, коли в Сінтії вже є власна 
сім’я, їй вдається вийти на слід батьків і брата. Та над кожним, хто якимось 
чином причетний до цієї загадкової справи, нависає чорна тінь смерті… 
         25 мільйонів читачів у 15 країнах світу визнали роман «Втрата» 
Міжнародною книгою місяця. 

Шанувальникам психологічних трилерів 



 
 

 
821.161.2 
М 79 
        Мориквас Н. Корнелія : роман-есей / Надія Мориквас. – 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 205, [3] с.   
 

         Це твір глибокого проникнення письменниці в буття галичан 30 – 50-х років 
минулого століття. Серед учасників романного дійства – конкретні й вигадані 
особи, які, творячи свої біографії і достовірні історії, стали жертвами й героями 
епохи. Роман-есей є своєрідним пророцтвом, застереженням до трагічних реалій 
нашого  часу.  
 
   

821.161.2 
К 67 
       Корній Д. Тому, що ти є : роман / Дара Корній. – Харків : 
Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 236, [3] с. 
 

         Ніколи не рано закохатися. Сашко з дитсадка марив Оксаною, та вони 
прожили життя нарізно. Ніколи не пізно щось змінити. Особливо, коли двома 
долями  опікується  володар  часу  Числобог!  
         Є  жінка, життя  якої  добігає  кінця.  Є чоловік,  для  якого  вона і  є життя… 

Авторка «елегантної» прози (В. Шевчук). 

 Мудрий роман про кохання (М. Іванцова). 



 
 

 
821.161.1 
Т 16 
       Талан С. Надежда : роман / Светлана Талан. – Харьков : 
Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2016. – 301, [3] с.   
 

          Несчастливое детство оставило глубокие рубцы в сердце Павлины: она 
стыдится себя и избегает мужчин. Но мама всегда говорила, что любой кошмар 
заканчивается… 
 
   

821.161.1 
К 72 
       Костина Н. Только ты : роман / Наталья Костина. – Харьков ; 
Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. – 348, [4] с.  
 

         Катя уже не похожа на ту влюбленную рыжеволосую студентку юрфака, 
которой изменили накануне свадьбы. Теперь рядом с ней сильный, смелый и 
решительный Тимур – единственный настоящий мужчина в её жизни. Но по 
силам ли старшему лейтенанту милиции Скрипковской распутать клубок теней 
из собственного прошлого?.. 

     Посвящаю всем мамам, которые с 
нами рядом, и тем, которых уже нет. 

     
     Она, его Катя, была и бойцом, и той, 
которая беззаветно ждала из боя… 



 
 

821.161.1 
Т 68 
      Тополь Э. Невинная Настя или Сто первых мужчин : 
[повесть]  / Эдуард Тополь. – Москва : Изд-во АСТ, 2002. – 272 с.  
        

       «Педагогическая поэма (слабонервным родителям читать запрещается)», - 
так определил свою повесть всемирно известный писатель Эдуард Тополь.   

821.161.1 
С 54 
      Соболевская Н. Похищение как повод для романа : роман / 
Наталья Соболевская. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 
316, [4] с. 

  

       Лера – девушка, чья жизнь сложилась на пять с плюсом. У неё есть всё: 
молодость, красота, успешный муж. Казалось бы, в чек-листе успеха 
проставлены все галочки. Однако внезапно Леру похищают, и у того, кто за этим 
стоит, - серьёзные мотивы. Он знает о Лере и её близких такое, о чем они даже не 
догадывались… 

        … ещё раз убедилась в гениальности 
автора, так реально отражена жизнь 
современного подростка (Н. Бабенко, психиатр). 



 
 

821.112.2 
Д 97 
        Дюрренматт Ф. Суддя та його кат : [повість] / Фрідріх 
Дюрренматт ; пер. із нім. Наталки Сняданко. – Львів : Вид-во 
Старого Лева, 2017. – 109, [3] с.   
 

         Дана повість – один із ранніх творів відомого швейцарського письменника, 
яка принесла йому славу майстра детективного жанру. Розслідування вбивства 
лейтенанта поліції Шміда стає для смертельно хворого комісара Берлаха 
останнім шансом перемогти Вічне зло в подобі затятого злочинця Гастманна, 
двобій із яким він веде все своє життя.  
          Повість буде цікава тим читачам, які в детективному сюжеті шукають не 
лише  розгадку  злочину, а  й  відповіді  на  вічні  запитання… 

821.161.2 
Л 86 
       Луцишина О. Любовне життя : роман / Оксана Луцишина. – 
Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 237, [3] с. 
 

         У своєму другому романі авторка розповідає пронизливу історію про любов 
і вигнання. Ключем до роману є, зокрема, колода карт Таро, але водночас це 
реалістична сюжетна «емігрантська» проза з виразно окресленою соціальною 
проблематикою.  
         Ця іронічна і ніжна, інтелектуальна і романтична, майже невигадана й 
абсолютно фантастична історія з флером м’якого гумору та немилосердного 
сарказму  подарує  вам  радість і  задоволення  від  читання. 



 
 

821.133.1-3 
Р 69 
      Роман о Тристане и Изольде / в переложении Ж. Бедье ; 
[пер. с фр. А. Веселовского]. – Санкт-Петербург : Азбука-
классика, 2006. – 185, [3] с.  
 

        Сказание о любви отважного рыцаря Тристана и златовласой Изольды в 
средние века послужило сюжетом для многих литературных произведений. 
Имена героев, которых связала пылкая и трагическая страсть, стали поистине 
нарицательными.  
         Видный французский ученый Ж. Бедье в начале ХХ века собрал дошедшие 
до нас отрывки многочисленных обработок и в сущности реконструировал этот 
сюжет, создав текст, несомненно обладающий познавательной и поэтической 
ценностью.  

 
821.111 
Р 67 
      Ролінг К. Дж. Гаррі Поттер і напівкровний принц / 
Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. Віктора Морозова ; за ред. Олекси 
Негребецького та Івана Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2005. – 572, [3] с. 
 
              

 

     Українські переклади вважають одними 
з найвдаліших у світовій «поттеріані». 



 
 

Дякуємо за увагу! 

           Книга щедро 
   винагороджує за 
   любов до неї.  
         М. Смирнов-Сокольський 

Підготувала:  
бібліотекар І кат. Фіненко І. І.  


