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Він з’явився в її житті раптово. І вибухнув вулкан пристрасті. Дорослий, досвідчений, 
забезпечений і загадковий. За майже два роки їхніх бурхливих стосунків вона не 
дізналася про нього нічого. А потім він зник. Забравши з собою все. Навіть її душу. 
Сенсу жити більше не було. Вона, як метелик, згоріла на попіл у полум’ї пристрасті. А 
потім — випадкова зустріч із Сергієм. Одруження, нормальне життя з нормальним 
чоловіком. Якого вона ніколи не кохала й не цінувала. Доки він не зник… Де він? І 
що відбувається? 
 
 
Здається, історія йде по колу. Усе повторюється знову. Але крила метелика не 
можуть згоріти двічі. І справжнє кохання трапляється лише одного разу. Один раз на 
все життя. 
Цей соціально-психологічний роман — іще один ракурс осмислення сьогодення. 
Авторка захоплююче і точно відтворює життєвий шлях типового представника 
покоління, яке формувалось у тисяча дев’ятсот вісімдесятих, намагалось і вижити, й 
нажити статки в дев’яностих... Непросте і трагічне становлення українця, який волею 
обставин опинився тоді в Москві. Нелегкий вибір постав перед ним нині... 
 
 
Вони хотіли кохати та жити,Але взяли до рук зброю та стали на захист Батьківщини 
Січень 1918 року видався по-справжньому холодним. От-от на Київ мали рушити 
більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Андрій та Олекса 
опиняються серед оборонців залізничної станції Крути. Такі схожі, але й такі різні 
брати, обоє до нестями закохані у курсистку Софію, брати без роздумів рушили 
захищати Україну. Раптом стається непередбачуване: спалахує повстання на заводі 
«Арсенал». І на боротьбу із заколотом направляють елітні боєздатні частини. 
Супроти вишколеного війська Муравйова на станції крути лишаються тільки 
необстріляні студенти і юнкери. Ходять чутки, що серед українських загонів є агент 

більшовиків, який передає інформацію «червоним». Андрій ще не знає, що йому добре відоме 
обличчя зрадника… У горнилі бою, не шкодуючи власних життів, змагаючись за незалежність та любов. 
Сто років тому, як і сьогодні, без страху та сумнівів вони підуть у бій захищати найдорожче… 
 

 
Сара й Енґус зустрілися в компанії друзів. Стрімке кохання з першого погляду — і 
незабаром вони одружилися, в них народилися дочки-близнючки Лідія та Кірсті. 
Але родину спіткало лихо: одна з дочок — Лідія — загинула внаслідок нещасного 
випадку. Приголомшені горем, до того ж опинившись у скрутному фінансовому 
становищі, вони вирішують переїхати на невеликий острів у Шотландії, родинну 
спадщину Енґуса, прагнучи в такий спосіб урятувати шлюб. Проте на них чекає нове 
випробування: дочка Кірсті каже, що вони помиляються і що вона — Лідія… 
 
 



Книга «Чорт зна що. У кігтях Хапуна» — унікальна антологія, присвячена 
найпопулярнішому персонажеві української мітології — чортові. Тут представлені 
найцікавіші твори нашої літератури, де діє ця лиха, хитра, підступна, а деколи кумедна, 
добродушна і навіть добра істота, яка інколи ще й здатна на шляхетні вчинки і палке 
кохання. 
До неї увійшли середньовічні апокрифи та житія святих, моторошні оповіді отців 
церкви XVI-XVIII ст.: Петра Могили, Стефана Яворського, літописця Самійла Величка, 
оповідання класиків — Олекси Стороженка, Володимира Короленка, Наталени 
Королевої, сучасних авторів – Емми Андієвської, Володимира Єшкілєва, та багатьох 

інших. Чимало творів перекладені зі староукраїнської, російської, польської та латинської мов. 
Багатюща спадщина української літератури, часто-густо присипана порохом сторіч, ув’язнена у 
малодоступні часописи й рукописи чекає на своє друге народження. 

 
«У романі тернопільської авторки Ніни Фіалко «Дві обручки» йдеться про схрещення 
поглядів двох поколінь на події, які відбувалися на теренах західних областей України у 
сорокових роках; про високий патріотизм усіх верств населення, особливо молоді, яка 
за ідею важила життям тоді, і про патріотизм теперішній — на майданах під різними 
гаслами. У романі змальовано образ простої галичанки Ксені, яка, гідно про¬йшовши всі 
випробування, залишилася вірною вибраній дорозі. Тут ви прочитаєте і про любов, і про 
зраду, і про велике терпіння жінки, яка прагнула вижити у нелюдських умовах. " 
 
 
Знаєш, кого ти нагадуєш мені? На старовинній вулиці Стамбула є незвичайні сходи, що 
звуться Комондо, їх збудували у вигляді двох вісімок. Чари в тому, що на них можна 
впасти, але скотитися до кінця — ніяк. А ще, хоч би скільки плутався між східців, 
Комондо виведе до рівної світлої вулиці. Хлопче, тобі не раз може здатися, що ти 
заплутався, що ось упадеш — і опинишся в темній ямі. Не бійся, йди далі. Румі писав: “У 
глибину пірнай, але не спускайся туди, куди женуть страх і печаль”. 
 
 
 
З перших сторінок читач порине у спогади та неспішні рефлексії головного героя, 
разом з яким зможе познайомитися не тільки з уривками його біографії, але й 
навчитися простої життєвої мудрості. "Про море мені розкажи" — це роман, що 
складається з коротких есеїв, об’єданих головним героєм — ним є сам письменник. 
Іншими героями книжки є його родичі, близькі, знайомі, Абшерон, Стамбул та, 
звичайно, море. 
 
 
Три сестри Джинджер, Каллі і Мімі. Джинджер старша серед дівчаток, довго зберігала 
давню сімейну таємницю. Але, одна необережно сказана фраза, руйнує світ ретельно 
охоронюваних нею секретів, коли її дочці вдається підслухати її. Після трагічного 
випадку на острові Мартас-Він'ярд, який трапився в дитинстві Джинджер, все, що 
відбулося в той день було замкнено на багато років, а життя трьох сестер пішло 
різними шляхами. Тепер же, сестри знову разом і Джинджер приймає рішення 
відправитися на острів Мартас-Він'ярд і зібрати разом події того трагічного дня. Автор 
майстерно розповідає історію кохання, брехні і секретів сім'ї Тенгл. Протягом всієї 

розповіді, у міру розкриття секрету, події, що відбулись стають все більш зрозумілими і багато речей 
починають знаходити сенс. Це історія зі складними персонажами і прекрасно збудованим сюжетом. 
Книга досліджує розуміння того, до чого призводить замовчування і якими бувають наслідки 
зберігання секретів. 



Вихованці війни, вони мали за розкіш одяг і взуття, за щастя — відвідини кінотеатру 
на зекономлені на їжі копійки… Вони мріяли, закохувалися, одружувалися й не 
ділили дітей на своїх і чужих… Коли Марія та Роман побралися, вони були ще зовсім 
молоді, але душами вже починали сивіти: далося взнаки життя під час німецької 
окупації. Насильство, знущання, голод, смерть проносилися перед дівчачими і 
хлопчачими очима... У цій війні за людську гідність і право на спокійну старість… 
 
 

У ранньому дитинстві вона намалювала на стіні двері й несподівано… увійшла в них, 
уявивши собі вихід в іншу реальність. Відтоді життя багато разів намагалося зламати 
її: сповнена трагедійними подіями юність, загибель кращого друга, зрада, врешті — 
кар’єра і гроші… Та в найскладніші миті життя вона малювала на стіні двері й 
проживала ще одне коло реальності, яка не відступає від нас навіть у снах. 
 
 
 

Можливо, ви їх зустрічали…Тих, хто за одну-дві хвилини здатен зробити чи виправити 
помилку.Тих, хто ховаючи від «вогнів великого міста» справжні почуття під маскою 
іронії, здатен «їхати світ за очі» у пошуках пригод або слави, не розуміючи, що шукає 
себе.Тих, кого називають неприкаяними, адже вони живуть на межі добра і зла і 
кожної хвилини можуть зробити крок у будь-який бік. 
 
 
 

У Бодін Лонгбов насичене життя: величезний родинний бізнес із сотнею підлеглих, 
купа люблячих родичів і коханий чоловік. Завантаження на сто відсотків. Однак із 
появою примари з минулого і низкою вбивств, що сталися на території їхнього готелю, 
доведеться Бодін докласти ще більше зусиль. 
 
 
 

 
Усі батьки мріють, щоб їхні дітки уплітали за обидві щоки сніданок, обід і вечерю та 
просили ще. У реальному житті частіше все якраз навпаки: мама, татко, бабуся й 
дідусь буквально «напосідаються» на улюблене чадо, благаючи з’їсти ще хоча б 
ложечку за маму, тоді за тата... А малеча сидить, міцно стуливши вуста, іноді 
доходить навіть до сліз. Або ж інакша ситуація: дитя покірливо все з’їдає, але потім 
від цього стає лише гірше... 
Ця книга про їжу, але й не зовсім про неї. Вона про любов, усвідомленість, думки й 

почуття – насамперед, дорослих. Саме вони формують наші стосунки з їжею, які ми мимоволі 
передаємо власним дітям. То що ж важливо розуміти і про самих себе, і про діток, аби вони росли 
здоровими? І як навчитися перетворювати сніданки, обіди та вечері на свято, а не на бойовище за 
столом? Про це й поговоримо! 
 

Джулія Форрестер — відома піаністка, яка живе мрією про гарний будинок у 
Провансі. Вона щаслива й успішна, аж тут у її житті стається жахлива трагедія. Джулія 
повертається до Англії, туди, де була щаслива в дитинстві, — у Вортон-парк. Але 
теперішній власник маєтку Кіт Кроуфорд мріє якомога швидше його продати. Ані 
Джулія, ані Кіт не знають, що їхні долі нерозривно пов'язані. Під час ремонту, 
розпочатого Кітом, знаходять щоденник, написаний у 1940-х роках дідусем Джулії, 
який понад усе любив орхідеї. Про що йдеться на його сторінках? В історії двох 
сімей, розорених війною, Джулія виявить темні секрети, що змінять її життя… 



 
Перед самим Великоднем на полі трагічно гине вагітна Гапія, залишаючи після себе 
велику таємницю свого серця. Її убита горем мати Юстина робить дві ляльки для 
залицяльників доньки, щоб покарати одного з них — того, котрий Гапію занапастив. 
Ніхто, крім недоріки-Якова, не знає, що через дивні дарунки життя обох братів 
починають летіти шкереберть. Одного дня у дім Якова потрапляє дружина Петра, 
Оксана, і розповідає підслухану правду про те, як завинили перед Гапією її чоловік 
Петро і його брат Михайло. І тоді Яків викрадає одну із заклятих ляльок та 
наважується на непросту розмову з Юстиною. …Усього сорок днів прокляття має силу, 

бо лише сорок днів ходить душа світом, перед тим як відлетіти у вічний вирій. Чи вистачить цього часу 
живим, щоб розплутати клубок спогадів, дивних збігів, таємниць і розірвати прокляття заговорених 
ляльок? Чи спокутує кожен із них свої та чужі гріхи? 
 

Роб — успішний комп’ютерник. Він має все: гарну роботу і затишний будиночок у 
Лондоні, добре заробляє, його кохана дружина Анна — красуня та просто найкраща 
жінка у світі. Ідеальне подружжя. Для повного щастя їм не вистачає тільки дитини. І 
небеса почули їхні молитви. У Роба й Анни народжується малюк Джек, крихітне диво, 
дорожче за статки та кар’єру. Чоловік не тямить себе від щастя, йому хочеться літати. 
Здається, що тепер він тримає в руках небо. Але раптом воно падає… Чи стане Робу 
сил втримати його на своїх плечах та знов повірити у своє життєве призначення?... 
 
 

Тихе провінційне містечко сколихнула моторошна звістка. Жахіття двадцятирічної 
давнини повернулося. Невловимий маніяк-імітатор викрадає і вбиває малих 
хлопчиків. Із вуст у вуста діти переказують вірш-жахастик про Шепотуна, від якого 
кров холоне в жилах батьків. Чия дитина стане наступною? Хто зупинить 
невловимого злодія? Загадкова й моторошна історія у книзі Алекса Норта 
«Шепотун». 
 
 
 
Знову вітаємо в безсоромному і жорстокому новому світі двадцять п'ятого століття! 
Завдяки технічному диву, що робить можливим збереження свідомості людини і 
завантаження її щоразу в інше тіло, глобальна політика поширюється далеко за 
межі Землі, а смерть стала лише перервою в дії. Цинічний, імпульсивний Такеші 
Ковач, колишній посланець ООН і нинішній приватний детектив, знову змінив 
професію й тіло. Із детективів він перейшов до лав бійців, найманих воїнів, і 
допомагає уряду далекої планети придушити криваву революцію. Та коли 
доводиться обирати, на чий бік стати в конфлікті, Ковач насправді завжди 
лишається на власному боці. Тому коли пілот-утікач і безпринципний посадовець 

корпорації пропонують йому зіграти прибуткову роль у небезпечному полюванні на скарби, він воліє 
здійснити це самотужки, в компанії воскреслих "солдатів удачі". Між ними і стародавнім 
іншопланетним космічним кораблем, яким вони збираються заволодіти, стоїть мертве місто, 
просякнуте смертоносним випромінюванням, випущені на волю нанотехнології, які вміють убивати в 
мільйон способів, і всі можливі сюрпризи від надзвичайно розвиненої раси марсіян. Але Такеші, 
озброєний своїм генетично посиленим чуттям і двома вірними "Калашниковими", готовий поборотися 
з чим завгодно — і до біса всіх, хто залишиться позаду. 
 
 
 
 
 



Лу Кларк намагається втекти від свого минулого і переїздить до Нью-Йорка. В Англії 
вона залишає Сема, який колись допоміг їй оговтатися від болю втрати. А тепер Лу 
фактично тікає від чоловіка, прирікаючи їхні стосунки на випробування відстанню. У 
великому місті дівчина починає життя спочатку і влаштовується на роботу до 
заможного сімейства Ґопніків. Вона одразу опиняється у вирі їхніх таємниць та 
пристрастей, розчиняючись у чужій родині. Лу не вистачає часу навіть на коротку 
ромову із Семом, який щодня віддаляється… Але коли одного дня доля випадково 
зіштовхує її з чоловіком на ім’я Джошуа Райан, усе змінюється. Та от чи змінить нове 
кохання саму Лу? Чи зможе вона нарешті віднайти щастя і припинити розриватися 

між минулим та майбутнім? 
 
У цьому тихому австралійському містечку Ліза мріяла зцілити душу. Відпустити 
минуле, віднайти себе. Подалі від галасу та людей. Треба ж було з’явитися цьому 
самовпевненому Майкові Дормеру і порушити спокій! Англієць із манерами 
джентльмена, красень, ідеальний чоловік, він хоче розбудувати з приморського 
містечка фешенебельний курорт. І тим самим знищити все, що є найдорожчим для 
Лізи. Майк і гадки не мав, що на шляху його бізнесу стане тендітна жінка. Вона 
захищатиме Срібну затоку до останнього. Та після однієї зустрічі Майк зрозуміє, що 
насправді йому потрібна не затока, а серце тієї, яка заприсяглася більше ніколи не 
кохати… 
 
Еліс просто хотіла бути щасливою. Гадала, що одруження подарує їй те, про що вона 
так мріяла. Але коли рідна Англія лишилася за океаном, Кентукі зустрів її задухою та 
консерватизмом. Чоловік, який в усьому слухався батька, почуття скутості — все, що 
отримала Еліс. Тож коли в містечку почали шукати волонтерів для кінної бібліотеки, 
вона не вагаючись зголосилася. Тут Еліс знайомиться з Марджері, яка не кориться 
закам’янілим традиціям і знає, як це — бути по-справжньому щасливою та вільною. 
Життя Еліс карколомно змінюється. І чоловік, який був для неї всім, виявляється 
чужим. Бо вона вже давно кохає іншого. Того, з ким зможе стати собою… 
 

 
«Кав'ярня» – це дебют молодого автора В'ячеслава Праха. 
Книга «Кав'ярня» українською мовою з перших рядків захоплює читача своєю трохи 
загадковою історією. Двоє людей, зовсім незнайомі, зустрічаються у звичайній, 
похмурій кав'ярні. Обидва зазнали страшні розчарування в любові, ні в що більше не 
вірять і не уявляють, як жити далі. Десь дуже глибоко ще жевріє надія на взаємну 
любов. Але вони самі про це навіть не здогадуються. Поки один з них не робить 
несподіваний крок за допомогою книги, який абсолютно змінить життя цих людей. У 
збірнику «Кав'ярня» є ще два твори: історія про кохання «Твій обірваний сон» і 

лірична замальовка «Цидулки без почерку». Усі три роботи – це трохи сумне, роздумливе читання. 
 

Микола — очільник провінційного містечка, місцевий «князьок», улюбленець долі. 
Та що він робить тут, у хаті старої відьми Шептулихи? Вона — його остання надія на 
порятунок доньки. Двоє найближчих друзів Миколи вже втратили найдорожчих. 
Тепер його черга. Але замість старої його зустрічає дивне дівча — химерниця, «що 
думки читає». Звідки вона взялася? 
Доля не знає випадковостей. Колись Микола та його друзі вчинили страшну наругу. 
Вони забрали те, що їм не належало. І час поновлювати рівновагу. Час віддавати. 
Тільки щира жертва врятує доньку. Чим заплатить батько за власні гріхи? І ким 
насправді є та, яку потайки називають химерницею?... 

 
 



 
Харизматичний юнак Джим — талановитий поет і здібний музикант, якому всі 
пророкують велике майбутнє, — несподівано для всіх покінчив життя самогубством. 
Приголомшені всі — і батьки, і друзі, — а найбільше ж Беатріс, його кохана… 
Докопатися до причин такого вчинку нелегко, тим паче що друзі самі несподівано 
потрапляють у часову пастку, такий собі часовий злам — за мить до власної загибелі. 
Вижити судилося лиш комусь одному. Але кому?.. 
Новий роман знаменитої авторки бестселера «Нічне кіно» Маріши Пессл до самого 
фіналу триматиме в напрузі любителів психологічного детективу й подарує справжню 
насолоду від захопливого читання! 

 
Спокійний світ родини Беннетів, які мають п’ять дорослих дочок, збурює новина: 
сусідній маєток орендував молодий заможний одинак містер Бінглі, який припав би 
до серця не одній юній панянці. Ба більше: у нового сусіди є неодружений приятель 
містер Дарсі, статки якого перевершують усі мрії мамусь незаміжніх дочок. До того 
ж містер Дарсі начебто накинув оком на одну з дівчат родини Беннетів — Елізабет. 
Та чи сподобається гонористий і бундючний містер Дарсі, попри свою вроду і 
статки, розумній і незалежній Елізабет? А може, вона й помиляється щодо 
справжньої натури відлюдькуватого містера Дарсі?.. 
 
Через негоду пасажири аеропорту в Солт-Лейк-Сіті не змогли вилетіти з міста. 
Серед них Бен Пейн — успішний хірург, який планував повернутися якраз щоб 
прооперувати пацієнта. Під час затримки рейсу він знайомиться з журналісткою 
Ешлі Нокс, яка поспішала на передвесільний вечерю. Для них обох у що б то не 
стало важливо вилетіти з аеропорту. Бен знаходить пілота, готового вивезти їх 
чартерним рейсом, але під час польоту він помирає і літак потраплає в аварію в 
одному з найбільш важкодоступних та суворих гірських регіонів Америки. 
Поранені та змучені холодом, їм належить спробувати вижити в цих 
екстремальних умовах. Але крім випробувань, приготованих природою, їм 
доведеться зіткнутися і з власними почуттями та страхами... 

 
У юності Іріса мріяла шити одяг, проте її батьки зробили все можливе, щоб їхня 
дочка здобула пристойніший фах. Тепер її життя рухається за найгіршим сценарієм – 
зі щоденною рутиною буднів і свят, у якій навіть почуття коханого чоловіка в’януть 
просто на очах. І, здається, вже ніщо не може цього змінити. А проте одного дня Іріса 
зважується на відчайдушну спробу оживити свою давню мрію. Так вона потрапляє 
до Парижа. Нові враження, нові люди, нове життя. Та чи зможе Іріса зберегти своє 
справжнє кохання? Чи зможе знайти себе справжню? Чи зможе прийняти виклик і 
вийти переможницею? 
 
Швеція. Колишнього торговця автомобілями виявлено мертвим у власній садибі. Він 
упав у яму з бамбуковими кілками. Він перший. Флориста одного з магазинів було 
прив’язано до дерева й задушено зі звірячою жорстокістю. Він другий. Тіло вченого-
алерголога, зав’язаного у мішку, знайдено в озері. Він третій. Але, інспекторе 
Валландер, ти рахуєш неправильно. Рік тому, Алжир. Четверо зарізаних жінок. 
Четверо убивць. І одна випадкова смерть, якої не мало бути. Смерть жінки. 
Убивство, що стало початком помсти. Але кому і за що? Гадаєш, це не має жодного 
стосунку до нових злочинів? Тоді приготуйся рахувати до п’яти… 

 
 
 



Шей занадто любила молодшого брата. Заради нього вона ладна піти на все. І коли 
Каден захопився наркотиками, дівчина сіла до в’язниці замість нього. 
Дрю обожнював свою дружину. Родина була для нього всім. А потім він утратив кохану. 
Усе, що в нього лишилося, — діти. І Шей, яку він випадково зустрів у церкві. Жінка, яка 
пережила біль утрати і вірила в те, що зможе почати життя заново. 
У них багато спільного: обоє потребують підтримки та розуміння. Щира дружба 
поступово переростає в щось значно сильніше. Доки одного дня Каден не повертається, 
щоб стати на шляху Дрю та Шей. Щоб подолати всі випробування й вибороти право на 

щасливе майбутнє, герої повинні мати незламні почуття й мету, за яку варто боротися. І для цього 
будь-яка мрія згодиться. 
 

Людина припливає на безлюдний острів, щоб покінчити зі своїм життям. Лунає 
фатальний постріл з рушниці. Фінал життєвої трагедії? Але виявляється, що це може 
бути початком химерної та захопливої історії, де переплітаються минуле і майбутнє, 
любов і боротьба за своє «я», шлях до себе й інших, втеча і повернення. Де тільки 
Пінга і Понг, зайці з дивного острова посеред лісового озера, здатні врятувати 
самогубця. Де можна виправити минуле і змінити майбутнє. Як це зробити? 
 
 

«Нестерпна легкість буття» — легендарний роман одного із найвизначніших 
письменників сучасності Мілана Кундери, сповнений глибокого сенсу, із блискучими та 
грайливими роздумами і різноманітністю стилів; це книга, що надихає і змушує 
замислитися. 
Томаш — успішний хірург, а згодом мийник вікон — ніжно любить свою дружину 
Терезу, втім, не може відмовитися від позашлюбних зв’язків, які виправдовує власною 
теорією про буцімто різне походження любові тілесної й душевної. Така життєва 

філософія примушує Терезу страждати впродовж усього шлюбу. Після вторгнення російських танків до 
Праги подружжя емігрує до Цюриха. Тереза сподівається на нове життя, та чи судилося її мріям 
збутися? Чи здатна людина перевірити на правильність свій вибір? Адже життя не має дублів, воно 
водночас і генеральна репетиція, і, власне, вистава. Життя легке, та легкість його нестерпна. 
 

Середина XVII століття. Київщина. У селі мірилом усього є фізична праця, будь-яка 
інакшість вважається хибою. Тому мати намагається позбутися Євки ще немовлям. Але 
стосовно малої доля має свої плани. Дівчинка виживає і потрапляє служити в маєток 
пана. У неї дар — схильність до астрономії. Вона буквально читає небо, як розгорнуту 
книжку. Але незабаром у житті Євки з’являється панський вчитель Орест. Потай 
одружившись, молодята втікають до Києва. Тепер на дівчину чекає довгий шлях 
випробувань та спокути. Хто залишиться поруч, а хто зрадить? І що скажуть зорі тій, яка 
єдина вміє їх читати?.. 
 
Правдивий роман про умови, в яких на світ з’являлися ті, кому сьогодні вже за 
тридцять, про реалії часу з порожніми полицями в період «безчасся», про становлення 
характерів, що формувалися в ті роки, про справжню дружбу, яка виникала між 
жінками в палатах пологових будинків і могла тривати все життя, про те, як складалися 
долі цих жінок і їхніх малюків багато років потому. 
 
 
 Лауреат конкурсу «Коронація слова» у різних номінаціях 
Піщане — селище з поганою славою. А все тому, що в його околицях вже давно 
зникають люди, і найчастіше — молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло 26-
річного Євгена. Це шокує Ольгу, адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона 
втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати 



дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правоохоронця Вадима Чотара. Його вже давно 
цікавлять дивні події, що відбуваються поблизу Піщаного, особливо в зачиненому старому пансіонаті… 

 
Історії з дитинства, які дітям читати заборонено! Мемуари зірки, за яку жоден 
літературний негр не взявся б писати автобіографію! Тож все сама: попри глянцеві 
обкладинки, попри спалахи софітів Ірена Карпа запрошує вас до свого раю з ковбасами 
замість райських кущів. Вона тішитиме вас безкомпромісністю дитячих спогадів (З 
роси...), бентежитиме картинами підсвідомості, які не навідували навіть Сальвадора 
Далі (...з води), зваблюватиме приватними розмовами в богемному середовищі (...і з 
калабані). 
 

«Позивний “Бандерас”» — справжній військовий бойовик, чи не найперший в Україні, 
заснований на реальних подіях. У зоні АТО у вересні 2014 року за «наводкою» 
диверсанта скоєно теракт — сепаратисти знищили маршрутку, загинуло дванадцятеро 
дорослих і дитина. Стає відомо, що інформатор ворога — службовець української армії, 
водночас шляхом радіоперехоплення з’ясовується, що в цьому регіоні чекають на 
прибуття полковника російського ГРУ. Розпочинається операція зі знешкодження 
диверсанта, здійснення якої доручають групі контррозвідників на чолі з капітаном 

Антоном Саєнком… 
 
Чи можна досягти успіху, не зрадивши себе? Люба впевнена, що так. Вона вчиться, 
працює в заможній родині і навіть змогла приборкати нахабну господиню. Але 
несподівано перед дівчиною постає вибір — залишатися гордою і самотньою чи бути 
поруч з коханим хлопцем, мати якого — та сама жінка, в якої вона працювала...  
 
 
 
У Львові сучасному, Львові передвоєнному і Львові часів Другої світової війни 
відбуваються драматичні події, народжуються родинні таємниці й перетинаються долі 
героїв цього роману. Ірена — юна наївна гімназистка із заможної родини. Доля дарує їй 
трагічне кохання, яке вривається в її спокійне життя вихором перших глибоких почуттів, 
сильних емоцій та чуттєвих насолод. Життя кидає Ірену в лихоліття війни, жорна 
сталінських репресій і на заслання в Казахстан. Яку ціну доведеться заплатити дівчині за 
своє щастя та любов? Чи зуміє вона вистояти, не зламатися і зберегти у собі світло добра 

й любові? Як та чому поєдналися історія кохання Ірени з долею та життям Анни з роману «Мелодії 
кави в тональності кардамону»? 

 
Зора, дівчина-ромка, приїздить до Федорівки, щоб дізнатися, чому загинула її сестра 
Гілі. Напередодні Гілі хотіла відшукати й застерегти людину, на чиїй долоні вона 
побачила лихий знак. Шукаючи правди, Зора знайомиться з Василем, місцевим 
майстром лозоплетіння. І розуміє, що їхня зустріч — знак долі. Чи це було кохання? Хто 
знає. Заради Зори Василь скоїв злочин, тим самим перекресливши власне майбутнє. 
Через сім років, повернувшись із в’язниці, чоловік намагається позбутися минулого й 
почати нове життя. Але випадкова світлина зі старої газети змушує Василя змінити свої 

наміри. Він не зможе знайти спокій, доки не дізнається, яку таємницю забрала із собою Гілі. Що ж 
насправді сталося з тією, яка жартома називала себе повелителькою ліхтарів? 
 

Знайшовши на занедбаному горищі французького замку скарб,Анні Щербініна спершу 
вважає це подарунком долі. Здається, бляшанка з діамантами допоможе здійснити всі 
заповітні мрії й змінити сумне післявоєнне сирітське життя. Та дівчина й гадки не має, як 
вплине на її долю чужий скарб зі своєю трагічною історією. Українській парижанці 



доведеться перегорнути безліч важких сторінок у книзі життя, щоб зрештою повернутися на 
Батьківщину, віднайти себе справжню й істинні скарби. 
 

Чуттєве продовження бестселера "С@мотність у Мережі" — 21 рік по тому! Якуб — 
студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було 
велике кохання, яке й досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв’язки 
між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і 
наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти 
відповідь на це питання? Родинні секрети, ретроспекції, різні країни — герої наново 
переживають давно забуті емоції, прагнуть розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи 

правильний вибір вони колись зробили. 
 

Події повісті «Нічний репортер» відбуваються у Львові в 1938 році. Журналіст Марко 
Крилович, якого прозвали «нічним репортером» за його нічні репортажі з життя міського 
дна, береться розслідувати вбивство кандидата в президенти міста. При цьому він 
потрапляє в різноманітні як любовні, так і кримінальні пригоди, інколи ризикуючи 
життям. Маркові неофіційно допомагає комісар поліції Роман Обух, якого начальство 
відсторонило від розслідування вбивства. А тим часом у справу втручаються німецькі й 
совєтські шпигуни, розслідуванням зацікавлюється також польська контррозвідка. 

Окремий інтерес виявляють і кримінальні кола. Перед нами постає мальовничий і яскраво описаний 
злочинний світ тогочасного Львова, шинки-мордовні, батяри, заклади для повій. Читачеві доведеться 
разом з героями розплутувати загадку за загадкою на тлі тривожного настрою львів’ян, які живуть у 
передчутті війни. 
 

 Гостросюжетна драма. Реальна історія про скандал, що вибухнув у 60-ті роки ХХ 
століття довкола Товариства дитячих будинків у Теннессі та його очільниці — Джорджії 
Танн. Мемфіс, 1939 рік. Дванадцятирічна Рілл Фосс має чудове життя: велика родина, 
затишна домівка на річці Міссісіпі. Їх називають «річковими щурами». Та бідність не 
заважає щастю. Одного дня до будинку вриваються незнайомці з поліції. Вони 
забирають Рілл та її молодших сестер і братика у рідних, щоб Товариство дитячих 
будинків у Теннессі віддало їх в інші родини. Відтоді Рілл мусить дбати про себе й 
молодших сама, одержима ідеєю повернутися на річку. Південна Кароліна, початок ХХІ 
століття. Ейвері Стеффорд — вже доросла донька сенатора. Вона має все: успішну 

кар’єру, вродливого нареченого, заможне життя. Що в неї спільного з Рілл Фосс? Минуле. Прадід 
Ейвері був причетний до Товариства. Прірва часу та прірва непорозуміння. Біль від спогадів та надія на 
майбутнє. Долі, які з’єднала трагічна випадковість. Чи аж ніяк не випадковість. 
 

Данило Кажанівський продав душу дияволу. Скільки дівочих душ він занапастив! Коли 
одна дівчина наклала на себе руки, козак Ілько Косозуб зібрав людей для помсти, і 
Данила спалили. Минуло майже сто років. У Миргороді планує весілля Роман 
Кажанівський, його наречена Ліза мала б радіти… якби не цей холод між ними. 
Натомість вона все частіше думає про Ярослава, кузена Романа та господаря маєтку 
«Гніздо Кажана». Чорні язики кажуть, що він ще гірший від свого предка. Та її 
нестримно тягне до нього. Між ними — прірва і гострі уламки минулого. Аби не 
втратити Лізу, Роман розповідає, що Ярослав — справжнє чудовисько. Та поступово Ліза 

усвідомлює, що справжній монстр не завжди той, що з чорними крилами… 
 
«Їсти, молитися, кохати» - надзвичайно щира розповідь жінки про духовне 
переродження і позитивні зміни у житті. Автор книги на власному прикладі довела, що 
навіть після найбільших криз можна не лише відновитися, а й відкрити в собі нові грані, 
можливості та рівні переживань. Героїня її роману - письменниця Ліз – розчарована у 
сімейному житті та зневірена в особистому щасті. Жінка втрачає головне: сенс та смак 



до життя. Аби набратися сил та повернутися до життя, Ліз вирішує подорожувати. На її шляху три 
країни: Італія, Індонезія та Індія. Там вона вчиться їсти зі смаком, молитися з відкритим серцем та 
кохати, наче вперше. 

 
Робін отримує загадковий пакунок — і з жахом виявляє, що невідомий лиходій надіслав 
їй відрізану жіночу ногу. Її шеф, приватний детектив Корморан Страйк, не настільки 
вражений, але стривожений не менше за неї. В його минулому є четверо людей, які 
винуватять Страйка за свої біди і які здатні на такий моторошний злочин. Поліція 
зосереджує свою увагу на одному з них, але Страйк невпевнений, що це саме він, тож їм 
з Робін доводиться взяти справу в свої руки й поринути в темний і збочений світ трьох 
інших підозрюваних. Але страхітливі події не припиняються, а час невідворотно 
спливає...  

 
Коли в офіс до приватного детектива Корморана Страйка приходить дивний юнак на 
ім'я Біллі Найт і просить розслідувати давнє вбивство дитини, свідком якого він 
начебто став. Стайк не може вирішити, як йому вчинити. Вірити чи не вірити юнакові, 
адже він явно не при собі? Та не встигає Страйк як слід розпитати Біллі, коли той 
налякано втікає. Намагаючись докопатися до правди, Страйк і Робін — колишня 
помічниця, а нині повноправна партнерка в детективній агенції — виходять на 
плутаний слід, який через лондонські задвірки приводить їх у святая святих 
британського парламенту й у чарівний, але зловісний сільський маєток, де на них 

чекають небезпеки, таємниці й несподівані відкриття. 
 

Еллісон Карпентер вціліла після падіння літака в горах Колорадо. Вона повинна 
дістатися до людей, а невідомі переслідувачі знищують усі залишки авіакатастрофи. 
Мати намагається встановити, що сталося. Яким було життя доньки після переїзду до 
Сан-Дієго? Чому на місці авіакатастрофи було знайдене її намисто, але самого тіла так і 
не знайшли? Хто бажав Еллісон смерті? Меґґі шукає інформацію про свою доньку. 
Однак те, що вона дізнається, шокує її. Залишається лише одне — за будь-яку ціну 
виплутатися з цієї халепи, адже найманий кілер наступає на п’яти. Але врятуватися 
буде важко… 

 
«Зворушлива, життєствердна історія кохання, яку ви ніколи не забудете» 
Родина Сьєрри має господарство з вирощування новорічних ялинок в Орегоні. Дівчина 
росте в безтурботно-щасливих декораціях сільського життя. Але кожного Різдва уся 
сім'я збирається і переїздить до Каліфорнії, щоб облаштувати свій ялинковий базар. 
Отже, у Сьєрри два життя: одне - в Орегоні, інше - різдвяне, в Каліфорнії. І коли вона 
залишає одне, то завжди сумує за іншим. Якось на Різдво Сьєрра зустрічає Калеба, і 
одне життя затьмарює інше. 

 
Роман «Світло Парижа», опублікований в США 2016 року, заслужено став 
бестселером, підкоривши не тільки читачів, але і критиків. Це історія про те, як 
непросто стати самим собою і яка це насолода — знехтувати всіма умовностями, що 
відокремлюють нас від мрії. Дві історії — нашої сучасниці Мадлен і її бабусі, яка ще в 
20-х роках, в «епоху джазу», здійснила романтичну подорож до Парижа, тісно 
переплітаються, знову і знову нагадуючи, що жити варто тільки на власних умовах, 
підкоряючись лише поклику серця і душі.  

 
Дебютний роман Ернана Діаза — зворушлива й глибока оповідь про самоту, інакшість 
та пошуки рідної душі. Її головний герой, Гокан, юний іммігрант зі Швеції, опиняється в 
Каліфорнії й вирушає у подорож із наміром пішки перетнути континент, щоб знайти 
свого випадково загубленого брата. Так починається його мандрівка, що триватиме 



ціле життя. Дорогою він зустріне природознавців, злочинців, релігійних фанатиків, індіанців — 
колоритних персонажів Америки часів золотої лихоманки. Трагічний випадок перетворить Гокана на 
злочинця й героя водночас, назавжди змінивши і його самого, і плин його історії. Діаз кидає виклик 
традиціям жанру вестерну та історичного роману, пропонуючи пронизливий погляд на стереотипи і 
легенди, якими повниться американське минуле, й змальовуючи портрет крайньої чужинності. 
 

Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей цілує свого трирічного сина Даніеля, вкладає спати 
й вирушає на роботу в нічну зміну в місцевий готель. Вона повертається, щоб виявити, 
що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра 
знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її 
сина чи злочинця. Сіеттл, 2010. Репортер «Сіеттл Ґеральд» Клер Олдрідж отримує 
завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання) і 
її двійника з минулого. Вона дізнається про викрадення, яке так і залишилося 
нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що між життями цих двох 

жінок існує багато несподіваних паралелей. 
 

Війна змінила світ. Зневірившись у владі, молоді хлопці звалили собі на плечі долю 
країни і тепер несуть її. Терпляче несуть, не жаліються. Гинуть у вогні війни, стрункими 
рядами підносяться з пекла до раю. Але ні стогону з їхніх вуст, ні дорікань… І що 
залишається їхнім матерям? Зануритись в море свого горя, розчинитися в сльозах? Чи 
проклинати до скону і владу, і долю? Богдана Малинчук обрала інший шлях. Вона 
заступила в строю загиблого сина, приміряла на себе долю солдата. Але жінка і гадки 
не мала, що на лінії вогню їй доведеться зустрітися із своїм минулим. Обличчя в 
обличчя, очі в очі… Й одному Богу відомо, що візьме гору: ненависть до ворога чи 

співчуття до матері. 
 

Авдієві ніколи не забути своєї коханої Соломійки. Колись він не встиг урятувати її. 
Тепер чоловік живе як відлюдник, неподалік тієї самої криниці, що забрала 
Соломійчине життя… Та цього разу він рятує незнайомку, приречену на смерть у ній. 
Врятована - донька художника, який загадково загинув у своїй майстерні. Дівчина 
випадково відшукала батькові картини в будинку Немолюків, один з яких відняв у 
Авдія найдорожче. Час повертати борги минулого, час віддавати вкрадене, час 
розставляти все на свої місця… Ніщо не минає безслідно, все має своє продовження - 
такий лейтмотив роману, сучасної варіації біблійної притчі про Авеля та Каїна. 
 

Три захопливі історії: про кохання і зраду, любов і ненависть, надію і випробування, що 
туго вплетені в суспільні реалії України. Анна. Єва. Анабель. Що їх поєднує? А може, це 
сюжет однієї жіночої долі, дуже непростої, непередбачуваної, сповненої таємниць, із 
карколомними поворотами? Бо ж тричі мала розпрощатися з життям онука поліського 
скрипаля Луки Баскаля, остання гілочка родинного дерева, коріння якого — поліська 
красуня та наполеонівський офіцер. Лейтмотивом усього роману є сповідь червоної 
скрипки, що мандрувала з Парижа на Волинь і стала своєрідним свідком як історичних 
подій впродовж двох століть, так і особистих людських злетів та падінь. 

 
У цьому зворушливому романі авторка наголошує на важливості чесності в сім’ї, умінні 
прощати, довіряти та бути уважнішими одне до одного. Це історія доволі незвичайної 
родини Восс, кожен із членів якої приховує силу-силенну таємниць. Зокрема, 
сімнадцятирічна Меріт вважає, що родичі її ігнорують. Дівчина починає вірити, що не 
заслуговує на любов і нікому не потрібна, тому ніхто не перейматиметься, якщо одного 
дня вони залишаться без неї — «без Меріт». Та, перш ніж укоротити собі віку, Меріт 
вирішує розкрити всі таємниці й змусити членів сім’ї нарешті визнати правду одне про 
одного. Усі Восси повинні припинити брехати, визнати свої проблеми, налагодити теплі 



стосунки, а Меріт має відкритися дружбі, приязні й справжньому коханню.  
 

Дія роману Марини Гримич «КЛАВКА» відбувається у Спілці письменників України і в 
київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний 
Пленум, відомий в історії розгромом української літератури, зокрема паплюженням 
Юрія Яновського та Максима Рильського. Але мало хто знає, що розправою над цими 
двома класиками не обмежилось: українських літераторів — колег по перу, сусідів по 
дому — нацьковували одне на одного, користуючись їхніми амбіціями. Учасники 
подій по-різному вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою головою 
і посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних докорах сумління. 
Клавка, секретарка Спілки письменників, знає про письменників усе, а драматичні 

події відбуваються на її очах. Паралельно в її досить одноманітному житті старої дівки відбуваються 
кардинальні зміни: вона опиняється в центрі любовного трикутника — між відповідальним 
працівником ЦК КП(б)У і молодим письменником, який щойно повернувся з фронту. 
 

Нарешті війна для нього скінчилася. До скону її вистачить. Війна навчила бачити, хто 
справжній, а хто гниляк. Зробила нещадною пам’ять. Бо як забути хлопців, яким ніколи 
вже не побачити дому. Микола Гаврилюк не був наївним: життя його жорстоко терло. 
Не чекав почестей. Ні на що особливе не розраховував, але й гадки не мав, що можна 
бути такими нетерпимими до всього, що вирізняє чоловіка, який місяцями жив у 
бліндажі, пив воду з калюж і забув про суху постіль. Запросто накидають йому 
образливі «аватар», «вбивця», «психічно ненормальний». Драматичною і навіть 
авантюрною була його дорога додому. А там усе пішло не так. Тяжко було звикати 

навіть до асфальту під ногами. Щось незбагненне віддалило дружину, забрало взаєморозуміння із 
синами. Він уже не бажаний на роботі. Нездоланними були мури бюрократії. Усім став чужий, нікому 
не потрібен. Приречений залишитися наодинці зі своєю війною. «Мені краще було загинути», — 
карався думкою. І звіром оскалювався на несправедливість. Дуже несподівано його кинуло під 
осколки людської байдужості — так недоречно й безжально наздогнала його ця війна. І винесла 
вирок. Усім. 
 

Через кілька років після справи, яка зламала його фізично й душевно, легендарний 
детектив П’єр Ньєман нарешті знову в ділі. Зі своєю ученицею й напарницею Іваною 
він вирушає до Німеччини, у Чорнолісся — край легенд, де досі живуть привиди давно 
минулих років, гніздяться найтемніші кошмари, а під гіллям гінких сосен ховаються 
найстрашніші таємниці. Ньєман починає нове розслідування: про вбивство 
спадкоємця багатого аристократичного роду. Чоловіка було не просто вбито, а 
зарізано, неначе кабана, на якого він так любив полювати у своїх володіннях. 
Ньєманові не звикати до кривавих злочинів, але він іще не знає, що під час 
розслідування йому доведеться зустрітися з найбільшим страхом усього свого життя. І 

зазирнути в його чорні, мов ліс, очі… 
 

Знайдено труп молодої стриптизерки. Тіло зв’язане мотузкою за давнім японським 
мистецтвом — шибарі. А моторошна гримаса болю на її обличчі нагадує найжахливіші 
полотна Франсіско Ґойї. До речі, ці картини позичив музею Альфонсо Перес, 
мадридський мільярдер… До справи береться один з найкращих місцевих детективів 
— Стефан Корсо. Він гадав, що вистежує звичайного серійного вбивцю, аж поки не 
здогадався, що в такий витончений спосіб хтось викликає його на дуель. Той, хто дуже 
схожий на самого детектива, чоловік, що так само страждає від спогадів та знаходить 
утіху в реалізації своїх потаємних бажань. Нитка розслідування затягне детектива у 

світ, де людські страждання продають для задоволення. Чи не про це мріяв і сам Корсо?.. 



«Місто дівчат» — новий бестселер Елізабет Ґілберт, яка підкорила світ романами 
«Їсти, молитися, кохати» та «Природа всіх речей». Це інтригуючий роман про жіночу 
сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще 
— історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої 
дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і 
мінливому місті, як Нью-Йорк.   Роман «Місто дівчат» починається 1940 року, коли 
дев’ятнадцятилітню Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу. Батьки 
відправляють доньку на Мангеттен до тітки — власниці невеликого, проте дуже 

ексцентричного театру. Несподівано для себе Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного 
богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний секс, ріки 
алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю 
з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя, який необхідно пройти, щоб зрозуміти: ти 
не мусиш бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою людиною. 
 

Статистика вперто кричить світові, що така аномалія розвитку … (!) зустрічається в 
середньому в одного із двох тисяч новонароджених!!! Вдумайтесь тільки — 1 до 2 
000!!! А хто про це говорить? Хто? Та, практично, ніхто, одиниці! Бо кожен боїться не 
так бути сприйнятим, не під тим кутом світла виставленим загалу на показ, бути 
осміяним!.. На жаль, соціум воліє закрити очі, щоби не бачити, заткати вуха, щоби не 
чути… Йому вигідніше радше зробити вигляд, що таких людей просто не існує, а якщо 
десь і є, то точно не в їхньому місті, державі, а десь на краю світу, як рудиментарні 
залишки чогось низькорозвиненого і примітивного… Але… Кожен, хто прийшов у цей 

світ, має право на Любов. 
 

Терезу кличуть Місяцівною за незвичну зовнішність, бо таких, як вона, — альбіносів — 
називають людьми Місяця. Мама Василина, прагнучи врятувати її після автомобільної 
аварії, передає старовинний оберіг — лунницю, що багато століть супроводжує жінок 
із давнього шляхетного роду Коморовських. Однак після цього життя Терези 
кардинально змінюється: з настанням повні щось лихе наче вселяється в дівчину — і 
вона опритомнює на старому сокальському цвинтарі з кров'ю під нігтями та 
присмаком крові в роті. Щоб здолати зло, Терезі доведеться пройти курс реабілітації в 
психлікарні, розплутати вузлики страшних родинних таємниць, зазирнути в очі 
власному майбуттю, повернути на місце чорне серце темного янгола та знайти своє 

призначення там, де гори підпирають небо. 
 

У цьому романі йдеться про сміливість і незламність жінок, їхню жертовність заради 
країни та вірних друзів, а ще про подвійні стандарти, з якими вони стикались у Першій 
та Другій світових війнах. Двох зламаних, але водночас відважних жінок пов’язує 
жорстока боротьба за життя та один спільний ворог. Жахіття війни не знищили їх, а 
натомість зробили сильнішими. Тепер героїні ладні на все, щоб помститися ворогу й 
повернути собі надію на майбутнє. Ця книжка — мандрівка у складні й небезпечні 
часи, коли сильні жінки намагалися налагодити своє життя повоєнні роки й, 
перебираючи своє минуле, дошукатися в ньому істини. 

 
«Жарінь» (1964) — заключна книга трилогії «Край битого шляху» (1962) — розповідає 
про долю ровесників автора, про їхні пошуки вірного шляху боротьби зі злом, про ті 
круті дороги, що ними йшла в буремні воєнні роки галицька молодь до пізнання істини» 
а також про складний процес сприйняття радянського ладу галицькими селянами. 
Також до видання увійшла повість Р. Іваничука «Зупинись, подорожній!», яка була 
задумана як епілог до трилогії «Край битого шляху». 
 



У селі Дахталія, яке переживає те саме, що і вся країна, - революцію, війну, зміну влади, 
- відбуваються ще й свої страшні, містичні, неймовірні історії. Адже це - місця, де живуть 
відьми, духи, страшна любов і дивні, незвичайні люди - майже такі, як в інших селах на 
Вінничині. Колоритні персонажі з дивними, влучними прізвиськами: Льошка-партизан, 
Коза, Басіст, Маляр і на вершині цієї дивної піраміди - голова села Філіповна. Саме їм 
доводиться ловити відьму, яка покрала сільських дітей, полювати на ветерана - 
перевертня, зустрічати у селі президента, розслідувати дивні смерті молодих людей, які 
потрапили у відьмин сад, розбирати старезну хату, яка зберігає свою дивну таємницю, з 

острахом переповідати подробиці кривавого вбивства самотніх стариків, які собі на біду підібрали на 
вулиці побиту дівчину. Тут сталося те, що називається прадавнім українським жахом... 
 

"Нічого осудного" Дарії Лозовик — це дві надзвичайно сильні психодрами.  У центрі 
повістей — жінки з їхніми слабкостями. Авторка проникає в душу жінок, які божеволіють 
(у прямому значенні слова) від кохання до чоловіків і здатні на все в пориві ревнощів чи 
пристрасті. Це повіті про життя і смерть, про кохання до ненависті та ненависть від 
кохання. Такі відверті речі можна знати хіба що про себе і про героїнь Дарії Лозовик. 
 
 
Загублений острів — це збірка репортажів з окупованого Криму, куди відома журналістка 
Наталя Гуменюк їздила упродовж 2014–2019 рр. У книжці — справжні історії і трагедії 
людей, життя яких кардинально змінилося після 2014 року, бо відтоді хтось із кримчан 
живе в окупації, а хтось — просто в іншій країні. То ж яка їхня неприхована правда? 
Підприємці та пенсіонери, кримські татари, студенти й громадські активісти, 
правозахисники та військові, люди з різними політичними та ідеологічними поглядами 
відверто розповідають свої історії: одні діляться тихим, глухим болем, інші — просто 

втомилися мовчати й боятися. Ця книжка є справжнім голосом анексованого Криму, його 
багатоголоссям, в якому окремі розповіді творять єдину спільну історію, яка ще не завершилася. 

 
«Найважливіше — наприкінці» — новий довгоочікуваний роман Галини Вдовиченко, 
української письменниці та журналістки. Чоловік і жінка у стані війни, перемир’я і 
розчарування, надії та віри. Тридцять п’ять років разом, дорослі діти, складний період 
життя. Той час, коли нарешті варто зрозуміти, що ж насправді єднало й роз’єднувало 
цих двох. Це книжка про вміння прощати і співпереживати, не розмінюватися на 
дрібниці і бути уважними одне до одного і до себе, цінуючи кожну мить цього 
несамовито швидкоплинного життя. 

 
Юрій Андрухович повертається, вирушає в нові мандри і знову повертається. З України 
тим часом еміґрує чимраз більше його читачів. Великий рух східних народів на Захід 
триває. Московія теж не пасе задніх. Державні кордони поки що не змінилися, та хто 
наважиться ствердити, що так буде й надалі? Короля Олелька Другого вже давно 
немає на цьому світі. Чи з’явиться в досяжному майбутньому його леґітимний 
наступник, який, прочитавши «Московіаду», очолить чергове українське народне 
рушення і приєднає нарешті Україну до євроспільноти? Чи все-таки доведеться 
троянцям ХХІ сторіччя недобитим кошем переселятися до благословенної Італії, 

покинувши навіки рідні чорноземи? З «Перверзією», як з новою «Енеїдою». У видання увійшли одні з 
найвідоміших прозових творів автора – «Московіада» і «Перверзія». 

 
«Важкий понеділок» — безсумнівно, найкращий роман відомого американського 
нейрохірурга та журналіста, постійного медичного оглядача CNN Санджая Ґупти. Книжка 
стала супербестселером й отримала широке визнання в багатьох країнах. П'ятеро 
хірургів, кожен — яскрава, своєрідна та сильна особистість, ведуть повсякденну 
боротьбу зі смертю в одній із найбільших лікарень США. А о шостій ранку в понеділок 



настає «час Х» — це час загальнолікарняної конференції, на якій аналізуються неминучі помилки і 
промахи лікарів, бо вони, як кожен із нас,— просто люди з усіма їх слабкостями, амбіціями, 
заплутаними почуттями і проблемами. За романом «Важкий понеділок» у 2013 році в США був знятий 
однойменний драматичний серіал, продюсером і сценаристом якого виступив лауреат одинадцяти 
премій «Еммі» Девід Е. Келлі, творець серіалів «Надія Чикаго», «Юристи Бостона» та «Еллі Макбіл». 

 
 Ця книга – про радість творення. Передусім – Себе. Бо всяка творчість – це вибір 
любові. Утвердження любові. Сотворення любові. Не стільки пошук сенсу, як 
створення сенсу свого життя. Через це твоя усвідомлена присутність тут і надає 
цілісності світові. А твій досвід творення стає досвідченням душі. Мудрець сказав: 
єдиний сенс будь-якого чину – заявити всесвітові, що ти є. Що ти є саме такий. Єдин 
у своїй осібності, винятковості, неповторності. Це – розсипи животворних зернят, у 
кожному з яких живе насінина, дерево і плід самопізнання. 

 
 

Труді зрадила чоловіка, Джона. Вона й досі живе у його помешканні — дорогому, але 
занедбаному лондонському будинку, — та Джона тут немає. Натомість сюди 
навідується його брат, неймовірно банальний Клод, і змовляється із Труді. А ще у 
їхнього підступу є свідок: допитливий дев’ятимісячний мешканець Трудіної утроби. 
Ієн Мак’юен — лауреат Букерівської премії за роман «Амстердам», автор «Спокути», 
що отримала оскароносну екранізацію, — переповідає безсмертну трагедію з іще 
ніколи не баченої точки зору. 
 

 
Ця маловідома повість класика української літератури Богдана Лепкого розкриває і 
драму двох люблячих людей, яким за суспільними «законами» не судилося бути в 
парі, і проникнення в пануючі верстви населення віянь нового часу. Сумовита історія 
має казковий фінал. За щастя таки треба боротися!  Текст подано за сучасним 
правописом зі значним збереженням лексичних, фразеологічних, морфологічних 
особливостей, притаманних мовленню письменника й характерних для галицької 
говірки періоду написання твору.  Для широкого кола читачів. 
 

 
Роман Філіпа Еріа «Зіпсовані діти» побачив світ напередодні Другої світової війни. 
Його героїня Агнес, молодша дочка в родині багатих буржуа, критично сприймає 
батька і матір, страждає від фальші, внутрішньосімейних інтриг, відсутності любові і 
тепла. Її близькі схиблені на грошах, консервативні і майже ненавидять доньку через 
її фантазії. Дворічна поїздка в Америку змінює життя Агнес — ця країна для 
недооціненої дівчини, яка зростала у задушливій атмосфері міщанської обмеженості, 
стає символом внутрішньої свободи і відкритості почуттів. Автор створив складний, 
живий і багатогранний образ, роман читається на одному диханні, захоплює читача з 

перших сторінок. Франція високо оцінила «Зіпсованих дітей» — у 1939 році Філіпу Еріа присуджено за 
цей роман Гонкурівську премію. 
 

У цій невеличкій кав’ярні вже понад століття подають найсмачнішу каву. Тут можна 
посидіти за філіжанкою цього гірко-солодкого напою, відволіктися від буденних 
проблем і… вирушити в подорож у часі. Щоб зустрітися з коханим, з яким вас колись 
розлучили кілометри. Чи отримати лист від чоловіка, який забув про вас через хворобу. 
Знову хоча б на мить побачитися із сестрою, яка загинула в автокатастрофі. У кожного 
свої причини побувати в минулому. Проте є умова: встигнути повернутися в майбутнє, 
доки кава не охолоне… 

 



Мері запросила Тіма попрацювати у неї в саду. Здавалося б, це початок класичного 
пристрасного роману між чоловіком та жінкою. Але цих стосунків не мало бути. Бо 
Мері — сорокап’ятирічна «стара діва», яка ніколи не знала кохання, а Тім - молодий 
хлопець із вродою античного бога. Щоправда, він має обмежені розумові здібності. Та 
саме ця дитяча наївність зачаровує Мері. Містечком шириться поговір: дурник і 
старушенція закохалися одне в одного. Родичі розгнівані та готові до рішучих заходів. 
Але право на кохання та щастя має кожен. Чи не так?... 
 
 
Це воістину книга книг. Розсипи золотих піщинок мудрості, стільники набитих терпким 
медом одкровень, сповіді серця і злети людського духа. Письменник-філософ 
Мирослав Дочинець втиснув у неї все, що довідався від мудреців – живих, відойшлих і 
безсмертних. І що пересіяв ситом свого світорозуміння. У цьому елегантному томику 
дбайливо підібрано і укладено безцінні крихти практичної мудрості, такі необхідні 
кожному в цьому розхристаному світі. Досить простягти руку – і дістанеш слова-
зернята, слова поради і розради на щодень. 
 

 
Посібник осягає основи культури спілкування, види й жанри публічних виступів. У 
ньому подано головні правописні норми та правила, морфеміку й морфологію. 
Закцентовано увагу на особливостях уживання іменних і службових частин мови в 
офіційно-діловому стилі, а також на складних випадках перекладу науково-технічної, 
економічної та иншої термінології.  Довідник допоможе зорієнтуватися у стильовому 
розмаїтті сучасної літературної мови, оскільки подає та характеризує всі її стилі й 
підстилі. Зручні таблиці містять класифікування документів і ділення їх за признакою та 
назвою. Уміщено чималу кількість формулярів-взірців сучасних документів і їхніх 

складників із докладним описом. Система запитанків і завданків для самоконтролювання надасть 
змогу охочим повторити викладений матеріял. Уперше в довіднику такого типу наведено низку 
посилок-виносок із пояснинами щодо призабутих, «зрепресованих», але природних для нашої мови 
термінних слів і словосполук, правила творення та вживання яких унормовує національний стандарт 
ДСТУ 3966:2009 і норми слововживання. Книга стане надійним порадником для усіх поціновувачів 
українського слова. 
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