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Біографічні романи 

 

УДК  78.071(477)(7/8)+821.161.2'06-312.6 

ББК  85.314(4УКР-7СПО) 

           84(4УКР)6-4 

 

Горак, Роман. 

 Журавлі відлетіли... [Текст] : есеї про Квітку 

Цісик та ії рід / Роман Горак. - Львів : Апріорі, 2018. - 

395, [5] с. 

У нoвiй книжцi львiвcькoгo пиcьмeнникa Poмaнa 

Гopaкa poзпoвiдь пpo Квiтку Цicик, американську 

співачку українського походження, якa вжe cтaлa 

лeгeндoю Укpaїни. Пpo нeї тa пpo її piд ця книжкa. 

 

 

 

УДК 821.161.2'06-311.6 

ББК 84(4УКР)6-44 
 
 

Шутко, Олександра. 

Султана-українка на османському престолі 
[Текст]. - 396, [4] с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим. 

  

Матір’ю одного з нащадків славнозвісної 

Роксолани стала українка з Поділля – Надія, яка в 

гаремі султана Ібрагіма Божевільного отримала ім’я 

Хатідже Турхан. Роман складається з трьох частин. 

Другий том присвячено рокам володарювання цієї 

султани в Османській імперії. 

 

 

************************************************************ 

 



УДК 821.111(73)'06-311.6=161.2 

ББК 84(7СПО)6-44 

 

Ферріс, Скотт.  

 Інга [Текст] = Inga / Скотт Ферріс ; [з англ. пер. Д. 

Антонюк]. - Київ : Yakaboo Publishing, 2017. - 486, [2] с. - 

Літ.: с. 483-486. 

Інга Арвад, данська акторка й журналістка, прожила 

таке незвичайне й насичене життя, що за словами 

сучасників, "скидалася на майже вигаданий персонаж". В 

романі Скотта Ферріса описані перипетії її життя: перемоги 

у конкурсах краси, кар'єра акторки, шлюби з відомими 

харизматичними чоловіками та ін. 

 

 Сучасна українська проза 

 

УДК 821.161.2'06-311.6 

ББК 84(4УКР)6-44 

 

Шкляр, Василь Миколайович.  
          Характерник [Текст] : роман / Василь Шкляр. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 298, [6] с. 

 

На основі документальних джерел Василь Шкляр 

творить яскраву історичну реальність із життя "лицарів 

списа і шаблі''. Кошовий Сірко, кинувши виклик самому 

цареві, розпочинає небезпечну гру з Москвою. Він робить 

все, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і 

гідність матері Січі. 

 
 

УДК 821.161.2+821.161.1]'06-31(081) 

ББК 84(4УКР)6 
 

Горицька, Галина Вікторівна.  
  Острів [Текст] : романи / Галина Горицька ; [худож.-

оформ. Л. П. Вировець]. - Харків : Фоліо, 2016. - 523, [5] с. 

У книзі міститься чотири різноманітних романи. Це 

історії про карколомні долі героїв на тлі нашого часу, де 

переплітаються трагічні події зони АТО, Москви і міста 

Лева; Карпат, далекого Каїра і маленького острова 

Санторіні. 

 



 
УДК 821.161.2'06-31 

ББК 84(4УКР)6-44 

 

Чех, Артем.  
Киня [Текст] : повість / Артем Чех. - Київ : 

Факт, 2007. - 213, [3] с. - (Поза фокусом). 

Одного дня Киня, герой однойменної повісті, 

вирішує змінити все: коло спілкування, жінок, спосіб 

існування, клімат, врешті-решт. І почалося: какофонія 

почуттів, карнавальне дійство, буфонада, і він - 

посеред цього театру абсурду, неспроможний щось 

второпати. 

 

 

************************************************************ 

 

 

УДК 821.161.2'06-32(081) 

ББК 84(4УКР)6-4 

Чапай, Артем.  
 Авантюра ХL [Текст] : [збірка] / Артем Чапай. - 

Харків : Віват, 2017. - 348, [4] с. : іл. 

"Авантюра" - це півтора роки реальних мандрів 

автостопом, без грошей, без плану й деколи без 

необхідних документів. Кинувши роботу й навчання, 

український студент їде "дизелями до Нью-Йорка", а 

далі, заробляючи на дорогу під час подорожі, 

проїжджає Мексикою, Кубою, Белізом, Ґватемалою, 

Гондурасом, Сальвадором, Нікарагуа. 

 

 

 

************************************************************ 

 



Зарубіжний роман 

 

 УДК 821.111'06-31=161.2 

 ББК 84(4ВЕЛ)6-44 
  

 Мак'юен, Ієн.  
Спокута [Текст] = Atonement : [роман] / Ієн 

Мак'юен ; [пер. з англ. О. Смольницької]. - Київ : КМ-

БУКС, 2018. - 413, [3] с. 

Одного дня 13-річна Брайоні Толліс стає свідком 

флірту своєї старшої сестри й одного з її давніх друзів. 

Не до кінця розуміючи дорослу поведінку, вона 

звинувачує хлопця у злочині. Отак несвідомо 

зламавши одразу три життя, Брайоні шукає шляхів для 

спокути, а в цей час світ вибухає Другою світовою 

війною... 

 

 

 

УДК 821.133.1’06-311.1=161.1                                                  

ББК 84(4ФРА=РОС)6-44 

 

Мюссо, Валентен.  
Холод пепла [Текст] = Les cendres froides : роман / 

Валентен Мюссо ; [пер. c фр. О. Ивановой ; коллажи Н. 

Переходенко]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейн. 

досуга, 2014. - 346, [6] с. : ил.  

 

Конец XX века. Орельен Коше, тридцатилетний 

профессор, узнает, что в годы войны его дед работал в 

лебенсборне - нацистском родильном доме. Какие еще 

секреты хранит история его семьи? Орельен начинает 

расследование. Но желание узнать тайну деда может 

дорого ему стоить - кому-то очень не хочется, чтобы 

Орельен тревожил прошлое! Он сам и его близкие в смертельной опасности... 

 

 

************************************************************ 

 



УДК 821.111(73)'06-31=161.2                                                     

ББК 84(7СПО)6-44 

Тартт, Донна.  
Таємна історія [Текст] = The secret history : 

роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. Б. Стасюка]. - 2-е 

вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 555, [5] с. 

Молодий каліфорнієць Річард Пейпен вступає до 

приватного коледжу в Новій Англії. Соромлячись 

свого походження, він із захватом дивиться на п’ятірку 

обраних - студентів, що навчаються на курсі 

давньогрецької в харизматичного професора Джуліана. 

Проте любов до античної культури призводить до 

зовсім не давньогрецької трагедії, і на землю біля 

коледжу проливається кров... 
 

 

 

 

 

УДК 821.133.1'06-312.6=161.2 

ББК 84(4ФРА)6-44 
 

Бегбедер, Фредерик.  
Французький роман [Текст] = Un roman francais : 

[з Академії Піреней. словесності : роман] / Фредерик 

Бегбедер ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Київ : КМ-

БУКС, 2017. - 254, [2] с. : іл. 

Після арешту за вживання кокаїну Беґбедер 

потрапляє в поліційну дільницю, де першої ж ночі, щоб 

побороти напад клаустрофобії, обіцяє собі написати 

книжку. Він починає пригадувати походження своєї 

родини, власне розлучення, свої стосунки з донькою 

Хлоєю; переосмислює своє життя й виходить з в’язниці 

іншою людиною. 

 

 

************************************************************ 

 

 



                             Детектив. Фантастика 

 

                                                              

 

УДК 821.111'06-312.4=161.2 

ББК 84(4ВЕЛ)6-44                                                                                                                                              
  

Крісті, Агата.  
Убивства за абеткою [Текст] : [роман] / Агата 

Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб 

сімейн. дозвілля, 2018. - 281, [7] с.                                                                                          

           

Скоєно серію жахливих убивств. Вирішуючи, 

хто стане наступною жертвою, злочинець 

звертається… до абетки. У гру вступає 

неперевершений детектив Еркюль Пуаро. 

 

 

 

УДК 821.111'06-312.4=161.2 

ББК 84(4ВЕЛ)6-44  
  

Крісті, Агата.  
           Свідок обвинувачення та інші історії [Текст] : 

[роман] / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької ; передм. 

С. Фелпс]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 282, 

[5] с. - (Класика англійського детективу).  

До відомого адвоката звертається чоловік на ім’я 

Леонард Воул, якого звинувачують у вбивстві однієї 

літньої пані. За заповітом жінки він мав отримати майже 

все її майно. А це серйозний мотив для вбивства. Під час 

судового слухання дружина Воула раптово починає 

свідчити проти чоловіка… Але навіщо, якщо вона знає, що Леонард не винен? 

 

 

************************************************************ 

 

 



                                                                        

                                     

УДК 821.161.2'06-312.4 

ББК 84(4УКР)6-44 

  

Кокотюха, Андрій Анатолійович.  
 Останній контракт [Текст] : кримін. 

роман / Андрій Кокотюха. - Тернопіль : Богдан, 

2018. - 190, [2] с. - (Детективна агенція ВО). 

Київський «авторитет» наймає двох професійних 

убивць виконати замовлення на ліквідацію 

непоступливого бізнесмена у Сполучених Штатах. 

Пара майстерно «розв’язує» проблему, однак лише 

імітує загибель товстосума. Коли замовники-мафіозі 

дізнаються про це, професійні «мисливці» самі 

опиняються в ролі дичини, на яку полюють. 

 

 

 

  

УДК 821.111'06-312.9=161.2 

ББК 84(4ВЕЛ)6-44  
  

Гейман, Ніл.  
Американські боги [Текст] = American Gods : 

[роман] / Ніл Гейман ; пер. з англ. Галини Герасим і 

Олеся Петіка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 694, [2] с. 

"Американські боги" - це один із шедеврів 

Ніла Геймана та справжня перлина сучасної прози. 

У книзі йдеться про пригоди колишнього 

ув'язненого Тіні Муна, який був випущений з 

в'язниці достроково у зв'язку із загибеллю його 

дружини. У романі помітну роль відіграють 

міфологічні персонажі. 

 

 

 

 ************************************************************

 

 



                                Жіночий роман 

    

УДК 821.161.1(477)'06-312.5 

ББК 84(4УКР=РОС)6-44 

 

Талан, Светлана Олеговна.  
             Когда прошлое впереди [Текст] : роман / 

Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 

219, [5] с. 

Когда-то Полина хотела забыть прошлое, оставив 

свою дочь в роддоме. Она сбежала в другой город, в 

другую жизнь. Но разве можно убежать от себя? Полина 

едва не попадает в ДТП. Ее спасает незнакомая девушка. 

В ее лице Полина вдруг видит такие знакомые и родные 

черты… Но это невозможно. Она сожгла все мосты. Тогда 

почему в сердце еле слышно затрепетала               

надежда? 

 

 

 

 
УДК 821.161.1(477)'06-312.5 

ББК 84(4УКР=РОС)6-4  

  

Костина, Наталья.  
Найти, чтобы потерять [Текст] : [роман] / 

Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 

2019. - 317, [3] с. 

Мультимиллиардеру Николаю захотелось 

удивить свою молодую невесту необычным подарком - 

мемуарами о собственной жизни, хотя в сейфе у него 

спрятана уйма старинных драгоценностей. Но в одно 

прекрасное утро драгоценности исчезают. А с ними - и 

молоденькая невеста богача. Николай сильно 

расстроен. Однако не стоит забывать, что история знает 

много примеров, когда потерять - гораздо лучше, чем найти. 

  

 

 

************************************************************ 
                 



 УДК 821.161.1(477)'06-312.5 

 ББК 84(4УКР=РОС)6-4 
  
 

Костина, Наталья.  
                Поговори со мной [Текст] : роман / Наталья 

Костина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 253, 

[3] с. 

Все, чего хотелось Марату, - это снова услышать 

голос своей жены Алисы. Просто поговорить с ней, 

как это было до ее страшного похищения. Теперь 

бандиты требуют выкуп, а сестра Марата подозревает, 

что Алиса сама организовала весь этот спектакль...  

 

 

 

 Запрошуємо відвідати наш відділ!

 

 

 

 

 ************************************************************


