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Шановні працівники охорони здоров’я!

Саме для вас центральна міська бібліотека підготувала новий випуск
“БібліОрієнтир”. Ми розуміємо вашу завантаженість, тому пропонуємо переглянути
випуск № 2 за цей рік в електронному вигляді, в зручний для вас час.
У спецвипуску для медичних працівників міста представлена література, яку
отримала центральна міська бібліотека (ЦМБ)
м. Горішні Плавні у ІІ
півріччі 2018 року.
Матеріал розміщено за алфавітом прізвищ авторів або назвою видань. Вказано
відділи бібліотеки (читальна зала, абонемент), до яких надійшли зазначені книги.
Бібліографічний опис видань анотовано.
Загалом представлено 98 видань.

Вподобані книжки ви отримаєте безкоштовно, лише завітайте до бібліотеки і
зареєструйтеся (потрібен паспорт).
Нагадуємо, центральна міська бібліотека знаходиться за адресою:
Горішні Плавні, вул. Миру, 22.

м.

Графік роботи:
понеділок - четвер 11.00 – 19.00
субота - неділя

11.00 – 18.00

п’ятниця - вихідний
Останній день місяця – санітарний (з читачами не працюємо).
Наш сайт: gp-cbs.ml

Ваша думка для нас завжди важлива. Пропозиції, зауваження стосовно
спецвипуску для медичних працівників міста “БібліОрієнтир” – за телефоном 4 48 49.

Слідкуйте за виходом нових спецвипусків “БібліОрієнтир”!
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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА

821.112.2-31=161.2
Б 46
1. Б'єрґ Бов
Ауергаус [Текст] : художественная лит-ра / Б. Б'єрґ; пер. з нім. А. Савченко; іл. Н.
Сойко. – Київ: Видавництво, 2018. – 282 с.: кол. іл. – (Серія "пейпербеків").
Шестеро друзів і одна обіцянка: вирватися з накатаної колії "народження - школа
- робота - смерть". Вони переїжджають до порожнього будинку, в якому проведуть
кілька наступних місяців і який назвуть своїм домом - Ауергаус. Школярська комуна нечувана річ. Але й мета у них небанальна: врятувати життя друга, який одного разу
вже спробував накласти на себе руки. Бов Б'єрґ із захопленням та співчуттям
розповідає про любов і дружбу шістьох учорашніх дітей, які винахідливо й відчайдушно
борються за щастя. І в цій боротьбі вони стоять на смерть.
Видання здійснено за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в
рамках проекту "На дотик" Goethe-Institut в Україні.
821.112.2-31=161.2
Б 87
2. Брандіс Катя
Фристайлерка [Текст] = Freestyler : [роман] / К. Брандіс; пер. з нім. М. Іваницька, Т.
Супрун. – Київ: Книголав, 2018. – 415 с. – (Полиця бестселер).
Олімпійські Ігри - 2032. Задля омріяного "золота" фристайлери легально
оптимізують своє тіло за допомогою гайтек-протезів та імплантатів. Модифіковане
тіло - неабиякий шанс на перемогу для олімпійців та паралімпійців майбутнього. Юна
спринтерка Йола вперше стикається з цим, коли її новий друг Раян, прикутий до
інвалідного візка, завдяки високотехнологічним протезам знову стає на ноги та
повертається у спорт. Проте невдовзі й самій Йолі доведеться вирішувати, чи варто їй
погоджуватися на хірургічне втручання...
Яскравий динамічний роман про життя, сповнене небезпек і ризиків, про питання
вибору на тлі технологічних можливостей, про кохання, яке окрилює, та про прагнення,
що допомагає рухатися вперед.
Видання здійснено за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в
рамках проекту "На дотик" Goethe-Institut в Україні.
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821.112.2-31=161.2
З 84
3. Зоннтаґ Роберт М.
Сканери [Текст] : [роман] / Р. М. Зоннтаґ; пер. з нім. Л.-П. Стринадюк. – Брустурів:
Дискурсус, 2018. – 191 с.
Світ у 2035 році - це світ без друкованих книг, газет і журналів. Усе відскановано
й оцифровано. Кожен має доступ до світової цифрової бібліотеки. У будь-який час!
Безкоштовно! І це завдяки мобрілю - універсальному мережевому пристрою у вигляді
окулярів. Роб працює сканером у величезному концерні Ultranetz, у відділі Scan AG. Зі
своїм другом Джоджо він відшуковує, сканує й оцифровує останні примірники
друкованих видань, аж поки одного дня не наштовхується на Книжкову гільдію,
підпільну організацію, учасниками якої є колишні письменники, книгарі, перекладачі,
видавці та бібліотекарі. Цей роман також про дружбу в часи глобального впливу
цифрових технологій. Він є промовистим коментарем до наших днів.
Видання здійснено за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в
рамках проекту "На дотик" Goethe-Institut в Україні.
821.112.2-31=161.2
К 36
4. Кернер Шарлотте
Світлокопія [Текст] : [роман: для стар. шкіл. віку] / Ш. Кернер; пер. з нім. Н.
Сняданко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 173 с.
"Світлокопія" - молодіжний роман німецької письменниці Шарлотте Кернер
здобув світову популярність та приніс авторці національну премію. Книжку переклали
14 мовами та екранізували у 2004 році. В романі авторка описує недалеке майбутнє, де
клонування людей стає можливим. Геніальна і самозакохана композиторка і піаністка
Іріс Зеллін, довідавшись про свою невиліковну хворобу, просить клонувати її, бо хоче
народити не просто дитину, а свою ідеальну копію. Та чи народжена дівчинка Сірі, від
імені якої ведеться розповідь, це лише точне відзеркалення геніальної матері, чи
особистість з власними емоціями, почуттями і прагненнями? Хто чи що таке клон? Чи
є у нього душа чи це лише світлокопія без власної волі і бажань? Та чи має право
"оригінал" вимагати, щоб клон проживав його, а не своє життя?
Це психологічний і сповнений внутрішньої динаміки роман про майбутні
відкриття, до яких вже варто готуватися, про питання біоетики, авторитаризм
батьків та одвічне протистояння поколінь.
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Видання здійснено за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в
рамках проекту "На дотик" Goethe-Institut в Україні.
821.161.2(477.53)-2
Л 84
5. Лук'яненко Олександр Вікторович
Прованська казка [Текст] : драма-перегук на дві дії (за мотивами "Доньки короля
Рене" Генріка Герца) / О. Лук'яненко; худож. Т. Домненко. – Полтава: Сімон, 2017.
– 122 с.
Драма-перегук розповідає уявну історію кохання, що зав’язалася на теренах
раннього середньовічного королівства Арелат на території французської провінції
Прованс. Твір натхненний датською драмою Генріка Герца "Донька короля Рене", яка
стала відома світові у численних інтерпретаціях літераторів, композиторів та
сценаристів.
41.34(477.61+477.62)(08)
П 39
6. Пережившие ад : свидетельства жертв о местах незаконных заключений на
Донбассе / Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради
мира на Донбассе».Белоусов Ю. П., Кориневич А. А., Мартыненко О. А., Матвийчук ., А.
В., Павличенко А. Н. и др.; под редакцией авторов. – Киев : ЦП Компринт, 2015. – 86 с.
Видання є підсумком моніторингового дослідження, проведеного Коаліцією
громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» в тісній
співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, яке мало на меті
документування фактів серйозних порушень прав людини, пов'язаних із незаконним
позбавленням волі в зоні збройного конфлікту на сході України.
Дослідження грунтується на свідченнях тих, хто був незаконно ув’язнений в
Донецькій і Луганській областях проросійськими збройними формуваннями, на даних,
зібраних у ході моніторингових візитів до місць несвободи на звільнених територіях, на
інформації, отриманої від органів державної влади, а також з відкритих джерел.
Зібрані факти свідчать про наявність грубих і системних порушень прав людини
стосовно осіб, які були ув’язнені та перебували в нелюдських умовах.
На основі зібраної інформації автори звіту пропонують комплекс заходів,
спрямованих на припинення виявлених порушень прав людини на непідконтрольних
українському уряду територіях, привертають увагу міжнародної громадськості до
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описаних проблем, а також наполягають на притягненні до відповідальності осіб,
винних у зазначених порушеннях.
Видання російською мовою.
821.161.2
П 11
7. Порода : Антологія українських письменників Донбасу.
Упорядкування В. Білявського і М. Григорова. Передмова І. Дзюби. – К.: Легенда,
2017. – 384 с.
До антології увійшли твори українських письменників кінця ХХ — початку ХХI ст.,
життя і творчість яких тісно пов’язані з Донбасом. Це автори родом з Донеччини й
Луганщини; письменники, що тривалий час жили на Донбасі й віддали йому данину в
своїй творчості або своєю творчістю в донецькій землі закорінені; нинішні донеччани,
більшість із яких трагічного 2014-го змушена була переселитися до Києва, Харкова,
Львова, Івано-Франківська та інших міст України, й лише кілька їх зосталося в
Донецьку.
Академік Іван Дзюба в передмові визначає, що метою цієї антології не в останню
чергу є прагнення «кинути виклик уявленню про Донеччину (принаймні літературну) як
заповідник совєтщини та "совковості": показати альтернативу, змістову й естетичну,
підкреслити її».
Тексти подано в авторській редакції.
39(477)
Шве 34
8. Швед Григорій Іванович
Рослини, тварини, українські легенди [Текст] : оповідання / Г. І. Швед. –
Кременчук : Піраміда, 2017. – 281 с.
Оповідання поєднані з народними та релігійними звичаями і віруваннями.
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АБОНЕМЕНТ

821.133.1-31
А 14
9. Абель Барбара
Невинность палачей [Текст] : роман/Б. Абель; [пер. с фр. Н. Чистюхина. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. – 254 с.
Це був звичайний день у маленькому продуктовому магазині на вулиці де-Терм.
Уздовж прилавків бродила жінка з сином Тео, імпозантний чоловік з молодою коханкою
заскочив всередину, стара з опікуном стояли в черзі біля каси. Все було так, як
звичайного дня, поки в міні-маркет не увірвався хлопець із пістолетом і не взяв
відвідувачів у заручники. Випадково Тео вдалося перехопити пістолет. Він вистрелив у
грабіжника і потрапив йому в спину. Але тільки відвідувачі магазину зітхнули з
полегшенням, як мати підлітка забрала пістолет і наказала всім залишатися на своїх
місцях…
Видання російською мовою.
821.111-31
А 28
10. Адамс Поппи
Мотылек [Текст] = The behaviour of moths: художественная лит-ра / П. Адамс; пер.
с англ. С. Савченко. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2008. – 349 с.
Лірична і чудова історія двох сестер: крок за кроком ви дізнаєтеся правду про їхнє
тривожне минуле і жахливі секрети, які є в обох і які кожна хоче приховати. Все це
змусить вас дочитати книгу до кінця.
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
А 67
11. Анисимов Андрей Юрьевич
Бомба для Аль-Каиды [Текст] : [роман] / А. Ю. Анисимов, А. П. Сапсай. – Москва :
АСТ; Москва : Астрель; Москва : Хранитель, 2007. – 317 с.
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Війна розпочалася, і зупинити її вже неможливо. Скажені гроші платять за
"смажену" інформацію про старі гріхи лідерів держав "ближнього зарубіжжя", але
журналісти ризикують заплатити за жваві викриття власним життям.
Видання російською мовою.
821.133.1-31
Б 91
12. Бурден Франсуаза
Оковы прошлого [Текст] = Une nouvelle vie / Ф. Бурден; пер. с фр. Н. Чистюхина;
авт. предисл. В. Голованова. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб
Семейного Досуга", 2010. – 317 с.
Після аварії пілот Альбан Есперандьє вирішує виїхати з Парижа і оселитися на
"пароході", в будинку свого дитинства. Однак Жозефіна, бабуся, яка виростила його і
двох його братів після трагічної смерті їхніх батьків, проти. Вона наполягає на тому,
щоб онуки продали старий будинок. Що ж відбувалося на "пароході" понад двадцять
років тому? Чому молодший з братів, Коля, відчуває в спальні батька і матері
несвідомий страх…
Видання російською мовою.
821.161.2-312.4
Б 93
13. Бут Сергій
Листи з того світу [Текст] : роман / С. Брут; передм. А. Кокотюха. – Харків:
Книжковий Кклуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. – 298 с.: іл.
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 трапилось? На порозі гробівця Андрій
знаходить дивну бляшану коробку, а в ній - пожовтілий від часу лист. Ця можливість
зазирнути в минуле - наче вісточка зі світу померлих... Із листа Андрій дізнається про
злочин, який було скоєно півстоліття тому, і вирішує довідатися правду. Він має
розгадати цю загадку! Але куди заведе його лабіринт таємниць, страхів і потрясінь?..
821.161.1-312.9
Б 94
14. Бушмин Виктор Васильевич
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Пророчество Гильома Завоевателя [Текст] : художественная лит-ра / В. В. Бушмин.
– Москва: Вече, 2008. – 318 с. – (Время проклятых королей).
Книга відкриває цикл романів, присвячений славетному героїчному минулому
лицарської Європи.
Середньовічна Франція ХІ-ХІІ століть. Феодальна роздробленість досягла своїх
меж. Королівська влада, ослаблена династичними і міжусобними чварами, здавалося,
навіки дискредитувала себе в очах знатних володарів і простого люду королівства.
Молодий принц Людовик, майбутній король Франції Людовик VI Товстий, приймає
на свої плечі важкий і практично нездійсненний тягар: зміцнити королівську владу,
повернути їй втрачений блиск і престиж, приборкати непокірних феодалів і почати
повертати короні втрачені раніше землі і провінції.
Видання російською мовою.
23
Б 94
15. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Абхай Чаранаравинда
Наука самоосознания [Текст] / А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада; пер. с англ.
– Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2014. – 495 с.: цв. ил.
На сторінках цієї книги Шріла Прабхупада викладає вчення, яке мудрець В’ясадева
записав тисячі років тому. Давня мудрість Вед відкриває завісу над таємницями нашого
"я", природи Всесвіту і Вищої Душі, яка перебуває всередині і зовні всього.
Видання російською мовою.
821.161.1(477)-312.4
В 57
16. Владимирская Анна
Вкус убийства [Текст] : художественная лит-ра /Анна и Петр Владимирские;
худож. А. Печенежский, Ю. Печенежская. – Харьков; Белгород: Книжный Клуб
"Клуб Cемейного Досуга", 2011. – 318 с.
Дружина смертельно хвора, і хто, окрім чоловіка, міг покласти край її
стражданням? Але коли до психотерапевта Віри Лученко приходить їхня дочка з
листом, в якому її батько зізнається ... що обмовив себе, стає ясно: вбивця все ще на
волі! З моменту початку "розслідування" Лученко виявляє за собою дивну сліжку.
Наблизитися до розгадки - значить поставити під удар власне життя.
Видання російською мовою.
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821.161.1(477)-312.4
В 57
17. Владимирская Анна
Плата за обман [Текст] : художественная лит-ра /Анна и Петр Владимирские;
худож. А. Печенежский, Г. Печенежская. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб
"Клуб Cемейного Досуга", 2010. – 317 с.
Лікар-психотерапевт Віра Лученко давно відкрила в собі екстрасенсорні
здібності. Після викрадення п'ятнадцятирічної Міри Ладигіної вона пропонує її
батькові-мільйонеру свою допомогу. Виявляється, Міра вела таємне життя, про яке
ніхто навіть не здогадувався...
Видання російською мовою.
821.111(73)
В 67
18. Воллер Роберт Джеймс
Мости округу Медісон [Текст] : роман / Р. Дж. Воллер; пер. з англ. Д. Петрушенко
= The Bridges of Madison County : a novel / Robert James Waller. – Харків:
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 190с.: іл.
Він кохає її, а вона - його. Вона заміжня, має сина й дочку, а йому невдовзі
доведеться залишити місто. Франческа бажала бути з Робертом, проте не могла
покинути чоловіка та дітей. Він хотів забрати її з собою, але кохав по-спражньому й
тому відпустив... Їхня історія починається за п’ять хвилин до народження великого
кохання, а закінчується за п’ять хвилин до його згуби.
821.161.1-312.4
В 75
19. Воронин Андрей Николаевич
Пророк. Кровавые жернова [Текст] : роман / А. Н. Воронин. – [Б. м.] :
Современный литератор, 2003. – 383 с.
Завдяки феноменальним здібностям раднику патріарха Олексія Холмогорова
вдається розгадати таємницю підмосковного села Погост і врятувати людей від мари і
чаклунства…
Видання російською мовою.
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821.161.1-312.4
Г 16
20. Галкин Анатолий Михайлович
Стратегия риска [Текст] : роман / А. М. Галкин. – Москва : АСТ: Астрель, 2005. –
334 с. – (Детектив).
Як важко жити, якщо ти багатий і чесний! Навколо одні шахраї. Просто шахрай
на шахраї сидить і шахраєм поганяє! Тебе можуть підставити за дві секунди. І що тоді
робити? Бігти, зачаїтися у самого синього моря і чекати. Кого чекати? Що може
допомогти? Тільки несподівана любов. Та ще слідчі з агентства "Сова", які і тебе з
капкана визволять, і мимохідь, ще десяток злочинів розкриють.
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.9
Г 18
21. Гамильтон Лорел
Смеющийся труп [Текст] : [фантастический роман] / Л. Гамильтон; пер. с англ. М.
И. Гальперина и К. Е. Россинский. – Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат,
2010. – 445 с.
Це - пригоди Аніти Блейк. Пригоди відчайдушної мисливиці на "народ Темряви" вампірів, вервольфів, зомбі і чорних магів. Мисливиці на "нічних мисливців", які порушили
закон. Мисливиці на вбивць - невмирущих і безсмертних.
Видання російською мовою.
821.111(73)-31
Г 74
22. Гоукінз Пола
Дівчина у потягу [Текст] = The girl on the train : роман / П. Гоукінз; пер. з англ. І.
Паненко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 318 с.
Рейчел щодня сідає на той самий потяг. Проїжджаючи повз затишні приміські
будиночки, вона щодня бачить подружню пару, яка снідає на веранді. Рейчел
подобається спостерігати за ними, адже їхнє життя здається їй більш радісним, ніж
її власне. Але одного разу в цьому безтурботному раю, яким вона уявляє їхню оселю, вона
побачила дещо приголомшливе. Дівчина розповідає про це поліції. Та їй не вірять…
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821.111(73)-311.3
Г 98
23. Гэблдон Диана
Барабаны осени [Текст] : роман / Д. Гэблдон; пер. с англ. И. Голубева. – Москва:
АСТ; Москва : Транзиткнига, 2006. – 688 с.
Шотландія - горда, злиденна, з останніх сил протистоїть загарбникам
англійцям... Англія епохи революції Кромвеля і пишної бурхливої Реставрації...
Франція - "сонце Європи", країна витончених інтриг і приголомшливої розкоші...
Новий Світ, куди відправляються за щастям і багатством ті, кому вже нічого
втрачати і чиє життя не варто ламаного гроша... Час змін і потрясінь, воєн, заколотів
і повстань.
Видання російською мовою.
821.111-311.6
Д 17
24. Даннет Дороти
Путь Никколо [Текст] : [роман] / Д. Даннет; пер. с англ. Н Баулина. – Москва : АСТ
: Люкс, 2005. – 656 с.
Історія Ніколо - розумної, сильної людини, що вийшла з низів і крок за кроком
пробивається нагору - туди, де правлять некороновані королі епохи Відродження Медичі, Строції, Фуггери. Історія самої епохи Ренесансу - часу розквіту мистецтв,
геніальних фінансових авантюр, витончених політичних, придворних і дипломатичних
інтриг...
Видання російською мовою.
821.112.2-31
Дж 40
25. Джордан Рикарда
Изгнанница. Клятва рыцаря [Текст] : роман /Р. Джордан; пер. с нем. В. Седунова. Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. – 414 с.
Середньовіччя. Чарівна Герлін змушена втікати - після смерті чоловіка його
родичі хочуть позбутися її. Красуня покладається лише на відданого їй Флориса де
Трілльона. Закоханий лицар дав клятву захищати свою даму серця, але в бою був важко
поранений... Незабаром Герлін опиняється при дворі французького короля. Щоб
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врятувати життя, вона заявляє - в жилах її сина тече кров Річарда Левове Серце! Вона
не знає, що сам Річард захоче з'ясувати, хто ця прекрасна незнайомка...
Видання російською мовою.
821.161.2
Д 54
26. Дністровий Анатолій
Сніданок на снігу [Текст] : збірка /А. Дністровий; авт. перед Т. Трофименко. –
Харків : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 285 с.
Коли почався снігопад, у всьому світі залишились тільки Він та Вона. Серед білого
безмежжя вони пізнали одне одного та зрозуміли, що життя не має сенсу, якщо вони не
разом. І навіть коли сніговий полон скінчився, це не стало кінцем. Це був початок нового
життя.

821.111-312.4
Д 62
27. Дойл Артур Конан
Архив Шерлока Холмса [Текст] / А. К. Дойл. Сыскная полиция : [рассказы] / Ч.
Диккенс; пер. с англ. В. Михалюка; предисл. В. Г. Гитина; худож. В. Мысник. –
Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2010. – 317 с.
Остання збірка детективних оповідань про Шерлока Холмса, опублікована
Артуром Конаном Дойлем. Включає розповіді, опубліковані в 1921-1927 рр.
Видання російською мовою.
821(71)-31
Д 96
28. Дюпюи Мари-Бернадетт
Доченька [Текст] = L'Orpheline du Bois des Loups / М.-Б. Дюпюи; пер. с фр. Н.
Чистюхина; предисл. А. Чвикова. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб
Cемейного Досуга", 2011. – 365 с.
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Сирітку Марі забрали з притулку, але не для того, щоб удочерити: бездітній
подружній парі потрібна служниця. Тільки після смерті господині 18-річна Марі
дізнається, що весь цей час поруч був чоловік, який дав їй життя...
Видання російською мовою.
821.161.1-312.9
Е 51
29. Елисеева Ольга Игоревна
Хозяин проливов [Текст] : [фантастический роман] / О. И. Елисеева; худож. М. Н.
Калинкин. – Москва : АСТ, 2003. – 382 с. – (Заклятые миры).
…Війна йде. Війна, яку затіяли боги. Війна, в якій б'ються і вмирають люди. Люди,
яким належить виконати волю богів... Але інший, таємний жереб послали боги з
царицею жорстоких завойовниць, що служать таємничій Великій Матері… Війна
почалася з волі богів. Але зупинить її все-таки людина!
Читайте "Господар Проток" - другу книгу дилогії Ольги Єлісєєвої "Золота
колиска", перша книга якої - "Сокіл на зап'ясті" - удостоєна призів "Бронзовий Роскон" і
"Чаша Кліо"!
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
Е 70
30. Еремеев Валерий
След волка [Текст] / В. Еремеев. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб
Cемейного Досуга", 2010. – 285 с. – (Криминальный талант).
Страшну таємницю ставки гітлерівців "Залізний вовк" довгі роки зберігав
колишній есесівець Алекс фон Мокка, який залишився в Радянському Союзі і жив під
вигаданим прізвищем. Однак примари минулого оживають, і тепер його онукові відомому журналісту Микиті Перову - належить розгадати загадку фашистських
підземель. Несподівано Микита і його друг Влад виявляються втягнутими у боротьбу за
володіння секретною біологічною зброєю, залишеною в ставці Гітлера…
Видання російською мовою.
821.161.2-31
Ж 15
31. Жадан Сергій
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Anarсhy in the Ukr [Текст] : [роман] / С. Жадан. Луганський щоденник : [нарис] / С.
Жадан. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2016. – 239 с.: ил.
Актуальний "Луганський щоденник"! Десять років тому герої "Anarсhy in the Ukr"
здійснили ідейну подорож Східною Україною, місцями бойової слави Нестора Махна.
Мандруючи Донбасом, вони шукали відповіді на питання - що ж таке воля-свободаанархія? Чи є межа між ними та де вона пролягає? Сьогодні автор знову шукає
відповіді на території, що колись була територією анархізму. Але цього разу - в дуже
наелектризованій атмосфері, коли саме повітря просякнуте війною... Вже не
давнішньою, часів Нестора Івановича, а більше ніж сучасною...
821.133.1-311.3
Ж 22
32. Жак Кристиан
Закон пустыни [Текст] = La loi du de'sert : роман / К. Жак; пер. с фр. Н. Чеснокова.
– Москва : Гелеос, 2007. – 475 с.: карты.
Стародавній Єгипет. Велика піраміда Хеопса пограбована. Разом зі скарбами
зловмисники викрали священний папірус - "заповіт богів", договір, укладений між богами
і людьми. На країну насувається лихо за лихом...
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
Ж 85
33. Жуков Вячеслав Владимирович
Золотой Мираж [Текст] : [роман] / В. В. Жуков. – Москва : Олимп : Астрель : АСТ,
2008. – 412 с. – (Паутина).
У житті все, як на шахівниці. І ферзя може скинути звичайний пішак, у ролі якого
цього разу виступає майор Туманов, адже на кону золото, ціна якого - життя багатьох
людей; золото, яке може виявитися міражем. Як виграти партію, якщо на сторону
ворога стали навіть твої колеги? Вихід тільки один: у гру повинна вступити дама...
Видання російською мовою.
821.111-312.4
И 66
34. Иннес Хэммонд
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Корабль-призрак [Текст] : роман /Х. Иннес; пер. с англ. Е. Боровая; худож.: А.
Печенежский, Г. Печенежская. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб
Семейного Досуга", 2014. – 349 с.: ил.
На шляху проходження яхти "Морська відьма" несподівано виникає величезний
пароплав. Схоже, судном ніхто не керує! Трохи пізніше штурман Джон Сендс
піднімається на борт таємничого корабля. Так і є. Команда з невідомих причин покинула
судно. На борту - лише дивний незнайомець зі шрамом, який називає себе капітаном. Та
чи це так? Молодому штурману належить розкрити всі таємниці загадкового корабля...
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
И 91
35. Исхаков Валерий
Жизнь ни о чем [Текст] : художественная лит-ра / В. Исхаков. – Москва : АСТ;
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2004. – 316 с. – (Неформат).
Герой роману, колишній слідчий прокуратури Сергій Платонов, отримав
несподівану пропозицію, від якої важко відмовитися: розкрити за немалі гроші
таємницю, пов'язану з одним шкільним другом.
Видання російською мовою.
821.133.1-312.9
К 17
36. Кальмель Мирей
Хроники ведьм. Песнь колдуньи [Текст] = Le chant des sorcieres : художественная
лит-ра / М. Кальмель; пер. с фр. Н. Чистюхюна. – Харьков; Белгород : Книжный
Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2011. – 397 с.: ил.
Колись чаклунка Мелюзина закохалась у звичайного чоловіка і вийшла за нього
заміж. Але вона назвала день, коли він не повинен бачити її. Барон де Сассенаж порушив
заборону, і йому відкрилося її прокляття - риб'ячий хвіст... Чарівниця, довгі роки
заточена в печері, рятує життя потопаючої Альгонде і бере з неї страшну клятву:
дівчина повинна відректися від своєї любові, народити і принести в жертву безневинне
дитя з династії Сассенаж...
Видання російською мовою.
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821.111(94)-31
К 29
37. Като Нэнси
Все реки текут [Текст] : роман / Н. Като; пер. с англ. В. Архонтова. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. – 702 с.
«Всі річки течуть» - екранізований роман австралійської письменниці Ненсі Като.
Корабель, на якому до Австралії в пошуках кращого життя, прямує з батьками юна
англійка Філадельфія Гордон, зазнає аварії. Залишившись сиротою, Філадельфія
оселяється на фермі своєї тітоньки на околицях Ечука. Частину залишеної батьком
спадщини вона інвестує в колісний пароплав. Її життя назавжди змінюється, коли їй
зустрічається Брентон Едвардс. Делі виходить за Брентона заміж і відмовляється від
кар'єри художниці в Мельбурні заради життя та подорожей річкою на човні.
Видання російською мовою.
821.161.2
К 43
38. Кирик Юрій
Яблуневі квіти [Текст] : роман / Ю. Кирик. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб
Сімейного Дозвілля", 2016. – 190 с.
Граф Станіслав Скарбек з першого погляду зрозумів - юна Софійка призначена
йому долею. Він чекав, доки вона подорослішає, і за першої нагоди попросив її руки.
Софійці він здавався принцом, який зійшов зі сторінок казок. Тепер цей принц - її чоловік.
Та невдовзі дівчина розуміє, що вона ніколи не стане сенсом його життя. Усі сили й час
він віддає своїй заповітній мрії - будівництву у Львові найбільшого в Європі театру.
Саме це, а не молода дружина, є сенсом його життя. А Софійка так жадає бути
коханою і щасливою. Хто ж може здійснити її мрію?
821.111(73)-312.9
К 41
39. Кінг Стівен
Пісня Сюзанни. Темна вежа VI [Текст] = Song of Susannah. The dark tower VI :
роман / Стівен Кінг; пер. з англ. О. Красюк; худож. Д. Скляр. – 3-є вид., випр. –
Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. – 462с.: іл.
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У продовженні легендарного циклу Роланд Дескейн та його ка-тет продовжують
пошуки Темної вежі, але цього разу ще й Сюзанни - чорношкірої учасниці ка-тету з
білими ногами - та її маляти. Потрапляючи у різні світи та часи, вони намагаються
з’ясувати, який же з них є справжнім і хто ховається під титулом Багряний Король. Та
сюжет виходить за рамки самої книги - герої починають шукати свого бога, який
створив їх, - автора Стіена Короля-Кінга. Що буде, коли вони його знайдуть?..
821.161.1-312.4
К 49
40. Климов Андрей Анатольевич
Те, кого нет [Текст] : художественная лит-ра / А. А. Климов, С. Ф. Климова; худож.
С. Ткачев. – Харьков; Белгород: Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2011. –
333 с.: ил.
Кімната Валентина завжди замкнена: він - провідник на залізниці і часто подовгу
відсутній. В його зміні при загадкових обставинах зникають діти... Не дивно, що, коли
він удома, його 13-річна племінниця, котра дуже гостро відчуває схильності дядечка,
починає зачинятися на ключ! Юна Марта не бажає ставати ані набоківською Лолітою,
ані черговою жертвою. Вона знає, де взяти зброю, щоб покласти край цій сімейній
драмі!
Видання російською мовою.
821.134.2-312.4
К 64
41. Конде Альфредо
Тайна апостола Иакова [Текст] : роман / А. Конде; пер. с исп. Е. Зерновая. – СанктПетербург : Азбука, 2012. – 350 с.
Комісар поліції Андрес Салор розслідує складний ланцюжок убивств і замахів у
Сантьяго-де-Компостела, лавіруючи між примхливою коханкою і красунею-адвокатом
Кларою, на яку падає підозра. Конде майстерно вибудовує захоплюючий детективний
сюжет, сповнений найнесподіваніших поворотів і помилкових версій. У кінцевому
рахунку виявляється, що ключ до розгадки криється в саркофазі апостола Якова, одного
з найбільш шанованих католицьких святих. Складний генетичний аналіз проливає світло
на те, чиї ж мощі насправді покояться в саркофазі і як таємниця пов'язана з
убивствами, що потрясли тихе галіссійске містечко.
Видання російською мовою.
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821.161.1-31
К 80
42. Крестовский Всеволод
Тьма Египетская [Текст] : художественная лит-ра / В. Крестовский. – Донецк :
БАО, 2014. – 221 с.
Головна героїня твору - Тамара Бендавід, дівчина з багатої єврейської сім'ї, яку
чекає безхмарне майбутнє. Але Тамара обирає тернистий шлях любові до іновірця.
Нехай її любов вважають божевільною авантюрою, нехай попереду лише розчарування і
біль - Тамара йде за покликом власного серця...
Видання російською мовою.
821.112.2-311.6
К 79
43. Крён Юлия
Дочь викинга [Текст] : роман / Ю. Крён; пер. с нем. О. Малая; худож. А. Семякин.
– Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 461 с.
Франкська принцеса Гізела заради зміцнення мирного договору з вікінгами повинна
стати дружиною правителя Нормандії. Не бажаючи виходити заміж за ворога, вона
вирішує втекти. Руна, дочка вікінга, змушена покинути свій будинок за волею батька і
відправитися з ним до Нормандії, де він сподівається розбагатіти. Але в дорозі батько
помирає, залишивши дочку одну в чужій країні. Таємничим чином долі дівчат
перетинаються. Потрапивши в непросту ситуацію, вони ще не здогадуються, що
вороги вже чатують на них...
Видання російською мовою.
821.111-312.9
К 83
44. Кроссли-Холланд К.
Костяной браслет [Текст] = Bracelet of bones : роман / К. Кроссли-Холланд; пер. с
англ. П. В. Денисова. – Москва : РИПОЛ Классик, 2012. – 318 с.: ил. – (Сага о
викингах).
Одного ранку Сольвейг прокидається і розуміє, що Хальфдан, її батько, пропав.
Хальфдан - найманець з вікінгів. Він прагне вирушити слідом за своїм другом Харальдом
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Хардрадой в Міклагард (Константинополь), де той служить ватажком імператорської
дружини. Але, не взявши з собою дочку, Хальфдан порушив обіцянку, яку дав їй…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
К 90
45. Кук Робин
Мутант [Текст] : роман / Р. Кук; пер. с англ. М. А. Богомолова. – Москва : АСТ :
Транзиткнига, 2005. – 349 с.
Франкенштейн нашого часу! Історія зачатого в пробірці хлопчика, генетично
запрограмованого на геніальність... рідним батьком. Але щось пішло не так, - і геній
виявився злим генієм…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
К 91
46. Кунц Дин
Эшли Белл [Текст] = Ashley bell : роман / Д. Кунц; пер. с англ. О. Буйвол. –
Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. – 478 с.
Дізнавшись, що попереду всього рік життя, двадцятидворічна письменниця Бібі
Блер відповіла: "Подивимося!" І одного прекрасного ранку прокинулася здоровою,
шокувавши кращих лікарів... А почувши ціну свого дивного зцілення, не замислюючись,
погодилася вступити у сутичку з долею. Щоб перемогти, вона повинна встигнути
врятувати якусь Ешлі Белл. Але хто вона така і яка невідома смертельна небезпека їй
загрожує?
Видання російською мовою.
821.133.1-31
Л 49
47. Лерют Люк
Четвертая нота [Текст] : роман / Л. Лерют; пер. с вр. Н. Баженова. – Москва : АСТ:
Транзиткнига, 2006. – 221 с.
Це історія останнього з легендарних співаків-кастратів Ватикану - Алессандро
Мореско, чий голос порівнювали з голосом самого Фарінеллі. Історія бурхливого зльоту і
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сумного фіналу його кар'єри і непростих відносин із жінками. Історія його часу, епохи
пишності, інтриг і торжества чуттєвості. Але перш за все - історія набуття та
втрати таємниці великого мистецтва...
Видання російською мовою.
821.111(73)
Л 53
48. Леффлер Мегги
Диагноз : Любовь [Текст] = The diagnosis of love / М. Леффлер; пер. с англ. Т.
Иванова. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. –
428 с.
Життя молодої, розумної і красивої Холлі Кемпбелл проходить серед страждань,
болю і ... смертей: вона лікар у відділенні невідкладної допомоги і практично живе в
госпіталі. Коли її мати гине в автокатастрофі, Холлі розчаровується в медицині і
впадає в депресію. Її особисте життя теж не складається. Холлі мріє про велике
кохання і впевнена, що їй потрібно знайти "правильну людину". Хто стане її обранцем:
красень Ед, що ніби зійшов з обкладинки модного журналу, чи колега Метью, який
приїхав у США на стажування? Холлі не можна помилятися, їй належить поставити
точний діагноз власним почуттям.
Видання російською мовою.
821.161.2-312.4
Л 68
49. Лобода Сергій
Час Ліліт [Текст] : роман / С. Лобода. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного
Дозвілля", 2013. – 251 с.
Її звали Ліліт. Вона - перша жінка, дружина Адама. Перша - та дуже гордовита.
За непокору її було проклято страшним прокляттям, і тепер тисячоліття за
тисячоліттям вона вбиває немовлят, на яких немає печатки янгола... Його звали Єгор.
Він - сучасний лікар-дослідник, який вивчає СРСН - синдром раптової смерті немовлят.
Який зв’язок може бути між ним... та Ліліт? Як виявляється, безпосередній...
У цьому містичному детективі в найкращих традиціях Дена Брауна оповідь
ведеться на двох рівнях і від сучасних подій тягнеться ланцюжком у біблійну давнину...
Чи навпаки?
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821.131.1-31
М 13
50. Мадзантіні Марґарет
Не йди [Текст] : роман /М. Мадзантіні; пер. з італ. В. Степанов. – Харків :
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 303 с.
Не буває нещасного кохання. Буває важке, гірке, божевільне й смертельно
небезпечне. Його кохання було безумством. Нестримна пристрасть до нещасної
нужденної емігрантки спалахнула в серці успішного лікаря і чудового сім’янина.
821(71)-31
М 28
51. Мармен Соня
Долина Слез [Текст] : роман / С. Мармен; пер. с фр. Н. Чистюхина. – Харьков;
Белгород: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 813 с.: карты.
Історія цього кохання розпочалася в серці дикої Шотландії... Кейтлін - служниця
в будинку лорда Даннінга. Одного разу, не витримавши брудних домагань, дівчина вбиває
його. Сховатися їй допомагає бранець лорда, Ліам, який тієї ночі втік із в'язниці. Між
молодими людьми спалахує пристрасть... Але попереду ще чимало випробувань. Чи зуміє
відважний горець захистити свою кохану і зробити її щасливою?
Видання російською мовою.
821(71)-31
М 28
52. Мармен Соня
Сезон воронов [Текст] : роман / С. Мармен; пер. с фр. Н. Чистюхина. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 797 с.: ил.
Шотландія. XVIII століття. Вибухає війна, і чоловіки роду Макдональд змушені
воювати пліч-о-пліч зі своїми одвічними ворогами, кланом Кемпбелл. Але для любові
немає перешкод, і ніжні почуття раптом спалахують між Дунканом Макдональдом і
Маріон Кемпбелл. Чи зможе любов покласти край кривавій ворожнечі?
Видання російською мовою.
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821.111-31
М7
53. Монтефиоре Симон
Сашенька [Текст] = Sashenka : роман / С. Монтефиоре; пер. с англ. И. Паненко;
худож. Н. Роенко. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга",
2009. – 492 с.: ил.
Каті Вінській, юній випускниці історичного факультету МДУ, науковий керівник
доручає дуже незвичайне дослідження. Російський мільярдер Павло, який живе в Англії,
виявив бажання відновити історію своєї сім'ї, з'ясувати, що сталося з його бабусею і
дідусем, які загинули в епоху сталінських репресій. Пошуки захоплюють Катю, запилені
сторінки архівних документів немов би відкривають секрети плоті і крові. Катя із
захопленням стежить за долею Сашеньки, бабусі Павла, жінки надзвичайної краси і
мужності. По-справжньому вона полюбила один раз у житті і дорого заплатила за це.
Поступово Катя починає розуміти, що це завдання було дано їй не випадково...
Видання російською мовою.
821.134.2-31
М 79
54. Мората Сантьяго
Тень фараона [Текст] : роман / С. Мората; пер. с исп. Н. Кротовская, В. КулагинаЯрцевая. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. –
381 с.
Пі - особистий слуга і "тінь" юного Тутанхамона. Його життя і смерть у руках
майбутнього фараона. Але нерозлучних із дитинства людей розділила любов - обидва
покохали прекрасну Нефертіті, вдову батька Тута Ехнатона... Тутанхамон так
пристрасно забажав свою мачуху, що силою оволодів нею. Але серце Нефертіті віддано
- слузі! Щоб врятувати її від зазіхань Тутанхамона, Пі викрав царицю і сховав її в
пустел ... Так зі слуги виростає герой і тінь стає сильнішим за свого господаря...
Видання російською мовою.
821.111-312.4
М 79
55. Моррис Роджер
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Благородный топор. Петербургская мистерия [Текст] : истор. роман / Р. Н. Моррис;
пер. с англ. А. Шабрин. – Москва : АСТ; Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 350 с.
- (The International Bestseller).
Санкт-Петербург, холодна зима 1867 року. У Петровському парку знайдено два
трупи… За справу береться слідчий Порфирій Петрович - наш старий знайомий з
роману Ф. М. Достоєвського "Злочин і покарання". Та все, виявляється, не так
однозначно. Блискуча стилізація кримінально-сентиментальної літератури ХІХ
століття стане вишуканим подарунком для самого досвідченого цінителя класичного
детективу.
Видання російською мовою.
821.131.1+821.133.1]-31
К 78
56. Мотта Луиджи
Красный оазис : повесть [Текст] / Л. Мотта. Жемчужная река : роман / Р. де ПонЖест; пер. с фр. З. Тулуб; сост. П. Парамонов. – Москва : Вече, 2009. – 286 с.: ил. (Искатели приключений).
Початок XX століття. Війна в Північній Африці. Заблукалі італійські берсальєри
рятують життя арабському мандрівникові. Нещасний клянеться у вірності і
погоджується стати їхнім провідником. Але під маскою подяки ховається жахлива
підступність…
Видання російською мовою.
821.521-3
М 91
57. Мураками Харуки
Все божьи дети могут танцевать [Текст] : роман : сб. рассказов / Х. Мураками; пер.
с яп. А. Замилов. – Москва: ЭКСМО, 2004. – 159 с.
Скільки він танцював, Есія не пам'ятав. Мабуть - довго… І раптом відчув себе на
самому дні Землі, по якій ступав упевненим кроком. Там лунав зловісний гуркіт глибокого
мороку, струменів невідомого потоку людських бажань, копошилися слизькі комахи.
Лігво землетрусу, який перетворив місто на руїни. І це - лише один з рухів Землі. Есія
перестав танцювати, віддихався і подивився під ноги - наче зазирнув у бездонну ущелину.
Видання російською мовою.
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821.161.1-312.9
Н 54
58. Нергина Светлана
Дорога к храму [Текст] / С. Нергина; отв. ред. Т. А. Стельмах; авт. послесл. К.
Савельев; худож. С. А. Григорьев. – Москва : Альфа-книга, 2008. – 798 с.: ил. (Дилогия в одном томе).
Чому ті, хто переконує, що в житті є місце подвигу, завжди обходять це місце
стороною? А сумнівна честь порятунку світу дістається тому, хто ніколи й не рвався
нічого рятувати?..
Видання російською мовою.
821.134.2-311.6
О 65
59. Орехудо Антонио
Реконструкция [Текст] : роман / А. Орехудо; пер. с исп. Е. В. Антропова. – Москва:
АСТ : Хранитель, 2006. – 222 с.
Легендарне "монстерське повстання" - першу спробу німецьких реформаторів
перемогти у війні з католицькою церквою - потоплено в крові. Однак вісімнадцять років
потому великий інквізитор Ліона, котрий особисто веде полювання на автора
таємничого, небезпечного єретичного рукописа, доходить неймовірного висновку... Іноді
вбиті оживають… Часом полеглі повстають - тоді змінюється хід самої історії!
Видання російською мовою.
821.161.1-311.6
П 12
60. Павлищева Наталья
Клеопатра и Антоний. Роковая царица [Текст] : роман / Н. Павлищева. – Москва :
Эксмо; Москва : Яуза, 2014. – 287 с.
Хвилюючий роман про фатальні пристрасті, таємниці серця і трагічну долю
легендарної Клеопатри. Приголомшлива історія найбільш знаної жінки Стародавнього
світу, яка була не тільки володаркою Єгипту, а й царицею любові!
Видання російською мовою.
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821.161.1-312.4
П 18
61. Парнов Еремей
Ларец Марии Медичи [Текст] : роман / Е. Парнов. – Харьков; Белгород : Книжный
Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 494 с.
За легендою, скринька Марії Медічі й чотири коштовні камені допоможуть
відшукати місце, де тамплієри заховали свої скарби... У ХХ столітті реліквія потрапляє
до тісної кімнатки маленького московського провулку. З цього починається ланцюг
дивних подій…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
62. Паттерсон Джеймс
Возрождение [Текст] = Nevermore : роман / Дж. Паттерсон; пер. с англ. Е.
Курылева. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. –
252 с.
Доля світу - на волосині! Над Землею нависли дві страшні небезпеки: епідемія
смертельної хвороби і стрімке наближення метеорита... Макс і її зграя на тропічному
острові, який повинен залишитися неушкодженим після всесвітньої катастрофи.
Залишився останній шанс…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
63. Паттерсон Джеймс
Клык [Текст] = Fang : роман / Дж. Паттерсон; пер. с англ. Е. Курылева. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 236 с.
Доктор Гюнтер-Хаген просить допомогти зграю Макс у створенні нової
чудодійної вакцини. Насправді ж вони потрібні йому для жахливого експерименту. За
волею долі жертвою вченого стає Ікло. Ризикуючи собою, Макс рятує його, але тепер,
щоб вижити, їм доведеться розлучитися...
Видання російською мовою.
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821.111(73)-312.4
П 20
64. Паттерсон Джеймс
Макс [Текст] = Max : роман / Дж. Паттерсон; пер. с англ. Е. Курылева. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 236 с.
Макс і п'ятеро її друзів - не зовсім звичайні діти. Це діти-птиці, які вміють
літати, що стали такими в результаті божевільних експериментів учених-злочинців. З
того часу, як діти втекли з лабораторії, вони не мали спокою. Цього разу їм випало
відправитися на морське дно, щоб урятувати доктора Мартінез і знайти джерело
радіоактивного зараження Світового океану. Випробування виявляться ще
небезпечнішим, ніж передбачалося...
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
65. Паттерсон Джеймс
Последнее предупреждение [Текст] = The final warning : роман / Дж. Паттерсон;
пер. с англ. Е. Курылева. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2013. – 236 с.
Максимум Райд і п'ятеро її друзів, які в результаті божевільних експериментів
учених стали здатні літати, допомагають групі екологів, які досліджують глобальне
потепління. Але навіть в Антарктиді, царстві вічного холоду, члени зграї Макс не
будуть у безпеці. Адже той, хто контролює їхню силу, зможе контролювати весь
світ...
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
66. Паттерсон Джеймс
Проект "Омега" [Текст] = Saving the world and other extreme sports / Дж. Паттерсон;
пер. с англ. Е. Курылева. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2013. – 316 с.
Учені-злочинці задумали знищити половину населення планети, позбувшись
слабких, хворих і безпомічних, з їх точки зору, людей, і створити новий вид - людей
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здорових та корисних. Макс, Ікло, Іггі, Надж, Газман і Ангел завжди працювали разом,
намагаючись перемогти своїх супротивників. Чи зможуть вони врятувати світ…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
67. Паттерсон Джеймс
Розы красные [Текст] : роман /Дж. Паттерсон; пер. с англ. Волкова. – Москва :
АСТ, 2006. – 363 с. – (The International Bestseller).
Геніальний психопат придумав ідеальний спосіб грабувати банки. Його люди
беруть у заручники сім'ї службовців - і при щонайменших ознаках непокори жорстоко їх
убивають. ФБР безсиле - адже злочинець діє відповідно до своєї, зрозумілої лише йому
логіки…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
68. Паттерсон Джеймс
Спасти Ангела [Текст] = Angel : роман / Дж. Паттерсон; пер. с англ. Е. Курылева. –
Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 236 с.
У зграї дітей-птахів розкол - Ікло пішов і зібрав свою команду. Для Макс це
важкий удар... Таємна організація хоче змінити світ. Вони викрали Ангела і проводять
над нею досліди, вивчаючи її надздібності…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
69. Паттерсон Джеймс
Школа выживания [Текст] = School's out – forever : роман / Дж. Паттерсон; пер. с
англ. Е. Курылева. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2013. – 317 с.: ил., фот.
Створені в ході наукового експерименту Макс і її друзі наділені здатністю
літати. Після того як вони покинули лабораторію, де їх тримали як звірів, на них
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почалося справжнє полювання. На допомогу їм приходить агент Анна Валкер. Але чи
можна їй довіряти? Що як під маскою чесноти ховається справжнісінький ворог?
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 20
70. Паттерсон Джеймс
Эксперимент "Ангел" [Текст] = The Аngel experiment : роман / Дж. Паттерсон; пер.
с англ. Е. Курылева. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2013. – 317 с.
Чотирнадцятирічна Макс і п'ятеро її друзів тільки на перший погляд здаються
звичайними дітьми. Насправді ж вони люди лише на 98 відсотків, і на 2 відсотки птиці. Після втечі з лабораторії, де над ними проводили експерименти і тримали як
звірів у клітці, вони намагаються знайти своїх батьків і навчитися жити в звичайному
світі. Ось тільки у дітей надто багато ворогів і полювання вже почалася...
Видання російською мовою.
821.111(73)-31
П 32
71. Пиколт Джоди
Забрать любовь [Текст] = Harvesting the heart : роман / Дж. Пиколт; пер. с англ. Е.
Боровая. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. –
526 с.
Мати, яка пішла з сім'ї через неї, вагітність, яку вона не могла не перервати,
чоловік, якому вона так і не стала ідеальною дружиною, дитина, з якою вона не
впоралася... Пейдж не вдається заглушити почуття провини! Відклавши власне життя
на потім, вона дозволила кар'єрі свого дорогого Ніколаса, перспективного кардіохірурга,
поглинути їх любов. Але поряд з ним вона відчуває себе чужою, і одного разу, як колись її
рідна мати, кидає чоловіка з немовлям на руках...
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
П 32
72. Пиколт Джоди
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Идеальная жизнь [Текст] = Picture perfect : роман / Дж. Пиколт; пер. с англ. И.
Паненко. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. –
494 с.
Поранену, її знайшли на цвинтарі. Вона не пам'ятає ні свого імені, ні свого
життя. Але з лікарні її забирає знаменитий кіноактор Алекс Ріверс, мрія кожної жінки,
- її ідеальний чоловік. Однак не мине й двох тижнів, як вона згадає все: як вони з Алексом
познайомилися на зйомках в Африці, як заявили про свою любов на весь світ казковим
весіллям... і як він бив її. Тепер, коли носить під серцем його дитину, чи зможе вона піти
й почати нове життя…
Видання російською мовою.
821.111(73)
П 41
73. По Эдгар Аллан
Убийства на улице Морг [Текст] / Эдгар Аллан По. Сапфировый крест / Гилберт
Кит Честертон; пер. с англ. В. Михалюк; худож. В. Мысник = The Murders in the
Rue Morgue / Edgar Allan Poe = The Blue Cross / Gilbert Keith Chesterton. – Харьков;
Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2010. – 333 с.: ил. – (Золотая
библиотека детектива).
Перший том серії "Золота бібліотека детектива", до якого увійшли оповідання
американського письменника Едгара Аллана По і англійського письменника Гілберта
Кіта Честертона.
Видання російською мовою.
821.134.2-312.4
П 68
74. Прада Хуан Мануэль де
Буря [Текст] : роман / Х. М. Прада; пер. с исп. О. Р. Архипова. – Москва : АСТ :
Транзиткнига, 2006. – 319 с. – (Арт-детектив. Преступления в мире искусства).
"Буря" - найтаємничіша з картин великого художника Ренесансу Джоржоне де
Кастельфранко, про справжній сенс якої до цього часу сперечаються критики й
історики живопису…
Видання російською мовою.
821.161.2-31
Р 59
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75. Рогашко Алла
Її сукня [Текст] : роман / А. Рогашко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного
Дозвілля", 2017. – 190 с.
Майже дописана книга не відпускає Нілу зі свого полону. Одного дня все, що
оточує її героїню, з’явиться в житті письменниці. Небажаний чоловік поряд - наяву.
Красуня в темно-синій сукні - уві сні... Хто вона? Можливо, прародичка? Якої допомоги
чекає від Ніли її змучена душа? Щоб дізнатися про це, Ніла йтиме шляхом пращурів,
знайде старовинну сукню, що споконвіку передавалася у родині від матері до доньки. Та,
вбравшись у неї, знайде сили змінити своє життя і вибороти у давньої богині право на
щастя.
821.161.1-312.4
Р 69
76. Романов Владислав Иванович
Жизнь – поле для охоты [Текст] : роман / В. И. Романов; ред. С. М. Коломийцева. –
Москва : АСТ : Астрель : Олимп, 2005. – 348 с. – (Детектив).
Вони дружать з молодості, з того часу, коли один був стажером у карному
розшуку, а інший - бандитською "шісткою". Тепер вони вже не такі молоді. Обидва
зробили кар'єру. Кожен - на обраному ще в юності шляху. Але їх долі, як і раніше,
переплетені...
Видання російською мовою.
821.112.2-312.9
Р 89
77. Руссбюльт Штефан
Долина Граумарк. Темные времена [Текст] : роман / Ш. Руссбюльт; пер. с нем. Е.
Бучина. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. –
542 с.
Темні часи прийшли на землі Сірого порубіжжя. Багато років у цьому світі жили
ельфи і гноми, люди і напіврослики. І раптом гноми розв'язали війну з ельфами, орки і
тролі почали нападати на мирні народи, а люди - битися один з одним!.. Небезпечні
пригоди розпочинаються!
Видання російською мовою.
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821.162.1-312.9
С 19
78. Сапковський Анджей
Відьмак. Вежа ластівки [Текст] = Wiedzmin. Wieza Laskolki : роман / А.
Сапковський; пер. з пол. С. Легеза. – [Б. м.] : Книжный Клуб "Клуб семейного
досуга", 2017. – 478 с.
Осіннє Рівноніччя опустилося на світ страшним та недобрим провісником, Диким
Полюванням, і багатьох змусило згадати ельфійське передбачення про довгу зиму, що
буде останньою... А на землі ця ніч кривавої гонитви ледь не виявилася останньою для
бунтівної Фальки - зеленоокої Цірі, зневіреної у клятвах, зрадженої покликанням...
Захована серед боліт хата старого пустельника Висоготи могла стати кінцем її шляху.
Проте стала новим початком... Таємнича Вежа Ластівки кличе до себе Цірі, яка тепер
розуміє відмінність між помстою і справедливістю. Обранка долі взяла до рук ажурний
гномський меч, щоби справдилося, що має справдитися. А тим часом до неї поспішає
Ґеральт, колишній відьмак, який не вірить у пророцтва. І кожен крок на цьому шляху
може стати останнім...
Обережно! Ненормативна лексика!
821.162.1-312.9
С 19
79. Сапковський Анджей
Відьмак. Кров Ельфів [Текст] = Wiedzmin. Krew Еlfow : роман / А. Сапковський;
пер. з пол. С. Легеза. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016.
– 318 с.
Маленька Цірі - Дитя-Несподіванка - стала більшою несподіванкою, ніж
видавалося спочатку. Жахливі сни про загибель Цінтри руйнують її душу, а чаклунський
дар, що народжується, може зруйнувати тіло. Дати йому раду під силу могутній
чарівниці Йеннефер. Тож Ґеральту не вдається довго переховувати Цірі у Відьмачному
Оселищі. Попереду небезпечна подорож, бо для багатьох маленька княжна Цінтри останній аргумент: для Ради Чародіїв, для чотирьох королів, для зловісних посланців
Нільфгарду... І тільки Ґеральт оберігає сіроволосу дівчинку заради неї самої...
Обережно! Ненормативна лексика!
821.162.1-312.9
С 19
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80. Сапковський Анджей
Відьмак. Хрещення вогнем [Текст] = Wiedzmin. Chrzest ognia : роман / А.
Сапковський; пер. з пол. С. Легеза. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного
Дозвілля", 2016. – 382 с.
У пошуках Цірі - зниклої під час битви на острові Танедд названої доньки Ґеральт вирушає у відчайдушну мандрівку, охопленою кривавою війною королівства.
Дивна компанія ділить з ним небезпеки подорожі: вірний друг поет Любисток, вправна
лучниця Мільва, врятований відьмаком нільфгарднець Кагір і химерний цирульник Еміель
Регіс, на якого натрапили на старому кладовищі...
Обережно! Ненормативна лексика!
821.162.1-312.9
С 19
81. Сапковський Анджей
Відьмак. Час Погорди [Текст] = Wiedzmin. Czas Pogardy : роман / А. Сапковський;
пер. з пол. С. Легеза. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016.
– 318 с.
Останні сподівання королівства покладали на з’їзд чародіїв на острові Танедд.
Хиткою була надія, що він покладе край братовбивчій війні, бо і серед магів не було
миру, а лише марнославство та погорда. Йеннефер і Ґеральт намагалися знайти в школі
чарівниць в Аретузі безпечний прихисток для своєї вихованки - і потрапили в саме пекло
заколоту, у якому майже всі виявилися зрадженими: настали нові часи, коли магія є
безсилою проти політичних інтриг і людських підступностей. Полонена Йеннефер
зникає, напівживого Ґеральта рятують дріади в лісі Брокілон. А Цірі кличе до себе
таємнича ельфійська Вежа Чайки, силу якої не змогли підкорити наймогутніші
чарівники нових часів...
Обережно! Ненормативна лексика!

23
С 21
82. Сатсварупа, дас Госвами
Прабхупада [Текст] : Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие / Сатсварупа дас
Госвами; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2016. – 511
с.: цв. ил.
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Біографія А. Ч. Бхактіведанти Свамі Прабхупади (1896-1977), видатного
релігійного діяча і філософа, котрий познайомив західний світ з давньою духовною
традицією бхакті, яка споконвіку була наріжним каменем індійської духовності.
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
С 28
83. Седой Николай
Капкан для оборотней [Текст] : художественная лит-ра / Н. Седой. – Донецк : ООО
"ПКФ "БАО", 2014. – 287 с.
У Пітері розгорається скандал, пов'язаний з частими викраденнями дітей.
Виявляється, трафік живого товару на Захід функціонує під заступництвом вищих
чинів російської поліції і ФСБ... Дільничому Василю Семенову несподівано стають
відомі прикмети викрадачів. Тепер мент і "правильні" бандити, які прийшли йому на
допомогу, роблять свій вибір і вступають в смертельну гру...
Видання російською мовою.
821.133.1-311.6
С 38
84. Синуэ Жильбер
Порфира и олива [Текст] : роман / Ж. Синуэ; пер. с фр.: И. Н. Васюченко, Г. Р.
Зингер. – Москва : Транзиткнига, 2006. – 477 с.
Від смерті і Воскресіння Спасителя нашого минулого всього двісті років, а в
християнській церкві, ще гнаної і переслідуваної, вже намітився розкол! Щоб
примирити ворогуючих, повернути віру і надати християнству нової сили і слави,
спадщину Святого Петра повинна прийняти неординарна людина. Але він, викрадений з
рідної Фракії римськими легіонерами і проданий у рабство, ще не передчуває своєї
майбутньої величі... Так починається історія Каллікста І - загадкового Папи раннього
християнства...
Видання російською мовою.
821(94)-31
C 44
85. Скоулс Кэтрин
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Львица [Текст] = Lioness : роман / К. Скоулс; пер. с англ. А. Колесникова. –
Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 397 с.
Наші дні. Емма приїхала до Танзанії, щоб відвідати дослідницький центр, який 25
років тому став останнім притулком її матері, котра померла від лихоманки. Тут вона
дізнається про маленьку дівчинку, що втратила матір прямо посеред пустелі: поруч з
засипаним камінням тілом жінки виявлені сліди семирічної дитини. Емма разом з
ветеринаром Деніелом прямує на пошуки дівчинки, яку врятувала левиця.
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
С 48
86. Слотер Карін
Лють [Текст] : роман / К. Слотер; пер. з англ. О. Любенко. – Харків : Книжковий
Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. – 478 с.: іл.
Коли ним керує лють, він стає нещадним. Йому однаково, повія перед ним чи
безневинна дівчинка. Одним жахливим розчерком він ставить свій підпис на жіночих
тілах. Він почав двадцять років тому із зовсім юної Мері Еліс. Але покарання за його
злочин відбував інший. Опинившись на волі, цей учорашній в’язень розшукує людину, яка
вкрала в нього життя. Але як упізнати того, хто нападаючи, надягає оманливу маску, а
відступаючи - маску добропорядного громадянина?
821.111-312.4
С 50
87. Смит Том Роб
Ферма [Текст] : роман / Т. Р. Смит; пер. с англ. А. Михайлов. – Харьков; Белгород :
Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. – 347 с.
Усе не так, як тобі здається, і перевернути твоє життя може один телефонний
дзвінок... Батько повідомив Даніелю, що його мати серйозно захворіла і потребує
допомоги психіатра. Їй ввижаються жахливі речі... Наступний дзвінок - від матері остаточно збиває хлопця з пантелику. Вона стверджує, що батько бреше! У неї є
докази жахливого злочину, і їй терміново потрібна поліція. Хто з батьків каже правду?
Даніелю доведеться розкрити багато шокуючих таємниць...
Видання російською мовою.
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821.161.2-31
С 59
88. Соколян Марина
Кодло (експериментальне дослідження) [Текст] : повість / М. Соколян; мал. Б.
Піргач. – Київ : Факт, 2003. – 197 с.: мал.
У цій книзі є все, щоб зацікавити якнайширше коло читачів - напружений сюжет,
симпатичні молоді герої, які відчайдушно дурять один одного, старовинні таємниці та
інформаційні технології. Події розгортаються на "прихованому факультеті"
Університету Сент-Ендрюза - Школі Містифікації. У цій школі юні таланти
набувають знань з фальсифікації, міфотворчості та теорії змови, щоб потім успішно
застосувати їх на практиці. Єдина підсказка для читаів - не слід сприймати буквально
все, що діється в цій школі, адже, як стверджує авторка, це лише містифікація, лише
гра, яка, щоправда, має всі шанси стати нещадною грою без правил.
821.111-31
С 79
89. Стедман М. Л.
Світло між двох океанів [Текст] : роман / М. Л. Стедман; пер. з англ. Н. Хаєцька. –
Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 302 с.
Том та Ізабель ладні все віддати, щоб стати батьками. Одного дня Бог почув їхні
молитви - до берега пристав човен із немовлям. Так у пари з’явилася крихітна Люсі...
Ханна не хоче жити - під час шторму зникли її чоловік і маленька дочка. І тільки за
кілька років вона дізнається, що Люсі - то її люба Грейс! Як вони посміли її забрати!?
Між родинами спалахує ворожнеча, від якої страждає безневинна дівчинка. Чи зможе
любов до дитини здолати ненависть?
821.111(73)
У 64
90. Уоррен Роберт Пенн
Вся королевская рать [Текст] : роман / Р. П. Уоррен; пер. с англ. В. П. Голышев. –
Москва : АСТ : Хранитель, 2007. – 652 с.
Зла, нескінченно дотепна і глузлива препарація "політичної кухні" виборчої
кампанії в глухому південному штаті. Піар і "чорний" піар. Підкуп, шантаж і війна
компроматів. Змова, підтасовування, злив інформації...
Видання російською мовою.
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821.111(73)-31
Ф 79
91. Форман Ґейл
Облиш мене [Текст] = Leave me : роман / Ґ. Форман; пер. з англ. В. Бондар. –
Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 254 с.
Мерібет Клейн сорок чотири роки. Вона має чоловіка, чотирирічних близнюків та
цікаву роботу... Чому ж єдине очікування, яке справдилося в її житті, - те, що школа її
дітей виявилася дуже дорогою? Коли родинні традиції перетворилися на тяжкий
обов’язок, а улюблена професія - на виснажливу працю? Повернувшись додому після
серцевого нападу й операції, Мерібет з подивом бачить - її стан лякає родину, замість
викликати співчуття й турботу. Їй потрібен час, щоб знову звестися на ноги,
розібратися у власних почуттях і власному минулому. І Мерібет тікає з дому. У новому
місті, з новими друзями й іменем вона погляне на життя новими очима. І знайде ту,
кому колись стала непотрібною, - свою матір...
821.112.2-312.4
Х 15
92. Хайтманн Таня
Одержимые [Текст] = Morgenrot / Т. Хайтманн; пер. с нем. Е. Пушкарская; худож.
Н. Лях. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2010. –
365 с.
Велике щастя й мука справжнього кохання закладена в природі людини. Що
робити, якщо обранець - не людина і в ньому живе демон, що бажає крові? Життя Леа,
звичайної студентки, в одну мить змінюється, коли коханий - приголомшливо красивий
вампір - втягує її в ланцюг страшних подій…
Видання російською мовою.
821.111(73)-312.4
Х 85
93. Хоуг Тэми
Час расплаты [Текст] = Down the darkest road / Т. Хоуг; пер. с англ. О. Буйвол. –
Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 429 с.
Старша дочка Лорен Лоутон зникла кілька років тому, а чоловік покінчив життя
самогубством. Тепер Лорен не може позбутися страху за молодшу дочку Лію - її
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побоювання підтверджуються: в каталозі місцевого фотографа Роланда, раніше
звинуваченого в педофілії, є фото Лії... Поліція не діє, і жінка сама починає
переслідувати маніяка, не усвідомлюючи, що піддає ризику не тільки себе, але й дочку...
Видання російською мовою.
821.161.1-312.4
Ч 41
94. Челышева Ольга
Капкан для лисицы [Текст] : [детектив] / О. Челышева; худож. Д. Чернов. – Москва
: АСТ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2005. – 383 с. – (Детектив).
Молода слідча районної прокуратури зуміла швидко завоювати авторитет не
тільки свого безпосередньо начальства, а й співробітників…
Видання російською мовою.
821.161.2
Ш 66
95. Шкляр Василь Миколайович
Ключ [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – 3-е вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб
"Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. – 254 с.
Журналіст Андрій Крайній - справжній ерудит, вільно володіє живими й мертвими
мовами, але з матеріальними цінностями якось не склалося: доживши до віку Христа, не
має даху над головою. Заповітний ключ простягнув йому дивакуватий незнайомець, а
номер квартири навіює забобонний страх. Що ж це було: манна небесна чи прикра
помилка? Незабаром Крайньому знадобляться ще два ключі: до таємниці зникнення
господаря квартири номер 13 і до серця фатальної жінки, до якого не так легко
достукатися...
821.111(73)-312.4
Э 94
96. Эфрон Холли
Никогда не лги [Текст] = Never tell a lie / Х. Эфрон; пер. с англ. А. Михайлов; авт.
предисл. А. Чвикова. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного
Досуга", 2010. – 317 с.
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Айві щаслива в шлюбі і скоро стане матір'ю. Однак безхмарне життя затьмарює
страшний злочин - безслідно зникає її колишня однокласниця, і на чоловіка Айві падає
підозра в убивстві. Таємниця, що ретельно приховувалася протягом багатьох років, не
тільки може зруйнувати щастя молодого подружжя, а й загрожує життю їхньої ще не
народженої доньки. Незважаючи на те що до пологів залишилося всього кілька тижнів,
Айві вирішує провести власне розслідування.
Видання російською мовою.
821.161.1-31
Ю 16
97. Юденич Марина
"Титаник" плывет [Текст] / М. Юденич. – Москва : АСТ : ЭКСМО, 2001. – 318 с. –
(Русская проза. III тысячилетие).
Його назвали кораблем-мрією, він став кораблем-легендою. Таємниця загибелі
"Титаніка", найрозкішнішого, найшвидкохіднішого і найбезпечнішого для свого часу
лайнера, досі розбурхує уяву людства. Герої цього роману "два безумці", які кинули
виклик богам і в той же час мріють зупинити їхній гнів…
Видання російською мовою.
821.111(73)-31
Я 47
98. Ямпольски Карен
Гламуру вопреки [Текст] = Falling out of fashion : роман / К. Ямпольски; пер. с англ.
А. Свинаренко; [предисл. А. Колюбакиной]. – Харьков; Белгород : Книжный Клуб
"Клуб Семейного Досуга", 2009. –269 с.
Брудний виворіт блискучого глянцю, таємне життя знаменитостей в цікавому
романі "Гламуру всупереч"! Головна героїня Джил Уайт - дівчина, яка зробила себе сама.
З гидкого каченяти вона перетворилася в медіа-вундеркінда, засновницю
найпопулярніших молодіжних журналів. Але на шляху до вершин кар'єри їй довелося
зіткнутися з серйозними перешкодами та інтригами...
Видання російською мовою.
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Робимо все,
щоб Ви обирали з кращого!
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