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Прочитали. Сподобалося : книгопорадник / уклад. : В.В. 

Писанець ; комун. закл. «Запорізька обл. б-ка для юнацтва» 

Запорізької обласної ради. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. 

 

 

 

 Прочитавши книги різних жанрів українських та зарубіжних 

письменників, бібліотекарі Запорізької обласної бібліотеки для 

юнацтва записали свої враження і розмістили дописи на 

бібліотечному сайті під рубрикою «Прочитали. Сподобалося».  

 Дане видання – це порадник для читачів від бібліотекарів. Він 

містить рекомендації на деякі книги, а більше інформації - на сайті: 

http://younglibzp.com.ua/category/knigozbirnya/prochitali/. 

 Інформація про книги розміщена в алфавітному порядку 

прізвищ письменників, а в кінці дописів зазначені автори публікацій.  

Розраховано на широке коло читачів. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Укладач, відповідальна за випуск:         В.В. Писанець 
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Читачеві 

 

Як здорово, що Ви любите читати!  

Від книги можна набратися креативних ідей. Читання позбавляє від 

стресу і покращує сон. Книга допоможе вирішити деякі власні проблеми, 

адже з героєм може відбуватися щось подібне. 

При читанні тренується пам`ять і логіка, а постійна стимуляція 

мозку знижує ризик розвитку різних хвороб. 

Читаючи Ви змістовніше і грамотніше говорите, краще пишете. 

І взагалі, що б ми не читали, голова наповнюється новими 

знаннями, і ніколи не знаєш, в який момент вони знадобляться! 

Але інколи виникає запитання – що почитати? І дуже часто Ви 

звертаєтесь до бібліотекаря за порадою, адже він професіонал та ще й, 

напевно, активний читач. 

Фахівці Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва створили на 

сайті бібліотеки рубрику «Прочитали. Сподобалося», де Ви знайдете 

дуже багато цікавих вражень та рекомендацій на всі смаки. 

Цей порадник познайомить з деякими книгами, запропонованими 

бібліотекарями. А щоб дізнатися більше, зайдіть на сайт бібліотеки за 

QR кодом: 
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Сара Еддісон Аллен «Садові чари» 

 

Пронизлива книжка про кохання, чари, тепло рідної домівки, 

наші страхи, сумніви і …кулінарію. Життя є життя, хоч яке воно 

незвичайне, і кожен має свої історії. Історії з життя Клер навчили її 

боятися довіряти людям. Бо ті, яких вона любила найбільше, 

покинули. З різних причин. Мама, коханий, сестра, бабуся. Історії 

Сідні навчили її захищати себе і свою маленьку доньку, любити свій 

дім і своїх близьких. Незвичайна книжка, незвичайні персонажі. 

Навіть яблуня, і та незвичайна! Роман закінчується дуже добре. Він 

народжує віру у те, що все погане минеться, а все хороше – назавжди. 

Просто треба у це вірити! (Світлана Чучко) 

 
Фредрік Бакман «Брітт-Марі була тут» 

 

Брітт-Марі любить порядок, завжди дотримується свого списку  

справ і не терпить несподіванок та змін. Та одного разу її усталене 

життя карколомно змінюється, і вона опиняється у Богом забутому 

містечку Борг, що знаходиться на межі занепаду. А щоб ви зрозуміли 

рівень того занепаду, я скажу, що магазин, піцерія, автомайстерня, 

пошта, медичний центр знаходяться у одному приміщенні (бо криза і 

все скоротили!). І заправляє усім цим жінка в інвалідному візку, що 

любить прикладатися до пляшки. Місто зустрічає Брітт-Марі вибухом 

її машини і ударом футбольного м‘яча по голові. Бо в місті є дитяча 

футбольна команда. Ці скажені діти носять футболки задом наперед 

під час змагань, п‘ють газовану воду з бляшанки, мають чудернацькі 

прізвиська і весь час руйнують список її справ, а ще вони просто 

схиблені на футболі. Команда є, а футбольного поля і тренера немає. 

Химерним збігом обставин їх тренером стає 63-річна Брітт-Марі, бо в 

місті не так багато дорослих, які б мали час на дітей… А що з того 

вийшло, прочитайте в надзвичайно добрій, мудрій, зворушливій, 

смішній і, водночас, сумній книзі… Прочитайте, щоб ще раз 

переконатися, що ніколи не пізно все почати заново, що всі зміни – на 

краще, а мрії – збуваються. (Світлана Чучко) 
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Галина Вдовиченко «Бора» 

Хто вірить у щастя, добро, світло, щасливий випадок, ця книга – 

для вас! А Бора – це просто прізвище головної героїні Христини, 

редакторки журналу, авторки одного єдиного роману, написаного 

кілька років тому. І раптом з нею трапляється ось така нетривіальна 

історія – вона отримує у спадок особняк у Львові. Старовинний, ще 

довоєнний, схожий на равлика, з каміном і садом, повний таємниць. І 

від кого? Від давнього знайомого Володі. З превеликими труднощами 

пригадала його прізвище, а риси обличчя ніяк не спливали у пам‘яті. 

Не встигла Христина оговтатися від цієї події, як несподівано до 

оселі починають «прибиватися» інші мешканці. Її подруга, мати 

трьох дітей, 14-річна дівчина, яка на комп‘ютерах розуміється краще, 

ніж на стосунках з людьми, немолодий чоловік, якого пасербиці 

виставили з дому після смерті дружини, самовпевнений дивак Гордій, 

що прийшов попиляти повалене дерево і якось непомітно залишився. 

Цілком випадкові люди і дуже різні, а, начебто, вже й сім‘я… Роман 

має відкритий фінал, але ми знаємо, що все буде добре, бо кожен з 

цих людей вже зробив свій крок до щастя. (Світлана Чучко) 

Роберт Джеймс Воллер «Мости округу Медісон» 

Одного серпневого дня я прочитала роман, події якого 

розгортаються наприкінці літа 1965 року. Так співпало. І якби я 

навіть не любила читати, думаю, перегорнувши останню сторінку, я 

би стала великою шанувальницею книжок. Роман «Мости округу 

Медісон» - один з найбільших літературних шедеврів Америки. 

Тільки в США перший тираж роману, тоді ще нікому невідомого 

автора, професора з Айови, склав 7 мільйонів примірників.  

В спекотний полудень серпневого дня біля ферми Річарда 

Джонсона зупинилася пошарпана вантажівка Роберта Кінкейда, 

талановитого фотографа з Вашингтона. Йому треба було спитати 

дорогу до Рожевого моста, одного з семи критих мостів округа 

Медісон. Коли Франческа, дружина фермера підійшла до воріт, 52-

річний фотограф ще не знав, що у цій жінці він знайде все, що шукав 

протягом життя, і самотність нарешті залишить його. …22 роки, до 

свого останнього дня, Франческа любила цього незвичайного 

чоловіка, і ніколи не перставала думати про нього, навіть на хвилину. 

Сила їхнього кохання переступила всі межі можливого!  

(Світлана Чучко) 
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Ромен Гарі «Життя попереду» 

 

Ромен Гарі – видатний французький письменник, літературний 

містифікатор, кінорежисер, військовий льотчик і дипломат. За роман 

«Життя попереду» у 1975 році він отримав другу Гонкурівську 

премію під псевдонімом Еміль Ажар. Це одна з найбільш 

пронизливих і зворушливих книг. І хоча написана давно, не втрачає 

своєї актуальності, бо в ній про те, чого нам так бракує сьогодні – 

людяність і толерантність. Головний герой – десятирічний Мохамед 

живе в паризькому районі Бельвіль, населеному арабами, 

африканцями і євреями, у притулку, який тримає мадам Роза, 

колишній в`язень табору Аушвіц. Мохамед змушений самотужки 

боротися з життям і за життя. Коли мадам Роза, з часом, стає зовсім 

безпорадною, саме він допомагає їй виживати і залишається з нею до 

останньої хвилини. В книжці з гумором (іноді веселим, іноді сумним) 

розповідається про любов, дружбу і взаємопідтримку. Мадам Роза 

тримала у себе під ліжком портрет Гітлера. Коли життя ставало 

нестерпним, вона  діставала той портрет і дивилася на нього. І 

проблеми сьогодення ставали не такими вже й жахливими. Гарна 

порада від мадам Рози для всіх нас. (Тетяна Білан) 

 
Стефан Гарньє «Думай і дій, як кіт» 

 

У наш час дуже популярні мотивуючі книжки. Ця книга 

привертає увагу навіть своєю назвою, особливо тих, хто любить 

пухнастиків. Стефан Гарньє народився в Ліоні, здобув технічну 

освіту, змінив безліч професій, а спостерігаючи 15 років за своїм 

котом, написав книгу, яку було перекладено 25 мовами. Автор 

виділив 40 характерних котячих рис, які можуть бути корисні людині 

у повсякденному житті. Кіт навчить вас опановувати стрес, оберігати 

власну незалежність, потайки впливати на все. «Лише у людини 

виникають труднощі з самосприйняттям. Вочевидь, у котів немає 

жодних комплексів, жодних суперечностей, жодних конфліктів. Вони 

не виявляють жодних ознак бажання бути кимось іншим, наприклад, 

собаками». Кіт незалежний, гордий, спокійний, розсудливий, 

спостережливий, витончений, харизматичний. Тож, читаючи цю 

книжку, уявіть, що вашим коучем з поліпшення життя є…кіт! 

(Тетяна Білан) 
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Йорн Лієр Горст «Код Катаріни» 

 

Зазвичай, я читаю книги улюблених авторів, або за 

рекомендаціями колег і читачів. Але іноді варто поексперементувати, 

аби відкрити нове ім`я! Це чудовий, захопливий і напружений 

детектив! Повірте, не гірше Несбьо. 24 роки тому зникає жінка на 

ім’я Катаріна, залишивши на столі якийсь папірець з цифрами. За ці 

роки слідчий Вільям Вістінг так і не зміг його розшифрувати. Але він 

підтримує стосунки з чоловіком Катаріни Мартіном. І кожного року у 

день зникнення Катаріни навідує його. Незадовго до цієї події 

трапилася ще одна, при загадкових обставинах зникла Надія Крог, 

дочка бізнесмена, за неї просили викуп, але ніхто не прийшов його 

забрати. До містечка прибуває слідчий з головного управління, з 

метою поновити справу Надії. Які таємниці, похмуріші за найтемніші 

морські глибини, відкриються перед слідчими? На що здатна людина 

під тиском обставин? Яку смертельну гру затіяв Вістінг? Читайте 

справжній скандинавський нуар! (Світлана Чучко) 

 
Марина Гримич «Юра» 

 

Новий роман письменниці є своєрідним продовженням роману 

«Клавка». Перед нами ті самі герої - Федченки, Сіробаби, Єлизавета 

Петрівна, Бакланов і, звичайно ж, Клавка, але вже через 20 років. 

Роман «Клавка» мав відкритий фінал. З нового твору ви дізнаєтесь, як 

склалися долі героїв, і не тільки. Бо новими героями роману є молодь, 

у тому числі син Клавки Юра. Типове життя молоді того часу - 

кохання, дружба, зради, посиденьки під гітару. І нові виклики, адже 

це 1968 рік. Празька весна, самвидав, дисиденти, і знову треба робити 

моральний вибір, як молоді, так і їх батькам. А ще - неперевершена 

атмосфера того часу, яку влучно передала авторка. Всі, кому 

сподобався роман «Клавка», отримують задоволення від його 

продовження. (Тетяна Білан) 
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Люко Дашвар «#галябезголови» 

 

Це новий роман Люко Дашвар, письменниці, чиї твори сміливо 

можна назвати «народними романами». Тут є все, що ми так 

«любимо» – корумповані депутати, хабарники-поліціянти, жадібні і 

нечесні бізнесмени і пересічні громадяни, далекі від досконалості. Є і 

головна героїня Галя – добра, чесна, готова допомагати всім. Така 

собі Галя «без голови». Вчинки таких людей складно прорахувати, 

вони завжди плутають усі карти і додають проблем – депутатам, 

поліцейським, бізнесменам, злочинцям. Але одного дня життя Галі 

перевертається з ніг на голову. Вона втрачає все: роботу, чоловіка, 

друзів, віру в людей. І все тільки через те, що хотіла допомогти іншій 

людині. Драма Галиного життя переплітається з детективною лінією, 

яка обертається навколо крадіжки великої суми грошей. І ось все це 

дійство рухається до фінальної розв`язки, а в кінці несподіванка – 

відкритий фінал. Є два варіанти – оптимістичний і песимістичний. 

Обираєте ви – залежно від того, як ви дивитеся на цей світ. 

(Тетяна Білан) 

 

Ярослава Дегтяренко «Між двох орлів» 

 

«У кожного своя доля. Наша доля – жити з оголеною шаблею» 

(Богдан Хмельницький). Ярослава Дегтяренко яскраво і достовірно 

змальовує характери, долі історичних діячів і пересічних українців на 

тлі складних історичних подій другої половини XVII сторіччя. 

Московський цар Олексій прагне, будь-якою ціною, підкорити 

Україну, знищити її державність. Гетьманом України стає Іван 

Виговський. В країні дуже неспокійно, всюди розбрат і смута. 

Гетьман шукає шляхи, як позбутися московської залежності і при 

цьому втримати крихкий мир, зберегти Вкраїну від 

повномасштабного вторгнення. Він підписує угоду з Польщею про 

військову допомогу у боротьбі проти Московії. Так Україна 

опинилася між двох хижих орлів: Польщі і Росії. Що чекає Україну, 

яка доля спіткає героїв книги? Прихильники історичного роману 

отримають неабияке задоволення від чудового сюжету і довершеного 

стилю! (Валентина Тюпа) 
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Емі Джентрі «Чужа» 

 

Дебютний роман Емі Джентрі побачив світ в США у 2016 році. 

Літературні критики вважають героїню одним з найкрутіших 

персонажів від часу виходу у світ «Міленіуму» – трилогії 

знаменитого шведського письменника Стіга Ларссона. Вісім років 

тому Джулію, тринадцятирічну доньку Анни, викрав невідомий, 

прямо з дому. Єдиний свідок злочину – 5-річна сестра жертви. 

Пошуки результатів не дали. Проходить 8 років і дівчина, що зникла, 

з`являється на порозі рідної домівки, доросла і виснажена. 

Розповідаючи жахіття про своє життя, вона щось приховує. І часом 

Анні здається, що ця дівчина – не її донька. Якщо це так, то тоді хто 

вона? (Світлана Чучко) 

 
Жоель Діккер «Правда про справу Гаррі Квеберта» 

 

Роман молодого швейцарського письменника спіткала світова 

слава. Він був перекладений 30 мовами світу і виданий у 45 країнах, 

здобув Гонкурівську премію ліцеїстів та Гран-прі Французької 

академії. … Молодий талановитий письменник Маркус, написавши 

свій перший роман, одного ранку прокинувся знаменитим… Гроші, 

слава, інтерв‘ю, вигідний контракт з видавництвом на написання 

другого роману. А далі… діло застопорилося, не вдавалося написати 

жодного рядка роману. І тоді, в пошуках натхнення, він вирушає в 

маленьке містечко Аврору, де живе його друг і наставник, відомий 

письменник Гаррі. Виток сюжету, і ми повертаємося на 30 років 

назад, у далекий 1975, коли в містечку загадковим чином зникла 

лагідна, сяйлива дівчинка Нола, дочка священнослужителя. Їй було 

усього 15. А 2012 року її останки знайшли, де б ви думали? В саду у 

Гаррі, коли він винайняв садівника, аби посадити гортензії. Гаррі 

потрапляє до в`язниці, Маркус починає власне розслідування. Але, 

чим далі, тим більше питань. По-перше, хто така Нола: муза, 

берегиня Гаррі, чи 15-річна шльондра, яка задурила голови цілому 

містечку? Як вона загинула і що трапилося з її матір‘ю? Врешті-решт, 

слідство знаходить вбивцю, з Гаррі знімають усі обвинувачення, а 

Маркус пише роман про цю справу, який обіцяє стати справжньою 

сенсацією! Аж ось несподіваний пасаж! Чудово написаний мікс 

детективу, трагічної історії «забороненого кохання» і справжньої 

дружби! (Світлана Чучко) 
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Ларс Кеплер «Гіпнотизер» 

Думаю, шанувальники детективного жанру погодяться, що 

скандинавський детектив – це дещо особливе. Принаймні, мені не 

зустрівся жоден, який би розчарував. Ларс Кеплер «Гіпнотизер» - перша 

книга з циклу гостросюжетних трилерів про детектива Йону Лінну та його 

колег. «Гіпнотизер» увійшов до трійки найбільш продаваних детективів 

Швеції усіх часів, став міжнародною сенсацією, перекладений 40 мовами 

світу. У передмісті Стокгольма сталося жахливе потрійне вбивство. 

Живим залишається один свідок страшної різанини – 15-річний хлопець, 

але він також отримав багато поранень і впав у шоковий стан. Комісар 

поліції Йона Лінна береться за розслідування, але зачіпок немає. І тоді він 

просить лікаря Еріка Марію Барка загіпнотизувати хлопця, сподіваючись 

побачити вбивцю очима жертви. Ерік уже 10 років не займається 

гіпнозом. Один прикрий випадок у його практиці змусив засумніватися в 

доцільності досліджень з гіпнотерапії і вартував йому роботи. Він  

погоджується загіпнотизувати підлітка, що призводить до низки 

моторошних відкриттів. Події минулого переплутуються з нинішніми. 

Динамічний, напружений сюжет тримає у полоні з першої сторінки. 

Будьте певні, ця книга стане однією з найкращих, які ви прочитаєте у 

цьому році! (Світлана Чучко) 

Макс Кідрук «Доки світло не згасне» 

Книжка варта того, щоб її прочитати. Особисто на мене вона 

справила неабияке враження! Захоплює з першої хвилини і тримає в 

напрузі до самого кінця. З перших сторінок занурюєшся у бурхливе життя 

головної героїні Рути. Буденна історія життя поступово перетворюється на 

жорстоке безжальне випробовування (якщо це можна так назвати) для усіх 

героїв книги. Роман викликав у мене багато різних емоцій і почуттів. З 

одного боку, порушуються гострі соціальні теми: підліткова вагітність, 

стосунки в сім`ї, самогубство. З іншого, це цілковитий треш (наукові 

факти у поєднанні з вигадкою, але все цілком логічно: блукання у снах, 

дивні істоти, сновиди). Спочатку, я думала, що це історія про вбивство та 

сімейні драми, але не зовсім. Тут усе дуже заплутано і багатошарово. 

Сюжет твору надзвичайно цікавий і оригінальний, події розгортаються 

стрімко, набираючи обертів. Поєднання фантастики, науки та жахіть 

виглядає цілком органічно. Закінчення роману – неочікуване та 

інтригуюче. І змушує читача поламати мізки над подальшою долею 

героїв. Незвичайність книги у тому, що вона доповнена мобільним 

додатком, у якому ми можемо бачити у 3D форматі місцевість, де 

розгортаються події та читати історії деяких героїв. (Лідія Макарчук) 
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Андрій Кокотюха «Темна вода» 

 

… На дні «Тихого затону» на Десні з`явилося якесь чудовисько, що 

на світанку виходить з води і вбиває рибалок. Намагаючись зрозуміти 

звідки взялося те страховисько, перелякані люди переповідають 

деснянські легенди, які почули від учителя - пенсіонера Івана 

Шалиги. Коли загинув четвертий рибалка, місцевий банкір-мільйонер 

винаймає колишнього опера Віталія Мельника, сищика з поганою 

репутацією та залізною хваткою, якого не зупиняють ні погрози, ні 

попередження. Роман, окрім захоплюючого сюжету і гарного стилю, 

приваблює ще й тим, що автор малює життя таким, яким воно є, з 

усією його недосконалістю, несподіваністю, іноді парадоксальністю. 

(Світлана Чучко) 

 

Борис Крамер «Зламані сходи» 

 

Детективний сюжет – не новий. 40 років тому у головного героя 

Юрія Холоденка зникає батько. Поїхав на полювання з двома 

співробітниками, але до лісництва не доїхав. Шукали, шукали і не 

знайшли. Останнім заповітом мами Юрія було прохання знайти 

батька. Чомусь вона вірила, що він живий. Минуло 40 років. І єдина 

зачіпка – дивна касета з піснею «Лед Зеппелін» про леді, яка купує 

сходи на небо і випадковою розмовою двох коханців. Разом зі старим 

міліціонером Шаманом, якого вигнали з міліції за пиятику, і який 

розслідував цю справу, Юрій починає розкручувати цей заплутаний 

клубок незбагненних співпадінь, службового недбальства, фатальних 

помилок і людських пристрастей. Неймовірна, дика історія, хоча й 

написана на основі реальних подій. 

 (Світлана Чучко) 
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Рейчел Ліппінкотт «За п’ять кроків до кохання» 

 

Особлива книжка, проходить через серце і залишається у 

пам’яті. …Вони такі молоді, їм немає навіть вісімнадцяти! Та діагноз 

звучить, як вирок – кістозний фіброз. Кожен день може стати 

останнім. Вілл – нескорений бунтар і найбільш саркастичний, 

дратівливий, зарозумілий хлопець, якого знала Стелла. Водночас – 

талановитий художник і трагічно самотній юнак, який бачив пів світу 

з дахів лікарень. Але йому ніколи не випадало проживати своє життя 

так, як він хотів: блукати вулицями, плавати в океані, збігти сходами 

на п’ятий поверх і не задихнутися. Стелла, з точки зору Вілла, пай-

дівчинка, впорядкована і цілеспрямована. Незабаром, на неї чекає 

операція і є шанс на життя. Їм не можна наближатися один до одного 

ближче, ніж на 5 кроків. Один його подих може її вбити. А що 

робити, коли бажання наблизитися і обійняти стає сильнішим за 

здоровий глузд, інстинкт самозбереження і йому вже неможливо 

опиратися? Разом – не можна, окремо – неможливо. (Світлана Чучко) 

 

Володимир Лис «Обітниця» 

 

Хто вигадав це життя? У ньому так багато гіркоти і болю, і так 

багато світла і щастя! Події відбуваються у невеличкому 

старовинному містечку на маленькій вулиці з символічною назвою 

«Обітниця». Людські таємниці можуть довго зберігатися, перш, ніж 

дозріти і вибухнути. Отак несподівано вибухнула таємниця старого 

Антона Личака, збуривши його спокій. У його сусідки Олени глибоко 

в душі захована таємниця про чоловіка, якого так і не змогла забути, 

батька її сина. От вона і вибухнула, коли той чоловік купив будинок 

на їхній вулиці. А коли Оленин син закохався у свою сестру по 

батькові, цей світ «упав» на жінку і ледь не «роздавив». Ще один 

мешканець вулиці Богдан повертається, відсидівши 8 років у в`язниці 

за злочин, якого не скоював. А дружина вже вийшла заміж і 9-річна 

донька вважає маминого нового чоловіка своїм батьком. На околиці 

вулиці живе самітниця і дивачка Алевтина, яка раптово змінює своє 

життя, здивувавши усіх сусідів. У тісний клубок переплітаються долі, 

почуття, вчинки і надії. А як розплутуватиметься той клубок, читайте 

самі! (Світлана Чучко) 
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Керрі Лонсдейл «Усе, що ми бережемо» 

 

Приголомшливий дебют з неймовірним сюжетом. Напружена 

історія про скорботу, кохання та мистецтво… Еймі познайомилася з 

Джеймсом, коли їй було 8. Вони виросли разом і дали обітницю 

постаріти разом. Та замість того, щоб прийти до вівтаря, у день 

їхнього весілля дівчина приходить на похорон коханого. Її наречений 

Джеймс Донато зникає внаслідок нещасного випадку в океані, десь у 

Мексиці. Еймі намагається почати нове життя: відкриває кав`ярню, де 

варять каву, у якій є магія, знайомиться з талановитим фотографом 

Єном, який руйнує стіну її відчуженості. Але вона постійно живе з 

болем того, що втратила. І, врешті-решт, через 19 місяців вирушає до 

Мексики, аби натрапити на слід Джеймса і переконатися, що він 

дійсно загинув. Те, що чекало на неї у Мексиці, неможливо було 

навіть уявити! (Світлана Чучко) 

 
Андрій Любка «В пошуках варварів» 

 

Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани. 

Якщо ви ще не вирішили куди помандрувати у літній відпустці, то, 

можливо, прочитавши книжку Андрія Любки, оберете собі за мету 

Балкани. Подорожуючи автомобілем, автор об`їздив майже всі 

Балкани, від популярних столиць, які є на кожній туристичній мапі, 

до маленьких провінційних містечок. Завдяки своїм друзям і 

спілкуванню з людьми, Андрій відшукав справжні перлини, що варті 

уваги, і які пересічний турист міг просто прогавити. Так чому ж варто 

читати цю книгу? Тому, що ви дізнаєтесь багато про історію та 

цікавинки цих країн, позбавитеся стереотипів про народи Балкан, 

якщо, звісно, вони у вас були. Автор порадить, навіть, які книги слід 

прочитати про Балкани. І, нарешті, неймовірний гумор письменника 

робить книжку дуже привабливою і незамінною в будь-якій 

подорожі. (Тетяна Білан) 
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Андрій Новік «Останній спадок» 

 

Делібор Кравець викладає слов`янську міфологію у Львівському 

університеті. Студент Максим Підгірський передає йому артефакт – 

дерев`яний куб, спадок свого діда. Після цього життя Делібора різко 

змінюється: його сина викрадають, за ним самим починається 

полювання. Його звинувачують у злочинах, до яких він непричетний. 

Хто ці люди, які перетворюють життя викладача на жахіття? Навіщо? 

А головне, яким боком до цього усього старовинний артефакт? 

(Валентина Тюпа)  

 
Маріша Пессл «Нічне кіно» 

 

Доньку геніального режисера культових фільмів жаху 

Станісласа Кордови знаходять мертвою у покинутому пакгаузі. Їй 

було 24 роки, неймовірна красуня, класична піаністка і вундеркінд. У 

14 років Александра облишила музику і не з`являлася на публіці, так 

само, як і її батько. Химерним збігом обставин доля зводить до купи 

трьох людей: журналіста Скотта Макгрета (о пів на третю ночі він 

бачив дівчину у червоному пальті, що добряче нажахала його), 

дивачку Нору (яка останньою бачила Александру живою), та 

Гоппера, симпатичного хлопця без певних занять (знайомого дочки 

Кордови, навіть не просто знайомого…) Розслідуючи обставини 

загибелі дівчини, ця мальовнича трійця стикається з чорною магією, 

таємничими обрядами, моторошними таємницями, чутками і 

реальними життєвими історіями, в яких більше запитань, ніж 

відповідей. На Скотта чекає несподіваний фінал, хоча, можливо, це і 

не зовсім фінал. Бо інакше, чого б він опинився на острові Чилое у 

Південній Америці, не маючи жодної гарантії на повернення… 

(Світлана Чучко) 
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Віталій Портников «Дзвони майдану» 

 

Книга відомого журналіста охоплює тексти політичної 

публіцистики, написаної упродовж жовтня 2011-січня 2018 років. Це такі 

собі політичні есеї на різні теми: про Майдан, політичних діячів, 

українських і зарубіжних письменників, митців, різні міста, тощо. Але про 

що б не писав Портников, він пише про Україну. Журналіст завжди 

цікавий своїм інтелектом, освіченістю, оригінальними думками. Думку, 

яка проходить наскрізною лінією через усю книгу, можна висловити 

невеличким абзацем з тексту: «Не збагну українців. Адже у них, крім 

України немає нічого і не буде. Якщо вони її не побудують, утратять – то 

навіки стануть споконвічними наймитами в чужій оселі, хай навіть і на 

своїй землі. Невже особиста гідність може так трагічно не збігатися з 

національною? Невже бракує тями, що саме ця країна – а не жодна інша – 

містить їхнє майбутнє і шанси їхніх дітей та онуків? Саму можливість не 

просто заможно жити та сито їсти, а й почуватися людиною».  

(Тетяна Білан) 

 
Ірен Роздобудько «Тут і тепер» 

 
Чотири подруги – героїні роману Ірен Роздобудько. Знайомі з 

дитинства, у кожної своя любовна і життєва історія. Здається, безліч 

книжок написано про це, але в тому і полягає талант письменника – 

написати щось особливе на розтиражовану тему. Ельміра жила 

прекрасним життям люблячої дружини і матусі. Не життя, а «молоко з 

медом», як любила говорити. І раптом, як грім серед ясного неба, у 

чоловіка – інша жінка. Але життя і кохання – не проста річ. Інша жінка 

викликає співчуття, її дитина подобається і неможливо склеїти своє щастя. 

Тому волонтерство, а потім служба в АТО стануть тепер сенсом її життя, 

бо немає нічого важливішого, аніж рятувати від смерті інших. Юлька – 

талановита акторка, якій не дуже щастить з кар`єрою. Нарешті шанс, який 

випадає раз на життя, роль, про яку вона і не мріяла. Слава прийшла, але 

вона не замінить справжнього кохання. Лара з дитинства була дуже 

незалежною. Ставши журналісткою, прагла лише свободи. А зустрівши 

справжнє кохання, намагалася втекти від нього, відмовитися від 

материнства, не розуміючи, що абсолютна свобода часом межує з 

егоїзмом. Сусанна мешкає в Америці, має забезпечене життя, але хвороба 

матері ставить її перед вибором. Мати майже втратила пам`ять, і тепер 

вони помінялися ролями, тепер Сусанна для неї – матуся і цілий світ, бо 

справжня любов не має меж. Саме тут і тепер живуть головні героїні 

роману, не очікуючи, що їм будуть даровані інші часи. (Тетяна Білан) 
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Гіліян Флінн «Темні кутки» 

 

Це вже третя книга письменниці, перекладена українською. 

Першими були «Гострі кути» і «Загублена». Якщо ви їх читали, і вам 

сподобалося, то «Темні кутки» саме  для вас. Ліббі Дей було усього 7 

років, коли її старший брат убив усю родину: двох сестер і маму. 

Дівчинка встигла сховатися. Саме її свідчення допомогли  ув`язнити 

Бена. Пройшло багато років, Ліббі, дорослу 30-річну жінку, запрошує 

Карна спілка, яка зібрала любителів розслідувати реальні злочини, і 

члени якої вважають, що Бен не винен. Ліббі починає власне 

розслідування. За сюжетом, читач повертається на багато років назад, 

на ферму, де сталося вбивство. Роман можна розглядати під різними 

кутами. Це, безсумнівно, триллер, де сюжет моторошно 

розкручується. І, водночас, це життєва драма. Всі мають «темні 

кутки» в душі, що іноді призводить до непередбачуваного. Читаючи 

книгу, ви нізащо не вгадаєте, хто вбивця. Є такий крилатий вислів – 

«як лантухом по голові». Саме це і чекає вас наприкінці роману. Тож 

насолоджуйтеся! (Тетяна Білан) 

 
Ювал Ной Харарі «Людина розумна» 

 

Ювал Ной Харарі – ізраїльський військовий, історик, один з 

найвпливовіших мислителів світу. Його книги користуються масовою 

популярністю, а «Людина розумна» стала бестселером № 1 і лідером 

продаж. У книзі вчений аналізує історію людства від виникнення 

людини розумної до сьогодення. Розповідає про еволюцію нашого 

виду, перехід до сільського господарства, зародження імперій і 

світових релігій і про те, що чекає на людство у майбутньому. Чому 

людина розумна отримала свій шанс на життя, знищивши при цьому 

своїх найближчих родичів і цілі екосистеми, а перехід до 

землеробства, який ми вважаємо прогресивним, став фатальною 

помилкою людства? Гонитва за легким життям зробила його ще 

важчим, і це не востаннє. Людина потрапила в пастку розкоші, а 

розкіш перетворилася на потребу, яка породжує все нові і нові 

зобов`язання. Книга приваблює особливим стилем написання, в ній 

багато іронії та жартів. Деякі вчені до ідей Харарі поставилися 

скептично, а у пересічних читачів вони викликали неабиякий інтерес. 

Це чудовий екскурс в історію людства! (Тетяна Білан) 
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Олексій Чупа «Вишня і я» 

 

Ярчика кинула дівчина і забрала з собою його рудого кота. Було, 

було, а такого ще досі не було, щоб залишитися і без дівчини і без 

кота! Але коли  щось втрачаєш, то обов‘язково мусиш щось знайти! 

От Ярчик і знайшов у крамниці… Вишню. Темноволосу 5-річну 

дівчинку в зеленій сукні із запискою в руці. Так у 33-річного бовдура 

почалося нове життя: з відліком часу помаранчами, осягненням 

мистецтва піклуватися про когось і пояснювати щось телефонними 

дзвінками в обідню перерву. Звичне коло знайомств замінила одна 

маленька дівчинка, яка називає його Велетнем і вважає, що він був би 

хорошим Богом. Зворушлива, смішна і дуже позитивна книжка! 

(Світлана Чучко) 

 

Василь Шкляр «Троща» 

 

Епіграфом до цієї книжки я би взяла слова Уінстона Черчилля: 

«Народи, які впали в боротьбі, піднімаються знову. А ті, що покірно 

здаються, безслідно щезають». На моє глибоке переконання, твори 

Василя Шкляра корисно читати усім українцям, бо в них є код 

національної самоідентифікації. А для нас, шановні земляки, ця книга 

цікава ще й тим, що спочатку дії відбуваються на Західній Україні, а 

потім у Запоріжжі … Складний час випав на долю головного героя з 

псевдо «Місяць» і його товаришів. 1947 рік, найтрагічніший період 

українського підпілля. Більшовики оточують їх чимраз щільнішим 

кільцем, одна за однією сипляться криївки, немає ліку зрадам і 

втратам… Роман читається на одному подиху.  Бо в ньому йдеться 

про дуже важливі для кожного речі: людську гідність і зраду, силу 

духа і відчай, кохання і страх, про те, як вийти переможцем з пекла, 

відповівши найжорстокішим викликам долі.  Книга стовідсотково 

варта, аби ви її прочитали. (Світлана Чучко)  
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Бернгард Шлінк «Ольга» 

 

Книга відомого німецького письменника, автора роману 

«Читець» розповідає про долю жінки, яка не здається. Ольга  була 

сиротою. Ще в дитинстві познайомилася з Гербертом, якого покохала 

на все життя. Герберт підкорював нові землі в Африці, Антарктиді… 

Ольга за цей час  вивчилася, стала вчителькою, опанувала гру на 

органі, жила активним громадським життям, виховувала їх 

позашлюбну дитину. Одного разу коханий не повернувся з 

експедиції. Ольга терпляче чекає на нього і посилає листи до 

запитання в Норвегію, саме звідти він відправився у свою останню 

подорож. Писала вона їх понад 70 років, і коли вірила, що він живий, 

і коли втратила надію. Писала просто тому, що завжди була подумки 

з Гербертом. Вона пережила дві світові війни, розчарування, що син 

став нацистом, втратила слух. Єдине, що залишилося незмінним – 

кохання до Герберта. Пам`ять серця виявилася найдовшою…  

(Тетяна Білан) 
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