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І 23 

Іванцова Міла 

І 23 Родовий відмінок. Роман. — К.: Нора- 

Друк, 2011. — 296 с. ПК (Популярні книжки). 

ISBN 978-966-2961-73-7. 

Дія роману починається в радянському 

пологовому будинку у далекі передноворічні 

дні початку 80-х. Чи згасає пам’ять про випадкових 

подруг, пов’язаних спільним таїнством народження? 

Як склалися подальші долі матерів та їхніх дітей? 

Ми разом з героїнями роману переживемо «буремні» 

90-і й потрапимо в сьогодення, де дивовижно пере

плелися долі тих, хто народився в один день. 

ББК 84У 



Иванцова М. 

И23 Сердечная терапия: роман / Мила Иванцова. 

— Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного До

суга»; Бєлгород: ООО «Книжный клуб “Клуб се

мейного досуга”», 2013. — 288 с. 

18ВЫ 978-966-14-3845-2 (Украина) (доп. тираж) 

18ВК 978-5-9910-2051-0 (Россия) (доп. тираж) 

 

Доживши до тридцяти років, Яна відкриває для 

себе, що вона не така, як інші. Здавалося б, вона 

просто вміє слухати, але незабаром комірчина, де 

вона вчить рукоділлю, перетворюєтьсяща 

сповідальню. У цьому затишному закутку й 

зустрінуться дві жінки: одна з них має чоловіка — 

і це її головний біль, а інша не має... Та що, як 

вони поміняються ролями? Це буде Янине втру

чання чи перст долі? 



Корній Д. 

К67 Зворотний бік сутіні : роман / Дара Корній ; пе

редм. Т. Белімової. — Харків : Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288 с.: іл. 

ISBN 978-617-12-0492-8 

Переймаючись особистими проблемами, заклопота

ні повсякденними справами, не одразу помітили 

могутні боги непримітну постать у сірому каптурі. 

Вона тихо приходила одного дня і пропонувала ма

леньку послугу в обмін на маленьку обіцянку. І 

зникала до пори, залишивши по собі лише запах 

цвілі. Хто ж перший роздивиться сіре павутиння 

сутінок, що сплітається над крилами Птахи і шале

ними вітрами Стриба, над світами темних і світ

лих? Хто перший знайде втікачку Мальву, аби від

новити рівновагу чи повернути прадавній Хаос? 



Корній Д. 

К67 Зворотний бік світла: роман / Дара Корній; 

передм. Г. Пагутяк; худож. В. Котляр. — 3-тє вид., 

стереотип. — Харків; Книжковий Клуб «Клуб Сі

мейного Дозвілля», 2015. — 320 с.: іл. 

І5ВМ 978-966-14-4004-2 

Світло не може існувати без темряви, а інколи во

ни навіть закохуються одне в одного: Птаха — 

світла безсмертна, Стриб — темний. А от Мальва 

ще не визначилася, більше того — дівчина доне

давна й гадки не мала про своє покликання і про 

те, чия кров тече в її жилах. До сімнадцяти років 

Птаха берегла її як зіницю ока, та вже час її квіто

чці розпускати пелюстки — чорні чи білі, новона

роджена безсмертна обиратиме сама! 



КорнійД. 

К67 Зворотний бік темряви ; ромсці / Дара Корній ; 

передм. 

Г. Пагутяк; худож. О. Семякін. — 2-е вид,, стерео

тип. — Хар- - «ків: Книжковий Клуб «Клуб Сімей

ного Дозвілля», 2014.’ — 320 с. :іл. , 

І8ВМ 978-966-14-5685-2 

Разом зі своїм батьком, темним безсмертним Стри

богом, Мальва перейшла до світу темних. Її настав

ниця Птаха свідомо пішла на цей учинок, адже вва

жає, що Мальва сама повинна зробити вибір: на чи

їй стороні їй залишитися. Могутність дівчини зрос

тає І день у день, а знання — щогодини, та невдо

взі вона дізнається про зворотний бік темряви… То 

чию сторону врешті-решт обере Мальва, адже від 

цього залежить майбутнє, і не лише її? 



ЖУК Ігор 

Ж85 Вавилон. — К.; Нора-Друк, 2013, — 64 с. 

ІЗВМ 978-617-688-019-6 

Ігор Жук — відомий бард, лауреат Премії ім. В. Сту

са, Міжнародного літературного конкурсу “Коронація 

слова”, лауреат і володар спеціального призу “За кра

щу поезію” І Всесоюзного фестивалю авторської піс

ні “Саратов-1986” (подання Булата Окуджави) та ба

гатьох інших нагород. Однак ця книжка стала,, по су

ті, першим публічним виданням автора, якщо не ра

хувати періодики та численного самвидаву. Вона 

об’єднала в собі вірші особливого пісенного циклу, 

який автор умовно називає “Біблійним”. Це поетич

ний погляд не стільки на ті давні легендарні події, 

скільки радше на сучасне життя через магічне скло 

Біблійних притч і образів. 

Видання містить також два аудіодиски з піснями 

“Біблійного циклу” у виконанні автора. 



Корній Дара 

К67 Тому, що ти є : роман / Дара Корній ; передм. 

М. Іванцової. — 5-те вид. — Харків; Книжкбв’ий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 240 с. ‘ 

ÏSBN 978-966-14-2355-7 (дод. наклад) 

Перед лицем справжнього кохання навіть суворий 

поганський Числобог може перетворитися на тако

го собі Амура! Є жінка, життя якої добігає кінця. Є 

чоловік, для якого вона і є життя. І є кімната номер 

оо, з якої їхнє життя почнеться спочатку, майже 

спочатку... 



Роздобудько Ірен 

Р 64  

Ґудзик. Роман. — 4-е вид. — К.: Нора-Друк, 

2015. — 224 с. Читацький клуб. 

ISBN 978-96б-8659-47-8. 

Фатальна зустріч у мальовничому куточку Карпат 

змінила життя головного героя Дениса. Він прой

шов всі кола пекла в Афганістані, але вижив. Через 

кілька років ми знову бачимо Дениса, але тепер 

він —успішний керівник рекламної компанії. Про

те колишнє кохання знову увірвалося в його життя, 

і все летить шкереберть. 

У цьому романі немає смертей і катаклізмів, але 

трагічне непорозуміння між головними героями 

спричиняє драматичні події. Кожен герой книш по

-своєму прагне щастя та не вміє цінувати подарун-

ки долі. А тим часом янгол грає маленьким загуб

леним ґудзиком... 



Роздобудько Ірен 

Р 64 

Ґудзик-2. Десять років по тому. Роман.—К.: Нора-

Друк, 2015.—320 с. Читацький клуб. 

І8ВМ 978-966-8659-43-5. 

Колись він втратив все: кохану людину, смак до життя, 

сенс працювати в країні, що поволі котиться в прірву... 

Але життя не зупинилося. Улюблені герої знову зібра

лися разом: Денис, Ліка, Єлизавета Тенецька. 

Десять років по тому.,. 



Роздобудько І. 

Р64 Подвійна гра в чотири руки : роман / Ірен       

Роздобудько; передм. В. Марченка : худож. А. Пече

нізький — Харків ; Книжковий Клуб «Клуб Сімей

ного Дозвілля», 2014. — ,224с.; іл. 

ІЗВП 978-966-14-7905-9 

Юна Марія Гурчик обожнює дві речі: детективи до

ктора Шерла та розслідування загадкових злочинів. 

Ось і цього разу норовлива генеральська дочка не 

може відмовитись від нової справи! Убито талано

витого інженера, а з його дому викрадено креслення 

нової моделі аероплана. Ниточка розслідування 

приводить Мусю до пароплава «Цариця Дніпра». 

Десь на його палубі серед респектабельних пасажи

рів зачаївся вбивця... Не вагаючись, відчайдушна ді

вчина вирушає у смертельно небезпечний круїз. Під 

підозрою всі! Та не всі виживуть... 



 Роздобудько Ірен  

Р 64  Зів’ялі квіти викидають. Роман — К.: Нора-

Друк, 2014. — 204 р. ПК (Популярні книжки). 

ISBN 978-617-688-006-6. 

Зів’ялі квіти, що зберігаються ,в душі у вигляді жа

лю за минулим або нездійсненним, треба викидати. 

Про це — історія двох актрис, колишніх зірок ра

дянського кіно, і молодої жінки, яка доглядає за ни

ми в притулку для самотніх акторів. Все життя ці 

актриси запекло ворогували, адже були суперниця

ми в коханні до чоловіка, який виявився не вартим 

любові та самопожертви. Наприкінці життя обидві 

зрозуміли, шо могли бути... найкращими і найвірні

шими подругами. Молода головна героїня роману 

переживає особисту драму, але завдяки мудрості 

своїх підопічних усвідомлює, що не варто марнува

ти життя на тимчасову метушню і стає переможни-

цею престижного європейського кінофестивалю. 

Сентиментальна історія з глибоким підтекстом, 

притаманним творчості Ірен Роздобудько. 



         Роздобудько Ірен 

Р 64 Гра в пацьорки. Збірка одовідань. — К: Нора

-Друк, 2012. — 240 с. 

І8ВН 978-617-688-004-2. 

«Гра в пацьорки» — збірка оповідань, написаних 

в різні роки. 

Пацьорки — дрібний різнокольоровий бісер. Ним 

можна вишити гарну картину, а можна розсипати 

по підлозі і ніколи не зібрати до купи. Власне, все 

наше життя — гра в пацьорки І від того, як ти 

використовуєш ці «дрібниці шиття», залежить, 

чи складуться вони у візерунок. 



С 91 Сучасна українська проза. Антологія / 

Упор. Петруша 0.0. - К.: Книга, 2015. - 320 с. 

І5ВМ 978-966-8314-94-0 

Пропонована читачеві антологія творів українсь

ких літераторів - це жива і безпосередня розмова 

авторів з читачами про найнеобхідніше, хвилюю

че, що відбувається зараз, тут і з нами, де співроз

мовники сучасники, друзі, громадяни нової, мо

лодої України. 

Проза молодих і зрілих, аматорів та професіона

лів літературних порталів, переможців та лауреа

тів літературних конкурсів, представлена у збір

нику, обов’язково знайде свого читача. 

Збірник призначений для розповсюдження та роз

силки в бібліотеки України. 

Українською та російською мовами. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 



Шудря, Микола. 

Ш95 Яблуко в зерняті: есеї, розвідки / М. А. Шуд

ря ; унор. та передм. В. О. Жадька. — К. : Укр. пи

сьменник, 2015.— 720 с. 

І8ВК 966-01-0320-4 (серія) 

ISBN 978-966-579-454-7 

Микола Архипович Шудря — це зразок того як в 

одній людині може поєднуватися непересічний та

лант вченого, письменника і журналіста. Борис 

Олійник називав свого земляка і однокурсника 

«...вродженим науковцем, шукачем, безмежно та

лановитим слідопитом і народознавцем». Він —- 

філігранний майстер художньої деталі, влучного 

штриха. Творчій манері Миколи Шудрі при-

таманні свіжа рельєфність характеру, гострозо

рість, тонке відчуття стилю та форми. Кожен з пе

рсонажів, що потрапили під його вправне перо, ні

би отримує нове життя — життя в слові. 

До книги «Яблзжо в зерняті» увійшли найкращі 

есеї та розвідки М. Шудрі про видатних діячів 

української історії та культури. 



Стафійчук, Орест. 

С7 8 Книга порад карпатського мольфара / 

Орест Стафійчук — К: Самміт-Книга, 2014. - 20-

200 с. 

ISBN 978-617-661-059-5 

Цю книгу присвячено українській магії. В ній 

розповідається про унікальне явище в культурі 

народів Західної України — мольфарство, його 

історію та сьогодення.' Автор ділиться з читача

ми рідкісними способами, ритуалами, таємними 

словами, котрими володіє сам і які використовує 

у своїй практиці. 

Завдяки книзі ви зможете докорінно змінити 

своє життя на краще, побороти зло, виплутатися 

з тенет нещасть і злиднів, потрапите у чарівний 

світ магії, станете володарями спадку наших ' 

предків. 



Савченко Н. В, 

Сильне ім’я Надія / Н. В, Савченко. КВМ 978-

617*7039Н 8-0 

К. — 2015. — 328 с. 

Ця книга — один великий і живий лист до україн

ців. Лист із російської в’язниці яка вже майже два 

роки тримає ту, що стала символом нескореної 

української нації. Українську НАДІЮ. 

Так хто ж вона, Надя Савченко? Яка вона? Що з 

того, що ми знаємо про Неї, правда, а що вже стає 

легендою? Вона відповість вам сама на сторінках 

цієї? книжки. У притаманній їй емоційній манері, 

пригадуючи навіть дрібні, але важливі події зі сво

го життя, з Яких і були сплетені її характер, вдача, 

незламність. 


