
84.4 Укр 6 Процюк С.В. 

        П78            Чорне яблуко: роман про Архипа             

Т                Тесленка /Степан Процюк.-К.: Академвидав, 

……………2013.-192с.-(Серія “Автографи часу”). 

………………...ISBN 978-617-572-054-7 (серія) 

………………...ISBN 978-617-572-053-0 

 

Роман Степана Процюка “Чорне яблуко”- драматична і 

зворушлива історія платонічного кохання Архипа Тес-

ленка у складній панорамі його короткого життя. 



84.4 Укр 6 Андрухович Софія 

        А 66        Фелікс Австрія:[Текст] роман/ Софія Андру-

хович. –Львів: Вид-во Старого Лева,2015.-288с. 

                         ISBN 978-617-679-082-2 

Станіслав кінця XIX - ХХ століття. Звичайне місто на кре-

сах “щасливої Австрії”, в якому живуть, страждають, зако-

хуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступа-

ми всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і 

карнавалах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше 

обростатиме міфами про ідилічне життя, - долі двох жінок, 

що переплелися так тісно… 



84.4 Пол Гутовська-Адамчик Малгожата 

     Г97           Дівчата з тринадцятої вулиці [Текст]: роман/ 

                 Малгожата Гутовська-Адамчик ; пер. з пол.  

                 Божени Антоняк.– Львів: Урбіно, 2015.-240с. 

                       ISBN 978-966-2647-16-7 

Ви ще не читали такої відвертої, правдивої та проникливої 

книжки, де з надзвичайним розумінням описуються пробле-

ми чотирнадцятирічних! 



      Суворов В. 

      Облом Хроніка Великого десятиліття кн.2./В.Суворов.-К.:Гамазин,2015.-312с.:іл.-

(Серія “Нетабачна історія” 

      ISBN 978-966-279-019-1 

      У другій книзі трилогії “Хроніка Великого десятиліття” Віктор Суворов у власти-

вій йому манері логічного співставлення відомих і малознаних фактів відкриває завісу 

закулісних інтриг правлячої верхівки Країни Рад наприкінці 1950-х років. 

     Факти свідчать, що у СССР готувався державний переворот, до влади мав намір 

прийти Г.К. Жуков. Та щось не вдалося, великий задум Маршала Перемоли 

“обламався” - напевно, в історії немає випадковостей. 



 

 

 

 

 

 





Суворов В. 

Остання Республіка [Роман]/В. Суворов.-К.: Гамазин,2015.-420с.:іл.-(Серія 

“Нетабачна історія”) 

ISBN 978-966-279-016-0 

 











Суворов, Віктор 

ЇЇ ім’я було Татьяна. [Текст]: хроніка “Великого десятиліття”/В. Суворов.-К.:  

Зелений пес, 2013.-392с. - (Нетабачна історія).- 

ISBN 978-966-1515-90-0 

 

Книга Суворова В. “Її ім’я було Тетьяна” розповідає про перший період правлін-

ня Хрущова: як він дійшов до влади, як протягував Жукова і як останній вирішив до-

вести всьому світу, що ядерну війну можна виграти, і що загибель світового капіталі-

зму не за горами. “Татьяна” - це атомна бомба РДС - 4, яка стояла на озброєні Радян-

ської армії і яку вирішили випробувати на власних солдатах. 



Багряний, Іван 

      Сад Гетсиманський. Тигролови: романи/І. Багряний.-К.: Вид-во. 

“Україна”,2015.-870с. - (Бібілотека Шевченківського комітету) 

ISBN 978-966-01-0320-7 (серія) 

ISBN 978-966-524-427-1 

 

Роман Івана Багряного “Сад Гетсиманський” та “Тигролови” - небуденне явище 

в історії української прози ХХ століття. Ро великий резонанс, який мали ці твори в 

літературно-мистецькому житті української діаспори, свідчать численні дослідження 

критиків, а також відгуки читачів, надруковані на шпальтах різних видань. 








