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Бондарук І. Це коротке довге життя : роман / І. Бондарук. 
Харків : Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016 – 381 с. 
Щоденники. Скільки всього на їхніх сторінках! Радість і сум, 
талан і безталання, щастя і злигодні, злети і падіння. 
Читаючи їх, наче мандруєш у часі та просторі, проживаючи 
нове життя разом із родиною діда Хоми, яка розділила весь 
біль, що припав на долю України. Таке довге і таке коротке 
життя… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

344773/default 
 
 

 
Васильченко В. Таttоо. Читання по очах : роман / В. 
Васильченко. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 216. – 509 с.  
Звіряче вбивство привертає увагу редакції кримінальної 
хроніки! Професор та журналіст Богдан Лисиця за 
дорученням головреда вирушає в Донецьк, щоб провести 
розслідування. Ще один злочин за подібним сценарієм 
трапляється в Торезі. До того ж обидва вбивства мають 
ознаки ритуальних! Замахи на життя самого Богдана 
свідчать про те, що журналіст на правильному шляху… 
Тепер конче потрібно випередити вбивцю, перш ніж він 
дасть свій суд над наступною жертвою! 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344765/default 
 
 
 

Корній Д. Зворотний бік світів : роман / Д. Корній; 
передм. Т. Белімової. –  Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля» 2016. – 317 с. 
Для всіх світів найгірші випробування ще попереду. Світлі й 
темні, засліплені хто ненавистю, а хто чарами, віддаляючись 
одне від одного, рухаться до прірви Хаосу. І тільки втікачка 
Мальва, яку підступно заманюють до світу створеного сірим 
Шепотом у Міжчассі, розуміє, що побачила щось не менш 
жахливе, ніж прадавній Хаос, - мертвотно сірий світ 
Досконалості. Чи знайде Мальва спосіб вирватися з цього 
світу та встигнути, коли вже надто пізно, усе виправити? 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344919/default 
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Малик Г. Злочинці з паралельного світу : фантаст. 
повісті : для дітей середн. та ст. шк. віку / Г. Малик; 
худож. С. Храпов. – Київ : Знання, 2015. – 206 с.  
Фантастична дилогія відомої української письменниці 
Галини Малик – весела розповідь про безпритульного 
хлопчика Хроню, який на перекір долі сподівається знайти 
своїх батьків. Вірний друг пес Рекс, чеченець Джохар, 
мудрий ворон Гай, «крутий» кіт Рата, підла і підступна 
потвора Чмак – далеко не повний перелік персонажів, з 
якими доля зводить Хроню у його поневіряннях. М’який 
гумор, іронічність оповіді, колоритна мова, часом трагізм 

ситуацій тримають читача у постійній напрузі. Але найбільше зворушують 
прагнення головних персонажів до справедливості, атмосфера людяності і любові, 
якими сповнена кожна сторінка книги. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346705/default 
 

Пахомова Т. Я, ти і наш мальований і немальований Бог 
: роман / Т.  Пахомова. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2016. –  189 с. 
Синьоока Міра мало схожа на інших членів великої та 
дружної єврейської родини. Коли у гамірний 
багатонаціональний Львівський Вавилон прийшла 
нацистська чума, ці сині очі врятували дівчинці життя. Вона 
дивовижно схожа на померлу доньку дорожнього майстра, і 
той допомагає втекти їй, її матері і брату. Дев’ятсот довгих 
днів Степан з дружиною Марією ховатиме їх у підвалі від 
сусідів і поліцаїв. Хатка на краю села, між кладовищем та 
церквою, стане хитким містком між життям і смертю для 

двох родин, що молитимуть у єдиного милосердного Бога про порятунок… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345028/default 
 

Роздобудько І. Оленіана : роман / І. Роздобудько; худож.-
оформ. О. Д.  Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. – 222 с.  
«Оленіада» писалася «трьома заходами». Перші пару 
розділів написано ще в 2002-му, але книжку закінчено не 
було, адже настав 2004 рік. І вигадана країна «Лапландія» 
про яку в ній йдеться в один день перетворилася на велику 
країну. З великим майбутнім. З людьми, котрі за мить 
розпрямилися і пішли вперед… Йшли, йшли, йшли… 
Озирнулися і здивувалися: ті, хто послав їх уперед, - з тими, 
хто тягнув назад. Довелося вийняти з шухляди недописане і 

дописане і дописати – в 2006 році. 
І назвати те все «комедією абсурду».Так закінчилась перша частина «Оленіади». 
До другої Роздобудько приступила в січні 2013 року і написала її у вкрай 
короткий строк-останню крапку було поставлено в лютому того ж таки 2013-го. 
Авторка виходила з тієї давньої істини що коли закінчується гнів і сльози – 
останьою зброєю стає… сміх. 
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І останнім сміється той, кому немає чого втрачати. І сміючись-перемрогає. Це 
може здатися неймовірним, але ще рік тому Ірен Роздобудько передбачила події, 
що відбуваються сьогодні. Так що «Оленіада» виявилася книгою пророчою. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344000/default 
 

Талан С. Повернутися дощем : роман / С. Талан. – Харків 
: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 
445 с. 
Лихо відступило від Северодонецька, але велика Настина 
родина розвіяна по світу: мати іде до Західної України, 
сестра у Росії і чути не хоче про повернення, а діти… Іванка 
й Геник, брат і сестра, - непримирені вороги… Настя везе у 
волонтерському бусі допомогу хлопцям, бо під Іловайськом 
неспокійно. Вона не знає, що поспішає назустріч долі… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

344925/default 
 

Чемерис В. Анна Київська : роман / В. Чемерис; худож.-
оформ. Л. П.  Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. – 220 с. 
Новий роман Володимира Чемериса присвячений доньці 
Ярослава Мудрого, красуні Анні, першій королеві Франції. 
Вона подарувала Генриху І не тільки спадкоємця корони – 
Філіппа, а й значною мірою змінила хід французької історії. 
Смілива, розумна та освічена королева поступово стає 
співправителькою Генріха. Її підписи стоять поруч з 
підписами короля на важливих державних указах. Владна і 
мудра, вона розуміла свою роль в управлінні країною. 
Франція стала її державою, а французи назавжди запам’ятали 
її як королеву Франції – Анну Київську. Але чи була щаслива 

ця жінка і де вона закінчила свій земний шлях, про це не знає ніхто… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/347317/default 

 
Чемерис В. Рогнеда : роман / В. Чемерис; худож.-оформ. 
Л. П.  Вировець. –  Харків : Орбіта, 2016. – 284 с. 
«Рогнеда» - роман-сказання про вродливу та гордовиту 
полоцьку княжну. Все. Здавалося б, обіцяло їй любов, 
обожнювання і щастя. Але ці надії рухнули водномить, коли 
красуня Рогнеда опинилася в потоці бурхливих подій та 
суперництва двох рідних братів – Ярополка і Володимира 
Святославичів, коли виключно гордо відмовила Володимиру, 
ще й назвала його зневажливо «сином рабині». Таких образ 
Володимир не прощав нікому… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

347314/default 
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