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До уваги користувачів пропонуємо нові видання, що надійшли до нашої бібліотеки.
Серед них новинки української та зарубіжної літератури.
Приємного та цікавого читання!

Альєнде І. Там, за зимою : роман / пер. з іспанської Сергія Борщевського. – Львів :
Видавництво Анетти Антоненко, 2018. – 304 с.

Незначна транспортна пригода, коли на закрижанілій вулиці одна машина штовхає іншу,
стає водночас поштовхом, що приводить у рух події останнього роману відомої чилійської
письменниці Ісабель Альєнде «Там, за зимою». Кримінальна лінія твору охоплює лише
кілька днів і відбувається в межах штату Нью-Йорк. Водночас Альєнде значно розсуває
часові й географічні виміри роману, події якого відбуваються впродовж кількох
десятиліть на теренах США, Чилі, Гватемали, Мексики, Бразилії. Зима в романі огортає
не тільки засніжені вулиці, а й душі персонажів, відігріти які здатні теплі людські
стосунки — любов, дружба, солідарність.

Брати Капранови. Справа Сивого : роман / Брати Капранови. — Київ : Нора-Друк,
2018. — 288 с.
Любов. Історія. Злочин. Ось три кити, на яких тримається література.
І всі ці кити присутні у новому романі Братів Капранових «Справа Сивого».
У Дніпропетровську діє підпільна антиурядова організація. Молодому слідчому
доручають зайнятися головним підозрюваним — старим заколотником з великим стажем
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протизаконної діяльності. Він береться до справи і…
Здавалося б, класичний детектив. Але уявіть собі, що молодий слідчий — працівник ГПУ,
а головний заколотник — видатний історик та археолог Дмитро Яворницький. І зразу все
стає догори дриґом. Хто з них насправді є злочинцем? Саме тому автори визначають
жанр свого твору як «антидетектив» і не просто, а «історичний, романтичний
антидетектив». Романтичний — бо головними силовими лініями сюжету є кохання та
старовинні міфи. А історичний — бо за цікавою та заплутаною інтригою читач зможе
побачити широку панораму історії степової України, Катеринослава-Дніпра, а також
величну постать Дмитра Івановича Яворницького.
Ну і, звісно, книжка базується на реальних подіях, так що шалене кохання, батькове
прокляття, нерівний шлюб, закляті скарби — усе це не вигадка, а стара правда,
підтверджена документами.

Дашвар Л. Ініціація : роман / Дашвар Люко. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2018. – 416 с.
Стара Костомарова не пам’ятає, як опинилася на тому забутому богом хуторі. «Чорні
ріелтери» відібрали її квартиру, а жінку спровадили подалі від Києва. Селянин Перегуда
дав їй притулок, він навіть вийшов на нотаріуса Германа, який обдурив стару. А коли
повернувся на хутір, то вже ні хати, ні Костомарової не було…
Тим часом у Києві одна дівчина потрапляє у вир дивних подій. Усе починається зі снів
про мерців, далі — зустріч із нотаріусом Германом та його зникнення. І Блейк, у якого
Меланія закохується до нестями, і який зраджує її. Від того часу дівчині сниться вже
інший сон: про розлючений натовп, стару жінку, Блейка, який прохає про допомогу…
От-от шляхи всіх героїв перетнуться. І тоді кожен з них — хоче він того чи ні — пройде
свою ініціацію. Ініціацію на право вважати себе людиною…
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Кідрук М. Де немає Бога : роман / Макс Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2018. – 480 с.
Доведена до відчаю українка з великою сумою грошей, яка ігнорує дзвінки від чоловіка.
Росіянин-пілот, який намагається приборкати аерофобію після загибелі коханки в
катастрофі рейсу MH17. Найвідоміший політик Баварії на пікові кар’єри, який ненавидить
свою роботу. Гравець американської Національної футбольної ліги, життя якого
розвалилося після одного невдалого розіграшу. Таємний папський кардинал, який
прямує до країни, де офіційно не існує Католицької церкви... Незнайомці з різними
долями. Єдине спільне для них — рейс 341, і він веде до найбільшого випробування у
їхньому житті.
«Де немає Бога» — новий роман Кідрука — спроба збагнути, чи є всередині нас щось
таке, що втримує від перетворення на звірів у місці, де не діє мораль, у місці, де немає
Бога.

Кокотюха А. Таємні таємниці : роман / Андрій Кокотюха . - Харків : Книжковий Клуб
«Клуб сімейного дозвілля», 2018. – 288 с.
Піщане — селище з поганою славою. А все тому, що в його околицях вже давно
зникають люди, і найчастіше — молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло
26-річного Євгена. Це шокує Ольгу, адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона
втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати
дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правоохоронця Вадима Чотара. Його
вже давно цікавлять дивні події, що відбуваються поблизу Піщаного, особливо в
зачиненому старому пансіонаті…
Ольга і Вадим заглиблюються у пошуки Яни, але хтось навмисне збиває їх зі сліду. Той,
хто боїться, що вони розкриють усі темні таємниці Піщаного…
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Лис В. Стара холера : роман / Володимир Лис. - -Харків : Книжковий Клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2018. – 272 с.

Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала на все
життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб… А на
старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до нестями любив чужу дружину.
Друзі Адама, колишні хулігани та відчайдухи, «дідусі-розбійники», вирішують одружити
цих двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому місті Ліза, онука
Павлини, будує своє життя разом із коханим Степаном. Однак, здається, вона втрапила
у велику халепу… І тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і несподівано в
цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди з поліського села…

Лі Г. Вбити пересмішника : роман / Гарпер Лі ; Пер. з англ. Тетяни Некряч . - К.:
Видавнича група КМ-БУКС, 2018. - 384 с.

Роман Гарпер Лі «Вбити пересмішника», опублікований у 1960 році, отримав
Пуліцерівську премію. Він мав беззастережний успіх і одразу ж став класикою сучасної
американської літератури. Роман базується як на особистих спостереженнях авторки за
своєю родиною та сусідами, так і на події, що відбулася у її рідному місті в 1936 році, коли
їй самій було десять. Роман відзначається душевністю і гумором, хоча й піднімає серйозні
питання насильства і расової нерівності.
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