Кідрук М. Навіжені в Перу:
оповідання / Макс Кідрук; передм.
С.Притули; худож. А.Носач. –
Харків: Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2011. – 304с.:
іл.
Бережіться, перуанські слони та
всіляка звірино! Невтомні шукачі
пригод Макс і Тьомик уже сіли в
літак! Хлопці так відсвяткують
Новий рік на березі Тітікаки, що з національних героїв
Перу враз перетворяться на персон non grata. А що на
них чекає в Києві!.. Зрештою, довго розповідати.
Прочитаєте самі.
Коэльо Пауло Адюльтер / Пауло
Коэльо; пер. с португ. А.
Богдановского. — Москва : АСТ,
2014. — 349с.
Журналистке Линде 31 год, и все
считают, что ее благополучию можно
лишь позавидовать: она живет в
Швейцарии, у нее любящие муж и
дети, достойная работа. Однако
Линда ощущает, что с каждым днем
все глубже погружается в апатию, и
больше не может притворяться счастливой…
Коэльо Пауло Алеф / Пауло
Коэльо; пер. с португ. Е.
Матерновской. — М.: Астрель,
2013. — 320 с.
В своем самом автобиографичном
романе Пауло Коэльо рассказывает о
необычном
путешествии,
предпринятом им ради духовного
обновления и роста.
Путешествие
начинается
в
Африке, а затем проходит через
Европу и Азию по Транссибирской
магистрали. В Москве он встречает Хиляль, молодую
талантливую скрипачку. Вместе они проследуют путем
любви, прощения и отваги, которая столь необходима
для того, чтобы принимать неизбежные вызовы жизни.
«Алеф» призывает нас к действию. Наступает день,
когда необходимо заново осмыслить нашу жизнь,
понять, находимся ли мы там, куда стремимся, и
получается ли у нас делать то, что мы хотим.

Коэльо Пауло. Валькирии / Пауло
Коэльо; пер. с португ. Д.Ружского. – М.:
АСТ: Астрель, 2011. – 224с.
Главный герой «Валькирии» следует
за мечтой, надеясь изменить свою
жизнь. Он отправляется в пустыню
Мохаве, чтобы встретиться там со
своим ангелом-хранителем и обрести
истинное знание о себе и о мире.
Паоло знает, что пустыня вовсе не так
безжизненна и одинока, какой может
показаться: по словам его наставника Ж., она таит новые
встречи и возможности. Вдалеке от хаоса мирской жизни
молодой Маг и группа женщин-воинов, валькирии.
помогают Паоло достичь цели…
ЛИС В. СТОЛІТТЯ Якова [Текст] /
передм. О. Забужко ; внутр.
оформл. Т. Коровіної. - Харків :
Книжковий
Клуб
«Клуб
Сімейного Дозвілля», 2014.-240с
Найкращий роман десятиріччя
— короноване слово, яке вразило
літературну Україну!
У житті старого Якова Меха на
короткий час, мов той метелик,
з'являється дівча-приблуда. Вона
питає, чи любив він колись, — і виринає десь із
глибини пам'яті його кохання, і біль втрати, і
круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і
гріхи й каяття...
Роздобудько І. Все, що я хотіла
сьогодні. Лікарняна повість / Ірен
Роздобудько; передм. Л.Ворониної.
– 2-е вид., стер. – Харків:
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2014. – 240с.: іл.
Сьогодні вона дізналася, що цей
сонячний день – останній у її
житті.
Досі
Мирослава
переймалась простими побутовими
турботами: дім, робота, чоловік…
Чи наважиться вона хоча б тепер повернути жадане й
давно забуте відчуття справжнього ЩАСТЯ? Як їй
прожити останній день?

Монастирищенський відділ культури та туризму
райдержадміністрації
Монастирищенська центральна районна бібліотека

Ульотне читання для
справжніх книгогризів
/підлітки підліткам рекомендують/

Прочитав сам –
передай другому!

Рекомендаційний список
м. Монастирище, 2015

Воронина Л. У Пошуках
Оґопоґо. (Нотатки
навколосвітньої мандрівниці). К.: Нора-Друк, 2010. - 176 с.
Мандри.
Все
свідоме
життя
Леся
Воронина подорожує: автостопом,
байдарками, потягами, літаками,
верблюдами й віслюками. Тож ця
перша
«доросла»
книжка
письменниці - захоплива мандрівка
часом і простором, до якої автор запрошує усіх, хто
любить шалені пригоди, несподівані зустрічі й
непередбачувані повороти долі.

Доляк Н. Заплакана Європа:
роман / Наталка Доляк; передм.
В.Гранецької; худож. О.Семякін. –
Харків: Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2013. –
288с.: іл.
Поїхавши шукати кращої долі за
кордоном, Людочка Бабенко була
готова на все: жити у злиднях,
важко працювати і, як виявилося,
зрадити коханого чоловіка. Ще
вчора такий малий Нік перетворився на справжнього
деспота і погрожує забрати в неї дитину, позбавити
радості материнства…

Дереш Любко Миротворець.
Повісті та оповідання. – Львів:
Кальварія, 2013. – 196с.
Нова
книжка
молодого
українського
письменника
складається з двох повістей та
оповідання. Перед нами постає
зовсім несподіваний і трохи
загадковий Любко Дереш…
«Миротворець» - дивні історії,
сумні та загадкові, лейтмотивом
яких звучить філософська думка: «ГЕНІЇ ТА ГЕРОЇ
ЗАВЖДИ САМОТНІ…»

Доляк Н. Чорна дошка: роман /
Наталка
Доляк;
передм.
В.Гранецької. – Харків: Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2014. – 368с.
Страшні видіння приходять до
Сашка у снах. Висушені голодом
жінка і маленькі діти зазирають
йому в обличчя очима, німотно
благають
про
допомогу,
простягають до нього руки…
Лесь Терновий, прадід Сашка, має що розповісти
онуку про цих людей. Бо він – один із них. Один з тих,
хто вижив, пройшовши через пекло Голодомору 30-х
років.
Дяченки М. та С. Мідний
король: роман / М. та С. Дяченки.
— Харків: Фоліо, 2012. — 476 с.
Якщо ти — річ, і тебе кидають за
борт як непотріб, — що робити?
Змиритися та піти на дно? Або ж
все-таки виплисти, вижити, пройти
крізь
безліч випробувань
та
небезпечних пригод? Чи можна
пізнати цей світ, чи можна знайти
в ньому друзів та кохання? Чи
допоможе тобі в цьому книга, написана чоловіком на
ім'я Варан (ті хто добре знайомий з творчістю
Дяченків, одразу здогадаються, про кого йде мова). І
головне — яку ціну варто заплатити Мідному королю,
щоб самому стати володарем?

Дереш Л. Трохи пітьми, або На краю
світу [Текст]. – Харків: Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2010. – 288с.
Влітку на далекій полонині в
Карпатах відбувається молодіжний
з’їзд неформалів Шипіт. Сюди
приїжджає Гер, у якого є домовленість
із невідомими людьми: вони мають
приїхати, або організувати фестиваль у фестивалі –
фест самогубців. Упродовж двох днів збираються
шестеро майбутніх мерців: юна мазохіста, екстрасенсневдаха, двійко дівчат із фобією переслідування,
розчарований молодий програміст і Гер – панк та
алхімік з глибокою душевною травмою. Незрозумілі,
несподівані події, неформальні герої, танці навколо
вогнища, сеанси «шаманотерапії» не залишають часу на
роздуми. Вони обрушуються на всіх без…

Дяченки М. та С. Цифровий, або
BREVIS EST: Роман / Пер. з рос. О.
Негребецького; худож.-оформлювач
Є. В. Вдовиченко. — Харків: Фоліо,
2009. — 315 с.
Арсен Сніжицький, чотирнадцять
років (скоро буде п'ятнадцять). Це в
реалі. Але реальне життя його не
дуже цікавить. Арсен — ґеймер,
природжений ґеймер, для якого гра
— і є життя. У грі він майже всемогутній Міністр, у
якого є влада і гроші. Та влади і грошей завжди на всіх
не вистачає, як в реалі, так і в грі. І Міністр програв,
був страчений прилюдно на головній площі віртуального міста...
Карпа І. Піца «Гімалаї» / Ірена
Карпа; передм. Ю.Іздрика; худож.
Мигі. – Харків: Книжковий Клуб
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. –
400с.: іл.
Ранок застає Редьку в ліжку з
лептопом: вам лист! Хтось по той
бік монітора радить їй відчинити –
дзвінок у двері, а за тими дверима…
несподіване здійснення Редьчиної
мрії про мандри – дорогий GPS-навігатор: якщо
повернути до магазину, грошей вистачить на заповітний
квиток до Індії… Сестра Соня скидає героїню з небес
на землю: краще б на роботу влаштувалася – он хоч
піцу доставляти. Тільки от…
Кідрук М. Жорстоке небо: роман
/ Макс Кідрук; передм. А.Любки;
худож. Д.Ластовка. – Харків:
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2014. – 608с.: іл.
Коли небо не відпускає…
Перед вильотом з Парижа пілота
українського літака «ААРОН 44»
переслідували погані передчуття.
Інтуїція підказувала відмовитися
від рейсу. Але попри все політ мав
відбутися… Для вивчення місця
трагедії
та
з’ясування
причин
катастрофи
«сорокчетвірки» прибула донька його конструктора,
Діана Столяр. Загибель літака поставила під сумнів
саме існування компанії-виробника…

