
 

Кош А. Игры Масок: 
Фантастический роман. – М.: 

«Издателство Альфа-Книга», 

2009. – 474с.: ил. 

     Экстрим и стремление к 

самосовершенствованию у них в 

крови. Превосходя физическими 

способностями обычных людей, 

идя по тонкой грани 

между жизнью и смертью, они 

получают нечто гораздо большее, 

чем просто дозу адреналина. Лучшие из лучших 

заслуживают право прикоснуться к тайнам древних 

боевых искусств и познать… 

 

Маєр С. Господиня: роман / 

Стефані Маєр; пер з англ.. О.Риди, 

У.Григораш. – К.: КМ Publishing, 

2011. – 592с. 

   Землю окупували прибульці – не 

з метою знищити людство, а 

навпаки – позбавити його воєн, 

хвороб, нещасть. Оселяючись у 

головах землян, прибульці 

змінюють світ. От тільки чомусь 

частина людства, а з нею – і 

Мелані Страйдер, воліє повернути собі стару добру 

землю з усіма її тягарями й неприємностями. І коли в 

голові Мелані оселяється чужопланетна істота 

Вандрівниця, ще не відомо, хто переможе в боротьбі 

двох душ… 

 

Маєр С. Сутінки: роман / 

Стефані Маєр; пер з англ.. О.Риди, 

У.Григораш. – К.: КМ Publishing, 

2009. – 384с. 

  Буття у похмурому містечку 

Форкс, куди Белла Свон змушена 

перебратися, спершу видається 

напрочуд нудним. Аж поки вона 

не зустрічає загадкового й 

принадного Едварда Каллена – 

тоді в її світ вдираються страх і 

небезпека… 

 

 

 

Маслов А. Сверкающий ангел: 

Фантастический роман. – М.: 

«Издательство Альфа-книга», 2008. 

– 377с.: ил. 

   Из неизведанных глубин космоса 

в галактический мир возвращаются 

потомки древней расы. Пока их 

присутствие подобно бледной тени, 

но все чаще на разных планетах 

повторяют два слова: «Дети 

Алоны». Кем они были и кем стали теперь, через 

десятки тысяч лет? Зачем снова появились среди давно 

забытых звезд? И как связаны с мифом о сверкающих 

ангелах? 

 

 Возвращение в Арканар: 

Антология. – СПб.: Издательская 

Группа «Азбука-классика», 2009. – 

416с. 

 Что делал на Земле Антон-Румата, 

вернувшись в спокойный, 

солнечный Мир Полудня из 

пылающего, залитого кровью 

Арканара? И какие веские причины 

вынудили его отправиться вновь в 

этот неспокойный средневековый 

город на отдаленной планете?  

 

Корнелія Функе. 

Чорнильна кров. / Пер. з нім. 

Л.Українського та 

С.Сліпченко. - Вінниця-

Харків: Теза-Фоліо,  2012.- 

510с. 

  У книжці «Чорнильна кров» 

Вогнерукий — вогнедув, 

вичитаний із чорнильного світу, 

зневірився, що колись повернеться 

до коханої Роксани. Та якось він знаходить горе-поета, 

який зачитує його назад у книжку. Слідом до 

нечуваного лихого чорнильного світу  потрапляють 

Меґі та її рідні. Страшна оповідка проковтує їх. Але чи 

відпустить? 

 

 

 

Монастирищенський відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

Монастирищенська центральна районна бібліотека 

 

 

 

Молоде покоління 

вибирає… 
 

 

Фентезі-forever! 
 

 
 

Читай!  

Будь особливим! 
 

 

м. Монастирище, 2015 

 

 



Браун Дэн. Инферно: [роман; 

перевод с английского] / Дэн Браун. 

– Москва: АСТ, 2014. – 543с. 

  …Оказавшись в самом загадочном 

городе Италии – Флоренции, 

профессор Лэнгдон, специалист по 

кодам, символам и истории 

искусства, неожиданно попадает в 

водоворот событий, которые 

способны привести к гибели все 

человечество… И помешать этому может только 

разгадка тайны, некогда зашифрованной Данте в 

строках бессмертной эпической поэмы…   

 

Гаррисон Г. Рождение 

Стальной Крысы: 
Фантастический роман / пер. с 

англ. П.Жукова. – М.: Эксмо, 

2007. – 320с. 

  Великолепный Джим ди Гриз 

– знаменитый межзвездный 

преступник – получил за свою 

изобретательность и 

решительность меткое 

прозвище Крыса из нержавеющей стали. 

Рожденный богатой творческой фантазией Гарри 

Гаррисона, отчаянный и симпатичный герой из 

далекого будущего приобрел необыкновенную 

любовь и популярность поклонников фантастики 

во всем мире, щедро поделившись славой со своим 

создателем. 

 

Гранецька В. Тіло
ТМ 

: роман / 

Вікторія Гранецька; передм. 

О.Хвостової. – Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного дозвілля», 2013. – 

320с. 

   Україна. Карпати. 2033 рік. З 

католицького притулку-

сиротинцю вивезено в 

невідомому напрямку п’ятеро дітей. Згодом вони 

виринуть у Сполучених Штатах зовсім іншими 

особами, яких ніхто не назве чужинцями… 

Дереш Л. Намір! [Текст] / вступ. 

Ст.. Ю.Р.Іздрика. – Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб сімейного 

Дозвілля», 2010. – 272с. 

   Петрик П’яточкін – пересічний 

школяр зі славетних Мідних Буків 

– нічим не відрізняється від свого 

бездуховного оточення, крім, 

феноменальної пам’яті. Поступово 

ця незвичайна здібність змінює особистість Петра: 

його свідомість, уяву, волю… 

 

Дяченки М. та С. Печера: 

роман / М. та С. Дяченки; пер. З 

рос. О.Негребецького. – Харків: 

Фоліо, 2012. – 316с. 

  Дія роману «Печера»  

відбувається у місті, в якому 

немає злочинів і замків на 

дверях. Ідеальний варіант 

суспільства? Печера – світ поза 

свідомості, який наповнений дивними і 

жорстокими створіннями. Прокидаючись зранку, 

мешканці міста розуміють, що у світі Печери вони 

реалізують усі свої потаємні бажання, які 

заборонені у реальному світі. Але де проходить 

межа між світами? І чи є вона взагалі?.. 

 

Емец Д. Мефодий Буслаев. 

Лестница в Эдем: повесть / 

Дмитрий Емец. – М.: Эксмо, 

2008. – 416с. 

  Мефодий Буслаев больше не 

служит мраку. И теперь Лигул 

вправе передать его меч другому. 

Он нашел клинку Древнира 

нового хозяина. Это щеголь и 

красавчик из Тартара Гопзий Руриус Третий. Но 

Меф не желает расставаться с мечом. Есть ли 

способ его сохранить? Арея уверен, что есть. 

Сразиться на дуэли с Гопзием. По слухам, тот – 

четвертый клинок мрака. У Мефа всего месяц на 

подготовку… 

Климчук В. Рутенія. Повернення 

відьми: роман / Віталій Климчук. – 

Х.: «Фоліо», 2012. – 376с. 

  … Вона мало не втратила себе у 

холодних водах джерела Забуття, 

на неї чатують жахливі небезпеки, 

перед нею – довгий шлях до 

величної мети… Але вірні друзі та 

її власна внутрішня Сила допоможуть, вона не 

дозволить Темному Володареві занапастити цілий 

світ… 

 

Когтянц К. Покохати відьму: 

роман / К.А.Когтянц; худож.-

оформ. О.М.Артеменко. – Київ: 

ПАТ «ДАК 

«Укрвидавполіграфія», 2013. – 

192с. 

  Новий роман Когтянца 

«Покохати відьму» на перший 

погляд написаний за традиціями 

героїчного фентезі. Але тільки на перший погляд! 

Насправді автор викладає сюжет так, наче законів і 

канонів жанру взагалі не існує. Тут немає демонів-

імператорів, герой не здобуває корону… тут 

просто кохання… однак не звичайну жінку, а 

чаклунку… 
Кочелаева Н. Темная сторона неба: 

мистический роман. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. – 253с.      
    Вера с детства чувствовала, что не 

все выбирают судьбу сами. Она бы 

себе такую не взяла: бедность, 

неустроенность, одиночество. И даже 

когда она превратилась в красивую 

девушку, вышла замуж за лощеного 

москвича, увидела мир, судьба словно 

зло смеялась над ней. Вера оказывается вдруг за гранью 

реального, среди тех, кто могут дать шанс изменить 

свою жизнь и пристально следят за каждым шагом 

подопечной. Нить судьбы Веры держит в руках простая 

крестьянка, но молодая женщина еще не догадывается 

об этом. 

 


