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Фантастика. Фентезі
821.133.1'06-312.9=161.2
84(4ФРА)6-44

Баржавель, Рене
Чарівник [Текст] : [роман] / Рене Баржавель ; [пер. з фр.
П. Таращука]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2019. - 253, [3]
с.
Роман "Чарівник" – один із найдовершеніших переказів
легенд про короля Артура і лицарів Круглого Столу. Автор
майстерно використав додавання певних елементів сучасності,
які лише увиразнюють оповідь, наближаючи героїв давнини
до читача. Найкращий твір для підлітків і кожного, хто хоче
поринути в чарівний світ пригод і романтики.

821.111'06-312.9=161.2
84(4ВЕЛ)6-4

Бреннан, Сара Різ
Лексикон демона. Кн. 1 [Текст] : [повість : для ст.
шк. віку] / пер. із англ. Наталії Дьомової ; [за ред., іл. Г.
Осадко]. - 2010. - 234, [2] с.
Нік та його брат, Алан, усе життя криються від
магії. Маги та демони вбили їхнього батька та довели
матір до божевілля. Маги полюють на сім’ю Райвзів
через амулет, який украла Нікова мати - амулет, що
підтримує її життя - і потрібен він їм настільки, що
лиходії не погребують новим убивством.

821.161.2'06-312.9
84(4УКР)6-44

Бадей, Сергій
Курс бойового мага [Текст] : роман-фентезі / Сергій
Бадей. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 367, [1] с. (Світ засвіття).
Надзвичайно захоплюючі пригоди хлопця-землянина та
його друзів у чарівному світі. Дорослішання головного героя і
його несподіваний вибір...

821.111(73)'06-312.9=161.2
84(7СПО=УКР)6-44

Сімак, Кліффорд
Транзитна станція [Текст] = Way Station : [роман] /
Кліффорд Д. Сімак ; [пер. з англ. Г. Михайловської]. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 246, [2] с. (Горизонти фантастики).
Роман належить до тих світлих книг, з якими
затишно навіть серед ночі. І то не тільки тому, що кожен із
нас хотів би хоч на якийсь час побути на місці головного
героя - Еноха Волліса, земного представника Центральної
Галактичної станції на Землі. Цей затишок створює також і
загальна атмосфера роздумів роману, і його герої - як
земні, так і чужоземні.

821.111(73)'06-312.9=161.2
84(7CПО=УКР)6-44

Сімак, Кліффорд
Резервація гоблінів [Текст] = The Goblin Rezervation :
[роман] / Кліффорд Сімак ; [пер. з англ. М. Щавурської]. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 222, [2] с. - (Горизонти
фантастики).
У
«Резервації
гоблінів»,
відомому
творі
американського фантаста Кліффорда Сімака, Галактикою
можна мандрувати за допомогою перетворювача матерії;
подорожі у часі - звична річ, а містичні створіння і раси на
кшталт гоблінів чи тролів живуть у спеціальних резерваціях.

821.111'06-312.9=161.2
84(4ВЕЛ=УКР)6-4

М'євіль, Чайна
Вокзал на вулиці Відчаю [Текст] = Perdido Street
Station : [роман] / Чайка М'євіль ; [пер. з англ.: Д.
Беззадіної, Н. Сліпенко ; іл. О. Кіналя]. - Тернопіль :
Навч. кн. - Богдан, 2019. - 557, [3] с. : iл. (Чумацький шлях).
Дивні речі творяться у Новому Кробузоні велетенському
мегаполісі,
де
співіснують
найрізноманітніші раси й екзотичні тварини. Вони
вриваються у сни й свідомість містян, полюючи на
них і випиваючи їхню пам’ять дотла.

Сучасний український детектив
821.161.2'06-312.4
84(4УКР)6-44

Янкевич, Віктор Анатолійович
Відплата [Текст] : повість / Віктор Янкевич. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2019. - 175, [1] с.
Головна героїня детективної повісті «Відплата» —
бібліотекарка, яка, за збігом обставин, у чужому місті не
просто зуміла віртуозно розкрити злочин, а й зустріла
коханого. Та чи на щастя...

821.161.2'06-312.4
84(4УКР)6-44

Крамер, Борис
Пернач полковника Вухналя [Текст] : кримін. роман /
Борис Крамер. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 301,
[3] с.
Згоріла хата коваля Бориса Циганчука. Пожежники
виявляють у ній обгорілий труп. Виявляється, що це не
коваль, а хтось інший. Майор поліції Артем Нагорняк
береться за розслідування...

821.161.2'06-312.4
84(4УКР)6-44

Волков, Олексій Михайлович
Гра у три руки [Текст] : роман / Олексій Волков. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 309, [3] с. - (Детективна
аґенція ВО).
У романі «Гра у три руки», на відміну від попередніх,
уперше за багаторічну практику «доктора детективних наук»
Олексія Волкова головну партію виконує жінка, яка
намагається розплутати клубок обставин, здатних запросто
зламати хребет і сильному чоловікові.

821.161.2'06-312.4
84(4УКР)6-44

Волков, Олексій Михайлович
Переможець отримає все [Текст] : роман / Олексій
Волков. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 540, [4] с.
- (Детективна аґенція ВО).
Визнаний майстер детективу, бойовика та
мелодрами Олексій Волков у новому захоплюючому
романі "Переможець отримує все" відкриває вражаючий
світ автоперегонів, сучасної поп-музики, запеклих двобоїв
і, звичайно ж, всепоглинаючого кохання. Хто ж зуміє
разом із героєм подолати непросту дистанцію? Наприкінці
дізнається, чи справді переможці отримують все...

821.161.2'06-312.4
84(4УКР)6-44

Волков, Олексій Михайлович
День Відбуття [Текст] : [роман] / Олексій Волков. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 326, [2] с.
Сергій, студент політеха, поєднує у собі два
неординарних захоплення. Це боротьба самбо та
дослідження карстових печер. Саме завдяки цьому юнак
потрапляє у халепу, з якої вийти неушкодженим, здається,
неможливо. В підземному царстві на рубежі двох
тисячоліть починають відбуватися речі, які звичайній
людині навіть важко уявити…

*******************************************

Сучасний зарубіжний роман
821.134.2(83)'06-31=161.2
84(7ЧИЛ)6-4

Альєнде, Ісабель
Там, за зимою [Текст] = Mas alla del invierno :
[роман] / Ісабель Альєнде ; з ісп. пер. Сергій
Борщевський. - Львів : Анетти Антоненко, 2018. - 300,
[4] 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». Зима в романі
огортає не тільки засніжені вулиці, а й душі
персонажів, відігріти які здатні теплі людські стосунки
- любов, дружба, солідарність.

821.111(73)'06-31-93=161.2
84(7СПО=УКР)6-44

Каллін, Мітч
Країна припливів [Текст] : [роман] / Мітч
Каллін ; пер. з англ. Наталія Гончар ; [худож. оформ.
Б. Давидюк]. - Івано-Франківськ : Вавилонська
бібліотека, 2018. - 167, [9] с. : іл.
«Країна припливів» – історія химерних
подорожей. У кожного з героїв вона своя – хтось
вирушає в Ютландію, хтось – на той світ, дехто
блукає просторами океанів у примарній субмарині.
Для одинадцятилітньої Желізи-Роуз – це мандрівка у
дивовижний світ власної уяви.
821.111(73)'06-31=161.2
84(7СПО)6-4

Буковскі, Чарльз
Жінки [Текст] / Чарльз Буковскі ; [пер. з англ. Б. Превір].
- Київ : КМ-Букс, 2018. - 381,[3] с.
Невиправний пияк Генрі Чинаскі народився не для
життя, а для виживання. Десятки років змарнувавши на
безперспективній і низькооплачуваній роботі, всі заробітки з
якої він спускав на випивку й жінок, п’ятдесятирічний Чинаскі
нарешті відчуває, що прийшо його зоряний час.

821.112.2(436)'06-31=161.2
84(4НІМ)6-44

Гаусгофер, Марлен
За стіною [Текст] = Die Wand : [роман] / Марлен
Гаусгофер ; пер. з нім. Наталі Іваничук. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2020. - 291, [3] с.
Головна героїня приїжджає на відпочинок до
мисливського будиночка в горах - і опиняється відрізаною
від світу прозорою непробивною стіною, що наче виросла
між нею і цивілізацією. Так починається її історія
виживання наодинці з природою.

821.112.2'06-31=161.2
84(4НІМ)6-44

Нолль, Інгрід
Аптекарка [Текст] = Die apothekerin : роман /
Інгрід Нолль ; [пер. з нім. С. Зубченка]. - Харків :
Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 238, [2] с.
Гелла мріяла про серйозні стосунки та життя як
у всіх. Але доля звела її з гульвісою Левіном. Чи
кохав він її? Хтозна. Зраджував? Так. Бо єдине, що
йому в ній подобалася, - пляшечка з отрутою, яку
Гелла тримала в шафі. Пляшечка, що могла дати їм
усе: власний будинок, дорогі автівки, розкішне життя,
за яке заплатить хтось інший. Власним життям.
821.112.2'06-31=161.2
84(4НІМ)6-44

Деблін, Альфред
Берлін Александерплац. Історія Франца Біберкопфа
[Текст] = Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz
Biberkopf : роман / Альфред Деблін ; з нім. пер. Роман
Осадчук ; [прим., дод. Р. Осадчука ; ред. Л. Пішко]. - Київ
: Вид-во Жупанського, 2020. - 563, [5] с.
«Берлін Александерплац» - найвідоміший твір
німецького письменника Альфреда Дебліна. Роман
вирізняється експресіоністською манерою письма,
новаторською
будовою,
знаменитою
монтажною
технікою.
Приємного читання!

