
 

 

84.4УКР6-4     

Іванцова , Міла. 

Ключі від ліфта / 

Міла Іванцова.-Х.: 

Кн. Клуб  «Клуб 

Сімейного 

Дозвілля»,2015.-

2012.-288с. 

       У шістнадцятирічної Олі не було 

вибору: її обманом заманили до 

закордонного борделю та примусили 

торгувати власним тілом. У її 

співвітчизниці Лізи вибір був – і він, 

як виявилося, припав на того, хто 

прирік Олю на сексуальне рабство! 

Диво допомогло дівчатам утекти на 

батьківщину, але ключами від 

їхнього щастя доля розпорядилася на 

власний розсуд: віддала їх до рук 

двох молодих чоловіків, із якими 

подруги застрягнуть у ліфті…  

 

 

84.4УКР6      

Дашвар, Люко. 

На запах м’яса : 

Роман/ Л. 

Дашвар.-Х.: Клуб 

Сімейного 

Дозвілля, 2015.-

368с. 

 
     Вразить читачів і новий роман 
письменниці «На запах м’яса». За об’ємом 
він майже удвічі більший, ніж всі інші 

романи Люко Дашвар. Книга показує жагу 
до «м’яса» сучасності - жагу до багатства, 
влади, що йде з самого низу людської 
натури. Саме від цього і тікала головна 
героїня Майя у богом забутий хутір з міста. 
Тут серед справжніх почуттів вона хоче 

розпочати нове життя. Але чи зможе 
дівчина позбутися тяжіння до м’яса. 

 

84.4УКР6    Лис, Володимир. Соло 

для Соломії : 

Роман / В.Лис.- 

Х.: Клуб 

Сімейного 

Дозвілля, 2015.-

368с. 

  Такий же і новий 

твір автора «Соло 

для Соломії». Ця 

книга - історія жінки - від дитинства і 

до старості - , якій випало жити у 

нелегкі для України часи. Справжня 

красуня, з самого дитинства вона 

притягує до себе чоловіків. Але її 

фаворитами є лише двоє - Петрусь та 

Павлусь. Кого з них обере дівчина? 

Що станеться з нею після заміжжя? І 

чи знайде «Соломка» своє справжнє 

жіноче щастя? 

 

84.4УКР6-4      Печорна,О. Фортеця 

для серця [Текст]: роман/ Олена 

Печорна. - Х.: 

Клуб сімейного 

дозвілля, 2015.-

368с. 
Після загибелі 
батька та 
зникнення матері 
маленька Леся 

Райська опинилася 
в селі у бабусі, яка була їй не дуже рада. 
Дівчинка вірила, що колись мама 
повернеться… Єдиною втіхою самотньої 
дитини стало малювання — Леся мала 
неабиякий хист… але ніхто в селі цього не 

розумів. Уже доросла, Леся залишилася так 
само нетутешньою для односельців. Вона 
вміла намалювати сніг, дощ і 
найзаповітнішу мрію — та не могла стати 
для них більш зрозумілою. Одне слово — 
художниця! Та доля веде дівчину тільки їй 

одній знаними шляхами, і рано чи пізно до 
Лесі прийде і радість визнання, і справжнє 
кохання, і сенс життя… 

84.4УКР6-4  

Бажання 

поверненню не 

підлягають : Роман 

/ А. Тарнава.-К.: К.: 

Нора- Друк, 2015.-

200с. 



Успішна кар’єра, подорожі, романтика — 

це бажання, які досяжні для будь-якої 
жінки, але часто ми забуваємо про них 
серед численних щоденних клопотів. 
    Головна героїня Леся піддає сумніву 
традиційні стереотипи і раптом вирішує 
спробувати щось ризиковане і несподіване 

для себе — жити так, як їй хочеться. 
     На своєму шляху вона мусить подолати 
власні сумніви і страхи, але будучи 
позитивною людиною з добрим серцем і 
почуттям гумору, врешті-решт розуміє, що 
цілком щаслива. 

84.4УКР6-4    Талан , Світлана. 

Розколоте небо : 

Роман / С.Талан.-

Х.: Кн. КлубКлуб 

Сімейного 

Дозвілля, 2015.-

352с. 
       Україна, 1930-ті 
роки. Варя виросла в 
заможній родині, у якій 

вміли та любили працювати, тому й 
господарство мали міцне. Але прийшли 
інші, лихі часи. Почалася колективізація, і 
все, що люди заробили своїм потом, 
потрібно було віддати... Хіба ж хто знав, яка 
страшна біда чекає на ці щедрі землі? Годі 

було уявити, що голодна смерть 
спустошить все навколо. Втративши 
чоловіка, родичів, Варя залишилась сама з 
маленькими дітьми. Хто зможе їх 
врятувати? 

84(4РОС)6-4   Трауб, Маша. Тетя 

Ася, дядя Вахо и одна свадьба : 

Роман / М.Трауб.-М.:Эксмо, 2014. – 

320с. 

 

Здесь кофе бывает 

трех видов – 

сладкий, средний 

и несладкий. 

Здесь жених не 

догадывается, что 

приехал на собственную свадьбу. 

Здесь нельзя предсказывать погоду и 

строить планы даже на ближайшие 

пять минут. И здесь есть всѐ, кроме 

чужих людей и одиночества. Это 

роман о дружбе и верности, терпении 

и прощении, радости и горе, о 

времени и судьбе.  
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