
               Шановні читачі ! 
       До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури ,який 
виходить у серії «Пригоди. .Детектив» 
випуск 1..  Твори в інформаційному списку 
літератури подані в алфавіті авторів з 
короткою анотацією. Книги, які надійшли в 
районну бібліотеку вас зацікавлять. 
Приємного читання

Є  Євген.  Мій
тато  –  кілер  :
Роман  /  Є.Є.  –
К. .:Джерела
М, 2006.-288с.

      Автор
підштовхує

читача  до  запитання:  яка  професія  в
світі  найприбутковіша?  зважаючи  на
героїв сучасних телесеріалів та різних
бойовиків. можна подумати, що кілер.
Автор  по-своєму  розмірковує  на  цю
тему: чи можуть бути в кілерів діти, як
вони  сприйматимуть  батькову
професію?  Про  це  може  на  дозвіллі
подумати й читач.

Єшкієв В,Л. 
Богиня і 
Консультант : 
Роман / 
Вололдимир 
Єшкілєв; 
худож.-
оформлювач 
Л.П.Вировець.-
Харків : 

Фоліо ,2016.-362с.
   Роман «Богиня і Консультатн» 
здатний зламати звичаї та зручні 
стереотипи з шкільних підручників. 
Володимир Єшкілєв проводить 
чиитачів за кулісу української історії 
та руйнує нав’язану нам  картину 
владної гри глобальних сил. А все 
починається з того , що  одного дня 
хлопці, шукаючи мотузку, виламють 
замок шухляди і  натрапляють на 
камінець , захований серед 
архелогічного мотлоху. Той день 
назавжди змінює долі героїв роману, 
вплітаючи їх у довгу криваву історію, 
що тягнеться крізь століття. Автор 
інтригує читачів детективною 
непередбачуваністю пошуків, 
точністю історичних деталей та 
парадоксальними інтерпретаціями 
відомих подій і фактів.

    У 2010 році за роман «Богиня і 
Консультант» Володлимиру Єшкілєву 
була присуджена Міжнародна 
літературна премія «Портал» 

Левандовський , Борис. Бабай : 
Роман / Б.Левандовський.-К.: 
Джерела М, 2005.-288с.

      Хлопчику було 15років,але його 
вже встигли звинуватити в 
жорстокому вбивствійого молодшої 
сестри і визнати безумцем.Він 
намагався пояснити,що не 
вбивав,проте пояснення тільки 
шкодили.А ті, хто мав 
допомогти,нічого не хотіли слухати...



Медведєв 
Олександр. 
Танці утрьох : 
Роман / К.: 
ТОВ 
«Гамазин», 
2006.-320с. 

     Ви одружені,
і ще маєте 

коханку, або коханця? Тоді ваше життя
у небезпеці. Чому? Відповідь на це 
питання ви знайдете у романі 
Олександра Медведєва " Танці 
утрьох". Чергове розслідування 
колишнього полковника міліції 
присвячене розкриттю справи про 
вбивство, скоєне через ревнощі. 
Принаймні всі думали, що через 
ревнощі, а хтось дуже хотів, щоб усі 
так думали. Насправді ж, людину 
позбавили життя лише за те, що... 
Втім, не будемо одразу відкривати всі 
карти. Прочитайте нову книгу одного 
з кращих українських детективістів – і
ми вам гарантуємо гостру інтригу, 
шалену динаміку і, звісно, 
несподівану розв`язку на останніх 
сторінках роману. 

Молчанов, 
Геннадій.  Готель
«Ковток 
незалежності» : 
Роман.- К.: 
Зелений ПЕС 
,ТОВ «Гамазин» ,
2008.-256с.

     Ну звісно, у 
кожного трапляються невдалі дні! Але щоб 
таке... Директору детективного агентства 
дивакуватий професор історії пропонує не 
менш міфічну справу – пошук древнього
скарбу часів сивої козацької доби. Здавалося
б, маячня, вигадки божевільного професора!
Та, певно, складно не повірити в подібні
нісенітниці, коли вже на надцятій хвилині
зустрічі замовник раптово і до біса
несподівано помирає, дорогою на твоє авто
здійснюється напад - і пішло, і поїхало... Як
там було далі, читайте в романі Геннадія
Молчанова “Готель “Ковток Незалежності”,
а ми можемо додати, що без спецслужб,
іноземної розвідки, бізнесових олігархів та
різного штибу депутатів точно не
обійшлося...

 Склала пров. бібліограф   Дудар К.П              
Видавець :

КЗ Катеринопільська районна  бібліотека
20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46

E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru

      Катеринопільський відділ культури
          Катеринопільська районна бібліотека

                                  Пригоди.Детектив.

        НОВИНКИ  НА 
    НАШИХ  ПОЛИЦЯХ

           Анотований
інформаційний  список літератури

        
     

Випуск 1



Катеринопіль  2017
                       


