
                                          Нові надходження

                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові  надходження літератури,  куплені  за  кошти місцевого

бюджету та обласного бюджету , за  11  квартал 2017 року. Детальніше дізнатися

про новинки літератури Ви зможете  в  районній  д и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме

зараз :

Д   Стелмащук, Крис. Кіт Вікентій і острів скарбів / 
К.Стелмащук, А.Стелмащук.─ Харків : Віват, 2016.─ 32 с. ─ 
(Акварель).   

Вікентій не був звичайним котом.
Він був відомим дослідником і винахідником.
Кіт мешкав на горищі старого покинутого дому. Якось він знайшов
старовинну мапу, на якій було позначено місце, де захований 
скарб!
На Вікентія чекають захопливі пригоди! Чи знайде він загадковий 

скарб? Кого він зустріне на шляху до скарбів? Отже, вирушаємо в дорогу!

Грімм, Якоб. Рапунцель. Улюблені казки  : [для дітей дошк. і
мол. шк. віку] / Я. Грімм, В. Грімм ; худож.: В. Пустовалов, О. 
Ткачук, В. Чайчук. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 47 с. : іл.



Грімм, Якоб. Три щасливці  : для дітей дошк. і мол. шк. віку / Я. Грімм, В. Грімм ; 
пер. укр. Л. Дерев'янко ; худож.: І. Пустовалова, В. Пустовалов. – Київ : Балтія-Друк, 
2016. – 48 с. : іл. – (Улюблені казки).

                                  Література для молодшого шкільного віку

Кирпа  Г. Мій тато став зіркою : [для мол. шк. віку] / Г. Кирпа ; 
худож.-оформ. О. Була. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 2015. - 36 
с. : кол. іл.
«Мій тато став зіркою» - зворушлива оповідь маленької дівчинки, 
тато якої загинув на Майдані. Дівчинки, якій важко змиритися з 
тим, що тато вже не пригорне її міцно-міцно, не малюватиме з нею 
пастельками тополю аж до неба, не побачить її маленької 
сестрички. Героїня книжки роздумує про зовсім недитячі теми: 

смерть, барикади, гради та біженців. А полеглий за правду тато світить їй із неба яскравою
зіркою...

Мензатюк  З. З. Чарівні слова  : казочки про мову ; для дітей 
дошк. та мол. шк. віку / З. З. Мензатюк ; худож. К. Коляджин. – 
Чернівці : Букрек, 2016. – 48 с. : іл.
Можна гратися зі звуками, буквами та словами і при цьому добре 
засвоювати український правопис. Про незвідані таємниці рідної 
мови йдеться у казочках про мову від Зірки Мензатюк. Для дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рутківський В. Гості на метлі : казкова повість / В. 
Рутківський ; худож. І. Михайлян. – Львів : Видавництво 
Старого Лева, 2016. – 240 с.
Стара відьма разом зі своїм слугою, чаклунським котом 
Аристархом, отримала відрядження з Лисої гори. Вона має 
прилетіти до рідного села, де ще малою зазнала безліч принижень 
та образ, і викрасти якусь дівчинку для того, щоб зробити її своєю 
ученицею. Спочатку страшні посланці навіть перевиконують 
план...

                                        Література для середнього шкільного віку



Дикі квіти. 50 найвідоміших видів :  міні-енциклопедія; Пер. з 
англ. — К.: Видавнича група  КМ-БУКС, 2016. — 56 с.: іл.

 За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 
найвідоміших видів дерев. Ви дізнаєтеся про їх основні ознаки та 
територію поширення.

Дерева. 50 найвідоміших видів : міні-
енциклопедія; Пер. з англ. — К.: Видавнича група  КМ-БУКС, 
2016. — 56 с.: іл.

За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 
найвідоміших видів диких квітів. Ви дізнаєтеся про їх основні ознаки
та територію поширення.

Коти. 50 найвідоміших видів [Текст]: Міні енциклопедія; Пер.з 
англ..- К.:Компанія ОСМА, 2016.-56с.: іл.

За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 порід котів і 
дізнатися про їх основні ознаки. Довідник стане у пригоді при виборі 
домашнього улюбленця.

Комахи.50 найвідоміших видів [Текст]: Міні енциклопедія; Пер.з 
англ..- К.:Компанія ОСМА, 2016.-56с.: іл.

За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 
найвідоміших видів комах. Ви дізнаєтеся про їхні основні ознаки та 
спосіб життя. Для широкого кола читачів.

Собаки. 50 найпопулярніших порід[Текст]: міні-енциклопедія; 
Пер. з англ. — К.: Видавнича група  КМ-БУКС, 2017. — 56 с.: 
іл.

За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 порід 
собак і дізнатися про їх основні ознаки. Довідник стане у пригоді 
при виборі домашнього улюбленця.



Коні і поні. 50 найвідоміших видів [Текст]: Міні енциклопедія; 
Пер. з англ.. - К.:Компанія ОСМА, 2016.-56с.: іл..
За  допомогою  цього  довідника  ви  зможете  розпізнати  50  
найвідоміших  порід  коней  та  поні.  Ви  дізнаєтеся  про  їхні  
основні  ознаки  та  особливості  розведення  та  утримання. Для  
широкого  кола  читачів.

Що?Чому? Навіщо? : Велика книга запитань та відповідей / 
Пер. з ісп.─ Київ : Видав. група КМ-БУКС ,2016.─ 512с.

Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей” – 
матеріал викладено простим, доступним дитині язиком – питання і 
невелика, але досить інформативна відповідь. В енциклопедії 15 
розділів, які розкривають такі теми, як: Земля, Всесвіт, жива 
природа, техніка, енергія, зв’язок, історія, мистецтво та інші. Кожен 

розділ виділено своїм кольором – легко знайти потрібний при закритій книзі. Велика 
кількість якісних ілюстрацій і схем. Гарний папір, друк і шрифт. В кінці книжки багатий 
довідковий матеріал – поняття і сторінки, де можна знайти інформацію по питанню. 
Додатково серед пояснень подаються пізнавальні факти, цікаві факти та біографії 
видатних вчених. Оригінальна назва – “Cran Libro de Preguntas у Respuestas”.

Динозаври.50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія. – К.: 
Компанія ОСМА,2016. – 56 с.: іл

У цьому довіднику описано 50 найвідоміших видів динозаврів. Ви 
познайомитеся з особливостями будови цих доісторичних тварин, 
їхнім способом життя і дізнаєтеся, у яких період часу вони жили на 
Землі. Для широкого кола читачів.

 Дикі тварини. 50 найвідоміших видів: міні-енциклопедія / пер. з 
англ. – Київ: КМ-БУКС, 2016 – 56с. : іл
 



Золотоволоска та інші чеські казки / Зібрав та опрацював  
Карел Яромір Ербен; пар. з чеської Л.Кіцила ; іл. С.Чернишева. 
– 2-ге вид. – Львів : Видавництво «Астролябія», 2014.- 160 с. : іл.
Упорядкована чеським поетом, прозаїком і фольклористом Карелом 
Яроміром Ербеном (1811–1870) класична збірка казок, уперше 
представляючи українському читачеві славні чеські народні 
оповідки, водночас є першим виданням проекту «Містерія казки» 
Видавництва «Астролябія». Перебуваючи під впливом відомих 
німецьких романтиків Вільгельма та Якоба Ґріммів, К. Я. Ербен 
зібрав ці чарівні історії серед чеських селян і опрацював, 

звільнивши їх од тих нашарувань, що неуникненно виникають при багатовіковому 
переданні. Власне у цій, наданій чеським романтиком, формі казки й збереглися до наших 
днів. Книга оформлена за мотивами класичних ілюстрацій відомого чеського графіка 
Артуша Шайнера (1863–1938).

Гридін, С. Кігтик ковбаско / Сергій Гридін; худож. оформленя 
Андрій і Діна Нечаєвські. - Львів: Видавництво Старого Лева, 
2015. - 158с.
П’ятикласникові Олегові життя власного кота Кігтика Ковбаска 
здається мало не щастям – їж, гуляй і вилежуйся, скільки влізе. Проте 
одного ранку хлопцеві доведеться прокинутися… котом. А Ковбаскові 
– піти до школи замість свого господаря. Якими пригодами обернулося
це дивне перетворення – читайте у новій книзі Сергія Гридіна.

Левицька, Віта. Степан Бандера і я  : оповідання / В. Левицька ; 
худож. В. Тихонюк. – Київ : Гамазин, 2016. – 48 с. : іл. – (12 балів).
Як отримати 12 балів з історії? Де знайти додаткову інформацію про ту
чи іншу історичну подію?
У цій книжці ти дізнаєшся про добу, коли жив Степан Бандера, про 
події, що спонукали його до боротьби, та про несправедливі 
звинувачення, що їх фальсифікували недруги України. Ти зможеш сам 
розібратися і вирішити, кому вірити, а кому 

Лущевська О. Задзеркалля : [повість; для серед. шк. віку] / О. 
Лущевська. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. - 128 с. : іл. 
 Нікому не подобається лежати в лікарні. Але тут у Сашки є Рос-тя - її 
перше справжнє кохання. Тож вона почувається щасливою, аж доки на 
сусідньому ліжку не опиняється знайома дівчина Діна за крок від 
смерті. Підступні подруги, легковажні хлопці, такі складні й 
незрозумілі батьки... Хто винен, що Дінка стрибнула в Задзеркалля? І 
чи вдасться їй знайти дорогу назад, якщо Сашка цього дуже-дуже 

захоче?



Мензатюк  З. З. Як я руйнувала імперію  : [повість : для серед. шк.
віку] / З. З. Мензатюк. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. 
– 272 с.
«Як я руйнувала імперію» - перша українська повість для підлітків 
про останні роки радянської імперії. Як жили радянські люди? Як 
ганялися за дефіцитними товарами? Кого боялися? І чого прагнули?
Герої повісті – підлітки, що дружать, сваряться, хуліганять, часом 
навіть вдаються до чарів, а при тому опиняються в вирі суспільних 
змін. Читач зрозуміє, чому були неминучими й наступні потрясіння, 

що їх зазнала Україна. Чому розвалився Радянський Союз? І – найголовніше - хто його 
розвалив?

   Рибалко М. Марічка і Червоний Король. Місто непокірних  : [для
серед. шк. віку] / М. Рибалко. – Львів : Видавництво Старого Лева,
2016. – 256 с. – (Дивовижні світи).
Марічка і її друзі знову потрапляють до світу Червоного Короля. Але 
тепер тут панує таємничий тиран Імператор. Він контролює майже 
цілий світ. Тільки Зелене Королівство відгородилося від нової 
цивілізації. Але син Зеленого Короля Перелесник приєднується до 
бунтівників, які прагнуть скинути владу Імператора. Чи зможе Марічка
з друзями допомогти бунтівникам – читайте у другій книжці трилогії 
Марини Рибалко «Марічка і Червоний король».

Рибалко  М.Марічка і Червоний Король. Подорож туди, де сніг : 
[для серед. шк. віку] / М. Рибалко. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 
2016. - 272 с. - (Дивовижні світи)  
Будьте обережнішими зі своїми бажаннями! Адже коли дуже-дуже 
захотіти, можна потрапити поза межі Реальності! А там… поруч зі 
звичайними людьми живуть дракони, розбійники, королі природних 
стихій, котрим притаманні людські почуття. Повернення можливе 
тільки тоді, коли сила дружби здолає всі випробування і з’єднає в 
єдине ціле амулет «Скіфське сонце».

Ручай Г. Маруся Чурай і я  : оповідання / В. Левицька ; худож. І.
Гречана. – Київ : Гамазин, 2016. – 48 с. : іл. – (12 балів).
Як отримати 12 балів з літератури? Де знайти додаткову інформацію 
про того чи іншого письменника?
У цій книжці ти дізнаєшся про життя та творчість видатної поетеси 
та співачки ХVІІ ст. Марусі Чурай, яка стала символом незнищенної 
української пісні. Ти зможеш сам розібратися, чому саме пісні цієї 
дівчини кликали до бою козацьке військо та зберігалися у пам'яті 
народу.



Старк  У. Диваки і зануди : [роман; для серед. шк. віку] / У. Старк
; пер. зі швед. Г. Кирпа. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 
с.
Симоні – дванадцять, і в її житті повно прикрощів: мама зв’язалась із
занудою Інґве, через переїзд у нове помешкання треба змінити школу
і покинути друзів, ще й зник улюблений пес Кільрой.  У новій школі 
Симона мимоволі стає… Симоном, і їй навіть подобається

спершу видавати себе за хлопця. Таємницю 
дівчинки знає лише дідусь-дивак. Але 
справжні проблеми починаються, коли 

Симона закохується…

Сульберг А. Хто проти суперкрутих : [повість; для серед. 
шк. віку] / А. А. Сульберг ; пер. з нор. Н. Іваничук. - 
Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. - 208 с.
Дванадцятилітня Анне Беа вважає себе потворою, та и  у 
школі на неї п поглядають співчутливо. А дехто, особливо
тріи ко крутелиць із ї пхнього класу, взагалі відверто з неї п глумляться. Тому дівчинка 
мало з ким спілкується, і якби не наи кращии  друг Нільс, ї пї п життя було б зовсім 
нестерпним. Але Анне Беа доведеться поглянути в очі свої пм наи більшим страхам і 
дати відсіч суперкрутим.

Ухачевський С. Казка старого мельника  / С. Ухачевський ; 
худож. Стахівська. – Львів : Кальварія, 2016. – 104 с. : іл.
Казка про перемогу світла над темними силами. Люди, звірі, рослини 
об’єднується, аби перемогти зло. І перемагають попри неймовірну 
потугу ворога...
У цій книжці живуть Старий Мельник і хлопчаки, які люблять 
слухати його історії; відважний бурсак Миколка і чиста серцем 
Христина; Лісова Князівна і лісовик Буркотун; сварлива молодиця 
Параска Забрьоха та її чоловік Іван; а також песиголовці, повітрулі, 

вовкулаки, хухи та інша гидь нечестива.
Головні герої книжки несподівано для себе стають Воїнами Світла, які попри неймовірну 
потугу темних сил, звільняють рідну землю від ворожої нечисті та повертають людям мир 
і спокій.

Рутківський В. Джури козака Швайки: роман/ В. Рутківський. –
К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2014. – 336 с.: іл..

      Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана 
Хмельницького, Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідкіля 
вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому 
гостросюжетному історичному романі Володимира Рутківського. 
Його дивовижні герої – Грицик та малий волхв Санько, юний богатир 
Демко Дурна Сила зі своєю мамою-велеткою, невловимий козак 
Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі – 
честю виходять із найскладніших ситуацій.



А небезпека чекає на кожному кроці, а надто, коли ти зважився підняти шаблю на могутню
татарську орду , а за твоєю спиною – майже нікого…

Матюшкіна, Катя. Кіт да Вінчі : Навала сновид / Катя 
Матюшкіна .─ Київ : Рідна мова, 2016.─ 208с.

Книжка присвячена Всім!
А особливо справжньому генію — Тобі!!! Книжку не можна їсти, 
прати й викидати! Розділові знаки — не викреслювати!
Звірине місто. Дерево.
Видавництво «Сова

Рауд , Е. Пригоди муфтика, півчеревичка та мохобородька: Ціна слави  / 
Ено Рауд ; пер. з О. Завгороднього, для дітей середнього шкільного віку. 
- Х. : ВД Школа, 2012. - 176 с. - ("Дитячий бестселер").
     У другій книжці трьохтомника вдячні громадяни звільненого від котів 
міста оточили накситралів цілодобовою увагою. Але, як виявилося, у слави є
й інший, зовсім непривабливий бік. Одного з них - Мохобородька - навіть 
було викрадено однією експресивною дамою, яка, довідавшись про відому 
трійцю, вирішила завести когось із них у себе вдома замість ... кімнатного 
собачки. Друзям довелося розшукувати, а потім рятувати Мохобородька 
дуже незвичайним і дотепним способом

      Рауд , Е. Пригоди муфтика, півчеревичка та мохобородька: 
Котяча облога. Пацюча фортеця  / Е. Рауд ; ; пер. з О. 
Завгороднього . - Х. : ВД Школа, 2013. - 240 с. - (Дитячий 
бестселер).
Ено Рауд - відомий естонський дитячий письменник, чиє ім`я внесено
до Почесного списку ім.Г.К.Андерсена. Найгучніший успіх випав на 
долю твору, де героями дивовижних пригод стали Муфтик, 
Півчеревичок та Мохобородько - маленькі гномики-накситралі, які 

живуть серед людей і мають дуже незвичайний вигляд: Мохобородько має бороду з 
м`якенького моху, в якій ростуть червоні торішні брусниці, у Півчеревичка взуття без 
носків - щоб вільно ворушити пальцями, а Муфтик замість звичайного вбрання носить 
велику муфту, з котрої визирають тільки голова і ступні. На диво кмітливі, дотепні, 
благородні, завжди готові допомогти людям, ці чоловічки, зустрівшись із читачами - 
дівчатками та хлопчиками, стали їхніми друзями, а згодом друзями вже їхніх дітей та 
онуків. 
У першій книжці трьохтомника друзі рятують місто від нашестя кішок і хоробро б`ються з

полчищами пацюків на руїнах старої фортеці. Динамічний, 
сповнений гумору сюжет, захоплюючі пригоди - дитина напевне 
захоче прочитати й інші пригоди маленьких чоловічків.  
   Марія Парр «Тоня Гліммердал» / М. Парр; пер. з норв. Г. 
Кирпи; мал. Ошильд Іргенс. – Вінниця: Теза, 2012. – 251 с.   



        Дал, Р. Матильда  : повість / Роальд Дал ; з англ. пер. : В. 
Морозов ; за ред. : О. Негребецький та І. Малкович ; [іл. : К. 
Блейк]. - [5-те вид.]. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 272 с. :
іл.
Головна героїня  - дівчинка з надзвичайними здібностями. У три 

роки Матильда навчилася читати, в чотири вивчила напам‘ять єдину книгу, що була вдома 
і називалася "Куховарство”. А потім попрохала батька купити їй нову книгу, та він лише 
насварив її.
Матильда відчувала таку неймовірну потребу читати, що сама записалася до сільської 
бібліотеки. За рік вона пішла до школи і вже встигла перечитати ледь не половину 
бібліотечних книжок!
Та справжні пригоди почалися лише тоді, коли Матильда зіткнулася з жорстокістю і 
деспотизмом директорки школи пані Транчбул, яка вважає, що "найкраща школа та, де 
дітей не буде взагалі”…
Книга наповнена гротеском і гумором, подекуди чорним, але він анітрохи не шокує 
читачів

Топська Н. Музика, що окрилює душу / Н. Топська. - К. : 
Книжкова база, Альфа, 2016. - 48 с. : іл.
Видання про життя і творчість великого українського композитора 
Дмитра Бортнянського. Про нього сучасники казали, що буцімто 
він підслухав співи янголів - настільки небесними та світлими 
були створені ним мелодії. 

Топська Н. Подільський орфей / Н. Топська. - К. : Книжкова 
база, Альфа, 2016. - 48 с. : іл.
У виданні іде розповідь про життя великого українського 
композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, про його пошуки 
гармонії - у музиці, у власній душі, у навколишньому світі. 
Самобутній талант композитора, диригента, хорового педагога 
невід'ємний від української народної творчості, з якою була тісно 
пов'язана вся його мистецька доля.
До речі, у 2016 році «Щедрику» виповнилося 100 років. 

Із моменту першого хорового виконання «Щедрика» у Києві в обробці українського 
композитора Миколи Леонтовича минуло рівно 100 років.

А чи знали ви, що у фільмах «Гаррі Поттер», «Сам удома», «Міцний горішок», «Сімейка 
Адамсів», у мультфільмах «Сімпсони» і ще у десятках інших кінохітів використовують 
мелодію Миколи Леонтовича «Щедрик».    І навіть у комп’ютерній грі «Цивілізація VІ».



 Література для старшого віку

 Перельман Я.І. Цікава фізика: науково-популярне видання.
У 2 кн. Кн. 1,2 / Я.І.Перельман. - К.: КМ-БУКС, 2016. - 496 с.:
іл.

      Серед найвідоміших публікацій автора «Цікава фізика» 
посідає особливе місце. Секрет її популярності пояснюється як 
підбором тем і різноманітністю матеріалу, так і способом подачі 
інформації, манерою пояснення наукових понять.

    У це видання увійшли дві книги, об’єднані не лише спільною темою 
і назвою, а й, за словами автора, головною ідеєю - розбудити у читача 
«діяльність наукової уяви, привчити мислити в дусі фізики і розвинути 
звичку до різнобічного застосування своїх знань».
   Книга розрахована для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та
всіх шанувальників науково-популярної літератури. 

Вотсон Д. 39 ключів. На глибині. Кн. 6 : роман / Дж. Вотсон. – Х. : 
Ранок, 2014. – 240 с.
На черговому етапі змагання за тридцятьма дев’ятьма ключами 14-

річна Емі та її молодший брат Ден вирушають слідами батьків до Австралії. Там вони 
знайомляться зі своїм рідним дядьком Шепом, потерпають від родини Кабрів, дізнаються 
про те, що їхня няня вміє керувати літаком, і опиняються у підземному місті Кубер-Педі, 
найвідомішому місці на світі з видобутку опалів. В Австралії Емі несподівано починає 
згадувати подробиці тієї ночі, що забрала життя їхніх батьків, і в результаті перестає 
довіряти навіть власному братові.

Вотсон Д. 39 ключів. Таємниця підземелля. Кн. 4 : роман / Дж. 
Вотсон. – Х. : Ранок, 2016. – 224 с.
Американські підлітки Емі і Ден продовжують пошуки 
тридцяти дев’яти ключів, сховані главою клану Кехілів по всьому світу. 
Цього разу хитромудрі підказки заводять їх до спекотного Єгипту. Тут 
несподівано для себе вони виявляють довгоочікуване послання від 
улюбленої бабусі і дізнаються, що серед друзів Ґрейс були такі великі 
люди, як Говард Картер і Вінстон Черчіль. Долаючи небезпеки, наші 
герої намагаються розкрити таємницю стародавньої гробниці — і 

знайти наступний ключ. 



Карман Патрік. 39 ключів. Код імператора  : кн. 8 /  Патрік Карман.
– Х. : Ранок, 2013. – 240с.
Таємничий Шаолінь, велетенські міста і старовинні пам’ятки Китаю, 
Заборонене місто і Великий Китайський мур — це арена, на якій 
розгортається новий етап гонитви за тридцятьма дев’ятьма ключами до 
всесвітньої могутності та нечуваної влади. Але у розпалі пошуків 
раптом зникає Ден — його загадковим чином викрадено прямо на 
площі Тяньаньмень у Пекіні. Емі і Неллі у розпачі, навіть близькість до 
чергового ключа вже не має значення, але дивним чином пошуки Дена 
виявляються одночасно і шляхом до перемоги. 

  Біла, Надя. Крута компанія : Повість / Н. Біла.─ Київ : ВЦ 
«Академія», 2017.─ 160с.
    Мілка і її компанія — комфортний світ дівчат із сорокової школи. У 
їхні майже шістнадцять усе вабить і складається більш-менш 
очікувано.Їм кортить пізнати життя в житті, поза межами шкільних 
занять, недолугих побачень з однолітками і спостережень за «щастям» 
батьків, які «вже давно не сплять в одному ліжку».
У них удосталь дослідницького інтересу, щоб по-справжньому 
цілуватися, приміряти одяг зі щораз глибшим декольте, інколи 

говорити про секс і багато чого пробувати. Мілка зустрічається із Сашком, але нічого, крім
розчарувань і принижень, не знаходить з ним.
А ще є Дімка і його друзі. Їм здається, що вони — крута компанія. У Дімки тато-алкоголік і
втомлена життям мама. Від усіх проблем він ховається у Світлани, яка втікає з ним від 
своєї самотності.
Світ Дімки не такий, як у Мілки — фешенебельний міні-світ, де пахне квітковими 
парфумами, а довкола море фальші. І дуже колючі сльози,якщо не з тим і не туди 
запливеш.
За законом несподіванки, в якийсь момент ці світи зіштовхуються. І від того стається по-
всякому: і радісно, і трепетно, і ризиковано, і до біса боляче.
У «хеппі-фіналі» Мілка і Дімка виходять на свою, вже нову, орбіту. Бо крута компанія 
може давати і повчальні уроки

 Карман Патрік. 39 ключів.  Чорне коло : кн. 5 /  Патрік Карман. – 
Х. : Ранок, 2016. – 208с.
Продовжуючи гонитву за тридцятьма дев’ятьма ключами, і ледве 
вибравшись цілими і неушкодженими із найнебезпечніших єгипетських
пригод, 14-річна Емі та її 11-річний брат Ден отримують дивну 
телеграму від таємничого незнайомця. Ідучи за підказками, вони 
вирушають до аеропорту і знаходять у камері схову чергове послання і 
два квитки до Росії на їхнє прізвище. Саме там нашим героям 

доведеться шукати безслідно зниклу Бурштинову кімнату.



Корман Г. 39 ключів. Фальшива нота Кн. 2 : роман / Г.Корман. – Х. : 
Ранок, 2016. – 192 с.
Карколомні пригоди Емі та Дена тривають. Так само продовжуються 
пошуки 39 ключів, схованих їхньою бабусею Ґрейс Кехіл по всьому світу.
Цього разу сліди ведуть на батьківщину Моцарта у Зальцбург. Юних 
героїв, яких переслідує решта учасників змагання, чекає випробування на
мужність і кмітливість у катакомбах ченців-бенедиктинів, штаб-квартирі 
Уолта Діснея, у перегонах на катерах по Венеції. Хто переможе? Клан 
Кехілів чи клани Януса, Томаса і Катерини? Зірка хіп-хопу Йона Візард 

чи агент КДБ Ірина Спаська?

  Леранжіс П. 39 ключів. Викрадач мечів. Кн. 3 : роман / 
П.Леранжіс. – Х. : Ранок, 2016. – 176 с.

У пошуках 39 ключів, які невпинно тривають, Емі та Дену допомагає
їхня безстрашна няня Неллі Гомес. Цього разу вони потрапляють в 
Японію і Південну Корею, де несподівано зустрічають своїх старих 
ворогів, а також дізнаються про свого далекого родича, видатного 
японського полководця XVI століття. Утім битися з місцевою мафією
у підземеллі доводиться їхньому рідному дядьку Алістеру. Чи 
зможуть наші герої, належачи до нового покоління клану Кехілів, 

розгадати всі коди і знаки, залишені їхньою бабусею Ґрейс Кехіл, розкрити таємницю, якій
вже п'ятсот років, і знайти наступний Ключ? Чи зможуть вони розрізнити на своєму 
нелегкому шляху добро від зла, а друга від ворога?

Леранжіс Пітер. 39 ключів. Гніздо гадюки : кн. 7 / Пітер 
Леранжіс. – Х. : Ранок, 2014. – 224с.
Шалені перегони за тридцятьма дев’ятьма ключами набувають нових 
обертів. На чотирнадцятирічну Емі та її молодшого брата Дена 
чекають нові випробування в Індонезії, де вони потерпають від 
вивергнення вулкана, страшної пожежі, під час якої гине російська 
шпигунка, та чергового зрадництва підступного дядечка Алістера, а 
також у Північній Африці, куди вони вирушають на пошуки 
наступного ключа слідами Вінстона Черчіля та вождя зулусів Шака

Гридін  С.  Незрозумілі:  повість  /  Сергій  Гридін.  –  Київ:
Академвидав, 2016. – 128 ст. 
 
    Хто як не ти добре знає, яка це нестерпна штука – «оточуючі»!
Як не намагайся – ніхто не здатен почути й зрозуміти тебе, а потім не
вибовкати цілому світові твою найболючішу таємницю! І ніяк ти від
тих  близьких  і  далеких  «оточуючих»  не  відгородишся,  бо  навіть
батьки не  тямлять,  що ти – вже ДОРОСЛИЙ і  маєш купу СВОЇХ
проблем. Свої почуття. Свої сподівання. Свої помилки.
І що з тим усим робити?!!
Саме такі складні й неминучі проблеми у Сашка Головка, учня 9-А

класу, який має помиритися з кращим другом Ромкою Мельником, відкрити свої почуття
відмінниці Орисі Огородник, а також якось давати раду з «відірваним» Вовкою Бадієм,
спритником Севком Мовчановим і  шибеником Вітьком Баранцем,  реагувати на витівки



першої красуні Діани Мельник і легковажної Каті Змієвську. А ще ж є купа вчителів (фізик
Труля, директорка Ангеліна, фізрук, Свєточка та інші), батьки й просто «дорослі», геть не
готові  вибачати підліткам спалахи агресивності,  зацикленість на всіляких «гаджетах» і
«безтолковість».
Переконана, що в новій книжці Сергія Гридіна тобі буде цікаво не лише пізнавати власні 
переживання та знайомі шкільні ситуації. Ця повість, насамперед, дає змогу читачеві 
зрозуміти себе й оточуючих, а також підказує правильні рішення для більшості твоїх 
«невирішуваних» життєвих проблем

     Функе К. Чорнильна трилогія : Чорнильна смерть: Кн.3-а /
 Корнелія Функе. – Вінниця : Теза, 2015. – 672 с.: іл
У першому романі Корнелії Функе Мо і Меґі Фольхарти 
з'ясовують, що їх наділено надзвичайним умінням вичитувати 
героїв зі сторінок книжки «Чорнильне серце» у наш світ. У книжці
«Чорнильна кров» це вміння працює в зворотньому напрямку, і 
Меґі з Мо вписано до нечувано лихого чорнильного світу. І от 
нарешті у «Чорнильній смерті» головні герої змушені жити у 

вигаданому світі, сповненому викликів і небезпек, позаяк сюжет розгортається злощасно. 
Здається, що вони назавжди загубилися поміж обкладинками. Та з'являється надія на 
визволення. Але за умови, що Меґі і Мо зможуть переписати минулі помилки й укласти 
небезпечну угоду зі смертю.

                                          Підготувала пров. бібліограф        К.П.Дудар
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