
Зустрічайте новинки! 

За червень-жовтень 2019 року в школі було зібрано та здано до 

пункту прийому вторсировини 607 кг макулатури. За отримані 

кошти була придбана нова сучасна література. 

 

Оксана Забужко Музей покинутих секретів. 

Це — сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох 

поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 

2004-го. Велика література і жорстока правда — про владу 

минулого над майбутнім, про кохання і смерть, про 

споконвічну війну людини за право бути собою. 

Василь Шкляр Характерник. 

У другій половині ХVІІ століття в Запорозькій Січі сталася 

неймовірна подія, яку зафіксовано в архівах 

тодішньої Московії і яку не оминув увагою 

жоден доскіпливий хроніст козаччини. Та 

особливого чару ця пригода набуває під 

пером письменника, що на основі 

документальних джерел творить яскраву 

історичну реальність з життя «лицарів списа і 

шаблі». Кошовий Сірко, кинувши виклик 

самому цареві, розпочинає велику, вкрай 

небезпечну гру з Москвою. І треба зробити 



неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і 

гідність матері Січі. Хто просуне голову в пащу скаженого 

звіра? 

Ірен Роздобутько Ґудзик. 

Фатальна зустріч у мальовничому куточку Карпат змінила 

життя головного героя Дениса. Він пройшов всі кола пекла в 

Афганістані, але вижив. Через декілька років ми знову бачимо 

Дениса, але тепер він - успішний керівник рекламної компанії. 

Проте минуле кохання знову увірвалося в його життя, і все 

летить шкереберть. У цьому романі немає смертей і 

катаклізмів, але трагічне непорозуміння між головними 

героями спричиняє драматичні події. 

Кожен герой цієї книги по-своєму 

прагне щастя та не вміє цінувати 

подарунки долі. А тим часом янгол 

грає маленьким загубленим ґудзиком... 

 

 

 

 

Ельчін Сафарлі Якби ти знав. 

 Ельчін Сафарлі - один з найпопулярніших молодих 

письменників Сходу. 

«Якби ти знав...» — це історія одного 

жіночого відчаю.  Це історія про почуття, 

сумніви, очікування і такі страхи, які 

здебільшого допомагають почати життя 

спочатку. 

 



 Марія Матіос Солодка Даруся. 

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії 

Матіос «Солодка Даруся» справедливо назвали 

«трагедією, адекватною історії XX століття», а 

саму Дарусю — «образом майже біблійним». У 

цій драмі «на три життя» немає нічого 

однозначного: ні персонажів, ні обставин, ні 

розв'язки. В романі немає епохальних людей чи 

подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує 

критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». Саме сімейна 

сага, чим насправді є «Солодка Даруся», витворює правдивий 

дух минулої епохи, «родимі знаки» якої дотепер заважають 

частині сучасного суспільства сприймати українську історію 

без купюр, цензури й дратівливості. Але катарсисами такого 

звучання, які пропонує Марія Матіос у цьому романі, 

вимірюється сутність людських поривань, страждань, 

справжньої любові, а також людської природи загалом. 

Стівен Кінг Ловець снів. 

Вкотре збираючись на традиційне спільне полювання, четверо 

друзів навіть і не здогадувались, що для декого з них воно буде 

останнім у житті. Бо тепер здобиччю стали вони: на них полює 

інопланетна сутність, якій потрібні люди-носії, щоб захопити 

ще одну планету. 

Єдиним шансом на порятунок стають незвичайні здібності. 

Багато років тому друзів наділив ними 

хлопчик, якого вони врятували. Але чи 

вистачить цього, щоб перемогти 

інопланетного супротивника? 

 

 


