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Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
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Шкляр, В. Кров Хажана [текст]:
роман про народження демона/ В.
Шкляр. – Х.: «Клуб Семейного
Досуга», 2013. – 272 с. – (Зірки
української прози)

Шкляр, В. Елементал [текст] / В.
Шкляр. – Х.: «Клуб Семейного
Досуга», 2013. – 224 с.

Світ сильної, але психічно
неврівноваженої жінки, котра
ніяк не може вирішити, заради
чого (крім власних емоцій)
можна жити далі. І від імені цієї
жінки розслідується вбиство.
Чому? І як вона пов’язана з
вбивством?..

Українець, вояк Французького
іноземного леґіону, отримує
смертельно небезпечне завдання
вивезти із заблокованої Чечні
дочку генерала, на яку полюють
російські спецслужби. Чи
вдасться йому, уникнувши
численних небезпек, вижити і
знайти дівчину? І хто вона
насправді?

Роман, що задає складні
питання та надає неоднозначні
відповіді.

Твори сучасних
українських письменників
Я згадую часом складні почуття,
Коли здобули незалежність…
Яким воно буде, окреме життя?..
Як з думкою бути про єдність?..
Відразу полинемо в морок, пітьму?
Відчуємо мить насолоди?
Згадайте: погрози про скору війну,
Обіцянки щодо свободи…
Зняли ж цю непевність не успіх, не
стан,
Не пишна навколишня зміна,
А відповідь доньки, на диво проста:
«Держава моя – Україна!»
Євген Юхниця

Карпа І. Жовта книга [текст]/І.
Карпа; передмова: Ю. Іздрик . – Х.:
«Клуб Семейного Досуга», 2010 . –
319 с.

Слоньовська О. Дівчинка на
кулі[текст]/ О. Слоньовська. – Х.:
«Клуб Семейного Досуга», 2012 . –
400с.

Клименко Л. Порядна львівська
пані[текст]: роман. 4-те вид./Л.
Клименко. – К.: Дуліби, 2013. – 160
с.

Мама по скайпу[текст]/Г.Малик,
М.Савка, Н.Гузєєва, О.Лущевська,
С.Гридін. – Л.: Видавництво Старого
Лева, 2013. – 192 с.

До книги увійшли три ранні
твори Ірени Карпи: повісті «50
хвилин трави», «Фройд би
плакав» та філософський есей
«Сни Ієрихона».

Дитиною вона втікала з дому
від рідної неньки, бо в тієї
материнський інстинкт на Ользі
відпочивав. Але міліція
повертала її додому і дівчинка не
знала чи зустріне вона колись
людину, яка покохає її. Як не
знала і того, що вона –
принцеса…

«Пор’ядна львівська пані» –
це красивий, елегантний і
дотепний еротичний роман, який
треба читати вночі з ліхтариком
під ковдрою і ні в якому разі не
пробувати відтворити з
топографічною точністю все те,
що роблять головні герої, бо в
місцях їх еротичних пригод з
часу першого виходу роману
Люби Клименко патрулює
львівська поліція моралі.

Ця книга піднімає дражливу і
неоднозначну тему соціального
сирітства як наслідку трудової
міграції і, в ширшому розумінні,
комунікаційної прірви між
батьками та дітьми.

! книга містить живу ненормативну
лексику.

