
ЖОВТЕНЬ 2022ЖОВТЕНЬ 2022

Шановні друзі! 

Осінь проявляється на повну 
силу. Під ногами все більше 
барвистого листя, а дощ усе 
частіше стукає до наших ві-
кон. Жовтневі вечори просто 
неможливо уявити без теплого 

пледа та шурхотіння книжкових сторінок. 

Із новинками від КСД ви матимете змогу зану-
ритися в карколомні сюжетні перипетії або ж на-
сититися приголомшливими фактами про події, 
які тривалий час були втаємничені. 

У жовтні Клуб пропонує сенсаційне та надзви-
чайно актуальне дослідження Гарвардського 
професора Сергія Плохія «Ядерне безумство. 
Історія Карибської кризи». Новинка від науковиці 
Керол Гувен «Тестостерон. Захоплива історія 
поділу на статі» дасть відповіді на провокаційні 
запитання, які стосуються одвічної битви статей. 



Ганна Ткаченко та її роман «Втрачене життя» 
розкажуть драматичну історію кохання молодої 
вчительки у часи Другої світової війни. А героїня 
Оксани Кір’ян з новинки «На роздоріжжі долі» 
надихне не здаватися у найважчі часи.

Не забувайте зазирати до наших оффлайн-кни-
гарень (перелік міст, в яких працюють книгарні 
Клубу, уточнюйте на сайті).

І вже традиційно дякуємо Збройним Силам Укра-
їни, чиї перемоги (особливо на рідному харків-
ському напрямку) надихають і надають сил.

Читайте гарні книжки.
Підтримуйте економіку нашої держави. 
Вірте в Україну та нашу перемогу! 
Слава Україні! 
Слава ЗСУ! 

З вірою в найкраще, 
Олег Шпільман, 
почесний президент «Книжкового Клубу 
«Клуб Сімейного Дозвілля»
почесний президент «Книжкового Клубу 

https://bookclub.ua/bookclub/shops/?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


БРЕНДОВАНА ЕКОСУМКА 

Всі замовлення на суму понад 490 грн 
пакуємо і пересилаємо за свій рахунок. 
Замовляйте і читайте більше книжок! 

КСДкоїни

*Мається на увазі вартість 1 грн.

Всі замовлення на суму понад 490 грн 
пакуємо і пересилаємо за свій рахунок. 
Замовляйте і читайте більше книжок! 

Отримайте сумку з оригінальним принтом ** 
до кожної покупки на суму від 490 грн.
Розмір 38x42 см, 100% бавовна

Тільки у фірмових 
магазинах КСД

ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНЬ 

Тільки при покупці 
на сайті або телефоном

Отримайте сумку з оригінальним принтом ** 
до кожної покупки на суму від 490 грн.
Розмір 38x42 см, 100% бавовна

Тільки у фірмових 
магазинах КСД

БЕЗКОШТОВНО*

від 490

За покупки у Клубі ви 
отримуєте віртуальні 
«монетки» — КСДкоїни. 

БЕЗКОШТОВНО

За покупки у Клубі ви 
отримуєте віртуальні 

КСДкоїни.

За кожні витрачені 
100 грн вам нарахо-
вується 1 КСДкоїн. 

100 грн = 1 КСДкоїн

БЕЗКОШТОВНО*БЕЗКОШТОВНО*

За кожні витрачені 
100 грн вам нарахо-
вується 1 КСДкоїн. 

100 грн = 1 КСДкоїн

Обмінюйте накопичені 
КСДкоїни на бонуси у 
магазинах, за номером 
гарячої лінії або на сайті 
Клубу.

За покупки у Клубі ви 
отримуєте віртуальні 
«монетки» — КСДкоїни. 

За кожні витрачені 
100 грн вам нарахо-
вується 1 КСДкоїн. 

100 грн = 1 КСДкоїн

Обмінюйте накопичені 
КСДкоїни на бонуси у 
магазинах, за номером 
гарячої лінії або на сайті 
Клубу.

**Дизайн сумки може відрізнятися.

https://bookclub.ua/ksdcoin/?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


Таємничий та захоплюючий роман 

Марина
Карлос Руїс Сафон

Мова: українська, палітурка, 
304 c., 
формат 135х205 мм

Ціна    225 грн
Клубна ціна    195 грн

Барселона, 1980 рік. 
Оскар — звичайний підліток, 
який одного дня знайомиться 
з незвичайною дівчиною на 
ім’я Марина. У покинутому, 
колись величному будинку 
в старовинному районі міста 
починається їхні історія. Ма-
рина та Оскар несвідомо во-
скрешають примари минулого 
та міські легенди. Вони жада-
ють розгадати таємницю дами 
в чорному, яка останньої неді-
лі кожного місяця відвідує за-
кинуте кладовище. Розкрити 
містичний секрет генія Міхала 
Колвеника, одержимого подо-
ланням смерті та виправлен-
ням людських деформацій. Та 
найбільшою таємницею, яку 
вузькі, темні та прохолодні ву-
лички Барселони ховають від 
Оскара, є потаємний секрет 
його загадкової супутниці — 
Марини, дівчини, яка прийшла 
з нізвідки і крокує в нікуди…

СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/marina?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/marina?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


Володар Туману
Карлос Руїс Сафон

Мова: українська, палітурка, 
192 c., формат 135х205 мм

Ціна    205 грн
Клубна ціна    170 грн

Сім’я Макса переїжджає, 
і з першого ж дня хлопець 
відчуває щось дивне. Старо-
винні будівлі і химерні вулич-
ки – як живі. Доглядач мая-
ка розповідає про Володаря 
Туману, який повернувся по 
борги минулого...

Опівнічний Палац
Карлос Руїс Сафон

Мова: українська, палітурка, 
304 c., формат 135х205 мм

Ціна    205 грн
Клубна ціна    170 грн

У жахливій пожежі, що стала-
ся в Калькутті, загинуло кіль-
ка сотень дітей. Тоді вогняний 
привид розшукував близнят 
Бена і Шері. Минуло шіст-
надцять років, і демон знову 
з’явився в місті. Що він таке 
і що йому від них потрібно? 

Вересневі вогні 
Карлос Руїс Сафон

Мова: українська, палітурка, 
256 c., формат 135х205 мм

Ціна    205 грн
Клубна ціна    170 грн

Будинок інженера Лазаруса 
повен надзвичайних меха-
нізмів: роботів, що відчиня-
ють двері, годинників із по-
смішками. Ляльки бережуть 
страшну таємницю. І їхні 
погляди вже не видаються 
привітними…

СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках

https://bookclub.ua/authorbooks/karlos-ruyis-safon-books/?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/volodar-tumanu-kniga-1?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/opivnichniy-palac-kniga-2?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/veresnevi-vogni?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


МІСТИКА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Темна половина
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 
592 c., формат 135х205 мм

Ціна    400 грн
Клубна ціна    350 грн

Письменник Тед Бомонд, 
кілька найпопулярніших 
творів якого вийшли під 
псевдонімом Джордж 
Старк, вирішив розпро-
щатися з вигаданим авто-
ром в оригінальний спосіб: 
для преси влаштував йому 
символічне «поховання». 
Утім, зовсім скоро Тед 
опиняється в жахливому 
становищі: відбувається 
жорстоке вбивство, і на 
місці злочину знаходять 
відбитки Тедових паль-
ців. Опісля хтось жорстоко 
вбиває ще кількох людей, 
які так чи інакше причет-
ні до «смерті» Джорджа 
Старка. Тед стверджує, 
що нікого не вбивав, і пе-
реконаний: це справа рук 
того, кого він «поховав». 
Та хіба це можливо? Як 
людина, якої ніколи не іс-
нувало, може чинити зло? 
І хто насправді стоїть за 
смертями невинних..

Один із найпродаваніших романів Кінга 
за версією Publishers Weekly

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/temna-polovina?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/temna-polovina?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


МІСТИКАБільше книжок у фірмових крамничках

Воно
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 1344 c., формат 135х205 мм

Ціна    400 грн
Клубна ціна    350 грн

Я зведу вас з розуму, а потім уб’ю… Колись 
семеро підлітків зіткнулися із невимовним 
жахом – і перемогли. Але істота, що не має 
імені, повертається, щоб помститися… Воно 
живиться страхом. Друзі мусять зустрітися з 
Ним і зазирнути у вічі справжньому жаху… 

Воно
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 1344 c., формат 135х205 мм

Ціна    400 грн
Клубна ціна    

Я зведу вас з розуму, а потім уб’ю… Колись 
семеро підлітків зіткнулися із невимовним 
жахом – і перемогли. Але істота, що не має 
імені, повертається, щоб помститися… Воно 
живиться страхом. Друзі мусять зустрітися з 
Ним і зазирнути у вічі справжньому жаху… 

Якщо кров тече
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 512 c., формат 135х205 мм

Ціна    275 грн
Клубна ціна    230 грн

Очікуйте у жовтні екранізацію від Netflix 
оповідання «Телефон містера Герріґена» 
з Дональдом Сазерлендом та Джейден Мар-
телл у головній ролі. 
До збірки ввійшли:  «Життя Чака», «Якщо кров 
тече», «Щур», «Телефон містера Герріґена».

Воно
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 1344 c., формат 135х205 мм

Ціна    400 грн
Клубна ціна    350 грн

Я зведу вас з розуму, а потім уб’ю… Колись 
семеро підлітків зіткнулися із невимовним 
жахом – і перемогли. Але істота, що не має 
імені, повертається, щоб помститися… Воно 
живиться страхом. Друзі мусять зустрітися з 
Ним і зазирнути у вічі справжньому жаху… 

Якщо кров тече
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 512 c., формат 135х205 мм

Ціна    275 грн
Клубна ціна    230 грн

Очікуйте у жовтні екранізацію від Netflix 
оповідання «Телефон містера Герріґена» 
з Дональдом Сазерлендом та Джейден Мар-
телл у головній ролі. 
До збірки ввійшли:  «Життя Чака», «Якщо кров 
тече», «Щур», «Телефон містера Герріґена».

https://bookclub.ua/authorbooks/stiven-king-books/?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/yakshcho-krov-teche?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/vono-4?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


Вони знайшли тіла у вівторок…

Останній страх
Алекс Фінлі

Мова: українська, палітурка, 
416 с., формат 135х205

Ціна    230 грн
Клубна ціна    195 грн

Уся родина студента 
Мета Пайна – батько, 
мати, брат та молод-
ша сестричка знайдені 
мертвими під час від-
пустки в Мексиці. Офі-
ційна причина загибе-
лі: витік газу. Місцева 
поліція стверджує, що 
це нещасний випадок, 
але ФБР має іншу дум-
ку. Так само як і Мет. Ба 
більше: він підозрює, що 
смерть його родини мо-
же бути якось пов’язана 
з іншою смертю. Тією, 
що сталася багато років 
тому. Тоді, коли однієї 
ночі його рідний брат 
вбив свою вагітну по-
другу… Тепер разом 
зі слідчою Сарою Кел-
лер Мет має відкопати 
моторошну правду про 
злочин, у якому звину-
вачують брата.

ДЕТЕКТИВ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/ostanniy-strah?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/ostanniy-strah?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ДЕТЕКТИВБільше книжок у фірмових крамничках ДЕТЕКТИВу фірмових крамничках

Клуб убивств по четвергах
Річард Осман

Мова: українська, палітурка, 432  с., формат 135х205 мм

Ціна    285 грн
Клубна ціна   240 грн

Щочетверга четверо стареньких збираються в кім-
наті для відпочинку, щоб... обговорити старі нероз-
криті вбивства, звісна річ. Принаймні так було доти, 
доки одного з місцевих не знайшли мертвим — 
і тепер «Клуб убивств по четвергах» починає своє 
перше справжнє розслідування. Поважний вік не 
має шансів проти їхнього завзяття, адже час ко-
пирсатися в старих могилах та проливати світло 
на чужих демонів! 

Чому не Еванс?
Агата Крісті

Мова: українська, палітурка, 288 с., формат 125x170

Ціна    155 грн
Клубна ціна   135 грн

У 2022р роман екранізовано у вигляді міні-
серіалу – режисер Г’ю Лорі, в головній ролі Вілл 
Поултер. 
Небезпека може вигулькнути майже будь-де. На-
віть на полі для гольфу. Боббі Джонс саме грав у 
цю гру зі своїм знайомим, доктором Томасом. І, як 
це іноді буває, м’ячик стрімко вилетів за межі поля. 
Шукаючи його, Боббі натрапляє на тяжко поране-
ного чоловіка. Але врятувати бідолаху не вдається. 
За мить до смерті незнайомець промовляє дивну 
фразу: «Чому не Еванс?» 

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/klub-ubivstv-po-chetvergah?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/chomu-ne-evans?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/klub-ubivstv-po-chetvergah?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/chomu-ne-evans?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ДЕТЕКТИВ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Густіше за кров
Майк Омер

Мова: українська, палітурка, 
432 с., формат 130х200

Ціна    250 грн
Клубна ціна    225 грн

У власній квартирі знайде-
но мертвою молоду жінку, 
доньку пастора, яку перед 
смертю знекровили. Це не 
перший збочинець у прак-
тиці психолога-криміналіс-
та ФБР Зої Бентлі й спе-
ціального агента Татума 
Ґрея. Але навіть таким до-
свідченим фахівцям важко 
уявити потвору у людській 
подобі, яка здатна скоїти 
такий жахливий злочин.
Висновки судового екс-
перта свідчать про те, що 
злочинців двоє. Одним із 
них є Род Ґловер – серій-
ний убивця, який переслі-
дує Зої з дитинства. Цього 
разу він знайшов такого 
самого схибленого парт-
нера, і їхні спільні вбивства 
стають дедалі моторошні-
шими. Зої намагається зу-
пинити низку злочинів, але 
відчуває, що за задумом 
Ґловера, кульмінацією має 
стати її смерть.

Нова справа профайлера Зої Бентлі!

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/gustishe-za-krov?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/gustishe-za-krov?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ДЕТЕКТИВБільше книжок у фірмових крамничках

Від автора ТОП продажу Шифр!

Інший світанок
Ізабелла Мальдонадо

Мова: українська, палітурка, 
368 с., формат 130х200

Ціна    250 грн
Клубна ціна    225 грн

Цілу родину жорстоко 
вбито під час сну. Спе-
ціальній агентці ФБР 
Ніні Ґеррері та її новій 
команді доведеться 
визначитись, чи існує 
якийсь зв’язок між цим 
нападом та іншим по-
трійним вбивством, 
яке сталося чотири 
роки тому. Під час роз-
слідування команда 
виходить на серійного 
вбивцю. Кривавий слід 
його злочинів тягнеть-
ся на майже три деся-
тиліття в минуле. Ніні 
належить розібратися у 
значенні ритуалів убив-
ці, водночас докази ве-
дуть її в несподіваному 
напрямку — набагато 
ближче до її рідної до-
мівки, ніж вона могла 
собі уявити...

грн

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/inshiy-svitanok?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/inshiy-svitanok?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


Одного разу в Голлівуді
Квентін Тарантіно

Мова: українська, палітурка, 
320 c., формат 135х210 мм

Ціна    350 грн
Клубна ціна    315 грн

Любовний лист Голлівуду шіст-
десятих, глибоке занурення 
у кінематографічний світ його 
золотої доби, винахідливий гу-
мор – усе це в першому романі 
Квентіна Тарантіно, де він, не 
обмежений рамками хроно-
метражу, розгортає епічне по-
лотно сонячних спогадів свого 
дитинства.
Знайомі глядачам одноймен-
ного фільму серіальний актор 
Рік Долтон та його дублер Кліф 
Бут вписані у дбайливо відтво-
рений строкатий пейзаж Лос-
Анджелеса 1969 року, де їхні 
сусіди — блискучий Роман По-
ланскі й красуня Шерон Тейт, 
де тривожною музичною темою 
звучить історія Чарлі Менсона та 
його одержимиць, де знімаються 
культові стрічки й серіали-од-
ноденки, де мимобіжно присут-
ній і сам автор — шестирічним 
хлопчиком, для якого вітчим 
бере автограф у одного з його 
улюблених акторів...

СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Відкрийте «розширений всесвіт Голлівуду» 
від Тарантіно.

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/odnogo-razu-v-gollivudi?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/odnogo-razu-v-gollivudi?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках

До зустрічі з тобою
Джоджо Мойєс

Мова: українська, обкладинка, 
528 c., формат 130x180

Ціна    155 грн
Клубна ціна    135 грн

Екранізовано! Вілл після ава-
рії втратив сенс існування. Та 
саме він вчить Луїзу, свою 
молоду доглядальницю, жи-
ти на повну.

Після тебе
Джоджо Мойєс

Мова: українська, обкладинка, 
480 c., формат 130x180

Ціна    155 грн
Клубна ціна    135 грн

Шість місяців поряд із Віллом 
змінили Луїзу. Та як їй навчи-
тися жити без нього? Після 
нього... І чи стане сили Лу по-
кохати знову

Та сама я
Джоджо Мойєс

Мова: українська, обкладинка, 
576 c., формат 130x180

Ціна    155 грн
Клубна ціна    135 грн

Чи змінить Лу нове кохан-
ня? Чи зможе вона нарешті 
віднайти щастя і припинити 
розриватися між минулим 
та майбутнім?

https://bookclub.ua/catalog/books/love/do-zustrichi-z-toboyu-kniga-1-2?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/love/ta-sama-ya-kniga-3?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/love/pislya-tebe-kniga-2-1?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/authorbooks/djodjo-moyies-books/?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Тисяча пам’ятних поцілунків
Тіллі Коул

Мова: українська, палітурка, 384 с., 
формат 130х200

Ціна    240 грн
Клубна ціна    215 грн

Найромантичніша книга для 
підлітків! 
Чи може кохання тривати вічно, 
попри перешкоди, відстань і час? 
Це можливо, якщо поєднуються 
дві половинки одного серця. Руну 
п’ять, він із батьками щойно переї-
хав із рідної Норвегії до маленько-
го містечка американського штату 
Джорджія і дуже засмучений че-
рез це. Та відколи він знайомиться 
з дивакуватою сусідкою Поппі, йо-
го життя набуває яскравих кольо-
рів і перетворюється на справжню 
пригоду. Поппі, виконуючи заповіт 
улюбленої бабусі, має на меті зі-
брати тисячу поцілунків, але не 
звичайних, а особливих, таких, 
коли серце мало не вистрибувати-
ме з грудей. Саме такі поцілунки 
обіцяє їй подарувати Рун. Історія 
кохання, яка розіб’є вам серце.

Залицяльники Сільвії
Елізабет Ґаскелл

Мова: російська, палітурка, 
608 c., формат 135х205

Ціна    140 грн
Клубна ціна    120 грн

Ізабелла. 
Королівське серце
Колін Фальконер

Мова: російська, палітурка,  
320 c., формат 135х205 

Ціна    120 грн
Клубна ціна    100 грн

коли серце мало не вистрибувати-
ме з грудей. Саме такі поцілунки 
обіцяє їй подарувати Рун. Історія 
кохання, яка розіб’є вам серце.

Ціна    140 грн
Клубна ціна    

Ціна    120 грн
Клубна ціна    

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/tisyacha-pamyatnih-pocilunkiv?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/tisyacha-pamyatnih-pocilunkiv?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/love/poklonniki-silvii?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/izabella-korolevskoe-serdce?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/love/poklonniki-silvii?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/izabella-korolevskoe-serdce?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ФЕНТЕЗІБільше книжок у фірмових крамничках

Заключна книга циклу «Трилогія переможця»!

Поцілунок 
переможця
Раткоські Марі 

Мова: українська, палітурка, 
448 с., формат 150х215

Ціна    320 грн
Клубна ціна    290 грн

Кестрель ніщо не тримає 
в її минулому: вона не-
бажана персона в імпе-
рії та ворогиня власному 
батькові. Нарешті ніщо 
не стоїть на заваді її ко-
ханню до Аріна. Але чи 
чекає він на неї? Після 
останньої розмови хло-
пець не бажає знати Ке-
стрель. Життя в таборі 
позбавляє останнього 
багатства - пам’яті про 
коханого, друзів і саму 
себе. Незабаром дівчини 
може не стати.
Тим часом Арін, зару-
чившись підтримкою 
дакрійців і бога смерті, 
готовий виступити про-
ти Валорії та дати імперії 
відсіч. Герран не буде під 
владою жодного загарб-
ника. Однак вістка про 
смерть Кестрель змінює 
плани Аріна.

https://bookclub.ua/catalog/books/teenagers/pocilunok-peremojcya-kniga-3?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/teenagers/pocilunok-peremojcya-kniga-3?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Втрачене життя
Ганна Ткаченко

Мова: українська, палітурка, 
208 c., формат 135х205 мм

Ціна    165 грн
Клубна ціна   135 грн

Друга світова війна. Молоду 
вродливу вчительку Марію 
щиро люблять усі. Та доля 
поглумилася з неї: чоловік-
зрадник Борис покинув її ва-
гітною і навіть не навідується 
до сина Льоні. По селу почали 
розходитися чутки про набли-
ження війни, а вже незабаром 
вони стали реальністю. Марія 
з Льонею і батьками вимушена 
евакуйовуватися. У сусідньому 
потязі вона мигцем бачить Бо-
риса, який обіймає молоденьку 
медсестру. Життя жінки розби-
вається на друзки. Попереду — 
невідомість та виживання за 
Волгою. Марія стане заручни-
цею домагань партійця Петро-
вича, прагнучи врятувати сина 
й не потрапити в Сибір. Але 
доля подарує їй шанс: повер-
нутися додому, в Україну. Цей 
шлях буде встелений тернами, 
що рватимуть тіло й душу. До-
рога втрати, болю, кохання, що 
заступило смерть. І дорога надії 
повернути втрачене життя…

Історія української жінки в роки 
Другої світової війни

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/vtrachene-jittya?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/vtrachene-jittya?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках

Яблука Єви
Христина Коціра

Мова: українська, палітурка, 224 с., формат 135х205

Ціна    160 грн
Клубна ціна   130 грн

Єва жила й дякувала Богу: чоловік роботящий, дітки 
здорові, велика війна повз пройшла. Але їх заван-
тажили у вагон й повезли невідомо куди. За лінією 
Керзона вона залишила рідну хату й попіл батьків 
і  сестри, село яких спалили поляки. У поїзді Єва 
рятує від смерті немовля й у подяку від родини лемків 
отримує подарунок  – дерев’яне яблучко...
Іра, онука Єви, живе без мети, без мрії. Аж поки 
не опиняється на Сході України. У Пісках, у жінки, 
що ховається з сином від обстрілів, вона бачить 
дерев’яне яблучко...

Грішниця
Олена Печорна

Мова: українська, палітурка, 288  с., формат 135х205

Ціна    145 грн
Клубна ціна   120 грн

Її краса стала її прокляттям: чоловіки жадали її — і 
вони отримали бажане, а вона — невиліковну хво-
робу. Вона знаходить притулок у глухому селі Чор-
нобильської зони. Позаду залишаються понівечене 
життя в родині пияків, чи то дитбудинок, чи то дім 
розпусти, зґвалтування за зґвалтуванням і син, якого 
в неї вкрали... Відверта сповідь грішниці, яка понад 
усе переймалася чужим болем!

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/yabluka-ievi?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/grishnicya-2?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/yabluka-ievi?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/grishnicya-2?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

І гойдалка злітає знову
Оксана Кір’ян

Мова: українська, палітурка, 400 с., формат 135х205

Ціна    175 грн
Клубна ціна    145 грн

Наталія після смерті чоловіка всю любов дарувала доньці Ла-
рисі. У важкі часи намагалася утримувати себе та її, як уміла. 
А коли Лара завагітніла, вмовила зберегти дитинці життя. 
Так народилася Надійка. Згодом Лариса їде за кордон, спо-
діваючись знайти щастя там. Чи пробачать вони Ларі втечу? 

Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

На роздоріжжі долі
Оксана Кір’ян

Мова: українська, палітурка, 320 с., формат 
135х205

Ціна    175 грн
Клубна ціна    145 грн

Жіноче щастя оминуло сільську вчительку 
Тамару. Заміжня за чоловіком, який ніколи 
її не кохав, без дітей та надії на щастя. 
Зустріч із давньою університетською по-
другою Наталкою, успішною та яскравою, 
примушує замислитись над своїм життям: 
а чи правильний колись зробила вибір? 
Після сварки з чоловіком Тамара тікає до 
міста й оселяється в Наталки. Влаштову-
ється домробітницею у старого чоловіка, 
Михайла Яковича. Одного дня прикрий 
випадок знайомить Тамару із сином пен-
сіонера. Холодний та владний, триматися 
б від нього подалі. До того ж звуть його 
Ігорем, як і колишнього чоловіка. Вони за-
надто різні, щоб бути разом, і водночас 
занадто самотні. І знову Тамара на роз-
доріжжі долі…доріжжі долі…

https://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/na-rozdorijji-doli?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/i-goydalka-zlitaie-znovu?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/na-rozdorijji-doli?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/i-goydalka-zlitaie-znovu?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках СУЧАСНА ПРОЗАу фірмових крамничках

Графиня
Володимир Лис

Мова: українська, обкладинка, 304 с., 
формат 115х165

Ціна    120 грн
Клубна ціна    95 грн

Перевидання роману в новому форматі.
Події роману розгортаються у різних часових про-
сторах... Тут психологічні стосунки між героями 
гостріші за будь-який детектив. З якою метою, як 
і кількасот років тому, в містечку на Волині хтось 
убиває собак? Навіщо художниця Люба прагне зу-
стрітися зі шкільним учителем малювання в місті 
свого дитинства? Чому всі химерні події обертаються 
навколо неї та графині Венцеслави, яка погордливо 
позирає з єдиного вцілілого свого портрета? 

Та, що ламає вітер
Надія Гуменюк

Мова: українська, палітурка, 272 с., формат 135х205

Ціна    160 грн
Клубна ціна   130 грн

По закінченні Другої світової війни сімнадцятиріч-
на Настя приїхала вчителькою у волинське село. 
З першої зустрічі молода красуня запала в серце 
капітану Круглову. Пообіцяв він зробити з неї огра-
нений діамант, щоб сяяла лише для нього. Дорогими 
подарунками засипав, життям її розпоряджався. 
Та серце Настине сповнювалося щастям, коли на 
Романа дивилася, дарма що в нього зі статків ли-
ше звинувачення в неблагонадійності. Але загнав 
капітан її в пастку, як здобич..

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/grafinya-1?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/ta-shcho-lamaie-viter?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/grafinya-1?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/ta-shcho-lamaie-viter?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ІСТОРІЯ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Брама Європи. 
Історія України від скіфських воєн до незалежності
Сергій Плохій

Мова: українська, палітурка, 512 c., формат 150х220

Ціна    310 грн
Клубна ціна    275 грн

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави 
від часів Геродота до подій на Сході України в 2014 році. 
Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події 
минулого, а через них — і наше сьогодення.

Ядерне безумство. 
Історія Карибської кризи
Сергій Плохій

Мова: українська, палітурка, 368 c., ч/б іл., 
формат 150х220

Ціна    350 грн
Клубна ціна    320 грн

Жахлива та правдива історія того, 
як США і СРСР опинилися на межі 
ядерного апокаліпсису. Кінець холод-
ної війни понад 30 років тому завершив 
небезпечний період в історії людства, 
відсунувши загрозу ядерної війни. Тоді 
світові держави ухвалили рішення — 
зменшити ядерний потенціал. Однак 
2022 року досягнення світової безпеки 
були анульовані через російське втор-
гнення на територію України. РФ оголо-
сила про підвищений рівень готовності 
своїх ядерних сил. Спираючись на низку 
радянських архівних джерел, раніше за-
секречених документів КДБ та нотаток 
Білого дому, Сергій Плохій підіймає за-
вісу над тим, що відбувалося 60 років 
тому, і дає змогу переосмислити сьо-
годнішні події, щоб уникнути фатального 
для всього світу ядерного безумства.

вісу над тим, що відбувалося 60 років 
тому, і дає змогу переосмислити сьо-
годнішні події, щоб уникнути фатального 
для всього світу ядерного безумства.
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ПСИХОЛОГІЯБільше книжок у фірмових крамничках

Емоційні гойдалки 
війни. Роздуми 
психотерапевта про війну
Станчишин Володимир 

Мова: українська, обкладинка, 
288 c., формат 130х200

Ціна    250 грн
Клубна ціна   225 грн

Зараз немає життя, яке не змі-
нилося би повністю з початком 
повномасштабної війни в Украї-
ні. Але змінилося не лише наше 
повсякдення, а й емоційні реак-
ції. Усе — від страху, тривоги 
та злості до почуття провини й 
смутку — проявляється настіль-
ки насичено, що інколи складно 
уявити, як узагалі можна дати 
раду цим емоціям. Бо якщо ра-
ніше в нас були певні зразки 
того, як поводитися в кожній 
ситуації, як реагувати, то за-
раз усі ці зразки поламані, а в 
голові — суцільний хаос; щодня 
ми бачимо речі, яких не мало б 
існувати в цивілізованому світі.
Будь-яка емоційна реакція є 
нормальною відповіддю на 
ненормальні обставини війни, 
стверджує психотерапевт Во-
лодимир Станчишин. 

Це книжка про емоції цивільних людей у тилу: 
про тих, хто залишився в Україні, й тих, які були 

змушені покинути свої домівки...
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Фактор Черчилля. 
Як одна людина змінила історію
Боріс Джонсон

Мова: українська, палітурка, 400  с., формат 150х205

Ціна    320 грн
Клубна ціна   290 грн

Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як 
ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра 
Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів 
ХХ століття, формував світову політику. Аналізуючи 
досягнення й помилки, а також міфи, які супрово-
джували цю видатну постать, Джонсон зобразив 
Черчилля як незрівнянного стратега, людину над-
звичайно сміливу, красномовну й глибоко гуманну. 

Психологія впливу. 
Оновлено та доповнено
Роберт Чалдині

Мова: українська, палітурка, 608  с., ч/б іл.,  
формат 150х220

Ціна    350 грн
Клубна ціна   300 грн

Повністю оновлене та доповнене видання! 
Що може змусити кожну людину сказати «так»? 
Як переконувати людей та уникати небажаного 
впливу? Відповіді шукайте на сторінках цієї книги, 
яка миттєво стала світовим бестселером. Автор 
описує методи й закони психологічного тиску й 
створення конкуренції. Використовуючи яскраві 
приклади з життя, Роберт Чалдині дає поради, як 
викорінити в собі синдром жертви й не потрапити 
на гачок нав’язливої реклами, а також навчитися 
самому переконувати й здобувати бажане.

Психологія впливу. 

ІСТОРІЯ•ПСИХОЛОГІЯ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua
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Придурки на роботі. 
Токсичні колеги 
і що з ними робити
Тесса Вест

Мова: українська, палітурка, 
224 c., формат 150х220

Ціна    270 грн
Клубна ціна   240 грн

7 типів людей, з якими важ-
ко працювати 7 стратегій ро-
бочої комунікації без стресу 
Дволикий Янус, паразит, 
танк, трутень, наглядач, 
бос-недбайло, газлайтер — 
це не химерні міфічні істоти, 
а цілком реальні колеги, які 
роблять життя нестерпним. 
Соціальна психологиня Тес-
са Вест розповідає, як ді-
яти, аби не з’їхати з глузду 
і не покинути роботу через 
токсичних колег. Час вико-
ристати тактику токсичного 
колеги проти нього! 
Авторка розкаже про: • на-
лаштування робочої кому-
нікації з нестерпними сусі-
дами в офісі; • формування 
і захист особистих кордонів 
у взаємодії з танком; • пра-
вильне висловлення своєї 
думки у розмові з дволиким 
Янусом; • стратегію роботи 
з босом-недбайлом.

ПСИХОЛОГІЯБільше книжок у фірмових крамничках

і захист особистих кордонів 
у взаємодії з танком; 
вильне висловлення своєї 
думки у розмові з дволиким 
Янусом; •
з босом-недбайлом.

Практичний і веселий посібник, що допоможе 
впоратися з токсичними колегами
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Тіло веде лік. 
Як лишити психотравми в минулому
Бессел ван дер Колк

Мова: українська, палітурка, 624 с., 
формат 150x205

Ціна    430 грн
Клубна ціна   385 грн

Травматичний досвід закарбовується в тілі 
та змушує людину щоразу наново проживати 
біль. Доктор Бессел ван дер Колк взяв на 
себе обов’язок відшукати шляхи звільнення 
з цієї пастки. Його практичні та теоретичні 
дослідження психологічної травми безцінні, 
коли треба перебудувати сприйняття, усві-
домити причину страждань, знайти вдалий 
спосіб лікування й наново пізнати себе.

Як бажає жінка. 
Правда про сексуальне здоров’я
Емілі Наґоскі 

Мова: українська, палітурка, 480  с., ч/б іл., 
формат 130x185

Ціна    220 грн
Клубна ціна   185 грн

Чого бажає жінка? Бути жаданою і жада-
ти. Здавалося б, усе так просто. Тоді чому 
у вашому інтимному житті бракує феєр-
верків пристрасті? Чому так важко зрозу-
міти власні бажання, своє тіло й отримати 
максимальне задоволення? Може, з вами 
щось не так?
Емілі Наґоскі знає відповіді на ці та інші 
запитання.

спосіб лікування й наново пізнати себе.

МЕДИЦИНА•ПСИХОЛОГИЯ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua
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Тестостерон. 
Захоплива історія 
поділу на статі
Керол Гувен

Мова: українська, палітурка, 384 c., 
ч/б іл., формат 135х205

Ціна    250 грн
Клубна ціна    220 грн

Це щось спільне, що є в шимпанзе 
та… Дональда Трампа. Спричи-
няє близько 70% усіх смертей на 
дорогах і 98% масових розстрілів. 
А ще впливає на різницю в зрос-
ті, ІQ, негаразди в ліжку та рівень 
зомбованості ЗМІ. Хто він? Гормон 
тестостерон, який має нахабність 
влазити в життя людини і вчиняти 
там хаос. Чи, навпаки, лад? Гар-
вардська антропологиня Керол Гу-
вен простежує еволюційну історію 
тестостерону, проливаючи світло 
на так звану біологію мужності та 
одвічне протистояння статей.

Наш метаболізм. 
Калорії, вага та секрети 
міцного здоров’я
Герман Понцер 

Мова: українська, палітурка, 
416 c., формат 135х205

Ціна    235 грн
Клубна ціна    200 грн

Код людства. 
Дивовижна історія 
наших генів
Едвін Кірк

Мова: українська, палітурка, 
320 c., формат 135х205

Ціна    225 грн
Клубна ціна    190 грн

МЕДИЦИНАБільше книжок у фірмових крамничках

Ціна    235 грн
Клубна ціна    

Ціна    225 грн
Клубна ціна    
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Me to You. Розмальовка 
з наклейками + 2 набори наклейок 
Мова: українська, обкладинка, 8 с. у кожній 
книжці,  кольор. іл. + наклейки, формат 210х275 

Ціна комплекту    84 грн
Клубна ціна    76 грн

Хроніки Нарнії. Повна історія 
чарівного світу
Клайв Стейплз Льюїс

Мова: українська, палітурка, 912 с., формат 150х220

Ціна    370 грн
Клубна ціна    320 грнгрн

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Хроніки Нарнії. Повна історія Хроніки Нарнії. Повна історія 

Настільна гра «Club Знавців»
Мова: українська. Для 2-10 гравців. 
Розмір поля: 47х47 см, розмір коробки: 28х28 см. 
Склад коробки: ігрове поле з картону, фішки-літери, 
кубик, інструкція, турнірна таблиця.

Ціна    200 грн
Клубна ціна   160 грн

Гра «Club Знавців» — це відмін-
ний спосіб разом розважитися і 
дізнатися нові слова! Її суть поля-
гає в складанні слів і розміщенні 
карток на ігровому полі під по-
трібними номерами. Кожну букву 
потрібно розміщувати на клітинці 
ігрового поля і отримувати бали. 
Відчуй себе інтелектуалом!

КОМПЛЕКТ
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/hroniki-narniyi-povna-istoriya-charivnogo-svitu?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРАБільше книжок у фірмових крамничках

Пригоди кота-детектива. Тихолапий агент.
Фрауке Шойнеманн

Мова: українська, палітурка, 256 с., ч/б. іл., формат 130х200

Ціна    150 грн
Клубна ціна   135 грн

Життя кота-детектива не надто легке. Замість того, 
щоб насолоджуватися безтурботним сном і котячими 
смаколиками, Вінстон змушений розслідувати новий 
заплутаний злочин. Цього разу трапилося неймо-
вірне: Емілію — однокласницю Кіри — викрали! І це 
в розпал репетицій шкільного спектаклю, в якому 
дівчинка грала головну роль. Тепер злочинець ви-
магає викуп! Дітям та дворовим котам доведеться 
об’єднатися, щоб вивести лиходія на чисту воду. 

П’ять ночей із Фредді. Срібні очі
Скотт Коутон, Кіра Брід-Ріслі

Мова: українська, палітурка, 368 с., формат 130х200

Ціна    250 грн
Клубна ціна   225 грн

Багато років тому аніматроніки, спеціально скон-
струйовані тварини-талісмани, розважали від-
відувачів піцерії «У Фредді Фазбера». Але потім 
трапилася страшна трагедія, в результаті якої 
заклад довелося закрити. Чарлі, дочка творця 
аніматроніків, повертається в рідне місто і ра-
зом з друзями вирушає в прокляту закусочну. 
Підлітки і не уявляли, який кривавий кошмар їх 
чекає всередині.

https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/prigodi-kota-detektiva-kn2-tiholapiy-agent?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
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ХІТИ ПРОДАЖІВ ХІТИ ПРОДАЖІВ

https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/kapitul-dyuni?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/billi-sammers?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/zgodom?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/meksikanska-gotika?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/health/pussypediya-naycikavishe-vseredini?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/tvoyi-pravila-kohannya-10-krokiv-do-obiymiv-naykrashchoyi-lyudini-na-zemli?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest


ХІТИ ПРОДАЖІВ

https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/ubivchiy-holod?utm_source=catalog_5_2022_digest&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_5_2022_digest
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