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Шановні друзі! 

Природа невблаганно крокує впе-
ред, змінюючи пори року. Осінь 
уже стукає до наших дверей. Цього 
вересня нам всім як ніколи буде 
потрібен затишок. 

Насолоджуючись теплом осіннього сонця в пар-
ку, з горнятком кави, відпочиваючи на лавці, так 
добре розгорнути книжкові новинки від КСД, які 
ми підготували спеціально для вас. Поринути 
у нові історії та дослідження, аби бодай на мить 
перемкнутися зі стрімкого водоспаду новин на 
медитативний ритм читання. 

У вересні Клуб пропонує вам роман Е. М. Ремарка 
«Час жити і час помирати» про війну, яка пере-
мелює долі учасників, однак навіть тоді є шанс 
на справжнє почуття. Дарина Гнатко та її про-
никлива історія «Він звав її Сандрою» перене-
суть вас у драматичні перипетії життя українки, 
яка покохала ворога в часи Другої світової війни. 



«Капітула Дюни» Ф. Герберта продовжить улю-
блений цикл про Галактичну імперію, а захопли-
ва книжка серії про Ріццолі та Айлс «Убивчий 
холод» Т. Ґеррітсен подарує нову моторошну 
таємницю.

Не забудьте зазирнути до наших оффлайн-кни-
гарень (перелік міст, у яких працюють книгарні 
Клубу, уточнюйте на сайті).

Принагідно висловлюю вдячність Збройним Си-
лам України, адже саме завдяки їм ми можемо 
й надалі видавати для вас книжки. 

Підтримуйте ваш Клуб і робіть замовлення.
Вірте в Україну та нашу перемогу! 
Слава Україні! 
Слава ЗСУ!

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



БРЕНДОВАНА ЕКОСУМКА 

*Мається на увазі вартість 1 грн.     

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

БЕЗКОШТОВНО*

від 490

**Дизайн сумки може відрізнятися.

✓ оригінальний принт**
✓  містка: зручно носити книжки та інші речі
✓  практична: можна прати

Розмір 38x42 см, 100% бавовна

Отримайте сумку до кожної покупки 
на суму від 490 грн.

Тільки у фірмових 
магазинах КСД

ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНЬ 

Тільки при покупці 
на сайті або телефоном

БЕЗКОШТОВНО*



Заключна шоста книга з Всесвіту Дюни

Капітула Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, 
палітурка, 576 с., 
формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

Орден Всечесних Ма-
трон одну за одною 
нищить планети та 
трощить долі їхніх меш-
канців. Матрони мають 
кількісну перевагу та 
привезену з Розсіян-
ня нездоланну зброю. 
Землі Старої Імперії по-
руйновані. Недосяжною 
для ненависті Матрон 
лишається тільки Капі-
тула — головна планета 
Бене Ґессерит, ордену, 
що хоробро протистоїть 
Всечесним. Але так не 
триватиме вічно. Капіту-
лу можуть захопити та 
знищити. Орден Бене 
Ґессерит має встигну-
ти перетворити свою 
планету на нову Дюну. 
А для цього їм знадо-
биться сила їхнього во-
рога. Принаймні однієї 
з них…

 грн

ти перетворити свою 
планету на нову Дюну. 
А для цього їм знадо-
биться сила їхнього во-
рога. Принаймні однієї 
з них…

ФАНТАСТИКА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua



Дюна 
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 656  c., 
кольор. вкл., формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

Месія Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 
256  c., формат 150x220

Ціна    300 грн
Клубна ціна    250 грн

Діти Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 
464  c., формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

Бог-Імператор Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 
512  c., формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

Єретики Дюни 
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 
592  c., формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

Капітула Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 
576 с., формат 150x220

Ціна    320 грн
Клубна ціна    270 грн

ФАНТАСТИКАБільше книжок у фірмових крамничках

Дюна 
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 656  c., 

Месія Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 

Діти Дюни
Френк Герберт

Мова: українська, палітурка, 

Комплект
з 6 книжок



Королівство 
плоті й вогню
Дженніфер Л. Арментраут

Мова: українська, 
палітурка, 688 с., 
формат 135х205

Ціна    350 грн
Клубна ціна     280 грн

Маківка розгублена. 
Все, що вона знала 
про світ, виявилось об-
маном, а людини, в яку 
вона закохалася, по 
суті, ніколи не було на 
світі. 
Їй доводиться жити се-
ред тих, хто щиро ба-
жає їй смерті, — і цих 
людей можна зрозуміти, 
бо Маківка ще недавно 
була маріонеткою їхніх 
непримиренних ворогів. 
Однак навіть у цій ситуа-
ції в дівчини з’являються 
несподівані союзники, 
а сама вона знаходить 
у собі дивовижні сили.

Продовження циклу «Кров і попіл»

 грн

ФЕНТЕЗІ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua



Із крові й попелу
Дженніфер Л. Арментраут

Мова: українська, 
палітурка, 608 с., 
формат 135х205

Ціна    325 грн
Клубна ціна    260 грн

Пенеллафі, вона ж Ма-
ківка – Діва. Діву роками 
готують до важливого 
релігійного ритуалу, 
тож Пенеллафі вирос-
ла в достатку й має все, 
крім особистої свободи. 
Вона скута жорсткими 
рамками правил, але 
нишком порушує їх: на-
вчається бойових мис-
тецтв, потай вибираєть-
ся до міста й не тільки.
Під час однієї з прогу-
лянок Пенеллафі зу-
стрічає незнайомця. 
Невдовзі він опиняється 
в замку, де живе Пенел-
лафі, і стає... її новим 
особистим охоронцем. 
Однак це – лише поча-
ток пригод, які спону-
кають її засумніватися 
в усьому, що вона знає 
про людство.

Вона була обрана для особливої місії 
ще при народженні...

ФЕНТЕЗІБільше книжок у фірмових крамничках



Новий захопливий розділ серії 
«Ріццолі та Айлс» 

Убивчий холод
Тесс Ґеррітсен

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

Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Потрапивши в аварію 
на засніженій гірській 
дорозі, докторка Мора 
Айлс та її приятелі ви-
мушені шукати прихис-
ток у селищі з назвою 
Царство Небесне. Це 
місце не позначене на 
мапах, тут немає елек-
трики і відсутній мо-
більний зв’язок… А ще 
навколо ні душі – лише 
дванадцять ідентичних 
будинків, незамкнених, 
із відчиненими вікна-
ми, замерзлою їжею 
на столах й однаковим 
портретом чорнявого 
чоловіка з проникли-
вим поглядом у кожній 
вітальні.
В одному з будинків 
Мора наштовхується на 
моторошну знахідку – 
калюжу засохлої крові... 
Пошуки правди нара-
зять Мору і її товаришів 
на певну смерть…

18+

ТРИЛЕР Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua



ТРИЛЕРБільше книжок у фірмових крамничках

Хірург
Мова: українська, 
палітурка, 352 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Асистент
Мова: українська, 
палітурка, 368 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Грішна
Мова: українська, 
палітурка, 336 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Двійник
Мова: українська, 
палітурка, 384 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Смертниці
Мова: українська, 
палітурка, 336 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Клуб «Мефісто» 
Мова: українська, 
палітурка, 384 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Хранителі смерті
Мова: українська, 
палітурка, 336 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Убивчий холод
Мова: українська, 
палітурка, 352 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Хірург
Мова: українська, 
палітурка, 352 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн

Асистент
Мова: українська, 
палітурка, 368 с., 
формат 135х205
Ціна    220 грн

Грішна
Мова: українська, 
палітурка, 336 с., 
формат 135х205

Двійник
Мова: українська, 
палітурка, 384 с., 
формат 135х205

18+

Комплект
з 8 книжок



ДЕТЕКТИВ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Пасажири
Джон Маррс

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

Ціна    325 грн
Клубна ціна    260 грн

Недалеке майбутнє в Ве-
ликобританії: безпілотні 
автомобілі замінили тради-
ційні транспортні засоби — 
приємне благо прогресу. 
Одного весняного ранку 
восьмеро людей сідають в 
автівки, запрограмовані на 
певний пункт призначення, 
вони впевнені що безпе-
решкодно дістануться до 
визначеного місця. Проте 
жоден із них не підозрює, 
що зачинивши дверцята, 
автомобіль перетворить їх 
на своїх бранців. Несподі-
вано маршрут слідування 
прокладається в невідо-
мому напрямку. Таємни-
чий Хакер повідомляє, що 
транслює Пасажирів на 
весь світ і глядачі зможуть 
брати участь в голосуван-
ні: хто залишиться живим, 
а кому судилося померти...

Всесвітній кривавий тоталізатор...



ДЕТЕКТИВБільше книжок у фірмових крамничках

Смерть лорда Еджвера
Аґата Крісті

Мова: українська, палітурка, 
304 c., формат 125x170

Ціна    165 грн
Клубна ціна    135 грн

Усі знали лорда Еджвера. 
А також боялися. Подейкува-
ли, що він був тираном, а за 
своїми статками приховував 
садистські нахили. І ось Лон-
дон здригається від звістки: 
Еджвера вбито. Кому спало 
на думку скоїти злочин?..

Смерть на Нілі
Аґата Крісті

Мова: українська, палітурка, 
368 c., формат 125x170

Ціна    155 грн
Клубна ціна    135 грн

Саймон і Ліннет Дойли виру-
шають у весільну подорожі. 
Жаклін де Бельфор, подруга 
Ліннет, у якої та відбила ко-
ханого, вирішує своєю при-
сутністю зіпсувати медовий 
місяць. Одного ранку місіс 
Дойл знаходять мертвою...

Убивство в Месопотамії
Аґата Крісті

Мова: українська, палітурка, 
320 c., формат 125x170

Ціна    165 грн
Клубна ціна    135 грн

Місіс Лайднер помирає за 
дивних обставин. Що як це 
не нещасний випадок, а зу-
мисне вбивство? Еркюль 
Пуаро, який проїздом опи-
нився неподалік місця подій, 
вирішує допомогти в розслі-
дуванні. 



Мексиканська готика
Сільвія Морено-Гарсія

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

Ціна    220 грн
Клубна ціна    190 грн

Мексика 1950-х. Ноемі отримує 
дивний лист від кузини Каталі-
ни. Та благає врятувати її від 
загибелі. Ноемі вирушає до 
маєтку Дойлів, у якому меш-
кає Каталіна. Щось (чи хтось) 
тут намагається заволодіти сві-
домістю Ноемі. Дівчина дізна-
ється, що рід Дойлів причетний 
до кривавих справ. Ноемі нале-
жить покласти край жахам, які 
століттями приховували похмурі 
стіни маєтку. Проте той, хто пе-
реступив поріг будинку, не має 
шансів вийти з нього… живим.

ВІДГУК ПРЕСИ

«Цікаво та атмосферно 
настільки, що здається, 
наче якась надприродна 
сила змушує нас гортати 
сторінки цієї захопливої 
мексиканської містики».

The Washington Post

СУЧАСНА ПРОЗА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Готичний роман жахів



Доктор Сон
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 640 c., 
формат 135х205 мм

Ціна    265 грн
Клубна ціна    220 грн

Минуло багато років після жахливих подій, 
які відбулися у зловісному готелі в горах…
Денні вже дорослий. Доля зводить його 
з дівчинкою Аброю, яка має надзвичайні зді-
бності – її «сяйво» сильніше всіх.

Сяйво
Стівен Кінг

Мова: українська, палітурка, 640 c., кольор. іл., 
формат 135х205 мм

Ціна    265 грн
Клубна ціна    220 грн

Взимку в стінах готелю лишаються тільки 
привиди... Опинитися тут не пощастило зви-
чайній родині – батько Денні найнявся до-
глядачем. Саме в готелі п’ятирічний Денні 
дізнався, що він «сяє»...

МІСТИКА Більше книжок у фірмових крамничках



Час жити і час помирати
Еріх Марія Ремарк

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

Ціна    210 грн
Клубна ціна    175 грн

1944-й. Війна добігає кінця. Рядовий Ернст 
Гребер повертається зі Східного фронту до-
дому у відпустку. Рідне місто зруйноване бом-
бардуванням. Розшукуючи батьків, Ернст 
зустрічає Елізабет. У них обмаль часу, але 
ці кілька днів, що вони провели разом, здатні 
вмістити в себе все життя. Все їхнє коротке 
життя і велике кохання, у якого немає май-
бутнього… Коли весь світ руйнується, коли 
хтось за тебе вирішує, що тепер — час по-
мирати, так хочеться жити…

Тріумфальна арка
Мова: українська, палітурка, 
480 с., формат 135х205 

Ціна    210 грн
Клубна ціна    175 грн

Іскра життя
Мова: українська, палітурка, 
384 с., формат 135х205 

Ціна    210 грн
Клубна ціна    175 грн

Тіні в раю
Мова: українська, палітурка, 
464 с., формат 135х205 

Ціна    210 грн
Клубна ціна    175 грн

КЛАСИКА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua



Казки для дорослих
Якоб і Вільгельм Гримм

Мова: російська, палітурка, 432 c., ч/б іл., формат 135х205

Ціна    180 грн
Клубна ціна    150 грн

Справжні казки братів Ґрімм – це похмурі горор-історії, в яких до-
бро не завжди перемагає зло, а горобчик може заклювати людину 
до смерті. Дізнайтеся авторські версії дитячих казок!

Крадійка книжок
Маркус Зузак

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

Ціна    210 грн
Клубна ціна    175 грн

До влади в Німеччині прийшли фашис-
ти. Вперше Смерть побачив маленьку 
Лізель, коли прийшов забрати душу 
її братика. Він став свідком того, як 
дівчинка вкрала першу книжку, і за-
цікавився її долею. Він приходив до її 
будинку, де, ризикуючи життям, родина 
переховувала єврея. Він слухав, як Лі-
зель читала книжки під час бомбарду-
вань. Смерть завжди був поруч. Під час 
останньої зустрічі він розкриє крадійці 
книжок свою найбільшу таємницю...

Вражаюча історія, 
яку розповідає... 
Смерть!

СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках



Усі квіти Парижа
Сара Джіо

Мова: українська, палітурка, 320 с., 
формат 150х205

Ціна    280 грн
Клубна ціна    225 грн

Керолайн прокидається в паризькій 
лікарні, нічого не пам’ятаючи про 
своє минуле, і з подивом дізнаєть-
ся, що жила нецікавим життям у 
просторій квартирі на березі Сени. 
Пам’ять повільно повертається, але 
вона не може позбутися відчуття, 
що їй загрожує небезпека. В од-
ній із шафок Керолайн знаходить 
листи жінки зі страшного 1943 року. 
Їх авторка Селін — молода вдова, 
яка жила в окупованому нацистами 
Парижі. У цих листах — історія її 
непростого життя, сповненого стра-
ху смерті, історія вибору, на який 
колись зважилася Селін за ради 
порятунку найдорожчої людини у 
своєму житті. Усвідомлюючи чужий 
біль, чи зможе Керолайн відновити 
власні спогади та зрозуміти, що в 
неї із Селін спільного більше, ніж 
вона могла собі уявити…

Небезпечний 
спокусник
Софі Джордан

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

Ціна    135 грн
Клубна ціна    110 грн

Люція
Врятована
Рікарда Джордан

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

Ціна    180 грн
Клубна ціна    150 грн

біль, чи зможе Керолайн відновити 
власні спогади та зрозуміти, що в 
неї із Селін спільного більше, ніж 
вона могла собі уявити…

Ціна    135 грн
Клубна ціна    

Ціна    180 грн
Клубна ціна    
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Ініціація
Люко Дашвар

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

Ціна    180 грн
Клубна ціна    150 грн

Перевидання роману в оновленому оформленні 
Стара Костомарова не пам’ятає, як опинилася на тому за-
бутому богом хуторі. «Чорні ріелтери» відібрали її квартиру, 
а жінку спровадили подалі від Києва... 
Тим часом у Києві дівчина Меланія потрапляє у вир дивних 
подій. Усе починається зі снів про мерців... І Блейк, у якого 
Меланія закохується... Потім дівчині сниться вже інший сон: 
про розлючений натовп, стару жінку... От-от шляхи всіх ге-
роїв перетнуться. І кожен з них – хоче він того чи ні – пройде 
свою ініціацію. Ініціацію на право вважати себе людиною…

Повернутися дощем. Книга 1
Повернутися дощем. Книга 2
Світлана Талан

Мова: українська, обкладинка, загальна кількість 
сторінок 672, формат 115х165

Ціна за комплект    185 грн
Клубна ціна   155 грн

Довгоочікуване перевидання у зручному 
форматі! 
Чи була Настя готова до того, що чекало на 
неї, коли їхала з вантажем волонтерської до-
помоги для добровольців «Айдару»? Чи Геник 
та Уля сподівалися зустрітися живими по той 
бік Іловайського котла? Чи Богдана Стефанівна 
вірила, що колись знову збереться разом вели-
ка родина, яку, наче поле соняхів, перепахала 
війна? Щоб вижити, треба навчитися бачити у 
приціл ворога, а не живу людину. Проте одного 
разу ти побачиш там з дитинства знайомі риси…

СУЧАСНА ПРОЗАБільше книжок у фірмових крамничках

КОМПЛЕКТ



ІСТОРИЧНИЙ РОМАН Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua

Черевички божої матері
Марія Матіос

Мова: українська, палітурка, 
224 c., формат 130x200 мм

Ціна    250 грн
Клубна ціна   200 грн

Трагічна буковинська істо-
рія червня-липня 1941 року! 
Іванка Борсук – головна ге-
роїня книжки,  у свої два-
надцять рочків розуміє най-
головніше: що є Добро і що 
є Зло. Бездоганне знання 
народних традицій і гуцуль-
ських вірувань, людської 
психології та історичних 
фактів і на цей раз дозво-
лили Марії Матіос відтвори-
ти особливу драму людини 
ХХ століття на території, яку 
історик Тімоті Снайдер на-
звав «кривавими землями».

Від лауреатки Шевченківської 
премії з літератури!
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Він звав її Сандрою
Дарина Гнатко

Мова: українська, палітурка, 336 c., 
формат 135х205

Ціна    165 грн
Клубна ціна    140 грн

Полтавщина, 1943 рік. Олександра ко-
хала палко. Все ладна була віддати за 
теплий погляд Мишка, але він обрав 
іншу. Хоча навіть його весілля й на-
родження діточок не загасило почуттів 
дівочих. На селі за її спиною перешіпту-
ються – більше тридцяти років живе, а 
чоловіка досі не знайшла, дітей у школі 
вчить, а сама жіночого розуму не має! 
Була б розумна, давно на залицяння 
Тимка, місцевого старости, відповіла 
б і горя не знала б. Особливо зараз, 
коли в селі на постій німці зупинились.
Вибору в Олександри немає, змуше-
на німецького полковника Еріка фон 
Маєра в дім пустити. Страшно їй, бо 
що може проти нього? Та ворог вияв-
ляється людиною. І в серці Олександри 
розквітає почуття. Заборонене, осу-
джуване, прокляте, але таке солодке…

Восьма жертва
Дарина Гнатко

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

Ціна    165 грн
Клубна ціна    140 грн

Притулок семи вітрів
Дарина Гнатко

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

Ціна    165 грн
Клубна ціна    140 грн
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Війна і міф. 
Невідома Друга 
світова
за заг. ред. О. Зінченка, 
В. В’ятровича, М. Майорова

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

Ціна    180 грн
Клубна ціна   150 грн

Чи правда, що пакт Мо-
лотова-Ріббентропа був 
вимушеним кроком для 
СРСР? Чи завжди Радян-
ський Союз був непри-
миренним противником 
нацистів? Чи правда, що 
українські націоналісти ма-
сово винищували євреїв 
під час війни, особливо у 
Львові та Бабиному Яру? 
Сталін узгоджував військо-
ві дії з Гітлером? Бандера 
був агентом спецслужб 
нацистів? Кримські татари 
масово дезертирували на 
початку війни?
На ці теми ще 30 років то-
му боялися говорити на-
віть із рідними!

Видатні українські історики розвінчують міфи 
радянської пропаганди!
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Всесвітня історія 
Новий Світ: 
тричі відкрита 
Америка
Роман Євлоєв

Мова: російська, 
палітурка, 336 c., 
формат 135х205 мм

Ціна    120 грн
Клубна ціна   100 грн

Всесвітня історія. 
Візантійська 
імперія
 Сергій Сорочан

Мова: російська, 
палітурка, 368 c., 
формат 135х205 мм

Ціна    120 грн
Клубна ціна   100 грн

Таємниці таро. Стародавнє 
ворожіння та передбачення долі
Мова: російська, Комплект: карти, книжка, коробка. 
Обкладинка, 256 с., ч/б. іл., формат 135х210

Ціна    355 грн
Клубна ціна    295 грн

Карти + керівництво для ворожіння 
в подарунковій коробці!
Карти Таро здавна допомагали передбачити до-
лю. Ця колода відповість на питання про кохання, 
майбутнє, гроші, кар’єру, сімейні стосунки; про-
яснить будь-яку ситуацію та її розвиток. У книзі 
ви знайдете опис карт, розгорнуте тлумачення 
розкладів, а також пояснення головних символів. 
Застосовуйте карти Таро для процвітання та за-
лучення удачі! Ця універсальна колода поєднує 
стародавні символи із досвідом сучасності.

формат 135х205 мм

100 грн

формат 135х205 мм

100 грн



Вступ до психіатрії та психоаналізу. 
Просто про складне
Ерік Берн

Мова: українська, палітурка, 416  с., формат 150х220

Ціна    265 грн
Клубна ціна   220 грн

Від автора бестселера «Ігри, у які грають люди»
Що таке соціопатія та про що сигналізують сновидін-
ня? Чому в людей виникають залежності й неврози? 
Що ефективніше: шокова терапія, групові сеанси 
чи транквілізатори? Чому візит до психотерапевта 
не завжди допомагає і як самотужки оволодіти на-
вичками психоаналізу?

Психологія 101: Факти, теорія, 
статистика, тести й таке інше
Пол Клейнман

Мова: українська, палітурка, 240  с., ч/б іл.,  
формат 150х220

Ціна    215 грн
Клубна ціна   180 грн

Коротко про найголовніше, зрозуміло про над-
складне, захопливо про професійне! Книга-бест-
селер американського журналіста, блогера та 
письменника познайомить з основами психоло-
гічних концепцій та експериментів і з маловідоми-
ми фактами з життя видатних учених-психологів. 
Долучіться до таємниць пам’яті та несвідомого,  
дізнайтеся про типи та причини психологічних 
розладів та сучасні методи їхнього лікуван-
ня й про те, що ж таке когнітивний дисонанс, 
гештальт-психологія та теорія особистісних рис.

ПСИХОЛОГІЯ Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua
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Best Self. 
Вивільни своє Супер-Я
Майк Баєр

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

Ціна    280 грн
Клубна ціна   225 грн

Усе, що відбувається довко-
ла, і весь наш досвід фор-
мують нас такими, як ми є, 
або такими, якими ми себе 
бачимо. Одні речі наближа-
ють нас до нашого Супер-Я, 
інші — віддаляють. Мало хто 
з нас щодня замислюється 
про те, які ми класні. Нам 
не властива така поведінка. 
Ми набагато більше схиль-
ні доколупуватися до себе 
й критикувати. Проте після 
прочитання цієї книжки ви 
повною мірою усвідомите й 
приймете всі свої найліпші 
риси. Крім того, якщо в лю-
дини занижена самооцінка, 
вона ніколи не зможе розкри-
ти своє Супер-Я, бо погане 
ставлення до себе — це ре-
зультат переживання якогось 
болючого досвіду. Секрет цієї 
книжки в тому, що вона до-
поможе вам зрозуміти, які 
саме сфери життя необхідно 
вдосконалити, і докладно по-
яснить, як саме це зробити.

Майк Баєр консультує Дженніфер Лопес 
та інших зірок!



Чемні дівчатка потрапляють у Рай, 
погані – куди забажають
Уте Ергардт

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

Ціна    170 грн
Клубна ціна   140 грн

Постійно намагаєтеся сподобатися іншим? Час 
подобатися собі!
Рожева сукенка, бантики та білі шкарпетки – яка 
гарна дівчинка! Яка вона хороша та чемна! І коли 
тобі вісім років, цей образ вельми доречний... Але 
ти – доросла жінка. Може, годі намагатися задоволь-
нити всіх довкола? Відомий німецький психолог Уте 
Ергардт відповідає: «Так, досить бути хорошою!»
Автор розвінчує міфи про «чемних дівчат» та дово-
дить, що сліпе догоджання всім — це шлях в нікуди.

Емоційний інтелект у дитини
Джоан Деклер, Джон Ґоттман

Мова: українська, палітурка, 272  с., формат 150х205

Ціна    250 грн
Клубна ціна   200 грн

Книга про те, як розвинути і зберегти емоційний 
інтелект дитини, у чому полягають складнощі 
виховання, які фактори впливають на станов-
лення дитини як особистості, що заважає її гар-
монійному розвитку, а що сприяє, як навчити 
дитину розуміти та опановувати власні емоції. 
Книга допоможе встановити з дитиною близь-
кі, сповнені любові та довіри стосунки. Велику 
увагу приділено значенню емпатії у стосунках 
між батьками та дитиною. Свій досвід дорослі 
мають передавати дитині не через погрози або 
покарання, а через обмін емоціями.
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Внутрішня історія. Кишечник — 
найцікавіший орган нашого тіла
Джулія Ендерс

Мова: російська, палітурка, 288  c., ч/б іл., формат 135х205

Ціна    200 грн
Клубна ціна    175 грн

Книжка розповідає про структуру та принципи роботи ки-
шечника, роль кишкової флори, вплив кишечника на мозок 
та зв’язок імунної системи і бактерій… Ви зрозумієте, де слід 
шукати корені багатьох хвороб та як з ними боротися.

Внутрішня історія. Приховані 
сили вашої печінки
Ґабріель Перлемутер

Мова: українська, палітурка, 256 с., 
формат 135х205

Ціна    200 грн
Клубна ціна    175 грн

Вона – «дуже скромна супергероїня» 
нашого організму. Потужний фільтр від 
токсинів та орган-фенікс, з унікальною 
здатністю самовідновлюватися. Орган, 
що відіграє величезну роль у травленні, 
обміні речовин, відповідає за бадьорість 
усього організму. Коли їй погано, нам 
дуже непереливки. Бо печінка — най-
більший із наших органів, якому ми при-
діляємо напрочуд мало уваги. Більшість 
людей помічають проблеми з печінкою 
далеко не одразу. Тож авторитетний 
французький гастроентеролог профе-
сор Ґабріель Перлемутер розповідає, як 
зберегти свою печінку здоровою про-
тягом багатьох років. Ви здивуєтеся, 
наскільки це просто!
тягом багатьох років. Ви здивуєтеся, 
наскільки це просто!

МЕДИЦИНАБільше книжок у фірмових крамничках



ПЛАКАТ 
ВСЕРЕДИНІ 

КНИГИ

Тренажер-навчалочка 
1 клас. 2 клас. 3 клас. 4 клас
Мова: українська, обкладинка, 48 с. у кожній 
книжці, кольор. іл., формат 170x215

Ціна кожної книжки    56 грн
Клубна ціна    45 грн

Привид Києва
Мацуда Джюко 

Мова: українська, 
обкладинка, 16 с. ч/б. іл., 
формат 210х290

Ціна    170 грн
Клубна ціна    135 грн

Манґа про українскього пілота-аса!
На його рахунку 40 ворожих цілей! За перші 30 годин росій-
ського вторгнення він здобув 6 повітряних перемог у небі над 
столицею! Справжній жах для російської авіації!
Він тримає небо над нами! Так, Привид Києва – це міська ле-
генда. Супергерой, якого створили ми і який сьогодні відомий 
усьому світові. Це символ успішного спротиву там, де, здавалося 
б, ворог має цілковиту перевагу. Це – збірний образ героїчних 
пілотів що боронять небо над столицею.

Майже мільйон котів. Книга для дозвілля
Лулу Майо

Мова: українська, обкладинка, 64 с., ч/б. іл., 
формат 180х230

Ціна    106 грн
Клубна ціна    85 грн

Ціна кожної книжки    56 грн

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА Більше книжок замовляйте на сайті bookclub.ua



Привіт, сусіде. Кн.1 
Втрачені деталі
Карлі Енн Вест

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

Ціна    215 грн
Клубна ціна   170 грн

Цей приголомшливий 
приквел хітової відеогри 
«Привіт, сусіде» містить 
ілюстрації, які допома-
гають читачам розкрити 
таємницю, що лежить 
в основі гри.
Нікі завжди почувався са-
мотнім. Але все змінюєть-
ся, відколи він із родиною 
переїжджає і знайомиться 
зі своїми ексцентричними 
сусідами. Виявляється, що 
Нікі має дещо спільне з си-
ном Пітерсонів, Аароном, – 
обидва захоплюються май-
струванням і винаходами. 
Хлопці перетворюються на 
друзяк і, використовуючи 
свої навички, починають 
жартувати над жителями 
містечка. Але дещо в Аа-
роні непокоїть Нікі – люди 
бояться його родини і само-
го хлопця. Завдяки пошу-
кам у міських архівах, Нікі 
відкриває таємниці темного 
минулого... 

 грн

За мегапопулярною комп’ютерною 
горор-грою Hello Neighbor!

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРАБільше книжок у фірмових крамничках


