Яку книгу Ви читали востаннє, а яка
справила на Вас найбільше враження?
Книга – унікальний співрозмовник і
друг. Читати – модно, читати – круто, читати
– на часі! Відмовитися від читання –
відмовитися від програми вдосконалення
мозку.
Працівники бібліотеки НДУ імені
Миколи Гоголя пропонують підбірку книг,
що залишають післясмак, після читання
яких
починаєш
замислюватися
над
сенсом, що несе ця історія.
Читайте, пізнавайте світ через книги,
рекомендуйте прочитані твори своїм
друзям!

Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" - це роман про
стосунки, що роблять нещасними.
Історія розповідає про дивні та складні стосунки Стефи та Аделі
— доньки лікаря, в домі якого минуло дитинство дівчат. Долі жінок тісно
переплелись, як стовбури двох дерев, які одночасно є і опорою, і
згубою один для одного. У творі виникне любовний трикутник, «але не
такий банальний, як усім уявляється», — стверджує сама авторка. І з
цим важко не погодитись: сторони трикутника та розв’язка — дві
несподіванки роману.
Роман захоплює із першої і не розчаровує до останньої
сторінки. Кожен новий абзац дарує відчуття радості та спокою, ховає від
шаленого ритму сьогодення, дражнить апетитними стравами та
прививає любов до життя, людей, себе. Кінцівка підкрадається
непомітно, закручує виром подій і залишає з перехопленим подихом.
«У цих стосунках немає конкретного мучителя і жертви, кожна з
дівчат почувається рівною мірою нещасною, проте читачу більш
широко представляють переживання Стефи».
[Анастасія Дзюбак,Читачка ВВС Україна]
Нагороди:
2014 - спеціальна відзнака Форуму видавців.
2014 - переможец премії "Книга року ВВС".

Джоджо Мойєс – одна з небагатьох письменниць,
які отримали престижну премію Асоціації романтичних
романістів двічі! Її твори перекладено 30 мовами, а за
права на екранізацію змагаються провідні кіностудії
Голлівуду.
«Дівчина, яку ти покинув» - історія двох жінок, які
не зупиняться ні перед чим заради кохання. Для однієї
картина з дівчиною, яку покинули, - нагадування про
щасливі роки з чоловіком, талановитим художником. Для
другої – весільний подарунок і чарівний талісман, що
допоміг пережити важку втрату й знову повірити в щастя.

«Зворушлива ода відвазі, рішучості й
прозорливості. Мойєс тримає читача в невіданні до
останнього носовичка».
[Los Angeles Times]
«Чарівна іронічна історія від Мойєс вражає уяву й
викликає змішані почуття суму та радості».
[Publishers Weekly]

Ден Браун – неперевершений майстер історичного
трилера, автор численних бестселерів, серед яких
найпродаваніший роман усіх часів «Код да Вінчі». Його книжки
розійшлися накладом понад 200 мільйонів примірників у 52 країнах
світу. Він входить до списку 100 найвпливовіших людей світу за
версією журналу «TIME».
У самому серці Італії професор симвології Роберт Ленґдон
стає учасником змови, побудованої довкола найзагадковішого
шедевра світової літератури – „Божественної комедії” Данте.
Ленґдон намагається перехитрувати своїх супротивників і розгадати
складну загадку, що забирає читача у світ класичних витворів
мистецтва, секретних тунелів і новітніх технологій. Інферно – це
смертельно небезпечні перегони з часом, що захоплять вас із
першої сторінки й не відпустять аж до фіналу!
«Захоплива книжка, наповнена зашифрованими
посланнями, шедеврами світового мистецтва, науки й натяками на
катастрофу, що наближається».
[Daily News (New York)]
«Браун створив приголомшливу та захопливу книжку… Відмінно написаний твір з
безліччю несподіваних поворотів сюжету… Король історичного трилера повернувся!»
[Library Journal]

Світлана Талан — українська письменниця. Член
Національної спілки письменників України, автор багатьох творів,
відомих в Україні та за її межами (Канада, Казахстан, Росія,
Білорусь). Принципова, відкрита до людей, авторка займає активну
громадянську позицію, постійно проводить зустрічі з читачами,
молоддю та учнями, займається просвітницькою діяльністю, була
членом журі багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.
Твори Світлани Талан змістовні, глибокі, змушують дивитися на життя
по-іншому та спрямовані на виховання свідомості. Головною
героїнею творів авторки є жінка — справжня українка, сильна та
незламна.
Роман «раКурс» про різні, але однаково переділені війною
долі українців!
Такі різні, але рівні перед війною, перед лихом герої
однаково намагаються випросити у долі ще трохи щасливого
життя. Якщо не для себе, то для наступних поколінь. Ця книга — про
долі людей, чиє життя тепер матиме чіткі «до» і «після», про надії та
втрати, про боротьбу й силу волі, про помилки, вічне шукання
істини і непереборне бажання жити далі.
Східна Україна, 2014 рік. Активістка Еліна не залишає
Луганськ, вона виконує розвідувальні завдання. Але вона потрапляє
під підозру… Євген — прибічник ЛНР. Він щиро підтримував ту
сторону і пішов воювати. Але він побачив правду…

Володимир Лис - один з найвідоміших сучасних
українських прозаїків, автор славнозвісного нещодавно
екранізованого роману «Століття Якова» та багатьох інших не
менш популярних романів. Виходу його книг чекають з
нетерпінням, з передчуттям чергового шедевру. «Країна гіркої
ніжності» (2015) не найновіший роман Лиса, але враховуючи
те, що автор пише і випускає книги регулярно, цю книгу
можна сміло назвати ще «новинкою».
Три покоління однієї родини, три жіночі долі, три
щемливі історії, з яких складається вже історія власної країни
в жорсткому й несентиментальному ХХ столітті.
Даздраперма, дочка радянського чиновника, у 30-ті роки
пройшла крізь пекло дитбудинку для дітей ворогів народу, а
згодом опинилася у вирі повстанської боротьби на Волині… Її
донька Віталія, витончена естетка та прихильниця поезії,
понесе свій хрест – кохання до кримінального авторитета та
боротьбу із власною пристрастю. І навіть молодша, онука
Олеся, не уникне випробувань, коли разом із Майданом до її
життя ввірвуться кохання та зрада… Кожна з цих жінок
проживає власне життя сповна – із його болем і радістю,
гіркою ніжністю та любов’ю, від якої, мов напнута струна,
тремтить душа…

Електронну версію наступних творів Ви знайдете
в електронній бібіліотеці за посиланням:

http://lib.ndu.edu.ua/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT&Z2
1ID=&P21DBN=FTEXT
Це перша нова книжка Ліни Костенко за останні 20 років
мовчання і перший її прозовий роман.
Роман написаний від імені 35-річного комп’ютерного
програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й
болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу.
У світі надмірної (дез)інформації і тотального відчуження
він — заручник світових абсурдів — прагне подолати
комунікативну прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і
професією, між Україною і світом.
Цитати:
«Свобода справді є. Пиши що хочеш. В тюрму не посадять, у
психушку не запроторять. Але можуть убити.
[ Л. Костенко]
Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах».
[Л. Костенко]

Френсіс Скотт Фіцджеральд (1896-1940) —
американський письменник, автор багатьох романів та
оповідань про покоління «епохи джазу», яскравий
представник так званого «втраченого покоління». "Великий
Гетсбі" - його найвідоміший роман, який став символом
"століття джазу".
Америка, 1925 рік, час "сухого закону " і
гангстерських розбірок, яскравих вогнів і яскравого життя.
Тридцятирічний Нік Каррауей приїхав до Нью-Йорка
навчатися банківської справи, хоча й плекає у глибині
душі мрію про письменництво. Він розповідає читачеві
про пригоду, в яку виявився втягнутим. Головним героєм
оповіді стає його найближчий сусід, хазяїн великого
палацу, нікому не відомий, загадковий та ексцентричний
самотній молодик на ім'я Джей Гетсбі — Великий Гетсбі.
Це людина, яка створила себе за рецептами
американської моралі, яка дуже багата, але попри те —
надзвичайно самотня. Кохання Великого Гетсбі до Дейзі
стає величезною трагедією не тільки для нього...

