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До читача!
Мольфа́ ром в культурі гуцулів називають наділену
надприродними здібностями людину, на зразок знахаря, чарівника
або народного мага. Основною силою мольфара є його слова, які
лікують людину або заворожують.
Письменницю Дару Корній, яка зачаровує читача своїми
творами, без перебільшення можна назвати мольфаркою слова. Її
називають «українською Стефані Маєр», а ще - королевою
українського фентезі. Воно й не дивно! Жінка стала однією з
найпопулярніших письменниць України буквально одразу ж після
виходу в світ своєї першої книги «Гонихмарник», яку було
відзначено престижною премією «Коронація слова».
До свого 50-річного ювілею Дара Корній прийшла зі значним
доробком: сьогодні вона - авторка 15 книг, неодноразова
лавреатка літературного конкурсу «Коронація слова», Золотий
письменник України.
У своїй творчості авторка звертається до прадавньої
міфології, будить у душах українське світовідчуття, відкриває
предвічний світ слов’янських богів та духів. Потяг до міфології
українців у неї виник ще в дитинстві, коли бабуся й дідусь
розповідали їй різноманітні історії про мавок та лісовиків.
«Ці розповіді були частиною мого життя. Дуже тішуся з
того, що мала таке дитинство. Тепер мені є про що розповісти
читачам» - згадує письменниця.
Дара Корній упевнена, що всі українські притчі – не зовсім
легенди й у них є правда. Письменниця каже, що не боїться писати
про інші світи, які для когось, можливо, є трохи моторошними.
Вона запевняє, що той інший світ ніколи не прийде до людини,
якщо вона сама цього не захоче.
Хочете перевірити? Тоді прочитайте книги української
мольфарки слова Дари Корній і пориньте у світ фентезі, що лякає
й заворожує водночас!
Містичного й приємного вам читання!
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Корній, Д.
Гонихмарник [Текст] : роман / Д. Корній. - Х.
: Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 336 с. : іл. (Коронація слова).
Цей захоплюючий містичний роман - лауреат
конкурсу «Коронація слова – 2010».
Волинь. Полісся. Саме тут розпочинається дія
роману, звідти, де мешкають дводушники –
напівлюди, напівнечисті. Одна душа в них
людська, а друга – демонічна. Їх називають Гонихмарниками, вони
живуть серед смертних і відрізнити їх від звичайних людей майже
неможливо.
Демонічна душа передається по чоловічій лінії, а жінка, яка
народить від Гонихмарника сина, помирає під час пологів. Така
ціна влади цієї дитини над природними стихіями. Градоруби
допомагають дощем під час посухи, часом принаджують град і
грози, подекуди й смерчі. Гарненьким дівчатам варто триматися
від них подалі, хоча це дуже важко, бо якась містична сила
притягує до цих істот.
Головними героями роману є Аліна та Сашко, якого всі
називають Кажаном, через любов до чорного одягу.
Аліна - неординарна дівчина з глибоким внутрішнім світом та
власними поглядами на життя, яка не боїться бути собо і часто
не може знайти порозуміння з оточуючими. Молода бунтівниця,
студентка-художниця, багато читає, фарбує волосся у салатовий
колір та бачить кольорові сни. Вона походить з родини
цілительок-знахарок, але сама довгий час про це не знає.
А по жіночій лінії в її родині передається схожа доля, в якій
неодмінно
зустрічається
Гонихмарник.
І
саме
тоді
розпочинається історія кохання та боротьби.
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Корній, Д.
Зворотний бік світла [Текст] : роман / Д.
Корній. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. 320 с.
Зазирніть
у
чорну
душу
темного
безсмертного - і ви побачите там кохання, яке
виточило лють.
Сутінки спустилися на світ Чотирьох Сонць,
коли лихий Стрибог, стоячи на Дівич-горі,
віддавав накази нищити, палити все, що було дорого Птасі - на
той час безпорадній дівчинці. Це згодом вона стане найсильнішою
з світлих безсмертних і… пробачить йому, і покохає, і приборкає
звіра…
Але чому надзвичайну дитину ціною власного життя йому
народить звичайна смертна жінка?
Світло не може існувати без темряви, а інколи вони навіть
закохуються одне в одного: Птаха - світла безсмертна, Стриб темний. А от Мальва ще не визначилася, більше того - дівчина
донедавна й гадки не мала про своє покликання і про те, чия кров
тече в її жилах. До сімнадцяти років Птаха берегла її як зіницю
ока, та вже час її квіточці розпускати пелюстки - чорні чи білі,
новонароджена безсмертна обиратиме сама!
Корній, Д.
Зворотний бік темряви [Текст] : роман / Д.
Корній. - 2-е вид., стер. - Х. : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2014. - 320 с.
Роман-продовження
«Зворотного
боку
світла». Разом із своїм батьком темним
безсмертним Стрибогом Мальва перейшла до
світу темних. Її наставниця Птаха свідомо
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пішла на цей учинок, адже вважає, що Мальва сама повиннна
зробити вибір: на чиїй стороні їй залишитися. Могутність дівчини
зростає день у день, а знання - щогодини, та невдовзі вона
дізнається про зворотній бік темряви... То чию ж сторону врештірешт обере Мальва, адже від цього залежить майбутнє, і не лише
її?
Корній, Д.
Зірка для тебе [Текст] : роман / Д. Корній. Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 304 с.
Вона - Зоряна, Зірка. Він - Сергій, Лічозір. Ці
двоє дивні, і вони не могли не зустрітися, хай
навіть ця зустріч принесла обом страждання.
Історія їхнього кохання почалась як чудесне
визволення зі світу самотності, страху та
гріха. Ці двоє пізнали божественну радість і
єднання душ. Але невдовзі настануть часи туги,
і вони мають подолати їх любов`ю, якої ще не було: ось вона,
беріть, володійте, ця зірка - для вас.
У цій книзі є все, що має бути в класичному романі. Ціла галерея
образів: він і вона, Сергій і Зоряна - знедолені герої, які зберегли
людяність у нелюдських випробуваннях. Його друг Арсен та її
подруга Лєрка, бабуня і тітка, чуйний професор і добросерда
прибиральниця…
Є в романі й загадки імен, секрети вчинків і велика таємниця
народження. Тут багато мандрів у просторі й часі, справедливість
і кривда, вузькі стежки й розкішні сади. Є буття і небуття.
Єдине, чого немає, - фальші, натомість є правда, власне, «Зірка
для тебе» - це і є правда, гірка і чиста, про нас усіх, про кожного.
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Корній, Д.
Зозулята зими [Текст] : роман / Д. Корній, Т.
Владмирова. - 2-е вид. - Х. : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2015. - 368 с.
Серед засніженого поля Руслана бачить
дівчинку. Але чому ніхто інший не помічає її?
Згодом дівчина розуміє, що таких дітейпотерчат
насправді
багато.
Руслану
запевняють, що всі ці діти загинули, й навіть
показують документи на підтвердження.
Дівчина вже не знає, кому довіряти. Вона починає пошуки правди,
що лякає...
Цей роман - Історія про мертвих дітей, які всеодно потребують
допомоги, розказана від кількох різних героїв: безробітної молодої
дівчини - Руслани, голови детективного агенства «М.А.Г.» - Арсена,
помічника крутого бізнесмена - Олега, дружини Русланиного брата
Романа - Тетяни, а також Інни, яка в прямому сенсі є
енергетичною вампіркою. Тому в книзі одну й ту ж ситуацію
можна роздивитися з різних точок зору.
Тут детектив переплітається з містикою. Існує «список
приречених», і один за одним починають гинути «сильні світу
цього» - вся місцева еліта. І кожного разу на місці подій бачать
дрібних дітей - чи то живих, чи то потерчат, які завжди
зникають у потрібний момент.
Відьми, упирі, потерчата, непрості, привиди... У цьому романі
світ живих тісно переплетений зі світом мертвих, але всю книгу
вас не полишатиме думка, що всі біди йдуть зовсім не від
потойбічних сил, а від людей - жорстоких та мстивих, настільки,
щоб скалічити не лише душі давно померлих…
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Корній, Д.
Крила кольору хмар [Текст] : роман / Д.
Корній, Т. Владмирова. - Х. : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2015. - 320 с.
Героїня роману Ада росла без матері, а
батька взагалі не знала. Вона навіть не
здогадувалася, що народилася в сім`ї янголів і
стала вигнанницею, сірим янголом. Ні добро, ні
зло не беруть її на свій бік.
Господар клубу «Темний янгол», в якого дівчина працює, теж
виявився не простою людиною. Він наказав Аді забрати душу Ірен,
її подруги. Дівчина не може відмовитися. Чи може? Адже чимало
людських душ у полоні Господаря і благають про допомогу. Вона
може загинути, допомагаючи їм. Але настав час робити вибір.
Що обере Ада - темну чи світлу сторону?
Роман Дари Корній, написаний у співавторстві з Талою
Владмировою, це не просто книга... Це мандрівка Всесвітом,
занурення у глибини власного Я, пошук відповідей...
Настільки просто тут описані усі життєві істини... Наскільки
важко самому собі у них зізнатися, адже усі ми боїмося зазирнути
у люстерко і побачити там власну душу без прикрас, такою, якою
вона є... Такою, якою її зробили наші вчинки...
Авторки спонукають задуматись над важливим запитанням:
хіба народження визначає хто ти є? І дають відповідь: ні, це
визначаєш лише ти та твої вчинки.
А які крила майорять у Вас за спиною? Білі? Чорні? Сірі?.. Чи
можливо всіх кольорів веселки?
А якого образу набуває Ваша душа?
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Корній, Д.
Петрусь химородник [Текст] : повість / Д.
Корній. - Вінниця : Теза, 2016. - 256 с.
У найчарівнішу пору року, на Івана Купайла,
коли сходить на землю Сила Сварожа, коли
превеликої міці набувають духи, добрі й лихі,
Петрусеві доведеться шукати чарівну квітку
папороті. І під час того іспиту від його
мужності залежатиме доля не тільки людей, а
навіть самих богів.
Проти нього постане лихе воїнство підступної Мари. І пропав
би Петрусь, згинув би… але ж серед його друзів – Домовик Дрім і
Лісовик Пугач, Віла Жива й сестра її Стрига. Але ж так хочеться
повернутися додому, та він не простий дванадцятирічний
хлопчик, він — химородник.
Корній, Д.
Сузір"я Дів [Текст] : роман / Д. Корній. - Х. :
Віват, 2018. - 288 с. - (Художня література).
З одного боку, ця «жіноча» історія —
трагічний родинний епос на тлі затишних
пейзажних замальовок, місцевих легенд і дівочих
таємниць, які героїня книги, юна Василина,
змалечку звіряє лише своєму щоденнику.
Здається, життя випробовує її на міцність,
вірність та любов. Ще дівчиною вона побувала у психіатричній
лікарні після смерті мами й батькової зради, тепер працює
лікарем-педіатром.
З іншого боку, це соціальна драма — трагічна історія про те, як
Василина Коморовська була готова стати Василиною Базилевич,
бо її обранець Кирило був «той самий», і що з того вийшло.
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Пристрасті в цьому романі, що нагадує трилер, вирують
навіть не шекспірівські. Адже українські роди так само не завжди
родичаються, і нас чекає справжня драма — з приворотами на
коханням, ворожінням на смерть та іншою карпатською
демонологією. Загибелі, народження, зрада і спокута смертю —
все, як у житті, але з детективною напругою і майстерним
авторським стилем.
Корній, Д.
Тому, що ти є [Текст] : роман / Д. Корній. Х. : Кн. клуб, 2012. - 240 с.
Чудова книжка про головне: дружбу,
відданність та любов, але з елементами
містики.
Закохатися ніколи не рано. Сашко з дитсадка
марив Оксаною, та вони прожили життя
нарізно. Але ніколи не пізно щось змінити.
Справжнє кохання ламає всі перешкоди, навіть перемагає смерть.
Чи то так здається?
Головний герой проніс свою любовя через все життя.
Розлучившись зі своїм першим коханням, він постійно, несвідомо
обирав жінок з однаковим, таким «рідним» для нього ім'ям.
Головна ж героїня не розгледіла в своєму почутті до друга
спражнє кохання, обрала чужу долю і прожила чуже життя.
Кажуть тяжкі хвороби виникають у людини через образи,
непрощення і смуток. Так і вона, живучи з чужим для неї чоловіком,
за якого колись з жалості вийшла заміж, все життя жаліла про
свій вибір. І на порозі смерті нарешті зустріла того, який кохав її
все життя і який просто був щасливий «тому, що вона є».
Треба завжди берегти дорогих нам людей і вчасно зізнаватися в
своїх почуттях, бо іноді другого шансу не буде.
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Корній, Д.
Чарівні істоти українського міфу [Текст] :
духи природи / Д. Корній ; худ. А. Канкава. - Х. :
Виват, 2017. - 320 с. : іл.
Ця книжка Дари Корній - чарівна. Ви не
просто погортаєте її сторінки - ви поблукаєте
стежками правічного лісу, почуєте його
дихання, подивитеся в очі старенькому
лісовикові, послухаєте чугайстрову сопілку.
Може, вам щось прошепоче мавка або
побалакає з вами поважний цар Ох... Ви постоїте біля річки заскочите русалок за їхніми пустощами, а звідти недалеко й на
гостину до суворих болотяника й болотяниці. А далі - прогулянка
полем і луками, де вас зустрінуть і польовик, і спориш, і луговик...
Та й вітри з повітрулями супроводжуватимуть вас під час
мандрівки. І насамкінець свої таємниці відкриють духи пір року.
Корній, Д.
Щоденник Мавки [Текст] : роман / Д.
Корній. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. 304 с.
Для Магдалени світ зруйнувався тієї миті,
коли її чоловік оголосив, що має коханку –
молоду, вродливу, успішну. Гранітна плита, яка
була дахом її старого світу, впала… та не
прибила, а, навпаки, вивільнила Магду. Та щоб
усвідомити це, спочатку треба було дістатися
дна… Учорашня сіра миша зі зболеним поглядом перетворилася на
жінку, яку вона бачила вві сні, – красиву, впевнену, владну… Мавку,
яка вміє зачаровувати чоловіків та розбивати їхні серця – але у
власне не впускати нікого.
Та життя плете свої візерунки, і одного разу два шляхи, яким
долею судилося бути одним, зійшлися… Та не все так просто. Бо
кохання може стати оманою.
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* При складанні посібника використано матеріали з відкритих джерел
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