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Чейнані, З. Школа Добра і Зла [Текст] : 

фантаст. роман. Кн.1 / З. Чейнані ; худ. Я. Бруно. 
- Х. : Ранок, 2019. - 608 с. - (Школа Добра і Зла).  

 

 
 

У Гавалдоні всі батьки тремтять від жаху. 
Повертається Директор легендарної Школи 
Добра і Зла, щоб назавжди забрати двох дітей 
до світу казки. І щоразу його вибір 
непередбачуваний. Проте Софі, білявка у 
рожевому платті і кришталевих туфлях, 
упевнена, що вона буде обрана для Школи 
Добра. Та й на місце майбутньої злої чаклунки 

вже обране дитя — Агата. Чорні сукні, думки про смерть і неприязність 
до всіх — хіба ці якості не прямий квиток до Школи Зла? Але все сталося 
не так, як гадалося: долі дівчат помінялися місцями. Можливо, це 
підказка для відгадування загадки, ким Софі та Агата є насправді? 

 
 

     Чейнані, З. Школа добра і зла. Світ без 
принців [Текст] : фантаст. роман. Кн.2 / З. 
Чейнані ; худ. Я. Бруно. - Х. : Ранок, 2019. - 528 с. - 
(Школа Добра і Зла).  

 

 
 
Софі та Агата повертаються до Гавалдона. 

Тепер, коли Директора Школи знищено, 
дівчата можуть прожити своє «Довго і 
Щасливо» вдома. Але щасливе закінчення 
казки не таке райдужне, як уявляла собі Агата. 
Вона розуміє, що любов подруги не зможе 
замінити кохання принца, і потай від Софі хоче 

повернутися назад. Бажання Агати відкриває портал до Школи. А 
точніше, до Школи Хлопців і Дівчат. Союз Агати і Софі зруйнував 
правила чарівного світу, об’єднав принцес із відьмами, чарівників із 
принцами. До чого призведе ця зміна, і чи зможуть подруги повернути 
втрачену школами рівновагу, не втративши одна одну ? 
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Чейнані, З. Школа добра і зла. Останнє 

Довго та Щасливо [Текст] : фантаст. роман. 
Кн.3 / З. Чейнані ; худ. Я. Бруно. - Х. : Ранок, 2019. - 
672 с. - (Школа Добра і Зла). 

 

 
 

Директор Школи Зла повернувся, а разом із 
ним наближаються зміни в усьому чарівному 
світі: винищити будь-яке Довго та Щасливо і 
стати володарем світу Зла. Завадити цьому 
може лише Агата та Софі, бо це їхня казка. Але 
після останньої битви з Директором дівчата 
розійшлися злісними ворогами по різні боки 

світів: Агата запроторена до Гавалдона разом із Тедросом, а Софі має 
шанс стати Королевою Зла всього казкового світу завдяки пропозиції 
Директора Школи. Але кінець казки не написаний, і Агата вимушена 
повернутися до Школи, щоб завадити планам Директора. Допоможе їй в 
цьому Софі чи боротиметься на стороні Зла? Але я мав надію, навіть 
якщо я не бачив ваше закінчення. Подивіться, як далеко ви вже зайшли, 
супроти всього. Саме тому я перемістив … сюди, щоб ви могли побачити 
правду про вашу історію. Ось чому я пожертвував своє життя за вас 
обох. Бо, порушуючи всі правила нашого світу, ви маєте можливість 
зберегти його, коли нам це найбільше потрібно. 

 
 

 
      Колфер, К.  Країна історій. Чари Бажання 
[Текст] : роман. Кн.1 / К. Колфер ; худ. Б. 
Дорман. - Х. : Ранок, 2020. - 448 с. : іл. - (Країна 
історій).  

 

 
 
Коли бабуся подарувала близнюкам 

Коннеру та Алекс «Книгу історій» — сімейну 
реліквію, вони навіть і не уявляли, що вона 
забере їх до свого світу — світу, де всі казкові 
герої справжні. Де Золотоволоска у розшуку, 
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Спляча Красуня шукає спосіб пробудити своє королівство від сну, а 
королева Попелюшка от-от народить дитинку! 
Як би казковий світ не подобався Алекс, близнюки розуміють, що мають 
повернутись додому. Зробити це можна, лише зібравши всі інгредієнти 
для Чар Бажання. Однак часу в них обмаль, бо Лиха Королева також має 
заповітне бажання і вона їм не поступиться. Справдиться лише одне 
бажання. Але чиє? 
 

 
Колфер, К.  Країна історій. Повернення 

Чарівниці [Текст] : роман. Кн.2 / К. Колфер ; худ. 
Б. Дорман. - Х. : Ранок, 2020. - 592 с. : іл. - (Країна 
історій).  

 

 
 
 Минув рік, як Алекс і Коннер повернулися з 

Країни історій. Поки близнюки сумують за 
чарівним світом, пригодами та друзями, бабуся 
рятує свій світ від Чарівниці! Вона повернулася, 
щоб заволодіти всіма королівствами та 
помститися своїм кривдникам. І, можливо, 
близнюки і не дізналися б про плани Чарівниці, 

якби одного дня їх мати не зникла. Тепер діти вирушають до бабусі самі, 
попри всі її заборони. Чи вдасться Алекс з Конером подолати злу 
чаклунку й врятувати матір? 

 
 
Колфер, К.  Країна історій. Засторога 

братів Грімм [Текст] : роман / К. Колфер ; худ. 
Б. Дорман. - Х. : Ранок, 2020. - 560 с. : іл. - (Країна 
історій).  

 

 
 
Близнюки продовжують жити у своїх 

вимірах: Коннер ходить до школи, пише казки і 
їде до Німеччини у реальному світі, а майбутня 
Фея-хрещена Алекс надолужує знання й 
навички з магії в Країні історій. І стан речей 
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таким би і лишився, якби Коннер під час своєї поїздки на батьківщину 
Братів Ґрімм не дізнався, що чарівному світу загрожує небезпека. 
Письменники 200 років тому залишили застереження в одній зі своїх 
казок про плани Французької армії щодо Країни історій. Проте як 
Коннеру передати повідомлення, якщо сестра не виходить на зв’язок, а 
портал до Країни історій зачинений бабусею? 

 
  

 
Муньйос, П. Р. Відлуння [Текст] : роман / П. 

Р. Муньйос. - К. : Форс Україна, 2020. - 512 с.  
 

 
 
Історія про кохання, людяність, красу і 

музику, що розгорнулася на тлі Другої світової 
війни і об'єднала кілька поколінь дітей з різних 
куточків світу. Коли юний Отто заблукав в лісі, 
на допомогу йому прийшли три таємничі 
дівчини. Вони подарували хлопчикові 
музичний інструмент і пообіцяли, що прийде 
день, і він врятує чиюсь душу від неминучої 

загибелі. Німеччина, 30-ті роки. Фрідріх — талановитий юний музикант. 
Але коли його батька заарештовують і забирають в концтабір Дахау, 
життя Фрідріха розбивається на тисячу осколків. 

 
 

 Бейкон, Л.  Остання людина [Текст] : 
фантаст. роман / Л. Бейкон. - Х. : Віват, 2020. - 
272 с. - (Книжкова полиця підлітка).  

 

 
 
Настав день, коли світ захопили роботи. 

Людство занепало. Планета Земля змінилася до 
невпізнанності. Кібермайбутнє з коміксів стало 
реальністю. Дванадцятирічний робот XR_935 
вважає, що це ідеальний світ ніяких війн, 
злочинів, екологічних катастроф. Ніщо й ніколи 
не виходить із ладу. Аж доки XR_935 не 
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стикається з нею — дівчинкою на ім’я Емма. Хоча це неможливо, проте 
Емма — цілком реальна… людина. І вона дещо шукає загадкову точку на 
карті. Їй конче потрібно туди дістатися. От тільки як це зробити у світі, 
де бути людиною заборонено? Може, допомога дівчинці — це шанс 
дізнатися про те, чому Емма — та людина, якій удалося вижити... 

 
 

 
      Вудфайн, К.  Загадка механічного горобця 
[Текст] : роман / К. Вудфайн. - Львів : Урбіно, 
2020. - 328 с. - (Таємниці універмагу "Сінклер"). 

 

 
 
Перший роман із серії «Таємниці 

універмагу «Сінклер». 
На початку ХХ століття в оповитому 

туманами Лондоні стається неабияка подія: 
відкривається величезний універсальний 
магазин багатія Едварда Сінклера. Ще до 
відкриття він опиняється в центрі здогадок, 

чуток і підвищеної уваги. Бо такої розкоші й різноманіття товарів, 
здається, Лондон досі не бачив. 

У цей самий сам юна Софі Тейлор, дівчина із колись багатої родини, а 
тепер кругла сирота, змушена шукати роботу. Чи варто описувати її 
радість, коли вона проходить конкурс на посаду продавчині? Та дівчині 
доведеться позмагатися з неабиякими труднощами. І насмішки й 
глузування товаришок по роботі тут виявляються не найстрашнішими. 
Напередодні відкриття чудового універмагу звідти викрадають 
унікальну колекцію коштовностей, яку власник збирався 
продемонструвати на виставці з особливої для нього нагоди. Окрасою 
колекції був механічний горобець. Прикрашена численними 
коштовними каменями пташка витьохкувала щоразу іншу мелодію. І 
ось Софі опиняється під підозрою, адже її того злощасного вечора 
бачили в залі з коштовностями. Ба більше, поруч із розбитою вітриною 
знаходять шпильку для волосся, яка належить дівчині. Тепер завдання 
Софі та її нових друзів – знайти справжнього зловмисника... 
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Алмонд, Д.  Скелліг [Текст] : повість / Д. 

Алмонд. - Х. : Віват, 2020. - 176 с. - (Книжкова 
полиця підлітка).  

 

 
 
Майк із родиною переїжджає у невеличке 

містечко і страшенно нудиться без друзів. 
Аж якось виявляє, що в їхньому 
напіврозваленому гаражі живе дивний 
виснажений буркотун на ім’я Скеллінґ. Він 
говорить якимись шарадами, та й сам по-
справжньому таємничий: здається, з-під 
його піджака випинають крила. Хлопчик 

потайки навідує загадкове створіння, довіривши таємницю тільки 
дівчинці на ім’я Міна. 

Разом із героями книжки читачі поринуть у дивовижний світ і 
спробують розгадати, ким насправді є Скеллінґ і чи причетний він до 
порятунку Майклової сестрички. Може, янголи справді існують, тільки 
вони не такі, якими ми їх уявляємо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________  
* При складанні міксу новинок використано матеріали з відкритих 
джерел 


