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Чайковська Наталія 
Порцелянова лялька. Роман / Наталія Чайковська. — Київ : Нора-Друк, 

2022. — 336 с. 

 
ISBN 978-966-688-086-7. Тверда обкладинка 

 

Чоловік Марти знайдений мертвим. Друзі їй співчувають, але Марта 
нарешті почувається вільною. Усе почалося 5 років тому. Тоді Марта 

переживала важкий період після смерті матері. Тому, коли познайомилася з 

чоловіком, який запропонував шлюб, вона довго не вагалася, вважала, що 

новий старт допоможе пережити втрату. Але невдовзі почало відбуватися 
щось дивне. Життя Марти перетворилося на пекло. І, здавалося, вихід з 

цього пекла був тільки один… 

 
Права на переклад цієї книжки німецькою мовою вже продані в одне з 

провідних австрійських видавництв Haymon Verlag. 

 

250 грн 
 

 

Видання останніх років (за хронологією – від найновіших) 

Повний прайс можна скачати на сайті www.nora-druk.com 

 

 
 

 

Елліс Курт 

Серед вовків : Роман / Курт Елліс ; пер. з англ. Наталі Тисовської. — К. : 
Нора-Друк, 2022. — 384 с. Серія Морок 

 

ISBN 978-966-688-088-1. Тверда обкладинка 
 

Нік Крід, колишній профайлер ФБР, присвятив життя полюванню на звірів 

у людській подобі. Проте це життя вже в минулому, він повернувся додому 

в Південну Африку, де його продовжують переслідувати привиди колишніх 
поразок. Та коли у вельді біля Йоганнесбурга знаходять розчленоване й 

понівечене тіло молодої жінки, давній друг Кріда, майор поліції Елі Грей, 

залучає його консультантом у свій підрозділ. Не всі в поліції задоволені 
появою консультанта з темним минулим, та й журналісти мріють викрити 

його таємниці. Нік Крід неохоче береться до справи й одразу висловлює 

кілька припущень. Хто міг учинити такий жорстокий злочин? Колишній 
хлопець жертви, приревнувавши до нового коханого? А може, це було 

ритуальне вбивство?.. «Серед вовків» — моторошний психологічний 

трилер про метафоричних демонів з минулого і цілком реальних демонів 

сьогодення, які полюють на невинних. 
 

290 грн 
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Роздобудько Ірен 

Неймовірна. Ода до радості. Роман. / Ірен Роздобудько. — Київ : Нора-
Друк, 2022. — 368 с. 

ISBN 978-966-688-092-8. Тверда обкладинка 

 
Ця гарна молода жінка могла б зробити блискучу кар’єру в Європі: чи то в 

танцювальній трупі празького театру, чи то в літературі, чи то на теренах 

просвітництва, та й просто в світських салонах, де її вважали, за сучасним 

висловом, «іконою стилю». Її порівнювали з леді Гамільтон, мадам 
Помпадур і навіть Ґретою Ґарбо і вважали, що вона «випередила свій час». 

Натомість вона стала однією з найяскравіших постатей українського 

спротиву і загинула в Бабиному Яру нескореною. З часу життя Олени 
Теліги і її побратимів проминуло багато років, а Україна досі стоїть кісткою 

в горлі імперських амбіцій – у центрі Європи, незламним щитом між ситим 

Заходом і ненажерливим Сходом. Між життям і смертю. Стверджуючи 

своїм багатовіковим існуванням непереможність нації. 
 

250 грн 
 

  

 

 

Тведт Кріс 

Пом’якшувальні обставини. Роман / Кріс Тведт ; пер. з норвезької 
Наталії Іваничук. — Київ : Нора-Друк, 2022. — 400 с. — серія «Морок». 

ISBN 978-966-688-079-9. Тверда обкладинка 

Одного разу вночі адвоката Мікаеля Бренне розбудив телефонний дзвінок. 
Це клієнтка, Ніна Сюнде, і вона налякана. Хтось увірвався в її будинок. 

Мікаель кидається в машину, але коли він приїжджає, вже пізно: у вітальні 

на підлозі колишній чоловік Ніни, застрелений. Це схоже на очевидний 
випадок самооборони, і Мікаель впевнений, що Ніну виправдають, та 

згодом виявляється, що вона каже неправду, і за цією брехнею 

вимальовується інша історія, настільки жорстока, що в неї неможливо 

повірити. 
Ця справа наражає на велику небезпеку як самого Мікаеля, так і людей, про 

яких він дбає. 

 

250 грн 

 

 

 

Горст Йорн Лієр 

Справа 1569. Роман / Йорн Лієр Горст ; пер. з норвезької  

Наталії Іваничук. — Київ : Нора-Друк, 2021. — 384 с. — серія «Морок». 
ISBN 978-966-688-077-5. Тверда обкладинка 

Вільям Вістінґ, перебуваючи у літній відпустці, отримує анонімний лист, 

що містить набір цифр і нічого більше. Він пов’язує цифри зі старим 

шифром справи про вбивство, у розслідуванні якої він навіть не брав участі. 
Однієї літньої ночі 1999 року 17-річна дівчина була вбита по дорозі з 

роботи додому. Справу швидко розкрили, винного засудили, і злочинець 

уже відбув термін покарання. Лист є лише першим у серії, і все вказує на 
те, що за справою ховається інша історія, аніж та, яку довела у суді поліція. 

Вістінґові необхідно розшукати відправника, а також перевірити всі факти, 

але далеко не всім подобається те, що він проливає нове світло на минулі 

події. 
Четверта книжка автора в циклі Cold cases. 

 

250 грн 

https://books.nora-druk.com/
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Аль-Фіккі Сога 

Рейс Каїр – Касабланка. Роман / Сога Аль-Фіккі ; пер. з араб.  
Олени Хоміцької. — Київ : Нора-Друк, 2021. — 206 с. 

ISBN 978-966-688-084-3. Тверда обкладинка 

Головна героїня вирішує поїхати до Касабланки. Вона тікає від себе 
колишньої у пошуках чогось, чого їй бракує у її рідному місті – великому 

гомінкому Каїрі. В літаку відбувається несподівана зустріч, яка повністю 

змінює хід її життя. Прямуючи до Касабланки, дівчина поринає у спогади, 
розповідає історію свого повсякдення у Каїрі – великому місті, 

переповненому людьми і транспортом. Героїня описує стосунки зі своїми 

подругами, підмічає деталі характерів людей, які її оточують, створюючи 

яскраві портрети сучасної єгипетської молоді. 
Історія нагадує казки Шагразади з «Тисяча й однієї ночі» – кожен день 

героїня описує, детально зупиняючись на істотних дрібницях, що 

насичують оповідь яскравими характеристиками побуту та звичок єгиптян, 
а також алюзіями на єгипетську культуру й моду. 

 

170 грн 

  

 
 

 

 

Шнайдер Слободан 

Мідна доба. Роман / Слободан Шнайдер ; пер. з хорватської  

Андрій Любка. — Київ : Нора-Друк, 2021. — 488 с. 
ISBN 978-966-688-055-3. Тверда обкладинка 

Майже триста років тому з голодної Німеччини на плотах по Дунаю 

відплили перші колоністи, що мали заселити Трансильванію. Через два 
століття одного з їхніх нащадків мобілізують у дивізію СС «Галичина» і 

відправляють у горнило Другої світової, бо цього вимагає етнічне 

походження і Гітлер. Йому судилося стати вбивцею східної Європи чи 

самому померти, але доля розпорядилася інакше. 
Здавалося б, такий карколомний сюжет може бути тільки в романах, але 

найбільше вражає, що ця книжка написана на матеріалі реальних подій. А 

для автора — це ще й родинна історія, бо він розказує про свого батька. 
Саме за цю щирість і філософське звучання пригодницького сюжету 

етнічний німець і хорватський письменник Слободан Шнайдер і зібрав усі 

найголовніші літературні премії своєї батьківщини. 

 

290 грн 
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Ле Телльє Ерве 

Аномалія. Роман / Ерве Ле Телльє ; пер. з французької Іван Рябчий. —  
Київ : Нора-Друк, 2021. — 320 с. 

ISBN 978-966-688-081-2. Тверда обкладинка 

Роман «Аномалія» миттю став феноменом світової літератури. 
Запаморочливий, хитросплетений сюжет поєднує в собі детектив, 

філософську прозу, наукову фантастику та трилер. Якими б ми стали, якби 

мали змогу зробити інший вибір? Розкрили таємницю, розірвали стосунки, 

написали цю книжку? Пасажири рейсу 006 авіакомпанії Air France 
отримали шанс про це дізнатися. Всі вони жили подвійним життям, коли 

сідали на літак: Блейк, поважний сім’янин і вбивця за контрактом; Слім-

бой, нігерійський рок-співак, який приховує, що він гей; Віктор Мізель, 
визнаний критиками, але нікому не зрозумілий письменник, який раптово 

опинився на піку слави… Готуючись до посадки, літак потрапляє в зону 

турбулентності й виринає по інший бік реальності, нібито абсолютно 

знайомої, та водночас дивної. 
У своєму найамбітнішому творі Ерве Ле Телльє поєднав стилі високої й 

популярної літератури, вишуканої критики і тонкого гумору, спонукаючи 

читачів замислитись над тим, ким вони є і ким би могли бути. 
 

Роман відзначено Гонкурівською премією 2020. 

 

245 грн 
 

 

 

 

 

Гримич Марина 

Вугледар – 2099. Роман / Марина Гримич. — Київ : Нора-Друк, 2021. — 
296 с. 

ISBN 978-966-688-075-1. Тверда обкладинка 

Марина Гримич у своєму новому романі «Вугледар – 2099» зазирає в наше 
майбутнє. Принаймні так їй здається. А як воно насправді – не знає ніхто. 

Адже з кумедного прогностичного сюжету виринають добре впізнавані 

реалії, характери і звички. 

Дія роману розгортається не в Києві і навіть не у Львові, а у двох 
непримітних, на погляд сучасного обивателя, локусах. Перший – Вугледар. 

Сьогодні це маленьке, чисте і миле шахтарське містечко в Донецькій 

області, а в майбутньому – університетський і технологічний центр 
світового значення і надсучасна міська агломерація. Друге місце дії – Піски 

Удайські: нині це скромне сільце в Полтавській області, але в майбутньому 

йому доведеться рятувати, щоправда, в дуже оригінальний спосіб, 
репутацію України. 

 

170 грн 
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Келлі Марта Холл 

Бузкові дівчата. Роман. 2-ге видання. / Пер. з англійської В. Горбатька. — 
К. : Нора-Друк, 2021. — 544 с. 

ISBN 978-966-688-073-7. Тверда обкладинка 

Кароліна Феррідей працює у Французькому консульстві у Нью-Йорку. Але 
її життя кардинально змінюється, коли гітлерівська армія вторгається до 

Польщі у вересні 1939 року, а невдовзі у 1940 році окуповує Францію. 

Польська дівчина Кася Кужмерик розуміє, що її безтурботна молодість 

закінчилася, коли, після окупації Польщі нацистами, починає виконувати 
доручення підпільного руху опору. 

У напруженій атмосфері один хибний крок може мати згубні наслідки. 

Для амбітної молодої німецької лікарки Герти Оберхойзер оголошення про 
роботу у перевиховному жіночому таборі здається квитком у нові 

професійні сфери. Але вона опиняється в пастці нацистського концтабору і 

стає однією з лікарів-злочинців, що робили досліди над живими людьми. 

Життя цих трьох жінок неймовірним чином перетинається. Їхні історії 
розгортаються на різних континентах: від Нью-Йорка до Парижа, 

Німеччини та Польщі. Кароліна і Кася прагнуть відновити справедливість 

для тих, кого історія забула. 
 

Світовий бестселер! 

 

Протягом 10 тижнів роман залишався у списку бестселерів Publishers 

Weekly і увійшов у список кращих книжок 2016 року, Goodreads відзначив 

«Бузкові дівчата» як найкращий історичний роман 2016 року, а журнал 

ELLE нагородив відзнакою «Читацький приз – 2016». 

 

230 грн 
 

 

 

Роздобудько Ірен 
Фаріде. Роман-апокриф. / Ірен Роздобудько. — Київ : Нора-Друк, 2021. — 

232 с. 

ISBN 978-966-688-068-3. Тверда обкладинка 
Той, хто врятував одне людське життя, — врятував цілий світ. 

Про це не знає дівчинка, що живе в маленькому кримському Селищі. Проте 

під час Другої світової війни вона рятує єврейських дітей від неминучої 

смерті. 
А на цілу епоху пізніше її, вже стару жінку, розшукали 80 врятованих нею 

дорослих людей. 

І вона стала праведницею світу — забутою, закатованою як нацистами, так 
і радянським режимом. Це — факт. 

Все інше — апокриф, вигадка автора. Узагальнена і суб’єктивна. Як 

узагальненими і дещо фантасмагоричними є і Селище, і всі його мешканці, 
переплетені між собою, мов виноградні лози. 

 

170 грн 
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Камиш Маркіян 

Оформляндія. Чормет. Ряска. Збірка. / Маркіян Камиш – К.: Нора-Друк, 
2021. – 176 с. 

ISBN 978-966-688-072-0. Тверда обкладинка 

До цієї книги в новій, авторській редакції, увійшли три твори про темний 
бік Чорнобиля. 

«Оформляндія» – емоційний вимір зони відчуження. Погляд зсередини на 

український феномен чорнобильського сталкерства і сповідь людини, що 

роками досліджує закинутий світ. 
«Чормет» – повість про людей, які живуть біля кордону зони відчуження і 

збирають металобрухт. Про суворих і п’яних чоловіків, які несуть в брухт-

прийомки авіабомби вермахту в мішках і мріють здати на метал навіть ядро 
Землі. 

«Ряска» – оповідь про відлюдника в нетрях «амазонського» Полісся. Історія 

про глибокі трясовини, смарагдову ряску і забуття. 

 

145 грн 

 

 

 

Свейлех Халіль 

Тест на каяття. Роман / Халіль Свейлех ; пер. з араб. О. Прохорович. — 

Київ : Нора-Друк, 2021. — 208 с. 
ISBN 978-966-688-070-6. Тверда обкладинка 

Автор роману проводить читачів вулицями сучасного Дамаска та пропонує 

власний погляд на життя у місті, яке зазнало втрат під час війни в Сирії. 

Головний герой роману — письменник, який намагається зорієнтуватися в 
новій, зруйнованій війною реальності. Він показує нам, яким є повсякденне 

життя в Дамаску — водночас трагічним і рутинним. Спираючись на свій 

досвід журналіста, поета і прозаїка, Халіль Свейлех надзвичайно образною 
мовою пише про втрачені можливості, докори сумління й передусім про 

кохання, яке попри всю жорстоку реальність пробуджується у зраненій 

душі. 

Цей роман є важливим внеском у скарбницю сучасної арабської 
літератури. Він отримав престижну премію Шейха Заїда у 2018 році у 

номінації художньої літератури. 

 

140 грн 
 

 

 

Брати Капранови 

Майдан. Таємні файли. 2-ге видання. – К.: Нора-Друк, 2021. – 320 с. 
ISBN 978-966-688-067-6. Тверда обкладинка 

Настав час дізнатися правду про Майдан. 

У Революції брали участь мільйони, але що насправді сталося тоді, й досі 
залишається таємницею. 

Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто платив за Революцію? Як 

ділили владу переможці? Хто і чому здав Крим та Донецьк? Яким дивом 

встояли Одеса і Харків? 
Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, 

але й ті, хто ховався за лаштунками, хто їздив до Януковича і хто 

сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у буцегарнях, а 
також воював, лікував, працював для того, щоб Революція перемогла. 

 

140 грн 
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Жерар де Кортанз  

Фріда Кало. Безжальна врода. 2-ге видання. / Пер. з французької 
Івана Рябчія ; передм. Ірени Карпи. — К. : Нора-Друк, 2020. — 192 с. 

серія «Біографії». 

ISBN 978-966-688-058-4. Тверда обкладинка 
У біографії видатної мексиканської художниці Фріди Кало відомий 

французький письменник і журналіст Жерар де Кортанз відкриває перед 

читачами світ шалених почуттів, непримиренних пристрастей, 

безкомпромісної богеми та політичних інтриг. На сторінках цієї книжки 
постає вся суть Мексики — через образи її найвідоміших митців, її 

символи: Фріду Кало і Дієго Ріверу. 

 
Передмову до книжки написала Ірена Карпа. 

 

140 грн 

 

 

 

Гримич Марина 

Ажнабія на червоній машині. Роман. 2-ге видання. / Марина Гримич. — 

Київ : Нора-Друк, 2020. — 176 с. 
ISBN 978-966-688-059-1. Тверда обкладинка 

Словом «ажнабія» називають в арабських країнах іноземок. Дія роману 

Марини Гримич відбувається в сучасному Лівані, відомому своїм 
міжконфесійним розмаїттям, і перегукується з середньовічними арабськими 

оповідками з «Тисячі й однієї ночі». В центрі сюжету опиняються дві 

ажнабії-українки — Павлина, заміжня за сунітом Ахмадом, та Віра (лагідно 

— Вірунчик), дружина шиїта Жаввада. Павлина береться допомогти 
Жавваду порозумітися з дружиною, однак та несподівано зникає, і в 

пошуках Вірунчика Ахмад, Жаввад, Павлина, а також таємничий дуруз 

Зіяд, що несподівано приєднався до компанії, об’їжджають червоною 
машиною увесь Ліван. 

Книга пронизана делікатним гумором, який допомагає уявити специфіку 

міжетнічних шлюбів на Близькому Сході і розкрити секрети 

міжконфесійного та міжкультурного порозуміння. 

 

120 грн 

  

 

 

Горст Йорн Лієр 

Одержимий злом. Роман / Йорн Лієр Горст ; пер. з норвезької Н. Іваничук. 

— Київ : Нора-Друк, 2020. — 384 с. — серія «Морок». 
ISBN 978-966-688-057-7. Тверда обкладинка 

Інспектор поліції Вільям Вістінґ, його донька журналістка Ліне, офіцер 

Відділу давніх і нерозкритих справ Адріан Сталлер намагаються 

розплутати чергову моторошну справу. 
В’язень утік під час слідчого експерименту, йому допоміг таємничий 

напарник, якого вже багато років розшукують і називають Іншим. 

Викрадення однієї з полісменок, яка задіяна у цій справі, ймовірно, скоєне 
тими самими злочинцями. Та не всім подобається, що Вістінґ наближується 

до розкриття справи, і його відсторонюють від розслідування. 

Йорн Лієр Горст пропонує читачу новий захопливий поєдинок з 
абсолютним злом. 

 

180 грн 
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Роздобудько Ірен 

Метелик не кричить. Роман. / Ірен Роздобудько. — Київ : Нора-Друк, 
2020. — 224 с. 

ISBN 978-966-688-054-6. Тверда обкладинка 

Кожна жінка мріє вирватися з набридлого кола побутових проблем і почати 
інше життя — цікаве, насичене, незвичайне. Чи легко встояти, коли хтось 

обіцяє надзвичайну пригоду, сповнене коханням і турботою майбутнє? 

У світі, за статистикою, щорічно безслідно зникають мільйони людей. 
Більшість цих зникнень пояснюється цілком природними причинами: 

нещасні випадки, стихійні лиха. Але частина з них — це ті, хто, немов 

метелики, летять на світло, але потрапляють у полум’я, з якого вже не годні 

вирватись… 

 

140 грн 

 

 

 

Брати Капранови 

Рута. Роман. / Брати Капранови — К. : Нора-Друк, 2020. — 224 с. (Cерія 

«День Європи») 
ISBN 978-966-688-053-9. Тверда обкладинка 

Що може допомогти у скрутній ситуації? Тільки любов. Вона надає сили 

для боротьби та рятує від зневіри. А іноді навіть творить чудеса. 

У далекому 1991-му киянин Андрій Литвин служив у Вільнюсі і брав 
участь у штурмі Телецентру як радянський солдат. У 2014-му він знову 

став учасником революційних подій, але тепер уже як захисник української 

незалежності. І, на відміну від товаришів, він не лізе у сутички з 
силовиками — адже сам колись був у їхній ролі. Проте все змінюється у 

мить, коли пропадає зв’язок із дочкою Рутою, яка працює в бібліотеці 

Майдану. Український Дім захоплюють «беркутівці». І Андрій вирушає на 

пошуки дочки у всіх найгарячіших точках спекотної ночі з 18 на 19 лютого 
2014 року. 

Нова книга Братів Капранових, як завжди, стане для вас приємним 

відкриттям. 

130 грн 
 

 

 

Лундберґ Софія 

Червоний записник. Роман / Софія Лундберґ ; пер. з шведської Наталія 
Іваничук. — Київ : Нора-Друк, 2020. — 304 с. — серія «День Європи». 

ISBN 978-966-688-050-8. Тверда обкладинка 

У житті Доріс залишилися дві речі. Одна — її щотижнева розмова по 
скайпу з американською родичкою Дженні, інша — спогади, які вона 

записує, зазираючи у червоний записник, який отримала у подарунок від 

батька в дитинстві. Усі ці імена, які приходять і йдуть. Які розривають 

серце на шматки і змушують пролити сльози. Коханці та вороги… 
Записник — тоненька книжечка, де майже всі сторінки закреслені, але 

кожна з них відкриває нову пригоду. 

«Червоний записник» — це історія, яка надихне читачів підсунути зручне 
крісло ближче до вогню, взяти до рук чашку какао і коробку серветок й 

отримати своє «хюґе» від читання. 

 

170 грн 
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Мансон Річард 

Тесла: винахідник сучасності / Річард Мансон ; пер. з англ. 
Романа Клочка. – Київ : Нора-друк, 2020. – 336 с. – іл. – серія «Біографії». 

ISBN 978-966-688-045-4. Тверда обкладинка 

Нікола Тесла, вчений і винахідник сербського походження, винайшов радіо, 
індукційний двигун, неонову лампу та багато іншого. 

Справжнім проривом в науці був винахід змінного струму, що стало 

основою електричної мережі та міжміської електричної передачі. Його 
найдосконаліші ідеї не визнавались десятиліттями: сорок років у випадку з 

радіопатентом, ще довше щодо ідеї технології лазерного променя. 

Особисте життя Тесли було надзвичайно химерним. Вражаюче красивий і 

бездоганно одягнений, він був гермофобним і ніколи не потискав руки. 
Йому потрібно було дев’ять серветок, коли він сідав обідати. У пізніші 

роки він їв тільки білу їжу і спілкувався з голубами в Брайант-парку. 

Ця детальна, авторитетна та дуже читабельна біографія описує всі етапи 
дивовижного життя вченого. 

 

200 грн 
 

 

 

Тведт Кріс 

За браком доказів. Роман / Кріс Тведт ; пер. з норвезької 

Наталії Іваничук. — Київ : Нора-Друк, 2020. — 368 с. — серія «Морок». 

ISBN 978-966-688-046-1. Тверда обкладинка 
На хуторі Саннторв вбито цілу родину. Усі знають, хто вбивця, адже 

Маґнус Саннторв у той день втік з психіатричної лікарні і знайдений на 

місці злочину. 
Не має сумнівів і адвокат Мікаель Бренне, призначений захисником 

підозрюваного. Хоча справа і трагічна, вона не має юридичних проблем, є 

лише кілька дрібниць, які потрібно вирі- шити до того, як суд закінчиться, 
вважає Мікаель. Але що більше він запитує, то менше відповідей отримує. І 

коли відповіді нарешті починають надходити, те, що видавалося простою 

справою, перетворюється на суцільний жах. 

 

180 грн 

 

 

Кокотюха Андрій 

Третій рівень. Короткі історії. Збірка / Андрій Кокотюха. — Київ : Нора-
Друк, 2020. — 240 с. — серія «Морок». 

ISBN 978-966-688-048-5. Тверда обкладинка 

Кілер може отримати вигідне замовлення – але для цього треба зіграти в 

ризиковану гру. Зухвалі грабіжники взяли в заручники звичайного 
таксиста — і раптом ролі помінялися. Викрасти з музею шедевр — лише 

половина справи. Маньяк призначає самотнім жінкам побачення через 

інтернет — як це зупинити. Усе це та багато чого іншого відбувається тут і 
тепер, у вашому великому місті. 

«Третій рівень» — перша і єдина збірка короткої гостросюжетної прози 

Андрія Кокотюхи. Тут всі форми кримінальної прози: від класичного 

детективу до трилера, від шахрайської історії до іронічної новели. А 
шанувальники детективу історичного дізнаються, хто ж насправді убив 

легендарного Олексу Довбуша. 

 

120 грн 
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Гримич Марина 

Юра. Роман / Марина Гримич. — Київ : Нора-Друк, 2020. — 352 с. 
ISBN 978-966-688-051-5. Тверда обкладинка 

Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра – студент-фізик, успішний 

комсомольський ватажок, перспективний науковець-початківець — 
потрапляє в лещата непростих обставин і в пекло власних сумнівів: йому 

потрібно зробити моральний вибір, а він відчуває, що не готовий до цього. 

Адже його життя є своєрідним буфером поміж двома світами, — з одного 

боку, світом «золотої молоді», дітей секретарів ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, КДБ, 
а з іншого, — світом його мами Клавки, яка є однією з тих безіменних і 

негероїчних представників української інтелігенції, що тримають на своїх 

плечах могутній тил для шістдесятництва. 
Роман «Юра» є сіквелом, тобто незалежним продовженням роману 

«Клавка» (2019). 

 

140 грн 

 

 

 

Дуейги Жаббур 

Надруковано в Бейруті. Роман / Жаббур Дуейги ; пер. з арабської Оксани 

Прохорович. — Київ : Нора-Друк, 2020. — 202 с. 

ISBN 978-966-688-049-2. Тверда обкладинка 
Фарід, молодий ліванський письменник, хоче опублікувати свою першу 

книжку, але у видавництвах отримує відмову за відмовою. Тоді він 

влаштовується коректором в одну з найстаріших друкарень Бейруту, 
таємно сподіваючись, що йому таки вдасться колись надрукувати свій твір. 

Він завжди тримає зошит на своєму столі, і одного дня рукопис зникає, а 

невдовзі з’являється у вигляді прекрасно надрукованої книжки. Та радіти 
зарано, бо автор здогадується, що його книжка надрукована на 

банкнотному папері, а зробила це дружина боса, в яку він таємно 

закоханий.  Заплутавшись у поліцейському розслідуванні та незаконному 

флірті, Фарід виявляє, що друкарня, в якій він працює,  — зовсім не те, чим 
здається. 

У романі Жаббура Дуейги вміло поєднується захопливий сюжет з історичним 

тлом і вишуканою іронією, з якою він описує сучасне ліванське суспільство. 

 

120 грн 
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