1

УДК
П - 75

Укладач Н. В. Щука
Редактор О. К. Карпенко
Відповідальний за випуск Т. А. Жайворонок

«Пригоди за пригодою читаю з насолодою»: рекомен. анот.
список для учнів 5-9 класів / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. В. О.
Лягіна; уклад. Н. В. Щука. – Миколаїв, 2020. - 44 с.
Рекомендаційно-анотований список присвячено пригодницьким
книгам. Тут ви знайдете літературу різноманітного направлення:
фентезійну, детективну, захопливу зарубіжних та українських
письменників.
Рекомендаційно-анотований список розраховано на учнів 5-9
класів.
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Дорогі друзі!
Хочете відправитися в захоплюючу подорож, поплавати на
справжньому піратському кораблі і відшукати загублені скарби,
надихнутися історіями героїв, нарешті побороти свої страхи! Думаєте
все це коштує шалених грошей? А ось і ні. Вам варто тільки відкрити
книгу! Пригодницькі історії, як будь-які найкрутіші американські гірки,
проведуть вас через море емоцій, познайомлять з кумедними і
безстрашними, часом сором'язливими, персонажами! Ви з головою
зануритеся в світ екшену, підключите уяву і навчитесь мислити поза
рамками!
Звичайно ж, пригодницькі книги захоплюють все більше і більше,
читати хочеться безкінечно! Але ж як обрати книги до смаку?
Світ пригод надзвичайно великий і цікавий, і аби не загубитися в
ньому і обрати цікаву для вас літературу, ми створили рекомендаційний
анотований список «Пригоду за пригодою читаю з насолодою». Тут на
кожній сторінці ви знайдете безліч цікавих книг, з якими ви поринете у
дивовижні світи, і переживете неймовірні відчуття.
Для зручності книги розташовані за віком читачів (5-6 та 7-9
класи), книги розділені на українські і зарубіжні спеціальними
позначками ***

Матеріал розміщено за такими розділами:
Фантастичні пригоди
Віртуозні детективи
Неймовірно захопливі!
Романтика пригод
Словник мандрівника
Вся інформація в розділах розташована за алфавітом
прізвищ авторів, назв і серій книг.
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Фантастичні пригоди
«Фантастика» («phantastike») – перекладається з давньогрецької
мови, як мистецтво уявляти. В літературі цей напрямок означає
створення автором цілого захопливого всесвіту з вигадками чогось
неіснуючого та магічними принадами, порушенням всіх законів фізики й
логіки та чарівними створіннями, а якщо до цього додати ще й
пригоди, то ці книги стають надзвичайними. Лише обирайте!

5-6 класи
Бачинський А. М. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки : повість
: для дітей серед. шк. віку / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - Київ
: Грані-Т, 2010. - 152 с.
Ці правдиві (ну... майже правдиві) історії, що народилися з леґенд
Прикарпаття й Тернопілля, тато Остапа й Даринки розповів з їхніх
слів. Під дією чар старого карпатського мольфара близнята Остап і
Даринка потрапляють у минуле. Щоб повернутися назад, їм необхідно
визволити опришка Івана та його кохану Марисю, доньку воєводи
Золочівського замку, з полону закляття чорного чаклуна.
Гаврош О. Д. Музей пригод : [фантастична повість : для серед. та
ст. шк. віку] / О. Д. Гаврош ; худож.-іл. А. Босенко ; худож.-оформ.
О Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 122 с.
Героям фантастичної повісті Олександра Гавроша
вдалося знайти загадковий портал переміщення у часі: він
– у нещодавно виявленій потайній музейній кімнаті, куди
будь-що-будь
вирішив
потрапити
письменникпочатківець Мирон Клаповух.
Дерманський С. Танок чугайстра : [повість : для мол.
та серед. шк. віку] / С. Дерманський ; худож. О. Шикура. 3-тє вид. - Вінниця : Теза, 2019. - 156 с.
Уночі, посеред лісових нетрів, ти стоїш і з останніх
сил стискаєш у долоні квітку папороті. А довкола все
кричить, виє, насуває... Саме така ніч випала Іванкові,
Лільці й Васькові, коли вони пішли до лісу рятувати. .
знайомого чугайстра.
Дерманський С. Царство Яблукарство : [повість : для
дітей мол. та серед. шк. віку] /С. Дерманський; худож.
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А. П. Василенко. - 4-те вид. - Вінниця : Теза, 2019. - 160 с.
Повість Сашка Дерманського «Царство Яблукарство» насамперед
привертає увагу динамічним сюжетом, сповненим фантастичних і
реальних подій. За яскравими пригодами семикласника Натана і його
друга Тимка криється символічна історія дивовижної країни, в якій
люди колись жили у злагоді та добрі, але поступово зчервивіли, і край
їхній став Царством Черв’якарством.
Костецький А. Г. Мінімакс - кишеньковий
дракон, або День без батьків : казкові,
фантастичні та пригодницькі повісті : для мол.
шк. віку / А. Г. Костецький ; худож.
Ю. А. Радіч. - Київ : Країна Мрій, 2016. - 352 с.
Казковi пригодницькi повiстi та повiстьжарт українського письменника про сучасних
школярiв, про їхню дружбу, боротьбу з лихими
чародiями, з неробами та користолюбцями, про
маленького химерного прибульця з iнших
свiтiв.
Нестайко В. З. Чарівні окуляри : правдивофантастична повість про надзвичайні пригоди
київських школярів : [для мол. та серед. шк.
віку] / В. З. Нестайко ; іл. Р. Сахалтуєва. - Київ :
Майстер-клас, 2013. - 144 с.
Тихому й непримітному школяреві Васі
страшенно поталанило - йому дісталися
чарівні окуляри, які дозволяли бачити крізь час
і простір. Вони затягли його у круговерть
неймовірних пригод і допомогли зробити не одну добру справу.
Рутківський В. Г. Гості на мітлі : казкова повість :[ для дітей мол.
та серед. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; худож. І. Михайлян. - Львів :
Вид-во Старого Лева, 2016. - 240 с.
Стара відьма разом зі своїм слугою, чаклунським котом
Аристархом, отримала відрядження з Лисої гори. Вона має прилетіти
до рідного села, де ще малою зазнала безліч принижень та образ, і
викрасти якусь дівчинку для того, щоб зробити її своєю ученицею.
Спочатку страшні посланці навіть перевиконують план.
Штанко К. Дракони, вперед! : пригодницько-детективна казкова
повість : [для серед. шк. віку] / К. Штанко ; [іл. автора ; примітки та
пояснення грушевого дракона Хоми Вербицького]. - 5-те вид. - Київ :
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А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 272 с.
Київський школяр, захопившись біологією, випадково вирощує...
дракона, який круто змінює його звичне життя... Ця феєрична казка є
певною мірою і детективом, і пародією на детектив. Тут і легке
фентезі, і дитяча «бондіана», і багато пізнавальних моментів.
***
Бінг Д. Моллі Мун і чарівна книга
гіпнозу : [повість : для дітей серед. шк.
віку]. Кн. 1 / Дж. Бінг ; пер. з англ. Н.
Косенко ; худож. М. А. Пузиренко. - Харків
: ВД "Школа", 2016. - 304 с.
Перша книга популярної серії «Моллі
Мун»
відомої
сучасної
британської
письменниці Джорджії Бінг. Звичайна
дівчинка Моллі Мун одного дня розкриває в
собі дивовижний талант гіпнотизера й
разом зі своїм другом Роккі вирушає в
подорож, сповнену захопливих пригод,
небезпечних
сюрпризів
і
цікавих
несподіванок.
Бінг Д. Моллі Мун зупиняє час :
[повість : для дітей серед. шк. віку]. Кн. 2 /
Дж. Бінг ; пер. з англ. Н. Косенко ; худож.
М. А. Пузиренко. - Харків : ВД "Школа",
2016. - 288 с.
Моллі Мун - дівчинка, в якої немає батьків, але є дивовижні
гіпнотичні здібності. На прохання однієї знайомої вона відправляється
в Америку, щоб розібратися в злочинних справах мільярдера Клетса.
Дівчинка опиняється віч-на-віч зі страшним і сильним супротивником.
Бінг Д. Моллі Мун і дивовижні часомандри : [повість : для дітей
серед. шк. віку]. Кн. 3 / Дж. Бінг ; пер. з англ. Н. Косенко, О. Голуб ;
худож. М. А. Пузиренко. - Харків : ВД "Школа", 2017. - 272 с.
У третій книжці герої опиняються в Індії XIX століття. Моллі
Мун загіпнотизував і кинув у минуле велетень-лиходій, який видає себе
за індійського магараджу. Вона випадково порушила його підступні
плани, тож лиходій вирішив прибрати дівчинку зі свого шляху.
Бінг Д. Моллі Мун, Міккі Мінус і мислечитальна машина : [повість :
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для дітей серед. шк. віку]. Кн. 4 / Дж. Бінг ; пер. з англ. Н. Сидорової ;
худож. М. А. Пузиренко. - Харків : ВД "Школа", 2017. - 288 с.
Моллі Мун вирушає в далеке майбутнє на пошуки брата-близнюка.
Там вона зустрічає лиху принцесу Фанг, незвичайних тваринолюдей,
дивакуватого професора і… мислечитальну машину, в якій дівчинка
втрачає свої гіпнотичні здібності.
Бінг Д. Моллі Мун і мистецтво перетворення : [повість : для дітей
серед. шк. віку]. Кн. 5 / Дж. Бінг ; пер. з англ. Н. Косенко, Є. Коротяєвої
; худож. М. А. Пузиренко. - Харків : ВД "Школа", 2017. - 288 с.
Батьки вирішили «підтягнути» близнюків Моллі та Міккі в
навчанні й найняли для них виховательку — кмітливу леді, яка везе
дітей на цікаву «екскурсію». Та несподівано новенька пані виявляється
зовсім не вчителькою, а… підступною чаклункою.
Буличов К. Підземний човен : фантастична повість : [для мол. та
серед. шк. віку] / К. Буличов ; пер. з рос. Є. П. Литвиненка ; худож.
Є. Т. Мігунов. - Київ : Школа, 2006. - 142 с.
Ця фантастична повість розповідає про дівчинку XXI століття
Алісу Селезньову. Аліса та її друг Пашка на унікальному кораблі
коваля Семена Івановича потрапляють у підземне королівство, яке
населяють дивні істоти.
Веллс Г. Невидимець : наук.-фантаст.
романи : [для серед. та ст. шк. віку] : пер. з
англ. / Г Веллс ; іл. Є. М. Рибальченка. - Київ
: Школа, 2009. - 304 с.
У
центрі
науково-фантастичного
роману “Невидимець” Герберта Уеллса —
образ талановитого вченого Гріффіна, що
зробив чудове відкриття і загинув у боротьбі
з буржуазним суспільством. Ученого
цькують тільки за те, що він “не схожий на
інших”, прагне чогось незвичайного, здатний
на сміливий політ думки.
Ґаланіна Ю. Є. Троє з міста : перша
книжка з циклу "Акватика" : [повість : для
мол. та серед. шк. віку] / Ю. Є. Ґаланіна ; пер.
з рос. І. М. Андрусяка ; мал. Валентини
Богданюк. - 3-тє вид. - Вінниця : Теза ;
Харків : Фоліо, 2015. - 250 с.
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Затичка, Живчик і Смугастик мріють стати, як і їхні батьки,
Королівськими Гінцями й доносити важливу кореспонденцію до
найдальших закутків Союзу Королівств. Але поки що вони – всього
лише учні, які втікають з уроків дивитися поєдинки бійців Бетта
Спленденс і яких настирливо доймає географією прискіплива вчителька
пані Коліза.
Ґаланіна Ю. Є. Літо як літо. Гінці в Ньямаголі : друга і третя
книжки з циклу "Акватика" : [повісті : для мол. та серед. шк. віку] /
Ю. Є. Ґаланіна ; пер. з рос. І. М. Андрусяка ; мал. О. Абельчакової і
В. Богданюк. - Вінниця : Теза, 2016. - 288 с.
Якщо у вас є знайомі Ньямагольці, то нехай подякують мурашкам.
Еге ж, тим самим, що схрумали сходи в одній із акватиканських зі
шкіл. Інакше б майбутні гінці Затичка,
Смугастик і Живчик сиділи б собі на
докучливих уроках. А якби вони сиділи на
уроках, то від прекрасного Ньямагола,
може, мало б що лишилося. Чому?
Спитайте
в
пришелепуватого
ньямагольського чародія. Лиш обережно:
він такий огидний тип…
Ментен Т. Мій братик мумія і
золотий скарабей : [повість : для дітей
серед. шк. віку] / Т. Ментен ; пер. з
нідерландської І. Коваль ; худож. Е. Гейс.
- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. 248 с.
Лишень спробуй уявити собі: ти —
звичайний хлопчисько з найнуднішого в
світі нідерландського села. Одного вечора
ти заходиш до своєї кімнати, відчуваєш
сморід, роззираєшся і бачиш, що в твоєму
ліжку лежить мумія. Що б ти зробив?
Ментен Т. Мій братик мумія і гробниця Ахнетута : [повість : для
дітей серед. шк. віку] / Т. Ментен ; пер. з нідерландської І. Коваль ;
худож. Е. Гейс. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 248 с.
Думмі щасливий! Після непростих випробовувань він разом із
Клаасом та Хоосом летить до рідного Єгипту, щоб розшукати
гробницю свого батька, фараона Ахнетута. Зазнавши купу
найкумедніших пригод, вони розпочинають пошуки. Однак за чотири
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тисячі років Єгипет зовсім змінився, і знайти гробницю неможливо.
Патерсон К. Міст у Терабітію : [повість : для мол. та серед. шк.
віку] / К. Патерсон ; пер. з англ. Д. Ю. Березіної. - Харків : Віват, 2019. 176 с.
Ціле літо Джесс Еронс тренувався, щоб стати найкращим бігуном
у п’ятому класі. І досягнув би мети, якби його не випередила новенька,
Леслі Берк. Але цей програш не стає на заваді справжній дружбі, і
діти цілими днями пропадають у лісі, де вигадують чарівне
королівство — Терабітію.

7-9 класи
Арєнєв В. К. Бісова душа, або Заклятий
скарб : повість-фантазія / В. К. Арєнєв ;
худож. О. В. Продан . - Нова редакція. - Київ :
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 208 с.
Скарби зазвичай шукають. Інколи за них
ладні заплатити власним життям, частіше
— життям когось іншого. А от Андрієві
Ярчуку, козаку-характернику, його життя
колись подарували, тож тепер він змушений
віддячувати благодійникові. І для цього треба
скарб заховати, але не просто заховати, а
заклясти так, як уміє тільки Андрій.
Дев’ятко Н. В. Скарби Примарних
островів : [для ст. шк. віку]. Книга 1 : Карта і
компас : роман / Н. Дев’ятко ; [іл.
А. Марковської]. - Вид. друге. - Харків :
Видавець ФОП Озеров Г. В., 2015. - 372 с.
Багато випробувань і пригод чекає на
корабель із чорними вітрилами і його команду, перш ніж вони
дізнаються таємницю скарбів Примарних островів.
Дев’ятко Н. В. Скарби Примарних островів : [для ст. шк. віку].
Книга 2 : Кохання пустельного вітру : роман / Н. Дев’ятко ; [іл.
А. Марковської]. - Вид. друге. - Харків : Видавець ФОП Озеров
Г. В., 2015. - 376 с.
Через зраду ледь не вся команда піратського корабля потрапляє у
полон. І хоча деяким в'язням вдається утекти, шляхи піратів
розходяться. Дітей забирає до столиці радник Імператора, де їх
вчитимуть у найкращій школі світу, в якій виховують імперських
командирів.
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Жолдак Б. О. Коли генії плачуть : [повісті : для дітей серед. та ст.
шк. віку] / Б. О. Жолдак ; літер. ред. І. Андрусяк. - Київ : Грані-Т, 2009.
- 280 с.
Володько і Яринка – звичайні діти з майбутнього. Проте на їхню
долю випадають незвичайні пригоди. Чого лише вартий порятунок
цілої планети, коли ти вчишся у 5-му класі! Відважність, кмітливість і
гумор – ось що веде до перемоги в найскладнішій ситуації.
Капранов В. В. Зоряний вуйко : збірка пригодницьких оповідань :
для серед. та ст. шк. віку / В. В. Капранов, Д. В. Капранов. - Київ :
Зелений пес, 2009. - 392 с.
Чи можуть у майбутньому знову з’явитися чумаки? Так —
відповідають автори. З кожним роком сонце все лютіше палить
землю, і людям врешті-решт доведеться заховатися від нього у глибокі
катакомби. Але і тоді знайдуться сміливці, які збиратимуться у валки
і знову ходитимуть по сіль, і так само, як
колись, подорожі їхні будуть повними
пригод і небезпек.
Матолінець Н. Я. Академія Аматерасу :
роман : [для ст. шк. віку] / Н. Я. Матолінець
; худож.-оформ. Є. О. Чистотіна. - Харків :
Віват, 2019. - 608 с.
Рендалл відверто не щастить: її
життя летить шкереберть, а сама вона
опиняється в химерній Академії Аматерасу,
куди приходять душі гордих богів,
перероджуючись у нескінченному русі
Колеса Долі. Тут могутні сили дрімають до
часу, коли озвуться на поклик Слів, а нові
знайомі
приховують
таємниці,
яких
небезпечно торкатися. Та шляху назад для
Рен немає, бо вона мусить відшукати
відповідь на питання, яке дзвенить у голові:
«Хто ти, Рендалл Савітрі?»
Пагутяк Г. Королівство : [пригодницький роман : для серед. та ст.
шк. віку] / Г. Пагутяк ; худож. оформ. Ф. Сергєєва. - 2-ге вид., випр. Вінниця : Теза ; Харків : Фоліо, 2010. - 382 с.
Мама саме була у відрядженні, коли почались усі ті дива. Спершу
з’явився хлопець, який перекидався лисом, а був Принцом. Тоді наш кіт
Фелікс заговорив. Зрештою відьми і все товариство Книголюбів
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намагались викрасти книжку, яка виявилась чарівною. А далі… далі
з’ясувалось, що це тільки початок пригод і що від мене залежить доля
Королівства.
Пагутяк Г. Книгоноші з Королівства : [пригодницький роман : для
дітей серед. та ст. шк. віку] / Г. Пагутяк ; [ред. С. Дерманський,
Н. Брискіна]. - Вінниця : Теза, 2016. - 287 с.
Нікому не показуй цю книжку. І не розказуй, що читаєш її. Бо на
неї і на тих, хто її читає, полюють крутиголовці. Так-так, і в
Серединному світі, і, звісно ж, в Імперії. Чи, може, не на неї, а на іншу
— з такою ж назвою?. У будь-якому разі, будь обережний. І ще одне:
кажуть, королева Олімпія скликає всіх книгонош до Королівства. Що б
це могло означати?
Папанов А. Останній лицар, або Дуже довгі канікули : роман :
фентезі/підлітковий : [для дітей серед. шк. віку] / А. Папанов ; худож.
О. В. Гарбуз. - Харків : Юнісофт, 2015. - 448 с.
Звичайний підліток Миколка, життя якого тільки й складалося,
що з комп’ютерних розваг, потрапляє в зовсім інший світ. Щоб
вибратися з незнайомої планети, йому доведеться очолити війну
гномів проти цілої держави тролів, вийти на двобій із великим Роком.
Він стане останнім Лицарем, здатним набувати сили Дракона.
Лицарем, що отримає здатність зробити кращим і свій власний світ...
Рутківський В. Г. Сторожова застава :
повість із життя Київської Русі : [для серед. та
ст. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; худож.
М. Паленко. - 6-те вид. - Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2018. - 304 с.
Повість
неперевершеного
майстра
українського дитячого історичного роману
Володимира
Рутківського
присвячена
героїчним і маловідомим сторінкам нашого
прадавнього минулого. П’ятикласник Вітько
Бубненко якимось дивом потрапляє у 1097-й
рік, де разом зі славетними праукраїнськими
богатирями Іллею Муровцем, Олешком
Поповичем та Добринею захищає рубежі
нашої землі, тобто землі Руської.
Шевердіна А. П. Крамниця щастя : повість
: [для дітей серед. та ст. шк. віку] /
А. П. Шевердіна ; худож. М. Панченко. - Київ :
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Час Майстрів, 2019. - 216 с.
Повсякденне життя невеличкого провінційного міста сколихнули
надзвичайні й таємничі події. Одного дня в містечку з’являється
дивний старий – чи то йог, чи то лікар, чи то фокусник – і відкриває
«Крамницю щастя». Відвідайте її й приготуйтеся до неймовірних
пригод!
Щерба Н. В. Часодії. Часовий ключ : [роман : для серед. та ст. шк.
віку] / Н. В. Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко ; іл. О. Закис]. - Харків : ВД
"Школа", 2019. - 352 с.
Василина — звичайна дівчинка, яка мешкає з опікункою-бабусею, —
несподівано дізнається, що її батько — впливовий маг Ефлари, світу,
створеного особливою часовою магією. Потрапивши до країни
часодіїв, фей та лютів, Василина опиняється в осередку небезпечної
гри. Навіть друзі не можуть зрозуміти, хто ж вона така. Наївне
дівча, яке нічого не знає про своє походження? Шпигунка, заслана
батьком, аби здобути трон? Чи могутня часівниця, яка вміє керувати
часом і може врятувати Землю та Ефлару від прийдешнього
зіткнення?
Щерба Н. В. Часодії. Часове серце : [роман : для серед. та ст. шк.
віку] / Н. В. Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко ; іл. О. Закис]. - Харків : ВД
"Школа", 2019. - 384 с.
Василина разом з іншими володарями семи
Часових Ключів знов опиняється на Землі. Їхня
мета - дочекатися цвітіння таємничого
Пурпурового Квіту і за його допомогою
врятувати Ефлару, часодійний світ та нашу
Землю від зіткнення.
***
Бєляєв О. Р. Людина-амфібія. Остров
загиблих кораблів. Голова професора Доуеля :
[романи : пер. з рос. : для ст. шк. віку] / О. Р.
Бєляєв ; пер. І. Базилянська ; худож. М. Гец. Харків : ВД "Школа", 2009. - 512 с.
До збірки вибраних творів одного з
основоположників
жанру
наукової
фантастики Олександра Романовича Бєляєва
увійшли романи "Людина-амфібія", "Голова
професора
Доуеля",
"Острів
загиблих
кораблів" і "Аріель", крізь які сполучною
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ниткою проходить мрія автора про людську досконалість , про
надлюдину. Такі і Іхтіандр, здатний жити під водою, і Аріель, вільно
ширяє в небесах, і, звичайно ж, геніальний хірург Доуель, який навчився
підтримувати життя в голові, відсіченій від тіла.
Ріґґз Р. Дім дивних дітей : роман.
Кн. 1 / Р. Ріґґз ; пер. з англ. В. Горбатька.
- Харків : КК "Клуб Сімейного
Дозвілля", 2017. - 432 с.
Шістнадцятирічний Джейкоб з
дитинства звик до казок свого діда про
його юність на далекому уельському
острові: про чудовиськ з потрійними
язиками і про невидимих дітей з
притулку для дивних дітей, які вміють
літати. Єдиним побічним ефектом цих
вигадок були нічні кошмари, що мучили
підлітка. Але одного разу кошмар
увірвався у його життя…
Ріґґз Р. Місто порожніх : роман. Кн.
2 / Р. Ріґґз ; пер. з англ. В. Горбатька. Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля",
2017. - 464 с.
Руїни великого міста... Загадкова небезпека, що криється серед
зруйнованих будинків... Тут опинилися Джейкоб та його друзі —
мешканці дому дивних дітей. Кожен з них наділений дивовижними
здібностями, і всі вони хочуть тільки одного — зняти страшне
закляття з наставниці міс Сапсан.
Ріґґз Р. Бібліотека душ : роман. Кн. 3 / Р. Ріґґз ; пер. з англ.
О. Любенко. - Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 480 с.
Абатон. Загадкове зникле місто, де в бібліотеці зберігаються душі
великих дивних... Старовинна легенда нагадає про себе, коли в пошуках
викрадених дітей Джейкоб, Емма і вірний Едісон, сплутавши сліди
переслідувачам у сучасному Лондоні, вирушать до вікторіанської
Англії.
Страуд Д. Амулет Самарканда : [роман : для серед. і ст. шк. віку].
Кн. перша "Трилогії Бартімеуса" / Дж. Страуд ; з англ. пер.
В. Є. Панченко. - 3-тє вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 408
с.
Ця феєрично-захоплива історія відбувається в сучасному Лондоні.
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Але не в тому, про який ми знаємо, а в Лондоні, контрольованому
чарівниками, де чимало всіляких демонів — джинів, бісів, афритів та
інших мастаків магічного світу...
Страуд Д. Око Ґолема : [роман : для серед. і ст. шк. віку]. Кн. друга
"Трилогії Бартімеуса" / Дж. Страуд ; з англ. пер. В. Є. Панченко. - Вид.
друге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 528 с.
У місті почастішали таємничі атаки на магічні установи й
заклади. Дедалі нахабніше поводиться підпільна організація
«Спротив», що взяла собі за мету повалити владу чарівників. І
найголовніше: у Лондоні з'явився ґолем - моторошне велетенське
чудовисько, непід¬датливе до будь-якої зброї й заклять, яке нищить на
своєму шляху геть усе. На наших героїв - Натаніеля і його
норовистого, але могутнього джина Бартімеуса чекають нові
випробування і неймовірні пригоди...
Страуд Д. Брама Птолемея : [роман : для
серед. і ст. шк. віку]. Кн. третя "Трилогії
Бартімеуса" / Дж. Страуд ; з англ. пер.
В. Є. Панченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА, 2019. - 496 с.
Дві тисячі років минуло відтоді, як джин
Бартімеус,
непереможний
у
битвах,
заприязнився з великим магом Птолемеєм.
Однак тепер, на Землі, потрапивши в рабство
до чарівника Ната¬ніеля, Бартімеус відчуває,
як швидко він підупадає на силі…
Фомбель Т. Тобі Лолнесс : [у 2 кн. : для
серед. шк. віку]. Кн. 1 : На волосину від
загибелі / Т. де Фомбель ; пер. з фр.
М. Марченко ; худож. Ф. Пляс. - Київ : Час
Майстрів, 2017. - 368 с.
Перший
том
гостросюжетного
«екологічного фентезі» знайомить з головним
героєм ― крихітним хлопчиком, який разом зі
своєю сім’єю живуть у казковому світі на
величезному дереві. І все було б добре, якби
його батько, великий учений, не зробив
неймовірне відкриття, яке перетворило
деревний сік на джерело енергії для механізмів.
Фомбель Т. Тобі Лолнесс : [у 2 кн. : для серед. шк. віку]. Кн. 2 : Очі
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Еліші / Т. де Фомбель ; пер. з фр. М. Марченко ; худож. Ф. Пляс. - Київ
: Час Майстрів, 2016. - 384 с.
Їхнє Дерево, наче наша планета, - цілий світ і живий організм, що
може загинути, бо ці мініатюрні люди менш
ніж два міліметри на зріст покірно
приймають культуру і суспільний устрій, які
порушують основні заповіді. Він мав лише
тринадцять років, коли на його долю випало
стільки випробувань, що витримає не кожен
дорослий.
Функе К. Володар драконів : роман /
К. Функе ; [літ. пер. із нім. І. Є. БондаряТерещенка ; іл. Л. А. Кириленко]. - Харків :
Ранок, 2013. - 512 с.
Герої цієї неймовірної історії про дружбу
безпритульного хлопчика Бена зі срібним
драконом на ім’я Лунг перекочовують зі
світу стародавніх легенд і міфів до нашого
урбаністичного сьогодення. Але навіть тут
їм доводиться шукати нову домівку в далеких
горах, ідучи за мапою корабельного щура і
зустрічаючи
на
своєму
шляху
найрізноманітніших чарівних істот.

Віртуозні детективи
Ці книги змушують читача з захопленням прочитувати кожну
сторінку: по-інакшому неможливо, адже кожен рядок розкриває все
нові й нові деталі історії. На перебіг подій можуть вплинути нові
нюанси, які читачу так цікаво підмічати саме в книгах. Детективні
історії насичують наше дозвілля доволі загадковими подіями та
явищами, лише потрібно обрати до душі!

5-6 класи
Бачинський А. М. Детективи в Артеку, або Команда
скарбошукачів [Текст] : [повість : для дітей серед. шк. віку] /
А. М. Бачинський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 192 с.
Герої повісті – тендітна юна скрипалька Оленка та її друзі Антон,
Сашко і Сергій – відпочивають у таборі на березі Чорного моря і
випадково дізнаються про таємницю захованих неподалік
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коштовностей славнозвісної Міледі, героїні роману про трьох
мушкетерів.
Воронина Л. Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру :
іронічний детектив : для мол. та серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож.
К. Білетіна. - Харків : Ранок, 2018. - 224 с.
Нездоланний Супергерой 000, як і годиться всім супергероям,
розплутує найзагадковіші злочини, перемагає найпідступніших ворогів і
рятує світ від неминучої загибелі.
Кокотюха А. А. Гімназист і Чорна Рука : пригодницько-детективна
повість : для серед. шк. віку / А. А. Кокотюха. - Вид. третє. - Київ : АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 224 с.
У Першій зразковій гімназії все зразкове – окрім учнів. Про гріхи
кожного знає лиховісний незнайомець, який називає себе Чорною
Рукою. Хто не виконає його наказів, тому непереливки. Саме через
погрози Чорної Руки починаються небезпечні пригоди звичайного
київського гімназиста Юрка Туряниці.
Кокотюха А А. Гімназист і Вогняний Змій : пригодницькодетективна повість : для серед. шк. віку / А. А. Кокотюха. - Вид. друге. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 272 с.
Після пригод із Чорною Рукою у житті гімназиста Юрка Туряниці
таємниць і загадок стало ще більше. Дивні речі кояться в столиці —
одна за одною горять українські історичні будівлі. Деякі сліди ведуть
до Першої зразкової гімназії, яка ризикує втратити репутацію ще й
через... наркотики.
Кокотюха А. А. Гімназист і Біла Ворона : пригодницькодетективна повість : для серед. та ст. шк. віку / А. А. Кокотюха. - Київ :
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 272 с.
Київський гімназист Юрко Туряниця
вже розгадав загадку Чорної Руки і переміг
Вогняного
Змія.
Але
тепер
йому
протистоїть набагато небезпечніший ворог
— невловима Біла Ворона. Так називає себе
лиходійка, котра полює на дітей в
інтернеті.
Кокотюха А. А. Таємниця козацького
скарбу : пригодницький детектив : для серед.
шк. віку / А. А. Кокотюха ; іл.
А. П. Василенка. - Вид. десяте. - Київ : А-БА16

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 224 с.
Перед тобою, любий читачу, справжній детектив, у якому береть
участь твої ровесники - тямущий Данько і спортивний Богдан,
дівчинка Галка з навіженим страусом на прізвисько Футбол, кілька
дорослих вуркаганів, а також непривітна ватага на чолі з Льонькою
Гайдамакою...
Кокотюха А. А. Таємниця зміїної голови : пригодницький детектив
: для серед. шк. віку / А. А. Кокотюха ; іл. А. П. Василенка. - Вид.
сьоме. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 256 с.
Шукачі скарбів повертаються! Тепер герої, котрі одного разу вже
розкрили таємницю козацького скарбу, вирушають на мальовниче
Поділля. Тут є старовинний княжий замок і похмурі лабіринти
підземних печер. Колись у цих краях гуляв народний месник Устим
Кармелюк. Вороги називали його розбійником. І десь там сподвижники
Кармелюка
заховали
великий
діамант
небаченої краси.
Кокотюха А. А. Мисливці за привидами :
[повісті : для серед. шк. віку] / А. А. Кокотюха
; худож. Ю. А. Радіч. - Київ : Країна Мрій,
2015. - 340 с. : іл.
Врятувати Золотий кубок від злодіїв,
вистежити привида, допомогти маленькій
дівчинці в пошуках песика, провести жахливу
ніч у мольфаровій хаті — все це під силу двом
невтомним шукачам пригод — семикласникам
Денису й Максиму.
Кокотюха А. А. Подвійний капкан :
повісті : [для серед. шк. віку] / А.А. Кокотюха;
худож. Ю. А. Радіч. - Київ : Країна Мрій, 2015.
- 240 с. : іл.
Вірні друзі Денис Черненко й Максим Білан, уже восьмикласники,
черговий раз потрапляють у вир несподіваних пригод. Читач
дізнається про подорож Максима одеськими катакомбами, про те, як
друзі знову допомогли Денисові виплутатися зі складної ситуації.
Кокотюха А. А. Полювання на Золотий кубок : [повісті : для серед.
та ст. шк. віку] / А. А. Кокотюха. - Київ : Грані-Т, 2008. - 80 с.
На старт! Увага! Марш! Починається полювання на Золотий
кубок! Здобути його і стати чемпіоном школи мріє кожен спортсмен.
Але невідомі злодії задумали його викрасти. Вони прорахували кожен
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свій крок, окрім одного: їхню таємну змову почули розумник Максим та
розбишака Денис. Врятувати Золотий кубок вони можуть. Але для
цього не можна НІКОМУ НІЧОГО РОЗПОВІДАТИ, забути про давні
образи та ворожнечу, а головне – САМИМ СТАТИ ЗЛОДІЯМИ. Нехай
навіть і з найкращих спонукань…
Кокотюха А. А. Таємниця підводного човна : пригодницька
повість : для серед. шк. віку / А. А. Кокотюха ; авт. поеми Сергій Жадан
; заг. ред. І. Малковича ; іл. А. П. Василенка. - Вид. друге. - Київ : А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с.
Вони шукали й знаходили скарби по всій Україні — на землі і під
землею. Тепер на часі — підводні пригоди. У Криму, на темному дні
загадкової бухти, лежить «Сом» — один із перших підводних човнів
Українського Чорноморського флоту.
Мельникова Д. Розбишацький детектив : повість : [для дітей серед.
шк. віку] / Д. Мельникова ; худож. М. Гермашева. - Київ : Країна Мрій,
2017. - 208 с.
Леся Дика і Сергій Василевський — справжнісінькі добрі
розбишаки. Вони не шукають пригод заради пригод —
ними керує добре серце, щира допитливість і палке
прагнення справедливості.
Мензатюк З. З. Таємниця козацької шаблі :
пригодницька повість : нова редакція : для дітей мол. та
серед. шк. віку / З. З. Мензатюк . - 2-ге вид. - Київ : АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 160 с.
Усе почалося з того, що в сімейства Руснаків
з`явилася Машка - пошарпаний, але все ж нічогенький
автомобільчик. А далі... привид повідомив, що
старовинна реліквія у небезпеці, - і почалися шалені
перегони, небезпечна, сповнена містики і захвату,
мандрівка замками України у пошуках козацької шаблі...
Птіцин А. О. Посмішка азовського крокодила :
повість : для серед. та ст. шк. віку / А. О. Птіцин. - Київ :
Грані-Т, 2010. - 160 с.
Якщо їдеш до бабусі на літо, щоб понудьгувати, то не варто
дивуватися, коли раптом опинишся у вирі дивовижних пригод. У цьому
переконалася дівчинка Квіта. Ще б пак! Адже зовсім не нудно
знайомитися з новими друзями та гостювати у плавучому ляльковому
будиночку. А от урятувати ляльку феї від зловмисників – це навіть
трішки небезпечно.
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Славна О. Пригоди Ярика, або Чарівна
мушля : [оповідки : для дітей серед. та ст. шк.
віку] / О. Славна ; худож. В. Грицьких. Миколаїв : Видавець Прокопчук Т. Ю., 2014. 44 с.
Незвичайні події і пригоди в житті Ярика
почалися відтоді, як він віднайшов на смітнику
чарівну мушлю.

***
Амасова А. Кіт Джеймс, агент 009 : [повість
: для мол. та серед. шк. віку] / А. Амасова,
В. С. Запаренко ; пер. з рос. Т. К. Щегельської ;
худож. В. С. Запаренко. - Київ : Астамір-В, 2014.
- 208 с.
Юний художник Лемминг вирушає до
Америки, щоб стати знаменитим. У дорозі він
знайомиться з котом Джеймсом - секретним
агентом. Тепер Лемминг повинен допомогти
агенту 009 позбавити світ від нового секретного
зброї, здатного змінити весь світ!
Зелле М. Тінь у темряві - детективи-розгадники : [детектив : для
дітей серед. шк. віку] / М. Зелле, С. Кнаусс ; [пер. з нім. І. Андрущенка]
; іл. Йєнса Вебера. - Київ : Дж. Дж. Агенція ГМБХ Україна, 2013. - 96 с.
Хитромудрі пригоди для мізкуватих детективинь і детективів!
Щоб розгадати дванадцять заплутаних загадок, потрібні невсипуща
увага, гостре око і справжня кмітливість! Реальний виклик, який дає
насолоду і вимагає вдумливого читання.
Конан Дойл А. Нотатки про Шерлока Голмса : [для дітей серед.
шк. віку] / А. Конан Дойл ; [пер. з рос. А. Марченко ; перем. та
адаптація А. Клімова ; худож. Н. Калініна]. - Харків : КК "Клуб
Сімейного Дозвілля", 2011. - 240 с.
Захопливі оповідання про пригоди найвідомішого детектива усіх
часів! Зловісні заплутані злочини та неймовірні загадки розплутують
геніальний Шерлок Голмс і його вірний друг доктор Ватсон.
Мур У. Двері у міжчасся : [повість : для серед. шк. віку]. Зошит
перший / У. Мур ; пер. з італ. В. Степанов. - Харків : АССА, 2018. - 224
с.
Коли трьох підлітків залишають самих у будинку і застерігають
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не шукати собі пригод... вони обов’язково їх знайдуть. Особливо якщо
цей будинок — старовинна вілла на узбережжі, кожен куточок якої
приховує безліч таємниць. Лише за один день, поки батьків не було
вдома, 11-річні близнюки Джулія та Джейсон встигають організувати
пошуки привиду, розшифрувати закодовані послання та відчинити
загадкові двері, за якими на них чекають неймовірні пригоди.
Страуд Д. Сходи, що кричать : [роман : для серед. і ст. шк. віку].
Кн. перша серії "Агенція Локвуд & К°" / Дж. Страуд ; з англ. пер.
В. Є. Панченко. - 2-ге вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 320
с.
Привиди повертаються, щоб помститися живим! Після заходу
сонця вулиці міст заполонили злі духи… Ви боїтеся смертельного
доторку привида? Коли кількість нападів духів щодня зростає, агенції
психологічних розслідувань стають популярними, як ніколи. Найменша,
найкрихкіша — та водночас і найкраща з них — агенція «Локвуд і К°»!

7-9 класи
Гридін С. В. Відчайдушні : повість-детектив :
[для серед. та ст. шк. віку] / С. В. Гридін. - Київ :
ВЦ "Академія", 2017. - 128 с.
Дмитро і його друзі, намагаючись дізнатися,
чому і куди в Озерному зникають діти, опинилися в
центрі складної інтриги. Долаючи небезпеки, вони
встановлюють особу злочинця і дивують навіть
бувалих оперативників.
Ільченко О. Г. Медгоспіталь / Madhospital :
страшна історія : [повість] / О. Г. Ільченко. - Київ :
Грані-Т, 2008. - 56 с.
У фільмі жахів найкраще бути режисером,
сценаристом, освітлювачем… Але в жодному разі
не виконавцем однієї з головних ролей. Надто
небезпечні та страшні пригоди випали на долю
трьох друзів, і зовсім не на знімальному
майданчику, а у справжній лікарні, з якої їм ледве вдалося вибратися.
Ільченко О. Г. Пастка для ґеймера : повість : для серед. та ст. шк.
віку / О. Г. Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2008. - 64 с.
Буває, юнаки й дівчата повірять незнайомцеві з віртуального світу
комп’ютерних чатів… іноді спокуса вкрасти бере гору над докорами
сумління… Можна також забути друзів і піти на зібрання таємничого
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Ордену… Але за все треба платити. І часом дуже дорого. Хто ж
допоможе у найскрутніших ситуаціях? Дівчата і хлопці, які називають
себе «командою».
Ільченко О. Г. Чорне озеро кохання : повісті : для серед. та ст. шк.
віку / О. Г. Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2009. - 120 с.
Велике місто завжди сповнене пригод і небезпек. І несуттєво, де
відбувається дія – на околицях чи в самісінькому центрі. Якщо
таємниче зникнення підлітка серед білого дня ще вкладається в межі
реальності, то що ви скажете про справжнісіньку відьму? Дві загадки,
дві справи, для слідчого Сергія Зеленського. Чи розгадає він їх?
Кокотюха А. А. Колекція гадів : [повісті : для серед. та ст. шк. віку]
/ А. А. Кокотюха. - Київ : Грані-Т, 2008. - 144 с.
Коли розум і сила не просто знаходять спільну мову, а й стають
партнерами, - жди успіху. Навіть якщо доводиться протистояти не
кому-небудь, а директору власної школи, який і без того має на тебе
зуб. Навіть якщо для того, аби подолати зло, мусиш на якийсь час
прикинутися злодієм чи зрадником. Навіть якщо в ході розслідування
стикаєшся віч-на-віч зі страшним заморським
гаддям…
Кокотюха А. А. Пригода на Геловін :
повісті : для дітей серед. та ст. шк. віку /
А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. В. С. Печеник. Харків : Бібколектор, 2019. - 94 с.
Дениса Черненка звинувачують у крадіжці
й вимагають грошей за мовчання. Допомогти
може дзвінок другові - розумнику Максимові
Білану. Але він не може відповісти, бо сам
потрапив у халепу: заблукав у катакомбах, та
ще й у Одесі.
Кононенко Є. А. Бабусі також були
дівчатками : повість : для серед. та ст. шк. віку /
Є. Кононенко. - Київ : Грані-Т, 2010. - 96 с.
Несподівана родинна історія, котру
потроху «розплутують» сучасні підлітки,
починає впливати й на їхні не менш заплутані
стосунки. Виявляється, інколи необхідно
уважно придивитися до того, що пережили і як
вчинили твої рідні за півстоліття до твого народження, аби
зрозуміти, як жити тут і зараз.
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Лапікур В. П. Детектива ! : повість : для дітей серед. та ст. шк. віку
/ В. П. Лапікур, Н. М. Лапікур. - Київ : Грані-Т, 2010. - 80 с.
Як приборкати школяра-шантажиста? Як не піддатися на
хитрощі підозрілих фірм, що ошукують клієнтів? Як розпізнати
афериста, що прикидається державним працівником? Для цього не
конче потрібно бути дорослим, достатньо вміти мислити логічно й
нестандартно – як Лесь і Богдан.
Шевченко Н. М. Привид у Домі Гукала : [повісті : для серед. та ст.
шк. віку] / Н. М. Шевченко, О. Ю. Шевченко ; літер. ред. І. Андрусяк. Київ : Грані-Т, 2009. - 144 с.
Пригоди, які нам доведеться пережити в цій книжці разом із
Командою Мрії, по-справжньому небезпечні. Не лише сучасні злочинці,
підступні викрадачі заморського птаха, а й моторошні примари з
минулого опиняються тут на шляху четвірки
«мрійливих» друзів та їхнього безстрашного
поросяти Кабачка.
Шевченко Н. М. Як не скарб, то пожежа :
[повісті : для серед. та ст. шк. віку] / Н. М. Шевченко,
О. Ю. Шевченко ; літер. ред. О. Вітенко. - Київ :
Грані-Т, 2009. - 168 с.
Коли Команда Мрії не може знайти пригод,
пригоди самі знаходять їх. І тоді звичайні літні
канікули перетворюються на захоплюючу гонитву за
скарбами, а незнайомці з Полтави виявляються
зовсім не тими, за кого вони себе видають. Гортаючи
детективи Наталки та Олександра Шевченків, ви
поринете у вир пригод і отримаєте порцію
оптимізму та гарного настрою.

***
Егеланн Т. Таємниця катакомб : [роман : для серед. та ст. шк. віку]
/ Т. Егеланн ; пер. з нор. Н. Р. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2015. - 240 с.
Книга про пригоди допитливого підлітка Роберта. Він живе в
Норвегії. Його мати працює археологом, а Роберт з радістю їй
допомагає. Дія твору відбувається в Осло та Римі. Робертові
доведеться розкрити таємниці минулого, побувати у багатьох
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небезпечних ситуаціях і, врешті-решт, врятувати світ.
Еґеланн Т. Скарб із Міклаґарда : [роман : для сред. шк. віку] /
Т. Еґеланн ; пер. з норв. О. Білої. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. 272 с.
Пригоди юного Роберта продовжуються. Археологи відшукали
стародавній корабель вікінгів - і хлопець із мамою негайно вирушили на
розкопки. Та вони навіть не сподівалися, що попереду на них чекають
ще несподіваніші відкриття!
Конан Дойл А. Пригоди Шерлока
Холмса : [оповідання : для серед. і ст. шк.
віку] / А. Конан Дойл ; пер. з англ.
М. А. Дмитренка ; іл. Н. Клочкової. - Київ :
Країна Мрій, 2014. - 352 с.
Пригоди Шерлока Холмса — перший
збірник оповідань англійського письменника
сера
Артура
Конан
Дойла
про
славнозвісного детектива. Збірник вийшов
у світ у 1892 році; головні герої оповідань
— Шерлок Холмс та його друг і колега
доктор Вотсон.
Ріордан Р. 39 ключів. Лабіринт кісток
: [роман : для дітей серед. та ст. шк. віку :
пер. з англ.]. Кн. 1 / Р. Ріордан ; [літер. пер.
І.
Є.
Бондаря-Терещенка
;
ред.
Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2016. - 272 с.
Незадовго до своєї смерті глава могутнього клану Ґрейс Кехіл
змінює свій заповіт. Тепер її численні спадкоємці опинилися перед
вибором - оба отримати 1 мільйон доларів відразу, або ж взяти участь
у змаганні, подавшись на пошуки загадкових 39 ключів, що дають владу
над усім світом
Корман Г. 39 ключів. Фальшива нота : [роман : для дітей серед. та
ст. шк. віку : пер. з англ.]. Кн. 2 / Г. Корман ; [літер. пер. І. Є. БондаряТерещенка ; ред. Н. В. Бірічева]. - Харків : Ранок, 2015. - 192 с.
Карколомні пригоди Емі та Дена тривають. Так само
продовжуються пошуки 39 ключів, схованих їхньою бабусею Ґрейс
Кехіл по всьму світу. Цього разу сліди ведуть на батьківщину Моцарта
у Зальцбург. Юних героїв, яких переслідує решта учасників змагання,
чекає випробування на мужність і кмітливість у катакомбах ченців23

бенедиктинів, штаб квартирі Уолта Діснея, у перегонах на катерах по
Венеції. Хто переможе?
Леранжіс П. 39 ключів. Кехелі проти Весперів. У лиху годину :
[роман : для дітей серед. та ст. шк. віку : пер. з англ.]. Кн. 3 / Пітер
Леранжис ; [літер. пер. І. Є. Бондаря-Терещенка ; ред. Н. В. Бірічева]. Харків : Ранок, 2015. - 240 с.
Коли семеро членів його родини були викрадені Весперами,
тринадцятирічний Ден Кехіл знав, що битиметься за їхні життя.
Також він знав, що йому протистоятиме надзвичайно сильний ворог. І
ще Ден знав, що дехто із членів його родини не врятується.
Функе К. Король злодіїв : роман / К. Функе ; [літ. пер. із нім.
І. Є. Бондаря-Терещенка ; іл. Л. А. Кириленко]. - Харків : Ранок, 2013. 496 с.
Старовинна легенда і сучасний детективний сюжет - ось те, на
чому збудована інтрига цієї неймовірної історії двох братів, Проспера і
Бо, які втекли після смерті батьків у Венецію.Чи вдасться їм уникнути
численних перешкод на шляху до нового життя, що триває в компанії
бездомних підлітків, яку очолює дванадцятирічний Сципіо на
прізвисько Король злодіїв?

Неймовірно захопливі!
Книга про подорожі та пригоди іноді читається навіть швидше за
інші: ми не можемо відірватися від оповіді, тож ніщо так не
захоплює, як гарна пригодницька історія! Цей жанр залишається з
нами все життя через те, що дітьми ми захоплюємося пригодами
через банальний інтерес, а у дорослому віці будемо прагнути читати
цікаві книжки: пригод не вистачає у сірих буднях, тож обирайте
кращих серед найцікавіших!

5-6 класи
Бердт В. Все починається в 13 : повість : для дітей серед. та ст. шк.
віку / В. Бердт. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 224 с.
Герої повісті Валентина Бердта – підлітки, які опинилися влітку в
селі, розраховуючи на страшенну нудьгу. Натомість вони
потрапляють у справжні пригоди, не раз навіть містичні – з нічними
походами на цвинтар, духами померлих, відьмами, екстрасенсами та
паранормальними подіями, від яких уже не занудьгуєш, а, навпаки, –
наковтаєшся страху…
24

Гаврош О. Д. Неймовірні пригоди Івана
Сили, найдужчої людини світу : [пригодницька
повість : для мол. та серед. шк. віку] /
О. Д. Гаврош ; [графічні кадри з фільму "Іван
Сила"]. - Вид. друге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2016. - 192 с.
Пригодницька повість розповідає про яскраві
пригоди неперевершеного гірського силача Івана
Сили. Прототипом головного героя повісті став
легендарний закарпатський богатир Іван Фірцак,
який виборов звання чемпіона Чехословаччини та
Європи з кількох видів спорту і об’їздив півсвіту,
виступаючи в цирку, де здобув чимало яскравих
перемог.
Гаврош О. Д. Пригоди тричі славного
розбійника Пинті : [повість : для серед. шк. віку] / О. Гаврош ; іл.
С. Радчук. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 20016. - 208 с.
«Пригоди тричі славного розбійника Пинті» — перша українська
повість про легендарну постать нашої історії. В її основу лягли
народні перекази про опришків.
Голубєва О. Неймовірні пригоди Мандарини Сергіївни :
[оповідання : для мол. та серед. шк. віку] / О. Голубєва ; худож.
Г. Осадко. - Харків : Ранок, 2018. - 112 с.
Головна героїня - Мандарина Сергіївна. Крім незвичайного імені у
цієї бабусі незвичайні вчинки. Вона майстер потрапляти у дивні
пригоди. Книжка - збірник пригод головної героїні.
Дерманський С. Стонадцять халеп Остапа Квіточки : [повість : для
серед. шк. віку]. Кн. перша: чудернацька / С. Дерманський ; худож.
М. Паленко. - Вид. третє. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 224
с.
В центрі розповіді – Остап Квіточка – молодий вчитель, якого
після закінчення навчання відправляють працюватити в Глинятинську
школу. Здавалося, що ж такого дивного в цьому хлопцеві (крім
прізвища ), але він ходяче нещастя – жодного дня не минає без пригод.
Дмитрієв М. Катамаран "Хі-Хі" : роман: [для серед. та ст. шк. віку]
/ М. Дмитрієв, М. Дмитрієва. - Київ : Зелений пес, 2007. - 384 с.
Пригод забагато не буває! У цьому на власному прикладі
переконалися Сашко, Ярко, Мірек та Нонна, герої книжки Миколи та
Марії Дмитрієвих “Заглушецька брама”. Влітку вони потрапили в
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круговерть карколомних інтриг і ледь не загинули в таємних переходах
підземелля Луцького замку. Щоправда, знайшли скарб...
Коршунова А. Комп і компанія : [повість : для дітей серед. шк.
віку] / А. Коршунова ; іл. Н. Міцкевич. - Київ : Час Майстрів, 2018. 232 с. : іл.
Ця книжка про те, як знайти себе у цьому зеленому, сонячному,
галасливому світі, повному пригод і несподіванок ― варто лише
натиснути кнопку «Вимкнути комп’ютер» і зробити крок назустріч
літу. Владик виріс у місті, і навіть тиждень у селі без комп’ютера й
Інтернету здається йому справжньою каторгою, примхою дорослих,
яку доведеться якось перетерпіти...
Кушнєрова Н. П. Пригоди з Ледведиком :
казкові повісті : [для серед. шк. віку] /
Н. П. Кушнєрова ; худож. А. П. Василенко. Київ : Веселка, 2012. - 232 с.
Чи кожен може похвалитися другом, який
вміє передавати думки на відстані, за лічені
секунди
долати
сотні
кілометрів,
змайструвати генний відновлювач, послати в
політ яхту і козу Маркізу? А ось Максимкові
пощастило : в нього є такий друг! Про веселі й
дуже незвичайні пригоди друзів розповіла в
повістях "Мій друг Ледведик" та "Канікули з
Ледведиком" письменниця Наталія Кушнєрова.
Нестайко В. З. Таємниця Віті Зайчика.
Пригоди Грицька Половинки : повісті : [для
дітей мол. та серед. шк. віку] / В. З. Нестайко ;
худож. К. В. Самойлов. - Харків : Белкаркнига, 2015. - 288 с.
У цій книжці юні читачі познайомляться з відомими повістями
Всеволода Нестайка «Таємниця Віті Зайчика» і «Пригоди Грицька
Половинки» про школярів, їхні веселі та дивовижні пригоди, дружбу,
виховання характерів.
Нестайко В. З. Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох
друзів : [для серед. та ст. шк. віку] / В. З. Нестайко ; худож. Є. Семенов.
- Харків : ВД "Школа", 2004. - 412 с.
Головними героями повісті є звичайні школяри з села Васюківка —
Павлуша Завгородній і Ява Рень. Розбишаку Яву та спокійного
домашнього хлопчика Павлушу об'єднує спільне бажання — бути
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відомими на весь світ.
Радушинська О. П. Зелен-день, або Чарівні русалчині коралі :
пригодницько-казковий роман : для дітей серед. шк. віку /
О. П. Радушинська ; худож. В. Якубовський. - Тернопіль : Навч. книгаБогдан, 2013. - 180 с. : іл.
Чи багато дітей можуть похвалитися тим,
що ніколи-ніколи в житті не робили ніяких
бешкетів? Близнюки Соломійка та Нестор
однозначно не належать до когорти чемних дітей,
що вони не втнуть — усе не так! А може, все саме
ТАК?
Роздобудько І. В. Пригоди на невідомому
острові : повість : [для дітей серед. шк. віку] /
І. В. Роздобудько ; худож. О. Грищенко. - Вінниця :
Теза, 2010. - 158 с.
Коли ти сядеш на надувний човен і попливеш
шукати пригод, то неодміннно потрапиш на
невідомий острів. І неодмінно зустрінеш там
знімальну групу. Хоча може з’ясуватися, що перед
тобою не актори, а… справжнісінькі пірати. А от
чи пощастить тобі від них утекти? Про Клаву і
Рено, невідомий острів і справжнісіньких піратів
— у новій повісті Ірен Роздобудько.
Фоззі. Гупало Василь. П’ять з половиною
пригод / Фоззі ; худож. С. Даниленко; ред. М. Савка.
- Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 64 с.
Усі ми з дитинства навчені вірити, що добро перемагає зло. Для
тих, хто з певних причин розчарувався чи засумнівався в цьому
постулаті — книжка напівпритчевих оповідок від Фоззі.
***
Авіжюс Й. Пригоди та походеньки Барда : [повісті : для дітей мол.
та серед. шк. віку] / Й. Авіжюс; пер. з лит. Є. Чередниченко; іл.
І. Ключковської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2009. - 352 с.
Якщо ти понад усе любиш пригоди, вони обов'язково трапляться з
тобою. Життя героя цієї книжки, симпатичного чорного пса на ім'я
Бард, раптом стало однією великою пригодою. Щоправда, інколи
небезпечною, зате з яким щасливим кінцем!
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Атакішиєв А. С. Пригоди Ібрагіма :
[казкова повість : для мол. та серед. шк. віку] /
А. С. Атакішиєв ; пер. з рос. Н. Косенко ; мал. В.
Харченко. - Харків : ВД "Школа", 2016. - 160 с.
Ця книжка розповідає про захопливі,
небезпечні (а подекуди романтичні) пригоди
юнака на ім’я Ібрагім. У які тільки халепи не
потрапляє чесний та винахідливий хлопець
разом зі своїми друзями — білим котом та білим
псом!
Буссенар Л. Капітан Зірвиголова :
[історична повість : для серед. та ст. шк. віку :
пер. з фр.] / Л. Буссенар. - Харків : Септіма ЛТД,
2006. - 352 с.
Юні, відчайдушні, сповнені рішучості й
відваги хлопці — загін Молокососів на чолі з
капітаном на прізвисько Зірвиголова —
борючись за свободу маленької республіки,
потрапляють у різні захопливі пригоди, мужньо воюють і
випробовують долю, наражаючись на смертельну небезпеку.
Вольямс Д. Велика втеча дідуся : роман : для мол. та серед. шк.
віку / Д. Вольямс ; пер. з англ. І. Ємельянової ; худож. Т. Росс. - Київ :
КМ-БУКС, 2019. - 416 с. : іл.
Зворушлива історія маленького хлопчика та йог о улюбленого
дідуся. Вирушайте разом із героями у неймовірну подорож літаком над
Лондоном і здійсніть втечу з неймовірними пригодами, сповненими
смішних ситуацій і людяності.
Гарріс Д. Ч. Казки дядечка Римуса, або Оповідки про пригоди
братика Кролика, братика Лиса та всіх-всіх-всіх : [для дітей серед. шк.
віку] / Дж. Ч. Гарріс ; переказ А. Бахмет ; іл. В. Харченка. - Харків : ВД
"Школа", 2017. - 174 с.
Казки, зібрані в цій книзі, записані Джоелем Чендлером Харрісом —
відомим американським письменником, зі слів його старого друга
дядечка Римуса. Розповідають вони про пригоди хитрого та веселого
братика Кролика, братика Лиса, Вовка та інших. Фантазія, гумор і
мудрість - ось за що ці казки люблять в усьому світі не тільки діти, а
й дорослі.
Гокінґ Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман : [для серед.
шк. віку] / Л. Гокінґ, С. Гокінґ у співпраці з К. Ґальфаром ; з англ. пер.
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Г. Лелів ; іл. Ґ. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 344 с.
Геніальний фізик Стівен Гокінґ разом із донькою Люсі запрошують
тебе, любий читачу, у неймовірну мандрівку Всесвітом… верхи на
астероїді! Які таємниці приховує Сусідський Сад? Що це за
суперкомп’ютер, який уміє розмовляти? Чому не варто стрибати на
кометі, коли вона мчить крізь космічний простір? І чи вдасться
головному героєві — допитливому сміливцеві Джорджу — визволити
свого приятеля з чорної діри?
Гокінґ Л. Джордж і скарби космосу : роман :
[для серед. шк. віку] / Л. Гокінґ, С. Гокінґ ; з англ.
пер. Г. Лелів ; іл. Ґ. Парсонза. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2017. - 344 с.
Чому Земля така особлива, що саме на ній
зародилося життя? Чи пощастить нам колись
познайомитися з прибульцями? Що цікавого
знайшли марсоходи на червоній планеті? Які
зоряні системи називають потрійними? Відповіді
на ці та багато інших питань шукають
невгамовні і допитливі дітлахи, мандруючи
космосом за допомогою чудо-комп’ютера
Желєзников В К. Життя і пригоди дивака :
[повісті : для серед. шк. віку] / В. К. Желєзников ; пер. Г. Пашко ;
худож. І. В. Гаврилова. - Київ : Махаон-Україна, 2011. - 208 с.
У книгу "Життя і пригоди дивака" увійшли дві повісті, об'єднані
загальними героями: "Зошит з фотографіями" і "Одруження дядька
Шури". Все починаться з того, що у шестикласника Борі Збандуто
від`їжджає у відрядження батько і доручає йому бути за старшого і
привітати маму з днем народження. Але в цей час в Бориному житті
відбуваються різні події: Боря закохується, і його призначають
вожатим першокласників.
Майн Рід Т. Морське вовченя, або Подорож у темряві : повість :
[для серед. шк. віку] / Т. Майн Рід ; пер. з англ. М. А. Дмитренка ; іл.
О. Полоскіної. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 288 с.
Дванадцятирічний хлопчик, який дуже любив море і мріяв про
морські подорожі, вирушає у жахливу подорож у трюмі корабля — без
води, без їжі, з величезними корабельними щурами.
Парр М. Тоня Ґліммердал : [повість : для мол. та серед. шк. віку] /
М. Парр ; переклад з норвезької Галини Кирпи ; малюнки Ошильд
Ірґенс. - 2-ге вид. - Вінниця : Теза, 2016. - 252 с.
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Тоня Ґліммердал — єдина дитина в Ґліммердалі. Такого жвавого
дівчиська тут давно не було. Найкращий Тонин друг — непривітний
Ґунвальд, якому 74 роки, і знають вони одне одного, як облуплених. Та
чи справді це так?
Распе Р. Е. Пригоди барона Мюнхгаузена :
[оповідання : для серед. шк. віку : пер. з нім.] /
Р. Е. Распе ; пер. М. Кривецька ; передм. та
адаптація А. А. Клімова ; худож. М. Мосіяш. Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. 240 с.
Головний
герой
книжки
Барон
Мюнхгаузен, людина з безліччю різноманітних
талантів і дивовижно багатою фантазією.
Разом із ним ви вирушите в морську подорож,
побуваєте у кратері вулкану, на острові зі
справжнього сиру і навіть на Місяці. А вірити
баронові чи ні - вирішуйте самі.
Сетон-Томпсон Е. Прерії Арктики :
пригодницький роман : для дітей серед. та ст.
шк. віку / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ., післям. А. Рябоконя ; передм.
автора. - Київ : Зелений пес ; Київ : ТОВ "Гамазин", 2008. - 224 с.
Кому з нас не хотілося в мандрівку в складі професійної експедиції?
Ось і трапилася нагода, та ще й яка! Подорож влаштовує сам Ернест
Сетон-Томпсон. А він, повірте, знається на цьому.
Стронґ Д. Канікули з близнятами : [повісті : для серед. шк. віку] /
Дж. Стронґ ; [пер. з англ. О. Стадника ; іл. М. Павленка]. - Львів : Видво Старого Лева, 2015. - 192 с.
А чи знаєте ви, хто така Василина-Капустина? А яке відношення
має чубатий кінь до курчат? А хто переможе в двобої – коза чи
велетенський пес? А як готувати кроликів до кролячих перегонів? Ні?
То мерщій беріться читати книжку про пригоди Ніколаса та його
невгамовної сімейки.

7-9 класи
Білий Д. Д. Дивовижні пригоди скіфа Атея. Крила Срібного
Яструба : [для серед. та ст. шк. віку] / Д. Д. Білий ; худож. В. Драпак. Київ : ТОВ "Книжкова база "Альфа", 2018. - 64 с.
Чи зможе скіф Атей з друзями допомогти своєму народу
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перемогти у великій битві з нападниками? Які небезпеки чекають на
нього під час подорожі у таємничу країну Нартію? Куди проляже
Шлях Срібного Яструба? Про все це ми дізнаємось у книзі «Крила
Срібного Яструба», яка є продовженням серії «Дивовижні пригоди
скіфа Атея».
Зубченко О. М. Перемагаючи долю:
пригодницький роман : [у 3 кн. : для серед. і ст.
шк. віку]. Кн. перша / О. Зубченко ; [ред.
М. О. Савка ; худож. оформ. Р. Попського]. Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 550 с.
Головні герої книги – брати Іванко та
Юрась опиняються у різних кінцях цього
багатостраждального світу. Перебуваючи на
чужині – один в Китаї, другий – в Туреччині,
брати не забувають того щастя, яке дали їм
люблячий батько та ласкава мати, і хоча
чужинські звичаї та віра мали вбити цю
пам’ять, та поклик рідної землі є сильнішим.
Зубченко О. М. Перемагаючи долю :
пригодницький роман : [у 3 кн. ; для серед. і ст.
шк. віку]. Кн. друга : Козацьке щастя /
О. Зубченко ; [ред. М. О. Савка ; худож. оформ.
М. Фоя]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 320 с.
1638 рік, на Лівобережжі лютують коронні війська Миколая
Потоцького та Яреми Вишневецького. Козацький обов’язок змушує
Івана Рубая і його вірних друзів-козаків Юрка, Петка та Миколу
покинути коханих дівчат та стати на захист рідної землі.
Зубченко О. М. Перемагаючи долю : пригодницький роман : [у 3
кн. ; для серед. і ст. шк. віку]. Кн. третя : Повій, вітре! / О. Зубченко ;
[ред. М. О. Савка ; худож. оформ. М. Фоя]. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2018. - 528 с.
У цьому романі – історія про кохання, непідвладне часу і відстані;
історія про дружбу попри усі перешкоди та готовність рятувати
близьких навіть зі смертельної небезпеки; історія про жагу до життя,
а понад усе – щира любов до рідної України.
Черкасенко С. Ф. Пригоди молодого лицаря : історичний роман :
для ст. шк. віку / С. Ф. Черкасенко ; іл. В. М. Куща. - Київ :
Національний книжковий проект, 2011. - 352 с.
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Захоплюючий історико-пригодницький роман, рівних якому в
українській літературі важко знайти. Письменник вдало поєднує
історичну правду зі сміливою уявою, вмінням здивувати і захопити
читача, поринути разом із героями твору у дивовижний світ
романтики, козацької відваги, мужності й лицарської звитяги.
***
Верн Ж. Кругом світу за 80 днів : роман : [для дітей серед. та ст.
шк. віку : пер. з фр.] / Ж. Верн ; іл. Роберта Інґпена. - Київ : МахаонУкраїна, 2014. - 272 с. : іл.
Ексцентричний англієць Філеас Фогг б`ється об заклад, що зможе
об'їхати земну кулю не більше ніж за 80 днів. Разом зі слугою Жаном
Паспарту
Фогг
вирушає
в
подорож,
використовуючи
найрізноманітніші види транспорту.
Верн Ж.
П’ятнадцятирічний капітан / Ж. Верн. Капітан
Зірвиголова / Л. Буссенар ; пер. з фр. І. Л. Базилянської ; іл. М. Гец. Харків : ВД "Школа", 2011. - 576 с. : іл.
У виданні вміщено одразу два відомих
французьких романи про відважних, рішучих,
благородних капітанів. Їх захопливі пригоди ще й
досі підкорюють серця мільйонів читачів в
усьому світі. Познайомтеся ближче з юними
Діком Сендом та Жаном Грандьє..
Вільсон Ч. Робін Гуд / Ч. Вільсон, Дж.
Макспедден. Айвенго / В. Скотт ; [до зб. в
цілому] ; пер. з англ. І. Л. Базилянської ; іл. М.
Гец. - Харків : ВД "Школа", 2009. - 528 с.
В одному виданні зібрано одразу два відомих
твори англійської літератури: про благородного
Робіна Гуда, який разом із хоробрими побратимами грабував жадібних
багатіїв та допомагав бідним, та мужнього красеня Айвенго, чия
лицарська честь була заплямована підступними ворогами..
Вольямс Д. Бабця-бандитка : роман : для мол. та серед. шк. віку /
Д. Вольямс ; пер. з англ. І. Ємельянової ; худож. Т. Росс. - Київ : КМБУКС, 2019. - 224 с.
Знайомтеся, це Бенова бабуся. Вона наче зійшла зі стоінок
підручника: товсті окуляри, сиве волосся, латки на закасаних рукавах,
та виявляється що вона... міжнародна злодійка, викрадачка
коштовностей!
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Ґейман Н. Книга кладовища : роман /
Н. Ґейман ; пер. з англ. С. Філатової ; іл.
Д. МакКіна. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 352 с.
Однієї жахливої ночі немовля дивом
рятується від безжального вбивці. Малий
виповзає з будинку і потрапляє на старе
кладовище, де знаходить надійний прихисток.
Мешканці кладовища дають хлопчикові ім’я,
виховують і опікуються ним. Тут він
навчається і потрапляє у вир неймовірних
пригод,
які
допоможуть
хлопцеві
подорослішати та полюбити світ живих —
небезпечний, хвилюючий та звабливий.
Дюма А. Три мушкетери : [роман : для серед. і ст. шк. віку] /
А. Дюма ; пер. з фр. Б. Лети ; худож. Н. В. Клочкова. - Київ : КМ-БУКС,
2017. - 768 с.
Головного героя твору немає потреби представляти: про
д'Артаньяна — запального гасконця, майстра фехтування та
захисника королівської честі — чули всі. Його друзі-мушкетери —
втілення лицарської честі й відваги. Динамічний сюжет та карколомні
пригоди зроблять читання по-справжньому захопливим.
Енде М. А. Г. Нескінченна історія : [казкова повість : для дітей
серед. шк. віку] / М. А. Г. Енде ; [пер. з нім. Ю. Прохаська за ред.
И. Кіяновської ; худож. оформ. Р. Романишин, А. Лесіва]. - Львів : Видво Старого Лева, 2015. - 558 с.
До хлопчика Бастіана потрапляє книжка «Нескінченна історія», з
якої він довідується про чарівну країну Фантазію, про дивовижних
жителів цієї країни та про смертельну небезпеку, яка загрожує
існуванню Фантазії.
Кіплінг Р. Д. Нові пригоди Сталкі та його команди : шкільні історії
/ Р. Д. Кіплінг ; з англ. пер.: Б. Стасюк, С. Стець ; за заг. ред.
В. Чернишенко ; передм. В. К. Арєнєва ; прим. Б. Стасюка. - Тернопіль :
Навч. книга-Богдан, 2016. - 224 с.
Шкільні історії про Сталкі — особлива сторінка творчості
всесвітньо відомого письменника Ред’ярда Кіплінґа. Адже написано їх
на основі його власного досвіду навчання у Коледжі збройних сил у
Вестворд-Гоу! Бунтарські та зухвалі пригоди Сталкі та його компанії,
хоча й створені понад сто років тому, — це щось нове у хлопчачій
підлітковій прозі. Українською перекладено вперше.
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Корчак Я. Пригоди короля Мацюся : повість-казка : для серед. та
ст. шк. віку / Я. Корчак ; пер. Б. Чайковський ; худож. Р. Попський. - 2ге вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. - 534 с.
Малий Мацюсь ще не вмів ні читати, ні
писати, коли після смерті батька йому довелося
сісти на трон. Якби не Фелек, простий
кмітливий хлопець, Мацюсь так ніколи й не
довідався б, що багато дітей його королівства
живуть дуже бідно.
Купер Д. Ф. Останній з могікан : роман : [для
серед. та ст. шк. віку] / Дж. Ф. Купер ; з англ. пер.
Р. І. Доценко ; іл. Н. В. Клочкової. - Київ : Країна
Мрій ; Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 432 с.
Дія роману відбувається під час колоніальних
воєн у Північній Америці. Деякі індійські племена
майже повністю знищені. Красуні Кора й Аліса,
майор Гейворд, мужній мисливець Соколине Око
та їхні відважні друзі Чингачгук і Ункас мають
подолати безліч перепон і небезпек на шляху до
мети — англійського форту Вільям-Генрі, де на
дівчат чекає батько.
Паласіо Р. Дж. Диво : [роман : для серед. та ст. шк. віку] / Р. Дж.
Паласіо ; пер. С. О. Колесник. - Харків : Віват, 2016. - 368 с.
Головний герой роману «Диво» – п’ятикласник на ім’я Огест
Пуллмен, хворий на рідкісну хворобу. Риси обличчя хлопчика наче
переплутані. Зазвичай це викликає в людей жах…Аж ось дитина
потрапляє до звичайної школи, де на неї чекають нові труднощі,
знайомства та ще багато чого. Читачі дізнаються, що почуття
гумору й дружба можуть створити справжнє диво.
Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада : [історико-пригодницький
роман : для серед. та ст. шк. віку] / Р. Сабатіні ; [переказ з англ.
О. Донічевої] ; іл. В. Г. Котлярова. - Київ : Країна Мрій, 2013. - 384 с.
Авантюрний роман про піратів Карибського моря. Ця книжка –
для тих, кого захоплюють пригоди, чесні та сміливі герої, морські бої,
пошук скарбів і справжні почуття. Книжка про мужність і
шляхетність, про любов і дружбу, ненависть і зраду. Це один із тих
творів, якими зачитуються юні романтики в усіх країнах у всі часи.
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Сенкевич Г. У пустелі та джунглях : повість
/ Г. Сенкевич ; пер.з пол. Р. Михайлюка ; [худож.
оформ. М. Олійника]. - Київ: Знання, 2019.- 334 с.
Пригодницька повість “У пустелі та
джунглях” відомого польського письменника,
лауреата Нобелівської премії Генрика Сенкевича
(1846—1916) — єдиний твір, написаний ним для
дітей. Автор багато мандрував африканським
континентом, докладно вивчав історичні
джерела. Любов до дітей, глибоке розуміння
їхньої психології поєднані у повісті з докладними
історичними та географічними відомостями про
Африку.
Сетон-Томпсон Е. Два маленьких дикуни : повість : [для серед. та
ст. шк. віку] / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ. Л. Т. Солонька,
М. Р. Головко. - Київ : Знання , 2017. - 367 с.
Головного героя твору, хлопчика Яна, ваблять закони й таємниці
дикої природи. Якось йому випадає нагода провести літо разом з
другом у лісі. Хлопці вдають із себе індіанців, живуть за їхніми
законами та стають справжніми слідопитами й мисливцями. Життя
на лоні природи, у тісній взаємодії з лісовими мешканцями, сповнене
неймовірних пригод і дарує героям незабутні враження.
Тімайєр Т. Хроніки шукачів світів. Скляне прокляття : [роман : для
серед. та ст. шк. віку : пер. з нім.] / Томас
Тімайєр. - Харків : Ранок, 2015. - 464 с.
Високо в горах Бандіагари у Французькому
Судані (сучасному Малі), етнограф Рихард
Беллхайм у жовтні 1893 року виявив покинуте
багато століть тому місто таємничого народу
теллем, який прибув у ці краї з Центральної
Сахари. Згідно з переказами, ці люди мали
дивовижні астрономічні знання…
Тімайєр Т. Хроніки шукачів світів. Подих
диявола : [роман : для серед. та ст. шк. віку :
пер. з нім.] / Томас Тімайєр. - Харків : Ранок,
2015. - 416 с.
За дванадцять років після руйнівного
виверження вулкана Кракатау в протоці між
Явою та Суматрою, країна усе ще не може
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знайти спокій. Із глибин землі піднімається жовтий туман, а ночами
звідти з’являються моторошні створіння. Єдиною людиною, здатною
розкрити таємницю кам’яних дияволів із острова Ява, виявляється
Карл Фрідріх фон Гумбольдт, фахівець із непояснених явищ і керівник
команди безстрашних шукачів.
Тімайєр Т. Хроніки шукачів світів. Палац Посейдона : [роман : для
серед. та ст. шк. віку : пер. з нім.] / Томас Тімайєр. - Харків : Ранок,
2015. - 480 с.
Усього за кілька тижнів після сенсаційного повернення з Міста
заклиначів дощів Карл Фрідріх Донхаузер, який називає себе сином
видатного натураліста Вільгельма фон Гумбольдта, береться до нової
справи. Йому та його вірним супутникам належить
відшукати в Егейському морі причину таємничого
зникнення кількох десятків кораблів.
Феслер М. Ліззі Карбон та клуб невдах : повість:
для дітей ст. шк. віку. Кн. 1 / М. Феслер ; пер. з нім.
М. Запорожець. - Харків : ВД "Школа", 2019. - 224 с.
Дівчину Ліззі Карбон, як на лихо, переслідують
невдачі. А хто ж любить таких, як вона? Таким доля
прописана наперед — пасти задніх, ховати очі,
присоромлено червоніти й дружити хіба що зі
щоденником... Та одного дня оголошений дирекцією
шкільний проект долучає її до компанії ще кількох
нещасливців. Цікаво, що за проект у них вийде?
«Тридцять три нещастя»? «Лиха година»? «Повний
провал»? Побачимо, на що здатен цей клуб невдах…

Романтика пригод
Інколи нам потрібно зануритися у світ почуттів через сірість
буднів, а хтось потребує певного інструменту задля того, щоб
відшукати на дні власної душі хоч якісь почуття. Романтичні книги
схильні викликати в нас сміх та сльози, переживання та справжні
почуття, лише обирайте до душі.

5-6 класи
Рутківський В. Г. Ганнуся : весела пригодницька повість : [для
мол. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; іл. І. Клочковської. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2015. - 252 с.
36

Ця повість для тих, хто не знає, що відро з колодязя можна
витягти кішкою, хто не вміє відрізнити курку від квочки чи здає до
металобрухту цілий бульдозер - але хто хоче відкривати нові світи,
знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що дорослих теж
можна ставити в куток.
Рутківський В. Г. Ганнуся. У гості до лісовика : весела
пригодницька повість : [для мол. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; [худож.
І. Ключковська]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 232 с.
Ця повість є продовженням повісті «Ганнуся». Третій «А»
подорослішав на рік, проте від того життя його не стало нуднішим.
Ще б пак – хіба можна всидіти в наметі посеред лісу, коли невідомі
злочинці попереджають, щоб ви поводилися тихо і нікуди не висовували
свого цікавого носа?

***
Абеді І. Лола шукає подругу : [повість : для мол. та серед. шк. віку :
пер. з нім.]. Кн. 1 / І. Абеді ; худож. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2017. 224 с.
Лолин тато родом із Бразилії, а її тітка заввишки лише вісімдесят
сантиметрів. А ще від неї божеволіють мільйони шанувальників, коли
вночі вона перетворюється на знамениту поп-зірку Джекі Джонс. Але
чого в Лоли немає, то це найкращої подруги — а знайти її дівчинці
хочеться понад усе на світі!
Абеді І. Сенсаційний репортаж Лоли :
[повість : для мол. та серед. шк. віку : пер. з
нім.]. Кн. 2 / І. Абеді ; худож. Д. Генце. - Харків
: Ранок, 2016. - 176 с.
Інтерв’ю з феєю? Нічого особливого для
Лоли! Принаймні уві сні, коли вона
перетворюється у відому журналістку Ло Фе.
Тож, коли заходить мова про випуск шкільної
газети, Лола з подругою Фло вирішують
написати статтю, яка буде гідна першої
сторінки.
Абеді І. Секретна місія Лоли : [повість : для
мол. та серед. шк. віку : пер. з нім.]. Кн. 3 / І.
Абеді ; худож. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2012.
- 224 с.
Ночами
Лола
перетворюється
на
37

знаменитого секретного агента на ім’я Джейн Фонд і рятує світ. Та
вдень роль супершпигунки вдається їй зовсім не так добре. А тим
часом ресторан, що належить її батькові, переживає важкі часи:
відомий критик загрожує написати про нього розгромну статтю, яка
відверне від ресторана й тих небагатьох відвідувачів, які є нині.
Монтгомері Л.-М. Джейн з Пагорба Ліхтарів : повість : для серед.
та ст. шк. віку / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. Х. Кунець ; худож.
оформ. І. Ключковської. - Львів : Свічадо, 2015. - 252 с.
Одинадцятирічна Джейн разом зі своєю мамою і суворою бабусею
живуть у Торонто. Одного дня вона дізнається, що батько, якого
вважала померлим, насправді живий і мешкає на Острові Святого
Едварда. Ця книжка - сповнена тепла повість про те, що мрії
здійснюються, і про те, що в кожному з нас прихована велика сила —
потрібно тільки трішки віри і любові, щоби її розпізнати.
Монтгомері Л.-М. Емілі з Місячного Серпа : [перший роман
трилогії про Емілі]. Кн. 1 / Л.-М. Монтгомері ; з англ. пер.
О. Бурячківський ; іл. І. Ключковської. - Львів : Свічадо, 2014. - 416 с.
Героїня роману, дівчинка Емілі — сирота. Її, що втратила матір, а
згодом і батька, беруть на виховання родичі матері. Відтак вона
звикає до нової родини, пристосовується до нового, незвичного
середовища, набуває щирих і відданих друзів, розвиває свій
літературний хист, аби в майбутньому стати відомою письменницею.
Сульбер А. А. Хто проти суперкрутих : [повість : для серед. шк.
віку] / А. А. Сульберґ ; пер. з норв. Н. Р. Іваничук. Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 208 с.
Дванадцятилітня Анне Беа вважає себе
потворою, та й у школі на неї поглядають
співчутливо. А дехто, особливо трійко крутелиць
із їхнього класу, взагалі відверто з неї глумляться.
Тому дівчинка мало з ким спілкується, і якби не
найкращий друг Нільс, її життя було б зовсім
нестерпним. Але Анне Беа доведеться поглянути в
очі своїм найбільшим страхам і дати відсіч
суперкрутим.
Сульберґ А. А. Привиди проти суперкрутих :
[повість : для серед. шк. віку] / А. А. Сульберґ ;
пер. з норв. Н. Р. Іваничук. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2018. - 200 с.
Анне Беа тепер не впізнати! Дівчинка значно
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посміливішала, відколи ми бачилися з нею востаннє: вона тепер співає у
гурті і навіть наважується поїхати у шкільну поїздку в гори. У цій
мандрівці і її друзі, і суперкруті з вищої касти спізнають нові пригоди і
більше дізнаються одне про одного.
Сульберґ А. А. Таємниця суперкрутих : [повість : для серед. шк.
віку] / А. А. Сульберґ ; пер. з норв. Н. Р. Іваничук. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2018. - 184 с.
Здавалося б, життя Анне Беа складається якнайкраще: тепер у
неї є коханий, з яким вона виступає у найкращому музичному гурті
школи. Та виявляється, мати коханого – не така вже й проста справа.
А тут ще й нова учениця Наталія, яка з’являється у їхньому класі,
несподівано стає суперницею Анне Беа.

7-9 класи
Бачинський А. М. З Енштейном у рюкзаку : повість : для серед. та
ст. шк. віку / А. М. Бачинський ; худож. М. Вінклер. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2019. - 152 с.
Мандрівка школярів у гори, яка мала би стати чудовим
відпочинком, обернулася несподіваною пригодою для трьох
однокласників — красеня-футболіста Олега, красуні Солі та тихого і
таємно закоханого у Солю Юрка. Як знання законів фізики та вміння
застосувати їх на практиці допомогло підліткам у небезпечних для
життя умовах — читайте у захопливій пригодницькій повісті.
Гридін С. В. Незрозумілі : [повість : для
дітей ст. шк. віку] / С. В. Гридін. - Київ : ВЦ
"Академія", 2017. - 128 с.
Можна
витерпіти
безвихідь
і
дочекатися, здавалося, недосяжного кохання,
якщо бути справжнім, мати друзів і відвагу
постояти за них як друг. Якщо вміти
розуміти і ставати зрозумілішим. Такими є
шлях і досвід юного героя цієї повісті,
сповненої
драматичних
напружень,
неординарних пригод і щемливих переживань.
Матолінець Н. Я. Академія Аматерасу :
роман : [для ст. шк. віку] / Н. Я. Матолінець ;
худож.-оформ. Є. О. Чистотіна. - Харків :
Віват, 2019. - 608 с.
Це історія про те, що найзапекліші битви
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— завжди з собою, найважливіші подорожі — у глибини власної душі, а
любов і дружба варті того, щоб виходити за межі своїх можливостей,
стіни законів та навіть за грань життя і смерті. Адже не треба
бути могутнім богом, щоб бути людиною.
Павленко М. С. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду
Кулаківських [Текст] : [повість : для серед. та ст. шк. віку]. Кн.1 /
М. С. Павленко ; іл. О. Ваніфатової ; [ред. Н. Брискіна]. - 5-тє вид.,
стереотип. - Вінниця : Теза, 2015. - 224 с.
Гадаєш, казки – то тільки дитячі баєчки і чудес на світі не буває?
Але якщо над красенем однокласником висить родове прокляття, якщо
тебе домучили нічні жахіття сусідської квартири, якщо тітоньку
треба рятувати від її ж власного весілля, а старовинна шафа
перетворюється на машину часу, і про все це навіть не здогадуються
такі розумні батьки, – ти ніде інде, як у казці.
Павленко М. С. Русалонька із 7-В та Загублений у часі : [повість :
для серед. та ст. шк. віку]. Кн. 2 / М. С. Павленко ; іл. О. Ваніфатової. 4-ге вид., стереотип. - Вінниця : Теза, 2019. - 216 с.
Таємниці, таємниці! Мабуть, Софійка їх до себе притягує. Бо ж
хіба можна лишатись осторонь, коли вночі у покинутому замку лунає
музика, а порожніми залами блукає самотній привид?! Привид, що...
загубився у часі.
Павленко М. С. Русалонька із 7-В проти
русалоньки з Білокрилівського лісу [Текст] :
[повість : для серед. шк. віку]. Кн.3 / М. С.
Павленко ; іл. О. Ваніфатової. - 5-те вид. Вінниця : Теза, 2019. - 282 с.
І знову – суперниця! Весь клас ахнув! Струнка
й тоненька, мов очеретинка. Очі – два бездонні
озерця. Коси – до колін, як у ляльки Барбі з
вітрини найдорожчого магазину… Милувалися
нею всі: школярі, вчителі, технічки. А на перервах
під кабінетом, у якому перебував її, Софійчин, 7В, ніби випадково збиралися старшокласники. На
Кулаківського можна махнути рукою: пропав
остаточно! Але ж Сашко?!.

***
Абґарян Н. Ю. Манюня : повість / Н. Ю. Абґарян ; пер. з рос. В. О.
Прокопович ; худож. Т. Ф. Філатова. - Київ : РІДНА МОВА, 2016. - 384
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с. : іл.
«Манюня» — світла, пронизана сонцем і запахами східного ринку
та напрочуд смішна розповідь про дитинство, про двох дівчаток-підлітків — Наріне і Манюню, про грізну й добру Ба — бабусю Манюні та
про їхніх родичів, які постійно потрапляють у кумедні ситуації. Це те
саме тепле, пустотливе і сповнене веселих пригод дитинство, що його
кожна людина згадує, як найщасливіші миті життя.
Джордж Д. Д. Сонце і Місяць, Сніг і Лід : роман : для серед. та ст.
шк. віку / Дж. Д. Джордж ; пер. з англ. Г. Рис. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2018. - 384 с.
Наймолодша з дев’яти дітей дроворуба не має імені. Дівчина живе
з родиною на далекій Півночі, де панує вічна зима, у чому нібито винні
тролі. Якось вона рятує чарівного оленя, і за це він дарує дівчині ім’я
та здатність розуміти мову тварин. Одного дня до дроворубової
хатини приходить величезний білий ведмідьізбйорн і пропонує угоду:
якщо дівчина житиме з ним у палаці один рік та один день, він подарує
її сім’ї багатство. Яку таємницю приховує ізбйорн і чи вдасться
дівчині її розгадати — читайте у захопливому романі.
Заґґ З. Дівчина Онлайн : [роман : для ст. шк. віку] / З. Заґґ ; пер. з
англ. Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 424 с.
Пенні — шістнадцять, тож, як і в багатьох підлітків, її життя не
таке просте, як видається. Дівчина захоплюється фотографією, має
найкращого друга Елліота, та не може порозумітися з однолітками.
Про свої розчарування, конфузи, стосунки з хлопцями та панічні атаки
вона чесно й відверто розповідає у своєму блозі під
ніком Дівчина Онлайн. А тоді весь світ наче
змовляється проти неї.
Коллінз У. Жінка у білому : роман : для серед. і
ст. шк. віку / У. Коллінз ; пер. з англ. О. М.
Мокровольського ; худож. Н. В. Клочкова. - Київ :
КМ-БУКС, 2016. - 672 с.
Події, описані у книзі, відбуваються в Англії в
1850 році. В основу твору покладено гострий
захоплюючий сюжет про злочин, який було скоєно
заради грошей. Визнаний майстер інтриги, У. Коллінз
вдало поєднує детектив з любовною історією.
Оповідь ведеться від різних осіб, у хронологічному
порядку, що дозволяє всебічно осягнути події та
вчинки персонажів.
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Монтгомері Л-М. Енн із Зелених Дахів : роман / Л.-М. Монтгомері
; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2016. - 320 с.
Події цієї чудової книжки відбуваються в далекій Канаді, на
острові Принца Едварда. На фермі Зелені Дахи живуть немолоді вже
брат із сестрою, Метью й Марілла Катберти. Якось вони вирішили
взяти із сирітського притулку хлопця, котрий міг би допомагати їм у
господарстві. Проте їхньому здивуванню не було меж, коли виявилося,
що замість хлопця до них прибула руденька худорлява дівчина, Енн
Ширлі. І в цієї незвичайної істоти виявилася напрочуд химерна вдача!
Стівенсон Р.-Л. Чорна стріла : роман : для серед. і ст. шк. віку /
Р. -Л. Стівенсон ; пер. М. А. Дмитренко ; худож. О. В. Воронкова. - Київ
: Країна Мрій ; Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 272 с.
Дія роману відбувається у XV cтолітті, під час війни Червоної та
Білої троянд. Юний Дік Шелтон зустрічається з ватажком вільних
стрільців і переживає багато пригод. Перш за все цей твір про
мужність і шляхетність, сміливість і героїчні подвиги, про людей, які
вірять, що кохання може перемогти все на світі.
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Словник мандрівника
All inclusive (ол-інклюзів) - система обслуговування в готелях, за
якої харчування, напої (найчастіше місцевого виробництва) і багато
видів послуг включені у вартість проживання.
Check-in (чек-ін, чекінитися) - якщо йдеться про готелі, то check-in
- це процедура реєстрації під час заїзду. Скажімо, коли бронюєте
готель, побачите позначку "check-in time 12:00" (наприклад). Це
означає, що вам будуть раді після обіду, а раніше заселення не бажане.
Також чекінитися можна і на рейс. Є сheck-in в аеропорті (коли ви
приходите з квитком на стійку реєстрації й одержуєте свій посадковий),
а є on-line сheck-in (коли ви реєструєтеся за 24 години до рейсу по
інтернету і самі роздруковуєте свій посадковий).
Check-out (чек-аут) - виселення з готелю. У більшості готелів
check-out time строго регламентований і за його недотримання можуть
попросити доплатити.
Dorm (дорм) - означає: ліжко в загальному номері в хостелі.
Скажімо, заходите на сайт хостела і бачите 4 Bed Mixed Dorm. Це
означає, що вам пропонують ліжко в номері на 4 людей.
Duty-free - магазини системи безмитної торгівлі. Є в кожному
великому аеропорті. Найчастіше туристи там купують напої,
парфумерію, аксесуари.
Gate (ґейт) - вихід на посадку до літака. Зазначений буде на
вашому посадковому талоні. Скажемо, gate 35.
One way (ван вей) - квиток в один бік.
Open-jaw (опен джо) - квиток, точніше маршрут "туди-назад", коли
пасажир летить назад з пункту, відмінного від пункту прильоту, або
прилітає в пункт, відмінний від пункту вильоту. Наприклад, ви купуєте
квиток Київ - Амстердам, Париж - Київ.
Overbooking (овербукінг) - з англійської перекладається як
надбронювання чи перебронювання.
Round trip (раунд-тріп) - квиток туди-назад.
Плече - відрізок маршруту при перельоті. Наприклад, дано переліт
Київ - Амстердам - Нью-Йорк. Отож, Київ - Амстердам і Амстердам Нью-Йорк - це плечі.
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