«Донецька обласна бібліотека для дітей» продовжує знайомити своїх читачів з
цікавими тематиками для читання. Тема третього випуску – «Фентезійна країна».
Фентезі - жанр сучасного мистецтва, різновид фантастики. Фентезі грунтується на
використанні міфологічних і казкових мотивів в сучасному вигляді. Багато історій
фентезійного жанру відбуваються у вигаданих світах, де чари є звичною справою.
1. Баркер, Клайв. Викрадач вічності [Текст] / К. Баркер ; пер. з англ. С.
Крикуна ; іл. Іві Михайлян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 200
с. : іл.
Час – це найдорожче, що ми маємо і що ми витрачаємо без
можливості повернути. Пан Гуд охоче приймає маленьких гостей у
своєму Домі свят, де вони відпочивають та розважаються. Хлопчик, на
ім`я Гарві Свік, виявляє, що не все так добре в чарівному Домі, що за
гостинність пана Гуда дітям треба розплачуватися своїм часом. Він
дається людині незалежно від її становища, і хоча його кількість
невідома, люди не завжди раціонально використовують його, не
цінять, а сприймають як належне. Найціннішим є час проведений з
дорогими і близькими людьми. Його не замінять і не компенсують
дорогі подарунки, веселощі та безтурботність. Містична, повчальна і
надзвичайно цікава книга.
2. Гокінг, Люсі. Джордж і блакитний супутник [Текст] / Л. Гокінг, С.
Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого
Лева, 2018. – 336 с. : іл.
До уваги читачів - дивовижні пригоди Джорджа та Енні: перших
астронавтів, які летять на Марс. Діти дуже прагнуть до науки,
знайомляться з секретами космосу. У книзі багато цікавих фактів про
планети, фото галактик. Основна думка книги, яку Джордж озвучує в
самому кінці, - наша планета чудова і дивовижна. А головне - вона
наша! Ми - частина планети, ми складаємося з тих же елементів, що і
вона. І ми повинні, ми зобов`язані дбати про неї.
3. Гокінг, Люсі. Джордж і Великий вибух [Текст] : роман / Л. Гокінг, С.
Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого
Лева, 2019. – 336 с. : іл.
Це - чудова книга, де є все, щоб цікаво і пізнавально провести
час. Захоплююча пригодницька історія про хлопчика Джорджа та його
друзів. В тексті подається енциклопедична інформація з фізики та
астрономії. Автори всіляко надихають юного читача до розширення
кругозору. Привертають увагу надзвичайно красиві та яскраві
фотографії галактик, туманностей, нашої планети, що були надані
НАСА. Вони вражають своїм масштабом, допомагають відчути,
наскільки чарівним та величним є наш Всесвіт.
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4. Гокінг, Люсі. Джордж і корабель часу [Текст] : пригоди Енні та
Джорджа добігають кінця / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; пер. з
англ. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 384 с. : іл.
У книзі йдеться про подорож в космос Джорджа разом із вірним
роботом-велетнем Бульцманом крізь незнані простори. Вони
опиняються в майбутньому… на зруйнованій Землі, якої вони не
можуть упізнати. Це страшний світ, де повітря перетворилося на смог.
Тут живуть залякані люди, які підкорюються тирану. Чи вдасться
Джорджу змінити похмуре майбутнє?

5. Гокінг, Люсі. Джордж і незламний код [Текст] : роман / Л. Гокінг, С.
Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого
Лева, 2018. – 344 с. : іл.
Нові пригоди Джордж та Енні присвячені комп`ютерним кодам і
Інтернету. Герої здійснюють космічну подорож. Долаючи земні й
космічні небезпеки разом із ними, читачі довідаються чимало
цікавого. Дізнаються, як влаштований комп’ютер, і чи є завдання, які
йому не під силу? Скільки бітів інформації міститься в людській ДНК?
Головна тема книги - комп`ютерна безпека.
6. Гром, Александр. Фианэль Отважная [Текст] Кн. 2. / А. Гром. –
Мариуполь : Азовье, 2008. - 212 с.
Автор книги Олександр Гром, уродженець міста Маріуполь, дуже
цікаво пише у жанрі фентезі. Це видання про дівчинку Фіанель - дочку
правителя краю Ведмежих Полян Харальда Сміливого. Доля не надто
балувала її, випробовувала на міцність. Важке життя для Фіанель було
у світлих ельфів. Дядечко Ріфлі навчав маленьку пані бойової
підготовки. Фіанель Відважна стійко долала всі труднощі і негаразди,
росла гідною зміною свого відважного батька.

7. Гром, Александр. Фианэль Отважная [Текст] Кн. 3. / А. Гром. –
Мариуполь : Азовье, 2010. – 176 с.
На далекому, холодному і суворому Скандинавському
Континенті, у вежі на Вовчому плато жила Фіанель Відважна, відома
своєю мужністю, загартована негараздами. І ось, знову суворі
випробування випали на її долю. Читач зануриться у світ фентезі,
наповнений драконами, гномами та ельфами.
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8. Гром, Александр. Харальд Смелый [Текст] : литературнохудожеств. изд. для детей / А. Гром. – Мариуполь : Азовье, 2010. –
Кн. 1. - 176 с.
У книзі розповідається про безкрайню Скандинавію, про
пригоди вікінга, який володіє магічним мистецтвом. Багато що
пережив він протягом свого нелегкого життя: був і другом короля і
самотнім ізгоєм. Але по всіх усюдах, незважаючи на всі мінливості
долі, Харальд Сміливий залишається перш за все людиною.

9. М`юборн, Кайл. Лицар-дракон. Відьма! [Текст] : [для мол. та
серед. шк. віку]/ К. М`юборн, Д. Бікслі ; пер. з англ. В. О. Дорошенко.
– Харків : Ранок, 2018. – 96 с. – (Серія «Лицар-дракон»).
Дракони теж хворіють. Мерек підхопив алергію, та, попри це,
протистояння між ним і Персі у Школі лицарів набирає обертів.
Хлопець-дракон опиняється перед судом, вкритий зеленими
виразками та закутий у колодки. Що буде з Мереком?

10. Мьюборн, Кайл. Рыцарь-дракон. Крысы! [Текст] : [для мл. и сред.
шк. возраста] / К. Мьюборн, Д. Биксли ; пер. А. В. Алёшичева. –
Харьков : Ранок, 2018. – 96 с. – (Серия «Рыцарь-дракон»).
Головний герой книги - дракон Мерек. Він здатний
перевтілюватися в людину і мріє вступити до Школи лицарів, тому в
образі юнака здійснює свою мрію. Чи вдасться йому приховати свою
справжню сутність? Цікаво дізнатися!

11. Рибалко, Марина. Марічка і Червоний король. Місто непокірних
[Текст] : [для серед. шк. віку]/ М. Рибалко. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2016. – 256 с. - (Серія «Дивовижні світи»).
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Ця книга - друга частина трилогії «Марічка і Червоний король».
Головна героїня знову потрапляє в чарівну країну, де на цей раз панує
Імператор. У цьому творі є все: і казкові пригоди, і справжня любов, і
відвага. Автор ставить своїх персонажів перед вибором: відгородитися
від небезпеки і зберегти спокій, або ж зважитися на опір, вступити у
бій з тираном. Фантастична історія має багато реальних ознак. Тому,
пройти шлях героїв книги - це не тільки цікаво, а й корисно для
кожного підлітка.

12. Рибалко, Марина. Марічка і Червоний король. Подорож туди, де
сніг [Текст] : [для серед. шк. віку]/ М. Рибалко. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. – 272 с. - (Серія «Дивовижні світи»).
Героїня книги – Марічка - потрапляє до іншого світу: до
потойбіччя. Друзі Марічки поспішають їй на порятунок. Їх очікують
різні випробування, після яких діти усвідомлюють цінність дружби.
Особливо цікава частина книги, де йдеться про русалок з мавками,
володарів стихій, чаклунів, драконів, розбійників, і, звісно ж, про зли
сили: чорну королеву з слугами, що доторком руки можуть вбивати.
Всі ті негативні якості, що в реальному світі є в кожній людині, у
потойбіччі гіпертрофуються і можуть зникнути тільки тоді, коли
людина усвідомить їх шкоду.
13. Функе, Корнелия. Охотники за привидениями в огне [Текст] / К.
Функе ; ил. К. Функе. – Харьков : Ранок, 2017. – 144 с. : ил.
Троє найуспішніших мисливців за привидами - Ядвіга Соктміна,
Том Томські і Хуго (Привід Невеликого Жаху) - поспішають на
допомогу. У розкішному готелі «Приморська перлина» з'явилися
злісні вогняні примари, які загрожують відпочивальникам. Леді
Соктміна винаходить антіпривідний засіб, завдяки якому, експерти по
жахам прориваються крізь задушливий дим, щоб знешкодити
привидів.

14. Функе, Корнелия. Охотники за привидениями в опасности [Текст]
/ К. Функе ; ил. К. Функе. – Харьков : Ранок, 2016. – 176 с. : ил.
Мисливці їдуть на виконання завдання у село Велике Багно, там
привиди розгулялися не на жарт: моторошні крики, бруд, запах гнилі,
і твориться казна-що…

15. Щерба, Наталія. Чародільський браслет [Текст] : роман / Н.
Щерба; пер. з рос. Н. Косенко, Н. Сидорової. - Харків : ВД «Школа»,
2016. – 400 с. – (Серія «Чароділ»).
Тетяна Окрайчик, головна героїня фентезійного циклу книг
Наталії Щерби «Чароділ», випадково опинилась в незвичайних,
магічних… Карпатах. У першій книзі «Чародільський браслет»
дівчинка шукає шлях до загадкового Чародолу, аби повернути
втрачений чарівний світ.
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16. Щерба, Наталія. Чародільський князь [Текст] : роман / Н. Щерба;
пер. з рос. Н. Косенко, Н. Сидорової. - Харків : ВД «Школа», 2016. –
400 с. – (Серія «Чароділ»).
Хто він – «Чародільський князь»? Чий бік візьме у вічній
боротьбі добра і зла та чи зможе допомогти Каве Лізард (так тепер
звуть Тетянку) подолати смертельну небезпеку в містичній експедиції
з пошуку Двері в Скелі, яка веде до Чародільських чертогів?

17. Щерба, Наталія. Чародільський град [Текст] : роман / Н.
Щерба; пер. з рос. Н. Косенко, Н. Сидорової. - Харків : ВД
«Школа», 2016. – 448 с. – (Серія «Чароділ»).
І, нарешті, третя, заключна частина фентезійних пригод
дівчинки Тетянки (чи, все ж таки, Каве Лізард?). Вона вже в
Чародолі. Її мета та призначення – врятувати рідну карпатську
землю. Це непросто, адже ворогів набагато більше, ніж друзів. Чи
впорається хранителька магічного Золотого Ключа з цим?
Сподіваємось…

Приємного читання!!!
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