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Літературні обрії Донеччини [Текст] : інформ. щорічник краєзнав.
надходжень / уклад. І. Г. Мосієва, Н. В. Корабльова ; Комун. закл. культури
«Донецька обласна бібліотека для дітей». - Вип. 2. - Маріуполь, 2020. - 12 с. :
фот.

Черговий інформаційний щорічник краєзнавчих надходжень «Літературні обрії
Донеччини» продовжує розповідь про книжки з історії і сьогодення донецького краю,
який завжди був українським і боровся за європейські цінності.
Інформаційне видання висвітлює літературно-художні доробки письменниківземляків, а також надає відомості щодо нових книг про регіон.
Видання адресоване учням шкіл, вчителям, бібліотечним працівникам, всім тим,
хто цікавиться краєзнавчою літературою.
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Андієвська, Емма Іванівна. Вілли над морем [Текст] : вибрані поезії
(1951-1985) / Е. І. Андієвська ; упоряд. В. Л. Білявський ; передм. Ю. І.
Коваліва ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків :
Фоліо, 2019. - 314 с.
До збірки «Вілли над морем» письменниці, найвідомішої поетки
української діаспори, самобутньої художниці, члена багатьох творчих
спілок Емми Андієвської увійшли вибрані поезії, написані нею з 1951-го
по 1985 рік. Вже перші публікації її творів вразили критиків абсолютною
новизною, яскравою образністю, оригінальністю поетичної мови,
несхожістю ні на що до того читане. Підтвердженням цьому є
Національна премія України ім. Т. Г. Шевченка, отримана Е. Андієвською
за поетичний доробок у 2018 р.
Андієвська, Емма Іванівна. Джалапіта [Текст] : мала проза / Е. І.
Андієвська ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків :
Фоліо, 2019. - 282 с.
Мала проза Емми Андієвської, яскравої представниці модернізму
в українській літературі, є справжньою перлиною її творчості. Як і сама
авторка, проза яскрава, приваблива, проста й, водночас, загадкова,
таємнича. Письменниця зосереджена на питаннях сенсу буття
людського життя, справжності моральних настанов, релігійних
принципів… Головне – що всередині людини, що робить її людиною, її
духовна сутність, яка наближає до Бога. Деякі з творів Е. Андієвської
мають відношення до її картин.
Андієвська, Емма Іванівна. Роман про добру людину [Текст] : роман /
Е. І. Андієвська ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків :
Фоліо, 2019. - 316 с.
Емма Андієвська – сучасна українська письменниця, поетеса,
художниця, член НСПУ, українського ПЕН-клубу та Професійного
об’єднання художників Баварії тощо - більшу частину свого життя
провела поза Україною, проживаючи в Мюнхені та Нью-Йорку.
У «Романі про добру людину» письменниця звертається до
повоєнних часів Другої світової війни, коли у Міттенвальдському таборі
для переміщених осіб (Німеччина) українці-вигнанці, рятуючись від
радянської тоталітарної системи, сподівалися на милість чужого світу.
Хистка лінія, що розділяє добро і зло, проходить через серце кожного з
діючих персонажів, породжуючи в них відчуття тривоги, болю і сум’яття,
обумовлюючи містично-апокаліптичну свідомість. Роман містить у собі
потужну патріотичну мотивацію: Україна піднята тут до рівня символу.
Білий, Дмитро. Дивовижні пригоди скіфа Атея. Крила Срібного Яструба
[Текст] / Д. Білий ; худож. В. Драпак. - Київ : Книжкова база «Альфа»,
2018. - 64 с. : іл.
Головний герой серії романів Дм. Білого молодий скіф Атей живе у
наддніпрянських степах в часи Великого переселення народів. На
сторінках гостросюжетного твору історичні події тісно переплетені зі
стародавніми легендами. Читач порине у дивовижний світ небезпечних і
карколомних пригод, познайомиться з життям і побутом стародавніх
народів, які населяли Україну в античні часи.
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Білий, Дмитро. Дивовижні пригоди скіфа Атея. Таємниця кургану
Анахарсія [Текст] / Д. Білий ; худож. В. Драпак. - Київ : Книжкова база
«Альфа», 2018. - 64 с. : іл.
Нові пригоди вже знайомих героїв письменника та історика Дм.
Білого: битва скіфів з вершниками-мерцями, таємниця зникнення
римського легіону у Печері Грифонів, магія чаклуна Гістаса, надзвичайні,
небезпечні та містичні події, які відбувалися за участю мудреця Отана та
воїна Чорного Пса Гарма. «Таємниця кургану Анахарсія» продовжує серію
книг «Дивовижні пригоди скіфа Атея».

Бутченко, Максим Анатольевич. Люди войны [Текст] / М. А. Бутченко ;
худож.-оформитель Р. В. Варламов. - Харьков : Фолио, 2017. - 251 с.
Книга журналіста та письменника М. Бутченко присвячена сучасним
подіям на сході України. Війна випробовує на міцність не тільки бійців
АТО, а й тих, хто не бере прямої участі в ній. Долі головних героїв - Дмитра
Середи, що воював під Дебальцевим, і парамедика Насті Білої, яка
врятувала десятки життів, різко змінилися в одну мить. Вони втратили все:
здоров’я, улюблених, зневірилися в можливості вписатися в мирне
існування. То ж, чи зможуть вони, люди війни, знову знайти себе, щоб
навчитися жити далі?..

Бутченко, Максим Анатольевич. Три часа без войны [Текст] / М. А.
Бутченко ; худож.-оформитель А. Самоваров. - Харьков : Фолио, 2016. –
252 с.
Три різні людини сидять у слідчому ізоляторі Києва. Три долі, три
біографії однієї війни: російський патріот, який воює в українському
добробаті, українець-ополченець і старий, що виявився жертвою проєкту
«Новоросія»… Друзі, вороги? Нехай самі розберуться, хто є хто.

Бутченко, Максим Анатольевич. Художник войны [Текст] / М. А.
Бутченко ; худож.-оформитель А. Самоваров. - Харьков : Фолио, 2015. 187 с.
«Художник войны» - розповідь про сучасну Україну, зображену
крізь призму історії однієї родини, розділеної військовим протистоянням
на Донбасі.
У центрі твору реальна історія двох братів. Один з них живе за
кордоном і підтримує офіційну українську владу. Інший не став
художником, як мріяв, а змушений заробляти гроші в шахті. З початком
військових дій він знаходить себе в «ополченії», воює біля Донецького
аеропорту. Чи зможуть брати знайти спільну мову в світі, де стикаються
ненависть і любов, справедливість і жорстокість, життя і смерть?
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Вільчинський, Олександр Казимирович. У степу під Авдіївкою [Текст] /
О. К. Вільчинський ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків :
Фоліо, 2018. - 187 с. - (Воєнна проза).
В основу твору «У степу під Авдіївкою» відомого українського
письменника, есеїста, журналіста Олександра Вільчинського лягли
особисті враження автора, який узимку 2016–2017 років перебував як
рядовий боєць в одному з добровольчих підрозділів під Авдіївкою.
Головний герой - Роман - у цивільному житті був працівником обласного
архіву, проте пішов захищати батьківщину, незважаючи на вік та слабке
серце… Він та його побратими опинилися неподалік легендарної
«авдіївської промки». Вони всі такі різні, але єднає їх одне: «за плечима
їхня база, побратими, Україна», а перед ними – «мішки з піском і
шлагбаум…, влада тьми, морок і Мордор…».
Володимир Сосюра [Текст] / передмова, упоряд. текстів та прим. С. А.
Гальченка ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; худож.оформлювач Р. В. Варламов. - Харків : Фоліо, 2018. - 411 с. : фот. –
(Серія «Митці на прицілі»).
Невідомі сторінки життя і творчості неординарної особистості,
класика української літератури Володимира Сосюри пропонує читачам
дослідник його спадщини С. Гальченко.
Поет-лірик і полум’яний борець за незалежність України – все це
про нього - В. Сосюру. Життя поета було бурхливим, сповненим
піднесень і падінь, його включали та виключали зі Спілки радянських
письменників за націоналістичні погляди. Патріотичні вірші і ліричні
шедеври 1920-х років частково були покалічені радянською цензурою,
зберігалися в спецхранах бібліотек або поширювалися в копіях як
найпопулярніші зразки дисидентської літератури… У книзі представлено
твори, які не друкувалися за життя поета, документи із архівно-слідчої
справи його дружини Марії Гаврилівни Сосюри, яку було реабілітовано
за відсутністю складу злочину.
Головешко, Леонід Матвійович. Запорозькі лицарі [Текст] : [зб. для
дітей мол. та серед. шк. віку] / Л. М. Головешко. - Маріуполь : ТОВ
«ППНС», 2019. - 148 с. : фот.
У книзі автор – генерал козацтва - розглядає найважливіші віхи
історії українського козацтва. На основі першоджерел відтворено
славетний шлях козацької держави від її створення на теренах нашої
країни і до відродження козацтва у незалежній Україні, в тому числі, і в м.
Маріуполь. Л. Головешко досить докладно розповідає про специфіку
козацької військової тактики і стратегії, особливості несення служби, а
також про зброю, яку використовували козаки. Особливо зацікавить
дітлахів розділ, присвячений загадковим і містичним воїнам - козакамхарактерникам. Книга буде цікава не тільки дітям і підліткам, але й
широкому загалу читачів, у т. ч. педагогам, вихователям, керівникам
дитячого читання, бібліотекарям.
Головешко-Ромащук, Леонід Матвійович. Покровське – моя
батьківщина [Текст] / Л. М. Головешко-Ромащук. – Маріуполь : ТОВ
«ППНС», 2020. – 192 с. : фот.
Науково-популярне видання присвячено історії селища Покровске
з кінця ХVШ ст. і до сучасного часу. До книги увійшли спогади автора та
найстаріших мешканців села, нариси та репортажі з архіву газети
«Сельская новь» Мангушського району 1959-2020 рр., вірші поетів
Маріуполя, світлини з особистих сімейних архівів мешканців
Покровського.
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Дихтярь, Анатолий Васильевич. Тайна кальмиусского писаря [Текст]. Ч.
2. / А. В. Дихтярь. – Мариуполь, 2020. – 204 с.
Пригоди нашого сучасника у ХVII столітті продовжуються! Після
невдалого нападу яничар на Запорізьку Січ взимку 1675 р. йому довелося
відвідати Дон та Гетьманщину, ознайомитись з побутом та традиціями
місцевих жителів, взяти участь у поході козаків проти Кримського ханства,
зустрітися з І. Сірком, бути присутнім на переговорах з П. Дорошенком…
Книга для всіх, хто цікавиться героїчним минулим України!

Донецька Шевченкіана у датах і подіях: 1851–2014 [Текст] / упоряд. Т. Г.
Пішванова. – Харків, 2019. – 176 с.
У довідковому виданні до 200-річчя з дня народження Т. Г.
Шевченка вперше в хронологічному порядку зафіксовано події, публікації,
видання, присвяти, які пов’язують ім’я славетного Кобзаря з Донбасом.

Загоровська, Любов Михайлівна. На їхніх маленьких плечах… [Текст] :
оповідання / Л. М. Загоровська ; передм. О. Білозір ; іл. студентів Київ.
дит. Академії мистецтв, обкл. О. Здор. - Київ : Веселка, 2018. - 110 с. : іл.
Герої оповідань сучасної української письменниці – діти, яким, на
жаль, вже відомо, що таке війна, страждання, самотність. Вони, як тільки
можуть, допомагають захисникам Вітчизни: роблять браслети-обереги,
ліплять вареники, плетуть шкарпетки, малюють…
Зіненко, Роман Анатолійович. Війна, якої не було: хроніка Іловайської
трагедії [Текст]. Ч. 1. 7-24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є.
Бутусова ; вступ. ст. Ю. Є. Бутусова ; худож.-оформлювач Е. О. Батула. –
Харків : Фоліо, 2019. - 446 с. : фот. – (Серія «Хроніка»).
«А Іловайськ ніяк не відпускає... Три роки і бентежить, і болить той
«коридор»…».
Автор книги, безпосередній учасник подій під Іловайськом,
доброволець батальону «Днепр-1» створив унікальний історичний
репортаж, хронологію та перебіг боїв очима бійців і офіцерів. Власні
спогади, опис військових дій в аеропорту Маріуполя, населених пунктах
навкруги Іловайська, в самому місті, фотоматеріали, результати окремих
журналістських досліджень, звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України вміщені на сторінках цієї книги.

Зіненко, Роман Анатолійович. Війна, якої не було: хроніка Іловайської
трагедії [Текст]. Ч. 2. 25-31 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є.
Бутусова ; вступ. ст. Ю. Є. Бутусова ; худож.-оформлювач Е. О. Батула. –
Харків : Фоліо, 2019. - 476 с. : фот. – (Серія «Хроніка»).
Друга частина книги Романа Зіненка висвітлює хронологію і
трагедію подій, що відбувалися 25–31 серпня 2014 року на сході України.
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Зіненко, Роман Анатолійович. Іловайський щоденник [Текст] / Р. А.
Зіненко ; пер. з рос. Т. В. Рассадкіної ; передм. Є. В. Положія ; фот. М.
Лисейка, М. Левіна ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо,
2019. - 282 с. : фот.
«Іловайський щоденник» бійця добровольчого батальйону «Дніпро1» Романа Зіненка – одна з перших книг про війну на сході України, чесна і
відверта розповідь очевидця про бойові дії та вихід українських військових
і бійців добробатів з-під Іловайська кривавим «зеленим коридором» у
серпні 2014 року.

Книга пам’яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба
України з надзвичайних ситуацій [Текст] / А. В. Шевченко, О. В. Родіна, І.
І. Лебедь, Г. С. Кобиляцька ; упоряд. О. В. Красовицький ; худож.оформлювач В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2017. - 367 с. : фот.
Ця книга пам’яті – данина учасникам антитерористичної операції на
Сході України, які полягли за свободу та незалежність нашої держави. 420
реальних історій про загиблих під час виконання службових обов'язків
воїнів строкової та контрактної служби добровольчих батальйонів
Національної гвардіі України та працівників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, їх біографії, світлини…
Коляда, Ігор Анатолійович. Володимир Сосюра [Текст] / І. А. Коляда, Ю. І.
Коляда ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 119
с. – (Серія «Знамениті українці»).
В книзі представлено творчий, повний драматизму шлях видатного
українського лірика Володимира Сосюри, чия доля тісно пов’язана з усіма
подіями бурхливої історії України ХХ століття. Якщо першим збіркам поета
були притаманні романтика боротьби й кохання, то пізнішим – внутрішнє
роздвоєння і неможливість поєднати відданість революції з почуттям
національного обов’язку. Але і сьогодні поезія В. Сосюри зачаровує.
Кушнір, Богдан Іванович. На лінії зіткнення. Любов і ненависть [Текст] :
роман / Б. І. Кушнір ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Харків : Фоліо,
2018. - 283 с.??
Роман журналіста і письменника, який служив у лавах Сил
спеціальних операцій ЗСУ, торкається теми війни на східному кордоні
України… і кохання.
Головний герой, офіцер стратегічної розвідки, який працював під
дипломатичним прикриттям, Семен Вергун опинився в епіцентрі гучного
скандалу і дивом вижив після подвійної дози невідомого психотропного
препарату, проте втратив усе: здоров’я, роботу, сім’ю, квартиру. Вергун
знаходить відраду на фронті, де життя наповнюється зовсім іншим
змістом. Він таки зустрівся зі своїм особистим ворогом під час боїв на
Сході України, та це полювання закінчується зовсім несподіваною
розв’язкою…
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Лист дорослому : дитяча книга для дорослих [Текст] / уклад. О. Стоміна ;
ред. Л. Філоненко ; іл. А. Журавльової, К. Резниченка. - Маріуполь : ТОВ
«ППНС», 2019. - 84 с. : іл.
Літературний проєкт «Лист дорослому» вже привернув увагу
спільноти Маріуполя щирими листами школярів, які звертаються до
батьків, вчителів, чиновників та просто до дорослих, від яких очікують
мудрих і виважених рішень. Історії підлітків чіпають до глибини душі:
хтось мріє побачити тата, хтось соромиться своєї зовнішності, хтось пише
про свій біль…

Малышко, Ирина Ивановна. Война маленького человека [Текст] / И. И.
Малышко ; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. - Харьков : Фолио, 2016. 153 с. : фот.
Твір Ірини Малишко – це історія «маленької людини», яка
потрапила у вир складних та страшних подій війни на сході України.
Спогади жительки Донецька про останню мирну весну 2014 року, про
історію родини, життя її членів у Маріуполі початку ХХ ст., долі
репресованих родичів і реалії власного життя вимушеної переселенки у
різних містах України…

Мариуполь в созвездии Лиры-7. Литературное объединение «Азовье».
1924-2019 [Текст] : юбилейный вып. с участием литклубов «Моряна»,
«Прометей», «Ильичевские зори», «Созвездие Лиры», «Рассвет» / ред.,
сост., автор проекта Н. Харакоз. – Мариуполь, 2019. – 352 с. - В надзаг.:
Литературное объединение «Азовье» награждено дипломами девяти
фестивалей «Книга и пресса Мариуполя».
Поетична антологія «Мариуполь в созвездии Лиры-7» присвячена
не тільки 95-річчю літоб’єднання «Азов’є», а й діяльності інших
літературних клубів Маріуполя, їхньому внеску в культурне і літературне
життя міста.

Савур-Могила [Текст] : військові щоденники / худож.-оформлювач Н. В.
Величко. - Харків : Фоліо, 2017. - 316 с. : фот. - Зміст: М. Музика. Спогади
про Савур-Могилу; А. Пальваль. Літо 2014 року. Оборона Савур-Могили.
Записки програміста. Відпустка; П. Потєхін. Мої спогади про війну, якої
немає.
Три людини - активний учасник Майдану і волонтер, доброволець,
старший офіцер штабу повітряно-десантних військ України… Три
щоденника про події літа 2014 р., оборону легендарної Савур-Могили…
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Овсієнко, Анатолій Васильович. Зцілення сміхом [Текст] : усі гуморески
в одній збірці / А. В. Овсієнко. - Харків : Панов А. М., 2019. - 484 с.
До збірника гуморесок члена НСПУ, вугледарського поета, який
після хвороби втратив зір, Анатолія Овсієнка увійшли всі його твори,
раніше надруковані в чотирьох книгах. Видання здійснено в рамках
Всеукраїнського конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі міста великі враження».

Овсієнко, Анатолій Васильович. «Чудасія»: гумор та сатира [Текст] :
вибрані твори [шрифтом Брайля]. Ч. 1 / А. В. Овсієнко. – [Б. м. : б. в.],
2019. – 88 с.

Овсієнко, Анатолій Васильович. «Чудасія»: гумор та сатира [Текст] :
вибрані твори [шрифтом Брайля]. Ч. 2 / А. В. Овсієнко. – [Б. м. : б. в.],
2019. – 82 с.

Положій, Евген Вікторович. Перехрестя [Текст] : повісті, новели, есеї,
віршата / Є. В. Положій ; худож.-оформлювач В. А. Боднар. - Харків :
Фоліо, 2018. - 442 с.
До збірника творів відомого українського письменника Євгена
Положія увійшли оповідання, есеї та віршата, написані в різні роки, як
вже знайомі читачеві (наприклад, новели з найвідомішого твору
письменника «Іловайськ»), так і дебютні (повість «Секта») тощо.
Прогулянка з Маріком: веселий путівник по Маріуполю для сміливих,
розумних, допитливих дітей та чемних, слухняних і небайдужих
дорослих [Текст] / авт. проекту О. Стоміна ; худож.-іл. А. Пономарьова.
– Маріуполь : ТОВ «ППНС», 2020. - 128 с. : іл.
Здається, що жодне місто України не має такого унікального
видання, яке створили маріупольці, закохані у своє місто! Автори
впевнені, що туристи тепер ніколи не заблукають вулицями старого
Маріуполя, бо з ними буде цей яскравий і веселий путівник, в якому
можна розмальовувати картинки. Видання цікаво розповідає про місто,
його історію, відомих мешканців і гостей.
Родин, Игорь Викторович. Батальон «Донбас»: записки добровольца
[Текст] / И. В. Родин ; худож.-оформитель М. С. Мендор. - Харьков :
Фолио, 2019. - 188 с. : фот. – (Серия «Военные дневники»).
Військовий історик та публіцист киянин Ігор Родін захоплювався
ідеями білого руху, вивчав період першої світової та громадянської воєн.
У 2014 році у складі добробату «Донбас» брав участь у бойових діях, під
час виходу колони з Іловайська потрапив у полон до російських
військових. Ця книга – про події сучасної української військової історії.
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Сергацкова, Екатерина. Война на три буквы: хроника противостояния в
репортажах и свидетельствах очевидцев [Текст] / Е. Сергацкова, А.
Чапай, В. Максаков ; худож.-оформитель Л. П. Вировец. - Харьков :
Фолио, 2015. - 381 с. : фот.
Книга «Война на три буквы» складається з репортажів відомих
журналістів, які вже були надруковані раніше в різних виданнях та
охоплюють події з лютого 2014 р. і до початку 2015 р.: втеча В. Януковича,
анексія Криму, референдуми, антитерористична операція на Донбасі.
Розповіді книги нагадують пазли. Вони, описуючи певні локальні
події, фрагментарно доповнюють одна одну та розкривають перед
читачем як військові події, так і будні та побут мирного населення;
руйнують стереотипи і протистоять російській пропаганді.

Сосюра, Володимир Миколайович. Квітка осіння [Текст] : ліричні твори /
В. М. Сосюра ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017.
- 256 с. : фот.
До збірки віршів включено найкращі ліричні твори видатного
українського поета, лауреата Республіканської премії України ім. Тараса
Шевченка за 1962 р., Володимира Сосюри. Його яскрава щира поезія в усі
часи чарує шанувальників своєю задушевністю, теплотою і правдивістю.

Стус, Василь Семенович. Вибране [Текст] / В. С. Стус ; упоряд. та передм.
Д. В. Стуса ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2017. 540 с.
Творчість поета-дисидента Василя Стуса є помітним явищем в
українській та світовій літературі, усього нашого суспільного життя.
Непересічний талант митця, його трагічна доля, відчайдушна боротьба за
національну незалежність, відродження духовності, історичної пам’яті
українського народу, сміливі виступи проти комуністичної ідеології
викликають великий інтерес до його особи та поетичних творів.
«Вибране» пропонує поціновувачам творчості В. Стуса вірші, прозу та
листування поета.

Стус, Василь Семенович. Поезії [Текст] / В. С. Стус ; худож.-оформлювач
О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 350 с. : фот.
Збірка поезій включає вибрані вірші поета, перекладача, мислителя
і дисидента Василя Стуса, який став уособленням свободи та незламності
українського духу й свободи. З плином часу не минає підвищений інтерес
читачів до його віршів - «образків доби», в яку поетові довелося жити та
боротися...

10

Україна: книга-мандрівка [Текст] : від креативної агенції Green Penguin /
І. Тараненко, Ю. Курова, М. Воробйова, М. Лешак ; іл. М. Кошулінська, О.
Кобілінська, О. Щербакова, І. Жук. - Київ : Книголав, 2017. - 68 с. : іл.
«Книга-мандрівка. Україна» - це близько 1200 цікавих фактів про
Україну та українців для всіх: для дітей і дорослих, для українців і тих, хто
хоче дізнатися більше про нашу країну. Автори презентують те
найдивовижніше й найважливіше, що варто знати про Україну: унікальні
місця, де слід побувати, культурні здобутки, імена видатних особистостей,
поворотні моменти, що вплинули на хід історії та життя кожного українця.
А ще мають надію, що з цією книгою читачі зможуть поглянути на Україну
по-новому.
Фурса, Сергей Виталиевич. Путь домой [Текст] / С. В. Фурса ; худож.оформитель В. Н. Карасик. - Харьков : Фолио, 2017. - 458 с.
«Путь домой» – дебютна книга відомого українського публіциста і
фінансового блогера - написана яскравою кінематографічною мовою в
стилі бойовика-екшна.
Драматична історія про пошук головним героєм своєї життєвої
дороги через перипетії військового протистояння на Донбасі, де доля і
звела всіх персонажів: успішного американського бізнесмена Майка, його
сестру Еліс, викрадену бойовиками, рекомендованого йому «особливого
фахівця» Алекса, відставника радянської армії кримчанина Трофимова,
«військових консультантів», найманців. Війна змусила кожного проявити
себе.
Шила, Анна. Жінка війни [Текст] / А. Шила ; літ. ред. О. Сліпушко ; худож.іл. В. Блонська ; худож.-оформлювач В. Карасик. - Харків : Фоліо, 2018. 316 с. : іл.
Книга «Жінка війни» - перша спроба написати художню сторінку до
історії української жінки на війні. Це - художньо-історичні роздуми про те,
як на початку ХХI ст. героїні відстоюють незалежність і цілісність України.
25
історій
жінок
парамедиків,
волонтерів,
журналістів,
військовослужбовців, які вирушили на Схід боронити свою Вітчизну. Це український досвід, пережитий по-жіночому.
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