Чому книги фентезі такі
популярні?
Фентезі – це не просто вигадка, це світ, до якого
хочеться повертатися. Як дітям, так і дорослим
важливе живлення і його може дати саме казковий
світ. Вигаданий світ зможе повернути жагу до
фантазії. Фентезі — це та сама казка, яку ми читали у
малому віці. Підліткове фентезі – це новий рівень
казки, казки для дорослих, де добро має побороти
зло, де головні герої ведуть нас до вирішення
проблем.

Серія книжок про звіродухів занурить вас у таємничий світ
Ердасу і познайомить із трансвікським пастухом Конором,
нілоанською мисливицею Абеке, донькою генерала Амайї
Мейлін та безпритульним із Конкорби Ролланом. Саме їм
судилося боротися проти Пожирача. Чи впораються вони із
завданням?

Читайте в серії «Звіродухи»

Мулл, Б.
Звіродухи. Народжені вільними. –
Х. : Ранок, 2018. – 208 с.
Важка місія лягає на юнацькі плечі Конора,
Абеке, Мейлін та Роллана: вони повинні
врятувати світ від темної сили, що знищує все
на своєму шляху. І зробити це можна тільки із
допомогою вірних супутників — звіродухів.

Мулл, Б.
Звіродухи. Полювання. – Х. : Ранок,
2018. – 270 с.
Насувається велика пітьма. Загарбники,
відібрані Зерифом, створили свою версію
нектару — Жовч, що встановлює примусовий
зв’язок зі звіродухом. Пожирач розшукує
талісмани, аби підкорити світ та одержати
перемогу в найвизначнішій війні. І зупинити
фальшивих героїв можуть лише вони — четверо
підлітків, яким вдалося викликати легендарних
духів Полеглої Четвірки.

Мулл, Б.
Звіродухи. Кревні узи. – Х. : Ранок,
2018. – с.
Пожирач повернувся на землі Ердасу. А разом
із ним армія завойовників вступила на
благодатні землі. Чи зможуть четверо дітлахів
завадити Пожирачеві? Для цього їм необхідно,
стати Обраними і здобути талісмани, що
подарують їм небачену вправність!

Мулл, Б.
Звіродухи. Вогонь і лід. – Х. : Ранок,
2018. – 272 с.
Четверо полеглих разом зі своїм наставником та
подругою Майєю вирушають на далеку північ.
Перед ними постає нове складне завдання:
знайти білу ведмедицю Шуко, яка заморозила
себе десь серед вічної мерзлоти, і здобути
талісман Кришталевого полярного ведмедя.
Підказкою для друзів є лише давня пісня про
Крижане місто, що і є орієнтиром для пошуків.

Мулл, Б.
Звіродухи. Проти течії. – Х. : Ранок,
2018. – 256 с.
Цього разу Абеке, Конор, Роллан та Мейлін
вирушають до Ста островів. Десь там мешкає
восьминіг Мулоп — власник чергового талісмана,
такого необхідного для перемоги Зелених Мантій
над Пожирачем. і знову загарбники наступають
на п’яти відважній четвірці. Хтось передає
інформацію про пересування дітей, поєднаних із
Великими Звірами. Хто ж зрадник?

Мулл, Б.
Звіродухи. Злети і падіння. – Х. :
Ранок, 2018. – 272 с.
Зелені Мантії вирушають на пошуки
чергового талісману - Золотого Лева.
Подорож не з простих, адже Мейлін та Абеке
в полоні у Пожирача. Тож Конор, Роллан і
Тарик можуть розраховувати тільки на власні
сили. Чи вдасться відбити напад ворога і не
втратити здобуті раніше талісмани?

Серія книжок Стівена та
Люсі Гокінґів для дітей
«Джордж і таємниці
Всесвіту».
Геніальний фізик Стівен Гокінґ разом
із донькою Люсі запрошують тебе,
любий читачу, у неймовірну мандрівку
Всесвітом… Це не лише захоплива
історія про дружбу, космічні мандри та
шкільні перипетії, а й неймовірна
оповідь про те, як влаштований світ, у
якому ми живемо.

Гокінг, Л.
Джордж і таємний ключ до
Всесвіту . – Львів : Вид. Старого
Лева, 2017. – 312 с.
На сторінках цієї книги, сповненої гумору й
карколомних пригод, розкрито найцікавіші
загадки Всесвіту, а важливі наукові факти
переплетено з веселими і часом
небезпечними витівками. Це неймовірна
оповідь про те, як влаштований світ, у якому
ми живемо.

Гокінг, Л.
Джордж і скарби космосу . – Львів :
Вид. 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.

Гокінг, Л.
Джордж і великий вибух . – Львів :
Вид . Старого Лева, 2017. – 336 с.
На нашій планеті відбувається щось дуже
дивне: з банкоматів навсібіч розлітаються
гроші, авіалінії роздають безплатні квитки, у
супермаркетах зникли продукти... Що
спричинило такий хаос? Це й намагаються
з’ясувати найкращі друзі Джордж та Енні,
вигадуючи план порятунку світу в хатинці на
дереві.

Гокінг, Л.
Джордж і незламний код . – Л. :
Вид . Старого Лева, 2018. – 334 с.
На нашій планеті відбувається щось дуже
дивне: з банкоматів навсібіч розлітаються
гроші, авіалінії роздають безплатні квитки, у
супермаркетах зникли продукти... Що
спричинило такий хаос? Це й намагаються
з’ясувати найкращі друзі Джордж та Енні,
вигадуючи план порятунку світу в хатинці на
дереві.

Гокінг, Л.
Джордж і блакитний супутник . –
Львів : Вид. Старого Лева, 2018. –
336 с.
Джордж та Енні цього разу проходять відбір у
космічний табір і розпочинають запеклу
боротьбу, щоби стати першими астронавтами,
які полетять на Марс. Але в таборі діється
щось підозріле: випробування стають надто
ризикованими, працівники кудись зникають,
а роботів навколо усе більшає...

Казка єднає
Казки потрібні, щоб формувати y дитини певні уявлення. Насамперед – це добро
і зло, почуття справедливості, сміливості та навіть патріотизму. Вони
допомагають дитині творчо розвиватися, мислити та аналізувати, виховують
стійкість до життєвих негараздів, вміння товаришувати і здатність любити. Все
це яскраво змальовано у серії книг «Карлотта» Дагмар Хосфельд та трилогії
«Марічка і Червоний Король» Марини Рибалко.

Хосфельд, Д.
Карлотта. Випробування в
інтернаті. – Х. : Ранок, 2018 р. –
224 с.
Не кожен погодиться добровільно
відправитися в інтернат, але Карлотта –
виняток з правил. Дівчинку оточують лише
дивні сусідки, нестерпні заняття
академічним веслуванням і жор- сткий
розпорядок дня. До того ж одна з сусідок
точно щось приховує, вирушаючи бродити
по ночах ... Чим закінчаться всі ці
випробування в інтернаті?

Хосфельд, Д.
Карлотта. Несподівані знайомства в
інтернаті. – Х. : Ранок, 2018 р. – 224 с.
Щось недобре коїться з подругами Карлотти: Ману
повернулася на навчання з гіпсом, а Софі ходить
похмуріша за хмару і плаче ночами. До того ж в
учнів починають пропадати речі. Невже в інтернаті
завівся злодій? Хто ж допоможе Карлотті та її
друзям вивести негідника на чисту воду і впоратися
з усіма труднощами?

Хосфельд, Д.
Карлотта. Дубль тринадцятий. –
Х. : Ранок, 2018 р. – 224 с.
Розмірене життя Принцзеє під загрозою. Учні
дізналися, що поруч із інтернатом буде
кастинг на сенсаційний серіал, і тільки про це
і говорять! Незабаром відкриття фотовиставки
з роботами Карлотти, а хлопці довкола наче
всі з глузду з’їхали… І як з усім цим
розібратися?

Хосфельд, Д.
Карлотта і великий бал . – Х. :
Ранок, 2018 р. – 224 с.
В інтернаті наближається знаменна подія
— Великий бал, який проводять лише раз
на чотири роки. Усі учні охоплені
підготовкою до свята. Барви згущаються з
появою новенького Джуліена. Усі дівчата
божеволіють від нього .А ось Карлотта
залишається байдужою до новенького —
адже в її душі вже оселилися перші світлі
почуття. Хто ж полонив її серце і чим
закінчиться бал для учнів інтернату?

Рибалко, М.
Марічка і Червоний Король.
Подорож туди, де сніг. - Львів :
Вид. Старого Лева, 2016. – 268 с.
Будьте обережнішими зі своїми
бажаннями! Адже коли дуже-дуже
захотіти, можна потрапити поза межі
Реальності! А там… поруч зі звичайними
людьми живуть дракони, розбійники,
королі природних стихій, котрим
притаманні людські почуття.

Рибалко, М.
Марічка і Червоний Король.
Місто непокірних. - Львів : Вид.
Старого Лева, 2016. – 255 с.
Марічка і її друзі знову потрапляють до світу
Червоного Короля. Але тепер тут панує
таємничий тиран Імператор. Він контролює
майже цілий світ. Тільки Зелене Королівство
відгородилося від нової цивілізації. Але син
Зеленого Короля Перелесник приєднується
до бунтівників, які прагнуть скинути владу
Імператора.

Рибалко, М.
Марічка і Червоний Король.
Останній перелесник. - Львів :
Вид. Старого Лева, 2016. – 213 с.
Хто такий Перелесник? Могутній Король
чи бентежна істота, яка шукає свого місця
у світі? Навіщо йому Марічка? Він викрав її
вночі і просить допомоги у подоланні
екологічного лиха. Незабаром Марічка
зрозуміє, що словам Перелесника не
можна вірити, і вирушить у дорогу

