
с. 5

с. 35

с. 40

Липень • Серпень • Вересень
3-

20
21

Сонячне літо з Клубом!

bookclub.ua • 0(800)30-10-90
(безкоштовна лінія) щодня з 8:30 до 21:00

https://bookclub.ua/?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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https://bookclub.ua/catalog/books/pop/u-zatinku-zemnoyi-jinki?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/naris-istoriyi-ukrayinskogo-narodu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


найяскравіші пропозиції для постійних клієнтів
шановний читачу!

Щиро вітаю Вас із особливим святом для кожного українця –  
Днем Незалежності України!

До 30-річчя Незалежності ми підготували святковий каталог із розмаїттям 
пропозицій, які, сподіваємось, знайдуть відгук у Вашому серці!

Відданим членам Клубу ми завжди вдячні, тому для постійних клієнтів 
діють КЛУБНІ ПРИВІЛЕЇ на ексклюзивні новинки!

Бажаю Вам миру, добра й віри в наше спільне щасливе майбутнє! 
Святкуймо разом – читаймо разом!

Щиро Ваш,  
Олег Шпільман,  
Почесний президент Клубу

-10% -15% -20% -25% -30%

1 рік  
у Клубі

2 роки  
у Клубі

3 роки  
у Клубі

5 років  
у Клубі

10 років  
у Клубі

Лише один товар  
за спеціальною ціною.  

Колір може незначно відрізнятися 
від оригіналу продукції. Акція діє  

тільки за наявності товару. 
Поспішайте!  

Кількість товару обмежена.

Ексклюзивний рушник від клубу
Привіт, літо! Привіт, пляже!  

Відпочивай з комфортом із цим рушником!
•  М’який, приємний на дотик, бавовна

• Яскравий та великий
• Стильний принт із лого Клубу

• Добре вбирає вологу 
• Довгий час  

не втрачає колір.
Розмір: 67х150 см,
щільність 400 г/м2

Матеріал: 100% бавовна. 
Білорусь.

Код 5122929 
Клубна ціна 340 грн

ЛИШЕ

169 гр
н

при замовленні  
від 350 грн

увага! Книжки з позначкою «Ексклю зивні новинки» Ви можете купити першими тільки у Клубі.

Також зверніть увагу, що анотації усіх книжок наведено українською, а мова видання вказана додатково.
* Під безкоштовною доставкою мається на увазі доставка за 1 грн

P.S.  Поспішайте! перші 10 000 покупців отримають 
подарунок1  –  книжку «Путівник. Україна:  
найцікавіші пам’ятні місця та архітектурні  
споруди»

1  Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

Клубні ціни
Тільки для Вас – неймовірно вигідні ціни 
на книжки власного видавництва!

 Дізнайтесь, скільки Ви економите.  
Шукайте книжки  
з клубними привілЕями
на сторінках каталогу.

Клубні ПРиВілЕЇ суПЕРціна

https://bookclub.ua/catalog/special/privileyi/?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/rushnik-mahroviy-z-vlasnim-logotipom?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


В. Тевіс
Хід королеви
Мова: українська
1950-ті роки. Бет – звичайна сирота із незвичайним хистом до шахів. Гра – 
її єдина пристрасть. Доки Бет у грі, доти контролює себе та… згубну жагу 
до транквілізаторів і алкоголю. Наближається вирішальний шаховий двобій 
із чемпіоном світу, Василієм Борґовим. Одна хибна комбінація може зіпсувати 
всю гру, а неправильний хід – зламати майбутнє. Бет втрачає контроль над со-
бою. Заради перемоги вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей...
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5119823 
Клубна ціна 220 грн 
Роздрібна ціна 265 грн

Не пропустіть можливість прочитати історію, яка покладена 
в основу серіалу «Хід королеви» від Netflix, найпопулярнішого 
за всю історію платформи! Її автор, Волтер Тевіс, – американ-
ський прозаїк, чиї твори перекладено близько 20 мовами світу.

Керівниця проєктів художньої літератури, Аліна Стріляна

найяскравіші пропозиції для постійних клієнтів
Грандіозний серіал від Netflix!

Для всіх, хто прагне зберегти 
кохання на все життя

С. Джонсон
Психологія кохання. 7 правил, що змінять стосунки на краще
Мова: українська
Пам’ятаєте дитячі казки про «кохання з першого погляду» та «жили вони 
довго і щасливо»? І ніколи не сварилися з приводу того, хто винесе сміття 
чи помиє посуд. Хочеться так само, але в реальних стосунках?
Авторка пояснює: 
• які вчинки зміцнюють чи, навпаки, знищують кохання;
• що руйнує довіру та чому у стосунках важлива емпатія; 
• як пробачати образи та чи варто наступати на «болючі мозолі» партнера; 
• чому обійми гарантують довгі та гармонійні стосунки;
• як навчитися слухати другу половинку та підтримувати вогонь кохання тощо.
Палітурка, 352 с., формат 130х165

Код 5119853 
Клубна ціна 195 грн 
Роздрібна ціна 235 грн

•   Як створити гармонійні взаємини
•   Новий підхід до вирішення сімейних проблем
•  Від міжнародної фахівчині у сфері стосунків

ВИбІр ВИДАВЦЯ

198 гр
н 187 гр
н 176 гр
н 165 гр
н 154 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

175 гр
н 165 гр
н 156 гр
н 146 гр
н 136 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/hid-korolevi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/psihologiya-kohannya-7-pravil-shcho-zminyat-stosunki-na-krashche?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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привабливі ціни для вірних друзів

А. О’Брайєн
Заборонена королева
Мова: російська
Середньовічна Англія. Катерина Валуа – справжній діамант французької 
корони, дружина блискучого правителя і полководця Генріха V. Її любов 
до чоловіка не знала меж, але холодний, поглинений битвами і політич-
ними інтригами Генріх не відчував до дружини ні любові, ні ніжності. Рано 
залишившись удовою, Катерина стає об’єктом інтересу дворян, що рвуться 
на трон. Претенденти бажають отримати корону, а Катерина – любов. Лише 
двоє чоловіків виявляться гідними уваги королеви...
Палітурка, 544 с., формат 135х205

Код 5119809 
Клубна ціна 220 грн 
Роздрібна ціна 265 грн

Французька принцеса – 
родоначальниця королівської 
династії Англії

Была ли это любовь? Я не сомневалась, что так оно и есть, 
ведь мое сердце переполняли непонятные мне желания... Его 
рука сжимала мою ладонь уверенно и властно: я знала, что он 
хочет меня и никуда не отпустит, и была этому рада...

А. О’Брайєн «Заборонена королева»

Ш. Лапена
Небажаний гість
Мова: українська
Від авторки «Подружжя по сусідству»! Ідилічний відпочинок у гірському готелі 
перериває вбивство однієї з гостей. Через бурю готель залишається без тепла 
та світла, відрізаний від міста. І тоді відбувається друге вбивство… Замкнені, 
мов у мишоловці, постояльці починають підозрювати одне одного. Тут кожен 
має скелет у шафі. Та лише один захотів перетворити готель на крижане 
кладовище власної моторошної таємниці.

Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5119804 
Клубна ціна 169 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

Він присідає навпочіпки й, не торкаючись тіла, оглядає його, 
щомиті хмурячись дедалі більше. Нарешті оголошує:
– Вона мертва вже деякий час. Мабуть, упала десь серед ночі. 
Чому вона вийшла зі свого номера так пізно?

Шарі Лапена «Небажаний гість»

Гостросюжетний трилер  
із нотками класичної Аґати Крісті!

шукайте ще більше книжок з клубними привілЕями на сторінках каталогу

152 гр
н 143 гр
н 135 гр
н 126 гр
н 118 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

198 гр
н 187 гр
н 176 гр
н 165 гр
н 154 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

4

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/nebajaniy-gist?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/zapretnaya-koroleva?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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привабливі ціни для вірних друзів
Її фентезі-романами захоплюється 
Стівен Кінг! 

Л. Бардуґо
Тінь та кістка
Мова: українська
Ласкаво просимо до Равки! Цю колись могутню країну розділила Тіньова 
Зморшка: лінія абсолютної темряви, що кишить небезпечними чудовиськами.
Непримітна Аліна й уявити не могла, що порятунок Равки ляже на її худенькі 
плечі. Рятуючи друга, дівчина розбудила свою приспану силу. Саме вона 
здатна знищити Тіньову Зморшку. Часу обмаль. Аліна вирушає на навчання 
до величних магів-гриш на чолі з таємничим Дарклінґом. Ще не приборкана 
сила дівчини може обернутися неабиякою загрозою...
Палітурка, 304 с., формат 150х220

Код 5119835 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

Лі Бардуґо – американська письменниця, авторка популярних 
книжок у жанрі фентезі. Роман «Тінь та кістка», перший із три-
логії «Гриша», перекладено 38 мовами світу. Продовження 
циклу очікуйте наступного року.

Найкомпетентніша наукова 
праця про мозок!

Л. Ф. Барретт
7 1/2 уроків про мозок
Мова: українська
Колись давно ми були маленьким шлуночком на паличці, що плавав у морі. 
Поступово ми еволюціонували і відростили мозок, цей легендарний орган! 
Саме мозок: • передбачає (майже) все, що ми робимо • може впливати 
на майбутнє та змінювати його • співпрацювати з іншими мізками • створювати 
більше одного типу свідомості • конструювати відчуття та формувати реаль-
ності. Та це далеко не все. Найголовніша суперсила цього органу в тому, що 
саме він робить нас людьми. І як же це відбувається? Дізнайтеся відповідь!
Палітурка, 208 с., формат 150х220

Код 5119861 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

• Від авторки «Як народжуються емоції»
• Одна з найвидатніших психологинь сучасності

спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.

171 гр
н 161 гр
н 152 гр
н 142 гр
н 133 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

135 гр
н 127 гр
н 120 гр
н 112 гр
н 105 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

5

https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/tin-ta-kistka-kniga-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/7-12-urokiv-pro-mozok?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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рЕкомЕндована клубом книжка

У разі відсутності замовлення до 19.08.2021 згідно з правилами Клубу Вам буде надіслана 
рекомендована Клубом книжка вартістю 100 грн. Спецціни каталогу діють до 19 серпня 2021 року.

Новий роман 
популярного 
автора!

Зробіть замовлення до 19 серпня

С. Пономаренко
Ларисса. Привиди минулого
Мова: російська
Актор Григорій думав про нову роль у се-
ріалі. Та хтось під ніком «Ларисса» над-
силає йому фото шкільної пасії Лариси, 
яка загинула під час репетиції. Шантажем 
«Ларисса» змушує Григорія повторити 
цю виставу. На виставі гине освітлювач, 
якого звинувачували у смерті Лариси – на-
решті її дух помстився вбивці... Григорій 
опиняється в колі підозрюваних. На нього 
розпочато полювання! Він ще не знає, що 
уся ця історія пов’язана із дивними експе-
риментами його батька – психіатра, який 
без причин наклав на себе руки. А ще – 
із таємничим чорним каменем, який дає 
змогу спілкуватися з по-
тойбіччям…
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 5119799 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

при замовленні 
ще 1 коду 

 за повну  
вартість

ЛИШЕ

80 гр
н

…Под плитой, на парчовом 
покрывале, которым были укутаны 
останки покойника, я обнаружил 
старинную книгу, костяной шар, 
наполненный красным порошком, 
и черный кристалл. Все это я за-
хватил с собой и выбрался наружу. 
Лишь тогда, осознав содеянное, 
я вернул плиту на место и в страхе 
бежал оттуда.

Сергій Пономаренко  
«Ларисса. Привиди минулого»

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/larissa-prizraki-proshlogo?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


С. Нордьє
Конфідентка королеви. На службі Її Величності
Мова: російська
Колись доля жорстоко обійшлася 
з Сабіною, забравши її кохано-
го... Через роки на одній із це-
ремоній Сабіна зустрічає того, 
кого вважала давно загиблим, – 

Габріеля. Закохані нарешті могли 
б воз з’єднатися, але...
Палітурка, 544 c., формат 135х205

Код 5119887 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

Скоро 
в Клубі вийде 
продовження 
історії героїв 

цього роману!

7доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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Її вважали найгарнішою жінкою 
XVI століття!

“
„

Роман про князів і королів, про підступність і зраду, 
про кохання і честь… це історія про дивовижну жінку, 
яка не хоче коритися чоловічим законам. ця книжка 
особливо цікава для тих, хто любить занурюватися 
у далекі від сьогодення часи і звичаї.

Марія Ткачівська

В. Сміт
Тріумф сонця
Мова: українська
Світовий бестселер! Небезпечні 
пригоди! Судан, кінець XIX ст. 
У вирі жорстоких воєн перепле-
лися долі європейців – авантю-
риста, сміливої англійки, офі-
цера та генерала. У цій гарячці 
так важко вижити і не втратити 
людяність.
Палітурка, 704 c., формат 135х205

Код 5119866 
Клубна ціна 249 грн 
Роздрібна ціна 299 грн

Ф. Ґреґорі
Ще одна з роду Болейн
Мова: українська
Родина підштовхнула її стати ко-
ханкою короля Генріха VIII. Тоді 
Марія Болейн принесла в жертву 
своє тіло, та не душу. Проте рід-
на сестра Анна починає плести 
проти неї інтриги, жадаючи від-
вернути увагу короля на себе...
Палітурка, 640 с., закладка-лясе,
формат 150х220

Код 5119865 
Клубна ціна 250 грн 
Роздрібна ціна 300 грн

М. Ткачівська
Княгиня Острозька
Мова: українська
Гальшка – донька Беати Косцелецької та покійного князя Іллі Острозь-
кого, найбагатша спадкоємиця Польсько-Литовської держави. Коли 
дівчині виповнилося тринадцять, князь Василь Острозький вирішує 
одружити її з князем Санґушком. Беата противиться цьому – й Сан-
ґушко бере штурмом замок й викрадає Гальшку. Молоді вінчаються. 
Беата благає короля повернути доньку. Це обернеться для Гальшки 
першим ударом долі. Щоб повернути її, люди короля виконають таємне 
та страшне прохання Беати.
Палітурка, 480 с., формат 135х205

Код 5119864 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/knyaginya-ostrozka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/shche-odna-z-rodu-boleyn?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/triumf-soncya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/konfidentka-korolevy-na-slujbe-ee-velichestvu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Богдан 
Сушинський – 
лауреат 
престижних 
премій за твори 
на історичну 
тематику.

8 найбільша мережа книгарень україни

“
„

Іс
тО

ри
кО

-п
ри

гО
д

Н
и

ц
ьк

І р
О

м
аН

и

Т. Пахомова
Схизматик. Діти Каїна
Мова: українська
В українсько-польське село при-
йшла війна, й у Степана скінчи-
лося дитинство. Потім почина-
ється лиховісне переселення 
українців, влаштоване владою 
«совітів». А Степан опиняється 
на допиті в НКВС за підозрою 
у співпраці з бандерівцями...
Палітурка, 336 c., формат 135х205

Код 5119997 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Довгоочікувана новинка 
від улюбленої авторки

А ще Маруся думала про те, як би вона жила без Василя, 
коли б Василь не повернувся до неї? Так би й існувала, наче 
корова-ялівка, не зазнавши щастя. Хай це щастя крадене, хай 
шепотітимуть їй услід «коханка», але тепер і вмерти можна. 
Уже не страшить могила, як колись, бо пізнала солодкого 
смаку щастя, бо кохала й була коханою.

Тетяна Белімова «Винуваті люди»

П. Лущик
Галицька сага. Майбутня сила
Мова: українська
1929–1934 роки. У Польщі за-
провадили політику санації, що 
передбачала згортання демо-
кратичних інститутів. На заходи 
влади Організація Українських 
Націоналістів відповіла терором. 
Не обійшло це і жителів села Пе-
ретин. З’явилась сила, здатна 
продовжувати боротьбу…
Палітурка, 384 с., формат 130х200

Код 5119974 
Клубна ціна 130 грн

Б. Сушинськй
Лицарі Острова Русів
Мова: українська
Праукраїнська держава – Ост-
рів Русів – існувала ще за часів 
київської княгині Ольги і кня-
зя Святослава. У романі про 
цю державу яскравими пред-

ставниками зринають постаті 
князів Одарів Гяурів, лицарів-
русичів.
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5119900 
Клубна ціна 99 грн

НОВИНКА

Т. Белімова
Винуваті люди
Мова: українська
Хтось міг би позаздрити Марусі, яка стала дружиною поміщика Ясенського. 
Житиме тепер у розкоші! Хай і з нелюбом. Час мине, і не згадає про того 
свого Василя.
Однак життя повернеться інакше. Маруся лишиться вдовою, а Василь 
зійдеться з жінкою, якої ніколи не покохає, але й не покине. А Маруся 
чекатиме на Василя все життя. Їх осудять люди, власна совість винесе їм 
вирок. Зустріч із Василевою дружиною буде останньою краплею для Марусі.
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5119894 
Клубна ціна 115 грн 
Роздрібна ціна 140 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/vinuvati-lyudi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/licari-ostrova-rusiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/galicka-saga-maybutnya-sila-kniga-4?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/shizmatik-diti-kayina?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


9спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.

На основі реальних подій!

І. Мельниченко, В. Геращенко
Живі. Всупереч
Мова: українська
Макар із дружиною Вірою звикли працювати не покладаючи рук. 
Цього ж учили доньок. Жили в достатку, бо заробили на нього 
потом і кров’ю. А потім – колективізація. Усе стало колгоспним. 
Незгодних куркулів, що не хотіли віддавати своє, – на каторгу. 
Так сталося і з Макаром. А Віру з дітьми та іншими земляками ви-
везли на Урал і кинули посеред лісу – з десятком 
сокир і кількома пачками сірників. Наглядачі потім 
повернуться по тих, хто вижив...
Палітурка, 480 с., формат 135х205

Код 5119998 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

це драматична й правдива історія родини Вадима гера-
щенка. Його рідня пережила розкуркулення та голод, 
висилки й каторги, війну та повоєнну розруху. Як і сотні 
інших замордованих, скалічених «благами» радянської 
влади. У них відібрали дім, родину, право розпоряджа-
тися долею. Але там, де позбавляють усього, лишається 
одне бажання – вижити. Попри все. І жити. Всупереч.
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Я. Дегтяренко
Останній володар
Мова: українська
Королівство Руське, 1340 рік. 
Юна красуня Ксенія причаровує 
короля Юрія Тройденовича. Ко-
ролева Офка вирішує позбутися 
Ксенії. Напівживу дівчину поли-
шають у лісі. Її рятує відлюдник 
Дмитро, не знаючи, що вона з ро-
ду ненависного йому Яцьковича..
Палітурка, 464 c., формат 135х205

Код 5121003 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 156 грн

Від золотої 
авторки України!

Д. Гнатко
Лора. Історія одного божевілля
Мова: українська
Дореволюційний Кременчук. Від рук 
дружини гине заможний пан Войтович. 
Щось дивне й незрозуміле коїться з його 
донькою Лорою. Спочатку видіння із по-
мерлим батьком. А потім – заборонене 
кохання до нареченого кузини. Тепер Ло-
ру звинувачують у її вбивстві. Хто врятує 
її від падіння у прірву божевілля?
Палітурка, 336 c., формат 135х205

Код 5121004 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Спокійний, уважний погляд сірих 
очей торкнувся очей темно-синіх 
Лори, й вона відчула слабке, ледь 
помітне тріпотіння свого жіночого 
тіла від дотику того поглядами...

Дарина Гнатко  
«Лора. Історія одного божевілля»

„
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https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/jivi-vsuperech?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/lora-istoriya-odnogo-bojevillya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/ostanniy-volodar?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Гнучка палітурка, ч/б іл. в кожній книжці, формат 130х205

©
 О

ль
га

 О
рл

ов
а

Симона 
ВІЛАР 

10 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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Лазарит (640 с.)
Мова: російська
XII століття. Мартіна, сироту-християнина, 
лихвар Ашер віддав на навчання в таєм-
ний військовий орден. Юнак був готовий 
на будь-яке доручення Ашера, адже кохав 
його дочку. Йому належить виконати не-
звичайне і небезпечне завдання, а для цього 
він має спокусити сестру голови ордену 
тамплієрів...

Код 5121006 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

Асасин (592 с.)
Мова: російська
Третій хрестовий похід. Давній ворог Мар-
тіна, маршал тамплієрів, мріє заманити 
невловимого асасина в пастку, і в цьому 
йому має допомогти сестра, леді Джоанна. 
Викаже вона того, хто заволодів її серцем, 
або піде наперекір всьому, що їй дороге? 
Але чи такий поганий той, кого брат вважає 
зрадником і вбивцею?

Код 5121007 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

Паладин (512 с.)
Мова: російська
Далеко в замку перебуває в полоні родичка 
англійського короля леді Джоанна. Її оточив 
турботою брат султана Саладіна. Король 
Річард, коли довідався, що кузина погоди-
лася стати наложницею ворога, не забажав 
більше чути про неї. Але тут з’являється 
загадковий лицар, здатний заради Джо-
анни на все.

Код 5121009 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

ЕКОНОМІЯ

Код 5122885

60 гр
н

НА КОМПЛЕКТ*

* до комплекту входять книжки с. Вілар «Лазарит» + «асасин» + «паладин». Вартість комплекту з економією 300 грн

Оновлене ілюстроване видання популярного циклу «Тінь меча»! 
Симона Вілар зробила текст романів ще емоційнішим і цікаві-
шим. Завдяки цьому, а також чорно-білим ілюстраціям герої 
романів оживуть у вашій уяві. Зануртесь в епоху хрестових 
походів, безстрашних королів і благородних лицарів!

https://bookclub.ua/?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/lazarit-ten-mecha-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/assasin-ten-mecha-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/paladin-ten-mecha-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/komplekt-iz-3-knig-cikla-ten-mecha?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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З арени піде лише одна!

В. Недозор
Дочка Великого Степу. Танок клинків
Мова: російська
Гіпсікратія, колишня скіф’янка, стала улюбленицею натовпу на гладіатор-
ській арені. Але вона все ще пам’ятає Великий Степ і жадає повернутися 
до дочки, що залишилася у володіннях царя Мітрідата. Гладіатор Атей, 
коханий Гіпсікратії, більше не може битися на арені через поранення, але 
всіляко допомагає коханій заробити гроші на викуп із рабства. Однак 
шлях у Понтійське царство не відкриється, поки вона не стане до бою 
з непереможною Каміллою – найзнаменитішою з гладіатрис. Гіпсікратія 
розуміє, що їй не виграти цей бій. Але ціна перемоги – свобода і шанс 
після стількох років розлуки повернутися до дочки.
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5121017 
Клубна ціна 115 грн 
Роздрібна ціна 140 грн

Гладиатрисы снова закружились друг возле друга, 
выискивая удобный момент для атаки. Новое сближе-
ние – и римлянка провела серию блистательных ударов. 
Ни один из них не достиг цели, но теперь стало понятно, 
что скифянка не успевает реагировать и бой близится 
к концу.

Вітольд Недозор «Дочка Великого Степу. Танок клинків»

ЛИШЕ 

85 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

Е. Резерфорд
Париж, т. 1, т. 2
Мова: російська
Захоплива історія про те, як вій-
ськове поселення стародавніх 
римлян на болотистих берегах 
Сени перетворилося на епіцентр 
західної цивілізації.
Карколомна історія п’яти родин 
в багатьох поколіннях, долі яких 
переплелися в Парижі. Аристо-
кратів, предками яких були лицарі 
Карла Великого. Бунтівників, що 
роздмухували вогнище Фран-
цузької революції. Крамарів, які 
втратили нажите під час правління 
Людовіка XV і знову розбагатіли 
за Наполеона. Простолюдинів 
з Монмартру, котрі будували Ей-
фелеву вежу та грабували багачів 
біля кабаре «Мулен Руж». Розпо-
відь про любов, зраду, родинні 
таємниці, про людей, які творили 
Париж – центр світової культури.
Обкладинка, 1152 с.,
формат 115х180

Код 5121020 (2 книжки) 
Клубна ціна 180 грн

Місто кохання. Місто розкошів. Місто примар

КОМПЛЕКТ

С. Цвейг
Нетерпіння серця
Мова: російська
Антон Гофміллер – лейтенант 
австрійської армії. Волею долі 
він знайомиться з Едіт. Дівчина 
не може ходити… З кожним днем 
вона все сильніше прив’язується 
до лейтенанта. Але він не кохає, 
а просто співчуває їй. Він розіб’є 
її серце...
Палітурка, 464 с., формат 135х205

Код 5121018 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

11та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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* до комплекту входять книжки с. Вілар «Лазарит» + «асасин» + «паладин». Вартість комплекту з економією 300 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/doch-velikoy-ctepi-tanec-klinkov?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/neterpenie-serdca?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/parij-v-2-h-tomah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


12 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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Таємниця з глибини озера

М. Шторм
Глибока таємниця
Мова: російська
Археологи виявляють на дні африканського озера стародавнє місто, 
що приховує безліч скарбів. Експедицію фінансує бізнесмен, який 
вирішує позбутися вчених, щоб ні з ким не ділити славу і підняті 
з дна цінності. Він посилає головорізів знищити експедицію. Тим 
часом серед археологів знаходиться жінка, яка пропонує Бикову 
дати відсіч найманцям бізнесмена за допомогою загадкового дав-
нього племені. Тепер на Бикова і його подругу чекає небезпечне 
випробування.

Код 5121025 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 132 грн
Палітурка, 256 с. у кожній книжці, формат 135х205

Ворота часу
Мова: російська
Професор Гофман із фотогра-
фом Биковим і групою сміливців 
вирушає на пошуки Воріт часу. 
Потрапивши на загадковий ост-
рів, мандрівники не одразу розу-
міють, що опинилися… у давнині. 
Єдиний шанс повернутися – роз-
гадати загадку острова. Биков 
не раз потрапляв у пастки. 
Але в капкани часу – ніколи…

Код 5121028 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 132 грн

Е. Орци
Червоний Первоцвіт
Мова: російська
Красуня Маргеріт живе з багатим, 
але нелюбим чоловіком. У країні 
всі розмови тільки про невловно-
го героя, який рятує французьких 
аристократів від гільйотини. Ви-
падково Маргеріт стає заручни-
цею його ворогів. І тепер вона – 
пастка для месника…
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5121045 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

ЛИШЕ 

60 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

С. Воєводін
Степова цариця
Мова: російська
Краса скіфської цариці Арпати 
полонила македонського ца-
ря Александра, який вирушив 
вій ною на скіфів. Він пропонує 
мир. За це Арпата має провес-
ти з ним десять днів і десять 
ночей. Скіф’янка викликає його 
на поєдинок…
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Код 5121032 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/glubokaya-tayna?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/vrata-vremeni?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/alyy-pervocvet?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/stepnaya-carica?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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А. Кокотюха
Життя на карту
Мова: українська
Початок ХХ століття. Ніхто не хо-
тів слухати молоду вдову Анну. 
Поліція певна: смерть її чолові-
ка – нещасний випадок. Та Анна 
знала: це вбивство. Іван саме 
розслідував серію самогубств, 
але хтось намагався прикрити 
справу і знищити свідків.
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5121079 
Клубна ціна 125 грн 
Роздрібна ціна 150 грн

А. Кокотюха
Лихе око
Мова: українська
Лора Кочубей береться за заплу-
тану справу. Декілька років тому 
Віра Домонтович скоїла злочин. 
Поки жінка відбувала покаран-
ня, її син трагічно загинув. Віра 
мститься кожному, кого вважає 
винним у смерті сина. Її лихе око 
прирікає на загибель...
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 5121085 
Клубна ціна 125 грн 
Роздрібна ціна 150 грн

І. Лобусова
Смерть у катакомбах
Мова: російська
1942 рік. Одеса захоплена німця-
ми і румунами. У місті голод, страх 
і смерть. У Зіни була можливість 
евакуюватися, але вона залиши-
лася для підпільної роботи. Вона 

з жахом дізнається, що не тільки 
окупанти вбивають людей.
Палітурка, 416 с., формат 130х200

Код 5121096 

Клубна ціна 130 грн

Нове завдання 
Клима Жеграя

В. Добрянський
Трибунал апостолів
Мова: українська
Капітан поліції у відставці Клим Же-
грай за дорученням гетьмана Скоро-
падського прибуває у Білу Церкву. Не-
сподівано його запрошують на закрите 
засідання чоловічого клубу – і пропо-
нують викрасти коштовну брошку 
з маєтку Браницьких…
Палітурка, 288 с. у кожній 
книжці, формат 135х205

Код 5121047 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

НОВИНКА

ЛИШЕ 

75 гр
н

при замовленні  
з книжкою 
«Трибунал 
апостолів»

друга книжка з циклу ретро-
романів про гетьманат Павла 
Скоропадського – неймовірно 
цікавий і мало представлений 
у літературі період нашої історії. 

д
етекти

Ви

Помилка  
капітана Жеграя
Мова: українська
Травень 1918 року. У Радомислі 
з невідомих причин зникають 
німці. Гарнізон втратив десяток 
солдатів. До капітана поліції 
Клима Жеграя приїжджає по-
сильний гетьмана Скоропад-
ського. І ставить перед фактом – 
він має розкрити таємницю 
зникнення.

Код 5121052 
Клубна ціна 109 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/pomilka-kapitana-jegraya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/jittya-na-kartu-kiyivska-sishchicya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/lihe-oko-pavutinnya-moroku?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/tribunal-apostoliv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/smert-v-katakombah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


За майже 
півстоліття 
письменниць-
кої діяльності 
Чейз створив 
понад 90 ро-
манів! Близько 
50 з них були 
екранізовані.

14 найбільша мережа книгарень україни

Ніро Вулф, пристрасний гурман, 
поціновувач пива й відомий при-
ватний детектив!

Р. Стаут
І бути негідником
Мова: російська
Під час радіопередачі один із гостей вми-
рає від отрути, доданої до рекламовано-
го напою. Арчі вмовляє Вулфа взятися 
за розслідування цього вбивства…
До Вулфа по допомогу звертається ганг-
стер, який прагне вберегти свою доньку 
від шантажу, пов’язаного з його діяльніс-
тю. Однак смерть замовника докорінно 
змінює справу…
Вулф береться за одну справу – і його 
оранжерею з орхідеями розстрілюють 
з автоматів. До того ж гине юнак, про 
діяльність якого Вулф повинен зібрати 
інформацію...
Палітурка, 640 с., формат 145х215

Код 5121098 
Клубна ціна 290 грн

О. Красовицький, Є. Кужавська
Справа № 3 майстра-
червонодеревника
Мова: українська
Вбивство сусіда, майстра-черво-
нодеревника, змушує колишньо-
го слідчого Тараса Адамовича 
взятися за розслідування. Хто 
і чому міг катувати Семена Не-
чипорука? Про що хотіли дізна-
тись злочинці? Містом ширяться 
різні чутки...
Палітурка, 384 с., формат 130х200

Код 5121104 
Клубна ціна 130 грн

Дж. Лондон, Р. Кіплінг та ін.
Зустрічі з привидами
Мова: російська
Історії, які змусять здригнутися!
На береги острова виходять 
русалки... Фалред вирішує 
провести ніч у кімнаті мерця... 
Мисливець Бауман став свідком 
жахливої події. До них навіда-
лося дещо, не схоже ні на звіра, 
ні на людину…
Палітурка, 416 c., формат 135х205

Код 5121099 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 165 грн

І. Потаніна
Смерть біля Скляного струменя
Мова: російська
Харків, 1950 рік. Країну лихо-
манить від нової хвилі репресій, 
навколо панує страх. Володи-
мир – колишній журналіст – пе-
реконаний, що все найгірше 
з ним вже сталося. Він і не підоз-
рює, що біля фонтану «Скляний 
струмінь» йому доведеться зу-
стрітися з вбивцею...
Палітурка, 416 с., формат 130х200

Код 5121105 
Клубна ціна 115 грн

Дж. Х. Чейз
Ти будеш самотнім у своїй могилі
Мова: російська
Увесь цикл «Вік Маллой». Бізнес-
мен підозрює, що його дружину 
шантажують… Викрадачі вима-
гають викуп за чоловіка міль-
йонерки... Приватний детектив 

шукає причину загибелі дочки 
мільйонера…
Палітурка, 672 с., формат 145х215

Код 5121101 

Клубна ціна 370 грн

НОВИНКА

НОВИНКА

д
ет
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ти

Ви

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/i-byt-podlecom?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/ty-budesh-odinok-v-svoey-mogile?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/vstrechi-s-prizrakami?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/sprava-3-maystra-chervonoderevnika?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/smert-u-steklyannoy-strui?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Тесс ҐЕРРІТСЕН
©
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18+ 18+ 18+ 18+ 18+

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Клуб «Мефісто» (384 с.)
Мова: українська
Ріццолі та Айлс знову у вирі моторошних подій! Це Різдво перетвори-
лося на кошмар. Одне за одним відбуваються моторошні вбивства, 
схожі на жертвоприношення. Розслідування виводить Джейн на таєм-
ничий фонд «Мефісто», члени якого переконані: ці вбивства – справа 
рук демона, що ходить поміж людей. Що в їхніх 
словах правда, а що – вигадка? А тим часом убивця 
вже готовий завдати нового удару...

Код 5121117 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

д
етекти

Ви

18+

ЕКОНОМІЯ

Код 5122886

125 гр
н

НА КОМПЛЕКТ*

* до комплекту входять книжки т. Ґеррітсен «клуб «мефісто»» + «смертниці» + «Хірург» + «двійник» + «грiшна» + «асистент». Вартість комплекту з економією 745 грн

Тесс Ґеррітсен – успішна аме-
риканська письменниця, що 
здобула світову популярність 
завдяки трилерам «Хірург» 
та «Асистент». Твори Ґерріт-
сен видані в 40 країнах.

НОВИНКА

Смертниці (336 с.)
Мова: українська
Мертва дівчина в морзі ви-
являється… живою. Пато-
логоанатом Айлс помічає 
це випадково і рятує її. 
Проте смертниця не ква-
питься дякувати. Вона 
вбиває охоронця й бере 
у заручники працівників 
та пацієнтів лікарні. Серед 
них – вагітна детектив 
Джейн Ріццолі...

Код 5121125 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

Хірург (352 с.)
Мова: українська
Детективи розслідують се-
рію моторошних убивств. 
Злочинець наслідує почерк 
душогуба, вбитого два ро-
ки тому. Він копіює деталі, 
про які мало кому відомо. 
Дивом уціліла остання 
жертва загиблого маніяка 
стає головною ціллю ново-
го вбивці. Він все ближче 
до неї…

Код 5121119 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

Двійник (384 с.)
Мова: українська
Судмедексперт Мора Айлс 
бачила чимало страшних 
речей... Вона нічого не бо-
їться, але до неї потрапило 
тіло жінки, як дві крап лі 
води схожої на Мору. Хто 
ця незнайомка? Сестра-
близнючка? Просто збіг? 
Прийшов час знайти від-
повіді на питання, випере-
дивши вбивцю…

Код 5121123 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

Грiшна (336 с.)
Мова: українська
Бостон приголомшує жах-
лива звістка: у місцевому 
монастирі жорстоко вбито 
послушницю. Незабаром 
відбувається ще одне 
вбивство. Детектив Ріццолі 
і судмедексперт Мора Айлс 
починають власне розслі-
дування. Виявляється, що 
в монастирі відбувалися 
страшні й огидні речі...

Код 5121124 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

Асистент (368 с.)
Мова: українська
Рік тому Джейн відправила 
за ґрати маніяка на пріз-
висько Хірург. І ось новий 
убивця так само залишає 
на місці злочину нічну со-
рочку – у Хірурга з’явився 
асистент. А згодом маніяк 
втікає з в’язниці й зло-
чинці об’єднуються. Їх-
ньою жертвою має стати 
Джейн…

Код 5121121 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 175 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/klub-mefisto?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/smertnici?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/hirurg?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/asistent?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/grishna?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/dviynik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/thriller_horror_books/komplekt-z-6-knig-tess-gerritsen-za-supercinoyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


П’ятий роман 
детективного 
циклу джоан 
Роулінг, який 
вона пише під 
псевдонімом. 

16 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  

„
“

Р. Гелбрейт
Бентежна кров
Мова: російська
Незнайомка просить Кормора-
на Страйка знайти її матір, яка 
зникла за загадкових обставин. 
Справа виявляється, мабуть, най-
заплутанішою в його практиці...

Палітурка, формат 130х200

Код 5121146 (рос., 960 с.) 
Клубна ціна 300 грн

Код 5121152 (укр., 864 с.) 
Клубна ціна 250 грн

Ю Несбьо
Ніж
Мова: російська
В Осло скоєне жорстоке вбив-
ство. У цій справі Гаррі Голе грає 
не зовсім звичайну роль – він 
очолює не розслідування, а спи-
сок підозрюваних. Деякі події 
останніх днів геть випали з його 
пам’яті. Він майже переконаний 
у тому, що винен...
Обкладинка, 656 с., формат 115х180

Код 5121162 

Клубна ціна 100 грн

Ю Несбьо
Немезида
Мова: російська
Гаррі Голе розслідує пограбуван-
ня банку, під час якого застре-
лили жінку. Голе впевнений, що 
вона – не випадкова жертва, але 
керівництво його не підтримує. 
Йому вкотре доводиться вступа-
ти в небезпечну гру із законом, 
щоб подолати Зло…
Обкладинка, 608 с., формат 115х180

Код 5121154 

Клубна ціна 100 грн

Д. Каррізі
Гра Підкажчика
Мова: російська
Перелякана жінка повідомила поліції, що 
перед її будинком стоїть дивний незна-
йомець. Але коли поліцейські дісталися 
ферми, то виявили, що підлога й стіни 
залиті кров’ю… Міла Васкес більше 
не служить у поліції. Проте їй доводиться 
вплутатися в жорстоку гру, яку веде Під-
кажчик, бо на карту поставлено життя 
її доньки…
Палітурка, 416 с., формат 145х215

Код 5121128 
Клубна ціна 200 грн

Від короля 
італійського трилера

От четырех членов семьи, отца, 
матери и восьмилетних девочек-
двойняшек, живших в этом доме, 
остались только фотографии... 
С этих снимков улыбающиеся 
Андерсоны, вероятно, взирали 
на собственное убийство

Донато Каррізі «Гра Підкажчика»
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НОВИНКА

18+ 18+

ЛИШЕ 

50 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

Д. Леон
Арія смерті
Мова: російська
Шанувальники обожнювали при-
му Флавію. Але один з них став 
її нічним кошмаром. Фанатська 
нав’язливість переросла в ма-
нію... Детектив Брунетті має ви-
рахувати й зупинити безумця. Він 
знаходить причину подій у мину-
лому прими.
Палітурка, 272 с. формат 135х205

Код 5121132 
Клубна ціна 139 грн 
Роздрібна ціна 165 грн

https://bookclub.ua/?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/igra-podskazchika?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/durnaya-krov-kniga-5?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/ariya-smerti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/noj-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/nemezida-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Продовження 
циклу про проти-
стояння маніяка 
й профайлерки 
ФБР! У цьому 
романі героїня 
нарешті знайде 
відповіді на всі 
питання. 

17та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера

Жан-Крістоф Ґранже – най-
популярніший французький 
письменник, журналіст і сце-
нарист. Книжки Ґранже пере-
кладені більш ніж 35 мовами, 
вийшли мільйонними накладами 
та витримали кілька успішних 
екранізацій.

д
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Ви

Е. Кей
Сім неправд
Мова: українська
Дружба Марні потрібна Джейн, 
як повітря! Але в житті подруги 
з’являється Чарльз, недостойний 
тип. Джейн розуміє, що втрачає 
подругу. Їй випадає шанс ... по-
збутися цього покидька... Більше 
нічого не стоїть між Джейн і Мар-
ні. Нічого, окрім семи неправд...
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5121172 
Клубна ціна 179 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Н. Елвуд
Секрет дому на озері
Мова: українська
Ліза з сином тікає від чоловіка-
тирана. Будинок у глухому селищі 
видається чудовим місцем. Ліза 
не підозрює, що ці стіни – свідки 
моторошного вбивства, таємни-
цю якого поглинуло озеро. Той, 
хто скоїв цей злочин, на свободі. 
І ця людина близько...
Палітурка, 320 c., формат 135х205

Код 5121171 
Клубна ціна 169 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

Ж.-К. Ґранже
Ліс духів (512 с.)
Мова: українська
У Парижі з’явився моторошний убивця-
канібал. Слідча суддя Жанна Коровська 
впевнено йде його слідами, її не лякає 
жорстокість злочинів. Але одна її по-
хибка – одне людське життя. Посеред 
непрохідних аргентинських боліт, у не-
трях лісу духів, вони опиняться віч-на-віч: 
тендітна жінка та безжальний монстр. Але 
всяка жорстокість має свій початок. Їй 
відкриється справжнє 
джерело Зла…

Код 5121163 
Клубна ціна 239 грн 
Роздрібна ціна 290 грн
Палітурка, формат кожної 
книжки 135х205

Пасажир (608 с.)
Мова: українська
Психіатр Фрер розуміє: він сам 
страждає на рідкісний синдром 
«пасажира без багажу». Зно-
ву й знову він втрачає пам’ять 
і з уламків минулого створює 
нову особистість. Та цього разу 
втеча від минулого була невда-
лою. За ним женеться поліція, 
переконана, що саме він – без-
жальний убивця...

Код 5121169 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

ЛИШЕ 

100 гр
н

при замовленні  
з книжкою «Ліс 

духів»

М. Омер
Очима жертви
Мова: російська
Профайлерка ФБР Зої Бентлі 
вміє думати як вбивця. Вона та її 
напарник бачили в житті всяке. 
Але тіло цієї мертвої дівчини на-
віть їх шокувало.

Хто винний у жахливому зло-
чині? Вампір? Навряд чи. Але 
й не людина...
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5121175 
Клубна ціна 245 грн

НОВИНКА

18+

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/pasajir?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/sekret-domu-na-ozeri?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/sim-nepravd?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/lis-duhiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/glazami-jertvy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Сергій 
МАйДУКОВ

Відплата
Мова: російська
Власник спортклубу Корчак дізнається від знайомого бізнесмена, що в місті йде 
жорстке захоплення власності. Кажуть, це справа рук представників правопо-
рядку, які залякують, катують і вбивають бізнесменів, повсюдно встановлюючи 
свій «дах». Справа доходить і до самого Корчака. Банда вирішує покарати 
чоловіка за незговірливість і впертість, знищивши не тільки бізнес, але й сім’ю. 
Коли над його дружиною й дітьми нависла серйозна загроза, Корчак почав 
мститися. Сподіваючись на допомогу свого друга дитинства генерала ВБОЗ 
Левченка, він оголосив полювання на «перевертнів у погонах».

Код 5121176 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн
Палітурка, 256 с. у кожній книжці, формат 135х205

18 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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Сутичка
Мова: російська
Колишній майор поліції Сорокін 
дізнається про загибель єдино-
го сина. Він потрапив під роз-
бірки. Сорокін із матір’ю вбитої 
повії починають розслідування. 
І виходять на поліцейських, які 
вважають себе «санітарами» 
суспільства й вбивають повій 
і наркоманів. А керує ними... 
старий приятель Сорокіна.

Код 5121187 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Помста Самурая
Мова: російська
Кілер на прізвисько Самурай 
здійснює замовне вбивство 
власника нічного клубу Руса-
нова. Його дружина, Валерія, 
яка бачила Самурая в обличчя, 
не вказала на нього при впізнан-
ні. Але тепер у неї хочуть віді-
брати бізнес чоловіка і її життя. 
Що ж, Самурай не залишить 
свою рятівницю в біді.

Код 5121190 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Люте свавілля
Мова: російська
Злочинні угруповання тримають 
місто у страху. Під час розборок 
між бандами гине син Карачая. 
Його дружина помирає, не маючи 
сил пережити це горе. Утратив-
ши рідних, чоловік жадає помсти. 

У нього з’явилася союзниця, Оль-
га. Не розраховуючи на допомогу 
законників, ці двоє оголошують 
війну криміналу.

Код 5121205 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

 – Раз твой бизнес разрушен, что с тебя взять?
– Предлагаешь сдаться? Есть другие варианты!
– Какие? – спросила Эльза.
– драться! – крикнул корчак. – Возвращать свое. 

Сергій Майдуков «Відплата»

©
 Ф

от
о 

лю
б’

яз
но

 н
ад

ан
о 

ав
то

ро
м

“ „

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/vozmezdie-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/lyutyy-bespredel?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/mest-samuraya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/shvatka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Авантюрна історія  
від майстрині детективу!

Т. Полякова
Особняк із виходом в астрал
Мова: російська
Матушка Євлампія, в миру просто Клавдія Огурцова, відома в місті як 
ясновидиця в третьому поколінні, і у неї немає відбою від клієнтів. Але 
на жаль, рідкісного дару та хорошої реклами для її бізнесу недостатньо – 
потрібен ще свій спеціаліст із отримання оперативної інформації, без якої 
неможливо видати якісне й достовірне передбачення.
У Клавдії, на щастя, є найкраща подруга і помічниця Ліза. Разом вони здатні 
і труп заховати, і мільйони знайти, і розплутати пару справ, які виявилися 
не по зубах поліції...
Палітурка, 320 с., формат 125х200

Код 5121208 
Клубна ціна 270 грн 
Роздрібна ціна 300 грн

С. Бакшеєв
Страта в прямому ефірі
Мова: російська
У місті з’явився кат. Він прово-
дить онлайн-суд над педофілом. 
Через 72 години результат голо-
сування визначить – стратити 
чи помилувати злочинця. Олена 
Петеліна з‘ясовує, що педофіл 
викрав дівчинку. Якщо кат здій-
снить страту, дитина не виживе...
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5121215 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Д. Донцова
Гарнюня на віражі (320 с.)
Мова: російська
Від однокласниці Іри Віола Тараканова дізна-
ється дивну історію: ще одна їхня однокласни-
ця Настя вдало вийшла заміж за бізнесмена, 
жила щасливо, але загинула в автокатастрофі. 
А нещодавно Іра зустрілася з однією жінкою 
і впізнала в ній ... Настю. Віолі треба неодмінно 
довести, що смерть на шосе – спектакль.

Код 5121216 
Клубна ціна 108 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Мокра справа водяника (352 с.)
Мова: російська
Дашу Васильєву і полковника Дегтя-
рьова покликав на ювілей Федір. Під 
час свята його дружині стало погано 
і її відвезли до лікарні. Там з’ясували, 
що жінку отруїли! Це явно зробив хтось 
із своїх. Федір не бажає залучати полі-
цію, знайти злочинця справа приватних 
детективів.

Код 5121251 
Клубна ціна 108 грн 
Роздрібна ціна 120 грн
Обкладинка, формат кожної
книжки 105х165

19

ЛИШЕ 

99 гр
н

за 1 книжку  
при замовленні  

2 книжок

доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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Я убрала волосы под платок и надела очки, точно зная, что 
это бесполезно. Прогресс достиг таких высот, что программа 
мою физиономию все равно распознает. Но так спокойнее. 
У нас не столица, вдруг прогресс по дороге задержался?

Тетяна Полякова «Особняк із виходом в астрал»

https://bookclub.ua/catalog/books/detective/kazn-v-pryamom-efire?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/osobnyak-s-vyhodom-v-astral?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/milashka-na-viraje?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/detective/mokroe-delo-vodyanogo?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


20 найбільша мережа книгарень україни
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У них є лише одна 
пристрасна ніч

Дж. Лондон
Поцілунок принца
Мова: російська
Баронеса Кароліна Хок – красуня, завид-
на наречена. До її ніг міг упасти будь-
хто, лише помани вона пальцем. І тільки 
принц Леопольд не піддався її чарам. 
Кароліна здавалася йому примхливою, 
не звиклою ні в чому знати відмови дів-
чиною. Як же він помилявся...
Зустріч в Лондоні подарувала йому 
можливість розгледіти в Кароліні при-
голомшливу жінку. Саме таку, яку він 
шукав усе життя. Але Кароліна знає, що 
вони не можуть бути разом, – Леопольд 
заручений. І він повинен повернутися 
до нареченої.
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5121259 
Клубна ціна 180 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Одружитися з принцом
Мова: російська
Себастьян, наслідний принц Алу-
сії, прибуває в Англію, щоб підпи-
сати торгову угоду. На пишному 
балу-маскараді він зустрічається 
з чарівною красунею Елізою, до-
чкою судді. Принца нестримно 
тягне до цієї красивої і гордої 
дівчини. Але чи знайдуть його 
почуття відгук у її серці?
Палітурка, 384 с., формат 135х205

Код 5121273 
Клубна ціна 159 грн 
Роздрібна ціна 190 грн

ЛИШЕ 

100 гр
н

при замовленні  
з книжкою 
«Поцілунок  

принца»

С. Браун
Сніданок у ліжку
Мова: російська
Подруга просить Слоун прихис-
тити в її пансіонаті свого наре-
ченого, блискучого письменника 
Картера. Йому необхідно закін-
чити до весілля чергову книжку... 
Але заглянувши в очі Картера, 
Слоун зрозуміла: він переверне 
її світ... 
Обкладинка, 272 с., формат 115х165

Код 5121290 
Клубна ціна 75 грн 
Роздрібна ціна 90 грн

С. Браун
Не надсилай квітів
Мова: російська
Після того як найкраща подруга 
забрала в неї нареченого, Алісія 
вирішила, що відтепер розрахо-
вуватиме тільки на себе. Тепер 
у її житті немає місця чоловікам! 
Однак доля зводить її з Пірсом. 
Вони не можуть противитися 
спокусі...
Обкладинка, 272 с., формат 115х165

Код 5121291 
Клубна ціна 75 грн 
Роздрібна ціна 90 грн

Дж. Хан
Усім хлопцям, яких я кохала…
Мова: українська
Екранізація від Netflix!
Спокійне життя Лари Джин пе-
ревертається догори дном. Її 
секретні любовні листи, у яких 
вона виливала свої почуття 
до коханих і які зовсім не пла-
нувала нікому показувати, 
загадковим чином доходять 
до адресатів...
Палітурка, 256 с., формат 130х200

Код 5121298 
Клубна ціна 210 грн

Дж. Сантополо
Світло, яке ми втратили
Мова: українська
Для справжнього кохання до-
статньо однієї зустрічі… Люсі 
та Ґейб познайомилися ще 
за студентських років. Через ро-
ки вони зустрінуться знов. У них 
є лише одна ніч, а потім – лише 
одна зустріч, остання…
Гнучка палітурка, 256 с.,
формат 135х205

Код 5121312 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

18+

https://bookclub.ua/catalog/books/love/poceluy-princa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/zamuj-za-princa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/zavtrak-v-posteli-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/ne-prisylay-cvetov-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/usim-hlopcyam-yakih-ya-kohala?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/svitlo-yake-mi-vtratili?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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М.-Б. Дюпюї
Сирота з Мангеттену. 
Вогні Бродвею. Кн. 2
Мова: російська
Після загибелі нареченого Елі-
забет шукає спокою в будинку 
прийомних батьків. Намагаючись 
скинути пута минулого, вона обі-
рвала зв’язок із Жюстеном, який 
дарував їй своє кохання. Він по-
трібен їй, як ніколи раніше.
Палітурка, 544 c., формат 135х205

Код 5121321 
Клубна ціна 169 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

О. Вяземська
Інститутка. Кохання 
шляхетної дівиці
Мова: російська
1879 рік, Одеса. Душу Лізи триво-
жать нічні кошмари. У них вона то-
не в болоті разом із незнайомцем. 
Але ось вона знайомиться з гра-
фом Раєвським. Саме тим незна-
йомцем з її снів. Кохання спалахує, 
як сірник. Але граф одружений…
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Код 5121335 
Клубна ціна 95 грн 
Роздрібна ціна 115 грн

Чуттєвий роман від королеви жанру!

Б. Смолл
Рабиня пристрасті
Мова: українська
Боги обдарували Ріґан надзвичайною вродою, але пошкодували 
для неї долі. Ріґан пожертвувала цнотою заради сестри, замінивши її 
на шлюбному ложі. На дівчину чекав монастир, але вона опиняється 
в руках работорговця. І тепер ясноокий Карім вчитиме кельтську 
рабиню мистецтву спокуси. Згодом вона потрапить у гарем і стане 
улюбленицею халіфа. Проте їй не потрібні скарби 
й обійми східного владики. Тільки б дивитися у ясні 
очі Каріма, що раптом заступили їй цілий світ.
Палітурка, 544 с., формат 135х205

Код 5121336 
Клубна ціна 179 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Адора. Візантійська принцеса
Мова: українська
Візантія, XIV ст. Адора була 
найкоштовнішим камінцем 
серед скарбів світу. Її фіалко-
вий погляд назавжди полонив 
принца Мурада. Та Адора вже 
пов’язана шлюбними узами 
із султаном Орханом. Невже їй 
судилося стати іграшкою в ру-
ках нелюба?..
Палітурка, 480 с., формат 135х205

Код 5121346 
Клубна ціна 179 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

18+

18+

ЛИШЕ 

150 гр
н

за 1 книжку  
при замовленні  

2 книжок

https://bookclub.ua/catalog/books/love/sirota-s-manhettena-ogni-brodveya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/institutka-lyubov-blagorodnoy-devicy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/rabinya-pristrasti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/adora-vizantiyska-princesa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Н. Соболевська
Жорстока любов (320 с.)
Мова: російська
Аліса – студентка престижного вузу, яка приїхала з провінції підко-
рювати велике місто. І ось, крім закритих на «відмінно» сесій, доля 
підносить їй подарунок – перспективного хлопця. Ілля молодий, 
красивий, із заможної родини і найголовніше – закоханий в Алісу. 
Він хоче одружитися з нею. Але брат Іллі Кирило заочно зненавидів 
Алісу. Для нього вона лише мисливиця за грошима. Кирило прагне 
розладнати весілля, брудно підставивши спочатку брата, а потім 
і саму Алісу. Але, бажаючи позбутися дівчини, він перетинає межу.

Код 5121347 
Клубна ціна 105 грн 
Роздрібна ціна 125 грн
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Наталя 
СОБОЛЕВСьКА

Білявка для боса (320 с.)
Мова: російська
Альона звикла всього досягати 
працею. Але її звільнили з по-
сади директора, а на її місце 
сів красунчик Сергій. Дівчина 
не збирається покірно терпіти 
нового боса! Стосунки з ним роз-
виваються несподівано. Він про-
понує їй парі! Альона не уявляла, 
на що погоджується…

Код 5121357 
Клубна ціна 105 грн 
Роздрібна ціна 125 грн

Близькі вороги (304 с.)
Мова: російська
Марат, старший брат чоловіка, 
завжди мене недолюблював. 
А після смерті брата Марат 
поставив собі за мету контро-
лювати кожен мій крок. Шантаж, 
погрози, тиск – він домагається 
від мене цілковитої покори. Наві-
що йому це потрібно? І чому я са-
ма хочу підкорюватися йому...

Код 5121351 
Клубна ціна 105 грн 
Роздрібна ціна 125 грн

ЕКОНОМІЯ

Код 5122887

50 гр
н

НА КОМПЛЕКТ*

* до комплекту входять книжки Н. соболевської «Жорстока любов» + «Близькі вороги» + «Білявка для боса». Вартість комплекту з економією 265 грн

– Разве ты не хочешь отомстить? 
Он с ума сойдет, когда узнает, что ты 
была со мной...
Я представила, как побледнеет илья, 
узнав, что не он один насыщенно про-
вел эту ночь...
– да, хочу.

Наталя Соболевська «Жорстока любов» 

„
“

22 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/love/jestokaya-lyubov?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/blizkie-vragi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/blondinka-dlya-bossa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/komplekt-iz-3-knig-n-sobolevskoy-po-supercene?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Гаряча історія  
від улюбленої авторки!

А. Медведєва
Мій дуже дивний роман
Мова: російська
Міра – мегапопулярна і найбільш обговорювана в інтернеті письменниця. 
У неї є все – слава, шанувальники, які мріють про її автографи та увагу. 
Звичний хід життя дівчини різко змінюється, коли доля зіштовхує її з Данія-
ром – красенем із важким характером. Вона відкриває для себе світ сильних 
почуттів, неконтрольованих емоцій та неабияких пристрастей... Та кохання, 
що тільки-но спалахнуло, зазнає серйозного випробування. У роман Міри 
та Даніяра несподівано увірвався третій герой – успішний і впливовий партнер 
Міри за бізнесом, який страждає від нерозділеного кохання...
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121358 
Клубна ціна 99 грн 
Роздрібна ціна 119 грн

...Поджимаю губы, приближаясь еще на полшага и продолжая 
всматриваться в идеально созданное природой лицо.
– Я хочу увидеть тебя еще раз, – произношу я.

Анастасія Медведєва «Мій дуже дивний роман»

Т. Михаль
Одна на двох
Мова: російська
Настя – сіра офісна мишка. Але 
на корпоративі вона влипає 
в пікантну історію, бо колеги 
підсипали їй щось в бокал... Зда-
валося б, після цього Настю по-
винні звільнити. Але обидва боси 
несподівано пропонують дівчині 
посаду особистої помічниці.
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5121389 
Клубна ціна 105 грн 
Роздрібна ціна 125 грн

В. Свободіна
Норовлива помічниця 
для титана
Мова: російська
Олександра йде на роботу 
до Ярослава, музичного про-
дюсера. Він вмовляє її почати 
кар’єру співачки! Поступово во-
на закохується в нього, але його 
серце замерзло. Чи зможе вона 
розтопити його?
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5121377 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

О. Алєксеєва
Мріяти корисно, любий босе!
Мова: російська
Зі школи Катя закохана в одно-
класника Славу. А він її не помі-
чав. Катя розробила чіткий план. 
Їй потрібен новий образ, заняття 
спортом і... посада в компанії, де 
працює Слава. Катя впевнено 
йде до мети, не помічаючи, що 
сама стала чиєюсь мрією…
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121399 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

А. Дубінська
Навчи мене любити
Мова: російська
Варя – симпатична пишка, якій 
не щастить у коханні. Все змінює 
повідомлення від незнайомця, 
який помилився номером. Зда-
ється, що цей «телефонний» 
роман переросте в справжні 
почуття, але незнайомець від-
правляє на побачення друга...
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121420 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

ЛИШЕ 

50 гр
н

за 1 книжку  
при замовленні  

ще 1 коду 
з каталогу

“ „

23та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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https://bookclub.ua/catalog/books/love/moy-ochen-strannyy-roman?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/stroptivaya-pomoshchnica-dlya-titana?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/odna-na-dvoih?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/mechtat-polezno-milyy-boss?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/nauchi-menya-lyubit?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


24 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд

О. Саліпа
Зламані речі
Мова: українська
Регіна виросла в дитбудинку. Не потрібна нікому, зайва в цьому світі, вона 
пізнала чимало поневірянь. Марія – донька заможного керівника мала все. 
Але на п’ятнадцятий день народження дівчини сталося страшне: батьки за-
гинули в автокатастрофі. Марія опиняється в дитбудинку, де знайомиться з 
Регіною. З’єднані горем, сирота від народження й колишня багатійка стануть 
там найліпшими подругами. Обидві згодом пізнають біль 
зради. Обидві вистраждають своє право на любов і спокій.  
Тільки у кожної буде свій путь до воскресіння.
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121424 
Клубна ціна 85 грн 
Роздрібна ціна 100 грн

Дві зламані долі.  
Дві дороги до щастя

«ця книга для тих, хто шукає себе. мій особливий, терапевтич-
ний роман про те, які різні шляхи ведуть до щастя. Бо в кінці 
кожної хресної дороги – воскресіння!» 

Ольга Саліпа
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Є. Багмуцька
Давай не будем йти
Мова: російська
Мама кинула мене на мій 17-й 
день народження. Але втратив-
ши матір, я знайшла подругу. Ті-
на стала для мене найближчою 
людиною. А з її братом ми не-
розлучні. Та потім з’явився Олег, 
цинічний хижак. Якби ж я знала, 
що скоро втрачу близьку людину...
Палітурка, 304 c., формат 135х205

Код 5121455 
Клубна ціна 105 грн 
Роздрібна ціна 125 грн

Л. Волок
Останній шанс на кохання
Мова: українська
Час Ані спливає, а вона так 
і не пізнала кохання. Рідні під-
лаштовують зустріч дівчини 
із Сергієм. Між молодими людь-
ми спалахують почуття. Однак 
Аня не здогадується, що все це – 
лише угода. Чи здатне кохання 
взяти гору над домовленостями?
Палітурка, 240 c., формат 135х205

Код 5121466 
Клубна ціна 90 грн 
Роздрібна ціна 109 грн

Т. Вінк
Моє друге я
Мова: російська
Микита і Зойка завжди були ра-
зом. А потім дитинство скінчило-
ся. Микита зустрів Ірину, а Зойка 
залишилася з розбитим серцем. 
Минули роки. Після невдалого 
шлюбу, який мало не коштував 
їй життя, Зоя їде до міста дитин-
ства, і зустрічає там Микиту.
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 5121428 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

О. Бурлака
Платонічне кохання
Мова: українська
Аня приїхала до великого міста, 
щоб вижити. Лев Дмитрович дав 
їй усе, нічого не вимагаючи на-
томість. Аня нарешті була щас-
лива, до тієї фатальної зустрічі 
з його сином, Платоном. Він 
може позбавити її всього... Або 
навпаки – подарувати кохання.
Палітурка, 272 c., формат 135х205

Код 5121426 
Клубна ціна 95 грн 
Роздрібна ціна 115 грн

НАйКРАЩА 

ЦІНА

85 гр
н

https://bookclub.ua/catalog/books/love/zlamani-rechi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/platonichne-kohannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/moe-vtoroe-ya-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/davay-ne-budem-uhodit?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/ostanniy-shans-na-kohannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


25доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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На крилах мрії (512 с.)

Мова: українська
Наташа – успішна адвокатка. 
Але у її житті суцільна плутанина. 
Дивні стосунки з колишнім та не-
визначені з теперішнім другом… 
І як дати цьому лад? Сара – ону-
ка відомого вершника. Раптом 
долі героїнь перетинаються… 
Доросла жінка та дівчинка-під-
літок – вони зустрілися, щоб 
врятувати одна одну…

Код 5121480 
Клубна ціна 160 грн 
Роздрібна ціна 195 грн

Срібна затока (432 с.)

Мова: українська
Ліза мріяла зцілити душу у тихо-
му містечку. Та з’явився Майк 
Дор мер і порушив спокій! Він 
хоче розбудувати з примор-
ського містечка фешенебель-
ний курорт. Майк і гадки не мав, 
що на шляху його бізнесу стане 
тендітна жінка! Він зрозуміє, що 
насправді йому потрібна не за-
тока, а її серце…

Код 5121485 
Клубна ціна 160 грн 
Роздрібна ціна 195 грн

Щасливі кроки під дощем (416 с.)
Мова: українська
Кейт втекла з батьківського дому й пообіцяла, що ніколи не вихову-
ватиме свою дитину так, як виховували її саму. А потім народилася 
Сабіна й усе повторилося. Непорозуміння між ними глибшає. Сабіну 
відправляють до Ірландії – пожити з бабусею, Джой, яку та поба-
чить уперше в житті. Дух старого будинку просякнутий пліснявою 
та пам’яттю, у ньому сплелися щастя, надія і задавнений біль. Сабіна, 
Джой і Кейт починають розуміти: щоб упевнено 
крокувати вперед, не завадить озирнутися на те, 
що залишаєш позаду.

Код 5121476 
Клубна ціна 170 грн 
Роздрібна ціна 205 грн

джоджо мойєс – англійська романістка, 
журналістка, одна з небагатьох письмен-
ниць, яка двічі здобула премію Асоціації 
любовних романістів у номінації 
«Любовний роман року». Її зворушливі 
історії посідають перші позиції у списках 
бестселерів «The New York Times», їх 
перекладено багатьма мовами світу.

Джоджо МОйєС 

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

ЕКОНОМІЯ

25%
при замовленні 

з книжкою «Щасливі 
кроки...»

https://bookclub.ua/catalog/books/love/shchaslivi-kroki-pid-doshchem?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/na-krilah-mriyi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/sribna-zatoka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


ЗАМОВЛЯйТЕ СЕРІю – ЦЕ ВИГІДНО!
ваші Гарантії та виГоди:
Гарантія ціни – всього 150 грн за одну книжку. пЕрша книжка бЕзкоштовно! 
Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії в магазині – з 22.11.2021 до 05.12.2021.  
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

докладнішЕ:

КЛУБ
КОЛЕКЦІОНЕРА

У всі часи по всьому світу 
майстри слова оспіву-
вали кохання – взаємне 
й нещасне, драматичне 
й благословенне, те, що 
веде в прірву або під-
носить на небо. У цій серії 
зібрані світові шедеври 
знаних авторів, які й самі 
пристрасно кохали! Усі 
барви почуттів чекають 
на вас!

ВАШ ПОДАРУНОК* 
Буде вкладено в 3-ю посилку

Т. 1. Т. Гарді «Подалі від збожеволілого натовпу»
т. 2. а. Чехов «душенька. драма на полюванні та інші»
т. 3. дж. голсуорсі «темна квітка, джослін»
т. 4. І. тургенєв «перше кохання, дворянське гніздо та інші»
Т. 5, 6. Л. Толстой «Анна Кареніна»
т. 7. дж. Лондон «маленька господиня великого будинку»
Т. 8. О. Блок, О. грибоєдов, дж. Байрон «Шедеври любовної лірики»
т. 9. О. де Бальзак «Євгенія гранде. тридцятирічна жінка»
т. 10. О. Островський «пізнє кохання, гроза та інші»
Т. 11. Стендаль «Червоне й чорне»
Т. 12. Н. Готорн «Червона буква та інші»

https://bookclub.ua/catalog/series/classicsaboutlove/seriya-knig-klassiki-o-lyubvi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Т. Гарді
Подалі від збожеволілого натовпу
Мова: російська
Батшеба Евердін знає собі ціну. Вона красива і розум-
на. Під її чари підпадали багато чоловіків. Спіткала ця 
доля і фермера Габріеля Оука. Але перспектива стати 
нареченою сільського простака їй не до душі. До того ж 
вона отримала ще одну пропозицію руки і серця – від ба-
гатого містера Болдвуда. Але він старий... Заплутавшись 
у почуттях і бажаннях, дівчина шукає вихід із ситуації. 
Аж раптом зустрічає звабливого сержанта...

Класики  
про кохання

А. Чехов
Душенька. Драма на полюванні
Мова: російська
Ах, Оленька, лагідна особа і просто душенька! Коли 
кохання поєднало її з антрепренером Кукіним, вона 
у всьому стала його помічницею. Що ж вона пережила, 
коли отримала ту злощасну телеграму, яка оголосила її 
вдовою... Але тут у житті жінки з’явився купець Бабакаєв. 
І Оленька розчинилася в теперішньому чоловікові. Але 
чи довгий вік її нового щастя?.. 
Також до збірки увійшли твори «Дама з собачкою», 
«Драма на полюванні» та інші.

Палітурка, 384-512 с.,
формат кожної
книжки 135х205

ЛИШЕ 

150 гр
н

За перші  
2 книжки

Код 5122939

Набір з 5 листівок  
до кожної книжки
** Під подарунком мається  
на увазі придбання за 0,10 грн

ПОДАРУНОК**

https://bookclub.ua/catalog/series/classicsaboutlove/seriya-knig-klassiki-o-lyubvi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/classicsaboutlove/seriya-knig-klassiki-o-lyubvi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/classicsaboutlove/seriya-knig-klassiki-o-lyubvi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Счастлив тот, кто счастлив  
у себя дома…

Лев Толстой

А. Аверченко
Гумористичні оповідання
Мова: російська
Де оповідання Аверченка – там 
усмішки й веселощі… Корабльов 
змушений вести нотатки звичок 
своїх пасій. Ловелас Пєтухов 
влаштовує сцени ревнощів дру-
жині. Набридливий агент Цацкін 
намагається продати даремні 
товари...
Палітурка, 448 c., формат 135х205

Код 5121502 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

Від автора
«Тев’є-молочар»

Шолом-Алейхем
Нотатки комівояжера. Збірка
Мова: російська
Улюблений цикл оповідань! Комівоя-
жер, що подорожує між провінційними 
містечками, зустрічає різних попут-
ників. Хто стане його сусідом на на-
ступній станції і яку життєву мудрість 
відкриє?
Також до книжки включено роман 
«Пісня пісень» – один з найбільш 
ліричних творів Шолом-Алейхема.
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5121540 
Клубна ціна 145 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

Критики називали його єврей-
ським Марком Твеном. Але 
сам Марк Твен зазначив, що 
вважає себе американським 
Шолом-Алейхемом.

ЛИШЕ 

80 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

„“
Ф. Достоєвський, А. Чехов, Л. Толстой
Чужа дружина і чоловік під ліжком
Мова: російська
Молодий пан погодився спіймати певну 
даму з її коханцем. Але отримав украй нео-
чікуваний результат… («Чужа дружина і чо-
ловік під ліжком»). Арист розлюбив свою 
дружину Ельміру і завів коханку. А друг сім’ї 
вже підбиває клинці до чарівної Ельміри… 
(«Молодята»). Багата вдова Софія Анто-
нівна, помітивши марнотратство нового 
залицяльника, вирішує дати йому відкоша. 
Та ще й у досить вишуканий спосіб… («Не-
сподіваний випадок»)
До збірки увійшли оповідання, повісті й п’єси 
О. Пушкіна, І. Тургенєва, І. Гончарова, 
Л. Толстого, О. Купріна, А. Чехова та інших.
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5121496 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 132 грн

Лірика Золотої доби
Мова: російська
На сторінках книжки перепле-
лися таємничість балад Жуков-
ського і незбагненний смуток 
елегій В’яземського, іскрометна 
чесність Пушкіна, витонченість 
Грибоєдова. Також до збірки 
увійшли твори Є. Баратинсько-
го, К. Батюшкова, А. Дельвіга, 
В. Кюхельбекера та інших.
Палітурка, 384 с., формат 135х205

Код 5121537 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

28 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/chujaya-jena-i-muj-pod-krovatyu-sbornik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/yumoristicheskie-rasskazy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/lirika-zolotogo-veka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/zapiski-kommivoyajera-sbornik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Е. Бронте
Незнайомка 
з Вайлдфелл-Голу
Мова: російська
У молоду вдову Гелен закохується 
Ґілберт, який раніше залицявся 
до Елізи. Щоб помститися, Еліза 
вигадує про Гелен різні плітки...
Палітурка, 512 с., формат 135х205

Код 5122940 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 169 грн
Набір з 10 листівок
*  Під подарунком мається на увазі при-

дбання за 0,10 грн

Класика 
про почуття, 
спокусу й кохання!
Е. Золя
Дамське щастя
Мова: російська
Сирота з провінції Деніза Бодю за ве-
лінням обставин опиняється у блиску-
чому, але безжальному до таких, як 
вона, Парижі. Щоб утримувати двох 
своїх молодших братів, дівчина вла-
штовується продавчинею в «Дамське 
щастя» – розкішний універсальний ма-
газин, що спокушає жінок і спустошує 
гаманці чоловіків. Опинившись по той 
бік вітрини, дівчина привертає увагу ди-
ректора магазину – цинічного ловеласа 
Октава Муре. Горда й неприступна дівчи-
на вкрала його спокій...
Палітурка, 512 с.,
формат 135х205

Код 5121556 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

Дж. Еліот
Млин на Флоссі
Мова: російська
Том врятував родину від розо-
рення. Після цього він вирішив, 
що має право вказувати сестрі 
Меггі, кого кохати. Меггі нале-
жить зробити вибір. Дозволити 
собі любити й жити, не озираю-
чись на інших? Або змиритися, 
так і не ставши щасливою?..
Палітурка, 864 c., формат 135х205

Код 5121567 
Клубна ціна 230 грн 
Роздрібна ціна 275 грн

Брати Ґрімм
Казки для дорослих
Мова: російська
Справжні казки братів Ґрімм – 
це похмурі горор-історії, в яких 
добро не завжди перемагає зло, 
лицарі виявляються ґвалтівника-
ми, а горобчик може заклювати 
людину до смерті. Дізнайтеся 
авторські версії дитячих казок!
Палітурка, 432 c., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5121557 
Клубна ціна 170 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

Г. Флобер
Пані Боварі. Виховання почуттів. Проста душа
Мова: російська
Вершина французької прози! 
Дружина лікаря, Емма Боварі, 
закохується у власника маєтку. 
Але до чого приведе її згубна 
пристрасть?.. Романтичний юнак 

закохується, ще не усвідомлю-
ючи, що це почуття змінить всі 
його плани...
Палітурка, 768 с., формат 150х220

Код 5121608 
Клубна ціна 220 грн

ПОДАРУНОК*

За реалістич-
ний, життєвий 
роман «Пані 
Боварі» автора 
притягнули 
до суду за зви-
нуваченням 
у порушенні 
моралі.

29та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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135 гр
н 127 гр
н 120 гр
н 112 гр
н 105 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

https://bookclub.ua/catalog/books/classic/damskoe-schaste-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/neznakomka-iz-uayldfell-holla-3?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/skazki-dlya-vzroslyh?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/melnica-na-flosse?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/gospoja-bovari-vospitanie-chuvstv-prostaya-dusha?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Елена ФЕРРАНТЕ 

Історія втраченої дитини (480 с.)
Мова: українська
Драматична екранізація! Завершальна частина циклу! 
Подруги Ліла й Елена пережили чимало. Обидві невтомно ламали стереотипи, 
намагаючись вирватися зі світу злиднів і насилля. Вони кохали та втрачали, 
підіймалися та падали. Їх розділяли кілометри, але попри все вони не забували 
своєї надзвичайної дружби. Через тривалий час Елена, засліплена коханням 
до Ніно, повертається у Неаполь. Вона вже успішна й шанована письменниця. 
Ліла засновує комп’ютерну фірму й стає лідеркою кварталу. 
Шляхи давніх подруг знову переплітаються. Ліла й Елена 
стають близькими як ніколи. Однак страшна подія змінить 
усе. Що ж відбулося того дня?

Код 5121617 
Клубна ціна 160 грн 
Роздрібна ціна 195 грн

Італійський феномен сучасної літератури! Письменниця, 
яка не дала жодного інтерв’ю і жодного разу не з’явилася 
на публіці, але потрапила до сотні найвпливовіших людей 
світу за версією журналу «Тайм». Її Неаполітанський цикл, 
усі книжки якого представлені на цій сторінці, називають 
найвидатнішою епопеєю сучасності.
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Історія втечі 
та повернення (448 с.)
Мова: українська
Колись Ліла на заздрість усім 
зіграла пишне весілля. Тепер 
вона з сином мешкає в злиден-
ній новобудові. Колись Елена 
поїхала геть з Неаполя. Тепер 
вона – успішна письменниця. 
Подруги опинилися у різних 
світах…

Код 5121620 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

Історія нового імені (480 с.)
Мова: українська
Найкращі подруги Ліла й Елена 
дорослішають. Шлюб дає Лілі 
омріяне багатство і забезпечує 
заможне існування для всієї ро-
дини. Але не гарантує щастя. 
Елена продовжує навчатися, 
почуваючись чужою. Дівчата 
самостійно вирішують, яким бу-
де майбутнє.

Код 5121658 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

Моя неймовірна подруга (352 с.)
Мова: українська
Ніжну Елену і запальну Лілу 
сусіди звикли бачити завжди 
разом. Розумниця Елена напо-
легливо здобуває освіту, а Ліла 
працює і готується до весілля. 

Це наче гра, у якій Елена і Ліла 
зробили різні ставки. Яка ставка 
переможе?

Код 5121643 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

ЕКОНОМІЯ

Код 5122888

100 гр
н

НА КОМПЛЕКТ*

НОВИНКА

Палітурка, формат  
кожної книжки 135х205

30 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд

* до комплекту входять книжки е. Ферранте «моя неймовірна подруга» + «Історія нового імені» + «Історія втечі та повернення» + «Історія втраченої дитини». Вартість комплекту з економією 510 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/istoriya-vtrachenoyi-ditini-kniga-4?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/moya-neymovirna-podruga-kniga-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/istoriya-novogo-imeni-kniga-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/istoriya-vtechi-ta-povernennya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/komplekt-knig-neapolitanski-romani-4-knigi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Е.-М. Ремарк
Три товариші
Мова: українська
Перша світова війна залишила-
ся позаду. Троє друзів повер-
нулися до цивільного життя. 
Чарівна і ніжна Патриція, ко-
хана Роббі, розсіює морок без-
глуздості його існування. Однак 
знайденому щастю загрожують 
відгомони все тієї ж війни…
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5121688 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

М. Ру
Втеча з Притулку
Мова: російська
Лікарня для людей із затьмаре-
ною свідомістю. У її стінах про-
водять моторошні експерименти. 
Сюди потрапляє шістнадцятиріч-
ний Рікі. Випадково ознайомив-
шись із архівом лікарні, юнак ро-
зуміє, що стати Пацієнтом Нуль 
означає втратити себе.
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5121686 
Клубна ціна 180 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Р. Ріґґз
Дім дивних дітей
Мова: українська
Шістнадцятирічний Джейкоб звик до розпо-
відей діда про юність у притулку для дивних 
дітей: про чудовиськ із потрійними язиками, 
про дівчинку, яка вміла літати… Але одного 
разу кошмар із розповідей убив його діда! 
Невже це не вигадки? Правда шокує...
Палітурка, 432 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5121706 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

31доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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Іноді все не таке, яким видається…

Бібліотека школяра й студента!

Е. Дж. Фінн
Жінка у вікні
Мова: українська
Анна самотньо живе у квартирі в Нью-Йорку. Чоловік та донька трагічно 
загинули. Це надломило психіку жінки, вона почала шукати забуття в алко-
голі та самотності. Мешкаючи осібно, Анна виявляє цікавість до сусідів. Їхнє 
життя теж не таке просте, яким видається. Але одного дня Анна помічає, 
що й за нею хтось стежить. Більш того, цей хтось проник до її будинку, до її 
віртуального життя… Чи це все – її хвора уява? Тепер вона намагається 
зрозуміти, де реальність, а де – фантазія чи галюцинація. Хто прагне до-
вести її до божевілля?
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5121664 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

Сюжет трилера захопив самого Стівена Кінга! 
тож не дивно, що режисер джо райт, нагороджений премією 
BAFTA, взявся за екранізацію. Головну роль виконала Емі Адамс, 
володарка зірки на Голлівудській алеї слави.

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/pobeg-iz-priyuta?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/jinka-u-vikni-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/teenagers/dim-divnih-ditey?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/tri-tovarishi-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Історії міста, яке 
століттями береже 
таємниці коханців 

Н. Фіалко
Колискова для Софії
Мова: українська
Три жінки вирішують позбутися 
матеріальних проблем, народив-
ши чужих дітей. Та чи вдале це 
рішення? Діана народжує близнят 
для американців. Проте її кидають 
в аеропорту без грошей і докумен-
тів. Тепер жінка прагне повернути 
найдорожче – своїх дітей…
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Код 5121710 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Г. Д. Робертс
Духовний Шлях
Мова: російська
Від автора бестселерів «Шанта-
рам» і «Тінь гори».
Кожній людині притаманна духо-
вність. Кожен прямує своїм Шля-
хом. Часто зв’язок з духовним 
утворюється без зусиль з нашо-
го боку. Але прямувати Шляхом 
можна й усвідомлено, розуміючи 
цілі й прагнучи їх досягти.
Палітурка, 272 с., формат 125х190

Код 5121737 
Клубна ціна 150 грн

 Дж. Орвелл
1984. Колгосп тварин
Мова: російська
Твори, які стали пророцтвом...
У тебе немає шансу зробити крок 
у бік. Ти під наглядом. Старший 
брат стежить за тобою. («1984»)
Тварини піднімають повстання! 
Стає зрозуміло, що всі тварини 
рівні, але деякі рівніші... («Кол-
госп тварин»)
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5121726 
Клубна ціна 155 грн 
Роздрібна ціна 185 грн

Ж. Сарамаґу
Смерть бере відпустку
Мова: українська
Якось смерть вирішує: з неї до-
сить. Люди більше не помира-
ють. Проте омріяне безсмертя 
виявляється прокляттям.  Люди 
благають її повернутися до своїх 

обов’язків. І вона погоджується, 
але є умови...
Палітурка, 288 с., формат 120х170

Код 5121725 
Клубна ціна 130 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

Один 
із найвідоміших 
письменників 
ХХ століття!

НОВИНКА

А. Рогашко, Т. Белімова, Н. Нікалео та ін.
Львів. Пристрасті. Таємниці
Мова: українська
Оповідання про львівських спокусників 
та спокусниць. Тих, що розбивали серця, 
і тих, які присягали на вічну любов у тиші 
костелів.
Любов з першого погляду Владислава IV 
Вази до Ядвіги Лушковської, яку звинува-
чували за це у відьомстві....
Невідома (і нездійсненна) історія яскравих 
музикантів, Богдана Весоловського та Іри-
ни Яросевич, батьків українського джазу...
Пристрасна жага і пекуча ненависть ак-
торки-серцеїдки Сольської...
Коротке кохання «чорної княгині» Гальшки 
Острозької та старости канівського й чер-
каського Дмитра Санґушка.
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5121709 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

32 найбільша мережа книгарень україни
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https://bookclub.ua/catalog/books/pop/lviv-pristrasti-taiemnici?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/koliskova-dlya-sofiyi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/smert-bere-vidpustku?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/1984-skotnyy-dvor?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/duhovnyy-put?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Роман, який 
повертає смак 
до життя!

Дж. Гарріс
Ожинове вино
Мова: українська
Письменник Джей втратив натхнення. 
У місці, де був щасливим у дитинстві, 
він знаходить пляшку особливого ви-
на, здатного змінювати життя. Джей 
має вирішити, чого хоче насправді. 
Гонорарів і слави? Чи життя, сповне-
ного простих речей і любові – солод-
кої, як особливе вино старого Джо?..
Палітурка, 384 с., формат 135х205

Код 5121770 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

П’ять четвертинок 
апельсина
Мова: українська
Фрамбуаз отримала дивний спа-
док від матері. Брату дісталася 
ферма, сестрі – винний погріб, 
а Фрамбуаз – альбом із рецеп-
тами. Але там вона знаходить 
секрети та зізнання матері. 
Життя, яке вона так ретельно 
приховувала від дітей...
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5121744 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

джоан гарріс – британська 
письменниця, авторка 
світових бестселерів. 
Її твори опубліковані в більш 
ніж 40 країнах світу.

Від авторки 
бестселерів 
за версією  
New York Times!

НОВИНКА

НОВИНКА

Дж. Піколт
Час йти
Мова: російська
Дженна втратила матір – вона загад-
ково зникла після трагічного випад-
ку, що трапився, коли дівчинці ледь 
виповнилося три роки. Дженна знає, 
що мати не покинула б її, тож залучає 
до її пошуків битого життям детекти-
ва й екстрасенса, яка втратила віру 
в свої сили.
Разом вони починають по піщинках 
збирати історію життя зниклої жін-
ки. Розкриваються настільки при-
голомшливі подробиці, що годі було 
й уявити...
Палітурка, 512 с., формат 135х205

Код 5121776 
Клубна ціна 200 грн

Д. Чемберлен
Омріяна донька
Мова: українська
Її ще не народжена донька має 
серцеву ваду. Надворі 1960-ті 
роки, і лікарі не здатні допомог-
ти їй вижити. Але родич із за-
гадковим минулим пропонує їй 
перенестися в інший час і дати 
дівчинці шанс. Материнське сер-
це вхопиться за цей слабкий про-
мінчик надії...
Палітурка, 400 с., формат 135х205

Код 5121771 
Клубна ціна 200 грн

33спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.
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https://bookclub.ua/catalog/books/pop/pyat-chetvertinok-apelsina?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/omriyana-donka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/ojinove-vino?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/vremya-uhodit?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Час відкривати 
таємниці минулого

Н. Гуменюк
Плач пересмішниці
Мова: українська
У 1990-ті юність Нори була сповнена випро-
бувань: зрада батька, оманливе кохання, 
бідність, пастка, в яку її заманили торговці 
живим товаром. Розум та наполегливість 
допомогли їй вижити й прибрати до рук біз-
нес чоловікової родини, ставши залізною 
Норою. А ще був прихований гріх...
Роки мчали стрімголов, помилки минулого 
лишалися позаду. Але не зникали. Неспо-
дівана зустріч із атовцем Левком збурила 
в пам’яті Нори болючий спогад. Що поєднує 
впливову бізнесвумен із простим хлопцем? 
І чому Норі так боляче і водночас так хо-
четься зазирнути в його очі?..
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121787 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

О. Кір’ян
Цвіте терен
Мова: українська
Василина та Галина – сестри. 
Одного дня Галина зникла. Ва-
силина стала щасливою матір’ю 
трьох дітей. Якось у село завітала 
Галина – і обманом викрала пле-
мінницю, маленьку Любу. Через 
багато років Люба знаходить лист 
тієї, яку вона вважала матір’ю...
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Код 5121791 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Л. Лук’яненко
Жіноча змова. Кохання на спір
Мова: російська
Даші постійно не щастило з чо-
ловіками. Підсумок – солідний 
список «колишніх» і жодного 
«нинішнього». Подруги Даші 
не могли похвалитися і таким. 
А як щодо того, щоб кожна з дів-
чат познайомилася з одним 
із Дашиних колишніх?
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5121805 
Клубна ціна 109 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

С. Талан
Сафарі на щастя (304 с.)
Мова: українська
Красунчик Ростислав погрався з почуттями 
Марусини – й одружився з іншою, вродливою 
моделлю. Ще й принизив дівчину, сказавши, 
що їй ніколи не досягти успіху. Марусина їде 
в Данію на заробітки. Вона досягає неймо-
вірного: стає моделлю та жаданою жінкою.
Але чи про таке щастя вона мріяла?

Код 5121797 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Просто гра (288 с.)
Мова: українська
Кінець 90-х. Щоб розпочати 
справу, Ілля просить грошей 
у кримінального авторитета. 
Це завершується розбірками. 
Дружина авторитета рятує 
хлопця, тікаючи разом із ним. 
Позаду залишилася вагітна 
наречена... Ілля закохується 
у небезпечну жінку. Але вона 
каже не все...

Код 5121800 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

ЛИШЕ 

79 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

НОВИНКА

34 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/plach-peresmishnici?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/cvite-teren?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/love/jenskiy-zagovor-lyubov-na-spor?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/safari-na-shchastya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/prosto-gra?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Фортеця для серця (368 с.)
Мова: українська
Після загибелі батька та зник-
нення матері маленька Леся 
опинилася в селі у бабусі, яка 
була їй не дуже рада. Уже до-
росла Леся залишилася так са-
мо нетутешньою й незрозумілою 
для односельців. Випадково два 
брати закохуються у неї. Але до-
ля веде дівчину тільки їй одній 
знаними шляхами...

Код 5121826 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Химерниця (384 с.)

Мова: українська
Микола – місцевий «князьок», 
улюбленець долі та очільник 
провінційного містечка. Що ж він 
робить тут, у хаті старої відьми 
Шептулихи? Вона його остання 
надія на порятунок доньки. Але 
замість старої його зустрічає 
дивне дівча – химерниця, «що 
думки читає». Чим доведеться 
заплатити батькові за гріхи?

Код 5121829 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

Грішниця (288 с.)
Мова: українська
Її краса стала її прокляттям: чо-
ловіки жадали її – і вони отри-
мали бажане, а вона – невилі-
ковну хворобу. Вона знаходить 
притулок у глухому селі. Позаду 
залишаються понівечене життя 

в родині пияків, чи то дитбуди-
нок, чи то дім розпусти, зґвал-
тування за зґвалтуванням і син, 
якого в неї вкрали…

Код 5121841 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 132 грн

Олена 
ПЕЧОРНА

У затінку земної жінки (272 с.)
Мова: українська
Ще місяць тому Жанна працювала журналісткою у глянцевому журналі. 
А зараз почувається розгубленою. Раптова пропозиція приводить її в не-
величке село Горбове. Багато років тому доля привела сюди ще одну 
жінку. Тоді, у спалахах Першої світової, австрійка Франциска закохалася 
в українського полоненого Захара і вирушила разом із ним до чужого 
краю. Назустріч пеклу Другої світової та випробуванням, що ляжуть 
на плечі тендітної матері чотирьох дітей. Чи допоможе Жанні історія не-
зламної Франциски вийти на світло із затінку власних 
сумнівів? Щоб не опустити руки та знайти щастя, про 
яке мріє кожна земна жінка…

Код 5121806 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн
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Код 5122889

50 гр
н

НА КОМПЛЕКТ*

*  до комплекту входять книжки О. печорної «у затінку земної жінки» + «Фортеця для серця» + «Химерниця» + «грішниця». Вартість комплекту з економією 390 грн

35та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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Палітурка, формат кожної
книжки 135х205

«ця дивовижна жінка жила, мріяла і любила. Її драматична 
доля могла стати частинкою місцевих переказів про минуле, 
якби не одне «але». Історії «про справжнє» не зникають, 
вони повертаються до вас, любі читачі, у вигляді книжок»

Олена Печорна

https://bookclub.ua/catalog/books/pop/u-zatinku-zemnoyi-jinki?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/fortecya-dlya-sercya-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/himernicya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/grishnicya-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/komplekt-z-4-knig-o-pechornoyi-za-supercinoyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Я. Вагнер
Вонгозеро. Епідемія
Мова: українська
масштабна екранізація! 
По-справжньому ми злякалися, 
коли закрили метро. А надвечір 
посипалися новини: комендант-
ська година, патрулі, роздача 
ліків і продуктів... Інфікованих 
щодень ставало більше. Але цей 
жах був лише початком.
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Код 5121846 
Клубна ціна 170 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

К. Касс
Спадкоємиця. Корона. Таємниці Відбору
Мова: російська
Принцеса Ідлін, дочка Америки та Максона, і чути не хоче про за-
міжжя, але мусить взяти участь у Відборі.
Двоє змагатимуться за прихильність Америки Сінгер. Це принц 
Максон, який обіцяє дівчині життя, схоже на казку, і гвардієць Аспен, 
який не може запропонувати нічого, крім кохання.
Задовго до того, як почалася історія Америки Сінгер, інша дівчина 
завітала до палацу, щоб узяти участь у змаганні за руку іншого 
принца… Це розповідь про Відбір від королеви Емберлі, матері 
принца Максона.
Палітурка, 704 с., формат 135х205

Код 5121842 
Клубна ціна 220 грн

Для шанувальників циклу «Відбір»!
НОВИНКА

Пориньте у світ, 
сповнений темних 
загроз, магії 
та кохання

З. Шультер
Темна епоха. Загроза
Мова: українська
Ліз вимушена переїхати до столиці. Вона 
сподівається на краще. Однак уже перша 
зустріч із новим сусідом обертається невда-
чею. Зухвалець із норовливим характером 
не готовий миритися з новою галасливою 
сусідкою. Але перше враження найчастіше 
буває оманливим, і їхні почуття стрімко 
набирають обертів. Та яке майбутнє може 
бути між звичайною дівчиною та Воїном? 
Невже їхнє кохання приречене?
А тим часом нові магічні істоти гуляють 
містом...
Обкладинка, 384 с., формат 140х210

Код 5121843 
Клубна ціна 180 грн

НОВИНКА

“
„

Я встретилась со всеми кандидатами, причем мне по-
стоянно приходилось держать марку. Уж не говоря о том, 
что помогала отцу управлять страной. Тогда почему 
я так нервничала из-за самого обыкновенного свидания 
с парнем?

Кіра Касс «Спадкоємиця»

36 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/naslednica-korona-tayny-otbora?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/temna-epoha-zagroza?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/vongozero-epidemiya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Хроніки Азуру 
Вогненна Сага (544 с.)
Мова: російська
З того часу як перший з роду 
Тормено спалив моє місто, 
я нікуди не зник. Я поклявся 
вічно мститися всім Тормено. 
Довгий час я був лише жахал-
кою зі старовинних казок. Поки 
Мілан Тормено не оживив мене. 
І тепер я мчуся на крилах люті 
і помсти...

Код 5121862 
Клубна ціна 180 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

3001: остання одіссея
Мова: українська
Заключна частина циклу! Космо-
навт Френк Пул виходить з анабі-
озу та опиняється у XXXI столітті. 
Цивілізація змінилася. Життя 
на орбіті, космічні ліфти та на-
йграндіозніше – можливість 
«зберегти» людину на інформа-
ційному носії. Однак чи можна 
«зберегти» цілу цивілізацію?
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 5121852 
Клубна ціна 149 грн 
Роздрібна ціна 179 грн

В. Свободіна
Імператорський відбір
Мова: російська
Мене звуть Шалі. Я відьма, і цим 
все сказано. В імперії оголошено 
відбір наречених для молодого 
імператора. Сталося те, чого 
не було в моїх планах: тепер 
я теж учасниця відбору. Імпе-
ратор наївно думає, що вибір 
за ним. Ні, вибір за мною.
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Код 5121849 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 132 грн

Б. Хеннен
Хроніки Азуру. Біла Королева (608 с.)
Мова: російська
На острові Цилія ось-ось вибухне війна. Мілан спочатку хотів 
триматися подалі від військових подій. Але оживають старі 
легенди. У лісах повно відьом, у місто повернувся Чоловік-во-
рон. Незабаром з’явиться Біла Королева. Хто вона – рятівниця 
лісового народу або жорстока володарка? І якщо стародавній 
переказ виявиться страшним пророцтвом, то хто наважиться 
перепинити шлях Білій Королеві і зуміє покласти край крово-
пролиттю?

Код 5121854 
Клубна ціна 250 грн 
Роздрібна ціна 300 грн
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Бернхард Хеннен – один із найуспішніших авторів фентезі. Його захопливий 
пригодницький цикл «Хроніки Азуру» знову запрошує читача до світу магії, 
небезпеки та фатальних поєдинків. 

ЛИШЕ 

135 гр
н

при замовленні  
з книжкою «Біла 

Королева»

Пригоди у світі магії тривають!

37доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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Мертва зона (544 c.)
Мова: українська
Джон вийшов з коми через п’ять 
років. Тепер йому треба вчитися 
жити з аномальною здібністю – 
бачити майбутнє людини, лише 
торкнувшись її. На передви-
борчому мітингу Джон тисне 
кандидатові руку. Видіння вра-
жає: той розв’яже ядерну війну. 
Змінити історію можна, якщо 
вбити його...

Код 5121905 
Клубна ціна 225 грн 
Роздрібна ціна 270 грн

Салимове Лігво (576 с.)
Мова: українська
У звичайному тихому містечку 
хтось нападає на дітей – братів 
Денні та Ралфі, і викрадає Рал-
фі. Згодом Денні навіть не може 
згадати, що сталося, і помирає. 
Щоночі жителі перетворюються 
на… вампірів... Це місто вже 
не врятувати! Хто наважиться 
знищити цей огидний притулок 
нечисті?

Код 5121878 
Клубна ціна 225 грн 
Роздрібна ціна 270 грн

Що впало, те пропало (448 с.)
Мова: українська
Письменника вбиває збоже-
волілий фанат. Він викрадає 
записники літератора із новим 
романом. Перш ніж потрапити 
до поліцейських рук, він заховує 
свій скарб... Роки по тому хлоп-
чик Піт знаходить записники. 
Але безжальний фанат виходить 
на волю! Урятувати Піта від наві-
женого має детектив Годжес....

Код 5121903 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

Чотири сезони (704 с.)
Мова: українська
Шоушенк – в’язниця, з якої ще 
нікому не вдавалося втекти. Ен-
ді потрапив сюди за вбивство, 
якого не вчиняв. Тут так легко 
збожеволіти! Але він міцний го-
рішок… Ще ніхто не втікав із Шо-
ушенку? Отже, він буде першим!
До видання також увійшли по-
вісті «Здібний учень», «Тіло» 
та «Метод дихання».

Код 5121893 
Клубна ціна 230 грн 
Роздрібна ціна 276 грн

11/22/63 (976 с.)
Мова: українська
22 листопада 1963 року в Дал-
ласі президента Кеннеді було 
вбито, і світ змінився. У наш час 
звичайний вчитель Джейк Еппінг 
дізнається про портал, що веде 
в 1958 рік. Він може почати нове 

життя у часи рок-н-ролу і не дати 
вбити президента. Але чи можна 
грати з минулим? Яким буде світ, 
де Кеннеді виживе?

Код 5121865 
Клубна ціна 230 грн 
Роздрібна ціна 275 грн

Куджо (352 с.)

Мова: українська
Куджо – добрий слинявій ве-
летень-сенбернар. Мікроско-
пічний вірус сказу перетворив 
його на монстра, що буде вби-
вати всіх, хто опиниться на його 
шляху. Капканом під палючим 
сонцем стане поламана машина 
для Донни і її сина. Хто перемо-
же у двобої скаженої тварини 
й матері?

Код 5121868 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

Крістіна (576 с.)

Мова: українська
Арні потроху відновлює куплену 
за безцінь стару «плімут-фу-
рію». З кожним днем вона набу-
ватиме дедалі більш блискучого 
вигляду й чомусь віддалятиме 
Арні від друга, провокуватиме 
сварки з батьками. Крістіна ні 
з ким не ділитиме Арні. Зло, 
що дрімало під капотом, про-
кинеться.

Код 5121873 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

38 найбільша мережа книгарень україни
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https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/chotiri-sezoni-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Якщо кров тече (512 с.)
Мова: українська
У труну померлого друга Крейґ 
поклав подарунок – айфон. 
І отримав моторошне SMS із йо-
го номера... Незнайомець запев-
няє детективку, що знає все про 
«ту істоту, яка кличе себе Ондов-
скі»... Уві сні щур пропонує Дрю 
угоду: він допоможе чоловікові 
здобути славу, але за це хтось 
із його близьких помре…

Код 5121942 
Клубна ціна 230 грн 
Роздрібна ціна 275 грн

Повна темрява.  
Без зірок (480 с.)
Мова: українська
Фермер підмовляє сина вбити 
матір... Авторка детективів хо-
че помститися ґвалтівникові... 
Смертельно хворому пропо-
нують 15 років життя, але яка 
ціна?.. Жінка дізнається, що її 
коханий – маніяк... Ці незнайомці 
поруч із нами, і ми самі можемо 
стати ними!

Код 5121922 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

Необхідні речі (864 с.)
Мова: українська
Екранізовано! Класичний Кінг!
У містечку Касл-Рок з’являється крамниця «Необхідні речі». Її влас-
ник, Ліленд Ґонт, може запропонувати покупцеві будь-яку забаганку 
або навіть мрію всього життя за символічну ціну. На додачу до грошей 
Ґонт просить утнути невеличкий… жарт. Але невинні пустощі дедалі 
частіше обертаються на жахливі події.
Шериф Алан Пенґборн – єдиний, ким таємничий 
продавець не здатний маніпулювати. Що має на ме-
ті власник «Необхідних речей»? І ким насправді 
є Ліленд Ґонт?..

Код 5121908 
Клубна ціна 250 грн 
Роздрібна ціна 300 грн

Палітурка, формат кожної 
книжки 135х205
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Історія Лізі (624 с.)
Мова: українська
За романом знято міні-
серіал із Джуліаною 
Мур і Клайвом Оуеном! 
Покійний чоловік 
Лізі, Скот, був відо-
мим письменником. 
Коли жінка береться 
за впорядкування його 
творів, то розуміє, що 
в долі Скота було дещо 
жахливе, моторошне, 
за що він заплатив 
життям...

Код 5122948 
Клубна ціна 170 грн 
Роздрібна ціна 205 грн

Майже кожен твір Кінга стає літературною сенсацією 
та стовідсотковим бестселером! За понад 40 років творчої 
діяльності світ побачило безліч романів, наклади яких 
давно перетнули межу в третину мільярда примірників.

225 гр
н 212 гр
н 200 гр
н 187 гр
н 175 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

39спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.
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https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/povna-temryava-bez-zirok?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/yakshcho-krov-teche?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/neobhidni-rechi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/istoriya-lizi-3?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


40 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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100 важливих 
постатей України
Мова: українська
Україна подарувала світові ба-
гато талановитих людей – фі-
зиків, мислителів, архітекторів, 
мікробіологів, письменників. 
Кожен з них залишив свій 
слід в історії! Читачі відкриють 
у книжці нові імена або більше 
дізнаються про вже знайомих 
діячів.
Палітурка, 208 с., формат 145х215

Код 5121971 
Клубна ціна 180 грн

Славетна Україна 
Битви та повстання від княжої 
до імперської доби
Мова: українська
Охоплено найвизначніші битви 
та повстання на території Укра-
їни, які відбувалися протягом 
X – початку XX століть. На осно-
ві документальних матеріалів 
і наукової літератури з’ясовано 
причини визначних перемог 
і прикрих поразок.
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Код 5121981 
Клубна ціна 120 грн

Найвідоміша книга 
про нашу історію! 

М. Грушевський
Нарис історії українського народу
Мова: українська
Тисячолітня історія українців! Детальне 
та комплексне дослідження становлення 
та розвитку українського народу.
• Київська держава • Велич Галицько-Во-
линської держави • Під владою Великого 
князівства Литовського та Польщі • Фено-
мен козацтва • Українське відродження.
Палітурка, 576 с., золоте тиснення, формат 150х220

Код 5121962 

Клубна ціна 180 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

•  епохальна наукова праця видат-
ного українського історика

•  передмова доктора історичних 
наук Ігоря Гирича

•  унікальні відомості про історичних 
діячів

Палітурка, формат кожної книжки 150х220

Країна Моксель, або Московія 
Мова: українська
Тут представлено факти з історичних джерел, що 
свідчать про справжню історію Російської імперії 
у неспотвореному вигляді. 
На основі давніх літописних джерел досліджено 
історичні корені Російської імперії, доведено фак-
ти становлення та розвитку московитів як народу 
на базі давнього фінського етносу. Чому в офі-
ційній радянській історіографії замовчувалася 
правда про московітів і Московське князівство?

Книга 1 (376 с.)

Код 5122049
Книга 2 (320 с.)

Код 5122051
Книга 3 (320 с.)

Код 5122054 

Клубна ціна 189 грн

http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/naris-istoriyi-ukrayinskogo-narodu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/100-vajlivih-postatey-ukrayini?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/slavetna-ukrayina-bitvi-ta-povstannya-vid-knyajoyi-do-imperskoyi-dobi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/krayina-moksel-abo-moskoviya-kniga-3?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/krayina-moksel-abo-moskoviya-kniga-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/krayina-moksel-abo-moskoviya-kniga-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


«Василь Кук – 
одна з найцікаві-
ших історичних 
дійових осіб 
«війни після 
війни». Людина, 
яка знала всіх 
і все про під-
пілля. Вийшов 
живим з кдБ 
і переміг червону 
Москву»

Вахтанг Кіпіані

41та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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Козацька Україна після 
зруйнування Запорозької 
Січі (1775–1905)
Мова: українська
Основну увагу закцентовано 
на долі козацьких ватажків 
та їхніх родин, розкрито полі-
тику іноземних держав щодо 
Гетьманщини та Січі. Хроно-
логічно книжка охоплює події 
останньої чверті XVIII – початку 
XX століття.
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5121975 
Клубна ціна 120 грн

С. Плохій
Брама європи. Історія України  
від скіфських воєн до незалежності
Мова: українська
оновлене та доповнене ви-
дання! Про історію нашої дер-
жави від часів Геродота до подій 
на Сході України сьогодні. Ви-
дання допоможе зрозуміти, як 
країна боролася за право бути 
незалежною.
Палітурка, 512 с., формат 145х220

Код 5122006 
Клубна ціна 210 грн 
Роздрібна ціна 250 грн

В. В’ятрович
Україна. Історія 
з грифом «Секретно»
Мова: українська
Автор – ексдиректор архі ву 
СБУ – відкриває засекречені до-
кументи. •  Радянський «бліцкриг» 
1939 року • КДБ і останній коман-
дир УПА • Бабин Яр • ГУЛАГ • Ви-
бух на ЧАЕС та ін.
Палітурка, 512 с., ч/б іл., кол. вклейки,
формат 150х225

Код 5122060 
Клубна ціна 155 грн 
Роздрібна ціна 185 грн

Останній командир УПА. Життя і боротьба Василя Кука
Мова: українська
Василь Кук – ключова фігура 
українського визвольного ру-
ху ХХ століття. Він народився 
до Першої світової, пережив 
лихоліття Другої світової, розквіт 
і згортання діяльності УПА, по-

трапив у радянський полон і ра-
зом з Україною отримав омріяну 
свободу в 1991-му.
Палітурка, 256 с., формат 140х210

Код 5121998 

Клубна ціна 210 грн

Для всіх, хто любить Україну!
А. Івченко 
УКРАЇНА / UKRAINE
Мова: українська та англійська
перевидання за численними про-
ханнями читачів! Це альбомне ви-
дання – чудовий подарунок тим, хто 
хоче довідатися про минуле України 
та її сьогодення. Унікальні авторські 
фотографії, текст українською та ан-
глійською мовами роблять книжку ці-
кавою для жителів країни й іноземців.
Палітурка, 224 с., кол. іл., формат 205х265

Код 5122038 
Клубна ціна 300 грн 
Роздрібна ціна 360 грн

ІДЕЯ ДЛЯ
ПОДАРУНКА

НОВИНКА

270 гр
н 255 гр
н 240 гр
н 225 гр
н 210 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

https://bookclub.ua/catalog/books/facts/brama-ievropi-istoriya-ukrayini-vid-skifskih-voien-do-nezalejnosti-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/kozacka-ukrayina-pislya-zruynuvannya-zaporozkoyi-sichi-17751905?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/ukrayina-istoriya-z-grifom-sekretno?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/ostanniy-komandir-upa-jittya-i-borotba-vasilya-kuka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/ukrayina-ukraine-3?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


С. Протеро
Вісім релігій, що панують у світі:  
чому їхні відмінності мають значення
Мова: українська
Це компетентний виклад осно-
вних ідей, практик і цінностей 
основних релігій світу! • Спіль-
ні риси та відмінності світових 
релігій • Людські пошуки Бога 

• Що обіцяють головні релігії 
та чого вимагають від вірян.
Палітурка, 400 с., формат 130х200

Код 5122071 

Клубна ціна 250 грн

Свіжий погляд 
на історію!

С. Дженкінс
Стисла історія європи 
Від Перікла до сьогодення
Мова: українська
Автор у жвавій манері виклав історію єв-
ропейської цивілізації, починаючи з її ви-
димих витоків та завершуючи нинішнім 
століттям. Він поєднує масштабні полотна 
подій з портретами видатних постатей, 
що змінювали хід історії. Жорстокі кризи, 
зіткнення самобутніх культур, імперські 
амбіції та жага до з’єднання.
Палітурка, 376 с., кол. іл., формат 145х215

Код 5122069 
Клубна ціна 200 грн

НОВИНКА

НОВИНКА

•  автор – член королівського літе-
ратурного товариства, журналіст, 
впливовий публіцист

•  дев’ять мап, що демонструють 
розвиток Європи

•  колоритні портрети видатних по-
статей

А. Галушка
Тетчер 
Видатні особистості в історії
Мова: російська
Представлені факти, «білі плями» 
біографії, мемуари, аналіз і кри-
тика політики, оцінки сучасників 
і нащадків – повна документаль-
на розвідка про життя і політичну 
діяльність «залізної леді».
Палітурка, 352 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5122064 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 169 грн

Стівен Протеро – 
визнаний фахі-
вець, спеціаліст 
із історії релігії, 
професор 
релігієзнавства 
в Бостонському 
університеті.

42 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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Новий Світ: тричі 
відкрита Америка
Мова: російська
Із чим зіткнулися європейці, які 
вперше прибули на простори 
американського континенту? 
Мая, інки та ацтеки – справжні 
господарі Нового Світу? Хто 
і коли відкрив Америку? У цій 
книжці на вас чекають відповіді 
на всі ці запитання.
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5122074 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 165 грн

Австро-Угорська імперія
Мова: російська
Як жила держава, чия доля не 
може не дивувати, розповість 
ця книжка. • Сходження династії 
Габсбургів • Щит Європи: про-
тистояння з Османською імпе-
рією • Балканський вузол • Від 
Фердинанда до Кафки: останні 
десятиліття імперії.
Палітурка, 432 с., ч/б іл., 
формат 135х205

Код 5122027  
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 165 грн

ЕКОНОМІЯ

20%
при замовленні  

ще 1 коду 
з каталогу

https://bookclub.ua/catalog/books/facts/stisla-istoriya-ievropi-vid-perikla-do-sogodennya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/tetcher-velikie-lichnosti-v-istorii?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/vsemirnaya-istoriya-avstro-vengerskaya-imperiya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/vsemirnaya-istoriya-novyy-svet-trijdy-otkrytaya-amerika?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/visim-religiy-shcho-panuyut-u-sviti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Та эмницi легендарних жiнок!

ваші Гарантії та виГоди:
Гарантія ціни – всього 129 грн за одну книжку. пЕрша книжка бЕзкоштовно! 
Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії у магазині – з 22.11.2021 по 05.12.2021.  
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

докладнішЕ:

ЛИШЕ 

129 гр
н

За перші  
2 книжки

Код 5122893

ЛИШЕ 

387 гр
н

За перші  
4 книжки

Код 5122894

КЛУБ
КОЛЕКЦІОНЕРА

ЗАМОВЛЯйТЕ СЕРІю – ЦЕ ВИГІДНО!

ВАШ ПОДАРУНОК* 
Буде вкладено в 3-ю посилку

Палітурка, 304-320 с., формат 135х205Мова: російська

«Люди, имеющие легенду, – сами легенда»
Коко Шанель

«В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться, 
есть только то, что нужно понять»

Марія Склодовська-Кюрі

до складу серії входять:

т. 1. Коко Шанель

т. 2. Марія Склодовська-Кюрі

т. 3. Мерилін Монро

т. 4. Аґата Крісті

т. 5. Королева Єлизавета II

т. 6. Мата Харі

т. 7. Принцеса Діана

т. 8. Одрі Гепберн

т. 9. Жаклін Кеннеді

т. 10. Марлен Дітріх

https://bookclub.ua/catalog/series/Womanisamyth/seriya-knig-jenshchina-mif?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Womanisamyth/seriya-knig-jenshchina-mif?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Womanisamyth/seriya-knig-jenshchina-mif-pervye-4-toma-po-speccene?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Womanisamyth/seriya-knig-jenshchina-mif?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Womanisamyth/seriya-knig-jenshchina-mif-pervye-4-toma-po-speccene?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


М. Лівін, І. Полудьонний
Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях
Мова: українська
Книжка складається з 20 розді-
лів. Кожен присвячується окре-
мому почуттю чи емоції: злості, 
заздрості, образі, сорому, само-
тності тощо Автори пояснюють 

теми на прикладах, діляться 
вправами для пропрацювання.
Палітурка, 264 с., кол. іл.,
формат 140х210

Код 5122085 
Клубна ціна 200 грн

Дж. П. Стрелекі
Повернення до кафе 
на краю світу. Кн. 2 (304 с.)
Код 5122094 
Клубна ціна 150 грн

Кафе на краю світу. Кн. 1 (128 с.)
Код 5122096 
Клубна ціна 125 грн

Мова: українська
Довгоочікуване продовження 
«Кафе на краю світу» – справж-
нього видавничого феномену, 
бестселера, що надихнув мільйо-
ни людей на великі зміни.
Палітурка, формат кожної книжки 
135х205

О. Стражний
Проблеми, у які грають люди
Мова: російська
Автор впевнений: те, що зазвичай назива-
ють проблемою, такою не є. Він вчить бути 
переможцем у будь-якій ситуації.
•  Як ставитися до тих, хто тобі заздрить
•  Сімейне життя: навіщо люди одружуються 

і розлучаються 
•  Як перестати порівнювати себе з іншими 

і бути самим собою.
Палітурка, 320 с., ч/б іл., формат 135х205 

Код 5122113 
Клубна ціна 115 грн 
Роздрібна ціна 135 грн

•  автор – лікар-психотерапевт 
із 25-річним досвідом роботи, 
розробник унікального методу 
терапії

•  світовий наклад книжок переви-
щує 100 000 примірників 

•  автор проводив лекції в країнах 
Європи, а також у стенфорд-
ському університеті

44 найбільша мережа книгарень україни
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А. Курпатов
Червона таблетка 
Поглянь правді у вічі
Мова: українська
Вперше українською! 
Книжка відомого психолога 
стане в пригоді тим, хто хоче: 
розібратися, як працює мозок; 
навчитися розуміти мотиви ін-
ших людей; зрозуміти, чого хо-
четься в житті насправді та як 
цього досягти.
Палітурка, 352 с., формат 110x205

Код 5122088 
Клубна ціна 220 грн

НОВИНКАХІТ ПРОДАЖІВ

Марк Лівін – 
журналіст, вида-
вець The Village 
Україна, спікер 
TEDx.
Ілля Полудьон-
ний – психолог, 
гештальт-тера-
певт. 

https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/problemy-v-kotorye-igrayut-lyudi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/chervona-tabletka-poglyan-pravdi-u-vichi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/prostimi-slovami-yak-rozibratisya-u-svoyih-emociyah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/povernennya-do-kafe-na-krayu-svitu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/pop/kafe-na-krayu-svitu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


45спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.

Зрозумілі поради 
для покращення 
життя!

Т. Трофименко
Як подолати будь-яку залежність
Мова: російська
Дізнайтеся, як позбутися будь-якої 
одержимості! Що ми помилково 
вважаємо залежностями і від чого 
не варто позбавлятися. • Що таке 
залежність і як вона утворюється 
• Переїдання, куріння, алкоголізм, 
ігроманія • Боротьба зі страхами.

Код 5122142 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн
Палітурка, 288 с. у кожній книжці,
формат 135х205

Їжа без правил  
Психологія гарної фізичної форми
Мова: російська
Ми звикли, що схуднення до-
рівнює стражданням. І в боже-
вільній гонці за трансформацією 
тіла ніхто не згадує про любов 
і повагу до нього. Дієта не до-
поможе схуднути, поки ви самі 
цього не захочете. Прислухайте-
ся до себе, і ваше тіло відповість 
красою й силою.

Код 5122141 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн
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Дж. Грей
Чоловіки з Марса, 
жінки з Венери
Мова: українська
Автор написав цю книжку з ура-
хуванням практичного досвіду 
та фактичного матеріалу, якими 
він оволодів, працюючи консуль-
тантом подружніх пар. Він вчить, 
як знайти спільну мову чоловікам 
і жінкам, «представникам різних 
планет».
Обкладинка, 312 с., формат 135х205

Код 5122128 
Клубна ціна 120 грн

Е. та А. Наґоскі
Вигоряння. Стратегія 
боротьби з виснаженням 
удома та на роботі
Мова: українська
Ти вигоріла. Не вистачає часу 
й сил на роботу й домашні спра-
ви. Що робити? • Емоційне висна-
ження • Як подолати стрес • Пе-
реосмислення успіхів та невдач 
• Фальшиві канони жіночності.
Палітурка, 320 с., формат 130х180

Код 5122133 
Клубна ціна 175 грн 
Роздрібна ціна 210 грн

ЛИШЕ 

95 гр
н

при замовленні  
з книжкою «Як 

подолати...»

•  психолог із багаторічним 
досвідом

•  авторка успішної серії 
книжок

•  поради, які вже допомогли 
тисячам читачів

джен сінсеро – 
авторка мотива-
ційних мегабест-
селерів, спікерка, 
успішний бізнес-
тренер.

Дж. Сінсеро
Фігач! Не плач. Повір у себе та живи на повну
Мова: українська
Ця книжка – справжній електро-
шокер. Якщо щось і може змусити 
вас максимально реалізувати свій 
потенціал, це вона – неймовірна, 
яскрава, проривна книжка Джен 
Сінсеро. Щоб отримати бажане, 

достатньо зробити лише одну 
річ: не просто ЗАХОТІТИ змінити 
життя, а ВИРІШИТИ його змінити. 
Палітурка, 304 с., формат 125х180

Код 5122145 
Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/motivation/eda-bez-pravil-psihologiya-horoshey-fizicheskoy-formy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/choloviki-z-marsa-jinki-z-veneri-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/vigoryannya-strategiya-borotbi-z-visnajennyam-udoma-ta-na-roboti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/kak-preodolet-lyubuyu-zavisimost-prostye-resheniya-slojnyh-problem?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/figach-ne-plach?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Психотипи
Мова: російська
Тут представлені найпопулярні-
ші класифікації психотипів: від 
класики до сучасності. Кожна 
з класифікацій підійде як для до-
рослих, так і для дітей. Ви краще 
дізнаєтеся про близьких і позна-
йомитися із собою. А ще отри-
маєте ключ до розуміння інших 
людей.
Палітурка, 224 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5122220 
Клубна ціна 110 грн

Курячий бульйон для душі 
Знайди своє щастя
Мова: українська
Феномен в історії книговидан-
ня! Герої цієї збірки запевняють: 
щастя – під ногами кожного 
з нас. Треба лише навчитися 
помічати радість серед пилу 
буднів. Щастя можна знайти 
у будь-якому віці. Воно завжди 
поряд із нами.
Палітурка, 432 c., формат 135х205

Код 5122229 
Клубна ціна 149 грн 
Роздрібна ціна 179 грн

К. Тіппінг
Радикальне прощення
Мова: українська
Цей метод допомагає людям 
переоцінити своє минуле, по-
збавитися гніву, страху, сорому 
й таким чином змінити майбутнє. 
Автор пропонує п’ять етапів ради-

кального прощення й пояснює, як  
позбавитися архетипу жертви й 
зробити своє життя досконалим.
Палітурка, 304 с., формат 120х205

Код 5122199 
Клубна ціна 180 грн

С. Гарньє
Думай і дій як кіт – 2
Мова: українська
На сторінках книжки – 101 урок 
про те, як жити задля свого 
задоволення, вірити в себе та 
залишатися не просто білим 
і пухнастим, а ще спокійним, 
розважливим, незламним, не-
залежним, допитливим. Ця легка 
котяча методика допоможе нам 
стати кращими.
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Код 5122198 
Клубна ціна 125 грн

К. Берґстром, Дж. Вест
Феєрична фігня! Високе мистецтво 
скепсису у світі повної маячні
Мова: українська
Автори вчать критично мислити, скептично 
оцінювати інформацію.
•  Алгоритм «пудрення мізків» – як нас дурять 

медіа, науковці та політики 
• Як не довіряти липовим цифрам і статистиці 
• Як спростувати маячню.
Палітурка, 288 с., ч/б іл., формат 150х220

Код 5122216 
Клубна ціна 190 грн 
Роздрібна ціна 230 грн

НОВИНКА

НОВИНКА

Автор – 
практикуючий 
психолог, 
а також творець 
унікального 
методу 
перетворення 
негативних 
емоцій і автор 
популярних 
книжок 
з розвитку 
усвідомленості. 

Книжка-фільтр, що викриває фейки 
та руйнує міфи! 
дізнайтесь, як зупинити дезінформа-
цію та не втратити правду у світі фаль-
шивих новин та підтасованих даних.

Керівниця проєктів прикладної літератури, 
Олена Українська-Ткачук

ВИбІр ВИДАВЦЯ

171 гр
н 161 гр
н 152 гр
н 142 гр
н 133 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/feierichna-fignya-visoke-mistectvo-skepsisu-u-sviti-povnoyi-mayachni?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/dumay-i-diy-yak-kit---2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/psihotipy-dlya-vsey-semi-ot-klassiki-do-sovremennosti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/kuryachiy-bulyon-dlya-dushi-101-istoriya-pro-shchastya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/radikalne-proshchennya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Л. Остапів
Любов та бюджет. Домашні 
фінанси для сімейних пар 
на шляху до фінансової свободи
Мова: українська
Практичні поради людям, які ке-
рують сімейним бюджетом. Автор 
проходить із ними шлях до фінан-
сової свободи – від вибору інстру-
ментів для обліку до рішень щодо 
кредитів та інвестицій.
Палітурка, 288 с., формат 170х215

Код 5122245 

Клубна ціна 260 грн

К. Равікант
Полюби себе. Як підвищити 
самооцінку та прийняти себе
Мова: українська
полюбіть себе, і життя полю-
бить вас! Автор був на межі, 
та зрозумів прості істини. За-
вдяки книжці ви • віднайдете 
сенс життя • розпрощаєтеся 
з депресіями • почнете будувати 
здорові стосунки.
Палітурка, 240 с., формат 135х180

Код 5122249 
Клубна ціна 159 грн 
Роздрібна ціна 189 грн

Дж. Кехо
Гроші, успіх і ви
Мова: українська
Досі віриш у те, що успіх – 
для обраних, а гроші липнуть 
до грошей? Годі переконувати 
себе в невдачах! Насправді гроші 
люблять тих, хто вірить у себе. 
Час кинути собі виклик і зміни-
ти переконання, що заважають 
процвітанню.
Палітурка, 240 c., формат 120х170

Код 5122236 
Клубна ціна 125 грн 
Роздрібна ціна 150 грн

Максимальний 
результат в будь-
яких умовах

Дж. Фрайд, Д. Хайнемайєр Хенссон
Remote. Офіс не потрібен
Мова: українська
У час глобальних змін виграють ті, 
хто швидко адаптується до нових 
умов. Автори детально описують пе-
реваги й недоліки віддаленої роботи, 
дають дієві поради з підвищення пра-
цездатності, як зберегти мотивацію 
та чому навідувати офіс усе ж таки 
потрібно тощо.
Палітурка, 208 с., ч/б іл.,
формат 150х220

Код 5122265 
Клубна ціна 165 грн 
Роздрібна ціна 200 грн

Rework. Ця книжка змінить 
ваш погляд на бізнес
Мова: українська
Автори крок за кроком навчать 
вас, як почати справу, пояснять, 
чому вам треба менше, ніж ви ду-
маєте, порадять, як зробити так, 
щоб про вас дізналися, порекомен-
дують, кого варто взяти на роботу, 
а також як з усім цим упоратися!
Палітурка, 176 с., ч/б іл.,
формат 150х220

Код 5122257 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 169 грн

•  Від авторів бестселерів 
«Rework» та «Не божеволій 
на роботі»

•  Незамінне керівництво 
в епоху віртуалізації 
та пандемії

Р. Чалдині
Психологія впливу
Мова: українська
Автор описує закони психологіч-
ного тиску. Що змушує людей 
казати «так», коли вони цього 
не хочуть? Чому ми стаємо по-
ступливими, завдаючи шкоди 
власним інтересам? На прикла-
дах із життя автор вчить говори-
ти «ні» маніпуляторам.
Палітурка, 352 с., формат 145х220

Код 5122231 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/motivation/rework-cya-knijka-zminit-vash-poglyad-na-biznes?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/psihologiya-vplivu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/polyubi-sebe-yak-pidvishchiti-samoocinku-ta-priynyati-sebe?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/lyubov-ta-byudjet-domashni-finansi-dlya-simeynih-par-na-shlyahu-do-finansovoyi-svobodi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/groshi-uspih-i-vi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/remote-ofis-ne-potriben?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Нове меню діабетика. Рецепти 
для зниження рівня цукру
Мова: російська
Меню для діабетика, у якому 
немає місця їжі без смаку, а є 
різноманіття і користь. Перші 
страви, салати й закуски, каші 
та гарніри, страви з птиці, м’яса, 
риби, випічка й десерти, заготівки 
на зиму – понад 500 страв для по-
вноцінного діабетичного меню!
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5122300 
Клубна ціна 90 грн 
Роздрібна ціна 110 грн

Правильне харчування 
за Болотовим
Мова: російська
Універсальні рекомендації що-
до здорового способу життя, 
які підтверджені життєвим до-
свідом багатьох читачів. Із книж-
ки ви дізнаєтеся, як подовжити 
біологічну молодість організму, 
омолодити клітини, як перетво-
рити їжу на ліки.
Обкладинка, 288 с., ч/б іл.,
формат 125х200

Код 5122294 
Клубна ціна 105 грн

К. Рашиді, Ю. К. Берґлан
Внутрішня історія. Anus 
Несподівані відкриття
Мова: українська
У кожного з нас є він. Ми сти-
димося обговорювати його 
проблеми і навіть не уявляємо, 
наскільки він важливий для пра-
вильного функціонування всього 
організму. Все, про що ви соро-
милися спитати в лікаря!
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 5122293 
Клубна ціна 159 грн 
Роздрібна ціна 189 грн

Мова: російська
Відомий врач-ревматолог про-
стою і доступною мовою розпо-
відає про артрози та артрити, їх 
відмінності, дає практичні пора-
ди, пропонує лікувальні та про-
філактичні процедури.
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Методика доктора євдокименко

Артрит (256 с.)

Код 5122289

Артроз (224 с.)

Код 5122281 

Клубна ціна 139 грн

Книжка,  
яка рятує життя!

Дихальні гімнастики при COVID-19
Мова: російська
Методичні рекомендації щодо проведення 
дихальних гімнастик, що зміцнять легені. 
«Антиковідна» стратегія цієї книжки містить:
• 10-хвилинні комплекси дихальних вправ 
для профілактики захворювання;
• докладні промальовані гімнастики 
для тих, хто знаходиться в стадії хвороби 
і не може підніматися або сидіти;
• комплекси для швидкого відновлення 
після перенесеної хвороби.
Обкладинка, 160 с., ч/б іл., формат 125х200

Код 5122271 
Клубна ціна 179 грн

•  автори – лікар, спеціаліст 
із лікувальної фізкультури 
та експерт зі східних практик

•  пульмонологи, терапевти 
та фізіотерапевти рекомендують

•  поради для профілактики 
й лікування

18+

https://bookclub.ua/catalog/books/health/dyhatelnye-gimnastiki-pri-covid-19?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/vnutrishnya-istoriya-anus-nespodivani-vidkrittya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/pravilnoe-pitanie-po-bolotovu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/novoe-menyu-diabetika-recepty-dlya-snijeniya-urovnya-sahara?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/artrit-izbavlyaemsya-ot-boley-v-sustavah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/artroz-izbavlyaemsya-ot-boley-v-sustavah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Спирт і оцет лікують (304 с.)

Мова: російська
Розболілося горло і важко ди-
хати? Страждаєте від проблем 
із кишечником або турбує біль 
у попереку? Цілющі рецепти 
на основі спирту й оцту – ось рі-
шення більшості проблем. Як ліки 
оцет і спирт використовували ще 
в Стародавньому Китаї та Римі. 
Здоров’я без удару по гаманцю!

Код 5122324 

Клубна ціна 80 грн 
Роздрібна ціна 95 грн

Мова: російська
Перевірені часом доступні ліки 
без побічних ефектів! 
Мумійо і йод – прекрасна альтер-
натива дорогим антибіотикам. 
А цілющі рецепти з меду і про-
полісу порятують при багатьох 
хворобах.
Мед і прополіс лікують (288 с.)

Код 5122331

Мумійо і йод лікують (256 c.)
Код 5122340 
Клубна ціна 80 грн 
Роздрібна ціна 95 грн

Д. Сінклер, М. Лаплент
Життєвий план. Чому ми старіємо і як цього уникнути
Мова: українська
Доктору Сінклеру і його команді 
з Гарвардської медичної школи 
вдалося не просто уповільнити 
старіння, а й повернути його. 
• Що саме допоможе досягти 

цього? • Як зберегти молодість?
Палітурка, 416 с., ч/б іл.,
формат 160х210

Код 5122322 
Клубна ціна 275 грн 
Роздрібна ціна 280 грн

Позбавитися  
зайвої ваги  
в найкоротший час
Дж. Фанґ
Код ожиріння. Секрети втрати ваги
Мова: українська
Зайва вага не завжди є наслідком без-
контрольного споживання їжі. Діабет 
2-го типу, гормональний збій, хвороба 
нирок, стрес, спадковість – це лише 
декілька причин, які її викликають. Об-
меження калорій та тренування не ви-
рішать проблеми. 
•  Помилка зменшення калорій та пара-

докс переїдання
•  Інтервальне голодування та з чим 

його їдять
•  Інсулін, кортизол та інші передвісники 

ожиріння 
•  Цукор чи цукрозамінники — що на-

справді робить талію ширшою
•  Проблеми дитячого ожиріння.
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5122320 
Клубна ціна 179 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Дж. Фанґ
Код діабету 
Запобігти та вилікувати!
Мова: українська
Ця книжка допоможе розібрати-
ся в самій суті хвороби. • Діабет 
1-го і 2-го типу: факти та міфи 
• Гормони: їжа, маса тіла та діа-
бет • Як інсулін призводить до ін-
сулінорезистентності • Правда 
про ліки, що не лікують.
Палітурка, 352 c., формат 135х205

Код 5122310 
Клубна ціна 175 грн 
Роздрібна ціна 210 грн

НОВИНКА

Обкладинка, формат кожної книжки 130х200

161 гр
н 152 гр
н 143 гр
н 134 гр
н 125 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

https://bookclub.ua/catalog/books/health/kod-diabetu-zapobigti-ta-vilikuvati?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/kod-ojirinnya-sekreti-vtrati-vagi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/jittieviy-plan-chomu-mi-stariiemo-i-chomu-ne-povinni-cogo-robiti?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/spirt-i-uksus-lechat?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/mumie-i-yod-lechat?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/health/med-i-propolis-lechat?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Т. Дудка
Цікаві рецепти душевних страв
Мова: російська
Вважаєте, що овочі – обов’яз-
ково рагу, а фарш – то котлети? 
Спробуйте все змінити! Приго-
туйте • оселедець з чорносли-
вом і грибами • запечену свини-
ну з грушами • пиріг із ягодами 
й цукровою скоринкою!
Палітурка, 128 с., кол. іл., крейд. папір,
формат 150х220

Код 5122347 
Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

Смакота від відомої 
фудблоґерки!

А. Гудзенко
Їжа без турбот 
Готуємо за пів години
Мова: російська
Порадуйте себе і близьких ви-
шуканими швидкими рецептами! 
• Соковиті стейки в апельсиново-
медовій глазурі • Піца з грушею 
і трьома сирами • Теплий салат-
гриль та багато іншого.
Палітурка, 96 с., кол. іл.,
формат 170х245

Код 5122349 
Клубна ціна 129 грн 
Роздрібна ціна 155 грн

Млинці, налисники,  
оладки, вафлі 
Секрети смачного тіста (288 с.)
Мова: російська
Ці рецепти стануть у пригоді 
господині, коли хочеться по-
тішити родину чимось смач-
неньким. • Шоколадні панкейки 
з фруктовим соусом • Карто-
пляні оладки з сиром • Млинці 
з гречаного борошна • Млинці 
з апельсиновим соусом.

Код 5122362 
Клубна ціна 95 грн 
Роздрібна ціна 115 грн

Палітурка, формат кожної
книжки 135х205

ЛИШЕ 

75 гр
н

за 1 книжку  
при замовленні  

2 книжок

135 гр
н 127 гр
н 120 гр
н 112 гр
н 105 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років

Більше, ніж паста 
Теплі рецепти сонячних країн
Мова: російська
Середземноморські рецепти з доступних 
продуктів! Вам не доведеться шукати, чим 
замінити інгредієнт. • Грецький суп із яєчно-
лимонним соусом • Пиріжки по-турецьки 
з фетою • Марокканський буряковий салат 
• Італійські спагеті болоньєзе.
Палітурка, 128 с., кол. іл., крейд. папір, формат 145х215

Код 5122348 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

Пироги, пиріжки, булочки 
Готуємо з листкового тіста (304 с.)
Мова: російська
Солодкі й солоні пиріжки, пироги з м’ясом 
або овочами, косички, кошики, булочки 

та конвертики з листкового тіс-
та чи філо готувати дуже легко!
•  Пиріг із шинкою  та плавленим 

сиром
• Плетінка з шоколадом
• Пахлава в медовому сиропі.

Код 5122386 
Клубна ціна 95 грн 
Роздрібна ціна 115 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/bolshe-chem-pasta-teplye-recepty-solnechnyh-stran?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/interesnye-recepty-dushevnyh-blyud?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/eda-bez-zabot-gotovim-za-polchasa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/pirogi-pirojki-bulochki-gotovim-iz-sloenogo-testa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/bliny-blinchiki-oladushki-vafli?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Секрети ідеальної 
випічки! 

500 страв із м’яса 
Індичка, кролик, качка, 
курка, перепілка
Мова: російська
Скільки видів м’яса, стільки 
й варіантів того, що приготу-
вати! Супи та борщі, рулети 
і запіканки, паштети й котлети, 
шашлики й кебаби, салати й пи-
роги – це неповний перелік страв 
із книжки.
Палітурка, 320 с., формат 130х200

Код 5122387 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Рулети, паштети. М’ясо, 
риба, овочі + Неймовірні 
десерти з кремом, желе, 
шоколадом, фруктами
Мова: українська
Чудово ілюстровані книжки – 
справжні помічники на вашій 
кухні. За їхніми рецептами мож-
на приготувати різноманітні свят-
кові й щоденні страви.
Обкладинка, 48 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 160х220

Код 5122890 

Клубна ціна 79 грн

КОМПЛЕКТ

ЕКОНОМІЯ

20%
при замовленні  

2 та більше  
книжок

Страви Полісся з душею
Мова: українська
Неодмінно спробуйте приготувати ці колоритні 
страви. • Молочний суп з лисичками і пшоном • Білі 
млинці на квасному молоці • Голубці з тертої картоплі 
з гречкою і рисом на реберцях • Сирник із чорницею 
• Маковий завиванець тощо.
Палітурка, 80 с., кол. іл., крейд. папір, формат 170х245 

Код 5122391 
Клубна ціна 115 грн 
Роздрібна ціна 140 грн

Л. Кравецька
Кулінарна алхімія. Про всі інгредієнти 
випічки, їх взаємодію та вплив на тісто
Мова: українська
Сумлінне дотримання пропорцій та по-
слідовності – це лише половина успішної 
роботи з тістом. Бо іноді наче й робив 
усе за рецептом, а кекс не підійшов. 
Усе тому, що ми навіть не задумаємося, 
як взаємодіють цукор, масло, дріжджі, 
борошно та інші складники тіста. 
Ця книжка для тих, хто прагне зрозуміти 
суть процесів, які відбуваються у тісті. 
Опанувавши цю кулінарну алхімію, ви 
зможете без остраху змінювати базові 
рецепти, орієнтуючись на свій смак.
Палітурка, 176 с., кол. іл., формат 145х215

Код 5122396 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 170 грн

куЛ
ІН

арІЯ

Готуємо з дітьми
Мова: українська
Рецепти, які сподобаються і ді-
тям, і дорослим. • Від елемен-
тарних бутербродів до вишука-
них рожевих панкейків • Поради 
для дітей із роботи з кухонним 
приладдям • Сніданки, обіди, 
перекуси, випічка та десерти!
Палітурка, 96 с., кол. іл.,
формат 170х245

Код 5122930 
Клубна ціна 125 грн 
Роздрібна ціна 150 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/500-blyud-iz-myasa?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/kulinarna-alhimiya-pro-vsi-ingrediienti-vipichki-yih-vzaiemodiyu-ta-vpliv-na-tisto?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/stravi-polissya-z-dusheyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/gotuiemo-z-ditmi-simeyna-kuhnya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/komplekt-z-2-h-knig-gotuvati-smachno?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Ягідні культури. Сорти, посадка, 
вирощування та догляд
Мова: російська
Книжка розповідає, як можна 
почати заробляти на звичних 
нам малині, суниці, смородині. 
Дізнайтесь про всі особливості 
вирощування! • Яку ягоду ко-
ли, де і як краще висаджувати 
• Що робити зі шкідниками тощо.
Палітурка, 240 с., ч/б іл.,
формат 135x205

Код 5122410 
Клубна ціна 100 грн 
Роздрібна ціна 120 грн

Мудра книга притч
Мова: російська
Притча здатна дати добру по-
раду, розплутати клубок думок 
і подарувати віру в краще. Під 
час сімейної сварки або палкої 
дискусії з другом, у мить сумні-
вів і в годину прийняття доле-
носного рішення, коли потрібна 
допомога і підтримка – зверніть-
ся до мудрої книги притч.
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5122426 
Клубна ціна 119 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

50 магічних 
фарбованок. Релакс
Мова: українська
Відвідати середньовічний за-
мок чи прогулятися лавандо-
вим полем? Пограти в теніс 
чи зайнятися віндсерфінгом? 
Обирай одну з 50 розмальовок 
і релаксуй! Вмикай фантазію 
та отримуй задоволення від 
творчості!
Обкладинка, 128 с., ч/б іл.,
формат 160х230

Код 5122417 
Клубна ціна 130 грн

Л. Бебешко
Вишивальні традиції України: 
білі та писані сорочки
Мова: українська
45 моделей вишивки білих та пи-
саних сорочок, а також рушників! 
Кожна схема супроводжується 
переліком використаних швів. 
• Різноманітні техніки • Проєкти 
для початківців і мистців.
Гнучка палітурка, 160 с., ч/б іл.,
формат 170х240

Код 5122418 
Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 165 грн

На Дерибасівській гарна погода...  
єврейський гумор одеських емігрантів

Код 5122452 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

Я маю вам дещо сказати 
єврейський та одеський гумор

Код 5122428 
Клубна ціна 99 грн 
Роздрібна ціна 119 грн

ЛИШЕ 

59 гр
н

при замовленні  
з книжкою «На 
Дерибасів...»

Палітурка, 208 с. у кожній книжці,   
ч/б іл., формат 130х180

Мова: російська
Щоб бути оптимістом в наш не-
простий час, життєво необхідно 
частіше дивитися на світ крізь 
призму гумору! 
Єврейський гумор узяв усе най-
краще і сокровенне від усіх на-
родів, із якими представникам 
цієї нації довелося жити поруч. А 
жарти одеситів й емігрантів дав-
но стали культурним феноменом. 
Тепер їхні анекдоти та правдиві 
історії з життя неодмінно підійма-
ють настрій мільйонам людей. 
Смійтеся над ними і ви!

“ „
– Я как ваш адвокат сделал все, что мог.
– Но, Яков соломонович, вы же только накатили 
вискаря и помолились! 
– Все, что мог!

Смійтеся на здоров’я!

http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/advices/yagodnye-kultury-sorta-posadka-vyrashchivanie-i-uhod?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/entrainment/50-magichnih-farbovanok-relaks?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/entrainment/mudraya-kniga-pritch-sokrovennye-istiny-chelovechestva?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/vishivalni-tradiciyi-ukrayini?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/entrainment/ya-imeyu-vam-koe-chto-skazat-evreyskiy-i-odesskiy-yumor?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/entrainment/na-deribasovskoy-horoshaya-pogoda-evreyskiy-yumor-odesskih-emigrantov?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Р. Моуди
Світло вдалині. Нові 
дослідження життя після життя
Мова: російська
У своїй унікальній праці філософ, 
психолог і психіатр вперше опи-
сав і дослідив так званий навко-
лосмертний досвід. Він проаналі-
зував понад сто звітів пацієнтів, 
які пережили клінічну смерть, 
і виділив загальні мотиви, що 
повторюються в їхніх розповідях.
Палітурка, 218 с., формат 130х205

Код 5122461 
Клубна ціна 130 грн

Всесвітня бібліотека 
Інтуїція. Дежавю
Мова: російська
Неосяжна Бібліотека містить ін-
формацію про всіх істот, які ко-
лись були на цій землі, знає все 
про минуле і майбутнє, зв’язує 
наші душі з вищим Розумом. Ді-
знайтеся, як працює головний 
інструмент цієї Бібліотеки – на-
ша інтуїція.
Палітурка, 224 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5122476 
Клубна ціна 100 грн

А. Перл
Астрологія для кожного
Мова: українська
Авторка описує найпопулярнішу 
астрологічну систему «Дванад-
цять домів гороскопа» й навчає 
бачити зв’язки між людьми й по-
діями. Це чудово структурований 
довідник із найголовніших аспек-
тів життя: особистість, кар’єра, 
стосунки, здоров’я, кармічні 
задачі.
Палітурка, 400 с., формат 140х215

Код 5122471 
Клубна ціна 265 грн

С. і О. Хохель
Духовні закони всесвіту
Мова: російська
Книжка про знання, необхідні 
кожному, бо хто володіє ними, 
веде свою бесіду з Творцем без 
посередників. Жити за законами 
всесвіту – це значить не тільки 
виконати своє призначення най-
швидшим способом, але і зна-
йти справжню гармонію з собою 
і Всесвітом.
Обкладинка, 256 с., формат 125х200

Код 5122487 
Клубна ціна 100 грн

Магічні таємниці мольфарів
Мова: українська
Автор розповідає про унікальне 
явище в культурі народів Західної 
України – мольфарство, його істо-
рію та сьогодення. Книжка наси-
чена практичними порадами. Тут 
багато примівок, замовлянь, віру-
вань, виготовлення 
мольф-оберегів.
Палітурка, 192 с.,
формат 135х205

Код 5122497 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

О. Стафійчук
Примівник. Магія мольфарів
Мова: українська
Книжка присвячена українській 
магії. Вона відкриває завісу та-
ємниць, які ще здавна зберігають 
мольфари: рідкісні ритуали, та-
ємні обряди та непорушні при-
писи. «Примівник» докорінно 
змінить ваше життя на краще, 
допоможе побороти зло.
Палітурка, 208 с., формат 135х205

Код 5122489 
Клубна ціна 120 грн 
Роздрібна ціна 145 грн

ЛИШЕ 

100 гр
н

за 1 книжку  
при замовленні  

2 книжок
Орест стафійчук – карпат-
ський мольфар, екстрасенс 
та цілитель, учасник телеві-
зійних проєктів. Він допомагає 
тим, хто звертається до нього
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https://bookclub.ua/catalog/books/magic/primivnik-magiya-molfariv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/magichni-taiemnici-molfariv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/svet-vdali-novye-issledovaniya-jizni-posle-jizni?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/astrologiya-dlya-kojnogo?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/vselenskaya-biblioteka-intuiciya-dejavyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/duhovnye-zakony-vselennoy-ili-put-k-sovershenstvu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Англійська граматика 
коротко і легко. Довідник 
із вправами та ключами
Мова: українська
Книжка розрахована на рівень 
знань A1 – B1. Містить ілюстра-
ції, живі приклади із повсякден-
ного життя, усі слова та фрази 
з перекладом українською. Ма-
теріали наочно структуровано.
Обкладинка, 200 с., кол. іл.,
формат 125х190

Код 5122526 

Клубна ціна 129 грн

Розмовники
Мова: українська
Розмовники містять найужива-
ніші слова та словосполучення, 
а також корисну для туристів 
інформацію про країну.
Обкладинка, формат кожної
книжки 115х165

Код 5122544 (укр.-англ., 224 с.)

Код 5122572 (укр.-тур., 192 с.)

Код 5122556 (укр.-італ., 192 с.)

Код 5122549 (укр.-нім., 224 с.)  
Клубна ціна 49 грн

Українські Карпати 
Комплексний атлас автотуриста
Мова: українська
Перша частина знайомить 
з особливостями природи, іс-
торії, населення Карпат, друга 
представлена нарізкою карт 
(масштаб: в 1 см 2 км) та карта-
ми туристичних центрів регіону, 
третя – туристичним довідником 
з цікавою інформацією.
Обкладинка, 120 с., кол. іл.,
формат 165х240

Код 5122506 
Клубна ціна 110 грн

Україна. Атлас автомобільних 
шляхів + плани міст 
(масштаб 1:1 000 000)
Мова: українська
Інформація про тип та нумерацію 
автомобільних шляхів. Нанесені 
пропуски через кордон; автоза-
правні та газонаповнювальні 
станції, аеропорти, порти. Роз-
міщено плани найбільших міст 
України з основними проїздами.
Обкладинка, 48 с., кол. іл.,
формат 160х230

Код 5122502 
Клубна ціна 75 грн

Оновлений список 
програм!

Смартфон і планшет для тих, 
кому за... 
Нові додатки та онлайн-послуги
Мова: російська
Якщо вам «трохи за ...» ця книжка – 
найкращий помічник в опануванні 
смартфону і планшету.
Ви зможете:
•  ввімкнути Wi-Fi і підключитися 

до мережі;
•  сплатити рахунки за комуналку  

(Приват24, Монобанк, Ощад24/7);
•  перевести гроші з картки на картку;
•  спілкуватися в Viber і Telegram та пра-

цювати з електронною поштою;
•  купити товари в онлайн-магазині 

та керувати поштовими посилками;
•  замовити доставку з аптеки й ма-

газину;
•  подавати звернення до органів влади.
І все це ви легко зможете робити 
самостійно!
Палітурка, 400 с., формат 150х220

Код 5122585 
Клубна ціна 140 грн 
Роздрібна ціна 170 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/advices/smartfon-i-planshet-dlya-teh-komu-za-novye-prilojeniya-i-onlayn-uslugi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/angliyska-gramatika-korotko-i-legko?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/advices/ukrayinski-karpati-kompleksniy-atlas-avtoturista?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/advices/atlas-avtoshlyahiv-ukrayina?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/ukrayinsko-angliyskiy-rozmovnik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/ukrayinsko-italiyskiy-rozmovnik-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/ukrayinsko-tureckiy-rozmovnik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/ukrayinsko-nimeckiy-rozmovnik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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О. Дубчак
Чути українською
Мова: українська
Завдання книжки – пояснити, 
за якими правилами й зако-
номірностями працює звуко-
ва система, а ще – чому на-
ша абетка майже досконала. 
І, звісно, переконати вас, що 
українська мова – це надзви-
чайно цікаво, легко і місцями 
навіть корисно.
Обкладинка, 180 с., формат 125х185

Код 5122517 
Клубна ціна 180 грн

501 факт, який треба знати з... історії
Мова: українська
Ви дізнаєтеся про утворення 
і розпад могутніх імперій, про 
правителів і лідерів, які вели 
за собою цілі народи, і про те, 
які незначні деталі були вирі-
шальними для епохальних по-

дій, а випадковості змінювали 
світову історію.
Палітурка, 256 с., ч/б іл.,
формат 150х200

Код 5122542 

Клубна ціна 200 грн

Людина розумна 
Історія людства від минулого 
до майбутнього
Мова: українська
Книжка примушує задуматись: 
шлях розвитку наших предків міг 
бути зовсім іншим! • Чому лю-
дина розумна отримала шанс 
та що винищило її родичів • Чому 
імперії зазнали краху та ін.
Палітурка, 544 с., ч/б iл.,
формат 150х225

Код 5122603 
Клубна ціна 159 грн 
Роздрібна ціна 190 грн

С. Гокінґ
На плечах гігантів. Величні 
прориви у фізиці та астрономії
Мова: українська
Роботи науковців із коментарями 
Гокінґа. Дізнайтеся про непохитну 
вірність Коперника, непокірний 
дух Ґалілея, фінансові негараз-
ди Кеплера, конфлікти Ньютона, 
перші кроки Айнштайна.
Палітурка, 256 с., кол. іл.,
формат 150х220

Код 5122598 
Клубна ціна 250 грн 
Роздрібна ціна 300 грн

Фізика. Просто і зрозуміло про фундаментальну науку
Мова: українська
Книжка написана за мотивами 
популярних відеоуроків відомого 
український педагога і заслуже-
ного вчителя України, який дав 
змогу сотням тисяч бажаючих 
осягнути цю дивовижну науку.
палітурка, ч/б іл. + кол. іл., формат 130x205

Кн. 2 Молекулярна 
будова речовини...
Код 5122623 (336 с.)

Кн. 1 Основи і механічний рух
Код 5122619 (384 с.) 

Клубна ціна 240 грн

Психологія 101. Факти, теорія, 
статистика, тести й таке інше!
Мова: українська
Бестселер у науково-популяр ній 
формі познайомить вас із ос-
новами психологічних кон цеп цій 
та експериментів, із маловідоми-
ми фактами з життя видатних пси-
хологів, із загадковими таємниця-
ми пам’яті, інтелекту та емоцій.
Палітурка, 240 с., ч/б іл.,
формат 150х220

Код 5122597 
Клубна ціна 150 грн 
Роздрібна ціна 180 грн

https://bookclub.ua/catalog/books/scientificpop/na-plechah-gigantiv-velichni-prorivi-v-fizici-ta-astronomiyi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/psihologiya-101-fakti-teoriya-statistika-testi-y-take-inshe-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/scientificpop/fizika-molekulyarna-budova-rechovini-i-teplovi-yavishcha?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/scientificpop/fizika-osnovi-i-mehanichniy-ruh?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/learning/chuti-ukrayinskoyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/scientificpop/sapiens-lyudina-rozumna-istoriya-lyudstva-vid-minulogo-do-maybutnogo?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/facts/501-fakt-yakiy-treba-znati-z-istoriyi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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Моя перша книга 
Про динозаврів
Мова: українська
Видання зі щільними сторінками 
і яскравими малюнками. Щоб ди-
тина могла уявити розміри дино-
заврів, поряд із кожним для по-
рівняння намальовано людину.
Картон, 16 с., кол. іл., формат 205х275

Код 5122664 
Клубна ціна 75 грн

РозмальовкиTM «44 Cats» 
Водяна розмальовка 
+ Розфарбуй за зразком 
+ Розмальовка з наклейками 
+ Веселі розмальовки
Мова: українська
Дитина захопиться надовго!
Обкладинка, 10 с. у кожній книжці, 
ч/б іл. + кол. іл., формат 210х275

Код 5122937 (4 книжки) 
Клубна ціна 120 грн

КОМПЛЕКТ

Відгадай-но 2+ 
В селі + Милі крихітки + У морі
Мова: українська
Кожна сторінка книжечки – 
це цупка фігурка тварини. 
Розв’яжіть шнурок, і ви отримаєте 
картки для знайомства малюка 
з оточуючим світом! На обертах 
є кумедні загадки-доскладанки.
Картон, 7 с. у кожній книжці, кол. іл., 
формат 140х150

Код 5122938 (3 книжки) 
Клубна ціна 135 грн

Івасик-Телесик + Пан Коцький 
+ Котик і півник + Вовк і коза
Мова: українська
Тексти казок адаптовано для ма-
люків. Хвиляста форма книжок 
активізує тактильну діяльність 
дитини, стимулюючи її загальний 
розвиток. Книжки схвалені педа-
гогами та психологами.
Картон, 10 с. у кожній книжці, кол. іл., 
формат 160х220

Код 5122892 (4 книжки) 
Клубна ціна 120 грн

КОМПЛЕКТ

Моя перша мальована енциклопедія
Мова: українська
Малюк завітає до дитячого садка 
і супермаркету, відвідає ферму 
і будівництво, вокзал та аеро-
порт, лицарський замок!
Малюк дізнається, які тварини 
де живуть і чим небезпечні ди-
кі звірі. А ще навчіться читати 

по слідах тварин.
Палітурка, 36 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 210х265

Код 5122634 (Відкриття)

Код 5122637 (Тварини) 

Клубна ціна 150 грн

Навчальні пазли. Будова тіла
Мова: українська
Гра допоможе пояснити, що тіло 
людини – унікальний складний 
механізм. Кожна картинка-пазл 
складається з різної кількості 
деталей і відрізняється рівнем 
складності.

У наборі: пазли великого розміру (8 ва-
ріантів складання), картинка-пазл – 
29х20 см; кольоровий двосторонній 
плакат; покрокова інструкція. Картон, 
кол. іл., розмір коробки 235х315

Код 5122897 
Клубна ціна 249 грн

КОМПЛЕКТ

ІДЕЯ ДЛЯ
ПОДАРУНКА

https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/navchalni-pazli-budova-tila?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/moya-persha-kniga-pro-dinozavriv-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/rozmalovki-44-cats?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/vidgaday-no-2-v-selimili-krihitkiu-mori?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/ivasik-telesik-pan-kockiy-kotik-i-pivnik-vovk-i-koza?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/moya-persha-malovana-enciklopediya-vidkrittya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/tvarini-4?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
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А. Барто
Вірші
Мова: російська
До збірки увійшли добрі, легкі 
для запам’ятовування вірші Аг-
нії Барто: цикл «Іграшки», «Уті-
уті», «Жабенята», «Помічниця», 
«Сто одежинок» та ін. Великий 
шрифт, яскраві ілюстрації, за-
хопливі сюжети сподобаються 
малюкам!
Палітурка, 32 с., кол. іл., 
формат 160х215

Код 5122665 
Клубна ціна 85 грн

Велика книга дошкільнятка
Мова: українська
Книжка складається з чотирьох 
розділів. «Граємо та пишемо, 
«Говоримо та читаємо», «Ду-
маємо та рахуємо», «Мислимо 
та вирішуємо». Усі завдання 
включають ігровий момент і по-
будовані в цікавій та доступній 
для дитини формі.
Обкладинка, 128 с., кол. іл.,
формат 200х260

Код 5122702 

Клубна ціна 100 грн

Прописи. Пишемо в клітинку 
+ в лінійку + цифри + друковані 
літери + прописні літери
Мова: українська
Допоможуть дитині навчитися 
впевнено тримати олівець і ви-
робити чіткий почерк. У книжках 
також є логічні завдання. Прописи 
упорядковані згідно з методич-
ними рекомендаціями щодо під-
готовки руки до письма.
Обкладинка, 16 с. у кожній книжці,
ч/б іл., формат 200х260

Код 5122936 (5 книжок) 
Клубна ціна 115 грн

Одягни ляльку 
Знайди відповідний одяг і наклей
Мова: українська
Маленька дизайнерка буде оби-
рати, кому який одяг підходить. 
Завдання на сторінках розви-
вають увагу та зосередженість.
Обкладинка, 10 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 165х220

Код 5122935 (4 книжки) 
Клубна ціна 65 грн

К. Чуковський
Книжка-панорамка
Мова: російська
Улюблені вірші, що стали кла-
сикою, із ілюстраціями, які ожи-
вають! Дитина буде у захваті від 
кольорових об’ємних видань!
Картон, 10 с. у кожній книжці, кол. іл., 
формат 215х290
Код 5122676 (Айболить)
Код 5122683 (Тарганище) 
Клубна ціна 95 грн

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

Цікаво й пізнавально для дітей
Найкращий подарунок малюкам
Мова: українська
Що сьогодні почитати малюкові? Бо хочеть-
ся і розважити малюка, і водночас навчити.
Ця книжка – найкраще рішення для батьків 
і чудова забавка для дитини. Тут зібрані 
найцікавіші казки, кумедні потішки, загадки 
й скоромовки, лічилочки, прикмети, роз-
повіді про тварин, задачки на уважність, 
відповіді на дитячі запитання.
Вирушайте разом із малюком у чудовий 
світ книжкових веселощів та розваг!
Пухка палітурка, 96 с., кол. іл., крейд. папір, 
формат 205х260

Код 5122673 
Клубна ціна 170 грн 
Роздрібна ціна 205 грн

Батькам
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/odyagni-lyalku-znaydi-vidpovidniy-odyag-i-nakley?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/naykrashchiy-podarunok-malyukam?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/knijka-panoramka-tarakanishche?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/knijka-panoramka-aybolit?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/stihi-lyubimye-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/propisi-pishemo-v-klitinkuv-liniykucifridrukovani-literipropisni-literi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/velika-kniga-doshkilnyatka-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Я і світ навколо мене. Ілюстрована енциклопедія  
Космос. Планета Земля. Тваринний світ. Тіло людини
Мова: українська
Малюк зрозуміє, як працює 
його організм, отримає перші 
відомості про світ природи, по-
знайомиться з давніми цивіліза-
ціями, а ще спробує уявити, ким 

він стане, коли виросте.

Палітурка, 192 с., кол. іл., крейд. папір,

формат 225х300

Код 5122703 

Клубна ціна 290 грн

В. Федієнко
Буквар «Читайлик»
Мова: українська
Книжка допоможе сформува-
ти початкові навички читання, 
розвине фонематичний слух, 
розширить словниковий запас 
і мовленнєві навички. Малюк 

отримає уявлення про поняття 
звуків, букв, складів, наголосу.
Палітурка, 104 с., кол. іл.,
формат 205х290

Код 5122753 
Клубна ціна 170 грн

Комплекс. Тренажер 5+
Інтенсивний комплексний 
курс підготовки до школи
Мова: українська
Для сучасних дошкільнят креа-
тивні НЕпрописи. Вони допомага-
ють сформувати графічні навички 
та підготувати руку до письма.
Обкладинка, 80 с. у кожній книжці,
формат 165х235

Код 5122746 (Непрописи)

Код 5122736 (Мислення) 
Клубна ціна 59 грн

Леді Баґ. Магічні вправи 
Секрет перетворення! + 
Команда. Від 6 років
Мова: українська
Вирушай разом із Леді Баґ та її 
друзями назустріч розумним 
пригодам! Марінет допоможе 
тобі вивчити рідну мову, Хлоя – 
англійську. Аля поділиться знан-
нями з математики.
Обкладинка, 24 с. в кожній книжці, 
кол. іл., формат 220х300

Код 5122934 (2 книжки) 
Клубна ціна 100 грн

КОМПЛЕКТ

58 більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua  
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Читаємо на канікулах. Хрестоматія для додаткового читання
Мова: українська
Корисне читання для школярів 
на канікулах та протягом усього 
року!
Хрестоматії укладені за новою 
шкільною програмою. Вони міс-
тять твори провідних класиків 
української та світової літера-
тури, народні казки, загадки, 
прислів’я тощо.
Ці ілюстровані книжки сприяти-
муть не тільки вдосконаленню 
навичок читання, а й розвитку 
уваги, пам’яті та уяви, розширен-

ню словникового запасу та зба-
гаченню мовлення.
Твори сприяють вихованню до-
брого літературного смаку та лю-
бові до рідного слова.

Код 5122708 (1 клас)

Код 5122711 (2 клас)

Код 5122716 (3 клас)

Код 5122735 (4 клас) 

Клубна ціна 69 грн
Обкладинка, 208 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 165x210

НОВИНКА

http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/bukvar-chitaylik?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/mislennya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/nepropisi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/ledi-bag-magichni-vpravi-sekret-peretvorennya-komanda?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/chitaiemo-na-kanikulah-1-klas-hrestomatiya-dlya-dodatkovogo-chitannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/chitaiemo-na-kanikulah-2-klas-hrestomatiya-dlya-dodatkovogo-chitannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/chitaiemo-na-kanikulah-3-klas-hrestomatiya-dlya-dodatkovogo-chitannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/chitaiemo-na-kanikulah-4-klas-hrestomatiya-dlya-dodatkovogo-chitannya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


С. Дерманський
Прикольні вірші
Мова: українська
До збірки сучасного українського 
письменника увійшли бешкетні 
та легкі вірші, віршики й віршенята 
на безліч тем. У «серйозно-жар-
тівливій» манері автор розповідає, 
чому крокодили зелені, проводить 
екскурсію музеєм шкоди, дає по-
ради мандрівникам тощо.
Палітурка, 80 с., кол. іл.,
формат 170х220

Код 5122784 
Клубна ціна 110 грн

Українська мова 
Інтегрований словник-
довідник. Початкова школа НУШ
Мова: українська
Складається з тлумачного, 
орфографічного, орфоепічного, 
етимологічного словників, а та-
кож словників синонімів, антоні-
мів, омонімів, фразеологічного, 
застарілих слів та ін .
Обкладинка, 464 с., ч/б іл.,
формат 145х200

Код 5122756 
Клубна ціна 89 грн

Любіть Україну, читайте українською!

Велика книга  
маленьких українців
Мова: українська
Ця книжка стане чудовим пода-
рунком для дітлахів, які прагнуть 
більше знати про Батьківщину.
Книжку написано живою, образ-
ною мовою й чудово ілюстрова-
но, що допоможе легко зрозумі-
ти й запам’ятати багато цікавих 
і важливих фактів про нашу країну.
Палітурка, 128 с., кол. іл., 
формат 205х260

Код 5122781 
Клубна ціна 180 грн 
Роздрібна ціна 215 грн

Захоплива ігрова 
подорож нашою 
країною!

Настільна пізнавальна гра 
«Моя країна – Україна» 8+
Мова: українська
Гра допоможе вивчити дітям народну 
творчість, продемонструє всю країну: рі-
ки, моря, гори, озера, міста. Це справжній 
культурний скарб! У наборі 2 різні варіанти 
гри з різними ігровими полями, надруко-
ваними на цупкому картон.
Набір містить: Картки «Пісні», «Загад-
ки», «Прислів’я», «Українські Карпати», 
«Унікаль ні природні пам’ятки України», 
«Міста України», «Сусідні країни України», 
«Прапори сусідніх держав», «Етнографічні 
регіони України», поле-карту України, поле 
для гри, турнірну таблицю, кубик, 5 фішок, 
правила гри.
Картон, кол. іл., розмір коробки 305х335

Код 5122898 
Клубна ціна 349 грн

•  цікавинки про традиції, 
свята, тваринний світ

• Яскраві ілюстрації
•  Історія україни доступно 

та захопливо
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/prikolni-virshi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/velika-kniga-malenkih-ukrayinciv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/nastilna-piznavalna-gra-moya-krayina---ukrayina?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/integrovaniy-slovnik-dovidnik-pochatkova-shkola-ukrayinska-mova?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


М. Носов
Пригоди Незнайка 
та його друзів
Мова: українська
Із малюками і малючками, за-
вбільшки з огірок, завжди тра-
пляються кумедні історії. Але 
із веселої книжки можна дізна-
тися чимало наукових фактів, 
наприклад, як літає повітряна 
куля.
Гнучка палітурка, 224 с., ч/б іл.,
формат 145х205

Код 5122794 
Клубна ціна 150 грн

Довідник у таблицях. 1-4 класи  
Математика + Українська 
мова + Англійська мова
Мова: українська
Довідники допоможуть учням по-
кращити знання та підготуватися 
до контрольних та самостійних 
робіт, а також підсумкової атес-
тації. Інформація подана стисло 
та чітко у вигляді таблиць, що 
спрощує пошук інформації.
Обкладинка, 32 с. у кожній книжці,
ч/б іл., формат 165х235

Код 5122933 (3 книжки) 
Клубна ціна 85 грн

ФЕєричні пригоди 
Для дітей 6-8 років
Мова: українська
Чотири феї мешкають у велико-
му Місті. І хоча вони крихітні, мов 
метелики, відваги їм не бракує! 
Чи вдасться подругам перемогти 
злого професора?

Палітурка, 48 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 170х215

Феї та еліксир щастя
Код 5122791

Феї та кристал життя
Код 5122792 

Клубна ціна 120 грн

Буде весело і… 
трохи лячно!

Маленька зла книжка
Мова: українська
Це ідеальна книжка для сучасної дитини, 
яка ледве не з народження звикла до ін-
терактивів, яскравих вражень та цікавих 
пригод у віртуальних світах!
Ти готовий розв’язати усі задачі, пройти усі 
хитромудрі квести та виплутатися з пасток 
і лабіринтів? А може, ти жити не можеш 

без найжахливіших жа-
хастиків?
ТОДІ... Ну ж бо! Розгор-
ни цю книжку й поринь 
в усі ці неймовірні приго-
ди, сюрпризи і таємниці!
Палітурка, 128 с., кол. іл., 
формат 145х215

Код 5122854 
Клубна ціна 130 грн

•  купа загадок, квестів, оманливих 
пропозицій і жахастиків

• страшенно красиві ілюстрації
• для дітей, які не люблять читати

ІДЕЯ ДЛЯ
ПОДАРУНКА

КОМПЛЕКТ
НУШ. Ілюстрований  
англійсько-український 
словник. 1-4 класи
Мова: українська
Словник містить близько 3000 анг-
лійських слів і словосполучень. Ши-
роко охоплюється лексика різної 
тематики, що відповідає чинним 
освітнім програмам. Ілюст ративне 
наповнен ня спрямоване на продук-
тивне засвоєння матеріалу.
Обкладинка, 224 с., кол. іл.,
формат 165х235

Код 5122798 
Клубна ціна 105 грн

60 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/malenka-zla-knijka?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/prigodi-neznayka-ta-yogo-druziv-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/dovidnik-u-tablicyah-1-4-klasi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/ilyustrovanniy-angliysko-ukrayinskiy-slovnik-1-4-klasi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/feierichni-prigodifeyi-ta-kristal-jittya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/feierichni-prigodi-feyi-ta-eleksir-shchastya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Й. Колфер
Артеміс Фаул. Кн. 2  
Випадок в Арктиці. Від 9 років
Мова: українська
Від одного звуку його імені 
вороги здригаються. І дійсно, 
Артеміс Фаул уміє справити не-
забутнє враження. Цей юний 
геній вирізняється неймовірною 
гостротою мислення, миттєвою 
реакцією і повною відсутністю 
страху.
Обкладинка, 288 с., формат 130х200

Код 5122861 
Клубна ціна 180 грн

Довідник школяра 
з української мови 
та літератури. 5–9 класи
Мова: українська
Довідник укладено відповідно 
до останньої редакції навчаль-
них програм, з урахуванням 
нового Українського правопису 
2019 року. Матеріал викладено 
структуровано, з яскравими при-
кладами.
Палітурка, 224 с., ч/б іл.,
формат 200х260

Код 5122860 
Клубна ціна 120 грн

Альбом друзів на всі 100%
Мова: українська
Яскраво ілюстрований, дотеп-
ний, прикольний альбом допо-
може: • краще пізнати друзів 
і розповісти про себе • зберег-
ти згадку про всілякі кумедні 
історії • весело і з користю про-
вести час. Тут ви знайдете ан-
кети, тести, ворожіння, сторінки 
для фото.
Обкладинка, 96 с., кол. іл.,
формат 145х200

Код 5122855 
Клубна ціна 85 грн

В. Нестайко
Тореадори з Васюківки
Мова: українська
Важко знайти в нашій літерату-
рі щось настільки талановите 
й дотепне, як ця книжка! Веселі 
пригоди двох друзів сподоба-
ються не тільки дітям, а й до-
рослим! Це нова авторська 
редакція роману з веселими 
епізодами.
Палітурка, 544 с., ч/б іл.,
формат 140х205

Код 5122862 
Клубна ціна 140 грн

Дивовижні логічні ігри 
для розумних дітей
Мова: українська
Перевір себе у розумових іграх 
та завданнях. Числові пазли, 
заплутані лабіринти з пастками 
й монстрами, небезпечні міни 
та зображення, що зникають, моз-
кові ланцюжки, вікторини – у кінці 
книжки є відповіді-рятівники, тож 
не бійся помилятися.

Код 5122864 
Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

Ігри з таблицею множення 
для розумних дітей
Мова: українська
На сторінках зібрані числові 
трикутники та піраміди, таємні 
таблиці підрахунків, діагональ-
ні та рамкові головокрутки, 
квадратні сади і цифрові лабі-
ринти, малюнки-рівняння та ба-
гато іншого. У книжці є відповіді 
для перевірки своїх знань.

Код 5122863 
Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

Пожива для розуму
•  Від аса загадок

•  понад 100 STEM-головокруток

Ґ. Мур
Нові 
інтелектуальні 
ігри для розумних 
дітей
Мова: українська
На тебе чекають ди-
нозаври й мамонти, 
планети й електро-
мобілі, шифри аз-
буки Морзе, ракети, 
супутники, стрілкові 
судоку – так багато 
всього, від загадок 
з хімії та матема-
тичних лабіринтів 
до нанотехнологій 
та інженерних ви-
находів.

Код 5122865 

Клубна ціна 135 грн 
Роздрібна ціна 160 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

ЕКОНОМІЯ

20%
при замовленні  
з новинкою

Гнучка палітурка, 192 с. в кожній книжці, ч/б іл., формат 135х205

61доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/artemis-faul-vipadok-v-arktici-kniga-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/dovidnik-shkolyara-z-ukrayinskoyi-movi-ta-literaturi-59-klasi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/albom-druziv-na-vsi-100?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/toreadori-z-vasyukivki?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/divovijni-logichni-igri-dlya-rozumnih-ditey?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/igri-z-tabliceyu-mnojennya-dlya-rozumnih-ditey?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/novi-intelektualni-igri-dlya-rozumnih-ditey?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


#girls#fashion#manga
Книга для дозвілля
Мова: українська
Для неординарних дівчат! Під 
обкладинкою цієї незвичайної 
книжки юна модниця знайде су-
часні фешн-розмальовки. А ще 
стильні та найактуальніші тренди 
модних луків. Саме так може ви-
глядати акаунт завзятої модниці 
у стилі манга!
Обкладинка, 64 с., ч/б іл.,
формат 180х230

Код 5122869 
Клубна ціна 79 грн

Ю. Пресс
Знайди Злочинця. Таємне 
товариство «Червоний корал»
Мова: українська
Детективний квест! Юні детек-
тиви, а разом із ними й читачі, 
переслідуватимуть змовників. 
Зіставляйте факти, шукайте 
докази на картинках-загадках, 
перш ніж шукати на наступній 
сторінці.
Палітурка, 128 с., ч/б іл.,
формат 170х245

Код 5122870 
Клубна ціна 129 грн

Англійська мова. Найкращі 
з 1000 тем із паралельним 
перекладом для учнів 5-11 класів
Мова: українська
Посібник містить англійські те-
ми з паралельним перекладом 
українською мовою. Пропоновані 
тексти можна використовувати 
протягом навчального року, 
під час підготовки до іспитів, 
а також користуватися ними як 
зразками.
Обкладинка, 592 с., формат 145х215

Код 5122871 
Клубна ціна 105 грн

І. Блайтон
Славетна п’ятірка 
П’ятеро тікають разом. Кн. 3 
Мова: українська
Тікаючи від ненависного сімей-
ства Стиків, що окупувало буди-
нок Джорджі, славетна п’ятірка 
юних детективів вирушає на ост-
рів, де минулого року знайшли 
скарб. Однак цього разу друзі 
виявили на острові чужинців. 
Вночі вони почули дитячий крик...
Палітурка, 176 с., формат 145х215

Код 5122872 
Клубна ціна 120 грн

Пришвидшений курс Python  
Від 12 років
Мова: українська
Ви дізнаєтеся про фундамен-
тальні поняття програмуван-
ня – змінні, списки, класи, цикли. 
Навчитеся писати чистий код 
за допомогою вправ до кожної 
теми. Ви також дізнаєтеся, як 
зробити програми інтерактивни-
ми та як безпечно тестувати код.
Палітурка, 600 с., ч/б іл.,
формат 165х215

Код 5122868 
Клубна ціна 280 грн

Я дорослішаю. Книжка для дівчат (280 с.)
Мова: українська
Твоє тіло починає змінюватися, настрій нагадує 
рух маятника, вирують гормони, а стресів не бра-
кує? А ще ж треба розібратися з харчуванням, 
впевненістю в собі, власним стилем, дружбою, 
першим коханням і стосунками… Не панікуй! 
Ця книжка підтримає тебе в будь-якій ситуації!

Код 5122866 
Клубна ціна 150 грн

Я дорослішаю  
Книжка для хлопців (288 с.)
Мова: українська
Підліткові зміни стосуються 
не тільки тіла – змінюється твій 
мозок, бо в тебе з’являється 
більш дорослий світогляд. 
Як розібратися з усім, що на те-
бе навалилося? Книжка пояс-
нить, що відбувається, та дасть 
пораду.

Код 5122867 
Клубна ціна 150 грн
Палітурка, ч/б іл. в кожній книжці, 
формат 130х200

НОВИНКА
Допоможе пережити 
підлітковий вік!

62 найбільша мережа книгарень україни
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https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/ya-doroslishayu-knijka-dlya-divchat?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/ya-doroslishayu-knijka-dlya-hlopciv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/prishvidsheniy-kurs-python?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/girlsfashionmanga-kniga-dlya-dozvillya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/znaydi-zlochincya-taiemne-tovaristvo-chervoniy-koral?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/angliyska-mova-naykrashchi-z-1000-tem-iz-paralelnim-perekladom-dlya-uchniv-5-11-klasiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/slavetna-pyatirka-pyatero-tikayut-razom?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


• Кращі світові автори
• Класика пригодницьких романів
• Тексти адаптовані для юних читачів

ваші Гарантії та виГоди:
Гарантія ціни – всього 95 грн за одну книжку. пЕрша книжка бЕзкоштовно! 
Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії в магазині – з 22.11.2021 до 05.12.2021. 
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

докладнішЕ:

КЛУБ
КОЛЕКЦІОНЕРА

ЛИШЕ 

95 гр
н

За перші  
2 книжки

Код 5122102

Захопливе читання  
зі шкільної програми

до складу серії входять:

т. 1. В. Скотт «Айвенго»

т. 2. Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан»

т. 3. Д. Дефо «Робінзон Крузо»

т. 4. Ж. Верн «Діти капітана Ґранта»

т. 5. Р. Стівенсон «Острів скарбів»

т. 6. Л. Керрол «Аліса в Дивокраї»

т. 7. Ж. Верн «Таємничий острів»

т. 8. Дж. Свіфт «Мандри Гуллівера»

т. 9. Р. Е. Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена»

т. 10. Ж. Верн «Навколо світу за 80 днів»

ВАШ ПОДАРУНОК* 
Буде вкладено в 3-ю посилку

Дитина із задоволенням буде знайомитись із книж-
ками цієї колекції, бо серед авторів – лише справжні 
майстри, які відкриють перед читачем захопливий 
світ пригод та мандрів.
Тексти адаптовані й проілюстровані для кращого 
сприйняття юними читачами. Школярам буде що по-
читати на канікулах!
Пригоди починаються!
Палітурка, 240 с. у кожній книжці, кол. вклейки, формат 135х205

ЗАМОВЛЯйТЕ СЕРІю – ЦЕ ВИГІДНО!

https://bookclub.ua/catalog/series/Thelibraryisusable/seriya-knijok-biblioteka-prigod?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Thelibraryisusable/seriya-knijok-biblioteka-prigod?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/Thelibraryisusable/seriya-knijok-biblioteka-prigod?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


ПОСПІШАйТЕ! КІЛьКІСТь ТОВАРІВ ОБМЕЖЕНА%

%

%

%ВАША ВИГОДА ПРИ ПОКУПЦІ НА СУМУ ВІД 250 ГРН

КОМПЛЕКТ59

Лиш
е

по

грн
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ

Ж. Верн
Діти капітана 
Ґранта, т. 1, т. 2
Мова: російська
Палітурка, 336-352 с. в кож-
ній книжці, формат 130х200

Код 5122878 
Клубна ціна 240 грн

Ж. Верн
Таємничий 
острів, т. 1, т.2
Мова: російська
Палітурка, 352 с. в кожній 
книжці, формат 130х200

Код 5122877 
Клубна ціна 240 грн

Л. Українка
Думи і мрії
Мова: українська
Палітурка, 320 с.,
формат 170х245

Код 5122883 
Клубна ціна 189 грн

М. П’єрі
Смертельний 
еліксир
Мова: російська
Палітурка, 368 с.,
формат 135х205

Код 5122881 
Клубна ціна 110 грн

Страви Слобожанщини з душею 
+ Страви Поділля з душею
Мова: українська
Неодмінно спро-
буйте приготувати 
ці колоритні страви 
за рецептами до-
свідченої господині. 

Палітурка, 80 с., кол. іл. 
в кожній книжці, крейд. 
папір, формат 170х245

Код 5122891 

Клубна ціна 230 грн

29
Лиш

е
по

грн С. Дюнан

Святі серця
Мова: російська
Палітурка, 512 с.,
формат 135х205

Код 5122882 

Клубна ціна 190 грн

Е. Бріґґс

CTRL+S
Мова: російська
Палітурка, 432 с.,
формат 135х205

Код 5122884 

Клубна ціна 180 грн

Л. Ґотліб

Як вийти заміж
Мова: українська
Палітурка, 352 с.,
формат 135х180

Код 5122876 

Клубна ціна 149 грн

Втрачені скарби. 
Відомі зниклі...
Мова: російська
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 5122874 

Клубна ціна 100 грн

Ґ. Мур
Туристичні ігри  
для розумних дітей
Мова: українська
Гнучка палітурка, 192 с., 
ч/б іл., формат 135х205

Код 5122875 
Клубна ціна 135 грн

К. Соляник
Оракул  
на кожен день
Мова: російська
Палітурка, 288 с., 
кол. вкл., формат 135х205

Код 5122873 
Клубна ціна 109 грн

Лиш
е

179
грн

по

Тарілка для яєць 
«Великодня»
Розмір: 21х2,5 см. 8 поглиблень 
для яєць, поглиблення у центрі.
Матеріал: кераміка. КНР

Код 5122899 
Клубна ціна 229 грн

Великодній  
кошик
Розмір: 28х36 см. Матеріал: лоза. 
Внутрішнє покривало: бавовна. 
Вага: 225 г. КНР

Код 5122900 
Клубна ціна 359 грн

Браслет від комарів
Матеріал: силікон.
Склад наповнювача: олія – 
цитронелла. Вага: 17 г.
діаметр ~ 7,5 см. кНр.

Код 5122901 
Клубна ціна 119 грн

Поглинач вологи 
для автомобіля
Наповнювач: ак тивоване 
вугілля. Розмір: 33х6 см, 
липучка – 9,5х2,5см.

Код 5122902 
Клубна ціна 229 грн

Мило листове 
в упаковці
Розмір листка мила: 6х4 см. 
3 упаковки по 20 шт. Вага: 
близько 14 г. КНР.

Код 5122903 
Клубна ціна 129 грн
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/tarilka-dlya-yaiec-velikodnya-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/velikodniy-koshik-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/braslet-vid-komariv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/productcar/poglinach-vologi-dlya-avtomobilya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/milo-listove-v-upakovci?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/deti-kapitana-granta-chast-1-chast-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/tainstvennyy-ostrov-chast-1-chast-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/classic/dumi-i-mriyi?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/smertelnyy-eliksir?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/stravi-podillya-z-dusheyu-stravi-slobojanshchini-z-dusheyu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/adventure/svyatye-serdca?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/fantastic_books/ctrls?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/psychology/yak-viyti-zamij?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/unknown/utrachennye-sokrovishcha-znamenitye-ischeznuvshie-artefakty?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/turistichni-igri-dlya-rozumnih-ditey?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/books/magic/orakul-na-kajdyy-den?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


%

ПЕРШИй НАБІР
лише 179 грн

Отримай МІНІКАРТИНУ У ПОДАРУНОК*,  
розмалюй та збери настінне панно

ваші Гарантії та виГоди:
Гарантія ціни – всього 279 грн за один набір. Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові картини серії відправляються автоматично, два рази на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх наборів – картини не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові набори картин у найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте 2-гу картину серії у магазині з 23.08.2021 до 05.09.2021 та 3-тю картину – з 11.10.2021 до 24.10.2021. Або кур’єр вручить її вам 
особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн. Ви отримаєте мінікартіну з 2, 4, 6, 8 набором. Детальніше на bookclub.ua.

докладнішЕ:

КЛУБ
КОЛЕКЦІОНЕРА

У наборі: полотно 40х50 см на дерев’яному 
підрамнику; акрилові фарби; художні пен-
злики; пакувальна картонна коробка. У се-
рії заплановано 8 різноманітних наборів 
для розпису за номерами.

ЗАМОВЛЯйТЕ СЕРІю – ЦЕ ВИГІДНО!

• Корисне та цікаве дозвілля
• Малювання без зусиль
• Чудовий подарунок
• Набір містить все необхідне

279 гр
н

за кожен набір
у посилці надсилається 

1 набір

Код 5122896

http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/series/drawingset/seriya-knig-rozpis-po-nomerah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/drawingset/seriya-knig-rozpis-po-nomerah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/drawingset/seriya-knig-rozpis-po-nomerah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/series/drawingset/seriya-knig-rozpis-po-nomerah?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Постільна білизна «Квітковий сон»
Щоб на все вистачало сил, треба 
добре відпочивати. Саме тому 
дуже важливо вибрати пра-
вильну і комфортну постільну 
білизну. Комплект із білоруської 
бязі – це якісний продукт, який 
виготовлений за всіма білорусь-
кими традиціями. Цей комплект 

стане прикрасою для будь-якої 
спальні, адже він виглядає не-
ймовірно ніжно та романтично. 
Його приємний колір так і нала-
штовує на міцний сон. Із такою 
постільною білизною вам точно 
гарантовано королівський від-
починок! 

Розмір (2-спальний):  
підковдра – 215х175, 1 шт.,  
простирадло – 220х210, 1 шт., 
наволочка – 50х70 см, 2 шт.
Матеріал: бязь 100%. Україна

Код 5122905 (2-спальний) 
Клубна ціна 899 грн

Розмір (1,5-спальний):  
підковдра – 215х153, 1 шт.,  
простирадло – 220х145, 1 шт., 
наволочка – 50х70 см, 2 шт. 
Матеріал: бязь 100%. Україна

Код 5122904 (1,5-спальний) 
Клубна ціна 799 грн 

НОВИНКА

66 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд

тО
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/komplekt-postilnoyi-bilizni-kvitkoviy-son-15---spalniy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/komplekt-postilnoyi-bilizni-kvitkoviy-son-2---spalniy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Акуратність 
та зручність

Перевірена білоруська якість!

Відпарювач стаціонарний
Вертикальний відпарювач 
ефективно вигладжує будь-
які складочки навіть у важ-
кодоступних місцях на різних 
типах тканин, а також відмін-
но дезінфікує одяг, штори, 
постільну білизну тощо. Про-
стий у використанні. Усе, що 
потрібно, – залити воду в ре-
зервуар і ввімкнути прилад. 
Пристрій має телескопічну 
стійку зі зручною вішалкою 
для одягу, яка обертається 
і не ковзає.
Матеріал: пластик. 
Розмір 35х24х32 см. 
Об’єм води: 1,8 л. 
Живлення: 220 В. 
Потужність: 1800 Вт. КНР.

Код 5122908 
Клубна ціна 1399 грн

• Великий розмір
• приємний колір
• 100 % бавовни

НОВИНКА

Пилосос
Вертикальний пилосос допо-
може підтримувати чистоту 
в оселі. Весь бруд збирається 
в контейнер, який легко вими-
ти. Вам не доведеться витрачати 
гроші на змінні мішки для сміття. 
Має HEPA-фільтр, який затри-
мує дрібні часточки пилу. Тож 
після прибирання повітря стає 

свіжішим. Знімний верхній шток-
тримач.
220 В, 600 Вт. В наборі: 10 насадок. 
Розмір 206х128х1000.
Матеріал: корпус – АБС, контейнер 
для сміття – полікарбонат. КНР.

Код 5122907 

Клубна ціна 1499 грн

10 насадок  
для прибирання 

Легке очищення  
контейнера

Сучасний  
HEPA-фільтр

Компактно 
складається 

дошка- 
вішалка

Швидке 
нагрівання

Рушник «Затишок»
Цей бавовняний рушник дуже 
приємний для шкіри й чудово 
всмоктує вологу. Ткані смужки 
різних кольорів дозволяють без 
проблем вписати виріб в інтер’єр 
майже будь-якої ванної кімнати.
Завдяки великому розміру 
рушник зручно використовува-
ти у якості пляжного. До того ж 
він швидко сохне, що особливо 
важливо на відпочинку біля води.
Якість білоруського текстилю 
стабільно дуже висока. Ви буде-
те користуватися цим рушником 
довгий час.
Розмір: 68х140 см, щільність 400 г/м2

Матеріал: 100% бавовни. Білорусь

Код 5122906 
Клубна ціна 299 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

67доставка замовлень на суму від 590 грн бЕзкоштовна*
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/rushnik-mahroviy-zatishok?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/pilosos?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/vidparyuvach-stacionarniy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Машинка для видалення кісточок
Для любителів ягідних заготовок 
є чудове пристосування – ма-
шинка для видалення кісточок 
із вишні, шпанки, черешні та на-
віть оливок! За короткий час ви 
зможете обробити максимальну 
кількість ягід. Після натискан-
ня на помпу ягоди скочуються 
у спеціальну ємність, а кісточки – 

у контейнер. Цей прилад неза-
мінний під час консервування або 
приготування пиріжків, вареників 
із вишнею.
Матеріал: харчовий пластик.
Розмір: 11х5х4 см.

Код 5122909 

Клубна ціна 189 грн

Соковижималка шнекова
Щоб кожного дня отримувати 
порцію вітамінного соку, вам 
знадобиться потужна сокови-
жималка. Вона виготовляє сік 
методом пресового віджимання 
з будь-яких м’яких чи твердих 
овочів і фруктів, що неможливо 
зробити на звичайній соковижи-
малці з центрифугою.

Живлення: 220 В. Потужність: 150 Вт. 
рівень шуму: 45 дБ. Ємність для соку: 
300 мл, для жмиху: 300 мл. Матеріал: 
корпус – АБС, шнек – алюміній, сито – 
н/ж сталь, камера віджиму – акрил.
Розмір: 40х25х18 см. КНР.

Код 5122910 

Клубна ціна 2499 грн 1799 грн

Майстер заготовок

Сушарка для овочів і фруктів
Щоб робити заготовки на зиму, 
потрібна якісна електросушарка 
для овочів, фруктів, грибів, ягід 
та лікарських трав. Техніка зберігає 
корисні мікроелементи і смакові 
властивості продуктів. Сушарка 
має 5 ярусів-піддонів. Оснащена 
регулятором температури 35-70 °С.
Потужність: 280 Вт. Живлення: 220 В. 
Матеріал: пластик. Розмір: 27х18 см.
діаметр кожного піддону: 26 см,
глибина: 1 см.
довжина шнура: 75 см. Вага: 2,5 кг. кНр.

Код 5122911 
Клубна ціна 1399 грн

• 5 пластикових піддонів
• рівномірний прогрів
• прозора кришка
• Функція вентилятора

ХІТ ПРОДАЖІВ

ХІТ ПРОДАЖІВ

Надійний 
механізм

Компактний 
розмір

ЕКОНОМІЯ

700 гр
н
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Товар доставляється поштою або кур’єром. Для придбання в магазині Клубу обов’язкове попереднє замовлення.

https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/susharka-dlya-ovochiv-fruktiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/mashinka-dlya-vidalennya-kistochok?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/sokovijimalka-shnekova?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Вакууматор + 10 вакуум-пакетів
Вакууматор має спеціальний од-
носторонній клапан, який випус-
кає повітря і герметизує свіжість, 
подовжуючи термін придатності 
продуктів. Прилад бездротовий, 
дуже компактний і простий у ви-
користанні. У комплекті є пакети 
із замком, які можна використо-
вувати багато разів.

Матеріал: вакууматор – пластик; 
пакети – харчова плівка. Розмір: 
8,5х5,2х3 см. Живлення: 4,5 В (3 ба-
тарейки ААА в комплект не входять).
Розмір пакетів: 5 шт. – 20,5x21,5 см; 
5 шт. – 34x25,5 см. КНР.

Код 5122913 

Клубна ціна 479 грн 329 грн

Морозивниця
Що може бути краще морозива, 
приготованого вдома з натураль-
них інгредієнтів? Процес приго-
тування дуже простий. Перед 
використанням чашу потрібно по-
містити на 8 годин у морозильник. 
Потім додати продукти, ввімкнути 
прилад у розетку і вже через 15-
25 хвилин ласувати морозивом!

Матеріал: пластик ABS, холодоагент, 
елементи з металу.
Морозильна чаша: харчовий алюміній. 
розмір: 17х21 см. Об’єм: 0,6 л. Жив-
лення: 220 В. Потужність: 7 Вт. Вага 
упаковки: 1,25 кг. КНР.

Код 5122914 

Клубна ціна 1199 грн 999 грн

Один прибор – багато функцій

• збиває
• перетирає на пюре
• Шаткує й натирає
• подрібнює

Багатофункціональний блендер
Цей блендер допоможе розширити 
ваше меню та значно полегшить при-
готування їжі. Доручіть йому проце-
си, які віднімають так багато сил! Він 
швидко наріже овочі для салату, зіб’є 
вершки для крему, надасть гладень-
ку консистенцію супу-пюре чи соусу. 
Після використання легко миється.
У наборі: вінчик, подрібнювач (1500 мл), 
мірна склянка (600 мл), два диски для шат-
кування (дрібна й крупна тертка-слайсер). 
2 швидкості. Потужність 800 Вт.
Матеріал ніжки блендера: нержавіюча сталь.

Код 5122912 
Клубна ціна 1299 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

Багаторазові 
вакуум-пакети

Автономна 
робота

ЕКОНОМІЯ

150 гр
н

ЕКОНОМІЯ

200 гр
н

НОВИНКА

69спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.

тО
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Товар доставляється поштою або кур’єром. Для придбання в магазині Клубу обов’язкове попереднє замовлення.

https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/bagatofunkcionalniy-blender?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/vakuumator-10-vakuum-paketiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/morozivnicya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Мультипекар
Пам’ятаєте, як бабуся готувала печиво чи вафлі у важкій металевій 
формі на газовій плиті? Сучасна техніка дозволяє робити це набагато 
простіше. З цим мультипекарем ви частіше будете радувати сім’ю 
чимось смачненьким. Змінюючи панелі, ви зможете приготувати пухкі 
бельгійські вафлі, ніжне печиво, апетитні сендвічі, різноманітні оладки 
чи панкейки. Прибор простий і зручний. Антипригарні пластини після ви-
користання можна просто витерти рушником. Працює від електромережі.
Потужність 750 Вт. У наборі: 4 види пластин. Матеріал пластин: алюміній із ан-
типригарним покриттям. Матеріал корпусу: нержавіюча сталь. Портативна 
пластикова ручка. Розмір: 23,5х23,5х8 см. 
КНР.

Код 5122931 
Клубна ціна 1199 грн

Частіше радуйте себе й близьких випічкою!
• 4 різні види випічки
• антипригарне покриття

Набір каструль (3 шт.)
Розкішний набір сріблястих ка-
струль із кришками прикрасить 
будь-яку кухню! Каструлі й криш-
ки виготовлені з міцної нержаві-
ючої сталі. Вироби з нержавію-
чої сталі довговічні, не схильні 
до відколів, тріщин, подряпин. 
Мають добру теплопровідність 
та підходять до всіх видів плит. 

Їх можна мити у посудомийній 
машині.
Матеріал: н/ж сталь товщиною 0,4 мм. 
Об’єм: 1,6 л, 1,3 л, 0,8 л. розмір кастру-
лі: Ø20 см, Ø18 см, Ø16 см; кришки: 
Ø20 см, Ø18 см, Ø16 см. КНР.

Код 5122915 

Клубна ціна 799 грн 599 грн

Набір металевих судків
Чудовий набір порадує господи-
ню. Після свят важко розмісти-
ти усі страви в холодильнику, ці 
ємності із надійними кришками 
допоможуть вирішити пробле-
му. У них можна зберігати гото-
ві страви або взяти їжу з собою 
в дорогу, на пікнік, на дачу. За-
вдяки покриттю з емалі ємності 

легко миються, не вбирають сто-
ронні запахи. Компактно склада-
ються для зберігання.
Розмір: 10х5 см, 12x5,5 см, 14x7 см, 
16,7 см,18x8 см
Матеріал: вуглецева сталь, емаль. КНР

Код 5122916 

Клубна ціна 369 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

ЕКОНОМІЯ

200 гр
н

ХІТ ПРОДАЖІВ

1079 гр
н 1019 гр
н 959 гр
н 899 гр
н 839 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років
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http://bookclub.ua/
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/multipekar?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/nabir-kastrul-3-sht?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/nabir-metalevih-sudkiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Керамічний ніж 
для чищення 
овочів

Кухарський ніж, 
довжина  
леза 16 см

Універсальний ніж, 
довжина леза 13 см

Ніж для нарізки, 
довжина леза 10 см

Ніж для чищення, 
довжина леза 8 см

Комплект керамічних ножів
Без ножа неможливо приготувати будь-яку страву! 
Цей шикарний набір ножів – для справжніх кулінар-
них асів! Керамічні леза з професійним заточуван-
ням тонко й акуратно наріжуть будь-які продукти. 
Ці ножі прекрасно підходять для повсякденної на-
різки та подрібнення фруктів, овочів і м’яса. У наборі 
п’ять ножів і підставка для компактного зберігання. 
Цей комплект сподобається і профі, і кулінарам- 
початківцям.
Матеріал: кераміка. КНР.

Код 5122919 
Клубна ціна 799 грн 699 грн

Чайник керамічний
З таким чайником ваша кухня стане 
ще красивішою та яскравішою. Корпус 
виготовлений із кераміки. Електро-
чайник дозволяє закип’ятити воду 
буквально за лічені хвилини. Прилад 
ставиться на круглу підставку, за до-
помогою якої може обертатися навко-
ло своєї осі на 360 градусів.
Матеріал: корпус – кераміка, нагрівальний 
елемент – н/ж сталь.
дисковий нагрівальний елемент.
Потужність: 1350 Вт.
Об’єм: 1,2 л. Вага: 1570 г.
Розмір: 245х200х190 мм. КНР.

Код 5122917 
Клубна ціна 799 грн

Млинок для спецій двокамерний
Млинок, призначений для ретель-
ного подрібнення солі та перцю, – 
незамінний атрибут на будь-якій 
кухні. Його оцінять не тільки 
любителі кулінарної справи, але 
і професійні кухарі. Керамічний 
механізм для подрібнення за-
безпечує високу продуктивність 
роботи. А прозорий корпус дасть 
можливість проконтролювати рі-
вень наповнення.
Матеріал: пластик, метал, міцна кераміка 
(механізм).
Розмір: 18х5,9 мм. Вага 180 г. КНР.

Код 5122918 
Клубна ціна 369 грн 229 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

ЕКОНОМІЯ

100 гр
н

ЕКОНОМІЯ

140 гр
н

71та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – бЕзкоштовно з будь-якого номера
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/mlinok-dlya-speciy-dvokamerniy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/komplekt-keramichnih-nojiv?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/chaynik-keramichniy?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Набір форм для запікання (2 шт.)
Запікання – це здоровий і смач-
ний спосіб приготування їжі. Цей 
набір для випічки допоможе вам 
частіше балувати себе й рідних 
чимось смачненьким. Він скла-
дається з двох ємностей різної 

форми. У маленькій зручно пек-
ти шарлотку, пироги з овочевими 
та фруктовими начинками, торти. 
А глибока прямокутна форма пре-
красно підійде для запікання м’яса, 
птиці, лазаньї та інших страв.
Розмір: 31,5х19,5х6 см; 27х16,5х5 см. 
Об’єм: 1 л, 2 л. матеріал: кераміка.

Набір судків із кришками «Роза»
Зберігати їжу в таких керамічних ємностях із ніж-
ним малюнком значно приємніше й корисніше, 
ніж у пластикових. Кераміка добре миється, дов-
го тримає температуру, не всотує запахи. Єм-
ності можна використовувати не тільки для збе-
рігання, а й для розігрівання їжі в мікрохвильовці 
або в духовці (виключно зі знятими кришками).
Розмір: 16х8см (750 мл); 13,5х7см (500 мл), 11х6,2см 
(260 мл) Матеріал: кераміка. КНР.

Код 5122920 
Клубна ціна 239 грн

Харчуйтесь корисно й смачно

Витончено й функціонально!

НОВИНКА

Код 5122921 
Клубна ціна 749 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

72 слідкуйте за новинами клубу в соцмережах  #ксд
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/nabir-sudkiv-z-krishkami?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/nabir-form-dlya-zapikannya-2-sht?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Антибактеріальні килимки 
для холодильника (4 шт.)

Килимок перешкоджає розвиткові бактерій 
та утворенню цвілі. Він виготовлений з іннова-
ційного екологічно чистого матеріалу, який був 
розроблений швейцарськими експертами.
Розмір: 45х29 см. Матеріал: етилвінилацетат листовий.

Код 5122922 

Клубна ціна 179 грн

Кухонний набір
Цей зручний набір полегшить вам при-
готування різноманітних страв: салатів, 
рагу тощо. Із ним ви легко почистите 
овочі чи фрукти й наріжете їх тоненьки-
ми слайсами або акуратною соломкою. 
Пластикова дошка гігієнічна, добре ми-
ється, швидко сохне.
Матеріал: сталь і пластик. Розмір: дошка 23х19 см. 
Овочечистка велика: 16х10,5 см. Овочечистка 

мала: довжина 17 см, довжина леза 5 см. Ніж 
для нарізання соломкою: 14,5х6 см. Ніж: довжина 
23 см, лезо 11 см. КНР

Код 5122932 

Клубна ціна 299 грн

Тостер
Потужний сучасний тостер допо-
може харчуватися смачно та ко-
рисно. Ви можете підсмажувати 
грінки, тости або хрусткі бутерб-
роди на власний смак. Тостер 
має кнопку «Стоп», а також мож-
ливість запрограмувати необхід-
ний час для приготування.
Живлення: 220 В. Потужність: 750 Вт. 
Розміри: 22х16х12 см, довжина шнура 
80 см. Вага: 1,5 кг.
Матеріал корпусу: поліпропілен.
Внутрішня частина: вуглецева сталь 
нікельована. КНР.

Код 5122923 
Клубна ціна 499 грн

Для смачних 
сніданків і перекусів

ХІТ ПРОДАЖІВ

ХІТ ПРОДАЖІВ

Кнопка 
«Стоп»

Надійні 
нагрівальні 
елементи

Зручний 
регулятор

НОВИНКА

269 гр
н 254 гр
н 239 гр
н 224 гр
н 209 гр
н

1 рік 2 роки 3 роки 5 років 10 років
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https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/antibakterialni-kilimki-dlya-holodilnika?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/kuhonniy-nabir-1?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/toster?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Ліхтарик для жіночої сумки
За допомогою цього малень-
кого, але потужного девайсу 
ви швидко освітите вміст своєї 
сумочки і знайдете потрібну річ. 
А також підсвітите замкову щіли-
ну, багажник автомобіля, дорогу 
в темному провулку, будь-яку 
шухлядку. • 11 яскравих світло-
діодів • Освітлює 360° • 150 годин 

безперервного підсвічування. 
Працює від батарейок.
Розмір упаковки: 190х85х33 мм.
довжина світлодіодної стрічки 30 см.
Вага: 52 г. Матеріал: корпус пластик, 
світлодіодна стрічка. Україна.

Код 5122925 

Клубна ціна 249 грн

Замок-сигналізація
Цей замок буде відлякувати 
злодіїв, які замахнуться на ва-
ше майно. Просто замкніть йо-
го – й автоматично включиться 
режим охорони. Якщо хтось 
намагатиметься його відкрити, 
збити чи розпилити – увімкнеться 
голосна сирена, гучністю 110 дБ.
Матеріал: корпус покритий надійною 

емаллю для захисту від корозії, дужка 
із загартованої сталі. Розмір: діаметр 
скоби – 9,5 мм; внутрішня відстань 
між кінцями скоби – 43 мм. Живлен-
ня – батарейки типу LR44 (у комплект 
не входять). КНР.

Код 5122926 

Клубна ціна 275 грн

Компактна пральна машина активаторного типу
Ви можете розташувати цю ма-
шину в будь-якому зручному міс-
ці – вона дуже компактна! А ще – 
її можна взяти на дачу. Має ручне 
управління за допомогою кнопки 
на панелі. Працює практично без 
вібрацій. Для використання по-
трібно лише залити теплу воду 
до пральної машини та обрати 

необхідний час прання. Насоса 
зливу немає.
Матеріал бака: пластик. 
розмір: 35х35х50 см. Обсяг білизни: 
до 3,5 кг. Живлення: 220 В. 
Потужність: 240 Вт. КНР.

Код 5122924 

Клубна ціна 1499 грн

Портативна зарядка Powerbank
Насолоджуйтесь спілкуванням 
і будьте на зв’язку будь-де! Те-
пер вам не потрібно терміново 
шукати розетку і носити з собою 
шнур для зарядки, як тільки ваш 
телефон показує низький рівень 
заряду. Просто підключіть його 
до повербанку та продовжуйте 
насолоджуватися спілкуванням. 

Прибор дуже компактний й по-
міститься у сумочці.
Має 2 USB порти, індикатор для за-
рядки/розрядки.
Ємність 8000 магод.
Розмір: 13,5х7,6х1 см. КНР.

Код 5122927 

Клубна ціна 459 грн 399 грн

8000 мА
•г

од

ХІТ ПРОДАЖІВ
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Товар доставляється поштою або кур’єром. Для придбання в магазині Клубу обов’язкове попереднє замовлення.

https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/portativna-zaryadka-powerbank?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/bags/lihtarik-dlya-jinochoyi-sumki?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/zamok-signalizaciya?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip
https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/kompaktna-pralna-mashina-aktivatornogo-tipu?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Чудовий подарунок юному художнику!

Набір для малювання
Ваша дитина починає цікавитися малюванням? Тож 
подаруйте їй цей набір, щоби втілити всі творчі заду-
ми маленького художника на папері! Олівці, акварель, 
крейда чи фломастери – всі матеріали в одному наборі! 
Тримач паперу допоможе зафіксувати аркуш, щоб нічого 
не заважало творчості.
У наборі 207 предметів: кольорові олівці (25 шт.), скріпки (30 шт.), 
кольорові фломастери (36 шт.), акварельні фарби (18 кольорів), 
воскова крейда (72 шт., штучний віск), папір (15 аркушів), кліпси 
для паперу, точилка для олівців, гумка, лінійка, пензлик, спонж, 
тримач паперу. Розмір: 41х32х5,5 см. КНР

Код 5122928 
Клубна ціна 449 грн

•  Інструменти для малювання
• Зручний тримач для паперу
• Компактне зберігання

ЛИШЕ 

399 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

75спецціни каталогу діють до 19.08.2021 р.
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Товар доставляється поштою або кур’єром. Для придбання в магазині Клубу обов’язкове попереднє замовлення.

https://bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/nabir-dlya-malyuvannya-2?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip


Домашні заготівлі на будь-який смак

Консервуємо на здоров’я! 
Овочеві асорті, борщові заправки, 
салати, ікра, зелень
Мова: російська
Домашні заготовки – це вітаміни цілий рік! 
Як приємно відкрити баночку овочевого або 
фруктового асорті для святкового столу. 
Пригостити рідних десертом із надзвичай-
них мочених груш. Або без зайвих зусиль 
приготувати наваристий борщ на домашній 
заправці-заготівлі з болгарським перцем.
•  Квашені помідори з зеленню та часником
• Огірки по-корейськи
• Консервовані кабачки з перцем
•  Грибна ікра з болгарським перцем
•  Пряна баклажанна ікра
•  Гостре лечо з квасолею.
Палітурка, 272 с., формат 150х220

Код 5122625 
Клубна ціна 110 грн 
Роздрібна ціна 130 грн

 Каталог 32021

ЛИШЕ 

85 гр
н

при замовленні  
ще 1 коду 
з каталогу

•  Вітамінне меню  
для зміцнення імунітету

•  Смачне доповнення столу 
для буднів та свят

•  Заготовки з оцтом, з лимонною 
кислотою, соками кислих фруктів 
і ягід

замовник: тОВ «клуб «світ дозвілля». 
Надруковано: тОВ «палп мілл принт»

https://bookclub.ua/catalog/books/cooking/konserviruem-na-zdorove-ovoshchnye-assorti-borshchevye-zapravki-salaty-ikra-zelen?utm_source=catalog_3_2021_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_3_2021_flip

