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• Усі 7 частин легендарного циклу в одній книжці
• Оригінальні ілюстрації Пауліни Бейнс, створені до першого видання

Колись добіжить кінця вік чарівної яблуні і з її стовбура виготовлять велику 
платтяну шафу. Довгі роки вона слугуватиме лише для зберігання пальт і шуб 
у будинку самотнього професора. Та одного дощового дня Пітер, Сьюзан, 
Едмунд і Люсі заховаються в ній від суворої домогосподарки. І потраплять у 
Нарнію — країну, яка відчиняє потаємні двері лише тим, хто щиро вірить у 
дива. Могутній лев Аслан — цар звірів і володар усього сущого, зла Біла 
Чаклунка з крижаним серцем, дивовижні казкові істоти та звірі, що вміють 
розмовляти, четверо дітей, які стануть нарнійськими королями й королевами 
та раз у раз повертатимуться зі світу людей, щоб урятувати Нарнію від темних 
сил… На сторінках семи частин фентезійної хроніки герої Льюїса вкотре 
доведуть, що зло завжди буде переможене добром. Для цього треба лише 
повірити хоча б у малесеньке диво!

Під час бомбардувань Лондона 1940 року в заміському маєтку письменника та 
філософа Клайва Стейплза Льюїса оселилося четверо евакуйованих дітей. 
Оглядаючи його старий будинок, один із хлопчиків запитав, чи є щось за 
великою шафою в одній із кімнат. І Льюїсу одразу пригадалось, як вони з 
братом малими ховалися в її темряві, щоб розповідати один одному історії… 
Він зрозумів, що в будь-які часи дітям потрібні добрі та щирі казки. Так майже 
сімдесят років тому народилася оповідь про чарівну країну Нарнію, яку 
сьогодні читають діти та дорослі понад 40 мовами світу. Вона ввійшла до 
переліків найкращих книжок усіх часів та народів і видана накладом понад 
100 мільйонів примірників.



На що здатний батько заради порятунку сина, якого поглинає 
примара, що оселилася у снах?.. 

Очевидно, на світі немає дитини, яка б не бачила моторошних 
снів. Але що робити, якщо жах зі сновидіння поступово 
переповзає в реальне життя? У дворічного Тео під час нескладної 
операції раптово зупинилося серце. Упродовж тридцяти шести 
секунд малюк тримався на межі між світом мертвих і живих. А 
тоді повернувся. Спливло два роки, перш ніж Мирон Белінський 
зрозумів, що його син повернувся не сам. Щось прийшло разом 
із Тео: учепилося і прослизнуло у свідомість, поки хлопчак 
перебував по той бік лінії, яку більшість із нас перетинає лиш 
один раз. У відчайдушних намаганнях урятувати сина Мирон 
виїжджає до Америки, де найновіші досягнення нейротехнологій 
дають змогу зазирнути в людський сон. Він не здогадується, що 
бажання допомогти веде до катастрофи, адже найгірше 
почнеться, щойно той, хто оселився у снах маленького Тео, 
збагне, що за ним спостерігають.



• Виданий у 40 країнах світу
• Бестселер The New York Times протягом двох років
• Увійшов до списку «100 книжок для молоді, які потрібно 
прочитати у житті» 

Видання у кінообкладинці! Ця моторошна фантазія, 
ілюстрована старовинними фото, зачарує всіх, кому 
подобаються пригоди в таємничих сутінках.

Шістнадцятирічний Джейкоб з дитинства звик до казок свого 
діда про його юність на далекому уельському острові: про 
чудовиськ з потрійними язиками і про невидимих дітей з 
притулку для дивних дітей, які вміють літати. Єдиним 
побічним ефектом цих вигадок були нічні кошмари, що 
мучили підлітка. Але одного разу кошмар увірвався у його 
життя…



Порожнє місто... Порожні очі... Вони повинні повернути до 
життя світ чудес або зникнути разом із ним.

Руїни великого міста... Загадкова небезпека, що криється серед 
зруйнованих будинків... Тут опинилися Джейкоб та його друзі 
— мешканці дому дивних дітей. Кожен з них наділений 
дивовижними здібностями, і всі вони хочуть тільки одного —
зняти страшне закляття з наставниці міс Сапсан.
Вороги, нещадні монстри з порожніми очима, невідступно 
переслідують героїв. Джейкоб навіть уявити не міг, які пастки 
їм підготовлено. Він готовий за будь-яку ціну врятувати міс 
Сапсан і свою кохану Емму. Чому ж Емма сама просить його 
піти? Як Джейкоб може чути наближення Порожніх? Звідки у 
нього дар розуміти монстрів і керувати ними?

Видання проілюстровано унікальними старовинними 
фотографіями.



• Третя книжка циклу «Дім дивних дітей»
• Роман потрапив до переліку бестселерів The New York 
Times 
• Твір став «Вибором року» всесвітньої книжкової 
соціальної мережі Goodreads

Абатон. Загадкове зникле місто, де в бібліотеці зберігаються 
душі великих дивних... 
Старовинна легенда нагадає про себе, коли в пошуках 
викрадених дітей Джейкоб, Емма і вірний Едісон, 
сплутавши сліди переслідувачам у сучасному Лондоні, 
вирушать до вікторіанської Англії. У небезпечній подорожі 
в нетрі Диявольського Акра – петлі поза законом, де дуже 
легко приховати вкрадене, – їх супроводжують похмурий 
перевізник Харон, спокушений перспективами кар’єрного 
зростання, і приручена Джейкобом порожнеча. 
Але тут, біля самого лігва потвор, на них уже багато років 
чекає той, хто вірить у повернення бібліотекаря... 

Книга проілюстрована унікальними старовинними 
фотографіями.



Автори: Люко Дашвар, Галина Вдовиченко, 
Сергій Жадан, Ірен Роздобудько, Володимир 
Лис, Макс Кідрук , Лариса Денисенко та ін.

У цій збірці — кілька відтінків радості. Яскрава, тиха, 
бурхлива, меланхолійна, неочікувана, випадкова... І 
навіть сумна. У стукоті залізничних коліс, у запаху 
трави, у миті порозуміння, у порусі надії...



Приходьте до бібліотеки, де на вас чекають 
книжкові новинки!
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