
Віртуальний огляд літератури: 

 «Захоплюючі романи від Світлани Талан» 
 

 Світлана Талан – українська письменниця, авторка низки романів у жанрі 

«реальних історій», які їй підказує саме життя. Неодноразова фіналістка 

всеукраїнського конкурсу «Коронація слова», Золотий письменник України, один 

з найуспішніших авторів за версією журналу «Фокус», володарка премії імені 

Пантелеймона Куліша.  

 Усі її твори мають гостросоціальну тематику. Герої творів – не надумані 

персонажі, а ті , кого ми щодня вітаємо на сходовому майданчику чи зустрічаємо 

на автобусній зупинці, наші сусіди, родичі, знайомі.  

 

           Роман «Ракурс» - про різні, але однаково 

переділені війною долі українців. 

Східна Україна, 2014 рік. Еліна, жителька 

Луганська, навіть у найкритичніший момент не може 

залишити місто: вона має виконати розвідувальні 

завдання. Через певний час жінка потрапляє під підозру 

та вирішує вивезти дітей, однак у Луганську 

залишаються її батьки і сестра. Єдина можливість не 

відмовлятися від боротьби – вступ до лав військових. 

Еліна стає добровольцем батальйону «Айдар»… 

           Євген – прибічник ЛНР. Він щиро підтримує «ту 

сторону» і , щоб  підтвердити  свої переконання 

реальними діями, йде воювати. Цей крок змінить його 

життя назавжди: він побачить правду і визнає свої 

помилки. Попереду чекає довгий шлях… 

   Ця книжка - про долю людей, чиє життя тепер матиме чіткі «до» і «після», 

про надії і втрати, про боротьбу і силу волі, про помилки, вічні пошуки істини й 

непереробне бажання жити. 

 

 

Історія медсестри,яка помирає від СНІДу, матері, яка рятує дітей від голоду 

на Луганщині в 1930-ті роки, чи нелегкого життя тих, кого називають дітьми 

війни, знайшли відгук у серцях десятків тисяч читачів. 

  

 

                                                 Роман «Оголений нерв» - це розповідь про       

                                  окупацію Сєвєродонецька, яку пережила сама авторка у   

                                   2014 році. 

                                                     Війна скидає з облич людей маски, оголює їхня  

                                   душі та робить свій розподіл на добро і зло…Настя         

                                   вважала, що має міцну і дружню родину, що вони  

                                   завжди допомагатимуть один одному і будуть разом у    

                                   найскрутнішу годину. Але весна 2014-го показала, хто    

                                  чого вартий… Сєвєродонецьк опинився під владою           

                                  сепаратистів. Наче безодня розкрилася, і Настині діти  

 



опинилися по різні боки барикад… Кожен зробив власний вибір, і шляхи рідних 

людей розійшлись. Чи можливо здолати прірву, яку проклала між ними війна? 

 

                                                Роман «Повернутися дощем » - довгоочікуване      

                                     продовження історії Насті Бидлоти, жінки і матері,           

                                     життя якої назавжди змінила війна… 

                                                  «Русская весна» закінчилась для Насті та її             

                                    рідного міста, але гірким був присмак перемоги:            

                                    сестра Ніна назавжди їде з ненависної їй України,  

                                    донька Іванка та син Геник  - непримиренні     

                                    вороги, а чоловік- колишній. Та попереду Насті  

                                    нове кохання та нова надія… попереду літо.  

                                     Блокпости. Іловайськ. 

                                                              Смерть збиратиме щедрий урожай. А їй      

                                    протистоятимуть жінки, разом з чоловіками        

                                    наближаючи перемогу: на відстань простягнутої  

                                    руки з кавою для захисника у затишній кав'ярні,          

                                    на кілометри волонтерський поїздок, на постріл зі    

                                             снайперської гвинтівки. 

 

 

                                           Герої роману «Я захищу тебе» – сильні духом        

                                   особистості, які навіть у найскладніших життєвих               

                                  ситуаціях не зраджують власну совість… 

                                           Кирило був закоханий в Кіру ще зі школи. Та вже     

                                тоді вони були занадто різні, аби бути разом. І навіть  

                                весілля не змінило цієї обставини. Але Кирило завжди  

                                хотів бути поруч. Коли у 2014 почалася війна, запальна  

                                та відчайдушна Кіра вирушили добровольцем. І Кирилові  

                                не залишалося нічого, окрім як піти за нею. Він ладен був  

                                вирушити у саме пекло. І навіть тоді, коли Кіра отримала  

                                те страшне поранення, що зробило її калікою, Кирило  

                                був поруч. Та одного дня у комп’ютері дружини він  

                                знаходить те, що здатне покласти край їхньому  

                                майбутньому. Невже жінка, заради якої він ладен був  

                                померти, має інше життя? Те, в якому для Кирила немає   

                                місця… 

 

 

Головна героїня її книжок – жінка-українка, вольова, 

зворушлива, ніжна, чуттєва, яка іноді помиляється, але її 

завжди веде за собою любов: до чоловіка, до дітей, до 

батьківщини.  

Багато років тому Вероніка пообіцяла подрузі, яка 

помирала, що не залишить її новонароджених малюків, 

Тимура і Діану. Але обіцянки не виконала… Сплинули 

роки. Її єдиний син став наркоманом. Що це, кара за 

помилки минулого? Як урятувати сина? І чи можна 



спокутувати провину перед покинутими дітьми? 

 

 

                                          Жага до життя, любов до рідної землі, віра в добро,    

                                справедливість, щасливе майбутнє – це основа, яка     

                                червоною ниткою пронизує роман «Коли ти поруч». 

                                                       Даша була турботливою донькою та онукою,    

                                           щиро любила Льошу, мріяла про весілля, затишному  

                                          будинку і дітей. Але батьки відвернулися від своєї  

                                          слухняною дочки, наречений — від чистої нареченої,  

                                          престижна клініка — від кращої медсестри. У чому її  

                                          провина? Лише в доброму серці і прагненні допомогти  

                                          тим, хто потребує цього. 

                                                        У той фатальний день після аварії на туманною            

                                          трасі понівечене залізо було залито кров`ю. Даша,               

                                          забувши про свої рани, намагалася допомогти                          

                                          постраждалим, але доля зіграла з нею злий жарт. 

Хвороба, якої вона заразилася, рятуючи інших, невиліковна. 

  Вона повинна знайти в собі сили жити далі — стільки, скільки їй відведено, 

щоб все-таки знайти того, хто буде поруч з нею в горі і в радості ... 

 

 

 

                                                    1930-ті роки. Варя виросла в заможній родині. Але       

                                            прийшли лихі часи — почалася колективізація, 

а потім —                           голодомор... Хто зможе її врятувати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Багато хто з прихильників творчості письменниці вважає її сучасним 

класиком. 

 Шановні користувачі, запрошуємо Вас до нашої бібліотеки поринути в 

цікавий, захоплюючий світ творів Світлани Талан. 
 


