Реальні та містичні
світи Стівена Кінга
ВІРТУАЛЬНА
ВИСТАВКА
видань українською мовою із фондів Запорізької ОУНБ

Відділ наукової інформації та бібліографії ЗОУНБ

"Король жахів" народився 21 вересня
1947 року
опубліковано 55 романів, у тому числі 7 під
псевдонімом Річард Бахман, 5 науковопопулярних книг, близько 200 оповідань,
більшість з яких були зібрані в дев'ять
авторських збірок
продано більш ніж 350 млн копій романів та
збірок оповідань. Понад 70 екранізацій

Нагороджений медаллю «За особливий
внесок в американську літературу»

Кінг С. Чотири після півночі : збірка / Стівен
Кінг ; [пер. з англ. О. Красюка та ін.]. – Х. :
Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 928 с.
Найтемніший час від опівночі до світанку, коли ви
залишаєтесь наодинці зі своїми нічними жахами…
Найстрашніша збірка новел від маестро горору
Стівена Кінга, де він гратиме на ваших фобіях,
доторкаючись до найпотаємніших струн підсвідомого…
У цій збірці, нагородженій 1990 року премією
Брема Стокера, маленькі містечка стануть наче
копією людства в мініатюрі, а герої опиняться поряд
з потойбічним та жаским, поза нашою здатністю в це
повірити. Це буде справді моторошно, і, коли
здаватиметься, що ранок близько, виявиться: «Сонце»
- це лише модель убивчого фотоапарату…
До збірки увійшли такі повісті: «Ленґоліери»,
«Таємне
вікно,
таємний
сад»,
«Бібліотечний
полісмен», «Сонячний пес».

Кінг С. Містер Мерседес : роман /
Стівен Кінг ; [пер. з англ., комент. О.
Красюка]. – 2-ге вид. – Х. : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 544 с.
Спогади про нерозкритий злочин не дають
спокою колишньому поліцейському Біллу Ходжесу.
Він мав упіймати злочинця, який на вкраденому
«мерседесі» навмисне вбив та покалічив десятки
людей, але…
Одного дня Білл отримує листа від того самого
таємничого вбивці. Він обіцяє, що наступного
разу жертв буде більше! Це був тільки початок…
Білл знову повертається до роботи. Ставки в цій
смертельній грі надто високі…
Перший роман трилогії про детектива Білла
Ходжеса.

Кінг С. Що впало, те пропало : роман / Стівен
Кінг ; [пер. з англ. В. Михалюка]. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. – 448 с.
Другий роман трилогії про детектива Білла Ходжеса.
В останній день свого життя письменник Джон Ротстайн
прокинувся від дотику револьвера. Що це, грабіжники?
Ні! Це збожеволілий фанат. Морріс Белламі, палкий
прихильник творчості Ротстайна, вбиває свого кумира
і привласнює двадцять тисяч доларів. Але справжнім
скарбом були записники письменника з новим романом.
Морріс встигає сховати їх до того, як потрапляє у
в’язницю на довгі роки… Роки по тому хлопчик Піт
Сауберс знаходить скриню із записниками славетного
письменника. Але ця знахідка смертельно небезпечна –
безжальний Белламі виходить на волю! Урятувати Піта
та його родину від навіженого має детектив Ходжес…

Кінг С. Кінець зміни : роман / Стівен
Кінг ; [пер. з англ. Г. Яновської]. – Х.
: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.
Фінальний роман трилогії про детектива
Білла Ходжеса, чиї розслідування пов’язані з
містичною особистістю комп’ютерника-вбивці
Брейді Хартсфілда. Під загрозою опиняються
підлітки,
які
колись
були
врятовані
детективом від вибуху на концерті. Але ж
знешкоджений Містер Мерседес перебуває у
лікарні…
Чий
таємничий
голос
нашіптує
страшні слова, після яких жити несила? Білл
Ходжес шукає відповідь на це запитання, а
наввипередки з ним іде невблаганна смерть…

Кінг С. Під куполом : роман / Стівен Кінг
; [пер. з англ., комент. О. Красюка]. – 4те вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля,
2017. – 1024 с.
Напередодні Гелловіна місто Честер Мілл у
штаті Мейн невідома сила накриває прозорим
Куполом. Навіть літаки розбиваються об цю
енергетичну оболонку. Опинившись у замкненому
просторі, хтось виявляє здатність до огидних
злочинів, а хтось на протидію цим покидькам, до подвигів. Одному політикові навіть припала
до душі ізольованість населення, яким тепер
легко керувати. Тільки-от недовго триватиме
ера його правління, адже сам Купол вороже
налаштований щодо своїх заручників.
Екранізовано у 2013-2015 роках (телесеріал).

Кінг С. Крізь час. Темна вежа ІІ :
роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О.
Любенко]. – 5-те вид. – Х. : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 464 с.
У книжці «Крізь час. Темна Вежа II» триває
нелегкий,
сповнений
дивовижних
пригод
і
смертельних небезпек шлях стрільця Роланда до
Вежі. На цьому шляху він зустрічає трьох
персонажів (це наркоман Едді, який намагається
врятуватись від мафії, Детта-Одетта, що стає
жертвою
«нещасного
випадку»,
влаштованого
третім із них — Джеком Мортом), у свідомість
яких час од часу стрілець здатен проникати,
змушуючи коритись своїй волі...

Кінг С. Загублена земля. Темна вежа ІІІ :
роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О.
Любенко]. – 4-те вид. – Х. : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 576 с.
Темна Вежа, знадлива й недосяжна, — мета, до якої
вперто
прямують
надзвичайно
сильна,
мужня
й
винахідлива людина стрілець Роланд та його друзі. їм
доводиться
долати,
здавалося
б,
непереборні
перешкоди, щоб своєчасно «відчинити двері» з одного
світу в інший. До реальних небезпек додаються
напівуявні жахливі зустрічі з тими, хто перешкоджає
досягти бажаного, — усемогутніми почварами-роботами,
— зустрічі, від яких аж мороз реально йде поза
шкірою.
Завдяки
письменницькій
майстерності,
кінематографічності викладу ви втрапите у вир
захопливих, фантастичних подій, будете переживати за
героїв, співчувати їм та щиро бажати щасливого
завершення цієї відчайдушної мандрівки світами.

Кінг С. Чаклун та сфера. Темна вежа IV :
роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О.
Любенко]. – 3-тє вид., випр. – Х. : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 784 с.
Герой циклу «Темна вежа» — останній стрілець
Роланд зі своїми послідовниками потрапляє з одного
світу в інший. Саме в цій книзі він розповідає їм
давню історію свого палкого й зворушливого кохання
до Сюзен Дельгадо і пов'язаних із ним пригод.

Колись Роланд дізнався, що Темна вежа почала
руйнуватися, а отже світу загрожує небезпека. Через
її пошуки він втратив кохану. І тепер Роланд і його
друзі вже не можуть зректись свого шляху.
На них чекають нові зустрічі і небезпека, страшніша
за смерть...

Кінг С. Вітер у замкову шпарину. Темна вежа
ІV (продовження) : роман / Стівен Кінг ;
[пер. з англ. О. Любенко]. – 3-тє вид.,
випр. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017.
– 352 с.
Книга продовжує роман «Чаклун та сфера. Темна
вежа IV».
Історія останнього стрільця Серединного світу
Роланда добігла б свого кінця, якби не єдине
«але». Наче вітер у замкову шпарину, просвистів
крізь читацьку увагу один епізод - одне
розслідування. Смарагдове Місто лишилося далеко
позаду, а попереду на молодого Роланда Дескейна
та його супутників чекає не бачений досі
буревій… Чим завершаться Роландові пошуки
розгадки до таємниці перевертня, «шкуряка»,
який убиває людей, постаючи перед ними то в
подобі тигра, то ведмедя, то лева?

Кінг С. Вовки Кальї. Темна вежа V / Стівен
Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко]. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2010. – 720 с.
П’ята книга легендарного циклу Стівена Кінга. Роланд
Дескейн прямує до Темної вежі через ліси Серединного
світу на південний схід. Шлях приводить мандрівника та
його друзів до містечка Калья Брин Стерджис. Але за
пасторальним фермерським краєвидом панує загрозлива
пітьма. Звідти приходять Вовки, які крадуть дітей,
забираючи їх до Краю грому. Опиратися їм дуже
ризиковано, але стрільцям не звикати до ризику...
Роланд і його безстрашні друзі продовжують свою
подорож світами. На їхньому шляху зустрічається селище
Калья. Скоро сюди прийдуть істоти, яких називають
вовками, і заберуть із собою половину дітей містечка.
Стрілець обіцяє допомогти їх врятувати. Але чи зможе
він зупинити вовків?

Кінг С. Пісня Сюзанни. Темна вежа VI / Стівен
Кінг ; [пер. з англ. О. Красюк]. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2010. – 464 с.
У продовженні легендарного циклу Роланд Дескейн та
його ка-тет продовжують пошуки Темної вежі, але
цього разу ще й Сюзанни - чорношкірої учасниці катету з білими ногами - та її маляти. Потрапляючи у
різні світи та часи, вони намагаються з’ясувати,
який же з них є справжнім і хто ховається під
титулом Багряний Король. Та сюжет виходить за рамки
самої книги - герої починають шукати свого бога,
який створив їх, - автора Стівена Короля-Кінга. Що
буде, коли вони його знайдуть?..

Кінг С. Темна вежа. Темна вежа VII :
роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О.
Любенко]. – 3-тє вид. – Х. : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2017. – 784 с.
Тривалі мандри стрільця Роланда добігають
кінця. Проте реальний світ і художній настільки
переплітаються, що вже самому Кінгу загрожує
смертельна небезпека. Ціною надзвичайних зусиль
герої рятують життя письменникові, а він — їм. І
нарешті омріяна мета — Багряного Короля
переможено, нога стрільця ступає на сходи
Темної вежі, він піднімається дедалі вище й
вище. Верхівка Вежі — фінал історії, геть не
очікуваний, не той, якого прагне читач і… навіть
сам письменник, а той, що його вимагає
надісторія.
Екранізовано у 2017 році.

Кінг С. Талісман : роман / Стівен Кінг, Пітер
Страуб ; [пер. з англ.: А. Пітика, К.
Грицайчук]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля,
2016. – 800 с.
Успішні письменники не часто пишуть спільні роботи
з колегами, бо це дуже важко. Однак Кінг і Страуб
зійшлися в творчому дуеті, чим неабияк потішили
своїх шанувальників.
За допомогою магічного напою Джек вирушає у
потойбічний світ на пошуки таємничого кристалу. Його
мета - зберегти життя матері. Проте в цьому новому
світі вона є могутньою королевою, про що хлопець тим
часом не знає. Йому доведеться зіштовхнутися зі
страхіттям, магією і навіть зрадою. Але головне - не
надто довго блукати незнайомими місцями, адже у
пошуках потрібного можна загубити найдорожче. Книга
розрахована в основному на підлітків, але й доросла
аудиторія може сприймати роман як цікаву подорож по
надзвичайних світах.

Кінг С. Безсоння : роман / Стівен Кінг ;
[пер. с англ. К. Г. Борисенко]. – Харків :
Фоліо, 2008. – 800 с.
Ральф Робертс - головний герой твору, поступово
втрачає дружину, яка помирає від пухлини мозку.
Зрештою, довготривала боротьба лікарів із хворобою у
дружини завершується невдало.
Поступово до Ральфа приходить безсоння. Йому
здається, що це скоро минеться. Та воно триває й
триває, змушує страждати, розпалює лють і огортає
туманом думки. Безсонні ночі сповнені кривавими
видіннями, що дуже нагадують реальність. Він починає
бачити дивовижний таємний світ: таємничі «аури»
навколо речей і навколо людей. Також він помічає
трьох дивних карликів без статей і облич, яких він
спочатку сприймає за міфічних істот з грецької
міфології: Лохес, Клото та Антропос. Для Ральфа
Робертса це стає справжнім кошмаром, і він
впевнений: ще трохи, і розум покине його…

Кінг С. Історія Лізі / Стівен Кінг ; пер.
Віктора Шовкуна. – Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2007. – 624 с.
Герої роману живуть у двох світах: реальному й
нереальному.
Удова
відомого
письменника
Лізі,
наважившись через деякий час після смерті палко
коханого
чоловіка
впорядкувати
його
літературну
спадщину, розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе
та моторошне. Щось таке, із чого він черпав натхнення,
за яке потім заплатив своїм життям. Ким насправді був
Скот? Іноді здавалося, що він продав душу дияволу і
саме за це отримав свій надзвичайний талант. Лізі
починає блукати в лабіринті секретів минулого. Ще
трохи, і знайти вихід буде неможливо…
Органічно вписуються у цей світ й інші герої твору:
батько й брат чоловіка Лізі, її сестра Аменда і
жахливий мисливець, що переслідує головну героїню. Усе
це створює моторошну напруженість, до того ж перейти з
одного світу до іншого дуже складно.

Кінг С. Кладовище домашніх тварин : роман /
Стівен Кінг ; [пер. з англ. А. Пітика, К.
Грицайчук]. – Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля,
2015. – 400 с.
Купуючи новий будинок, не забудьте перевірити,
чи немає поблизу старого індіанського кладовища.
Родина Крідів переїжджає до маленького містечка
у просторий світлий будинок, розташований поряд
із густим величним лісом. Десь у його серці
заховане старовинне індіанське кладовище. Усе
почалося з того, що улюбленця родини Луїса Кріда,
кота Черча, збила вантажівка. Розгублений батько
вирішує поховати тваринку саме на тому кладовищі кажуть, поховані там мають силу повертатися...
Уранці кіт повернувся додому живим. Майже живим…
Мертвим краще залишатися в могилах!
Екранізовано у 1989 та 1992 роках.

Кінг С. Ловець снів : роман / Стівен Кінг ;
пер. з англ. Вікторії Меренко. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. – 672 с.
Одного холодного листопадового дня, коли, безлюдні
весь рік, ліси Північного Массачусетсу наповнилися
сотнями
людей,
що
з’їхались
на
відкриття
мисливського
сезону,
починає
відбуватися
щось
незвичайне – те, на що всі давно чекали і чого
боялися. Невідома інопланетна сутність починає
полювання на людей, прирікаючи їх на страшну
загибель… В епіцентрі подій опиняється четвірка
приятелів, яких з дитинства поєднує дружба із
«сонячним» хлопцем з синдромом Дауна. Коли під
питанням існування людства, саме він, Даддітс, із
його надзвичайними здібностями і дивовижним розумом,
де, як у павутині ловця снів, блукають добро і зло,
стає останньою надією на порятунок…
Екранізовано у 2003 році.

Кінг С. Мізері : роман / Стівен Кінг ; пер. з
англ. Анастасії Рогози. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2016. – 384 с.
У житті успішного письменника Пола Шелдона була
лише одна жінка, яку він щиро ненавидів, - героїня
його мелодраматично-пригодницьких романів Мізері
Честейн.
«Убивши»
нарешті
Мізері
й
добряче
відсвяткувавши початок нового етапу творчості,
письменник
на
глухій
дорозі
потрапляє
в
автокатастрофу. Опритомнівши в будинку колишньої
медсестри
з
милим
ім’ям
Енні
Вілкс,
своєї
«найпалкішої шанувальниці», але насправді схибленої
маніячки-вбивці, Пол Шелдон зрозуміє, що таке
справжня ненависть, біль і жах і яку ціну має
сплатити автор за своє творіння.
Роман було відзначено премією Брема Стокера та з
успіхом екранізовано у 1990 році.

Кінг С. Ярмарок нічних жахіть : збірка
оповідань / Стівен Кінг ; пер. з англ.
Катерини Грицайчук [та ін.]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2016. – 448 с.
Двадцять оповідань від Короля жахів гарантують, що
ваша спина візьметься сиротами, і запрошують
зазирнути у прочинені двері до потойбічного світу.
Тут і монстр, що здатен вбити тебе, написавши твій
некролог, електронна книжка, що відчиняє двері до
паралельних світів, і те, що популярне в усі часи, кінець людства. Не завжди навіть абсолютне зло можна
вчасно розпізнати, бо інколи воно має вигляд
звичайнісінького хлопчика в шапочці з пластиковим
пропелером. Але коли воно стає настільки звичним і
буденним, що ми більше не звертаємо на нього уваги,
зло виходить на полювання…

Кінг С. Повна темрява. Без зірок / Стівен
Кінг ; [пер. с англ. О. Красюка]. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2011. – 480 с.
Усередині кожного з нас живе незнайомець! Мирний
фермер із Небраски Вілф Джеймс підмовляє дитину
вбити дружину... Авторка детективів відчайдушно хоче
помститися своєму ґвалтівникові, і її помста буде
страшнішою за його злочин... Смертельно хворому
чоловіку
пропонують
15
років
життя...
Жінка
дізнається, що її коханий - маніяк та вбивця. Вони
живуть поруч з нами, і ми самі можемо стати ними!
Пропонована книга містить чотири недовгі, але вкрай
динамічні
твори:
«1922»,
«Великий
водій»,
«Справедливе подовження», «Нормальний шлюб». Це
приголомшливі історії помсти і злочинів, які
здаються невідворотними, - моторошні повісті, які
назавжди вріжуться у вашу уяву… А надихнули автора
до написання реальні події, які трапились із
звичайними людьми у надзвичайних ситуаціях.

Кінг С. Відродження : роман / Стівен Кінг ;
[пер. з англ. О. Любенко]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2015. – 416 с.
Маленький Джеймі грався своїми солдатиками, коли
відчув, що на нього впала чиясь тінь… Це був новий
пастор – молодий і розумний, Чарльз Джейкобс.
Хлопчик іще не знав, що того дня тінь Джейкобза
впала на все його життя… Невздовзі у страшній аварії
загинула родина пастора, і той прокляв Бога та
покинув містечко.Та коли його родина загинула у
страшній аварії, священик прокляв небо і зрікся
Бога… Кілька років по тому Джеймі опинився на межі
життя й смерті, і колишній пастор урятував його. Але
чому, прийшовши до тями, хлопець відчув, ніби
сталося щось жахливе? І чому тепер йому сняться
мертві дружина й син Джейкобза? Джеймі не покидає
відчуття, що він на межі катастрофи…

Кінг С. Коли впаде темрява / Стівен Кінг ;
[пер. з англ. О. Красюка]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2009. – 432 с.
Цілком можливо, що, прочитавши всі оповідання, ви
почнете
рахувати
предмети
довкола
себе,
аби
почуватися в безпеці, з підозрою поглядати на великі
замкнені будинки або нервуватися через телефонні
дзвінки.
Проте
ніщо
не
зможе
вам
завадити
насолоджуватись майстерністю письменника. Стівен
Кінг дивує, шокує та захоплює проникненням у
найглибші закутки людської свідомості й потойбічні
світи.
Окрім «Вілли» до збірки увійшли такі оповідання:
«Дівчина-колобок», «Сон Гарві», «Зупинка по дорозі»,
«Велотренажер», «Речі, які вони залишили по собі»,
«Випускний день» та інші.

Кінг С. Воно : роман / Стівен Кінг ; [пер. з
англ. О. Красюка, С. Крикуна, А. Рогози]. –
Вид. 2-ге, випр. – Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2015. – 1344 с.
Для Невдах усе почалося на початку червня 1958 року,
коли школу розпустили на канікули. Усе завершилося в
серпні, коли семеро відчайдушних дітей спустилися в
каналізацію під Деррі, аби віднайти моторошну істоту –
втілення невимовного зла. Колись давно вони лицем до лиця
зіткнулися із невимовним Жахом - і змогли перемогти.
Ці семеро забули своє дитинство, забули часи, коли вони
були Невдахами… однак давня обіцянка кличе їх назад.
Теперішнє починає моторошно перегукуватися з минулим,
колесо фатуму замикається та котить їх у безодню жаху.
Істота, що не має імені, повертається, щоб помститися…
Воно наче випірнуло з нічних кошмарів. Воно живиться
страхом і ненавистю. Воно причаїлося всюди…
Екранізовано у 2017 році та у 1990 р. (міні-серіал).

Кінг С. Сяйво : роман / Стівен Кінг ; [пер. з
англ. та комент. О. Красюка]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2016. – 640 c.
У цього шикарного готелю в горах - лиха слава.
Колись там сталася страшна трагедія. Тому взимку в
його стінах лишаються тільки привиди... Коли
Торранси найнялися доглядати за розкішним готелем,
вони й гадки не мали, який невимовний жах чекав на
них. Саме в готелі п`ятирічний Денні дізнався, що
він «сяє»: хлопчик може бачити справжніх його
мешканців і знає, що ховається за дверима кожного із
сотні порожніх номерів. Але йому відкриваються не
тільки жахливі події, які сталися тут у минулому.
Він може передбачити, яка страшна небезпека чекає на
його близьких...
Екранізовано у 1980 році.

Кінг С. Доктор Сон : роман / Стівен Кінг ;
[пер. з англ., комент. О. Красюка]. – Харків
: Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. – 640 с.
Довгоочікуване продовження роману «Сяйво». За
словами автора, він хотів повернутися до дійсно
моторошного і страшного.
Минуло
багато
років,
але
зловісні
примари
покинутого готелю досі не дають спокою вже дорослому
Денні Торренсу… Денні вже дорослий, але привиди й
досі не дають йому спокою, його «сяйво» стало для
нього прокляттям. Якось доля зводить його з
дівчинкою Аброю, яка має надзвичайні здібності – її
«сяйво» сильніше за всіх. Але зовсім поруч –
кровожерливі демони в непримітній личині. Вони
полюють за життям і душею дитини. І тепер тільки Ден
зможе її захистити! Але не всіх демонів можна
позбутися. Адже деякі з них – частина тебе самого…

Кінг С. Країна розваг : роман / Стівен Кінг ;
[пер. з англ. О. Любенко]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2015. – 320 с.
Це одна з найбільш лячних книжок неперевершеного
майстра жаху. Студент університету Девін Джонс
влаштовується на літню роботу в Джойленд, парк
атракціонів,
сподіваючись
забути
дівчину,
яка
розбила йому серце. Відтепер він – продавець
веселощів і радості. Але він і гадки не має, яка
безодня відкривається йому в цій країні розваг:
наслідками нерозкритого вбивства, долею дитини з
невиліковною хворобою та темними одкровеннями життя
(і того, що йде після нього), - і це навіки змінює
для нього світ.

Кінг С. Чотири сезони : повісті / Стівен Кінг ;
[пер. з англ. О. Любенко]. – Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2015. – 704 с.
Що робити людині, яку засуджено на довічне ув’язнення? А
якщо ця людина - невинна? Енді Дюфрейн потрапив за грати
неприступної в’язниці «Шоушенк» за вбивство, якого не
вчиняв. Він пройшов крізь усі кола тюремного пекла. Із
«Шоушенку» ще ніхто не тікав. Ніхто, крім нього. Це жорстка
історія виживання там, де вижити практично неможливо.
Історія про силу людського духу і про те, що ніколи не можна
здаватися - навіть коли здається, що виходу немає...
Окрім повісті «Рита Гейворт і втеча з Шоушенку» до видання
увійшли: «Здібний учень», «Тіло» та «Метод дихання». Жодна з
них не публікувалась до появи цієї збірки, в якій, за
словами автора, зібрані «історії про втечу з тюрми, про
старого сича та юного хлопця, що влипли у бридкі взаємини й
паразитують один на одному, про квартет сільських хлопчаків,
які вирушили у мандрівку заради відкриття, ат чудернацький
жахастик про молоду жінку, рішуче налаштовану всупереч
усьому народити своє дитя…»

Кінг С. Зона покриття / Стівен Кінг ; [пер. з
англ. О. Любенко]. – 3-тє вид. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. – 432 с.
Одного
жовтневого
дня
мозок
людей,
які
телефонували самі або відповідали на дзвінок, був
стертий
та
повернутий
до
первісного
стану,
перетворивши їх на зомбі за допомогою якогось
імпульсу. Імпульс в одну мить зніс усі ознаки
розумності, оголюючи те первісне, що насправді не
дрімало в них, як вважають оптимісти, а пильно
чекало нагоди перебрати на себе контроль. І бажання
вбивати
вирвалося
назовні…
А
коли
божевілля
поширюється, то що може бути більш природним для
тих, хто вижив, ніж набрати 911 на… мобільному?
Загрозу, яку несе стільниковий телефон у світі
Юнга, важко перебільшити - це смерть. І неважливо,
чи ти зателефонував сам, чи прийняв вхідний дзвінок,
- твій мозок уже зруйновано…

Кінг С. 11/22/63 : роман / Стівен Кінг ; [пер. з
англ., комент. О. Красюка]. – 3-тє вид. – Харків :
Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. – 896 с.
22 листопада 1963 року в Далласі пролунали три постріли.
Президента Кеннеді було вбито, і світ змінився. Майже
півстоліття минуло відтоді, але два питання ще жевріють: чи
стрільцем дійсно був Лі Освальд, а якщо так, то чи діяв він
сам? Стівен Кінг намагався написати цю історію ще у 1972
році, але покинув спроби через брак часу на дослідження,
яких вимагав цей проект. Повернувся до теми тільки через
дев’ять років. Він зізнається у післямові, що ніщо з
написаного у романі не забезпечує відповідей на ці питання,
бо мандрівка крізь час – це всього лиш зваблива гра уяви. А
втім…
Дізнавшись, що в барі його приятеля розташований портал до
1958 року, звичайний вчитель Джек Еппінг не може опиратися
спокусі почати нове життя у рок-н-рольні часи Елвіса Преслі.
Або познайомитися з відлюдником Лі Харві Освальдом і не дати
йому вбити президента. Але чи так безпечно грати з минулим?
Що чекає на світ, де Кеннеді залишиться живим?
Екранізовано (міні-серіал) у 2016 році.
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