
Паважаныя чытачы!
Прапануем вашай увазе кнігі беларускіх аўтараў.

Ганна Навасельцава. І чарам сніцца чалавек....
Кніга складаецца з шэрагу міфалагічных 
апавяданняў, якія раскрываюць чароўны свет 
замоў, паданняў, казак, дзе мажлівыя незвычайныя 
стасункі паміж чалавекам і прыродай, дзіўныя 
здарэнні і чарадзейныя выпрабаванні. Галоўныя 
героі - міфалагічныя істоты, боствы старажытных 
славян, легендарныя персанажы - маюць містычнае 
паходжанне ці надзелены выключнымі якасцямі. 
Чары і каханне, схаваныя ў мінулым ці 
пазамінулым, таксама таямніца, прадказанне і 
запавет ствараюць адметную фантастычную 
рэчаіснасць, знаёмства з якой зацікавіць як 
аматараў жанру, так і шырокае кола чытачоў.

Анатоль Зэкаў. Белае сонца бяроз
У кнізе Анатоля Зэкава "Белае сонца бяроз", куды 
ўвайшлі сучасны "Гімн лесаводаў", вершы, паэма 
"Аварыя сумлення" і эсэ, апяваецца хараство роднай 
зямлі. Адначасова аўтар з болем у сэрцы перасцерагае 
чалавека, што нельга па-варварску адносіцца да 
прыроды. Лейтматывам гучыць спадзяванне аўтара, 
што беларуская прырода для кожнага з нас стане 
сябрам і духоўным арыенцірам у жыцці.
Кніга прызначана для школьнікаў, студэнтаў, 
настаўнікаў і ўсіх, хто дбае аб захаванні экалагічнай 
раўнавагі на зямлі.



Іван Муравейка. Дарога без перапынку
У кнігу вядомага пісьменніка, удзельніка Вялікай 
Айчыннай вайны І. А. Муравейкі ўвайшлі вершы пра 
дзіцячыя і юнацкія гады, пра баявое братэрства, 
апавяданні, успаміны, літаратуразнаўчыя нарысы, 
сатырычныя творы, напісаныя на працягу ўсяго жыцця. 
Сярод герояў кнігі - франтавыя сябры аўтара, 
пісьменнікі, працаўнікі сяла...

Уладзімір Карызна. Доля Русь наша Белая
У кнігу выбранай лірыкі вядомага паэта, лаўрэата 
Дзяржаўнай прэміі і прэміі прафсаюзаў Беларусі 
Уладзіміра Карызны ўвайшлі вершы і паэмы са 
зборнікаў "Жураўліны досвітак", "Святло ліўня", 
"Цеплыня", "Цішыня баразны", "Музыка ў свеце" і 
іншыя, а таксама многія папулярныя песні на словы 
паэта з нотамі.

Міхась Стральцоў. Я зноўку тут
У кнігу класіка беларускай літаратуры Міхася 
Стральцова (1937-1987) увайшло 100 лепшых вершаў з 
яго багатай літаратурнай спадчыны. Гэтай кнігай 
распачынаецца новая выдавецкая серыя "100 вершаў".



Людміла Кебіч. Рай для адзіноты
Вершы і паэмы новай кнігі малююць шырокую 
панараму жыцця лірычнай гераіні, якая ў многім 
падобная аўтару. Гэты вобраз багаты і шматгранны, ён 
праходзіць пэўную эвалюцыю ад "простай жанчыны", 
маці, грамадзянкі да глыбокага філосафа, патрыёта, 
чалавека высокай маралі і вялікай моцы духу. Для 
паэзіі Людмілы Кебіч характэрна выяўленне 
эмацыянальных уражанняў, эстэтычна афарбаваных 
роздумаў, пазарацыянальных адчуванняў і памкненняў. 
Ідэйна-сэнсавымі дамінантамі філасофскай канцэпцыі 
твораў з'яўляюцца вечныя праблемы і тэмы: сэнсу 
чалавечага існавання, жыцця і смерці, любові і 
нянавісці, суадносін душэўнага і цялеснага, боскага і 
людскага.

Уладзімір Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні
Гістарычна-філасофскі раман У.С.Караткевіча пра жыццё 
ў сярэднявечнай Беларусі напоўнены драматызмам і 
адначасова гумарам і аптымізмам. Шкаляр Юрась 
Братчык і яго сябры паўстаюць перад народам у абліччы 
Хрыста і апосталаў. Пад правадырствам народнага 
Хрыста людзі, паверыўшы ў цуд, пачынаюць барацьбу за 
свабоду любімай Радзімы.


