


Друг — це найближча людина для кожного, тому в

Міжнародний день друзів (International Day of Friendship), який

відзначається 9 червня, таку людину обов'язково слід привітати з цим

святом, щоб висловити найтепліші почуття та подяку.

В День друзів ми вітаємо всіх наших читачів і пропонуємо

книги про справжніх друзів, де сенс дружби розкривається найбільш

повно. Це повісті і розповіді про щирість і довіру, про хитросплетіння

людських взаємин, про кохання і ненависть, про самовіддачу і

самозречення. Кожна з цих книг розповідає про труднощі і перешкоди,

які постають на шляху справжніх друзів, але не є для них каменем

спотикання, адже дружба допомагає впоратися з будь-якими

проблемами.

Зазвичай дружать удвох. А так виходить, що найцікавіші книги

─ про трьох друзів. А де троє, там у півтора рази більше можливостей

для незвичайного повороту сюжету.

Отже приємного читання, і не забудьте привітати ваших

друзів!



Les trois mousquetaires

Автор: Dumas A.

Видавництво: Moscou : Editions du progres

Рік видання: 1974

Сторінок: 445

Вірні друзі ─ Атос, Портос,

Араміс і д'Артаньян ─ квартет, що був

добре відомий з дитинства. Книга й

сьогодні не втратила чарівності та

актуальності. «Один за всіх, та всі за

одного!» ─ як може застаріти такий девіз?

Три мушкетери



Drei kameraden

Автор: Remarque Erich Maria

Видавництво: Moskau : Verlag fur fremdsrachige literatur

Рік видання: 1963

Сторінок: 463

Цей роман не потребує презентації.

Стосунки головних героїв давно перетворилися

на зразок чоловічого товариства. Про цю книгу

можна сказати так: найкрасивіший роман про

любов, найзахоплюючий роман про дружбу,

найтрагічніший і пронизливий роман про людські

стосунки за всю історію XX століття.

Три товариші



Three men in a boat (to say nothing of the dog)

Автор: Jerome K. Jerome

Видавництво: Санкт-Петербург : КАРО

Рік видання: 2007

Сторінок: 256

Дивовижна історія про незабутні ─

одночасно зворушливі й безглузді - пригоди трьох

друзів, які пішли у плавання по Темзі разом зі своїм

улюбленцем ─ фокстер'єром Монморансі. Забавні

непорозуміння, веселі колізії та повні комізму

ситуації вражають своєю оригінальністю і

нев'янучим гумором.

Троє у човні
(не кажучи про пса) 



Сердца трех

Автор: Джек Лондон

Видавництво: Москва : Детская литература

Рік видання: 1993

Сторінок: 352

Ця книга ─ калейдоскоп сюжетів на

всі випадки життя. І справжня дружба, і

класичний любовний трикутник, і, нарешті,

скарби майя, гонитва за якими забезпечує

книзі динаміку і колорит.

Серця трьох



Хоббит или туда и обратно

Автор: Толкин Джон Рональд Руэл

Видавництво: Москва : Просвещение

Рік видання: 1982

Сторінок: 159

Пригоди Фродо та його друзів стали

однією з найбільш відомих і популярних книг ХХ

століття. Книга про справжню дружбу і

кохання, про вірність слову, книга про Добро і

Зло, книга про справжніх героїв.

Володар Перснів



Два капитана

Автор: Вениамин Каверин

Видавництво: Кишинев : Лумина

Рік видання: 1972

Сторінок: 512

У романі перед нами проходять історії

двох головних героїв — Сані Григор'єва і

капітана Татаринова. Все життя Санька

пов'язане з подвигом відважного капітана, з

дитинства він дорівнює на відважного

дослідника Півночі й у дорослому віці знаходить

експедицію «Св.Марії», виконуючи свій обов'язок

перед пам'яттю Івана Львовича.

Два капітани



Цикл книг про Гарри Поттера

Автор: Джоан Ролинг

Видавництво: Москва : РОСМЭН-ПРЕСС

Рік видання: 2000 – 2007

Це твір не потребує

коментарів. Однією з ниток історії є те,

що справжня дружба здатна подолати

будь-які перешкоди.

Гаррі Поттер



Три повести о Малыше и Карлсоне

Автор: Астрид Лингрен

Видавництво: Київ : Веселка

Рік видання: 1988

Сторінок: 416

У книгу включені три казкові повісті

відомої шведської письменниці Астрід Ліндґрен

про звичайного хлопчика і його незвичайного

друга Карлсона.

Малий і Карлсон,
що живе на даху 



Le petit prince

Автор: Antoine de Saint-Exupery

Видавництво: Москва : Высшая школа

Рік видання: 1965

Сторінок: 67

Дитяча книжка, яку повинен

прочитати кожен дорослий. Казка-алегорія про

те, як часто люди забувають свої мрії. Після

прочитання змушує замислитися про велику

кількість, здавалося б, простих речей по-

іншому, про те, що кожна людина – це свій

всесвіт зі своїми внутрішніми законами, і що

дружба – це найкраще, що є на світі

Маленький принц



Jane Eyre

Автор: Charlotte Bronte

Видавництво: CПб : КАРО

Рік видання: 2010

Сторінок: 512

З труднощами і стражданнями

героїні роману допомогли впоратися сила

духу, цільність характеру,

безкомпромісність, смирення і нескінченне

терпіння, а також дружба з Елен Бернс.

Доброчесність, чиста душа, вірність і віра

творить справжні дива.

Джен Ейр



Selected stories

Автор: Arthur Conan Doyle

Видавництво: Moscow : Progress publishers

Рік видання: 1965

Сторінок: 207

Ця історія про одного з

найвидатніших детективів усіх часів,

записана його вірним другом і напарником

доктором Ватсоном. Яскравий примірник

чоловічої дружби.

Пригоди Шерлока Холмса
і доктора Ватсона



Белеет парус одинокий

Автор: Валентин Катаев

Видавництво: Київ : Веселка

Рік видання: 1985

Сторінок: 272

Як багато цікавого на світі для

восьмирічного хлопчика: море, піщаний пляж,

подорож на диліжансі та на пароплаві. І ось, нарешті,

місто — Одеса, в якому Петрик не був все літо, і де

на нього чекає безліч дивовижних речей і подій, а

також зустріч з нерозлучним другом — Гавриком. А

попереду в них повно пригод і просто несподіванок,

як хороших, так і не дуже. Адже це 1905 рік — час

російсько-японської війни і час російської революції.

Біліє парус одинокий



The woman in white

Автор: Wilkie Collins

Видавництво: Москва : Высшая школа

Рік видання: 1964

Сторінок: 159

В основі роману лежить гострий,

захоплюючий сюжет про злочин, що було

задумано і здійснено заради грошей. На

цьому тлі дружба між Лорою Ферлі та

Меріан Голкомб. Якби не їхня дружба,

погано закінчила б бідолашна Лора...

Жінка у білому



Волшебник изумрудного города

Автор: Александр Волков

Видавництво: Москва : Бамбук

Рік видання: 1999

Сторінок: 256

Там всі дружили. Крім злих чарівниць

і Урфіна Джюса.

Чарівник Смарагдового міста



Приключения незнайки и его друзей

Автор: Николай Носов

Видавництво: Москва : Детская литература

Рік видання: 1988

Сторінок: 160

У Квітковому містечку на вулиці

Дзвіночків живуть шістнадцять коротунів-

друзів. Знайка і Пілюлькін, Гвинтик і Шпунтик,

Сиропчик, і, звичайно ж, Незнайка. І незважаючи

на те, що на зріст вони зовсім маленькі, пригоди

у них цілком собі великі й справжні...

Пригоди Незнайка 
і його друзів



The adventures of Tom Sawyer. The adventures of 

Huckelberry Finn

Автор: Mark Twain 

Видавництво: Moscow : Foreign languages publishing house

Рік видання: 1948

Сторінок: 492
Том Сойєр і Гек Фінн ─ друзі. Том ─ хлопчик зі шляхетної

родини, але йому не за смаком жити за правилами

маленького провінційного містечка. Гек Фінн ─

безхатченко, але він ніколи не проміняє свої лахміття і

бочку, що служила йому притулком, на "задушливий

будинок". Удвох їм вдалося здійснити все те, про що іншим

хлопчикам доводиться тільки мріяти: утекти з дому, щоб

стати піратом, з тріумфом з'явитися на власних

похоронах, викрити вбивцю, відшукати скарб. І, звичайно

ж, заслужити любов гарненької дівчинки!

Пригоди Тома Сойєра
і ГекльберріФінна
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