
Артеміс Фаул (10+)

МЕРФ Звичайний (9+)

Останні підлітки на Землі (9+)

Школа Добра і Зла (10+)

Темна епоха (16+)



АРТЕМІС ФАУЛ

Серія складається з 8 книжок

Книга 1 Книга 5

Книга 2 Книга 3 Книга 4

Книга 8Книга 6 Книга 7



Йон Колфер є автором схваленої критиками трилогії

W.A.R.P., а також багатьох інших творів як для маленьких 

читачів, так і для дорослих: «Залізна людина: Рукавиця», 

«Пілот», «Розслідування Півмісяця», «Супернатураліст», серія

книг «Легенди Йона Колфера», «Список бажань», «Бенні та 

Омар» і «Бенні та Бейб». 

2014 року письменника було названо видатним автором 

дитячої літератури в Ірландії. Колфер зі своєї дружиною та 

двома синами мешкає в Дубліні, Ірландія, де і працює над 

спін-оф-романом «Близнюки Фаул». 

Щоб дізнатися більше, завітайте на сайт www.eoincolfer.com.

Також ви можете знайти сторінки письменника у твітері та 

інстаграмі: @EoinColfer.

АРТЕМІС ФАУЛ

Йон Колфер



АРТЕМІС ФАУЛ

Завдяки своєму роману Йон

Колфер зміг порівнятися із 

Джоан Роулінг. 

Перший роман про хлопця-

вундеркінда Артеміса Фаула

вийшов 2001 року. 

Відзначений головною 

британською премією в галузі

літератури для дітей «Дитяча

книга року». 

Серія перекладена на 44 мови, 

а її сумарні продажі

перевищили 20 млн 

примірників!



Артеміс Фаул наділений геніальним інтелектом і проникливою ідеологією, 
що робить його вундеркіндом. Його родина належить до клану ірландських
мафіозі, яка володіє маєтком на околиці Дубліна та чималим статком. Але в 
родині трапилась біда: багато місяців тому зник Фаул-старший. Ця трагедія
спричиняє не тільки психічний розлад у матері, а і лягає важким тягарем
на всю родину Фаулів. Втримувати репутацію впливових мафіозі стає
набагато важче. Ще й рахунок Фаулів постійно меншає. Тож Фаул-
молодший вирішує повернути все на свої місця і вдається до найбільшої
афери в історії злочинності. 

Поки всі впевнені у казковість ельфів, тролів та гномів, Артеміс створює
план, в якому збирається викрасти ельфа та потребувати за нього
ельфійське золото, що набагато цінніше за людське. 

Тим часом у підземних глибинах землі існує паралельне співтовариство
різних істот, включаючи фей, гномів, гоблінів і тролів, технології яких
набагато перевершують ті, що винайшло людство. 

Як будь-яка цивілізація, Народ має структуру, зокрема поліцію – ЛЕП. Вона 
не лише слідкує за порядком під землею, але і вистежує, щоб люди ніколи
не дізналися про існування іншої форми життя. Але попри велику
пильність других, одного дня шляхи двох Народів перетинаються, бо
Артемісу вдається втілити свій злий задум!

АРТЕМІС ФАУЛ



У 2020 році відбулася
прем'єра фільму «Артеміс
Фаул». 

Це американський

фентезійно-
пригодницький фільм
від режисера Кеннета 
Брана. 

Сюжет фільму заснований
на перших двох частинах
серії романів «Артеміс
Фаул».

АРТЕМІС ФАУЛ



Незабаром з’явиться 
комікс за мотивами 
першої книги серії. 

Гарно проілюстроване 
видання додасть більше 
інтересу до світового 
бестселеру.

АРТЕМІС ФАУЛ
КОМІКС



Серія складається з 4 книжок

МЕРФ ЗВИЧАЙНИЙ
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Ґреґ Джеймс — відомий голос і обличчя
англійського радіо та телебачення. Ведучий
популярного шоу Drivetime на радіо BBC. 
Щоп’ятниці саме він презентує офіційні хіт-
паради Великої Британії. На телебаченні Ґреґ —
ведучий різноманітних шоу, останнє, що
виходило на каналі BBC, називається Children in 
Need. 

У Ґреґа немає суперздібностей. У вільний час він
бажав би займатись якимось хобі, але насправді
всі його хобі давно стали роботою.

МЕРФ ЗВИЧАЙНИЙ

Кріс Смiт — відомий журналіст і диктор, який

щодня передає новини як ведучий Newsbeat на 

BBC Radio 1. Він швидко досяг успіху в 

літературі, коли переміг у конкурсі H.E. Bates 

Short Story Competition 1981 (в юнацькій категорії) 

з оповіданням Where Are the Brandy Snaps?

Кріс також не має суперздібностей, хоча й 

любить удавати, що його кішка Мейбл уміє

літати, підіймаючи і кружляючи її в повітрі.



МЕРФ ЗВИЧАЙНИЙ

Понад 130 000 проданих копій на 

сьогоднішній день у Великій Британії

Мерф Звичайний став номером один

у 2017 році у Великій Британії

Перекладено на 24 мови 



МЕРФ ЗВИЧАЙНИЙ

Через проблеми з маминою роботою

Мерф уже вчетверте переїздить та 

змінює школу. Всюди вже

розпочалися заняття, і для 

новенького хлопця ніде немає

місць… Окрім однієї дуже дивної і 

надсекретної школи, де навчаються

діти з суперздібностями. Через 

помилку містера Супермена, 

директора школи, хлопця

допускають до занять. 

Попри відсутність хоча б якихось 

здібностей, хлопець заводить друзів і 

разом з ними долучається до 

надсекретних операцій з порятунку 

світу. 



ОСТАННІ ПІДЛІТКИ
НА ЗЕМЛІ

Серія складається з 5 книжок

Книга 1
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ОСТАННІ ПІДЛІТКИ
НА ЗЕМЛІ

Автор бестселерів New Yorks Time. Написав понад тридцять книжок та 

ігор, ураховуючи серію «Останні підлітки на Землі».

Він пише книжки для дітей та дорослих, зокрема серію книжок

«Галактичні Хот-Доги» та книжку, в якій можна вибрати власну пригоду

«Чи зможеш ТИ пережити зомбі-апокаліпсис?» Раніше він працював у 

відділі маркетингу у видавництві St. Martin’s Press. Зараз Макс живе у 

Нью-Йорку зі своєю дружиною Еліс, яка занадто хороша для нього. А 

його дочка Ліла найкраща у світі.МАКС БРАЛЛЬЄ
(maxbrallier.com)

Художник-фрілансер, який живе у Мельбурні, Австралія,

і вже понад десять років малює комікси та ілюструє книжки. 

Він працював ілюстратором у видавництвах HarperCollins,

Penguin Random House, Hachette і Simon & Schuster. 

ДУГЛАС ХОЛГЕЙТ!
www.skullduggery.com.au



ОСТАННІ ПІДЛІТКИ
НА ЗЕМЛІ

У нього на меті перейти до нашого

світу та запанувати у ньому. І якщо

Джек більшменшь може миритися із

зомбі, то аж ніяк із загарбником

Землі.

Серія стане до смаку фанам

постапокаліпсиса, зомбі та почвар.

Джек Салліван — підліток у постапокаліптичному світі. 

Відтепер його орієнтири в житті змінилися: треба 

вижити. Прикінчити купу зомбі, монстрів та 

найголовнішого ворога — Режокха Прадавнього. Саме

з цим міжгалактичним монстром має зустрітися Джек 

разом із друзями віч-на-віч. 



ОСТАННІ ПІДЛІТКИ
НА ЗЕМЛІНа Netflix з 2020 

року можна 

переглянути 

мультиплікаційний 

серіал за мотивами 

улюбленої серії. 

ОСТАННІ ПІДЛІТКИ
НА ЗЕМЛІ



ШКОЛА ДОБРА І ЗЛА

Серія складається з 6 книжок

Книга 1

Книга 2

Книга 4 Книга 5

Книга 3



Популярний американський письменник, сценарист і 

режисер. З відзнакою закінчив Гарвардський

університет за спеціальністю англійська та 

американська література. Під час навчання автор 

практично створив власну дисципліну на факультеті

англійської мови - «Казки». Соман навіть написав 

дисертацію про те, чому з жінок виходять відмінні

казкові лиходійки; за цю роботу він отримав премії

Томаса ХУПС (Thomas T. Hoopes, Class of 1919) і 

Кетрін Бріггс (The Katharine Briggs Folklore Award).

ШКОЛА ДОБРА І ЗЛА

Зоман Чейнані



У 2013 році дебютний роман автора 

потрапив до списку бестселерів «New 

York Times» і «ABA's National Indie», 

де протримався 12 тижнів. 

ШКОЛА ДОБРА І ЗЛА

Книга відкрила цикл «Школа Добра і 

Зла», що оповідає про легендарну

Школу Добра і Зла, де звичайних

дітей перетворюють на казкових

героїв і лиходіїв. 

Права на екранізацію книги 

належать Universal Studios; відомо, 

що Соман виступить в якості со-

сценариста.

Зараз цикл переведений на 26 мов і 

видається на шести континентах.



ШКОЛА ДОБРА І ЗЛА

У серії розповідається про містечко Гавалдон. Раз на чотири роки до 

нього повертається Директор легендарної Школи Добра і Зла, щоб

назавжди забрати двох дітей до світу казки. І щоразу його вибір

непередбачуваний. Цього року вибір Директора паде на Софі та Агату. 

У Школі, здавалося б передбачене розподілення по школам, все стає

догори дриґом: Софі об’явлена злом, а Агата – добром. 

Дівчата намагимуться потрапити до своїх школ вблигиннями і 

хитрощами. 

До чого призведуть їхні намагання, і хто ховається за масками 

відлюдниці і принцеси?

Софі

Любить все 
красиве, особливо 

рожеве
Знає всі секрети 

краси
Заводить дружбу

Дбає про близьких
Мріє про принца

Агата

Любить темряву
Хитається 
кладовищем і 
розмірковує 
про смерть
Недружелюбна
Не дбає про 
свою зовнішність
Самота



ШКОЛА ДОБРА І ЗЛА

НА 2022 РІК АНОНСОВАНО ПРЕМ’ЄРУ

ФІЛЬМУ ЗА МОТИВАМИ РОМАНУ



ТЕМНА ЕПОХА

Книжка 1 Книжка 2

Серія складається з 2 книжок



ТЕМНА ЕПОХА

Забіне Шультер народилася 1987 

року в Ерфурті (Німеччина), хоча

зараз мешкає з чоловіком у 

Бамберзі. 

Здобула фах екотрофолога, проте

зосередилася на написанні

фентезійних книжок. Обожнює

грати з емоціями й хоче, щоб читачі

глибоко занурювалися в її книжки, 

для яких часто важлива взаємодія

між головними героями. Для її

історій характерні непередбачувані

сюжетні повороти, що створюють

велику напругу, але зазвичай

закінчуються гепіендом.

Забіне Шультер



Колись один науковець зробив помилку, чим 
відкрив портал, з якого до нашого світу 
увірвалась Темрява. Але разом із тим люди 
отримали новий дар, завдяки якому можуть 
боротися із Тінями. Але такий дар мають не 
всі. 

Ліз, звичайна дівчина, вимушена переїхати
до столиці, яка славиться набільшим
захистом населення від Тіней. На неї чекає
нове життя, нова робота. Однак всі надії на 
щасливе життя починають руйнуватися, 
коли натрапляє на дуже нервового сусіда, 
який між іншим виявляється Воїном. 

Але перше враження найчастіше буває
оманливим, і їхні почуття стрімко набирають
обертів. Та яке майбутнє може бути між
звичайною дівчиною та Воїном, 
«жаворонком» і «совою»? Невже їхнє кохання
приречене?

ТЕМНА ЕПОХА


