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Апакаліпсіс Віктара Марціновіча
надыходзіць не па-галівудску ціха. Людзі яшчэ
не ўсведамляюць, наколькі імкліва змянілася
іх жыццё, яны яшчэ жартуюць, наракаюць на
тэлефоны, якія селі, і чакаюць раніцы. А
раніца проста не надыходзіць. Сонца няма,
няма электрычнасці, не гарыць газ.

Гарады перафарміроўваюцца: кожны
мікрараёнчык як асобная дзяржава, - са сваім
ладам, сценамі і платай за ўваход.

Галоўны герой – Кніжнік. Ён захаваў сваю
вялікую бібліятэку тады, калі людзі палілі ўсё
запар, каб сагрэцца. Ён не даў у крыўду
сабаку Герду, калі людзі з'елі ўсіх жывёл. Ён
жыве нават па новых мерках даволі багата,
карыстаецца павагай, але аднойчы спешна
збіраецца ў дарогу. Яму трэба ў Непал, ён сам
не ведае, як можна адолець Гімалаі пешшу,
але ня ісці ён ня можа, бо там засталася яго
адзіная, якую ён пакрыўдзіў, калі яшчэ была
такая раскоша, як крыўда…



Тамара Лисицкая

Ціхі цэнтр Мінска звычайны толькі
на першы погляд. А потым як у казцы, -
чым далей, тым страшней ...

А падаецца ўсяго толькі гісторыя
старога васьмікватэрнага дома ў ціхім
элітным цэнтры сталіцы. Вось толькі
жыхары там далёка не ўсе з эліты:
багемы і маргіналы, «зоркі» і аўтсайдары
жыцця – лёс звёў вельмі розных людзей
у адным месцы ў адзін час.

Як ўцячы ад сябе ў гэтым горадзе, як
заглушыць ўнутраны голас ?! Адзінае
выйсце – пачуць сябе і выправіць даўнія
памылкі.



Ня трэба было чапаць дуб! Тады б
нічога страшнага і ня здарылася. А калі
кранулі, тут і пачалося.

З усіх шчылін палезла паскуддзе.
Дамавікі і кабінетныя – за нашых
гімназістаў, паскуддзе – супраць. Пярун
кідае маланкі на даху, Кашчэй спрабуе
праламаць зачараванае кола, кот, які
ўмее размаўляць, падкормлівае русалку
крадзенай каўбасой, другі закон
Ньютана часова не працуе, «Слова пра
паход Ігараў» устае перад вачыма, нібы
ў фармаце 3D, а на самай справе ў яве –
дапамог чароўны растваральнік ...
Хочаце далей? Самі чытайце.



Новы раман складаецца з шэрагу

гісторый. Гэтыя самыя гісторыі
распавядае Аўтар, які вінаваты купцу
дзесяць тысяч даляраў. І цяпер штодня
павінен выконваць ролю казачніка для
ўсёй сям'і Купца. А пасля кожнай казкі
нас чакае і мараль – слухачы
абмяркоўваюць гісторыю, якую пачулі.
Ды і самі казкі падобныя хутчэй на
прыпавесці пра сучаснае жыццё.



Знайшоўшы на археалагічных
раскопках у легендарных Юравічах
ідал боства кахання, гомельскі
даследчык старажытнасцей Ягор
Руткоўскі неўзабаве зведвае і цяжка
перажывае невытлумачальны разрыў з
каханай…
Але да чаго ж тут Марс? У будучыні

Ягор і Марына ўдваіх аказваюцца на
марсіянскай станцыі. З усяго экіпажа
карабля пасля крушэння выжываюць
ён, яна і кот, які немаведама як трапіў у
склад каманды.
Што ж надзвычайнага павінна было

адбыцца, каб прывесці гэтую пару, якая
рассталася, разам на Марс?!



Думаеце, беларуская літаратура не
зможа здзівіць? Як бы не так! "Гарэзлівы
пацалунак" – першая беларуская кніга
(прынамсі з тых, пра якія мы ведаем), якая
заснавана ... на манга! Так-так, на той
самай манга, якая чытаецца справа налева,
а ўсе героі маюць нязвыкла шырокія вочы.
Ева Вайтоўская (пад псеўданімам хаваецца
Марыя Мартысевіч) перанесла дзеянне
твора з Японіі ў сучасны Менск.
Жыццё ціхай троечніцы Соні Сінічкі да

непазнавальнасці змяняецца ў выпускным
класе ў той дзень, калі яна прызнаецца ў
каханні найлепшаму вучню школы
Максіму Статкевічу. І пачынаецца такое…
Асобна хочацца адзначыць стыльную
вокладку, намаляваную як раз у манга-
стылі.



Ліліт, першая жонка Адама, пакінула рай і не
прыжылася ў пекле. За гэта Бог і Д’ябал
змусілі яе падпісаць угоду, паводле якой Ліліт
мусіць бясконца ўвасабляцца ў зямных
жанчын і жыць сярод людзей. Пабадзяўшыся
па свеце, Ліліт урэшце трапляе ў сучасны
Мінск. Тут яна сустракае журналіста газеты
«Наша Нядоля», які марыць пра літаратурную
славу, папулярную блогерку, якая вучыць
жанчын абуджаць у сабе Багіню, дэмана ды
анёла, які ўдзень працуе праграмістам і
складае гараскопы, а ўначы гуляе па дахах.
Таксама Ліліт сустракае вучонага ката,
здольнага адрозніць Вівальдзі ад Гендэля, а
яшчэ дзяўчыну-псіхолага, якой дапамагае
раскрыць рэдкі дар з дапамогаю картаў Таро.



Хочацца не сварыцца з роднымі,
памірыцца з каханым, знайсці сябе і
ператварыць сваё жыццё ў цікава-
захапляльную ў казку.
Так думае маладая Ніна, але ні

родныя, ні каханы яе не разумеюць.
Не разумеюць, што на жыццё
пачынаеш глядзець іншымі вачыма,
як пачнуць сніцца чорныя крылы
белага анёла. Не разумеюць, што
хочацца паспець пачаць усё
спачатку, калі хвароба незаўважна
бярэ цябе загрудкі. Не разумеюць,
што кожны мае права на апошні
шанец.

Дзіяна Балыка  
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Белы анёл
з 

чорнымі крыламі



І паэтычныя зборнікі, якія проста з асалодай прапануем узяць у рукі 
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