
Олег Галетка «Гроші, Куба і література» 

«Можеш не вагатися, читачу, якщо ти тримаєш в руках цю книгу – 

читай! Читай, і ти сам зрозумієш, що таке «Гроші, Куба і література». 

Ти сам дізнаєшся, наскільки серйозними можуть ставати проблеми, якщо 

ти прихистив Юду, який видає себе за вірного і добропорядного. Ти сам 

дізнаєшся, наскільки серйозно можуть закрутитися амурні справи, коли 

кров відступає з голови й потрапляє в більш цікаві місця. Ти сам 

дізнаєшся про ваги, на шальках яких лежать кар’єра і гроші з одного боку 

та родина з іншого й, власне, над якою шалькою спалахне зелене світло» 

 Ігор Зарудко, поет, прозаїк, культурний і громадський діяч  
 

Відгук про книгу: «…тут мало конкретики, не відомо де відбуваються події, але сюжет 

справді чудовий. Герої досить типові, але всерівно з ходом тобі починають одні подобатися, 

до інших навпаки починаєш відчувати відразу. Всього в міру, все дуже справжнє, через це і 

хочеться читати такі книги». 

 

Ольга Саліпа «Зламані речі» 

 Книга якраз пасує до дощового завіконня і меланхолійного 

настрою. Книга сповнена страждань та непростих випробувань, які 

випадають на головних долю героїнь на дорозі до світла і спокою. Це 

роман -"хресна дорога", кожен розділ починається фактом з Біблії про 

Ісуса Христа, і ці факти відлунюють болем у долі персонажів книжки. 
  

Цитата з книги: «Яким непередбачуваним буває життя. 

Найближчими можуть стати ті, з ким колись була несправедлива. І, 

що цікаво, часом зроблене зло значно більше мучить того, хто його 

вчинив, аніж того, з ким воно сталося». 

 

Ольга Саліпа «Дерево роду» 

 Роман, що розпочинає драматичну сімейну сагу та вже отримав 

ІІІ премію конкурсу «Гранд Коронація слова» і відзнаку за найкращий 

твір на воєнну тематику.  

 Кінець XIХ століття. Двоє братів, Богдан та Іван, колись 

захопилися однією жінкою. Минули роки. І вже Іванові сини спалахують 

таємною жагою до однієї дівчини Сабіни. Час великих історичних зламів і 

громадянських війн. На полі битви проливається українська кров у бою під 

Крутами. Петро стає до лав Галицької армії. Семен страждає від мук 

нерозділеного кохання та ненависті до власного брата, поки не 

зіштовхується з колишньою коханкою батька. У серці спалахує заборонена пристрасть. За 

спинами братів чатують НКВДисти та зрадники, країна здригається від зламних подій. Крізь 

тонкий серпанок прорвуться темні гріхи батьків і синів – помилки, які спокутувати дітям 

дітей. Історія, що почалася з ненависті, триватиме ще не одне покоління. 

Серед надходжень книги Артема Чапая «Понаїхали» та «Авантюра»,  

Бернарда Шлінка «Читець», Саймона Бекетта «Хімія смерті. Перше розслідування» та ін. 


