
Філософський коктейль 
від  Пауло Коельйо  



Пауло Коельйо -  відомий 
бразильський письменник і поет, 
створювач надзвичайно популярних 
філософських притч, які розійшлися 
по світу багатомільйонними 
тиражами. Прочитати його книги 
рекомендуємо усім, хто небайдужий 
до розповідей з філософським 
підтекстом, хто хоче бути в курсі 
сучасних тенденцій у зарубіжній 
літературі або просто бажає 
познайомитися з творчістю 
письменника, про якого знає майже 
кожен.  

Автор удостоєний безлічі 
впливових міжнародних нагород та є 
членом Бразильської  літературної 
академії (ABL). 

 
 
 

 

 

 

Ім'я Пауло Коельо можна знайти навіть на сторінках Книги 
рекордів Гіннеса, де його відзначили як автора прижиттєвого твору 
«Алхімік», що був перекладений на найбільшу в світі кількість мов. 



 
Коельйо, П. Алхімік  : роман / П. Коельйо ; пер. з порт.                          

В. Шовкуна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 285 с.  

Найвідоміший  твір, що побачив світ у 
1988 р. Головний герой цього роману-
притчі – пастух, який одного разу побачив 
сон, що вабив його відправитися до 
єгипетських пірамід, щоб знайти там 
скарб. Послідовність пригод у кінці кінців 
призводить юнака до алхіміка, який вчить 
його, як пізнати самого себе. Пройшовши 
всі випробування, уготовані йому, пастух 
знаходить скарб.  

«Домогтися втілення Своєї Долі - ось 
єдиний справжній обов'язок людини...» - 
стверджує автор.  



  
Коельйо, П. Як течія річки / П. Коельйо ; пер. з порт.                           

В. Шовкуна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 236 с. 

У книзі зібрані есе, опубліковані 
автором з 1998 по 2005 рік у 
бразильській періодиці. 

 Письменник розповідає історії як з 
власного життя, так і почуті їм від інших 
людей, а також мова йде про чимало 
роздумів автора на різних «ділянках 
течії річки», тобто його власного життя. 



Коельйо, П. Заїр : роман / П. Коельйо ; пер. з порт. В.Шовкуна. - 
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 352 с.  

 Ця книга - бестселер особистого 
одкровення, на зразок сповіді, представленої 
у вигляді сюжетного оповідання.  

Головний герой - популярний 
письменник, колишній виходець з відсталої 
країни, де «навіть немає власної 
літературної традиції». У минулому - хіпі та 
наркоман, а нині респектабельний житель 
Франції, багатий і відомий - настільки 
нагадує самого автора, що читачеві важко 
буде відволіктися від думки, що розповідь 
йде про вигаданого персонажа, а не про 
самого Коельйо. 

  



Коельйо, П. Рукопис, знайдений в Аккрі / П Коельйо. - 
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 237 с. 

 

Дана книга являє собою збірник 
оповідань, які побудовано за формулою 
«питання-відповідь». При цьому відповіді, 
які дає мудрець, багатьом можуть здатися 
банальними і занадто простими, але, 
насправді, все влаштовано простіше, ніж 
здається. Роздуми про життя і смерть, 
прекрасне і потворне, перемоги і поразки, 
любов і вірний шлях - усе в цій книзі.  

У підсумку видання дійсно надихає на 
звершення і змушує в черговий раз 
замислитися над тим, що має значення. 



Коельйо, П. Брида : роман / П. Коельйо ; пер. з порт.                           
В. Шовкуна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 285 с. 

У центрі роману - молода жінка, 
яка рухається нелегкими життєвим 
стежками в пошуках сенсу свого 
тлінного перебування на землі. 

 В основі твору - улюблена для 
Коельо ідея пошуку себе, своєї мети в 
житті. Автор вустами своїх героїв 
розмірковує про віру і релігію, 
чаклунство і магію і, звичайно, про 
кохання. 



  
 Коельйо, П. Вероніка вирішує померти : роман /                            

П. Коельйо ; пер. з порт. В. Шовкуна. - Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2015. - 285 с.  

Це  роман про дівчину, яка опинилась 
у психіатричній клініці після спроби 
накласти на себе руки. Там, у клініці, вона 
повернулася до життя, полюбила і тільки 
тоді узнала ціну подарованого їй Богом 
життя, навчившись сприймати кожний 
новий день як диво. 

Автор, не нагнітаючи, без зайвого 
драматизму оповідає про те, як з боку 
успішні і здорові люди втомлюються від 
життя і як вони можуть позбутися думок 
про самогубство. 



 
Коельйо, П. Адюльтер : роман / П. Коельйо ;  пер. с порт.    
В. Шовкуна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 285 с. 

Книга про любов і про її пошук. 
Історія про успішну журналістку, яка живе 
в прекрасній країні, де вона почувається 
безпечно, затишно і спокійно разом з 
люблячим чоловіком та чудовими дітьми. 
Все добре до того моменту, поки героїня не 
розуміє, що вона глибоко нещасна. І, за 
класикою жанру, саме в цей момент вона 
зустрічає своє шкільне кохання. 

Ця книга не про зраду, а про бажання 
знайти            щастя,          і                 про                            
по-справжньому захоплюючі пригоди під 
назвою «кохання». 



Коельйо, П. Переможець завжди самотній  : роман /                      
П. Коельйо ; пер. з порт. В. Шовкуна. - Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2016. - 448 с. 

  

Даний роман написаний у 
незвичайному для автора жанрі - 
детективний трилер з елементами гламуру.  

Захоплива розповідь про світ шоу-
бізнесу, Канський кінофестиваль, на який 
збираються провідні актори, моделі, 
режисери, а також про їхні інтриги та 
суперництво.    

Цей роман відкриє незнані багатьом 
підводні течії світу кіно та моди: потаємні, 
глибинні — де зливаються кінокорпорації, 
а продюсери вирішують долі колишніх 
мегазірок. 

 
 



Коельйо, П. Відьма з Портобелло  : роман / П. Коельйо ; пер. 
з порт. В. Шовкуна. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2018. - 298 с.   

Книга оповідає про історію 
таємничої жінки на ім'я Афіна. Про неї 
та її життя розповідають кілька 
близьких людей, які добре знали її, а 
дехто з  оповідачів не знав її зовсім. 

Це одна з тих книг, що змінюють 
наші уявлення про кохання, 
пристрасть, радість і жертовність.  



Коельйо, П. Хіпі : роман / П. Коельйо ; пер. з порт.             
І. Оржицького. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. –                    
283 с. 

 

«Все, про що розповідається тут, 
було прожито і пережито мною 
особисто» - так починається даний 
роман Пауло Коельйо. 

Головні герої роману здійснюють 
небезпечну подорож по новій «стежці 
хіпі» з Амстердама в Катманду. Друзі 
приїхали за мрією, у пошуках радості, 
що властива дітям, з метою відвідати те 
місце, де відчуєш себе щасливим та в 
якому зрозумієш, що все можливо. 

 



Коельйо, П. Шпигунка : роман / П. Коельйо ; пер. з порт. 
І. Палій. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 
186 с. 

Книга заснована на реальних подіях і 
біографії Мати Харі. 

Це роман про незвичайну жінку, якій були 
чужими закони соціуму, а його рамки були 
занадто тісними для неї. Всією душею вона 
бажає свободи, а у пошуках щастя втікає від 
темного минулого до міста любові - Парижа. 
Вже там героїня стає відомою акробаткою, 
танцівницею, куртизанкою і шпигункою - 
Матою Харі. 

Письменник вміло доповнив сформований 
образ танцівниці-шпигунки цікавими новими 
мінідеталями. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

          «Я відкрив своє покликання. 
               Я хочу бути письменником.» 

 
                                       Пауло Коельйо 

Цитати з романів Пауло Коельйо 
 

 «Коли чогось сильно захочеш, весь Всесвіт буде сприяти тому, щоб 
бажання твоє здійснилося» («Алхімік»); 

 «Коли один день схожий на інший, люди перестають помічати те 
хороше, що відбувається з ними кожен день після сходу сонця» 
(«Алхімік»);  

 «Якщо тебе виписали з психіатричної лікарні, це ще не означає, що тебе 
вилікували. Просто ти став, як усі» («Вероніка вирішує померти»);  

 «Усі жінки впевнені, що чоловікові не потрібно нічого, крім цих 
одинадцяти хвилин чистого сексу, і за них він викладає величезні гроші. 
Але це не так: чоловік, по суті, нічим не відрізняється від жінки: йому 
теж потрібно зустріти когось і знайти сенс життя» ( «Одинадцять 
хвилин»);  

 «Іноді потрібно померти, щоб почати жити» («Вероніка вирішує 
померти»). 



 
 

 
 

 
 



Запрошуємо ознайомитися з 
представленими виданнями в 

Інформаційно-ресурсному центрі 
міжнародного партнерства 

Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки 

(м. Миколаїв, вул. Московська, 9) 


