


Андре Нортон (Аліса Марія Нортон, 17 лютого 
1912, Клівленд — 14 березня 2005, Мерфрісборо, 
Теннессі) — культова американська письменниця, 
авторка класичного фентезі й наукової 
фантастики, володарка численних міжнародних 
премій та нагород, серед яких престижна 
Меморіальна премія «Гросмейстер фантастики» 
імені Деймона Найта і Всесвітня премія фентезі
«За заслуги перед жанром». За життя вона 
написала більш ніж 130 романів, вигадала безліч 
світів, сповнених магії та чарів. Кожна історія від 
Андре Нортон — це справжній портал до світу 
фантастичних пригод.
Першу книгу «Принц наказує» (в жанрі 
військового роману) випустила у 1934 році. У тому 
ж році за порадою видавців взяла чоловічий 
псевдонім Андре Нортон. Вважалося, це має 
привернути чоловічу аудиторію. Згодом Нортон 
офіційно змінила ім’я, включивши до нього 
«Андре».
Фантастику почала писати у 1947 році. Серед 
найбільш знаних творів Нортон — фантастичний 
роман «Зоряна варта», серія космічних опер 
«Королева Сонця» про зоряних торговців, цикли 
«Чаклунський світ» та «Ельфійська Трилогія» в 
жанрі фентезі.

Народилася в Клівленді , штат Огайо . За 
сімейними переказами, веде рід від 
першопоселенців, і серед її прапрабабок була 
індіанка . У школі часто відвідувала бібліотеку, 
багато читала. Була редактором шкільної 
стінгазети, на яку писала свої перші оповідання.
У 1930 - 1932  рр.. навчалася в Університет Кейс 
Вестерн резерв . 20 років пропрацювала в 
Клівлендській громадській бібліотеці (за 
винятком воєнних років, коли вона служила в 
Бібліотеці Конгресу ). З 1950 до 1956 року 
працювала редактором у видавництві «Гном-
прес».
Померла Нортон 17 березня 2005 р. у своєму 
будинку в місті Мерфрісборо, штат Теннессі , США. 
Американська асоціація письменників-фантастів 
посмертно заснувала премію імені Андре Нортон .



1965 : Приз Асоціації американських 
скаутів.

1977 : Премія Хьюго . Гросмейстер 
(Grandmaster) фентезі.

1979 : Балрог. Вибір суддів.

1983 : Премія Nebula від Асоціації 
американських письменників-
фантастів.

1983 : Скайларк.

1984 : Лауреат премії Жюля Верна.

1987 : World Fantasy Award.

1997 : Введена до Зали Слави.



Уявіть собі планету, на яку сів флот 
космічних кораблів. На планеті існує 
тубільне населення. І, не усвідомлюючи 
свого злочину, прибульці втручаються у 
справи аборигенів. Зрештою, «боги» із зірок 
розуміють, що завдали шкоди, хоча хотіли 
добра...
Можливі безліч світів, зокрема й такі, у яких 
справи дослідників набули похмурого і 
зловісного сенсу. Мири, на яких вони навіть 
можуть зустріти самих себе такими, якими 
стали б, йдучи іншою історичною стежкою і 
володіючи іншим минулим...
Паралельні світи, з'єднані брамою...

Оглушлива популярність Андре Нортон 
почалася саме з виходу її роману «Саргасси
космосу». Тепер цей знаменитий серіал уже 
належить до класики світової 
фантастики. Декілька поколінь читачів із 
завмиранням серця стежать за 
запаморочливими пригодами відважного 
Дейва Торсона та хвацької команди вільних 
торговців із зіркового корабля «Королева 
Сонця».

Романы «Полет на Йиктор» и «Опасная 
охота» относятся к принесшему Андрэ
Нортон мировую известность 
знаменитому циклу романов о 
похождениях «вольных торговцев», 
бесстрашно бороздящих на своем 
межзвездном корабле просторы 
Вселенной. Теперь им предстоит 
сразиться с могущественной и коварной 
Воровской Гильдией, стремящейся 
овладеть запретным знанием.



Рамсей Кимбл видит странные сны о других 
мирах. Несчастный случай, смерть в этом мире 
— и он очнулся в совсем другом...
И, как оказалось, — еще и в теле недавно 
умершего там принца. Теперь ему предстоит 
сделать выбор: доказывать, что он — вовсе не 
принц Каскар, или принять на себе эту роль и 
править королевством Улад?

Альтернативная история Земли. После 
подписания Шанхайского мира летчик 
Гарайн оказался не у дел. 
И когда его нанимают для экспедиции в 
таинственный голубой туман, соглашается. 
Но самолет терпит крушение
и Гарайн оказывается во власти людей —
ящеров.

Чи виникало у вас бажання взяти і втекти
кудись геть, до інших вимірів або
реальностей? Відпочити від інтриг та
життєвої плутанини чи позбутися
переслідувань… Саме це було конче
необхідне полковнику Саймону Трегарту.
Несподівано для себе самого він погодився
на пропозицію назавжди залишити цей світ
і зникнути в іншому, який краще відповідає
його духові. Чаклунський світ, куди
потрапляє Саймон, — загадкова земля із
середньовічними замками, на якій
володарюють жінки з надприродними
здібностями, а магія є звичною справою...
Такі пригоди з ним ще не траплялися…



Андрэ Нортон не всегда писала фантастику. В 
данном томе представлены образцы раннего 
периода творчества известной писательницы. 
Но рука мастера чувствуется вполне. Дилогия о 
приключениях молодых голландцев и 
американцев в годы Второй мировой войны в 
оккупированной нацистами Европе и далекой 
и таинственной Индонезии никого не оставит 
равнодушными.

«На острие меча», переносят нас в 50-е годы 
нашего века, в послевоенную Европу времен 
«холодной войны», где совсем еще юный герой, 
вчерашний студент, пытается разыскать убийц 
своего брата-разведчика.



Повелитель звірів

Володар звірів 2: Крізь ворота часу

Король звірів 3: Око Браксуса

Король звірів (телесеріал)

Предтечі

Буря над Чаклуном.
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Абонемент художньої літератури
пропонує ознайомитись з творами Андре Нортон.

При підготовці бібліографічного огляду використано 
традиційний та електронній каталог, інтернет 
ресурси.
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