
той, хто вміє лякати



Максим Іванович Кідрук (Макс Кідрук) –

один з популярних сучасних українських

письменників, відомий своєю любов’ю до

подорожей та описами мандрівок у книгах.

Також Кідрук став відкривачем кількох нових

для української літератури жанрів - «тревелог»

та «технотрилер».

Його книги легко впізнати у книгарнях

завдяки фірмовому стилю обкладинок і

логотипу МК, що добре зчитується з корінця

книги на полиці.

Кідрук не боїться виходити до людей і розповідати, навіщо їм
цікавитися його подальшою творчістю. Всі рішення, які зважує і
приймає письменник, починаючи з того, скільки спати, які книги
читати, скільки писати, робляться заради однієї мети - зробити
завтрашню творчість ще більш цікавою, ніж сьогоднішня.



Макс Кідрук народився у 1984 р. у селищі Володимирець
Рівненської області. Навчався на механіко-енергетичному факультеті
Рівненського університету водного господарства та
природокористування. У студентські роки працював програмістом.

Бажання писати у Макса було завжди. Він писав «у стіл» в
університеті на I-II курсах з метою стати професійним автором.
У 2007 р. Макс Кідрук здобув грант на навчання й переїхав до Швеції,
де став аспірантом Королівського технологічного інституту в
Стокгольмі.

Відтоді він розпочинає активно подорожувати: за два роки побував
у Фінляндії, Норвегії, Італії та інших країнах.

«Одна з найбільш важливих речей, яка може зробити 

тебе щасливим - бути щирим зі своїм читачем.

Будь-який автор в першу чергу повинен писати те, що 

подобається саме йому, подібно до тих книг,

які він купує.»



Влітку 2008 р. Кідрук вирушає у тривалу подорож Мексикою.
Вона стала першою великою мандрівкою за океан. Результатом
поїздки стала книга «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії», яка
у 2009 р. здобула ІІ премію на конкурсі «Коронація слова».
За його словами, ця країна мала для нього важливе значення:

«Далека латиноамериканська
країна випалювала мозок,
надила, немов кароока східна
красуня спокушала своїми
розкішними принадами.
І тоді я остаточно зрозумів:
у мене є Мрія, ім'я її –
Мексика».



Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб
сімейн. дозвілля, 2016. - 253 с.: іл.

Роман присвячений першій
подорожі автора Мексикою від
західного до східного узбережжя, яку він
здійснив ще аспірантом і яка змінила
все його життя. Відлітаючи до країни
своїх дитячих мрій, він навіть не міг
передбачити, що тисячі кілометрів,
подолані ним, настільки зменшать
відстань між незнайомими людьми з
різних місць планети, а подорож
подарує не тільки море веселих спогадів
і яскравих пригод, а й нових друзів.



Влітку 2009 р. здійснюється ще одна велика подорож — до
Південної Америки (Еквадор, Перу, Чилі) та острова Пасхи, де
Макс Кідрук став першим офіційно зареєстрованим українцем.
На основі цієї поїздки було написано книгу «Подорож на Пуп
Землі» (у двох томах), що вийшла друком у 2010 р. У ній Кідрук
розповідає про причини, що спонукали його покинути
навчання в аспірантурі і повернутися зі Швеції до України:

«Швеція дала мені багато чого. Швеція
змінила мене. Можливо, допомогла стати
таким, яким я мріяв стати все своє
життя. Попри це я залишав Стокгольм.
Я свідомо відкидав усі перспективи — оті
казкові шведські перспективи на легке,
розмірене та забезпечене життя — і
повертався в Україну. І була тому одна
єдина причина: нудьга не має
перспектив».



Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. - Харків :
Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 365 с.

Це пригодницька сага, в якій йдеться про
мовчазні гори, пекучі джунглі та холодну пустелю,
про далекі екзотичні краї, де відчайдушні
головорізи з легкістю випотрошать тельбухи
необережних мандрівників, підловивши їх при
перетині кордону, де грізні андійські демони потай
прослизають у душі подорожніх і манять їх на
вершини неприступних хребтів, на яких сотні років
тому могутні інки будували свої фортеці, ховаючи
величні храми та цитаделі високо поміж хмар…

Історія про двох мандрівників - молодого
українця та його чеського товариша, які натоптали
6000 км Південною Америкою - від столиці
Еквадору Кіто через усе Перу аж до Сантьяго-де-
Чилі і пройшли все це заради одного: аби врешті-
решт потрапити на Пуп Землі і доторкнутися до
таємниць острова Пасхи…



Любов і піраньї : роман / Макс
Кідрук. - Харків : Клуб сімейн.
дозвілля, 2017. - 283 с.: іл.

Цього разу у Макса була компанія
київських «білих комірців», які
вирішили, що зимова відпустка з
фотополюванням на кайманів і піраній у
Пантаналу більш екзотична, ніж пляжі
Єгипту чи лижні траси Буковеля. І тепер
найбезлюдніша у світі та водночас повна
життям волога саванна щомиті
насміхатиметься з офісної пихи та
вражатиме горе-мандрівників зустрічами
зі своїми екзотичними мешканцями!



На Зеландію! : роман / Макс Кідрук ; авт.
передм. С. Ушкалова. - Харків : Клуб сімейн.
дозвілля, 2014. - 252 с. : іл. - (Коронація слова).

У книзі розповідається про пригоди
письменника в революційному Каїрі, де над
головою свистять гумові кулі й розсікають
повітря літаки, про зустріч з корумпованими
чиновниками в Дамаску, що, на щастя,
закінчилася добре, і про подорож до Нової
Зеландії, де тепер точно знають, що Україна – це
держава, яку варто шанувати.

На початку лютого 2011 р. радіостудія «The Rock FM» (Нова
Зеландія) оголосила серед слухачів конкурс «Win a Ukrainian Wife»
(«Виграй українську дружину»). У відповідь Сергій Притула задумав
акцію «На Зеландію!» і запропонував відрядити туди людину, яка
популярно роз`яснить, що Україна – не бордель. Такою людиною і
став Макс Кідрук.

У квітні 2011 р. Макс вирушив до Нової Зеландії. Свої пригоди він
описав у книзі «На Зеландію! »



На початку 2012 р. Кідрук заявив про завершення роботи над
першим українським технотрилером. Книга під назвою «Бот»
вийшла друком 25 вересня 2012 р.

У гостросюжетному романі поєднано сучасні технології,
психологія та «екшн». Події роману є вигаданими, але все інше -
місця, природні об'єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості
живих організмі - є реальним.

Роман стартував на 16-му місці у топ-20 мережі книгарень «Є».
А після двох тижнів продажів книга піднялась на 2-гу позицію.

За роман «Бот» на «Коронації слова - 2012» Максим Кідрук
отримав спеціальну відзнаку «За найкращий твір на тему мандрів і
подорожей»; автор пояснив, що це не роман про подорожі, а
перший український технотрилер, але відзнаку все одно отримав.



Молодий український програміст Тимур
Коршак отримує виклик від колишнього
замовника, якому колись продав «сирий» код
для керування ігровими ботами. З тим кодом
щось негаразд. Хлопець, спокусившись на
великі гроші, відправляється у віддалену
лабораторію на півночі Чилі та стає членом
міжнародної групи вчених, шо працюють у
захищеному лабораторному комплексі.

Вченим вдалося розробити керовані рої
нанороботів, які спроможні проникати в
мозок і з'єднуватися з нейронами та між
собою, формуючи мозкові плати. Так
з'явилися боти – швидкі, хитрі і надзвичайно
агресивні…

Бот : роман / Макс Кідрук ; авт. передм. Ю. Мендель. - 3-тє
вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 476 с. : іл. - (Коронація
слова).



У вересні 2013 р. світ побачив технотрилер Максима Кідрука
«Твердиня», що був презентованийна 20-му Форумі видавців у Львові.

Тур на підтримку книги «Твердиня» охопив 28 міст і включав
більше ніж 40 презентацій.

Твердиня : роман / Макс Кідрук. - Харків :
Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 556 с. : іл.

Багато поколінь намагалися розгадати
загадку загубленого міста інків Паїтіті. Згідно з
легендами, саме в ньому старовинні племена
заховали найбільші запаси золота. П’ятеро
друзів вирушають на пошуки цього таємничого
міста і, як не дивно, знаходять його. Та чи вони
перші, хто доклав зусиль для того, щоб легко
розбагатіти?

Вони ще не знають, що з цих місць ніхто не
повертався живим…



Восени 2014 р. у видавництві «Клуб Сімейного дозвілля» вийшов
друком трилер «Жорстоке небо» — роман-катастрофа з елементами
детективу, який автор характеризує як перший український роман
про українську авіацію.

Жорстоке небо : роман / Макс Кідрук. -
Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 608 с. :
іл.

Для вивчення місця трагедії українського
літака «ААРОН 44» та з’ясування причин
катастрофи прибула донька конструктора Діана
Столяр. Загибель літака поставила під сумнів
саме існування компанії-виробника. Дівчина
намагається будь-що дізнатися правди та
розкрити таємницю авіакатастрофи, не
здогадуючись, що розслідування може обійтися
їй надто дорого.



Бот. Гуаякільський парадокс : роман /Макс Кідрук. - Харків :
Кн. Клуб «Клуб сімейн.Дозвілля», 2015. - 506 с. : іл.

Це продовження українського
технотрилера «Бот». Після подій, описаних
у першій книзі, Тимур Коршак більше не
може програмувати і намагається забути
події, що трапилися з ним п'ять років тому.
Він і не здогадується, що в еквадорському
місті Гуаякіль розповсюджується епідемія,
яка спричиняє напади жорстокості. І все це
дуже схоже на те, з чим йому довелося
зіткнутися в Атакамі. Величезна кількість
людей потрапляє до психіатричної клініки,
де вони малюють однакові фрактали та
безупинно повторюють ім'я Тимур…



Зазирни у мої сни : роман /Макс Кідрук.
- Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 523 с.
: іл.

На що здатний батько заради порятунку
сина Тео, якого поглинає примара, котра
оселилася у снах? Мирону Белінському
доведеться шукати відповідь на це запитання
самому: його батько покинув родину дуже
давно і без пояснень, його друзі не
здогадуються про те, що відбувається з
маленьким Тео. Мирон проковтне зраду
найближчої людини, знехтує порадами
лікарів, відмовиться від кар’єри і навіть
дозволить ученим зазирнути в мозок свого
сина. Та чи допоможе це здолати силу, що
заволоділа думками Тео? Силу, яка поза
життям і смертю, поза добром і злом? І чи не
занадто високою буде ціна?

Очевидно, на світі немає дитини, яка б не бачила моторошних
снів. Але що робити, якщо жах зі сновидіння поступово переповзає
в реальне життя?



Не озирайся і мовчи [Текст] : роман / Макс
Кідрук. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн.
дозвілля, 2018. - 506 с. : іл.

Марк – ідеальний об’єкт для цькування.
Щодня замикаючись в собі, мріє про світ, де немає
знущань і безпричинної жорстокості.
Познайомившись з дівчиною з паралельного
класу, дізнається, що начебто такий світ існує і є
можливість туди потрапити… просто
скориставшись ліфтом у їхньому будинку. Хлопець
не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, але
вирушає за нею.

Він не підозрює, що звичайна мандрівка на
десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим
за руйнування уявлень про реальний світ.

Уявіть, що існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне
сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для
того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати.

Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі,
страшніші за те, від чого ховаєшся.



Де немає Бога : роман / Макс Кідрук. -
Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 478 с. : іл.

Незнайомці з різними долями… Доведена до
відчаю українка, яка ігнорує дзвінки від чоловіка.
Росіянин-пілот, який намагається приборкати
аерофобію після загибелі коханки в катастрофі
рейсу MH17. Найвідоміший політик Баварії на
пікові кар’єри, який ненавидить свою роботу.
Гравець американської Національної футбольної
ліги, життя якого розвалилося після одного
невдалого розіграшу. Таємний папський
кардинал, який прямує до країни, де офіційно не
існує Католицької церкви… Єдине спільне для
цих людей — рейс 341, і він веде до найбільшого
випробування у їхньому житті.

Роман «Де немає Бога» — спроба збагнути, чи є всередині нас

щось таке, що втримує від перетворення на звірів у місці, де не діє

мораль, у місці, де немає Бога.



Це збірка різних історій. Більшість
написано задовго до виходу книги, деякі ще
2011-го, і лише три з десяти — «Р61», «Знову
і знову» та «Заради майбутнього» —
опубліковано вперше.

У збірці є все: хорор, техно, містика,
гостросоціальні та гумористичні оповідання.
Не раз упродовж читання у вас
паморочитиметься голова від зміни настрою
та темпу оповіді.

Заради майбутнього : оповідання / Макс Кідрук. - Харків :
Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 301 с.



Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена,
проживають цілком буденне життя: Індія
навчається на лікаря, Рута закінчує
одинадцятий клас. Усе раптово змінюється,
коли через нещасний випадок гине наречений
Індії. Раніше близькі сестри віддаляються,
звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І
саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже
не виплутатися, Рута виявляє, що здатна
впливати на реальність у снах. Невдовзі в її
сновидіннях з’являються химерні тіні, і чим
ближче вони підступають, тим дужче мерхне
світло довкола дівчини. За нестримним
бажанням повернути колишнє життя Рута не
помічає, як кожен наступний сон стає дедалі
темнішим.

Доки світло не згасне назавжди : роман / Макс Кідрук. -
Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 560 с.



«… Просто перегорніть першу 

сторінку і почніть. А я, поки ви 

читатимете, піду працювати 

над новим романом…»

Макс Кідрук


