
Чарівник Земномор'я : 
[фантастичний роман] / Урсула К. Ле 
Гуїн ; [пер. із англ.      А. Сагана ; іл. 
Н. Клочкової]. — Київ : Видавнича 
група КМ-БУКС, 2018. — 256 с. :  іл. — 
(Земномор'я ; кн. 1). 
 

Це книга про юнака на ім'я Гед, якому 
долею судилося стати одним з 
найбільших героїв Земномор'я. 

Пройшовши нелегкий шлях від сина простого 
сільського коваля до могутнього чарівника, він 
подолає безліч труднощів і випробувань, зустріне 
вірних друзів, пізнає і радості, і прикрощі цього світу...   

 
Гробниці Атуану / Урсула К. Ле 
Гуїн ; [пер. із англ.   А. Сагана]. — 
Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 
2017. —  232 с. —  (Земномор'я ; 
кн.2). 
 
 
У романі розповідається про один з 
великих подвигів Геда — 
Верховного Мага, і про його зустрічі 
з юною жрицею Священних Храмів. Чарівник Гед 
рятує зовсім юну Тенар, що служить Великим Силам 
Темряви, з підземелля, де вона приречена провести 
все життя. 

Техану : остання книга про 
Земномор'я : [фантастичний 
роман] / Урсула Ле Гуїн ; [пер. із 
англ. А. Сагана]. —
Тернопіль : Навчальна книга-
Богдан, 2005. — 400 с.  
 
"Техану" — остання книга 
всесвітньо відомого циклу про 
Земномор'я, класика жанру 

фентезі У. Ле Ґуїн. Через багато років розлуки Гед і 
Тенар зустрічаються знову — і між ними спалахує 
кохання. Проте їм ще багато доведеться зазнати 
випробувань, щоби вибороти право на щастя. 

 

Останній берег : [фантастичний 
роман] / Урсула Ле Гуїн ; [пер. із 
англ. А. Сагана]. — 
Тернопіль : Навчальна книга- 
Богдан, 2005. — 400 с.  
 
Земномор'я згасає. Геду належить 
дізнатися чому порушено Рівновагу 
і хто у цьому винен. Разом з 
принцем Арреном він вступає в 
сутичку з лиходієм,  спускається за ним в царство 
мертвих і перемагає його. У сутичці Гед витрачає 
всю свою магічну силу, тому залишає посаду 
Верховного Мага і стає відлюдником, а Аррену 
судилося стати Великим Королем, який поведе 
Земномор'я до процвітання. 

 

Левая рука Тьмы : [роман, 
оповідання] / Урсула Ле Гуин ; 
[пер. із англ. І. Тогоєвої]. — 
Москва : Радуга, 1992. — 384 с.  
 

 
Сумний засніжений світ планети 
Гетен. Її дивні мешканці –  чи люди, 
чи не зовсім. Її дивний правитель – 
"король планети Зима" – чи чоловік, 
чи не зовсім. У всьому належить 
розібратися посланцю намиста 
планет Екумени. Генлі Ай знає тільки одну мету – 
планета повинна увійти в галактичне об'єднання 
світів. Але це дуже складно, адже мешканці планети 
Зима володіють даром передбачати майбутнє...  

  
   

 Ле Гуїн прожила плідне і довге життя – 88 
років. До останнього моменту вона залишалася з 
ясним  розумом і вельми різкою мовою. Від неї 
діставалося на горіхи нинішньому президентові США 
Дональду Трампу. 
 Ле Гуїн не боялася теми сексу і всього, що з 
ним пов'язано: сексуальну орієнтацію, гендерне 
визначення та самовизначення. Для неї не було 
«священних корів» – тих, яких заборонено торкатися, 
як би вони не були піддані табу соціумом або 
владою. 
 В 2009 році Урсула Ле Гуїн в знак протесту 
вийшла з Письменницького союзу, який схвалював 
проект оцифровки книг Google, що порушує 
авторське право. 
 
 
 

 Урсула Ле Гуїн ходила в одну старшу школу з 
відомим фантастом Філіпом К. Діком, однак 
знайомими вони не були. Потім, під час 
письменницької кар'єри, вони переписувалися і 
розмовляли по телефону, але так і не зустрілися в 
реальності. 

 У книгах Ле Гуїн немає установки «головний      
герой – обов'язково білий». Більш того, письменниця 
різко заперечувала проти «обілення» її персонажів. 
Так, в 2004 році вона вкрай негативно висловилася 
на адресу каналу Syfy за те, що при екранізації книг 
про Земномор'я верховний маг Гед був показаний як 
білошкірий, хоча в книзі ясно і чітко прописано: колір 
його шкіри - червоно-коричневий. 

Цікаві факти з життя 
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 Урсула Кребер Ле Гуїн (1929 – 2018) —  
знаменита американська письменниця-фантаст, 
перекладач, літературний критик.   

 У своїх вигаданих світах Ле Гуїн розмірковує 
про ксенофобії, фемінізм, комунізм, гендерну 
належність, анархізм та інші явища суспільства. Ле 
Гуїн завжди робить акцент на походження людини і 
описує подробиці побуту вигаданих рас. 

 За свою творчість Урсула Ле Гуїн неодноразово 
нагороджувалась престижними літературними 
преміями "Хьюго" і "Неб'юла». Найвідомішими її 
творами є романи «Чарівник Земномор'я», «Ліва рука 
темряви», «Гробниці Атуану» і «Останій берег». 

  
 Урсула Кребер Ле Гуїн народилася  в 1929 році 
в містечку Берклі (Каліфорнія, США). Майбутня 
фантастка росла в інтелігентній сім`ї: її батьки  
обговорювали за сніданком літературу, науку і 
новини, що відбуваються в світі. Ле Гуїн 
пристрастилася до читання з раннього віку, в  7 років 
вона вже складала вірші, а в 9 — написала дебютну 
фантастичну історію. 
 Через два роки Урсула стала автором 
оповідання, яке відправила в журнал. Хоча редактор 
відмовився публікувати твір, вона не опустила руки і 
продовжила займатися улюбленою справою.   
 Отримавши атестат зрілості, Урсула 
продовжила навчання, спеціалізуючись на 
середньовічній романській літературі. Ступінь 
магістра письменниця отримала в Колумбійському 
університеті. 
 

 У 1968 році Урсула починає роботу над циклом 
«Земномор'я», до якого входять шість книг: «Чарівник 
Земномор'я», «Гробниці Атуану», «Останній берег», 
«Техану», «На інших вітрах» та збірка оповідань 
«Розповіді Земномор'я». Вигаданий письменницею 
світ являє собою архіпелаг, який ділиться на невеликі 
острівці, населені людьми, казковими істотами, 
драконами, мореплавцями, чарівниками і білими 
варварами.  
 У 1969 році Урсула Ле Гуїн пише роман «Ліва 
рука темряви». Це одна з перших книг в жанрі 
феміністичної наукової фантастики. Це твір, який 
показує, що можливий світ, в якому гендер не 
визначає кар'єру і долю.  
 Урсула Ле Гуїн писала до самої смерті. З-під її 
пера вийшло надзвичайно багато романів, оповідань, 
есе, статей. Вона померла в 2018 році в віці 88 років.  
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