
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ФЕЙ 
   

1. Вони обожнюють все, 
що блищить. Якщо 
вірити кельтським 
легендам, то феї 
полюбляють блискучі 
ювелірні прикраси, сяючі 
предмети, новорічні 
кульки. Також багато фей 
самі виблискують як 
дорогоцінне каміння. 
2. Феї полюбляють 
співати та танцювати. Ці істоти є 
надзвичайно обдарованими, вони видають 
чарівні звуки та є чудовими танцюристами.  
3. Ці магічні створіння неабияк бояться 
усього залізного. Річ у тім, коли вони 
торкаються заліза, або металічних речей, 
вони відчувають сильний біль. Тому, коли 
ви бачите людину, яка шипить, 
доторкнувшись до металевої ручки чи 
поручня, значить це фея чи інша чарівна 
істота. 
4. Колір очей феї залежить від погоди. І це 
свідчить про їх тісний зв’язок з природою. 
Адже у їхніх очах відображається те, що 
відбувається на цей момент у природі. Під 
час дощу очі феї набувають яскраво-
блакитного відтінку. На вулиці мете сніг, 
райдужки очей стають зеленими. А у 
деяких створінь замість очей маленькі 
зірочки. 
5. Артур Конан Дойл – автор відомого 
детективу про Шерлока Холмса – свято 
вірив у те, що феї існують. Про це він сам 
неодноразово говорив. Також в існування 
таємничого світу фей вірять багато 
шанованих фахівців з міфології кельтів.  
6. Найбільше визнання феї отримали серед 
англійців. Та що тут говорити, Британія – 
це батьківщина цих дивних створінь. Всі 
новини, фотографії та легенди про фей 
походять саме з Британських островів.  
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Гадаєте, що феї – це 
тендітні створіння, які 
лише пурхають з квітки на 
квітку в мереживних 
сукенках? А ось і ні! 
Вони, як і люди, бувають 

різні. Аша, Торрі, Лікея і Гліанна — чотири 
сучасні феї, які мешкають у великому Місті. І 
хоча вони крихітні, мов метелики, але відваги їм 
не бракує! Цього разу подруги вирушили до 
далекої Бразилії... де опинилися в центрі 
запеклої боротьби фей джунглів із небезпечними 
банановими павуками. Оце так! Хутчій 
розгортай книгу.  

 

Штевнер, Т. Алея - 

дівчина води / Таня 
Штевнер ; [пер. з нім. У. 

Материнської-Чабан]. – 

Київ : ВД "Школа", 

2021. –288 с. 

На читачів чекають 
дивовижні знахідки 
героїв, їхні страхи й 

тепло почуттів, а також 
карколомна подорож у 
невідоме — до овіяного 

легендами озера Лох-Несс. Важко повірити, 
однак Алея може виявитись останньою людиною 
моря у світі! Та не тільки вона сподівається 

знайти там відповіді на запитання: Леннокс теж 
загадується, чи не є він людиною моря…   



Мункастер, Г.  Айседора 

Мун їде на море /  
Гаррієт Мункастер ; 

[пер. з англ. С. Орлової]. 

– Харків : Віват, 2020. - 

120 с. : іл. 

Минули літні канікули, і 
ось нарешті після 
відпочинку можна 
зустрітися у школі з 
друзями. І обов’язково 
хтось запитає про літні 

пригоди… Айседора із татом-вампіром і мамою-
феєю побували на морі, але там сталася дивна 
пригода… З людськими дітьми такого на 
канікулах не буває. 

 

Ран, Ю. Феї та еліксир 
щастя / Юліта Ран ; [іл. 

Л. Барді]. –  [Харків] : 

[Ранок] : [Каскад], 

[2021]. –  48 с. : іл. 

Гадаєте, що феї – це 
тендітні створіння, які 
цілими днями лише 
пурхають з квітки на 
квітку в милих 
мереживних сукенках? А 
ось і ні! Вони, як і люди, 
бувають різні. Аша, Торрі, Лікея і Гліанна — 
чотири сучасні феї, які мешкають у великому 
Місті. І хоча вони крихітні, мов метелики, але 
відваги їм не бракне! Та чи вдасться подругам 
урешті-решт перемогти злого професора та 
врятувати Місто від його небезпечного 
еліксиру? Щоб дізнатися, мерщій розгортай 
книгу! 

24 червня у всьому світі 
відзначається Міжнародний 
день феї. Це свято для кожного 
малого та дорослого, що вірить у 
світ фей. А також це можливість 
поринути у глибоку історію, 
народний фольклор та традиції, у 
яких феї завжди були не тільки 
невіддільною частиною, але й 
головними героїнями. Протягом 
століть феї були важливою 
частиною кельтської культури. У 
всіх давніх легендах ці 
міфологічні істоти описуються як розумні, 
пустотливі та магічні. Вони здатні літати та 
чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості. 
Дехто стверджує, що ми не можемо бачити фей 
через розподіл між двома різними світами. Проте 
ці істоти можуть являтися нам, в сутінках або 
напередодні літнього сонцестояння чи на 
Святвечір. 
   

Як виникла ідея відзначати Міжнародний 
День Феї? 

Достеменно невідомо, хто та 
коли запропонував святкувати 
цей день, проте свято швидко 
прижилося серед людей, які 
небайдуже ставляться до 
казкового та таємничого світу. 
Його відзначають у Німеччині, 
Шотландії, Ірландії, Англії, 
Франції. На честь свята 
відбуваються величезні 
костюмовані вечори та 

фестивалі, під час яких проходять вистави та 
сценки з улюблених казок.  
  

Хто ж такі Феї? 
  

Феї існували майже в усіх культурах світу, хоча 
їх могли називати різними іменами.  Та, куди б 
ви не поїхали, об’єднувало їх одне – феї є духами, 
що населяють землю та діють за дивними та 
незрозумілими для нас законами.  

На цьому і 
закінчується вся 
схожість і 
починаються 
різноманітні 
здогадки про те, 
як виглядають 
феї, для чого 
вони існують та 
що роблять. В 

основному феї для нас – це тендітні 
людиноподібні істоти з крилами метелика. 
Вони літають навколо квітів та дивують 
своєю надзвичайною легкістю та 
витонченістю. Проте славнозвісні гноми 
також належать до родини фей. Гноми 
походять з німецької культури, здебільшого у 
них вірили шахтарі та люди, що працювали в 
горах. Ці дивовижні істоти мешкали у шахтах 
і стукали щоразу, як людям загрожувала 
небезпека. 

Кримська, Н. Фея 

Лавандочка. Друзі / 

Наталка Кримська ; 
худож.-іл. Лілія 

Мартинюк. – Київ : 

Гамазин, 2021. – 40 с. : 

іл. 

Літо, море, сонце, і 
справжні друзі - що може 
бути кращим? Та на 

Сонячному півострові не все так добре. 
Сонячним він був до приходу сірих 
чоловічків на чолі із Лиходієм, а тепер став 
сірим, сумним і постійно вкритим густим 
туманом зневіри. Веселе і сповнене радощів 
дитинство крадуть сірі окупанти, які нищать 
усе те, чим пишається і чим живе наша 
Батьківщина. Друзі намагаються вистояти у 
цій нерівній боротьбі зі страшними 
руйнівниками... 


