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ГОЛОВНА КНИГА ПРО ВІЙНУ, ЯКОЇ НЕ ПОВИННО БУЛО БУТИ, 
І ПРО ГЕРОЇВ, ЯКІ ХОТІЛИ ЖИТИ, АЛЕ ВМИРАЛИ 

СЕРГІЙ ЛОЙКО

НОВИННІ ПАРТНЕРИ

ІНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ІНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПАРТНЕРИ

СЕРГІЙ ЛОЙКО – кореспондент і фотограф Los 
Angeles Times, який спеціалізується на війнах і 
збройних конфліктах. За останні 20 років  написав 
більше тисячі статей і опублікував більше  
600 фотографій. Його статті та фотографії 
передруковувалися в сотнях газет і журналів по
всьому світу.
Висвітлював збройні конфлікти, революції і війни 
в Нагірному Карабасі, Румунії, Таджикистані, Чечні, 
Грузії, Афганістані, Іраку. У 2004 році написав 
документальну книгу «Шок і Трепет. Війна в Іраку ».
Українську революцію і подальшу війну Сергій 
висвітлював практично без перерви до з 
першого дня 30 листопада 2013 по лютий 2015. 
У 2015 за роботу на війні в Україні Сергій Лойко 
був удостоєний однієї з найвищих нагород в 
американській журналістиці – Overseas Press Club 
Bob Considine award «за хоробрість, достовірність, 
оригінальність, глибину і виразність описаного ».  
У цьому ж році Сергій удостоївся престижної  
Los Angeles Times editorial award за «Кращі  
репортажі 2014 року».
Сергій був єдиним іноземним кореспондентом, 
який побував у Донецькому Аеропорті в жовтні 
2014 року і провів там чотири повних дні  
з «кіборгами».

Дія роману починається в аеро-
порті і розгортається похвилинно 
протягом останніх п’яти днів понад 
240-денної облоги.

Маленький український гарнізон
аеропорту денно й нощно відбиває 
атаки супротивника, який у багато 
разів переважав їх у живій силі й 
техніці. Але тут, у цьому зруйновано-
му до підвалин аеропорті підступні 
і жорстокі вороги зіштовхуються з 
чимось неочікуваним і неймовір-
ним. З кіборгами. Вороги самі так на-
звали захисників аеропорту за їхню 
нелюдську живучість та впертість 
приречених. Кіборги своєю чергою 
ворогів прозвали орками.

Разом із кіборгами в аеропорті пе-
ребуває американський фотограф, 
який через низку причин переживає 
цю необов’язкову війну як особисту 
драму. Його очима, наче в калейдос-
копі, в перервах між боями в аеро-
порті читач бачить усю історію того, 
що об’єктивні історики назвуть не 
інакше ніж російсько-українською 
війною.
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