
      Шановні читачі ! 
До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури 
,який виходить у серії  «Любовні 
романи» випуск №1. книги, які 
надійшли в районну бібліотеку вас 
зацікавлять. 

  Вілар , 
Сімона. 
Сповідь 
суперниці : 
Роман / 
С.Вілар.-К.: 
Зелений пес, 
ТОВ 
«Гамазин» ,
2007.-480с.

Вічний  любовний  трикутник...
Мабуть,  на  вершину  його  гострого
кута  будь-якого  чоловіка  могло
закинути в усі епохи. З часів Адама і
Єви,  між якими,  за  легендою, стояла
таємнича  Ліліт,  у  герці  за  кохання
жінки схрещують зброю чи не частіше
за  представників  сильної  статі.  Але
способи  боротьби  тут  витонченіші,
часом  приховані,  а  найчастіше  –

нещадно жорстокі.  Новий роман уже
добре відомої читачам Сімони Вілар –
це  історія  двох  непримиренних
суперниць,  які  домагаються  одного
лицаря.  Ситуація  більш  ніж
драматична,  оскільки  й  лицар,  як
ніхто,  гідний  кохання,  й  обидві
красуні варті неабиякої уваги. Тут уже
пахне  трагедією.  Котра  піде  з  поля
бою,  котра  вистоїть?  Переживання
читача  нагадують  мінливі  емоції
уболівальників  під  час  яскравого
спортивного видовища. Справді,  чи є
на  світі  гра,  захопливіша  за  любовні
турніри?  Повірте,  шановні  читачі,
перш  ніж  ви  дізнаєтеся  ім’я
переможниці  в  боротьбі  за  кохання,
вам  гарантовані  неймовірні
переживання,  адже  в  цій  книжці

знайдете  все:  й
життя,  і  сльози,
і любов...

Коробко  ,
Наталія
Миколаївна.
Помста  сірої
миші : Роман /
Н.  Коробко.-

К.: Зелений Пес , ТОВ « Гамазин» ,
2006.-288с

        Один із серії гостросюжетних
романів  відомої  авторки  жіночого
детективу. Тема - краса реальна і краса
гадана  -  дволі  часто  розглядається  в
прозі для жінок. Але авторка знайшла
оригінальне  вирішення  проблеми
краси: героїня повірила у ворожіння і
почала  приваблювати  до  себе
чоловіків.  Насправді  ж  вона  стала
просто більш упевненою в собі.

Михайленко, 
Валентина .На 
лезі радості 
:Роман/ 

В.Михайленко .-К.: Зелений ПЕС ,
2007.-224с.

    Героїня так і не з'ясувала: помилкою
було її нестримно палке кохання в 
двадцять років, чи долею. Напевне, 
жінці потрібні не тільки дім, діти, 
вірний чоловік поряд, а й палюча 
пристрасть, яка може піднести до 
небес або знищити. Про це 



замислюється 
читачка разом із 
героїнею повісті.

Ромич Інна.  
Любов у спадок
: Роман/ 
І.Ромич.-К.: 
Гамазин, 2006.-
512с.

     Дівчинка 
виросла в злиднях зате її саму можна 
вважати найдорожчим скарбом 
зубожілої знатної родини. 
Несправедлива доля позбавила її, 
спадкоємицю одного з 
найвпливовіших дворянських родів, 
усього, крім єдиного - права кохати. 
Одні жадають знищити її, інші - 
завоювати як здобич разом із її 
посагом, лише один лицар знає, що це 
- його Руде щастя. Як важко йти до 
свого щастя, він ще переконається, й 
не раз

Оак Джанет Любовь растет как , 
дерево / Д.Оак;пер. с анг.Т.Гутман.-
Київ : Світло на Сході, 2014.-288с.-
(Серия «Ее любимый роман: 
рождение любви»)

      Действие романа современной
американской писательницы 
Джанет Оак разворачивается на 
западных землях Северной 
Америки, осваивае- мых 
переселенцами в 1800-е годы. 
Юная Марти отправляется на 
Запад вслед за мечтой любимого 
мужа о новом доме для своей 
семьи и участ- ке плодородной 
земли. Но вследстви  е 
трагической случайности Марти 
остается вдовой без крыши над 
головой средств к 
существованию, напоровшее 
надвигающейся суровой зимы, 
ожидающей рождения ребенка
Это история о потерях и 
обретениях; об умении 
преодолевать жизненные 
трудности и искусстве строить 
отношения с людьми; о 
неизбывном стремлении 
человека к любви и о том, сколь 
разным может быть это чувство.
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