
              Шановні читачі ! 
До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури 
,який виходить у серії  «Любовні 
романи» випуск 3.Твори письменників
у інформаційному списку літератури  
подані в алфавіті авторів з короткою 
анотацією. Книги, які надійшли в 
районну бібліотеку вас зацікавлять. 
Приємного читання.

   84(2РОС) 6-44 
Алюшина, 
Татьяна 
Александровна 
Неправильная 
невеста: Роман 
/Алюшина.─ 
Москва : 
Издатенльство 
«Є» , 2016.─ 382 с.
─(Еще раз про 

любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 
Покровской).   Алексей привык 
рисковать. Работа оператора только 
кажется мирной, однако никто не 
принимает во внимание, как часто 
приходится ползти с камерой в зоне 
военных действий или зависать над 
пропастью в попытках поймать 
удачный кадр. Он привык полагаться 

только на себя, но встреча с загадоч- 
ной девушкой Алисой, воспитанной в 
традициях индийской культуры, 
полностью изменила его жизнь. Он – 
прямой, целеустремленный –типичны 
-й Запад. Она – скрытная, чувствитель
-ная – Восток. Запад есть Запад , 
Восток есть Восток. Разве могут они 
сойтись?.

  84(4УКР) 
Вінник А. Коли 
повертається 
веселка :Роман /
А.Вінник.─ 
Харків : 
Книжковий 
Клуб «Клуб 

Сімейного  дозвілля», 2016.─240с.     
Історія не поступається кращим 
творам Л. Дашвар, Н. Гурницької та І. 
Роздобудько! Таню розбудив телефон 
-ний дзвінок редактора. Виявляється, 
вона стала відомою після останньої 
статті. Але жінка лише сумно 
посміхнулася. Колись вона мріяла 
стати відомою журналісткою, але… 
Маленька пухлина в мозку позбавила 
барвів її життя. А потім може й 
відняти його. У Тані зовсім мало часу 
та дуже багато справ. 
Вона повинна відшукати Романа, 

єдиного чоловіка, якого кохала. 
Познайомити із сином, про якого він 
не знав. Зробити те, на що раніше 
ніколи б не наважилася...

84.4УКР 
Вдовиченко Г. 
Купальниця : 
Роман / 
Вдовиченко ; 
передм. Г. 
Гузьо. ─ 2- ге 
вид.─ Харків : 
Книжковий 
Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2015.─240с.

      Роман Галини Вдовиченко 
«Купальниця» – легка і водночас 
глибока «жіноча» розповідь про 
сучасну українську Попелюшку, яка, 
тільки-но закінчивши школу, 
виривається із лещат сірих та 
злиденних провінційних буднів і їде 
підкорювати столицю. Такі дівчата 
зустрічаються нам щодня. Вони 
живуть із нами по сусідству, ходять 
тими ж вулицями і їздять тим же 
транспортом, що й ми. Проходячи 
повз, ми рідко замислюємося, що для 
кожної із цих дівчат життя 
приготувало окрему круговерть, 



простелило окрему стежину. Стежину 
до щастя і здійснення мрій. Але чи 
гарантують здійснені кар’єрні амбіції 
просте людське щастя?… Недарма 
мамі головної героїні «Купальниці» 
ворожка прорекла: одна твоя дитина 
буде щасливою, а інша – 
знаменитою…

    84(2РОС)6-44  
Набокова . Юлия 
Валерьевна. Иван – 
Царевич для 
Снегурочки : Роман /
Юлия Набокова. ─ 
Москва 
:Издательство «Э» ,
2016.─352с.─ 
(Новогодняя 
комедия).Полина 

Зайчик влюблена в своего начальника. По 
самые ушки. Но Иван-Царевич, как 
мысленно называет своего возлюбленного 
девушка, мечтает о том, чтобы встретить 
незнакомку и влюбиться в нее с первого 
взгляда. Что делать? Тут надо или Полине 
перевлюбиться в кого-то еще, или Ивану-
Царевичу посмотреть на нее другими 
глазами… Ведь близится Новый год, время 
исполнения желаний. Девушка старается 
привлечь внимание начальника подготовкой 
к празднику, возникают первые симпатии. 
Но тут появляется роскошная брюнетка и… 

Неужели Полине придется начинать все 
сначала?

    84.4УКР   
Роздобудько І. Все, що
я хотіла сьогодні. 
Лікарняна повість / 
Ірен Роздобудько ; 
передм. Л. 
Ворониної .─ 3-е вид.,
стер.─ Харків : 
Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2016.─ 240с. :іл.

     Сьогодні вона дізналася, що цей сонячний
день – останній у її житті. Досі Мирослава 
переймалась простими побутовими 
турботами: дім, робота, чоловік… Чи 
наважиться вона хоча б тепер повернути 
жадане й давно забуте відчуття справжнього 
ЩАСТЯ? Як їй прожити свій останній день?
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