




До збірки увійшли оповідання трьох українських авторок. 

Це історії про нас, про тих, хто поруч; про коханих, заради 

яких ми ладні на все, але які не завжди готові віддячити 

тим самим; про близьких і друзів.

Корній Д.

Поруч з тобою : збірка / Дара Корній, Наталка 

Доляк, Міла Іванцова. – Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 224 с.



"Самотність у Мережі" - це історія віртуального кохання, що 

стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет-

чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають 

історії зі свого життя. Зустрінуться вони в Парижі, 

подолавши не одне випробування.

Вишневський, Януш Леон.

Самотність у Мережі: роман / Януш Леон 

Вишневський; пер. з пол. Ольга Кравець. – К. : 

РІДНА МОВА, 2015. – 424 с.



Це – майже детективна історія про людину, яка опинилася у 

владній верхівці, проте заплатила за це своїм серцем... 

Президентові України пересадили чуже серце, випадково він 

дізнається про те, що його можуть зупинити у будь-яку хвилину. 

Хто за цим стоїть і кому це вигідно? Що може врятувати 

президента і повернути йому здатність працювати і кохати?

Курков А.

Остання любов президента: Роман. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2009. – 476 с.



Зворушлива історія про кохання наперекір усім перешкодам. 

Луїзі подобалося працювати в маленькій кав’ярні. Вона 

розуміла, що не закохана у свого хлопця. Але дівчина й уявити 

не могла, що зустріч із чоловіком, прикутим до інвалідного 

візка, змінить її життя…

Мойєс Дж.

До зустрічі з тобою: роман / Джоджо Мойєс ; 

пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 384 с.



У романі розповідається про життя пари вищого світу Чаттерлі. 

Він — аристократ-інвалід, вона — молода леді, яка втратила 

надію на материнство через каліцтво чоловіка, — закохується в 

лісника. Вічна тема: любов, пристрасть, зрада, обов’язок...

Лоуренс Д. Г.

Коханець леді Чаттерлі: Роман / Пер. з англ.

Д. О. Радієнко; Передмова Н. Ю. Жлуктенко; 

Примітки Н. В. Глінки; Худож.-Оформлювач  Б. 

П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2005. – 382 с. (Б-ка 

світ. літ.).



Роман є одним з найкращих творів Стендаля. Його герой – Жюльєн 

Сорель – увійшов у світову літературу як уособлення непокірливої, 

волелюбної юності. Сорель вступив у самостійне життя після 

падіння Наполеона, у період Реставрації Бурбонів. У душі юнака 

сперечаються дурні нахили і позитивні риси. Любовна інтрига і 

честолюбні мрії приводять його на гільотину.

Стендаль.

Червоне і чорне / Пер. з фр. Є. Старинкевич. –

К.: Основи, 1999. – 703 с.



Байрамова, Анна.

"Пісня серця" / Анна Байрамова. – Ніжин : 

ПП Лисенко М. М., 2017. – 200 с.

У збірку поезій Анни Байрамової "Пісня серця" увійшли вірші, 

написані протягом багатьох років. В основному вірші 

присвячені родині, роботі, рідному краю, Україні. Є вірші про 

кохання, розлуку. Все пережите автор передає у своїй 

творчості. У цій книзі можна зустріти і казки, і легенди.




