ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧИ!
Пропонуємо ознайомитися з новими
надходженнями літератури.
Завітайте, прочитайте!

м. Василівка, 2016

Вілар С. Сповідь суперниці: роман / Симона Вілар. – Київ: Зелений
пес, 2007. – 480 с. – (Мелодії серця)
Вічний любовний трикутник... Мабуть, на вершину 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.
Вілар С. Щаслива суперниця: роман / Симона Вілар. – Київ: Зелений
пес, 2007. – 352 с. – (Мелодії серця)
Герої Сімони Вілар вкотре доводять, що боротися варто лише за
кохання. Ви в цьому переконалися, коли читали першу частину
драматичної оповіді - роман «Сповідь суперниці». І хоча виявилося, що
одна з двох непримиренних суперниць виборола головний приз - серце
прекрасного лицаря, чи можна її назвати щасливою?
Волков О. Амністія для Хакера / О. М. Волков . – Київ : Гамазин,
2008. – 304 с. – (Маестро інтелектуального детективу)
Дізнавшись про свою смертельну хворобу, головний герой вирішує
мститися людині, яка колись зруйнувала йому життя. Але у відведений
долею час він встигає перекваліфікуватись із комп’ютерного новачка на
хакера, вийти на слід великих грошей, викрити злочинців, знайти
справжнє кохання та врешті відновити справедливість.
Волков О. Подорож у безвихідь / О. Волков. – Київ : Зелений пес
: Гамазин, 2006. – 288 с.
Ніколи не знайомтеся в електричках. Бо невідомо, куди заведе вас
випадкова попутниця, невідомо, які її проблеми доведеться вирішувати,
від яких ворогів ховатися. Ось, наприклад, герой роману Олексія
Волкова не дотримався цього простого правила і вскочив у таку
халепу…
Гедеон Р. Сюзанна: роман / Роксана Гедеон. – Київ: Зелений пес, 2004.
– 320 с. – (Мелодії серця)
Хто знає, чого прагнуть жінки? Найдопитливіші вчені та наймудріші
філософи досі не змогли відповісти на це запитання. А от література,
справжня жіноча література, здається, може відкрити секрет. Роксана
Гедеон, авторка серії популярних жіночих романів, розповість вам
значно більше. Вона знає секрети не тільки сучасниць.
Генрі Лайон Олді.
Пасербки восьмої
заповіді:
роман
/
Генрі Лайон Олді . — Київ : Зелений пес, Джерела-М, 2005. – 288 с.
Припаде до смаку всім любителям історичної фентезі, бо, як
завжди, порадує читачів нетривіальним сюжетом...Не варто грати у
піддавки з Дияволом, коли на кону стоїть твоя душа. Ой, не варто! Бо
Нечистий не пробачає боргів...

Дідковська Д. Перша сторінка драми: роман / Д. Дідковська. - Київ:
Зелений пес, 2004. - 288 с.
Жінка - сильна, горда, красива, ефектна, кохана. І хоч минуле уперто
повертається до неї, заплутуючи життя у складний клубок, світ
перевертається з ніг на голову і годі відрізнити кохання від зваби, друзів
від ворогів, життя від смерті, проте справжня жінка ніколи не
скорюється й сміливо встуває в боротьбу за своє щастя.
Євген Є. Голодні пси сенсацій: роман / Є. Євген. - Київ: Зелений
пес, 2006. – 608 с.
Журналіст – справжній герой нашого часу. Він знає про
політиків більше, ніж їхні помічники, він в курсі усіх таємних
фінансових махінацій, він здатен зазирнути у броньований сейф і навіть
до розстеленого ліжка.
Євген Є. Мій тато – кілер: роман / Є. Євген. - Київ: Зелений пес, 2006.
– 288 с.
Автор підштовхує читача до запитання: яка професія в світі
найприбутковіша? зважаючи на героїв сучасних телесеріалів та різних
бойовиків. можна подумати, що кілер. Автор по-своєму розмірковує на
цю тему: чи можуть бути в кілерів діти, як вони сприйматимуть
батькову професію?
Євген Є. Мільйон на рулетці: роман / Є. Євген. - Київ: Зелений
пес, 2004. – 288 с.
Ви знаєте, що таке російська рулетка? А українська? Повірте, вона
набагато небезбечніша. Які її правила? Власне, є лише одне – жодних
правил. А на кону стоять гроші. Багато грошей, навіть непристойно
багато грошей. А до того ще ваше життя. На додаток. Згодні? Тоді
граємо. Ставок більше немає.
Євген Є. Місцеві хроніки Харлей Девідсона: роман / Є. Євген. - Київ:
Зелений пес, 2004. – 320 с.
У нього є лише кохана дівчина, новенький ―харлей‖ та
пара пістолетів
у
кишенях.
Більше
нічогісіньки.
Він
спокійний, розсудливий і справедливий. Але вкрай небезпечний. Він
оголошує війну поганим хлопцям. Йому нема чого втрачати.
Євген Є. Сталеві щелепи, залізні кулаки: роман / Є. Євген. - Київ:
Зелений пес, 2005. – 288 с.
Для когось то смертельний бій, для когось - можливість зробити
собі кар"єру, а для когось - весела розвага з посильними ставками.
Кожен з грошовитих "глядачів", які сидять у залі, бажає вплинути на
результат. А у бійців своє бачення ситуації. Хто, кого і як?

Євген Є. Шість мертвих грабіжників: роман / Є. Євген. - Київ:
Зелений пес, 2004. – 256 с.
Поганий хлопець, який обдурив інших, значно гірших за себе,
автоматично переходить у табір добрих хлопців, тобто у наш з вами
табір. Чи не так? На цих сторінках ви знайдете шістьох мертвих
грабіжників. І будьте обережні, аби не стати сьомим.

Ковальська К. Отрута від Меркурія: роман / К. Ковальська. - Київ :
Зелений пес, 2007. - 352 с.
У першій повісті цієї авторки юна киянка Віка мало не стає
жертвою вбивці-японіста, але рятується завдяки своїй сміливості
та кмітливості; у другій - уже сама рятує кількох людей від
витонченого вбивства.

Ковальська К. Сепуку по-київськи: роман / К. Ковальська. - Київ:
Зелений пес, 2006. - 192 с.
Героїня ніби щойно зійшла з київських вулиць - просто на
сторінки іронічного роману з детективним сюжетом. Дівчина дуже
впізнавана й дуже симпатична, відразу викликає прихильність у читача,
а її неймовірні пригоди тримають у постійній напрузі.

Коробко Н. Агенція ведмежих послуг: роман / Н. Коробко. - Київ :
Зелений пес, 2007. – 286 с.
То нічого, що кожен зустрічний цвях рве цій дівчині сукню, а кожне
авто обливає її болотом із єдиної на всю вулицю калюжі. Усі
неприємності тьмяніють і блякнуть у порівнянні з дивами відваги й
кмітливості, які виявляє ця дівчина...

Коробко Н. Без обличчя : роман / Н. Коробко. - Київ: Зелений
пес, 2008. – 256 с. – (Багаж забіяки)
Тема твору стара, але завжди актуальна - боротьба за кохання.
Але оригінальність інтриги в тому, що героїня бореться за
коханого чоловіка, не показуючи йому свого спотвореного обличчя. А
коли бій виграно - виявляється, що заради збереження...

Коробко Н. Помста сірої миші: роман / Н. Коробко. - Київ : Зелений
пес, 2006. - 288 с.
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.
Левандовський Б. Донор для небіжчика: роман / Борис
Левандовський. - Київ : Зелений пес, 2004. – 288 с.
Найстрашнішою хворобою ХХ століття вважається СНІД. Але
лікар-аматор зі Львова Борис Левандовський виявив і докладно описав
набагато страшнішу хворобу. Симптомом цієї хвороби є поступове
перетворення звичайної людини на вбивцю. Що станеться з хворим у
фіналі - дізнаєтеся з роману.
Медведєв О. Клуб зразкових чоловіків: роман / О. Медведєв. - Київ:
Зелений пес, 2005. - 288 с. – (Золотий бабай).
Жінка збирає найвпливовіших чоловіків міста в один клуб, аби
використовувати їх з власною метою. Вона може вбивати й залишатися
при цьому чистою, мов немовля. І вбиває вона витончено,
насолоджуючись процесом.

Медведєв О. Круті довго не живуть: роман / О. Медведєв. - Київ:
Зелений пес, 2006. - 336 с.
На похороні батька Валентин Солодовников дізнається, що отримав
у спадок... мафіозний клан. Але таке життя йому не по нутру. Він
вирішує покінчити зі злочинною "династією".

Медведєв О. Кримінальний романс: роман / О. Медведєв. - Київ:
Зелений пес, 2005. - 336 с.
Танці з пістолетом, поцілунки з отрутою, кохання під кулями й
життя всуперечсмерті. Замість заспіву до твору - перший постріл.
Приспів - хор автоматіві кулеметів. На тлі останніх акордів вибухають
гранати. А решта - звичайний романс.
Медведєв О. Танці утрьох: роман / О. Медведєв. - Київ: Зелений пес,
2006. - 320 с. – (Золотий бабай).
Ви одружені, і ще маєте коханку, або коханця? Тоді ваше життя
у небезпеці. Чому? Відповідь на це питання ви знайдете у
романі Олександра Медведєва " Танці утрьох".

Медведєв О. Фатальний рейс "Карелії": роман / О. Медведєв. Київ:
Зелений пес, 2006. - 320 с. - (Золотий бабай).
Чому тонуть кораблі, адже конструкцію кожного судна прораховано
до найдрібніших деталей? Сучасна навігація межує з фантастикою, а
кваліфікація моряків постійно підвищується, отже, вірогідність
катастроф зведено практично до нуля. Але, виявляється, вірогідність
катастрофи зростає, якщо на борту перевозяться заборонені вантажі.
Молчанов Г. Готель «Ковток незалежності»: роман / Геннадій
Молчанов. – Київ: Зелений пес, ТОВ «Гамазин», 2008. – 256 с.
Директору детективного агентства дивакуватий професор історії
пропонує не менш міфічну справу – пошук древнього скарбу часів сивої
козацької доби. Здавалося б, маячня, вигадки божевільного професора!
Та, певно, складно не повірити в подібні нісенітниці, коли вже на
надцятій хвилині зустрічі замовник раптово і до біса несподівано
помирає, дорогою на твоє авто здійснюється напад - і пішло, і поїхало...
Михайленко В. На лезі радості: роман / В. Михайленко. - Київ:
Зелений пес, 2007. - 224 с. – (Мелодії серця)
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.

Паняєва Н. Вакансія на вбивцю : роман / Наталя Паняєва. – Київ:
Зелений пес, 2007. – 304 с.
Це детективна історія про опанування українськими митцями
мистецтва вбивати. Очевидно, авторка цього роману добре знає теорію
написання потенційного бестселера. Саме тут читач матиме справу з
інтригою, оскільки в неписаних правилах значиться: якщо пишеш
детектив, місце вбивства та спосіб убивства самі по собі повинні
інтригувати.
Паняєва Н. Тут баба ворожила: роман / Наталя Паняєва. – Київ:
Зелений пес, 2006. – 256 с.
Містика в нашому житті межує з реальністю. І кожен сам собі
вибирає місце відносно цієї межі. Головне – щоб усе закінчилося
щасливо…

Подолинна К. Мені наснилося кохання: роман / К. Подолинна. - Київ:
Зелений пес, 2006. - 256 с. – (Мелодії серця)
Долі жінок двох поколінь однієї родини виявляються дивно
схожими: нещасливе перше кохання, пошуки любові протягом усього
життя, відносне благополуччя...
Потаніна І. Білявки мого чоловіка: роман / І. Потаніна. - Київ :
Зелений пес, 2006. - 384 с.
Иронический детектив, четвертая книга цикла, повествующая об
очередном витке приключений разбитной Катерины Кроль и ее не
вполне адекватного окружения.
Потаніна І. Бунт моїх колишніх: роман / І. Потаніна. - Київ : Зелений
пес, 2006. - 352 с.
У Харкові в наш час з'явилося дивне угруповання, що називає себе
"дітьми Дєточкіна", комедійного борця за справедливість із фільму 60-х
"Берегись аватомобиля" Але не це найцікавіше! Головна героїня шляхом
надзвичайно складних слідчих дій з'ясує в фіналі, що двоє із її колишніх
чоловіків якраз і організували цю ватагу сучасних Робін Гудів.
Потаніна І. Історія однієї істерії: роман / І. Потаніна. - Київ: Зелений
Пес, 2007. - 352 с. - (Авантюристка).
Цей роман – третя книжка з тетралогії Ірини Потаніної про Катерину
Кроль, її чоловіка – колишнього опера, сестричку-підлітка з її витівками.

Ромич І. Любов у спадок: роман / Інна Ромич. - Київ: Зелений пес,
2006. – 512 с. – (Мелодії серця)
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.
Ротних Л. Тусовка : повісті / Лариса Ротних, Ніна Дьяченко. – Київ:
Зелений пес, 2008. – 320 с. – (Багаж забіяки)
Книжка суто молодіжного формату, але прочитати її корисно і
батькам. Трохим похмура ситуація змальовується навколо цієї
молодіжної тусовки: низка смертей юних дівчат, якісь таємничі й
страшні події, хтось потрапляє до тюрми, а хтось бавиться
наркотиками…

Сергієнко А. Десять тисяч баксів: роман / А. Сергієнко - Київ:
Зелений пес, 2007. - 288 с.
Він був упевнений - до його скриньки хтось вкинув конверта
з величезною сумою грошей у твердій валюті. Хто це зробив і
головне, навіщо?Думка про благодійний вчинок відпала одразу. Чудес
на світі не буває. Швиденько перелічив - десять тисяч...

Філософ А. Нація білих комірців: роман / Андрій Філософ. - Київ :
Зелений пес, Джерела-М, 2003. – 256 с.
Грабуй награбоване – цим принципом керувалися усі знамениті
лицарі з Великої Дороги – від Робін Гуда з Кармалюком до Іосифа
Джугашвілі з Аль Капоне. Треба тільки знати, де воно лежить, оце саме
награбоване. А тоді легко й інтелігено взяти мільйонів п'ятдесят доларів
– що може бути шляхетніше? Єдине що треба мати трохи олії в голові.
Укладач: бібліограф Василівської бібліотеки для дорослих Нагарнюк Н. В.

