
У кожному оповіданні письменниці, 

журналіста, колишнього прес-офіцера 

добровольчих формувань, яка понад 

півтора року провела в АТО разом зі 

своїми героями, читачі знайдуть щи-

рість, реальний патріотизм і дійсне 

прагнення кращого майбутнього на-

шої країни. 



У цій книжці зібрано спогади, фрагменти що-

денника та статей у «Дні», які із окупації для 

автора стали вікном в Україну. Інколи без сві-

тла, інколи без надії на звільнення, інколи без 

можливості повідомити про себе з тенет за-

блокованого міста, яке перетворилося на пас-

тку. Та він був переконаний, що читачі в Киє-

ві чи Одесі, Харкові чи Львові мають зсере-

дини бачити, як Зло розпинає схід нашої кра-

їни. Не лише заради фіксації, не тільки для 

розсмоктування гарячих подробиць, а насам-

перед для правильних висновків. Це та книга, 

типографська фарба якої пахне кров’ю і про-

сякнута слізьми. Вона розповість про втрату і 

біль, про героїзм і безпорадність, про те, що 

довелося пережити українцям на Донбасі і 

що ще доведеться нам винести. Зрештою — 

до чого ми маємо бути готові... 



У віршах, новелах і публіцистичних 

одкровеннях цієї книжки - пережита 

автором правда Майдану і війни. Так 

бачили, відчували і думали мільйони, 

а тільки він знайшов такі слова. 



Роман «Лис» лауреата Шевченківської пре-

мії Мирослава Дочинця - про чоловіка не-

звичайної долі й унікального хисту, який 

шукає в провінції свої загублені сліди, а зна-

ходить сенс життя, нові цінності й нове ко-

хання. Роман читається одним подихом, за-

лишаючи відчуття подарованої долею любо-

вної пригоди. Тут є все - шляхетний етили 

тонка дотепність, призабутий романтизм, 

детективна інтрига, розсипи мудрості, непі-

дробна читабельність. 

Інші детективні історії об’єднані головним 

героєм - слідчим Правиком, який, шукаючи 

злочинні сліди, водночас шукає сенс життя, 

міру справедливості і милосердя. 



Троє молодих людей завдяки гримасі долі 

потрапляють на війну під одним іменем - 

Степан Шагута. Комсомолець воює у ди-

візії «Галичина», син офіцера УНР - у Че-

рвоній армії, а польський жовнір - в УПА. 

Багато років по тому випадково зустріча-

ються двоє їхніх нащадків і між ними спа-

лахує кохання. Герої ведуть родинне істо-

ричне розслідування трьох доль, які пере-

плуталися і стали фактично однією пот-

рійною долею - долею українця у Другій 

світовій війні. 

Назва роману походить від старого язич-

ницького символу - Забудь-річки, що роз-

діляє світ живих та світ мертвих. Саме та-

ка Забудь-річка протікає між поколіннями 

у кожній українській родині. 



«Рогнеда» — роман-сказання про вродли-

ву та гордовиту полоцьку княжну. Все, 

здавалося б, обіцяло їй любов, обожню-

вання і щастя. Але ці надії рухнули вод-

номить, коли красуня Рогнеда опинилася 

в потоці бурхливих подій та суперництва 

двох рідних братів — Ярополка і Володи-

мира Святославичів, коли виклично гор-

до відмовила Володимиру, ще й назвала 

його зневажливо «синомрабині». Таких 

образ Володимир не прощав нікому... 



«Сини змієногої богині» — роман-

есей, що складається з власне роману 

та кількох повістей з однією голов-

ною героїнею — Скіфією, загадко-

вою і таємничою країною вершників 

з луками, тією Скіфією, яка у VII сто-

літті до н. е. під дзвін мечів і співи 

стріл з’явилася на південних тйренах 

України. Легендарна і реальна, повна 

слави і звитяги, знана нам і незнана, 

Скіфія воїнів і хліборобів, царів і во-

ждів, чаклунів і знахарів, войовничих 

амазонок і жриць, земля героїв 

(Ідаифірс, Атей, Скілур) і майстрів 

неперевершених шедеврів, що й нині 

дивують і вражають людство... 



Марина Мнішек, польська графиня, ві-

сімнадцятирічна дочка воєводи з україн-

ського Самбора з Карпат, волею випадку 

(чи історії) стала царицею і жоною двох 

царів тих лихих часів, які на Русі прозва-

ли Смутними, а її — царицею Смути. 

Про це й розповідається в романі Вален-

тина Чемериса. А ще про кохання Мари-

ни до молодого царя Дмитрія, про остан-

ню її любов до козацького отамана Івана 

Заруцького, про криваву трагедію, що її 

спіткала, і про подальшу долю московсь-

кої цариці, чиє життя так рано урвалося 

— у 26 років — у башті Коломенського 

кремля і яка вже після своєї смерті буде 

оголошена відьмою і чаклункою... 



Новий роман Володимира Чемериса 

присвячений доньці Ярослава Мудрого, 

красуні Анні, першій королеві Франції. 

Вона подарувала Генріху І не тільки 

спадкоємця корони — Філіппа, а й знач-

ною мірою змінила хід французької істо-

рії. Смілива, розумна та освічена коро-

лева поступово стає співправителькою 

Генріха. Її підписи стоять поруч з підпи-

сами короля на важливих державних 

указах. Владна і мудра, вона розуміла 

свою роль в управлінні країною. Фран-

ція стала її державою, а французи назав-

жди запам’ятали її як королеву Франції 

— Анну Київську. Але чи була щаслива 

ця жінка і де вона закінчила свій земний 

шлях, про це не знає ніхто... 



«Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров 

степами текла-червоніла»... 

Зі шкільної парти ми пам’ятаємо, як Шевченко у своїй 

безсмертній поемі «Гайдамаки» «скликав» у Холод-

ний Яр відважне гайдамацтво, а ми з хвилюванням 

слідкували за долями Гонти, Залізняка і Яреми Галай-

ди. Та чи було все саме так, як описував Великий Коб-

зар? Як зараз нам ставитися до кривавих подій Коліїв-

щини? Що це було: стихійне повстання українського 

селянства, спланована війна за відновлення незалеж-

ності Української Держави чи «багатоходівка» Росій-

ської імперії? На це питання дає відповідь новий ро-

ман Ярослава Яріша «Судний день». Його сюжет заво-

дить нас у жорстоке XVIII століття, де поміж темних 

пущ Холодного Яру та глибоких байраків запорозько-

го степу кувалися свячені ножі, у той час як у замках і 

палацах жирувало знавісніле від безкарності панство. 

Ось-ось «заспівають треті півні», впаде іскра у порох і 

велике пожарище затопить всю Україну, спом’янувши 

горді часи Хмельницького і Палія. 

Усе ніби й просто... Але була ще й третя сила... 



Нова збірка актуальної публіцистики відо-

мої письменниці — це книга для тих, хто 

не уникає чесних відповідей на нагальні 

питання і переймається викликами, які 

ставить перед українцями сьогодення. Тут 

ідеться про химери «поневоленого розу-

му» та про нові маски й форми, яких набу-

ває в епоху мас-медіа давня війна, про по-

шук героїв, про знакові постаті й тексти, а 

зрештою про те, як гідність і спротив на-

в’язаним правилам гри дають нову надію 

європейській цивілізації. Це ексклюзив-

ний репортаж із гарячих точок інформа-

ційного фронту, де триває боротьба з за-

буттям і байдужістю, які мало не коштува-

ли нам держави. 



Роман «Богиня і Консультант» здатний зла-

мати звичні та зручні стереотипи з шкіль-

них підручників. Володимир Єшкілєв про-

водить читачів за кулісу української історії 

та руйнує нав’язану нам картину владної 

гри глобальних сил. А все починається з 

того, що одного дня хлопці, шукаючи моту-

зку, виламують замок шухляди і натрапля-

ють на камінець, захований серед археоло-

гічного мотлоху. 

Той день назавжди змінює долі героїв ро-

ману, вплітаючи їх у довгу криваву історію, 

що тягнеться крізь століття. Автор інтригує 

читача детективною непередбачуваністю 

пошуків, точністю історичних деталей та 

парадоксальними інтерпретаціями відомих 

подій і фактів. 

У 2010 році за роман «Богиня і Консуль-

тант» Володимиру Єшкілєву була прису-

джена Міжнародна літературна премія 

«Портал». 



У збірці оповідань відомого українсько-

го журналіста й письменника йдеться 

про війну, яка несподівано прийшла в 

Україну і змінила життя й свідомість мі-

льйонів людей. Герої оповідань пов’яза-

ні окладним павутинням особистих сто-

сунків одне з одним і з автором. Вони 

разом з усією країною крокують доро-

гою змін — від застою до революції, від 

Майдану до війни. Історії, які трапля-

ються з героями, видаються не-

ймовірними, але це нова реальність, у 

якій треба навчитися виживати. Книга 

має всі шанси стати в майбутньому од-

ним із літературних документів епохи, у 

якій нам випало жити. 



Мер Львова осідлав смерть і дійняв її до 

живого. Бо вона й гадки не мала ділитися 

своїми секретами. Хотіла взяти місто тихо і 

без проблем. Адже 15 квітня 2015 року — 

час змови! Місто Лева, стародавній прекра-

сний Львів, має померти — так вирішили 

привиди! Гіршої біди місто не знало від за-

снування. Чому його потайки від людей 

треба стерти з лиця землі і хто в цьому ви-

нен — проблема не лишень українського 

красеня. Леву Безрукому знову доводиться 

рятувати світ. І це не перебільшення. Бо ці-

ною тепер є не тільки звільнення однієї не-

прикаяної душі. На шальках терезів — сво-

бода! Пітьма прагне раз і назавжди вкрасти 

в світу сонце!.. 

У час, коли Земля нарешті усвідомила, що 

її епіцентр — Україна, це не дивина... 



Минуло дванадцять років від 

подій, описаних у романі 

«Тамплієри короля Данила». 

Сподівання Данила Галицького 

на допомогу Риму у його боро-

тьбі із Золотою Ордою не спра-

вдилися. На землю Руську зно-

ву прийшли монголи. Король 

Данило помер, так і не виконав-

ши своєї місії. Те, чого не вда-

лося батькові, намагається здій-

снити його син Лев. І саме тоді 

до, Львова знову повертаються 

хрестоносці. Але цього разу — 

не допомагати... 



Розгадати таємницю сатанівського 

лісу береться бойовий офіцер, фрон-

товик Андрій Левченко. Разом із 

ним у небезпечній грі — втікач із 

сталінського табору Ігор Вовк, жор-

стокий капітан НКВС Сомов, дезер-

тир Жора Теплий та повстанський 

сотник Грім, їхні долі сплелися в ту-

гий вузол, кожен має свій секрет. Ко-

му з них вдасться вистояти в двобої 

з перевертнем? 

Детективний трилер, виконаний у 

популярному стилі ретро-роману, 

що захоплює з перших сторінок. А 

фінал обіцяє несподіванки, яких не 

чекав, за його зізнанням, сам автор. 



До видання включено вірші, прозу та листи 

Василя Стуса (1938— 1985) — поета, перек-

ладача, мислителя і дисидента, який став уо-

собленням незламності українського духу. В 

творчості поборював поверховий етногра-

фізм. Його вірші засадничо орієнтовані на 

світові зразки та тенденції. В ранній творчо-

сті відчувається значний вплив філософії ек-

зистенціалізму. Головна книга — вірші 

«Палімпсести»: щоденник буття людини, яка 

мусить реалізувати себе всупереч обстави-

нам. Несистемно сформулював постулати 

філософії «квітування». Естетичні та етичні 

принципи життя виклав у листах з в’язниці 

до рідних, дружини та сина. Член другої 

Української Гельсінкської групи, яку очолив 

після арештів лідерів першої УГГ. 


