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БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 



 

Андрухович, С. Фелікс Австрія : роман / Софія Андрухович. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2015. - 288, [1] с. 

Анотація: 

Станіславів кінця XIX - початку XX століття. Звичайне місто на кресах 

«щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно 

закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами 

всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на 

шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків 

щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох жінок, що 

переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв'язку, який не дає ні 

жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти. 

 

 

 

Бадрак, В. Стратегии гениальных женщин / Валентин Бадрак. - Харьков : 

Фолио, 2008. - 446, [1] с. 

Анотація: 

У книзі розповідається про видатних жінок: Клеопатра, Катерина II, 

Олена Блаватська, Марина Цвєтаєва, Коко Шанель, Мерілін Монро, 

Маргарет Тетчер та інші. Їх життєві долі різноманітні, багатогранні, але 

всі вони мають риси, характерні успішним жінкам. Автор, аналізуючи їх життєві 

шляхи, показує, як народжувались та формувалися їх таланти, як починаючи з нуля, 

добивались визнання, але не змогли вони лише одного – підтвердити слова Шарля 

Бодлера: «Жінка – це запрошення до щастя». 

 

 

 

Булычев, К. Подземелье ведьм : фантаст. повести / Кир Булычев. - М. : Эксмо, 

2013. - 1084, [2] с. - (Отцы-основатели: русское пространство) 

Анотація: 

У цей том творів Кіра Буличова увійшли два цикли творів. Перший – 

дилогія про агента космічного флоту, космонавта Андрія Брюса. Другий 

том об'єднує твори, в яких події відбуваються в місті Верьовкіно 

Тульскої області. Том доповнюють зовсім різні за сюжетом, стилем та 

інтонацією повісті «Ваня + Даша = любов», «Тайна Урулгана» та роман 

«Улюбленець». 

 

 

 

Вильмонт, Е. Девственная селёдка / Екатерина Вильмонт. - М. : Астрель : 

АСТ , 2009. - 284 с. 

Анотація: 

Журналістка Родіон Шахрін, збираючись у відпустку на острів Корфу 

(Греція), навіть уявити не могла, в яку ситуацію попаде! Спонтанне і 

раптове, безнадійне кохання змушує старого холостяка поступитися 

своїми принципами. Але чи варта чогось ця гра? 

 



 

Вильмонт, Е. Мимолётности, или Подумаешь, бином Ньютона! / Екатерина 

Вильмонт. - М. : АСТ  : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 286 с. : рис. 

Анотація: 

Героїня роману Фаїна вирішує почати нове життя в іншій країні і 

начебто у неї все гарно складається, але зустріч з чорним котом все 

ставить на свої місця, і вона повертається в Москву, на колишню свою 

роботу. Але не даремно говорять, що двічі в одну річку не ввійдеш... І хіба можна 

жити без кохання? Але розібратися, де дійсно кохання, а де просто так, не так вже і 

легко... 

 

 

 

Вильмонт, Е. Танцы с Варежкой / Екатерина Вильмонт. - М. : АСТ  : Астрель, 

2010. - 319 с. 

Анотація: 

Ця книга є продовженням «Артистка, блін!». Варю закрутило у вирії 

справ і подій, але головним для неї залишається кохання, хоча тут не  

все просто... 

 

 

 

Гавальда, А. Мені б хотілось, щоби хтось мене десь чекав : [зб. новел] / Анна 

Гавальда ; з фр. пер. Євгенія Кононенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 

143 с. 

Анотація: 

До цієї збірки ввійшло 12 новел відомої французької письменниці Анни 

Гавальди, яку ще називають «ніжним Бельбеком». Це історії з життя і про 

життя, зовнішня простота якого приховує безліч потаємних бажань, 

страхів, мрій та образ, а головне – любові у найрізноманітніших її виявах. Вони 

надихають на роздуми, допомагають змінити звичний кут зору і побачити довкола 

себе те, чого раніше не помічав. Побачити і зрозуміти. 

 

 

 

Гнатко, Д. Катерина : роман / Дарина Гнатко. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 252, [1] с. : мал. 

Анотація: 

Катруся росла без мами, а коли в хаті з'явилася мачуха, її життя взагалі 

стало нестерпним. Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду, 

навіть хоче одружити пасербицю з огидним сотником Яковенком. Але 

Катерина вже закохана в пана Криштофа Гнатовського, який відповідає 

їй тим самим почуттям. Та чи зможуть бути щасливими колишня кріпачка й 

заможний граф? 

 

 

 

 



 

Ґудзь, Ю. Барикади на Хресті / Юрко Ґудзь. - Тернопіль : Джура, 2009. - 247 с. : 

портр. - (Українська Реконкіста) 

Анотація: 

У книгу входять твори: «Барикади на Хресті», «Не-Ми», «Ісихія». 

«… поміж всього і всіх проза поета Юрка Ґудзя має своє, окремішнє 

місце в сучасній літературі, має свої, тільки їй властиві інтонації, що 

впізнаються вже з перших рядків… Це проза осяєна, точніше б сказати – онімблена 

таким болем і радістю, піднесена на такий рівень пошуку невимовного, потаємного, 

їхнього бодай часткового відображення у власному тексті, що диву даєшся, як 

автору вдається органічно поєднувати це поезійне сяйво з жорсткою (я б сказав – 

навіть жорстокою) реальністю заявленого письма, його закоріненістю в глибини 

світла й темряви людського буття, нашого з вами щодення…» (Євген Концевич). 

 

 
 

Гуменюк, Н. Коханий волоцюга : зб. оповідань / Надія Гуменюк. - Харків : 

Клуб Сімейн. Дозвілля, 2014. - 220, [1] с. : мал. 

Анотація: 

Вісім маленьких повістей про кохання. Вісім простих історій, що 

поцілять у саме серце, пройдуть наскрізь і залишать по собі спогади... 

Спогади про своє. Бо в кожного з нас є історія, переживши яку 

зрозумієш, що вже ніколи не будеш таким як раніше. А якою вона була – 

запаморочливо щасливою чи пронизливо болісною або тою та іншою одночасно, – 

мабуть, не так уже й важливо. Важливо, що вона привела тебе до себе. 

 

 
 

Дашвар, Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 378, [1] с. 

Анотація: 

Ніч проти 30 листопада 2013 року багато чого змінює і в житті країни, і в 

долі киянки Мар'яни Озерової. Після розміреного напівсонного існування 

дівчина опиняється у вирі подій і несподіваних зустрічей: виснажливі 

чергування на Майдані, зникнення коханої людини та пошуки нащадків у сьомому 

коліні славного козака Яреми Дороша, яких прокляла його дружина – зарозуміла 

шляхтянка Станіслава. Та чи не даремні пошуки? Адже перед цими щасливцями 

постає непростий вибір – незліченні скарби, що їх мають успадкувати від свого 

предка, чи кохання і воля... 

 

 
 

Дочинець, М. Місячна роса : афоризми : окришини життя : мініатюри / 

Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2012. - 174, [1] с. 

Анотація: 

Ріка життя приносить нам живі краплини радості. Зоряне небо засіває в 

наші серця золоті крихти одкровень. Вітри долі навіюють думки-істини, 

сумніви, іронію і печаль... Ми все це ревно збираємо, щоб залишити по 

собі – як слабенькі відблиски душі в інших душах. 



 

Дюкре, Д. В постели с тираном / Диан Дюкре = Femmes de Dictateur 2 / Diane 

Ducret. Кн. 2. Опасные связи. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 

2012. - 509 с. 

Анотація: 

Фідель Кастро, Саддам Хусейн, Рухолле Хомейні, Слободан Мілошевич, 

Кім Чен Ір, Усама бен Ладен – поруч з іменем кожного диктатора можна 

написати жіноче ім'я, і не одне. Саддам Хусейн віддавав перевагу 

блондинкам і завжди мав бажане. Фідель, у якого було стільки коханок, скільки 

сигар, зумів збудити в завербованій ЦРУ Мариті Лоренц таке почуття, що вона не 

змогла вилити отруту в його келих... У бен Ладена було стільки дружин, скільки 

дозволяє іслам, поки одна з них не зажадала розлучення... 

 

 

 

Дяченко, М. Варан : [избр. произведения] / Марина и Сергей Дяченко. - М. : 

Эксмо, 2008. - 569, [2] с. - (Миры М. и С. Дяченко) 

Анотація: 

У романі «Варан» Марина і Сергій Дяченко знову вертаються до 

улюбленого жанру фентезі – яскравому, захоплюючому та 

романтичному. 

Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять дива і знають наперед думки 

простих людей. Захоплюючи пригоди, неймовірні тварини, живі поля і ліси - у 

романі Марини та Сергія Дяченків «Варан» є все, що потрібне «справжньому» 

фентезі. Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших, – філософський зміст, 

одвічні питання, на які, можливо, немає відповіді, але які повинна задати собі кожна 

людина. 

 

 

 

Дяченко, М. Скитальцы. Т. 2. Преемник. Авантюрист / Марина и Сергей 

Дяченко. - М. : Эксмо, 2009. - 731, [1] с. 

Анотація: 

Іржавіють золоті медальйони. Трагедії минулого переслідують 

нещасного полковника Егерта Солля – його син є дитиною негідника, 

який був вбитий полковником; його дружина божеволіє. 

Він засуджений та винний, він знає дату своєї смерті. Чи зуміє Ретано Рекотарс 

відмінити вирок? Чи зуміє прожити життя за один рік? Справжнє людське життя? 

Дяченко Марина і Сергій підводять своїм романом підсумок у взаємовідносинах 

людства, магів та Третьої Сили. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Еко, У. Празький цвинтар : роман / Умберто Еко. - Харків : Фоліо, 2012. - 632, 

[1] с. : мал. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-5749-5. 

Анотація: 

У «Празькому цвинтарі» є змови, підземелля, повні трупів, кораблі, що 

злітають на повітря посеред виверження вулкана, і так далі й таке інше. 

Втім, у читача, що має гарну звичку думати, відразу ж виникає відчуття, 

що про все це він уже десь чув або читав. І це дійсно так. Крім капітана Симоніні, 

головного героя книжки, усі інші персонажі нового роману Умберто Еко існували 

насправді й робили саме те, що описане... 

 

 

 

Корній, Д. Зворотний бік сутіні : роман / Дара Корній. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2016. - 284, [1] с. 

Анотація: 

Переймаючись особистими проблемами, заклопотані повсякденними 

справами, не одразу помітили могутні боги непримітну постать у сірому 

каптурі. Вона тихо приходила одного дня і пропонувала маленьку 

послугу в обмін на маленьку обіцянку. І зникала до пори, залишивши по собі лише 

запах цвілі. Хто ж перший роздивиться сіре павутиння сутінок, що сплітається над 

крилами Птахи і шаленими вітрами Стриба, над світами темних і світлих? Хто 

перший знайде втікачку Мальву, аби відновити рівновагу чи повернути прадавній 

Хаос? 

 

 

 

Кремінь, Д. Замурована музика : лірика : симфонії : поеми / Дмитро Кремінь. - 

Київ : Ярославів Вал, 2011. - 359 с. : рис. - (Сучасна поезія) 

Анотація: 

У новій книзі відомого поета зібрано кращі лірико-філософські твори та 

вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. 

Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра Кременя, 

які виділяються своєю оригінальністю навіть на тлі сьогочасного формотворчого 

багатства вітчизняної та світової поезії. 

 

 

 

Лепкий, Б. Мазепа / Богдан Лепкий. - Донецьк : БАО, 2015. - 478, [1] с. 

Анотація: 

На сторінках роману читачі зустрінуться з відомими історичними 

персонажами – гетьманом України Іваном Степановичем Мазепою, 

генеральним писарем Пилипом Орликом, небожем гетьмана 

Войнаровським, полковником Чечелем та багатьма іншими. Читач, дещо знайомий з 

історією, шукатиме у творі розповідь про палке кохання Мотрі Кочубеївни та Івана 

Мазепи, і він знайде її – сувору й просту, як саме життя. 

 



 

 

Лис, В. Графиня : роман / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 219, [1] с. 

Анотація: 

Події роману розгортаються у різних часових просторах, між таємницею 

дару митця і гординею й помстою. Тут психологічні стосунки між 

героями гостріші за будь-який детектив. З якою метою, як і кількасот 

років тому, в маленькому містечку на Волині хтось убиває собак, наводячи жах на 

мешканців? Навіщо талановита художниця Люба Смажук раптово прагне зустрітися 

зі шкільним учителем малювання в місті свого дитинства? Чому всі химерні події 

обертаються навколо неї та графині Венцеслави, яка погордливо позирає з єдиного 

вцілілого свого портрета? Лише картини берегтимуть таємницю – до останньої 

сторінки... 

 

 

 

Лукащук, Х. Курва : [роман] / Христина Лукащук. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2013. - 237 с. : мал. 

Анотація: 

Марті є чим поділитися з подругами. Їхні посиденьки – таке собі «Секс і 

місто» по-українськи. Але їй нема чим похвалитися: закохуватися в 

одружених чоловіків – Мартина карма. Коли вони з Остапом планували 

власне весілля, вона й гадки не мала, що десь під Івано-Франківськом на нього чекає 

жінка та двійко діток... Другий, Павло, нічого не приховував, але розлучатися не 

схотів. Чим закінчаться Мартині спроби номер три й чотири, якщо достеменно 

відомо, що п'ятої не буде? 

 

 

 

Максвелл, К. Когда мечты сбываются : роман / Кэти Максвелл = When Dreams 

Come True : A Novel / Cathy Maxwell. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. 

Досуга, 2013. - 334 с. 

Анотація: 

У лорда Пірса Керрієра є все, окрім нареченої. І він покохав чарівну 

незнайомку, тільки-но побачивши її в човні, який пристав до узбережжя 

Корнволла. Коли зеленоока красуня Іден відповіла лордові Пірсу 

взаємністю, здавалося, що щастя молодят триватиме цілу вічність... Та що він скаже, 

коли довідається, що мистецтва дарувати неземну насолоду в ліжку його дружина 

навчалася в борделі? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пайпер, К. Красота / Кэти Пайпер = Beautiful / Katie Piper : док. повесть. - 

Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2012. - 285 с. : фот. цв. 

Анотація: 

Зліт телевізійної кар'єри, фотосесії для журналу Maxim – життя Кеті було 

схоже на казку, яка перетворилася... на страхіття після зустрічі з Денні 

Лінчем. Незабаром симпатичний шанувальник показав своє справжнє 

обличчя. Зґвалтувати красуню модель йому було замало: за його наказом її обличчя 

облили кислотою. Вона дивом вижила, а побачивши себе у дзеркалі, пошкодувала 

про це. Вона пройшла крізь біль і страждання, через жах і приниження, але вистояла 

й перемогла! 

 

 

 

Призрачный мир : сб. фантастики / [под ред. Г. Панченко]. - Харьков ; 

Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2014. - 634, [3] с. 

Анотація: 

Унікальна колекція вітчизняної фантастики! Генрі Лайон Олді, Марина 

та Сергій Дяченко, Андрій Валентинов, Олег Дівов, Володимир Васильєв 

і багато інших авторів відкриють читачеві двері в інші, примарні, світи... 

 

 

 

Роздобудько, І. Ґудзик : роман / Ірен Роздобудько. - Вид. 4-те. - Київ : Нора-

Друк, 2015. - 222, [1] с. - (Читацький клуб). 

Анотація: 

Фатальна зустріч у мальовничому куточку Карпат змінила життя 

головного героя Дениса. Він пройшов всі круги пекла в Афганістані, але 

вижив. 20 років потому ми знову бачимо Дениса, але тепер він – 

успішний керівник рекламної компанії. Проте минуле кохання знову увірвалось в 

його життя, і все летить шкереберть. 

У цьому романі немає смертей і катаклізмів, але трагічне непорозуміння між 

головними героями спричиняє драматичні події. Кожен герой книги по-своєму 

прагне щастя та не вміє цінувати подарунки долі. А тим часом янгол грає маленьким 

ґудзиком... 

 

 

 

Роздобудько, І. Ґудзик-2. Десять років по тому : роман / Ірен Роздобудько. - 

Київ : Нора-Друк, 2015. - 319 с. - (Читацький клуб). 

Анотація: 

Колись він втратив все: кохану людину, смак до життя, сенс працювати в 

іншій країні, що поволі котиться в прірву... 

Але життя не зупинилося. Улюблені герої знову зібралися разом: Денис, 

Ліка, Єлизавета Тенецька. 

Десять років по тому... 

 



 

Роздобудько, І. Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. - Вид. 3-тє. - 

Київ : Нора-Друк, 2016. - 246, [1] с. - (Читацький клуб). 

Анотація: 

Можливо, ви їх зустрічали... 

Тих, хто за одну-дві хвилини здатен зробити чи виправити помилку. 

Тих, хто, ховаючи від «вогнів великого міста» справжні почуття під 

маскою іронії, здатен «їхати світ за очі» у пошуках пригод або слави, не розуміючи, 

що шукає себе. Тих, кого називають неприкаяними, адже вони живуть на межі добра 

і зла і кожної хвилини можуть зробити крок у будь-який бік. 

 

 

 

Седой, Н. Бандитский передел / Николай Седой. - Донецк : БАО, 2014. - 

286, [1] с. 

Анотація: 

У Москві банда Семена Семика, що працює на полковника ФСБ, ось уже 

кілька років успішно грабує банки. Банда готується до пограбування 

підпільного підприємства з ограновування коштовних каменів, яке 

належить відомому кримінальному авторитету. Однак усе йде не так гладко, як 

передбачалося... 

 

 

 

Скрипник, О. За золотом Нестора Махна / Олександр Скрипник. - 2-ге вид., 

перероб. і допов. - Київ : Ярославів Вал, 2011. - 302, [3] с. : портр., рис. 

Анотація: 

У пригодницькій повісті «За золотом Нестора Махна» розповідається 

про драматичну історію пошуку махновським ад'ютантом Іваном 

Лепетченком цінностей, схованих на території Гуляйпільського району 

та в інших місцях. 

У другому розділі книги публікуються листи Махна і його бойових товаришів, 

спогади, свідчення та інші документальні матеріали, які проливають світло на 

пошуки золота, а також життя і діяльність махновців у еміграції. 

 

 

 

Талан, С. Купеля : збірка / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 236, [2] с. 

Анотація: 

Софійка відчула біду, тому благала Сашка не їхати в чергове 

відрядження. Із лагідною посмішкою він сказав, що повернеться за 

кілька тижнів, однак цього не сталося... Дівчина у відчаї! Від рідних 

хлопця вона дізнається, що спіткалося лихо і її Сашко потрапив до лікарні. Однак, 

побачивши його, Софійка розуміє: усе набагато страшніше... 

 

 

 



 

Талан, С. Оголений нерв : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейн. 

Дозвілля, 2015. - 538, [2] с. : мал. 

Анотація: 

Мирне й спокійне життя, міцна родина, вірні друзі... Усе, що здавалося 

непохитним, перевернулося догори дном. Війна розирає навпіл усі 

зв'язки, і рідні люди й вірні друзі стають ворогами... Кілька місяців 2014 

року Сєвєродонецьк перебував під владою ополченців. Цей короткий проміжок часу 

став нездоланним для родини Насті Агафонової, чиї син і дочка опинилися по різні 

боки барикад... Так само розійдуться й шляхи друзів Геннадія, нерозлучних 

змалечку хлопців. Бо війна проходить і по родинах, і по душах... 

 

 

 

Ткаченко, Г. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок : роман / Ганна 

Ткаченко. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2015. - 317 с. 

Анотація: 

Чернігівщина, перша половина XX століття. Буремні часи – революція, 

НЕП, колективізація, голод... Савелій Руденко, нащадок запорізьких 

козаків і добрий господар, одного дня утратив усе... Його донька, юна 

Маня, покохала червоноармійця Миколу. Але, коли батька заарештували, той, кому 

вона віддала своє серце, відмовився їй допомогти... Роки по тому, вже в часи Другої 

світової, Маня зустріла Миколу в таборі військовополонених. Він благає пробачити 

і врятувати його. Чи пробачить йому дівчина? 

 

 

 

Сирота, Л. Припятский синдром : роман / Любовь Сирота. - Харьков ; 

Белгород : Клуб Семейн. досуга, 2016. - 218, [3] с. 

Анотація: 

Відчайдушну спробу докричатися до тих, хто, сидячи у великих 

кабінетах, вирішує долю чоловіків і жінок, старих і дітей, добровольців-

ліквідаторів, лікарів, музикантів, поетів, назвали прип'ятським 

синдромом. Країна, яка незабаром була зруйнована, як четвертий енергоблок на 

ЧАЕС, брехала в усьому. Прип'ячанка Ірина, хвилину за хвилиною відновлюючи в 

пам'яті події фатального квітня, з останніх сил бореться за те єдине, що залишилося 

у неї з минулого життя, – сина, який потребує коштовної операції... 

 

 

 

Уельбек, М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек. - Харків : Фоліо, 

2012. - 344, [3] с. - (Карта світу). 

Анотація: 

Чи випадало вам будь-коли читати книжку, на сторінках якої автор... 

убиває себе? Перед вами саме такий випадок. Митець і суспільство, 

покликання і гроші, самотність як свідомий вибір, самогубство як 

боягузтво – про все це говорить письменник у своєму новому романі. Говорить 

сміливо і чесно. 



 

Хіміч, М. Байстрючка : роман / Марія Хіміч. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 

2016. - 222 с. : мал. 

Анотація: 

Сімейна сварка закінчується для Ксеньки страшним ударом! Її старша 

сестра Варварка видає мамин секрет: у Ксені інший тато! Стурбована 

дівчина вирушає на пошуки нової батькової родини. В електричці вона 

знайомиться з Марком, який не лише допомагає віднайти правду, а й стає її першим 

коханням. Проте на дівчину чекає ще один удар: інша батькова жінка має сина – і це 

Марко... 

Чи зможе юна Ксенька розставити всі крапки над «і» у цій недитячій історії? 

 

 
 

Цвейг, С. Нигде в Африке : [роман] / Стефани Цвейг. - СПб. : Азбука-классика, 

2009. - 381, [1] с. 

Анотація: 

Сім'я успішного адвоката Вальтера Редліха опиняється в Кенії – без 

розуміння мови, без засобів до існування, без надії знову мати втрачену 

родину... Цей роман наповнений драматизмом, гумором, гіркою іронією, 

незабутніми персонажами та неповторним африканським колоритом. 

 

 
 

Шилова, Ю. Я стерва, но зато какая, или Сильная женщина в мире слабых 

мужчин : [роман] / Юлия Шилова. - М. : АСТ  : Астрель ; Владимир : ВКТ, 

2010. - 315, [1] с. 

Анотація: 

Анфіса дуже вродлива і жоден чоловік не може встояти проти її чар. Але 

їй набридло міняти шанувальників і вона вирішує вийти заміж за 

першого ліпшого. Вродливий син банкіра хоче скоріше одружитися на 

ній. Справа в тому, що заможний дідусь, який живе за кордоном, пообіцяв віддати 

йому своє багатство, якщо той одружиться. Анфісі подобається молодий чоловік, 

тим паче, що їй перепаде теж великий куш. Молодята відправляються в Німеччину 

продемонструвати: умови мільйонера виповнені. Але дідусь раптово помирає і, 

виявляється, що він переписав заповіт на користь... Анфіси! Тепер вона дуже 

заможна, але чи зможе змиритися з цим сім'я чоловіка? 

 

 
 

Шнайдер, В. Записки сільського єврея / Вячеслав Шнайдер. - [Вид. 2-ге 

перероб.]. - Житомир : Рута, 2016. - 117, [2] с. : мал. 

Анотація: 

Це єврейський погляд на українську провінцію, культурно 

дистанційований і, водночас, ніби зсередини. Вражаюча відвертість, 

парадоксальність мислення, точність художньої деталі, глибина 

проникнення в сільське життя Центральної України у поєднанні з блискучим 

гумором перетворюють «Записки сільського єврея» на екзотичну мандрівку в 

глибини українського провінційного космосу. 


