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Сімдесятирічний Влас Алорін пробігає свій 50-ий 

марафон у житті. Щоб привітати його з цією подією 
збирається вся родина, але за святковим столом їх чекає 
новина про смертельну хворобу чоловіка. Він оголошує 
про складання заповіту, за яким буде обиратись 
спадкоємець. Влас пропонує все вирішити його 
улюбленим змаганням – марафоном. Тому всі бажаючі 
члени родини повинні пробігти найближчий марафон в 
місті, і той, хто серед них фінішує першим отримає весь 
спадок.  

Сини від різних шлюбів починають готуватись до 
забігу, але залишається зовсім мало часу. До того ж 
родичів, що бажають взяти участь в боротьбі за мільйони 
Алоріна стає все більше. Тепер вони задаються багатьма 
питаннями. Як перемогти? Чи витримають вони регулярні 
тренування? До кого звернутись за допомогою? Та які 
інші сюрпризи чекають їх на дистанції і хто врешті 
переможе?  

 
ISBN 978-617-7507-72-6  © Афанасьєв Д.В., 2017 

© Художнє оформлення  
                    Шевчук В.С., 2017 

© Видавництво Ліра-К, 2017 

 



ВІДГУКИ 
 
 

 
 

ОЛЕКСАНДР АНДРОСОВ 

продюсер та ведучий української програми  
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учасник багатьох марафонських забігів  
 

 
 

Гарна книга, після прочитання змушує розмірковувати 
навіть тоді, коли ви цього і не очікуєте. Приміряти на собі 
думки героїв, згадувати себе в схожих ситуаціях. 
Особливо, якщо тема, описана в книзі, тобі близька. 

«Завтра кожен переможе» – це книга про людей, 
пошук себе, про подолання. Вона про мотивацію: 
справжню і вигадану. Про те, що важливо, а що – не дуже. 

Я прочитав її на одному подиху, за один вечір. 
Звичайно, це не висока література, і потрапити в програму 
середніх шкіл шанси мінімальні. Але задоволення від 
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прочитаного точно отримано, а багато думок виявились 
схожі з моїми. Герої книги готуються до марафону, і цей 
самий марафон змінює їх майже повністю. Наше життя – 
це також марафон. 

Повсякденні прагнення стати краще себе 
вчорашнього, постійний ріст, спроби вийти за власні межі, 
терпіння і стиснуті зуби коли важко і неймовірна радість 
від перемоги та подолання. 

Прочитавши цю книгу, ви точно не пошкодуєте 
витраченого часу. І як, бонус, зможете краще зрозуміти 
тих людей, через яких кілька разів на рік перекривають 
вулиці вашого міста. 

 



 
 

АНАСТАСІЯ ЮРГАНОВА 

журналіст, літературний критик,  
менеджер гурту «My Last Attempt» 

 
 
 

Надзвичайно приємно бути першою з читачів. Любо 
відкривати для себе молодих, натхненних та, не побоюся, 
талановитих та перспективних авторів. Одним  з таких є 
Дмитро Афанасьєв. Його роман «Завтра переможе 
кожен» – твір, що читається на одному диханні.  

Легке поєднання азартного духу, легкої та смачної 
іронії. Книга наштовхує на роздуми не тільки про героїв 
та лінію їх поведінки, а й змушує зануритися в себе, 
розмислюючи, як би вчинив я. Знаючи, що автор пише про 
марафони не зі стелі, а з власного досвіду, окрім 
захоплення і поваги це викликає не абияку довіру до 
автора та його тексту. 
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ВІД АВТОРА 
 

 
 
 
 

 

 
Фінішувавши на п`ятьох марафонах та трьох 

півмарафонах, з`явилось бажання написати цікаву історію 
про біг. Зосередити в ній найцікавіше з побаченого на 
змаганнях, почутого від спортсменів та тренерів і 
прикрасити все динамічним сюжетом. Створити книгу, що 
буде мотивувати виходити на вечірні чи ранкові пробіжки 
та займатись спортом взагалі. Навіть спробувати 



відповісти на питання, навіщо взагалі ми йдемо на таке 
випробування для себе, а потім це ще входить у звичку та 
стає справжньою традицією. 

Чи вдалось досягнути цієї мети? Це ми дізнаємось, 
тільки коли ви перегорнете останній аркуш цього твору. А 
якщо ви полюбляєте біг, то на вас чекає ще й кілька 
корисних бонусів наприкінці.  

Бажаю вам приємного читання та з нетерпінням 
очікую на відгуки! 

 
 

Афанасьєв Дмитро 
Afanasiev.me (сайт автора) 
 


