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מתורגם-מבוגרים

בסיפור  , "אבק כוכבים"ו" ללכת בדרכך", "הנערה שהשארת מאחור"המכר -מחברת רבי

.אהבה רומנטי שמתרחש בעיירת חוף מנומנמת

אבל החופים  . רוצהשהיתהלעולם לא תוכל להשאיר את עברה מאחור כפי ֵמקאֶלןַלייזה

ביי מאפשרים לה את החופש והביטחון  סילברהבתוליים והקהילה המלוכדת של העיירה 
אלא שאז מגיע  . האנהאז עבור בתה , אם לא בשביל עצמה–שאליהם היא כה כמהה 

.דורמרלהתארח במלון של דודתה מייק 

מאיים לנתץ את כל מה  , עם בגדיו המתוחכמים ועיניו עוכרות השלווה, האנגלי קר המזג

לא רק את העסק המשפחתי ואת המפרץ המשמש משכן : עמלה כל כך להגן עליושלייזה

אלא גם את השכנוע העמוק שלה בכך שאינה ראויה לאהוב , ללווייתנים האהובים שלה

.שוב לעולם

הוא הגיע לעיירה שכוחת . מצפה לעוד נסיעת עסקים שגרתית, לעומת זאת, דורמרמייק 

אט מתחוור לו שתושביו  -אבל אט. האל במטרה להקים בה אתר נופש יוקרתי על חוף הים
–האניגמטית מקאלןלייזהובמיוחד –ביי המט לנפול סילברהאקסצנטריים של מלון 

.מצליחים לחדור ללבו

מתנגשים במעשייה ולייזההיקומים של מייק , בעוד המאבק על צביונה של העיירה מחריף

יודעת מויסו'וג'גשל הומור ונדיבות כפי שרק בתועפותגדושה , מסחררת ושובת לב

.לרקוח



מתורגם-מבוגרים

שנע במרחב שבין ארצות  , אובדן וגורל, רומן היסטורי מסעיר ונוגה על אהבה

.הברית של ימינו לטהראן של ימי ההפיכה האיראנית בשנות החמישים

מוצאת גן עדן ספרותי בחנותו המתפקעת  , צעירה אידיאליסטית חולמנית, רויא

המוכר בעל הנפש  . המקסיםרי'פחכסתות דיו ועטים נובעים של מר , מספרים

נער בעל חוש , בהמן יפה התואר, את הלקוח האהוב עליולרויאהרומנטית מכיר 

.נשבית בקסמו מידורויא, צדק מפותח שרוחש אהבה לשירתו של רּומי

במהלך המהומות  . פורצת ההפיכה, ערב נישואיהם, חודשים ספורים לאחר מכן

היא  , שבורת לב. קשר במשך זמן רבאיתולא מצליחה ליצור ורויאבהמן נעלם 

שישים שנה לאחר מכן יד . נישאת לאחר וממשיכה בחייה, עוקרת לקליפורניה

סוף לשאול אותו את  -והיא יכולה סוף, הגורל מפגישה אותה שוב עם בהמן

לאן נעלם וכיצד , מדוע עזב אותה: השאלות שטרדו את שלוות רוחה כל חייה

?הצליח לשכוח אותה כשהיא לא הצליחה לשכוח אותו מעולם

,  על רקע הסמטאות המאובקות והתוססות בלהט מאבקם של צעירי טהראן

אפוף  , במיומנות ובעדינות סיפור אהבה מפעים וטרגיכמאליאן'מרגרוקמת

.מי ורדים ותבלינים, ניחוחות יסמין

,  באיראן, נולדה בטורקיה להורים יוצאי איראן וחייתה בטורקיהכמאליאן'מרג

החנות למכשירי  .כיום היא מתגוררת בבוסטון. בקניה ובארצות הברית, בגרמניה

והוא אף  , הצית את דמיונם של קוראים רבים ברחבי העולםכתיבה בטהראן
HBOמעובד בימים אלה לסדרת טלוויזיה ברשת 



מתורגם-מבוגרים

,  קאליאבל כשהוא פוגש את , יודע שהוא לעולם לא יתאהב שובואל'ג

קאלי. אתה שוכח מה הבטחת לעצמך: קורה מה שתמיד קורה באהבה

.לאהבה שתמיד קיווה לה, היא ההזדמנות שלו לחיים מלאים

חלפו שנים מאז האירוע ששבר את  . מתקשה להשתחרר מהעברקאלי

היא יודעת שעליה לנסות  . והיא עדיין מסתובבת אבודה בעולם, חייה

אבל היא לא זוכרת איך להיות שוב האישה  , ולהגשים את חלומותיה

.שהיו לה פעם חלומות, ההיא

חולם על  ואל'ג. גדול יותרואל'גאבל הסוד של , שניהם מסתירים הרבה

כאשר לילה אחד  . והחלומות שלו מתגשמים תמיד, אנשים שהוא אוהב

צריכה לקבל  קאלי, ומגלה מהו העתיד שצפוי להקאליהוא חולם על 

ואולי ישנם חיים אחרים  , ואל'גהאם להישאר בקשר עם : החלטה גורלית

?שעליה לחיות

הוא רומן יפהפה ומרגש על האופן  הולי מילרמאתאהבתי אותך בחלום

במיוחד  , מאיתנושבו אהבה משנה אותנו ועל האומץ הרב שהיא דורשת 

אהבתי אותך בחלום היה לרב . כאשר אנחנו יודעים כיצד היא תסתיים

.וזכויות התרגום שלו נמכרו לעשרות שפות, מכר בינלאומי



ישראלי-מבוגרים

חי , גבר יפה תואר עד מאוד וקצר רואי עד מאוד, איתמר דיסקין

בארצות הברית ומגיע ארצה בכל שנה לבדיקות עיניים ולפגישה עם  

הוא מספר  , בערב רווי אלכוהול, באחד הביקורים. אחיו ועם גיסתו

לאחיו על לילה אחד עם אישה שפגשה אותו עשרים שנה קודם לכן  

.ולקחה אותו אל ביתה

, על אהבה וגעגועים, פעמים מעציב ופעמים משעשע, סיפור מפתיע

.שני לבבות ובשר אחד, תשוקה ומריבה, יופי ובדידות

כימים ,עשו,רומן רוסיהוא מחברם של הרומניםמאיר שלו

כתב גם  . שתיים דוביםויונה ונער,פונטנלה,בביתו במדבר,אחדים

קובצי מאמרים  , הדבר היה ככההממוארואת גינת בראת הספר

.וספרים לילדים



ישראלי-מבוגרים

יהודי מעונה שנמלט מגטו  , נאלץ גיבור הסיפור, כשלגופו בגדים של קצין נאצי

,  בחיפושיו הוא מגיע לגן הסקסוני. לחפש לעצמו מקום ללון כדי לשרוד, ורשה

וזו מזמינה  , משרתת צעירה ונאה של קשישה ורשאית, בקסיהשם הוא פוגש 

המבוסס על סיפור  , כך מתחיל הרומן הלא ייאמן של אורית רז. אותו אל ביתה

.אמיתי

בין הצורך ההישרדותי  , עלילתו נעה בין עברן של הדמויות לבין ההווה שלהן

להסתיר זהויות לבין אהבת נעורים ארוטית שלאורה נופלים מסכי השקר בזה 

.אחר זה וזהותם של הגיבורים הולכת ונחשפת

משלבת את גורלן של הדמויות בהיסטוריה של העיר ורשה  , העלילה המרתקת

הולכת ומתגרה  , והיא הולכת ונפרשת בעולם אנטישמי, תחת הכיבוש הנאצי

.בחוקיו של השלטון העריץ עד לפרק האחרון והמפתיע

בשנים  . אורית רז היא סופרת פופולארית ועטורת פרסים לילדים ונוער

.האחרונות היא הולכת וכובשת את מקומה גם בקרב הקוראים המבוגרים

ו׳אני, ׳מי בכלל דיבר על אהבה׳: קדמו לו הספרים. זהו הרומן השלישי שלה

.שלך ואת שלי׳



ישראלי-מבוגרים

.  עומד חייל בטרמפיאדה ומקווה לנס, בשולי כביש באמצע המדבר, בליל חורף

החלון  , מרצדס חדשה נעצרת לידו. הוא לא נאלץ להמתין הרבה, להפתעתו

"?לאן: "וגבר שיושב בפנים שואל, נפתח

.והוא עולה. הטרמפ הזה מגיע עד הבית, יש לו מזל

הנהג המבוגר יכול להיות אבא , גשם מתופף על החלון, מושבי העור רכים

יש  , עם הכפפות השחורות, כי לנהג הזה. אבל התמונה הזאת מטעה. שלו

,  ואף אחד מהם לא יודע. ולחייל הזה יש סוד שאסור שיתגלה. סיפור לא סגור

.איך הלילה הזה יתגלגל, עדיין

עם כל . ועד מהרה הדרך מתחילה להיפרם, הם נוסעים אל תוך החושך

קילומטר שעובר מתברר לשני הגברים שמה שנראה לעין הוא רק חלק קטן  

.והאמת מצמררת. מהאמת

שתי  . הוא מותחן פסיכולוגי המתרחש בלילה אחדרפי טופזמאתמזל עקרב

זהו  . שספק רב אם הוא אפשרי, דמויות מפתיעות מנסות להגיע בו אל יעד

המציאות מאבדת את הבלמים  , ובו לאט ובהתמדה, ספרו השני של רפי טופז

.ומתעלמת מכל תמרור אזהרה אפשרי



ילדים ונוער

.

בספר הזה נמצאים כל המכתבים שכתבתי לאחותי

אני מרשה לכם לקרוא. מאז שהיא נולדה ועד היום

כדי שתבינו עד כמה מעצבנת היא יכולה, אותם

אני בטוח, אם יש לכם אחים או אחיות. להיות

.שתדעו על מה אני מדבר

,ממש קשה איתם–כי ככה זה עם אחים 

.ממש קשה בלעדיהם-אבל ממש

,קריאה נעימה

אח גדול

,זאת אחותי: ב"נ

כשהיא עוד הייתה

תינוקת קטנה וצרחנית



ילדים ונוער

.
של כדור האש הענק

.  התמנתה לראשות הממשלהֶלנגְטריְגֵריישל אמאלפני שמונה חודשים 

.עכשיו מישהו רוצה להרוג אותה

הן  . החיים שלה התהפכו, להנהיג את המדינהגריישל אמאמאז נבחרה 

נאלצו לעזוב את הבית שלהן ולעבור למעון הרשמי של ראש הממשלה  

מתלווים אליה שומרי  , הולכתשגריילכל מקום , עכשיו. 10דאונינגברחוב 

ההתנהגות  , ההופעה שלה. המדיה לא מניחה לה לרגע, וגרוע מכול. ראש
.  לשפוט, להעיר, לכתוב, לכולם יש מה לומר–אורך החצאיות שלה , שלה

הצלקות מגירושי הוריה והנישואים החדשים והמפתיעים של אמה עדיין  

.היא לא אוהבת את החיים האלה. היא לא אוהבת את אביה החורג. טריות

גריי. שיכורה מחוץ למועדון לונדוני מגיע לכותרות העיתוניםגרייצילום של 
מתוחכמים  , צעירים יותר–וצוות חדש של שומרי ראש , מרותקת לבית

מספרת  , אחת השומרות החדשות, וליה'ג. מחליף את הצוות הישן–יותר 

מנסה  גרייכאשר . שארגון טרור חדש מאיים לרצוח אותה ואת אמהלגריי

אחד האנשים שמבין בדיוק  . היא נתקלת בחומת שתיקה, לברר עוד פרטים

.  גריישל אמאבנו של האויב הפוליטי של , ֶמִקינַטיירייק 'מה קורה הוא גֵ 

?האם היא יכולה לסמוך עליו

שומעת שיחה  גריי, בעודה מתגנבת במסדרונות הממשל, לילה אחד

המצב חמור הרבה יותר ממה שצוות האבטחה של אמה  . שמזעזעת אותה

חרדה ? הממשלהראשתאבל האם מישהו יאמין לבת הפרועה של . משער

אבל היא  . חייבת למצוא הוכחהגריי, לאמה ולמדינה שלה, לעצמה

.מוכרחה לפעול במהירות

.השעון מתקתק

כתבת פלילים והיום היא סופרת ספרי מתח לנוער  היתהדֹוֶהרטייי 'סי ג  

24-ותורגמו ל, ספרי תיכון לילה היו לרבי מכר בארצות רבות. ולמבוגרים

.היא מתגוררת באנגליה. שפות



ילדים ונוער

.

של כדור האש הענק
גרג פורש  , אחרי הפסד צורם ביום הספורט של החטיבה

,  שלו לא מוכנה לוותראמאאבל . מהתחום באופן רשמי

והיא משכנעת אותו להצטרף לקבוצת כדורסל ולהתחיל  

ולמרות שגרג  . כבר עכשיו את ״המסע האולימפי״ שלו

,  משתדל מאוד להישאר על הספסל ולהפוך לבלתי נראה

הוא מוצא את עצמו רגע לפני שריקת הסיום של משחק  

האם הוא יחטיא את  . הגמר כשהכדור בידיים שלו

או ינצל את ההזדמנות להפוך  , הזריקה הגורלית

…הכול אפשרי, בספורט? לכוכב־על

.  בסדרת יומנו של חנון16קליעה גורלית הוא הספר ה־

250נמכרו ביותר מ־, שפות65ספרי הסדרה תורגמו ל־

שבועות ברציפות  750מיליון עותקים ומופיעים מעל 

גם בישראל  . טיימסהניו־יורקשל רבי־המכרברשימות 

ונכללים שוב  רבי־המכרמככבים ספרי הסדרה ברשימות 

ושוב בקטגוריית הספרים האהובים במצעד הספרים של 

.משרד החינוך



:שעות הפתיחה שלנו

8:30-15:30ראשון

12:00-17:30שני

8:30-15:30שלישי

8:30-15:30חמישי

02-9958997



!להתראות
ספריית מטה יהודה

הדבר המדהים  "

בספרים הוא  

שהם נותנים לך 

לטייל מבלי להזיז  

את הרגליים  

."שלך


