חדש על המדף  2תשעח
תכון תפלתי  /הרב דוב זינגר
הספר הוא נסיון ייחודי לפתח שפה ייעודית לעבודת הלב ,שפת התפילה .הוא מציע מגוון
מתכוני תפילה – הנחיות והדרכות מעשיות המיועדות לסייע לכול אחד ואחת ,מתפללים
ותיקים ואלו המחפשים את דרכם ,להיכנס לתוך עולמה של התפילה ולשכלל את כישרון
הפילול.
העולם שנשאר מאחור  /אורית עוזיאל
דני בן העשר מפליג לבדו אל מעבר לים לבקר את סבא וסבתא שלו .הביקור המשפחתי
נקטע עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ב  -1בספטמבר ,והופך למסע הרפתקאות מפחיד של
בריחה מהתופת בחזרה לארץ ישראל .סיפור מותח ומרתק שמבוסס על אירועים אמיתיים.
וילובי  /לויס לורי
רשעים ,יתומים נטושים ,מיליארדר אומלל ,אומנת שלא סובלת שטויות ויורשים אבודים  -כל
אלה מופיעים בסיפורה של משפחת וילובי חסרת הרסן – פרודיה פרועה ....הסיפור הוא
מחווה מצחיקה וסוחפת ליצירות ספרות מפורסמות.

ארץ האגדות :מסעותיו של הסופר ()5
המשך...
 93רמזים :בלי מעצורים :נקודת הפריצה ( / )2ג'ף הירש ; הספירה לאחור ( / )9נטלי
סטנדיפורד; נקודת ההתלקחות ( /)4גורדון קורמן
המשך הסידרה...
החברים של אדם  /אורה קרופיק
חברות אמיצה העומדת במבחן ,בצד התמודדות עם קשיים בבית ובכיתה ,כשברקע  -כל
אחד ומשפחתו המיוחדת.
מתגלגלת  /ויקטוריה ג'יימיסון
אסטריד בת השתים-עשרה תמיד עשתה הכול יחד עם החברה הכי טובה שלה ניקול.
לכן כשנרשמה לקייטנה של רולר דרבי היא הניחה כמובן מאליו שגם ניקול תירשם.
אבל ניקול הולכת יחד עם חברה חדשה לקייטנת מחול .זוהי תחילתו של הקיץ הקשה ביותר
בחייה של אסטריד ...רומן גרפי לילדים ולנוער שעוסק בחברּות ,ברצון להיות שונה ,בעוצמה
נשית ורולר-דרבי...
לוקווד ושות' :הגולגולת הלוחשת
ספר נוסף המתרחש בסוכנות הבילוש ,שם מנסים לפתור את תעלומת הגולגולת הלוחשת
הכלואה בצנצנת הרוחות שלהם .חלק השני בסדרה מצמררת ,מלאת מתח ,הומור ורוחות
רפאים ממש מפחידות.
כשתגיע אלי  /רבקה סטד
מירנגה וחבר שלה סאל היו עד גיל  11נפשות תאומות אך קרה משהו ,וסאל מתחיל
להתרחק ממנה .פעם הם היו חוזרים ביחד מבית הספר .בדרך היו ילדים-בריונים ,שקצת
הציקו .אך יותר נורא היה האיש הצוחק .הומלס שעמד בפינת הרחוב ,או שכב מתחת לתיבת
דואר .יום אחד מירנדה מתחילה לקבל פתקים קצת מבולבלים אבל חוזי עתיד .הראשונה
היתה פיסת ניר קטנה" :אני מגיע להציל את החיים של החבר שלך ואת החיים שלי".
בספר יש הרבה תמימות ,חברות והתבגרות  ,והתכתבות עם הספר "קמט בזמן".

השתיקה של יורי  /דורית אורגד
מיהו הילד הפצוע ומדוע לא בא איש ,מלבד איליש וסבתו ,לבקר אותו? החידה הזאת מלווה
את איליש ,הנער שעלה ממוסקבה — ומתגורר עם הוריו במרכז קליטה באשדוד — לאורך
שנתו הראשונה בישראל .סיפור על חייהם של עולים מחבר העמים וקשיי הקליטה בארץ.
תיק נוער  :1סיכון כפול  /ליעד שהם
דנה בת ה 11-לוקחת על עצמה משימה להחזיר לעבודה במשטרה את אביה .לשם כך היא
יוצאת לחקירה עצמאית ומנסה להתקרב אל נער חשוד ולהוביל אותו להודאה .אך מה שהיא
מגלה מערער את עולמה והיא יוצאת למסע לחקר האמת.
כשניפגש שנית  /קריסטין הרמל
אמלי אמרסון בת יחידה ויתומה מאם שאביה נטש אותה שהייתה ילדה קטנה .סבתה
המשיכה לתמוך באמלי עד שלימים נפטרה גם היא ואמלי נשארת לבדה .יום אחד היא
מקבלת ציור יפיפה שמשנה את חייה ובו פתק שכתוב" :סבא שלך מעולם לא חדל לאהוב
אותה" .היא מחליטה לצאת למסע בעקבות עברה המשפחתי ומגלה סיפור אהבה בין אסיר
גרמני לבין חוואים אמריקאים .האם הוא קשור לשושלת המשפחתית שלה?
חרב הזכוכית ()2
ספר המשך ל"מלכה אדומה" .מייר קוראת תיגר על עליונותם של הכסופים ועל המשך
שלטונם האכזרי והבלתי מעורער .והיא לא היחידה .מייר מגלה שיש עוד רבים כמוה ,ושרובם
אפילו לא יודעים על כך .היא מבינה שיש רק דרך אחת להציל את עצמה ואת בני עמה
מרודנות הכסופים ,והיא מחייבת אותה לצרף בני תמותה למלחמה בשלטון הכסופים ובעיקר
במייבן ,יורש העצר שרודף אותה אישית .
שרלוק הולמס והפרחחים מרחוב בייקר המפגש ה אחרון :חקירה מס'  / 4טרייסי מק
ומייקל סיטרין
שרלוק הולמס לא פעל לבדו .חבורה נאמנה של ילדים חסרי בית ,המוכרים בשם הפרחחים
מרחוב בייקר ,סייעה לו בפתרון תעלומות הפשע שלו :אוזי המבריק ,ויגינס הערמומי ,רוהאן
הענק העדין ,אלפי השובב הקטן והאחרים .תחילתה של ההרפתקה הנוכחית היא בקרקס;
מי מתנכל לזלינדאים המופלאים? האם לג'ונסים המעופפים יד בדבר? ומה הקשר של פילאר
הצוענייה הקטנה לכל הסיפור?
חיות הפלא והיכן למצוא אותן :התסריט המקורי  /ג'יי .קיי .רולינג
המָ אגיזֹואֹולֹוג ניּוט סלמנדרה ,שהגיע זה עתה לארצות הברית ,תיכנן רק עצירה קצרה בניו
יורק .אבל כאשר מזוודת הקסמים של ניּוט נלקחת ממנו בטעות ,וכמה מחיות הפלא שלו
נמלטות אל העיר ,צרות קסומות עומדות לפקוד את כולם ...תסריט בהשראתו של ספר
הלימוד המקורי בבית הספר הוגוורטס.
תכריח אותי  /לי צ'יילד
לג'ק ריצר אין שום יעד .ויש לו את כל הזמן שבעולם להגיע לשם .תחנת רכבת נידחת עם השם
המסקרן 'מנוחה לאימא' נראית לו המקום המושלם לעצירה של יום אחד .הוא ציפה למצוא מצֵבה
ישנה לאימא אחת בתוך ים של חיטה ...אבל במקום זה נתקל באישה שמחכה לעמית שלה שנעלם,
בפתק מסתורי לגבי מאתיים מתים ,ובעיירה קטנה מלאה אנשים שקטים ודרוכים .העצירה
של־יום־אחד של ריצ'ר הפכה למסע של חיפוש ...היישר אל לב האֵ ימה.

