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גורלו של אפולו :הנבואה האפלה ( / )2ריק ריירדן
אפולו וחבריו יוצאים לחפש את פשר הנבואה האפלה שניתנה להם .כדי לפתור את החידה יהיה
עליהם לגבור על צבא של יצורים חסרי ראש ,להתמודד עם קיסר מופרע ולשרוד מפגש עם אורקל
מחריד שמי שמדבר איתו יוצא מדעתו .לו היה אפולו אל כל יכול ,העניין הזה היה נפתר בקלות ,אבל
בתור מתבגר חסר קסם אישי ,אפולו זקוק להרבה עזרה וללא מעט יצירתיות...

דבר קטן גדול  /אפרת גרינברג
קוראים לי גיל ,וזאת רשימת הדברים הטובים שיש לי :הורים שאני אוהבת .אחות קטנה
ומתוקה .חברים טובים להיפגש איתם .ומורה אחת שהיא טיפוס מרשים .אבל ...אבא שלי
במילואים .אמא שלי עייפה .אחותי מעצבנת והחברים ...פעם ככה ,פעם ככה .וחוץ מזה ,יש
את הדבר הזה ,״אמפ...״ שאבא שלי שלח אותי לחפש .סיפורה של גיל שעוברת חוויות
מאתגרות ומשעשעות ,ודרך אירועי יומיום נחשפת לקיומה או להיעדרה של האמפתיה.
שבעת הפלאים :סדק בזמן ( / )5פיטר לרנג'יס
המשך המסע של ג'ק ,מרקו ,קאס ואלי למצוא את הכדורים הקסומים הקבורים מתחת
לשבעת פלאי תבל .הספר סוגר את עלילות סדרת "שבעת הפלאים".
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מעין הנצח  /נטלי באביט
האם חיי נצח הם ברכה או קללה ? סיפור על משפחה שגילתה את המעיין שכל השותה ממנו
יחיה חיי נצח...
מסע אל העולם האמיתי  /נעמי עיני
לאמה היה כל שיכלה לבקש :הורים מסורים ,סוס חד קרן ,ארמון ונסיך אוהב .אך למרות כל
זאת ,היא לא הייתה מאושרת  -סוד אשר לא ידעה על קיומו העיק על ליבה וגרם לה להיות
עצובה וחסרת מנוח .על העולם האמיתי היא שמעה לגמרי במקרה ,ומאז ,רצתה בכל מאודה
להגיע אליו .אמה יוצאת אל מסע הרפתקאות נועז מחוץ לעולמה ,שם פגשה מכשפה וקללה
איומה ,סודות ופחדים .אך לצד אלה ,היו גם שמחה גדולה ,גילויים מרעישים וסיפור חמוץ-
מתוק של ידידות ,געגועים ואהבה.
אנה פרנק :היומן הגרפי  /ארי פולמן
עיבוד חזותי של היומן המקורי כולו ,המעורר לחיים את כל  347ימי המחבוא של אנה,
משפחתה וחבריהם בעליית הגג באמסטרדם .הוא נוצר תוך הקפדה על ההקשר התרבותי,
ההיסטורי והחברתי של מועד כתיבתו ,והנו המחשה מאלפת של הכישרון הספרותי והתפיסה
ההיסטורית של אנה פרנק בת ה.37-
שלישיית דבליו :ירושלים של כסף  /ברי פריגת
ארבעה נערים בירושלים ,פריז ,לונדון וניו-יורק ,שאינם מכירים זה את זה ומתכתבים ביניהם
רק בצ'טים בשיחות מקוצרות ומצחיקות ,משתפים פעולה בפיצוח כתב סתרים .הנער
הירושלמי יוצא לדרך כדי לעצור פורץ שמנסה לגנוב כלי כסף עתיקים מהמוזיאון אך מסתבך
עם כנופיה ערבית מסוכנת מהעיר העתיקה.

קרבל  /סטפני גרבר
מאז היתה ילדה חלמה סקרלט על הקרבל ,המשחק המופלא של הקוסם האגדי לג'נד .והנה
סוף-סוף הגיעה ההזמנה להשתתף במשחק .הפרס למנצח השנה הוא משאלה אחת .אבל
סקרלט לא תוכל להגיע כי לג'נד בחר בעיתוי הגרוע ביותר שאפשר להעלות על הדעת .יום
חתונתה קרב ובא ,ואם אביה ,המושל יתפוס אותה ואת אחותה דונטלה מנסות להתחמק כדי
ליהנות מהרפתקה אחת אחרונה ,העונש יהיה גרוע ממוות.
אורנים  /ימימה חובב
נוגה לרמן ,רווקה ירושלמית מבריקה ,צמאה לאהבה ולהצלחה אקדמית .כשהאהבה מכזיבה
היא מתמסרת לכתיבת דוקטורט בהיסטוריה שהופך למסע בלשי המפר את שגרת חייה
השלווים .תוך כדי כך מתמודדת עם אינטריגות בחיי האקדמיה ועם משברים בחיי האהבה
הפרטיים שלה .ייתכן שהמפתח לפיצוח התעלומה ההיסטורית הוא ההבנה המשותפת
שאחרי ככלות הכול זהו תמיד הסיפור של עצמנו שאנו מנסים לספר .מומלץ !!!
הקומוניסטית הקטנה שאף פעם לא חייכה  /לולה לפון
רומן המתבסס על סיפור חייה של המתעמלת האגדית נדיה קומנצ'י .מלווה אותה בימי
האימונים הקשים ,בתחרויות בינלאומיות ,במסיבות עיתונאים נוצצות וגם בלילה ההוא ,שבו
היא עורקת אל מעֵ בר למסך הברזל.
עמוד האש  /קן פולט
"עמוד האש" הינו רומן היסטורי רחב יריעה העוסק בתקופת שלטונן של מרי הראשונה
"העקובה מדם" ואליזבת הראשונה ,שתיהן בנותיו של הנרי השמיני שמלכו אחריו.
ניחוח האפרסמון  /מרגלית אשוש
חייה של אלה ,נערה צעירה כבת  ,31משתנים בן לילה לאחר שהיא נלקחת בשבי על ידי
חנאל ,חייל יהודי טוב לב ,במהלך כיבושה של עיר אדומית בשלהי תקופת החשמונאים.
המסע המטלטל שהיא עוברת מוביל אותה לגילוי סודות עלומים מעברה ,הודות למגילת קלף
זעירה שאמה מפקידה בידיה רגע לפני שהן נפרדות .סיפור על רקע התקופה שבה התחוללו
בארץ מלחמות אחים ,כיבוש זר והתעוררות של כיתות דתיות קנאיות.
הצל של אמי  /ניקולה סקוט
סיפור הנוגע ללב ומסתורי על ילדה שאבדה ,סודה של אם וקיץ אחד שעיצב את גורלה של
אישה אחת.
על הדבש ועל העוקץ :נעמי שמר ,סיפור חיים  /מוטי זעירא
ספר זה מביא  ,לראשונה  ,את סיפור חייה המלא של נעמי שמר ,וחושף בו פרקים לא
מוכרים עד כה :כיצד השפיעו יחסיה המורכבים עם אמה ,החלוצה הסגפנית והתובענית,
על חייה ועל יצירתה; מה פשרו של המסע שלה מתנועת העבודה ההיסטורית אל גוש-
אמונים; איזו מין אמא הייתה ; אֵ ילו מחירים שילמה על הכרעותיה ובחיר

