
  את שוטף יהודים ומעצרי פוגרומים של גל .1938 נובמבר ,ברלין

  עצמו בעיני .חייו על נמלט זילברמן אוטו בשם עשיר יהודי גבר .העיר

 שהוחלף ארי“ ,העסקי שותפו לו שקורא כפי או) גרמני פטריוט הוא

  עסק ובנה הראשונה העולם במלחמת גרמניה בצבא שלחם (בלידתו״

  להסוות עליו כעת .נרדף ,נחות ,בזוי אדם הופך הוא לפתע .משגשג

  הוא .ארצו מגבולות לצאת ולנסות למקום ממקום לברוח ,זהותו את

  אחת מעיר ,גרמניה לאורך ברכבות ומסוכן ארוך במסע פותח

 שכל בטוח הוא .כסף בשטרות מלא מסמכים תיק כשברשותו ,לאחרת

  ואפשר ,תיפתח דרך איזושהי ,יסתדר הכול ,התיק על ישמור עוד

 .זו אחר זו בפניו נסגרות הדלתות כל אבל .המצב את לפתור יהיה

  

  זילברמן אוטו את מוביל הנאצית גרמניה ברחבי הזה המסויט המסע

  .זהותו ועם שלו חייו עם נפש ולחשבון טיפוסים של קשת עם למפגש

  למעשה .נצחי נוסע אני ,נוסע אני עכשיו .לעד ימשיך זה ככה ואולי“

  .הגרמני הרייך של הרכבות לחברת היגרתי .הארץ את עזבתי כבר

 ״.בגרמניה שנוסעות ברכבות אני .בגרמניה לא כבר אני

  1962-ב בירושה מקבלת ,המועצות ברית ילידת ,השמונה בת קטיה

  לימודי .בגרמניה העשרים המאה בתחילת שנבנה נר'בלות פסנתר

  והיא ,עולמה כל נעשים בפסנתר והנגינה בקונסרבטוריון המוזיקה

  קטיה נישואיה לאחר ואולם .במוזיקה ולעסוק להתפתח שואפת

  העיקשת דרישתו בעקבות ,הצעירה משפחתה עם לאמריקה מהגרת

 .בדרך אובד שלה והפסנתר ,בעלה של

  מוכשרת מכונאית ,מקליפורניה ושש העשרים בת לנדוי קלרה

  נאלצת ובמקביל זוגה מבן 2012-ב נפרדת ,משפחתי במוסך שעובדת

  מתנה בגלל ,מורכב עניין הוא חדשה לדירה מעבר .דירתו את לעזוב

  שהיא נר'בלות פסנתר ,עשר-השנים הולדתה ביום אביה לה שהעניק

  מחליטה פתאומי תסכול של ברגע .היטב בו לנגן למדה לא מעולם

  למצוא מתקשה אינה היא ולשמחתה ,הפסנתר את למכור קלרה

  של זהותו כשמתבררת גורלית תפנית מקבל הסיפור אבל ,קונה

 .בפסנתר מאוד שמעוניין האדם

  לפסנתר שתיהן ובין ,לקלרה קטיה בן והטרגיים המסתוריים הקשרים

  מודרנית נשיות של דיוקן ומשרטטים בהדרגה נחשפים ,נר'הבלות

  ,משיכה על ספר הוא פסנתר של משקלו .המוזיקה לאהבת הלל ושיר

 .ואובדן אהבה יצירתי להט ,כפייתיות

 משקלו של פסנתר

 קנדרכריס 

 הנוסע

 בושוויץאולריך 

 ספרים מומלצים
 2019דצמבר 

 מבוגרים



  היהודים הפליטים של סיפורם על עוצר־נשימה היסטורי רומן

 .השנייה העולם מלחמת בזמן משנגחאי שנמלטו

  פוגשת ,"הרחוק המזרח של פריז"כ גם הידועה ,בשנגחאי :1939

  מתפתחת השתיים ובין ,הווינאית הפליטה רומי את המקום בת לי

  ממעל מעיבים המתחשרים המלחמה שענני אלא .אמיצה חברּות

  הנמצא האזור של הזוהרים הרחובות בין חומקות שהן בשעה

  לבסוף .הגטו של הייאוש מוכי הרחובות לבין צרפתית בשליטה

 .להיפרד נאלצות והחברות אותן מכריעה הקשה המציאות

  

  וחוזרת בסערה לונדון את עוזבת הלב שבורת אלכסנדרה :2016

  וילהלם וסבא רומי סבתא של בחברתם לבלות כדי לאוסטרליה

  והסבים ,יחד ספורים שבועות רק להם נותרו .דווי ערש על ששוכב

  שנשמרו משפחתיות מסתורין פיסות נכדתם בפני לחשוף מתחילים

 .מאה מחצי יותר במשך בסוד

  

  סבה של עברם אחר להתחקות נחושה ,לשנגחאי טסה אלכסנדרה

  היא ,הסודיים חייהם של השכבות את מקלפת בעודה .וסבתה
 .עצמה ועל – משפחתה על יודעת שהיא מה בכל לפקפק מתחילה

  

 קסם שופע ,יפהפה סיפור הוא "הירקן אבן תליון של סודו"

  מצוקה של כוחם ועל האהבה מחיר על ,נשית חברּות על ,וחושניות

 .עתידנו ואת אותנו לעצב לב ואומץ

 סודו של תליון אבן הירקן

 מאנינג קירסטי

 נוער

 .סוד מסתירה 16-ה בת הניגן מל

  מגלה לא היא ,וזומי דנקן הקרובים לחבריה עליו מספרת לא היא

 עם זה על מדברת לא וגם עובדת היא שבו האבות בבית אותו

  כל עליה לדעת רוצה דווקא שהוא רושם שעושה פי על אף ,דיוויד

 .שאפשר מה

  שאיתו הנוראי האובדן על מדברת לא גם מל ,מספיק לא זה ואם

 .מתמודדת היא

  מתחיל סוחבת שמל הסודות ומשא מחיר יש להסתרות אבל

 .אותה להכריע

  בספרות והרעננים הצעירים הקולות אחד הוא לינדסטרום ֵאריק

  הוא טרגי באופן מופלא ."(מחר להתראות)" האמריקאית הנוער

  שעוסק ,התבגרות ועל אהבה על ,ידידות על מתוק-מריר ספר

  להמשיך או אותם לחשוף אם ובהתלבטות נפשיים בקשיים באומץ

 .ההסתרה חומות מאחורי להתחפר

 מופלא באופן טרגי

 לינדסטרוםאריק 



  מפלצות מתקפת אחרי בעולם האחרון הילד ,סאליבן ק'ג את תכירו

 .וזומבים

 החברים את מוצאים אם כיף דווקא להיות יכול העולם סוף אבל

 !הנכונים

 

 !'נטפליקס'ל וגם לישראל מגיעה בעולם מגניבה הכי הספרים סדרת

 ספרים בסדרת הראשון הספר הוא בעולם האחרונים הילדים

  בארצות אחד יום :7-13 בגילאי לילדים נפלא וכתובים מאוירים

  יתום ילד ,סאליבן ק'ג .וזומבים מפלצות מתקפת מתרחשת ,הברית

 לא ?לבד .בעיירה לבד נשאר ,אומנה משפחת אצל שגר 13 בן

 !במפלצות מוקף הוא .בדיוק

 

  ניסיון ,מחשב במשחקי ניסיון צבר הוא בגילו הילדים כל כמו אבל

  ילדים שעוד מגלה הוא בהמשך .המפלצות את לכסח כדי מנצל שהוא

  מגניב עץ ובית הנכונים החברים עם וביחד המתקפה את שרדו

 .כיפית דווקא להיות יכולה האפוקליפסה ,ומצויד

 

  בנטפליקס שעולה סוחפת אנימציה לסדרת עובדו הספרים

  ,קיני ף'ג - "יותר אפילו גדולים וצחוקים גדול מתח" .2019 באוקטובר

 ."חנון של יומנו"

 

 הילדים האחרונים בעולם

 ברוליירמקס 

 .בעולם האחרון ה'הנינג שהוא הבין נלסון ,שלו ההולדת יום בבוקר

  לכל סלטות כולל .דברים המון ,בעיקרון ?לעשות יודע נלסון מה

  קרה מה לגלות וגם) העולם את להציל :משימה לו ויש .הכיוונים

 .(שלו לאבא
  הוא – בעצם .אמיץ הכי לא הוא :האמת את יודע נלסון ,בלב עמוק

 !גבהים פחד :בעיה עוד לו ויש .חנון קצת אפילו

 !?לטוס מפחד כך כל הוא אם העולם את נלסון יציל איך אז

  זכתה ,ליי רמי'ג ואייר דו אן שכתב הלהיט סדרת ,ה'נינג ילד

 .מסחררת עולמית להצלחה

 2 ה'נינגילד 

 אן דו



 ילדים

א  ם ַאבָּ עֹולָּ ה בָּ ה ֲהִכי ַמְגנִיבָּ ֲעבֹודָּ ְמִרי עֹוֵבד בָּ ל עָּ  -שֶׁ

נְִטים טֶׁ  !הּוא ַמְמִציא פָּ

ַההֹוִרים ֹלא ַמְסִכיִמים ב ּוִמְתַאְכזֵב ִמְפנֵי שֶׁ ְמִרי ְמַבֵקש כֶׁלֶׁ עָּ ,  ְכשֶׁ

א ַמְחִליט ְלַפּצֹות אֹותֹו ת  : ַאבָּ דֶׁ הּוא ַמְמִציא ַמְשרֹוִקית ְמיֻחֶׁ

ִבים קֹוֵראת ַלְכלָּ  .שֶׁ

ִמים ה ִלְפעָּ קֹורֶׁ ל ְכמֹו שֶׁ ת ְבִדּיּוק ְכמֹו  , ֲאבָּ לֶׁ ַהַהְמצָָּאה ֹלא פֹועֶׁ

א ִתְכנֵן ַאבָּ ת ַהְרֵבה יֹוֵתר טֹוב; שֶׁ לֶׁ ְמִרי ! ִהיא פֹועֶׁ ת זֶׁה עָּ  ַחּיָּבוְאֶׁ

 !ִלְשמֹר ְבסֹוד

רֹוב, יַַחד ִעם יֹוָאב ל  , ֲחֵברֹו ַהקָּ א שֶׁ ם ֻמְפלָּ ף ְלעֹולָּ הּוא נְִסחָּ

אֹות  .ַהְרַפְתקָּ

ת ַהּסֹוד ַהגָּדֹול ה ְליֹוָאב אֶׁ  ?ַהִאם יְַגלֶׁ

ב ְמבֹו ַהכֶׁלֶׁ ת ְקרֶׁ  ?ַהִאם יְַצִליַח ְלַהִּציל אֶׁ

 ההמצאה המדהימה של אבא

 גל פורת

חובה שזה יקרה ביום  : 1מספר חוק 

 !ההולדת שלכם

 

 !חובה שתהיה חגיגה: 2חוק מספר 

 

ויש עוד שמונה חוקים ליום הכי משמח  

יום שבסופו כולם מכבים יחד את  , בשנה

הנרות על העוגה ומבקשים משאלה אחת  

 .מיוחדת ליום ההולדת

 משאלה מיוחדת ליום ההולדת

 פרי' בת

ש רֹוצָּה  פֹוזִי ל  ִלנְסֹעַ ַממָּ  ַעל ַהקֹוְרִקינֶׁט שֶׁ

ת  , ִפיפ ּנּו וְרֹוכֶׁבֶׁ ת אֹותֹו ִממֶׁ פֶׁ ָאז ִהיא חֹוטֶׁ

 !ְלַדְרכָּּה

ל  ִענְיָּנִיםֲאבָּ ֹלא ִמְסַתְדִרים ֲהִכי טֹוב ִבְשִביל   הָּ

ה   פֹוזִי ִהיא זְקּוקָּ ה שֶׁ ּוַמֵהר ְמאֹד ִהיא ְמַגלָּ

ל  תֹו שֶׁ זְרָּ  .ִפיפְלעֶׁ

 פיפהקורקינט של :  ופוזי פיפ

 שפלראקסל 


