"ספרים הם כלי התחבורה של הציביליזציה ...הם מנוע השינוי ,חלון לעולם ,מגדלורים שהוקמו בים הזמן"( .ברברה ו .טוכמן)
שנת הלימודים תשפ"א נפתחת בצל מגפת הקורונה .קידום הקריאה להנאה ופיתוח הרגלי קריאה תורמים הן להרחבת הידע והן
למתן מענה רגשי וחברתי ועל כן חשובים במיוחד בימים אלו.

במסגרת התכנית תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים נוספים לפי בחירה אישית.
במהלך שנה"ל ,התלמידים שותפים לתהליך ונוטלים חלק פעיל במגוון אירועים ופעילויות בהובלת צוותי ההוראה וספרני
בתיה"ס סביב קריאה ובהשראת הספרים .שיאו של התהליך השנתי ב"יום בחירות המצעד" ,במסגרתו בוחרים התלמידים את
הספר האהוב עליהם ביותר.
מתחילים לצעוד
• קריאת ספרים מתוך הרשימות המוצעות וספרים נוספים
• קיום פעילויות מגוונות על פי תכנית הפעילות הבית ספרית שנקבעה.
יום בחירות
יום הבחירות יתקיים כאירוע בית -ספרי חגיגי ביום שלישי  4.5.21כ"ב אייר תשפ"א.
ב"יום הבחירות" תוצב בכל ספרייה קלפי או אמצעי הצבעה אחר על פי בחירת ביה"ס והתלמידים יצביעו עבור הספר האהוב
עליהם השנה ביותר.
הנחיות יימסרו לבתי-הספר במועד סמוך ליום הבחירות.
הספרים האהובים ביותר
ריכוז הקולות מכל בתי-הספר וקביעת הרשימה המדורגת של הספרים האהובים ביותר על הילדים והנוער.

אתם בוחרים את הספר של השנה
אתם קוראים ומשפיעים

ורק אתם בוחרים
אתם משכנעים

בואו היכנסו לעולם הספר

אז בואו עוד היום לקרוא ספר ממצעד הספרים

ספרים מדהימים ,מעניינים ומרתקים

הם הרגו את אמא שלי.
הם לקחו את המאגיה שלנו.
הם ניסו לקבור אותנו.
עכשיו ,נקום ונתמרד.
זֵיילי זוכרת איך אדמת ממלכת אֹורישָׁ ה רחשה מרוב מאגיה .המאג'ים שלטו באש,
בגלים ובחלומות ,ואמא של זיילי ,מאג'ית רבת עוצמה ,זימנה נשמות.
אבל הכול השתנה כשהמאגיה נעלמה.
בהוראה של מלך חסר רחמים ,בעלי כוחות המאגיה נלכדו ונרצחו .זיילי נותרה
יתומה והמאג'ים נותרו ללא תקווה.
עכשיו יש לה הזדמנות אחת ויחידה להחזיר את המאגיה לאֹורישָׁ ה ולהכות מכה
ניצחת במלוכה.
כשלצידה הנסיכה אמארי ,היא תצטרך לגבור על יורש העצר ,שנחוש לחסל את
המאגיה לתמיד.
המסע שלה יהיה רצוף סכנות – חיות טרף עצומות קרניים ,משמר המלך חסר
הרחמים וצבא נשמות שמחפש נקמה .אבל לרגעים נדמה שהאיום הגדול ביותר
טמון בזיילי עצמה ,במאבק לשלוט בכוחותיה ובמשיכה המסוכנת אל האויב.

ילדי דם ועצם כיכב מעל  102שבועות ברשימת רבי־המכר של הניו־יורק טיימס.
ספר ההמשך – ילדי סגולה ונקמה – נכנס מייד עם הופעתו לראש הרשימה .ילדי
דם ועצם זכה בפרס ווטרסטונס היוקרתי ,ראה אור עד כה ב־ 25מדינות וצפוי
להפוך לסרט קולנוע.

השנה היא  .2064רות בת החמש־עשרה אוהבת לצאת לשטח הפתוח עם
החבר שלה ,תום ,כדי לחפש מזון ולהתחמק ולו לרגע מהצפיפות,
הסירחון והלחץ שבתוך גדרות מחנה כרמל ,שבו היא חיה עם אביה
ואחיה ,לאחר שאמה נדבקה במחלה ונלקחה אל גורל לא ידוע.
אבל בחוץ אורבת סכנה גדולה .בשטח הפתוח המכונה "עזאזל"
מסתובבים שטריאות – אנשים החולים במגפת השיגעון שפשטה בכל
העולם ,ושגדרות המחנה נועדו להגן מפניה .מספיק מגע אחד ,והמגפה
שאינה יודעת רחמים ,הופכת את החולים לנשאים ואז למטורפים אדומי
עיניים.
יום אחד רות ותום מרחיקים לכת מעבר לגדרות וכנגד הכללים ,עד שאין
להם עוד דרך חזרה .כעת הם נאלצים לברוח ולהילחם לבדם על חייהם
ועל שפיותם מול כוחות עצומים ורבים מהם .האם יצליחו לשרוד בעולם
חולני ששכח אנושיות ומגע מהם? האם רות תגלה מה קרה לאמה? האם
אהבתה לתום תשרוד את הרעב ,הבדידות והמחלה?
בספר הראשון של טרילוגיית עיניים אדומות טווה מגי אוצרי מציאות
מעוררת חלחלה של ישראל כפי שאיננו רוצים לראותה לעולם – מדינה
שסועה למחנות ,נגועה במחלת הטירוף ,שבה רק החזק שורד ,ולאהבה
ולחמלה אין מקום.

היא קמה בקלילות ומושיטה לי את ידה" .אני אלכס ".היד שלה
דהויה ואצבעותיה ארוכות" .לא צריך "...היא מחליקה את ידיה
אל הכיסים של הקפוצ'ון הצהוב שלה" .רק שתדעי  ,כולן רוצות
לקחת את היד הזאת בסוף ,אבל אז זה כבר מאוחר מדי".

לירז שותקת .היא לא יודעת מה בדיוק גרם לה לשתוק ,אבל זה מה
שהוביל אותה לאשפוז במחלקה סגורה ,הרחק מכל מי שהכירה,
ומהחיים הקודמים שלה .כעת היא מוקפת בנערים ונערות שזרים
לה ,בפסיכיאטרים שנותנים כדורים מבלי להבין אותה ,בחלונות
מסורגים ועם רצון לברוח מסודות המאיימים להתגלות .אל תוך
הבדידות הזאת מתפרצת אלכס ,נערה קשוחה וטובת לב ,המנסה
לפרום את קשר השתיקה של לירז.
"וניל" הוא סיפור על מילוט והתמודדות ,על כאב שלא נותן מנוח
ועל האופן שבו הנפש מגיבה למצבים קיצוניים .רומן נעורים
מרגש הכורך יחד חברות ואהבה ,פחד ועוצמה.

בסוף עוד יום לימודים ארוך מצאתי עצמי הולך יותר ויותר מהר .ברגע
שהרגליים שלי דרכו בכניסה של הבית ,אחרי שלוש קומות שעליתי
בקפיצות ושיעולים ,זרקתי תיק מלא במערכת השעות שלי ,ופתחתי את
המחברת השחורה.
את הסיפור של מיכאל אפשר לשמוע דרך המוזיקה שהוא מאזין לה
באוזניות שתמיד דבוקות לו לאוזניים .הוא מתגורר בשכונה ברמלה,
מתקשה להשתלב בתבניות של בית הספר ,מאוהב בילדה שלעולם לא
ישיג ,ומנסה לברוח מעתיד סלול מראש שאליו החברה מפנה אותו .כל
יום הוא מאבק ,וכל מקום הוא זירת קרב .כדי למצוא מפלט הוא כותב,
אבל מיכאל לא מודע לכישרון שלו לספר סיפורים ולכתוב שירים .הוא
נתלה רק בהערצתו לבן דודו מיש ונחוש לא לאכזב את אמו .הוא
מקווה שמשהו טוב יקרה השנה ,יודע שהוא חייב להצליח.
"ברד נחשים" הוא רומן נעורים מקורי ומיוחד .כתיבתו שואבת
השראה מסגנון ההיפ־הופ ומשפה מדוברת ,קצבית וקשוחה .זהו סיפור
נוגע ללב על פער בין תפיסת העצמי לתכתיבים חברתיים ,ועל כוחה
של האמנות להתמודד עם התהומות של גיל ההתבגרות.

יוצאת את מארגנת היא שגרה :לאותה בוקר בכל קמהאנה
פתק לבנות משאירה אוכל ,מכינה החשבונות ,עם מתעסקתלקניות,
לשהן פתק לבנות משאירה מהעבודה ,חוזרת לעבודה ,יוצאת המדיח ,אתלרוקן
 .המדיח את מרוקנת המדיח ,את רוקנוא
לת כדי שנים  14עובדת היא שבה מהמסעדה אותה מפטר שלה הבוס כאשראך
לשינוי הזמן שהגיע מחליטה אנה שלו ,למאהבת התפקיד אתת
אביה של בקרוואן למסע יוצאות הן מזוודה :שיארזו לבנות ומודיעהגדול
הצפוני! הזוהר אתלראות
ה־ ,17בת וקלואי לב ,וטובת מצחיקה  12,בתלילי,
במהרה נדבקות אבל מדעתה יצאה שאימן חושבות ורגישה,מחוננת
 .הצפויה ההרפתקה לקראתבהתרגשות
דבש לירח שיצא לזוג האוטיסט ,בנו עם שמטייל לאב יצטרפו הןבמסען
חיי של האחרון ההרפתקני לטיול שיצאו אלמנים לשני לטייל ,הפסיק לאומאז
האמיתיים"" .החיים את לילדיהם להראות שהחליטו הורים ולזוגהם
 .חייהם את שישנו וחברויות קשרים יירקמו החבורה בניבין
 וחשיפות גילויים מריבות ,מרהיבים ,נופיםהרפתקאות,את זו לגלות ולבנותיה לאנה יאפשר הזה המסע עצמם ,החיים של מטפורהכמו
 .ולאהוב פחדים על להתגבר להתבגר ,להתחבר ,מחדש,זו
הדירה,

להילדי ולפול אין שום דבר במשותף ,וזאת בדיוק הסיבה שהם נבחרים
להיות זוג במחקר על קרבה בין-אישית שנערך באוניברסיטה .במחקר הזה
בודקים מה קורה כששני זרים אקראיים צריכים לענות אחד לשני בכנות
מלאה על  36שאלות אישיות.
שאלות כמו:
מתי בפעם האחרונה שרת שיר למישהו?
או:
מה הדבר הנורא ביותר שקרה לך?
או:

מנו חמישה דברים שמוצאים חן בעיניכם אחד בשני.
הילדי ופול מצטרפים למחקר מסיבות שונות מאוד .הילדי היא תיכוניסטית
שהגיעה בשביל הניסיון וההרפתקה .את פול מעניינים רק ארבעים הדולר
שהוא אמור לקבל תמורת ההשתתפות .אף אחד מהם לא באמת מאמין
ששאלון כזה אכן יכול לקדם קרבה רגשית ולהוביל למערכת יחסים.
נו באמת ,איך אפשר להאמין בדבר מטופש כל כך?

מזימות .ריגול .והעוול המשפטי המושמץ ביותר בהיסטוריה.
פריז .1895 ,ז´ורז´ פיקאר ,קצין צעיר אמביציוזי ,צופה במרגל מורשע ,אלפרד
דרייפוס ,מושפל בפומבי מול המון זועם ונידון למאסר עולם באי השדים.
פיקאר ,שזה עתה מונה לעמוד בראש יחידת המודיעין שהביאה את הראיות כנגד
לרצות את
דרייפוס ,בטוח באשמתו .אבל זמן קצר אחרי שדרייפוס מתחיל ַ
עונשו ,מתעוררים ספקות .יש רמזים לכך שעדיין מסתובב מרגל בשורות הצבא.
כשפיקאר מתחיל לחקור ,הוא נסחף למבוך מסוכן של מרמה ושחיתות ,שמעלה
בו ספקות לגבי כל מה שהאמין בו ,ומאיים לא רק על כבודו אלא גם על חייו.
רוברט האריס משיב לחיים את פריז של ראשית המאה העשרים ואת הפרשה
שהטביעה את חותמה על ההיסטוריה של יותר מאומה אחת .הוא עושה זאת
באותם דמיון ,יד בוטחת וכתיבה רבת קסם שאפיינו את ספריו הקודמים ,בהם
"ארץ אבות"" ,פומפי"" ,אניגמה" ו"מדד הפחד".
מספרי השנה של הטיימס ,גרדיאן ,סאנדיי טיימס והדיילי מייל!
"מאסטר־פיס ,לא פחות!" (דיילי מייל)
"רוברט האריס הוא מסַ פֵ ר אדיר ,שהצליח להפיק דרמה מותחת מתוך פיסת
היסטוריה מצמררת( ".הטיימס)

זה היה המתנדב הראשון שנשלח לסייע לה בתחזוקת החצר שהיא לא גירשה
מביתה .משהו בשבריריות שלו ,בבדידות מכמירת הלב ובהרגלים המשונים ,עוררו
בה אהדה .ממרומי  104שנותיה ,אונה ידעה לזהות נפש תאומה .הוא היה בא אליה
מדי שבת ,ותוך זמן קצר התפתחה ביניהם קרבה יוצאת דופן .אונה מצאה את
עצמה חושפת בפניו סודות שהיו שמורים בליבה זה עידנים ,והילד מצא סופסוף
נפש חיה המבקשת את קרבתו .אבל אז הוא הפסיק להגיע ואונה חשבה שטעתה בו.
כמה שבתות מאוחר יותר התייצב בביתה קווין ,אביו של הילד ,במטרה להמשיך
את המשימה שבנו לא השלים .רק אחרי זמן־מה הצליחה להבין שהילד איננו.
נפטר בפתאומיות מסיבוך של תסמונת נדירה .מסתבר שהחיים יכולים להפתיע בכל
גיל.
במהלך שהותו בביתה של אונה ,נחשף קווין לניסיונותיו של הילד לרשום את אונה
כזוכת שיא גינס בתור האישה המבוגרת ביותר בעולם המחזיקה ברישיון נהיגה
תקף .קווין ,בשיתוף אשתו לשעבר ,מחליטים להשלים את המשימה ומנסים לאתר
את המסמכים הנדרשים לשם כך .מה שנראה היה בהתחלה כעוד אחד ממעשיו
המוזרים של הילד ,הופך עד מהרה למסע בעקבות עברה של אונה שבעקבותיו
חייהם לא יהיו שוב אותם חיים.

ילד אחד ממיליון הוא סיפור מופלא ומרגש על כוחה המרפא של חמלה ,ועל חיבור
אנושי מתוך שותפות גורל“ .הפרוזה של ווד מצוינת ,מקרינה חום ,ומרוממת“.
הגרדיאן

השנה היא  ,1918והדבר שמשפחת ברייט זקוקה לו יותר מכול הוא
התחלה חדשה .שבועות ספורים לאחר מותו בטרם עת של תינוקם,
הנרי ,עוזבים תומס ופולין ברייט עם שלוש בנותיהם את העיירה
ֶוייקרטאון לטובת העיר הגדולה פילדלפיה.
ְ
קְ ו
כל אחת מבנות המשפחה מנסה למצוא אחיזה בחיי העיר החדשים;
בספרייה העירונית ,בעבודות הבית או בחברתם של צ'רלי וג'יימי
מהבית ממול .אך מהר מאוד מתברר להן שההתמודדויות הקשות
באמת עוד לפניהן :מלחמת העולם הראשונה בשיאה ,וגברים
נוספים – ובהם תומס וג'יימי – מגויסים לשירות צבאי .האם יוכלו
הבחורים לשוב בשלום ממלחמה עולמית שמתרחשת ביבשת
רחוקה? וגם אם ישובו ,האם יחזרו להיות מי שהיו?
כאילו לא די בכך ,בעולם כולו וגם בפילדלפיה מתפשטת במהירות
מגפת "השפעת הספרדית" .כאשר נשים מהכנסייה מציעות לפולין
להביא צנצנות מרק לאנשים חולים בדרום העיר ,מגי ,הבת
האמצעית ,משכנעת אותה לאפשר לה להתלוות אליה .אף אחת
מהן לא יודעת שמה שמגי תמצא שם ,ושהחלטה שתקבל בשבריר
של רגע ,ישפיעו עליהן ועל אנשים נוספים למשך שנים רבות.

סיפור אוטוביוגרפי אמיתי ומרתק ,שהיה לרב מכר עולמי ,על חייה של
טארה ,הגדֵ לה בחיק משפחתה המתכוננת לקץ הימים באזור הררי נידח
באיידהו .כמו אחֶ יה ,טארה מוסתרת מהרשויות  -אין לה תעודת לידה או
תיעוד רפואי כלשהו ,והיא אינה לומדת בבית ספר .בבית אין רדיו,
טלוויזיה או טלפון ,וילדי המשפחה מעבירים את ימיהם בעבודה קשה
ומסוכנת במגרש הגרוטאות של האב ,ואוגרים כלי נשק ומזון כדי
להתכונן לחורבן העולם.
טארה מעולם לא שמעה על השואה או על נפוליאון ,על אלגברה או על
ביולוגיה .כשהיא מתבגרת הופך אביה לקיצוני ופרנואיד עוד יותר,
ואחד מאחיה מתגלה כאדם אלים ומסוכן .בגיל  16ברור לה שעליה
להציל את עצמה ולעזוב את הבית .היא מגלה את כוחה המטלטל של
ההשכלה ,המשנה את עולמה לנצח ,ואת המחיר הכבד שעליה לשלם על
בחירתה.
זהו מסע יוצא דופן של אישה צעירה ,המגלה חוסן נפשי מול עוני,
אמונה דתית קיצונית ואלימות ,ומצליחה לפלס את דרכה ,בקשיים
פיזיים ונפשיים עצומים ,אל היכלות התהילה של ההשכלה הגבוהה ,פרי
עטה של טארה וסטאובר ,מסאית והיסטוריונית אמריקאית ,שנבחרה
לאחת ממאה האנשים המשפיעים בעולם לשנת  2019על ידי
המגזין טיים.

קרב החורף עטור פרסים של הקלסיקון המודרני הצרפתי ז׳אן
קלוד מורלבה זכה בפרס סנט-אכזופרי בשנת  ,2007תורגם ל-
 25שפות ורואה עכשיו אור בעברית ,באדיבות
הוצאת קדימה .חגיגה לאוהבי רומנים דיסטופיים וספרות יפה -
אגדה מצמררת ומלאת השראה ,תרועת ניצחון לחמלה ,לעוז
הלב ולאיתנות האופי .מומלץ לבני נוער ומבוגרים.
מילנה ,ברתולומאו ,הלן ומילוס בורחים מפנימיות הדומות
לכלא ,נחושים להמשיך במאבק נגד הממשלה שרצחה את
הוריהם שנים קודם לכן .רק שלושה יגיעו בבטחה למפקדה
הסודית של תנועת ההתנגדות .הרביעי נלכד ונאלץ להשתתף
במשחק ברברי לצורך שעשוע ההמונים  -ביטוי נוסף
לאכזריות הממשלה .סיפור מותח של אומץ לב,
אינדיווידואליזם וחופש ,בו חושף ז׳אן קלוד מורלבה ביד אמן
את פניה של האהבה שחזקה יותר מן המוות.

״את הספר הזה כתבתי משום שהקושי שהוא הציב בפניי היה
מרתק .עשרה בני־אדם צריכים היו למות בלי שהסיפור ייראה
מגוחך ובלי שזהותו של הרוצח תתברר מאליה .כתבתי את הספר
לאחר תכנון רב ועצום והייתי שבעת רצון מהתוצאה .סיפור
ברור וגלוי ,מעורר תימהון ,אף שפתרון הגיוני לגמרי בצידו; עד
כדי כך שצריך היה אחרית דבר כדי להסבירו .הספר התקבל יפה
בקרב הקהל והמבקרים ,אבל יותר מכול שמחתי בו אני כי יותר
מכל מבקר ידעתי כמה זה היה קשה.״

אגתה כריסטי.1977 ,
"ולא נותר אף אחד" הוא אחד מרבי־המכר הגדולים ביותר בכל
הזמנים ,ונחשב בעיני רבים ליצירת המופת של אגתה כריסטי.
הוא ראה אור ב־ ,1939ומאז נמכר בעשרות מיליוני עותקים
ברחבי העולם ועּוּבד פעמים רבות לקולנוע ,לטלוויזיה
ולתאטרון.

ביום שני אחר הצהריים נכנסים לכיתה לריתוק:
ברונווין ,הגאונה ,נמצאת במסלול המהיר לאוניברסיטת "ייל"
ולעולם לא מפֵ רה את הכללים.
אָׁ די ,היפָׁ ה ,הנסיכה הפופולרית המושלמת.
נייט ,העבריין ,כבר על־תנאי באשמת סחר בסמים.
קופר ,הספורטאי ,שחקן בייסבול מצטיין.
וסיימון ,המנודה ,היוצר של אפליקציית הרכילות הידועה של
התיכון.
חמישה תלמידים נכנסים לכיתת הריתוק ,אבל סיימון לא יוצא
ממנה .עוד לפני שהעונש נגמר ,סיימון מת ,וחוקרי המשטרה
קובעים שמותו לא היה תאונה .כי למחרת האירוע הוא תיכנן
לפרסם חשיפות עסיסיות על כל ארבעת שותפיו לעונש ,מה
שעושה את כולם חשודים ברצח .ואולי בעצם הם הקורבנות
המושלמים של רוצח שעדיין מסתובב חופשי?
לכולם יש סודות .מה שחשוב באמת הוא כמה רחוק הם יהיו
מוכנים ללכת כדי להסתיר אותם.

לפני שיהיה מאוחר מדי
לעצור את הקוסם!
בניו יורק של ימינו הכישוף כמעט נכחד .המעטים שסגולת הכישוף נשמרה אצלם –
הכְ שופים  -חיים במסתרים ומסווים את מהותם האמתית .כְ שופים שנכנסים למנהטן
נותרים לכודים בה בגלל הסף ,מחסום של אנרגיה אפלה שמאלץ אותם להישאר באי.
חציית הסף תעלה להם באובדן הסגולה המיוחדת להם ולפעמים בחייהם.
אסטה הכְ שופה היא גנבת מחוננת .היא אומנה לגנוב חפצים מכושפים מהמסדר
המרושע שיצר את הסף .היא גם ניחנה בסגולה לשנות את הזמן לצרכיה ולכן יכולה
לגנוב מהעבר ולאסוף את החפצים הללו עוד לפני שהמסדר מגלה את נוכחותה.
הכשרתה נועדה בעצם להכין אותה למבצע סופי ומכריע אחד :לחזור ל ,1902-לגנוב
ספר עתיק שמכיל את סודות המסדר – והסף – ולחזור אתו אל ימינו ,לפני שהקוסם
הכריזמטי הארט דאריגן יצליח להשמידו ויגזור בכך את עתידם.

אבל ניו יורק של אותה תקופה היא עולם מסוכן .כנופיות אכזריות ואגודות סתרים
שולטות בו .בעולם הזה ,הרוחש כשפים ,מראה העיניים מתעתע ,וכמוהו הקוסם עצמו
שמרתיע את אסטה אבל גם מושך אותה .כדי להבטיח את עתיד הכְ שּופים ,ייתכן
שאסטה תיאלץ לבגוד בכל ידידיה מהעבר.
שילוב מנצח של תככים וכישופים שישאיר אתכם במתח עד הרגע האחרון.

וירג'יניה וולף ( )1941-1882הייתה סופרת פורצת דרך
וחדשנית .ברומן ביוגרפי זה מתוארת אישיותה רבת־הפנים
של הילדה ,הנערה והאישה המיוחדת הזאת ,המשמשת גם
היום ,עשרות שנים לאחר מותה ,השראה לסופרים ולסופרות
ולנשים יוצרות בכלל וממשיכה לסקרן קוראים וחוקרי
ספרות וביוגרפים.
וירג'יניה גדלה במשפחה משכילה בלב לונדון
הוויקטוריאנית ,ושלא כמו אחֶ יה ,לא זכתה להשכלה
פורמלית .נפשה הייתה עדינה ושברירית ,ומגיל צעיר
נמשכה למילים ושאפה להיות סופרת.
וירג'יניה בראה צורות חדשות לרומן ,כתבה מסות נפלאות
והציבה מראה בפני העולם השמרני והמקובע ,שהייתה בו
חלוקה מגדרית ברורה .היא נישאה ליהודי בשם לנארד וולף.
לשניים לא היו ילדים .הם גידלו כלבים.
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,בשיא ההפצצות על
לונדון ,היא שמה קץ לחייה.

העתיד הלא רחוק; האוכלוסייה גדלה והעולם מתייבש .המוני
פליטים נודדים צפונה כדי להיות קרובים יותר אל מקורות
המים שנותרו.
גם מארי יודעת שכדי לשרוד היא חייבת להגיע אל בית סבתה
שבצפון סקוטלנד .אבל בניגוד לרצונה ,נצמד אליה ילד קטן.
הוא לא מדבר .מארי אינה מעוניינת בחברתו .ובכל זאת ,היא
ממשיכה את המסע בשניים.
כדי לשרוד בעולם שהולך ומאבד את מקורות המחיה שלו,
צריך חושים מחודדים ,אומץ לב ונחישות אינסופית .למארי
יש אקדח בלי כדורים ,ויש לה אינסטינקטים .אבל האם אלה
יספיקו? מה המחיר שתצטרך לשלם כדי להציל את עצמה?
מה תעשה עם הילד? ואיך ,בתוך האימה ,תתמודד עם האהבה,
ועם כל השאלות הקשות שהיא מעוררת?
"סיפור מופלא ,מפתיע ומרגש ,שכמו כל ספרי הנוער הגדולים ,מיועד גם לאלה
בינינו שעברו מזמן את גיל ההתבגרות"

בליל סערה נשטפת סירה רעועה אל חוף אי קטן בדרום קנדה .גופת אישה
מוטלת עליה ,ולצדה – תינוקת חיה .גבר שעובר במקום אוסף את התינוקת
לביתו .התינוקת הזאת ,הוא מאמין ,נשלחה אליו משמים.
עשרות שנים לאחר אותו לילה ,נפגשות באקראי שתי נשים :אליזבת
ליווינגסטון הקשישה ,המתגוררת בבית אבות ,ומורגן – צעירה יתומה
שנשלחת למקום לעבודות שירות ,ומתבקשת להקריא לאליזבת את יומניו
הישנים של אביה ,שומר המגדלור באי .אך בעוד המילים הדהויות על הדף
חושפות בפני מורגן ההמומה את הסיפור המשפחתי שהוסתר ממנה מאז
נולדה ,מעלים אותם דפים ממש שאלות הנוגעות לעצם זהותה של אליזבת.
האם בגילה עוד תוכל לגלות מי היא באמת?
בנותיו של שומר המגדלור הוא רומן סוחף על סודות ושקרים ,ועל החלטות לא
נכונות בצמתי חיים ההופכות למקור בלתי נדלה של רגשי אשם .כל אלה ,על
רקע סגנון החיים הסגפני בקנדה הפראית של תחילת המאה שעברה – חיים
שאין בהם חשמל והאור היחיד בחורף הוא אורה של העששית ,שאינה
מצליחה להאיר ולו לרגע את נפשותיהם המיוסרות של הגיבורים – הופכים
את הקריאה בספר לחוויה עמוקה ובלתי נשכחת.

יצחק ,נולדכאשר
יהיה הזה השובב שהילד חשב לא אחד נבון ,אף משפחת של הצעירבנה
ביותר הוותיקות אביו ,מהמשפחות .ממשפחת ישראל מדינת נשיאאיפעם
 מוכרים רבנים ממרוקו ,יצאו שעלתה אימובירושלים ,וממשפחתכזה כיוון בדעתו להעלות יכול היהומי
וסופר ,אבל מורה להיות ישראל ,חלם מדינת של החמישי נבון ,הנשיאיצחק
סיפורו התפרסם צעיר בגיל כבר אחרים .אמנם מהלכים הכתיבההמציאות
"ר ,להתגייס בית הנוער בתנועת חניך להיות ממנו מנע לא זההראשון ,אבל
חלק לקחת העצמאות'הגנה' ,ובמלחמת ל להתגייס יותר"ל ,מאוחרלאצ
דתיים בין לבבות לקירוב ולתרום להשפיע ירושלים .הרצון עלבהגנה
אותו דחפו לערבים יהודים ובין לאשכנזים המזרח עדות בנילחילוניים ,בין
בן– דויד של אמונו איש היה פוליטית .הואלפעילות
מהו כשנשאל המדינה ,אבל ונשיא חינוך כנסת ,שרגוריון ,דיפלומט ,חבר
 ".מורה לומר" :אני נהגמקצועו ,תמיד
המעצים חייו סיפור עלילתי .זהו סיפור ביוגרפיה ,אלא אינו העם אל אליולעלות
מצב.למרו בכל כמעט חזונו את להגשים מסוגל נחוש אדם כי נבון ,שהוכיח יצחקשל
המחזה ' בולט הספרותיות יצירותיו רוח ,שבין איש נשאר הוא לפוליטיקה כניסתות
התיאטרון .גם בימות על שנים עשרות כבר' המוצג ספרדיבוסתן
שהוא הרגיש העם עם מגעיו צנוע ,ובכל אדם נבון נשאר המדינה נשיאבהיותו
אליו .יורד ולא עולה

איימי סנואו היתה תינוקת בת יומה כשננטשה בשלג.
איש לא רצה בה ,איש לא אהב אותה .היא התגלתה
לגמרי במקרה על ידי אורליה בת השמונה ,שהביאה
אותה מיד לבית האחוזה המפואר שבו גדלה .ההורים
התנגדו ,הם בהחלט לא רצו תינוקת נוספת ,אבל אורליה
התעקשה עד שנשברו .מרגע זה גדלות שתי הבנות יחד
כאחיות לכל דבר ולא נפרדות לרגע.
שנים לאחר מכן ,פוקד אסון את המשפחה .אורליה
חולה ומתה ,ועולמה של איימי חרב עליה .אבל אז
מתגלה המתנה ,אולי המתנה האחרונה שאורליה
השאירה לאיימי :צרור מכתבים מוצפן שרק איימי
תוכל לפענח .מסע בעקבות אוצר שרק איימי תוכל
לגלות .הסוד שישנה את חייה של איימי טמון במכתבים
הללו ,אך האם היא תצליח להבין אותם?

