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מאת כת"צ תמר ליכטינגר בעריכת אביטל כהן הסימנייה
פגישה עם החיים

ססליה אהרן 
ללוסי יש שיטה קצת בעייתית להתמודד עם החיים. 
כשהחבר שלה נפרד ממנה, הם מסכימים שהיא 
תגיד שהיא זרקה אותו, ומאז ככה היא מתמודדת עם 
כל הכישלונות שלה בחיים: היא מפוטרת מהעבודה 
אך אומרת שהיא התפטרה, והיא מתקבלת לעבודה 
חדשה לאחר ששיקרה בקורות החיים שלה. 
המשפחה שלה, שצופה בדאגה בזמן שלוסי הורסת 
לעצמה את החיים, מחליטה לשלוח אותה לפגישה, 
אבל לא עם פסיכולוג, אלא עם החיים שלה. כן, כן, 
לוסי מתחילה להיפגש באופן קבוע עם אדם לא 
חביב במיוחד שמציג את עצמו בתור החיים שלה. כך 
מתחיל הספר, שעוקב אחרי לוסי בזמן שהיא מנסה 
לאסוף את החיים שלה ולשקם אותם. ספר חמוד 
ומצחיק ובעיקר מאוד מרגש. 

נערה באושוויץ 
שרה ליבוביץ ואתי אלבוים
סביר להניח שקראתם לא מעט ספרים על השואה, 
אבל הספר הזה הוא שונה. מי שכתבו אותו הן אם 
ובת - האם, שרה ליבוביץ, הייתה בת 16 כשנשלחה 
למחנה ההשמדה אושוויץ. הבת, אתי, מציגה בספר 
גם את המבט של הילדים שנולדו בישראל, דור 
ראשון לניצולי השואה. איך מצליחה שרה לשמור 
על אופטימיות בתוך הסיוט של אושוויץ, ואיך 
החוויות שלה משם רודפות אותה בעתיד? יחד 
מספרות האם והבת את סיפורה של שרה, כיצד 
שרדה את זוועות השואה וכיצד עלתה לישראל, 
וזהו גם הסיפור של ניצולים רבים ושל ילדיהם ושל 
היחסים המתוחים בין שני הדורות על רקע הזוועות 
שעברו ההורים. 

מעופפת
הואן בי לנדי

ספר ראשון בסדרת "מרקוריום". כל מה שארלינדה 
אי פעם רצתה זה להיות נורמלית. אחרי שנים של 

התמודדות עם שמועות מרושעות על הגורל של 
הוריה ועליה עצמה היא משוכנעת שבנשף המעוף 

הראשון שלה ייפתרו כל בעיותיה. באופן מסורתי, 
בנשף הזה עפים לראשונה כל בני המחזור של 

אותה שנה. אבל כשארלינדה מגיעה סוף־סוף לרגע 
המיוחל, היא מגלה שהיא ממש לא כמו כולם. יש 

בה פגם שמונע ממנה להצטרף לבני המחזור שלה, 
אך גם מקנה לה כוחות חזקים ונדירים. באותו 

הרגע הכול משתנה, וארלינדה נשלחת למסע אל 
מחוץ לעיר השלווה שבה היא מתגוררת, אל מחוץ 

לכל מה שהכירה או ידעה אי פעם. 

היקום כולו מכוח אפל שעתיד להשתלט עליו.במרחב ובזמן כדי להציל את אביהם הפיזיקאי ואת סיפורם של מג ואחיה צ'רלס, הנאלצים לצאת למסע מדע בדיוני שהפכה לספר פולחן. הספר מגולל את הספר האהוב על ג'ו־ג'ו הוא "קמט בזמן", פנטזיית ג'ו ג'ונאס

שווה 
קריאה 
חוזרת!

טרילוגיה 

חדש על 
המדף!

על הספרים האהובים עליהםהסלבס האהובים עלינו מספרים  קוראים בכוכבים
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