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מבוגרים - 

פרוזה מתורגם

חייו השלווים והיציבים של זוג מרצים כריזמטיים, המלמדים זה שנים באותו קולג' קטן בצפון
מדינת ניו יורק, מתערערים באחת עם הפצתה של עצומה הדורשת להביא לסילוקו של הבעל

מתפקידו עקב מערכות יחסים לא ראויות שקיים עם סטודנטיות. המצב נעשה נפיץ אף יותר
כאשר מתעוררת דרישה גם מהאישה, מרצה פופולרית לספרות, להתפטר, לאחר שהיא מסרבת

לגנות את בעלה, ואף מוסיפה שמן למדורה ומפתחת רגשות כלפי ולדימיר, סופר צעיר, מוערך
ונשוי שמגיע ללמד בקמפוס. 

 
ברומן מושחז, שנון ועכשווי מכניסה ג'וליה מיי ג'ונאס את הקוראים אל תוך טריטוריה טעונה שבה

גבולות מוסריים מתנגשים בדחפיו של הלב האנושי, ומציבה מראה מדויקת אל מול שדה
המוקשים האישי והפוליטי של הרגע הנוכחי. 

 
ג'וליה מיי ג'ונאס כתבה מחזות ופעלה בתחום התיאטרון במשך שנים רבות. היא מלמדת

בסקידמור קולג' ומתגוררת בברוקלין עם משפחתה. ולדימיר הוא הרומן הראשון שלה. 
 

"ערמומי ומבדר להפליא." – הניו יורק טיימס
"מצחיק, חכם וסוחף מהעמוד הראשון." – מריה סמפל, מחברת רב-המכר "איפה את, ברנדט"

"קראתי בלסת שמוטה... שילוב נדיר של דמויות משכנעות, פרוזה מהפנטת ואקשן מהיר." –
הבוסטון גלוב

NPR – ".וירטואוזי.... הגיבורה כל כך שנונה, חדה ומפתה. נשביתי בקסמה"
"מלאכת מחשבת... הגיבורה של ג'ונאס היא יצירת אמנות בפני עצמה." – הוושינגטון פוסט



מבוגרים - מתורגם
Brains Behind Collab Space Centralסטפניה היא בחורה צעירה העובדת בחנות המכולת של משפחת

דיאמנט בעיר פשמישל שבפולין. כאשר הנאצים כובשים את העיר
סטפניה נשארת לבדה, וחרף הסיכון הגדול הכרוך בכך היא מחליטה

לעשות מעשה ולסייע למשפחתו של אהובה היהודי, בנו של בעל
המכולת. 

 
זהו סיפור היסטורי מרגש וסוחף המבוסס על סיפורה האמיתי של

סטפניה פודגורסקה, שבימי מלחמת העולם השנייה הסתירה
 .שלושה-עשר יהודים בעליית הגג

 
האור במקומות המסתור, שנהפך לרב-מכר עולמי עטור פרסים,
מגולל סיפור מעורר השראה על בחירה אמיצה באור, בעולם של

 .חשיכה גדולה
 



מבוגרים- 
פרוזה, מתורגם

רב-מכר מרתק, מרגש ובעל עוצמה ארוטית קמאית כובשת, המתרחש על רקע נופיה
החושניים של הסוואנה האפריקאית. 

 
פעם באפריקה, נישקתי מלך...

וכך מצאתי באסם הישן למרגלות הקילימנג'רו את הקסם החמקמק שעד אז רק הצצתי בו בין
דפיהם של סיפורי אהבה מיתיים. הוא רפרף סביבי כמו פרפר שזה עתה בקע מהפקעת

והתמקם בפינה של לבי. עצרתי את הנשימה ופחדתי לנשוף, שמא הקסם יגלוש החוצה ולא
יימצא עוד לעולם.

 
מטען שמתפוצץ באמצע קניון במזרח אפריקה מצית שרשרת של אירועים הרי גורל, ומסלול

חייהם של שני זרים מצטלב לנצח בקשר טרגי מטלטל: ג'ק וורדן, חקלאי קפה בטנזניה, מאבד
את בתו היחידה, כשבמרחק אוקיינוס משם, רודל אמרסון מאבדת את אחותה היחידה. 

 
השניים נקלעים למשימת הצלה רצופת אתגרים במרחבי הסרנגטי העצומים; עליהם לחלץ

שלושה ילדים הנתונים בסכנה אדירה. המסע להבאת הילדים למקום מבטחים הוא גם מסעם
של ג'ק ורודל להחלמה ולהשלמה, אך הוא טומן בחובו סיכונים נוספים: להיפתח אל האחר

ולהסיר את ההגנות. האם יצליחו לשרוד עוד אובדן, הפעם של אהבה שנידונה להתמוסס להם
בין האצבעות ממש כערפילי השחר החמקמקים בסוואנה?

 
רב-המכר ערפילי הסרנגטי, שסחף המוני קוראים ברחבי העולם, מבוסס על סיפור אמיתי
ומתפקע מרומנטיקה ומתשוקה בוערת. מאחורי ליילה אטר ניצבת שורה של רומנים שזכו
להצלחה גדולה ונכנסו לרשימות רבי-המכר של "הניו יורק טיימס", "הוול סטריט ג'ורנל"

."USA Today"ו
 



"סמית רקמה סיפור על אמהות ובנות, אבות וילדים, צער, אושר והחלמה – וגם על תעשיית המוזיקה, עבודה
קשה, חלומות ומערכות יחסים"

Kirkus
עד לפני כמה חודשים גרטה ג'יימס חיה את החלום. כמוזיקאית אינדי מצליחה שמכשפת את הקהל עם הגיטרה
שלה, ועם מפיק חתיך כבן זוג, החיים שלה היו רחוקים מאוד מהמסלול הבורגני של משפחה ועבודה משרדית.

אבל אז אמא שלה – המעריצה הגדולה ביותר שלה – מתה, וחייה של גרטה נהפכים על פיהם. היא נפרדת מהחבר
שלה ומתמוטטת מול קהל עצום לאחר ביצוע צורמני במיוחד של שיר חדש – וכל זה בדיוק לפני יציאת האלבום
השני שלה. הקריירה מהחלומות שטיפחה ושהתחילה ללבלב נמצאת פתאום בסכנת קריסה. בדיוק אותה הקריסה

שאביה הזהיר אותה מפניה אם לא תבחר בתלם יציב ובטוח ותלך לעבוד במקצוע "אמיתי". 
בדיוק בנקודת השפל הזאת, גרטה מסכימה בחוסר רצון להצטרף לשיט תענוגות לאלסקה עם אביה קונרד, שיט
שהוריה הזמינו לפני מות אמה כדי לחגוג ארבעים שנות נישואים. זאת אולי ההזדמנות האחרונה של גרטה ושל
אביה לרפא את מערכת היחסים שלהם, אבל לא רק. ההפלגה הזאת מתבררת כמסע גילוי עצמי עבור שניהם, וגם
עבור בן ויילדר, היסטוריון חנון ומקסים שמתמודד גם הוא עם תהפוכות החיים. בעוד גרטה משקמת את הביטחון
שלה בעצמה ובן מתמודד עם עתיד לוט בערפל, השניים מוצאים את עצמם נמשכים אחד לשני ונתמכים זה בזה. 
דווקא במקום הכי לא צפוי – בים, מול הנופים עוצרי הנשימה של אלסקה, הרחק מהעיר הסואנת שהיתה מגרש

המשחקים שלה – גרטה סוף-סוף לוקחת אחריות על הבחירות שלה, על שיברון הלב שלה ועל הפצעים
המשפחתיים העמוקים. בסופו של המסע היא תצטרך להסתכל באומץ קדימה ולהחליט באיזה נתיב היא רוצה

לבחור ואיך למצוא שוב את קולה. 
ג'ניפר א' סמית רקמה סיפור יפהפה, מצחיק, רומנטי ומרגש, על התאוששות לאחר אובדן, על היכולת לחשב

מסלול מחדש ועל האומץ להתחיל הכול מהתחלה. 
 

מבוגרים

פרוזה מתורגם



מבוגרים
פרוזה תרגום

"הסיפור הנפלא ו˘ובר הלב ˘כי˘ף וממ˘יך לכ˘ף א˙ ˜וראי 'האריו˙ מסיˆיליה'". 
Corriere della Sera

 
ıבסוף הם ניˆחו. חמו˘ים ר˜ בנחי˘ו˙ הˆליחו בני מ˘פח˙ פלוריו, האריו˙ מסיˆיליה, להיחל
מחנו˙ ה˙בלינים ה˜טנה והעלובה ˘במרכז פלרמו וכע˙ י˘ בבעלו˙ם ארמונו˙ ומפעלים, ספינו˙

ומכמרו˙, מ˘י ו˙כ˘יטים. כע˙ כל העיר נו˘א˙ אליהם עיניים, מכבד˙ או˙ם, יראה מפניהם. 
 

האחריו˙ לגורל המ˘פחה הונחה על כ˙פיו ˘ל איגנˆיו מרגע היוולדו, וכובד הנטל דוחף או˙ו בכל
הכוח ˜דימה, אל מחוı לגבולו˙ סיˆיליה, אל רומא ומזימו˙יה הפוליטיו˙, אל אירופה וחˆרו˙
המלכו˙ ˘לה ואל רכי˘˙ הארכיפלג ˘ל האיים האגאדיים כולו. האימפריה ˘בנה מסחרר˙
בעו˘רה, אך דבר לא מˆליח להמס א˙ הכפור ˘בלבו, ˙וˆאה ˘ל הווי˙ור ˘נאלı לע˘ו˙ על

אהבה אמי˙י˙ למען ˙היל˙ המ˘פחה. 
 

לˆדו ˘ל איגנˆיו ניˆבים א˘˙ו ג'ובאנה, אי˘ה מלא˙ ˙˘ו˜ה ורעבה לאהבה, ˘ברירי˙ כ˜ריסטל
אך גם עמידה כמוהו, ובנו איגנˆידו, ˘אינו רוˆה לה˘˙עבד ולה˜ריב א˙ עˆמו על מזבח ה˘ם

"פלוריו". הוא יודע ˘הגם ˘דמה ˘ל מ˘פח˙ פלוריו זורם בעור˜יו זו אינה כלל ערובה להˆלחה.
 

מבעד לנפ˙ולי הגורל ˘ל הדמויו˙ הבל˙י-נ˘כחו˙ האלו הולך ונר˜ם לנגד עינינו הסיפור העילאי
והנורא, המרהיב והטרגי ˘ל מ˘פחה מיוחד˙ במינה, ˘לזמן לא מבוטל דרך כוכבה ב˘מי העולם. 

 
החורף ˘ל האריו˙ הוא החל˜ ה˘ני באפוס ההיסטורי רחב היריעה העוס˜ בעלילו˙יה ˘ל מ˘פח˙
פלוריו, ˘סחף א˙ ה˜וראים באיטליה וברחבי העולם וכיכב במ˘ך זמן רב בר˘ימו˙ רבי-המכר.

ב˜רוב יראה אור החל˜ האחרון בסאגה. 
 



זהו ספרו הראשון של סא"ל (מיל') מידן בר, ובו הוא חושף חוויות מתקופת שירותו כטייס מסוקים
ברצועת הביטחון בלבנון, שעד היום היו נצורות בזיכרונו. מילותיו של מידן מצליחות לתאר את דור

רצועת הביטחון ממעוף הציפור, אך גם להרעיד את נימי הנפש. זהו אינו רק ספר על תעוזה ואומץ לב,
אף שיש בו גם לא מעט מאלה, אלא בייחוד ספר שמקלף אט-אט את שכבות הבצל עד שמתגלים רגשות

הפחד, הבדידות, ההקרבה והסיפוק שבתוך תא הטייס ונחשפים הקשר הייחודי והמחויבות לכוחות
הקרקע ברצועה. בעומק ובחן מצליח בר לנסח תובנות רבות בנוגע לחברה הישראלית, למנהיגות ולבני

האדם באשר הם, וכן תובנות באשר לחיבורים בין אוכלוסיות ודבקות במשימה שהיא לאו דווקא צבאית. 
 

מידן בר, יליד 1973, גדל במושב חבצלת השרון. ב-1991 התגייס לקורס טיס והוכשר כטייס על המסוקים
אנפה וינשוף. מאחוריו שעות טיסה רבות בשמי לבנון ועשרות גיחות לחילוץ פצועים, חלקן תחת אש.
במרס 1997 הוזנק לאירוע מורכב בליטני, שבו הצליחו הוא והצוות שעמו לחלץ, תוך סיכון עצמי רב,

קצין גולני שנפצע קשה בפעילות מבצעית מתוך קניון צר וממוקש. על חלקו במבצע החילוץ קיבל מידן
"רישום לזכות", אות הערכה מטעם מפקד חיל האוויר בגין פעולה חריגה ויוצאת דופן, אשר הוענק לצוות

על ידי הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק.
 

מידן יוצא למסע פנימי בניסיון להבין את ההשלכות של השירות הממושך בלבנון - בקרקע ובאוויר - על
דור שלם ועל החברה הישראלית כולה. בשיאו של המסע, 20 שנה אחרי היציאה מלבנון, הוא נפגש עם

אותו קצין פצוע שחילץ ומשם מתחיל סיפור שנוגע בדור רצועת הביטחון באחת התקופות המאתגרות
בתולדותיה של מדינת ישראל. מידן, כיום טייס באל על ויו"ר איגוד הטייסים בישראל, ממשיך להדריך

את דור העתיד של טייסי חיל האוויר. 
 
 

עיון
פרוזה מקור



נוער

איזומי טנאקה, המכונה "איזי", מעולם לא חשה באמת שייכת. לא קל להיות
אמריקאית ממוצא יפני בעיר קטנה בצפון קליפורניה, שרוב תושביה לבנים. היא

גדלה במשפחה חד-הורית ומרגישה שהיא ואמה הן צוות קטן מול כל שאר
העולם. אבל אז איזי מגלה רמז לזהות של אבא שלה, שעד היום לא ידעה מיהו,

ומתברר לה שהוא לא פחות מאשר יורש העצר של יפן – מה שבעצם אומר שאיזי
הפרועה וגלוית הלב היא נסיכה אמיתית.

מה יקרה לנערה אמריקאית שמגלה בשנתה האחרונה בתיכון שהיא נסיכה יפנית
מסתורית? האם גם הסיפור הרומנטי הזה עומד להסתיים באושר ובעושר?

רב-מכר עולמי מתוק וסוחף במיוחד. 
 



נוער
לאדי ֶּבל נמאס להיות בת שתים־עשרה. ההורים שלה לא מוכנים לקנות לה

טלפון נייד, גרייס, החברה הכי טובה שלה, ממש לא מתעניינת באיפור
ובבנים, והכול סביבה כל כך ילדותי! אז בלֵיל יום הולדתה היא מבקשת

משאלה להפוך לבת שש־עשרה... וכשהיא מתעוררת היא מגלה שהמשאלה
התגשמה! פתאום יש לה כל מה שרצתה: מסיבות, בלוג וארון מלא איפור

ובגדים מהממים. אבל די מהר מתברר לה שבמהלך השנים שפספסה השתנו
גם דברים שלא רצתה לוותר עליהם. האם מעכשיו תיאלץ להישאר תקועה
בחיים החדשים וה"מגניבים מדי" שלה? ומה לגבי כל החוויות שהחמיצה

והדברים שהשאירה מאחור?
 

ג'סיקה ברודי היא סופרת נוער אמריקנית. ספריה תורגמו ל־23 שפות, וכמה
מהם עובדו לקולנוע. כשהייתה בת שתים־עשרה, גם היא הייתה משוכנעת

שהחיים שלה יהיו מושלמים כשתהיה בת שש־עשרה. כיום היא מחלקת את
זמנה בין קליפורניה לקולורדו, שם היא גרה עם בעלה ושני הכלבים שלהם. 

 
"סיפור נהדר על חברּות אמת ועל בחירה פזיזה שיכולה לשנות את החיים."

פבלישרס לייבררי ג'ורנל
 

"הקוראים יהיו מרוצים!" קירקוס
 

"סיפור קליל שמראה שהחלטות פזיזות קטנות עשויות להוביל לשינויים
גדולים וכבדי משקל. מושלם לכל מי שמחפש סיפורי חברות עם נגיעות של

רומנטיקה." סקול לייבררי ג'ורנל
 
 



ילדים 

השנה היא 2099.
לילה חיה בעולם של חתולים רובוטיים, ממתקים מעופפים ומערכת לתכנות

מזג האוויר.
אבל יש דברים שאינם משתנים לעולם:

אחים קטנים עדיין מעצבנים, מורים עשויים להתנהג בצורה מביכה, וכאשר
מישהי גונבת את החברה הכי טובה שלך, זה ממש כואב. במיוחד כאשר

המישהי הזאת היא פטרה, הילדה החדשה הממש מגניבה ממושבות הירח.
איך תוכל לילה להמשיך בלי החברה הכי טובה שלה?

והאם היא תצליח לגרום לה לחזור להיות חברתה?
 



"אנו קוראים כדי לדעת שאיננו לבד." 
 ק.ס. לואיס

 
להתראות

בספריית מטה יהודה

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A7.%D7%A1._%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1

