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1986, חווה ליד פרטוריה, דרום אפריקה. משפחת סווארט הלבנה נפרדת מהאם,
רייצ'ל. לפני מותה רייצ'ל ביקשה מבעלה להבטיח שימסור לרשות המשרתת
השחורה, סלומה, את הבית הקטן שבו היא מתגוררת. האב, הבן ושתי הבנות

חלוקים ביניהם על החובה לקיים את ההבטחה.
 

במהלך שלושת העשורים הבאים, ועל רקע ארבע לוויות, ההבטחה הלא ממומשת
מרחפת מעל ההתפוררות האיטית של המשפחה. במדינה כולה מתחוללות
תמורות מפליגות – משטר האפרטהייד בא אל קיצו ותקוות גדולות נמהלות

באכזבות מרות. האם גם ההבטחה לשינוי אמיתי לא מצליחה להתממש?
 

קולו של המספר חולף בין נקודות המבט של הדמויות, מדבר בקולן, פונה אליהן,
חודר לתודעתן, בוחן אותן בעין חדה וברגישות, לא פעם בביקורתיות שנונה,
ומשרטט תמונה רבת רבדים של משפחה הכורעת תחת נטל הגורל והאובדן.

בכתיבתו רבת הדמיון דיימון גלגוט מגיש לנו יצירת מופת.



כל משפחה היא תעלומה. כל סיפור הוא סיפור אמיתי.
אחרי מות איּשה האהוב, בני, יוצאת אמונה ֵאלון למסע בעקבות
אימותיה ואבותיה. היא מתחקה אחר הגורל היהודי כפי שהוא בא

לידי ביטוי בתהפוכות חייהם המופלאות והנוראות של פייגא וקודש
הכהן ושל צאצאיהם: מהרי הקרפטים, דרך העיר העתיקה בירושלים
של ראשית המאה הקודמת ועד לניו יורק בת זמננו. מנהרות צלולים

מוקפים ביערות עבותים, דרך בארות חרבות בסמטאות אבן, אל
ג'ונגל הבטון - ובחזרה, תמיד בחזרה, אל ירושלים של מטה ושל

מעלה ושל כמיהה שאין לה סוף. 
בכוח דמיונה היוצר ולשונה העשירה שוזרת אמונה ֵאלון מסמכים

וזיכרונות, מכתבים ותצלומים לכדי מסכת חיים פועמת ורבת־רגש.
זהו רומן היסטורי, ממואר בדיוני, ובעיקר מכתב אהבה לבן־זוג

שאיננו עוד, אך זכרו חי.  
נפשנו חיכתה הוא ספרה החמישי של אמונה ֵאלון, כלת פרס היצירה
לסופרים ומשוררים. הרומנים הקודמים שלה, שמחה גדולה בשמים

(2004), ותכתבו: אהובתנו (2010), במופלא ממני (2012)
ובית על מים רבים (2016), תורגמו לשפות רבות וזכו לשבחי

הביקורת ולאהבת הקוראים.



צמד שוטרים מוזעק באישון לילה לדירתה של איה אבישר, גרושה בתחילת שנות
הארבעים לחייה. בצהרי אותו יום, עיליי שחר, הגרוש שלה, מופיע בדירה שבה
התגורר בעבר איתה ועם ילדיהם, ותובע ממנה לשקול מחדש את הגירושים. או

למעשה, לחזור בה מהם. ועד אז – איה נשארת בדירה ולא יוצאת ממנה.
 

הדרמה שמתחוללת בדירה בין איה לעיליי – דרמה שנעה בין גילויי אהבה לבין
כעסי עבר, התחשבנויות, איומים ואלימות – נמסרת דרך הגרסאות השונות של

שניהם להתרחשות, על כל השאלות שהן מעלות: למה איה מאפשרת לעיליי להישאר
בדירה? ואם נוכחותו נכפית עליה, מדוע הוריה מצדדים דווקא בו? אמנם כבר יש
לאיה זוגיות חדשה עם ורד, אך האם היא באמת המשיכה הלאה? ומצד שני: האם

עיליי אכן מתחרט על הגירושים, או שאולי הוא מונע על ידי אינטרסים אחרים
לגמרי? ומה בדיוק קרה בינו לבין ליה, בת זוגו הצעירה?

 
"הדיירת" הוא רומן פסיכולוגי בעל אלמנטים של סיפור בלשי, שבו הסכין שמופיעה

במערכה הראשונה – סכין מטבח שעיליי קנה לאיה – נשלפת במערכה האחרונה.
אבל נגד מי היא מכוונת ולאיזו מטרה? ואילו מבחינה פסיכולוגית, הרומן שלפנינו
הוא מפגן מרשים של ערעור המציאות, שממחיש עד כמה מסובך לדעת מבחוץ מה

באמת קורה (או לא קורה) בין בני זוג בין קירות ביתם.
 



נורמן בן השתים־עשרה והחבר הכי טוב שלו, גֶ'קס, הם צמד קומיקאים
מבריקים שאף אחד עוד לא גילה. יש להם קופסה מלאה בבדיחות

ותוכנית להופיע בפסטיבל הפרינג' באדינבורו עוד חמש שנים. אבל אז
ג'קס מת ונורמן מחליט שהמופע המבריק שלהם לא יכול לחכות

ושלמען זכרו של ג'קס הוא חייב להעלות אותו מייד, בפסטיבל הקרוב.
באותה הזדמנות הוא גם מחליט שהוא רוצה לגלות מי האבא שלו שהוא
מעולם לא הכיר. סיידי, אימו של נורמן, יודעת שהיא לא תזכה בתואר

'אם השנה'. היא שוכחת תמיד לעשות כביסה, הבן שלה אוכל יותר מדי
טוסטים עם גבינה, והיא גם לא ממש יודעת מי האבא שלו. אבל היא

כל כך רוצה לראות את בנה האהוב והבודד מחייך שוב. אז היא
מסכימה לעזור לו להגיע לפסטיבל הקומדיה הכי נחשב בעולם, ובדרך

גם לנסות למצוא את אביו. היא מגייסת לעזרתה את לנארד, קשיש
אקסצנטרי, חובב הרפתקאות ובעל כישורי ארגון מופלאים, ויחד הם

יוצאים למסע שישנה את חייהם.
 

רומן הביכורים של ג'ולייטה הנדרסון הוא ספר מקסים, עדין ומשובב
לב, שלוקח אותנו למסע בדרכים עם אימא ובן שיותירו את חותמם בלב

הקוראים למשך זמן רב, ומלמד אותנו שגם אם הסיכויים קטנטנים -
אנחנו צריכים תמיד לשאוף להגיע לכוכבים.

 



מי היה האיש העשיר ביותר בכל הזמנים ואיך נעשה עשיר כל כך? מי המציא את
המתמטיקה? האם נכון שאפיפיור מת הועמד לדין? מי היה הראשון שהגה את

הרעיון לטוס לירח? מתי ולמה התחלנו לגדל אוגרים בתור חיות מחמד איך למדו
הקדמונים לאפות לחם? מי היה הצמחוני הראשון? מה עשו אבירים בשריון מלא

כשנזקקו לשירותים? 
שאל היסטוריון לוקח אותנו בקפיצות לכאן ולשם על פני ההיסטוריה – מִספרי

בדיחות עתיקים, דרך אימפריות אפריקניות וקניבליזם רפואי ועד טעויות
בסרטים היסטוריים – ועונה על שאלות שתמיד תהינו עליהן אך לא ידענו את מי

לשאול. הספר מציע לנו מתאבנים טעימים, משעשעים ועתירי מידע על שלל
עניינים היסטוריים מרתקים.

גרג ג'נר, שדרן בבי־בי־סי והיסטוריון, קיבל מקוראיו 50 שאלות ייחודיות,
שבעקבותיהן הוא לוקח אותנו לטיול משעשע לאורך תקופות שונות ומציג את

הסיפורים, העובדות והדמויות המפתיעים ביותר מן העבר.
 



לפעמים כבר אי אפשר להמשיך לשתוק...
רמה כרמון מתחילה ללמוד בכיתה ט׳ ביישוב מנור – יישוב קטן ויוקרתי, שהיא
עוברת לגור בו עם אמא שלה. ואין פלא שהיישוב יוקרתי ומוצלח כל כך, כי מי
שעומד בראשו – ראש המועצה ירון מור – הוא מנהיג אמיתי והאדם המוכשר

ביותר שרמה זכתה להכיר. 
רמה משתלבת מהר ביישוב החדש: יש לה חברות ופעילויות, והיא שואפת

להתקבל לקבוצת "תורן" – קבוצה מובחרת של שמונה תלמידים שנבחרים כל
שנה לפעילות חשובה ודי מסתורית. הדבר היחיד שמעיק עליה הוא איתמר –

שלומד איתה בכיתה ומביע בוז גמור לקבוצת תורן, לבית הספר, ליישוב ולמי
שעומד בראשו. אבל איתמר הוא המוזר של הכיתה, אז למה להקשיב לו?

רק כשעובר זמן ורמה לומדת להכיר את היישוב קצת יותר טוב, היא מתחילה
לחשוב שאולי איתמר צודק...

פרשת מור – הראשון בטרילוגיה אמת וצדק – הוא סיפור על האומץ לראות את
הדברים כפי שהם, על הסכנה שבשיכרון כוח, ועל שני צעירים שלומדים יחד מה

אפשר להשיג בעזרת נחישות, תעוזה וחברּות. 
 



רידלי לְַרֶסן היא החברה שתמיד חלמתם שתהיה לכם. היא חדה כתער,
קשוחה כמו ברזל ונאמנה לעד, אבל היא יכולה גם להיות מבקרת

חריפה, מה שמוביל למשבר בינה ובין חבריה הקוסמים – גם בשעה
שָקלָגָן, אויבם המושבע, מאיים על שלום החבורה יותר מתמיד. 

זהו הספר הרביעי והאחרון בסדרת רבי-המכר האהובה "חבורה של
קוסמים", ובו נאלצים החברים המוכשרים להתמודד עם סדרת אירועים

מוזרים ביותר, תוך שהם מנסים לגלות את זהותו האמיתית של קלגן
המרושע. האם תצליח רידלי לנצל היטב את כישוריה הקסומים ולהגן על

חבריה בעת צרה? 
הצטרפו אל החבורה האהובה להרפתקת סיום מושלמת ובלתי-נשכחת.



להכיר חברים זה לא קל, אבל לאבד אותם זה כבר ממש גרוע!
 

נטלי תמיד הרגישה שהיא לא מספיק אתלטית, לא מספיק
מסוגננת, לא מספיק מוכשרת ובאופן כללי – לא מספיק בכל

דבר כמעט. 
 

ביום הראשון של חטיבת הביניים היא מגלה שהמצב עוד
הרבה יותר גרוע ממה שהיא חשבה – עכשיו היא אפילו לא
מספיק מגניבה בשביל החברה הכי טובה שלה לילי! במהלך

ניסיונותיה להחזיר אליה את לילי, נטלי מגלה מיהי באמת ומה
באמת חשוב ומספיק בחיים.

 
מספיקה בקושי הוא רומן גרפי חמוץ-מתוק, מלא הומור וקסם,
שידבר לכל אחד ואחת מאיתנו. הספר היה רב-מכר ברשימת

"הניו יורק טיימס", זכה לשבחי המבקרים והוכתר על ידי
"הוושינגטון פוסט" כ"רומן הגרפי שהכי מצפים לו בשנת

."2020
 



בואו לפגוש את הדמויות הצבעוניות של איי הדיו הקסומים באוסף מעשיות
מקורי וחדש לגמרי בכיכובם של קאפהד ומאגמן — כוכבי משחק הווידיאו

המפורסם קאפהד!
הנובלה הגרפית הראשונה אי-פעם של קאפהד ומאגמן מכילה סדרת סיפורים
קצרים-אבל-מרווים (בכל זאת כוסות, לא?), שבהם קאפהד ומאגמן מוצאים

את עצמם במצבים מסוכנים, קשים ואפילו מביכים. בקיצור, אצל השניים
האלה העסקים כרגיל...

העולם המצויר של קאפהד מתעורר לחיים בסגנון קומיקס ייחודי שהותאם
לאנימציית הרטרו המרהיבה של המשחק זוכה הפרסים.




