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מבוגרים - מ˙ורגם
מה צריך לקרות כדי לגרום לאישה להרעיל את בעלה? אלי ולינק הם זוג צעיר הנשוי שנה.

כשאלי מתחברת עם גרטה ומתוודה באוזניה על ההתעללות שהיא סופגת מידי בעלה, השתיים
רוקחות עבור אלי תוכנית מילוט. אך משמאמציהן עולים בתוהו, הן מתחילות לשקול פתרון קבע

לבעייתה של אלי: שימוש ברעל.
 

שתי חברות והרעלה מבוסס על משפט רצח אמיתי שכבש את הכותרות בברלין ב-1923.
אלפרד דבלין, אמן המודרניזם הגרמני, בוחן ברומן את הפסיכולוגיה של הפשע ושאלות בנוגע

לאשמה מוסרית ולציפיות חברתיות, הרלוונטיות היום כמו בשנות העשרים של המאה הקודמת.
לספר מצורף פתח דבר מאת המתרגמת ד"ר ניצה בן ארי.

 
אלפרד דבלין (1957-1878) היה סופר גרמני, רופא ופסיכיאטר, שטיפל בבני מעמד הפועלים

בברלין, שבהם עוסקת עלילת שתי חברות והרעלה, כמו גם עלילת ספרו המפורסם ביותר, ברלין
אלכסנדרפלאץ, שראה אור בגרמניה בשנת 1929. ב-1933 נאלץ דבלין לברוח מגרמניה בשל

מוצאו היהודי, והוא חי בצרפת ובארצות הברית עד תום המלחמה.
 

פרופ' ניצה ארי היא חוקרת ספרות ותרגום ומתרגמת לעברית מאנגלית, מגרמנית, מצרפתית
ומאיטלקית. בין השאר תרגמה את פאוסט של גתה, יצירות של נטליה גינצבורג, טוני מוריסון,

שטפן צווייג ואלבר כהן, וכן את ברלין אלכסנדרפלאץ של דבלין.
 



מבוגרים -מ˙ורגם

"סיפור ארוג לתפארת על הפינות האפלות שבתוכנו. טובה אלסטרדאל כתבה ספר מתח שבצניעות וביופי צורב מתאר
יותר מפשע אחד, ובה בעת הוא גם נואר נורדי אלגנטי ומרגש על אשמה וזיכרון, ועל הכמיהה האנושית לחיבור רגשי"

(אפטונבלדט) 
 

אנחנו יודעים שאתה זוכר, ספרה עטור השבחים והפרסים של טובה אלסטרדאל, מגולל שתי פרשיות רצח שיותר
מעשרים שנה מפרידות ביניהן. 

 
אולוף הגסטרום היה רק בן ארבע-עשרה כשהודה ברצח הנערה לינה סטוורד. הוא נשלח למוסד, ובני משפחתו ניתקו
איתו קשר. כעבור עשרים ושלוש שנים, בהחלטה אימפולסיבית, הוא סוטה מהכביש המהיר ופונה לדרכים הכפריות

המובילות לבית ילדותו, שם הוא מוצא את אביו ללא רוח חיים לאחר שנדקר למוות. 
חוקרת המשטרה איירה שיודין, שחזרה לעיר בה גדלה כדי לטפל באימה הסובלת מדמנציה, הייתה בת תשע כשלינה
נרצחה, ואולוף היה הילד שהופיע בסיוטים שלה. עכשיו, כשהיא חוקרת את מות אביו, היא נדרשת להתמודד גם עם

הסודות האפלים של משפחתה. 
 

אנחנו יודעים שאתה זוכר זיכה את טובה אלסטרדאל, מהסופרות המוערכות והמצליחות ביותר בעולם בשנים האחרונות,
בפרס האקדמיה בשוודיה למותחן הטוב ביותר לשנת 2021 ובהמשך גם בפרס ספר הזכוכית היוקרתי, המוענק למותחן

הטוב ביותר של השנה מבין כל הספרים שיצאו לאור בכל המדינות הנורדיות.
 

 אנחנו יודעים שאתה זוכר הוא ספרה החמישי של טובה אלסטרדאל שרואה אור בעברית בסלע ספרים. קדמו לו תני לי
לאחוז בידך (זוכה פרס האקדמיה בשוודיה למותחן הטוב ביותר לשנת 2014), הנשים שעל החוף, אל תסתובבי לאחור

ומנהרות של שתיקה. כולם תורגמו לעשרות שפות והיו לרבי מכר גם בישראל.
 



מבוגרים -  מ˙ורגם
ז'וליאן אזולאי הוא סופר ˆרפ˙י המ˙מחה ב˜ומדיו˙ רומנטיו˙. כ˘א˘˙ו האהובה אלן

מ˙ה בגיל 33 בלבד, הוא נ˘אר לבד עם בנם ה˜טן אר˙ור ו˘ו˜ע בֵאבל עמו˜. אבל אלן
היי˙ה אי˘ה פי˜חי˙. לפני מו˙ה בי˜˘ה מבעלה ˘יבטיח לכ˙וב לה 33 מכ˙בים, אחד
לכל ˘נה בחייה. חˆי ˘נה אחרי הלוויה מ˙חיל לבסוף ז'וליאן לע˘ו˙ זא˙, ולהפ˙ע˙ו

מוˆא בכ˙יב˙ המכ˙בים נחמה מסוימ˙.
א˙ המכ˙בים טומן ז'וליאן ב˙א סודי ב˙וך המˆבה, הנמˆא˙ בבי˙ העלמין המפורסם
˘ל מונמארטר בפריז. אבל יום אחד הוא מגלה ˘מכ˙ביו נעלמו. האם החליטה אהב˙

חייו ל˘לוח לו או˙ מהעולם הבא?
למרו˙ ˘ז'וליאן לא מאמין ˘החיים יחזרו אי פעם להאיר לו פנים, מ˘הו נפלא עומד

ל˜רו˙.
דרך הרחובו˙ הˆרים ˘ל פריז, על פני הביסטרו עם חזי˙ העı האדומה ברחוב גבריאל,
ועד לבי˙ ה˜ברו˙ ˘ל מונמארטר עם מלאכי האבן היפים, אנחנו מגלים יחד עם ז'וליאן

˘ניסים יכולים ל˜רו˙, ויו˙ר מכך — אהבה יכולה להפ˙יע במ˜ומו˙ הכי לא ˆפויים.
ני˜ולא בארו נולד בפריז, למד ˘פו˙ וספרו˙ בסורבון, ועבד בחנו˙ ספרים בגדה

ה˘מאלי˙ בעיר. זהו ספרו החמי˘י. ספרו ה˜ודם, המרכיבים הסודיים ˘ל האהבה, ˙ורגם
ל34Œ ˘פו˙ והיה רבŒמכר עולמי. עד כה נמכרו יו˙ר מ2.2Œœ מיליון עו˙˜ים מספריו ברחבי

העולם. 
"ני˜ולא בארו הוא אומן ה˜ומדיה הרומנטי˙." לה סטמפה

"נוגע ללב... סוחף ו˜סום עד העמוד האחרון ממ˘." ֶאל
"רומנטי להפליא... ני˜ולא בארו כו˙ב על אהבה רכה ומכ˘פ˙."

˜וסמופוליטן
"בארו ˘וזר במיומנו˙ רבה א˙ ˆער ו˘מחו˙ האהבה ב˜סם ˘ל פריז." 

בו˜ליסט
״מ˙נה מו˘למ˙ לכל פרנ˜ופיל, וגם לכל מי ˘רוˆה ספר ˘הוא פ˘וט ˙ענוג אמי˙י."

לייבררי ג'ורנל



מבוגרים - מ˙ורגם
קורבנות טראומה אינם דבר חדש עבור החוקרת הרפואית פיית'

מקינטייר, אבל המקרה החדש שהגיע אליה שונה. מייסי קרואו, סוכנת
אף־בי־איי ששוכבת בבית החולים מחוסרת הכרה לאחר תאונת פגע

וברח, דומה לה דמיון מטלטל. כשפיית' רואה את מייסי לראשונה היא
מרגישה כאילו היא מביטה במראה. אבל איך זה ייתכן?

מה עשתה מייסי בסמטה אפלה באמצע הלילה, באותו היום שבו שלחה
לפיית' הודעה?

פיית' ידעה תמיד שהיא מאומצת, אבל עכשיו היא מגלה שנסיבות
הולדתה אפופות בסודות, ושהיא בעצם אינה יודעת דבר. פיית' נעזרת
בטקסס ריינג'ר מיטשל היידן כדי לעקוב אחר שביל הרמזים שהותירה

אחריה מייסי, ומגלה דברים גדולים בהרבה מכפי שאי פעם הייתה
מסוגלת להעלות בדמיונה.

"תחתוך ותברח" מאת סופרת רבי המכר מרי ברטון הוא ספר מתח
אינטליגנטי ומסחרר שלא תוכלו להניח מהיד עד למילה האחרונה. אלפי

שבחים נכתבו על כתיבתה הנפלאה של ברטון וברובם חוזרת מחמאה
עיקרית אחת: אף אחד לא יודע לכתוב רומן מתח כמוה.

 



מבוגרים - מ˙ורגם

מיני קופר יודעת בוודאות שני דברים – שימי הולדתה, החלים ביום הראשון של השנה, תמיד מסתיימים
באסון, ושזה הכול בגלל גבר שמעולם לא פגשה, ששמו ְקִווין המילטון.

הכול התחיל כשמיני נולדה קצת אחרי חצות בערב השנה החדשה של 1990. אמּה היתה בטוחה שתזכה
ללדת את התינוקת הראשונה של שנות התשעים ותזכה בפרס גדול, אולם קווין הקדים אותה בדקה אחת
גורלית וזכה בפרס. ואם זה לא מספיק, נראה שאמו לקחה את השם שמיני היתה אמורה לקבל. מאז אותו

לילה בבית החולים, קווין זוכה בכל המזל הטוב ומיני בכל המזל הרע.
כשמיני נתקלת בקווין במקרה במסיבת ערב השנה החדשה ביום הולדתם השלושים, היא לא מופתעת.
נדמה שהיזם העסקי החתיך והמקסים באמת נהנה מהכול בזמן שהיא עומדת לאבד את העסק שהקימה
ואת ביתה. אבל אם קווין ומיני באמת שייכים לעולמות נפרדים, מדוע דרכיהם מצטלבות פעם אחר פעם?

ומדוע כל מפגש מתסכל ביניהם משאיר טעם לעוד?
 

ניפגש שוב בשנה הבאה הוא סיפור אהבה מרגש, מצחיק ומפתיע, שבוחן את דרכו של הגורל להוביל
אותנו אל האנשים הכי לא צפויים, נגד כל הסיכויים.

 
סופי קאזנס מתגוררת באי ג'רזי. ניפגש שוב בשנה הבאה הוא ספר הביכורים שלה.

 
"רומן ביכורים נוגע ללב. ההבזקים מהשנים הקודמות ועלילות המשנה מוסיפים עומק, ודמויות המשנה
קורעות מצחוק ומוסיפות קלילות בדיוק במקומות הנכונים. הספר של קאזנס מלא ברגישות ובהומור

ייחודי." – פאבלישרז ויקלי
 

"רומן כתוב לעילא על אהבה, גאולה, חברות והעצמה אישית. הספר הזה הוא תענוג גדול; הוא מחמם את
הלב וכיף להתכרבל איתו." – סן פרנסיסקו בוק ריוויו

 
"ניפגש שוב בשנה הבאה הוא קומדיה רומנטית חכמה ולא שגרתית... חובבי הקומדיות הרומנטיות יתענגו 

על ההומור והאנרגיה בסיפור של קאזנס, שעוסק בגילוי עצמי, בקבלה ומחילה ובחוסנן של חברויות." –
שלף אוורנס

 



מבוגרים

,NEW YORK TIMES - בקומדיה הרומנטית הזו של סופרות רבי המכר של ה
הכול יכול לקרות לזוג אויבים מושבעים, הטסים יחד לחופשה של החיים בהוואי.

אוליב טורס רגילה להיות האחות התאומה נטולת המזל. לעומתה, אחותה התאומה,
איימי, תמיד מנצחת... אפילו על החתונה שלה היא לא שילמה. לצערה של אוליב,

הדבר היחיד שגרוע ממזל רע תמידי, הוא לבלות את יום החתונה בחברת השושבין,
אחיו של החתן (והאויב המושבע שלה), אית'ן תומאס.

אוליב מכינה את עצמה לחתונה מהגיהינום ונחושה לעבור אותה בשלום ובמינימום
תקלות, אבל כשכל משתתפי החתונה חוטפים הרעלת מזון מהאוכל (החינמי) המוגש

באותו הערב, היחידים שאינם מתמוטטים הם אוליב ואית'ן. עכשיו נותרה סוגיית ירח
הדבש החינמי במאווי - אוליב תהרוג מישהו לפני שהיא תיתן לאית'ן לנסוע לגן עדן

לבדו.
הם טסים לעשרה ימים של שקט מבורך, שללא ספק שווים את המאמץ הכרוך

בהעמדת פני נשואים טריים, לא?
 



ספרו˙ ילדים

יֹום ַהֻהּלֶֶדת ֶׁשל ַּכְרֶמלָה לֹא ָהיָה יָכֹול לְִהיֹות טֹוב יֹוֵתר.
ַהּיֹום ִהיא סֹוף–סֹוף ּגְדֹולָה ַמְסִּפיק ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל לָלֶֶכת

ָהִעיָרה ִעם ָאִחיָה ַהּגָדֹול. ַאַחר ַהָּצֳהַריִם ַהְּמֻׁשָּתף ֶׁשּלֶָהם
ָמלֵא וְָעמּוס ִּבְקָסֶמיָה ֶׁשל ַהְּׁשכּונָה ַהּׁשֹוֶקֶקת — ָהֵחל
ַּבֶּׁשֶמׁש ַהּבֹוֶהֶקת ַּבָּׂשדֹות וְַכּלֵה ַּבַּמְמַּתִּקים ַהְּמַפִּתים

ַּבַּמֲאִפּיָה. ַּכֲאֶׁשר ִהיא קֹוֶטֶפת ֶּפַרח ֵׁשן–ֲאִרי ֶׁשָּצַמח ִמּתֹוךְ
ִמְרְצפֹות ַהֵּבטֹון, ִהיא חֹוֶׁשֶבת לְַעְצָמּה ָמה עֹוד ָהיְָתה

יְכֹולָה לְַבֵּקׁש ְּביֹום ָּכֶזה... וְִהיא ְמנַָּסה לְַחׁשֹב ַעל
ַהִּמְׁשָאלָה ַהֻּמְׁשלֶֶמת.



ספרו˙ ילדים

יַחת ֶאְמַצע ׂשִ ּלֹו, ֲאָבל ִהיא ּבְ א ׁשֶ יד ְלִאּמָ ּ ָחׁשוּב ְלַהּגִ הו ֶ ְלִנְמרֹוד יֵׁש ַמׁשּ
ִהיא ּלֹו ַעד ׁשֶ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ מֹר ַעל ַהּמַ ּ ִלׁשְ ּנו ת ִמּמֶ ׁשֶ ֵטֵלפֹון, ָאז ִהיא ְמַבּקֶ
ֻקְפַסת ָבה ּבְ ְחׁשָ ּלֹו, ֵמִניַח ֶאת ַהּמַ ר. ִנְמרֹוד הֹוֵלְך ַלֶחֶדר ׁשֶ ַסיֵּם ְלַדּבֵ ּתְ
ֵרר ְִּהיֶה ָלּה ָנִעים. ֲאָבל ָאז ִמְתּבָ י ֶצֶמר ּגֶֶפן ׁשֶ ד ּבְ ַנֲעַלִים וְּמַרּפֵ

ּה. ּלָ ֶ ָבה יֵׁש ְרצֹונֹות ִמׁשּ ְחׁשָ ּמַ ּלַ ׁשֶ
 

ּכֹול ְנבֹו, הוּא ִסּפוּר ַעל ל ֶאׁשְ ִני ִליָלִדים ׁשֶ ֵ יָנה, ִסְפרֹו ַהׁשּ ָבה ַמְמּתִ ַמְחׁשָ
ְּכֹוִלים י י ְצפוִּיים ׁשֶ ְלּתִ ָבִרים ַהיִָּפים ְוַהּבִ ָבה, ְוַעל ַהּדְ ַסְבָלנוּת, ַעל ַהְקׁשָ

ים.  ֲאַנְחנוּ ְמַחּכִ ְזַמן ׁשֶ ִלְקרֹות ּבִ
 

ּ מו ְרּגְ ָאֶרץ. ְסָפָריו ּתֻ יֹוֵתר ּבָ ּכֹול ְנבֹו הוּא ַאַחד ַהּסֹוְפִרים ָהֲאהוִּבים ּבְ ֶאׁשְ
ָבִחים וִּבְפָרִסים. ּגַם ֶאת ִסְפרֹו ָהִראׁשֹון ִליָלִדים, ׁשְ ּ ּבִ פֹות ְוָזכו ִל־12 ׂשָ

ל ֲעַמְליָה נֹוֵסַע ְלאֹוְסְטַרְליָה, ִאיֵּר ֶדְיִויד הֹול.  א ׁשֶ ַאּבָ
 

ּקֶֹרת: ְבֵחי ַהּבִ ַאְטרֹון ֵחיָפה ְוָזָכה ְלׁשִ ל ּתֵ ד ְלַמֲחזֶה ׁשֶ ֶפר ֻעּבַ ַהּסֵ
ְָּלִדים יֹוְדִעים ִלְקרֹא י חֹון ׁשֶ ּטָ ְָּלִדים ֶאת ַהּבִ ֶפר ַמְחִזיר ְלִסְפרוּת ַהי "ַהּסֵ

ִבים." ְרָגׁשֹות ֻמְרּכָ ר ּבִ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ וּרֹות, ּגַם ּכְ ין ַהׁשּ ּבֵ
ר, ָהָאֶרץ  יֵָעל ּדָ



"ספרו˙ טובה מזכירה לך 
˘א˙ה לא לבד באנו˘יו˙ ˘לך" 

לין אולמן

לה˙ראו˙!
ספריי˙ מטה יהודה


