תקצירי ספרים חדשים :

 .1סוד הגן הנעלם  /פרנסיס הודג'סון ברנט
מרי לנוקס היא ילדה עשירה ומפנקת הגדלה בהודו ומטופלת על ידי משרתים .כשמגיפת כולרה
לוקחת ממנה את שני הוריה ,נשלחת מרי היתומה אל אחוזת דודה ,מר קרייבן ,במחוז יורקשייר
שבאנגליה .הילדה הבודדה יוצאת לשוטט בין גני האחוזה הקודרת ומגלה במקרה מפתח ישן קבור
באדמה .המפתח פותח דלת לא רק אל גן סודי וקסום שהוזנח בשמך שנים רבות ,אלא גם אל לבה
ה סגור של מרי .היא מתידדת עם קולין ,בן דודה החולני ,ועם דיקון ,ילד טבע מקומי שמדבר עם
חיות ,וביחד מפיחים שלושתם חיים בגן הנעלם ולומדים להכיר את כוחם המרפא של הטבע ,של
הידידות ושל כוח הרצון.

 .2ההוביט או ,לשם ובחזרה  /ג'ון רונלד רעואל טולקין
" אם מעניינים אתכם מסעות לשם ובחזרה  ...הרי לכם תיעוד של מסע כזה ושל טייל כזה .הסיפור
מתרחש בזמנים העתיקים ...תלמדו  ...דברים רבים על אודות טרולים ,גובלינים ,גמדים ואלפים ".מר
בילבו באגינס ביקר דמויות רמות  -מעלה ,שוחח עם הדרקון סמאוג המהולל ונכח ,גם אם לא
מרצון ,בקרב חמשת הצבאות .כל זה בהחלט יוצא דופן ,שכן הוא היה הוביט.
במלאות  75שנים למהדורה הראשונה ,ההרפתקה הקלאסית מוגשת לקוראים בתרגום חדש של
יעל אכמון.

 .3נסיכת האפר  /לורה סבסטיאן
"אמא שלי היתה ידועה כמלכת האש ,מלכותית וחזקה.
אני נסיכת האפר ,בדיחה מהלכת".
לפני עשר שנים ,כשהיתה בת שש ,נאלצה הנסיכה תֵּיאֹודֹוסִ י ָה לצפות באמה המלכה מוצאת
אנ ִים ,שכבשו את ארצּה אַסְ טְרֵּ יאָה.
להורג על ידי הקָאלֹווַקְסִ י ָ
שמה של הנסיכה שונה אז לליידי ת'ורה ,והיא הוכרחה להישאר לחיות בארמון שנגזל
ממשפחתה כחלק מחצרו של הקייזר הרצחני .עכשיו ,בגיל שבע-עשרה ,תיאודוסיה-ת'ורה חיה
חיי פאר בארמון ,לבושה בשמלות מפוארות ,חברתה הטובה ביותר היא בתו של האדם שרצח
את אמה ,אבל לראשה היא נאלצת לחבוש כתר של אפר ,ובכל פעם שבני עמה מנסים למרוד
בחיי העבדות שכפו עליהם הכובשים היא סופגת עונשים נוראיים לעיני כול – למען יראו וייראו.
כשהנסיך הצעיר ,בנו של הקייזר ,מגיע לארמון לאחר היעדרות ממושכת ,נפתחת בפני הנערה
דרך מסוכנת לחלץ את עצמה ואת בני עמה המעונים מגורלם המר של המנוצחים.
"נסיכת האפר "הוא סיפור מותח ומרגש ,שמציג גיבורה שייעודה הוא למלוך ,אבל גורלה הוא
עבדות.

 .4רוני ותום – החקירה הראשונה  /גיורא חמיצר
ל"כיף" של ניצחון.
ׅ
" אחת אפס!" הכריז רוני .הוא רץ לכיוונה של תום והושיט לה את ידו
אין כמו לנצח בכדורגל בהפסקה! אבל הוא לא הספיק להשוויץ יותר מדי ,כי באותה
שנייה נשמע פיצוץ עז ,שהרעיד את כל בית הספר...
הוא חשב שהיא ילדה פשוט בלתי נסבלת .היא חשבה שהוא החנון הכי גדול שהיא ראתה
בחיים שלה .אבל איכשהו ,השניים הפכו לצמד הבלשים המוצלח ביותר בעיר ,למרות
שלשניהם עוד לא מלאו .12
רוני ו תום הם שני ילדים רגילים שמוצאים את עצמם לגמרי במקרה בתוך תעלומה שהולכת
ומסתבכת .שורה של פשעים משונים בבית ספרם שולחת אותם לחקירה בלשית מלאת
הפתעות וסיכונים .בדרך לפענוח התעלומה יהיה עליהם להבריז מהלימודים ,לשקר להוריהם,
להסתבך עם המשטרה ואפילו כמעט ...טוב ,לא באמת חשבתם שנגלה לכם כאן את הכל,
נכון?
"רוני ותום – החקירה הראשונה" הוא הראשון בסדרת ספרים חדשה מאת יוצר הטלוויזיה
גיורא חמיצר.

 .5רוני ותום – החקירה השניה  /גיורא חמיצר
בהתחלה הם לא סבלו אחד את השני ,אבל אחרי שהצליחו לבדם לפתור מקרה מסובך
שאפילו המשטרה לא הצליחה לפענח ,הפכו רוני ותום לחברים טובים .הם פתחו משרד חקירות
אמיתי ומדי יום שני בשעה ארבע מגיעים אליהם ילדי השכונה כדי לבקש את עזרתם בפיצוח
תעלומות .עד שיום אחד מופיעה לקוחה מסוג אחר לגמרי עם הצעה שאי אפשר לסרב לה .רוני
ותום יוצאים למשימה שנראית פשוטה ,אבל עד מהרה הם מגלים שהם לא לבד .מישהו עוקב
אחריהם ,והוא יעשה הכול כדי שהם לא יצליחו .הדרך אל האמת נעשית מסוכנת מרגע לרגע,
והיא עוברת בסמטה מסתורית ,בארמון נטוש ,בבית חולים ואפילו מתחת ל ...טוב ,לא באמת
חשבתם שנגלה לכם הכול ,נכון?
*ספר שני בסדרה "רוני ותום" מאת גיורא חמיצר.

 .6רוני ותום  :החקירה השלישית  /גיורא חמיצר
" תאמינו לי שאני מצטער שזה נגמר ככה ,אבל מה לעשות שאתם שני חטטנים?" רוני
ותום ניסו להתנגד ,אבל הוא היה חזק משניהם" .זה יהיה מהיר ,אני מבטיח ".הוא דחף
את שני הילדים קרוב יותר ויותר אל התהום.
חופשת הפסח תכף תתחיל ,ורוני ותום ,צמד הבלשים הצעירים ,מתכננים לבלות :רוני ייסע עם
המשפחה לקיבוץ ליד הכנרת ,ותום תחגוג בת מצווה! היה אמור להיות להם שבוע שכולו כיף,
אבל אז משהו קרה ,והכול השתבש .לגמרי השתבש.
רוני ותום ,השותפים וגם החברים הכי טובים ,נקלעים לפרשה שמעמידה את החברות שלהם
במבחן שלא היה כמותו .מה שמתחיל בכלב אחד ,שלא חוזר הביתה רק הולך ומסתבך .הדרך
לפענוח התעלומה הופכת למסוכנת מרגע לרגע ,והיא כוללת מים קפואים ,סנדל בן אלפיים
שנה ,טקס מוזר ,ולילה שלא כולם יצאו ממנו ב ...טוב ,לא באמת חשבתם שנגלה לכם הכול,
נכון?
"רוני ותום  -החקירה השלישית" הוא הספר השלישי בסדרת עלילותיהם של צמד הבלשים
הצעירים ,שכתב גיורא חמיצר ,יוצר הטלוויזיה המצליח ("השמינייה"" ,האי"" ,החממה"
ו"שכונה") .כמו בשני רבי המכר הראשונים בסדרה ,גם הפעם הוא מצליח לברוא עולם מסעיר
ומותח ,דמויות בלתי נשכחות ,ועלילה שמתקדמת בקצב מסחרר מהשנייה הראשונה -- .מאתר
ההוצאה.

 .7שליחות חשאית  : 6מבצע לונדון  /דנה אלעזר הלוי
שלושת לוחמי המוסד הצעירים – גיא ,רועי ונועם (הבת) – מחכים למבצע הבא .איתם מחכה
בציפייה גם דריה ,החברה החדשה בצוות .אבל אז ההורים של ארבעתם מתחילים לחשוד
בפעילות של ילדיהם ,וחנן מחליט החלטה נוראה :להפסיק את הפעילות של הצוות .הילדים
המומים ומדוכאים ,אבל פתאום מגיעה הוראה מראש ממשלת ישראל :מתברר שמיליארדר רוסי
שעוסק בפעילות טרור עומד לנסוע ללונדון ,וזאת הזדמנות חד-פעמית לחטוף אותו ולהביא אותו
לחקירה בישראל .חנן מחליט שאין ברירה אלא להיעזר בילדים עוד פעם אחת אחרונה .הם
יוצאים ללונדון ,למעקב סוער שמביא אותם לכל רחבי העיר התוססת .בעיצומו של המעקב
מתברר להם שהמיליארדר הרוסי מסתיר סודות גרועים בהרבה ממה שהם חשבו ,ושהסכנה
ברורה ומיידית -- ...מאתר ההוצאה.

 .8שומרת הערים האבודות  /שאנון מסנג'ר
לסופי פוסטר יש סוד :היא קוראת מחשבות .הסוד הזה גורם לה להתרחק מכל הסובבים אותה
בבית הספר ואפילו במשפחתה .אבל אז היא פוגשת את פיץ ,נער מסתורי שצץ פתאום משום
מקום ,וכמוה – גם הוא קורא מחשבות .המפגש הזה משנה את חייה .סופי בת ה 12-מגלה עולם
חדש וקסום ,שבו היא יכולה להרגיש סוף סוף שייכת .עולם שיש בו יצורים קסומים ,אֶלפים
בעלי כוחות מדהימים וערים אבודות .עולם שבו אורבת לה סכנה גדולה.
*ספר ראשון בסדרה.

 .9דאנק בפרצוף  :סיפורי כדורסל מחוף לחוף  /ערן סלע
סיפורי כדורסל מחוף לחוף .מיקי ברקוביץ´ ,עודד קטש ,נדב הנפלד ,ג´ו דאוסן ,אנטואן ריגודו
ושאר כוכבי כדורסל שמאכלסים את עמודי דאנק בפרצוף ,סיפורו החדש של פרשן הכדורסל
ערן סלע ,ידעו בעיקר רגעי שיא ותהילה בקריירה העשירה שלהם .לרוע מזלם ,נאלץ כל אחד
מהם לחוות גם רגע קשה במיוחד .מיקי ויתר על חלום ה  NBA-בגלל מכבי תל אביב וסוחב איתו
צלקת עד היום; קטש סיים את הקריירה בטעם מר בגלל פציעה ארורה; הנפלד נפרד ממכבי
תל אביב בלב שבור ובדמעות תסכול; לדאוסן התייחסו כמו אל אוויר לקראת סיום הקריירה,
וריגודו הגדול אכל חצץ כשהגיע ל -NBAכדי לשחק בדאלאס .רגעים של אושר עילאי התחלפו
בתחושה של כדורסלן שסופג דאנק בפרצוף תוך כדי משחק .חוסר אונים ,אי-נעימות פומבית,
כמעט כמו לעמוד ערום ועריה בכיכר העיר .מביך זה לא מילה .הספר נוגע בחלקו בתחושה הזו
בדיוק ועוסק ,בין השאר ,בסיפוריהם האישיים של כוכבי כדורסל רבים ,שנאלצו ללמוד על
בשרם כי אין טוב בלי רע .כמו בספרו הקודם בהוצאת מודן" ,מסביב לכדור" ,ממשיך ערן סלע
להתרכז גם כאן בחוויות שחווה לצד שמות ידועים ומקרים להם היה עד ראייה בענף הכדורסל.
הספר מבוסס על סיפורים אמיתיים ,שמגיעים ממקור ראשון ,כתובים בנימה אישית ובכתיבה
קולחת ומשעשעת—.מאתר האינטרנט צומת ספרים--

 39 .10רמזים  -בגידה  : 3המשימה :הוריקן  /ג'ני גובל
דן קהיל בן השלוש–עשרה ואחותו איימי בת השש–עשרה יודעים שאסון עומד להתרחש ולגרום
למותם של אלפי אנשים ,והם היחידים שיכולים למנוע אותו .מאחורי המזימה עומד אדם מסתורי
בשם "המנודה" ,גם הוא בן משפחת קהיל – המשפחה החזקה ביותר בהיסטוריה .המנודה כבר
הצליח לשחזר שניים מהאסונות הגדולים שקרו אי פעם ,ועכשיו זה רק עניין של זמן עד שיפעל
שנית.
מהרמזים שאיימי ,דן וחבריהם אוספים עולה שהפעם ינסה המנודה לחקות את הוריקן קתרינה.
אבל באיזו עיר הוא יפגע? איך יכול מישהו לחולל סופת הוריקן? ומה המניע האמיתי של
המנודה? לדן ולאיימי יש הרבה שאלות ,ומעט מאוד זמן למצוא את התשובות .כל שהם יודעים
זה שגל של צרות נמצא בדרך ,ואולי כבר מאוחר מכדי לעצור אותו.
"המשימה :הוריקן" הוא הספר השלישי בסדרת "בגידה" ,סדרת ההמשך "ל 39-רמזים"
ו" -בלי מעצורים".

 .11שומרת הערים האבודות  : 2גלות  /שאנון מסנג'ר
הנערה שגדלה אצל בני האדם וגילתה שהיא אֶלפית מעמידה את כוחותיה המסתוריים למבחן
מסוכן.
סופי היא היחידה בעולם האֶלפים שמצליחה לתקשר עם אליקֹורְ ן ,יצור מיתולוגי נדיר הדומה
לחד-קרן .היא חייבת לאמן את היצור הקסום כדי שיהיה אפשר להציגו לפני תושבי הערים
האבודות .התקופה נעשית חשוכה ומאיימת ,והאלפים זקוקים נואשות לסמל של תקווה .הסודות
הקבורים בזיכרונה של סופי נחשפים אט-אט ,והיא נאלצת להתמודד עם סכנה גדולה כדי
להציל לא רק את חייה שלה ,אלא גם את חייו של אדם הקרוב אליה...
*ספר שני בסדרה "שומרת הערים האבודות".

 .12מג ,ג'ו ,בת' ואיימי  :רומן גרפי  /ריי טרסרו וברה אינדיגו
אף אחת מארבע בנות מארץ' אינה דומה לאחותה .מֶג חולמת על חיים נוחים ומפנקים ,ג'ֹו
מרגישה שרק כשהיא כותבת היא באמת היא עצמה ,בֶת' הביישנית מסתתרת מאחורי הגיטרה
ואֵּיימי אוהבת לריב ,אבל עמוק בלב אוהבת את האחיות שלה יותר מכול .שנה קשה עוברת על
האחיות לבית מארץ' :האב ,איש צבא ,מוצב מעבר לים ,האם עובדת קשה כדי לפרנס את
משפחתה ,וכל אחת מהבנות מתמודדת עם בעיות משלה .לאחת יש קשיים בבית הספר,
השנייה מתמודדת עם בעיות בריאות ,השלישית מסתבכת עם הלב ,והרביעית מחפשת את
עצמה ואת קולה האמיתי .אבל דבר אחד הן יודעות :יחד ימצאו כוחות להתמודד ,להבין מי הן,
ולאחד את התא המשפחתי המיוחד שלהן" .מג ,ג'ו ,בת ואיימי" הוא רומן גרפי המבוסס על
הספר הקלאסי 'נשים קטנות' .הוא רענן ,חדש ,מצחיק ,אנושי ומאויר  -וייגע לעומק ליבם של
קוראים עכשוויים.
--מן המעטפת האחורית--

 .13חבורה של קוסמים  /ניל פטריק האריס ואלק אזאם
קרטר נולד לשני הורים מקסימים .לאמא שלו היה חיוך כמו השמש ואבא שלו ידע לשלוף
מטבעות מתוך אוזניים ולהעלים חפיסת קלפים באוויר .אבל כשקרטר היה רק ילדון צעיר ,שני
הוריו נעלמו והוא עבר לגור עם דוד סליי .דוד סליי שולט גם הוא בלהטוטי קסמים (ובעוד
טריקים פחות משעשעים) ,ולצערו של קרטר מה שדודו הכי אוהב בעולם זה להעלים כסף של
אנשים אחרים .פלא שקרטר לא מאמין בקסם? אחיזת עיניים קיימת בהחלט ,אבל קסם קיים
רק בסיפורים לילדים קטנים .קרטר לא יכול עוד לשאת את החיים עם דודו הרמאי והוא בורח
כשברשותו רק הבגדים שלעורו והקסמים שהוא יודע לעשות .במסעו יגיע קרטר לעיר מיוחדת
שבה יפגוש חבורה מפוקפקת של אנשי יריד וילדים נוספים כמוהו .ילדים שלא תמיד נהנו מחיים
פשוטים ורגילים ,אבל בהחלט יודעים לעשות להטוטי קלפים ,להשתחרר מכבלים ,לבצע
טריקים של היעלמות והכי חשוב :להבדיל בין טוב לרע.
*הספר הראשון בסדרה "חבורה של קוסמים".

 .14חבורה של קוסמים  :הסיפור השני  /ניל פטריק האריס ואלק אזאם
הקהל התנשם בהפתעה ,מתפעל מכך שחבורה של ילדים מסוגלת לבצע דבר כל כך בלתי-
אפשרי .כל השעות שליילה וקרטר בילו באימונים השתלמו .קול התשואות העביר צמרמורות של
התרגשות בגווה של ליילה .היא רצתה להרגיש ככה עוד פעם.
היא קראה בקול" ,יש אנשים שאומרים שילדות כמוני צריכות לשבת בשקט ולהיות מנומסות.
שעלינו להקפיד על ההתנהגות שלנו ולדבר רק אם פונים אלינו .לאנשים כאלה אני אומרת שכדאי
שתעקבו אחרי התכסיס הבא בתשומת לב מרבית ותראו מה ילדות כמוני מסוגלות לעשות!"
*הספר השני בסדרה "חבורה של קוסמים"

 .15יומנה של אווה  :קורותיה של נערה יהודייה מהונגריה בימי השואה  /אווה היימן ; מהונגרית :צבי
בראמיר ; עורך המדורה הראשונה :יהודה מרטון ; הקדמה למהדורה החדשה :רוברט רוזט
אווה היימן ,נערה יהודייה למשפחה הונגרית שמרגישה שהיא חלק אינטגרלי מן העם ההונגרי,
היתה נער ה משכילה ,אינטליגנטית ורגישה .ביומן שהחלה לכתוב ביום הולדתה השלושה-עשר,
ואשר מסתיים סמוך לשליחתה אל מחנה ההשמדה ב ,1944-היא מספרת על תחושותיה בנוגע
לאסונות הניתחים בזה אחר זה על ראשה ועל ראש משפחתה במקביל לתיאורי אנקדוטות מחייה
של נערה רגילה בגיל ההתבגרות".. .יומנה של אווה" הוא הבסיס למיזם "הסטורי של אווה  -אם
היה אינסטגרם לילדה בשואה" ,שבמסגרתו עובד היומן לסדרה של סרטונים קצרים שהועלו
לאינסטגרם -- .מן המעטפת האחורית.

 .16ציפור לבנה  :סיפור פלא  /כתבה ואיירה :ר"ג' פלאסיו
ברומן הגרפי הראשון שלה ר״ג׳ פלאסיו מספרת סיפור רב־עוצמה על כוחו של הטוב ועל אומץ
לב יוצא דופן בימי מלחמה.
למיליוני הקוראים בעולם שהתאהבו בספר פלא של ר"ג' פלאסיו ,ג'וליאן זכור כבן כיתתו
הבריון של אוגי פולמן .ציפור לבנה חושף צד חדש בג'וליאן ,כשהוא מגלה את סיפור
ההתבגרות של סבתא שלו ,שהוסתרה על ידי בן כיתתה בזמן מלחמת העולם השנייה" .תמיד
צריך אומץ כדי להיות אדם טוב" ,סבתו אומרת לו בשיחת פייס־טיים שהם מנהלים בהווה" .אבל
באותם ימים ,כשזה היה עלול לסכן את חייך ,טּוב לב היה כמו נס .זה היה האור באפלה .זו
תמצית האנושיות שלנו .זאת התקווה".
"ציפור לבנה" זכה בפרס טיילור האמריקאי ונבחר לספר השנה של ספריות ניו יורק.
 --מאתר ההוצאה.

 .17ארו שאה וסופו של הזמן  /רשני צ'קשי
אַרּו שָאה בת השתים– עשרה נוהגת לשקר לפעמים ,כדי להיות מקובלת .בזמן שחבריה טסים
לחופשות משפחתיות מעבר לים ,לה אין תוכניות מסעירות לחופשה .היא אמורה לבלות את
החופשה שלה בבית ובמוזיאון לאמנות הודית ,בציפייה שאמה תשוב מעוד משלחת ארכיאולוגית.
אין פלא ,אם כן ,שאַרּו ממציאה סיפורים על כך שהיא בת למשפחת מלוכה ,שהיא נוסעת לפריז,
ושיש לה נהג פרטי .יום אחד ,דופקים על דלת המוזיאון שלושה מחבריה לכיתה כדי לתפוס אותה
בהַרַ אטָה שנמצאת במוזיאון מקוללת ,והם
בשקר .הם לא מאמינים לסיפורים שלה שמנורת ה ְ
דורשים שאַרּו תוכיח להם את זה´ .אדליק אותה רק לשנייה ´,אַרּו חושבת´ ,ואז אוציא את עצמי
מהבלאגן הזה ולא אשקר יותר לעולם ´.אבל להדלקת המנורה יש תוצאות חמורות .היא משחררת
את היָשֵּן ,שֵּד עתיק שתפקידו להעיר את אֵּל החורבן .חבריה של ארו לכיתה ואִמה קופאים בזמן,
ועל ארו מוטלת המשימה להציל אותם .הדרך היחידה לעצור את השד היא לאתר את גלגוליהם
מהַאבהַרַ אטָה ,ולצאת למסע אל ממלכת
פנ ְדַ ו ַוה ,גיבוריו של אפוס ה ַ
של חמשת האחים לבית ַ
המוות .אבל איך אמורה ילדה אחת בפיג´מת ספיידרמן לעשות את כל זה?  --מאתר ההוצאה.
* ספר ראשון בסדרה "סיפורי פנדווה"

 .18ארו שאה ושיר המוות  /רשני צ’קשי
ארו שאה שוב הסתבכה בצרות .החץ והקשת של אל האהבה נעלמו ,והגנב משתמש בהם כדי
להפוך אנשים ללוחמים זומבים חסרי לב .המצב מסתבך עוד יותר כשמאשימים את ארו שאה
בגנבה .לפנדווה הצעירה אין ברירה אלא למצוא את הנשק ואת הגנב ,ומהר .אבל לשם כך
יהיה עליה להילחם בשדים ,לחצות ממלכת נחשים מנצנצת ומסוכנת ולגלות שהאויב שלה
רחוק מלהיות מי שציפתה שיהיה.
*הספר "ארו שאה ושיר המוות" הינו הספר השני בסדרת הספרים "סיפורי פנדווה".

 .19הילדים האחרונים בעולם  /מקס ברולייר
תכירו את ג'ק סאליבן ,הילד האחרון בעולם אחרי מתקפת מפלצות וזומבים .אבל סוף העולם יכול
להיות דווקא כיף אם מוצאים את החברים הנכונים!
 --מאתר ההוצאה.

 .20הילדים האחרונים בעולם  : 2מצעד הזומבים  /מקס ברולייר
ג'ק ושלושת חבריו ,ג'ון  ,קווינט ודירק הם כנראה הילדים האחרונים שנשארו בעולם אחרי מתקפת
מפלצות .והם מסתדרים דווקא לא רע .יש להם בית עץ משוכלל ומגניב ,מפלצת מחמד בשם רובר
והמון כלי נשק נגד מפלצות וזומבים .אבל יום אחד מתחילים גם הזומבים להיעלם ותאמינו או לא,
אלה חדשות רעות .הילדים מבינים שמשהו אפילו גדול ומסוכן יותר מאיים על כולם .אם לא יבינו,
ומהר ,למה הזומבים נעלמים ,הם עלולים להיות הבאים בתור.
 --מאתר ההוצאה.

 .21נפילת הממלכות  : 4גאות קפואה  /מורגן רודס
מורדים ,ישויות קסומות ובני מלוכה נאבקים ביניהם על יבשת מיטיקה ב"גאות קפואה" ,הספר
הרביעי בסדרה רבת המכר "נפילת הממלכות".
בספר זה מסלים המאבק על השגת גבישי הרביעייה רבי העוצמה ,שקסמם העתיק יכול לאפשר
לכל אחד מהם להשיג את מטרתו ולהשתלט על ממלכת מיטיקה .על כל אחד מהיריבים להיאבק
ברגשותיו ואף לסבול אובדנים כואבים ,כדי להשיג את מטרותיו...

 .22נפילת הממלכות  :5סופת הבדולח  /מורגן רודס
"בספר החמישי בסדרה 'נפילת הממלכות' ,מאבק אדירים בין אלים לבני תמותה מאיים לשסע
את מיטיקה ,ולהראות שגם האהבה הטהורה ביותר מתקשה לעמוד בפני כוחות קסם אדירים.
מאגנוס וקליאו נאלצים לבחון את עוצמת אהבתם כאשר חוזר גאיוס למיטיקה וטוען שהוא כבר אינו
מלך הדם ,אלא אדם המבקש לכפר על מעשיו .לוסיה ההרה מהצופה אלקסיוס נמלטה מקיאן ,אל
האש המאיים .כוחות הקסם שלה אוזלים ,אך היא ממשיכה בהתאם לנבואה ,למרות הסכנה
הנשקפת לחייה .ג'ונאס מפליג בחזרה למיטיקה עם תכנית להכניע את אמארה ,אך הגורל מתערב
ומפגיש אותו עם לוסיה .הוא מצטרף אליה למסע מסוכן .אמארה הפכה לקיסרית של מיטיקה ,אבל
היא אינה יודעת איך לשחרר את קסם המים הלכוד בגביש הגנוב שלה ואינה מצליחה להשיג
תהילה ונקמה .אשור חוזר במפתיע למיטיקה ומגלה לאחרים איזה מחיר כבד ומסוכן הוא שילם כדי
לרמות את המוות ולחזור לחיים כפניקס ,עוף החול האגדי -- ".כריכה אחורית.

 .23נפילת הממלכות  : 6שלטון הנצח  /מאת מורגן רודס
"אֵּלים אימתניים עומדים להחריב את יבשת מיטיקה ,ואויבים מושבעים חייבים להפוך לבעלי ברית
לקראת הקרב האחרון להצלת הממלכות .ג'ונאס ממשיך למרוד ,הפעם בגורלו ,וההשלכות
דרמטיות .בעוד קרב מר ניטש במיטיקה ,חייב ג'ונאס להחליט מה עוד הוא מוכן להקריב .לוסיה
יודעת שיש משהו מיוחד בתינוקת שלה ,ליסה ,ותעשה הכול כדי להגן עליה — גם אם המשמעות
היא להתייצב לבדה מול הסכנות .אמארה נקראת לחזור למולדתה לטקס ההכתרה הרשמי .סבתה
מבטיחה לה ש לטון ,נקמה ושליטה עולמית ,אם רק תסכים להשתתף במזימה .מאגנוס וקליאו
עומדים בפני המבחן הגדול :האם אהבתם חזקה דיה לשרוד את הכוחות החיצוניים המנסים לקרוע
אותם זה מזה?"  --מן המעטפת האחורית.
*ספר שישי ואחרון בסדרה האהובה "נפילת הממלכות"

