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אותו בכאביו אך גם ברגעי חסד 
ויופי. זוהי משפחה שמרחביה 

קטועים וחבריה מפוזרים מכוח 
רצונות, כוחות ושורשים שלא 

נפגשים. אך זהו גם תיאור 
עצמי נוקב של אדם ששלמותו 

נפגמה. הוצאת כרמל.

((( בין יוני 2005 לנובמבר 
2008 הודפס בעמודו האחרון 

של עיתון "הארץ” בימי שישי 
המדור “המילה האחרונה” 

שכתב מיכאל הנדלזלץ. בדרך 
כלל נאחזו המדור וכותבו 

באירועים אקטואליים, 
והמריאו מהם להרהורים 
בעקבות מילים, ביטויים 

ועוד עניינים טריוויאליים, 

אזוטריים ובלתי ישימים. 
כך, למשל, הוא יצא לחפש 

את מקורות התפוח בגן עדן, 
התחקה אחר שמותיו של המה-

שמו, חשף סודות בלשניים 
משפחתיים ועוד. נקודות 

האחיזה של הדברים במציאות 
היטשטשו על ידי הזמן, אבל 
ניכר שהמילים שיצאו ממוחו 
של הכותב שומרות עדיין על 

מידה רבה של קוהרנטיות 
ועניין. מי שאהב את הכתוב 

ואת הכותב, ימצא עניין בספרו 
שיצא זה עתה בהוצאת מאגנס 

– “ממלא מקום עצמי”.

((( חדש בחנויות: “ממשיכה 
בדרכי” מאת ג’וג’ו מויס. 

המשך קורותיה של גיבורת 
“ללכת בדרכך” ו”החיים 
אחריך”, לואיזה קלארק, 
שמחליטה לעשות שינוי 

משמעותי בחייה: היא עוזבת 
את לונדון )ואת החבר שלה 
סם( וטסה לניו יורק. נחושה 

בדעתה למצות את ההרפתקה 
הזאת עד תום. קלרק מנסה 

להישאר נאמנה לעצמה בעודה 
מתאמצת להשתלב בעולם 

החדש והמאתגר. הוצאת 
ידיעות ספרים.

((( חדש במודן – "לרקוד 
בחשיכה". זהו הכרך הרביעי 
בסדרה "המאבק שלי" מאת 

קרל אובה קנאוסגורד, שזוכה 
לביקורות מהללות בעולם 
ובישראל. קדמו לו "מוות 
במשפחה", "גבר מאוהב" 

ו"ילדות". בגיל 18, עם 
סיום לימודי התיכון, קרל 

עובר לעיירת דייגים קטנה 
ומרוחקת, בחוג הצפוני, 

לעבוד כמורה בבית–ספר. 
אין לו עניין אמיתי בהוראה, 
ולמעשה גם לא בכל עבודה 

אחרת. כל מטרתו היא לחסוך 
קצת כסף לטיול ולמצוא פינה 

שקטה שבה יוכל להתמסר 
לכתיבה. בהתחלה הכל נראה 

נפלא, אך אז חייו תופסים 
תפנית אפלה. 

((( תארו לעצמכם שיום 
אחד קוסמים מעולם אחר 

הופכים את אמא שלכם 
לילדה. היא מגלה שיש לה 
כוחות קסם, ולוקחת אתכם 

להרפתקאות בעולמות 
אחרים. זה מה שקרה לנטע-

לי ורון, תאומים בני 12 וחצי, 
שלא העלו בדעתם כי רותי, 

ילדה בת גילם שמופיעה 
בחייהם, היא בעצם אמא 

שלהם, נעמה, שהפכה למשך 
חודש ל”אמא קסומה”. אתי 
אלבוים הוציאה את ספרה 

“אימא קסומה וקוסמי טבעת 
האש’ בהוצאת ידיעות ספרים.

((( קלי מאוד אוהבת 
תיאטרון. היא אולי לא יודעת 

לשחק או לשיר, אבל היא 
אלופה בעיצוב ובציור. בית 
הספר שלה מעלה מחזמר, 

והיא מצטרפת לצוות ההפקה, 
נחושה ליצור להיט אדיר. 

אבל כשהשחקנים שנבחרו לא 
מסתדרים ביניהם ושני אחים 

מדליקים נכנסים לתמונה, 
הדרמה על הבמה ומאחורי 
הקלעים מתחילה באמת... 

“דרמה” הינו סיפור משעשע 
ומעורר הזדהות על רגשות, 

על זהות ועל חלומות גדולים, 
מאת יוצרת הקומיקס ריינה 

טלגמאייר. הוצאת כנרת.

((( בהוצאת אחוזת בית ראה 
אור הספר "יאללה מכות" 

בעריכת יובל אביבי ועמיחי 

שלו. 22 סיפורים על אלה 
שחוטפים ואלה שמחטיפים. 
סיפורים עם מכות הם דבר 
די נדיר בספרות העברית. 

גם היום, כשהמרחב הציבורי 
סביבנו הפך למקום מפחיד, 

וכל עימות קטן ברחוב עלול 
לגלוש לתגרת ידיים, תופעת 
המכות לא זוכה להתייחסות 

ראויה בספרות. 22 הסיפורים 
שנכתבו במיוחד לקובץ זה 

מעמידים במרכזם סיטואציות 
אלימות שבהן ישראלים 

דופקים מכות או חוטפים 
מכות, ממטירים אגרופים 

או תוקעים למישהו סטירה, 
קורעים למישהו את הצורה 
ולפעמים – גם רוצחים, בלי 

להניד עפעף.
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בואו להתאהב מחדש בפנינה ההיסטורית של חיפה 
סיורים מודרכים בתוך בתי האבן והבאוהאוס, 

רחובות שופעי קסם 
והפנינג של הקהילה הכי תוססת ומגוונת בעיר 

* ההשתתפות בסיורים חופשית אך מותנית ברישום מוקדם 
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