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קוראים יקרים, 

אנו שמחים להציג לפניכם את תוכנית המינויים לשנת 2015, המותאמת 
לדרישות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, שמכוחו נשמר המחיר 
הקטלוגי הראשוני שנקבע לספר חדש ואין להחיל עליו הנחות ומבצעים.

מגוון עשיר  ליקטו עבורכם עורכי ספריה לעם  גם השנה  כבכל שנה, 
ומרשים של יצירות ממיטב ספרות המקור וספרות העולם העתידות לצאת 
לאור השנה – שילוב מסקרן של סופרים מוכרים ואהובים וסופרים שאנו 

נחשפים אליהם לראשונה.

אנו מזמינים אתכם לעשות לכם מנהג קבוע, לגלוש אל אתר האינטרנט 
שלנו, להתעדכן בזמן אמת בחדשות ההוצאה, בספרים חדשים, לקבל 
וכמובן לקבל עשרה  ייחודי, להתעדכן במגוון רחב של מבצעים  מידע 
אחוזי הנחה על הספרים החדשים. על פי הנחיית החוק להגנת הספרות 

והסופרים, את ההנחה הזאת אפשר לקבל אך ורק באתר האינטרנט.

נשמח לראותכם בין חברי מועדון המנויים שלנו, המבטיח חוויה תרבותית 
מפרה ומרגשת.

בברכת קריאה מהנה,
יעקב ג׳קי בריי, מנכ"ל

תוכנית המינויים של עם עובד משתנה ומותאמת
לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

החוק החדש, המוחל מפברואר 2014, שומר על מחירם הקטלוגי של הספרים 
החדשים. על פי הוראת החוק, אין לתת על הספרים האלה הנחות או הטבות 

למיניהן למשך שנה וחצי מצאתם לאור.
מכיוון שכך, תוכנית המינויים לשנת 2015 מתחילה את דרכה עם שישה עשר 

ספרי ספריה לעם ושישה ספרי בחירה, ובמשך השנה ייגרעו מתוכנית זו 
הספרים שיודפסו ויצאו לאור. המעוניינים לרכוש מנוי שבמשך השנה יוכלו 

לבחור ספרים אחרים שעתידים לראות אור השנה.

מחלקת המנויים בעם עובד תשמח לעמוד לרשותכם 
לבירורים ולמסירת פרטים נוספים.

פירוט מסלולי תוכנית המינויים
תוכנית המינויים מאפשרת לכם לבחור את מסלול המינוי 

המתאים לכם ביותר מבין ארבע האפשרויות האלה:
מסלול של 5, 8, 10 או 12 ספרים.

את הספרים אפשר לבחור מתוך המגוון המובא בעלון זה
)בכפוף להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים(

ברשימה שילוב של שישה עשר ספרי ספריה לעם וספרים נוספים המובאים 
ברשימת ספרי הבחירה מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד.

שימו לב
 - עליהם  העבודה  שתהליך  חדשים  ספרים  כולל  לעם  ספריה  לסדרה  השנתי  המינוי 
- מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו  וההבאה לדפוס  הכתיבה או התרגום, העריכה 
המיוחד של תהליך  אופיו  עקב  אך  לתוכנית המקורית,  להיצמד  יכולתנו  כמיטב  עושים 
מקרים  יש  שאפשר,  כמה  עד  מושלמת  יצירה  אליכם  להביא  כוונה  ומתוך  זה,  עבודה 
שאנו נאלצים לחרוג מן התוכנית ולהחליף ספר מתוכנן באחר. מובן כי הספר שנשלח 
אליכם במקום הספר שפורסם בתוכנית המקורית עומד בקריטריונים של איכות וייחוד, 

המאפיינים את כל הספרים היוצאים לאור בסדרה ספריה לעם. 

הזמינו מינוי מתנה
לאירועים החשובים בחיים

ליום הולדת, לחתונה, להולדת ילד, 
לפרישה לגמלאות ולכל היקרים לכם

1-800-61-5050

מחלקת המנויים: 03-6288511
בשעות אחר הצהריים: 03-9214796
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ילדותו של ישו01
ג׳ מ׳ קוטזי

אגדה אלגורית המסופרת רובה בשיחות. סיפורם 
של אנשים זרים בארץ זרה המנסים לבנות להם 
שם חיים חדשים. רומן של אידאות הנקשר 
לספרים קודמים של קוטזי כמו מחכים לברברים 
ופו, שיצאו לאור בעם עובד ועוררו עניין רב. 

מלאכת מחשבת של רב-אמן, חתן פרס נובל.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

השלישי02
ישי שריד

אי-מתי בעתיד הקרוב מכוננת מלכות יהודה ותופסת 
את מקום מה שנותר ממדינת ישראל. בית המקדש 
מוקם, עבודת הקרבנות מתחדשת ונעשית מרכז 
החיים הלאומיים, ואפשר לקיים כל תרי“ג מצוות 
ככתבן וכלשונן. חצי יובל לאחר מכן, בין חודש 
אב ליום הכיפורים, מגולל יהונתן, צעיר הנסיכים, 
את סיפור שבועותיו האחרונים של הבית השלישי. 
ספרו הרביעי של ישי שריד, מחבר לימסול וגן 

נעמי )ספריה לעם 2009, 2013).

הטוחן המיילל03
ַארטֹו ָּפָאסילינה

קשה לתהות על קנקנו של הטוחן הּוטּוֶנן. הוא 
חסון וחרוץ, אבל גם תימהוני וחם מזג, ובעיקר 
- מיילל בלי בושה בלילות, כמו זאב. כאשר הוא 
מסתכסך עם שכניו בכפר אי-שם בלפלנד, הם 

נוקמים בו נקמה מכאיבה.

ראשו של אדם17
ז'ורז' סימנון

סדרת הפקד מגרה

פריז בטוחה באשמתו של ז'וזף הרטן ברצח גברת 
הנדרסון וחדרניתה. רק הפקד מגרה מתעקש על 
חפותו, ומוכן לסכן את משרתו כדי להוכיח זאת. 
הוא יוצא לחקירה קדחתנית בחיפוש הרוצח האִמתי. 
תעלומה נוספת, חריפה ומרתקת בסגנונו החד 

והמדויק של ז'ורז' סימנון. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

מעבר לקצה18
סי-ג'יי בוקס

קודי הויט הוא חוקר מבריק, אבל נחשב לשוטר 
הבעייתי במשטרת מונטנה. כשגופת חברו הקרוב 
מתגלה בבקתה שרופה בהרים הוא מוכן לעשות הכול 
כדי למצוא את האשם. על רקע הנופים העוצרים 
נשימה של אחד המקומות היפים בעולם הוא יוצא 

למרדף נואש אל לב הסכנה. 
תרגם מאנגלית יוני רז פורטוגלי

 בן-גוריון: דמותו של מנהיג19
אניטה שפירא

בן-גוריון, מספרת ההיסטוריונית והביוגרפית עטורת 
הפרסים והשבחים, "לא נטה לחשוף את חיי הנפש 
שלו". עם זאת, בביוגרפיה הקצרה היא מתמקדת 
במאפייני אישיותו ובצמיחתו כמנהיג ואינה נמנעת 
מציון חסרונותיו. בימים שהכול מתגעגעים למנהיג 
שיוביל את מדינת ישראל, אניטה שפירא פורסת 
את פרשת חייו המופלאה של גדול מנהיגי היהודים 

בדורות האחרונים.

הרפתקאותיו מתוארות בישירות ובהומור האופייני 
לַארטֹו ָּפָאסילינה, מבחירי סופריה של פינלנד 
ומחבר רב-המכר שנת הארנב )ספריה לעם 2004).

תרגם מפינית רמי סערי

לֹואּוּבֹוי04
ג'ון ריי

ויל, נער בהיר בן 16, גבוה ומעונה, נוסע ברכבת 
התחתית של ניו יורק. זהו המקום האהוב עליו, 
וכשהוא בורח, הוא בורח לשם. במשך עשר שעות 
מנסים ויל וכל אחד מרודפיו - אמו ויולט והבלש 

עלי לטיף - למנוע אסון אחר.
מותחן יפהפה ופיוטי פרי עטו של אחד הסופרים 

הצעירים המבטיחים של ארצות הברית.
תרגם מאנגלית גיא הרלינג

סילנד05
נגה אלבלך

שניהם גרים באותו בניין - היא מורה צעירה, 
והוא פקיד בנק בגמלאות - וכל עולמם הקטן 
משתנה מרגע שנכנס לבניין עובד זר מבולגריה 
שברח מהמעסיק שלו. אדם נוסף מופיע, גבר 
צעיר בעל דעות יוצאות דופן, ומפר גם הוא את 
השגרה המוכרת, והחיים השלווים אינם יכולים 
להימשך עוד. בפגישה בין ארבע הדמויות הללו 
נסדקים גבולות הבית, המרחב הפרטי והחוק, 
וכולם נבחנים מחדש בחינה נועזת ופורקת עול. 
רומן ראשון לנגה אלבלך, שכבר זכתה לשבחים 

רבים על סיפוריה. 

דוח מפנים הארץ )שם זמני(06
פול אוסטר

אחרי יומן חורף מגיש פול אוסטר לקוראיו ממואר 
נוסף. וכך פותחת מבקרת הניו יורק טיימס את 
ביקורתה הנלהבת על הספר: “כתיבתם של רומנים 
מרובים נחשבת על פי רוב הישג גדול, כתיבתם 
של ממוארים רבים נחשבת הרגל מגונה. אף על 
פי כן, מעולם לא שמעתי הסתייגות מנטייתו של 
אוסטר לחזור לסורו בסוגה האוטוביוגרפית. אולי 
16 הרומנים רבי-המוניטין שלו מכפרים על כך. 
מכל מקום, על יסוד חמשת הממוארים שלו לבדם 
ראוי אוסטר להכרה כאחד מגדולי הפרוזאיקנים 

האמריקאים בימינו".
תרגם מאנגלית אברהם יבין

ֶאְסָרה20
מקסים בילר

סדרת טרמינל

כשיצא לאור הרומן ֶאְסָרה של מקסים בילר בגרמניה 
ב-2004, איש לא שיער אילו הדים הוא יעורר. הספר 
מספר סיפור אהבה מטלטל, נועז ויוצא דופן בין בחור 
גרמני, בן דמותו של בילר עצמו, למהגרת טורקייה 
שאמה דומיננטית. סיפור כן, חשוף ומלא תהפוכות.
ֶאְסָרה הוא הספר הראשון המתורגם לעברית 

בסדרה "טרמינל". 
תרגם מגרמנית מיכאל דק

מרגל בין חברים: קים פילבי 21
והבגידה הגדולה

בן מקנטייר

קים פילבי, עיתונאי, סוכן כפול ומראשי המודיעין 
בבריטניה, הקסים את כל מודעיו ומכריו, אך בגד 
בארצו ובכל חבריו. בן מקנטייר נשען על עדויות 
חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכות ונסתרות 
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה העשרים.

תרגמה מאנגלית כרמית גיא

ַּבְרָמַלי22
קורני צ'וקובסקי

את ַּבְרָמַלי כתב קורני צ'וקובסקי, סופר ילדים רוסי 
נודע. הספר יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה. ב-1946 

יצא לאור הספר בפעם הראשונה בעם עובד. 
בגאונות וביד בוטחת תרגם נתן אלתרמן את הספר 
לעברית; ובזכות החריזה המדויקת, השופעת 
עליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר 
נכס צאן ברזל של ספרות הילדים בישראל. עתה 
הוא מוגש בלבוש חדש ומרענן בלוויית איוריו 

המדהימים של דוד פולונסקי. 
תרגם מרוסית נתן אלתרמן

הקרקס הלא נראה07
ג׳ניפר איגן

השנה 1978, אבל בעבור פיבי או׳קונור בת השמונה 
עשרה רוח הרפאים של שנות השישים עוד נוכחת 
מאוד. אחותה פיית׳, שהיתה מבוגרת ממנה בעשור, 
היתה התגלמות שנות השישים, ילדת פרחים. 
היא מתה מוות טרגי שמונה שנים לפני כן, בטיול 
באירופה, ופיבי, שכל חייה הם ניסיון לחקות את 
אחותה, משחזרת את מסעה. הגלויות ששלחה 
אחותה מן המסע הן התחנות בדרך. האם תשכיל 
פיבי להתפכח ולצאת לדרך משלה לפני שיהיה 

מאוחר מדי?
הקרקס הלא נראה הוא רומן הביכורים עטור 

השבחים של ג׳ניפר איגן. 
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

האצבעות על הגבעה08
איתן דרור-פריאר

אבינועם מנהל בדמיונו שיחה נוקבת עם אמו, 
שנישאה מחדש בארצות הברית. לפני שנים,
בילדותו, חטפה אותו ואת אחיו מאביהם הלום 
הקרב. רגע לפני שנגה עוברת כריתת שד, היא 
מודיעה לבעלה חנוך על מחלתה ועל כוונתה 
להיפרד ממנו. חנוך בטוח שזו דרכה להעניש 
אותו על בגידה רחוקה ויוצא למסע של גילוי עצמי. 
יגאל, שמתגורר עם אביו הזקן, מתאהב בעובדת 
הזרה שמטפלת באב. זיכרונות ילדות עולים 
ומטלטלים אותו, והוא מחליט לטוס לאירופה 
 בעקבות קשישה מסתורית מתצלום משפחתי. 
ספר ביכורים לאיתן דרור, ובו שלוש נובלות 

טעונות שכתובות בעדינות כובשת לב. 

משחקים ושעשועי שווא09
ג׳יימס סולטר

פיליפ דין, נער שעשועים יפה תואר, סטודנט נושר 
מאוניברסיטת ייל, מעביר את ימיו בצרפת של 
שנות השישים במכונית ספורט מהודרת וחבוטה 
שהשאיל לו מישהו מחבריו העשירים. בעיירה סתמית 
בבורגונדי הוא פוגש את אן-מארי, זבנית פשוטה, 
ומתלקח ביניהם קשר רומנטי. את הסיפור מספר 
צעיר אמריקאי אחר, המארח את פיליפ בבית שאול 
לעונת הקיץ. הוא ספק מעיד על קורותיהם של 
הנאהבים ספק מדמיין את המתרחש ביניהם. ספר 
זה נחשב קלאסיקה אמריקאית מודרנית בזכות 
סגנונו הצלול, הארוטיקה המעודנת שלו ובחינתו 

את הגבולות שבין החלום למציאות.
תרגם מאנגלית שאול סתיו

חוק הילד10
איאן מקיואן

חייה של פיונה ֵמי יפים ומלאים: אמנם היא חשוכת 
ילדים, אבל נישואיה ארוכים וטובים והיא שופטת 
מצליחה ומוערכת. הכול משתנה כשהיא מגלה 
שבעלה בוגד בה ובה בעת נדרשת להכריע בדחיפות 
בסוגיה משפטית מורכבת – אם לכפות על נער 
לקבל טיפול רפואי שיכול להציל את חייו, אף 
שטיפול זה מנוגד לאמונתם שלו ושל הוריו. רומן 
סוחף, רב-תפניות ואקטואלי מאוד על הסתירות 
שבין האישי למקצועי, בין הדת למדינה, בין חופש 

הפרט לקדושת החיים. 
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

לידה שקטה11
רווה שגיא

רווה שגיא כותב סיפורים קצרים. לפעמים קצרצרים. 
האנשים שלו שבורי לב ושוברי לבבות, היפר-
רגישים וקשים עד אכזריות, למודי ניסיון מר 
וְפתאים לריגושים עכשוויים, צעירים בנפשם אבל 
כאלה שכבר ראו וחוו הכול. הוא מפגיש אותנו 
ִאתם בסלון או במטבח או בחדר שינה של דירה 
שכורה, במקדונלד׳ס, במכונית. מציב אותם מול 
אב או אם שגם הם נטשו או ננטשו, מול אקסיות 
ואהובות מזדמנות, מול ילדים בדרך להתבגרות 
וכבר עם מבט אומד משלהם. סיפורים “מהחיים“ 
– תמציתיים, מדויקים, חריפים. נואשים וחדורי 

כמיהה לאושר.

האחים טאנר12
רוברט ואלזר

אני ממשיך לעמוד מול דלתות החיים, דופק 
ודופק - אמנם לא בקוצר רוח - ורק כורה אוזן 
ובודק אם בא מישהו שרוצה לפתוח לי את הבריח.

סימון הוא האח הצעיר, המובטל והפוחז לבית טאנר. 
אחיו עובדים בבנק או בבית הספר, מתאהבים, 
רבים, ואילו הוא נודד בין בתי נשים שמוקסמות 
ממנו, נמצא ואינו נמצא בין בני האדם, כמו משקיף 

מבחוץ על העולם ועל עצמו. 
רוברט ואלזר, הסופר השנון הנערץ על קפקא, 
מצייר ברגישות עילאית ובהומור יחיד במינו אוסף 

של דמויות המסרבות לכל הגדרה.
תרגם מגרמנית ארז וולק

פיורלה13
ענת משיח

החיים הפשוטים והתמימים בביתם הסמוך לוואדי 
לא מכינים את פיורלה לעולם שבחוץ. ימים ארוכים 
היא מבלה עם סָבתה וסיפוריה על מולדתה, עד 
שהיא מתחילה ללמוד בבית הספר שמעבר לוואדי. 
לראשונה היא יוצאת אל העולם הגדול, והמפגש 
קשה. תמורות מתחוללות גם בין כותלי הבית, ולא 

רק שם, אלא גם במרחב שסביבו. 
רומן ביכורים על הכמיהה להשתייך ועל הכאב 
המוליד אותה, על משפחה שכל אחד מבניה 
מנסה להשתרש בארץ החדשה מי בציפורניו ומי 

בחלומותיו - עד שתיעתר לו. 

טלגרף אווניו14
מייקל שייבון

טלגרף אווניו מחבר את לב אוקלנד עם שער הכניסה 
הדרומי לקמפוס הנודע של אוניברסיטת ברקלי. 
בתווך נמצאת חנות תקליטי הוויניל “ברוקלנד 
רקורדס“ בבעלותם של ארצ׳י סטולינגס השחור 
ונאט ג׳אפי הלבן )והיהודי(. העניינים מסתבכים 
כשגיבסון גּוד, כוכב הפוטבול לשעבר והאדם 
השחור החמישי בעושרו בארצות הברית, מודיע 
על כוונתו לפתוח בשכונה סניף של חנות הענק 
שלו “דוגפייל“, שקרוב לוודאי יחסל את העסק 
הצנוע של שני השותפים. במקביל מוצאות את 
עצמן אביבה וגוון, נשותיהם של השניים, מיילדות 
ותיקות וידועות ֵשם ובעלות עסק משותף בתחום 

זה, במאבק על מעמדן המקצועי שמאתגר גם את 
גבולות חברותן. חוץ מזה מופיעים בחייו של ארצ׳י 
אביו שלא התראה אתו שנים רבות, שחקן בסרטי 
ְּבֶלקסְּפלויֵטייְשן משנות ה-70; וגם טייטוס בנו 
האובד שהופך עד מהרה למושא תשוקתו של 

ג׳וליוס, בנם בן ה-14 של נאט ואביבה.
זהו ספרו השאפתני ביותר של מייקל שייבון.

תרגם מאנגלית משה רון

צורות של שיבה הביתה15
אלחנדרו סמברה

ברומן הקצר הזה מוצגים החיים בצ׳ילה בימי 
הדיקטטורה של פינושה מנקודת ראותו של ילד 
בן תשע. כך נכתבת היסטוריה אחרת, שאינה זו 
של ההורים שהיו למשתפי פעולה או לקורבנות. 
זהו גם סיפור על התבגרות ותשוקה, סיפור על 
ילדים והורים וסיפור המעלה בדרך מקורית 

וחדה את השאלה מהו בעצם סיפור. 
הבולט  הקול  אולי  הוא  סמברה  אלחנדרו 
צ׳ילה. מבקר  סופרי  בדור הצעיר של  ביותר 
הניו יורק טיימס הכתיר את הספר כ“הישגו 

המעמיק ביותר“. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל

גבולות16
רונית רפ

נישואיהם של הילה ומיכאל מתפרקים. הוא 
אורתודונט במרפאה בשומרון למרות דעותיו 
הפוליטיות, היא גרפיקאית שמתאהבת במורה 
שלה לציור. לאחר ביקור של ילדיו אצלו הוא 
מואשם שהכה את בנו הבכור, ומעתה ייאלץ 
להתמודד עם כל מאשימיו – אולי גם עם האמת 
שביסוד האשמה. סביב הגלעין הלא פתור הזה 
נפרסת ברוב כישרון מערכת משפחתית שלמה 
וטעונה מאוד, ובה שתי הוויות חיים שהולכות 
ומתרחקות זו מזו לאחר שהתקיימו יחד בין 

כותלי בית אחד. 

ספריה לעם
2015
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ילדותו של ישו01
ג׳ מ׳ קוטזי

אגדה אלגורית המסופרת רובה בשיחות. סיפורם 
של אנשים זרים בארץ זרה המנסים לבנות להם 
שם חיים חדשים. רומן של אידאות הנקשר 
לספרים קודמים של קוטזי כמו מחכים לברברים 
ופו, שיצאו לאור בעם עובד ועוררו עניין רב. 

מלאכת מחשבת של רב-אמן, חתן פרס נובל.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

השלישי02
ישי שריד

אי-מתי בעתיד הקרוב מכוננת מלכות יהודה ותופסת 
את מקום מה שנותר ממדינת ישראל. בית המקדש 
מוקם, עבודת הקרבנות מתחדשת ונעשית מרכז 
החיים הלאומיים, ואפשר לקיים כל תרי“ג מצוות 
ככתבן וכלשונן. חצי יובל לאחר מכן, בין חודש 
אב ליום הכיפורים, מגולל יהונתן, צעיר הנסיכים, 
את סיפור שבועותיו האחרונים של הבית השלישי. 
ספרו הרביעי של ישי שריד, מחבר לימסול וגן 

נעמי )ספריה לעם 2009, 2013).

הטוחן המיילל03
ַארטֹו ָּפָאסילינה

קשה לתהות על קנקנו של הטוחן הּוטּוֶנן. הוא 
חסון וחרוץ, אבל גם תימהוני וחם מזג, ובעיקר 
- מיילל בלי בושה בלילות, כמו זאב. כאשר הוא 
מסתכסך עם שכניו בכפר אי-שם בלפלנד, הם 

נוקמים בו נקמה מכאיבה.

ראשו של אדם17
ז'ורז' סימנון

סדרת הפקד מגרה

פריז בטוחה באשמתו של ז'וזף הרטן ברצח גברת 
הנדרסון וחדרניתה. רק הפקד מגרה מתעקש על 
חפותו, ומוכן לסכן את משרתו כדי להוכיח זאת. 
הוא יוצא לחקירה קדחתנית בחיפוש הרוצח האִמתי. 
תעלומה נוספת, חריפה ומרתקת בסגנונו החד 

והמדויק של ז'ורז' סימנון. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

מעבר לקצה18
סי-ג'יי בוקס

קודי הויט הוא חוקר מבריק, אבל נחשב לשוטר 
הבעייתי במשטרת מונטנה. כשגופת חברו הקרוב 
מתגלה בבקתה שרופה בהרים הוא מוכן לעשות הכול 
כדי למצוא את האשם. על רקע הנופים העוצרים 
נשימה של אחד המקומות היפים בעולם הוא יוצא 

למרדף נואש אל לב הסכנה. 
תרגם מאנגלית יוני רז פורטוגלי

 בן-גוריון: דמותו של מנהיג19
אניטה שפירא

בן-גוריון, מספרת ההיסטוריונית והביוגרפית עטורת 
הפרסים והשבחים, "לא נטה לחשוף את חיי הנפש 
שלו". עם זאת, בביוגרפיה הקצרה היא מתמקדת 
במאפייני אישיותו ובצמיחתו כמנהיג ואינה נמנעת 
מציון חסרונותיו. בימים שהכול מתגעגעים למנהיג 
שיוביל את מדינת ישראל, אניטה שפירא פורסת 
את פרשת חייו המופלאה של גדול מנהיגי היהודים 

בדורות האחרונים.

הרפתקאותיו מתוארות בישירות ובהומור האופייני 
לַארטֹו ָּפָאסילינה, מבחירי סופריה של פינלנד 
ומחבר רב-המכר שנת הארנב )ספריה לעם 2004).

תרגם מפינית רמי סערי

לֹואּוּבֹוי04
ג'ון ריי

ויל, נער בהיר בן 16, גבוה ומעונה, נוסע ברכבת 
התחתית של ניו יורק. זהו המקום האהוב עליו, 
וכשהוא בורח, הוא בורח לשם. במשך עשר שעות 
מנסים ויל וכל אחד מרודפיו - אמו ויולט והבלש 

עלי לטיף - למנוע אסון אחר.
מותחן יפהפה ופיוטי פרי עטו של אחד הסופרים 

הצעירים המבטיחים של ארצות הברית.
תרגם מאנגלית גיא הרלינג

סילנד05
נגה אלבלך

שניהם גרים באותו בניין - היא מורה צעירה, 
והוא פקיד בנק בגמלאות - וכל עולמם הקטן 
משתנה מרגע שנכנס לבניין עובד זר מבולגריה 
שברח מהמעסיק שלו. אדם נוסף מופיע, גבר 
צעיר בעל דעות יוצאות דופן, ומפר גם הוא את 
השגרה המוכרת, והחיים השלווים אינם יכולים 
להימשך עוד. בפגישה בין ארבע הדמויות הללו 
נסדקים גבולות הבית, המרחב הפרטי והחוק, 
וכולם נבחנים מחדש בחינה נועזת ופורקת עול. 
רומן ראשון לנגה אלבלך, שכבר זכתה לשבחים 

רבים על סיפוריה. 

דוח מפנים הארץ )שם זמני(06
פול אוסטר

אחרי יומן חורף מגיש פול אוסטר לקוראיו ממואר 
נוסף. וכך פותחת מבקרת הניו יורק טיימס את 
ביקורתה הנלהבת על הספר: “כתיבתם של רומנים 
מרובים נחשבת על פי רוב הישג גדול, כתיבתם 
של ממוארים רבים נחשבת הרגל מגונה. אף על 
פי כן, מעולם לא שמעתי הסתייגות מנטייתו של 
אוסטר לחזור לסורו בסוגה האוטוביוגרפית. אולי 
16 הרומנים רבי-המוניטין שלו מכפרים על כך. 
מכל מקום, על יסוד חמשת הממוארים שלו לבדם 
ראוי אוסטר להכרה כאחד מגדולי הפרוזאיקנים 

האמריקאים בימינו".
תרגם מאנגלית אברהם יבין

ֶאְסָרה20
מקסים בילר

סדרת טרמינל

כשיצא לאור הרומן ֶאְסָרה של מקסים בילר בגרמניה 
ב-2004, איש לא שיער אילו הדים הוא יעורר. הספר 
מספר סיפור אהבה מטלטל, נועז ויוצא דופן בין בחור 
גרמני, בן דמותו של בילר עצמו, למהגרת טורקייה 
שאמה דומיננטית. סיפור כן, חשוף ומלא תהפוכות.
ֶאְסָרה הוא הספר הראשון המתורגם לעברית 

בסדרה "טרמינל". 
תרגם מגרמנית מיכאל דק

מרגל בין חברים: קים פילבי 21
והבגידה הגדולה

בן מקנטייר

קים פילבי, עיתונאי, סוכן כפול ומראשי המודיעין 
בבריטניה, הקסים את כל מודעיו ומכריו, אך בגד 
בארצו ובכל חבריו. בן מקנטייר נשען על עדויות 
חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכות ונסתרות 
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה העשרים.

תרגמה מאנגלית כרמית גיא

ַּבְרָמַלי22
קורני צ'וקובסקי

את ַּבְרָמַלי כתב קורני צ'וקובסקי, סופר ילדים רוסי 
נודע. הספר יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה. ב-1946 

יצא לאור הספר בפעם הראשונה בעם עובד. 
בגאונות וביד בוטחת תרגם נתן אלתרמן את הספר 
לעברית; ובזכות החריזה המדויקת, השופעת 
עליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר 
נכס צאן ברזל של ספרות הילדים בישראל. עתה 
הוא מוגש בלבוש חדש ומרענן בלוויית איוריו 

המדהימים של דוד פולונסקי. 
תרגם מרוסית נתן אלתרמן

הקרקס הלא נראה07
ג׳ניפר איגן

השנה 1978, אבל בעבור פיבי או׳קונור בת השמונה 
עשרה רוח הרפאים של שנות השישים עוד נוכחת 
מאוד. אחותה פיית׳, שהיתה מבוגרת ממנה בעשור, 
היתה התגלמות שנות השישים, ילדת פרחים. 
היא מתה מוות טרגי שמונה שנים לפני כן, בטיול 
באירופה, ופיבי, שכל חייה הם ניסיון לחקות את 
אחותה, משחזרת את מסעה. הגלויות ששלחה 
אחותה מן המסע הן התחנות בדרך. האם תשכיל 
פיבי להתפכח ולצאת לדרך משלה לפני שיהיה 

מאוחר מדי?
הקרקס הלא נראה הוא רומן הביכורים עטור 

השבחים של ג׳ניפר איגן. 
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

האצבעות על הגבעה08
איתן דרור-פריאר

אבינועם מנהל בדמיונו שיחה נוקבת עם אמו, 
שנישאה מחדש בארצות הברית. לפני שנים,
בילדותו, חטפה אותו ואת אחיו מאביהם הלום 
הקרב. רגע לפני שנגה עוברת כריתת שד, היא 
מודיעה לבעלה חנוך על מחלתה ועל כוונתה 
להיפרד ממנו. חנוך בטוח שזו דרכה להעניש 
אותו על בגידה רחוקה ויוצא למסע של גילוי עצמי. 
יגאל, שמתגורר עם אביו הזקן, מתאהב בעובדת 
הזרה שמטפלת באב. זיכרונות ילדות עולים 
ומטלטלים אותו, והוא מחליט לטוס לאירופה 
 בעקבות קשישה מסתורית מתצלום משפחתי. 
ספר ביכורים לאיתן דרור, ובו שלוש נובלות 

טעונות שכתובות בעדינות כובשת לב. 

משחקים ושעשועי שווא09
ג׳יימס סולטר

פיליפ דין, נער שעשועים יפה תואר, סטודנט נושר 
מאוניברסיטת ייל, מעביר את ימיו בצרפת של 
שנות השישים במכונית ספורט מהודרת וחבוטה 
שהשאיל לו מישהו מחבריו העשירים. בעיירה סתמית 
בבורגונדי הוא פוגש את אן-מארי, זבנית פשוטה, 
ומתלקח ביניהם קשר רומנטי. את הסיפור מספר 
צעיר אמריקאי אחר, המארח את פיליפ בבית שאול 
לעונת הקיץ. הוא ספק מעיד על קורותיהם של 
הנאהבים ספק מדמיין את המתרחש ביניהם. ספר 
זה נחשב קלאסיקה אמריקאית מודרנית בזכות 
סגנונו הצלול, הארוטיקה המעודנת שלו ובחינתו 

את הגבולות שבין החלום למציאות.
תרגם מאנגלית שאול סתיו

חוק הילד10
איאן מקיואן

חייה של פיונה ֵמי יפים ומלאים: אמנם היא חשוכת 
ילדים, אבל נישואיה ארוכים וטובים והיא שופטת 
מצליחה ומוערכת. הכול משתנה כשהיא מגלה 
שבעלה בוגד בה ובה בעת נדרשת להכריע בדחיפות 
בסוגיה משפטית מורכבת – אם לכפות על נער 
לקבל טיפול רפואי שיכול להציל את חייו, אף 
שטיפול זה מנוגד לאמונתם שלו ושל הוריו. רומן 
סוחף, רב-תפניות ואקטואלי מאוד על הסתירות 
שבין האישי למקצועי, בין הדת למדינה, בין חופש 

הפרט לקדושת החיים. 
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

לידה שקטה11
רווה שגיא

רווה שגיא כותב סיפורים קצרים. לפעמים קצרצרים. 
האנשים שלו שבורי לב ושוברי לבבות, היפר-
רגישים וקשים עד אכזריות, למודי ניסיון מר 
וְפתאים לריגושים עכשוויים, צעירים בנפשם אבל 
כאלה שכבר ראו וחוו הכול. הוא מפגיש אותנו 
ִאתם בסלון או במטבח או בחדר שינה של דירה 
שכורה, במקדונלד׳ס, במכונית. מציב אותם מול 
אב או אם שגם הם נטשו או ננטשו, מול אקסיות 
ואהובות מזדמנות, מול ילדים בדרך להתבגרות 
וכבר עם מבט אומד משלהם. סיפורים “מהחיים“ 
– תמציתיים, מדויקים, חריפים. נואשים וחדורי 

כמיהה לאושר.

האחים טאנר12
רוברט ואלזר

אני ממשיך לעמוד מול דלתות החיים, דופק 
ודופק - אמנם לא בקוצר רוח - ורק כורה אוזן 
ובודק אם בא מישהו שרוצה לפתוח לי את הבריח.

סימון הוא האח הצעיר, המובטל והפוחז לבית טאנר. 
אחיו עובדים בבנק או בבית הספר, מתאהבים, 
רבים, ואילו הוא נודד בין בתי נשים שמוקסמות 
ממנו, נמצא ואינו נמצא בין בני האדם, כמו משקיף 

מבחוץ על העולם ועל עצמו. 
רוברט ואלזר, הסופר השנון הנערץ על קפקא, 
מצייר ברגישות עילאית ובהומור יחיד במינו אוסף 

של דמויות המסרבות לכל הגדרה.
תרגם מגרמנית ארז וולק

פיורלה13
ענת משיח

החיים הפשוטים והתמימים בביתם הסמוך לוואדי 
לא מכינים את פיורלה לעולם שבחוץ. ימים ארוכים 
היא מבלה עם סָבתה וסיפוריה על מולדתה, עד 
שהיא מתחילה ללמוד בבית הספר שמעבר לוואדי. 
לראשונה היא יוצאת אל העולם הגדול, והמפגש 
קשה. תמורות מתחוללות גם בין כותלי הבית, ולא 

רק שם, אלא גם במרחב שסביבו. 
רומן ביכורים על הכמיהה להשתייך ועל הכאב 
המוליד אותה, על משפחה שכל אחד מבניה 
מנסה להשתרש בארץ החדשה מי בציפורניו ומי 

בחלומותיו - עד שתיעתר לו. 

טלגרף אווניו14
מייקל שייבון

טלגרף אווניו מחבר את לב אוקלנד עם שער הכניסה 
הדרומי לקמפוס הנודע של אוניברסיטת ברקלי. 
בתווך נמצאת חנות תקליטי הוויניל “ברוקלנד 
רקורדס“ בבעלותם של ארצ׳י סטולינגס השחור 
ונאט ג׳אפי הלבן )והיהודי(. העניינים מסתבכים 
כשגיבסון גּוד, כוכב הפוטבול לשעבר והאדם 
השחור החמישי בעושרו בארצות הברית, מודיע 
על כוונתו לפתוח בשכונה סניף של חנות הענק 
שלו “דוגפייל“, שקרוב לוודאי יחסל את העסק 
הצנוע של שני השותפים. במקביל מוצאות את 
עצמן אביבה וגוון, נשותיהם של השניים, מיילדות 
ותיקות וידועות ֵשם ובעלות עסק משותף בתחום 

זה, במאבק על מעמדן המקצועי שמאתגר גם את 
גבולות חברותן. חוץ מזה מופיעים בחייו של ארצ׳י 
אביו שלא התראה אתו שנים רבות, שחקן בסרטי 
ְּבֶלקסְּפלויֵטייְשן משנות ה-70; וגם טייטוס בנו 
האובד שהופך עד מהרה למושא תשוקתו של 

ג׳וליוס, בנם בן ה-14 של נאט ואביבה.
זהו ספרו השאפתני ביותר של מייקל שייבון.

תרגם מאנגלית משה רון

צורות של שיבה הביתה15
אלחנדרו סמברה

ברומן הקצר הזה מוצגים החיים בצ׳ילה בימי 
הדיקטטורה של פינושה מנקודת ראותו של ילד 
בן תשע. כך נכתבת היסטוריה אחרת, שאינה זו 
של ההורים שהיו למשתפי פעולה או לקורבנות. 
זהו גם סיפור על התבגרות ותשוקה, סיפור על 
ילדים והורים וסיפור המעלה בדרך מקורית 

וחדה את השאלה מהו בעצם סיפור. 
הבולט  הקול  אולי  הוא  סמברה  אלחנדרו 
צ׳ילה. מבקר  סופרי  בדור הצעיר של  ביותר 
הניו יורק טיימס הכתיר את הספר כ“הישגו 

המעמיק ביותר“. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל

גבולות16
רונית רפ

נישואיהם של הילה ומיכאל מתפרקים. הוא 
אורתודונט במרפאה בשומרון למרות דעותיו 
הפוליטיות, היא גרפיקאית שמתאהבת במורה 
שלה לציור. לאחר ביקור של ילדיו אצלו הוא 
מואשם שהכה את בנו הבכור, ומעתה ייאלץ 
להתמודד עם כל מאשימיו – אולי גם עם האמת 
שביסוד האשמה. סביב הגלעין הלא פתור הזה 
נפרסת ברוב כישרון מערכת משפחתית שלמה 
וטעונה מאוד, ובה שתי הוויות חיים שהולכות 
ומתרחקות זו מזו לאחר שהתקיימו יחד בין 

כותלי בית אחד. 

ספריה לעם
2015
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ילדותו של ישו01
ג׳ מ׳ קוטזי

אגדה אלגורית המסופרת רובה בשיחות. סיפורם 
של אנשים זרים בארץ זרה המנסים לבנות להם 
שם חיים חדשים. רומן של אידאות הנקשר 
לספרים קודמים של קוטזי כמו מחכים לברברים 
ופו, שיצאו לאור בעם עובד ועוררו עניין רב. 

מלאכת מחשבת של רב-אמן, חתן פרס נובל.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

השלישי02
ישי שריד

אי-מתי בעתיד הקרוב מכוננת מלכות יהודה ותופסת 
את מקום מה שנותר ממדינת ישראל. בית המקדש 
מוקם, עבודת הקרבנות מתחדשת ונעשית מרכז 
החיים הלאומיים, ואפשר לקיים כל תרי“ג מצוות 
ככתבן וכלשונן. חצי יובל לאחר מכן, בין חודש 
אב ליום הכיפורים, מגולל יהונתן, צעיר הנסיכים, 
את סיפור שבועותיו האחרונים של הבית השלישי. 
ספרו הרביעי של ישי שריד, מחבר לימסול וגן 

נעמי )ספריה לעם 2009, 2013).

הטוחן המיילל03
ַארטֹו ָּפָאסילינה

קשה לתהות על קנקנו של הטוחן הּוטּוֶנן. הוא 
חסון וחרוץ, אבל גם תימהוני וחם מזג, ובעיקר 
- מיילל בלי בושה בלילות, כמו זאב. כאשר הוא 
מסתכסך עם שכניו בכפר אי-שם בלפלנד, הם 

נוקמים בו נקמה מכאיבה.

ראשו של אדם17
ז'ורז' סימנון

סדרת הפקד מגרה

פריז בטוחה באשמתו של ז'וזף הרטן ברצח גברת 
הנדרסון וחדרניתה. רק הפקד מגרה מתעקש על 
חפותו, ומוכן לסכן את משרתו כדי להוכיח זאת. 
הוא יוצא לחקירה קדחתנית בחיפוש הרוצח האִמתי. 
תעלומה נוספת, חריפה ומרתקת בסגנונו החד 

והמדויק של ז'ורז' סימנון. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

מעבר לקצה18
סי-ג'יי בוקס

קודי הויט הוא חוקר מבריק, אבל נחשב לשוטר 
הבעייתי במשטרת מונטנה. כשגופת חברו הקרוב 
מתגלה בבקתה שרופה בהרים הוא מוכן לעשות הכול 
כדי למצוא את האשם. על רקע הנופים העוצרים 
נשימה של אחד המקומות היפים בעולם הוא יוצא 

למרדף נואש אל לב הסכנה. 
תרגם מאנגלית יוני רז פורטוגלי

 בן-גוריון: דמותו של מנהיג19
אניטה שפירא

בן-גוריון, מספרת ההיסטוריונית והביוגרפית עטורת 
הפרסים והשבחים, "לא נטה לחשוף את חיי הנפש 
שלו". עם זאת, בביוגרפיה הקצרה היא מתמקדת 
במאפייני אישיותו ובצמיחתו כמנהיג ואינה נמנעת 
מציון חסרונותיו. בימים שהכול מתגעגעים למנהיג 
שיוביל את מדינת ישראל, אניטה שפירא פורסת 
את פרשת חייו המופלאה של גדול מנהיגי היהודים 

בדורות האחרונים.

הרפתקאותיו מתוארות בישירות ובהומור האופייני 
לַארטֹו ָּפָאסילינה, מבחירי סופריה של פינלנד 
ומחבר רב-המכר שנת הארנב )ספריה לעם 2004).

תרגם מפינית רמי סערי

לֹואּוּבֹוי04
ג'ון ריי

ויל, נער בהיר בן 16, גבוה ומעונה, נוסע ברכבת 
התחתית של ניו יורק. זהו המקום האהוב עליו, 
וכשהוא בורח, הוא בורח לשם. במשך עשר שעות 
מנסים ויל וכל אחד מרודפיו - אמו ויולט והבלש 

עלי לטיף - למנוע אסון אחר.
מותחן יפהפה ופיוטי פרי עטו של אחד הסופרים 

הצעירים המבטיחים של ארצות הברית.
תרגם מאנגלית גיא הרלינג

סילנד05
נגה אלבלך

שניהם גרים באותו בניין - היא מורה צעירה, 
והוא פקיד בנק בגמלאות - וכל עולמם הקטן 
משתנה מרגע שנכנס לבניין עובד זר מבולגריה 
שברח מהמעסיק שלו. אדם נוסף מופיע, גבר 
צעיר בעל דעות יוצאות דופן, ומפר גם הוא את 
השגרה המוכרת, והחיים השלווים אינם יכולים 
להימשך עוד. בפגישה בין ארבע הדמויות הללו 
נסדקים גבולות הבית, המרחב הפרטי והחוק, 
וכולם נבחנים מחדש בחינה נועזת ופורקת עול. 
רומן ראשון לנגה אלבלך, שכבר זכתה לשבחים 

רבים על סיפוריה. 

דוח מפנים הארץ )שם זמני(06
פול אוסטר

אחרי יומן חורף מגיש פול אוסטר לקוראיו ממואר 
נוסף. וכך פותחת מבקרת הניו יורק טיימס את 
ביקורתה הנלהבת על הספר: “כתיבתם של רומנים 
מרובים נחשבת על פי רוב הישג גדול, כתיבתם 
של ממוארים רבים נחשבת הרגל מגונה. אף על 
פי כן, מעולם לא שמעתי הסתייגות מנטייתו של 
אוסטר לחזור לסורו בסוגה האוטוביוגרפית. אולי 
16 הרומנים רבי-המוניטין שלו מכפרים על כך. 
מכל מקום, על יסוד חמשת הממוארים שלו לבדם 
ראוי אוסטר להכרה כאחד מגדולי הפרוזאיקנים 

האמריקאים בימינו".
תרגם מאנגלית אברהם יבין

ֶאְסָרה20
מקסים בילר

סדרת טרמינל

כשיצא לאור הרומן ֶאְסָרה של מקסים בילר בגרמניה 
ב-2004, איש לא שיער אילו הדים הוא יעורר. הספר 
מספר סיפור אהבה מטלטל, נועז ויוצא דופן בין בחור 
גרמני, בן דמותו של בילר עצמו, למהגרת טורקייה 
שאמה דומיננטית. סיפור כן, חשוף ומלא תהפוכות.
ֶאְסָרה הוא הספר הראשון המתורגם לעברית 

בסדרה "טרמינל". 
תרגם מגרמנית מיכאל דק

מרגל בין חברים: קים פילבי 21
והבגידה הגדולה

בן מקנטייר

קים פילבי, עיתונאי, סוכן כפול ומראשי המודיעין 
בבריטניה, הקסים את כל מודעיו ומכריו, אך בגד 
בארצו ובכל חבריו. בן מקנטייר נשען על עדויות 
חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכות ונסתרות 
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה העשרים.

תרגמה מאנגלית כרמית גיא

ַּבְרָמַלי22
קורני צ'וקובסקי

את ַּבְרָמַלי כתב קורני צ'וקובסקי, סופר ילדים רוסי 
נודע. הספר יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה. ב-1946 

יצא לאור הספר בפעם הראשונה בעם עובד. 
בגאונות וביד בוטחת תרגם נתן אלתרמן את הספר 
לעברית; ובזכות החריזה המדויקת, השופעת 
עליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר 
נכס צאן ברזל של ספרות הילדים בישראל. עתה 
הוא מוגש בלבוש חדש ומרענן בלוויית איוריו 

המדהימים של דוד פולונסקי. 
תרגם מרוסית נתן אלתרמן

הקרקס הלא נראה07
ג׳ניפר איגן

השנה 1978, אבל בעבור פיבי או׳קונור בת השמונה 
עשרה רוח הרפאים של שנות השישים עוד נוכחת 
מאוד. אחותה פיית׳, שהיתה מבוגרת ממנה בעשור, 
היתה התגלמות שנות השישים, ילדת פרחים. 
היא מתה מוות טרגי שמונה שנים לפני כן, בטיול 
באירופה, ופיבי, שכל חייה הם ניסיון לחקות את 
אחותה, משחזרת את מסעה. הגלויות ששלחה 
אחותה מן המסע הן התחנות בדרך. האם תשכיל 
פיבי להתפכח ולצאת לדרך משלה לפני שיהיה 

מאוחר מדי?
הקרקס הלא נראה הוא רומן הביכורים עטור 

השבחים של ג׳ניפר איגן. 
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

האצבעות על הגבעה08
איתן דרור-פריאר

אבינועם מנהל בדמיונו שיחה נוקבת עם אמו, 
שנישאה מחדש בארצות הברית. לפני שנים,
בילדותו, חטפה אותו ואת אחיו מאביהם הלום 
הקרב. רגע לפני שנגה עוברת כריתת שד, היא 
מודיעה לבעלה חנוך על מחלתה ועל כוונתה 
להיפרד ממנו. חנוך בטוח שזו דרכה להעניש 
אותו על בגידה רחוקה ויוצא למסע של גילוי עצמי. 
יגאל, שמתגורר עם אביו הזקן, מתאהב בעובדת 
הזרה שמטפלת באב. זיכרונות ילדות עולים 
ומטלטלים אותו, והוא מחליט לטוס לאירופה 
 בעקבות קשישה מסתורית מתצלום משפחתי. 
ספר ביכורים לאיתן דרור, ובו שלוש נובלות 

טעונות שכתובות בעדינות כובשת לב. 

משחקים ושעשועי שווא09
ג׳יימס סולטר

פיליפ דין, נער שעשועים יפה תואר, סטודנט נושר 
מאוניברסיטת ייל, מעביר את ימיו בצרפת של 
שנות השישים במכונית ספורט מהודרת וחבוטה 
שהשאיל לו מישהו מחבריו העשירים. בעיירה סתמית 
בבורגונדי הוא פוגש את אן-מארי, זבנית פשוטה, 
ומתלקח ביניהם קשר רומנטי. את הסיפור מספר 
צעיר אמריקאי אחר, המארח את פיליפ בבית שאול 
לעונת הקיץ. הוא ספק מעיד על קורותיהם של 
הנאהבים ספק מדמיין את המתרחש ביניהם. ספר 
זה נחשב קלאסיקה אמריקאית מודרנית בזכות 
סגנונו הצלול, הארוטיקה המעודנת שלו ובחינתו 

את הגבולות שבין החלום למציאות.
תרגם מאנגלית שאול סתיו

חוק הילד10
איאן מקיואן

חייה של פיונה ֵמי יפים ומלאים: אמנם היא חשוכת 
ילדים, אבל נישואיה ארוכים וטובים והיא שופטת 
מצליחה ומוערכת. הכול משתנה כשהיא מגלה 
שבעלה בוגד בה ובה בעת נדרשת להכריע בדחיפות 
בסוגיה משפטית מורכבת – אם לכפות על נער 
לקבל טיפול רפואי שיכול להציל את חייו, אף 
שטיפול זה מנוגד לאמונתם שלו ושל הוריו. רומן 
סוחף, רב-תפניות ואקטואלי מאוד על הסתירות 
שבין האישי למקצועי, בין הדת למדינה, בין חופש 

הפרט לקדושת החיים. 
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

לידה שקטה11
רווה שגיא

רווה שגיא כותב סיפורים קצרים. לפעמים קצרצרים. 
האנשים שלו שבורי לב ושוברי לבבות, היפר-
רגישים וקשים עד אכזריות, למודי ניסיון מר 
וְפתאים לריגושים עכשוויים, צעירים בנפשם אבל 
כאלה שכבר ראו וחוו הכול. הוא מפגיש אותנו 
ִאתם בסלון או במטבח או בחדר שינה של דירה 
שכורה, במקדונלד׳ס, במכונית. מציב אותם מול 
אב או אם שגם הם נטשו או ננטשו, מול אקסיות 
ואהובות מזדמנות, מול ילדים בדרך להתבגרות 
וכבר עם מבט אומד משלהם. סיפורים “מהחיים“ 
– תמציתיים, מדויקים, חריפים. נואשים וחדורי 

כמיהה לאושר.

האחים טאנר12
רוברט ואלזר

אני ממשיך לעמוד מול דלתות החיים, דופק 
ודופק - אמנם לא בקוצר רוח - ורק כורה אוזן 
ובודק אם בא מישהו שרוצה לפתוח לי את הבריח.

סימון הוא האח הצעיר, המובטל והפוחז לבית טאנר. 
אחיו עובדים בבנק או בבית הספר, מתאהבים, 
רבים, ואילו הוא נודד בין בתי נשים שמוקסמות 
ממנו, נמצא ואינו נמצא בין בני האדם, כמו משקיף 

מבחוץ על העולם ועל עצמו. 
רוברט ואלזר, הסופר השנון הנערץ על קפקא, 
מצייר ברגישות עילאית ובהומור יחיד במינו אוסף 

של דמויות המסרבות לכל הגדרה.
תרגם מגרמנית ארז וולק

פיורלה13
ענת משיח

החיים הפשוטים והתמימים בביתם הסמוך לוואדי 
לא מכינים את פיורלה לעולם שבחוץ. ימים ארוכים 
היא מבלה עם סָבתה וסיפוריה על מולדתה, עד 
שהיא מתחילה ללמוד בבית הספר שמעבר לוואדי. 
לראשונה היא יוצאת אל העולם הגדול, והמפגש 
קשה. תמורות מתחוללות גם בין כותלי הבית, ולא 

רק שם, אלא גם במרחב שסביבו. 
רומן ביכורים על הכמיהה להשתייך ועל הכאב 
המוליד אותה, על משפחה שכל אחד מבניה 
מנסה להשתרש בארץ החדשה מי בציפורניו ומי 

בחלומותיו - עד שתיעתר לו. 

טלגרף אווניו14
מייקל שייבון

טלגרף אווניו מחבר את לב אוקלנד עם שער הכניסה 
הדרומי לקמפוס הנודע של אוניברסיטת ברקלי. 
בתווך נמצאת חנות תקליטי הוויניל “ברוקלנד 
רקורדס“ בבעלותם של ארצ׳י סטולינגס השחור 
ונאט ג׳אפי הלבן )והיהודי(. העניינים מסתבכים 
כשגיבסון גּוד, כוכב הפוטבול לשעבר והאדם 
השחור החמישי בעושרו בארצות הברית, מודיע 
על כוונתו לפתוח בשכונה סניף של חנות הענק 
שלו “דוגפייל“, שקרוב לוודאי יחסל את העסק 
הצנוע של שני השותפים. במקביל מוצאות את 
עצמן אביבה וגוון, נשותיהם של השניים, מיילדות 
ותיקות וידועות ֵשם ובעלות עסק משותף בתחום 

זה, במאבק על מעמדן המקצועי שמאתגר גם את 
גבולות חברותן. חוץ מזה מופיעים בחייו של ארצ׳י 
אביו שלא התראה אתו שנים רבות, שחקן בסרטי 
ְּבֶלקסְּפלויֵטייְשן משנות ה-70; וגם טייטוס בנו 
האובד שהופך עד מהרה למושא תשוקתו של 

ג׳וליוס, בנם בן ה-14 של נאט ואביבה.
זהו ספרו השאפתני ביותר של מייקל שייבון.

תרגם מאנגלית משה רון

צורות של שיבה הביתה15
אלחנדרו סמברה

ברומן הקצר הזה מוצגים החיים בצ׳ילה בימי 
הדיקטטורה של פינושה מנקודת ראותו של ילד 
בן תשע. כך נכתבת היסטוריה אחרת, שאינה זו 
של ההורים שהיו למשתפי פעולה או לקורבנות. 
זהו גם סיפור על התבגרות ותשוקה, סיפור על 
ילדים והורים וסיפור המעלה בדרך מקורית 

וחדה את השאלה מהו בעצם סיפור. 
הבולט  הקול  אולי  הוא  סמברה  אלחנדרו 
צ׳ילה. מבקר  סופרי  בדור הצעיר של  ביותר 
הניו יורק טיימס הכתיר את הספר כ“הישגו 

המעמיק ביותר“. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל

גבולות16
רונית רפ

נישואיהם של הילה ומיכאל מתפרקים. הוא 
אורתודונט במרפאה בשומרון למרות דעותיו 
הפוליטיות, היא גרפיקאית שמתאהבת במורה 
שלה לציור. לאחר ביקור של ילדיו אצלו הוא 
מואשם שהכה את בנו הבכור, ומעתה ייאלץ 
להתמודד עם כל מאשימיו – אולי גם עם האמת 
שביסוד האשמה. סביב הגלעין הלא פתור הזה 
נפרסת ברוב כישרון מערכת משפחתית שלמה 
וטעונה מאוד, ובה שתי הוויות חיים שהולכות 
ומתרחקות זו מזו לאחר שהתקיימו יחד בין 

כותלי בית אחד. 

ספריה לעם
2015
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ילדותו של ישו01
ג׳ מ׳ קוטזי

אגדה אלגורית המסופרת רובה בשיחות. סיפורם 
של אנשים זרים בארץ זרה המנסים לבנות להם 
שם חיים חדשים. רומן של אידאות הנקשר 
לספרים קודמים של קוטזי כמו מחכים לברברים 
ופו, שיצאו לאור בעם עובד ועוררו עניין רב. 

מלאכת מחשבת של רב-אמן, חתן פרס נובל.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

השלישי02
ישי שריד

אי-מתי בעתיד הקרוב מכוננת מלכות יהודה ותופסת 
את מקום מה שנותר ממדינת ישראל. בית המקדש 
מוקם, עבודת הקרבנות מתחדשת ונעשית מרכז 
החיים הלאומיים, ואפשר לקיים כל תרי“ג מצוות 
ככתבן וכלשונן. חצי יובל לאחר מכן, בין חודש 
אב ליום הכיפורים, מגולל יהונתן, צעיר הנסיכים, 
את סיפור שבועותיו האחרונים של הבית השלישי. 
ספרו הרביעי של ישי שריד, מחבר לימסול וגן 

נעמי )ספריה לעם 2009, 2013).

הטוחן המיילל03
ַארטֹו ָּפָאסילינה

קשה לתהות על קנקנו של הטוחן הּוטּוֶנן. הוא 
חסון וחרוץ, אבל גם תימהוני וחם מזג, ובעיקר 
- מיילל בלי בושה בלילות, כמו זאב. כאשר הוא 
מסתכסך עם שכניו בכפר אי-שם בלפלנד, הם 

נוקמים בו נקמה מכאיבה.

ראשו של אדם17
ז'ורז' סימנון

סדרת הפקד מגרה

פריז בטוחה באשמתו של ז'וזף הרטן ברצח גברת 
הנדרסון וחדרניתה. רק הפקד מגרה מתעקש על 
חפותו, ומוכן לסכן את משרתו כדי להוכיח זאת. 
הוא יוצא לחקירה קדחתנית בחיפוש הרוצח האִמתי. 
תעלומה נוספת, חריפה ומרתקת בסגנונו החד 

והמדויק של ז'ורז' סימנון. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

מעבר לקצה18
סי-ג'יי בוקס

קודי הויט הוא חוקר מבריק, אבל נחשב לשוטר 
הבעייתי במשטרת מונטנה. כשגופת חברו הקרוב 
מתגלה בבקתה שרופה בהרים הוא מוכן לעשות הכול 
כדי למצוא את האשם. על רקע הנופים העוצרים 
נשימה של אחד המקומות היפים בעולם הוא יוצא 

למרדף נואש אל לב הסכנה. 
תרגם מאנגלית יוני רז פורטוגלי

 בן-גוריון: דמותו של מנהיג19
אניטה שפירא

בן-גוריון, מספרת ההיסטוריונית והביוגרפית עטורת 
הפרסים והשבחים, "לא נטה לחשוף את חיי הנפש 
שלו". עם זאת, בביוגרפיה הקצרה היא מתמקדת 
במאפייני אישיותו ובצמיחתו כמנהיג ואינה נמנעת 
מציון חסרונותיו. בימים שהכול מתגעגעים למנהיג 
שיוביל את מדינת ישראל, אניטה שפירא פורסת 
את פרשת חייו המופלאה של גדול מנהיגי היהודים 

בדורות האחרונים.

הרפתקאותיו מתוארות בישירות ובהומור האופייני 
לַארטֹו ָּפָאסילינה, מבחירי סופריה של פינלנד 
ומחבר רב-המכר שנת הארנב )ספריה לעם 2004).

תרגם מפינית רמי סערי

לֹואּוּבֹוי04
ג'ון ריי

ויל, נער בהיר בן 16, גבוה ומעונה, נוסע ברכבת 
התחתית של ניו יורק. זהו המקום האהוב עליו, 
וכשהוא בורח, הוא בורח לשם. במשך עשר שעות 
מנסים ויל וכל אחד מרודפיו - אמו ויולט והבלש 

עלי לטיף - למנוע אסון אחר.
מותחן יפהפה ופיוטי פרי עטו של אחד הסופרים 

הצעירים המבטיחים של ארצות הברית.
תרגם מאנגלית גיא הרלינג

סילנד05
נגה אלבלך

שניהם גרים באותו בניין - היא מורה צעירה, 
והוא פקיד בנק בגמלאות - וכל עולמם הקטן 
משתנה מרגע שנכנס לבניין עובד זר מבולגריה 
שברח מהמעסיק שלו. אדם נוסף מופיע, גבר 
צעיר בעל דעות יוצאות דופן, ומפר גם הוא את 
השגרה המוכרת, והחיים השלווים אינם יכולים 
להימשך עוד. בפגישה בין ארבע הדמויות הללו 
נסדקים גבולות הבית, המרחב הפרטי והחוק, 
וכולם נבחנים מחדש בחינה נועזת ופורקת עול. 
רומן ראשון לנגה אלבלך, שכבר זכתה לשבחים 

רבים על סיפוריה. 

דוח מפנים הארץ )שם זמני(06
פול אוסטר

אחרי יומן חורף מגיש פול אוסטר לקוראיו ממואר 
נוסף. וכך פותחת מבקרת הניו יורק טיימס את 
ביקורתה הנלהבת על הספר: “כתיבתם של רומנים 
מרובים נחשבת על פי רוב הישג גדול, כתיבתם 
של ממוארים רבים נחשבת הרגל מגונה. אף על 
פי כן, מעולם לא שמעתי הסתייגות מנטייתו של 
אוסטר לחזור לסורו בסוגה האוטוביוגרפית. אולי 
16 הרומנים רבי-המוניטין שלו מכפרים על כך. 
מכל מקום, על יסוד חמשת הממוארים שלו לבדם 
ראוי אוסטר להכרה כאחד מגדולי הפרוזאיקנים 

האמריקאים בימינו".
תרגם מאנגלית אברהם יבין

ֶאְסָרה20
מקסים בילר

סדרת טרמינל

כשיצא לאור הרומן ֶאְסָרה של מקסים בילר בגרמניה 
ב-2004, איש לא שיער אילו הדים הוא יעורר. הספר 
מספר סיפור אהבה מטלטל, נועז ויוצא דופן בין בחור 
גרמני, בן דמותו של בילר עצמו, למהגרת טורקייה 
שאמה דומיננטית. סיפור כן, חשוף ומלא תהפוכות.
ֶאְסָרה הוא הספר הראשון המתורגם לעברית 

בסדרה "טרמינל". 
תרגם מגרמנית מיכאל דק
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והבגידה הגדולה

בן מקנטייר

קים פילבי, עיתונאי, סוכן כפול ומראשי המודיעין 
בבריטניה, הקסים את כל מודעיו ומכריו, אך בגד 
בארצו ובכל חבריו. בן מקנטייר נשען על עדויות 
חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכות ונסתרות 
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה העשרים.

תרגמה מאנגלית כרמית גיא

ַּבְרָמַלי22
קורני צ'וקובסקי

את ַּבְרָמַלי כתב קורני צ'וקובסקי, סופר ילדים רוסי 
נודע. הספר יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה. ב-1946 

יצא לאור הספר בפעם הראשונה בעם עובד. 
בגאונות וביד בוטחת תרגם נתן אלתרמן את הספר 
לעברית; ובזכות החריזה המדויקת, השופעת 
עליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר 
נכס צאן ברזל של ספרות הילדים בישראל. עתה 
הוא מוגש בלבוש חדש ומרענן בלוויית איוריו 

המדהימים של דוד פולונסקי. 
תרגם מרוסית נתן אלתרמן

הקרקס הלא נראה07
ג׳ניפר איגן

השנה 1978, אבל בעבור פיבי או׳קונור בת השמונה 
עשרה רוח הרפאים של שנות השישים עוד נוכחת 
מאוד. אחותה פיית׳, שהיתה מבוגרת ממנה בעשור, 
היתה התגלמות שנות השישים, ילדת פרחים. 
היא מתה מוות טרגי שמונה שנים לפני כן, בטיול 
באירופה, ופיבי, שכל חייה הם ניסיון לחקות את 
אחותה, משחזרת את מסעה. הגלויות ששלחה 
אחותה מן המסע הן התחנות בדרך. האם תשכיל 
פיבי להתפכח ולצאת לדרך משלה לפני שיהיה 

מאוחר מדי?
הקרקס הלא נראה הוא רומן הביכורים עטור 

השבחים של ג׳ניפר איגן. 
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

האצבעות על הגבעה08
איתן דרור-פריאר

אבינועם מנהל בדמיונו שיחה נוקבת עם אמו, 
שנישאה מחדש בארצות הברית. לפני שנים,
בילדותו, חטפה אותו ואת אחיו מאביהם הלום 
הקרב. רגע לפני שנגה עוברת כריתת שד, היא 
מודיעה לבעלה חנוך על מחלתה ועל כוונתה 
להיפרד ממנו. חנוך בטוח שזו דרכה להעניש 
אותו על בגידה רחוקה ויוצא למסע של גילוי עצמי. 
יגאל, שמתגורר עם אביו הזקן, מתאהב בעובדת 
הזרה שמטפלת באב. זיכרונות ילדות עולים 
ומטלטלים אותו, והוא מחליט לטוס לאירופה 
 בעקבות קשישה מסתורית מתצלום משפחתי. 
ספר ביכורים לאיתן דרור, ובו שלוש נובלות 

טעונות שכתובות בעדינות כובשת לב. 

משחקים ושעשועי שווא09
ג׳יימס סולטר

פיליפ דין, נער שעשועים יפה תואר, סטודנט נושר 
מאוניברסיטת ייל, מעביר את ימיו בצרפת של 
שנות השישים במכונית ספורט מהודרת וחבוטה 
שהשאיל לו מישהו מחבריו העשירים. בעיירה סתמית 
בבורגונדי הוא פוגש את אן-מארי, זבנית פשוטה, 
ומתלקח ביניהם קשר רומנטי. את הסיפור מספר 
צעיר אמריקאי אחר, המארח את פיליפ בבית שאול 
לעונת הקיץ. הוא ספק מעיד על קורותיהם של 
הנאהבים ספק מדמיין את המתרחש ביניהם. ספר 
זה נחשב קלאסיקה אמריקאית מודרנית בזכות 
סגנונו הצלול, הארוטיקה המעודנת שלו ובחינתו 

את הגבולות שבין החלום למציאות.
תרגם מאנגלית שאול סתיו

חוק הילד10
איאן מקיואן

חייה של פיונה ֵמי יפים ומלאים: אמנם היא חשוכת 
ילדים, אבל נישואיה ארוכים וטובים והיא שופטת 
מצליחה ומוערכת. הכול משתנה כשהיא מגלה 
שבעלה בוגד בה ובה בעת נדרשת להכריע בדחיפות 
בסוגיה משפטית מורכבת – אם לכפות על נער 
לקבל טיפול רפואי שיכול להציל את חייו, אף 
שטיפול זה מנוגד לאמונתם שלו ושל הוריו. רומן 
סוחף, רב-תפניות ואקטואלי מאוד על הסתירות 
שבין האישי למקצועי, בין הדת למדינה, בין חופש 

הפרט לקדושת החיים. 
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

לידה שקטה11
רווה שגיא

רווה שגיא כותב סיפורים קצרים. לפעמים קצרצרים. 
האנשים שלו שבורי לב ושוברי לבבות, היפר-
רגישים וקשים עד אכזריות, למודי ניסיון מר 
וְפתאים לריגושים עכשוויים, צעירים בנפשם אבל 
כאלה שכבר ראו וחוו הכול. הוא מפגיש אותנו 
ִאתם בסלון או במטבח או בחדר שינה של דירה 
שכורה, במקדונלד׳ס, במכונית. מציב אותם מול 
אב או אם שגם הם נטשו או ננטשו, מול אקסיות 
ואהובות מזדמנות, מול ילדים בדרך להתבגרות 
וכבר עם מבט אומד משלהם. סיפורים “מהחיים“ 
– תמציתיים, מדויקים, חריפים. נואשים וחדורי 

כמיהה לאושר.

האחים טאנר12
רוברט ואלזר

אני ממשיך לעמוד מול דלתות החיים, דופק 
ודופק - אמנם לא בקוצר רוח - ורק כורה אוזן 
ובודק אם בא מישהו שרוצה לפתוח לי את הבריח.

סימון הוא האח הצעיר, המובטל והפוחז לבית טאנר. 
אחיו עובדים בבנק או בבית הספר, מתאהבים, 
רבים, ואילו הוא נודד בין בתי נשים שמוקסמות 
ממנו, נמצא ואינו נמצא בין בני האדם, כמו משקיף 

מבחוץ על העולם ועל עצמו. 
רוברט ואלזר, הסופר השנון הנערץ על קפקא, 
מצייר ברגישות עילאית ובהומור יחיד במינו אוסף 

של דמויות המסרבות לכל הגדרה.
תרגם מגרמנית ארז וולק

פיורלה13
ענת משיח

החיים הפשוטים והתמימים בביתם הסמוך לוואדי 
לא מכינים את פיורלה לעולם שבחוץ. ימים ארוכים 
היא מבלה עם סָבתה וסיפוריה על מולדתה, עד 
שהיא מתחילה ללמוד בבית הספר שמעבר לוואדי. 
לראשונה היא יוצאת אל העולם הגדול, והמפגש 
קשה. תמורות מתחוללות גם בין כותלי הבית, ולא 

רק שם, אלא גם במרחב שסביבו. 
רומן ביכורים על הכמיהה להשתייך ועל הכאב 
המוליד אותה, על משפחה שכל אחד מבניה 
מנסה להשתרש בארץ החדשה מי בציפורניו ומי 

בחלומותיו - עד שתיעתר לו. 

טלגרף אווניו14
מייקל שייבון

טלגרף אווניו מחבר את לב אוקלנד עם שער הכניסה 
הדרומי לקמפוס הנודע של אוניברסיטת ברקלי. 
בתווך נמצאת חנות תקליטי הוויניל “ברוקלנד 
רקורדס“ בבעלותם של ארצ׳י סטולינגס השחור 
ונאט ג׳אפי הלבן )והיהודי(. העניינים מסתבכים 
כשגיבסון גּוד, כוכב הפוטבול לשעבר והאדם 
השחור החמישי בעושרו בארצות הברית, מודיע 
על כוונתו לפתוח בשכונה סניף של חנות הענק 
שלו “דוגפייל“, שקרוב לוודאי יחסל את העסק 
הצנוע של שני השותפים. במקביל מוצאות את 
עצמן אביבה וגוון, נשותיהם של השניים, מיילדות 
ותיקות וידועות ֵשם ובעלות עסק משותף בתחום 

זה, במאבק על מעמדן המקצועי שמאתגר גם את 
גבולות חברותן. חוץ מזה מופיעים בחייו של ארצ׳י 
אביו שלא התראה אתו שנים רבות, שחקן בסרטי 
ְּבֶלקסְּפלויֵטייְשן משנות ה-70; וגם טייטוס בנו 
האובד שהופך עד מהרה למושא תשוקתו של 

ג׳וליוס, בנם בן ה-14 של נאט ואביבה.
זהו ספרו השאפתני ביותר של מייקל שייבון.

תרגם מאנגלית משה רון

צורות של שיבה הביתה15
אלחנדרו סמברה

ברומן הקצר הזה מוצגים החיים בצ׳ילה בימי 
הדיקטטורה של פינושה מנקודת ראותו של ילד 
בן תשע. כך נכתבת היסטוריה אחרת, שאינה זו 
של ההורים שהיו למשתפי פעולה או לקורבנות. 
זהו גם סיפור על התבגרות ותשוקה, סיפור על 
ילדים והורים וסיפור המעלה בדרך מקורית 

וחדה את השאלה מהו בעצם סיפור. 
הבולט  הקול  אולי  הוא  סמברה  אלחנדרו 
צ׳ילה. מבקר  סופרי  בדור הצעיר של  ביותר 
הניו יורק טיימס הכתיר את הספר כ“הישגו 

המעמיק ביותר“. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל

גבולות16
רונית רפ

נישואיהם של הילה ומיכאל מתפרקים. הוא 
אורתודונט במרפאה בשומרון למרות דעותיו 
הפוליטיות, היא גרפיקאית שמתאהבת במורה 
שלה לציור. לאחר ביקור של ילדיו אצלו הוא 
מואשם שהכה את בנו הבכור, ומעתה ייאלץ 
להתמודד עם כל מאשימיו – אולי גם עם האמת 
שביסוד האשמה. סביב הגלעין הלא פתור הזה 
נפרסת ברוב כישרון מערכת משפחתית שלמה 
וטעונה מאוד, ובה שתי הוויות חיים שהולכות 
ומתרחקות זו מזו לאחר שהתקיימו יחד בין 

כותלי בית אחד. 

ספריה לעם
2015
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ילדותו של ישו01
ג׳ מ׳ קוטזי

אגדה אלגורית המסופרת רובה בשיחות. סיפורם 
של אנשים זרים בארץ זרה המנסים לבנות להם 
שם חיים חדשים. רומן של אידאות הנקשר 
לספרים קודמים של קוטזי כמו מחכים לברברים 
ופו, שיצאו לאור בעם עובד ועוררו עניין רב. 

מלאכת מחשבת של רב-אמן, חתן פרס נובל.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

השלישי02
ישי שריד

אי-מתי בעתיד הקרוב מכוננת מלכות יהודה ותופסת 
את מקום מה שנותר ממדינת ישראל. בית המקדש 
מוקם, עבודת הקרבנות מתחדשת ונעשית מרכז 
החיים הלאומיים, ואפשר לקיים כל תרי“ג מצוות 
ככתבן וכלשונן. חצי יובל לאחר מכן, בין חודש 
אב ליום הכיפורים, מגולל יהונתן, צעיר הנסיכים, 
את סיפור שבועותיו האחרונים של הבית השלישי. 
ספרו הרביעי של ישי שריד, מחבר לימסול וגן 

נעמי )ספריה לעם 2009, 2013).

הטוחן המיילל03
ַארטֹו ָּפָאסילינה

קשה לתהות על קנקנו של הטוחן הּוטּוֶנן. הוא 
חסון וחרוץ, אבל גם תימהוני וחם מזג, ובעיקר 
- מיילל בלי בושה בלילות, כמו זאב. כאשר הוא 
מסתכסך עם שכניו בכפר אי-שם בלפלנד, הם 

נוקמים בו נקמה מכאיבה.

ראשו של אדם17
ז'ורז' סימנון

סדרת הפקד מגרה

פריז בטוחה באשמתו של ז'וזף הרטן ברצח גברת 
הנדרסון וחדרניתה. רק הפקד מגרה מתעקש על 
חפותו, ומוכן לסכן את משרתו כדי להוכיח זאת. 
הוא יוצא לחקירה קדחתנית בחיפוש הרוצח האִמתי. 
תעלומה נוספת, חריפה ומרתקת בסגנונו החד 

והמדויק של ז'ורז' סימנון. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

מעבר לקצה18
סי-ג'יי בוקס

קודי הויט הוא חוקר מבריק, אבל נחשב לשוטר 
הבעייתי במשטרת מונטנה. כשגופת חברו הקרוב 
מתגלה בבקתה שרופה בהרים הוא מוכן לעשות הכול 
כדי למצוא את האשם. על רקע הנופים העוצרים 
נשימה של אחד המקומות היפים בעולם הוא יוצא 

למרדף נואש אל לב הסכנה. 
תרגם מאנגלית יוני רז פורטוגלי

 בן-גוריון: דמותו של מנהיג19
אניטה שפירא

בן-גוריון, מספרת ההיסטוריונית והביוגרפית עטורת 
הפרסים והשבחים, "לא נטה לחשוף את חיי הנפש 
שלו". עם זאת, בביוגרפיה הקצרה היא מתמקדת 
במאפייני אישיותו ובצמיחתו כמנהיג ואינה נמנעת 
מציון חסרונותיו. בימים שהכול מתגעגעים למנהיג 
שיוביל את מדינת ישראל, אניטה שפירא פורסת 
את פרשת חייו המופלאה של גדול מנהיגי היהודים 

בדורות האחרונים.

הרפתקאותיו מתוארות בישירות ובהומור האופייני 
לַארטֹו ָּפָאסילינה, מבחירי סופריה של פינלנד 
ומחבר רב-המכר שנת הארנב )ספריה לעם 2004).

תרגם מפינית רמי סערי

לֹואּוּבֹוי04
ג'ון ריי

ויל, נער בהיר בן 16, גבוה ומעונה, נוסע ברכבת 
התחתית של ניו יורק. זהו המקום האהוב עליו, 
וכשהוא בורח, הוא בורח לשם. במשך עשר שעות 
מנסים ויל וכל אחד מרודפיו - אמו ויולט והבלש 

עלי לטיף - למנוע אסון אחר.
מותחן יפהפה ופיוטי פרי עטו של אחד הסופרים 

הצעירים המבטיחים של ארצות הברית.
תרגם מאנגלית גיא הרלינג

סילנד05
נגה אלבלך

שניהם גרים באותו בניין - היא מורה צעירה, 
והוא פקיד בנק בגמלאות - וכל עולמם הקטן 
משתנה מרגע שנכנס לבניין עובד זר מבולגריה 
שברח מהמעסיק שלו. אדם נוסף מופיע, גבר 
צעיר בעל דעות יוצאות דופן, ומפר גם הוא את 
השגרה המוכרת, והחיים השלווים אינם יכולים 
להימשך עוד. בפגישה בין ארבע הדמויות הללו 
נסדקים גבולות הבית, המרחב הפרטי והחוק, 
וכולם נבחנים מחדש בחינה נועזת ופורקת עול. 
רומן ראשון לנגה אלבלך, שכבר זכתה לשבחים 

רבים על סיפוריה. 

דוח מפנים הארץ )שם זמני(06
פול אוסטר

אחרי יומן חורף מגיש פול אוסטר לקוראיו ממואר 
נוסף. וכך פותחת מבקרת הניו יורק טיימס את 
ביקורתה הנלהבת על הספר: “כתיבתם של רומנים 
מרובים נחשבת על פי רוב הישג גדול, כתיבתם 
של ממוארים רבים נחשבת הרגל מגונה. אף על 
פי כן, מעולם לא שמעתי הסתייגות מנטייתו של 
אוסטר לחזור לסורו בסוגה האוטוביוגרפית. אולי 
16 הרומנים רבי-המוניטין שלו מכפרים על כך. 
מכל מקום, על יסוד חמשת הממוארים שלו לבדם 
ראוי אוסטר להכרה כאחד מגדולי הפרוזאיקנים 

האמריקאים בימינו".
תרגם מאנגלית אברהם יבין

ֶאְסָרה20
מקסים בילר

סדרת טרמינל

כשיצא לאור הרומן ֶאְסָרה של מקסים בילר בגרמניה 
ב-2004, איש לא שיער אילו הדים הוא יעורר. הספר 
מספר סיפור אהבה מטלטל, נועז ויוצא דופן בין בחור 
גרמני, בן דמותו של בילר עצמו, למהגרת טורקייה 
שאמה דומיננטית. סיפור כן, חשוף ומלא תהפוכות.
ֶאְסָרה הוא הספר הראשון המתורגם לעברית 

בסדרה "טרמינל". 
תרגם מגרמנית מיכאל דק

מרגל בין חברים: קים פילבי 21
והבגידה הגדולה

בן מקנטייר

קים פילבי, עיתונאי, סוכן כפול ומראשי המודיעין 
בבריטניה, הקסים את כל מודעיו ומכריו, אך בגד 
בארצו ובכל חבריו. בן מקנטייר נשען על עדויות 
חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכות ונסתרות 
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה העשרים.

תרגמה מאנגלית כרמית גיא

ַּבְרָמַלי22
קורני צ'וקובסקי

את ַּבְרָמַלי כתב קורני צ'וקובסקי, סופר ילדים רוסי 
נודע. הספר יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה. ב-1946 

יצא לאור הספר בפעם הראשונה בעם עובד. 
בגאונות וביד בוטחת תרגם נתן אלתרמן את הספר 
לעברית; ובזכות החריזה המדויקת, השופעת 
עליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר 
נכס צאן ברזל של ספרות הילדים בישראל. עתה 
הוא מוגש בלבוש חדש ומרענן בלוויית איוריו 

המדהימים של דוד פולונסקי. 
תרגם מרוסית נתן אלתרמן

הקרקס הלא נראה07
ג׳ניפר איגן

השנה 1978, אבל בעבור פיבי או׳קונור בת השמונה 
עשרה רוח הרפאים של שנות השישים עוד נוכחת 
מאוד. אחותה פיית׳, שהיתה מבוגרת ממנה בעשור, 
היתה התגלמות שנות השישים, ילדת פרחים. 
היא מתה מוות טרגי שמונה שנים לפני כן, בטיול 
באירופה, ופיבי, שכל חייה הם ניסיון לחקות את 
אחותה, משחזרת את מסעה. הגלויות ששלחה 
אחותה מן המסע הן התחנות בדרך. האם תשכיל 
פיבי להתפכח ולצאת לדרך משלה לפני שיהיה 

מאוחר מדי?
הקרקס הלא נראה הוא רומן הביכורים עטור 

השבחים של ג׳ניפר איגן. 
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

האצבעות על הגבעה08
איתן דרור-פריאר

אבינועם מנהל בדמיונו שיחה נוקבת עם אמו, 
שנישאה מחדש בארצות הברית. לפני שנים,
בילדותו, חטפה אותו ואת אחיו מאביהם הלום 
הקרב. רגע לפני שנגה עוברת כריתת שד, היא 
מודיעה לבעלה חנוך על מחלתה ועל כוונתה 
להיפרד ממנו. חנוך בטוח שזו דרכה להעניש 
אותו על בגידה רחוקה ויוצא למסע של גילוי עצמי. 
יגאל, שמתגורר עם אביו הזקן, מתאהב בעובדת 
הזרה שמטפלת באב. זיכרונות ילדות עולים 
ומטלטלים אותו, והוא מחליט לטוס לאירופה 
 בעקבות קשישה מסתורית מתצלום משפחתי. 
ספר ביכורים לאיתן דרור, ובו שלוש נובלות 

טעונות שכתובות בעדינות כובשת לב. 

משחקים ושעשועי שווא09
ג׳יימס סולטר

פיליפ דין, נער שעשועים יפה תואר, סטודנט נושר 
מאוניברסיטת ייל, מעביר את ימיו בצרפת של 
שנות השישים במכונית ספורט מהודרת וחבוטה 
שהשאיל לו מישהו מחבריו העשירים. בעיירה סתמית 
בבורגונדי הוא פוגש את אן-מארי, זבנית פשוטה, 
ומתלקח ביניהם קשר רומנטי. את הסיפור מספר 
צעיר אמריקאי אחר, המארח את פיליפ בבית שאול 
לעונת הקיץ. הוא ספק מעיד על קורותיהם של 
הנאהבים ספק מדמיין את המתרחש ביניהם. ספר 
זה נחשב קלאסיקה אמריקאית מודרנית בזכות 
סגנונו הצלול, הארוטיקה המעודנת שלו ובחינתו 

את הגבולות שבין החלום למציאות.
תרגם מאנגלית שאול סתיו

חוק הילד10
איאן מקיואן

חייה של פיונה ֵמי יפים ומלאים: אמנם היא חשוכת 
ילדים, אבל נישואיה ארוכים וטובים והיא שופטת 
מצליחה ומוערכת. הכול משתנה כשהיא מגלה 
שבעלה בוגד בה ובה בעת נדרשת להכריע בדחיפות 
בסוגיה משפטית מורכבת – אם לכפות על נער 
לקבל טיפול רפואי שיכול להציל את חייו, אף 
שטיפול זה מנוגד לאמונתם שלו ושל הוריו. רומן 
סוחף, רב-תפניות ואקטואלי מאוד על הסתירות 
שבין האישי למקצועי, בין הדת למדינה, בין חופש 

הפרט לקדושת החיים. 
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

לידה שקטה11
רווה שגיא

רווה שגיא כותב סיפורים קצרים. לפעמים קצרצרים. 
האנשים שלו שבורי לב ושוברי לבבות, היפר-
רגישים וקשים עד אכזריות, למודי ניסיון מר 
וְפתאים לריגושים עכשוויים, צעירים בנפשם אבל 
כאלה שכבר ראו וחוו הכול. הוא מפגיש אותנו 
ִאתם בסלון או במטבח או בחדר שינה של דירה 
שכורה, במקדונלד׳ס, במכונית. מציב אותם מול 
אב או אם שגם הם נטשו או ננטשו, מול אקסיות 
ואהובות מזדמנות, מול ילדים בדרך להתבגרות 
וכבר עם מבט אומד משלהם. סיפורים “מהחיים“ 
– תמציתיים, מדויקים, חריפים. נואשים וחדורי 

כמיהה לאושר.

האחים טאנר12
רוברט ואלזר

אני ממשיך לעמוד מול דלתות החיים, דופק 
ודופק - אמנם לא בקוצר רוח - ורק כורה אוזן 
ובודק אם בא מישהו שרוצה לפתוח לי את הבריח.

סימון הוא האח הצעיר, המובטל והפוחז לבית טאנר. 
אחיו עובדים בבנק או בבית הספר, מתאהבים, 
רבים, ואילו הוא נודד בין בתי נשים שמוקסמות 
ממנו, נמצא ואינו נמצא בין בני האדם, כמו משקיף 

מבחוץ על העולם ועל עצמו. 
רוברט ואלזר, הסופר השנון הנערץ על קפקא, 
מצייר ברגישות עילאית ובהומור יחיד במינו אוסף 

של דמויות המסרבות לכל הגדרה.
תרגם מגרמנית ארז וולק

פיורלה13
ענת משיח

החיים הפשוטים והתמימים בביתם הסמוך לוואדי 
לא מכינים את פיורלה לעולם שבחוץ. ימים ארוכים 
היא מבלה עם סָבתה וסיפוריה על מולדתה, עד 
שהיא מתחילה ללמוד בבית הספר שמעבר לוואדי. 
לראשונה היא יוצאת אל העולם הגדול, והמפגש 
קשה. תמורות מתחוללות גם בין כותלי הבית, ולא 

רק שם, אלא גם במרחב שסביבו. 
רומן ביכורים על הכמיהה להשתייך ועל הכאב 
המוליד אותה, על משפחה שכל אחד מבניה 
מנסה להשתרש בארץ החדשה מי בציפורניו ומי 

בחלומותיו - עד שתיעתר לו. 

טלגרף אווניו14
מייקל שייבון

טלגרף אווניו מחבר את לב אוקלנד עם שער הכניסה 
הדרומי לקמפוס הנודע של אוניברסיטת ברקלי. 
בתווך נמצאת חנות תקליטי הוויניל “ברוקלנד 
רקורדס“ בבעלותם של ארצ׳י סטולינגס השחור 
ונאט ג׳אפי הלבן )והיהודי(. העניינים מסתבכים 
כשגיבסון גּוד, כוכב הפוטבול לשעבר והאדם 
השחור החמישי בעושרו בארצות הברית, מודיע 
על כוונתו לפתוח בשכונה סניף של חנות הענק 
שלו “דוגפייל“, שקרוב לוודאי יחסל את העסק 
הצנוע של שני השותפים. במקביל מוצאות את 
עצמן אביבה וגוון, נשותיהם של השניים, מיילדות 
ותיקות וידועות ֵשם ובעלות עסק משותף בתחום 

זה, במאבק על מעמדן המקצועי שמאתגר גם את 
גבולות חברותן. חוץ מזה מופיעים בחייו של ארצ׳י 
אביו שלא התראה אתו שנים רבות, שחקן בסרטי 
ְּבֶלקסְּפלויֵטייְשן משנות ה-70; וגם טייטוס בנו 
האובד שהופך עד מהרה למושא תשוקתו של 

ג׳וליוס, בנם בן ה-14 של נאט ואביבה.
זהו ספרו השאפתני ביותר של מייקל שייבון.

תרגם מאנגלית משה רון

צורות של שיבה הביתה15
אלחנדרו סמברה

ברומן הקצר הזה מוצגים החיים בצ׳ילה בימי 
הדיקטטורה של פינושה מנקודת ראותו של ילד 
בן תשע. כך נכתבת היסטוריה אחרת, שאינה זו 
של ההורים שהיו למשתפי פעולה או לקורבנות. 
זהו גם סיפור על התבגרות ותשוקה, סיפור על 
ילדים והורים וסיפור המעלה בדרך מקורית 

וחדה את השאלה מהו בעצם סיפור. 
הבולט  הקול  אולי  הוא  סמברה  אלחנדרו 
צ׳ילה. מבקר  סופרי  בדור הצעיר של  ביותר 
הניו יורק טיימס הכתיר את הספר כ“הישגו 

המעמיק ביותר“. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל

גבולות16
רונית רפ

נישואיהם של הילה ומיכאל מתפרקים. הוא 
אורתודונט במרפאה בשומרון למרות דעותיו 
הפוליטיות, היא גרפיקאית שמתאהבת במורה 
שלה לציור. לאחר ביקור של ילדיו אצלו הוא 
מואשם שהכה את בנו הבכור, ומעתה ייאלץ 
להתמודד עם כל מאשימיו – אולי גם עם האמת 
שביסוד האשמה. סביב הגלעין הלא פתור הזה 
נפרסת ברוב כישרון מערכת משפחתית שלמה 
וטעונה מאוד, ובה שתי הוויות חיים שהולכות 
ומתרחקות זו מזו לאחר שהתקיימו יחד בין 

כותלי בית אחד. 
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קוראים יקרים, 

אנו שמחים להציג לפניכם את תוכנית המינויים לשנת 2015, המותאמת 
לדרישות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, שמכוחו נשמר המחיר 
הקטלוגי הראשוני שנקבע לספר חדש ואין להחיל עליו הנחות ומבצעים.

מגוון עשיר  ליקטו עבורכם עורכי ספריה לעם  גם השנה  כבכל שנה, 
ומרשים של יצירות ממיטב ספרות המקור וספרות העולם העתידות לצאת 
לאור השנה – שילוב מסקרן של סופרים מוכרים ואהובים וסופרים שאנו 

נחשפים אליהם לראשונה.

אנו מזמינים אתכם לעשות לכם מנהג קבוע, לגלוש אל אתר האינטרנט 
שלנו, להתעדכן בזמן אמת בחדשות ההוצאה, בספרים חדשים, לקבל 
וכמובן לקבל עשרה  ייחודי, להתעדכן במגוון רחב של מבצעים  מידע 
אחוזי הנחה על הספרים החדשים. על פי הנחיית החוק להגנת הספרות 

והסופרים, את ההנחה הזאת אפשר לקבל אך ורק באתר האינטרנט.

נשמח לראותכם בין חברי מועדון המנויים שלנו, המבטיח חוויה תרבותית 
מפרה ומרגשת.

בברכת קריאה מהנה,
יעקב ג׳קי בריי, מנכ"ל

תוכנית המינויים של עם עובד משתנה ומותאמת
לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

החוק החדש, המוחל מפברואר 2014, שומר על מחירם הקטלוגי של הספרים 
החדשים. על פי הוראת החוק, אין לתת על הספרים האלה הנחות או הטבות 

למיניהן למשך שנה וחצי מצאתם לאור.
מכיוון שכך, תוכנית המינויים לשנת 2015 מתחילה את דרכה עם שישה עשר 

ספרי ספריה לעם ושישה ספרי בחירה, ובמשך השנה ייגרעו מתוכנית זו 
הספרים שיודפסו ויצאו לאור. המעוניינים לרכוש מנוי שבמשך השנה יוכלו 

לבחור ספרים אחרים שעתידים לראות אור השנה.

מחלקת המנויים בעם עובד תשמח לעמוד לרשותכם 
לבירורים ולמסירת פרטים נוספים.

פירוט מסלולי תוכנית המינויים
תוכנית המינויים מאפשרת לכם לבחור את מסלול המינוי 

המתאים לכם ביותר מבין ארבע האפשרויות האלה:
מסלול של 5, 8, 10 או 12 ספרים.

את הספרים אפשר לבחור מתוך המגוון המובא בעלון זה
)בכפוף להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים(

ברשימה שילוב של שישה עשר ספרי ספריה לעם וספרים נוספים המובאים 
ברשימת ספרי הבחירה מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד.

שימו לב
 - עליהם  העבודה  שתהליך  חדשים  ספרים  כולל  לעם  ספריה  לסדרה  השנתי  המינוי 
- מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו  וההבאה לדפוס  הכתיבה או התרגום, העריכה 
המיוחד של תהליך  אופיו  עקב  אך  לתוכנית המקורית,  להיצמד  יכולתנו  כמיטב  עושים 
מקרים  יש  שאפשר,  כמה  עד  מושלמת  יצירה  אליכם  להביא  כוונה  ומתוך  זה,  עבודה 
שאנו נאלצים לחרוג מן התוכנית ולהחליף ספר מתוכנן באחר. מובן כי הספר שנשלח 
אליכם במקום הספר שפורסם בתוכנית המקורית עומד בקריטריונים של איכות וייחוד, 

המאפיינים את כל הספרים היוצאים לאור בסדרה ספריה לעם. 

הזמינו מינוי מתנה
לאירועים החשובים בחיים

ליום הולדת, לחתונה, להולדת ילד, 
לפרישה לגמלאות ולכל היקרים לכם

1-800-61-5050

מחלקת המנויים: 03-6288511
בשעות אחר הצהריים: 03-9214796
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