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ממתק

יש ספרים שדוחקים את 
ונדחפים לראש  האחרים 
הערימה. מודה ומתוודה 
שספריהם של מאיר שלו, 
עמיר  ואלי  מיכאל  סמי 
קדימות.  אצלי  מקבלים 
אלו  של  כתיבתם  עבורי 
היא כמו ממתק, להתענג 
 - ומשפט  מילה  כל  על 
ואני, כמו ילדה - לא דוחה 
סיפוקים... לכן כשהגיע לידי 
מה שנשאר, ספרו החדש של 
אלי עמיר, לא חיכיתי יותר 
מדי. למעשה לא חיכיתי כלל ומיד נשביתי בסיפורו 
של דניאל דרורי, איש עסקים מצליח, שבגיל חמישים 
וארבע לוקה בליבו. מתוך מיטת חוליו בבית החולים, 
הוא מוצא לראשונה את הזמן להביט אחורה ולהרהר 
בחייו, במרוץ המטורף שמכתיבה עבודתו ובשגרת 
נישואיו עם ניצה. הסיפור נע בין תיאור ימיו בבית 
החולים, חבריו לחדר ופחדו מפני בגידת הלב, לבין 
זיכרונותיו משנות ילדותו ואהבת נעוריו שלא מרפה 
ממנו. עם שחרורו, הוא אינו מסוגל לשוב לחייו 

הקודמים ומחליט לחפש אחריה. 
כמו בכל ספריו הקודמים, הכתיבה המשובחת 
הופכת את הקריאה לעונג. “בחוץ, מעבר לחלונות 
הבית, החלו רוחות חורף לטלטל את צמרות העצים 
וטאטאו את דרכי הכורכר ולא חסו על כל הנקרה 
בדרכן. עצים השפילו את אמיריהם, חתים מאימת 
הרוח ומגוננים על גזעיהם. הרוחות הרעבות לא שקטו 
ולא נחו, טעונות ריחות עזים של גשם והנה הוא בא, 
סוער וזועף ושוצף ולא מתעייף לרגע. מטחים-מטחים 

התערבלו ברוח המשתוללת ושטפו את הכבישים 
מאבק ומזוהמה”.  ממתק אמיתי.
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אלכימיה

פלמל  ניקולס  השם 
הילדים  לרוב  מוכר 
פוטר,  הארי  מספרי 
פלמל  שניקולס  אלא 
אמיתית,  דמות  היה 
אלכימאי שחי בצרפת 
במאה ה-14 ולפי האגדה 
הצליח למצוא את אבן 
החכמים ההופכת עופרת 
לזהב, ולרקוח את שיקוי 
חיי הנצח. מאז הוא מצית 
את דמיונם של סופרים 
רבים, ביניהם גם מייקל סקוט, מחברה של הסדרה 
הסודות של ניקולס פלמל. הספר השני בסדרה - 

הקוסם, יצא לאור זה עתה. 
הוא מספר את קורותיהם של סופי וג’וש, זוג תאומים 
בני 15 מסן פרנציסקו, הנלחמים לצידו של ניקולס 
פלמל בכוחות האופל המאיימים להשתלט על העולם, 
בראשותם של דוקטור ג’ון די ומקיאבלי, המדינאי 
יליד המאה ה-15. העלילה המרתקת מתרחשת בין 
קליפורניה ופריז. ניקולס פלמל מאבד את יכולת 
הכישוף שלו, וכעת על סופי ללמוד את קסם האש 

על מנת לשרוד. בקרוב הסרט...

הסודות של ניקולס פלמל, כתר הוצאה לאור,
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בין דימיון למציאות
דניאל דרורי, בן ה-54, לוקה בליבו. ממיטת חוליו הוא מביט אחורה על חייו ומהרהר 
במרוץ המטורף של השגרה, ניקולס פלמל נלחם בכוחות האופל המאיימים להשתלט 
על העולם ותוך כדי מאבד את יכולת הכישוף שלו, ובחזרה לעולם הפרקטי - חגיגות 

ליום הולדת ומסיבות והכל על טהרת עשה זאת בעצמך 



חגיגות תוצרת בית

יש  הבא  “בשבוע 
הולדת...”  יום  לו 
היא אמרה, וכולנו 
הנהנו בהבנה, שהרי 
זה משפט שמייצר 
אמפתיה אצל כל אם 
עד שילדיה מגיעים 

לגיל העשרה. 
מה עושים השנה? 
נכון שאפשר לשכור 
ליצן או ללכת לבאולינג, אבל: א. זה המון כסף. 
ב. עשינו את זה בשנה שעברה ג. הכי כייף להכין לבד...  
עינת ניצן קנולר ותמי לוקסמבורג, שתי אמהות 
שהן גם חברות טובות, שאוהבות ילדים וחגיגות, 
החליטו לשתף את כולם בניסיונן העשיר והוציאו לאור 
ספר מקסים חגיגות ועוד - פעילויות לימי הולדת 
ולמסיבות. בספר הצבעוני והמוקפד עשר הצעות 
לחגיגות תוצרת בית, מפורטות ומצולמות, כל חגיגה 
נערכת סביב נושא מסויים וכוללת רעיונות מקוריים, 
החל בשלב ההזמנות )לחגיגה יפנית- מגולגלת על 
מקלות אכילה(; הצעות לפינת התכנסות )חגיגת 
מערב פרוע - מכינים סרטי נוצות לאינדיאנים(; 
הצעות לשילוב מבוגרים מחופשים )אבא מחופש 
לשף צרפתי...( וכמובן פעילויות והפעלות לפי נושא 
המסיבה: אגדות, אולימפיאדה, ארצות העולם, האוצר 
האבוד, העולם הקדום  - הם רק חלק מהרשימה. 
דגש ניתן גם על קישוט העוגה, ההפתעות ועיצוב 
הבית – הכול ברוח הנושא הנבחר. חגיגה של דמיון 

ויצירתיות.

חגיגות ועוד, רימונים הוצאה לאור, 145 ₪

שאלות  לאור.  ומוציאה  עורכת  היא  הכותבת 
להפנות  ניתן  ספרים  של  לאור  הוצאה  בנושא 
באמצעות האתר “נוצה – החופש ליצור ספרים”  
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