גיליון מספר 99א'
 15בפברואר  :2013שימושים שונים בציורים
הקביעה שלפיה "ספר עם ציורים" מיועד לילדים מתמוססת לנוכח רומנים גרפיים וספרים דמויי
קומיקס כמו אלה שראו אור בשנה האחרונה .ועם זאת ,נכון :בזכות האיורים קל לקרוא ברובם יותר
מאשר בספרים שלכל אורכם רק אותיות .י"פ

דוקטור סוס
הב ּ
יפ ֹו ֹ
לו ועוד סיפורים אבודים
זרע ִ ּ
מאנגלית :לאה נאור
כתר 2012

המלצה :גיל 7–5
עץ משאלות )ולהיטות יתר ,כמו במשל של קרילוב( ,עץ מרפא )עם ארנב ודב ממש כמו בדוד רמוס( ,דג
שאכל יותר מדי ,תאומים שאחד מהם רוצה להיבדל מאחיו )כמו הסניצ'ים?( וגם :הלהיטות לסטייק,
הכתם העקשני )כמו הכתם בחתול תעלול חוזר( וחלומו של ילד .סיפורים גנוזים ,חלקם בצדק ,ומאוירים
בחסכנות ...עם סוף דבר מעניין המיועד להורים ,גננות ומורים וכן לאוהדי סוס בני עשר ומעלה.

ג'ורג' אוקונור

ג'ורג' אוקונור

גיבורי האולימפוס זאוס מלך
האלים
מאנגלית :נגה שביט
הקיבוץ המאוחד 2012

גיבורי האולימפוס אתנה האלה
אפורת העין
מאנגלית :נגה שביט
הקיבוץ המאוחד 2012

המלצה :גיל 9–7
למספר היודע לטוות סיפור – ומחבר ספרי הקומיקס האלה הוא
סיפורי המיתולוגיה היוונית זקוקים
ַ
מהטובים שבהם; למשל ,ידעתם מי היא מטיס? אהה.
 .1ילדותו המוזרה של זאוס ומלחמתו האיומה בדור הטיטאנים .2 .החכמה באלות ,שהיא נקמנית כמותן,
ועם זאת זכורה לטוב בזכות עזרתה לפרסאוס...
מדפי המידע המעניינים בסוף כל ספר אפשר להסיק שצפויים ספרים נוספים .מצוין!
ֵּ

קאזו קיבואישי
הקמע ] :1שומרת האבן[
מאנגלית :דנה זייברט
כתר 2012

קאזו קיבואישי
הקמע ] :2קללת שומרת האבן[
מאנגלית :דנה זייברט
כתר 2012

המלצה :גיל 11-9
רומן גרפי בצבע .הנופים מדהימים .1 .לפני הכול אירעה תאונת דרכים .אחר כך אימא נבלעה ...ויצורים
מבעיתים רדפו אחרי אמילי ונאבין .הכול כדאי להם ולקורא כשמגיעים לבית המדהים והמפחיד של
סבא-רבא .קבלת כוח הפכה לעניין מקובל בספרות; חבל שהכול צריך להיעשות בכוח.
והאלפים האיומים באים בעקבותיהם .לאון אדום הזקן
לק ַנליס ,לחפש תרופה לאימא ָק ֶרןֶ ,
 .2מגיעים ַ
נחלץ לעזרת אמילי ומיסקיט ,ונאבין עומד בראש צבא! מסע מפרך ,קרב נורא – וזה לא הסוף .נחכה
להמשך.

אואן קולפר ואנדרו דונקין
ארטמיס פאול ]הרומן הגרפי[
איורים :ג'ובאני ריגאנו; צבע :פאולו למנה
מאנגלית :ארז אשרוב
כנרת 2012

המלצה :גיל 11–9
ארטמיס גובר על כולם בשכלו .על ביטחונו שומר באטלר הענק ,מומחה באמנויות לחימה המצויד
באקדח גדול; בזכות איורי הצבע אנחנו יודעים איך הוא נראה .הולי האלפית היא בת הפיות היחידה
במשמר הלפריקונים ,ואלמלא שמרו על העולם ...באמת ,יש לנו מזל .מה שקורה בין הולי ובין ארטמיס
מניע את העלילה בכל הספרים – ולפנינו עיבוד של הראשון ,שהוא מתוחכם יותר כספר מאשר
בקומיקס.

בריאן סלזניק
מעשה פלאים ]סיפור במילים ובתמונות[
מאנגלית :שרון פרמינגר
כתר 2012

המלצה :גיל 12–10
סיפורו העצוב של בן היתום נוגע ללב למרות הסגנון המברקי; קוטע אותו שוב ושוב סיפור אחר ,באיורים
בלבד ,שאינו מובן עד אמצע הספר ,ולכן משמח לחזור לסיפור של בן ...מטעים במיוחד העמודים הרבים
המוקדשים לליליאן ֶמיו ,שאינה כלל בסיפור! )בספרו הקודם של המחבר ,הוגו קברה ,יש קשר בין
הסיפור המילולי והאיורים – אבל הפעם הסיפור מרתק ומשכנע הרבה יותר(.

רנסום ריגס
ּ
המעון של מיס ֶפ ֶרגרין לילדים משונים
מאנגלית :טל ארצי
כתר 2012

המלצה :גיל ) 15-13ויותר(
ג'ייקוב בן היה  15היה בטוח שסבו מספר לו מעשיות ,אף על פי שראה את התצלומים )המדהימים(.
כשמצא את סבו ,בטנו מרוטשת ,הבין שלפחות דבריו על המפלצות היו אמת .הזוועה ממשיכה להפתיע
במהלך החקירה באי הוולשי המוזר ,והמתח הולך וגובר .הסיפור המרתק עושה שימוש מוצלח
בתצלומים המשונים ומרמז שיש סכנת זומבים.

טום אנגלברגר
המקרה המוזר של ֹיודה מאוריגמי
איורים :טום אנגלברגר וג'ייסון רוזנסטוק
מאנגלית :יעל ענבר
עם עובד 2012

המלצה :גיל 11–9
טומי מתחיל לספר לנו על דווייט שמסתובב עם בובתֹ -יודה מאוריגמי על האצבע .קלן ,מייק ,קואנוונדו
ורונדלה )בת( כותבים סיפורים המוכיחים )או לא( שיודה אמיתי ,וכולם מקשקשים ומעירים על הדפים
של האחרים )רק הארווי מתערב ברשותו של טומי( .האם הקוראים-חובבי-מלחמת-הכוכבים קראו את
המקרה המוזר של הכלב? האם הם מחפשים חיקויים לספרי החנון?

הרשמה לקבלת העלון בדוא"ל )חינם(:
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