גיליון מספר 74
 1בפברואר  :2012קומיקס ,הרפתקאות ויומני קומיקס
החיבה לקומיקס באה בגלים :בשנות השישים צץ טין-טין ,ובשנות השמונים היו אלה אסטריקס
ולאקי לוק .היום ספרי הקומיקס מפליגים למחוזות שלא ידענו ,ועם זאת נקל למצוא השפעות של
והפרודיות עליהם .גם ה"יומנים" שלהלן הם מעין קומיקס.
הקומיקס האמריקאי – בייחוד גיבורי-על ָּ
י"פ

שלומי צ'רקה
זוקי
ספריית בית אל 2011

המלצה :גיל 8–6
המחבר-הצייר מגייס את חוש ההומור שלו כדי לתאר "שיחות" בין זוקי ובין  54יונקים ,עופות ,זוחלים,
דגים ,רכיכות ,פרוקי רגליים וגם ...אתרים בארץ וחגי ישראל .מעניין וקולח כמו סיפור .מומלץ
לקריאה-בקול של הורה-ילד ,רצוי בטיול בטבע.

דאב פילקי ]זבוב עכוז-דביק[
קפטן תחתונים ]ופרופסור פומפה פ' פיפיקקי[

מאנגלית :צ'יווה ראש-סיר-לילה
כנרת 2011

המלצה :גיל 9–7
ממציא דגול הופך למורה בבית הספר ,מאיים על העולם – ורק קפטן תחתונים יוכל להתגבר עליו.
אולי .בתנאי שג'ורג' והרולד יצילו את קפטן תחתונים ,כמובן .זו ההרפתקה המצחיקה הרביעית,
ובמהלכה מתברר מה פשר שמו החדש של המחבר .מעט טקסט )מטורף( וציורים גדולים וקטנים.

דן פובנמאייר וג'ף "סוומפי" מרש דן פובנמאייר וג'ף "סוומפי" מרש דן פובנמאייר וג'ף "סוומפי" מרש
צרות בצרורות ]ספר הקומיקס פיניאס ופרב ממציאים את הכיף! המדריך לחיים של פיניאס ופרב
מאת :סקוט פיטרסון
מאת :מחברים שונים
הגדול של פיניאס ופרב[
מאנגלית :סיגל גפן
מאנגלית :סיגל גפן
עיבוד :ג'ון גרין
ידיעות ספרים 2011
ידיעות ספרים 2011
מאנגלית :סיגל גפן
ידיעות ספרים 2011

המלצה :גיל 10–8
 .1שש הרפתקאות של דמויות שמכירים מהטלוויזיה" :הגיע בזמן!" )במוזאון ההיסטורי(" ,זהירות
מהג'לטין!" )נו ,המפלצת עשויה ג'לי(" ,סטייסי והבלשית" )בתחפושת שרלוק הולמס(" ,דברי ימי מיפ"
)הרפתקה בחלל(" ,אה ,הנה אתה פרי!" )הפעם זה בונה( ולבסוף – "בלי שום ענייני ארנבים" )עם
הרבה גזר(;  .2ארבע הרפתקאות נוספות :עם קנדיס ,איזבלה וג'רמי בצוללת; חג האהבה; בקניון; וגם
"יום הולדת שמח ,דופפנשמירץ";  .3חוברת עבודה בכריכה קשה :ספרו ,ציירו ,פתרו חידון טריוויה.

ג'ף סמית
בון ]מעגלי רוחות[7 ,
מאנגלית :אורנה כץ
כנרת 2011

המלצה :גיל ½11–8
שלושת היצורים מבונוויל עודם אבודים בעולם המוזר שבו נלחמים ת'ורן וסבתה – יחד עם אנשי
הכפר – נגד יצורים מרושעים הסוגדים לשר הארבה .בלי החלק הקודם )מערת הזקן( ,שמגלה את
זהותה של מכוסת הראש המתהלכת עם חרמש מפחיד ,העלילה אינה מובנת; ומיהו ראש המסדר
המגלה את ראשו בכרך זה?

לקבלת העלון בדוא"ל )חינם(Pym@013net.net :

ג'ף קיני
יומנו של חנון ]עובדות החיים[
מאנגלית :תומר קרמן
כנרת 2011

המלצה :גיל ½11–8
גם הספר השמיני בסדרה מצחיק; הוא כולל סיפורים על ה"ברוגז" עם ראולי ,על עוזרת הבית חובבת
הטלנובלות ,על החתונה הרביעית של דוד גארי ,ועוד) .רק ההתחלה מדאיגה :יותר מדי תובנות
פסיכולוגיסטיות ששתל המחבר בפיו של גרג(.

לינקולן פירס
ֵנייט הגדול משאיר את הכיתה מאחור
מאנגלית :אסנת הדר
כתר 2011

המלצה :גיל ½11–8
בעיקרו של דבר ,אחרי הצגת המשתתפים ,מתברר שזהו סיפור על יום אחד – איום ונורא – בחייו של
נייט רייט .כמו שאומר חוק מרפי ,כל מה שיכול להתקלקל אכן מתקלקל ,ובעצם אין בכך פלא :זהו יום
לימודים ארוך ,והרבה יכול לקרות בו!

ג'נט טשג'יאן
יומנו של דרק פאלון החיים שלי בספר
איורים ג'ייק טשג'יאן
דני ספרים 2011

המלצה :גיל ½11–8
הימים האחרונים בשנת הלימודים של דרק הם רק ההקדמה לחופשת הקיץ ,שאמורה להיות עינוי,
אבל גם קייטנת הלמידה היא לא העיקר .העיקר הוא תעלומת מותה של סוזן ג'יימס ,וכדי לפתור
אותה צריך לטוס מקליפורניה במערב למסצ'וסטס במזרח ולהפליג לאי ששמו מרתה'ס ויניארד .שווה
לחכות.

לקבלת העלון בדוא"ל )חינם(Pym@013net.net :

ֹיו ֵקה ַפן ֶל ֶוון
ֹ
לו ְי ֵד ַע
מהולנדית :רן הכהן
איגואנה וכנרת2007 ,

המלצה :גיל ½11–8
ילדה בלי שם נכנסת למיטה ,אמה מתחילה סיפור ש"שלפה מהשרוול" ונקראת לטלפון ,ואז נופל
מישהו ובוכה ,ואומר "נפלתי מהסיפור שלי ".זהו ֹ
לו ְי ֵד ַע ,שאין לו שם כי הסיפור בקושי התחיל,
והשאלה הגדולה היא איך יחזור להוריו אם שוקו ודמעות מכתימים את הדפים; הקטע שהמגבת
מסתירה בעמוד  15מופיע בעמוד  .71סיפור פיוטי-פילוסופי המתורגם להפליא .מומלץ לקריאה-בקול
של הורה-ילד.

ג'רונימו סטילטון
האהבה היא כמו גבינה...
מאיטלקית :דן אנג'לו מוג'ה
עליית הגג וידיעות ספרים 2011

המלצה :גיל ½11–8
כולם רוצים שג'רונימו ימצא בת זוג .חוץ ממנוּ .אז כולם מפליגים לשיט תענוגות )גם הוא( ומנסים
לשדך לו נפש-עכברית-תאומה .מרוב ייאוש הוא) ...אולי מוטב לא לגלות (.גם הספר השמיני קל
לקריאה ,וכמו שנאמר )ראו גיליון מספר " ,(43ההומור חסר עידון והדמויות צורחות בלי הרף ".אגב ,יש
מורס בעברית.

מעיין יצחקי
מכתב לאבא
איורים :יונת קציר
אוריון 2011

המלצה :גיל 7–5
כל הילדים בגן כותבים מכתבים ,ושרון ביניהם :מכתבה עצוב-עצוב ,ורק בהמשך – משיחות שונות –
מתחילים להבין מה קרה לאביה .ואז הדברים נאמרים במפורש .קיצור ניכר היה מועיל לספר.

לקבלת העלון בדוא"ל )חינם(Pym@013net.net :

