ספחת
השורות

ביו
הבשורה

על

פי

כרמית

גרוסמן

הסוד הכי כמוס של ״הספריה

החדשה" יוצא

לאור :לקראת שבוע הספר ייצא
לזמן״.
של דויד גרוסמן",נופל מחוץ

ספר

העלילה:
משולחן
שלו,

לחפש
ליום

חדש

תקציר

איש קם

פתאום

ארוחת הערב

נפרד

מאשתו ויוצא
המת .מיום

את בנו

מתעצמתהליכתו

העיקשתבמעגלים

סביב

העיר,

שיוצרת מעיז

שדה

מגנטישפועל על

העירכולה.

מהספריה

מוסרים" :דויד

גרוסמן

ספר

לב

כתב
דופן,

ספיר־ויץ

מרטיט

הספר יראה אור

שנשמר עד כה בסוד.

בראשית יוני ויימכר תחילה
׳נופל מחוץלזמן׳ באתר
בלבד :ב־ ביוני יושק
הסדרה ,במכירהבלעדיתלחברי מועדון הספריה
החדשה .החל מ־  15ביוני יימכר ספרו של גרוסמן
בדוכני ההוצאה בירידי שבוע הספר בתל אביב
ובירושלים .בנוסףלרוכן הכללי של ספרי
במכירות מיוחדות

ההוצאה

יפתחו

השנה ספרי סימן

מיוחד משלהם למכירת
הספרים רק
יופץלחנויות

הספר

סוף
בתום 22

קריאה רוכן

בכיכר רבין.

הספר

ב־ביולי״.

הדרך

שנותפעילות

אור ,העורך

המשורר והעורך

הראשי והמנהל

האמנותי

אמיר

׳׳הליקון
של

העמותהלקידום
מתפקידו ומתפנה לכתיבה בספרד .אור ,אביה
הליקון ,ייסד אותה יחד עם אירית
הרעיוני של
סלע,ופעל להגשים את חזון העמותה :לקדם את
השירה בישראל ולקרב קהלים מגווניםלשירה.
"כיום,כשהליקון כבר הפכה לאסכולה וכבר
השירהבישראל",

פורש

התבססה כגוף ציבורי" ,אומר אור" .אני

חש

שהדרכים שפילסתיסלולות היטב ,ושבשלו
שאנשים חדשיםיוכלולהוביל בהן.
התנאים
אמשיך לתמוך בה
כאביה הרעיוני שלהליקון
ולתרום לה במישור המערכתי והמקצועי ,ובו
בזמן אני יוצא גם אל דרך חדשה .בהמשך? נחכה
ונראה .הכליכוללהיות״.
למעוניינים ,טרם נמצאמחליף.

ברלה בן 25
מן

הקצה השני ,חוגג
החילזון
״ברל׳ה״,

ספרותיבעולם,

את

יוםהולדתו

ה־ 25

הכי
חגיגות

יום ההולדת יצוינו
ברל׳ה ,איזהבלגן״.
מה קרה לו במרוצת השנים?
״ברלה השתנה לאט לאורך השנים ,הוא בכל
זאת
חילזון ...אבל הוא למד על עצמוועלהעולם
שסביבו ,ממש כפי שילד לומד עלהעולם
בהדרגה .הוא הלךלאיבוד ביםוגילה כמה נהדר

בצאת

ספר

פנינה קז,

חדש",ברל׳ה
האמא שלברל׳ה,

זה כשאבא ואמא מוצאים אותך; הוא גילה
האוצרות החבויים בתיק של סבתא; הוא
לעצמאי; הוא התחיל כיתה
גדול; הוא נהפך
לאח
א׳ עם המון חששות ,אבל מצא חבר כבר ביום
הראשון; הוא הציל את השכןשלו; הוא בקושי
ראהעולם ,אבל נעזר תמיד במבוגרים,וגילה
לאורר השנים
התפתח
אומץ .אז כן ,הוא בהחלט
השתנהוגדל והתחזקולמד .ממש כמו
ובפירוש
הילדים שלראו את הספר".
את

נהפך

