
benefits.yedioth.co.il :לפרטים היכנסו לאתר ההטבות
המבצע בתוקף עד 30.6.21 או עד גמר המלאי. לא ניתן לשלם באמצעות תווי קנייה ושי.

 הספר אינו ניתן להחלפה/החזרה. לא תקף בחנויות סטימצקי נתב"ג.

ספריית ילדי המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

הטבה נוספת:

נהנים מהנחה מיוחדת מנויי 

    למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

המיתולוגיה היוונית 
אטיקוס מספר הסיפורים

/ לוסי קוטס ואנתוני לואיס 

מחיר מבצע

במקום ₪68

₪ 18.90

עליסה בארץ הפלאות  
בודקים את הגבולות /  דיסני 

עליסה רוצה להיות גדולה, אבל רגע... אולי עדיף לה 
להיות קטנה?

כשקטנים אפשר להתחבא במקומות מסתור פצפונים 
וגם קוראים לנו סיפורים.

אבל כשגדולים אפשר להגיע למקומות גבוהים וגם 
להסתובב בחוץ לבד.

סדרת ”הסיפורים הראשונים שלי מביאה אליכם סיפורים 
מתוקים המסופרים בפשטות ומלווים באיורים צבעוניים 

ומקסימים – בדיוק באורך ובקצב המתאימים לקטנטנים. 
מובטח לכם שהעיבודים הרעננים האלה לקלסיקות של 

דיסני יענגו את הקוראים שוב ושוב.

מחיר מבצע

49.90 ₪ במקום ₪128

בזמנים רחוקים-רחוקים, ביוון העתיקה, חיו אלים ואלות, גיבורים וגיבורות, 
ואיתם מפלצות מפחידות וכל חיה אדירה שאי פעם עופפה, הלכה או 

שחתה... אטיקוס מספר הסיפורים נפרד ממשפחתו באי כרתים שביוון 
ויוצא עם האתון החביבה מליסה להשתתף בפסטיבל מספרי הסיפורים של 
טרויה. בדרך הוא מספר סיפורים לכל מי שמוכן להקשיב: רועים, יורדי-ים, 

ספורטאים, שחקנים, ילדים, סבתות וסבים. הסיפורים שהוא מספר הם 
המיתוסים של תסאוס והמינוטאור, דידלוס ואיקארוס, המלך מידאס, אקו 

ונרקיסוס, תיבת פנדורה, פרסאוס ואנדרומדה, עלילותיו של הרקולס, 
מסעותיו של אודיסאוס ועוד רבים אחרים. הם שזורים בעלילות מסעו של 

אטיקוס במקומות ובאתרים שבהם התרחשו המאורעות, אי-אז בזמנים 
הרחוקים שלפני תחילת הזמן.

פורמט
אלבומי 

גדול
ומרהיב

ספר חודש יוני:

תוקף המימוש עד 30.06.2021 בצומת ספרים ובסטימצקי 

בעקבות המצב ייתכנו שינויים ועיכובים בהפצת הספרים ובזמינות החנויות. את המבצעים ניתן לממש במשך כל התקופה באתר www.ybook.co.il בתוספת דמי משלוח.
לרכישת הספר "עליסה בארץ הפלאות – בודקים את הגבולות" יש להזין קוד קופון 3774 | לרכישת הספר "המיתולוגיה היוונית: אטיקוס מספר הסיפורים" יש להזין קוד קופון 3777


