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ספריית המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

מישהו מסתכל עלייך / קלייר מקינטוש 

העולם שלנו הוא ביתם של יותר משמונה מיליון סוגים שונים של 
בעלי חיים, החל ביונק הדבש הזעיר וכלה בלווייתן הכחול עצום 

הממדים, וזהו כמובן גם הבית שלנו, בני האדם! 
צאו למסע באוויר, בים וביבשה וגלו את עולמם של בעלי החיים. 

סיירו ברחבי העולם ולמדו עובדות על היצורים המופלאים שחיים 
בכל מקום, החל באזורי הקוטב הקפואים וכלה ביערות הגשם 

ובמדבריות. במהלך מסע הגילויים הנהדר תתבקשו לבצע 
פעילויות, לפתור חידות, לעבור במבוכים ועוד. 

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 "מישהו מסתכל עלייך" יש להזין קוד קופון 3773 | לרכישת הספר "העולם המופלא – מסע אל העולם המופלא של חיות הבר" יש להזין קוד קופון 3775

העולם המופלא – 
מסע אל העולם המופלא 

של חיות הבר 

הטבה נוספת:

נהנים מהנחה מיוחדת מנויי 

    למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

מחיר מבצע

במקום ₪98

 ₪ 19.90

מחיר מבצע

29.90 ₪במקום ₪98

ספר חודש ספטמבר:

מישהו מסתכל עלייך הוא מותחן שנקרא בנשימה עצורה. 
כשזואי ווקר רואה את התמונה שלה במדור המודעות האישיות בעיתון לונדוני, 

היא נחושה לגלות איך היא הגיעה לשם. אין שום הסבר: תמונה מגורענת, 
כתובת אתר אינטרנט ומספר טלפון.

בני משפחתה משוכנעים שהאישה הזו רק דומה לזואי, אבל למחרת מופיעה 
במודעה תמונה של אישה אחרת, וביום שלאחר מכן עוד מישהי...

האם זו טעות? אולי צירוף מקרים? או שמישהו עוקב אחרי כל תנועה של 
הנשים האלו?

קלייר מקינטוש שירתה במשטרה בתפקידים שונים במשך 12 שנה לפני 
שעברה לעיתונאות. ספר הביכורים שלה, "נתתי לך ללכת", הגיע למקום ראשון 

ברשימת רבי-המכר של "הניו יורק טיימס", זכה בשבחי הביקורות ובפרסים 
רבים ותורגם ליותר מ-30 שפות. 

במיוחד
לילדים
בכריכה
מהודרת


