נהנים מהנחה מיוחדת

מנויי

ספריית המנויים

כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי
ספר חודש מאי:

התמימים  /הרלן קובן

ר מבצע
מחי

הרלן קובן ,סופר ספרי המתח המהולל שמכר יותר מ 75-מיליון עותקים
מספריו ברחבי העולם ,בספר התמימים ,שעיבוד חדש שלו נהפך
לסדרת טלוויזיה בימים אלו בנטפליקס.

₪ 19.90
ום ₪98
מק

ב

בלילה הנורא שבו איבד מאט האנטר את תמימותו ,אבדו יחד איתה
חיים של אדם חף מפשע.
אחרי שנים של ניסיון לחזור למסלול חיים תקין ,נראה שהכול מתחיל
סוף סוף להסתדר – אשתו בהיריון והם עומדים לעבור לבית חדש –
כשלפתע משליכה אותו שיחת טלפון פתאומית לתוך מערבולת
המאיימת למוטט את חייו.
מאט מוצא את עצמו במרכזה של שורת רציחות ופשעים מסתוריים,
שבהם מעורבים ,בין היתר ,נזירה אדוקה עם שתלי סיליקון בחזה,
חשפניות עבר ודמויות נשכחות מילדותו .בניסיון נואש להציל את
שפיותו ואת עתידו מאט מסכן בפעם האחרונה הכול.
מי הם התמימים בסיפור הזה ,שדבר בו איננו כפי שהוא נראה ,ומי כבר
איבד את תמימותו מזמן?

הטבה נוספת:

תוצרת בית /
יעל השילוני דולב ועידו דולב

מחי
ר מבצע

ב0מק9ו.ם₪ 3289
₪1

כולנו מעסיקים את הילדים פחות או יותר באותן דרכים .אנחנו
מושיבים אותם מול הטלוויזיה ,הווידיאו או המחשב ,קונים להם
צעצועים או משחקים איתם בגינה הציבורית .כל זה טוב ויפה ,וגם
מאוד נוח ,אבל מה עם דרכים אחרות ,יצירתיות יותר? הספר הזה בא
למלא את החסר .הוא מספק מגוון רעיונות לפעילויות יצירתיות ,מאוד
פשוטות ויומיומיות ,כאלה שילדים וגם הורים שיש להם "שתי ידיים
שמאליות" ,או מעט זמן ,יכולים להכין בעזרת חומרים שיש בכל בית.
למי מיועד הספר? לפי הניסיון שלנו ,בערך מגיל שלוש ילדים יכולים
ליהנות מהרעיונות המוצעים בו ,אלא שבגיל זה הם זקוקים ליותר
הדרכה מאשר בגיל עשר .ההבדל בין ילד בן שש לילדה בת תשע
היוצרים עם הספר יבוא לידי ביטוי רק ברמת הגימור והדיוק של
העבודה ,ובצורך ביד עוזרת של הורה או של אח גדול .כל העבודות
המופיעות בספר הוכנו על ידי ילדים בגילאים שונים.
בעקבות המצב ייתכנו שינויים ועיכובים בהפצת הספרים ובזמינות החנויות .את המבצעים ניתן לממש במשך כל התקופה באתר  www.ybook.co.ilבתוספת דמי משלוח.
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למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

לפרטים היכנסו לאתר ההטבותbeneﬁts.yedioth.co.il :
המבצע בתוקף עד  31.5.21או עד גמר המלאי .לא ניתן לשלם באמצעות תווי קנייה ושי.
הספר אינו ניתן להחלפה/החזרה .לא תקף בחנויות סטימצקי נתב"ג.

