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ספריית המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

סיפור מרגש, ססגוני ומרהיב, שבמרכזו שתי נשים יוצאות דופן 
שמקריבות הכול ומצליחות לשרוד נגד כל הסיכויים, מאת מחברת 

רב -המכר הילדות האבודות של פריז.

בזמן מלחמת העולם השנייה, נערה הולנדית בשם אוּנה נכנסת להיריון 
מחייל גרמני ונאלצת לוותר על תינוקה. את לחמה היא מרוויחה בניקיון 

מסילת רכבת, ויום אחד היא מגלה קרון עם פעוטות יהודיים, שמיועד 
להגיע למחנה ריכוז. דחף בלתי נשלט גורם לה לקחת את אחד הילדים 

ולנסות להציל אותו מגזירת הגורל.
עם התינוק שהצילה, אונה מוצאת מקלט בקרקס גרמני, אך עליה 
ללמוד את רזי הלוליינות כדי להשתלב בקרקס הנודד. הדבר קשה 

במיוחד בשל יחסה הקר של לוליינית הטרפז הראשית, אסטריד. בדומה 
לאונה, שדואגת לתינוק היהודי שהבריחה, גם אסטריד היהודייה 

חוששת לגורלה, וכשהשתיים מגלות זו את סודה של זו נוצר ביניהן 
קשר חזק. על מנת לשרוד יהיה על שתי אמניות הטרפז לתת אמון זו 

בזו ולהסתמך אחת על שנייה.

סיפורו של יתום  / פאם ג'נוף

בלי דיאטות. בלי תרופות. בלי מאמץ.
מאות טיפים לחיים ארוכים ומאושרים יותר.

הספר לחיות עד 120 מציג מגוון רחב של עצות והמלצות מפתיעות וטבעיות לחיים 
ארוכים יותר, בריאים יותר ומאושרים יותר. ד"ר מאו (כך הוא מכונה בפי מטופליו 
הרבים), דור 38 למשפחת רופאים, מתמחה בתוחלת חיים ויודע כי התשובות הן 

רבות-עוצמה ופשוטות להפליא. מדהים כיצד מעט דבש בכוס התה יכול לסייע לריפוי 
פנימי ואיך צעידה יומית לאחר ארוחת הערב יכולה להפחית את הסיכון לשבץ ולמחלת 

לב. הטיפים ערוכים בספר לפי נושאים – תזונה, ריפוי, סביבה, פעילות גופנית 
ומערכות יחסים – כך שתוכלו למצוא במהרה את התשובה לשאלה שמעניינת אתכם.

לחיות עד 120 כורך את חוכמת המזרח הרחוק עם החידושים המדעיים 
העדכניים ביותר ברפואה המערבית ופורש לפניכם שפע של דרכים להאריך ימים.

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 "סיפורו של יתום" יש להזין קוד קופון 3773 | לרכישת הספר "לחיות עד 120" יש להזין קוד קופון 3775

לחיות עד 120 / מאושינג ני 
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

תוקף המימוש עד 30.06.2021 בצומת ספרים ובסטימצקי 

ספר חודש יוני:


