נהנים מהנחה מיוחדת

מנויי

ספריית המנויים

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

שמים אדומים  /דניאל שנער
סער ועלי נולדו ביום שבו השמים היו אדומים .האחד בישראל והשני
בשכם .שני עשורים מאוחר יותר ,בבית קפה בעיר אפריקאית מאובקת,
הם נפגשים בפעם האחרונה בידיעה שרק אחד מהם י ֵצא משם חי.
בין שני האירועים חלקו השניים רגעים של תקווה ,חלומות משותפים
והתפכחות כואבת .דרכיהם מצטלבות שוב ושוב בסמטאות הקסבה של
שכם ,ברחובות תל אביב ,בשדות תעופה באירופה ובפינות הנידחות
ביותר של אפגניסטן ואפריקה – עד לסוף הבלתי־נמנע.
שמים אדומים הוא מותחן ריגול עוצר נשימה ,הסוחף את הקורא בקצב
מסחרר אל תוך עולם סתרים של האקרים ומרגלים ,לוחמים וטרוריסטים,
נאמנויות כפולות ואהבה חסרת סיכוי לאותה נערה .זהו גם סיפור טרגי
על שני גברים צעירים שנאלצים להתבגר במהירות ולבחור בין מחויבותם
זה לזה וחברותם האמיצה לבין נאמנותם לעמם ולארצם.

ר מבצע
מחי

₪ 19.90
ום ₪98
מק

ב

בית הפגודה ,ספר ההמשך של רב המכר שמים אדומים,
עכשיו בחנויות הספרים.

הטבה נוספת:

חנוכה – סופגניות ולביבות
מכל העולם  /רות סירקיס

מחי
ר מבצע

0
9ו₪ 19.
מ
ב ק
ם ₪88

שפע של מתכונים מהירים וקלים ללביבות ולסופגניות מכל
הסוגים )ללא טיגון ,ללא גלוטן ,מופחתות קלוריות ,טבעוניות
ועוד( ,לצד מבחר של מתכונים מכל העולם המתאימים
לחנוכה :דונטס וספינג' ,טמפורה יפנית ,צ'ורוס ספרדיות
ולוקומדוס יווניות .רבים מהמתכונים בספר מתאימים להגשה
כקינוחים יפים וטעימים בכל ימות השנה.

בעקבות המצב ייתכנו שינויים ועיכובים בהפצת הספרים ובזמינות החנויות .את המבצעים ניתן לממש במשך כל התקופה באתר  www.ybook.co.ilבתוספת דמי משלוח.
לרכישת הספר "שמים אדומים" יש להזין קוד קופון  | 3773לרכישת הספר "חנוכה – סופגניות ולביבות מכל העולם" יש להזין קוד קופון 3773

למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

לפרטים היכנסו לאתר ההטבותbeneﬁts.yedioth.co.il :
המבצע בתוקף עד  30.11.21או עד גמר המלאי .לא ניתן לשלם באמצעות תווי קנייה ושי.
הספר אינו ניתן להחלפה/החזרה .לא תקף בחנויות סטימצקי נתב"ג.

