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ספריית המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

כאשר תתחילו לקרוא את הספר הזה ודאי תהיו בטוחים שאתם יודעים מה הסיפור.
מן הסתם תחשבו שזה הסיפור הקלאסי על אקסית קנאית שמפתחת 

אובססיה כלפי המחליפה שלה, אישה צעירה יותר ויפה יותר, אשר עומדת להינשא 
לגבר שהיה שלה.

בטח תגידו שמשולש האהבים הזה די שגרתי. שעליתם על המתכונת מהעמוד 
הראשון.

אז זהו, שלא. הספר הזה לא דומה לשום מותחן שקראתם. 

הבעל של שתינו הוא מותחן קצבי וגדוש תפניות עוצרות נשימה על מה שקורה 
מאחורי דלתיים סגורות גם בנישואים מושלמים לכאורה, ועל הסכנה המיידית 

האורבת לנו כאשר אנחנו בוחרים להתעלם מן האמת גם כשהיא 
מסתכלת לנו ישר בעיניים. 

הסופרת גריר הנדריקס והעורכת שרה פקאנן חברו יחדיו לרקיחת אחד המותחנים 
המצליחים ביותר בשנים האחרונות. הספר תורגם לעשרות שפות ומיד עם צאתו 

לאור נכנס לרשימת רבי־המכר של "הניו יורק טיימס".

הבעל של שתינו / 
גריר הנדריקס ושרה פקנאן

ספר חודש אפריל:

סיפורה של מדינת ישראל, מלחמותיה ואתגריה, ניצחונותיה ומשבריה, החל 
מהכרזת העצמאות ועד היום. מבצע קדש ופרשת לבון, הכור הגרעיני, 

מלחמת ששת הימים וקו 300, מלחמת יום כיפור ומהומות ואדי סליב, 
מבצע אנטבה ומסמך לונדון, פלאי ההיי־טק והמחאה החברתית הם רק כמה 

מ־30 פרקי ספר זה. בר־זהר חושף פרשות ואירועים כמוסים מעברנו, 
שהשלכותיהם משפיעות על חיינו גם היום.

"חשתי דחיפות רבה להביא בפני הקורא את סיפורה של ישראל", כותב 
בר־זהר. "אני נתקל, שוב ושוב, בישראלים שאינם יודעים כמעט דבר על 

עברנו, או שידיעתם מקוטעת. ומי שאינו מכיר את עברו – אינו יכול לחתור 
אל עתידו. עץ ששורשיו יבשו או נכרתו לא יכול גם להצמיח ענפים חדשים".

ספר זה ראוי שיימצא בכל בית בישראל.

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 "הבעל של שתינו" יש להזין קוד קופון 3773 | לרכישת הספר "קיצור תולדות ישראל" יש להזין קוד קופון 3775

קיצור תולדות ישראל / 
מיכאל בר־זהר

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

מיוחד
ליום

העצמאות


