המלצות על ספרים
טבעת הנצח :מרד בזמן ( )1מאת :ג'יימס דשנר
דאק סמית וסרה פרוסט הם רק ילדים ,אבל יש להם הרגשה שהחיים אינם בדיוק כפי שהיו צריכים
להיות .ארגון אפל שולט בעולם ואסונות טבע מאיימים לקרוע את כדור הארץ.
בעזרת טבעת הנצח ,הם נוסעים בזמן ,מתקנים את השברים שנוצרו ביחד עם הנער ריק ,ומתקנים
את פני ההיסטוריה.
מומלץ בחום!

מבחני הכוויה (( )2ספר ראשון -הרץ במבוך) מאת :ג'יימס דשנר.
אחרי מבחן המבוך וההצלה שלהם הקורחים חושבים שהם ניצלו מנתעב .אוי כמה שהם תעו .המבחן
הבא שלהם :מבחן הכוויה .המבחן יהיה קשה יותר ממה שהם יכולים לתאר .יותר נערים ימותו.
בגידות אהבות וחברויות כוזבות .זה רק חלק מהספר.
האם זה המבחן האחרון? הספר מומלץ ביותר .ספר שני לרץ במבוך

שבעת הפלאים אבודים בבל מאת :פיטר לרנג'ס
אחרי שמרקו בורח עם הלוקולי ,הם מגלים אותו ליד פתח שמוביל לבבל העתיקה .הם נכנסים לבבל
ומגלים עיר שלמה שמבודדת מהזמן הנורמלי ובה נמצא הלוקולי השני.
מרקו בוגד בהם ומוסר אותם למסה הקבוצה היריבה .הם מצליחים לברוח ,ובסוף מתגלה מי המנהיג
של הקבוצה היריבה.
למה מרקו בגד בהם? מי היא הנבחרת מבבל העתיקה? ומי מנהיג את המסאים?
זאת ועוד תגלו בספר זה..

משפחת קיין והאלים המצריים :הפירמידה האדומה ( )1מאת :ריק ריירדן
הכול מתחיל כאשר סיידי וקרטר קיין מגלים שהם בעצם שושלת לדם הפרעונים המצריים והאלים
השתחררו .הצרות רק ממשיכות כאשר הם מגלים שהם משמשים גוף מארח להורוס ואיסיס .בית
החיים רודף אחריהם בשביל להרוג אותם.
וזה עוד לא הכול .סת כלא את אביהם עם אוסיריס וכעת הוא רוצה להשמיד את העולם עם סערה
גדולה ענקית.
על סיידי וקרטר מוטלת האחריות לעצור את סת ,להציל את אבא .וכול זה עד תחילת ימי השדים.

האם הם יצליחו? תקראו ותדעו.

משפחת קיין והאלים המצריים :כס האש ( )2מאת :ריק ריירדן
אם כל הכבוד למלחמה של סיידי וקרטר קיין בסת .יש להם הפעם אויב הרבה יותר רציני .הנחש
אפופיס ישתחרר מכלאו וישמיד את כל התרבות האנושית .על סיידי וקרטר מוטלת המשימה להעיר
את רע אל השמש .היחיד שאי פעם ניצח את אפופיס- .
האם הם יצליחו להעיר את רע בזמן הקצר שיש להם? זאת ועוד הרבה הפתעות תוכלו למצוא בספר.

משפחת קיין והאלים המצריים :צל הנחש ( )3מאת :ריק ריירדן
סיידי וקרטר קיין נכשלו במשימתם .רע חזר ,אך בתוך זקן חלוש וחסר כוחות .אך הם לא יאבדו
תקווה .הם מגלים דרך להרוג את אפופיס .להשמיד את הצל שלו .אך בשביל זה הם יצטרכו את
עזרתו של חרטום מרושע .אבל אמרנו כבר שהחרטום הוא מת?
את התשובות לכל השאלות תוכלו למצוא בספר האחרון בטרילוגיה.

פרסי ג'קסון :וגנב הברק ( )1מאת :ריק ריירדן
גם לפני שפרסי אייד את המורה למתמטיקה הוא הרגיש שונה כאילו הצרות קורות רק לו .וזה עוד
לפני שהוא גילה שהוא בנו של אל יווני.
איך זה קרה?
למה פרסי צריך לרדת לשְ אֹול?
ולמה הוא בעצם שבועה שהופרה?
את כל זה תגלו בספר .מומלץ סוחף ואי אפשר להפסיק לקרוא עד הסוף!

אינקרסרון ( )1מאת :קטרין פישר
בימי קדם יצרו הספינטים את אינקרסרון .אינקרסרון הוא כלא .אבל לא סתם כלא .הוא כלא ענק .יש
בו אוקיאנוסים יערות מדבריות ועוד .הם יצרו אותו על מנת לזרוק לשם את כל אלה שלא רצויים
בחברה .ולהקים שם חברה חדשה.
אך אינקרסרון השתחרר .ועכשיו הוא ישות משוחררת .הוא רודה באסירים והפך את הגן עדן לגיהנום.
בתוך אינקרסרון יש אסחר ושמו פין .שבתוך שהוא הגיע מבחוץ .מה יהיה עם פין? האם פין וחבריו

יצליחו לצאת מהכלא? זאת ועוד הרבה בספר .מומלץ במיוחד!

