
תקדים: ללא זול במחיר עתה לך מוגשים והעולמית העברית הספרות ממיטב מעולים, רומנים 12

כולל ל״י 400 משלוח) ודמי מע׳־מ (
חודשיים. בתוך נוספים ושניים החתימה, עם מיד מפרים, 10 יישלחו באפריל 30 עד לחותמים

עשהאל ־ מגד אהרון
 בגליל, ותיקה מושבה יליד תמהוני, איש של יומנו

כאחד. וקומיות עגומות יחסים פרשיות שבמרכזו
כפול) נכרך סולל ־ כהן אלבר

 הראשון ספרו הומור, ושופע מפתיעים באירועים עשיר רומו
 טובי עם הנמנה יהודי מופר של לעברית שמתורגם

צרפתית, הכותבים הפרוזאיקנים
י1השכ בינת ־ דגן אביגדור

 כפרי רופא בין בדו־שיח שבטבע לשלימות הלל שיר
התרנגול. וידידו

האלכסודרוני הקיץ - יצחק גורסזאנו
 אחד קיץ חמדי־עאלי משפחת של האלכסנררוני הקיץ

 הרקע על מצריות יהודיות משפחות שתי של בחיייהן
אלכסנדריה. העיר חיי של במינו המיוחד
שושה - בשביס־זינגר יצחק

 צעיר יהודי סופר ובמרכזו ללב ונוגע מוזר אהבה סיפור
 השואה; לפני בוורשה דרכו בראשית

הנודע. היהודי הפרוזאיקן הראשון ספרו
בייז ג־וזף של נידויו ־ ג־ייקובסון דן

 בעולמנו חיל לעשות בהחלטתו הנחוש אדם של פרשת־חייו
בכך. מצליח ואף האכזרי
בריטניה. סופרי של הראשונה השורה עם נמנה המחבר

כפול) נכרך עלים מחגורת ־ וייט פטריק
 הזירה היא הקודמת המאה אמצע של המסתורית אוסטרליה

ואכזר. פראי לשבט לבנה אשה בין גורלית לפגישה
סלומון של השירים שיר מוריסון- טוני

 משופע בארצות־הברית, השחורים חיי על רומן־אפום
ובאכזוטיקה. בפולקלור ססגוניות, בדמויות
השקרן יעקב ־ בקר יורק

 השניה, מלחמת־העולם מימי בסיפור הומור של מפתיעה נימה
 ואף מצוינות לביקורות וזכה לשונות לכמה תורגם הספר

הוסרט.
הפטריארך של הסתיו - מרקס ג.ג.

 הקאריביות הארצות באחת רודן של דמותו שבמרכזו סיפור
 אוירה אפוף הספר ובניוונו. בזקנתו — חייו בסתיו

 פוליטי ספר הוא ועס־זאת כובשת, מוריאליסטית־מיתולוגית
מתפרע, ודמיון שחור הומור רווי

*חכסגדרזג־ קיץ

באחר), הספרים אחד את להחליף הזכוח שמורה (להוצאה

עובד ע□ 1
עובד עם במשרדי הספרים, בחנויות לעם הספריה על החתימה נוח. במחיר יפה מספרות ותהנה המנויים 25,000 אל הצטרף

התלוש: ובאמצעות ,22 מזא״ה רחוב

= = = = = = = = = -----1 1 = ושלח גזור =
)1978-79( כ״א. סידרה לעס, הספריה למנויי להצטרף מבקש אני לכבוד

ודמי־משלוח. מע״מ הכוללת ל״י, 400 ע״ס המחאה ך*ב עובד טם
22 מזא״ה רחוב

זיהוי תעודת מספר ........................................:....... מלא שם אביב תל
 כתובת
•. חתימהתאריך


