
ספרים למכירה הפומבית

Billion Year Spree: The True History of Science Fiction / Brian W. Aldiss, 1973
 סיפורן של מאה וחמישים השנים הראשונות בהיסטוריה של המדע הבדיוני, דרך עיניו של אחד מבכירי הסופרים

 בז'אנר. פרספקטיבה מעניינת בעיקר על נסיבות הולדתה של הספרות הספקולטיבית, החל מ'פרנקנשטיין' של
 ) ועד לענקים של שנות השישים והשבעים של המאה העשרים כגון ארתור ס. קלארק ואייזיק1818מרי שלי (

אסימוב.
מצב הספר: כמו חדש. קצת סימני חיכוך בצד.

The Lost Worlds of 2001 / Arthur C. Clarke, 1972
  – אודיסאה בחלל'. הספר מאגד מאמרים2001כל מה שלא ידעתם ולא חשבתם לשאול בנוגע לסרט הקלאסי '

 פרי עטו של קלארק המתייחסים לצדדים שונים בהפקת הסרט וכתיבת הספר באותו השם, קטעי תסריט
 Theשנשארו על רצפת חדר העריכה וכן את הטקסט המלא של הסיפור הקצר שנתן את ההשראה לסרט, '

Sentinel.הצצה מאלפת לצדדים הפחות ידועים של אחת הקלאסיקות הגדולות של המדע הבדיוני .'
הספר במצב טוב, יש קצת עובש בפינות העליונות של חלק מהדפים.

The Owl Service / Alan Garner, 1967
 אדפטציה מודרנית לאחת האגדות הידועות במחזור המובינוגיון הוולשי. שלושה נערים מוצאים בעליית הגג

  סיפור עתיק על אהבה,בתוךארגז ובו צלחות המעוטרות בציורי ינשופים. תוך זמן קצר הם מוצאים את עצמם 
 בגידה ומוות בווילס שדופת הרוחות. הספר זכה בפרס הגרדיאן ובמדליית קרנגי לספרות ילדים ונוער, ועובד

.1969למיני-סדרה פורצת דרך ב-
הספר במצב מעולה, יש קצת כתמים על הכריכה וקצת בצד על הדפים.

Orsinian Tales / Ursula K. Le Guin, 1976
 אחד-עשר סיפורים מוקדמים המתרחשים בתקופות שונות במדינת אורסיניה – שאולי קיימת במציאות אי-שם
 במרכז אירופה, ואולי לא. הסיפורים, הסובבים כולם סביב מאבקו של האינדיבידואל לעצמאות אישית, מהווים

).1982) ו'שושנת הרוחות' (1979בסיס ליצירות מאוחרות יותר כגון 'מאלפרנה' (
הספר במצב טוב, נראה משומש, אבל אין פגמים בכריכה.

The Magic Goes Away / Larry Niven, 1978
 היצירה המכוננת של ז'אנר 'הפנטסיה הקשה', כפי שרק אמן 'מדע בדיוני קשה' כמו לארי ניבן יכול להזות.

 עשרות אלפי שנים לפני שנוצרו ציורי המערות הראשונים היה העולם מאוכלס באלים וביצורים על-טבעיים אשר
 חבו את קיומם ל'מאנה', החומר ממנו עשוי הקסם. אך דורות של מכשפים עשו שימוש פזיז במשאב היקר ועתה

 הוא עומד להיעלם – ויחד איתו כל הקסם שבעולם. אורולנדס, חייל יווני שניצל מטביעתה של יבשת אטלנטיס,
 מצטרף לחבורת קוסמים במסעם למצוא פתרון למשבר. נובלה מאוירת זאת היתה אחת מאבני הבנין

הראשונות בסדרת הפנטסיה של לארי ניבן, החושפת צדדים פחות מוכרים של הסופר.
  יש קצת סימני קיפול בעמוד הראשי ויש כתמים על חלק מהעמודים. העמוד האחרון קרועב.הספר במצב טו

טיפה למטה.

The Fifth Head of Cerberus / Gene Wolfe, 1972
 כאשר הגיעו המתיישבים הראשונים לכוכב סיינט-אן, הם גילו שרידים לגזע פרימיטיבי של ילידים אשר ככל

 הנראה נכחד. ואולי לא, והאבוריג'ינים חיים עד עצם היום הזה ללא ידיעת בני האנוש? הנובלה המקורית של ג'ין
 וולף, שהיתה אחת הראשונות שפירסם, הורחבה בספר זה ונוספו לה שתי נובלות נוספות העוסקות בחיי

 התושבים בכוכב המסתורי, ויחדיו מתמודדות עם נושאים שנויים במחלוקת כמו פוסט-קולוניאליזם, אבולוציה
והסכנות הטמונות בקידמה טכנולוגית. 

.מעטהספר נראה קצת שחוק אבל הוא במצב טוב. הפינה העליונה של העמוד הראשי קרועה 



Hard to be a God / Boris and Arkadi Strugatski, 1973
 אחת היצירות הפופולריות ביותר של האחים סטרוגצקי – היא עובדה פעמיים לסרטי קולנוע – אשר ידועים
 בארץ בעיקר הודות לספר 'פיקניק בשולי הדרך'. הרחק בעתיד, סוכן נשלח מכדור הארץ למשימה חשאית

 בכוכב זר שתושביו נחותים מבחינה טכנולוגית. על אנטון, איש כדור הארץ, נאסר להתערב באופן בוטה מדי
 בהתפתחות הטבעית של התרבות הזרה, אך אין הדבר מונה ממנו להגיע לכמה מסקנות עגומות בנוגע

לתפקידם של הרשע והאכזריות בהיסטוריה. 
  על הכריכה הקדמית וקצת קרעים בכריכהל יש סימני קיפופגועה.הפינה התחתונה של הכריכה מצב הספר: 

האחורית.


