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 הארי פוטר הישראלי ?                                                     
 

 023 .801                                        הודעה לעיתונות                                                   
 

 הספר הקסום ושלושת המלכים – "מישנייהארפ"                 
 פנטזיה                                    

   וחצי 11בן  צעיר גבריאל קולספר הביכורים של              
 שקלים 88, עמ'  2.2  ,הוצאת ע0 נרקיס                                 

 
טזיה0  דרוש בבוקרו של יום ומחליט לכתוב ספר פנלא בכול יום קם נער צעיר בגיל בר מצווה 

)תודו שבגיל  ב את המתרחש בדמיונורצון עז לשבת ולהעלות על הכתן פורה, דמיו לשם כך
, זאת של ממש להפוך את הסיפור לספר הידעעם הרבה סבלנות00000( וכמובן להם הזה אין 

 מבלי שמעולם למד כיצד כותבים ספר0 
 

"ש ע יליד בת ים ותלמיד בביה"ס התיכון הדתי ממלכתי למדעיםהוא , (וחצי 11) גבריאל קול
המרבה בקריאת ספרים ובכתיבה, בצפייה בסרטים ובסדרות יודע  קול 0זבולון המר בבת ים

 רב דמיוני0נופח העניק לדמויות שלו תאר בשפה ציורית את ההתרחשויות השונות, ול
 
בקיומם של מימדים מקבילים למימד " ספר הפנטזיה הראשון שלו, עוסק מישנייהארפ"

על טבעיים אופל ים על פני כדור הארץ0  כשהמכשף בעל כוחות ני האדם חיהאנושי בו אנו ב
הופך לשליט באחת מארצות המימד הקסום, מתרחש הנורא מכול0 המכשף שליטה ותאב ה

מנסה לכבוש את המימד כולו וגורם למלחמה אכזרית וחסרת פשרות על אדמות יער 
 יריבו המושבע של  במהלך אותו קרב מצליח מכשף על של הצד "הטהור" ,0 "פראמישנייה"

 עם בני בריתו החשובים ולעבור דרכו  שמוביל למימד האנושי שער של מכשף האופל, לפתוח
 לכדור הארץ0 

בנו של סופר בן תמותה ו - מייקל של לידיובהגיע היום הבלתי נמנע, מתגלגל באקראי 
ספר הבזכות מצליחים  מישלובת כיתתו   מייקל, ספרו של המכשף מצד הטהורים0 מפורסם

, להיקלע להרפתקאות רוויות קסם0 הם למימד הקסוםהקסום והעתיק , לעבור כשפים ה
להשיב את השלום והשלווה0 עוינים במטרה המלחמות ביצורים במתחילים לעסוק בכשפים ו

 האם יצליחו? 
 

להאזין ואת ארוחת הצהרים בבית סבו וסבתו,  ליסהעם אימו לסעוד  נהג כשהיה בגן הילדים
 , אשר נהג לספר לו סיפורים מילדותו ועל חייו0 וולףשל סבו קיקה לקולו בש

כך במשך שנה תמימה0 "לא תמיד הבנתי את תוכן הסיפור, אך נהניתי מקולו הערב" הוא 
 הסב נפטר בגיל שמונים0  מספר0 
בתחרות המקומות הראשונים עשרים בין זכה  "הדרקון השחור וחרב הברקים"רו וכשסיפ

סייע לו  היה זה שבעצם סבו כי קולהבין יבת סיפורים קצרים בה השתתף, ארצית לכת
 את הספר לזכרו0 החליט להקדיש , ובילדותו לפתח את דמיונו

  0השני וספרהימים אלה הוא כבר יושב לכתוב את 
 שקלים 88עמ' , ומחירו  2.2" יצא לאור בהוצאת ע0 נרקיס ,  מכיל מישנייהארפהספר "
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