*** מבחר אזכורים אשר לוקטו מתוך תגובות קוראים באתרי חדשות ובפורומים שונים ***

הדבר החם הבא ברשימת רבי המכר לדעתי
סיימתי אתמול לקרוא את הספר מלכת היהודים ,אני יודעת שרק השבוע הוא יצא לחנויות אבל
אין לי ספק שזהו הדבר החם הבא .זהו ספר מופת .כמה הנאה ,כמה דמעות ,כמה הומור וכמה
חומר למחשבה .הלוואי וכבר בשבועות הקרובים נראה אותו מטפס אל המקום לו הוא ראוי
בטבלת רבי המכר ומשפיע ולו במעט על הווייתינו כאן בארץ ישראל.
ליאת מילוא ,25.4.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

מלכת היהודים
ספר קסום שחבל שעדיין אינו ברשימה .אני בטוחה שזה רק עניין של זמן ,אך חבל לכל אחד
מאיתנו על כל יום של דחייה בקריאת הרומן הנפלא הזה .סיפור החומש הציף אותי בדמעות
וגדש אותי בגעגועים עזים לישראל האחרת.
דנה פלדמן ,9.5.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

למי שלא קרא עדיין " -מלכת היהודים"
ספר חובה! רומן עוצר נשימה אשר ללא ספק הצליח לשנות את תפיסת עולמי.
ג .יבין ,19.5.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

לפני הכל ממליצה על הספר "מלכת היהודים"
ספר העוסק בראיה רחבה הרבה יותר באיום האיראני אך בכלל פוקח את העיניים על דרכו של
עם ישראל .נהנתי מכל רגע ,ובמיוחד מן היצירתיות המדהימה שבבניית הספר כרומן מתח
הסיטורי ולא כמסה משמימה .מלכת היהודים מומלץ בחום לכל מי מאיתנו שאוהב לחשוב ,אוהב
היסטוריה וגם נהנה מסיפור מתח עוצר נשימה.
חגית שאול ,1.6.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

חייבים לקרוא את מלכת היהודים
אם לא קראתם עדיין את הספר מלכת היהודים אתם חייבים לעשות זאת .זהו ספר מרתק
הפוקח את העיניים ומאיר באור אחר את החדשות מאיראן .אני אישית לא הצלחתי להניח את
הספר אפילו לדקה וקראתי אותו ברציפות מהעמוד הראשון ועד לאחרון .ספר חכם ומרתק.
גלית שחר ,19.7.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

חשוב לקרוא את הספר "מלכת היהודים"
חבל שזוהי רמת הניתוח של מנהיגינו ,כאילו משמעות פצצה גרעינית בידי איראן מסתכם
בשאלה האם תוטל פצצה על ישראל או לא .שיקול דעת רדוד וחובבני ואני ממליצה למר ברק
ולכל עם ישראל לקרוא את הספר מלכת היהודים אם עדיין לא עשו זאת  -גם סיפור מרתק וגם
ניתוח עמוק הרבה יותר של המשמעויות האסטרטגיות של איראן גרעינית על ישראל והאיזור.
מדאיג ומאכזב.
דינה ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

אני לא יודעת אם כבר ציינו את "מלכת היהודים" של אלון ניסים כהן ,אבל לדעתי זהו ספר חובה
לכולנו .למען האמת לא ציפיתי ,הכיוון המדעי ממנו בה המחבר גרם לי לפקפק ביכולותיו לגעת
בי ,אבל הופתעתי ובגדול .חולשתו כביכול התבררה כחוזקו .נפלא לקרוא כיצד איש מדע מנתח
את פצעינו וכאבינו כאן ומציג זאת במעטפת של מותחן עוצר נשימה .ממליצה לכולם .מבריק.
אופירה ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

חייבים לקרוא את "מלכת היהודים" .ספר נפלא ,מומלץ בחום!!! חבל שלא שומעים עליו יותר.
נירית ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

מסכימה עם  - 11מלכת היהודים ספר חובה!
מצטרפת למספר  ,11ספר חובה לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל .פתאום העימות עם איראן
מקבל פרספקטיבה אחרת.
גילה חיים ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

ללא קשר אני ממליץ בחום על רומן מתח היסטורי מדהים שקראתי לפני כשבועיים " -מלכת
היהודים" ,ספר שכולו תבונה העוסק בגורלו ועתידו של העם היהודי על רקע כישלון מנהיגותי
מתמשך ותעוזה איראנית .חובה לכל מי שאוהב ספרות מתח ,אוהב לחשוב ובעיקר אוהב את עם
ישראל.
דוד ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

לפני כן מומלץ לכולם לקרוא את מלכת היהודים
סיימתי השבוע לקרוא את מלכת היהודים ,רומן מתח נפלא המנתח את הוויתינו כאן ואת עתידנו
במזרח התיכון באופן מרתק שלא נתקלתי בו עדיין בשום ספר אחר .היופי שבו הוא עומק
הדברים והשילוב המופלא בין רומן למסה .מומלץ בחום.
אופירה לוין ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

למי שלא קרא  -רוצו לקרוא את מלכת היהודים
גילה חיים - TheMarker ,3.6.2007 ,תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

למי שמתעניין בנושא ובעצם לכולנו ,אני ממליצה בחום על הספר מלכת היהודים
 www.QueenOfTheJews.comאותו קראתי בנשימה עצורה .הנושא האיראני חשוב בו אבל
בעיקר בפרספקיטה היסטורית-פילוסופית רחבה .חוויתי חוויה אמיתית ,ואני ממליצה בחום
לכולם .מותחן מאלף עם הרבה הרבה חומר למחשבה.
חני לוין - NRG ,19.5.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

למי שמעוניין בניתוח אמין יותר מאשר ניתוחו של מותקי על היום שאחרי ,מומלץ בחום לקרוא
את הרומן הנפלא ''מלכת היהודים'' .סיימתי אותו בנשימה עצורה בשני לילות.
אמיר - NRG ,20.5.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

חייבים לקרוא את ''מלכת היהודים'' כדי לראות את התמונה המלאה .מומלץ ,מומלץ ,מומלץ.
שרה דוד - NRG ,24.5.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

לא חשוב מי יזכה ,אני ממליצה לו דבר ראשון לקחת יומיים חופשה ,לקרוא את הספר ''מלכת
היהודים'' אשר יצא לא מכבר ולנסות רק אז לבנות את תוכנית הפעולה והחזון שלו עבור מפלגת
העבודה ועבור עם ישראל...
דנה רביב - NRG ,29.5.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

רוצו לקרוא את מלכת היהודים
חגית לויה - NRG ,3.6.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

ממליצה בחום לקרוא את הספר מלכת היהודים מאת אלון-ניסים כהן .ציטוט" :את גלעד זה
שכנע ,גם הוא ראה בערבות ההדדית את היסוד החשוב ביותר בתרבות היהודית וככזה - - -
...גרם לו להתייסר שוב ושוב מהתפוררותה של החשובה ביסודות האומה היהודית"  - - -יהי רצון
שנפעל מהלב ולמען כל אחת ואחד בעמנו נרצה לעשות משהו טוב ננסה לעזור זו לזה ולא נחליש
האחד את השני ולא ניטוש אחינו לא חיילינו ולא אסירי ציון ולא יהא בן-עמנו מנותק מאתנו - - -
מכל הלב טלי )תירוש( וינר בית-חורון
טלי )תירוש( וינר - NRG ,1.9.2007 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

ספר מצויין להבנה מה יקרה '' -מלכת היהודים'' )לא לבעלי לב חלש(
הרואה את הנולד - NRG ,3.1.2008 ,תגובותhttp://www.nrg.co.il/ ,

ממליצה בחום לקרוא את הספר "מלכת היהודים" שיצא לאחרונה  -עוסק בדיוק בנושא עליו
מדבר זאביק רז  -המצב היום ,האיום האיראני והסיכויים שלנו לצאת מכל זה בשלום ...חוץ מזה
שהוא רומן קריא ומרתק מהדף הראשון ועד לאחרון.
דנה ,18.4.2007 ,פורום סטודנטים אונ' בן-גוריוןhttp://forum.bgu.co.il/ ,

מלכת היהודים .ספר חדש של הגדול מכולם אלון כהן ,מתח היסטוריה רומן ופוליטיקה ,הכל
משולב באומנות .חובה לקרוא.
דון - Ynet ,13.4.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

צריך לקרוא את הספר "מלכת היהודים" ולחשוב
מלכת היהודים הוא רומן חדש שמעורר מחשבה על האיום האיראני ועל החיים שלנו כאן .יותר
טוב מקוד דה וינצ'י...מרתק
אמנון - Ynet ,16.4.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

סיימתי השבוע את מלכת היהודים וזהו בהחלט ספר נדיר .מעולם לא נהניתי בטיסה לניו-יורק
כמו בטיסה הזו בליוויים של הגיבורים הנפלאים של כהן .ממש תענוג .לא אגזים בעיניי אם אומר
כי ספר שכזה יוצא אחת לדור  -הן בחוכמתו והן בעניין שבו.
חגית - Ynet ,26.4.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

ספר השבוע שלי  -מלכת היהודים
קראתי את הספר בנשימה עצורה .אחר כך קראתי עיתון וחשבתי  -וואו איזה ספר אקטואלי.
אחר כך פגשתי אישה מקסימה ושוב חשבתי  -וואו איזה ספר אקטואלי...
 - Ynet ,26.4.2007 ,Jonathan10תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

"מלכת היהודים" הוא ספר שמתאר את המציאות הזו.
קראתי את הספר מלכת היהודים של אלון ניסים כהן והוא מתאר בדיוק את המציאות הזו במבט
לעוד כמה שנים .כדאי לכולם ובמיוחד למעצבי המדיניות לקרוא ולבחון את עצמם אם יש להם
תשובות מתאימות.
ארנון - Ynet ,7.5.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

כדאי להנהגה שלנו לקרוא את מלכת היהודים.
גם אני חושב שכדאי להנהגה שלנו לקרוא את מלכת היהודים .ספר חדש שאולי קצת ישנה פה
משהו בצורת החשיבה
דוד - Ynet ,7.5.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

קראתי את מלכת היהודים השבת ובאמת שנים רבות לא קראתי ספר שלא יצא מראשי כל-כך
הרבה ימים .מומלץ ,מומלץ ,מומלץ.
גיל מגן - Ynet ,9.5.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

די לשאננות  -שעון מעורר לאומי
חברים יקרים ,לכל מי שקורא את הכתבה הזו וממשיך בסדר יומו הרגיל אני ממליצה בחום
לקרוא את הספר שיצא לאחרונה " -מלכת היהודים" .על כולנו ,על כל מי שאכפת לו מעתיד
ילדינו ,לקום ולצאת לרחובות ,ממשלת ישראל צריכה להתעורר ולתת מענה עכשיו .למי שלא
קרא עדיין את מלכת היהודים ) ,(www.QueenOfTheJews.comפשוט חובה! זו גם הנאה
צרופה אך גם שעון מעורר לאומי.
אופירה - Ynet ,16.5.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

הספר מלכת היהודים ,חובה לכל מי שמרגיש כמיהה ליהדות אחרת ,אותה יהדות שכל-כך רצינו.
 - Ynet ,16.5.2007תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

אם מדובר על המלצה אישית  -מלכת היהודים
סיימתי בשבת את הספר ואני מרגישה חובה להמליץ עליו לכולנו .מותחן מרתק אך בעיקר
מחכים .שילוב נפלא של מסה ורומן .חובה ,חובה ,חובה .ואם כבר ,אז לא חייבים בסטימצקי,
אפשר גם בצומת ספרים...
ענת סרגוסטי  - Ynet ,29.5.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מי שהנושא מדבר אליו חייב לקרוא את הספר "מלכת היהודים"
מלבד היותו רומן היסטורי נפלא הוא חושף זוית מרגשת עד בלי די של יהדות איראן בעבר
ובהווה ושל יהדות הגולה על פזורותיה השונות בכלל .מומלץ מאוד!!!
אני כעולה מברית המועצות הרגשתי לראשונה שמחה אמיתית על עלייתי ארצה לאחר קריאתו
של הספר וממליצה בחום לכל מי שהגשים במו ידיו את המעשה הציוני.
גליה זיטינסקי  - Ynet ,5.6.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

שמתם לב שספר כמו "מלכת היהודים" הוא ציוני מדי בשביל להשתתף במשאל "בחירת
הקוראים"?
החצי השני  - Ynet ,12.6.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מלכת היהודים .אחד ואין שני לו.
כדאי לקרוא את הספר מלכת היהודים  -נקווה שלא נגיע למצב שמתואר בספר ,ונקווה שאם חס
וחלילה נגיע נוכל לנצח...
מלכת היהודים - Ynet ,18.6.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מבט מרתק על הנושא בספר "מלכת היהודים"...
לכל מי שמתעניין בנושא ,רוצו לקרוא את מלכת היהודים ,ספר מרתק במובנים רבים אך מרתק
במיוחד בדיוק בנושא המורכב הזה.
ענת דוד - Ynet ,19.6.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

ממליצה לכולנו לקרוא את הספר מלכת היהודים...
ספר מרתק ,אשר יכול אולי להתחיל לסייע לכולנו להוציא את העגלה מן הבוץ כדבריו של מר
מזוז .להבדיל מהררי ביקורת הנשמעים מכל עבר ,מלכת היהודים גם מראה לכולנו את הדרך
ואת האור .אני ממליצה בחום.
דפנה חיות - Ynet ,20.6.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למי שבאמת רוצה לטייל ברחבי העולם על כנפי הדימיון...
אני ממליצה בחום לקרוא את הספר החדש מלכת היהודים .חשתי כבטיול מופלא לכל רחבי תבל
מבנגקוק ועד לבוסטון .ספר נפלא ההופך את הטיול ברחבי הדימיון לחזק מכל טיול פיזי .מומלץ,
מומלץ ,מומלץ.
שיר בר-און  - Ynet ,21.6.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

הבעיה היא לא תקציבית אלא סדרי עדיפויות והנהגה...
למי שלא קרא עדיין את הספר "מלכת היהודים" ,תוכלו למצוא בו את התשובות האמיתיות למצב
הדברים מול איראן ובכלל למצבינו כחברה וכמדינה .חוץ מזה נהנתי עד בלי די מן הסיפור עצמו,
אך זה חשוב פחות .פשוט אל תפספסו!!!
חגית בר-שלום  - Ynet ,2.7.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

זה הזמן להתחיל ...אחרת "מלכת היהודים" לא יהיה ספר דימיוני אלא מציאות חיינו העגומה !!!
הרצועה  - Ynet ,10.7.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

 ,30תקרא את "מלכת היהודים" של אלון כהן .זה כבר לא תרחיש דמיוני . . .
 - Ynet ,12.7.2007תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למי שקרא את רודף העפיפונים אובד חלק גדול מהעניין הואיל והקסם האפגאני כבר אינו חדש
וקסום עוד.
בכלל ,אני חושבת שראוי בהזדמנות זו להמליץ לכולנו בשום אופן לא לפספס את מלכת היהודים,
זהו אומנם ספר משלנו ,אבל זהו מסע מופלא על כל ארצות תבל ,מסע המותיר טעם קסום
באמת .אני ממליצה בחום רב.
דינה שאול  - Ynet ,17.7.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

איך אפשר לדבר על  9באב ועל ספרים המחזירים את האמונה בלי...
מלכת היהודים .לדעתי האישית הספר החזק והמרתק ביותר שנכתב מזה שנים רבות בנושא
הזהות היהודית ,האמונה באל ובכלל דרכינו כעם .אם יש דבר שהרגשתי בסופו של הספר הוא
ללא ספק כי התקרבתי ולו סנטימטר אחד אל יהדותי .ממליצה בחום רב!
דפנה דגן - Ynet ,24.7.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

כואב הלב...
כיצד הגענו עד הלום אני שואלת את עצמי בוקר וערב ,ומתקשה למצוא תשובה .כיצד אנו
היהודים שקיווינו לשמר את המסורת של ערבות הדדית הגענו עד הנה ,הגענו עד
לאינדיוידואליזם קיצוני ומשם לחברה מרוסקת ולאלימות בלתי נשלטת .אני ממליצה לכולם
בחום)!( לקרוא את הספר הנפלא "מלכת היהודים" ,אולי ייפתח הספר לכולנו את העיניים וגם
את הלב.
תמר גלעדי  - Ynet ,31.7.2007,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

אוי כמה כייף היה לקרוא זאת...
הזכיר לי קטע נפלא שקראתי על "בננה לוטי" ואהבה בספר "מלכת היהודים" .בשני המקרים
הבנתי שאני חייבת לסוע לתאילנד ובמהירה .בחורף הבא.
חנית צור ,5.8.2007 ,הארץ  -תגובותhttp://www.haaretz.co.il/ ,

האיש כנראה צודק ...
לצערי האיש כנראה אכן צודק בהערכתו .המערב אינו נחוש מספיק כדי להכנס פעם נוספת
לעימות במסגרת של  .Preemptive Strikeלפני כמה ימים סיימתי לקרוא ספר מצמרר ומרגש
עד בלי די ,בשם "מלכת היהודים" )ספר חובה לכולם( ולצערי איננו יכולים להרשות לאיש לנצח.
דנה גלעדי - Ynet ,3.9.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

קראתי לא מזמן את הספר מלכת היהודים ,חשבתי לעצמי כמה מופרכת הבדיה הספרותית הזו.
 2018תחילת המעשה והאפילוג של הספר כשנתיים אחרי.
כשאני קוראת את דברי איילון ,ביילין ,אולמרט ולבני ,אני מבינה כמה מתוחכם כהן אלון ניסים
כותב הספר .לא  ,2018לא .2008 .הטירוף ,האיבוד לדעת ,הכניעה לאויב ,הויתור על ביטחוננו,
על אדמתנו ,על קודשי העם היהודי ועל גאוותנו  -בשם איזו אשלייה שאם רק ניכנע ,נוותר ,ניסוג,
ניתן לאומה האיסלמית המכסה שליש מכדור הארץ עוד נתח מהפיסה הזערורית שהשאירו
בידינו אומות העולם ,אזי ישלים העולם המוסלמי עם קיומנו .הטירוף ,האיבוד לדעת והכניעה
כבר כאן ואנחנו באוקטובר ! 2007
דורית ,דור שלישי בארץ - Ynet ,15.10.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מלכת היהודים...
למי שהיה ספק בעניין ,קיראו את הספר מלכת היהודים וראו כיצד מתממשות התחזיות בו אחת
לאחת .כמה חבל שהפכנו לעם עייף ונהנתן המעדיף לטמון את ראשו בחול כיען.
חני לוין - Ynet ,15.11.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מלכת היהודים...
חבל שלא מספיק אנשים קראו את הספר "מלכת היהודים" .סיימתי אותו בשבוע שעבר ולטעמי
חוץ מהיותו אחד משלושת הספרים הטובים שקראתי מיימי ,הוא גם היה מעיר את הציבור
הישראלי מרבצו .כמה חבל שנוח לנו לנהוג כבימי פומפיי האחרונים...
לימור חיים - Ynet ,20.11.2007 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

תקראו את 'מלכת היהודים' .זו כבר מזמן לא פיקציה!
עצוב אחד - Ynet ,5.1.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למי שמתעניין בנושא...
לכל מי שמתעניין בנושא ובכלל מומלץ בחום לקרוא את הספר "מלכת היהודים".
נדב תמיר - Ynet ,12.1.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למי שעוד לא קרא ,חובה לקרוא את מלכת היהודים
גדי ברקן  - Ynet ,13.1.2008,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

ממליץ לברק לא לנהוג בציבור כבחבורת טיפשים...
נכון ,דיבורים לא עוצרים טילים אבל גם חוסר מעש לא .בחברה דמוקרטית התעלמות ציבורית
היא מתכון בטוח לבריחה של ההנהגה מהחלטות אמיצות וכואבות.
ממליץ לברק בחום לקרוא ספר שקראתי לפני כמה שבועות ,אני חושב ששמו "מלכת היהודים".
ספר עוצמתי וחכם השם את דבריו של ברק בפרספקטיבה.
דן חיים  - Ynet ,14.1.2008,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

מי שלא קרא עדיין את "מלכת היהודים" לרוץ ולקרוא
זהו ספר מרתק ומרגש הפוקח את העיניים סביב הסוגיה האיראנית ועתידינו במזרח התיכון.
קראתי אותו בנשימה עצורה ופשוט חבל לפספס.
יובל בן-חיים - Ynet ,20.1.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

ל - 27 -תקרא את "מלכת היהודים"! כבר היה מי שחזה זאת ,אלא שהוא מדבר על 2018
 - Ynet ,26.2.2008תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למי שעוד לא קרא מומלץ בחום  -מלכת היהודים
למי שעוד לא קרא את הספר הנפלא מלכת היהודים  -מומלץ בכל פה .לא רק שנהנתי מסיפור
נפלא ,אלא גיליתי אגב כך את אחד הספרים החשובים לדעתי שנכתבו בישראל בשנים
האחרונות .אני מודה שהנושא האיראני היה זר לי לחלוטין לפני כן ,אך בעקבות הספר אני
מרגישה שזהו הנושא החשוב ביותר כרגע לעתידנו.
דפנה גזית - Ynet ,14.10.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

הספר החשוב ביותר שאני קראתי השנה...
לטעמי הספר החשוב ביותר שפורסם הוא דווקא משלנו ,אני לא בטוחה שהוא פורסם השנה אולי
הוא ותיק מעט יותר ,אבל "מלכת היהודים" הוא בוודאי הספר החשוב ביותר שאני קראתי השנה.
אומץ לב יוצא דופן של המחבר לזעוק כנגד המוסכמות ולהציב תמרור אזהרה בוהק אל מול פני
האומה והעולם .קל מאוד לצעוד בסך עם הזרם ,לכתוב רומן קליל ופופולרי העוסק בחיבוטי
הנפש של אדם פשוט ,מעיר קטנה ,במדינה זרה ,אך מאוד קשה לכתוב רומן כואב ,על אומה

מפוררת ומנהיגות תוהה ותועה .בעיני הספרות קיימת לא רק בשביל הנושאים הקטנים אלא אולי
דווקא בכדי לדון בדברים הגדולים באמת .השארנו את הנושאים הללו בידי פוליטיקאים ובעיקר
עיתונאים ואיבדנו את החזון והשפיות הבאים דווקא מאנשי המדע והרוח .חשוב חשוב לקרוא את
"מלכת היהודים".
גילה חזן - Ynet ,29.12.2008 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

משום מה יש אמת בספרים...
הספר "מלכת היהודים" שקראתי מתאר את המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע  -חבל שהממשלה
שלנו לא עומדת על החזרת גלעד שליט והפסקת ירי הקסאמים על דרום הארץ  -וזאת כדי שלא
נגיע למצב המתואר בספר שיכול לצערי להיות מאד בקרוב חלק מהמציאות שלנו פה בארץ....
א - Ynet ,17.1.2009, .תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

חשוב לקרוא את הספר מלכת היהודים
למי שעדיין לא קרא ,אסור לפספס את מלכת היהודים .הספר החשוב ביותר שנכתב כאן בשנים
האחרונות לדעתי )מלבד היותו גם מרתק כסיפור( .מדהים איך העובדות נופלות כפאזל אחת
אחרי השנייה על התרחיש המתואר שם.
גלית רונן - Ynet ,3.2.2009 ,תגובותhttp://www.ynet.co.il/ ,

למרות שאנחנו די קרובים בדעותינו הפוליטיות )אני נמנע מלהיכנס לדיונים הפוליטיים כאן או
בכל פורום אחר כי די התעייפתי מהעניין ובזמני הפנוי אני מעדיף לקרוא ספרות מתח ולא הגות
פוליטית או הסטורית פשוט מטעמי רצון להתפרק ולנקות את הראש( ולמרות שנראה לי שאת
ההודעה הזאת כתבת בהומור הייתי רוצה להפנות אותך לספר "מלכת היהודים" )שלמרות שהוא
סיפורת יש לו איזה שהוא בסיס הסטורי והעלילה בו בהחלט עלולה להתרחש עם כל הצער
שבדבר( ולרעיון הרשום בסופו שנועד להבטיח את אופיה היהודי של המדינה -רעיון שהיה נחמד
אם היו מממשים )אם כי השמאל הישראלי לא ייתן לזה לקרות(
שרון ,20.11.2008 ,פורום קבוצת מכבי נתניהhttp://www.ldspace.co.il/ ,

