
 של המאה העשרים)  במיוחד(מספר יצירות חשובות 
 

 הטטרלוגיה יוסף, הר הקסמים, מוות בוונציה,  בודנברוק–תומס מאן 
 הטרילוגיה הנרי הרביעי,  פרופסור אונראט–היינריך מאן 

 מושבת עונשין , יוזפינה הזמרת, אמן התענית,  בעיקר הגלגול–ספורים , הטירה, אמריקה, המשפט! הכול –קפקא 
 המופלאים" יומנים"לקרוא גם את הלא יזיק , "מכתב לאביו"וכן ה           
 וכן נוסטרומו, ים' לורד ג-וחשוב ממנו , "!)אפוקליפסה עכשיו(" לב המאפלייה הבלתי נשכח -קונראד 
  פרשת מאוריציוס והמשכיו–וסרמן 

 בית אופרמן, היהודי זיס,  מלחמת היהודים–פוייטוונגר 
 רגיל מות וי–ברוך 
 טרלס הצעיר,  האיש ללא תכונות–מוזיל 
  ברלין אלכסנדרפלאץ–דבלין 

 )והאוטוביוגרפיה המהממת) (סנוורים(פה -דה- אוטו–אליאס קאנטי 
 ")המתים"ו" אוולין "–ובעיקר (דבלינאים , יוליסס,  דיוקן האמן כאיש צעיר–ויס 'ג

 אורלנדו, אל המגדלור,  מרת דאלוביי–וולף 
 )ת להתחתן/חובה לכל מי שחושב(הטיול הארוך ביותר , הודו מסע ל–פורסטר 
 )הפואמה שנחשבה לחשובה ביותר במאה העשרים( ארץ הישימון –אליוט 

 מות הברבור,  עולם חדש מופלא–האקסלי 
 חוות החיות, 1984 –אורוול 

  הקוורטט האלכסנדרוני–לורנס דארל 
  אהובת הקצין הצרפתי–ון פואלס 'ג

 סימפוניה פסטורלית, ייפי המטבעות מז–יד 'אנדרה ז
  מון הגדול–אלן פורניה 

 )הראשון חשוב במיוחד, שבעה כרכים( בעקבות הזמן האבוד –פרוסט 
 ) כל ספריו-ובעצם ( העוז והתפארת –גרהם גרין 
 בחזרה לביירדסהד,  קומץ עפר–אבלין וו 

 עוגיות ושיכר,  בכבלי אנוש–סומרסט מוהם 
 !)חובה( ספורים –איזאק באבל 

 )המקסים(לב כלב ,  האמן ומרגריטה–בולגקוב 
  המדור הראשון–ין 'ניצ'סולז

  מקטיג-פרנק נוריס 
 טרגדיה אמריקאית,  האחות קרי–דרייזר 

 ענוג הוא הלילה,  גטסבי הגדול–גרלד 'פיצ
 !)אחת היצירות היותר חשובות בספורת האמריקאית( מיס לונליהרטס –וסט 

 ים והמתים הארור–מיילר 
 הקול והזעם,  אור באוגוסט–פוקנר 

  אדם טוב קשה למצוא–פלאנרי אוקונר 
  בדם קר–קאפוטה 
 )וגם נער הכרך( המרד על הקיין –הרמן ווק 
 'הרפתקאות אוגי מארץ, מתנת הומבולדט,  הרצוג–סול בלו 
 חיים חדשים, )סיפורים(חבית הקסמים ,  העוזר–מלמוד 

 סוף הדרך,  האופרה הצפה–ון בארת 'ג
 המכשפות מאיסטוויק, )והמשכיו( רוץ שפן –אפדייק 
 )כולם( קבצי סיפורים –קארבר 
  מחכים לגודו–בקט 

 הזמרת הקרחת,  הכסאות–יונסקו 
  שש נפשות מחפשות מחבר–פירנדלו 
 )אחד הרומנים שלו(מורביה  

  האם את אוהבת ברהמס–פרנסואז סאגאן 
 יים היום השביעי של הח–ריימון קיינו 
  תוף הפח–גינטר גראס 
 תמונה קבוצתית עם גברת,  המוקיון–היינריך בל 

  ההיסטוריה של העולם בתשעה וחצי פרקים–וליין בארנס 'ג
 )וסיפורים נוספים, גן השבילים המתפצלים( פיקציונס –בורחס 

 )'אמאדו וכד, ורגאס יוסה, גרסיה מארקז(הסופרים הדרום אמריקנים 
 .'וכד, מרטין איימיס, אקו, ירושד, סאראמגו, וכן


