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אמריקה
אהוד הוא ישראלי ש"עשה את זה בגדול" בארצות
הברית .נולד בירושלים ולאחר שעבר מסלול חיים
מגוון ביותר ,שכלל הטסת מטוסים והפלגה בספינות,
הפך ליזם ואיש עסקים מצליח בתחומים שונים ,וזכה
בהכרה ,הוקרה ופרסים על עיצוב תכשיטים ,צילומים
ועיצוב גרפי.
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סיפורו של צעיר ישראלי המשאיר מאחוריו עבודה ב'אל-על' ,אהובה אובדנית ,עובר
לניו יורק לחפש את גורלו ולהגשים את חלומו!
אהוד נוה הגיע מירושלים לארצות הברית ,עשה את הלא יאומן ,הוא כיום נשיא חברה המספקת
חלקי חילוף לחברות תעופה וחילות אוויר ברחבי העולם .הוא גם אמן רב תחומי ,משורר וסופר.
עתה יוצא ספרו" ,אמריקה" ,רומן המבוסס באופן חופשי על אירועים אמיתיים!
אהוד הוא ישראלי ש"עשה את זה בגדול" בארצות הברית .נולד בירושלים ולאחר שעבר מסלול חיים
מגוון ביותר ,שכלל הטסת מטוסים והפלגה בספינות ,הפך ליזם ואיש עסקים מצליח בתחומים שונים,
וזכה בהכרה ,הוקרה ופרסים על עיצוב תכשיטים ,צילומים ועיצוב גרפי" .אמריקה" ,הוא ספר הדרמה
הראשון שלו ,המתאר תקופה מרתקת וסוערת שעבר בניו יורק בתחילת שנות השמונים.
בשלהי שנת  ,2017בגיל מבוגר יחסית ,החל אהוד לכתוב .מאז כתב אלפי שירים בעברית ,אנגלית
וגם ערבית ,אשר למעלה ממאה מהם הולחנו ,בוצעו ,והושמעו על גלי האתר השונים .בנוסף כתב
אהוד עשרות ספורים מחייו ומדמיונו ,על שניהם הוא מעיד כי הם פרועים מאוד .נוה מוזכר כעומד
בשורה אחת עם חנניה רייכמן ,שמשון מלצר ,דידי מנוסי וחיים חפר .בשנת  2021היה אחד
המועמדים לפרס דוליצקי של האוניברסיטה העברית בירושלים .שירו  Nights of Glamourהשתתף
בתוכנית ׳אקס פאקטור׳ ,והתמודד על ייצוג ישראל באירוויזיון בשנת  .2022הגיבור בספר ׳אמריקה׳
הוא צעיר ישראלי המשאיר מאחוריו עבודה באל-על ,אהובה אובדנית ומדינה שלמה ועובר לעיר ניו
יורק לחפש את גורלו .אלא שבתפוח הגדול והרקוב ,המציאות הרבה יותר קרה וקשה משדמיין .חמוש
במצלמה ובחלום נעורים ,נשאב הגיבור לעולם הפשע ,מתפשר על עקרונותיו ומתחיל לעבוד במוסך
של ישראלים ,שבו החוקים גמישים במיוחד .כשאהובה חדשה נכנסת לתמונה ,ואחריה גם ה- FBI-
נאלץ הגיבור לבחור בין נאמנות לחבריו לבין הקשבה למצפונו ,.בספר אלמנטים אוטוביוגרפים ודמיון
כאחד .התוצאה היא ספר מותח ,מרגש וסוחף .לדברי עורך הספר ,דן פרידמן" :הסיפור משלב את
ההרפתקאות המדהימות שעבר אהוד בצעירותו ,עם סיפור בדיוני מרתק על גיבור מורכב ועקשן.
התוצאה מפתיעה .מדובר בדרמת פשע מותחת ומסקרנת ,שמחזירה את הקורא לחיים בישראל ובניו
בשנות השמונים".
אהוד נוה" ,אמריקה" 206 ,עמודים ,מחיר  ,$12.99עורך :דן פרידמן .עיצוב עטיפה :אהוד נוה.
קרדיט יחצ
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