לק"י

 אחר- קישורים

 הקראות- קישורים

 סיפורים- קישורים

כותרת אנגלית

תרגום

http://www.literaturecollection.co
 "מבחר,תרגום באתר
m/a/o_henry/207/
The Trimmed Lamp
" הנרי.סיפורי או
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c1
http://www.literaturecollection.co
http://www.youtube.com/watch
A Madison Square
"החיים זה לא מה
m/a/o_henry/208/
?v=QTlZ0RFxrDI
Arabian Night
"
"חושב
שאתה
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c2
http://www.literaturecollection.co
http://www.imdb.
http://www.youtube.com/watch
The Rubaiyat Of A
m/a/o_henry/209/
com/title/tt02263
תרגום באתר
?v=HW1fg6gt33Q
http://www.gutenberg.org/files/37 Scotch Highball
93/
07/3707-h/3707-h.htm#c3
http://www.gutenberg.org/files/37
http://www.youtube.com/watch
07/3707-h/3707-h.htm#c4
The Pendulum
תרגום באתר
?v=Tcf30BjLyR8
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/210/

כותרת
עברית
המנורה
/ המקושטת
המנורה
המחוטה
אלף לילה
ולילה של כיכר
מדיסון
המרובעים של
כוס ויסקי

המטוטלת

http://www.youtube.com/watch
http://www.literaturecollection.co
v=jR3FIqGspJ4?
m/a/o_henry/211/
http://www.youtube.com/watch
Two Thanksgiving
v=lu7coM6tph0?
Day Gentlemen
http://www.youtube.com/watch
http://www.gutenberg.org/files/37
?v=1-2Pisop9lc
07/3707-h/3707-h.htm#c5
http://archive.org/details/TheRa
dioRielPlayersPresentOHenryepis
http://www.literaturecollection.co
The Assessor of
http://www.youtube.com/watch
m/a/o_henry/212/
Success
?v=8spQzhgtfU4
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c6
http://www.literaturecollection.co
http://www.youtube.com/watch
The Buyer From
m/a/o_henry/213/
?v=oN4qrHEsHA0
Cactus City
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c7
http://www.literaturecollection.co
http://www.youtube.com/watch
The Badge of
m/a/o_henry/214/
?v=zarmJZafeqg
http://www.gutenberg.org/files/37 Policeman O'Roon
07/3707-h/3707-h.htm#c8
http://www.literaturecollection.co
http://www.youtube.com/watch
m/a/o_henry/215/
Brickdust Row
?v=QHrH6wHG9zM
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c9
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/216/
http://www.youtube.com/watch
The Making of A
?v=sdO6Pelz-_c
New Yorker
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c10

"החיים זה לא מה
"שאתה חושב

שני
הג'נטלמנים של
חג ההודיה

תרגום באתר

מעריך ההצלחה

תרגום באתר

הקניין מעיר
קקטוס

תרגום באתר

התג של
השוטר א ר ן

תרגום באתר

שורת אבק
הלבנה

תרגום באתר

עשייתו של
אזרח ניו יורק

http://www.readbookonline.net/re
adOnLine/2014/

http://www.youtube.com/watch
?v=k1OPmZBKzF0
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c11

Vanity and Some
Sables

תרגום באתר

גאווה וכמה
פרוות צובל

תרגום באתר

המשולש
החברתי

תרגום באתר

השמלה
הסגולה

תרגום באתר

מדיניות החוץ
99 של יחידה

 "מבחר,תרגום באתר
" הנרי.סיפורי או

התערובת
האבודה

תרגום באתר

טרגדיה
הארלמית

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/218/

http://www.youtube.com/watch
The Social Triangle
?v=d1ih8kntbJk
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c12
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/219/

http://www.youtube.com/watch
The Purple Dress
?v=0vTf4ucEnvU
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c13
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/220/

http://www.youtube.com/watch
The Foreign Policy
?v=eJr_4FoplH8
http://www.gutenberg.org/files/37 of Company 99
07/3707-h/3707-h.htm#c14
http://www.readbookonline.net/re
adOnLine/2010/

http://www.youtube.com/watch
?v=eJr_4FoplH8
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c15

The Lost Blend

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/222/

http://www.youtube.com/watch
A Harlem Tragedy
?v=B6TZmRN4ZVQ
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c16

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/223/

http://www.youtube.com/watch
?v=N16SkuwIqmI
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c17

The Guilty Party

תרגום באתר

הצד האשם

תרגום באתר

לפי אורותיהם

A Midsummer
Knight's Dream

תרגום באתר

חלום אבירי של
ליל קיץ

The Last Leaf

"החיים זה לא מה
 "אחרי,"שאתה חושב
"עשרים שנה

העלה האחרון

The Count And
The Wedding
Guest

""אחרי עשרים שנה

הרוזן ואורח
החתונה

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/224/

According To Their
http://www.youtube.com/watch
Lights
?v=ekqZlnoxAgM
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c18
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/225/

http://www.youtube.com/watch
?v=79CnLd1BKhM
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c19
http://www.onlinehttp://en.wikipedi
literature.com/donne/1303/
http://www.youtube.com/watch
a.org/wiki/The_La
?v=d9_OVukZTx8
http://www.gutenberg.org/files/37
st_Leaf
07/3707-h/3707-h.htm#c20
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/227/
http://pochitatj2010.blogspot.co.il/
http://www.youtube.com/watch
2010/01/count-and-wedding?v=FXuzH1rlJR0
guest.html
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c21

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/228/

http://www.youtube.com/watch
?v=-h9SBvOlLqI
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c22
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/229/

http://www.youtube.com/watch
?v=WEJi2hPsYio
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c23
http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/230/

http://www.youtube.com/watch
?v=UNhtEZJwssw
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c24

The Country Of
Elusion

תרגום באתר

ארץ
ההתחמקות

The Ferry of
Unfulfillment

תרגום באתר

מעבורת
אי־הסיפוק

The Tale Of A
Tainted Tenner

"החיים זה לא מה
"שאתה חושב

סיפורה של
עשייריה
מזוהמת

תרגום באתר

אלסיי בניו יורק

http://www.literaturecollection.co
m/a/o_henry/231/

http://www.youtube.com/watch
Elsie In New York
?v=qblqDFmT3XI
http://www.gutenberg.org/files/37
07/3707-h/3707-h.htm#c25

