




מתל   139דבר לא הכין את נוסעי טיסה 

אביב לפריז לסיוט הנורא שאליו עמדו  

הטייס  , מזג האוויר היה מושלם. להיכנס

ועומרי  , הודיע שארוחת הצהריים תוגש מיד

גילה שמישהו דאג להושיב לצדו  14-בן ה

טסה , כמוהו, שאף היא, את תמי המקסימה

לפתע נשמעה ברחבי המטוס  . ללא הורים

 !!! "זו חטיפה! לא לזוז: "קריאה מצמררת

 

מרגע זה נסחפים נוסעי הטיסה למסע  

.  שסופו נחיתה באּוַגנָדה שבלב אפריקה

הוא עריץ אכזר  , ָאִמין ִאיִדי, שליט אּוַגנָדה

,  המשתף פעולה עם חוטפי המטוס

החוטפים מאיימים  . המשתייכים לארגון טרור

אם  , להוציא להורג את כל בני הערובה

מדינת ישראל לא תשחרר מחבלים  

 .פלסטינים הכלואים בישראל



חלמה תמיד להיות אחות   ריינה

התגשם   כשסוף־סוףאבל , גדולה

היא גילתה שאחותה  , החלום

הקטנה ָאָמרה היא ילדה רגזנית  

.  שרוב הזמן מעדיפה לשחק לבד

הקשר ביניהן לא משתפר עם  

כבר  כשריינה, וגם עכשיו, השנים

,  מתחילה את גיל ההתבגרות

כשאח קטן  . נראה שאין לו תקנה

מצטרף למשפחה והיחסים בין  

,  ההורים הולכים ומתערערים

וָאָמרה מבינות שעליהן   ריינה

האם יהיו מסוגלות  . לאחד כוחות

?  לגשר על ההבדלים ביניהן

האם שתי האחיות ימצאו דרך 

 ?להיות גם חברות



בשכונה שמעו . מסופר על ילדה שנולדה עם שיתוק מוחין

שהיא עם שיתוק מוחי ואמרו להורים שבסין משאירים  

מפני  , ההורים לא התייחסו אליהם. תינוקות כאלה על הר

בהמשך השנים כשגילה הייתה  . שאהבו את גילה כמו שהיא

היה מלמד  { שהוא טיפל בה}דוקטור רן { בגן}יותר גדולה

המורה רבקה לא ' ס בכיתה א"וכשהייתה בביה. אותה לצייר

מפני שחשבה שיש לה שיתוק  , רצתה אותה בכיתה שלה

המורה רבקה הבינה שזה לא . מוחין אז היא לא תוכל ללמוד

. היא הצליחה ללמוד במילאמשנה עם יש לה שיתוק מוחין 

וגם הביאה אותה , היא אפילו התחילה לאהוב את גילה

המורה רבקה למדה את הכיתה של  . לביתה מספר פעמים

שנים רק בשביל גילה מפני שלא יהיה לגילה קשה   5גילה 

עם מורה חדשה לבסוף גילה נהייתה למורה ולהיות מורה 

 .זה היה החלום הגדול שלה



אנשים שאפשר לראות עליהם שהדבר הרע כבר קרה  יש 

 .  להם

מצד שני יש ילדים בבית ספר שמתנהגים כאילו לא סיפרו  

ועכשיו הם  , כאילו חיסנו אותם כשהם היו קטניםאו להם עליו 

לפעמים  . שהדבר הרע לא יקרה להםבטוחים יכולים להיות 

אולי  . כשהם מסתכלים עלירואים מעניין אותי לדעת מה הם 

 . הם רואים את הילדה שאבא שלה מת

 .אני יודעת שיש ילדים שחושבים ככה ואני לא מתקנת אותם

נילי מעבירה את ימיה בודדה בביתה אפילו שהיא לא באמת  

גם בבית . אך אינו מסוגל לצאת מהמיטה, אבא שלה שם. לבד

הכול נראה  . הספר היא כבר לא מסתובבת עם החברות שלה

בעוד היא שקועה בניסיונות להתמודד עם  . רחוק וריק ושקט

נער בשם רון נכנס במפתיע לחייה  , המציאות שנכפתה עליה

 .  ומשנה הכול



בגיל . המעבר לגליל המערבי מחולל תפנית בחייו של ארי קציר

הוא מרגיש חזק ובוגר ללכת  , ובהשפעת הנוף והמרחבים, 17

גם אם זו אינה עונה על הציפיות של אמו ועל  , בדרך אחרת

ארי בוחר  , במקום להשתלב בחברת בני גילו. דרישות החברה

.  במפעל ולהיות שותף בייצורו של רובוט ישראלי חדשלעבוד 

הוא בוחר בזו  , במקום להיענות לחיזוריה של הנערה המקובלת

. שגם היא נחושה להגשים את עצמה בדרך פרטית משלה

של ריגול מסתורית בגלל פרשה , וכאשר המפעל נקלע למשבר

והוא  , ארי חש כי למרות גילו הצעיר יש לו אחריות, תעשייתי

אינו שוקט עד שהתעלומה מפוענחת והאשמים נדרשים לתת 

זהו סיפור . גליל מערבי הוא סיפור מתח. נ.ד. את הדין

שבגלל שונותם , התבגרותם ואהבתם של נער ונערה

נגד הדעות הקדומות  עיקש ועצמאותם נאלצים לנהל מאבק 

 .עד שהם מוכיחים את צדקת דרכם. המושרשות בסביבתם



בחייו של אלירן נזרי קיימים רק שני דברים יציבים  

שמגדלת אותו בכוחות עצמה , סבתא רחל: וקבועים

 ,  מאז היה ילד קטן

וחלום האבן הכחולה החוזר בכל  לילה   ומפר את  

 .שלוותו

מסתבך באופן  , פרוע ונטול רסן, נער כריזמטי, אלירן

לעבור מתחת  "סדרתי בצרות בשל חוסר יכולתו 

 ,  "לרדאר

ורק בזכות קסמו האישי ולשונו החדה הוא מצליח  

 .  להינצל בכל פעם מחדש

אבל נדמה שמהתסבוכת האחרונה  הוא כבר לא יצליח  

 .  לצאת בשלום

ורגע לפני שהקירות סוגרים  , אחת כל עולמו קורס-בבת

נשלחת יד בוטחת ושולפת אותו מתוך גל  , עליו

 :  ההריסות  של חייו



הנשלחת  , היא ילדה אדומת שיער ומנומשת שרליאן 

אח ואחות בגיל , קטברטומתיו  מרילהלאימוץ לביתם של 

"(  גגות ירוקים"במקור חוות " )החווה הירוקה"העמידה מן 

אן מגיעה אל . שעל אי הנסיך אדוארד, אבונלישבכפר 

,  כיוון שמלכתחילה הם רצו לאמץ נער, ומתיו בטעות מרילה

גברת ספנסר הקצתה את אן . שיעזור להם בעבודות הבית 

.  משום שחלה טעות בפנייתם לקבל נער, ומרילהלמתיו 

איננו יודע איך לפתור את הבעיה  , הביישן והעצור, מתיו

כשהוא מוצא ילדה בודדה מחכה לו ולוקח אותה לחווה  

,  מרילהואחותו , בדרך לחווה הוא נקשר אליה. הירוקה

שומעת את תולדות חייה של , שבתחילה איננה רוצה באן

,  הילדה ומבינה מה צפוי לה בהמשך חייה אם תדחה אותה

מתרצה ולוקחת על עצמה , טובה כנוצריהרואה את חובתה 

שלא זכתה מעולם לאהבה , את חינוכה של היתומה

 .ולהדרכה אחראית



 סינקלרברוכים הבאים אל משפחת 

אצלנו אין  . אצלנו אין פשעים. הנהדרת

.  אצלנו אין כישלונות מחפירים. התמכרויות

העושר  . כולנו ספורטאים גבוהים ויפים

,  יש לנו חיוך רחב, עובר אצלנו מדור לדור

סנטר רבוע וחבטות הגשה חזקות במגרש  

על אי  , לפחות בקיץ, אנחנו גרים. הטניס

ואולי זה כל מה  . וסטס'פרטי מול חופי מסצ

שמי המלא הוא . שאתם צריכים לדעת

אני גרה  . איסטַמן סינקלר ֵקייֶדנס

. שלי ושלושה כלבים אמאעם , בוֶורמֹונט

פעם היה לי . עשרה כמעט-אני בת שמונה

. אבל עכשיו השיער שלי שחור, שיער זהוב

.  אבל עכשיו אני חלשה, פעם הייתי חזקה

אבל עכשיו אני נראית  , פעם הייתי יפה

 .  חולה



אני זוכר  . מעלי שמעתי את הרוח במפרשים

. אני בלי חליפת הצלה... זה מטופש: שחשבתי

ואז הסירה תגה  . אסור לי לעשות את זה

הידיים שלי . והיטלטלה בעוצמה והושלכתי הצידה

הייתי  . היו מלאות ולא הספקתי לתפוס במעקה

במים הקרים עוד לפני שהספקתי לפתוח את הפה  

לאחר שנשטף לחופו של אי נידח  . ולצרוח

והוא  . צריך מייקל לשרוד לבדו, באוקיינוס השקט

עד שבסופו של , הוא לא מוצא מים, לא מוצא אוכל

,  כשהוא מתעורר בבוקר. חסר כל תקווה, יום נרדם

פירות וקערית מים  , הוא מוצא לידו צלחת ובה דג

 ...הוא לא לבד. זכים



השיג את , מלך הגנבים של נחל הפיראטים, ין

הוא בלתי : תוארו בזכות תכונה ייחודית אחת

כך הוא . מידשוכח אותו אתו כל מי שנפגש . זכיר

יכול לשוטט בחופשיות ברחבי שכונת העוני  

 .ולגנוב כל מה שירצה, המתפוררת שבה הוא חי

כשהוא מגלה  . ָמארילעד שיום אחד הוא פוגש את 

זוכרת אותו אחרי פגישתם הראשונה   שמאריל

 .  הוא מבין פתאום שגם לזה יש יתרונות

  הייתיָשםמפת "יחד הם יוצאים למסע למציאת 

מפה קסומה המביאה כל אחד   –" לכל המקומות

פין מבקש למצוא . למקום שאליו הוא צריך להגיע

רק   ומאריל, את אמו שנטשה אותו ללא הסבר

 .  רוצה לחזור הביתה ולעזור לאמה החולה להבריא



זה מה שעלמה ומיכל הבטיחו לעצמן  , חבר ועבודה

אלא שמהר מאוד מיכל . למצוא בחופש הגדול

בלי חבר ובלי  , ועלמה נשארה לבד, מצאה לה חבר

ועם המכתבים  אמארק עם מריבות עם , עבודה

היא  , במקום הכי לא צפוי, ואז. שהשאיר לה אביה

פוגשת איש מיוחד שנראה כמו שחקן קולנוע  

,  מטולה, והוא מכיר לה אישה לא רגילה, מזדקן

-מתחילה לעבוד בביתעלמה . קפה-ביתבעלת 

וחוץ מללמוד איך להכין באופן מקצועי סלט  , הקפה

היא לומדת להכיר אנשים ולהכיר  , ירקות קצוץ דק

 .את עצמה

את   גילעדברגישות ובהומור חושפת רותי ויטל 

המתמודדת עם אובדן אב  , עולמה של נערה צעירה

 .ועם יכולתה להאמין בעצמה ולהמשיך קדימה



בקומה השנייה של וילה רומית מהודרת  

חניקים  "מצטופפת בסודיות חבורת פלמ

החבורה מאזינה בדריכות  . מארץ ישראל

וזה פולט ידיעה  , לתקתוקי מכשיר הקשר

איטלקית שמאוחסנים בה   אונייה: בהולה

אלפי רובים וכדורים נכנסה לנמל איטלקי  

בעוד שבוע תפליג לסוריה  . לשם שיפוצים

כדי לצייד את הצבאות הערביים שפלשו  

 .לארץ ישראל

מברק מועבר במהירות למטה ההגנה  

 :  בשווייץ ומשם מתקבלת הפקודה

בנמל ולמנוע מצבאות   האונייהלהטביע את 

 !ערב לקבל את הנשק



,  עשרה-קברה הוא ילד יתום בן שתיםהוגו 

הוא מתגורר בתחנת  . מכוון שעונים וגנב

ומסתובב בחדרים , רכבת הומה מאדם בפריז

 .האפלוליים ובמסדרונות הסודיים של התחנה

,  כדי לשמור על סודותיו עליו להישאר אלמוני

,  אבל מפגש עם ילדה מוזרה ואיש זקן ומריר

מעמיד אותו  , בעל דוכן צעצועים בתחנה

חייו הסמויים של הוגו וסודו השמור . בסכנה

 .ביותר עומדים להיחשף

איש , מפתח גנוב, פנקס סודי, ציור מסתורי

מכני ומסר חבוי הם עמוד השדרה של  

המורכבת והמהפנטת  , התעלומה העדינה

 .הזאת



שאביו נהרג  12סיפור על ילד בן 

והוא נאלץ להתמודד כילד דתי 

.  חילונית ובסבביבהבבית ספר 

,  סיפור אנושי ומרגש על קשיים

של ילד   וכשלונותהצלחות , שאלות

 .שמחליט לא לוותר



´  ב ברנבי, ´א ברנבי, טים – וילוביארבעת ילדי משפחת 

,  זה לא מפתיע. שוקלים את האפשרות להתייתם –יין ´וג

כמו בסיפורים  , שכן מדובר במשפחה מיושנת

.  הם ממש לא מציאה, טוב –וההורים , הקלאסיים

,  שרליבהשראת גיבורות וגיבורים ספרותיים כמו אן 

זוממים הילדים  , יימס והאפרסק הענק שלו´וג פוליאנה

אין להם מושג שמר וגברת  . להפוך ליתומים לתפארת

החלו גם הם לרקום מזימה מתועבת בהשראת   וילובי

 ...וגרטל הנזל: מעשייה אהובה אחרת

אומנת שלא  , מיליארדר אומלל, יתומים נטושים, רשעים

כל , יורשים אבודים ואהבה מאוחרת, סובלת שטויות

חסרת הרסן   וילוביאלה מופיעים בסיפורה של משפחת 

 .לורי לויספרודיה פרועה פרי עטה של  –



מה הייתם עושים אם הייתם חוזרים  

?  הביתה ומגלים שהוריכם נחטפו

רלי  ´בדיוק בבעיה הזאת נתקל צ

שבלי לחשוב פעמיים יוצא  , אשנטי

לחיפוש חובק עולם אחר הוריו  

ומכיוון שהוא יודע לדבר  . האבודים

הוא מגייס לעזרתו את חבריו  , חתולית

החל בחתולי הרחוב  , ארבע-על

העירוניים וכלה באריות הכלואים 

.  בכלובים של הקרקס הצף המופלא

רלי לא יודע שעתידו של  ´אבל אפילו צ

 ...העולם כולו תלוי בהצלחה של מסעו



אבא שלי אמר פעם שהוא ילמד אותי  "

: לצביה יש משפחה לא שגרתית"   לעוף

שמחליטה פתאום לחזור ללימודים   אמא

עשרה אחים שלא נותנים  , באוניברסיטה

מלא  , רגע של מנוחה ואבא מיוחד במינו

משהו  איתואבא שתמיד קורה . הפתעות

ברגישות ובהומור חוזרת צביה .   מעניין

מנדל אל סיפורי ילדותה ואל חייה  -פורת

שלימד אותה שגם , חנן פורת, לצד אביה

אם בני אדם לא בנויים לעוף ממש 

הנשמה  . הנשמה זה כבר סיפור אחר"

יכולה לפרוש  , אם רק נרשה לה, שלנו

ככה  ."   כנפיים גדולות ופשוט להתרומם

אבא שלי אמר הוא ספרה הראשון של  

צביה פורת מנדל המשרטטת סיפור על  

על התבגרות , משפחה ועל אהבה

 .וגעגועים



היינו יכולים לומר לכם שזה סיפור על שלושה  

שקיבלו בירושה שלוש טבעות , מאוד שונים, אחים

 .קסם מדוד עשיר ומסתורי

או שהיינו יכולים לספר לכם שמדובר במנהלת  

שמנסות  , משק בית ערמומית ובבתה היפהפייה

 .להשתלט על אחוזה מפוארת ועל רכוש עצום

והיינו יכולים גם לטעון שזהו סיפורה של יתומה  

שבורחת מבית היתומים  , חמודה ופטפטנית

 .ומהמנהלת המפלצתית שלו

 .היינו יכולים לומר את כל זה

החתול הכי . אבל נגיד רק שזה סיפור על חתול

 .מופלא שפגשתם

כל סיפור הופך   ואיתו. כראמלקוראים לו 

 !להרפתקה



 . אבא שלה נעלם מחייה, כשקריסה הייתה בת עשר

 .  עזב את הבית, שלה אמאעזב את , עזב אותה

אבל עדיין איננה יודעת  , עכשיו קריסה בת שלוש עשרה

האם ? למה עזב? איפה הוא: יותר מאשר ידעה אז

 ?  יחזור

הערות  , בזיכרונה של קריסה נותרו רק תמונות וקולות

היא כל . נסיעותיו התכופות ושובו מדי פעם, שאבא העיר

אינה מספרת לה דבר על מה  אמאאבל , כך מתגעגעת

לרצף של שתיקות   אמאאט אט הפכו החיים עם . שהיה

 .  וקריסה מתכנסת בתוך כעסה ובדידותה, מאשימות

בסופה של שנת הלימודים קריסה נשלחת למרות רצונה 

היא עוזבת את ההמולה  . אמו של אבא, לגור אצל סבתא

, ונאלצת להסתגל לחיים באזור מרוחק, של ניו יורק

יהיו שם ? איך ייראו החיים עם סבתא. שקט, כפרי

האם סבתא תדע לספר  –והכי חשוב ? חברים בני גילה

 ? לה על אבא שלה



סיפורם המרגש של מספר ילדים העוקבים אחרי  

  שָקאלּוםלמרות . מסעה של ציפור השלך לאפריקה

גבול שפלשה לחווה של  משיגתרואה בִאיֹוָנה 

היא גילתה סוד שגורם לו להתגבר על חוסר  , משפחתו

שלא נראתה , ציפור ָשָלך נדירה: עימהרצונו להתחבר 

במשך  . בנתה קן ביער בחווה, כמאה שנה בסקוטלנד

עד  , וגוזלם השלכיםואיונה בזוג  קאלוםחודשים צופים 

 ...  ואז. שמגיע זמן הנדידה לאפריקה

השם במרכזו את האהבה  , זהו רומן שובה לב ומרגש

הדאגה לבעלי החיים והאהבה לבני אדם באשר  , לטבע

סיפור על  . תרבות ומרחק, ללא קשר לגבולות, הם

טוב , על נדיבות, עזרה לזולת ודבקות במטרה, חברות

סיפור על צער גדול של נער ונחישותו . לב ותקווה

 . לקיים הבטחה



:  מתקשה להבין,  13שייט מפרשיות בן , גל

, מדריך השיט הנערץ עליו, מדוע גיורא

? מתייחס לחברו דוד באופן כה גס רוח

האם ייתכן שלגיורא יש משהו נגד 

מתגלה לדוד ולגל  , בהדרגה? אתיופים

סיפור הקשר המיוחד בין גיורא למשפחתו 

של סבל  , סיפור של גבורה ואשמה. של דוד

 .ושל גאולה

שני סיפורים מופלאים נפגשים בספר הזה  

זה של אנשי המוסד הישראלי וזה של   —

שחברו יחד לאחד  , יהודי אתיופיה

המבצעים הנועזים ביותר להעלאת יהודי  

 .מבצע אחים: אתיופיה לארץ



רועי ונועם מתקבלים למשלחת הנוער למטה , שגיא

מילא  . אף אחד לא מבין למה, ם שבניו יורק"האו

?  אבל נועם, גאון המחשבים של השכבה, גיא

ומה פתאום בחרו את ? הפריקית המוזרה הזאת

אבל , קראטהאולי הוא מצטיין בספורט ואלוף ? רועי

 !הוא בקושי יודע אנגלית

רק איש אחד יודע היטב למה בחרו למשלחת דווקא  

האיש הזה הוא חנן  . את שלושת הילדים האלה

שהחליט לגייס אותם , "מוסד"בכיר ב, שומרוני

,  ראש ארגון טרור עולמי, אחמד אבו בשיר. לעזרתו

וחנן חושב , ם"עומד להגיע למנהטן לביקור באו

שזאת הזדמנות חד פעמית לנסוע לשם ולפרוץ לו  

אבל למוסד הישראלי אסור לפעול  . למחשב

בניגוד לכל היגיון ובלי  , חנן מחליט. בארצות הברית

 .שרק הילדים יוכלו לבצע את המשימה, לספר לאיש



מחלק העיתונים מתרחש על רקע דרום 

ארצות הברית ערב ביטול ההפרדה בין  

וחושף סיפור מרתק ונוגע  , שחורים ולבנים

 .ללב על נער צעיר ומאבקו לדֵבר

הוא שחקן בייסבול מצטיין   12-המספר בן ה

אבל אינו יכול   –שאוהב מילים , ותלמיד טוב

. מפני שהוא מגמגם, להוציא אותן מהפה

הוא מקבל על עצמו לחלק   1959בקיץ של 

עיתונים במשך חודש שלם במקום חברו 

וכדי לגבות את התשלום פעם בשבוע , הטוב

בעודו עובר מבית  . עליו לדבר עם המנויים

נחשף , טנסי, לבית בחלק היפה של ממפיס

 .מעטיםהנער לסודות לא 



מה הייתם עושים לו נולדתם בעולם שבו שליטים  

רק  , כסופי דם רודים בכם ושולחים אתכם אל הקרב

 ?מכיוון שבעורקיכם זורם דם אדום

,  היא אדומת דם השבע־עשרהבארו בת  ֵמייר

 . פרועה ומרדנית, כייסת

כאשר היא נתפסת כשידה בכיסו של האדם הלא  

  בן־לילה... חייה משתנים מן הקצה אל הקצה, נכון

היא מוצאת את עצמה בהיכלם המפואר של כסופי  

בעל  . הדם ובמעמד שמעולם לא חשבה שתגיע אליו

,  כורחה היא הופכת לחלק ממשפחת המלוכה

טקסים ושני נסיכים  , ונאלצת להתמודד עם כללים

כשמשמר הארגמן הנועז והחצוף מתחיל  . יפי תואר

יודעת שסוף סוף מצאה   מייר, לפגוע בבני האצולה

את מקומה הטבעי ושביכולתה לחולל את השינוי  

 . המיוחל



אתם . שער ארמונו של אחשוורוש נפתח

מוזמנים להיכנס ולחוות את סיפור מגילת 

,  על כרי המשי, אסתר ממש כאילו הייתם שם

או למרגלות  , ליד ושתי היפהפייה הסרבנית

 .אסתר שקדושה קורנת מפניה השלווים

נערה בבלית שבגיל , זהו סיפור חייה של נעמה

שלוש התגלתה כפלא מוזיקלי והפכה להיות  

הנגנית הראשית בהיכלם של ארבעה מלכים 

מבעד לעיניה המשתאות אנחנו  . ושתי מלכות

הנביא מטיל המורא על  , פוגשים בדניאל

נסיכה ההופכת למלכה , בוושתי, מלכים ושרים

הנערה היהודייה שנכנסת , באסתר, וכמובן

לארמונו של אחשוורוש בפרס ומצילה את 

 העם היהודי כולו וגם את נפשה של נעמה  



הוא רוצה  : יימי גרים יש משימה מיוחדת'ג

 .להיות הקומיקאי הצעיר הכי מצחיק בעולם

אבל לא כל כך  , ובאמת יש לו המון בדיחות

 .הרבה סיבות לצחוק

גר עם הדודים  , הוא חדש בעיר ובבית הספר

אנשים שעברו ניתוח להסרת חוש  –שלו 

ונאלץ להתמודד עם ההצקות של בן   –ההומור 

 .דודו הבריון סטיבי

 .ושכחנו את הבדיחה הכי מצחיקה, אה

 ?אתם יושבים

 .על כיסא גלגלים. יימי יושב'גם ג

יימי צריך להוכיח שאפשר לעשות  'עכשיו ג

בשביל זה  . אפ מוצלח גם בלי לעמוד-סטנד

הוא נרשם לתחרות הקומיקאים הצעירים  

 .המצחיקים ביותר בעולם



שמספרת על חוויה  , הספר מביא את סיפורה של חגית

כשחגית הייתה בכיתה . לא נעימה שעברה בילדותה

לארגן  , מלכת הכיתה היפה והכוחנית, החליטה טל' ה

תלמידה מצוינת וילדה  , חרם על חברתה הטובה אורלי

היא הודיעה  . נבונה שלא קיבלה את מרותה של טל

חגית חששה  . שמי שלא תצטרף לחרם תוחרם גם היא

אך לא יכלה להשלים עם העוול  , מאוד למרוד במלכה

. האיום שנגרם לחברתה ולא הסכימה להחרים אותה

ניסיתי לבטל את הגזרה והסברתי לחברותיי שהטלת "

.  אבל הן לא שמעו לי, חרם היא פשע אלים ואכזרי

.  ולכן הוטל חרם גם עליי, כמובן שלא הצטרפתי לחרם

,  אני חושבת שלעולם לא אשכח את רגשות הבושה

אובדן הביטחון העצמי והבדידות שחשתי  , העצב

 ".בימים הרעים והמשפילים של החרם



אבל אם , להסתגל לבית ספר חדש זה לגמרי לא קל

,  אתה סובל כמו אוגוסט מעיוות נדיר ַבָפנים

 .כמעט בלתי אפשרית, ההסתגלות ממש קשה

עכשיו הגיע  . אוגוסט לא למד בבית ספר' עד כיתה ה

כי  , הזמן לנסות להשתלב בחברה של ילדים רגילים

 .אוגוסט מרגיש שהוא ילד לגמרי רגיל, תוכו-בתוך

 

, חכם –גם אחרים מסוגלים לראות אותו ככה האם 

 ?ולא רק יצור מעוות ומפחיד –שנון וחבר נאמן 

 ? ומה יקרה לכם כשתפגשו את אוגוסט



אחי התגייס ואין לי מושג  , ל"שלום הרמטכ

כי הוא שונא שמעשנים  , איך הוא יסתדר

אתה יכול בבקשה לסדר לו אוהל של  , לידו

ב "טבריה נ נחושתןשירה '? לא מעשנים'

,  49ונתת לו , 50הוא נועל נעליים מספר 

אתה רוצה ששלוש שנים הוא יקפל את 

 90למה צריך ללכת  ב"נב? הבוהן

אם , קילומטרים בשביל כומתה אדומה

אפשר לקנות כומתה כזאת בתחנה 

סיפור  ? המרכזית של טבריה בעשרה שקלים

,  וחי הקושר את הבית אל הצנחנים אמיתי

 .ואת הצנחנים הביתה



אבא שלי עקר אותי כמו , לפני קצת יותר משנה"

זה  , לא)עשב בר ולקח אותי ואת כל הרכוש שלנו 

הוא לא לקח את עץ הערמונים או את  -לא נכון 

הערבה או את המייפל או את המתבן או את בור 

השחייה או את כל אחד מהדברים האלה 

מאות מייל צפונה -ונסענו שלוש( השייכים לי

שם מתחילה  " אוהיו, ועצרנו מול בית ביוקליד

סלמנקה מייפל הידל להתיר את התעלומה  

עולם שממנו אמא שלה  -שסובבת את עולמה 

שני ירחים הוא . נעלמה בפתאומיות וללא אזהרה

',  יקית'אפרוחצ'של  -מסע מרתק של התבגרות 

וגם של חברתה הטובה  , הלוא היא סלמנקה

 . פיבי



חבריה לכתה  ". אף אחד לא סופר"דריה היא נערה ש

את שעות  . נזכרים בה רק כשהם צריכים ממנה משהו

הבדידות הארוכות שאחרי בית הספר היא מבלה  

בונה לעצמה עולם פרטי שבו , בחדרה מנגנת ושרה

שיחה אקראית בין שני בנים  . היא יפה ואהובה

מכיתתה חושפת אותה לסוד העומד להתגלות למחרת  

מעשה שהיא עושה  .. היום והעומד לעלות ביוטיוב

, ומקווה כי יפתח את שערי החברה הסגורים בפניה 

מגלה לה עד כמה אכזרית יכולה חברת בני הנוער  

 ...להיות


