
 גאווה. זה דבר מסוכן, לא?

 ומה אם אגיד לכם שחוסר בגאווה הוא מסוכן באותה המידה?

מה אם אגיד שזה יותר קל לאבד את עצמך מלהבין את עצמך? או שאם איבדת 
לאבד? אולי מי אותך את עצמך כל כך מהר ובכל כך קלות, אולי לא היה 

 שאיבדת היה שקר אחד גדול שהמצאת כדי להתאים את עצמך לחברה?

 …אולי, אולי, אולי

אולי אם הן לא היו נפגשות זה היה יכול להימנע. היא הייתה יכולה להמשיך 
בחיים המושלמים שלה. וכן, הם היו מושלמים. היא תגיד את זה לכל אחד 

 שישאל.

שלה בתיכון אהבו אותה, החבר שלה  המשפחה שלה אהבה אותך, החברים
 …אהב אותה

אבל אז היא הייתה חייה את החיים שלה בשקר. בלהעמיד פנים שהיא מישהי 
 שהיא לא היא, עד שזה היה קורע אותה לחתיכות מבפנים.

 

נכון, יש בו אהבה. נכון, יש בו שתי דמויות האוהבות אחת זה לא סיפור אהבה. 
 לא.כיבים של סיפור אהבה, אבל זה את השנייה. יש לו את כל המר

זה סיפור של גילוי עצמי. של לקבל את עצמך, של לאהוב את עצמך. של להבין 
 כמה קל לאבד את השליטה שלך על עצמך כאילו היא לא הייתה קיימת מעולם.

 

 1פרק 

 אליזבת', אליזבת' המושלמת

 

נכנסה דרך זאת הייתה שעת בוקר כשאלי פקחה את עינייה באיטיות. השמש 
החלון, ושטפה את חדרה באור רך ומואר. הכול בחדר שלה היה מסודר, שום 
דבר לא זז ממקומו אלא אם כן הייתה מזיזה. והיא אהבה את זה, היא אהבה 

 את השליטה על החיים שלה.

  אהבה אותה כל כך, עד שלא יכלה לדמיין את עצמה בלי זה.

 היא צעקה בייאוש. ״לעזאזל.״  ״לעזאזל!״

היא חשבה על זה יותר מדי. היא חשבה על הכול יותר פאקינג מדי, וזה הדבר 
 האחרון שהיא אמורה לעשות.

״תחשבי יותר מדי, ותאבדי מה שיש אמר לה אביה פעם, ״אל תחשבי.״ 
 לחיים להציע לך. תעשי כאשר אומרים לך, ותיהי בסדר לגמרי.״

 נכון. תפסיקי לחשוב.

רם לה לצחוק. המהירות שבה היא הופכת לבן זה היה כל כך הזוי, עד שזה ג
אדם אחר לגמרי ברגע שהיא שמה את החצאית שלה, ואוספת את השיער שלה 

היא ידעה שמי שהיא מתחזה להיות היא ידעה, לקוקו גבוה. הדרך שבה היא 
  לא באמת היא.

אבל היא לא ידעה מה היא באמת. כאילו ניצבו מולה שתי קופסאות; אחת 
באביזרים מנצנצים ויפים, והשנייה סגורה, מחכה שיפתחו פתוחה, מלאה 

 אותה. אבל אף אחד לא פותח.

 ״אליזבת׳!״



אלי קפצה בבהלה ואז התנשפה. היא הסתובבה להסתכל על אביה, דיוויד, 
שעמד בכניסה לחדר, ידיו במכנסיו בצבע זית, עם חולצת משבצות כחולה וחיוך 

 על פניו.

, גדולה מדי בשביל לקרוא 17״בוקר טוב, אבוש,״ היא צייצה. היא הייתה בת 
 אבל זה כבר הפך להרגל. ולאבא שלה לא היה אכפת.אבוש, לאבא שלה 

  ״את מוכנה לשנה החדשה שלך בתיכון?״ הוא שאל והיא הינהנה בהתלהבות.

 ״אני רק צריכה לסדר את השיער שלי,״ אלי אמרה ואז העבירה יד בשיערה
 הזהוב והארוך.

״אז תני לי לקרוא לאמא,״ אמר דיוויד, ״רק היא יודעת לאסוף את השיער שלך 
 בצורה מושלמת.״

 היא הרגישה גוש נוצר בגרונה. ״אני יכולה לאסוף את השיער שלי לבד.״

אביה הסתכל עליה לכמה רגעים. היא ראתה את הגלגלים במוחו מסתובבים, 
 -ספיק כדי לגרום לה להיכנע ולהקשיב חושבים על תשובה שתהיה קשוחה מ

 אבל לא קשוחה מדי, הרי עליו לשמור על שלווה ורוגע כל הזמן.

״אוקיי.״ אמר לבסוף עם חיוך, ״אבל תרדי אחר כך להראות לאמא, שתראה אם 
 זה בסדר.״

 ועם זאת, הוא יצא מהחדר.

 אלי נאנחה, הסתכלה במראה ולקחה את המסרק.

 

״בוקר טוב, אליזבת׳.״ אימה, מרי, אמרה ברוך כאשר אלי ירדה במדרגות. היא 
 חייכה לאימה וניגשה להניח נשיקה עדינה על לחייה.

״אוי, מתוקה,״ היא אמרה וכיווצה את מצחה, ״הקוקו שלך לא ישר מספיק. מה 
 אבא אמר לך?״

כאילו היא הרגישה את הדופק שלה מאיץ במהירות, במהירות כזאת שהרגישה 
 הוא עומד להתפוצץ בתוכה. ״הכול צריך להיות ישר.״

 ״הכול צריך להיות ישר, נכון מאוד.״

״לעזאזל, אמא,״ אלי אמרה בחיוך כשהתיישבה על הכיסא שממול של אימה, 
״אמרתי לך להפסיק להתנהג אליי כאילו אני אחת מהתלמידות שלך, אני לא 

 ילדה קטנה יותר.״

המברשת והתחילה להבריש את שיערה של בתה מרי חייכה בעוד לקחה את 
בזהירות ועדינות. אביה ירד במדרגות וניגש לשיש, לקחת את כוס הקפה שנחה 

 שם וחיכתה לו.

 ״שמעתי מג׳וליה שיש תלמידה חדשה.״ אמרה לה אימה, ״דילן משהו.״

 ״דילן זה שם של בנים!״ אחיה הקטן צייץ ואלי גילגלה את עינייה.

 את דעתך, טום.״״אף אחד לא ביקש 

 ״אליזבת׳.״ אביה אמר בקול קשוח, ״תיהי נחמדה לאח שלך.״

 ״אבל הוא מתנהג כמו חרא!״

 ״אליזבת׳!״

אלי לקחה נשימה עמוקה וחפרה את ציפורנייה לתוך כרית כף ידייה, מנסה בכל 
 כוחה לשמור על קור רוח.

י לחוצה היא פתחה את עינייה וחייכה חיוך מזוייף. ״אני מצטערת, אבוש. אנ
 לגבי התחלת השנה.״

 ״אוי, מותק...״ אימה אמרה ברוך. ״אל תדאגי! יהיה בסדר.״



״ברור שיהיה בסדר.״ אמר דיוויד ולגם מכוס הקפה שלו, ״זאת אליזבת׳, אין 
 שום דבר אצלה שלא בסדר.״

 הו. אם הוא רק היה יודע.

הוא התיישב על הכיסא והסתכל על הטלוויזיה שבסלון. הגבר שהגיש את 
חדשות הבוקר הסתכל על ערימת הדפים שהחזיק בידו ואז אמר משהו לבחור 

 שישב לידו, חיוך מרוח על פניו.

״הוא בטוח הומו.״ אמרה אימה בקלילות, ואלי הרגישה את הגוש הזה בגרון 
 הרגישה שהוא עוצר אותה מלנשום.שלה שוב. רק שהוא המשיך לגדול, עד ש

״אני לא מבין למה ממשיכים לתת לו להגיש את החדשות,״ אמר דיוויד. ״הוא 
 כל הזמן מפלרטט עם האורחים שלו.״

״אולי תפסיקו?״ אלי התפרצה, והמשפחה שלה בהתה בה. היא מיהרה 
 לא נחמד.״… להסביר, עם חיוך. ״אני פשוט חושבת שזה

להגיד. ״את אומרת את זה כאילו אני לא מציין  ״אליזבת׳,״ אביה התחיל
 עובדות, וכאילו אני לא תומך בקהילה הזאת כל הזמן.״

״איך בדיוק?״ היא שאלה במתיקות מזוייפת, והניחה את סנטרה על בטח. 
  היד.

 ״אני מתפלל בשבילם כל יום. אפילו אם לא מגיע להם.״

אנוכי אבא שלה יכול ואז השתררה שתיקה. אלי הייתה בהלם, מכמה אידיוט 
 להיות.

 ״טוב,״ אלי קפצה מהכיסא. ״אנדרו מחכה לי.״

 מרי כיווצה את מצחה. ״אני לא רואה את המכונית שלו פה.״

היא לקחה את התיק שלה מהרצפה ותלתה אותו על הכתף במהירות. ״הוא 
 מחכה לי בהמשך הרחוב, צריך להגיע מהר. יש לו אימון הבוקר.״

 אמרה. ״שיהיה לך יום נעים, מתוקה.״״הו. אוקיי,״ אימה 

 ״יום נעים, אליזבת׳.״

אלי רכנה, חיבקה את אימה במהירות, ויצאה החוצה. בלי להסתכל אפילו על 
אבא שלה, בלי להגיד אפילו שלום. היא הרגישה את רגלייה רועדות, והתאמצה 

 לגרור אותן קדימה כדי שתלך ותגיע ללימודים בזמן.

 

 2פרק 

 ארון מזכוכית

דילן הלכה על המדרכה בשקט. המכוניות נסעו על הכביש במהירות, צווחות 
וצחוקים נשמעו ממרחק, והיא הוציאה את האוזניות שלה מהכיס. ברגע שהיא 
חיברה את האוזניות, היא הרגישה מנותקת מהעולם. מוזיקה השאירה אפקט 

שהיא רק  כזה עליה, והיכולת של מוזיקה לבודד אותה מהעולם וליצור לה בועה
 שלה.

אבל היא לא הרגישה כלום. היא לא  -זה היה היום הראשון שלה בתיכון החדש
 פשוט.… הייתה בלחץ, היא לא התרגשה, היא הייתה

סליחה היא לבשה מכנסי ג׳ינס כחולים, ג׳קט אפור וחולצה שחורה עם טקסט 
 אמא, אני אוהבת בנות.

היא הייתה לסבית, והיא הייתה עייפה כבר מלהעמיד פנים שאכפת לה מספיק 
מהדעות של אנשים בשביל להסתיר את זה. ולמרות שהיא ידעה שמאה )מאה 

אחוז, היא הייתה בטוחה בזה לגמרי.( אחוז יהיו תלמידים  99.9%עגול. לא 



ו הומופוביים בתיכון החדש שיעירו היערות דוחות על החולצה שלה, כמ
 לא היה לה אכפת. -התלמידים בתיכון הקודם שלה 

ופתאום, מישהו נתקע בה בחוזקה. האוזניות שלה נתלשו מאוזנייה, והטלפון 
שלה נפל מכיסה היישר לרצפה. היא הרימה מבט, וראתה בחור גבוה מסתכל 

 עליה בחיוך. יותר נכון, על החולצה שלה.

 ״חולצה נחמדה.״

 רו.״לך תזדיין,״ דילן ירתה לעב

 הוא התנשף בדרמטיות. ״מה? אני רק מנסה להיות נחמד.״

״פשוט תקרא לי מילת גנאי, תירק עליי ונגמור עם זה.״ היא אמרה בקלילות, 
 ״אבל אני מזהירה, אני יורקת בחזרה.״

״חס וחלילה! אני מאוד תומך בקהילה. מעריץ אותכם מאוד. בן דוד שלי בעצמו 
 הוא...״

ואז הוא אמר מילת גנאי. מילת גנאי להומואים, ודילן כיווצה את ידה לאגרוף. 
 ״אסור לך להגיד את זה.״

 ״למה לא? לבן דוד שלי לא אכפת.״

ובלי לחשוב, היא העיפה קדימה את אגרופה ופגעה באפו. הוא עט אחורה 
 והניח את שתי ידיו על אפיו.

  ״מה לעזאזל?!״ קולו היה מעומם.

ווחה של בחורה נשמעה ולפתע, ניגשה אליהם במהירות בחורה ״אנדרו!״ צ
 היא הייתה מהממת.בלונדינית וגבוהה. דילן לטשה בה מבט, 

״מה את עושה?!״ היא צווחה עליה, והעירה אותה ממחשבותיה. דילן משכה 
 בכתפייה.

 ״הוא הביא את זה על עצמו.״

 אנדרו.״אני לא עשיתי לך כלום!״ אמר הבחור, שהתברר ששמו הוא 

  ״אמרת דברים הומופוביים!״

 ״אני ליטרלי אמרתי לך שאני תומך בקהילה!״

 ״ואני אמרתי לך, לך תזדיין. ואני אגיד את זה שוב, לך תזדיין.״

הבלונדינית הסתכלה עליה לכמה רגעים במבט בוחן, ודילן ראתה איך שעינייה 
 מלאות בזעם.

 ״את התלמידה החדשה?״

 רה, והבחורה קפצה את לסתה.״האחת והיחידה.״ דילן אמ

״בגלל שאת חדשה, אנחנו לא נדווח על זה למנהל, אבל את על הכוונת שלי, 
 כלבה. אני אסתכל על כל צעד שלך.״

 ״אני תוהה מה החבר ההומופובי שלך יגיד על זה.״

 ולמרבה ההפתעה של דילן, הבחורה החווירה. ״לא התכוונתי לזה ככה.״

, אני לא כזאת מעניינת. אולי כדאי שתחפשי מישהו ״וואטאבר, נסיכונת. ושתדעי
 חבר טוב יותר.״… אחר לשים על הכוונת שלך כמו

ואז היא הלכה. בלי להסתכל אחורה, בלי להוסיף משהו, כלום. היא הלכה 
 קדימה, והשאירה הכול מאחוריה.

 

דילן בחרה כיסא רנדומלי וזרקה את התיק על הרצפה. היא החליקה לתוך 
עסה את קצה העיפרון. היא הייתה היחידה שישבה על הכיסא, שאר הכיסא, ול



התלמידים ישבו ביחד על שולחנות, או עמדו ליד החלון וזרקו מה שהיה נראה 
  כמו ביצים.

דילן חשבה לעצמה. היא ידעה שרוב הסיכויים הם שהתיכון איזה פאקינג חור, 
בה שהוא יהיה כל החדש יהיה לא יותר טוב מהקודם, אבל לעזאזל, היא לא חש

 כך גרוע. והיא הייתה שם בקושי חצי שעה.

״תלמידים!״ נכנסה מורה עם שיער ג׳ינג׳י ועגילים גבוהים לכיתה, וכולם 
התיישבו במקומותיהם. דילן המשיכה לשרבט ציורים על דף המחברת שלה, 

 ולא הרימה אפילו מבט להסתכל על הגברת שנכנסה.

ברת קרוב יותר, והרימה את ראשה לראות ״היי,״ היא שמעה את קולה של הג
שהיא רוכנת אליה. ״ברוך הבא. אני מקווה שיצא לך קצת להכיר את המקום 

וגם אם לא, אבקש מאחת התלמידות לעשות לך סיור. אני גברת … שלנו
 פטסייר, אבל את יכולה לקרוא לי איימי.״

  ״תודה, גברת פטסייר.״ אמרה דילן, מתעלמת מההצעה.

פטסייר חייכה אליה, ואז ניגשה לקדמת הכיתה. ״בוקר טוב, תלמידים, וברוכה 
הבאה לעוד שנה חדשה! כמה עידכונים, חדר המוזיקה הפך לחדר אימונים, 

 ויווצר חדר מוזיקה חדש בהמשך לתלמידי המגמה. עדכון שני...״

ומעתה והלאה, דילן לא שמעה מילה ממה שהמורה אמרה. היא התפקסה על 
 רים שלה, וגם ככה לא היה לה כוח להקשיב.הציו

הפעמון צילצל, והיא הניחה את העיפרון. היא זכרה שיש לה שיעור ספורט, 
 ולקחה את התיק שלה מהרצפה.

 ״רגע!״ המורה אמרה וכל התלמידים עצרו. ״מי מוכן לעשות לי טובה?״

כל התלמידים קפצו. הם ידעו שבדרך כלל עשיית טובה לגברת פטסייר 
 מתוגמלת בממתק או נקודות בונוס.

 ״אלי,״ אמרה המורה לאחת התלמידות שהצביעה. ״את תעשי סיור לדילן.״

ואז היא הפילה את ידה והסתובבה להסתכל עליה בעיניים פעורות. כשדילן 
 ה.הבינה מי היא, עינייה נפערו באותה המיד

 ״אה, אני מצטערת, המורה, נזכרתי שיש לי לעשות משהו...״

 ״אני בטוחה שאת יכולה לפנות רבע מהזמן שלך לעזור לתלמידה. נכון?״

 ״-״לא,״ דילן מיהרה להגיב. ״גברת פטסייר, אני אסתדר

המורה חייכה אליה חיוך חם. ״שטויות. אני בטוחה שאלי תשמח לעזור. תעשו 
 י שיעור ספורט.״את הסיור בהפסקה, אחר

הבחורה הבלונדינית, ששמה התברר להיות אלי, נעצה בה מבט ארסני לפני 
 שיצא החוצה עם החברים שלה.

 3פרק 

 מנקי נקו

 "...וזה החדר מוזיקה, ופה יש לך את השירותים."

"זה הסיור הכי גרוע שקיבלתי אי פעם," אמרה דילן בהקנטה, "אם אי פעם 
 תוותרי מזה." שקלת להיות מדריכת טיולים,

אבל הבלונדינית לא נראתה משועשעת מהבדיחה, הבעת פנייה נשארה אותו 
 הדבר.

 "אז את לא ממש בעד בדיחות, אוקיי."
 "זאת לא בדיחה, זאת הערה פוגענית ולא נחוצה."



דילן גילגלה את עיניה. "אוי, פגעתי בלב הציפור הקטן והעדין שלך? אני רק 
 שה אותו בלי חשק."אומרת, זה סיור גרוע. את עו

"ובכן תסלחי לי שאין לי ממש חשק לעשות סיור למישהי שהשאירה עליי רושם 
 שהוא הכול חוץ מטוב." אלי השיבה ביובש.

 "שוב, החבר שלך ביקש את זה."

"מה שתגידי. עשיתי לך סיור, את יודעת איפה כל דבר נמצא, אז מה זה 
 משנה?"

את השפה לפני ששאלה בהיסוס: דילן תחבה את ידייה לכיסים ואז נשכה 
 "ההרשמה שהמורה לספורט דיברה עליה, את יודעת איפה היא?"

 אלי נראתה מופתעת. "למעודדות?"
 "בערך, אבל לקבוצת הכדורסל."

 הבלונדינית גיחכה. "את? לכדורסל?"

 "למה לא?"
 "סתם. הם יאכלו אותך בלי מלח שם."

בנבחרת שלי בבית ספר  "אני שחקנית מעולה. הייתי השחקנית הכי טובה
 הקודם."

 אלי שתקה ודילן לא הוסיפה כלום.

 אחרי כמה רגעים, היא הוסיפה, "אז את יודעת איפה ההרשמה?"
 "לא."

 "כן את כן. החבר שלך בקבוצה."
"לא אומר שאני יודעת." אלי אמרה, שתקה לכמה רגעים, ואז הוסיפה, "ליד 

 המזכירות."

 

דילן הסתכלה עליה בשקט, ופתאום בחורה קטנה ומתולתלת רצה לעברם עם 
 חיוך מואר. "אלי!"

היא הסתובבה, והבחורה חלפה על פניה הישר אל זרועותיה של אלי, שחיבקה 
 אותה וצחקה. "היי בקי."

המתולתלת הסתכלה עליה עם חיוך, לגמרי מתעלמת מדילן שעמדה ממש 
 לידם.

בקול מתוק וצייצני, ואלי החוותה בידה על דילן  "איפה היית?" בקי שאלה
 שעמדה לידן בשקט.

"עשיתי לילדה החדשה סיור." היא אמרה, ובקי פתאום שמה לב לנוכחותה של 
 דילן, למרות שעמדה שם כבר כמה דקות.

 "הו, היי!" היא אמרה עם חיוך, "נעים להכיר אותך."

 דילן הינהנה פעם אחת. "גם אותך."

 מצחה והיטתה את ראשה הצידה. "לא חברותית?" בקי כיווצה את

 "לא," אלי ענתה במקומה. "היא סתם עצבנית על כולם."

 "היי!" דילן קפצה, "את לא מכירה אותי. לא מספיק בשביל להניח עליי הנחות."

הבלונדינית לא ענתה. במקום, היא סובבה להסתכל על חברתה המתולתלת 
 ה את כל הסיור ויש לנו אימון אחר כך."עם חיוך. "רוצה ללכת מפה? עשיתי ל

"את מתאמנת?" דילן שאלה ואלי הסתובבה להסתכל עליה עם מבט מעוצבן 
 בעינייה, "לא, אני במעודדות. יש משחק הערב, צריך להתכונן."



 "רגע, כבר? עוד לא התחילה השנה."
"הקבוצה התאמנה בקיץ," בקי הסבירה. "זה למה אף אחד לא מצטרף. לאף 

 ין את היכולות הפיזיות שיש לקבוצת הכדורסל."אחד א
"ואם כבר יש לי יכולות פיזיות ואני רוצה להצטרף? אני אוכל לשחק במשחק 

 הערב?"
"לא." אלי ענתה ביובש, ובקי נתנה לה מכה קלה על הזרוע לפני שסובבה את 

  ראשה בחזרה לדילן.

ני לא רואה "אני חושבת שכן! בעיקרון את צריכה לשאול את המאמן אבל א
 בעיה עם זה."

 דילן הינהנה עם חצי חיוך. "תודה בקי."

לפני שבקי הספיקה להשיב, אלי אחזה בידה וגררה אותה משם. דילן התנשפה, 
 והסתובבה ללכת לכיוון השני.

 

דילן נכנסה למשרד של המאמן, הדלת הייתה חצי פתוחה. היא ראתה אותו, 
 באמצע שיחת טלפון.גבר בשנות השלושים שישב בכיסאו והיה 

אז תביא אותו למשחק … את השחקן הזהצריך "...לא, אתה לא מבין, אני 
 …"אני אמצא מישהו! פשוט -אחד, זה ירוויח לי עוד זמן למצוא שחקן אחר

 "סליחה?" דילן כיחכחה בגרונה והמאמן הרים את ראשו להסתכל עליה.

וקם אליה. "היי, את "אני כבר אחזור אלייך," אמר המאמן, הניח את טלפונו 
 התלמידה החדשה, נכון?"

 דילן הינהנה.

אם הוא הציק לך,  -תראי, אם זה לגבי אחד השחקנים בקבוצה שלי… אני ג'ף"
בבקשה תני לי לטפל בזה ולדבר איתו אישית ואל תלכי לאיזו מורה ותוציאי את 

זה מפרופרוציות, אני לא יכול להרשות לעצמי לאבד עוד שחקן לפני המשחק 
 "-הערב

 קן?"דילן קטעה אותו. "רגע, אתה צריך עוד שח…" "לא, לא

ג'ף הינהן. "אחד השחקנים שלי שבר את הרגל וההורים שלו הוציאו אותו 
מהקבוצה. חבר שלי שהוא גם מאמן אמר שהוא מכיר איזה בחור שיוכל לשחק 

הוא לא יכול. ואני קצת בבעיה כי אני צריך את … בשבילנו הערב, אבל הוא
 "-ההרכב המלא, ו

 "אני אשחק."
 "מה?"

שוב, "יש לי יכולות פיזיות, בבית הספר הקודם שלי "אני אשחק." דילן אמרה 
 שיחקתי בשביל קבוצת הפוטבול שלי והייתי הכי טובה שם."

הוא כיווץ את מצחו. "עם כל זה שהרעיון הזה נשמע מעולה, אני בספק אם 
 "-תצליחי לעמוד בקצב, התאמנו כל הקיץ, ו

ח לך שיש לי אני אוכי… "אני אצליח, מבטיחה. פשוט תיתן לי לשחק הלילה
 יכולות."

המאמן הסתכל עליה לרגע, והיא ראתה איך הגלגלים במוחו עובדים. הוא שילב 
את ידיו ואז הסתכל עליה, "תוכלי להגיע לאימון היום? ארבע בצהריים. המשחק 

 בשבע וחצי. את יכולה לבוא ולראות אם זה מתאים לך."

 



זאת שהייתה  -לה  השעה הייתה שבע וחצי כשדילן שמה את הגופיה שנתנו
בבירור גדולה מדי עליה ונראתה כמו פיג'מה יותר מאשר גופיה של ממש. 

השחקנים דיברו ביניהם, והיא רק שתתה מים ואספה את שיערה לקוקו. האימון 
בצהריים הלך מעולה, אבל דילן הרגישה שזה כי המאמן ביקש מהם "להיות 

  קלים עליה" כי היא חדשה או בולשיט כזה.

  או שהיא פשוט מעולה והם שחקנים גרועים.

היא הציצה מהדלת וראתה את הקהל העצום שישב ביציע, חלקם לבשו חולצות 
הם היו שם בשבילם. המעודדות היו  -ירוקות וחלקם לבשו חולצות שחורות 

בחלק אחר של האולם, קפצו ונופפו בפונפונים שלהם. היא ראתה את בקי 
ונוחתת נחיתה, גם היא מושלמת, ואת אלי הקטנה מנתרת ניתור מושלם 

 צוחקת לידה.

 "מה, בוהה באלי?"

דילן הסתובבה לרואת את אחד השחקנים עומד מאחוריה, והיא הנידה בראשה. 
 "איו, לא, אני לא סובלת אותה."

 השחקן נראה מופתע. היא לא ממש זכרה את שמו, אולי סיימון.

להגיד את זה. כולן אוהבות "באמת?" סיימון נראה מופתע, "את הראשונה 
 אותה."

 "לא אני, אני לא סובלת כלבות צבועות."

 הוא צחק. "בהצלחה עם זה, הקפטן של הקבוצה הוא החבר שלה."

 טוני הינהנה פעם אחת עם חצי חיוך. "נה, לא מפריע לי."

 הוא הצדיע לה ואז הלך לדרכו. המאמן ג'ף נכנס לחדר ומחא כפיים פעם אחת.

י!" הוא אמר וכולם התאחדו סביבו, "אוקיי, זה המשחק הראשון "תתאחדו סביב
 שלנו לעונה, אז אני רוצה את כולכם מפוקסים. אוקיי?"

כולם הינהנו, הריעו פעם אחת ורצו לאולם. כמו שהם תיכננו, הם יזרקו כל הזמן 
 שבאימון הוכיחה את יכולתייה הטובות ביותר. -את הכדור לדילן 

 אבל, זה לא מה שקרה.

היא רצה אחרי הכדור בכל פעם שהוא נזרק בין חברי הקבוצה האחרת, ורצה 
 גם כשהוא הגיע לחברי הקבוצה שלה.

"היי, חבר'ה!" היא ניסתה לצעוק, אבל היה נראה שהם לא שמעו אותה. או 
  שהם פשוט התעלמו.

עבר הרבה זמן מהמשחק, והם לא זרקו לה את הכדור פעם אחת. היא הייתה 
מת, בנקודה המושלמת שתבטיח לה קליעה לסל, והיא צעקה בנקודה המושל

 בכל כוחה. "תזרקו לי את הכדור, אני ממש פה!"

 הכדור היה אצל אנדרו, שהסתובב להסתכל עליה. "את רוצה את הכדור?"

 "כן!!" היא צעקה בייאוש, ואנדרו זרק אותו גבוה.

 הכדור נחת ישר על הפרצוף שלה.

 

 4פרק 

 יום המחר

 מנה!""תתרחקו מ

 "תזוזו!"

 "אלוהים ישמור אתם חושבים שהיא מתה?"
 "אנדרו מה עשית!"



 "לא עשיתי כלום זה היה בטעות!"
 "אתה ממש כיוונת לפרצוף שלה!"

 "הם הקיפו אותי הייתי צריך לזרוק גבוה!"

"אתה שחקן כדורסל אתה די אמור לדעת איך לזרוק בדרך שלא תפגע 
 במישהי!"

דילן פקחה את עינייה באיטיות, כדי לראות ארבעה אנשים רוכנים מעליה. 
החברה של אלי  -זה שהיא שונאת, בקי   -שחקן הפוטבול, אנדרו  -סיימון 

 …מקודם, ו

 אלי?

 …""הו, את בהכרה!" אלי אמרה בהקלה, "אוי אלוהים, חשבתי שאת מתה
 דילן כיווצה את מצחה. "רק קיבלתי כדור לראש."

 תני לי לעזור בזה."… הבלונדינית הנידה בראשה. "יש לך דם מהאף
"אתן תיהיו בסדר?" אנדרו שאל, אבל אלי ירתה בו מבט ארסני, הרימה את 
דילן בזהירות וגררה אותה לשירותים. השירותים היו ריקים והכול היה שקט 
כשדילן הסתובבה להסתכל על עצמה במראה, והדם שנזל מאפה באיטיות 

 לצווארה.הישר 

"מה את עושה?!" אלי התפרצה מתוך תא השירותים עם כמות עצבנית של נייר 
 טואלט, "תשעיני את הראש אחורה, זה יעצור את הדימום."

דילן עשתה כאשר נאמר לה, ואלי ניגשה אלי והצמידה את הנייר אל אפה 
 המדמם.

ם לא בדרך כלל אנדרו זהיר יותר, זה מעול… מצטערת שזה קרהכל כך "אני 
 …"זה כזה מביך, אני מצטערת… קרה לפני, ועוד ביום הראשון שלך

 "מה?" דילן קטעה אותה, "את? מצטערת?"

 "-"כן, אני הייתי צריכה

 "חשבתי שאת שונאת אותי."

אני אולי לא מחבבת אותך, … אלי התנשפה. "אולי. אבל אפילו גם לי יש גבול
 ה שהוא רוצה לעשות."אבל אני לא יכולה להמשיך לתת לאנדרו לעשות מ

"אני שמחה שהבנת את זה סוף סוף." דילן אמרה בעוקצנות ואלי נעצה בה 
 מבט רצחני. היא חייכה והוסיפה, "תודה. את לא היית חייבת לעזור לי."

"ברור שכן," אלי אמרה, לקחה את היד הימנית של דילן והצמידה אותה לנייר. 
 "תחזיקי את זה ככה ותיהי בסדר."

תה כאשר נאמר לה, ואז אלי אמרה עם חצי חיוך. "אני חושבת דילן עש
 שהתחלנו ברגל שמאל."

 "את חושבת?"
 שתיהן צחקו.

"בתור התחלה, אני אשמח שתבואי לשבת איתי מחר בארוחת הבוקר. איתי 
 ועם החברים שלי, אם את רוצה."

 -בהתחלה דילן היססה, כי זה נשמע כמו משהו שעתידו להיות אסון, אבל היי 
 מפה אי אפשר להידרדר נמוך יותר, נכון?

 "אני אשמח."

 "יופי!" אלי צייצה, "נתראה."

 היא הסתובבה והלכה. -ועם זאת 

 5פרק 



 פחד ליפול

 

כשאלי נכנסה לתוך הבית, הוא היה שקט וחשוך. ההורים שלה עדיין היו 
בעבודה, עבדו עד מאוחר, ואחיה הקטן בילה עם חברו. היא זרקה את הנרתיק 

ל הספה וקרסה עליה, מנסה בכל כוחה להתעלם מהקצב המהיר שבו הלב ע
שלה פעם. זה לא היה מהאנדרנלין של המשחק, או מההתלהבות כשהם ניצחו 

אלא מהעובדה שהיא נתנה לחומות שלה ליפול  -במשחק הראשון לשנה 
לבוא לשבת והמהממת לגמרי מסביבה. היא הציעה לדילן, הבחורה החדשה 

 הבוקר. איתם בארוחת

 מה היא עושה?

 היא אמורה לשנוא את הבחורה הזאת, היא לא אמורה להתחבב איתה.

 -היא אמורה לדחוף אותה ולהדחיק אותה, ולהתעלם בכלל מהקיום שלה 
להתעלם מהדרך שבה חום מתפשט בגופה כשהיא רואה את הבחורה עם 

 …השיער החום והחיוך השובב

 היא לא אמורה להרגיש ככה.

 -לא רק שהיא לא אמורה להרגיש ככה כי דילן היכתה את אנדרו, החבר שלה 
אבא שלה אומר שזה אסור. … היא גם לא אמורה להרגיש ככה כי זה אסור

כולם מסביבה אומרים שזה אסור, אוסרים לגמרי על אפילו אחוז אחד של 
 רגשות שהם לא פלטונים כלפיי בחורה.

ה את הקשר של הפפיון שהחזיק את אלי חלצה את נעליי הספורט והותיר
 שיערה בקוקו גבוה. היא נאנחה, הדליקה את הטלפון ואז שלחה לבקי הודעה:

 

 אלי:

בקי! אני יודעת שראית אותי כבר הערב, וכנראה נמאס לך ממני )כדאי לך 

 לי תסמסי. שלנו התוכנית את ביחד נראה? לבוא רוצה אבל(, ��שלא 
 .ASAP בחזרה

 

את הטלפון בעדינות לצידה והשעינה את הראש אחורה. היא ואז היא זרקה 
נזכרה איך שנים לפני, בקי הייתה הבחורה הראשונה שאלי הרגישה רגשות לא 

 פלטוניים כלפיה.

הרגשות האלה שהיא ניסתה להדחיק בכל כוחה, הזכירה לעצמה שוב ושוב 
ישה שלא משנה כמה יפה החיוך של בקי, או הצחוק שלה, או איך שהיא מרג

 …שלמה רק בסביבתה

כל הפרטים האלו לא משנים כי זה אסור. זה מה שהיא אמרה לעצמה, זה 
 אסור.

 

 בקי:

 חמש דקות אני אצלך:(

 

מאז היא התגברה על הרגשות האלו. זה סיפור שנשאר בעבר, היא הזכירה 
החבר המאוד … מה. וחוץ מזה, יש לה עכשיו את אנדרו, שהוא החבר שלהלעצ

 חתיך ואתלטי שלה.

 "היי!"



 אלי קפצה כשבקי נכנסה בדלת פתאום, והיא כיווצה את המצח.

 "הערתי אותך?" בקי שאלה, "הייתי צריכה לדפוק בדלת?"
  אלי אמרה והתיישרה. "כנראה שנרדמתי לקצת."…" "לא, לא

השעון, ואז הרימה מבט לבקי עם חיוך, "לא צחקת כשאמרת היא הסתכלה על 
 שתיהי פה תוך חמש דקות."

"אני מהירה," היא השיבה לה ואז התיישבה לידה עם שקית. "הבאתי שתי 
זאק אפרון החתיך והייסקול קופסאות גלידה, רק בשבילי, בשבילך, ובשביל 

 "מיוזיקל.
חורה בדרמטיות, "אני לא "הוא כזה חתיך!" אלי אמרה והשעינה את הראש א

 חושבת שאני מסוגלת להתמודד עם כמה שהוא חתיך."
למען האמת, אלי תמיד אהבה יותר את הדמות של ונסה הדג'נס, אבל היא לא 

 ממש רצתה להגיד את זה לבקי. היא זרמה איתה.

היא לא דיברה עם אף אחד, אף פעם, על המחשבות האלה שצצות מדי פעם, 
אפילו לא עם בקי, שהיא … יא מרגישה מדי פעםעל הרגשות האלו שה

 החשיבה כחברה שלה. היא ידעה שבקי לא תשפוט אותה, אבל זה לא משנה.

 …מה אם היא תגיד לאחרים? מה אם היא כן תשפוט אותה? מה אם

 "טוב!" הקול הצייצני של בקי העיר את אלי ממחשבותיה, "שנראה את הסרט?"
 בגלידה.אלי חייכה, לקחה כף ותקעה אותה 

 

השעה הייתה מאוחרת כשאלי מצאה את עצמה שפוכה על הספה. שתי 
קופסאות הגלידה נחו על השולחן, ריקות לגמרי. בחיקה שכבו שקיות חטיפים 
ריקות, ובצד השני שכבה בקי, ישנה. היא נראתה כל כך יפה כשהיא ישנה, כל 

 כך שלווה. זה גרם לבטן של אלי להתהפך.

יפה מעל בקי, כדי ללחוש לה להתעורר. היא לא רצתה היא נשענה קדימה, ט
 להבהיל אותה.

 …אבל משהו בה גרם לה לעצור ולהתבונן בבקי הישנה לכמה רגעים

 "היי בנות!"

אלי קפצה בבהלה, וגם בקי, אבל היא קפצה מהר מדי שראשה נחבט במצחה 
 של אלי.

 "אאו!!"

שתיהן צחקו, ואז הסתובבו להסתכל אל מקור הקול, שהתברר להיות של אבא 
 שלה, שעמד בקצה המדרגות.

 "אתן נהנות?"
 "אבא!" אלי אמרה בהפתעה, "מתי הספקת להגיע?"

 "הגעתי כשצפיתן בסרט. לא רציתי להפריע לכן."

  "אה. אוקיי."

שהקול שלו  "למה את מחכה? תאספי את כל הבלאגן הזה." הוא אמר, ולמרות
היה רגוע, משהו במה שהוא אמר הרגיש לה תוקפני. כאילו היא חייבת לאסוף 

 את זה עכשיו, כאילו הוא בטוח בזה שהיא תשכח לאסוף את זה אחר כך.

אבל בלי להוסיף מילה, אלי קמה ואספה את שקיות החטיפים ואת קופסאות 
 הגלידה. בקי נשארה על הספה ודיפדפה בין מגוון הסרטים.

 "אין לכן בית ספר מחר?"
  בקי ואלי הסתכלו אחת על השנייה, ואלי משכה כתפיים.



"יאללה, קדימה, תקחו את עצמכן ותעלו למעלה, אוקיי?" דיוויד אמר עם חיוך. 
 אלי הינהנה, חייכה אליו חצי חיוך, וגררה את בקי למעלה.

 

"משחק "אז," בקי אמרה כשאלי ציחצחה את שינייה והיא שכבה על המיטה. 
 טוב היום."

"משחק מעולה," אלי השיבה ואז ירקה לתוך הכיור, "אבל חבל שאנדרו היה 
 צריך להרוס את זה בזה שזרק לבחורה המסכנה כדור היישר לפרצוף."

 "חשבתי שאת שונאת אותה."

אלי עצרה לרגע, הסתכלה על עצמה במראה ואז שטפה את פיה. "אני חושבת 
 גזמתי, אנדרו מקבל אגרופים כל שני וחמישי."שהייתי קצת קשה אליה. סתם ה

 "אה, זה בגלל אנדרו? חשבתי שזה בגלל שהיא לסבית."
הבלונדינית הסתובבה במידית. "מה? מה פתאום? למה שאני אשנא מישהי 

 בגלל הנטיה המינית שלה? ככה את מכירה אותי?"
… אחר"חס וחלילה!" בקי מיהרה להוסיף, "פשוט לא יכולתי לחשוב על הסבר 

הסתכלת עליה עם המבט הרצחני הזה בעיניים שלך, את יודעת, המבט הזה 
 היה הורג אותה בשניות?" -שאם מבטים היו יכולים להרוג 

היא צחקה ואז נשכבה לצד בקי. "זה ממש לא בגלל שהיא לסבית, אני מבטיחה 
 לך. וחוץ מזה, הזמנתי אותה לשבת איתנו מחר בארוחת הבוקר."

 תנה לאלי מכה עדינה בזרוע, "תראי אותך, מתחברת עם אנשים.""נייס!" בקי נ
 את מגזימה. סך הכול הצעתי לה לשבת איתנו מחר."מתחברת עם אנשים "

 "נו, זה התקדמות."
 אלי חייכה ואז כיבתה את המנורה שלצד המיטה. "לילה טוב בקי,"

 "לילה טוב אלי."

י לקח לפחות שעה עד ושתיהן סגרו את העיניים. בקי נרדמה מהר, אבל לאל
שהיא הרגישה את עינייה נעצמות. בשעה הזאת, היא שכבה עם עיניים פקוחות 

 …ובהתה בתקרה, חושבת על מה שבקי אמרה לה, חושבת על דילן

 הלך עליה. הלך עליה לגמרי.

 

 6פרק 

 הפרק שבו אף אחד לא מוכן

 

השעה הייתה רבע לשמונה כשהשעון של אלי צילצל בחוזקה והעיר אותה 
 משנתה. היא שיפשפה את עינייה ושלחה את ידה לכבות אותו.

היא סובבה את ראשה, וראתה את בקי, ששכבה עם הגב אליה על הצד. היא 
 נזכרה שבקי נשארה לישון אצלה, וששתיהן צריכות להתארגן ללימודים.

ושיטה את ידה ונידנדה את כתפה של חברתה בעדינות. היא ה…" "היי, בקי
 …""צריך לקום, יש לימודים

בקי אמרה בקול ישנוני, ואלי …" "הלימודים יכולים ללכת לאת יודעת איפה
  התנשפה.

 …""בקי, קדימה

 בקי נאנחה ואז הסתובבה אליה וחייכה. "בוקר טוב, סאנשיין."

בוקר טוב דובשנית. עכשיו, קומי להתארגן! קדימה קדימה אלי חייכה בחזרה. "
 קדימה."



ואז בקי קפצה מהמיטה וצחקה. היא פתחה את הארון של אלי וכיווצה את 
 …?"מצחה, "מה תלבשי היום

"אני כבר אמצא לעצמי מה ללבוש," אלי נעמדה מאחוריה והסתכלה על תכולת 
 הארון. "תמצאי לך קודם משהו."

פשוטה ומכנס מהארון, ואלי עדיין עמדה מול הארון, מנסה בקי לקחה חולצה 
 לחשוב על האאוטפיט המושלם.

"קדימה, נסיכה," בקי אמרה כשיצאה מהאמבטיה, לבושה. "את צריכה 
 להתארגן!"

 …""אני יודעת, אבל אני לא מצליחה לחשוב על אאוטפיט להיום

בילבול ואז בקי אמרה ב…" "את בדרך כלל לא מתאמצת לחשוב על אאוטפיטים
 פנייה הוארו, "זה בגלל שהתלמידה החדשה באה לשבת איתנו היום?"

 "מה?!" אלי זעקה, "לא! זה לא קשור אליה בכלל."
 …"בקי ציחקקה. "בטח, בטח

"אני רצינית," אמרה, ובלי ששמה לב, קולה הפך להיות קשה יותר. "אל תגידי 
 דברים כאלה."

רתי? שאת מתרגשת שהתלמידה החיוך נמחק מפניה של בקי. "מה כבר אמ
 החדשה תבוא לשבת איתנו?"

 "את רמזת שיש לי רגשות אליה!"
היא התנשפה ואמרה בכעס. "ובכן, אלי, זה מה שאת חושבת. אני לא רמזתי 

 כלום."

 אלי לקחה כמה רגעים ואז לקחה נשימה עמוקה. "נכון, אני מתנצלת. נסחפתי."

אז חייכה, "שטויות, אני סתם בקי הסתכלה עליה במבט ריק לכמה רגעים ו
צוחקת איתך! עכשיו, תני לי לבחור לך אאוטפיט, ובזמן הזה תלכי לשטוף 

 …"פנים

היא נכנסה לאמבטיה והסתכלה על עצמה במראה. היא ראתה שהיא קצת 
ובקי בכלל לא … חיוורת, הרי כל העניין הזה עם מה שבקי אמרה הבהיל אותה

 …י פשוט קפצה למסקנות, ואמרה כלום, היא לא רמזה כלום, אל

אלי ניערה את ראשה ושפכה מים קרים על פרצופה. היא עשתה את זה למשך 
כמה דקות, עד שהרגישה שהיא רגועה יותר. היא יצאה מהאמבטיה עם חיוך 

 ומצאה אאוטפיט בשבילה שוכב על המיטה.

היא לבשה את האאוטפיט מהר, לקחה את התיק שלה, וירדה למטה. היא 
 בקי יושבת ואוכלת חביתה עם אחיה הקטן.מצאה את 

״בוקר טוב,״ אמרה אלי בעליזות ונשקה ללחיו של אביה, שהרים את מבטו 
 מהעיתון כדי לחייך אליה.

״מישהי פה עליזה.״ הוא אמר, ואלי משכה בכתפיה בתגובה. היא לא רצתה 
לספר לו על זה שהיא קצת מתרגשת לזה שהתלמידה החדשה באה לשבת 

לא היה לה אכפת. אלי  -לא רצתה לדעת מה דעתו על זה, ובכנות  איתם, היא
 פתחה את המקרר כדי לקחת תפוח פשוט ואז העבירה יד בשיערה.

 ״קדימה, בקי,״ אלי אמרה ונגסה בתפוח. ״אנחנו מאחרות לבית ספר.״

בלי להגיד מילה, בקי קפצה מהכיסא שלה וחייכה לאימה של אלי. ״תודה, 
 עימה.״החביתה הייתה ממש ט

 ״בכיף, מתוקה. עכשיו לכו, שלא תאחרו ללימודים.״

 אלי נתנה לאימה נשיקה מהירה, ויצאה מהדלת ביחד עם בקי.



 

דילן נכנסה לבניין בית הספר בשקט עם ידיים בכיסים. היום היה יום מיוחד, כי 
זה היה היום שבו היא הייתה אמורה לשבת עם אליזבת' המעודדת הבלונדינית 

 וקליקת החברים המעצבנים שלה.והעליזה, 

העובדה שהיא מתקרבת יותר לבחורה  -היא לא ידעה מה ריגש אותה יותר 
  הבלונדינית והמהממת ההיא, או האקשן שכל האירוע הזה עלול להביא.

דילן חיה בשביל האקשן, היא אהבה אותו. הוא ריגש אותה ולפעמים אפילו 
  הצחיק אותה.

ריה אחרי ששיעורי הבוקר הסתיימו והגיע היא עשתה את דרכה אל הקפיט
הזמן להפסקת הבוקר. כאשר היא נכנסה, היא סרקה את מבטה על מנת למצוא 

 את הבלונדינית וחבריה.

"היי!" אמר מאחוריה קול, מה שגרם לה לקפוץ בבהלה. היא הסתובבה לראות 
 את אלי צוחקת.

 ל אותך.""אני מצטערת," היא אמרה בקול מתוק. "לא התכוונתי להבהי

 "זה בסדר." אמרה דילן עם חצי חיוך, "בוקר טוב."
 "בוקר טוב!" אלי השיבה בעליזות, "בואי שבי איתנו."

 -ואז היא הובילה אותה לשולחן בקפיטריה, שבו ישבו כל החברים של אלי 
 כלומר, החברים של אנדרו ובקי.

היא טפחה  "שבי, אל תתביישי." אלי אמרה לה בקול שקט יותר, ואז התיישבה.
 על המקום הפנוי שלידה, ואנדרו עיקם את אפו.

 "מה היא עושה פה?"

דילן התיישבה כשאלי סובבה את ראשה להסתכל על אנדרו עם שתי גבות 
מורמות, "הזמנתי אותה לשבת איתנו. ואתה יודע, אתה אולי רוצה להיות נחמד 

 יותר אליה, בהתחשב בעובדה שכמעט שברת לה את האף אתמול."

 "-זה בסדר באמת"

"מה שתגידי," אנדרו אמר והסתובב בחזרה לחבריו, והמשיך את השיחה 
 שניהל איתם לפני שעצרה אותו. אלי התנשפה, ובקי חייכה אל דילן.

 "בוקר טוב."
 "בוקר טוב," דילן ענתה בחזרה בנימוס, ואז נגסה בכריך שאכלה.

רים שבשולחן, ואז "היי!" אלי אמרה בקול כדי להשיג את תשומת הלב של החב
 הצמידה את הידיים אחת לשנייה. "אנחנו הולכים לבאולינג היום, נכון?"

 "אה, אני לא יכול." אנדרו אמר, "יש לי עניין משפחתי."
 "אני מתאמן עם ג'ונס."

 "אני צריך לשמור על החתול של השכנה שלי."
אלי הסתובבה להסתכל על בקי, שהנידה בראשה לשלילה. "ארוחה 

 ית."משפחת
דילן אכלה מהכריך שלה בשקט כשאלי הסתכלה אליה עם חיוך ידידותי, "ומה 

 איתך? יש לך תוכניות היום?"
 "-דילן הניחה את הכריך שלה. "לא, לא ממש…" "אה

 "מעולה, אז את באה איתי לבאולינג הערב," אלי הסתכלה עליה, "נכון?"

 …""אה
מחכים בציפייה למה  שאר האנשים בשולחן פשוט בהו בשתיים, כאילו הם

 תהיה התגובה של דילן.



 "בטח," דילן אמרה עם חיוך. "אני אאסוף אותך בשמונה?"
אלי הינהנה וחזרה לאכול. אנדרו ירה אל דילן מבט ארסני, אבל היא התעלמה 

 והתעסקה באוכל שלה.

 

השעה הייתה שמונה בערב כשדילן עצרה את המכונית שלה מול הכתובת 
ית שלה היה די ענק, אבל דילן לא הייתה ממש מופתעת. שאלי נתנה לה. הב

 רק הבגדים שהבלונדינית הייתה לובשת היו נראים כמו בגדים של מיליון דולר.

היא הסתכלה בשעון של הטלפון שלה. השעה הייתה בדיוק שמונה. היא נאנחה 
 והסתכלה מחוץ לחלון.

ה בשעה שהן היא הגיע -היא שנאה את העובדה שהיא הגיעה כל כך מוקדם
בשמונה גרם לה להיראות נואשת. והיא לא רצתה בדיוק קבעו בה, אבל להגיע 

 להיראות נואשת.

היא ראתה את אלי מסתכלת עליה מבעד לחלון, ונופפה אליה. דילן נופפה 
 בחזרה ואלי יצאה מהבית אליה.

 "היי!" היא אמרה בקול עליז כשנכנסה למכונית וסגרה את הדלת אחריה.

 "-אני מצטערת ש"
"הגעת בזמן," אלי קטעה אותה. "אני שונאת שאנשים מאחרים. זה תמיד או 

 שהם מקדימים או שהם מאחרים, את יודעת?"
 דילן חייכה. "לאן הולכים?"

 "לבאולינג ההוא במרכז העיר, את יודעת איפה הוא?"
 "אהא, אמא שלי ואני הולכות לשם כל הזמן." היא השיבה והחלה לנסוע.

ם אני ואמא שלי. אני הולכת לשם תמיד," הבלונדינית הוסיפה ואז חייכה. "ג
 "מה שיתן לי את היתרון עלייך."

 דילן התנשמה בהפתעה. "מה את אומרת?"
 "שאני אנצח אותך."

 "היית רוצה."
אלי צחקה, ואז חזרה להתעסק בטלפון שלה. דילן הסתכלה עליה לרגע, היא 

 שנפל על כתפיה. הייתה מהממת בשמלה אדומה ושיער

 אולי לערב הזה יש עוד סיכוי להיות מוצלח.

 

השעה הייתה תשע ורבע בערב כשאלי ודילן ישבו בדיינר במורד הרחוב. זה 
היה אחרי שהן שיחקו באולינג והסכימו שבהתחשב בעובדה ששתיהן רעבות, 

 כדאי שהן ילכו לאכול משהו.

י יכולה לשאול שאלה? את "אז," אלי שברה את השתיקה שהייתה ביניהן, "אנ
 לא חייבת לענות עליה אם היא יותר מדי אישית."

 "לכי על זה."

 איך הבנת שאת לסבית?"… "איך
דילן נראתה מופתעת מהשאלה, אבל היא הניחה את ההמבורגר בחזרה על 
הצלחת ואז הניחה את שתי כפות ידיה השלובות אחת בשנייה על השולחן. 

וואו,  הסתכלתי על בנות, אמרתי … אישית פשוט "אצל כל אחת זה שונה, אצלי
 זהו?"… ו

 "זהו?"
אבל זה הסיכום  -"ובכן, התהליך בדרך להבנה היה קצת יותר מסובך מזה



 הקצר של זה, כן."
 "הו, מגניב."

 "למה את שואלת?"

 אלי משכה בכתפיה. "תמיד הייתי סקרנית."
 "לגבי משיכה מינית?"

 לה, אז היא פשוט שתתה מהמילקשייק. אלי שתקה. היא לא ידעה מה לענות

איזה יום וחצי, לא אויבות "תראי," דילן התחילה להגיד, "אני יודעת שאנחנו 
אבל אם יש לך משהו שאת רוצה לדבר עליו, את תמיד מוזמנת לדבר איתי 

 עליו."

 אלי הינהנה והן המשיכו לאכול.

 

 כעבור חודשיים

אויבות וניסו להסתדר אחת עם עבר חודש מאז שאלי ודילן הפסיקו להיות 
השנייה, משמע הן התחילו לבלות אחת עם השנייה יותר. דילן הייתה נחמדה 

אל אלי, והיא תמיד ענתה על כל שאלה שהייתה לה )במידה ויכלה לאכול(. זה 
כבר היה הרגל שדילן הייתה באה ומתיישבת איתם בארוחת בוקר, והייתה באה 

התרגלו לראות אותה איתם, חוץ מבקי ואנדרו. כולם  -איתם לבילויים לפעמים 
שהוא שונא, מבלה  -היה נראה שלאנדרו לא נוח עם זה שהבחורה החדשה

יותר מדי עם החברה שלו. ובקי גם לא נראתה ממש נוח עם זה, אבל זה לא 
היה נראה כמו משהו אישי נגד דילן. יותר נגד האיום שהיא מטילה על גורל 

 החברות של שתי הבנות.

היא  -אז הפגישה של אלי ודילן בבאולינג, ומאז השאלה שאלי שאלה את דילןמ
הרשתה לעצמה לחשוב יותר על הנטייה המינית שלה. היא ראתה איך דילן 

הייתה הולכת בגאווה וביטחון מסביב, לא מתביישת בנטייה המינית שלה ובמי 
יא עקבה שהיא, בהיותה לסבית, וזה נתן לאלי השראה. רק בשבוע האחרון, ה

אחרי העצה של דילן, ולקחה אחד מהשאלונים של "האם אני לסבית?" 
מה שגרם לאלי לחשוב שכדאי לה לנסות שאלונים  אולי,)התוצאה שלה הייתה 

 אחרים, אבל זה משהו לפעם אחרת(.

עכשיו היא ישבה בקפיטריה, עם החברים שלה, ועם דילן לצידה כמו תמיד. 
משהו על איך  -הפעם, היא סיפרה על עוד סיפור מעניין מהתיכון הקודם שלה 

היא היכתה את סגן המנהל והשעו אותה לחודש. אלי לא ממש הקשיבה, היא 
ה סיפרה הייתה עסוקה בלהסתכל עליה ולעקוב אחרי תנועות הידיים שלה בעוד

בהתלהבות על האירוע. מאחוריה, בקי הסתכלה על אלי, בחנה את הדרך שבה 
 …היא בהתה בבחורה הברונטית. ואז, היא החליטה

"היי, אלי," בקי אמרה בקול נמוך יותר, כדי שרק אלי תשמע. היא נגעה בזרועה 
 קלות, ואלי הסתובבה להסתכל עליה עם חיוך.

 ובקי חייכה."מ'מצב?" היא שאלה בקול מתוק, 

 "תגידי, רוצה לבוא אליי היום?"
 "-"בטח, אני אשאל את דילן אם היא רוצה לבוא

 כמו הימים הישנים."… "לא, אני מתכוונת, רק את ואני
אלי כיווצה את מצחה. "כמו הימים הישנים? שום דבר לא השתנה בינינו, בקי, 

 אני מבטיחה לך."
 "אז, את תבואי אליי היום?"



ע, ובקי ראתה את הגלגלים במוחה מסתובבים. לפני חודשיים, אלי חשבה לרג
 אלי לא הייתה חושבת לפני שהייתה עונה לבקי שאכן תוכל להיפגש איתה.

 "בטח," היא ענתה לבסוף עם חיוך מתוק, "רק תגידי לי מתי."
 "מעולה."

ואז הן חזרו לאכול, ואלי חזרה לבהות בדילן. אבל בקי התעלמה מזה, והחליטה 
יב לסיפור שדילן סיפרה הפעם. היא הייתה יותר רגועה בידיעה שאכן להקש

 תוכל להיפגש עם אלי היום, ושהיא לא איבדה אותה לגמרי.

 

השעה הייתה שעת ערב מאוחרת כשבקי שכבה על הבטן על המיטה בחדרה 
וקראה באיזה ספר שהיה לה. היא שמעה צעדים הולכים ומתגברים, ובסופו של 

 פתחה ואלי נכנסה לתוכה עם חיוך.דבר דלת החדר נ

 "כמה זמן לא הייתי בחדר הזה!"
 "כן," בקי מילמלה. "כי היית עסוקה בלבלות עם דילן."

 "הא?" אלי אמרה, "לא שמעתי אותך."

 "לא משנה," היא חייכה וסגרה את הדלת. "רוצה לראות הייסקול מיוזיקל?"
 "אה, חשבתי שכדאי שננסה סרט שונה הפעם?"

 בקי התנדף. "אבל אנחנו תמיד רואות את הסרט הזה." חיוכה של
אבל אני "חשבתי שכדאי לגוון," אלי התיישבה על המיטה עם חיוך. "תחפשי 

 "מעודדת.

בלית ברירה, בקי נאנחה ולקחה את השלט וחיפשה את הסרט הרצוי. כאשר 
היא מצאה אותו, היא הפעילה את הסרט, והשתיים נשכבו אחת לעד השנייה 

 הסרט הראה את הקרדיטים של הפתיחה.בעוד ש

 

הסרט נגמר, ואלי קמה להדליק את האור. על המיטה היו קערות חטיפים 
 )שעכשיו היו ריקות(, עטיפות של מסיכות פנים, וקופסת גלידה ריקה.

 "סרט מהמם, הא?" אלי אמרה עם חיוך ובקי הינהנה. "מאיפה שמעת עליו?"
 "אה, דילן המליצה לי."

 ברור.

," אלי אמרה לפתע, ואז הוציאה שמלה צהובה מהתיק שלה. "יש לאבא "טוב
שלי מסיבה חשובה במשרד בסוף השבוע, ואני צריכה את עזרתך בלהחליט אם 

 השמלה הזאת טובה או לא."
בקי לקחה את שקית הדובוני גומי שהייתה על המיטה והקפיצה לפה שלה דובון 

 גומי, "ממה שאני רואה זה נראה ממש סבבה."
"לא, אני מתכוונת, עליי." אלי הסבירה, "אני הולכת למקלחת ואז את תגידי לי 

 מה דעתך?"

בקי הינהנה, וחיכתה לאלי שתצא מהמקלחת. אחרי כמה רגעים היא יצאה 
 מהמקלחת, לבושה בשמלה הצהובה, ונראית מהמם לגמרי.

בקי אמרה. אלי נראתה מהמם, והיא צחקה כשראתה את עיניה " וואו,"
 הפעורות של בקי.

"את בטוחה במאה אחוז שזה נראה טוב? אמא שלי אמרה לי שהשמלה נראית 
 סבבה אבל כדאי שאני אוודא איתך קודם כי היא סומכת עלייך."

על "הו, וואו, אמא שלך עד כדי כך סומכת עליי?" בקי ענתה עם חיוך והניחה יד 



 החזה, "לכבוד הוא לי."
 אלי צחקה שוב והתיישבה על הרצפה מול בקי.

 "ואת יודעת מה? אני בטוחה שתראי הכי יפה שם."
 "את מגזימה."

בקי התחילה להגיד, ואז לקחה את …" "אני לא! את תיראי מדהים אפילו עם
 הטוש שהיה על השולחן שלה. "זקן קטן."

צה עליה וניסתה לצייר זקן על הפרצוף "לא!" אלי צווחה ואז צחקה כשבקי קפ
שלה עם חיוך. ואז, משום מקום, אלי עצרה אותה. היא כבר לא חייכה, היא 

 הסתכלה לתוך עיניה עמוק במבט רציני.

בקי הסתכלה אליה בחזרה, והיא התחילה לדאוג מהמהירות שבה האווירה של 
 הרגע השתנתה. ולפתע, אלי נישקה אותה.

ה עדינה, שפתיה טעמו כמו שילוב של תפוצ'יפס, גומי, היא נישקה אותה בצור
ופטל. בקי הייתה די בהלם, אבל היא לא התנתקה. לא בפעם הראשונה, בכל 

  מקרה.

 …"אחרי כמה רגעים, היא התנתקה בעדינות והסתכלה עליה. "אלי
 אלי הסתכלה עליה בחזרה, קצת בהלם, ואז התפקעה מצחוק.

 "מה?"
 אלי אמרה, "זה סתם היה בצחוק. נשיקה של חברות." "אני לא הייתי רצינית!"

 "פעם אחרונה שבדקתי, חברות לא מתנשקות על הפה?"
"החברות בסרט עשו את זה. סתם רציתי לנסות." היא השיבה עם חיוך, ולמרות 

 שבקי לא האמינה לה, היא משכה בכתפיה.

 "את מנשקת מעולה," בקי אמרה לה עם חיוך. "בשביל מה שזה שווה."
 "הו, תודה!" אלי אמרה עם יד על החזה וצחקה.

 

אחרי שדילן עזבה את הבית של בקי, היא הלכה במורד הרחוב במהירות 
 …ובלחץ. היא התחילה להילחץ מכל מה שקרה בחדר, מהנשיקה

  …מה אם בקי תספר לאנשים? מה אם ההורים שלה יחשבו

, לוודא איתה לרגע אלי רצתה להסתובב ולרוץ בחזרה לתוך הבית של בקי
שהיא לא מספרת לאף אחד ושהיא האמינה לה שהיא סתם רצתה לשחק 

ולהשתעשע. היא לא ידעה אם בקי האמינה לה מקודם, והיא מאוד קיוותה 
  שהשקר שלה היה אמין.

מה היא חשבה לעצמה? למה היא עשתה את זה? למה היא לא יכלה לחשוב 
 …אפילו רגע אחד לפני שהיא עשתה מה שהיא עשתה? לעזאזל

 ואז היא פשוט הלכה לבית שלה בשקט, מתפללת שהכול יהיה בסדר.

 

בבוקר שלמחרת, בארוחת הבוקר, כשאלי נכנסה לקפיטריה, היא לא ראתה את 
יל איתם. היא סרקה במבטה בחיפוש אחרי חברתה בקי יושבת בשולחן הרג

הטובה, ואז מצאה אותה יושבת עם הבנות ממגמת הכימיה שלה. אלי ניגשה 
לשולחן ונגעה בכתפה של בקי, שהסתובבה להסתכל עליה. החיוך שמקודם 

היה על פניה כאשר דיברה עם חברותייה מהמגמה נמחק, ועכשיו הוחלף במבט 
 מופתע.



 "אלי."
 י," היא אמרה בקול מתוק. "אני יכולה לשאול אותך לשנייה?""היי, בק

 בקי הינהנה, קמה, והן הלכו ביחד לצד.

 זה בגללי?"… "למה את לא יושבת איתנו? זה
"מה? לא! אלי, באמת שהכול בסדר. פשוט הבנות מהמגמה הזמינו לשבת איתי 

ימים של היום, ולשם שינוי רציתי לשמוע דברים אחרים שהם לא הסיפורים האל
 …"דילן

 "לדילן אין סיפורים אלימים."

ואז בקי הסתכלה עליה בשקט לכמה רגעים, ואז המשיכה לדבר, "בכל מקרה, 
וגם אני זרמתי עם  -זה באמת לא בגללך. אני האמנתי לך אתמול, למה שאמרת

 הנשיקה רק כי זה היה משהו שהוא בדיחה. מצחיק. אל תדאגי."

 אני אראה אותך אחרי הבית ספר?"אלי הינהנה עם חיוך. "טוב, 

 בקי הינהנה, ושתיהן שבו לשולחנות שלהן.

אמת. לא, לא הכול היה בסדר, כי לאט -מאוחר יותר, התברר שבקי דיברה חצי
לאט הן התחילו להתרחק אחת מהשנייה. בקי התחילה לבלות עם החברות 

 שלה מהמגמה, ואלי ודילן התחילו לבלות הרבה יותר. הכול השתנה.

 

 כעבור חמישה חודשים

השעה הייתה שבע ארבעים וחמש בבוקר כשאלי התעוררה, ראשה היה על 
הצד של הרגליים של המיטה, ודילן שכבה לצידה, אבל ראשה היה על הכרית 

 ורגליה היו מול הפרצוף של אלי.

"איו!" אלי דחפה את הכפות רגליים של דילן מהפרצוף שלה, והברונטית 
 התחילה לצחוק.

 מת ככה, לא אשמתי.""נרד
 "ולא יכולת להזיז אותי בחזרה?"

 "ולמנוע ממך את המראה היפהפה שהן הכפות רגליים שלי?"
אלי חייכה אליה בשעשוע וקמה מהמיטה לסדר את שיערה. מאז שאלי ובקי 

התרחקו, אלי ודילן התקרבו, והן התקרבו ממש. הן היו ישנות אחת אצל 
אלי סיפרה  -שלא היו מספרות לאף אחת השנייה, סיפרו אחת לשנייה דברים

לה דברים שלא סיפרה אפילו לבקי. מסיבה כלשהי, היא הרגישה יותר נוח עם 
 לספר דברים מסויימים לדילן מאשר לבקי.

 "אז," דילן אמרה ושכבה על הבטן. "שבוע הבא נשף."
"מה? באמת?" אלי הסתובבה להסתכל עליה, ואז הרימה את מבטה להסתכל 

שנה שהיה תלוי לצידה. עיגול אדום ובוהק הקיף את התאריך של על הלוח 
 שבוע הבא. אלי התנשפה.

 "יש לך כבר שמלה, נסיכה?"

ואז אלי הרגישה את ההרגשה הזאת שוב, את ההרגשה החמימה הזאת 
שהרגישה בכל פעם שדילן הייתה מקניטה אותה או קוראת לה באיזה כינוי. 

זאת הרבה. לעיתים קרובות, ההרגשה לאחרונה, היא הרגישה את ההרגשה ה
הזאת שנהגה להרגיש כשהייתה בסביבת בקי, כשאלי עוד חשבה על 

האפשרות שיש לה רגשות לחברתה המתולתלת. אבל עכשיו זה היה שונה, כי 
דילן הייתה שונה מבקי. שונה לגמרי. היא הייתה מצחיקה, היא הייתה אמיצה, 

מסויימים )מה שלפעמים הביא  היא לא חשבה פעמיים לפני שעשתה דברים



עליה עונשים וגרם לצרות, אבל אלי אהבה את זה. אף פעם לא היה רגע דל 
 איתה.(

"אלי?" דילן שאלה שוב, הפעם בקול רציני יותר. אלי הסתובבה להסתכל עליה 
 עם חיוך מאולץ,

 "יש לי כמה אפשרויות, אם תוכלי לעזור לי לבחור."
" היא התיישרה -יה זאת שתעזור לך לבחור"הו, לא, את לא רוצה שאני אה

 לישיבה. "אני גרועה בדברים האלה. את יודעת את זה, נסיכה."
אלי הנידה בראשה לשלילה. "אני סומכת עלייך. וזה הרבה יותר חשוב מאם את 

 מבינה בדברים האלה או לא, נכון?"
 דילן היטתה את ראשה הצידה וחייכה. "תראי לי את האפשרויות."

מה אפשרויות, אלי יצאה מהאמבטיה עם שמלה כחולה כמו הים, שאליה אחרי כ
 דילן הגיבה במחיאות כפיים ותרועות.

 "מדהים! יוצא מהכלל! מעולם לא נעשה לפני! מדהים!"

 הבלונדינית צחקה. "את מגזימה."
 "אוקיי, אולי התגובה שלי מוקצנת קצת. אבל השמלה הזאת מדהימה עלייך!"

לידה. "את זוכרת איך שבתחילת השנה לא סבלנו אחת  אלי חייכה והתיישבה
 את השנייה?"

"הו, כן, היית סנובית מעצבנת ובלונדינית. ובכן, את כבר לא סנובית, אבל את 
 עדיין מעצבנת. ובלונדינית."

  אלי דחפה אותה קלות, ודילן צחקה.

"אני שמחה שיש לי אותך בתור חברה," אלי אמרה. "החיים שלי השתנו מאז 
 נכנסת אליהם."ש

 צד רך שאני רואה בך?"… דילן השתנקה. "וואו, אליזבת', האם זה
 "אל תתלהבי יותר מדי."

דילן חייכה לכמ רגעים לפני שהשיבה, "ובכן, אני גם שמחה שיש לי אותך בתור 
 חברה. את מדהימה."

 

עברו כמה ימים, והגיע היום של הנשף. אלי הייתה בחדרה, ועשתה את האיפור 
בזמן שאמא שלה סידרה את שיערה. היא סיכמה עם דילן שהן ילכו ביחד, שלה 

להראות לכולם כמה עוצמתיות ומדהימות הן. בכל שנה הייתה הולכת עם 
אנדרו, אבל השנה הייתה שונה. השנה היה לה את דילן, והכול היה שונה מאז 

 שהיה לה את דילן.

 "אז," אימה אמרה, "מתי אנדרו אוסף אותך?"
ני לא הולכת עם אנדרו השנה." אלי השיבה, מה שגרם לאימה להסתכל "אה, א

 במבט מופתע.

 "סיכמתי שאני אלך עם דילן השנה," אלי הסבירה. "את יודעת, שווה לגוון."
 …""כן, אבל כל שנה אנחנו מצלמים אותך עם אנדרו

ובכן, השנה אתם תקבלו תמונת סלפי שלי ושל דילן. זה באמת משנה עם מי "
 אני הולכת?"

 …""אני לא יודעת איך אבא שלך ירגיש על זה

אלי הניחה את מברשת האיפור שלה והסתובבה להסתכל על אימה, "עם זה 
 שאני הולכת עם החברה הכי טובה שלי לנשף במקום עם החבר שלי?"



 שאת הולכת עם בחור במקום בחורה.""
 אלי הסתכלה על אימה לכמה רגעים, לפני ששאלה בגרון יבש. "ולך?"

 "מה?"
 "לך תהיה בעיה עם זה?"

"ברור שלא," אימה אמרה בלי לחשוב. "אבל את יודעת איך אבא שלך וכל 
 …"האמונות שלו

ר למרות שזאת הייתה האמת, וזה צרב לה בלב, היא הרגישה רגועה יות
בידיעה שלאמא שלה לא אכפת. היא ידעה שאימה אמרה הערות הומופוביות 

לפעמים, אבל זה קרה רק כשהייתה מקיימת דיון עם אביה. לאט לאט אלי 
  התחילה לחשוב, אולי רוב הדעות של אימה מושפעות מהדעות של אביה.

לן מחשבותיה נקטעו בגלל פעמון הבית שצילצל לפתע. אלי כיווצה את מצחה, די
 לא הייתה אמורה להגיע עכשיו.

"טוב, אמא," היא נתנה לאימה נשיקה מהירה בלחי ואז שמה את הנעלי בובה 
 הכחולות שלה. "אני אראה אותך מאוחר יותר הערב."

 !"-"אבל, תמונות
"אני אבקש שיצלמו אותי שם. ביייי," אלי רצה במהירות למטה, ואז חלפה על 

 אבא, אני הולכת." פני אבא שלה שישב בסלון. "ביי,

"ביי," הוא השיב לה, בלי אפילו להרים מבט. היא פתחה את הדלת לראות את 
 אנדרו.

"היי, נסיכה." הוא אמר עם חיוך, והיא רק יצאה החוצה וסגרה את הדלת 
 אחריה.

"מה אתה עושה פה, אנדרו?" היא שאלה בעוד שירדה במדרגות הקטנות 
 לכת אחריה, מבולבל.והתחילה ללכת במהירות. הוא התחיל ל

 "אוסף את החברה שלי לנשף?"
"אני לא אמרתי לך אם אני יכולה שתאסוף אותי או לא. מה אם כבר סיכמתי עם 

 מישהו אחר?"

  אנדרו אחז בזרוע שלה ועצר אותה. היא הסתובבה להסתכל עליו.

 "עם מי את כבר יכולה ללכת שהוא לא אני? את בוגדת בי?"
 לא בוגדת בך!" "מה?!" אלי אמרה, "אני

 "החבר שלך?"אז למה שתלכי עם מישהו אחר לנשף? מישהו שהוא לא 

 "כי קבעתי עם דילן!"

ואז אנדרו שיחרר מהזרוע שלה, מחייך חיוך שכזה. אלי לא הצליחה להבין מה 
 משמעות החיוך.

 "ברור שקבעת עם דילן."
 "מה זה אמור להביע?"

איתנו! כל הזמן הולכת לבילויים "שאת כל הזמן איתה! היא כל הזמן מסתובבת 
 איתנו! היא הולכת איתך לכל מקום, בכל מקום שאת נמצאת גם היא נמצאת."

 "מה הבעיה עם זה?" אלי שאלה, קולה רועד. "היא החברה הכי טובה שלי."
 "כן, אבל את מסתכלת עליה בדרך שאת אף פעם לא מסתכלת עליי."

ברור … טובה שלי, אתה החבר שלי"כן, כי זה שונה, אנדרו! היא החברה הכי 
 שהדרכים שבהם אני מסתכלת על שניכם הן שונות."

 …""לא, זה לא זה." אנדרו אמר. "זה העובדה ש
 "העבודה שמה?!"



 "שאת מסתכלת עליה כאילו את מאוהבת בה או משהו!"
ואז אלי קפאה, כאילו הרגע נתנו לה סטירה עצומה ללחי, ואז נתנו לה עוד אחת 

 יה.ללחי השני

 "אני לא.. אני לא מאוהבת בה!"
 "כן? אז למה קפאת ברגע שאמרתי את זה?"

 שאני מאוהבת בה!"… "כי אני בהלם מהעובדה שאתה חושב שאני
 "אהא."

"וגם אם הייתי מאוהבת בה?!" אלי אמרה בקול קצת יותר רם. "מה כל כך לא 
 בסדר עם זה?!"

א הייתה לו תשובה לענות אנדרו הסתכל עליה, פיו היה פעור במעט. כאילו ל
 לה, כאילו היא תפסה אותו בהפתעה.

"אני חושבת שהגיע הזמן להודות שזה לא עובד בינינו." אלי אמרה לבסוף בגרון 
 חנוק. "אני חושבת שכדאי שניפרד."

 "-"אליזבת', לא

אבל היא רק הסתכלה עליו במבט עצבני בלי להגיד כלום. באותו הרגע הגיעה 
דילן במכונית שלה עצרה מולם. החלון ירד, ודילן ישבה במושב  -דילן, יותר נכון

 הנהג. שיערה נפל על כתפיה, והיא לבשה חליפה.

 "את מוכנה, נסיכה?"

אלי הסתכלה מבט אחרון על אנדרו לפני שפתחה את הדלת ונכנסה. ואז הן 
 נסעו הרחק ממנו.

 "על מה היה כל העניין שם?"

 ו.""סתם," אלי אמרה בקלילות. "נפרדנ
 "הו."

ואז שתיהן שתקו, ודילן הוסיפה. "הייתי אומרת שאני מצטערת, אבל אני די לא. 
 שנאתי את הבחור."

בואי נשכח מזה, אוקיי? ונהנה מהלילה … אלי צחקה ביובש. "זה בסדר. פשוט
 הזה. הלילה הזה שלנו."

 דילן חייכה אליה ונסעה בשקט.

 

 7פרק 

 אלי מוצאת את דרכה

 

הן נכנסו לאולם בשקט, ידיהן שלובות אחת בשנייה. כולן לטשו בהן מבטים. 
חלק חייכו אליהן, חלק עיקמו את אפם בגועל, וחלק לא עשו כלום. ואלי הייתה 
בסדר עם זה, לשם שינוי. זה היה הלילה שלהן, ולא היה אכפת לה מהשאר. 

 .היה אכפת לה רק מדילן, שגררה אותה אל עמדת הפונץ וחטיפים

דילן שפכה קצת מהפונץ לכוס, ואז …" שניקח קצת מזה… "אז, מה דעתך
לקחה קצת מהתפוצ'יפס ופוררה אותו לתוך השתייה. היא לקחה דובוני גומי ואז 

  חתכה אותם לחתיכות, והפילה אותם גם לתוך השתייה.

 ?"-"דילן, מה את עושה
 "רק מכינה מתנה קטנה לאנדרו שלנו."

 ואז הניחה את הכוס על השולחן. "בלי שטויות הערב." " אלי עצרה אותה--"לא



"אבל צריך לנקום בו!" דילן אמרה בפרצוף עצוב ואלי חייכה. "לא צריך לנקום 
 בו, אוקיי? אמרתי לך, הלילה הזה שלנו. אף אחד לא חשוב כרגע."

 דילן חייכה אליה בחזרה, ואז אלי גררה אותה לרחבת הריקודים.

 

אלי ישבה על כיסא ליד שולחן  -ואיך שדילן הקפיצה אותהאחרי הרבה ריקודים, 
ועיסתה את כפות רגליה הכואבות מתחת לשולחן. היא לא הבינה איך דילן עדיין 

 הייתה מסוגלת לרקוד ולקפוץ ככה, כאילו אין מחר.

 אולי כי דילן נעלה נעלי ספורט ואלי נעלה נעלי בובה.

שזה גם היה בסדר. זה היה אחד  או שפשוט לדילן הייתה יותר אנרגיה מלאלי,
 הדברים שהיא אהבה בחברתה הברונטית כל כך.

לפתע, בקי התיישבה לידה. היא לבשה שמלה אדומה, ובשיערה הפזור הייתה 
 סיכת פרפר כסופה.

 "טוב לראות אותך." בקי אמרה, ואלי חייכה אליה חצי חיוך.

מה שהיא אהבה "אני מתגעגעת אלייך," אלי אמרה. זאת הייתה האמת. עם כ
את החברות שלה עם דילן, ואת הקשר שהן יצרו, היא התגעגעה לבקי, שלימים 

 עברו הייתה חלק משמעותי וחשוב בחיים שלה.

"גם אני מתגעגעת אלייך." בקי השיבה. שתיהן שתקו במבוכה, ואז בקי 
 הוסיפה, "אני יכולה להתוודות?"

 "לכי על זה."
 הנשיקה." בגלל… "אני כן התחלתי להתרחק ממך

אלי שתקה. היא ידעה את זה, אבל היא לא רצתה להגיד כלום. והיא רצתה 
 לתת לבקי להמשיך לדבר, להסביר את עצמה.

הכול היה מביך אחר כך. … "אבל זה לא בגללך," בקי הסבירה. "אני פשוט
ואין שום … היה בזה יותרנשיקה של חברות. ידעתי שלא נישקת אותי בתור 

 דבר לא בסדר עם זה."
  הבלונדינית הסתכלה עליה בשקט, ועיניה ניצנצו.

בקי הסתכלה עליה בחזרה, ואז על דילן, שקפצה למעלה ולמטה בהתלהבות. 
 "את מחבבת אותה, נכון?"

 אלי הסתובבה להסתכל עליה בחדות. "מה? לא!"
עם לא הסתכלת על אף אחד כמו "אלי, תעשי לי טובה. אני מכירה אותך. אף פ

 שהסתכלת עליה."
 אלי שתקה.

כולם … "אין שום דבר לא בסדר עם זה, אלי. באמת באמת. אני יודעת ש
אני יודעת שאבא שלך ממש … מסביב כל הזמן אומרים דברים שהם אחרים

 כל זה."… נגד

 היא לא הגיבה, רק בלעה רוק והסתכלה קדימה על דילן.

כף ידה והחזיקה אותה עם שלה, "זה לא משנה מה הוא "אבל," בקי לקחה את 
חושב. זה לא משנה מה הם חושבים. זה משנה מה את חושבת. ואין שום דבר 

לא בסדר עם לחבב בחורה, או לאהוב בדרך שאת אוהבת. אל תקשיבי לאף 
אל תתביישי. תלכי על זה. אין לך מה  -אחד אחר. אם את באמת מחבבת אותה

 להפסיד."
 ל אלי התחיל להרגיש יבש. "יש לי הרבה מה להפסיד אם אני אעשה."גרונה ש

כי  -"ואז מה? ואז תחיי בשקר. וזה לא שווה את זה. אני הייתי עושה את זה



אולי הייתי מאבדת את הכול, אבל לפחות הייתי יודעת שאני אמיתית לעצמי. 
 ומקשיבה לעצמי. תקשיבי רק לעצמך."

לעצור את הדמעות שהיא הרגישה שעולות אלי חייכה חיוך חמים, וניסתה 
 בעיניה. "תודה, בקס. את הכי טובה שיש."

בקי חיבקה אותה, ואלי חיבקה אותה בחזרה. הן היו כמה לכמה רגעים עד 
 שדילן רצה אליהן והן התנתקו,

"איזה כיף שם, הא?!" דילן אמרה בהתלהבות עם חיוך ענק ואז הסתכלה על 
 קוד איתי?"אלי. "נו, נסיכה, את באה לר

 …""אני לא יודעת, דילן
 "בחייך!!"

ואז השיר הקצבי התחלף לשיר סלואו. דילן עיקמה את אפה והתיישבה על 
 הכיסא בבאסה.

 "עד שקמת נגמרו השירים הכיפיים,"
"את צוחקת?" אלי אמרה בהתלהבות. "סוף סוף משהו שאני יכולה לעמוד 

 מאחוריו."
 "אני שונאת סלואו."

 אלי קמה והושיטה את ידה אל דילן. "בשבילי?"

 בקי רק צפתה בשתיהן עם חיוך רחב. היא שמחה בשביל אלי.

 דילן הסתכלה על בקי. "גם איתך היא כזאת עקשנית?"
 "כל הזמן," ענתה בקי עם חיוך. "אבל זה מה שמעולה בה, לא?"

גררה  דילן הינהנה עם חיוך לפני שאחזה בידה של אלי וקמה לעמידה. אלי
 אותה לרחבה בהתלהבות, והניחה את ידיה על כתפיה של חברתה.

"אם היית אומרת לי בתחילת השנה שהחברה הכי טובה שלי," דילן התחילה 
להגיד בעוד שהשתיים התנדנדו צד לצד. "תהיה הבלונדינית הפופולרית של 

 התיכון, לא הייתי מאמינה לך."
 "אה, באמת?"

אני לא מתחרטת על כלום. אני  -ו שאמרתי לך"אהא," דילן אמרה. "אבל כמ
 אוהבת אותך."

כשדילן שמה לב לדרך שבה אלי החווירה במהירות, היא מיהרה להרגיע אותה 
 ולהסביר שזה "רק פלטוני, אל תדאגי".

אבל אלי לא הקשיבה. היא רק הסתכלה לתוך העיניים של חברתה, ואז, בלי 
 ששמה לב למה שיצא מפיה, אמרה:

 לה לנשק אותך?""אני יכו
 עכשיו היה תורה של דילן להסתכל על אלי בהלם. "את בטוחה?"

אלי רק הינהנה. ואז דילן הצמידה את שפתיה לשל חברתה הבלונדינית, והן 
 התחילו להתנשק.

 בדיוק כשהשיר הפסיק.

כולם הסתכלו עליהן. אלי יכלה להרגיש את זה. אבל לא היה לה אכפת, היא 
  לן.המשיכה להתנשק עם די

ואז כשהן הפסיקו להתנשק, אלי הסתכלה על דילן בהלם לפני שהסתובבה 
 ורצה החוצה מהאולם.

"אלי!!" דילן צעקה אחריה, אבל היא לא עצרה. היא רצה קדימה והשאירה הכול 
 מאחוריה.



 

אלי נכנסה לביתה ונשענה נגד הדלת. גרונה היה חנוק מדמעות, והיא התנשפה 
ה מהתיכון לבית שלה. אבל היא לא יכלה לחכות מהריצה הארוכה שהיא עשת

 לאף אחד, היא הייתה חייבת לרוץ ולברוח משם.

היא הייתה בטוחה שהיא הייתה לבד, אבל אימה ישבה בפינת אוכל מול 
המחשב שלה ושתתה כוס יין. היא הדליקה את האור, מה שגרם לאלי לקפוץ 

 בבהלה.

 א. "מה קרה?""אלי, מתוקה?" אימה שאלה בדאגה וקמה מהכיס
  " אלי לא הצליחה להוציא מילה, הדמעות חנקו את גרונה.-"אני

אימה רק לקחה את ידיה והושיבה אותה בעדינות על הספה. "תירגעי, הכול 
 תספרי לי, מה קרה? מישהו פגע בך?"… בסדר

 אלי הנידה בראשה לשלילה.

 "אז מה קרה?"

 "-ילן" אלי לקחה נשימה עמוקה. "אני נישקתי את ד-"אני

אימה הסתכלה עליה בהפתעה, מה שגרם לדמעות לזלוג מעיניה מהר יותר 
 והיא הניחה את ידיה על פניה.

 …""ידעתי שככה תגיבי
 "איך?"

 "את תשנאי אותי."
"מה?" אימה אמרה בהפתעה, והורידה את הידים של אלי מפניה בעדינות. "אני 

 לא שונאת אותך. אני כל כך גאה בך."
 ה בהפתעה ודמעות זלגו מעיניה.אלי הסתכלה עלי

"למה שאני אי פעם אשנא אותך? את הבת שלי. ולא רק שאת הבת שלי, אין 
 סיכוי בעולם שאני אי פעם אשנא אותך בגלל מי שאת ובגלל מי שאת אוהבת."

 אבל אבא...." -"אבל
 "אבא לא חשוב עכשיו. רק את. את חשובה."

 בקה את אימה בחוזקה.אלי חייכה כשהדמעות זלגו מעיניה, והיא חי

 

בבוקר שאחרי, היא הכריחה את עצמה ללכת לבית ספר. אמא שלה אמרה לה 
שהיא יכולה להישאר, אבל אלי רצתה ללכת. היא לא רצתה לפחד יותר, היא לא 

רצתה להסתתר יותר. ומה שאמא שלה אמרה לה בערב לפני מאוד עודד 
 אותה.

כשהיא נכנסה לקפיטריה, כולם לטשו בה מבטים. אבל לא היה לה אכפת, היא 
 רק חיפשה במבטה את דילן. ואז התחילה להילחץ כשלא מצאה אותה.

האם היא הבריחה אותה? האם דילן שונאת אותה? האם היא לא תראה אותה 
 יותר לעולם?

בית ספר האם היא הביכה את הברונטית כל כך, עד כדי כך שהיא לא תבוא ל
 יותר?

ואלי, שהפחד שהיא איבדה את דילן התערבב עם הלחץ מכל המבטים שנעצו 
בה התלמידים מסביב, קיפלה את ידה השמאלית לאגרוף ואז, בלי לחשוב, 

 "היי, תקשיבו!"עלתה על השולחן הכי קרוב ופנוי אליה וצעקה. 

 כולם הסתובבו להסתכל עליה. ואז היא התנשפה.



שלא תחשבו שאני לא רואה את כולכם בוהים בי מבט. אני יודעת שראיתם מה "
ובכנות, לא אכפת  -קרה אתמול. אני יודעת שחלק ממכם נגעלים, או מזועזעים

 לי!"

 "אני מי שאני! ואני אחבב מי שאני רוצה! איך שאני רוצה!!"

 ואז, היא לקחה נשימה עמוקה וצעקה.

 !""ואני פאקינג לסבית!! זאת אני!

 כולם היו בשקט לכמה רגעים. אלי התנשפה, הייתה בהלם ממה שעשתה כרגע.

ואז תרועות נשמעו מהצד השני של הקפיטריה, והיא ראתה את דילן מריעה 
ומוחאת לה כפיים. כולם הסתכלו עליה, ואלי חייכה חיוך רחב. היא לא איבדה 

 אותה.

 ם היא.ואז היא ראתה את בקי מתרוממת לעמידה ומוחאת כפיים ג

ולאט לאט עוד ועוד אנשים התרוממו ומחאו לה כפיים. מה שעודד אותה לקפוץ 
 מהשולחן, לרוץ אל הצד השני של הקפיטריה, ולנשק את דילן. מול כולם.

 בגאווה. בשמחה.

  זאת הייתה היא. מי שהיא.

  והיא לא הייתה בוחרת אפשרות אחרת לעולם.

 8פרק 

 אפילוג

 

בשקט וחיכתה שיקראו בשמה. היא שיחקה עם  אלי עמדה מאחורי הקלעים
הידיים בלחץ, ליבה פעם בחוזקה, כה חזק עד שחשבה שהוא עומד לפרוץ לה 

מהחזה וליפול לרצפה. היא לא הייתה לחוצה מלהתמודד בתחרות או לשיר מול 
קהל, היא עשתה את זה עשרות פעמים. זה היה כי אבא שלה היה בקהל. הוא 

שא עבודה, וזאת הפעם הראשונה שהיא רואה אותו חזר מחופשה ארוכה בנו
 מאז שהיא הבינה שהיא לסבית. הכול השתנה, וזה הפחיד אותה.

 "אליזבת'!"

היא לקחה נשימה עמוקה וצעדה אל עבר הבמה בשקט. כולם מחאו לה כפיים, 
והיא נעמדה מול המיקרופון. היא ראתה את אביה יושב במושב ממש באמצע, 

עום מהר יותר, אבל לא היה זמן להתמהמה. המוזיקה מולה. ליבה החל לפ
 התחילה להתנגן.

וכאשר פתחה את פיה והחלה לשיר, תוך כדי שהסתכלה ישר לתוך עיניה של 
 אביה, כל הזכרונות צפו אליה:

היום הראשון ללימודים. איך היא ישבה מול המראה והסתכלה על עצמה. מי 
שהיא הייתה פעם, היא הייתה נערה בודדה שפחדה ממה יגידו הוריה, ממה 

  יגידו כולם.

איך שהיא ניסתה לשכנע את עצמה שהיא יודעת מי היא. שהיא מכירה את 
 ה.עצמה, אבל כל מה שהיא עשתה זה רק לשקר. לשקר לסביבה ול

וכשהיא אמרה לדילן שהיא מאמינה שהאורח חיים הזה, של להיות גיי הוא 
  חטא. שזה מה שלימדו אותה כל חייה.

איך היא הסתכלה לתוך עיניה של בקי והתאהבה בה לאט לאט. החברה הכי 
איך לרגע אחד היא לא ראתה  -טובה שלה, החברה שלה שהיא מכירה שנים 

 ה כמשהו אחר.אותה כחברה יותר. היא ראתה אות

 איך היא נישקה את בקי.ככה. איך היא ניסתה לשכנע את אבא שלה שהיא לא 



 איך היא נישקה את דילן בנשף ואז ברחה בבהלה, בפחד ממה שיבוא אחר כך.

ולבסוף, איך שהשיחה עם דילן עזרה לה להבין את עצמה. להבין שהיא לסבית. 
 מה.איך השיחה עזרה לה למצוא את עצמה, לקבל את עצ

ובלי ששמה לב, דמעות זלגו מעיניה. היא סיימה לשיר והרימה את מבטה 
לראות את כולם מוחאים לה כפיים, ורק את אביה מסתכל עליה במצח מכווץ 

 ומבט מבולבל. כאילו הוא יכל לדעת מה עובר בראשה, על מה היא חושבת.

 אבל לא היה לה אכפת מה הוא ידע ומה לא.

 א תיכננה לספר לו.למעשה, אחרי התחרות, הי

היא הסתובבה, חזרה למאחורי הקלעים ומצאה את דילן, שחיכתה לה שם עם 
 זר פרחים וחיוך רחב. היא נשקה לה ברכות על שפתיה וחייכה.

 

 הסוף

 


