




ורוניקה קֹוַסְנֵטלי
מאנגלית: מיכל כהן



Veronica Cosantelli

The Extincts

Text copyright @ Veronica Cosantelli 2013

Cover design: Steve Wells 2018

Inside illustrations: Steve Wells 2013

Original English Language first edition published  

in Great Britian in 2013.

The Hebrew edition is published by arrangement  

with Chicken House Publishing.

עורכת אחראית: ראובת נצן

עורכת הספר: שולמית דוידוביץ'

© 2019 כל הזכויות בעברית שמורות

לאגם הוצאה לאור בע"מ

ת.ד. 571 הוד השרון 4510601

www.agambooks.co.il

הפצה ראשית: ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ

ת.ד. 671 הוד השרון 4510601 טל: 03-6182899

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או 

לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום, הקלטה, 

אינטרנט ודואר אלקטרוני( כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי 

מכל סוג בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת מהמו"ל.

הכנה לדפוס: סטודיו לב ארי

Printed in Israel 2019 נדפס בישראל



לזכר אבי, 

מלך יער אבני הירקן, 

שלימד אותי את חשיבותם של דרקונים. 

לאמי, 

שלימדה אותי הרבה דברים חשובים אחרים. 

ולזאנדר, 

שלימד אותי מה לא לכתוב. 
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פרק אחת

ל העניינים המוזרים התחילו ב־3.72 ליש"ט. כ
כמובן, רק כשהרמתי אותם — מטבעות שהיו 

מפוזרים על מדרכה רטובה — וספרתי, רק אז הבנתי 

שמדובר ב־3.72 ליש"ט. 

ג'ורג' דרייק, זה יום המזל שלך! גם שלושה סטרייקים 

בבאולינג עם ג'וש ועם מאט ועכשיו — גם כסף בחינם! 

שלשלתי את המטבעות מכף ידי אל הכיס, וחזרתי ועליתי 

על האופניים.

מה עושים עם 3.72 ָּפאּוְנד? קל. אם אתם אני — קונים 

ממתקים.

הייתי בחנות אולי דקה. כשיצאתי החוצה, האופניים שלי 

נעלמו. היתה לי שקית נייר מלאה בתולעי גומי ובׁשּוׁש 
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בטעם תות ובבננות גומי מוקצפות — אבל לא היו לי 

אופניים. וירד גשם. והיתה לי הליכה ארוכה עד הבית. 

סליחה, ג'ורג', סתם צחקנו. בעצם זה לא יום המזל שלך.

יופי. פשוט יופי. הורדתי את הראש לתולעת גומי 

והתחלתי לצעוד. 

עד שהגעתי הביתה, הרגשתי קצת לא טוב. לא בטוח 

שאני אוהב בננות גומי מוקצפות. אמא היתה בגינה, 

הפוכה. אנשים אחרים לא עושים יוגה בגינה בגשם, רק 

אמא.

"הגיע חשבון החשמל," היא אמרה מבין הברכיים שלה. 

"הוא אפילו עוד יותר גבוה מהפעם הקודמת. ענקי. 

ברצינות, ג'ורג' — הוא מפלצתי!"

אמא עושה יוגה רק כשמשהו מדאיג אותה. חשבונות. 

המכונת כביסה ששוב התקלקלה. אספת הורים. העזיבה 

של אבא. היא התיישרה, התייצבה על רגל אחת, כמו 

פלמינגו — רק שפלמינגואים עושים את זה בלי להתנדנד. 

ואז היא שמה לב. 

"איפה האופניים שלך?"

אמרתי לה, ואז הצטערתי שעשיתי את זה. אמא טובה 

היתה מסכימה איתי שגנבי אופניים צריך להשליך 

למקקים אוכלי בשר כדי שיכרסמו אותם למוות, או שצריך 

לטבול אותם בחביות של רפרפת מבעבעת — עם הראש 

קודם, או לירות אותם מתותחי ענק. אבל לא — מתברר 

שכל העניין הזה הוא אשמתי.
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"השארת את האופניים שלך מחוץ לחנות בלי לקשור 
אותם? ג'ורג', זה היה מטופש. מה חשבת לעצמך?"

ואז נאלצתי להקשיב לטונה של בלה־בלה־בלה־קשקוש־
הורי על "להיות יותר זהיר". וזה נמשך יובלות, עד שהיא 

איבדה שיווי משקל ונפלה לתוך שיח ורדים.
משכתי אותה מהשיח, כולה שרוטה ומדממת. 

"מה אמרת על להיות יותר זהיר?"
"אה, כן, טוב..." אמא מצצה דם מאצבעותיה. "לא נגיד 

על זה שום דבר יותר. קורה."

שעה וחצי אחר כך השכחתי מעצמי את האופניים האבודים 
שלי בעזרת משחק "היאבקות זומבים אֹול סטאר". בדיוק 
עמדתי להוציא עם האצבעות את העיניים לאיזה זומבי 
שנראה כמו המורה שלי, מיס ְתִריְּפס, כששמעתי את 

אמא קוראת לי. 
"ג'ורג'? ג'ורג'!"

"רק שנייה. חכי ר—"
מאוחר מדי. מיס תריפס הורידה לי את היד בביס. 
קיללתי אותה בכינוי הכי חצוף שיכולתי לחשוב עליו 

ועצרתי את המשחק. 
אמא היתה בחוץ, ליד הדלת האחורית. 

"תראה!" היא אמרה בגאון. "הם היו בדיוק במחסן 
בחצר. זוג אופניים תקין לגמרי." היא תלשה את קורי 

העכביש מידיות הכידון המחלידות. "הם בסדר גמור."
למעט העובדה שהם היו ורודים.
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אופייני לאמא. השכחנות שלה מפורסמת ממש, אבל 
היה אפשר לחשוב שלפחות תזכור ש...

"אמא, אני בן."
"אויש, זה! שטויות במיץ." אמא נופפה בידיה. "גברים 

אמיתיים לא מפחדים מוורוד."
מה אמא כבר מבינה בגברים אמיתיים? היא התחתנה 

עם אבא.
עד לפני שנה, אבא עוד גר איתנו. הוא לבש חליפה 
ועניבה והלך למשרד מדי יום. עכשיו הוא על חוף 
באוסטרליה, לובש מכנסיים קצרים פרחוניים ונועל 
כפכפי אצבע. הוא שלח אי־מייל. היה כתוב שם שמזג 
האוויר באוסטרליה נהדר ושהוא לומד לגלוש. אמא 
שלחה לו אי־מייל בחזרה. היא אמרה שמזג האוויר 
באנגליה זוועתי ושהיא מקווה שיטרוף אותו כריש. הם 

מאוד בוגרים לגילם, ההורים שלי. לא באמת.
הסתכלתי על האופניים. בלי הילוכים. בלי בולמי 
זעזועים. בלי כלום, אלא אם מחשיבים את פעמון 
ִניָנה ֶנְחמֹוֶדת" החלוד ואת סל הקש הקטן.  "הנסיכה 
ניסיתי לדמיין את עצמי רוכב עליהם ברחבי העיירה 
בשבת אחר הצהריים. את הפרצופים של ג'וש ושל מאט 

דמיינתי יפה מאוד...
"לא! לא, אמא, אני לא יכול!"

היא נראתה פגועה, ואני הרגשתי רע. למה מבוגרים 
אף פעם לא רואים דברים? דברים שהם כל כך ברורים? 
יש איזשהו חלק במוח שמפסיק לעבוד כשמגיעים לגיל 
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עשרים ואחת, או משהו? זה קצת מבהיל. זה אומר שנשארו 

לי עשר שנים להיות נורמלי...

"אם אתה רוצה אופניים חדשים — תצטרך לחסוך." 

עכשיו היא כבר היתה במצברוח רע. "גם ככה אני לא 

יודעת איך אשלם את חשבון החשמל."

אמא היא בעלת חנות. היא קראה לה 'מערת בת־הים'. 

היא מבעירה קטורת ומשמיעה מוזיקת לווייתנים ואף 

פעם אין לה לקוחות בכלל. נראה לי שלאנשים יש כבר 

מספיק נרות ריחניים ּווילונות חרוזים ופעמוני רוח.

"אתה יכול להרוויח כסף," הציעה, בנימה קצת פחות 

זועפת. "אתה יכול לשטוף את האוטו. אני אתן לך 

חמישים פני."

"אמא, בכלל אין לנו אוטו."

מכרנו אותו אחרי שאבא עזב. היינו צריכים את הכסף.

"שכחתי." אמא ליטפה את כיסא האופניים הישנים. 

ממש־ממש קיוויתי שהיא לא עומדת לבכות. "אתה בטוח 

שהאופניים האלה לא טובים? גם הארי וגם פרנק רכבו 

עליהם."

"כן," הסכמתי. "אבל גם הארי וגם פרנק הן בנות."

האחיות שלי יותר גדולות ממני, אבל לא כאלה גדולות 

שכבר יש להן מוח של מבוגרים. הן יכולות להיות ממש 

מעצבנות, אבל הן כן הבינו למה אני לא יכול לרכוב על 

אופני "הנסיכה ִניָנה ֶנְחמֹוֶדת" ורודים.
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"תתחיל לחלק עיתונים," הציעה הארי. היא בדיוק 

ריססה את עצמה בספריי כסוף לקראת מסיבת "חייזרים 

ורובוטים". הארי כבר בקולג', והיא הולכת לכל מיני 

מסיבות מאוד מוזרות. "גם אני חילקתי עיתונים כשהייתי 

בגילך. הייתי צריכה כסף. אמא לא הבינה למה אני צריכה 

מחליק לשיער."

להארי יש המון שיער. כשהיא לא כסופה, היא נראית 

כמו רפונזל, או איזו נסיכה מצוירת אחרת. רק שלה 

יש קעקוע של סופר מריו על התחת ופירסינג בלשון, 

ולנסיכות בדרך כלל אין כאלה.

"אם אתה מבטיח שלא תעשה שום דבר טיפשי," אמרה 

פרנק, "אתה יכול לעבוד אצלי."

פרנק פחות נראית כמו נסיכה. יותר כמו ינשוף. היא 

חוסכת לנסיעה לאנטרקטיקה, לחפש פינגווינים, ויש 

לה עסק משלה: היא דֹוג־ווקרית.

"יש לי מלא סיכומים לקרוא, ולסיים פרוייקט במדעים," 

היא המשיכה. "דווקא מתאימה לי קצת עזרה. כמובן, 

נצטרך לנסח הסכם."

ההסכם, שאותו פרנק הדפיסה ושעליו היא החתימה 

אותי, הצהיר ש:

חצי מהכסף שאני מרוויח הולך אליה.א. 

אני צריך ללכת לקנות שוקולד או צ'יפס בטעם גבינה ב. 

ובצל מתי שהיא רק רוצה.

אני צריך לנקות לֶגְרִּביל שלה את הכלוב פעם בשבוע.ג. 
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פעם קראו לגרביל שלה ג'רלד. אחר כך הכרנו את היצור 

המכרסם הזה קצת יותר. עכשיו קוראים לו דרקולה. יש 

לו שיניים מאוד־מאוד חדות, והוא לא אוהב שמנקים לו 

את הכלוב. אבל הייתי צריך את הכסף.

*

על השלט שמעל לחנות הממתקים בכלל כתוב "החנות 

הפינתית הגדולה של פילינג וֶדנטֶשר: לא משנה מה אתם 

רוצים — לנו יש את זה". בגלל שיש להם צנצנות זכוכית 

גבוהות שמלאות בכל סוגי הממתקים האפשריים והם 

מוכרים אותם במשקל בשקיות נייר קטנות, כולם פשוט 

קוראים לזה "חנות הממתקים". נכנסתי לשם בשליחות 

של פרנק לקנות את חטיפי הצ'יפס בטעם גבינה ובצל, 

ואז הבחנתי בשלט הקטן שהוצמד לחלון. הכיתוב עליו 

שורבט בירוק ותקעו אותו בין מודעה למכירת מצנם 

משומש )"כמעט עובד, מחיר מציאה"( לבין תמונה 

מטושטשת של חתול מפוספס עם כפות לבנות )"האם 

ראיתם את סנאפי? פרס של 100 ליש"ט"(:

 דרושה עזרה
 הכרחי: עניין בבעלי־חיים
 חייב להיות האדם הנכון

 הגשת מועמדות אצל גברת לינד, חוות וֹוְרְמְסטֹול
ללא ְסקָוומֹופֹוִּבָיה
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בחנתי את המודעה הזאת די הרבה זמן, עד שזכרתי 
אותה בעל־פה.

חיכיתי לשלם על החטיפים. דייזי המשוגעת קנתה את 
כרטיסי הלוטו שלה. לדייזי יש עיניים קטנות ובהירות 
ושיער שמזכיר אטריות אורז, שעליו מונח כובע צמר עם 
כיסויי אוזניים שהיא חובשת כל הזמן, אפילו בקיץ. היא 
גרה על ספסל בפארק עם הכלב שלה, ְׁשאֹול, וצועקת 
על אנשים שסוף העולם מגיע. לפעמים הם זורקים 
לעברה כמה מטבעות. את הכול היא מבזבזת על הלוטו. 
לא יודע למה. מה הטעם לזכות במיליון פאונד אם תכף 

נגמר העולם?
דייזי שילמה על שלושה כרטיסי לוטו וכריך עם ביצה 
בכסף קטן וספרה אחד־אחד מטבעות של פני ושל שני 
פני. היה לי הרבה זמן לחכות. לא היה לי שום דבר 
אחר לעשות, אז קראתי את העמוד הראשון של העיתון 

המקומי, "חדשות ְסְקֶווְרִמיְנְגטֹון".
לא קורה הרבה בסקוורמינגטון. השירותים הציבוריים 
סגורים לרגל עיצוב מחדש. אז מה? תחרות הגן המדוגם. 
פיהוק. חיות מחמד אבודות! האם כנופיית חוטפי חיות 
מחמד מסתובבת בחוץ? המשטרה מזהירה בעלי חיות מחמד 
לפקוח עין. הם בהחלט מוזמנים לחטוף את דרקולה, כדור 
פרווה קטן, מרושע ונשכני שכמותו: כמה שיותר מהר 
— ככה יותר טוב. נצפה זוחל ענקי! האם נחש הדרקון של 

סקוורמינגטון חוזר? הידיעה המלאה בעמוד 3...
נו, זה כבר הרבה יותר טוב. דפדפתי לעמוד 3:
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מיס הולי ספארו וחברתה, מיס רובי ג'נקינס, טוענות 
כי הבחינו בחלקה האחורי של חיה גדולה מאוד 
דמוית־נחש כשחלפו על פני ספריית סקוורמינגטון 

בדרכן הביתה מהקולנוע ביום שישי בערב.
"ראינו רק את הזנב," אמרה הולי. "אבל הוא היה 
עצום. אדיר. רובי כמעט עשתה פיפי במכנסיים מרוב 
שנבהלה. ואז הוא זחל לו כזה למאחורי המסעדה 

של הפיש אנד צ'יפס, ואנחנו ברחנו."
אף גן חיות, חנות לחיות מחמד או שמורת טבע 

לא דיווח על היעדרה של חיה גדולה.
האם יכול להיות שהחיה המסתורית הזו קשורה 
לאגדה על נחש הדרקון של סקוורמינגטון, המפלצת 
האכזרית והקטלנית שאיימה על חיי התושבים כאן 

לפני אלף שנה?

"אתה מתכוון לקנות את העיתון הזה, או מה?"
גברת פילינג הביטה בי ממקומה מאחורי הדלפק. 
הנחתי את העיתון על מתקן העיתונים ושילמתי עבור 
החטיפים של פרנק. כשיצאתי שוב אל המדרכה, העפתי 
מבט אחרון במודעת הדרושים, והזעפתי פנים. הייתי 
בטוח שהיא נכתבה בדיו ירוק. אולי טריק של התאורה. 
או זה, או שאני משתגע. כי עכשיו כתב היד המסולסל 

והעכבישי היה בהחלט לגמרי סגול.
"יהיו אש וגופרית ומכת צפרדעים, וכולנו נמות," אמר 
קול צרוד מאחוריי. הרחתי ריח חזק של ביצה קשה. 
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דייזי האכילה את ְׁשאֹול בחתיכות מהכריך שלה. "אתה 
תראה. זה הסוף."

אבל דייזי טעתה. זאת היתה רק ההתחלה.

"מה זה סקוומופוב?" שאלתי בארוחת הערב. שוב אכלנו 
שאריות של מין תבשיל ברוקולי ושעועית לבנה. כשאבא 
עזב, אמא נהייתה אוכלת עשב. היא רוצחת ירקות חסרי 

אונים ומכריחה אותנו לאכול אותם.
אף אחת לא ידעה מה זה סקוומופוב.

"ואיפה נמצאת חוות וורמסטול?"
"באמצע שומקום," אמרה אמא. "בצד השני של יער 

רודפי הַווייֵווְרן. למה?"
סיפרתי על המודעה בחלון של חנות הממתקים. דרושה 

עזרה. חייב להיות האדם הנכון. 
"אתה לא תלך מרחק כזה לבד," אמרה אמא. "לא ביערות 

האלה. קח איתך את אחת האחיות שלך."
"מסיבה," אמרה הארי בפה מלא. "זאת מסיבה עם לבוש 
מיוחד. אני מתחפשת לטרנטולה. אני צריכה להכין מלא 

רגליים, אז אין לי זמן."
"לי יש שיעורי בית," אמרה פרנק. "ובסוף השבוע הזה 
אתה עובד אצלי, זוכר?" היא דקרה אותי קצת עם המזלג 
שלה. "צריך להוציא את ֶסר קריספין, ולי יש להגיש 

עבודה בהיסטוריה ביום שני."
"לא סר קריספין!" עשיתי פרצוף. סר קריספין הוא כלב 
הּפאג של גברת ּפֹוֶקר־ִּפיְגִרים. גברת פוקר־פיגרים גרה 
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בהמשך הרחוב שלנו. יש לה שיער שנראה כאילו גיהצו 

אותו, ופנים מרובעות וריח של סוכריות נגד שיעול. 

סר קריספין כזה שמן שהפרווה שלו בקושי מצליחה 

לכסות לו את כל הגוף, והוא כל הזמן נוחר, גם כשהוא 

ער. העיניים שלו בולטות כמו איזה צפרדע מכווצת. אם 

הייתי צריך לבחור לי כלב משלי, לא הייתי בוחר בסר 

קריספין.

פעם באמת כמעט קיבלתי כלב. לפני שהכול התקלקל 

ואבא עזב, הוא אמר שליום הולדתי האחד־עשר אוכל 

לקבל חיית מחמד משלי. לפרנק יש את דרקולה וחילזון 

אפריקאי ענק ואוסף המקלונאים שלה, מין חרקים ארוכים 

ודקים שהיא שומרת בצנצנת. להארי היה פעם אוסף של 

תוכונים מצויים, אבל אז במקום זה היא התחילה לאסוף 

חברים, כאילו, בני זוג.

"מה שבא לך," אמר אבא. "מה אתה רוצה?"

אמרתי שבא לי לווייתן מסוג קטלן. 

רציתי אחד כזה מאז הקיץ שנסענו לחופשה ואבא לקח 

אותנו לפארק הדולפינים. אמא והבנות נשפכו לגמרי 

מהדולפינים. אבל אני אהבתי את הקטלן.

אבל אי אפשר לגדל לווייתן קטלן בקוטג' דו־משפחתי. 

אמא ואבא התווכחו על הרבה דברים, אבל על זה לא.

"אולי כלבלב?" הציע אבא.

הסכמתי לכלבלב — מי לא היה מסכים לכלבלב? — אבל 

זה לא קרה מעולם. הוויכוחים נהיו יותר קולניים, ואז 
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אבא פשוט לא היה שם יותר. ליום ההולדת שלי קיבלתי 

נעלי פקקים לכדורגל וקלמר חדש לבית הספר.

"אני לא יכול להוציא את טייסון במקום?" התחננתי 

לפרנק. טייסון הוא רוטוויילר. זה פחות או יותר הכי 

קרוב שיש ללווייתן קטלן, שהוא עדיין כלב.

"אל תהיה דביל," אמרה פרנק. "אתה עוד לא מספיק 

גדול. ואין ממש טעם שתלך לחווה הזאת. הם הרי לא 

באמת יחשבו שאתה האדם הנכון. ילד זב חוטם?"

"החוטם שלי יבש לגמרי, האף שלך דולף כולו. ועוד 

משהו," הוספתי במהירות, לפני שתספיק להחזיר לי, 

"מה זה 'נחש הדרקון של סקוורמינגטון'?"

"מה?" צחקה אמא. "הסיפור הישן הזה? ממש מזמן, 

בימי הביניים, לכאורה חי לו ביער הזה ַוייֵוורן, שזה מין 

חצי דרקון וחצי נחש מכונף מיתולוגי, או משהו בסגנון. 

הוא טרף את כל הפרות והכבשים ובנות האיכרים, עד 

שלכולם כל כך נמאס מזה, שהם החליטו להיאסף ערב 

אחד עם הקלשונים ועם הגרזנים שלהם ולפידים בוערים, 

ולצוד אותו."

"ומה קרה? הם הרגו אותו?"

"אין לי מושג. בטח צץ לו איזה אביר אמיץ על סוס 

לבן, ועשה את זה במקומם. זה מה שקורה בדרך כלל, 

לא? כמו ג'ורג' הקדוש."

"כן," אמרה פרנק. "מתערבים שג'ורג' הקדוש לא היה 

זב חוטם?"
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"אני אגיד לך מה," אמרה אמא, והביטה בחומרה בצלחת 
שלי. "מתערבת איתך שהוא גמר את כל הברוקולי 

מהצלחת."


