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קמתי  הבוקר 
ונזכרתי במשהו לגמרי

גאוני!



 

יש!!
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אפשר לשכוח מכל השיעורים 
)ומדברים מרגיזים כמו  

מרכוס מילדרו( ואפשר להתרכז 

בדברים טובים כמו: 

חדשות להרגיז   להמציא דרכים 
את אחותי דיליה  )המון דרכים!(

 לצייר ציורים  
)שמרגיזים את דיליה( 

טלוויזיה ולאכול   לראות 
ופלים בטעם קרמל 

 לאכול ופלים בטעם קרמל  
טלוויזיה  ולראות 

חשוב... והכי

הא! הא!

ופלים

ופלים



עם דרק  

)שהוא החבר הכי טוב שלי 

והשכן שלי(.

הלילה אנחנו מתכננים שאני אישן אצלו. 

וקל   לעשות את זה כי הוא גר ממש קרוב. 
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זזזזזזז

בחירה 
מצוינת! 

- אימונים ללהקה

אחלה!



עוד דבר  נהדר  בבית של דרק הוא 
אין לו אחות מעצבנת )כמו שלי(...    ש

... ויש לו כלב בשם קוריקו.

לפעמים קוריקו מעצבן 
 כמעט  כמו דיליה. במיוחד 

!כשהוא לא מפסיק ח ו ב לנ
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האו־האו

לפעמים דרק 

 כדי להשתיק אותו
חטיף 
כלבים

זורק לו 
יאמי!

שזה באמת שם טיפשי לכלב, 
אבל התחלתי להתרגל אליו 

)משהו כזה(.



אבל אם זה לא פועל, אני נותן לו 
של דיליה שילעס קצת.   משקפיים 

ככה הוא מרוצה  במשך שעות.

עכשיו אני שומע את דיליה  

מרחרחת מחוץ   

   לחדר שלי )וזה בדרך כלל סימן לצרות(. 

אז אני נשען   על הדלת שלי   

כדי שהיא לא תתפרץ לי פנימה. 

אבל איכשהו היא בכל זאת מצליחה 
לדחוף את הראש ה  שלה 

דרך הדלת. 

היא אומרת...
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אמא רוצה לראות 

אותך עכשיו...
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חטיפי 
דיליה

סותמים 
פה!

חה! חה!
הסתבכת

 )זה לא נשמע טוב... אוף.( 

הלוואי שיכולתי להשתיק גם את דיליה בחטיף כלבים... 

זה היה יכול להיות מדליק.



כשאני רואה את אמא, היא מחזיקה ביד 
מכתב מבית־הספר.  

אני מנסה 

להיזכר 

ו                        שעשיתי,  ב        משה

שעלול להכניס אותי לצרות. 

לא... אני לא מצליח לחשוב על שום דבר.   
ממש כלום.  

  )אני חף מפשע( 

אבל אמא שלי מסתכלת עלי במבט שאומר

אז יש מצב ששכחתי   משהו.    

היא נותנת לי לקרוא את המכתב.     

איך אתה מסביר 
את זה, טום?
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