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סיבות... 
המשיכו לקרוא

מ

היום יש לי מצב רוח
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מגרד
מתקן תלייה לגרביים מסריחיםבית־שחי

זינק

מגרד 
כפות רגליים

מפחיד
ציפורים

גיליתי עוד דרכים מצוינות   .1
להשתמש במשקפי השמש של דיליה אחותי

)והיא לא יודעת על זה(.  

הקפתי               פעמיים   .2
בריצה את הגינה לפני שהטוסט   

מהטוסטר.   

וזה שיא עולמי חדש   

ל
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הטוסט שליאמנות

בתיאבון!

הטוסטים המצוירים* שלי   .3
יצאו מהממים!

במיוחד הציור של דיליה.

*להכנת ציורי הטוסט שלי ראו הסבר בעמוד 413.

ואני אפילו 

מקדים טיפה להגיע לבית־הספר.  
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מדליק

  מר פּוֶלְרַמן היה      המום 

כשהוא ראה אותי מופיע בכיתה בזמן.

הוא אומר,

איזו הפתעה נחמדה, טום

ומחייך.

)וזה לא קורה לעיתים קרובות(.

אחר כך מרכוס עושה לי פרצוף. 

)וזה קורה לעיתים קרובות מאוד(.
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חוץ משתי המילים האלה...

אבל היום  

      לא יקלקל    
   לי את מצב הרוח. 
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"שיעור מתמטיקה."

אחר כך זה מחמיר...

"שיעור מתמטיקה עם 
גברת וֹורטיְנגטֹון."

ועוד יותר...

"עכשיו."

הפסקתי לחייך.
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למזלי, 
יושבת לידי בכיתה והיא אוהבת מתמטיקה. 

 לא נמאס לה ממתמטיקה אף פעם, ולי זה נוח מאוד, 

כי הנה כמה שאני אוהב מתמטיקה: 

כך שאם אני נתקע עם משהו מסובך, אני יכול 

 לזרוק הצצה זריזה לתשובות הנכונות       של     

       ככה: 

אוהב 
מתמטיקה

שונא
מתמטיקה

המשקל נשבר
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אבל אם אני מביט לצד השני, ככה: 
כל מה שאני רואה זה תשובות מקושקשות 

של  מרכוס מילדרו. הוא גרוע במתמטיקה כמעט 

ף באוויר,  כמוני. אבל כשהוא מניף אגרו

וקורא 

במתמטיקה.  אפשר לחשוב שהוא 

)ממש לא(.

מתמטיקה! 

     אני מת על זה!

יש!
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 ואז מגיעה הגברת ְׂשָפִמיְנְגטֹון. 
אני קורא לה כך מפני שהשפה העליונה שלה 

 . היא קצת 

אני רוצה להבהיר פה משהו ... לעולם ולנצח 

לא אגיד "גברת ְׂשָפִמיְנְגטֹון"  בקול רם. 

היא מכריזה מול כל הכיתה, שאם נקשיב     היטב   

במשך כל השיעור, נוכל לפתור את הבוחן המיוחד 

במתמטיקה שהכינה לנו. 

ל עם מספרים." היא אומרת  "יהיה לכם פשוט כיף גדו

בהתלהבות. 

לא נראה לי. 
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, "את יכולה להיות איתי בצוות."  מרכוס אומר ל 
איימי נראית ממש מאושרת. 

מרכוס מתנהג כמו דביל. 
הוא לא מפסיק לחייך  ולהנהן 

על כל דבר שגברת ְׂשָפִמיְנְגטֹון 

אומרת. )כן, כן(.

מאז שתפסו את מרכוס מרמה בלוח 

פרס

  את השם שלו מול כל המורים. 

זה די מצליח לו, מפני    

הוא מנסה לתקן
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