
ילהכםא ש תב
ת צק

זה
בגלל

תיפחט ש
עכשיו

מטורף
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אני מחפש

את עוגיות

החירום

9

אז כדי לעזור לי
להקליל

שאני מחביא מתחת למיטה שלי.
   )וברור שזה מקרה חירום(
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עכשיו כבר יותר טוב.

אוקיי, תנו לי להסביר מה קרה. אני 
הייתי בחדר האמבטיה, עושה את עצמי מתקלח

קומיקסבזמן שאני קורא                )כמוכם(

10

פירורי עוגיות

שיו!

ק  ו פ ד כשמישהו התחיל ל

           ממש חזק על הדלת. 
          חשבתי שזאת הייתה 

      אחותי דיליה... 
אז התעלמתי ממנה.          
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11

טוק

טוק

טוק

טוק

ק  ו פ ד כשמישהו התחיל ל

           ממש חזק על הדלת. 
          חשבתי שזאת הייתה 

      אחותי דיליה... 
אז התעלמתי ממנה.          

ואז היא עשתה את זה שוב...
ושוב...  

ושוב.   

הרעש היה מה־זה מעצבן. 
אבל הצלחתי להמשיך לקרוא               כל    עמוד בקומיקס שלי 

ממש לאט.
בסופו של דבר, כשסיימתי לקרוא,   

פתחתי בזהירות רבה את         דלת האמבטיה.

ציפיתי שדיליה     תצעק    עליי בגלל שלקח לי כל כך הרבה זמן.

לא ציפיתי לראות את     זה.   
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ר ר ר ר ר ר ר ג
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ארררר!
מה שגרם לאבא       להגיע בריצה מחדר השינה כדי 

לראות על מה כל הרעש.

הוא אמר, "מה הבעיה כאן?" 

אז אני אמרתי, "דיליה היא הבעיה. היא נראית   

                         בלי משקפי השמש שלה!"

מד  ח אז אבא אמר שזה היה יכול להיות נ

אם היה רק בוקר אחד בלי        הפרעה 

כששנינו     מתווכחים כל הזמן. 

13

זה היה מראה

      צעקתי
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לגמרי מגוחך
ואז היא נעלמה בחדר האמבטיה

את
הדלת וטרקה

וככה אני נשארתי

חשוף לגמרי
ְלמה שאבא לבש.

ה  נ ב צ ע ת דיליה ממש  ה

        והצביעה עליי                 ואמרה שאני היחיד 

שמופרע כאן. ואז היא אמרה לאבא שהוא נראה
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ְלמה שאבא לבש.

מכנסי רכיבה קצרים 
כחולים ומבריקים.      

נשארתי בלי מילים. 

15

ה  נ ב צ ע ת דיליה ממש  ה

        והצביעה עליי                 ואמרה שאני היחיד 

שמופרע כאן. ואז היא אמרה לאבא שהוא נראה

Tom Gates4.indd   15Tom Gates4.indd   15 12/12/2022   11:5212/12/2022   11:52



דיליה ללא משקפי השמש שלה או אבא 

במכנסי הרכיבה שלו?              גם אימא לא עזרה במיוחד. 

היא עלתה למעלה

וצעקה,
"למה כולם   
צועקים?"

ומייד לאחר מכן, "ומה לעזאזל אתה לובש?" 

אבא ציין שהיא הייתה היחידה שצעקה 

ושמכנסי הרכיבה         היו חלק 

ממשטר הכושר החדש 
והמוקפד שלו.

16

לא הצלחתי להחליט מי נראה נורא יותר:
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הפתעות מגעילות  
עוגיות למקרי חירום

המאוד

17

קוחצל  בקול רם.מה שגרם לאימא

חה!חה!חה!

החלטתי שזה כנראה זמן טוב לחזור לחדר שלי כי:

זה רעיון טוב שאני שומר כמה עוגיות מוחבאות 

למקרים מסוג זה.

אני רק מקווה שלא יהיו היום עוד הפתעות בלתי רצויות.

אנחה... אני אוכל חצי מוופל החירום )השני( ומתחיל לדמיין איך 

ייראה היום    

שלי בבית הספר. מממממ..... 

אני חושב שזה בטח יהיה משהו בסגנון...
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יש לי כיסא                                     מיוחד ושולחן 

שנמצאים                 רחוק ככל האפשר מאלה של מרכוס 

מילדרו המעצבן.

18

קופסה סודית 
של חטיפים 

מטריפים

כיסא 
מפנק

מרכוס

רחוק

מר פּוֶלְרַמן מאוד ישמח לראות אותי 

)אפילו שאני מאחר(.

שלום, טום, איזה 
יופי לראות אותך!
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בחר את שיעוריך 
להיום

מתמטיקהאמנות
רישום

מוזיקה
איות

ניסויים כיפיים

ופליםקרמל

אנחה

עבודה טובה, 
טום!

השיעורים הם לא חובה אז אני יכול

לבחור לאיזה שיעור להיכנס )קטע קל(

באמת? אם 
את מתעקשת

 המורה החדשה 

 והנחמדה 
שלנו לאמנות גברת קשית 

 מתעקשת שאכין פרויקט אמנותי 

שלם על ...

לפני שאני מבזבז כמה זמן 
שאני רוצה על ציור ורישום. 

זה ממש כיף לארגן אותם במגדלים

גברת קשית מאוד 
מתרשמת.                       ומרשה לי לאכול שני ופלים 

בתור חטיף. וגם מותר לי להוריד את העטיפות של הוופלים 
האחרים ולהשתמש בהם לקולאז' הוופלים המעניין שלי.
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)את הוופלים אני יכול לשמור ולאכול אחר כך(.
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