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הערת המחברת
 

קורא/ת יקר/ה,

המעבר מנעורים לבגרות הוא אבן דרך בחייהם של כל צעיר וצעירה. זה לא שונה
עבור אמנדה סאמרס – נערה ביישנית, חסרת ניסיון, ומלאה בחששות ובחוסר

ביטחון לגבי הזהות שלה והעבר שלה. כמו רוב הצעירים והצעירות בשלב הזה,
הרגשות שלה מאד אינטנסיביים והראש שלה מוצף בספקות, חששות וחלומות.



ב"על קצות האצבעות" נלווה את מסע הגדילה של מנדי: הלימודים
באוניברסיטה, האהבה הראשונה, החברויות, והמהפך מנערה לאישה.

אבל אל תלכו שולל. יש כאן אמנם סיפור אהבה חמוד בין רקדנית לשחקן
הכדורגל, אבל מדובר כאן גם על נושאים כאובים וחשובים כמו בריונות, הטרדה,

חרדה ודיכאון.

זה היה מאד קשה ומיוחד לכתוב את הסיפור הזה. אני מקווה שהוא ייגע בלב
שלכם כמו שהוא נגע בשלי.

אה! וזכרו תמיד: אתם לא לבד. אתם ראויים. ולא זה תמיד לא.

נשיקות וקריאה ומהנה,

איי. סי. מאייר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 1:
חושך שרר כשמנדי התעוררה. עדיין מנומנמת, היא שפשפה את עיניה בידיה

והבחינה שהחלון מול מיטתה פתוח. וילון הרשת התנועע עם הרוח וסיפק למנדי
הצצה אל השמיים, ששינו את צבעם באיטיות, מתבהרים בהדרגה. קרני השמש

הכתומות והזהובות התערבבו עם צבעם הכחול של שמי הלילה וגרמו לעננים



להיראות כמו יצירת רנסנס מרהיבה. לאט אבל בטוח, הטבע חולל את קסמו.

האור עלה, מלווה בשמש בוהקת, וגרם ללבה של מנדי להחיש את פעימותיו.

מנדי תמיד הייתה נערה אינטרוספקטיבית. היא נהגה להקדיש מחשבה רבה לכל
דבר, החל בכל החלטה קטנה שהיא קיבלה וכלה בתפקידה בעולם. היום הזה לא

היה שונה. למרות שהיום בקושי התחיל, היא חשבה על כמה שמושג הזמן הוא
יחסי תוך כדי שסלסלה קווצת שיער חומה וחלקה סביב אצבעה.

חיוך רך עלה על שפתיה כשהיא נזכרה בילדותה ובכמה השתוקקה אז שהזמן
יעבור לאט יותר, במיוחד בחופשות, שאותן בילתה עם חברתה הטובה ביותר. הן

נהגו לקפוץ בנהר, לשחק בכדור ולטפס על עצים, מייחלות שהקיץ יימשך לנצח.
עכשיו, כשתקופת הילדות הייתה מאחוריה, מנדי הייתה אחוזת ציפייה לקראת

הבאות, משתוקקת בכל מאודה ליהנות מכל מה שלחיים יש להציע.

עדיין מחייכת, היא התהפכה במיטתה והביטה לעבר השעון. עדיין היה מוקדם
מאד, אבל מנדי בקושי יכלה להכיל את ההתרגשות שהציפה אותה לנוכח

המחשבה על ההרפתקה הגדולה שמחכה לה היום.

שינוי גדול עמד להתרחש בחייה היום.

בעוד כמה שעות, מנדי עמדה לעשות את הצעד הראשון בחייה הבוגרים: להתחיל
את לימודיה באוניברסיטה. ולא רק זה, היא עמדה לעשות זאת ביחד עם חברתה
הטובה ביותר, מאי. זו עמדה להיות הפעם הראשונה שמנדי תהיה ברשות עצמה

ותגור בעיר שהיא לא גלוססטר, עיר קטנה בחוף הצפוני של בוסטון שבה
התגוררה כל חייה.

מנדי סיימה את תיכון גלוססטר במהלך חודש יולי, ועוד לפני שהסתיימה שנת
הלימודים, היא קיבלה מלגת לימודים כחלק מלהקת הבלט של המוסד. היא

נרשמה למגוון אוניברסיטאות ברחבי המדינה, אבל כשקיבלה את מכתב הקבלה
לאוניברסיטת בראון, שהייתה במרחק שעתיים נסיעה מביתה, ידעה שיש לה

הזדמנות להגשים שני חלומות גדולים במכה אחת: לצאת מגלוססטר ולהיות חלק
מלהקת בלט אמיתית. לא שהיא לא אהבה לחיות בגלוססטר, ההפך הוא הנכון,



אבל היא ידעה שלא יהיו לה שם הרבה סיכויים להגשים את חלומה הגדול ביותר:
להפוך לבלרינה מקצועית.

אמא שלה תמכה בה מאד. מאז שאביה של מנדי עזב את המשפחה כדי לחיות
עם מזכירתו הצעירה ממנו בחמש-עשרה שנה ולא חזר עוד, אמה עשתה את כל
האפשרי והבלתי-אפשרי כדי לאפשר לה להמשיך להגשים את חלומותיה. לאחר

שבעלה עזב, גברת סאמרס מצאה את עבודתה הראשונה בתור עוזרת שירות של
חברת אירועים, ובמהרה קודמה לתפקיד של מפיקת אירועים בשל מחויבותה
לעבודה. אמה של מנדי מעולם לא החסירה ממנה דבר, ומנדי ידעה שתצטרך

להתאמץ ולהגשים את מטרותיה כדי להצדיק זאת.

למרות ששתיהן מאד אהבו זו את זו, גברת סאמרס ומנדי היו שונות מאד אחת
מהשנייה. אולי מפני שהעבודה דרשה זאת, ואולי גם בעקבות העזיבה של בעלה,

אמה של מנדי הפכה לאישה האובססיבית למראה החיצוני. הבית שלהן היה תמיד
מבריק, ממש כמו גברת סאמרס עצמה, שלא יצאה מהבית אפילו עם שערה אחת
לא במקום. מנדי לעומת זאת, הייתה המתבגרת הטיפוסית שאהבה ללבוש ג'ינס

וטי-שרט. הנושא הזה עורר ויכוחים רבים ותכופים, ולמרות שמנדי ידעה
שתתגעגע מאד, היא האמינה שהמרחק יעשה טוב לשתיהן. ככה לה תהיה

הזדמנות לפתח טעם משל עצמה, ואמה – כך קיוותה – תוכל לפתח מערכות
יחסים רומנטיות, דבר שמנדי חשדה שנמנעה ממנו בגללה.

מנדי נאנחה והושיטה את ידה אל הספר שהיה מונח על השידה ליד מיטתה. היא
שקעה בסיפור האהבה היפה בין כוכב הטלוויזיה לבין הסוכנת שלו. היא אהבה

לקרוא רומנים, ותהתה אם מתישהו הדברים שקראה עליהם בספרים יקרו גם לה.
קודם אני צריכה להפסיק להיות כל כך ביישנית, הרי אני מתביישת מכל דבר,

חשבה לעצמה וצחקה.

כשהגיעה לעמוד האחרון, הסתובבה והרימה את עיניה לעבר השעון. סוף סוף!
הגיע הזמן, חשבה לעצמה וחיוכה התרחב. מנדי קפצה מהמיטה ופנתה היישר
לחדר האמבטיה, עשתה מקלחת ארוכה וחפפה את שערה הארוך. היא ידעה
שהייתה צריכה לעשות זאת בערב הקודם, כי עכשיו ייקח לשיער שלה שעות



להתייבש והיא תצטרך להתאפק שלא לקשור אותו לקוקו בעודו רטוב, דבר שאם
תעשה היא תתחרט עליו בסוף היום. אחרי המקלחת, היא חזרה לחדרה עטופה
במגבת רכה ולבשה את הבגדים שהניחה בנפרד מבעוד מועד לקראת הנסיעה.
הג'ינס עם הקרעים בברך וחולצת הנירוונה הישנה תאמו באופן מושלם את נעלי

הקונברס הכחולות. אחרי שהסתכלה במראה, מרוצה מהופעתה הפשוטה, ארזה
את התיק ושמה פעמיה לעבר המטבח. היא בדיוק פתחה את המקרר, כשקולה

של אמה תפס אותה בהפתעה:

"אמנדה, ילדה שלי, לאן את הולכת בבגדים המזעזעים האלה?" שאלה גברת
סאמרס בעוד היא סוקרת את מנדי מלמעלה למטה ומנדי מתאפקת שלא לגלגל

את עיניה.

"התלבשתי לנסיעה, אמא. חשבתי שכדאי שאלבש בגדים נוחים", אמרה מנדי,
והבעת פניה של אמה הפכה לעצובה כשנזכרה שהיום היא נפרדת מבתה.

"מה קרה?" שאלה מנדי.

"הבת שלי גדלה", אמרה האם ומשכה את בתה אל בין זרועותיה.

השתיים התחבקו לזמן מה, ואז התרחקו כדי להכין ביחד את ארוחת הבוקר. בזמן
שלקחה ביס אחרון מהטוסט, מנדי הביטה פעם נוספת לעבר השעון, והפעם

הבעה מודאגת עלתה על פניה.

"מאי אמורה להגיע בכל רגע כדי שניסע ביחד לפרובידנס", אמרה.

גברת סאמרס סיימה את הלגימה האחרונה של הקפה, וכעבור כמה רגעים הן
שמעו מכונית צופרת בחוץ וקמו לצאת מהבית. בזמן שהן אספו את התיקים, האם

פצחה בסדרת שאלות שנועדו לוודא שבתה לא שכחה כלום.

"אל תשכחי להתקשר כשתגיעי" אמרה לבסוף.

"מבטיחה, אל תדאגי" השיבה מנדי ופתחה את הדלת החוצה.

הן יצאו ביחד מהבית, אמא ובת, וכשהביטו זו בזו, הייתה זו הפעם הראשונה
שמנדי ראתה את אמה – שנשארה תמיד חזקה למרות כל מה שעבר עליה –

במצב שברירי, עם דמעות בעיניה.



"אוי, ילדה שלי..." היא מלמלה, מושכת את בתה לחיבוק חזק. "תשמרי על עצמך.
ותתקשרי הביתה לעיתים קרובות. אני אתגעגע אלייך כל כך".

"גם אני, אמא." השתיים הידקו את חיבוקן. למרות חילוקי הדעות, הן מאד אהבו
זו את זו והעזיבה של מנדי הייתה קשה עבור שתיהן. כשהתרחקו לבסוף, שתיהן

היו עם דמעות בעיניים, ומנדי חשבה לעצמה שמעולם לא דמיינה שהעזיבה תהיה
קשה לה כל כך. השתיים אספו את התיקים והמשיכו ללכת אל המכונית של מאי,

שפתחה את תא המטען שהיה כבר עמוס בתיקים משלה.

"תיזהרו בדרך, בנות" אמרה גברת סאמרס כשצפתה בבנות נכנסות אל המכונית,
ואז משכה את שתיהן לחיבוק נוסף בעודה נשענת על החלון בצד הנוסע.

"אל תדאגי" ענו שתיהן ביחד וגרמו לה לחייך. היא הושיטה יד ללטף את פניה של
בתה ולפתע הבעת פניה הפכה לרצינית מאד.

"אמנדה, את מבטיחה לי שאם תהיה לך שם איזושהי בעיה את תתקשרי אליי?
לא משנה מה זה, אני רוצה שתדעי שאני אהיה כאן כדי לתמוך בך".

"אני מבטיחה" השיבה מנדי בחיוך והאם הנהנה.

עם קריאות פרידה, מאי התניעה את המכונית וגברת סאמרס התרחקה משם
לבסוף, מאפשרת לבנות לנסוע. כשמנדי הסתכלה לאחור דרך המראה, היא

ראתה את אמה מנופפת לה נרגשת.

"נו, חברה? מוכנה להרפתקה?" שאלה מאי כשיצאו מהחנייה.

"ברור!"

"וואו, אחותי, אני כל כך מתרגשת, יש לי הרגשה שזו הולכת להיות תקופה בלתי
נשכחת בחיים שלנו" אמרה מאי, ומנדי חייכה, מדליקה את המוזיקה בזמן שמאי

כיוונה את הרכב אל הכביש.

"יש לי הרגשה שהנסיעה הזו תשנה לגמרי את החיים שלנו" אמרה מנדי למאי
4you2 בחיוך, ואז הן התחילו לשיר לצלילי בלדת פופ של הלהקה האוסטרלית

שבקעו מהרמקולים.



מנדי צדקה. הנסיעה הזו באמת עמדה להיות בלתי נשכחת. היא רק לא ידעה עד
כמה.

לטוב ולרע.
 

פרק 2:
כמה שבועות לאחר מכן...

השעה הייתה שש וחצי בבוקר כשהשעון של מנדי צלצל, מבשר לה שהיום הגדול
סוף סוף הגיע. היא ומאי חלקו דירה שהתמזל מזלן לשכור. בדירה היו שני חדרים,

סלון, מטבח אמריקאי, וחדר אמבטיה. לשכור דירה עלה מן הסתם יותר מאשר
לגור במעונות הסטודנטים, אבל ההורים של שתי הבנות רצו להקל עליהן קצת,
מאחר שהם ידעו שלחלוק את המרחב לא יהיה פשוט. בהתחלה שתיהן חשבו

שמדובר בהגזמה – הרי הן היו חברות כל החיים, הן ממש גדלו ביחד, כמעט כמו
אחיות – אבל אחרי כמה ימים מנדי נאלצה להודות בפני עצמה שהם צדקו. הן

אמנם היו חברות, אבל בנות אדם שונות זו מזו לחלוטין, עם אופי והרגלים שונים,
ולעיתים הפוכים לגמרי. אילו מנדי הייתה צריכה לבלות נעולה בחדר עם ריח

הקטורת שמאי אהבה כל כך, קרוב לוודאי שהייתה משתגעת.

הן ניצלו את התקופה שלפני תחילת הלימודים כדי להסתגל למציאות החדשה.
בסופו של דבר, שתיהן באו מעיר קטנה ומעולם לא יצאו מגבולות גלוססטר קודם

לכן, כך שההתמודדות עם הקמפוס הענק, שהכיל בתוכו כל כך הרבה אנשים מכל
כך הרבה ערים מגוונות ברחבי הארץ, דרשה מאמץ. למאי היה קל יותר. היא

הייתה בחורה חברותית ומוחצנת והיה לה קל לדבר עם אנשים וליצור חברויות.
מנדי, לעומת זאת, הייתה ביישנית יותר וגם גדלה בסביבה מגוננת יותר. מאז

הפרידה של הוריה, אמה שלטה בכל היבט של חייה, מנסה בכל דרך לפצות על
עזיבתו של אביה. מנדי לא הייתה רגילה ללכת למסיבות, לצאת לדייטים, או שיהיו

לה הרבה חברים. בנוסף, הבלט דרש ממנה לנהל חיים ממושמעים ורגועים, וכל
הפעילות באוניברסיטה הייתה קצת יותר מדיי בשבילה. עדיין מנומנמת, היא

התרוממה לאטה ושמה פעמיה אל חדר האמבטיה. היא עשתה אמבטיה חמה



וחפפה את שערה, נזהרת לא להתעכב כדי שגם למאי תהיה הזדמנות להתארגן
ללימודים בנחת. כשיצאה מחדר האמבטיה עטופה במגבת וחזרה לחדרה, שמעה
את הדלת נטרקת מאחוריה בליווי רטינה. חברתה שנאה לקום מוקדם. כשפתחה
את ארון הבגדים והוציאה משם מכנסי ג'ינס כהים, היא חשבה על המילים שאמה

בוודאי הייתה אומרת לו הייתה שם:

ג'ינס ביום הראשון ללימודים, אמנדה?

היא צחקה ונענעה בראשה, תוהה כיצד הן יכולות להיות כל כך שונות זו מזו,
ועברה לחפש חולצה בארון הבגדים. הבלט היה הדבר היחיד שהיה משותף לה

ולאמה. ממש כמוה, גברת סאמרס הייתה משוגעת על בלט, ורשמה את בתה
לשיעורי בלט קלאסי ברגע שמלאו לה חמש שנים. מרגע שמנדי הקטנה ראתה
לראשונה בלרינה עושה פלייה, היא הבטיחה לעצמה שתעשה הכול כדי להיות

בלרינה אמיתית, אפילו שלא לגמרי ענתה על הסטריאוטיפ הקלאסי האופייני
לבלרינה. בסטנדרטים רגילים, מנדי הייתה קטנה יחסית לשמונה עשרה השנים
שמלאו לה לא מזמן, אבל בסטנדרטים של בלרינה, גופה היה צריך להיות מעודן

הרבה יותר. בנוסף, חסר לה היופי הקלאסי בו ניחנו רוב הבלרינות המצליחות.
למרות ששיערה החום החלק והארוך בלט בכיתות הבלט לצד עמיתיה

הבלונדיניים כמלאכים, היא נחשבה יותר אקזוטית מאשר יפה, עם עיניה הירוקות
שהיו כהות כל כך עד שהיו כמעט אפורות, ופיה שלדעתה היה גדול מכדי להיחשב

יפה.

וכדי להוסיף על חוסר השלמות, היא גם הייתה מאד מסורבלת ומגושמת. נשגב
היה מבינתה כיצד ייתכן שהיא מצליחה לעשות את כל הקפיצות והפירואטים

האלה בזמן שביומיום היא לא יכלה ללכת אפילו שני צעדים מבלי למעוד או להפיל
משהו בדרך. מה שבאמת הפך אותה לטובה מאד בבלט הייתה הטכניקה שלה,

שהייתה ללא דופי ופיצתה על כל תכונה שלילית אחרת שאולי הייתה לה.

מגושמותה של מנדי כבר הביאה עליה מבוכה פעמים רבות. בהפסקות בתיכון, היו
לה הרבה נפילות זכורות לשמצה. זו הסיבה שהמקום האהוב עליה בבית הספר
תמיד היה הספרייה. בין המדפים המלאים בספרים, היא העבירה את רוב זמנה



הפנוי שקועה בדמיונה. המקלט האהוב עליה היה בין דפי הספרים, במיוחד
הרומנים התקופתיים של ג'יין אוסטין. ומן הסתם, באוניברסיטה זה לא עמד להיות

שונה – היא כבר הספיקה לברר בדיוק היכן ממוקם המקלט הספרותי שלה.

דפיקה נשמעה על דלת חדרה. זו יכלה להיות רק מאי, בטח כדי להודיע שהיא
כבר מוכנה.

"כנסי", היא קראה, לבושה בחולצה אפורה של פירל ג'אם. החולצה הייתה ישנה,
אבל זו הייתה חולצת המזל שלה.

"אין מצב! את הולכת עם הסמרטוטים האלה?" שאלה מאי כשנכנסה, מעווה את
פניה. היא נראתה יפה בשמלתה הירוקה ועם שיערה האדום קשור בקוקו רופף.

"אלו לא סמרטוטים! זו חולצת הפירל ג'אם שלי!" מחאה מנדי, אבל חברתה
עיוותה את פניה בחוסר שביעות רצון.

"...שיכולה להיות סמרטוט רצפה. ברצינות, מנדי, איך את הולכת להשיג חבר
כשאת לבושה כמו חנונית?" שאלה מאי. אבל מנדי צחקה, מתעלמת מהטיעון

האבסורדי, והמשיכה לשרוך את נעלי הקונברס הכחולות שלה.

"ומי אמר שאני רוצה להשיג חבר, משוגעת אחת?" השיבה, אך לא הספיקה
לברוח בזמן ממאי, שאחזה בכתפיה ודחפה אותה לכיסא.

"את יכולה להישאר בבגדים המוזרים שלך, אבל השיער והאיפור – עליי."

מנדי ידעה שאין טעם למחות והניחה לחברתה לייבש את שיערה עם הפן ולאפר
אותה קלות. כשסיימה, מאי הפנתה אותה אל המראה כשעל פניה חיוך מרוצה

והבעה של מנצחת. מנדי בחנה את השתקפותה בתשומת לב ולא יכלה שלא
להסכים שהיא באמת נראתה כעת הרבה יותר טוב. שיערה החום נשפך על גבה

בחופשיות כמו מפל של שוקולד. השוליים, שהפן הוסיף להן נפח, הגיעו כמעט עד
לגבות ושיוו לה מראה צעיר עוד יותר. ושינוי אחרון חביב: מנדי לא ידעה איך מאי

עשתה את זה ובאיזה קסם היא השתמשה, אבל עיניה, שכעת היו מודגשות, נראו
יפות וצלולות כמו שני כדורי בדולח.



"ככה יותר טוב! עכשיו את כבר לא חנונית מגושמת אלא חנונית סקסית!" אמרה
מאי וצחקה בזמן שמנדי הביטה שוב בהשתקפותה במראה, בוחנת את דמותה
מחדש. היא כמובן לא קנתה את הסיפור על זה שהיא נראית סקסית, אבל היא
הייתה חייבת להודות שהיא באמת נראית הרבה יותר טוב מאשר קודם: הפנים

שלה כבר לא נראו משעממות כל כך, ולשיערה התווסף פתאום ברק. המבט שלה
גלש אל שאר גופה והיא שמה לב פתאום שהחולצה מדגישה את שדיה באופן

שלא נהגה לעשות עד השנה שעברה.

כדי לחגוג את תחילת הלימודים, הן החליטו לאכול את ארוחת הבוקר בקמפוס
ויצאו לכיוון מגרש החניה. המסדרונות עדיין היו ריקים, כיוון שהשעה הייתה מאד

מוקדמת ונותר עוד זמן רב עד שהשיעורים יתחילו.

הן נכנסו למכונית הסובארו הישנה של מאי, שנרכשה ב2009 עם קצת עזרה
מההורים והרבה שעות עבודה כבייביסיטר כדי לחסוך כסף. מנדי הדליקה את

המוזיקה.

"וואו, חברה! את מוכנה? אני כל כך מתרגשת כבר לפגוש את כולם..."

למרות שהיו רחוקות מהבית, כמה מבני עירן בכל זאת עמדו ללמוד איתן
באוניברסיטת בראון, וביניהם שניים מחבריהן הטובים: יושי, שנולד ביפן אך

התגורר בגלוססטר מאז שהיה בן שנה, ושון, בחור חכם מאד ושקט מאד.
ארבעתם גדלו יחד באותה שכונה, ומנדי לא זכרה תקופה שבה הם לא היו יחד.
גם במכללה זה לא עמד להיות שונה. הם הגישו מועמדות לאותם המוסדות כדי

שלא יהיה עליהם להיפרד, ובסופו של דבר בחרו כולם באוניברסיטת בראון,
מאחר שכל ארבעתם התקבלו אליה והיא הייתה קרובה יותר לבית.

יושי ושון הגיעו לפרובידנס זמן קצר לאחר הבנות ועברו להתגורר בדירה הקרובה
לדירתן. בימים שקדמו לתחילת הלימודים, מנדי ומאי לקחו אותם לסיבוב כדי

להכיר את הסביבה.

מוכנות ומזומנות לשיעור הראשון, הן החליטו לאכול בקפיטריה הקרובה לבניין בו
יתקיימו השיעורים היום. התור היה קצר, וכשהגיע תורן, מאי הזמינה להן שתי

כוסות קפה מסוג קרמל מקיאטו שהוגשו להן במהירות, והן פנו לשבת באחד



השולחנות שבפינת הקפיטריה. בזמן שמנדי האזינה לחברתה מדברת על מישהי
שלא זכרה מיהי, אבל שהתקבלה להרווארד, היא הציצה אל יומנה כדי לבדוק את

הלו"ז של היום. יומנה – מחברת בכריכה קשה עם איור של בלרינה רוקדת על
קצות האצבעות – ליווה אותה לכל מקום. שם היא פירטה את הפגישות ואת לוח

הזמנים הצפוי לה בכל יום, את המערכים של שיעורי הבלט, וכמובן, ערכה
רשימות. הרבה רשימות.

אחרי ששתו את הקפה שלהן ופטפטו על דא ועל הא, מאי הציצה בפלאפון שלה
כדי לבדוק מיילים ומנדי קמה לזרוק את הכוסות החד פעמיות, כשלפתע תנועה

משכה את תשומת לבה. מנדי הסתובבה לעבר התנועה וראתה חבורת בנות
נכנסות לקפיטריה, מושכות לא רק את תשומת לבה של מנדי אלא של כל מי

שהיה שם. אלה היו שמונה בנות בלונדיניות יפהפיות, לבושות בז'קטים לבנים
צמודים שעליהם היו רקומים האות K ומשולש בגובה החזה, מדברות וצוחקות
בקול רם. הבנות עצרו ליד השולחן הקרוב לדלפק, היכן שישבו שלושה שחקני
כדורסל. כשמנדי חזרה לשולחן שלה ושל מאי, היא שמעה משם הרבה קולות

וצחקוקים.

כשהתיישבה, היא שאלה את מאי:

"את מכירה אותן?"

"אלה הקאפה דלתא" ענתה מאי, אבל מנדי עדיין לא הבינה מי הן בדיוק.

"מה זה? סוג של קבוצה?" שאלה מנדי, מקמטת את מצחה. מאי צחקה, רגילה
כבר לניתוק של חברתה מהעולם.

"הן שייכות לאחווה שנקראת קאפה דלתא. ראית את הסמל שרקום על הז'קטים
שלהן?" שאלה מאי. מנדי הנהנה.

"השלוש שכמעט מתנפלות על הבחור עם הקעקועים שייכות גם לנבחרת
המעודדות."

"הממ..."



מנדי הפנתה את מבטה בסקרנות לכיוון אליו הצביעה חברתה. היא ראתה בחור
שרירי לבוש בחולצה ללא שרוולים, כחלק ממדי נבחרת הכדורסל של

האוניברסיטה. זרועותיו היו מכוסות קעקועים לכל אורכן, והוא היה מוקף בבנות.
למנדי הספיק להסתכל עליהם, אפילו מרחוק, כדי להיות בטוחה שהם לעולם לא

יהיו חלק מאותו מעגל חברים. הבנות האלה היו זוהרות מדיי מכדי שיתייחסו
למישהי ממוצעת כמוה.

אחד הדברים הראשונים שלמדה על החיים באוניברסיטה, למרות שרק לא מזמן
הגיעה, היה החשיבות שניתנה שם לספורט – במיוחד לכדורסל – ולאחוות שהיו

פזורות ברחבי פרובידנס. ממה שקראה במדריכי קבלת הפנים לתלמידי השנה
הראשונה, שהיא ומאי קיבלו ברגע שהגיעו, נבחרת הכדורסל הייתה הגאווה של

קהילת הספורט באקדמיה, מאחר שהשתוותה בשיאיה לרבות מהקבוצות
המקצועיות של ארה"ב.

"מנדי, את באה?" קראה אליה מאי, קוטעת את רצף מחשבותיה. מנדי הציצה
בשעה שעל מסך הפלאפון שלה, הנהנה וקמה. הן עדיין היו צריכות למצוא חניה

קרובה יותר לכיתות שלהן. הן המשיכו אל הקמפוס ודיברו על מערכת השעות,
שמחות על כך ששובצו באותה הכיתה בשניים מהשיעורים.

הן מצאו חניה ליד הכניסה ומאי החנתה את המכונית בזהירות. למרות שהמכונית
הייתה ישנה, היא הייתה במצב מעולה. חבריה, יושי ושון – חנונים אמיתיים בכל

הקשור לפיזיקה, כימיה, ומכניקה – תרמו מהידע ומהזמן שלהם (שבועיים
מחופשת הקיץ, ליתר דיוק) כדי לתקן את כל מה שהיה מקולקל במכונית, כך

שמאי תוכל לנסוע בבטחה.

מנדי התירה את חגורת הבטיחות והביטה לעבר הכניסה, שם ראתה כמה בנים
מברכים זה את זה לשלום ומשוחחים ביניהם. עלה בידה לזהות כמה פרצופים

מוכרים מעיר הולדתה – צעירים שלמדו איתה באותו התיכון, מחזור אחד או יותר
לפניה. זה היה מרגיע לראות כמה פרצופים מוכרים בין כל הפנים החדשות

שהקיפו אותה מכל עבר. היא חייכה והניחה לתחושת המוכרות לחלחל אליה



ולהרגיע את הפאניקה שאחזה בה לעיתים לנוכח העולם החדש והלא-מוכר שאליו
בחרה להיכנס.

כשיצאו מהמכונית, מנדי הרגישה את שמש הקיץ החמימה טופחת על פניה. היא
חייכה והביטה סביבה, מתבוננת בסטודנטים היוצאים ונכנסים אל הבניין, עד

שתמונה אחת לכדה את עינה, עוצרת את נשימתה: קאט-ראיי – הנער הכי יפה,
מקובל ונחשק בגלוססטר – נשען על הקיר ודיבר עם נער אחר שלבש ז'קט ספורט

עם השם של נבחרת הכדורסל של האוניברסיטה רקום על גבו.

קאט-ראיי, או ראיין מק. קנה, היה מבוגר ממנדי בשנה. בשנתו השנייה בתיכון
הוא התגלה על ידי מגלה כישרונות שישב בקהל באחד המשחקים שלו, וזכה
במלגה לאוניברסיטה למרות שבאותה תקופה נותר לו עוד זמן רב עד לסיום

התיכון. הוא הגיע לאוניברסיטת בראון שנה לפני מנדי ולקח על עצמו את תפקיד
הרכז והקפטן של נבחרת הכדורסל. ראיין היה לאגדה בעיר הולדתם, והשמועה

אמרה שכבר בשנתו הראשונה באוניברסיטה הוא היה השחקן הכי טוב בנבחרת.
הנער אפילו זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בליגת המכללות, מה שלא הפתיע
אף אחד בגלוססטר, שכן שנה קודם לכן הוא היה זה שהוביל את הנבחרת של

התיכון לגמר האליפות .
מלבד היותו שחקן מצוין, ראיין גם היה חתיך. הוא היה הנער היפה ביותר שמנדי
ראתה אי פעם. בטיול של שלושה ימים לניו יורק שמנדי ומאי יצאו אליו בכיתה ט',
הן גילו שהמילה קאט (Cat) באנגלית שימשה כסלנג ניו יורקי לתיאור בחור חתיך

ונחשק, "הכי מושלם שאפשר להיות", ומאז הן החלו לכנות כך את ראיין
בשיחותיהן .

השתיים לא היו מסוג הבנות שנהגו לרייר על ספורטאים, אבל את ראיין אי אפשר
היה שלא לזהות ולהעריץ, וכן, אפילו לרייר עליו קצת. עם קומתו הגבוהה

והחסונה, השיער החום הבהיר שגלש הצידה ועיניו הכחולות שנראו כמו פיסות
יהלומים בכל פעם שחייך, ראיין היה עוצר נשימה. מטר תשעים ושתיים של

שלמות .
מבחינתה של מנדי, היה זה בלתי אפשרי שלא לפלוט אנחה חולמנית בכל פעם

שראתה אותו, למרות שידעה שבחור כמוהו לעולם לא ייתן בה מבט שני.



המחשבה הזו גרמה לה לחייך ולהיזכר ב"רשימת החלומות הבלתי מושגים של
מנדי סאמרס". ראיין היה אחד החלומות האלה, והוא היה לחלוטין בלתי מושג

עבורה.

אבל זה היה בסדר. לא היה לה אכפת להעריץ אותו מרחוק, כאילו היה פריט יקר
בחנות קריסטלים – מותר להסתכל אבל אסור לגעת. מנדי הייתה נערה עם שתי
רגליים על הקרקע. היא הייתה מאד מודעת לכך שלא הייתה יפה כמו המעודדות
מאלפא ,בטא ,גמא ,או איך שלא קראו לאחווה הזאת. היא גם מעולם לא הייתה

מקובלת, אף שתמיד רצתה לדעת איך זה מרגיש להיות נערצת כל כך. היא הייתה
בסך הכול נערה ממוצעת ותלמידה טובה, ולמרות שעסקה בבלט, היא מעולם לא

השתייכה לקבוצת תלמידים שהתבלטו במשהו באופן מיוחד. ולכן, מן הסתם,
מישהו כמו ראיין מק. קנה היה עבורה בלתי מושג לחלוטין. לחלום שיהיה לה איתו
משהו שקרוב למערכת יחסים היה כמו לדמיין שהיא יכולה להיות החברה של זאק

אפרון. זה היה בלתי אפשרי. ראיין היה מסוג הבנים שיועדו לבנות כמו אלו
מהקפיטריה: יפות, מקובלות, כריזמטיות, עם גוף בעל קימורים נדיבים, בגדים

אופנתיים והרבה איפור על פניהן. לא ילדה קטנה ורזה כמוה שלובשת ג'ינס דהוי
וחולצה של להקה.

"אחח, זה צריך להיות לא חוקי כמה שהוא יפה" נאנחה מאי, תולשת את מנדי
מחלומותיה.

"אממ, מי?" שאלה מנדי בעודה מנערת את המחשבות מראש ומנסה להתרכז
בדבריה של חברתה.

"קאט-ראיי," השיבה מאי וחייכה, "זו הייתה דרך מושלמת לפתוח את היום
הראשון ללימודים!"

"אמת" חייכה מנדי. היא הסיטה את מבטה וראתה את שון מנופף לכיוונה. היא
נופפה לו בחזרה ואז הלכה לכיוונו בליווי מאי.

שון ומנדי היו מאד קרובים בעבר. הם הכירו עוד מהגן וממש גדלו ביחד. מנדי
נהגה לבטוח בו כאילו היה אחיה הגדול, עד שהעניינים ביניהם נהיו קצת מוזרים

בחצי השנה האחרונה של התיכון. גופה עדיין נמתח כשנזכרה איך דחק אותה



לפינה במסיבה בבית של חבר לכיתה – אחת המסיבות הראשונות שהלכה אליהן,
שכן היא לא נהגה לצאת לבלות הרבה – אחז במפרקי ידיה חזק יותר ממה שהיה

ראוי, וניסה לנשק אותה. הוא אמר לה שהוא מחבב אותה ושהם צריכים להיות
זוג. התנהגותו הפזיזה – הכמעט תוקפנית – הפחידה אותה. היא מעולם לא

הסתכלה עליו באופן הזה, ולמען האמת, היא בכלל עוד לא הייתה מוכנה
למערכות יחסים רומנטיות עם בנים. היא הייתה נערה ביישנית וחסרת ניסיון
ועדיין לא הרגישה מוכנה לצאת עם אף אחד, גם לא עם מי שהחשיבה בתור

החבר הכי טוב שלה.

אחיזתו החזקה של שון במפרקי ידה, הבל פיו החם כנגד שלה וריח הבירה שנדף
ממנו גרמו לבטנה להתהפך. למרות התעקשותו לנשק אותה, היא הצליחה לחמוק

מאחיזתו והייתה מאד נחרצת כשסירבה להצעת החברות שלו. עם זאת, היא
פחדה לאבד את ידידותו – למרות שהתנהגותו הפחידה אותה מאד – והסבירה
שהיא לא רוצה להיות עם אף אחד כרגע. הוא התרחק ממנה למשך כמה ימים,

אך כעבור זמן קצר נראה שקיבל את המצב. מנדי, מצידה, הרגישה הקלה על כך
שהצליחה לעשות "בקרת נזקים", אך מאז המקרה, משהו מתחושת הביטחון

שהייתה לה עם שון אבד – במיוחד כשחשה את עיניו מתבוננות בה במבט מלא
זימה.

"הי, בנות! והי, מאי, מה שלום בטי?" שאל שון, משתמש בכינוי שהעניקה מאי
למכוניתה בהשראת בטי בופ, בטענה שהמכונית חמודה כמוה.

"מעולה, תודה! אתה ויושי הייתם נהדרים!" השיבה וחיבקה אותו. שון חייך והביט
אל מנדי, נראה מעט ביישן.

"ואת, מה שלומך? הכול טוב?" שאל ומשך אותה לחיבוק, מה שגרם לה להיות
מעט מתוחה. המגע של שון נראה ידידותי, ותחושת האשמה המוכרת התעוררה

בה שוב. היא הדפה את הדאגה מראשה וכפתה על עצמה להרגיש שמחה על כך
שפגשה חבר טוב.

"הכול מעולה. מה השיעור הבא שלך?" שאלה, מנסה לשבור את הקרח ולשמור
על האווירה הידידותית שתמיד שררה ביניהם עד למקרה ההוא.



"ביולוגיה. ושלך"?

"ספרות. מאי"?

"היסטוריה", השיבה חברתה, מעווה את פניה באי שביעות רצון. למורה
להיסטוריה, גברת מארי אלן, יצא שם של מורה דורשנית במיוחד. שמה הלך

לפניה עד כדי כך שהדבר היה ידוע אפילו בעיר הולדתן. תוכנית הלימודים הייתה
בנויה כך בשנתיים הראשונות באוניברסיטה למדו הסטודנטים מקצועות בסיסיים,
כמו ספרות, מדעי החברה, אומנות ועוד. לפי מדריך קבלת הפנים לתלמידי שנה

א', המטרה בכך הייתה שהסטודנטים ירכשו ידע כללי במגוון נושאים לפני
שיתמקדו בתחום לימוד ספציפי. באופן כללי, החל מהשנה השלישית היה עליהם

לבחור את התחום שבו ישלימו את התואר. עבור סטודנט/ית שבחר/ה בתחום כמו
רפואה, וטרינריה, רפואת שיניים או משפטים, משך התואר היה צפוי להתארך

כיוון שבתחומים אלה נדרשו שלוש שנות לימוד של המקצוע הספציפי.
"חרא" פלטו שון ומנדי בו זמנית וצחקו.

מבטה של מנדי הוסט הצידה למראה תנועה רבה של אנשים לעבר הבניין הגדול. התנועה הרבה
הסיחה את דעתה מהשיחה, עד שמאי העירה אותה ממחשבותיה, מזכירה

שהשיעור הראשון עומד בקרוב להתחיל. שלושתם התקדמו יחד לעבר הכניסה,
ומשם הם התפזרו לכיתותיהם השונות.

מנדי הוציאה את יומנה מהתיק וחיפשה במערכת השעות – שהדפיסה והדביקה
מבעוד מועד על אחד הדפים – את מספר הכיתה של שיעור ספרות. מנותקת

מהמתרחש סביבה, היא הלכה לכיוון הכיתה כשתשומת לבה ממוקדת בתיק הגב
שלה ובשמירה על יומנה. לפני שהייתה לה הזדמנות להרים את ראשה, היא

התנגשה בקיר וכמעט נפלה ארצה, אך הנפילה נמנעה על ידי זוג ידיים חזקות
וחמימות שתפסו אותה בזמן. תיק הגב שלה, לעומת זאת, לא זכה לאותו המזל

ונחבט ברצפה. כשהרימה את מבטה, מנדי הרגישה את פניה מתלהטות
ומאדימות.

'לעזאזל. מכל הסטודנטים שלומדים כאן, היית צריכה ליפול דווקא על ראיין מק.
קנה?' נזפה בעצמה.



"אממ... אהמ... סליחה" ניסתה לומר, אבל בקושי הצליחה לגמגם. היא הרגישה
כל כך מטופשת. היא רק רצתה שהאדמה תבלע אותה באותו רגע. לא מספיק
שהיא כל כך מגושמת, עכשיו אפילו המילים לא יוצאות לה מהפה כמו שצריך.

"את בסדר? אני מצטער. לא הייתי מרוכז" ראיין אמר בקול רך, מסתכל לה
בעיניים. מנדי מעולם לא הייתה קרובה אליו כל כך כמו באותו הרגע – למעשה,
היא מעולם לא הייתה קרובה כל כך לאף בן כמו שהייתה לראיין באותו הרגע –
והיא יכלה לראות כל פרט ופרט בעיניו הכחולות והמהפנטות. פניו היו מגולחות

למשעי, מה שעורר בה דחף מוזר להושיט את ידה ולבדוק האם העור על פניו אכן
היה רך כמו שהוא נראה. היא עמדה כך למשך כמה שניות, כמעט מהופנטת.

ראיין היה אפילו יפה יותר ממה שהיא שזכרה.

תפסיקי עם זה, טיפשה אחת! איפה עוד תראי בחורה מתנהגת ככה, קופאת ככה
במקום באמצע המסדרון רק כי היא לא יכולה להפסיק לרייר על הבחור הכי חתיך

באוניברסיטה? גערה בעצמה.

"הממ... אהמ... כן, אני בסדר. תודה וסליחה שוב" גמגמה.

מנדי הצליחה לייצב את עצמה והשתחררה מזרועותיו, שעד לאותו רגע המשיכו
לאחוז בה כדי שלא תיפול. היא הזדרזה להרים את התיק שעוד היה על הרצפה,

וכמובן, איך לא, נפל בעודו פתוח, כך שגם שאר הדברים שלה היו מפוזרים על
רצפת מסדרון. מעוצבנת על עצמה ועל מגושמותה, היא אספה הכול אל התיק
מהר ככל האפשר, כולל את יומנה שנפל קצת רחוק יותר משאר החפצים, לפני
שגם לראיין תהיה הזדמנות להתכופף. היא סגרה את התיק והעמיסה אותו על

כתפה, חייכה חיוך נבוך ומיהרה ללכת, מחפשת את כיתתה.

בעודה מזדרזת ללכת משם, היא הבחינה בכמה אנשים שהסתכלו עליה וצחקו על
תאונתה. היא הרגישה את פניה מתלהטות אפילו יותר, ונזפה בעצמה שוב על

היותה כל כך מגושמת. זה יהיה נוראי אם תיזכר בתור זו שנפלה מול כולם.

כשסוף סוף מצאה את כיתתה, היא נכנסה וחיפשה מקום מאחור, היכן שלא
תסתכן בלהיות מרכז תשומת הלב שוב. זה היה מסוג הדברים שמנדי ניסתה
להימנע מהם ככל יכולתה. הזמן היחיד בו מנדי לא הרשתה לעצמה להתבייש



מאור הזרקורים היה כשרקדה. על הבמה, אסור היה לה להתבייש, כי שם היא לא
הייתה מנדי, אלא דמות אחרת שתפקידה היה להפיח בה חיים.

מתנשפת, מנדי מצאה מקום אסטרטגי והתיישבה בו. הכיסאות לידה היו ריקים,
מה שהיה מעולה מבחינתה, כי זה מנע ממנה את המבוכה שבצורך לנהל שיחה

עם מי שיושב/ת לידך כשאין לך מושג מה לומר.

בעודה משחררת אנחה ארוכה, היא פתחה את התיק והוציאה ממנו מחברת,
כשלפתע הבחינה בצל מתארך בהדרגה מעליה. היא הרימה את עיניה והופתעה

לראות שוב את ראיין מק. קנה.

"הי, סינדרלה. שכחת את נעל הסאטן שלך במסדרון" אמר בחיוך, מחזיק בידיו
את אחת מנעלי הבלט שלה.

לעזאזל.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 3:
מהרגע שראיין תפס את מנדי בזרועותיו כדי שלא תיפול, הוא היה אחוז

התפעמות. הוא הבחין בנערה היפה הזו עוד במסדרונות של תיכון גלוססטר,
כשלמד עדיין בתיכון. הנערה העדינה הזו, עם שיערה הכהה האסוף תמיד, תמיד



עוררה בו עניין. היה לה יופי אקזוטי, עם עיניה הירוקות והבורקות, תווי פניה
היפים, ועדינותה שעמדה בניגוד לסגנון הלבוש הספורטיבי שלה: ג'ינס כהה עם

קרעים, חולצת טריקו ונעלי ספורט.

לפי דעתו, היא הייתה חתיכה. תמיד היה לו משהו אליה, אבל הוא אף פעם לא
ניסה לעשות שום דבר בכיוון. הם לא היו שייכים לאותה קבוצת חברים והיא

מעולם לא נתנה בו מבט שני. הם אמנם למדו באותו בית הספר, אבל ראיין היה
מבוגר ממנה בשנה והם תמיד למדו בכיתות שונות. חוץ מזה, היא תמיד נראתה

לו בחורה מאד רצינית והוא לא חשב שהיא תסכים לצאת איתו. הם מעולם לא
החליפו ביניהם מילה, רק חיוכים מנומסים מדי פעם. לפגוש אותה שוב כאן,

באוניברסיטת בראון, שנה אחרי שראה אותה בפעם האחרונה, היה ללא ספק
הפתעה משמחת.

התקרית במסדרון הותירה בו חותם עז. אולי זה היה משהו באיך שהיא נפלה
היישר לזרועותיו, או הניחוח המתוק, העדין והפרחוני של הבושם שלה שעורר בו

רצון לרכון מעט קדימה כדי להיטיב להריח. או, מי יודע, אולי זה היה המראה
המסקרן והמושך שלה, שהיה כל כך שונה ממראה הנערה הביישנית שנהגה

להסתיר את פניה בתיכון. אמנדה נראתה עכשיו בוגרת יותר. שיערה שהיה כעת
פזור – משהו שראיין מעולם לא ראה אצלה קודם לכן – מסגר את עיניה הירוקות

ועורר בו דחף להושיט יד ולבדוק האם הוא אכן רך כמו שהוא נראה.

אבל באותה המהירות שבה נפלה, היא קמה והלכה, משאירה אותו בהרגשה של
שחקן שנדרס זה עתה על ידי כל חברי הקבוצה היריבה. עד כדי כך אינטנסיביים

היו רגשותיו.

הוא העביר את ידיו בשיערו, מרגיש אבוד, עד שמשהו אדום על הרצפה לכד את
תשומת לבו: נעל בלט. היא בטח נפלה לה מהתיק.

ראיין פנה בהחלטיות להמשך המסדרון, מציץ לשווא בכיתות הקרובות בחיפוש
אחר הנערה. הוא לא מצא אותה בשום מקום, כאילו בלעה אותה האדמה.

מתוסכל, הוא הרגיש כמו הנסיך מהאגדה של סינדרלה, שננטש בנשף (או במקרה
שלו, במסדרונות האוניברסיטה) עם הנעל בידו והנערה נעדרת.



לאור החיפוש הכושל, הוא החליט להמשיך לשיעור ספרות, לפני שגברת לסלי,
המורה לספרות, תצא החוצה לקרוא לו. כשהיא חלפה על פניו בכניסה לבניין, היא

נופפה באצבעה לעברו ואמרה בקול חזק וברור שהיא מצפה לראות אותו בכיתה
בלי איחורים. הוא לא יכל שלא לעטות פרצוף חמוץ כשנזכר במילותיה של המורה.

הוא שנא כששפטו אותו עוד לפני שהכירו אותו בכלל. זה היה הצד השלילי
שבלהיות מקובל. אנשים חשבו שהם יודעים מי הוא עוד לפני שבכלל הכירו אותו.

הוא ידע שהוא נראה כמו הסטריאוטיפ הקלאסי של הבחור המקובל, האתלטי,
הקפטן של נבחרת הכדורסל, אבל הוא גם לא זלזל בלימודים. הוא היה תלמיד

טוב שעבד קשה כדי להגיע לציונים טובים ודאג לעתידו.

עדיין חושב על הנערה, ראיין נכנס לכיתה והסתכל סביב, שוקל היכן כדאי לו
לשבת. עיניו פנו לאחורי הכיתה וחיוך רחב עלה על פניו. הוא בקושי האמין למזלו

הטוב; שם היא הייתה, ישובה באחד הכיסאות, מחפשת משהו בתיק. שערה
הכהה נשפך על כתפיה ושוב עלה בו רצון לגעת בו ולחוש את מרקמו.

תפסיק עם זה, נזף בעצמו.

כן, היא יפה. כן, נדלקת עליה קשות. אבל תשלוט בעצמך ותפסיק להתנהג כמו
אידיוט.

מבלי להתיק את עיניו ממנה, הוא ניגש אליה כדי להחזיר לה את הנעל – שעדיין
הייתה בידו – ואולי גם, מי יודע, להכיר את הבחורה הזו שסקרנה אותו כל כך.
הוא עבר בין השולחנות, מברך לשלום את חבריו לכיתה, עד שהגיע אל מנדי,

מרגיש איך הניחוח המתוק והעדין של הבושם שלה עוטף אותו שוב. היא הרימה
אליו את עיניה ופיה נפער מעט בהפתעה.

"הי סינדרלה, שכחת את נעל הסאטן שלך במסדרון" אמר וחייך בבדיחות דעת.
הוא הרכין מעט את ראשו לעברה והתבונן בתשומת לב בתגובתה.

מנדי הרגישה כיצד פניה מתלהטות ומלמלה:

"הממ... – אהמ אהמ – תודה. לא שמתי לב שהפלתי אותה." אם הסומק על
לחייה לא היה ראיה מספקת, אז קולה החלוש והעובדה שבקושי הצליחה להביט



בו הראו בבירור עד כמה היא התביישה.

מוכן ומזומן לשבור את הקרח, ראיין חייך את החיוך הכובש שלו – זה שבנות
בדרך כלל לא עמדו בפניו – והתיישב בכיסא שלידה.

"את זוכרת אותי?" שאל. "אני ראיין מק. קנה, מגלוססטר. למדנו באותו בית ספר"
הוסיף, מנסה לפתח שיחה.

היא שחררה המהום קצר, מבלי להקדיש לו תשומת לב רבה.

"לא ידעתי שאת רוקדת בלט" המשיך.

"אהה".

התשובה שלה – או היעדרה – סקרנה אותו. הוא לא היה רגיל להתעלמות. הוא
היה בחור מקובל, ובדרך כלל אנשים הקדישו לו את מלוא תשומת לבם.

הוא פתח את פיו כדי לומר דבר מה אבל בדיוק אז גברת לסלי נכנסה, סוקרת את
הכיתה. כשהיא ראתה אותו ישוב בכיסא היא חייכה חיוך מרוצה והנהנה. ראיין

חייך בחזרה ועשה תנועה קלה עם היד במן מחווה שקטה. המורה בקושי הניחה
את הדברים על השולחן וכבר דיברה בהתרגשות על תוכנית הלימודים לסמסטר

הקרוב. כשהביט מסביבו, ראה את מנדי מתעלמת ממנו ורושמת את כל מה
שהמורה אומרת. למרות זאת, הוא לא ויתר על הניסיון לפתח איתה שיחה.

"את רוקדת כבר הרבה זמן?"

"אהה". לעזאזל, עדיין תשובות חד הברתיות. זה לא טוב.

"כמה זמן?"

"מאז שהייתי בת חמש" אמרה ונפנתה אליו עם עיניים שלרגע היה בהן ניצוץ
שונה, אבל הניצוץ הוחלף בן רגע במסכה של אדישות. "סליחה, אבל אני מנסה

להקשיב לשיעור" אמרה בטון מעוצבן.

ראיין הסיט את מבטו והוציא מחברת מהתיק.

"סליחה, סינדרלה, רק רציתי להכיר אותך יותר טוב". הקול שיצא מגרונו היה נמוך
וקשה יותר ממה שהתכוון, אבל הוא לא יכל שלא להרגיש מתוסכל. מה היה לא
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