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היא  באמת  מישהו  להכיר  היחידה  שהדרך  פעם,  לה  אמרה  שלה  אימא 
באמת  חושפת  שהיאבקות  היחיד  הדבר  לֹור,  של  מניסיונה  בו.  להיאבק 

להיפגע. חושש  הכי  מישהו  שבה  בגוף  הנקודה  הוא 
אצל היריב הנוכחי שלה, הנקודה הזאת היא בפירוש הקעקוע החדש 

חבוש. שעדיין  חזהו,  של  השמאלי  בצד 
להן לספוג  ונתנה  קילו  לור הרימה את כפפות האגרוף ששקלו חצי 
נעלי הספורט שלה חרקו על המזרנים הכחולים  עוד מהלומה מרושלת. 
את  שחיזקו  הכסוף  ההדבקה  סרט  פסי  לאחור.  ניתרה  כשהיא  הזולים 
חמשת  אחרי  והחום  מהלחות  להתקלף  התחילו  המאולתרת  הזירה 
הקרוב  הסרט  את  כשרמסה  גנחה  היא  ערב.  באותו  שנערכו  הקרבות 

בעקבה.
זיעה טפטפה על פניה עד שהטעם היחיד שהרגישה בפיה היה מלוח. 
לור סירבה למחות את הזיעה גם כשהיא צרבה בעיניה. הכאב היה טוב. 

ממוקדת. להישאר  לה  עזר  הוא 
חדש  מגונה  מהרגל  יותר  לא  היה   — האגרוף  קרבות   — הזה  הדבר 
שישה  גיל,  של  מותו  אחרי  ביותר  נחוצה  הקלה  לה  שסיפק  יחסית, 
רק עוד קרב אחד  יהיה  חודשים קודם לכן. אבל הבטחתה המקורית שזה 

המוכר. האדרנלין  פרץ  את  כשהרגישה  התנדפה  אחרון, 
קרב אחד הספיק כדי לפרק את היגון המשתק, להוציא אותה מתוך 



[20]

העמוק  הכאב  את  ניתקו  קרבות  שני  לגוף.  אותה  ולהחזיר  שלה  הראש 
מזומנים. של  מפתיעה  כמות  הכניסו  שלושה  בליבה. 

לה  נתן  עשרה  חמש  מספר  קרב  ארוכים,  שבועות  כעבור  ועכשיו, 
דעת. הסחת  הערב:  לקבל  שייחלה  מה  את  בדיוק 

לור אמרה לעצמה שהיא יכולה להפסיק בכל רגע. הוא תוכל להפסיק 
יוציא  כשזה  להפסיק  תוכל  היא  טוב.  לה  עושה  שזה  תרגיש  לא  כשכבר 

שקברה. ממה  מדי  יותר  ממנה 
לא. עדיין  שם.  הייתה  לא  עוד  לור  אבל 

סיני  אוכל  האדום,  “הדרקון  מסעדת  של  הדחוס  המרתף 
מדי  רבים  גופים  של  הלוהט  הדוחק  עם  מחום  רתח  משובח" 
ויצרו  המתאגרפים  כמו  התנועעו  בקהל  אנשים  המזרנים.  סביב 
כוסות  מחזיקים  כשהם  הזירה,  של  רשמיים  הלא  הגבולות  את 
שלהם.  היוקרתי  האלכוהול  את  לשפוך  לא  ומנסים  חד־פעמיות 
לפרנקי,  שהגיעו  עד  ליד,  מיד  סביבה  התעופפו  והימורים  שטרות 
שני  של  הסדר  את  כשארגן  מבט  לעברו  העיפה  לור  הזירה.  מנהל 
פחות  התעניין  תמיד,  וכמו  עליהם,  ההימורים  ואת  הבאים  הקרבות 

בזכיות. ויותר  בזוכה 
בוהק  לאוויר  והוסיפו  שמעליהם  מהמטבח  במדרגות  ריחפו  אדים 
ָערב במיוחד לצחנה של  היה תחליף  קונג פאו  עוף  ניחוח תבשיל  משיי. 
ובירה מעופשים ששלטה במועדוני הלילה הנטושים שביניהם נדדה  קיא 

כלל. בדרך  הקרבות  זירת 
לא נראה שלקהל אכפת; הם היו מוכנים לספוג כל מה שיספק להם 
פרנקי  של  האקסקלוסיבית  הרשימה  הסף.  על  ההליכה  אשליית  את 
נראתה הרבה פחות אקסקלוסיבית בימים אלה: אל הדוגמניות, הטיפוסים 
של  קטנות  שקיות  ליד  מיד  שהעבירו  העסקים  ואנשי  האמנות  מסצנת 
את  שבדקו  פרטיים  ספר  מבתי  נוער  בני  עכשיו  הצטרפו  לבנה  אבקה 

הוריהם. של  האדישות  גבולות 
וביטחון  סימנים  נטול  רך  עור  כולו   — בגילה  נער  היה  שלה  היריב 
וזימן אותה בתנועת אצבע כשבחר בה מבין  עצמי נטול בסיס. הוא צחק 
כל המתאגרפים הזמינים של פרנקי. לור החליטה לחסל אותו ולהשמיד 
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כל בדל גאווה מרוט שיישאר ממנו הרבה לפני שקרא לה “מותק" ושלח 
באוויר. שיכורים  נשיקת  לה 

הצביעה  היא  שלה.  הפה  למגן  מבעד  לור  אמרה  לנחש",  לי  “תרשה 
יצירת  את  שכיסתה  המתבגר  של  חזהו  סביב  התחבושת  על  בסנטרה 

היום?" כל  רוֶזה  לאהוב?  לצחוק,  “לחיות,  גופו.  את  המעטרת  האמנות 
הוא השפיל את עיניו כשהקהל צחק. הנער הניף כפפה לעבר ראשה 
וגנח ממאמץ. התנועה הזאת בשילוב כוחו האוזל הותירו את החזה שלו 
חשוף לגמרי. מטרתה של לור הייתה ברורה כשהטיחה את הכפפה בעור 

בדיו. הרווי  הרגיש 
פגעו  ברכיו  מריאותיו.  נסחט  האוויר  מחוריהן,  יצאו  הנער  של  עיניו 

במזרן.
שלך". החברים  את  מבייש  “אתה  לור.  אמרה  “קום", 

הפה.  מגן  מאחורי  קצת  השתנק  הנער  מטומטמת".  כלבה  כ...  “כ... 
התשובה:  את  קיבלה  ועכשיו  להתמוטט,  לו  ייקח  זמן  כמה  תהתה  לור 

דקות. חמש 
“אני בטוחה שלא תקרא לי ככה", היא אמרה וחגה סביבו, “כשדווקא 

ארבע". על  תעמוד  אתה 
עיניים. גלגלה  היא  מכעס.  רותח  לקום,  התאמץ  הוא 

לור. חשבה  נכון?  מצחיק,  כך  כל  לא  כבר 
הזדרז  תמיד  הוא   — הטיפש  מהילד  להתרחק  לה  אומר  היה  גיל 
לקפוץ  חייבת  לא  שהיא  הסבאית,  שיפוטית,  הלא  בדרכו  ללור  להזכיר 
כאן,  שקורה  מה  את  מתעב  היה  הוא  האמת,  למען  מזדמן.  קרב  כל  על 

אותו. מאכזבת  היא  כי  זה.  בגלל  גם  מצפון  ייסורי  נתקפה  ולור 
ניסתה דרכים אחרות, ואף אחת מהן לא עזרה לה להתגבר  אבל לור 
לא  כבר  זה  ועכשיו  טוב.  קרב  לה  שעזר  כפי  אותה  שריסק  האובדן  על 
חדשה  חרדה  להימלט;  חייבת  הייתה  היא  שממנו  גיל  של  מותו  רק  היה 

מבפנים. אותה  לכרסם  התחילה 
שלה. העיר  אל  חזר  והַצִיד  הגיע,  אוגוסט 

לשכוח  הלאה,  להמשיך  כדי  שהשקיעה  הרבים  המאמצים  למרות 
של  השמש  אור  אל  ולפסוע  מאחור  שהשאירה  האפלים  החיים  את 
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הספירה  אל  מכוון  היה  עוד  בתודעתה  מסוים  חלק  יותר,  טובים  חיים 
הם  כאילו  התחדדו,  חושיה  נמתח,  גופה  הימים.  של  האיטית  לאחור 

לבאות. מתכוננים 
כבר לפני שבועיים היא התחילה לראות פרצופים מוכרים מסתובבים 
כמו  בה  הכה  ההלם  הלילה.  לקראת  האחרונות  בהכנות  עסוקים  בעיר, 
כל  תקוותיה,  שכל  הוכיחה  כזאת  היתקלות  כל  בריאות;  שננעצת  סכין 
בחודשים  ושוב  שוב  חשבה  היא  בבקשה,  לשווא.  היו  השקטים  תחנוניה 

טוקיו. תהיה  שזאת  הזה.  בסבב  לונדון  תהיה  שזאת  האחרונים, 
יורק. מניו  חוץ  אחרת  עיר  כל  תהיה  שזאת 

לור ידעה שהיא לא הייתה צריכה להסתכן ולצאת הערב, לא כשההרג 
רק  יצודו  לא  השושלות  אנשי  אותה,  יזהה  אחד  צייד  אם  לשיאו.  מגיע 

עורה. את  גם  לפשוט  ירצו  הם  אלים. 
שלו  המגוחך  הכיס  בשעון  מציץ  פרנקי  את  לור  ראתה  העין  מזווית 
ומסמן שהגיע הזמן לסגור את העסק. היא תיארה לעצמה שיש מקומות 

הפרצוף. כל  את  בתוכו  לתקוע  שיוכל  כסף  אליהם,  ללכת  צריך  שהוא 
לור. שאלה  לך?"  “הספיק 

על  לור  אחרי  רדף  הוא  אחת.  בבת  בנער  הכה  שהאלכוהול  נראה 
וכעסו גבר למשמע  ובתנועות מגושמות,  המזרנים באגרופים מתנופפים 
כדי  ראשה  את  שהפנתה  הפעמים  באחת  מהקהל.  שעלו  הצחוק  רעמי 
ממקומה  ונשלפה  שלצווארה  השרשרת  היטלטלה  ממהלומה,  לחמוק 
באור  התנוצץ  עליה  התלוי  מוזהבת  נוצה  בצורת  הקמע  לחולצה.  מתחת 
העמום. הכפפה של היריב פגעה בקמע וכנראה נתפסה איכשהו בשרשרת 
היה על הרצפה  ופתאום הקמע  נשבר  זזה שוב, הסוגר  כי כשלור  הדקה, 

לרגליה.
לור תלשה בשיניה את רצועת הוולקרו של הכפפה ושחררה את כף 
השרשרת  את  במהירות  אספה  שוב,  תקף  כשהיריב  התכופפה  היא  ידה. 
ותחבה אותה לכיס האחורי של מכנסי הג'ינס כדי לשמור עליה. כשהיא 
של  חדש  בגל  גופה  התלקח  ידה,  כף  על  למקומה  הכפפה  את  החזירה 

טינה.
הזה. הקמע  את  לה  נתן  גיל 
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להרוג  יכולה  לא  שהיא  לעצמה  והזכירה  הנער  אל  הסתובבה  לור 
והיפה. הקטן  האף  את  לו  לשבור  יכולה  כן  היא  אבל  אותו. 

הקהל. תשואות  לקול  עשתה  שהיא  מה  וזה 
קילל. והוא  מפניו  ניתז  דם 

תינוקי",  במיטה,  להיות  צריך  היית  כבר  כזאת  שבשעה  חושבת  “אני 
לעצור  מתכוון  הוא  אם  לראות  כדי  בפרנקי  מבט  והעיפה  אמרה  היא 

“בעצם..." הקרב.  את 
היא ראתה מזווית העין את האגרוף שנשלף וסובבה את פניה בדיוק 
הבהב  העולם  בעין.  ולא  הראש  בצד  המהלומה  את  לספוג  כדי  בזמן 
והשחיר ואחר כך ריצד שוב בכל צבעי הקשת, אבל היא הצליחה להישאר 

רגליה. על 
עדיין מדמם.  אפו  באוויר,  ידיו  את  והניף  ניצחון  בצהלות  פצח  הנער 
שעמד  היחיד  הרגע  היה  קורה  מה  הבינה  שבו  והרגע  לעברה,  זינק  הוא 

לרשותה.
לור הרימה את הכפפות בתנועה אינסטינקטיבית כדי להגן על החזה 
אחת  זרוע  כרך  הנער  כיוון.  הוא  שאליו  המקום  היה  לא  זה  אבל  שלה, 

בשפתיו. שפתיה  את  ומעך  צווארה  סביב 
הבהלה הממה אותה, התנפצה על עורה כמו קרח, נעלה אותה מחוץ 
בתנועות  אותה  ליקקה  ולשונו  יותר,  עוד  לגופה  נצמד  הוא  לתודעתה. 

סביבם. הקהל  צרחות  לקול  מגושמות 
שבועות  במשך  שלה  בחזה  שהצטבר  והלחץ  בתוכה,  נבקע  משהו 
בין  בה  וחבטה  בכוח  הברך  את  הרימה  היא  זעם.  בשאגת  השתחרר 
וצווח כל הדרך למטה.  גרונו  הרגליים שלו. הוא קרס כאילו שיספה את 

עליו. התנפלה  היא  ואז 
הדבר הבא שלור הייתה מודעת לו זה שמישהו מושך אותה מהקרקע 
ומה  דם,  בנתזי  מוכתמות  היו  שלה  הכפפות  ונוהמת.  בועטת  כשהיא 

לזיהוי. ניתן  היה  לא  מפניו  שנותר 
אותה  ניער  פרנקי  של  הביטחון  מאנשי  אחד  ג'ורג',  ביג  “תפסיקי!" 

זה". את  שווה  לא  הוא  “מותק,  קל.  ניעור 
ליבה של לור נחבט בצלעותיה, ופעימותיו המהירות מדי לא אפשרו 
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ג'ורג' הניח את רגליה בחזרה  לה להסדיר את נשימתה. גופה רעד כשביג 
שהיא  ראש  בתנועת  לו  שסימנה  עד  בה  לאחוז  והמשיך  הקרקע  על 
והוא  המזרן,  על  הגונח  הנער  מעל  לרכון  ג'ורג'  ביג  התפנה  ואז  בסדר. 

רגלו. בכף  קלות  אותו  דחף 
לב  שמה  היא  להיחלש,  התחילה  לור  של  באוזניה  הדופק  כשהלמות 
שבחדר השתררה דממה מוחלטת, למעט הנקישות והצלצולים שנשמעו 

מעליהם. ממש  מהמטבח 
התקפלו  אצבעותיה  ליבה.  את  ומעכה  לתוכה  הזדחלה  איטית  אימה 
לחלק  חזרה  היא  שליטה,  איבדה  רק  לא  היא  הכפפות.  בתוך  כאב  עד 

שנים. לפני  כבר  לחסל  הצליחה  שהיא  לה  נדמה  שהיה  בה  הזה 
כבר  העליונה.  משפתה  הזיעה  את  ומחתה  חשבה  היא  אני,  לא  זאת 

לא.
מזה. יותר  הרבה  הם  החיים 

היא  ערב,  לאותו  שכרה  את  להציל  מאודה  בכל  רצתה  שלור  כיוון 
חתיכת  כלפי  שחשה  והחריפה  המוזרה  ומהשנאה  מהמרירות  התעלמה 
היא  פניה.  על  מבויש  חיוך  והעלתה  הקרקע,  על  המייללת  הטינופת 

בכתפיה. ומשכה  ידיה  את  הרימה 
באוויר. שלהם  הכוסות  את  והניפו  בתשואות  לה  גמלו  הצופים 

את   — הוגן  היה  לא  “זה  הנער.  אמר  רימית",  את   — ניצחת  לא  “את 
רימית!"

הזה,  הזעם  רגע,  באותו  הרגיש  שהוא  מה  כמוהו.  נערים  עם  זה  ככה 
שאמרה  האשליה  שהתנפצה.  אשליה  אלא  עליו,  שנפל  העולם  היה  לא 

קיומו. עצם  בזכות  פשוט  לו  מגיע  שהכול  לו 
בקהל  האנשים  הנער.  מעל  ורכנה  הכפפות  את  מידיה  תלשה  לור 

רעבים. עורבים  של  כמו  להיטות  הבעת  פניהם  כשעל  השתתקו 
הפסדתי?"  כי  ניצחתי  לא  להיות  צריך  שלך  הבא  הקעקוע  “אולי 
בידה  הפעם  שלו,  התחבושת  על  בחוזקה  ולחצה  במתיקות  אמרה  היא 
החשופה. צלצול הפעמון שגבר על קול זעקתו הזועמת סיים את הקרב. 

המתגודדים.  חבריו  אל  לאחור  אותו  גרר  הגדול  ג'ורג' 
לכאן  לבוא  טעות  הייתה  זו  פרנקי.  אל  לאחור  מבט  העיפה  לור 
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לרוץ  רוצה להתחיל  הגוף שלה  ידעה אם  לא  היא  הערב. אפילו עכשיו 
לצרוח. או 

היא הספיקה להגיע עד שולי הזירה כשהוא קרא בקול: “הקרב הבא: 
התואר". על  שמתמודד  ג'מיני  נגד  זהובה 

לור נעצה בו מבט נרגז שנענה בחיוכו הלא מוטרד. הוא הרים לעברה 
והוא הוסיף עוד שלוש.  חמש אצבעות. היא הניעה את ראשה מצד לצד, 
והתעופפו על פניה כשהקהל  שטרות מקומטים התנופפו באוויר סביבה 

להמר. מיהר 
אבל... זה,  את  ידעה  היא  הביתה.  ללכת  צריכה  היא 

אבל  פניו  את  הקדיר  פרנקי  האצבעות.  עשר  כל  את  הרימה  לור 
על  הכפפות  את  ומשכה  שבה  היא  לזירה.  לחזור  יד  בתנועת  לה  סימן 
היא  לפחות  אולי  הנער,  של  מהחברים  מישהו  זה  אם  והסתובבה.  ידיה 

להשתעשע. תוכל 
מהחברים. אחד  היה  לא  זה 

שהטילה  האור  לאלומת  מחוץ  מעט  עמד  יריבה  לאחור.  מעדה  לור 
צעד  הבחור  מהאפלולית.  מרוצה  שהוא  ברור  והיה  מלמעלה,  המנורה 
הברונזה שהסתירה  יזדהר על מסכת  כדי שהאור העמום  קדימה מספיק 

פניו. את 
בריאותיה. כבד  נעשה  שנשמה  האוויר 

צייד.
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2 

לברוח. בתודעתה.  הבהבה  אחת  מילה 
וגופה נשמע להם. היא  אבל האינסטינקטים שלה דרשו משהו אחר, 
בפיה.  הפנימי  החלק  את  כשנשכה  דם  וטעמה  התגוננות  לתנוחת  עברה 
וריגוש. היא הרגישה רעד שעובר בכל איבריה, כמו זרם חשמלי של פחד 

את מטומטמת, אמרה לור לעצמה. היא תצטרך להרוג אותו מול כל 
את  ולעשות  החוצה  הקרב  את  להוציא  דרך  למצוא  או  האלה  האנשים 
לשקול.  לעצמה  הרשתה  שהיא  היחידות  האפשרויות  היו  אלה  שם.  זה 
מסעדה  של  במרתף  אלכוהול  ספוגי  מזרנים  על  למות  התכוונה  לא  לור 

מוקפץ. טופו  אפילו  הגישו  לא  שבה  סינית 
יריבה של לור התנשא מעליה באיום כשניסתה להעמיד פנים שאינה 
עשר  חמישה  של  עליה  יתרון  לו  היה  גבוהה,  שהייתה  אף  בו.  מבחינה 
סנטימטר. החולצה האפורה הפשוטה ומכנסי הטרנינג שלבש היו קטנים 
עליו ונצמדו לגופו האתלטי. כל שריר בגופו היה משורטט באופן מושלם, 
כמו אצל הגברים המצוירים על הכדים העתיקים של אביה. המסכה שעל 

קרב. קריאת  קורא  גבר  של  זעם  הבעת  הציגה  פניו 
ָאִכיֶלס. בית 

שיט. לור.  חשבה  טוב, 
“אני לא נלחמת עם פחדנים שלא מוכנים לחשוף את הפנים שלהם", 

בקור. אמרה  היא 
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לעצמי". “תיארתי  כבוש.  מצחוק  ורועמת  חמימה  נשמעה  התשובה 
העולם  שאר  הזירה.  בשולי  אותה  ושמט  המסכה  את  הרים  הוא 

היסוד. עד  נשרף 
חשבה. מת,  אתה 

המילים נתקעו בגרונה, חונקות אותה. הקהל הדף את לור קדימה על 
אוויר,  לנשום  כשהתאמצה  גם  לאחור,  אחד  צעד  כשנסוגה  גם  המזרנים 
האפלה  לתוך  היטשטשו  סביבה  הפנים  אליה.  הגיע  לא  שמשום־מה 

שלה. הראייה  שדה  בשולי  שהתפשטה 
נהרגת. לור.  חשבה  מת,  להיות  אמור  אתה 

בוחן,  היה  מבטו  אבל  לקולו,  התגנבה  תקווה  של  נימה  “מופתעת?" 
מגשש.

ַקְסטֹור.
שהתממשה.  הבטחה  כמו  התחדדו  בנעוריו,  מלאים  שהיו  פניו,  תווי 

קולו. העמיק  כמה  עד  לשמוע  מדהים  היה 
נורא הייתה לור משוכנעת שהיא בתוך איזה חלום מודע.  לרגע אחד 
ייגמר כמו תמיד כשחלמה שהוריה ואחיותיה עודם בחיים. היא לא  שזה 
אותה,  בראשה, שיתק  לבכות. הלחץ הצטבר  או  להקיא  ידעה אם תרצה 

לזעזוע. מבעד  הבהב  שאולי  שמחה  רסיס  כל  החניק 
הקרבות  בלור  שהותירו  הכאבים  נעלם.  לא  ָאִכיֵלאֹו  קסטור  אבל 
את  מילא  מטוגן  ואוכל  אלכוהול  של  ריח  לפעום.  המשיכו  הקודמים 
זולגת  לעורה,  נצמדת  זיעה  טיפת  כל  הרגישה  היא  מקום.  בכל  האוויר 

אמיתי. זה  הפעם  וגבה.  פניה  במורד  במהירות 
ובכל זאת לור עדיין לא הצליחה לזוז. לא הצליחה להתיק את מבטה 

מפניו.
אמיתי. הוא 
בחיים. הוא 

כשתחושה כלשהי הצליחה לפרוץ סוף־סוף מבעד לקהות החושים, 
פראי  כעס  לא  כעס.  היה  זה  ציפתה.  שלה  התחושה  הייתה  לא  זו 
שבהן  החרבות  של  הלהבים  כמו  ואכזרי  חד  אלא  שליטה,  אובדן  של 

פעם. התאמנו 
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שנים. שבע  במשך  עליו  להתאבל  לה  הניח  והוא  בחיים,  קסטור 
לור מחתה את פניה בכפפה, מנסה להתמקד למרות ההרגשה שגופה 
המהלומה  את  הנחית  כבר  הוא  קרב.  זה  כאן  שיש  מה  להתמוסס.  עלול 
מה  יודעת  היא  ולכן  טוב שלה  הכי  החבר  היה פעם  הוא  אבל  הראשונה, 

מהלומה. לו  להשיב  ביותר  הטובה  הדרך 
אתה". מי  מושג  לי  “אין  לפלוט.  לור  הצליחה  אופתע?"  “למה שאני 

הבהוב של חוסר ביטחון חלף על פניו של קסטור, אבל נעלם כשהוא 
מהקהל  אחדים  וגברים  נשים  ואירוני.  קטן  חיוך  אליה  וחייך  גבה  הרים 

להתלחש. והתחילו  שרקו  לידה  שעמדו 
והיא לא  לא הייתה כל דרך לשלוח אותו החוצה בלי להקים מהומה, 
פגע  שום  בלי  הזה  מהמרתף  לצאת  לו  לתת  אופן  בשום  מוכנה  הייתה 
וקיוותה שאף אחד  אחרי כל מה שקרה. לור פנתה לפרנקי כדי לסמן לו 
יכול לראות את הלב שלה הולם ומנסה לפרוץ החוצה מהחזה שלה. לא 
הפעמון צלצל. הקהל הריע. היא כופפה ברכיים ונעמדה בתנוחת קרב.
שלה.  הכפפות  מעל  בקסטור  מבט  ונעצה  חשבה  היא  מכאן,  לך 

בשקט. אותי  תעזוב 
לא היה לו אכפת מספיק כדי למצוא אותה בשבע השנים האחרונות, 
לחזור? אותה  לאלץ  לנסות  לה?  ללעוג  כאן?  לעשות  מנסה  הוא  מה  אז 

יקרה. שזה  לחלום  יכול  הוא 
קרע  אל  מבט  והשפיל  ידיו  את  הרים  קסטור  בבקשה".  “בעדינות 

התאגרפתי". לא  “מזמן  שלו.  השאולות  הכפפות  באחת 
לא רק שהוא בחיים, הוא סיים את הכשרתו כמרפא במקום מתאבק, 
לא  והיא  להתנהל,  אמורים  שהיו  כפי  בדיוק  התנהלו  חייו  שתכנן.  כפי 

להפריע. כדי  שם  הייתה 
יותר  לו  זקוקה  כשהייתה  לא  גם  אותה.  לחפש  בא  לא  מעולם  והוא 

מאי־פעם.
ביניהם  נפרשו  רגליים קלילות. שבע שנים  לור חגה סביבו בתנועות 

כהה. יין  של  ים  כמו 
מהר". ייגמר  “זה  בקור.  אמרה  היא  תדאג",  “אל 

בזוויות  הסתמן  נוסף  וחיוך  אמר,  הוא  מדי",  מהר  שלא  מקווה  “אני 
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ונראה  הנורות שהתנדנדו מעליהם  אור  עיניו הכהות החזירו את  שפתיו. 
וישר, אף שנשבר  ניצוצות. היו לו אף ארוך  כאילו קשתיות עיניו מתיזות 
פעמים רבות בקרבות האגרוף, לסת מעוצבת בזוויות מושלמות ועצמות 

להבים. כמו  חדות  לחיים 
לחמוק  כדי  הצידה  נטה  הוא  הראשונה.  המהלומה  את  שיגרה  לור 
היו  לא  תנועותיו  אבל  שזכרה,  מכפי  יותר  מהיר  היה  הוא  ממנה. 
הוא  בכושר.  היה  לא  באמת  קסטור  אבל  חזק,  נראה  גופו  מחושבות. 
הזכיר לה מכונה חלודה שמתקשה לפעול בצורה חלקה. וכמו כדי לאשר 
למצוא  ונאלץ  מדי  יותר  קצת  הצידה  נטה  הוא  לור,  של  חשדותיה  את 

למעוד. לא  כדי  האיזון  את 
לפי  לי  “משלמים  רטנה.  היא  לא?"  או  להתאגרף  בשביל  כאן  “אתה 

הזמן". את  לי  לבזבז  תפסיק  אז  הקרבות,  מספר 
את  אגב,  “דרך  קסטור.  אמר  כזה",  דבר  לעשות  חולם  הייתי  “לא 

הימנית". הכתף  את  מורידה  עדיין 
גופה. הם כבר  וריסנה את הדחף לתקן את תנוחת  לור הזעיפה פנים 
התחילו לאבד את הקהל שלהם. רצפת המרתף הזדעזעה כשהקהל רקע 

בקרב.  יותר  מהר  להתקדם  אותם  לדרבן  כדי  בקצב 
נכונה או שהתיזו עליו מספיק  נראה שקסטור קרא את החדר בצורה 
להתנדנד  המשיכו  החשמל  נורות  מרוכזות.  שוב  נראו  פניו  כי  משקאות, 
את  יודע  הוא  כאילו  ביניהם  חמק  הוא  צללים.  ולהטיל  שרשרותיהן  על 

לאפלה. בעצמו  להפוך  איך  הסוד 
אל  מעט  מהוססת  מהלומה  ושיגר  הטעיה  בתנועת  ימינה  נטה  הוא 

כתפה. 
מכבד  לא  הוא  כך  כדי  עד  יוקד.  בלבן  לור  של  עולמה  את  צבע  זעם 

בדיחה. בה  רואה  הוא  ראויה.  יריבה  בה  רואה  לא  הוא  עכשיו.  אותה 
לור הטיחה אגרוף בכליה שלו, וכשגופו התקפל הלמה ידה השמאלית 
להשיב  הצליח  כשלא  ברכו  על  צנח  דבר  של  ובסופו  מעד  הוא  באוזנו. 

בקרקע. האחיזה  את  לעצמו 
נוספת, והפעם היישר לפניו, אבל הוא היה עוד  היא שיגרה מהלומה 
מספיק ממוקד כדי לחסום אותה. החסימה זעזעה את זרועה לכל אורכה.
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תגמור". איך  “ונראה  אותו,  הזהירה  היא  איתי",  לשחק  “תמשיך 
על  שצנחו  הפרוע  הכהה  השיער  לקווצות  מבעד  בה  הביט  קסטור 
נטפה  זיעה  מבט.  לו  החזירה  היא  סמוק.  היה  שלו  השנהב  ועור  עיניו, 
וגופה עוד פעם מעוצמת הסערה שהשתוללה בתוכה.  מסנטרה של לור, 
אור הנורות המתנדנדות ריצד שוב בקשתיות עיניו הכהות באופן כמעט 
היא  כאילו  מפניו  נעלמו  טוב  רוח  מצב  של  אחרונים  שרידים  מהפנט. 

בציפורניה. אותם  קילפה  עצמה 
אותן  ומשך  מאחור  ברכיה  אל  זרועו  את  הצמיד  קדימה,  זינק  הוא 
גבה  על  שכבה  ובמשנהו  רגליה;  על  עמדה  לור  אחד  רגע  מתחתיה. 

הריע. הקהל  נחנקת. 
קולו  את  שמעה  ובתגובה  ממנה  אותו  להעיף  כדי  רגל  הרימה  היא 

בעיטות!" “בלי  קורא:  פרנקי  של  הנעים 
טוב.

על  לעמוד  ושבה  המזרן  לקצה  הגיעה  שמאלה,  בכוח  התגלגלה  לור 
וענה  מוכן  היה  הוא  בקסטור  מהלומות  מטח  כששיגרה  הפעם,  רגליה. 
נסחפת  והתרוממה,  התכופפה  היא  שלה.  מהלומה  כל  על  במהלומה 

רצוני. לא  בחיוך  התעקלו  שפתיה  הקרב.  במערבולת 
המבט  בהן.  ירד  כשמישהו  תנועה  נראתה  למרתף  המדרגות  בראש 
ושיגר  לאחור  זרועו  את  הניף  קסטור   — ביוקר  ללור  עלה  הזה  האחד 

בטנה. אל  חזקה  מהלומה 
היא גנחה וניסתה לא להתקפל. עיניו של קסטור נפערו, כמעט בפחד.

לומר. התחיל  הוא  בס...?"  “את 
בטון.  בקיר  לנגוח  כמו  היה  זה  בחזהו.  ונגחה  ראשה  את  הרכינה  לור 
והיא  נפל  הוא  אבל  שחורות,  נקודות  ראתה  והיא  כאב  בגופה  מפרק  כל 

איתו. נפלה 
לא  ונזהר  למזרן  גלגל אותם עד שהיה מעליה, מצמיד אותה  קסטור 
אותו  כששמעה  סיפוק  הרגישה  לור  משקלו.  כובד  תחת  אותה  למחוץ 

כמוה. בחוזקה  מתנשם 
להיחלץ  כשניסתה  חנוק  בקול  לומר  הצליחה  היא   ," ַמּתָ “אתה 

מאחיזתו.
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העתיקה.  בשפה  לדבר  עבר  הוא  ואז  אמר,  הוא  זמן",  הרבה  לי  “אין 
לעזרתך". זקוק  “אני 

ניסתה  שהיא  בשפה  שנאמרו  דבריו  למשמע  בעורקיה  קפא  הדם 
לשכוח. עצמה  את  לאלץ 

גופו עד שכמעט חרך את  “משהו קורה", הוא אמר. הקרב חימם את 
לבטוח". יכול  אני  במי  יודע  לא  “אני  עורה. 

לא  אני  שלי?  בעיה  זו  בדיוק  “ואיך  פניה.  את  ממנו  הפנתה  לור 
בעסק".

קסטור  לעזאזל",   — אותך  להזהיר  גם  צריך  אני  אבל  יודע,  “אני 
שינה  הוא  העתיקה.  בשפה  ביטחון  ליתר  שוב,  קילל  כך  ואחר  התנשם 
רק  מודעת  הייתה  היא  מעליו.  התגלגלה  שלור  כך  שלהם  התנוחה  את 
נותן  שהוא  באיחור  הבינה  היא  שניות.  שמונה  שספר  לקהל  בקושי 

לנצח. לה 
לומר. התחילה  היא  אתה",  דפוק  “איזה 

בחטף.  קודם  ראתה  שהיא  בדמות  המדרגות,  בגרם  נעוץ  היה  מבטו 
שניהם  של  מזדמן  למשחק  וחבר  קסטור  של  משפחה  קרוב   — ֵאַווְנֶדר 

בילדותם.
התנוצץ  מוזהב  שמשהו  פשוטה  שחורה  ציידים  גלימת  לבש  ָואן 
מאחוריו  מהמטבח  שעלו  מהאדים  הבהיק  הכהה  עורו  ליבו.  מעל  עליה 
קצוצה,  בתספורת  מסופר  היה  שערו  כפנינה.  צונן  תת־גוון  לו  והוסיפו 
יופיו המכאיב. מבטו היה חד כשסימן משהו לקסטור. שרק הדגישה את 

הייתה בטוחה אם הוא מדבר על  לור לא  “נגמר הזמן", אמר קסטור. 
אחר. משהו  על  או  הקרב 

הוריד  כבר  קסטור  אבל  למה,  לדעת  בלי  לומר  לור  התחילה  “חכה", 
שמישהו  מכפי  יותר  אחד  רגע  מותניה  על  נשארו  ידיו  מעליו.  אותה 

קלט. מהם 
קסטור. לה  אמר  את",  זאת  אם  יודע  לא  ואני  משהו,  מחפש  “הוא 

הוא  רק  יש  דבריו.  את  שעיכלה  ברגע  הסתחרר  לור  של  ראשה 
היא  הבאה.  הנשימה  את  לנשום  התקשתה  היא  חשיבות.  לו  שיש  אחד 

באוזניה. הגובר  הסטטי  הרעש  את  לסלק  התקשתה 
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איתך.  גמר  שהוא  חושב  לא  אני  אבל  הָאגֹון,  עם  גמרת  את  “אולי 
נלחמת  עדיין  “את  באזנה.  ולחש  כשרכן  תכליתי  נעשה  מבטו  תיזהרי". 

נקם". אלת  כמו 
הבוז  קריאות  את  קיבל  שלו,  הקידה  את  קד  לאחור,  נסוג  קסטור 
את  פילס  הוא  לו.  שהוגשה  האדומה  החד־פעמית  הכוס  ואת  מהקהל 
והם  בזרועו  אחז  הוא  אוונדר  אל  וכשהגיע  המדרגות,  לעבר  היישר  דרכו 

המהביל. במטבח  יחד  נעלמו 
באוויר,  זרועה  את  להרים  וניסה  לור  של  ידה  פרק  את  תפס  מישהו 
בכלל?  עושה  את  מה  בקהל.  דרך  ופילסה  בתנועה  הייתה  כבר  לור  אבל 

להסתלק! להם  תני  שלה.  התודעה  עליה  צרחה 
היא התנגשה במישהו ליד המדרגות בעוצמה כזאת שהוא עף לאחור 
התנצלות  מעין  כשפלטה  ורק  לאחור,  פנתה  לור  סמוך.  קיר  על  ונפל 

זה.  מי  ראתה 
שיט.

קומית  כמעט  בהבעה  נפערו  הכהות  ועיניו  כסיד,  לבן  היה  עורו 
מבנה  משהו.  היפסטרית  דוקרנית,  קצוצה  תספורת  עיניה.  את  כשפגשו 
סוסים  משיער  שרשרת  לצווארו  יותר.  עוד  צרים  ג'ינס  ומכנסי  צר  גוף 

קלוע.
מיילס.

הזה  הערב  מצליח  לעזאזל,  איך,  חשבה.  היא  להיות,  יכול  לא 
יותר? עוד  להתדרדר 

הורתה. היא  כאן!"  “חכה 
דרך  פילסה  למטבח,  למעלה  לור  רצה  שלו,  ההמום  להנהון  בתגובה 
החירום  דלת  את  שמצאה  עד  האדים  מסך  ובתוך  הנרגזים  הטבחים  בין 

החשוך. הרחוב  אל  החוצה  ופרצה  לנכים 
נוגה אדום מהפנסים האחוריים של רכב שטח מתרחק במהירות צבע 
משהו  רגליה,  כפות  אל  התגלגלה  אדומה  חד־פעמית  כוס  האוויר.  את 

שלה. הדופן  על  מרוח  היה  כהה 
דיו.

האבטחה  תאורת  שהפיצה  הקלוש  האור  מול  הכוס  את  סובבה  היא 
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הדופק  אות.  בכל  שווים  הלא  הקווים  את  לפענח  וניסתה  הדלת  מעל 
ברקותיה. בפראות  הלם 

ַאּפֹוִדיְדַרְסִקיְנָדה
מחבואים. ילדים.  משחק 

אותי. תמצאי  בואי  אתגר. 
משם. והסתלקה  סמוך  אשפה  לפח  הכוס  את  השליכה  לור 


