
הקדמה

כן, כן, חברים. אם לא יצא לכם שום דבר מקריאת הספר הזה, 

לפחות תוכלו לספר לחברים שלכם שמישהי הקדישה לכם ספר. 

ולא סתם ספר, אלא רומן. לא איזו נובלה מטופשת. ממש לא. 

רק  הכול,  אחרי  למענכם.  לעשות  יכולה  אני  זה  את  לפחות 

בגללכם החלטתי לפרסם את המיפלֶצפר הזה, אסופת קטעי היומן 

האישיים האלה, את המיילים ואת כל שאר התועבה. זאת החלטה 

איומה )אחת בשורה ארוכה של החלטות איומות, שתכף תקראו 

עליהן(, אבל אני עושה את זה בשבילכם!

הוא,  התנהגותי  שינוי  ולכן  ספר,  בית  יועצת  אני  מבינים,  אתם 

לילד שלכם  לגרום  רוצים  בו.  נושא שאני מתעניינת  נגיד,  בואו 

להפסיק להתנהג כמו חמור? בואו אליי. רוצים להבין האם ג’וני 

הקטן באמת נמצא על הספקטרום האוטיסטי או שהוא רק ממש 

ממש מכור למשחקי מחשב? שסו אותי בו! אבל אם אתם רוצים 

להפגין  שלכם  תקשורתי  והלא  המרוחק  הקר,  הזוג  לבן  לגרום 

כלפיכם יותר חיבה? אהממ...
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מאיפה לעזאזל הייתי צריכה לדעת? בשנת 2013 הנישואים שלי 

ופחות  לרגליו  ההדום  ואני  הבעלים  שהוא  כאילו  יותר  התנהלו 

כמו מערכת יחסים בין בעל לאישה, והמצב רק הלך והתדרדר. 

עד ליום שבו הכול השתנה. היום שבו קנת’ איסטון התחיל לקרוא 

ביומן שלי. 

ביום ההוא גיליתי, לגמרי במקרה, טכניקה פסיכולוגית מהפכנית 

את  שהפכה  מושלמת,  כך  כל  טיפשית,  כך  כל  פשוטה,  כך  כל 

בעלי המופנם והשקוע במספרים, בתוך חודשים ספורים בלבד, 

לשותף לוהט לסקס. כל כך התלהבתי, שאספתי את כל הרשימות 

הספר  של  עותקים  להמטיר  רציתי  בחשאי.  אותן  וכינסתי  שלי 

שגוררים  האומללים  כל  על  אפשרי,  מקום  בכל  הזה  החושפני 

מערכות יחסים ארוכות ומייגעות. “יש תקווה!” הייתי מצחקקת 

לא  “אתם  גנוב.  ריסוס  מטוס  מתוך  עותקים  ומפזרת  באפלה, 

חייבים להסתפק בבלוף המשמים!”

לחלוק  מנת  על  מנועי  חד  מטוס  להטיס  ללמוד  במקום  אבל 

את התגלית הקטנה שלי, אני עומדת לעשות משהו קצת פחות 

גרנדיוזי, אבל מעולה. אני עומדת להוציא את זה לאור. 

כמובן, אם מישהו שאני מכירה יקרא את זה, עלולים לפטר אותי, 

להשתתף  התייצבות   צו  אקבל  ו/או  להתגרש  ירצה  אולי  בעלי 

המשפחה  לשלום  המחלקה  מטעם  להורים  טיפוליות  בתוכניות 

והילד )יהיה לי קשה להגיע לשם, אחרי שיעקלו לי את המכונית( 

)וזה  משלכות”  “השלכות  ומעולם  מאז  היה  שלי  המוטו  אבל   –

מסביר את רוב האירועים המתוארים בספר(.
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חיים  רוח  להפיח  לכם  יעזור  כאן  שתקראו  שמשהו  מקווה  אני 

בבני הזוג המעולפים שלכם. אני מקווה שתיקחו הפסקה קצרה 

מהחיים שלכם, כדי לצחוק מהחיים שלי. אבל אם זה לא יקרה, 

לפחות תוכלו לספר לחברים שלכם שב.ב. איסטון הקדישה לכם 

את ספר זיכרונותיה האישיים... וזה יהיה קּול לגמרי, למשך בערך 

שנייה וחצי, עד שהחברים שלכם ישאלו “איזה ב.ב.?”
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