
 קוראים לי ג'ק 

. רק לפי המשפט האחד הזה אתם בטח כבר יודעים את כל הסיפור:  והעולם הוא חרא  ג'ק  לי  קוראים

 ין אייג'ר מעוצבן ומחוצ'קן ויש לי מוד סווינגס מטורפים ואני פורק את הכעס שלי על מי שבא לי.טאני 

גם אחר ובמקרה אני  כן  יודעים מה אני  אאה  ולפי הפיסקה הראשונה, אתם  לגורל של כל העולם.  י 

כי אני לא מתחיל מההתחלה. אני   הכל.  הורסעושה.   אל תדאגו, בסוף תבינו הכל. אבל רק בסוף. 

 מתחיל מהכיף. 

אבל יש לי את הכוח לשלוט בכל העולם עכשיו. אז תוך שתי שניות בערך אני    , חם ליואני מותש, מזיע,  

שש שעות שינה כל לילה, רק ללכת עם חליפות צלילה תמיד,  לם לפעול לפי החוקים האלו:גורם לכו

חובה על כולם ללמוד תופים ואסור לעשות שיעורי בית. מה אתם רוצים, גם בכל הכאוס הזה חייב  

להיות דבר אחד טוב. ואני יכול לפרט למה בחרתי שאלו יהיו העינויים שהעולם מקבל, אבל אין לי כוח.  

 בינו לבד.ת

אז עכשיו כל העולם שונא את המנהיג שלו, אבל מה לעשות. הם די כפופים לי בכוח קסם. אז מה 

אני אפצה את העולם, אבל בינתיים זה   ,לעשות, העולם יסבול. אולי כשאני אתבגר יותר וארגע קצת

מה יש. אבל לפני שאני מתחיל בהסבר, יש עוד דבר אחד שאני צריך לעשות. אישית ללכת וללמד את  

כל המורים שלי משהו. והוא יעזור להם בחיים הרבה יותר משמה שהם לימדו יעזור לי. לכל מורה בניתי 

לשחק    מקבלתון וסדר ושבמקרה גם שנאה ספורט  תוכנית עינויים נפרדת. המורה שהייתה חולת ניקי

בחינם מבוקר עד ערב. )גם אני באתי לירות בה בכדורי צבע מידי פעם.(    מקצועיתנטבול נגד קבוצה  יפי

ם רק התעטשו קצת חזק מידי, נשלח לאולם מסיבות. אהמורה שכל הזמן השתיק את התלמידים, אפילו  

כול כל יום רק סלק עד  י, זה התפקיד שלך, היתה צריכה לאהמורה שלא ידעה איך ללמד, וברצינות ג'ינ

שתלמד ילדים בגן איך לפתור משוואה. )אל תדאגו, הילדים מקבלים כמה גלידה שרק ירצו כדי לפצות  

 על גורלם.( ועכשיו אחרי שכל מורה קיבלה את מה שהגיע לה, אני אסביר. קצת.

אה לימוד תוך כדי תנועה או משהו כזה. היו  . נשארה רק התחרות האחרונה, שנקרלפני שעה  זה היה

רק עוד אלף משתתפים בערך, רובם מבוגרים יותר מגיל בית ספר. לא היה להם סיכוי נגדי. לימוד תוך  

כדי תנועה זה מה שאני עושה כל יום בדרך לבית הספר. מתי עוד אני אמור להכין את שיעורי הבית 

ך " ק מהתנרללמוד בעל פה איזשהו פות בתחרות היה  שלי? בבית? כן, בטח. כל מה שהיה צריך לעש

ק במלואו ניצח. היו כמה שהפסידו כי פשוט  רתוך כדי הליכה, וראשון להגיע לקו הסיום ולדעת את הפ

ק, אבל הם לא לקחו את זה ברצינות. התחרות היא כדי לשלוט בעולם,  ררצו בספרינט ואז שכחו את הפ

ק הם  רקודם פרצתי לחדר של מנהלי התחרות ובדקתי איזה פף. אני רימיתי וערב  י לא כדי לקבל כי

  ים. רקק במפורש, אבל כן כתבו את הספר, אז פשוט שיננתי את כל הפריתנו. הם כמובן לא כתבו את הפ

שאסור לפרוץ לחדר  במפורש ואפילו לא רימיתי, כי הם לא אמרו זאת תחרות רצינית. אני רוצה לנצח.

ימצא את הפתרון הקל, גם  ק. נראה לי שהם חיפשו מישהו שרת הפשלהם, או שאסור ללמוד מראש א

אם הוא לא באמת חוקי. וזה אני. אז כשנתנו לי את הדף שעליו היה כתוב הפרק, שהיה די קצר, רק  

עברתי על המילים ואז התחלתי לרוץ. לפני קו הסיום לקחו לי את הפתק ושאלו אותי מה הפרק. אמרתי 

כן כי ניצחתי. חשבתם שכשאמרתי שאני אסביר אתם תבינו משהו?    אותו בצורה מושלמת מסתבר,

 אבל נחזור להווה לקצת. יקרה בסוף. עכשיו זה לא סוף.בטח. זה 

ואז עם הכוחות החדשים   על מישהו שנהיה גיבור שיכול לעשות הכל  אצרתי סידרת טלוויזיה חדשה. היי

שלו הוא משתגע ונהיה מרושע. הקטע הטוב הוא שאני יכול לשחק את כל הדמויות. לקחתי גם את 

הכוח שינוי צורה ושכפול. אני משחק את הכל, כולל הצמחים שברקע. ואם אתם חושבים שהסדרה 

לה טובה. אם שהמצאתי קצת מזכירה את המצב שלי, טעיתם בפרט אחד חשוב. הדמות בסדרה מתחי

  . מגיע לו  אידיוט לאמישהו אחד יחשוב שאני עושה דברים טובים הוא ישלח לכלא. אם הוא כל כך  

הסדרה תהיה מוכנה תוך כמה שעות, וברגע שזה יקרה אני מכריח את כל העולם לראות אותה. אני  

מפורט שבו  גם תרגמתי אותה לכל שפה אפשרית, אפילו להונגרית. ואז הם כולם יצטרכו לכתוב דף  

מוסבר למה הסדרה הזאת היא הדבר הכי טוב בעולם תוך שלושה ימים. והזוכה יקבל חופש מהעינויים.  



הזוכה, דרך אגב, הוא מי שיכתוב הכי הרבה טיעונים ללמה הסדרה הזאת הכי טובה. מה שהם לא 

המפסיד שישקיע  כלום, והדף הכי קצר יזכה. להגיד את האמת, אני מרחם על    איודעים זה שאני לא אקר

 בעיה שלו.כל רגע פנוי בכתיבת הדף.  

במקום לשנן ספר שלם, הייתי צריך רק להכין עוגה מסובכת,    סבבה.התחרות הרביעית היתה דווקא  

עוגה  להגיש  נכון,  יותר  או  העוגה.  את  להכין  שעה  רק  לי  ויש  עצומות,  בעיניים  וטעימה,  מפוארת, 

שלי יהיו פקוחות, ויש לי רק שעה שאני מתחיל אותה בלי    מסובכת, מפוארת, וטעימה, בלי שהעיניים

אז ביליתי את כל היום שלפני בחקירה על כל המתחרים עוגה בכלל, ומסיים בהגשת העוגה לשופט.  

תומאס אבל, היה שף צרפתי מפורסם. אחרי זה מצאתי רשימה של כל  שנשארו. מצאתי שאחד מהם, 

יהיה לידו. מצאתי את השם משפחה שאני צריך להגיד מחר    , ובדקתי מיתהמתחרים בצורה אלפביתי 

כדי שאני אעבוד לידו, בזמן שאני יוצר את הזבל השרוף הכי דוחה שאני יכול, ולוקח לו את העוגה ממש  

עין אחת תהיה   רק  עיניים פקוחות, אבל מה אם  בלי  כי אמרו  לב.  בלי שהוא שם  לאף שלו  מתחת 

ת, כשתומאס עבד קשה ואני עשיתי כל דבר לעזור לעוגה שלו להיות  הול! וכן, בזמן התחרו-פקוחה? לופ

הכי טובה, מה שכלל לרוץ מסביב בעין אחת עצומה ולקפוץ על העוגות של כל האחרים. ואז דקה לפני 

במקומה את המגש חת דעת )דחפתי אותו(, לקחתי את המגש עם העוגה ושמתי  סהסיום עשיתי ה

ו כדי שיוכלו לקחת את העוגה כלתי ללכת לכיוון השופט. כולם חישלי. העוגה היתה קצת כבדה, והתח

שלהם בעיניים פקוחות, ומי שלא כנראה עשה כמוני, כי אין מצב שהם יכלו ליצור עוגת כאלו מפוארות.  

 עשרת אלפי המתמודדים, רק אלף עברו.מתוך   חוץ מזה, ראיתי שהעין שלהם פקוחה.

לאנשים מותר להשתמש בטלפון רק  ומנית. תסתדרו, אנשים.  : לכולם תמיד קר וחם בו זים חדשיםחוק

שעה סך הכל בשבוע. והכתב של כולם נראה זהה לשלי. אז או שתבזבז זמן מסך יקר על לכתוב דברים  

שיניתי את האיות של כל מילה כמעט, כדי שתכתב כמו ום כתב נוראי.  עסתדר  תבצורה ברורה, או ש

התודות   את  אקבל  אני  אותה.  על התחרות  ששומעים  מסביר  לפני שאני  אחרון  דבר  ורק  כך.  אחר 

השלישית: כל מי שאי פעם אמר למישהו אחר כשתגדל תבין לא יבין את הדבר שעליו הוא אמר את  

 את זה, כל אח גדול אי פעם.   קחזה. 

היא היתה ליצור את היצירה הכי מיוחדת על כלי    מי שלא עבר את התחרות השלישית הוא אידיוט.

נגינה אפשריים:    האת היצירה. היו עשר  ציגנבחר לכל אחד שניה לפני שהגיע תורו להנגינה ש כלי 

תופים, גיטרה, פסנתר, גיטרה בס, חלילית, דיג'רידו, סקסופון, נבל, לירה, וקרן יער. והדבר הטוב והקל  

 לעשות משהוא שאף אחד אחר בחיים לא יעשה  הבצורה מפחידה בתחרות הזאת היא שהדרך הכי טוב

היא פשוט לעשות משהו שאף אחד בחיים לא יעשה כשהפרס כזה גדול. הכלי שנבחר לי היה תופים.  

תי בהם בכל הכוח, הוצאתי עליהם את כל הכעס שהיה לי טאז כשהלכתי לתופים, קפצתי עליהם, בע

מאז שהוצאתי את הכעס שלי יום קודם, שהיה קטן יחסית לזמן שעבר מהתפרצות זעם להתפרצות  

   .ך הכל ריסקתי את התוף על אחד החייזריםזעם: בס

מי   כל  לדפוק,  ג'ון  לו  מי שקוראים  כל  את השם של  שיניתי  פשוט.  מאוד  הוא  לאנושות:  עונש הבא 

לג'ינג'ית, וכל מי שקוראים לו פרנסיס לזקן. זה נכון, מה לעשות. חוץ מזה, עשיתי   שקוראים לו רייצל

פתירת פאזלים, הם בין הדברים הכי דפוקים  קצת טוב: אסרתי על קיפול כביסה. קיפול כביסה, יחד עם  

בעולם. מה זה טוב לקפל כביסה רק כדי לבלגן אותה אחר כך כשלובשים אותה? למען האמת אני לא 

חמש  מופת את  לעבור  הצלחתי  אני  רק  שחיים  אנשים  הביליון  כל  מתוך  אם  יותר.  מהאנושות  ע 

יודע למה הוא  התחרויות, חייב להיות אלוהים שמציל את האנושות או שהיינו מתים מזמן. ואני לא 

טורח, למען האמת. בשנייה שהייתי רואה שאנשים הורגים אנשים אחרים בצורה המונית כי אמרו להם 

ותך והורג את כולם. אלא אם כן הוא עושה את זה בשביל הבידור, ואז אני לגמרי מסכים איתו.  הייתי ח

יודעים מה, חוק חדש. נתתי למישהו את היכולת לראות את הרגעים הכי מצחיקים בעולם, כדי שיהנה.  

כון?  רציתי להיות נחמד, אתם יודעים? ובמקרה לגמרי האיש הזה הוא אני. איזה מזל מטורף יש לי, נ

וכפתור הרצה   כתוביות  בחיי, אם  מוזר שראיתי  הכי  רוצה לשתף את הרגע  ואני שנייה  זה מטורף. 

אחורה: איש נכנס לבית של מישהו עם אקדח. ואני חושב, למה שזה יהיה פה? ואז באה מישהי, בועטת 

לו ארוחת בועטת בו גם, ואז אומרת לו להתקלח ומכינה  הבו כמו שצריך, ורצה לקרוא לאחותה. אחות



למרות  בו  בעטו  הן  למה  מושג  לי  אין  צעצוע.  אקדח  היה  והאקדח  בעלה,  שזה  מסתבר  ערב. 

שמההתחלה שתיהן ידעו שזה אקדח צעצוע, והן באמת בעטו בו בשיא הכוח, שהיה חזק מאוד, אבל 

אני מאוד שמח שהם עשו את זה. אני יודע שזה לא נשמע מצחיק, אבל הייתם צריכים לראות את זה.  

 שמעו שזה היה מדהים. ת

מיליון איש, שמו אותנו במתחם  הייתה מוזרה. זאת היתה תחרות כליאת נמלים. לקחו    שניההתחרות ה

ינצח. לא ידעתי מה   ים חיות. נתנו לנו צנצנת, ואמרו שמי שיגמור עם הכי הרבה נמלעם נמלים  ענק

 לי תמיד יש לי אספקה בכיס:תהיה התחרות מראש, כי בשתי התחרויות הראשונות לא אמרו לנו. למז

אז לקחתי את הניצ'ר וואלי והעטיפה ושמתי אותם בצנצנת. השכבתי את  ועטיפה של טופי.    ניצ'ר וואלי

המתחם,    מרכזהצנצנת על הרצפה, וחיפשתי נמלים סביבה. הפינה שבחרתי להיות בה הייתה רחוקה מ

שאסור להרוג אנשים בכל התחרויות, כי רוב האנשים היו בקרב כזה או אחר על נמלים. היה גם חוק  

אז לא היו תוצאות כאלו קיצוניות, אבל נשברו לאנשים ידים. אז רוב מי שהיה מטומטם מספיק כדי  

להיכנס לאחד מקרבות האגרוף האלו גמר את הקרב בלי נמלים או צנצנת, כי ריסקו לו אותה. מתוך  

ונתתי  ת עם צנצנת. אז אני חיכיתי בצד, המיליון איש שהתחילו, רק ארבע מאות אלף גמרו את התחרו

לנמלים להיכנס לצנצנת שלי. כל הצנצנות היו בנויות בצורה שהנמלים יוכלו להיכנס אבל לא לצאת, אז  

לא הייתי צריך לדאוג לגבי זה. אני כן הלכתי פעם אחת עם הצנצנת לפינה אחרת, כי בפינה שלי מישהי 

חתי. ראיתי את אחד המארגנים, ואמרתי לו שאני מת  התחילה לרסק את הצנצנות של כולם, אז בר

הוא יבוא   אםהוא הביא לי אוכל ששמתי בצנצנת. עכשיו אני החזרתי לו את הטובה הזאתי, כי ומרעב, 

אוכל   יקבל  הוא  בסוף   .בחינםלכדור הארץ  היה מספיק.  זה  לי, אבל  היו  נמלים  כמה  בטוח  לא  אני 

 התחרות רק מאה אלף איש עברו.

? לא יכול להיות משהו חיובי?  ותמדכא  החדשות: את החדשות. למה כל  . הפעםבינתיים אני מעניש עוד

.  לצערילא שאני אי פעם רוצה לראות חדשות, הזבל הזה הוא נורא. אבל לפעמים באוטו שמעתי רדיו,  

אז סגרתי את כל הערוצים. תראו נטפליקס במקום. או בעצם, תראו את הסרט החדש שלי, שבו יש  

ה. ולא רק גיבורי על, כל דמות. דורה נגד באטמן,  תפשוט קרב אחד ענק בין כל דמות שאי פעם הי

יב ברמות,  בובספוג נגד פיטר פאן, הארי פוטר נגד מיכאלנגלו. )הצב נינג'ה, לא הצייר.( זה היה סרט מגנ

 אני לא אגיד מי המנצח, אבל נראה לי שזה די ברור. שכולו פשוט קרב אחד גדול. 

עכשיו, אחרי שעשיתי את כל הדברים הדחופים, אני רוצה להראות לאנשים מה הם עשו לא נכון. אז  

חובה לשחק במשחק ב הוא,  בן כמה  לא משנה  בן אדם,  כל  כל   V.R-על  לעבור את  חייב  הוא  שבו 

בר וות. כל פעם יש את התחרות הראשונה עוד פעם, שבה כולם חייבים להשתתף, ומי שעהתחרוי

הולך לתחרות השנייה, ומי שנכשל ממשיך בראשונה עוד פעם, שזה די נוראי. מי שעבר את השנייה 

ממשיך לשלישית, ומי שנכשל חוזר לראשונה. ורק אם ניצחת אתה יכול להפסיק לשחק. אז רק כשכל  

 ח המשחק יגמר. האנושות תנצ

ובזה נגמר היום הראשון שלי של להיות מנהיג כל העולם עם כוחות קסם. שיניתי כמה דברים על סדר  

היום שלי, אז הנה: אני לא צריך לאכול, להתקלח, לצחצח שיניים או לישון. אני יכול אם אני רוצה, אבל  

בטח חושבים: אני לא צריך. כל הדברים ההם יקרו בדרך קסם או משהו. זה לא באמת חשוב. אז אתם  

אבל ג'ק, מה תעשה בזמנך הפנוי? אז אני אגיד לכם. ראיתי קצת מהטלוויזיה של הדברים המצחיקים,  

שהיה נחמד. אבל זה היה רק חימום. בחלק הכיף של הלילה שיחקתי בחלומות של אנשים. שיניתי את 

ל מאה במבחן. ואז  החלום של הילד הכי מעצבן בבית ספר לסיוט בשבילו. הוא הגיע לבית ספר, וקיב 

אני שמחה שאתה מתאמן כל כך הרבה למבחנים, וכבר לא משקיע  " המורה אמרה מול כל הכיתה שלו:  

בלראות דיאגו." ואז כל הכיתה שלו  התחילה לצחוק עליו. ואז החבר הכי טוב של כל כך הרבה זמן  

 רואה דורה.  הילד המעצבן בדק בטלפון של הילד המעצבן, וראה שהוא לא רואה דיאגו, אלא 

חוץ מזה גם שיניתי לעוד כמה אנשים את החלום. לחבר הכי טוב שלי נתתי חלום שבו הוא גיבור בסרט  

אקשן. שזה נחמד, אבל כשהוא יתעורר הוא יתבאס לגלות שהוא לא. לעוד ילדה מהכיתה שלי עשיתי  

אבל   רוצה לעוף.  כי היא אמרה לי פעם שאם היה לה כוח על היא היתה  חלום שבו היא יכולה לעוף, 



עשיתי טעות ובמקום שתוכל לעוף בחלום היא יכולה לעוף במציאות. אבל לא היה לי כוח לשנות את 

 . במקרה.לארוחת בוקר ואולי היא גם במקרה קיבלה העתק מושלם של העוגה של תומאסזה. 

תחרות של חיטוט אבל עכשיו הגעתי לסוף. או כמעט הגעתי לסוף, כי נשארה התחרות הראשונה.  

ונ אותנו  לקחו  הגיעו, הם  נכון. כשהחייזרים  כן, שמעתם  ביליון תנלפילים באף.  לכל אחד מעשרת  ו 

האנשים שחיים על כדור הארץ מטוש ענק, והביאו את כל הפילים בעולם, ובמשך כמה ימים, מדדו את 

געלו מזה ופשוט לא  ליו האנשים הצליחו לתקוע את המטוש פנימה. הרבה אנשים נ אהאחוז של האף ש 

אחרים ניסו, אבל ברגע שהפיל התחיל להזיז את החדק שלו הם ברחו. ורק  מו להתקרב לפיל.  יהסכ

מיליון איש באמת הצליחו לתקוע את המטוש מספיק פנימה בשביל לנצח. אבל המפסיד האמיתי הוא 

יהיו קשור  יהפיל, במקרה הזה. אז מה שעשית ות במדע, או  הוא מאוד פשוט. חשבתי שהתחרויות 

מתמטיקה, או פוליטיקה או משהו כזה עד שראיתי את התחרות הראשונה, אז הבאתי איתי מלא ספרי  

אבל כשראיתי את הפילים פתחתי את הספר ביולוגיה  וקראתי את כל מה מדעים וכאלה, כדי להתכונן.  

את המטוש הענק,  שיכולתי על פילים ובעלי חיים בכללי, כולל על מערכת הנשימה. אז כשהביאו לי  

ועמדתי מול הפיל, ידעתי בדיוק מה לעשות. לא הייתי לחוץ מבחינת זמן, כי ההגבלת זמן היתה כל עוד  

אז לקחתי את המטוש, והרגעתי את הפיל. הסברתי לו שהכל יהיה בסדר, ולמרות שהוא אתה שם וער.  

כמו שלמדתי איך לעשות   לא הבין כלום הטון שלי הרגיע אותו. אז כשביקשתי מהפיל לישר את החדק

מחיפוש מהיר בגוגל על אילוף פילים הוא הסכים. נשמתי עמוק, והוא עשה כמוני, ודחפתי את המטוש 

לאף שלו, לאט ובזהירות. הפיל לא זז, וגם אני לא. וכל הזמן המשכתי להגיד לו שהכל בסדר. והכל 

ועזבתי אותו , . אמרתי לחייזר שגמרתיבאמת היה. בשלב מסוים המטוש פגע בלמעלה של החדק, 

 והלכתי. ומתוך כל מי שהכרתי רק אני עברתי לתחרות השנייה. ועכשיו אני אסביר לכם על כל העניין. 

לפני שבועיים חייזרים הגיעו לכדור הארץ. הם ניטרלו את כל הפצצות והנשקים של האנושות, ואמרו  

כוחות על. והם רוצים להפיק משהו    לנו שנבחרנו להיות כוכב השעשוע שלהם. מה זה אומר? שלהם יש

כבידור שלהם,  מצחיק בשביל כוכב הלכת שלהם. אז בבחירה נכונה לגמרי הם לקחו את הכוכב שלנו  

ואמרו שהם יתנו לאחד מאיתנו כוחות על ושליטה מלאה על כדור הארץ, ולא יתערבו, כל עוד ניתן להם 

  לא רוצה ר הארץ, ושאם רוב האנושות  לעשות את זה ולא נתערב להם במה שהם עושים מחוץ לכדו

הם ילכו. אבל כולם רצו את הסיכוי הלא קיים הזה שהם ישלטו בכדור הארץ. ואז   התחרויותיעשו את  ש

 החייזרים ארגנו את התחרויות, ואת כל השאר אתם כבר יודעים. וזהו. 


