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השם "סוזן בויל" נישא בפי כל כבר יותר משנה ,לאחדים הוא
אף כבר היה לזרא .למרות זאת ישנו פן שלא הודגש דיו בחיי
האלמונית שהפכה כמעט בן לילה לזמרת מצליחה ומוערכת:
היותה ייצוג נדיר עבור אסקסואליים  -אחד המיעוטים
המושתקים והבלתי נראים ביותר .בין אם היא יודעת זאת או
לאו ,בויל היתה לרגע קל מושא להזדהות לכל מי שיודע
שאפשר לחיות בגאווה גם עד גיל  48מבלי להתנשק.

שמרית ,הלסבית המעונבת
החלטתי שאני
רוצה לצאת
עם אחרות.

היי עליזה ,ראיתי אתמול
סרט פורנו פנטסטי .היתה
בו פמית שהצמידה בוצ'
לקיר ועשתה בו כרצונה.

לא!!
אל תעזבי
אותי!

אני לא .אני
רוצה לצאת
עם אחרות
במקביל.

זה אדיר .לא ידעתי שפמיות
יכולות להיות כל כך סוערות.
אני לא יכולה לחכות
שתצמידי אותי לקיר
בתשוקה חסרת גבולות.

הבהרה חשובה :עלילת "שימרית ,הלסבית
המעונבת" היא עלילה בדיונית המתרחשת במרכז
הגאה הפיקטיבי של עמק יזרעאל .כל קשר או
דמיון למציאות הינו מקרי בהחלט ואין לייחס לו
משמעויות כאלה או אחרות.

– חיי הביצה

אני ממש
לא
מרוצה
כרגע !

זו בדיוק
הסיבה
שאני
צריכה
רזרבה

היא כנראה לקחה
את זה מילולית מדיי.

עפ"י "דילברט" מאת סקוט אדאמס.

יחיאל ,המנהל שיכור הכוח של
המרכז הגאה בעמק יזרעאל
אני אזוז לצד שלך של
כך
גלי,
השולחן,
תרגישי שאני מתייחס
אלייך כאל שווה.

זה עובד!

התנדבות במרכז הגאה של עמק
יזרעאל.
אה ...אני
צריכה לחזור
למשרד שלי...

איכפת לך אם אשב כאן
ואעמיד פנים שאני מחבב
אותך? שמעתי שזה מגביר
את התפוקה של המתנדבים .

זה
עובד!

התנדבות במרכז הגאה של עמק
יזרעאל.
גלי ,אני מנסה כבר
שעתיים להתקשר אלייך!
למה את לא עונה?!

זו שאלה
מכשילה?

גלי ,אלא
אם את
בפגישה
...

חכה רגע,
מוטב
שאענה לזה.

Ring
Ring

הסתכלי גור ,לכאורה אני סתם
לסבית מזדקנת בגיל העמידה,

אבל כשאני אוספת את
שיערי לקוקו אני הופכת
מייד...

עם תספורת גרועה.

ללסבית
הכי
מגניבה
בשכונה!

ארורה את על
שהרמת את
הרף עבור
כולנו!
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