
  דני והאבן שיודעת את כל התשובות
 

  8, בת מאת: נויה לוינטר
 

רק רגע! … שלום, קוראים לי דני, ואני רוצה לספר על מה שקרה לי לפני שנה. זה התחיל כש
לא סיפרתי לכם על המשפחה שלי. לאמא שלי יש משקפיים, לאבא שלי יש שעון מעורר 

  והמשפחה שלי גרה על אי.
 

רוח פתאום עכשיו אפשר להתחיל לספר את הסיפור. זה היה בוקר מושלם עד שהופיעה 
חזקה מאוד וגרמה לגלים להיות כל כך גבוהים עד שהציפו את כל האי וזאת הייתה צרה. אני 

  החלטתי להציל את הבית ואת כל האי.
 

לדרך. שמעתי אז לקחתי ציוד: חבל, פלסטרים, אוכל ומים, מפה, סירה קטנה, ויצאתי 
ממישהו שיש אבן קסומה שיודעת את כל התשובות שתוכל לעזור להציל את האי. לא ידעתי 

 היכן האבן נמצאת בדיוק אבל קיוויתי שאגלה בהמשך הדרך.
 

אף ענק,  היה לוראיתי סירה שבתוכה היה איש מאוד מצחיק.  פתאוםהפלגתי זמן רב, עד ש
יש: "האם אתה יודע היכן נמצאת האבן שיודעת בטן שמנה ובגדים מצחיקים. שאלתי את הא

 את כל התשובות?"

האיש ענה: "שמעתי פעם שמישהו שמע ממישהו שראה את האבן בארץ הנקראת נובלה 
 גול".

  "נובלה גול?", שאלתי בתמיהה והסתכלתי במפה.

"הנה פה, היא נמצאת במפה שלך. אבל לא תוכל למצוא את האבן ללא המפה של הארץ 
  עצמה".

  "יש לך אותה?", שאלתי.

 "לפיראטים יש. תוכל למצוא את הספינה שלהם כשתגיע לנובלה גול".
 

פחדתי נורא מפיראטים אבל בכל זאת המשכתי בדרך עד שלבסוף הגעתי אל ספינת 
הפיראטים והסתתרתי. ראיתי פיראט מחזיק בידו את המפה שהייתי צריך. חשבתי מה 

  ישימו לב?לעשות. איך אקח את המפה בלי שהם 

   

ואז עלה לי רעיון. כשירד הלילה והפיראט ירדם, אתגנב בשקט לספינה בלי שהוא ירגיש, 
ואקח את המפה. וזה מה שעשיתי, לקחתי את החבל, עשיתי לולאה, וזרקתי את זה עד שזה 

נתפס בקצה הספינה. טיפסתי בשקט פנימה, רציתי לקחת את המפה ופתאום שמעתי את 
  פהק. נבהלתי מאוד! חטפתי את המפה בזריזות וברחתי.אחד מהפיראטים מ

  

עליתי על הסירה שלי, ויצאתי לדרך. ארץ נובלה גול היא ארץ מיוחדת. השמיים בה סגולים 
והשמש כתומה. לפי המפה של הפיראטים יש בה הר געש, מדורות לוהטות, בורות ארנבים, 

התשובות אמורה להימצא בסוף  יער, הרים גבוהים ומנהרה חשוכה. האבן שיודעת את כל
  המנהרה.

 

הדרך לאבן לא הייתה קלה. המכשול הראשון שפגשתי היו ההרים הגבוהים. איך אחצה 
אותם? טיפסתי עם החבל, שתיתי מים ואכלתי את ארוחת הצהריים. כשהגעתי לצד השני, 

כזה.  חשבתי שאני צריך להיזהר לא ליפול לבורות הארנבים, אבל אז בדיוק נפלתי לאחד
פתאום קפצו עלי המון ארנבים ואז נזכרתי שיש לי גזר בתיק. זרקתי להם את הגזר וברחתי 

  משם.
 

עכשיו הגיע רגע מפחיד באמת. הייתי צריך לעבור דרך היער כדי להגיע למנהרה. אך היער 
לא היה באמת מפחיד. פגשתי בפיות היער שחיו בבתים קטנים והן נבהלו יותר ממני! הפיות 

ו לעזור לי בדרך ושמחתי מאוד. כשהגענו למנהרה, הפיות האירו לי את הדרך עד הציע



הוא הוביל אותנו למקום עם   שפתאום ראינו אור גדול. התקרבנו אליו ופגשנו בקוסם הטוב.
המון אבנים יפות. אבל הייתי צריך להבין איזו מבין האבנים היא האבן החכמה. עלה לי רעיון. 

אני יכול להציל את האי שלי?", ואז מבין כל האבנים נצצה אבן אחת.  שאלתי בקול רם: "איך
  התבוננתי בה וראיתי מה אני צריך לעשות.

 

נפרדתי מחבריי הקסומים, עליתי על הסירה וחזרתי הביתה. סיפרתי לכולם שהאבן הקסומה 
שעשינו, הראתה לי שעלינו לשתף פעולה ושרק כך נצליח להחזיר את האי לקדמותו. זה מה 

  זה באמת הצליח! -ולא תאמינו 

 


