
הנס וילהלם 



יום אחד הגיעה משאית לביתו של מיכאל. 
הסבלים לקחו את הכל. אז הוא אמר 

שלום לכל חבריו ונכנס לאוטו של אמא. 
אבא עוד לו בא. 

 

מיכאל עבר עם משפחתו לבית חדש, 
בעיר אחרת. 

 



הם נסעו דרך ערים וכפרים למקום החדש. 
מיכאל הביט על הבתים השונים וניסה לנחש 

האם ביתו החדש יהיה דומה לאחד מהם. 
אבל קודם כל דאג האם ימצא שם חבר 

חדש. 
 



בסוף המכונית פנתה לשביל 
ועצרה. "אנחנו כאן" אמרה 

אמו של מיכאל "מה דעתך?" 
מיכאל לא היה בטוח. הבית 

היה ישן וגדול. 
"כשהכל יסודר במקומו זה 

יראה יותר טוב" אמרה אמא 
והתחילה לפרוק את הדברים. 
מיכאל פתח את דלת הכניסה.  

 



בפנים היה חשוך 
וקצת מפחיד  

 

החדרים הריקים נראו גדולים. צעדיו הדהדו 
בהם. הוא הרגיש קטן מאוד. 



הוא עלה לקומה עליונה לראות 
את חדרו. חלק מצעצועים 

וספרים שלו היו כבר שם. זה 
עודד אותו קצת. 

 



ואז ראה מדרגות לעליית 
הגג. הוא טיפס למעלה 

ורצה לפתוח את הדלת אך 
היא חרקה כל כך שנבהל 

ורץ חזרה למטה. 
"אבדוק את עליית הגג 
מאוחר יותר" חשב. 

 

במטבח היו ערמות של צלחות ארוזות עדיין ועל 
השולחן עמדה צלחת עם העוגיות האהובות עליו וכוס 

חלב. 
הוא לקח עוגית ואז הציץ החוצה. שם ראה חצר 

אחורית. 
"וי! חצר אחורית!" שמח מיכאל והלך לחקור. 

 



דבר ראשון ששם לב 
אליו הייתה מלונה 

ישנה בפינת החצר. 
"הלוואי והיה לי כלב" 

אמר, וכשהתקרב 
לבדוק טוב יותר את 
המלונה. ראה שם 
משהו שנראה כמו 
שטיח שעיר – אלא 

שזה זז! 
 



זה היה כלב! כלב זקן, עייף, עם פרווה מרופטת 
ומלוכלכת. הכלב הרים את ראשו הגדול והביט על 

מיכאל בעיניו העצובות. הוא נראה כאילו אין לו 
חבר בכל העולם. 

 

"אני אטפל בך!" אמר מיכאל. 
 



"אתה צריך רחצה טובה" אמר מיכאל. זה היה 
קשה למדי להוציא את הכלב הגדול והמגושם 

מהמלונה ולהכניסו לאמבטיה. אבל מיכאל הצליח 
בסוף. הוא שפשף את הכלב ודיבר אליו ברוך. 

הכלב התחיל להתאושש. ופתאום קפץ 
מהאמבטיה ורץ סביב לחצר בשמחה. מיכאל רץ 

אחריו בצחוק רם. 
 



הכלב נראה עכשיו לבן ובעל שער רך. שונה 
מהיצור העצוב שמיכאל מצא תחילה. 

"אתה זקוק לשם" אמר מיכאל. ואז ראה על 
המלונה אותיות שחוקות "ואלדו". אולי זה היה 

שמו של הכלב? 
"בוא ואלדו" קרא מיכאל. 

הכלב בא אליו מיד. ואז ואלדו רץ סביב החצר 
פעמיים וחזר למיכאל כאילו אומר "אראה לך 

את המקום." 
 



ואלדו הוביל את מיכאל 
דרך כל הבית. 

הם שיחקו בכל חדר. 
עכשיו הבית נראה 

ידידותי יותר. 
 



מיכאל עלה אחרי ואלדו לעליית הגג. שם הם 
מצאו המון דברים שניתן להסתכל ולשחק בהם. 
מיכאל וואלדו חקרו כל פינה. ואז אמר מיכאל "בו 

לחדר שלי." 
 



מיכאל התחיל לסדר את 
הצעצועים שלו וואלדו 

עזר לו. 
זה היה נהדר. 

 

מרבית החפצים היו כבר בחדר של מיכאל. 
היה גם מזרון קפיצי חדש על המיטה. 

 



כשגמרו, החדר 
נראה יפה מאוד. 
מיכאל מאוד רצה 

להראות את החדר 
לאמא. 

"היא תופתע" אמר 
"גם אבא יהיה 

מופתע". 
ואז היה למיכאל 

רעיון. 
הוא לקח ניר 

ועפרון והתחיל 
לכתוב. 

 



 


