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אוקיללה  
והבובה החדשה 

 

כתבה ק.ל.גרנט 

צייר ס.גרנט 
 



היה הייתה פעם ילדה קטנה בשם 

אוקיללה. 

 



היו לה אמא ואבא וגם אח גדול והם 

כולם חיו ביחד בבית קטן עם גג ירוק  

 

באי ירוק נהדר בים הדרום. 



במשך היום אמא של 

אוקיללה ניקתה את הבית 

וכיבסה בגדים  

 

והכינה גם אוכל טעים 



ובמשך היום אבא של אוקיללה 

טיפס על עצי קוקוס וקטף אגוזים  

 
או הפליג במים בקנו שלו ודג דגים. 



ובמשך היום אחיה של אוקיללה 

שיחק עם הילדים האחרים. הם ירו 

מקשתות שלהם והפליגו בסירות 

שלהם ועשו כל אותם הדברים 

שעושים בני גילם.  

 .

 

ובמשך כל היום אוקיללה ישבה בחול 

ושיחקה עם בובת העץ שעשה לה 

אבא. היא רחצה אותה בצדף גדול 

ונתנה לה עוגות על צדפים קטנים 

ובנתה לה בית מחול, עם פרחים 

מאצות הים סביב 



ובלילות אחרי הארוחה אוקיללה שמה 

את הבובה שלה במיטה  

 

וחיבקה אותה חזק וכך ששתיהן 

נרדמו חזק. 



אבל יום אחד הגיעה לאי ספינה יפה 

 
 



כדי לקנות אגוזי קוקוס.  

 

אחד מהמלחים של הספינה ראה איך 

אוקיללה משחקת בחול עם בובת העץ 

שלה ואמר: 

"ילדה קטנה, יש לי הפתעה בשבילך." 

 



והוא נתן לה בובת חרסינה נהדרת, 

שאותה הביא מארץ רחוקה. לבובה היו 

שערות של ממש ועיניים כחולות ובגדים 

יפים מאוד 

. וכל היום אוקיללה שיחקה עם הבובה 

החדשה, היא הלבישה והפשיטה אותה 

ושמה פרחים בשערותיה. 

 

 



אך היא לא יכלה לרחוץ את הבובה 

החדשה באמבט של צדף, כי מים לא היו 

טובים בשבילה. 

היא לא יכלה לתת לבובה החדשה 

עוגות חול לאכול, כי החול נדבק 

לבובה בשערות. היא לא יכלה לשים 

את הבובה החדשה בבית החול 

הקטן, כי היא הייתה גדולה מדי.. 
 



והיא טיפלה בבובה החדשה שלה 

בזהירות רבה, כדי לא לקלקל את 

השמלה הנהדרת שלה. 

 



ובזמן שהשמש שקעה בים והספינה 

הגדולה הפליגה, אוקיללה יצאה לחוף 

הים עם אמא ואבא שלה 

  .

היא לקחה גם את הבובה החדשה 

כדי שתנפנף למלח הנחמד. 

 



אבל לקראת הלילה היא שמה את הבובה 

החדשה על הרצפה 

 

 

ולקחה את בובת העץ היקרה שלה 

למיטה וחיבקה אותה 



עד ששתיהן נרדמו חזק. 

 


