
 יוגיבורי ה, אוטיס וביני

 
 מרלי� פירסי נורמ�



 .קרא ביני" הסרט מתחיל! מהר אוטיס "

כי זהו סרט ההרפתקאות האהוב , ילדים, רצוי שתדעו
היום . על הקפיטן ביטלמן ועוזרו סוני, ישל אוטיס ובינ

, פני מפלץ בעל עין אחתמביטלמן מציל את העולם 
!" לשמיים! בוום, זוום. "צוואר ארוך וניזון מאשפה

 .נשמע קול מהטלוויזיה

הוא קשר את הצעיף . קרא ביני שוב!" טיסאו, מהר"
האדום שלו סביב הצוואר ורץ לספה כשהוא קורא  

 !"  לשמיים! בוום, זוום"

אוטיס וביני ישבו בהתרגשות והסתכלו בסרט האהוב 
אל תפסידו את "עד שהקול מהטלוויזיה הודיע , עליהם

 !"  לשמיים! בוום, זוום. "קפיטן ביטלמן בשבוע הבא

הבה נציל את העולם . הוא הגיבור שלי! דרזה היה נה"
אני . מהמפלץ בעל עין אחת וצוואר ארוך שאוכל אשפה

עכשיו אנו . אהיה קפיטן ביטלמן ואתה עוזרי סוני
 .אמר אוטיס לביני" צריכים למצוא את המפלץ



  

 . הם התחילו לחפש סביב לחדר

זה מקום טוב להתחלת . הנה מערה, ראה ביני"
 .יס כשהביט לתוך ארובת האחאמר אוט" החיפוש

 .ענה ביני" חשוך מדי כאן, לא, לא"

 .אמר אוטיס" נראה בכל זאת, אבל בוא"

  

ביני נענע בראשו . הוא התחיל לטפס לתוך הארובה
 .והלך אחריו

 .שאל אוטיס משתעל" ?ביני, האם אתה רואה מישהו"

 .השתעל ביני" כאן חשוך מדי, לא"

 .ים בפיחמכוס, הם יצאו מהארובה אל הגג

" אולי הוא שם. החלון פתוח, אבל ראה. אין כאן כלום"
 . אמר אוטיס



  

  
עקבות רגליהם נראו . ימי'הם טיפסו לתוך החדר של ג

 .בכל מקום

" ואני אסתכל בין השמיכות, תבדוק תחת המיטה, ביני"
 .אמר אוטיס

נראה לו שהוא רואה דבר מה . ביני הציץ תחת המיטה
 .והתחיל לצעוק

  
  
קרא אוטיס כשגם הוא " אציל אותך, ביני, ל דאגהא"

 .זוחל תחת המיטה

זה רק גרב , ביני"כעבור רגע הוא התחיל לצחוק 
ביני נרתע מהריח וגם אוטיס . אמר" ימי'מלוכלך של ג
 . החזיק באפו



הם הביטו שוב סביב החדר ופתאום אוטיס ראה את 
 .דלת הארון

 .טיס בשקטאמר או" ביני, עמוד בצד. אבדוק בפנים"

 .לחש ביני!" לא כאן! לא! לא, אוי"

הדלת התחילה . אוטיס לחץ בזהירות על המנעול
 .ביני נרעד. לחרוק

 .אמר אוטיס" נדמה לי שאני שומע משהו"

 

 !"קראק"

ימי נפלו על 'הדלת נפתחה פתאום וכל הצעצועים של ג
 .ימי נכנס לחדר'ובדיוק אז ג. אוטיס

לכו לשחק בקפיטן , ביני, אוטיס! מה עשיתם! וי"
 .ימי'קרא ג!" טלמן במקום אחריב

זה , אני מבין שהמפלץ בעל עין אחת וצוואר ארוך"
כשהוא זוחל , אמר אוטיס" לא נמצא כאן, שאוכל אשפה

.מערמת הצעצועים



  
 .צחק ביני" כנראה לא"

ימי התחיל לסדר את 'אוטיס וביני רצו מהחדר וג
ס נעצר פתאום ביני צחק עדיין כשאוטי. הצעצועים שלו

" אני שומע רעש מחדר האמבטיה". ליד דלת האמבטיה
 .הם זחלו בשקט לחדר האמבטיה. אמר

 .אמר ביני" משהו מתנועע בתוך האמבטיה"

כשאספור עד שלוש קפוץ לתוך . תתכונן. טוב ביני"
!" לשמיים! בוום! זוום! שלוש.. שתיים.. אחד. האמבטיה

 .קרא אוטיס בקול

  
  
 . יל לילל ביניהתח!" לא! אוי"

זו הייתה בטי . כשקפצו לתוך האמבטיה שמעו צעקות
 .מים ובועות בכל מקום. באמבטיה מלאה בועות סבון

לך ושחק קפיטן . הפחדת אותי וראה מה עשית, ביני"
. קראה בטי!" לא באמבטיה שלי, ביטלמן במקום אחר

. היא הוציאה את פקק האמבטיה כדי לרוקן אותה
.ך המים זורמים לביובאוטיס וביני ראו א



המפלץ בעל עין אחת וצוואר ארוך מנסה . לא ביני"
 ."הוא בוודאי נכנס למטבח. לברוח דרך הצינור

אוטיס שם . הם רצו לאורך הפרוזדור עד לדלת המטבח
 .את אוזנו לדלת והקשיב

" התכונן לפרוץ פנימה ביני. אני שומע רעשים! שקט"
 .אמר

 .קרא ביני" ממשיכים! הנה"

קראו שניהם כשפתחו את הדלת !" לשמיים! בוום! זוום"
 .ופרצו פנימה

 !"קראק"

. גברת פוסטר ישבה על הרצפה עם קערה על ראשה
ביני נחת בתוך הקמח שעל המזנון ואוטיס עם ישבנו 

 .בתוך סיר

לכו לשחק קפיטן ! מה אתם עושים! ביני, אוטיס"
 .קראה גברת פוסטר!" ביטלמן במקום אחר

.י זחלו החוצה מהמטבחאוטיס ובינ



שאל " ?האם אתה חושב שגברת פוסטר התרגזה"
 .ביני

אני . קשה לקבוע כשהקערה על ראשה. אינני יודע"
 ."מבין שהמפלץ ברח לנו שוב

 !"הבט. אוטיס, לא"

האוכל , זה המפלץ בעל עין אחד וצוואר ארוך, כן"
  .לחש אוטיס" אשפה

 

!" לשמיים! בוום! זוום"הם זחלו מאחור ואז צעקו 
 .כשקפצו על שואב האבק

אנו ! לא תוכל יותר להרוס את העולם. תפסנו אותך"
 .קרא אוטיס!" חכמים יותר ממך

 .קרא ביני" תפסתי אותו בצוואר"

. אוטיסקרא" אני מחזיק אותו חזק"



הם סחבו את שואב האבק לחצר ושמו אותו בפח 
 .האשפה

בטוח העולם יותר . ביצענו את המשימה שלנו, ביני"
 .אמר אוטיס כששם את המכסה על הפח" עכשיו

זה היה יפה מצדה של גברת פוסטר שעשתה לנו מיץ "
 .אמר ביני" ואמרה להשאר בחוץ כל היום

"  

 .אמר אוטיס" להיות גיבור זו עבודה קשה. כן ביני

שתו מיץ ונחו , אוטיס וביני ישבו ליד בריכת השחייה
 .מעבודת היום


