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בהתרגשות רבה רצה מירטל לכפר כדי 
לספר את מה שראתה. היא הצביעה על 
השמיים וקראה להוריה "ראו! כאן באה 

ספינת חלל!" 
הוריה הכירו זאת מיד וקראו לכל הכפר 

יחד. 
"אני חושש שזו בשורה רעב" אמר ג'ק, 

אבא של מירטל. זו לא חללית רגילה. 
היא שייכת לקפטובים, עם הרובוטים 

שחטפו אותנו מהכוכב שלנו." 
והוא סיפר להם איך הג'ומבלים הגיעו 

לארץ. 



 

"קפטובים באו מכוכב לכת ציבורגיה 
בגלקסיה רחוקה. הם טסו דרך החלל 

וביקרו בכוכבי לכת שונים. תוך כדי כך 
הם הגיעו גם לכוכב לכת ג'ומבלה שלנו 

וחטפו אותנו כדי שנשרת אותם. אבל 
בדרך הם נתקלו באסטרואיד והתא בו 
היינו עצורים ניתק מהחללית שלהם. 

טסנו במשך זמן רב בחלל עד שנחתנו 
בשלום על כדור הארץ. התיישבנו על אי 
בודד הזה וחיינו בכפר שלנו בשלום עם 

שכננו בני-אדם. 
הם בוודאי באים לחטוף אותנו שוב 

וייקחו אתם גם אי-אלה בני אדם, אלא 
אם נעצור אותם. כעת הילדים חייבים 

להתחבא במערות סתרים עד עבור זעם. 
זאק יבוא אתכם." 

זאק היה הזקן והחכם ביותר מבין 
הג'ומבלים. 



 

אסור היה לאבד זמן. מהר ארזו ההורים 
את התרמילים של הילדים, ושמו בהם 

בגדים ומזון לתקופת מה. זאק הוביל את 
הילדים למערות הבטוחות. 

כשהילדים רק הספיקו לעזוב את הכפר 
הקפטובים הגיעו יחד עם שסרים שלהם, 

רובוטים קטנים ומהירים שנבנו כדי 
לחטוף קורבנות. שסרים הקיפו את 

המבוגרים. 
ג'ומבלים הם יצורים שלווים ואין להם 

נשק. לא הייתה להם כל אפשרות 
להתגונן. הם התחננו שקפטובים יניחו 

להם, אך כל בקשה וויכוח היו לשווא. 
התשובה היחידה של הרובוטים הייתה 

"לא מבינים. מבצעים פקודות!"  



 

הג'ומבלים הצעירים ראו בעצב איך 
מובילים את ההורים שלהם. לאו ופיפה 

התגנבו מהמערה והלכו בהסתר 
אחריהם. כך הם הגיעו לרחבה ביער שם 
עמדה החללית של הרובוטים. הכפריים 

האומללים הוכנסו למכלאה שסביבה 
עמדה גדר גבוהה, שמורה על ידי 

שסרים. 
שני הילדים ראו איך קפטובים חיברו את 
עצמם לנקודות כוח, שמהם נשמע זמזום 

חזק. 
"מה זה?" לחש ליאו. 

"אני חושב שהם מטעינים את המצברים 
שלהם" ענה פיפה. 

ואמנם במשך כשעה קפטובים שכבו ללא 
תנועה מחוברים לחללית שלהם, אך ליאו 

ופיפה לא יכלו לעזור להוריהם, כי 
השסרים האיומים שמרו היטב על 

המכלאה. 



 

"בוא, נחזור ונספר לאחרים" אמר ליאו 
והם התחילו ללכת לכוון המערות. 
הילדים האחרים הקשיבו בפליאה 

כשליאו ופיפה סיפרו להם מה שראו. רק 
זאק שקע עמוק במחשבות. הוא כבר 

ראה דברים רבים וגילו נתן לו גם חכמת 
חיים. אחרי זמן מה אמר לג'ומבלים 

הצעירים "צריך לפעול במהירות. 
קפטובים משתמשים בפנלים סולריים 

כדי למלא את המצברים שלהם. אנו 
חייבים להציל אותם לפני רדת חושך. 

אבל יש לי תוכנית." 
הוא פנה למונטי "מונטי, תפקידך יהי 

להרחיק את השסרים מקרבת החללית." 
מונטי נבהל "מדוע אני?" שאל. 



 

"כי אתה יודע לקפוץ מעץ לעץ בלי 
ששסרים יגיעו אליך" הסביר זאק "וזה 
ייתן לי זמן לבצע את התוכנית שלי." 

"ומה נעשה אנחנו?" שאלה מירטל, 
פחדנית כתמיד. 

"כל היתר תעלו על עץ גבוה ביותר וחיכו 
שם למונטי." 

מונטי הסכים, למרות שעדיין פחד כי 
שסרים ירדפו אחריו. 

כולם יצאו עכשיו מהמערות והלכו לכוון 
מחנה הקפטובים. ביער מצאו להם עץ 

גבוה שנראה להם כמקום הבטוח ביותר. 
ובינתיים מונטי וזאק התקרבו למחנה 
הרובוטים. הם שמעו את הנביחות של 
שסרים ששמרו על הכפריים ג'ומבלים 

המסכנים שבמכלאה. 



 

זאק נתן סימן ומונטי קפץ מבין עצי 
היער, נפנף בזרועותיו וקרא בקול רם 

"יו-הווו!. לא תוכלו לתפוס אותי 
הנבחנים!" 

השסרים הביטו תחילה בפליאה זה על 
זה ואז התחילו לרדוף אחרי מונטי שרץ 
מהר כמה שרק יכול היה. עוד אף פעם 

בחייו לא רץ כה מהר! 
"היצורים המכניים האלה לא יוכלו 

לתפוס אותי" חשב לעצמו, אך לא עבר 
זמן רב והשסרים היו כבר קרוב אליו 
ואחד ניסה אפילו לנשוך בזנבו. אלא 

שמונטי באותו רגע קפץ גבוה באוויר, 
תפס ליאנה  תלויה נמוך ובעזרתה טיפס 

גבוה יותר ויותר, רחוק מהשגה של 
שסרים. 



 

הוא קפץ מעץ לעץ עד שהתקרב אל העץ 
הגבוה שם ישבו החברים שלו. אלה 

עודדו אותו בקריאות עד שהגיע והצטרף 
אליהם. 

השסרים עמדו לרגלי העץ ונבחו עליהם 
מלמטה אך הג'ומבלים הצעירים הרגישו 

את עצמם בטוחים ולעגו לרובוטים 
המרוגזים.  

"לא! לא! לא! לא תוכלו לתפוס אותי" 
צעק מונטי מגובה העץ. 

אך פתאום אלויס קרא "ראו, אנחנו 
בצרה!" כשהביט לרגלי העץ שלהם. גם 
אחרים הסתכלו למטה וראו שהשסרים 

מנסים לטפס על העץ. 



 

"אוי" קרא לאו "מוטב שזאק ימהר. וזאק 
היה בינתיים עסוק מאוד במחנה 

קפטובים. 
השסרים עדיין ניסו לעלות על העץ אך 

ללא הצלחה. הם רק התיישבו על 
השורשים הבולטים והביטו כלפי מעלה. 

הג'ומבלים נשמו לרווחה. 
"מה נעשה עכשיו?" שאלה מירטל 

בחשש. 
"נחכה. נקווה שתוכניתו של זאק 

תעבוד." 
עברו עוד שעות אחדות והצעירים 

התחילו להיות רעבים. השסרים עדיין 
ישבו לרגלי העץ והסתכלו למעלה 

במבטים מאיימים. 



 

אלויס אמנם התחיל לשיר כדי לעודד את 
חבריו אך באותו רגע מונטי הפסיק אותו. 

ממרחק נשמע רעש מוזר, כאילו צליל 
אזעקה. 

השסרים כיוונו את ראשיהם לכוון זה 
ופתאום כולם קמו על רגליהם והתחילו 

לרוץ לכוון מחנה שלהם. 



 

"וי, אפשר לנשום. זה היה קרוב" קרא 
מונטי. 

"קרוב מדי!" ענה פרד. 
"אפשר להביט עכשיו?" שאלה מירטל. 

"מובן" ענה פיפה "הם הסתלקו." 
"ואני לא פחדתי בכלל" התרברב הופי. 

"באמת? אז מדוע נעשית כולך צהוב 
ורגליך רועדות?" ענה אלויס. 

"תפסיקו לריב" אמר ליאו "מוטב שנלך 
לכוון המחנה קפטובים ונראה אם זאק 

הצליח לשחרר את ההורים שלנו." 
"רעיון מצוין" אמר פיפה. 

כולם ירדו מהעץ והתחילו ללכת בכוון 
החללית. בזהירות הם התקרבו למחנה 
קפטובים וראו שם מראה מוזר ביותר. 



 

הקפטובים פירקו את גדר המכלאה 
ונעמדו כולם בתור ארוך לקראת כניסה 

לחללית. הג'ומבלים לא האמינו לעיניהם. 
כל קפטובים נכנסו לספינת החלל 

והשסרים מיהרו להיכנס אחריהם. משטח 
הכניסה התגלגל במהירות, הדלת 
נסגרה ונשמע קול חזק של מנועי 

החללית. 
זאק עמד בראש מורם וידיו על מותניו 
והביט מרוצה. הילדים רצו אל הוריהם 

והתחבקו אתם. 
"אני חושבת שאנו חייבים תודה גדולה 

לזאק" אמרה אמו של ליאו. 
הג'ומבלים הקיפו את זאק. 



 

"איך עשית זאת? למה הם הסתלקו? 
האם יחזרו אולי?" שאלו כולם יחד. 

"שאלו כל אחד בתורו, בבקשה" ענה 
זאק. "ראיתי שלקפטובים לוקח זמן רב 
להטעין את המצברים שלהם. כשמונטי 

משך את השסרים לעץ שעליו ישבו 
הצעירים הצלחתי לזחול בשקט ולשנות 
חיבורי כל הכבלים החשמליים שהובילו 

לתחנת הטעינה שלהם. עכשיו כל 
הפעולות שלהם נעשות בכוון הפוך. הם 

עכשיו חוזרים לכוכב לכת שלהם ואני 
מקווה שלא נראה אותם כאן יותר." 

זאק היה לגיבור היום וכל הכפר הודה לו 
מאוד על ההצלה מידיהם של הרובוטים 

קפטובים האיומים. 
תוך זמן קצר החיים בכפר הג'ומבלים 

חזרו למסלולם הרגיל. 
  
 


