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כתבו וציירו 
מוקשיצקה, וויאלהורסקי 



 
 

פליקס הוא ארנבון צעיר 
ושובב. הוריו מסרו אותו 

להשגחתה של גברת אגטה 
האווזה. 

אבל פליקס היה השתעמם 
והחליט לצאת לטיול ביער. 

 
בקצה היער הסתבך פליקס 
בחוט העפיפון המתוח על 

הארץ. 



 
פתאום הרגיש שהחוט מושך 

אותו למעלה, גבוה, גבוה 
באוויר. 

 
פליקס נבהל. עוד לא היה 

מעולם גבוה כל כך. מה יהיה 
אם החוט יקרע? 



 
אך העפיפון ירד בסוף לארץ 

ופליקס מצא את עצמו בין 
ענפי עץ אלון גדול. 

 
ההרפתקה באוויר הפחידה 
אותו מאוד. הוא חיבק חזק 

את ענף ונרדם עייף. 



 
בא הלילה. הסנאים חזרו 

מאיסוף האגוזים ומצאו את 
פליקס ישן ליד ביתם. 

 
 

"איזה חיה מוזרה" חשבו. 
"אולי נעשה אותו למלך שלנו, 
במקום המלך מריאן שהשועל 

טרף אותו?" 



 
מחור שבעץ הוציאו את מעיל 

המלך, שרביט וכתר זהב. 

 
הסנאים הלבישו את פליקס 
מסכן והכריזו שהוא המלך 

שלהם. הוא ישב על הענף  
ורק פחד שייפול על הארץ.  



 
הסנאים הופתעו מאוד 

שהמלך לא יודע לרדת לבדו 
מהעץ ונאלצו לעזור לו. 

 
הידיעה על המלך החדש 

התפשטה ביער. מיד הגיע 
הזמנה לנשף ממלכת 

הברבורים.  



 
בכבוד רב הובילו את מלך 
פליקס לחוף הבריכה. שם 

חיכתה לו כבר סירה רתומה 
לשני ברווזים. 

 
פליקס רצה לקפוץ לסירה, 

אבל מעד ונפל למים.  
ובכל זאת הביאו אותו לאי 

הברבורים. 



 
אך התברר שפליקס לא יודע 

להתנהג כראוי למלך.  
בזמן הסעודה התחיל לאכול 

פרחים מצנצנות. 

 
ובזמן הנאומים פשוט נרדם 

ליד השולחן. 



 
ובסוף קם ויצא מהאולם בלי 

לומר שלום! 

 
הסנאים חיפשו את מלכם, 

ומצאו אותו בגינה, שם אכל 
עלי כרוב. 



 
הסנאים לא שבעו נחת 

ממלכם.. בבושת פנים חזרו 
ליער. 

 
אך בדרך הגיח שועל מבין 

השיחים 



 
הסנאים טיפסו מיד על עץ 

ופליקס זרק את המעיל הכבד 
ואת הכתר והתחיל לברוח. 

 
חסר נשמה חזר לאגטה 

האווזה, המטפלת שלו, וסיפר 
מה קרה לו. 
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