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אחרי שג'ק הרג אחדים מענקי וולש הוא לא נח, 
אלא המשיך בדרכו ופגש את בנו של המלך ארתור, 
המנסה להציל את ארוסתו, שאשף רע כישף אותה. 

ג'ק הציע את שירותיו לנסיך, וזה הסכים לקבל 

אותו.  
הם הלכו במשך כל היום ולקראת ערב הנסיך 

חיפש מקום לינה בטוח, אך לא היו לו אמצעים 
לשכור מקום בפונדק, כי שניהם, הוא וג'ק, בזבזו 

כבר את כל כספם. 
אז אמר ג'ק "אין דבר, אדוני. נוכל למצוא מקום 

מתאים כי יש לי דוד שחי לא הרחק מכאן. הוא ענק 
בעל שלושה ראשים והוא מסוגל להכניע חמש 

מאות לוחמים משוריינים, ולהבריח אותם." 
"וי!" אמר הנסיך "מה נעשה אצלו? הרי אנו קטנים 

ולא נספיק אפילו כדי למלא חור בשן שלו." 
"אל דאגה" אמר ג'ק "אלך קדימה ואכין לך מקום 

בטירתו. תנוח כאן ותמתין עד שאחזור." 
הוא אז יצא במהירות וכשהגיע לטירה דפק בשער 

בחוזק, עד שנשמע סביב הד כמו רעם. 
הענק מרוגש שאל אז "מי שם?" 

"לא אחר אלא אחיינך ג'ק המסכן" ענה. 
"מה הן החדשות שאתה מביא, אחייני המסכן 

ג'ק?" 
וג'ק ענה "חדשות רעות, דודי." 



"ספר לי" אמר הענק "מה הן החדשות הרעות  
שאתה יכול להביא? אני ענק בעל שלושה ראשים, 

ואתה הרי יודע שאני יכול להכניע חמש מאוד 
לוחמים בשריון ולהעיף אותם כמו מוץ ברוח." 

"כן, אבל" אמר ג'ק "הנה בא הנסיך עם אלף 
לוחמים משוריינים, והוא רוצה להרוג אותך 

ולהשמיד את כל מה שיש לך." 
"הו, אחייני ג'ק" אמר הענק "אלא אכן חדשות 

רעות. אני מיד אסתתר במערה ואתה סגור ונעל 
אותי שם על מנעול ובריח, ושמור את המפתחות 

עד שהנסיך ילך מכאן." 
ג'ק מיד עשה כפי שביקש הענק, ואחר כך חזר 
והביא אתו את הנסיך. הם סעדו לשובע, שתו 
והשתעשעו, בזמן שהענק המסכן שכב ורעד 

במערה תחת האדמה. 
ג'ק צייד את הנסיך בכסף וזהב מהאוצר של הענק, 

ואחר כך אמר לו ללכת קילומטרים אחדים, כדי 
שהענק לא ירגיש בריחו. וכשהוא שיחרר את הענק 

מהמערה, זה שאל מה רוצה ג'ק עבור הצלת 
הטירה. 



"אינני רוצה הרבה" אמר ג'ק "אלא רק את המעיל 
הישן והכובע, יחד עם החרב החלודה ונעלי הבית, 

שכל אלה מונחים ליד מיטתך." 
"תקבל אותם" אמר הענק "אבל שמור אותם 

למעני, כי אלה דברים בעלי תועלת רבה. המעיל 
יעשה אותך בלתי-נראה, הכובע ימלא את ראשך 

בידע רב, החרב תחתוך כל שבה תיגע ונעלי הבית 
יקנו לך מהירות רבה. הם בוודאי יועילו לך, על כן 

קח אותם." 
ג'ק המשיך עם הנסיך והם אחרי זמן הגיעו לביתה 

של הגברת המכושפת על ידי האשף הרע. היא 
קיבלה אותם יפה והכינה להם סעודה מפוארת, 
ובסוף קמה מהשולחן, ניגבה את פיה בממחטת 

משי ואמרה לנסיך "אדוני, אם לא תוכל להראות לי 
את הממחטה מחר בבוקר, ראשך יותז", והיא יצא 

עם הממחטה מהעולם. 
הנסיך הלך לישון מיואש, אך ג'ק שם את כובע 
הידע על ראשו ונודע לו כי הכישוף מחייב את 

הגברת ללכת כל לילה ולפגוש את האשף המרושע 
ביער. 

אז ג'ק לבש את מעילו שעשה אותו בלתי-נראה 
ונעל את נעלי המהירות שלו, ויצא ליער, שם ראה 
את הגברת כשהיא מוסרת את הממחטה לאשף. 
במכת חרב אחת חתך ג'ק את ראשו של האשף 



המרושע ולקח את הממחטה עבור הנסיך. תוך רגע 
הגברת הנאה השתחררה מהכישוף, והוחזרה 

לצניעותה וטוב-לבה. 
היא חזרה עם הנסיך לחצרו של המלך ארתור, שם 

קיבלו אותם בפאר גדול, ואת ג'ק עשו לאחד 
מהאבירי השולחן העגול של המלך. 

 


