
רותי בקרקס 

כתב 

סטיב קרלין 

צייר 

מל קרפורד 



"רותי! רותי! בואי מהר! קרקס הגיע לעיירה 
שלנו!" קראה דולי חברתה. ומהר הן כבר 

נסעו, יחד עם פוזי הכלבלב שלהן, לראות את 
הקרקס. 

 



הקרקס התחיל כבר להתארגן במגרש 
גדול. כלובים עם החיות הוצאו מהקרונות 
והפילים הגדולים סידרו אותם במקומם. 

 

הכל מוכן היה כבר לקראת תהלוכת 
הפתיחה. 

 



"נלך לשם אחר הצהריים" אמרה דולי. אבל 
רותי רק נענעה בראשה בעצב. איך הן 

יכולות לשלם עבור הכרטיסים? 
 

הן פנו לשוטר פרוטר וביקשו את עזרתו. 
הוא הלך למשרד הקרקס לראות איך 

אפשר לסייע לבנות. 
 



מנהל הקרקס שמח לראות את השוטר 
וביקש שיעזור לו לשמור על הסדר. 
ותוך דקות השוטר פרוטר עמד כבר 

בכניסה והניף את המקל שלו. 
 

אבל לרותי ולדולי וגם לפוזי הכלבלב לא 
נמצאו תפקידים, והם הלכו בעצב משם, 

לחפש עיסוק אחר. 
 



 
"רותי! תפעילי את חלילית הקסם שלך!" 

נזכרה פתאום דולי. רותי נשפה חזק 
בחלילית. 

 

וראה זה פלא. פוזי הכלבלב נבח בעליזות 
והתחיל לרקוד על קצה אפו.  

 



וכמה מהעיגולים עפו משמלתה של 
דולי. פוזי תפש אותם והתחיל להעיף 

אותם באוויר. 
 

ואחר כך השתחווה יפה לדולי ושלושתם 
התחילו לרקוד לצלילי נגינת החלילית. 

 



עכשיו הם מיהרו אל הקרקס, שם השוטר 
פרוטר עדיין שמר בשער. התעלולים של 

פוזי הפתיעו אותו מאוד. 
 

"המנהל ישמח לשמוע על כך" אמר, והוביל 
אותם למשרד הקרקס. 

 



במשרד ישב המנהל מודאג מאוד.  
בא אליו מאמן הכלבים עם בשורה רעה. 

 

"כלבים הוכנסו לרכבת לא נכונה והם 
נמצאים עכשיו חמש מאות קילומטר מכאן!" 

"אבל חייבת להיות הצגת כלבים הערב!" 
אמר המנהל. 

 



באותו רגע נפתחה הדלת ונכנס השוטר 
פרוטר עם רותי, דולי ופוזי. 

"תפקידך הוא לשמור על השער, ולא 
להביא לכאן אנשים!" קרא המנהל המרוגז. 

 

אבל אז רותי וידידיה התחילו בהצגה 
נפלאה ותוך רגע המנהל התחיל לחייך. 
"זה הפתרון לבעיה שלנו" קרא "אתם 

מצטרפים להצגת הקרקס." 



המון צופים באו לראות את הצגת 
הקרקס. אבות ואמהות, אחים ואחיות 

עברו בשער ליד השוטר פרוטר. 
 

"מיהרו! מיהרו!" קרא מוכר כרטיסי הכניסה 
"היום הצגה מיוחדת. מיהרו! מיהרו!" ומיד 

התמלאו כל המושבים באוהל הקרקס 
הגדול. 



תחילה כבו האורות ואז קרן אור גדולה 
האירה את הזירה. התזמורת ניגנה 

ותהלוכת הקרקס התחילה. 
 

הקהל צחק מהליצנים והתפלא מהאריות, 
סוסים ופילם. נמשכו הופעות אחת אחרי 

השניה. 
 



ופתאום מנהל הזירה הרים את השוט 
הענק שלו והכל השטתק. לזירה נכנסו 

רותי עם הכלבלב פוזי ועם דולי המרקדת. 
חלילית הקסמים התחילה להשמיע נגינה. 

 

פוזי העיף באוויר עיגולים שירדו משמלתה 
של דולי. איש עוד לא ראה הופעה כזו 

והאוהל הגדול רעד מרוב קריאות "הידד!" 
 



מנהל הקרקס רץ לזירה  
והצטרף לריקודים.  

 

ובסוף הערב חתם אתן על הסכם  
לכל העונה! 

 



וכשהרכבת עם הקרקס עזבה את העיר, 
רותי, דולי ופוזי נסעו בה. 

ומר פרוטר הצטרף גם הוא. 
 


