
ליידי וטרמפ 



בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור 
כלבים קוקר ספניאל. 

"הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך 
ליידי קיבלה את שמה. 

 

כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה סרט כחול לצוואר ותג 
רישום. ליידי יצאה החוצה כדי להראות זאת לידידיה ג'וק, טרייר סקוטי 

וטרוסטי, כלב צייד. 
"הי, עלמה ליידי, יש לך צווארון" אמר טרוסטי. 

"וגם תג רישום" הוסיף ג'וק.  
ליידי חייכה בגאווה וג'וק ציין לטרוסטי כמה שג'ים ויקירה אוהבים אותה. 

 



זמן מה אחרי כן ליידי הרגישה שג'ים 
ויקירה מתחילים לנהוג בצורה מוזרה. 
ג'וק סיפר לה כי הם מחכים לתינוק. 
"אא, ומה זה תינוק?" שאלה ליידי. 

 

אבל בדיוק אז עבר לידם כלב אחר, בשם טרמפ. לטרמפ לא היה 
צווארון וגם לא תג רישום, אבל היו לו דעות על תינוקות. 

"זו רק חבילה קטנה של צרות!" אמר טרמפ לליידי "כשהתינוק מגיע 
מסלקים את הכלב." 

אמנם ג'וק וטרוסטי גירשו את טרמפ, אך דבריו הדאיגו את ליידי. מה 
יקרה אם טרמפ צודק?! 



כשהתינוק הגיע, ליידי הבינה שבלב של ג'ים ויקירה יש מספיק 
מקום לתינוק ולכלב שלהם. 

 

אחרי זמן מה ג'ים ויקירה יצאו למסע ובמקומם הגיעה דודה שרה 
כדי לטפל בתינוק. 

דודה שרה לא אהבה כלבים. היא הובילה את ליידי לחנות חיות 
וקנתה לה זמם חזק. 

ליידי הצליחה להתחמק מהחנות ולברוח. אבל המכוניות בכבישים 
וסוסים דוהרים ברחוב הבהילו אותה מאוד. 

 



פתאום להקת כלבים מאיימים התחילה לרדוף אחרי ליידי. הם 
הקיפו אותה, אך למזלה הגיע לשם טרמפ וגירש את הכלבים. 
וכשטרמפ ראה את החסם על פיה של ליידי הוא ידע מיד מה 

לעשות. 
"ילדה מסכנה. צריכים להוריד זאת" אמר "בואי אתי." 

 

טרמפ הוביל את ליידי לגן חיות ושם עברו מכלוב אחד לשני 
עד שמצאו חיה כזו שיכלה לעזור. 

"בונה - זו תשובה לבעיה שלנו" קרא טרמפ. 
הבונה הוריד את החסם בנגיסה חזקה אחת. 

 



באותו ערב טרמפ הוביל את ליידי למסעדה המועדפת שלו. 
בסמטה שאחרי המטבח קיבלו מהטבח קערת אטריות עם כדורי 

בשר. הכלבים חייכו זה לזה. זה אמור היה להיות ערב נהדר. 
 

למחרת בבוקר טרמפ הראה לליידי איך לרדוף אחרי עופות. אך 
פתאום הופיע לוכד כלבים והתנפל עליהם. הוא לכד את ליידי ולקח 

אותה למכלאה! 
 



אחרי שטרמפ עזב, ליידי ראתה משהו איום. לחלון של חדר 
התינוק זחל עכברוש. ליידי נבחה ונבחה, אך דודה שרה נזפה 

בה ואמרה לה לשתוק. 
 

דודה שרה באה לקחת את ליידי מהמכלאה, הביאה אותה 
הביתה וקשרה אותה בשרשרת למלונת כלבים.    

טרמפ הביא לליידי עצם, אך היא רק בקושי הביטה עליו. 
"חשבתי שאת נמצאת ממש אחרי" אמר טרמפ "וכששמעתי 

שהביאו אתך למכלאה..” 
"או, אל תזכיר את המקום האיום. הייתי כה מושפלת ומבוהלת..” 

אמרה לו ליידי. 
היא הפנתה לו עורף ולא הוסיפה עוד. 

 



אבל טרמפ שמע את נביחות של ליידי ורץ מיד למלונה. ליידי סיפרה 
לו על העכברוש והוא עלה לקומה עליונה. שם אתר את העכברוש 

וחנק אותו. 
 

ליידי שמחה מאוד ומיד סלחה לטרמפ על הכל. אך דודה שרה לא 
ידעה על העכברוש. במקום להודות לטרמפ היא כלאה אותו 

בארון ואחר כך קראה ללוכד כלבים ואמרה לו לקחת את טרמפ. 
 



כשג'ים ויקירה חזרו הביתה ליידי הראתה להם את שרידי 
העכברוש. ואחר כך רצה החוצה לחפש את טרמפ, אך לוכד 

הכלבים כבר עזב. 
טרוסטי וג'וק ידעו שצריך לעזור לטרמפ. “נעצור את הקרון עם 

כלבים" קרא טרוסטי והתחיל לרחרח אחרי טרמפ. 
 

הוא השיג את הקרון של לוכד הכלבים ונעמד לפניו. הקרון 
התהפך. אמנם טרמפ הצליח להימלט ממנו, אך טרוסטי נתפס 

תחת הגלגל ונפצע. 
 



עברו כמה חודשים. ג'ים ויקירה היו אסירי תודה לטרמפ על 
הצלת התינוק והזמינו אותו לחיות בביתם עם ליידי. 

בחג המולד ג'וק וטרוסטי באו לבקר את ליידי וטרמפ. 
 



 

בבית הם מצאו את טרמפ וליידי עם ארבעה גורים נהדרים. 
"ללא ספק יש להם עיניים של אמא שלהם" אמר טרוסטי. “כן" הסכים ג'וק 

"אבל יש בהם גם דבר מה מאבא שלהם" אמר. 
ליידי וטרמפ חייכו. הידידים שלהם והמשפחה היוו את מתנות חג המולד 

הטובות ביותר שלהם. 


