כתב וצייר רוד קוהלה

חי פעם עכבר קטן בשם טריפ .הוא היה נינו של
צייד אוצרות גדול בשם קפטן רוי .הקפטן נעלם
לפני שנים כשחיפש את האוצר שעליו חולם כל
עכבר – סל גבינה וכד חלב המתמלאים מעצמם
אחרי שמישהו מרוקן את תוכנם.
רוח ים חזקה הטביעה את ספינתו של הקפטן רוי
ויותר לא ראו אותו מעולם.
לילה אחד נשמעה דפיקה על דלתו של טריפ.
המנעול נפתח מעצמו והדלת נפתחה לפתע .על
רקע של סערת שלג הופיעה דמותו מכורבלת של
עטלף בעל שערות לבנות כשל רוח רפאים ועיניים
מכוסות במטפחת.
"האם זה ביתו של צאצא של קפטן רוי?" הוא שאל.

טריפ מופתע גמגם "אכן כך".
"נשלחתי כדי לתת לו את זה!" בידו המיובלת
החזיק העטלף גליל ניר" .זו מפה של סבא-רב
שלך ,המובילה לאי הלבבות .שם תמצא את הכד
והסל הקסומים!" והעטלף התעופף במהירות
מפתח הדלת ונעלם.
העכבר פתח את הניר ומצא שם ציור של אי בצורת
לב עם סימן  Xבמרכז .סביב המפה הוא ראה
חרוזים וחידות שאחת מהן אמרה:
"מצא מצפן שמצביע באור
כשהים זוהר בבהירות".

טריפ קפץ מהר על רכב שנסע לכוון חוף הים.
ערפל כבד כיסה את החוף והאור היחיד נראה
ממגדלור ,המזהיר ספינות מפני סלעים ,בדיוק כמו
המצפן האור ,כמו בחידה.
טריפ צלצל בדלת המגדלור .נשמעה חריקת
הצירים והדלת נפתחה .בפתח עמד חתול ג'ינג'י
זקן בשפ קורלי.
טריפ הראה לקורלי את המפה וחתול אדום הפרווה
וחסר זנב חייך בנחת כשנזכר בהרפתקאות שלו
עם ידידו קפטן העכבר.

למחרת טריפ וקורלי יצאו בספינת מפרשים של
החתול ,עשויה משעון סבא .הם כוונו את ספינתם
לפי המפה ,אך לא ראו את אי הלבבות בשום
מקום.

פתאום סערה חזקה התחילה להטביע את
הספינה .קורלי משך בידית של מנגנון השעון וקפיץ
גדול שחרר סירת הצלה ,עשויה מצדף ענק מצופה
בריפוד של כורסה .בקבוק מלא גחליליות האיר
חזק את הסירה.
כשהסערה נרגעה טריפ יכול היה לקרוא את
החידה השניה:
"אי הלבבות מוסתר במסך עשוי מחומר פלאים.
כשהוא מתרומם לא רואים אותו.
כשהוא נופל הוא חורט עמקים.
כשהוא פורץ הוא מישר הרים.
מה זה?"

טריפ הציץ מסירת הצדף "למה גשם יורד
פתאום?" שאל מופתע.
קורלי שמע את המילה "גשם" ותפס מיד מהו
המסך שמסתיר את אי הלבבות" .זה מסך מים!"
קרא.
טריפ הצביע על ענן ערפל שהתרומם מהים.
"זהו זה!" קרא החתול ושניהם התחילו לחתור
בחוזקה .כשהגיעו לענן הערפל ראו שאלה אדים
המסובבים הר געש מתפרץ.

הם גילו פתח מנהרה המוביל למערה בהר .שם
מצאו שאריות הספינה של קפטן רוי ,שהסערה
זרקה לתוך לוע הר הגעש .שרידי הספינה קישטו
את המערה.
קרני השמש החודרים דרך חורים בקירות נפלו על
סל וכד פלאים .טריפ פתח את הסל וטעם מהגבינה
הטובה ביותר שאכל אי-פעם .קורלי שתה חלב
טעים ביותר מהכד .תוך רגע הסל והכד התמלאו
שוב.

ממפרשי הספינה הטרופה טריפ וקורלי בנו כדור
פורח ,ומילאו אותו באוויר חם שיצא מהר הגעש.
הם קשרו אליו היטב את הסל והכד והפליגו אל על.
באור הירח ההרפתקנים הגיעו לחוף.

כדור פורח שלהם התחיל לרדת על הסלעים כי
האוויר בו התקרר .טריפ וקורלי זרקו החוצה את
הגבינה ושפכו חלב כדי להמשיך לעוף ,אבל כלי
הפלא שלהם התמלאו שוב ושוב .הם המשיכו לפזר
חלב וגבינה על הכפר הסמוך והצליחו עדיין
להמשיך במעוף .בבוקר תושבי הכפר מצאו מריצות
שלמות של גבינה וחביות חלב.
טריפ וקורלי הגיעו בסוף למגדלור שעל חוף הים.
הם המשיכו לחיות שם וכיבדו בגבינה וחלב את כל
אחד שהזדמן לביתם.

