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"טומפ!" מה זה? 
"טומפ! טומפ!" זה משהו גדול. 

זה מרעיד את האדמה. 
זה דינוסאור זולל בשר! 

 



 

הארנב הציץ 
מהמאורה שלו 

באדמה. הוא ראה 
דינוסאור זולל בשר. 

"הו!" קרא הארנב 
"אני חייב להזהיר 
את העולם. בא 

דינוסאור זולל בשר." 
 

הארנב חפר תעלה עד לביתו של הסנאי. 
"ברח מהר" הוא צעק לו  

"דינוסאור זולל בשר בא הנה.. ואתה הרי בשר!" 
 



"אני.. בשר?" אמר הסנאי "נכון, כזה אני.  
נצא מהדלת האחורית. בוא אחרי, ארנב." 

 

אבל הדלת הייתה קטנה מדי 
והארנב לא יכול היה לצאת. 

הם שמעו "טומפ! טומפ! טומפ!" 
דינוסאור זולל בשר התקרב! 

 



"תוציא החוצה את אוזניך" קרא הסנאי. 
הארנב הוציא את אוזניו. 

 

הסנאי אחז באוזניו של הארנב ומשך, משך ומשך, 
אבל לא יכול היה להוציא את הארנב. 

 

"תוציא את זנבך" קרא הסנאי. 
הארנב הוציא את זנבו והסנאי משך ומשך  

אבל לא הצליח להוציא את הארנב. 
ו"טומפ! טומפ! טומפ!"  

דינוסאור זולל בשר התקרב עוד יותר! 
 



ו"טומפ! טומפ! טומפ!" 
דינוסאור זולל בשר התקרב יותר ויותר. 

 

ואז בא הבונה. "משוך בזנבי" אמר לו הסנאי. 

והבונה משך בזנבו של הסנאי,  

והסנאי בזנבו של הארנב,  

אבל הארנב לא יכול היה לצאת. 

 



ואז בא הדביבון. "משוך בזנבי" אמר לו הבונה. 
ושוב הסנאי אחז בזנבו של הארנב והבונה בזנבו 
של הסנאי, ועכשיו גם הדביבון בזנבו של הבונה. 
"עכשיו" אמר הסנאי "אני סופר עד שלוש ונמשוך 

כולנו יחד. מוכנים? אחד.. שתיים.. שלוש!" 
 

"פופ!" והארנב נפלט החוצה! 
"ברחו מהר!" קרא הארנב "דינוסאור זולל בשר 

מתקרב! ואתם בשר!" 
 



והבונה רץ. 
 -
 

והסנאי רץ. 
 

והדביבון רץ. 
 

והארנב רץ. 
 



"ברח מהר" קרא הארנב כשעבר ליד הצבי 
"דינוסאור זולל בשר מתקרב." 

 

"ברח מהר" קרא הארנב כשעבר ליד 
השועל "דינוסאור זולל בשר מתקרב." 

 



ובזמן שהם רצו "טומפ! טומפ! טומפ!" 
דינוסאור זולל בשר התקרב יותר ויותר. 

ו"טומפ!" רעדה האדמה. 
"כנסו לחורים" קרא הארנב. 

והם הסתתרו בחורים. 
 

ואז בא דינוסאור זולל בשר 
"טומפ! טומפ! טומפ!" 

 



הוא עבר ליד הצבי. 
 

הוא עבר ליד הסנאי. 
 

הוא עבר ליד הבונה. 
 

הוא עבר ליד הדביבון. 
 



הוא עבר ליד השועל. 
 

הוא עבר ליד הארנב. 
 

הוא עבר את ההר 
 

והמשיך לעיר ועבר ליד השלט 
"גבולות העיר". 

 



הוא עבר ליד המאפיה. 
 

הוא עבר ליד חנות הירקן. 
 

מכוניות נעצרו. 
אוטובוסים נעצרו. 
משאיות נעצרו. 

 
הוא עבר ליד המכבסה. 

 



הוא עבר ליד בית העירייה. 
הוא עבר ליד תחנת המשטרה. 
הוא עבר ליד תחנת כיבוי אש. 

 

"טומפ! טומפ! טומפ!" 
הוא הלך לאורך 
הרחוב הראשי. 

והוא עצר ליד השלט  
 

"מזנון". 
 



הוא התיישב על הספסל ואמר לנערה שבמזנון 
"שישים מיליון המבורגרים, בבקשה". 

 

והוא אכל את כולם! 
 


