
הנס וילהלם 



הייתה זו שנה גרועה לבולנד הדינוסאור הקטן. הם 
נשארו בסך הכל רק ארבעה – יחד עם טרי, סטגו 

וסטלה. זה לא היה מספיק אפילו לקבוצה של כדורגל 
במטאוריטים. כל האחרים יצרו חבורת  "ביצתיים". ומה 

שעוד יותר גרוע הוא שהמנהיג שלהם היה לא אחר 
מאשר 

 



טיירון! כן טיירון האיום, כפי שהוא אהב שיקראו לו. 
הוא היה הבריון של הכיתה ובולנד היה הקורבן 

האהוב עליו. 
"ראו, מישהו ללא סרט ראש!" קרא טיירון ותפס את 
בולנד "מדוע אתה וחברים שלך לא תצטרפו לחבורת 

הביצתיים, אתם הקטנים?" 

"כי יש לנו שכל!" אמר בולנד. 
"כך?" אמר טיירון "תראו שאוכל עוד להכריח 

אתכם. אנחנו עצומים." 
"מי אמר זאת?" שאל בולנד. 

"אני אומר זאת! ומה שאני אומר זה נכון!" 
וטיירון עזב בצחוק מרושע. 

 



"אולי בכל זאת כדאי להצטרף ל"ביצתיים" אמר 
סטגו "אחרת טיירון יעשה לנו צרות." 

"מה? להצטרף לטיפשים אלה" קרא בולנד 
"השתגעת? יש לנו דברים טובים יותר לעשות 

מאשר לרוץ אחרי הבריון הזה." 
"ואולי הוא לא כל כך נורא" אמר סטגו "אולי נוכל 

להתיידד אתו." 
"ידידים לא מכריחים אחרים לעשות דברים  

שהם אינם רוצים לעשות" הסביר בולנד. 
"אינך אוהב את סרטי הראש שלהם?"  
שאלה סטלה "הם כולם עונדים אותם." 
"ונראה שהם שם דווקא נהנים מאוד" 

 אמר טרי. 
"נהנים?" אמר בולנד "טיירון מדכא אותם." 

 



הדבר שטיירון והחבורה שלו אהבו במיוחד לעשות זה 
תעלולים לאחרים. באותו לילה, למשל, הם שפכו המון 

אבקת סבון למזרקה הציבורית. 
 

לפני זריחת השמש התעלול הפך למשהו מבעבע, 
דביק, גועלי עבור כל הסביבה. 

 



אבל ההפתעה האמיתית באה 
כשמנהל בית הספר, מר עצמותי, 
נכנס לכיתה בבוקר למחרת. אמנם 
ראייתו לא הייתה טובה במיוחד, 

אבל היו לו חושים טובים. 
"אני מבין שאף אחד מכם לא 

אחראי למה שקרה בכיכר" אמר 
וחייך חיוך גדול, בו ניתן היה לראות 

את שיניו הצהובות. 
"לכן" הוא המשיך "אני בטוח 
שאתם מאוד רוצים לנקות את 
המזרקה. אני אשגיח עליכם 

בעצמי." 
 



"הביצתיים" ניסו להראות 
תמימים אך גם להם 

קשה היה הדבר וכולם 
כעסו נורא. 

מצב הרוח של החבורה 
היה ירוד וטיירון קרא 

לאסיפת חירום. 
"עוול עושים לנו!" אמר 
"עלינו להתנקם! ואני 

יודע איך!" 
 



טיירון סיפר לחבורתו את התוכנית 
"נצבע את הבית של עצמותי" אמר 
"זה ישגע אותו. אבל צריך לעשות 
זאת מהר וכך שלא יתפסו אותנו." 

"כן!" קראו "הביצתיים" ועם פחי צבע 
ומרססים התלבשו על העבודה. 

 



 

ולמחרת בבוקר שוב נכנס עצמותי לכיתה. "הודות 
לעוזרים חסרי שם כלשהם הבית שלי קיבל הלילה 

מראה חדש. אבל אני בטוח שמה שנעשה הוא לא לפי 
הטעם האומנותי שלכם. לכן בוודאי תסכימו לצבוע את 

הבית כולו מחדש." 
 

"איזו קללה" אמר אחד הילדים. זו כבר הפעם השנייה 
שהיו צריכים לעשות דבר, שכלל לא היה להם חשק 

לעשות. 
במיוחד קיללו "הביצתיים". שוב התעלול שלהם פגע 
בהם עצמם. "אולי הרעיונות של טיירון הם לא כל כך 

מוצלחים" לחש אחד לשני. 
"מה אתה מקשקש!" קרא טיירון "מישהו הלשין עלינו. 

ואני יודע מי." 



בולנד לא האמין, אבל הוא היה שוב בצרה. 
"לא הלשנת!" קרא. 

"אז איך עצמותי ידע שזה אנחנו?" שאל טיירון. 
"איך אוכל לדעת" אמר בולנד "אולי לא ניתן להטעות אותו. אולי זה חוש הריח 

שלו." 
"טוב" אמר טיירון "הפעם אוותר לך. הלילה אנו נתנקם בעצמותי פעם לתמיד." 

                      "מה תעשו?" שאל בולנד. 
                      "זה לא עניינך! אל תתערב. אחרת אשבור לך את כל העצמות."                          

ה."                               
                                                                     בולנד פחד ממש… 



באותו הלילה בולנד ריגל אחרי טיירון וחבורתו. הוא 
ראה איך הם מפזרים אבני לבה בוערים לפני ביתו של 

עצמותי. 
 

הוא גם שמע איך טיירון לוחש "הה-הה. תהיה לו 
הפתעה, לעצמותי, כשיצא מהבית מחר בבוקר." 

בולנד רץ להזעיק עזרה. הוא הקים את סטלה, טרי 
וסטגו מהמיטות שלהם וסיפר מה שקורה. 

ואז אמר "טיירון ו"הביצתיים" שלו השתגעו הפעם 
לגמרי. התעלול עלול לפגוע במישהו. הם אפילו 

יכולים להצית את הבית. אנו חייבים לעשות משהו 
לפני שעצמותי מתעורר. 

 
 



ארבעת החברים העמיסו את הסלעים 
על מריצה. הם עבדו בשקט מוחלט 

וכעבור זמן מה הסכנה סולקה. 
 

"הבה וננקה את כל סימני הסלעים" לחש בולנד "אני 
רוצה לראות את פרצופו של טיירון כשעצמותי יבוא מחר 

לבית הספר שלם ובריא." 
"לא צריך לחכות עד הבוקר" נשמע פתאום קול חמור 

מאחוריהם. 



"חכה, טיירון" קראה סטלה "הוא רק רצה  
למנוע טעות גדולה שלך!" 

"את אל תתערבי!" אמר טיירון. 
אך לפתע נשמע צליל חד. 

זה היה טיירון! 
"אתה בוגד!" נהם טיירון ואחז את בולנד 

בצווארו "אשלם לך על כך!" 
 



ידית הדלת התחילה להסתובב. 
טיירון נתן קפיצה תוך בהלה. 

 

הוא פגע בראשו בענף של עץ 
ותוך רגע נפל למטה… 

 



…ישר על מריצת 
הסלעים הבוערים. 
"אוווך!" הוא קרא 
בקול כה חזק שכל 
האזור התעורר. 
"אוווך!" הוא קרא 

שוב כשקם 
מהמריצה והתחיל 
לברוח מהמקום 
כמה שרק יותר 

מהר. 
הפעם התעלול הפך 

נגדו. 
 



 

כמה שבועות טיירון לא יכול היה להתיישב בכלל. 
פתאום נעלמו כל סרטי הראש. "הביצתיים" לשעבר 
לא רצו כלל להראות כמו טיירון. הוא הלך עכשיו עם 

חיתול, ומי ירצה להראות כמוהו? 
 


