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Малкото лисиче Лулу беше много развълнувано. Утре щеше да се проведе големият турнир 
„Герой на планината“. Най-смелите и силни животни и хора щяха да участват и да се борят 
за голямата награда.



Лулу много искаше да отиде на турнира и да види най-големите герои на земята. 
Внимателно разгледа картата – турнирът щеше да се проведе високо в планината във 
владенията на бухала-магьосник Боран...утре го чакаше дълъг път...



Тази вечер Лулу не можа да заспи до късно. Гледаше далечния връх и си представяше 
турнира. Искаше му се час по-скоро да стане утре.



На сутринта стана рано, изми си зъбите и седна да закусва. Предстоеше му дълъг път и 
затова хапна добре – майка му беше приготвила вкусна закуска.



След като обеща на майка си, че ще внимава по пътя и ще се прибере преди да се мръкне, 
Лулу забърза към планината. Мина през поляните до вкъщи, заобиколи каменните 
възвишения и тъкмо когато пресичаше реката, чу вик за помощ...



Лулу се огледа и видя, че в реката е паднал един бръмбар. Бреговете бяха прекалено 
стръмни за малкия бръмбар и той уплашено махаше с крака и антенки.



Лулу се огледа за спасителен пояс или пръчка, която да подаде на бръмбара, но наблизо 
нямаше нищо. Трябваше да действа бързо и въпреки, че водата беше ледено студена, 
натопи опашката си и извика на бръмбара да се хване...



Скоро бръмбарът лежеше на тревата и съхнеше – изтощен, но много щастлив, че е спасен. 
Лулу също бе уморен, но нямаше време за почивка - изцеди опашката си, натежала от 
водата, и забърза за турнира.



Не след дълго на пътеката видя разплакано зайче. Беше загубило едната си ръкавичка и не 
знаеше как да я намери.



Въпреки, че бързаше за турнира, Лулу реши да помогне. Наведе големия си, чувствителен 
нос и тръгна да търси изгубената ръкавичка. Зайчето тръгна след него с надежда...



След малко скитане по поляните Лулу откри ръкавичката, паднала встрани от пътеката. 
Нищо не можеше да убегне на лисичия нос.
Зайчето беше много щастливо и заподскача радостно към къщи с двете ръкавички, а Лулу 
пак забърза към планината.



Докато изкачваше стръмната планинска пътека, Лулу срещна три мравки-пожарникари които 
носеха нова врата за наблюдателния си пост високо в планината – от там те следяха за 
горски пожари.
Вратата беше много тежка и мравките пъшкаха и се задъхваха.



Лулу вече закъсняваше много за състезанието, но реши да им помогне. Подхвана тежката 
врата и заедно с мравките я понесе нагоре.



Накрая стигнаха до наблюдателния пост на мравките-пожарникари и заедно успяха да 
поставят вратата. Мравките се отпуснаха уморени и доволни на земята. Лулу също беше 
уморен, но нямаше време за почивка - продължи по пътеката нагоре към върха.



Когато най-после стигна горе, турнирът бе вече свършил. Бяха останали мишени със забити 
стрели, тежести, мечове...но всички животни си бяха тръгнали.



Лулу се отпусна натъжен на земята. Той искаше толкова много да види състезанието и най-
големите герои от близо и далеч, а беше изпуснал всичко...



Внезапно дочу плясък на крила. Вдигна поглед и видя до себе си кацнал бухала-магьосник 
Боран.
„Не тъгувай Лулу“ - каза му той - „всъщност не изпусна нищо особено. Виж, имам нещо 
специално за теб“ - и му подаде планинския кристал „Герой на планината“ - най-голямата 
награда на турнира.
„Но...защо? Аз не съм направил никакво голямо геройство?“ - попита Лулу невярващ.
„Нима има по-голямо геройство от всички малки геройства които направи днес?“ - усмихна се 
Боран - „Ти изпусна турнира, който толкова искаше да видиш, за да помогнеш на бръмбара, 
зайчето и мравките... Ти си истинският герой на планината.“



Лулу успя да се прибере навреме за вечеря и дълго разказва какво му се е случило. Всички 
вкъщи бяха много доволни и горди с него. 
След вечеря си легна уморен, но много много доволен. Искаше да се наспи добре...може би 
утре го чакаха нови геройства и приключения.
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