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La petita guineu Bubu estava molt entusiasmada. La gran competició “Heroi de la Muntanya” 
tindria lloc l'endemà. Els animals i les persones més fortes i poderoses hi participarien. 



En Bubu volia veure la competició i conèixer els herois més famosos del món. Va estudiar-se el 
mapa detingudament. La competició tindria lloc a la part més alta de la muntanya, en terres del 
màgic mussol, Boran. A en Bubu li esperava un llarg viatge el dia següent...



Aquell vespre, no va poder adormir-se fins molt tard. Mirava el llunyà cim, somniant amb la 
competició. Tenia moltes ganes que arribés el matí.



Al matí, va despertar-se aviat, va raspallar-se les dents i va esmorzar ràpidament. Li esperava un 
llarg camí, així que va fer un bon àpat. L'esmorzar, que havia estat preparat per la seva mare, 
estava deliciós.  



En Bubu li va prometre a la seva mare que aniria amb compte i que tornaria a casa 
abans que es fes fosc i va marxar cap a la muntanya. Va passar els prats, va caminar per les 
muntanyes rocoses i, de sobte, mentre creuava el riu, va sentir que algú cridava demanant ajuda...



En Bubu va mirar i va veure un escarabat que havia caigut a l'aigua. El pendent del marge era 
massa empinat per al petit escarabat —no podia sortir del riu! —i estava movent les cames i 
l'antena molt espantat.



En Bubu va mirar al seu voltant per veure si trobava un tros de suro o un pal, però no va poder 
trobar res que li fos d'utilitat. Com que anava passant el temps, va enfonsar la cua dins l'aigua 
gelada i va cridar l'escarabat per tal d'agafar-lo.



Al cap d'un moment, l'escarabat ja estava estirat a la gespa 
assecant-se al sol —cansat però molt content d'haver estat rescatat. En Bubu també estava 
cansat, però no tenia temps de descansar. Va estrènyer-se la cua ja que li pesava molt més a 
causa de l'aigua, i va afanyar-se cap a la competició.



Molt aviat va trobar-se un conillet que estava molt trist i plorava. Havia perdut un dels seus guants i 
no sabia com trobar-lo.



En Bubu tenia pressa per arribar a la competició, però va decidir ajudar el conillet. Va apropar el 
seu gran i sensitiu nas al terra i va començar a ensumar i a buscar-li el guant mentre aquest el 
seguia esperançat. 



Al cap d'un període curt de temps, en Bubu va trobar el guant, al costat del camí. No hi ha res que 
pugui amagar-se del nas de la guineu. El conillet estava molt content i, somrient, va marxar cap a 
casa amb els guants posats. En Bubu va afanyar-se cap a la muntanya. 



Mentre escalava l'empinat camí de la 
muntanya, va trobar-se amb tres formigues bomberes que portaven una porta nova per al seu post 
d'observació al cim de la muntanya—des d'allà controlaven que no hi haguessin incendis al bosc. 
La porta pesava massa i les tres formigues s'estaven quedant sense alè.



En Bubu va decidir ajudar-les encara que ja feia tard a la competició. Va agafar la feixuga porta i, 
juntament amb les formigues, va carregar-la muntanya amunt. 



Finalment, van arribar al post d'observació de les formigues 
bomberes i, tots junts, van aconseguir col·locar la porta en el lloc correcte. Les formigues van 
asseure's al terra, cansades i satisfetes. En Bubu també estava cansat, però no tenia temps per 
descansar, va continuar muntanya amunt, escalant el cim. 



Quan finalment va escalar el cim, la competició ja s'havia acabat. Hi hava tot de fletxes trencades, 
objectius i espases escampades pel prat del cim... però tots els herois havien marxat. 



En Bubu va asseure's a terra molt trist. Tenia unes ganes bojes de veure la competició i de 
conèixer els millors herois del món, però s'ho havia perdut tot. 



De sobte va sentir una aletejada. Va mirar amunt i va veure Boran, el mussol mag, davant seu. 
“No estiguis trist, Bubu. De fet, no t'has perdut res tan interessant. Mira, tinc una cosa especial per 
a tu” i el mussol va donar-li un vidre a on hi havia inscrit: “HEROI DE LA MUNTANYA” — era el 
premi més gran que algú podia rebre a la competició! 
“Però... per què?” va preguntar en Bubu sorprès. “No he fet cap gran obra heroïca”
“Hi ha alguna obra heroïca més bona que totes les petites obres que has fet avui?” va somriure en 
Boran. “T'has perdut la competició que tantes ganes tenies de veure per ajudar a l'escarabat, al 
conillet i a les formigues. Tu ets el vertader heroi de la muntanya.”



En Bubu va aconseguir arribar a casa abans de l'hora 
de sopar i va explicar els seus pares el que havia passat. Tothom de casa estava content i orgullós 
d'ell. Després de sopar, en Bubu va anar a dormir cansat i satisfet. Necessitava dormir bé —potser 
demà hi hauria noves obres i aventures que l'estarien esperant. 
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