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Küçük tilki Bubu çok heyecanlıydı. Yılın en büyük yarışması olan "Dağların Kahramanı" Yarışması 
ertesi gün yapılacaktı. Bu yarışmaya en güçlü ve cesur hayvanlar katılacaktı.



Bubu, yarışmayı görmek ve dünyanın en ünlü kahramanlarıyla buluşmak istiyordu. Dikkatli bir 
şekilde haritayı inceledi. Yarışma, sağların zirvesinde; Sihirbaz Baykuş Boran'ın yerinde 
yapılacaktı. Bubu, ertesi gün uzun bir yolculuğa çıkacaktı. . .



O akşam Bubu'yu bir türlü uyku tutmadı. Yarışmayı hayal ederek uzaklardaki yamaçlara baktı 
durdu. Sabah gitmek için çok hevesliydi.



Sabah erkenden kalktı, dişlerini fırçaladı ve hızlı bir şekilde kahvaltı yaptı. Uzun bir yolu vardı, o 
yüzden karnının tok olması gerekiyordu. Annesinin hazırladığı kahvaltı çok lezzetliydi.



Bubu annesine dikkatli olacağına ve karanlık çökmeden önce eve geri döneceğine söz verdi ve bu 
yüzden hızla dağlara doğru yürüdü. Çayırları geçti, kayalık tepelerin etrafından döndü ve tam nehri 
geçerken aniden birisinin yardım çığlığını uydu. . .



Bubu etrafına baktı ve nehire düşmüş bir böcek gördü. Nehrin kenarındaki yamaç, minik böceğin 
tutunabilmesi için çok dikti. Bacaklarını ve antenlerini panik içinde sallıyordu.



Bubu bir sopa bulmak için çevresine baktı ama kullanışlı bir şey bulamadı. Zaman kaybettiğini 
düşünerek Bubu hemen kuyruğunu buz gibi suya dalırdı ve böceğe kuyruğunu tutmasını söyledi.



Kısa bir zaman sonra böcek, güneşlenerek çimenlerin üstünde kuruyordu ve kurtarılmış olmaktan 
dolayı çok mutluydu. Bubu da yorulmuştu ama dinlenecek zamanı yoktu. Sudan dolayı ağırlaşan 
kuyruğunu sıkıp suyunu çıkardı ve yarışmaya gitmek için hızla oradan ayrıldı.



Çok geçmeden üzüntüyle ağlayan küçük bir tavşan gördü. Eldivenlerinden birini kaybetmişti ve 
nasıl bulacağını bilmiyordu.



Bubu, yarışmaya gitmek için acele ediyordu ama tavşana da yardım etmeye karar verdi. Büyük 
hassas burnunu yere dayadı ve koklamaya başladı. Bubu, tavşanın eldivenini ararken, tavşan da 
onu umutla takip ediyordu.



Kısa bir zaman sonra Bubu, yol kenarına düşmüş olan eldiveni buldu. Hiçbirşey bir tilkinin 
burnundan saklanamazdı. Tavşan çok mutlu oldu ve eldivenleri ellerinde, gülümseyerek, 
hoplamaya başladı. Bubu aceleyle dağa doğru yoluna devam etti.



Bubu, sarp dağ yoluna çıkarken dağın yüksek bir yerinde bulunan karıncaların gözlem kulesi için 
yeni bir kapı taşıyan üç adet itfaiyeci karınca ile karşılaştı. Karıncalar bu kuleden orman 
yangınlarını izliyorlardı. Kapı çok ağırdı ve üç karınca nefes nefese kalmıştı.



Bubu onlara yardım etmeye karar verdi ama bir yandan da yarışmaya zaten geç kalmıştı. Ağır 
kapıyı aldı ve karıncalarla birlikte dağa taşıdı.



Sonunda gözlem kulesine ulaşmayı başardılar ve itfaiyeci karıncalarla birlikte kapıyı doğru yerine 
takmayı başardılar. Karıncalar yorgunluk içerisinde memnun bir şekilde yere oturdular. Bubu da çok 
yorgundu ama dinlenmeye vakti olmadığından sarp tepeye tırmanmaya başladı.



Dağın zirvesine çıktığında maalesef yarışma bitmişti. Kırık oklar, hedef tahtaları ve kılıçlar çayırın 
her yerinde dağılmış haldeydi ve bütün kahramanlar çoktan gitmişti.



Bubu hüzünle yere oturdu. Yarışmayı görmeyi ve dünyanın en büyük kahramanlarıyla buluşmayı 
çok istiyordu ama herşeyi kaçırmıştı.



Aniden bir kanat sesi duydu. Havaya doğru baktığında Sihirbaz Baykuş Boran'ı ona doğru uçarken 
gördü. 
"Üzülme Bubu. slına ilginç hiçbirşey kaçırmadın. Bak, senin için özel bir hediyem var." diyen 
baykuş, Bubu'ya bir kristal küre verdi. 
Üzerinde "DAĞLARIN KAHRAMANI" yazıyordu. Yarışmanın en büyük ödülü buydu! 
"Ama. . .neden?" diye ordu şaşkınlıkla Bubu. "Ben herhangi bir kahramanlık yapmadım ki." dedi. 
"Bugün yaptıklarından daha büyük bir kahramanlık olabilir mi?" diyen Boran gülümsedi. "Çok 
görmek istediğin yarışmayı, böceğe, tavşana ve karıncalara yardım etmek isterken kaçırdın. Sen 
bu dağların gerçek kahramanısın." dedi.



Bubu akşam yemeğinden önce eve geri dönmeyi başardı ve neler olduğunu ailesine anlattı. 
Evdeki herkes çok memnun olmuştu ve onunla gurur duymuştu. Akşam yemeğinden sonra yorgun 
olan Bubu hemen yatağına koştu. İyi bir uyku çekmeliydi. Belki yarın yeni büyük işler ve maceralar 
onu bekliyor olabilirdi.
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