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Přišlo léto a Bubu společně se svými kamarády, zajícem Oskarem a ježkem Rico, odjeli na letní 
tábor k moři. Učili se tam plachtit, kopat tunely v písku, plavat a spoustu dalších věcí. 
Jednoho dne, když stavěli velký hrad z písku, zahlédl Bubu něco třpytivého v moři.



„Poklad!“ zakřičel Bubu, skočil do vody a plaval jak nejrychleji mohl.
Když připlaval blíž, zjistil, že je to pouze láhev. Přesto ji vzal do zubů a plaval zpět ke břehu...
Oskar a Rico ho vytáhli z vody a zatímco se Bubu sušil, Oskar si prohlížel láhev.
„Hmm... něco je uvnitř!“
Rico vytáhl korek jedním se svých ostnů a vyjmul z láhve palmový list, na kterém bylo něco napsáno. 
Tři kamarádi začali číst...



Pomoc! 

Ztroskotali jsme na pustém ostrově. 

Dochází nám jídlo i voda. 

Slunce velmi pálí. 

Prosím, přijďte nám na pomoc!



Tři kamarádi se na sebe podívali.
„Já vezmu jídlo a vodu!“ řekl Rico.
„Tak já připravím plachty!“ nabídl se Oskar.
„A já běžím pro mapy a kompas. Za hodinu se sejdeme na lodi!“ volal již odbíhající Bubu.



Za hodinu byla loď připravená k plavbě a kotvy 
zdviženy.
Oskar se vyšplhal do strážního koše na vrcholu 
stěžně, Rico se staral o plachtu a lana a Bubu u 
kormidla  s pomocí kompasu držel směr.
Byl velmi silný vítr a loď se hnala kupředu velkou 
rychlostí.

Všude byl klid a právě když si chtěl Bubu na 
chvilku zdřímnout, ozvalo se Oskarovo úzkostné 
zavolání: „Žraloci napravo!“



Bubu popadl dalekohled a podíval se.
Skupina žraloků pronásledovala malou velrybu.

Velryba byla zraněná a žraloci už byli velmi blízko.

Nebylo času nazbyt.
Bubu prudce otočil kormidlem doprava a zvolal: 

„Oskare! Rico! Velryba v ohrožení! Připravte se k boji!“



Oskar byl ve vteřině dole a třásl se strachem. 
„K boji? S těmi strašnými žraloky? To je nemožné ...“
Rico měl také obavy.
„Slyšel jsem strašné historky o žralocích. Nejlepší je nechat je být. Jsme přece na záchranné misi a 
máme naspěch.“

„Ja vím... ale velryba taky potřebuje zachránit. A když nepomůžeme my, kdo tedy?“ ptal se Bubu.
Oskar a Rico se na sebe podívali a Oskar řekl nejistě:
„Možná máš pravdu, Bubu. Ale jak proti žralokům budeme bojovat?“
„Ještě nevím, podívám se do podpalubí. Hned budu zpátky.“



Bubu rychle seběhl do podpalubí a rozhédl se. Kdyby tak našel rybářskou síť a hodil ji přes 
žraloka ... nebo třeba kanon... a nebo nějakou speciální píšťalku, která by zastrašila žraloky....
Ale nikde tu nebyla ani rybářská síť, ani kanon, ani píšťalka.
Ale kdyby třeba... přemýšlel Bubu.
A potom popadl truhlu a spěchal s ní na palubu.



Mezitím Rico napnul všechny plachty a dokonce i 
ubrus a svůj kapesník. Oskar vyhodil z lodi všechno, 
co nutně nepotřebovali, aby se loď odlehčila a byla 
rychlejší.
Loď se pohybovala velkou rychostí, ale žraloci už 
velrybu téměř doháněli.
Jeden žralok uz rozevřel své čelisti a .... 



„Kryjte se!“ zvolal Bubu, škrtl zápalkou a zavřel oči. 
Oskar a Rico se schoulili a zadrželi dech.



Buuuum! Bum! Buuuum!
Tucet ohňostrojů a raket, které zbyly z oslav Nového roku, se rozblesklo po nebi. Silný kouř 
stoupal z lodi a vytvářel siluetu obrovského mořského draka. 

Bubu, Oskar a Rico začali z plna hrdla křičet, i když sami ani přesně nevěděli, jaký zvuk takový 
mořský drak vydává.
Žraloci na chvíli zastavili... a poté v panice odplavali pryč.



Velryba byla zachráněná. Bubu a Rico obvázali její 
zraněný ocas a Oskar přinesl ty nejchutnější sušenky 
z lodních zásob.
„Děkuji, chlapci,“ řekla velryba, když konečně popadla 
dech,„kdybyste tu nebyli...“
„To je maličkost,“ řekl Oskar, „my už jsme měli co dělat 
s o hodně většími a strašnějšími tvory.“
„Opravdu? A kdo vlastně jste?“ ptala se velryba.
„Ja jsem Oskar a tohle je Bubu a Rico. 
 A jak ty se jmenuješ?“
„Kittie.“

          „Pojď s námi, Kittie,“ řekl Bubu, „jsme 
na záchranné misi a takový výborný plavec 
jako ty by mohl být velmi užitečný.“
„Ráda bych,“ řekla Kittie, „ale musím se 
vrátit domů. Maminka a tatínek už o mě mají 
asi starost.“
„Škoda. No.. ale my už také musíme jít. 
Nashledanou, Kittie!“
„Nashledanou! A hodně štěstí na vaší misi,“ 
mávala Kittie ocasem.



Tři kamarádi zvedli kotvu a vypluli. Pluli celý den a v okamžiku, kdy začal Bubu pochybovat, jestli 
plují správným směrem, zvolal Oskar:
„Země!“

Bubu se podíval dalekohledem a s úlevou vydechl – na pobřeží někdo zoufale mával.



Brzy spustili kotvu a přivítali šťastné trosečníky na palubě. Byli velmi hladoví a žízniví a Rico 
připravil opravdovou hostinu se sušenkami a polévkou z mořských řas.
Všichni se chtěli dostat domů co nejdříve a po večeři vypluli.



Ale cesta domu nebyla jednoduchá.
Nebe pokryl tmavý mrak a loď zasáhla silná bouře.
„Schovejte se v kabině,“ zakřičel Bubu, zatímco se snažil udržet loď rovně proti vlnám.



Bouře byla silnější a silnější. Vysoké vlny zmítaly lodí a přetékaly přes palubu. Bubu zůstal na 
palubě sám, třásl se zimou a jen stěží ovládal kluzké kormidlo.



Najednou se přes loď převalila vysoká vlna.
„Vydržte!“ zakřičel Bubu, přitisknutý ke kormidlu. Vlna narazila na palubu s ohromnou silou, 
smetla všechno, co jí přišlo do cesty a svrhla Bubu přes palubu.



Někdo ale zachytil Bubu za nohy a on zůstal viset těsně nad vlnami.
„Mám tě!“ křičel nad ním Oskar. „Drž se! Vytáhnu tě ven.“
V té chvíli další velká vlna zasáhla loď. Voda a mořská pěna natekla lišákovi Bubu do úst a uší.
„Loď se potápí,“ zaslech ještě výkřik plný obav... a potom ztratil vědomí.



Bubu otevřel oči, vyplivl mořskou vodu a rozhlédl se.
„Co se stalo? Kde to jsem:“
„Loď se potopila,“ řekl zoufale Rico. „Jediné, co zůstalo, je tento kus stěžně. Co budeme dělat? 
Nemáme žádné jídlo, žádnou vodu,  všude kolem moře....“
„Hele, podívejte!“ vyskočil radostně Oskar.
„Něco sem jede! Jsme zachráněni! To je loď!“



Ale to nebyla loď...



Obklopili je žraloci, začali kolem nich kroužit a cvakat zubama.
„Nebojte se,“ řekl Bubu a snažil se netřást se.
„Rico, potřebujeme meč.“
Rico zatnul zuby, odlomil své nejdelší a nejostřejší ostny a podal jim je.
„S tímhle je nemůžeme zastavit...“ řekl Oskar když si vzal dva ostny. „Jsme ztraceni,“ pokýval 
hlavou.
Jeden ze žraloků se lstivě umál a skočil.
„Chce na nás zaútočit zezdola! Držte se!“ křičel Bubu.



Voda kolem stříkala a měnila se v pěnu. Najednou něco velkou silou udeřilo do stěžně a odhodilo 
ho stranou. Vypadalo to, jako by se moře rozestoupilo a z hlubin vystoupil obrovský ostrov.
„Co se stalo? Co je to?“ volal zděšeně Oskar.
Ať už to bylo cokoliv, vyděšeni byli všichni – žraloci odplavali jak nejrychleji uměli.



„Nazdar kluci!“  řekl známý hlas.
„Kittie?!?“ zvolal Bubu a rozhlížel se překvapeně kolem.
„Ale jak?!? Odkud?!? Ale vždyť....“



Bubu si překvapeně promnul oči. Ostrov nebyl ostrov, ale ohromná 
velryba.
„Nebojte se,“ řekla Kittie, „to je můj tatínek. Když začala včera bouře, 
myslela jsem si, že budete v nebezpečí. Společně s tatínkem jsme 
vás šli hledat a tady jsme.
„A v pravý čas,“ smál se vyčerpaný Bubu a s úlevou se posadil. 
Konečně byli v bezpečí.



Když později připluli do přístavu, všichni vyšli ven a vítali je. Museli vyprávět svoje 
dobrodružství aspoň stokrát a každý chtěl s tatínkem Kittie jet na malou projížďku.



Večer se Bubu, Oskar, Rico a Kittie sešli na nábřeží, jedli sušenky a vyprávěli si navzájem 
příběhy o dobrodružství na moři.
Když už byl opravdu čas jít do poslele, Bubu dostal nápad.
„Chtěli byste zítra jít hledat pirátský poklad?“
„Výborný nápad!“ zvolal Oskar, Rico a Kittie jednohlasně.
„Tak...rozhodnuto!“ řekl Bubu. „Hezky se vyspěte. Za úsvitu se sejdeme na nábřeží.



Konec
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