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  رفتند به یک اردوی تابستانی در کنار دریا.آنها قایق)خارپشت( و ریکو )خرگوش(تابستان آمد و بوبو با دوستانش اسکار
 رانی ،تونل کندن درماسه ها،شنا وخیلی چیزهای دیگر را  یاد می گرفتند.یک روز وقتی که آنها در حال ساختن یک قلعه

.بزرگ ماسه ایی بودند بوبو متوجه شد چیزی در دریا برق میزنه



 کیز شد متوجه شد که آن فقط یک آن چی که نزدید تو آب و با تمام توان شروع به شنا کرد.وقتی " و پر!اد زد " گنجیبوبو فر
 است.یبطر
ن حال بوبو آن را با دندان گرفت و شناکنان به ساحل برگشت...یبا ا

 کرد.ی به بطریکه در حال خشک کردن خودش بود، اسکار نگاهیکو بوبو را از آب گرفتند و درحالیاسکار و ر
 ش برداشت و برگ نخل را کهی از خارهایکیله ی را بوسی بطرییکو درب چوپ پنبه ای" ر! استی داخل بطریزیآآآ... چ" 
 برگ کردند.ید.هر سه تا دوست شروع بخواندن رویرون کشیش نوشته شده بود بی رویزیچ



!کمک
 کشتی ما درجزیره خالی از سکنه غرق شده است.غذا وآب

 آشامیدنی ما در حال تمام شدن است. هوا اینجا خیلی گرم
!است، لطفاi برای ما کمک بفرستید



 کردند.یگه نگاهیهر سه تا دوست به همد
 آرم".یکو گفت "من غذا و آب میر

."کنمیه میشنهاد داد"من بادبان ها رو تهیاسکار پ
بوبو که در حال دویدن بود فریاد زد " و من هم میرم دنبال نقشه و قطب نما.یک ساعت دیگه شما را در کشتی میبینم"



 ی را برای آماده حرکت شد و لنگر کشتیک ساعت کشتیظرف 
دند.یحرکت بال کش

 ی  به سمت لنه کلغ که در بالیرک بادبان کشتیاسکار از د
  کردیکو از بادبان ها و طناب ها مواظبت میرک بود بال رفت.رید

کرد.یر را دنبال می با قطب نما مسیدر سکان کشت و بوبو
 با سرعت در حال حرکت به جلو بود.ید وکشتیوزی میدیباد شد

 همه چیز آرام بود و درست زمانی که بوبو  می خواست چرتی بزنه
اسکاربا نگرانی فریاد زد " کوسه ها در سمت راست هستند".



.بوبو تلسکوپ را برداشت و نگاه کرد
.ک نهنگ کوچک بودندیب ی از کوسه ها در حال تعقیادیتعداد ز

ک شده بودند.ی نزدیلی شده بود و کوسه ها خینهنگ زخم

  شد زمان را از دست داد بوبو سکان را بشدت به سمت راینم
 یک نهنگ در خطر است برایکو! یاد زد " اسکار! ریچرخاند و فر

د!" یمبارزه آماده شو



د گفتی لرزی که مین آمد و در حالییه پایاسکار ظرف چند ثان
رممکنه....یترسناک ؟ غی  " مبارزه ؟ با کوسه ها

 م.چون مایده ام. بهتره اونا رو تنها بزاری در باره کوسه ها شنی وحشتناکی که نگران بود گفت " من داستان هایکو در حالیر
م".ید عجله کنیم و بایت نجات هستیدر حال مامور

 کمک کنه؟"یم کیاج به نجات داره اگه ما کمک نکنیزاحتیدونم اما نهنگ نینو مید " من ایبوبو پرس
 شه با کوسه ها مبارزه کرد؟ید حق با تو باشه بوبو.اما چطور میکو کرد و گفت " بدون شک شای به ریاسکار نگاه

 روی انبار کشتی اما تویدونم چطوریبوبو جواب داد" من هنوز نم
  گردم.ی گردم زود بر می م



 هیتونه ینه می به دور و بر کرد که ببی و نگاهی انبار کشتیبوبو بسرعت رفت تو
 ا سوت...یه کتاب راهنمایا ی کوسه ها...یدا کنه و بندازه روی پیری گیتور ماه

...شهی مخصوص که باعث ترس کوسه ها میها
 بود.ی نه کتاب راهنما ونه سوتیری گیاما اونجا نه تور ماه

 را برداشت و بسرعت بال اومد.یید بشه .....سپس جعبه ایبوبو فکر کرد شا



  و دستمال رایزی رومیکو تمام بادبان ها و حتین مدت ریدرطول ا
 یا می نبود به دری را که ضروریزیهم برافراشته بود.اسکار هر چ

ع تر حرکت کنه.ی سبک تر بشه و سریخت تا کشتیر
 باi داشتند بهی بود، اما کوسه ها تقریشروی با سرعت در حال پیکشت

دند.ی رسینهنگ م
  از کوسه ها دهانش را باز کرد و.....یکی



د!یریاد زد "پناه بگی داد فریت رو روشن کرد و چشماشو به هم فشار می که کبریبوبو درحال
ن رفتند و نفسشون رو حبس کردند.ییکو پای ".اسکار و ر



!باااااااااااااااااام! بوووووووووووم! باااااااااااااااااااااام
 کی بشکل یظی سال نو مونده بود، در آسمان روشن شد.دود غلی و راکت که از جشن های لوازم آتش بازییه دوازده تای

 بزرگ به هوا برخاست.یاژدها

دند.یغ کشیه، با تمام توان جی چطورییای دری اژدهای دونستند که صداینکه نمیکو با ایبوبو، اسکار و ر
ک لحظه توقف کردند....و شناکنان با وحشت فرار کردند.ی یکوسه ها برا



  نهنگ را با باند بستند ویکو دم زخمیدا کرد! بوبو و رینهنگ نجات پ
 آورد.یت را از تو کشتیسکوین بیاسکارخوشمزه تر

 نه اش حبس شده بود گفت " متشکرمی که از ترس نفسش در سینهنگ درحال
د......"یپسرها "، اگه شما نبود
 ن بزرگتر و ترسناک تر همیک، ما با موجودات از ایاسکار گفت " بفرما ک

م.یروبرو شده ا
د".ی هستینهنگ گفت " واقعاi ؟ مگه شما ک

ه “؟یکوئه . اسم تو چینم بوبو و ری" من اسکارم و ا
ی".تی" ک

 ت نجات بسریک ماموریا، ما در ی با ما بیتیبوبو گفت " ک
 تونهی می خوبیلیک شناگر ماهر مثل تو کمک خیم و ی بریم

باشه.
 د برگردم خونه.احتمالiی بایام ولی گفت" من دوست دارم بیتیک

پدر و مادرم نگرانند".
ی"تیم.خداحافظ کید بریف شد."خوب.... ما هم بای حیلی" خ 
 داد گفت " خداحافظ ! دریکه دمشو تکون می در حالیتیک

ن".  یتون موفق باشیمامور



 ا در حال حرکت بودند و درستیدند و به راهشون ادامه دادند.اونا تمام روز در دری رو بال کشیهر سه تا دوست لنگرکشت
".یاد زد "خشکی شد اسکار فری که بوبوداشت نگران میدر زمان

 داشت دست تکونیدیه نفر کنار ساحل با نوم. یدی کشی انداخت و نفس راحتی بوبو با تلسکوپ نگاه
  داد.ی م



 کوی تشنه و گرسنه بودند و ریلی باز گشت.اونا خی به عرشه کشتی رو به آب انداختند و خوشحالیبسرعت اونا لنگر کشت
 رو داد.یه جشن واقعیب ی ترتییایاهان دریت و سوپ گیسکویبا ب

 خواستند تا اونجا که ممکنه هرچه زودتر به خونه شون برگردند لذا بعد از شام حرکت کردند.یهمه م



  هجومی به کشتیرومندیده بود و طوفان نیاه آسمون رو پوشی سی خونه آنچنان هم آسون نبود.ابرهای بسوییایاما سفر در
 آورد.یم

د".یرین پناه بگیاد زد " در کابی را کنترل کنه فری کرد در مقابل امواج کشتی میکه سعیبوبو در حال



 یکه از سرما می شست و بوبو، در حالی رو می زد وکشتی ضربه میشد.امواج به کشتیرومندتر میرومند و نیطوفان ن
 رو نگه داشته بود، در عرشه تنها مونده بود.ی سکان لغزنده کشتید و به سختیلرز



 ،یبی مهیروی.موج با ن"اد زد" آروم باشیکه به سکان چنگ زده بود فری زد. بوبو در حالیه موج بزرگ به کشتیناگهان 
  عرشهی که سر راهش بود را با خودش برد و بوبو رو انداخت رویزید ،هرچی نوردیکه عرشه را درمیدر حال

ی....کشت



 دم آروم باش ما تو رو از آبیاد زد " فهمی امواج معلق بود.اسکاربال سرش فری و رویزیر کرده بود به چی بوبو گیپا
م".ی کشیرون میب

 اما موج بزرگ دیگری به کشتی ضربه زد.آب و کف دریا دهان و گوش های بوبو را پر کرد.بوبو شنید کسی فریاد می
  کشتی داره غرق میشه"سپس بی هوش افتاد."زد



بوبوچشماشو باز کرد و یه مقدار آب دریا که خورده بود بال آورد و نگاهی به اطراف کرد.
 " کشتی غرق شد و تمام چیزی که باقی مونده همین یه تکه چوب " چه اتفافی افتاده ؟ من کجام ؟".ریکو با ناامیدی گفت

...."دیرک بادبان است.چکار می تونیم کنیم؟ نه غذایی داریم و نه آبی دروسط دریا
 ما! ما نجات پیدا کردیم! اون یه کشتیه". نگاه کن چیزی داره میاد طرف اسکار با خوشحالی پرید بال گفت " هی اونجا رو



اما اون یه کشتی نبود....



 صدای دندون هاشونوکه بهم می کوسه ها اونا رو محاصره کرده بودند و درحالی که بصورت دایره وار شنا می کردند
.خورد در میاوردند

ما احتیاج به شمشیر داریم".  نترس، ریکو"بوبو درحالی که سعی می کرد نلرزه گفت
ریکو دندونشو بهم فشار داد و بزرگ ترین و تیز ترین تیغ هاشو شکست و به اونا داد.

 اسکار در حالی که دو تا از تیغ ها رو برداشته بود و سرشو تکون می داد گفت "ما نمی تونیم جلوی اونا رو با اینا
بگیریم... ما کارمون تمومه".

 یکی از کوسه ها لبخند حیله گرانه ایی زد و شیرجه رفت.بوبو فریاد زد اون داره از زیر به ما حمله می کنه محکم نگه
 اش دار



 بنظر آب اطراف ضربه می زد و به کف تبدیل می شد.چیزی با تمام نیرو به دیرک کشتی خورد و اونو پرت کرد کنار.
اومد دریا شکافته شد و سپس یک جزیره بزرگ از عمق دریا بیرون زد.

"اسکاربا ترس فریاد زد " چه اتفاقی داره می افته ؟ این چیه ؟
هر چیزی بود برای همه ترسناک بود- کوسه ها شناکنان با تمام توان بسرعت دور شدند.



"یه صدای آشنایی گفت " سلم پسرها
بوبو نگاهی به اطراف کرد و با تعجب فریاد زد " کیتی؟!؟ اما چطوری؟!؟ از کجا؟!؟ ولی بعد...."



 مالید. اون یه جزیره نبود بلکه یه نهنگیم بوبو در حالیکه باور نمی کرد چشماشو می
بزرگ بود.

 کیتی گفت " نترسید این پدرمه،دیروز وقتی که طوفان شروع شد، من فکر کردم شما
."احتمالi دچار خطر می شوید.با پدرم دوتایی دنبال شما می گشتیم و حال اینجایم

."اما با خیال راحت و گفت " بموقع بود بوبو لبخندی زد و از خستگی نشست
 سرانجام اونها نجات پیدا کردند.



 بعداi وقتی که اونها به اسکله رسیدند همه از خونه شون بیرون اومدند تا از اونا استقبال کنند.اونا مجبور بودند
.ماجراهاشونو حداقل صد بار تکرار کنند و همه دوست داشتند که پدر کیتی اونا رو به یه نهنگ سواری کوتاه ببره



 غروب همون روز بوبو،اسکار،ریکو و کیتی در اسکله دورهم جمع شده بودند و بیسکویت می خوردند و هر کدام
.داستان هایی در باره ماجراهای دریا می گفتند

 سرانجام در حالیکه واقعاi وقت رفتن به رختخواب بود بوبو پیشنهادی داشت " می خواهید فردا به جستجوی گنج
"دزدان دریایی بریم؟

!"یک صدا فریاد زدند " پیشنهاد خیلی خوبیه اسکار، ریکو و کیتی
  تائید شد! خواب خوبی داشته باشید.فردا سحر در اسکله همدیگر رو می بینیم...."... این بوبو گفت " بنابر



پایان
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