


This ebook is distributed under Creative Common License 3.0
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

- You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work)

- You may not use this work for commercial purposes

- You may not alter, transform, or build upon this work

Ivan Parvov, In Open Sea
Copyright © 2013 by Ivan Parvov
Text and illustrations by Ivan Parvov
Translated by Monika Bandi (teacher of English at “Alexandru Ioan Cuza” school, Baia Mare, Romania)
www.BubuTales.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.BubuTales.com/


Era vară și Bubu, împreună cu prietenii săi, iepurele Oskar și ariciul Rico, au mers într-o tabără 
de vară la mare. Ei au învățat să navigheze, să sape tuneluri în nisip, să înoate și multe alte 
lucruri.
Într-o zi, pe când construiau un castel mare de nisip Bubu a observat un obiect strălucitor în 
mare.



-O comoară! a strigat Bubu în timp ce sărea în apă și înota cât de repede putea.
Când s-a apropiat și-a dat seama că nu era decât o sticlă. Totuși a înhățat-o cu dinții și a înotat 
înapoi la mal…
Oskar și Rico l-au ajutat să iasă din apă și în timp ce Bubu se usca la soare, Oskar a examinat sticla. 
-Hmm...e ceva înăuntru!
Rico a scos dopul cu ajutorul uneia dintre acele sale și a scos din sticlă o frunză de palmier pe care 
se afla ceva scris. Cei trei prieteni au început să citească…



Ajutor! 

Am naufragiat pe o insulă pustie. 

Peste puțin timp rămânem fără alimente și apă. 

Căldura este insuportabilă. 

Vă rog, trimiteți ajutoare!



Cei trei prieteni s-au uitat unul la altul.
-Eu voi duce alimente și apă! a spus Rico.
-Eu voi pregăti vaporul! a propus Oskar.
-Iar eu voi aduce hărți și o busolă. Ne vedem pe vapor într-o oră! a exclamat Bubu din fugă.



Într-o oră vaporul a fost pregătit și ancora a fost 
ridicată.
Oskar s-a urcat în cel mai înalt punct al catargului, 
Rico s-a îngrijit de vele și de frânghii, iar Bubu era 
la cârmă și se ghida după busolă.
Vântul sufla cu putere și vasul înainta cu 
repeziciune.

Era liniște și chiar în momentul în care Bubu 
intenționa să tragă un pui de somn, Oskar a 
exclamat 
„Rechini pe dreapta!”



Bubu a luat telescopul și a privit în zare. Un banc de 
rechini urmărea un pui de balenă. Aceasta era rănită și 

rechinii se apropiau cu repeziciune.
 Nu era timp de pierdut. 

Bubu a tras de cârmă brusc spre dreapta și a strigat:
-Oskar! Rico! O balenă este la ananghie!

 Pregătiți-vă pentru luptă!



Oskar a coborât degrabă, tremurând de frică.
-Luptă? Cu rechinii înfricoșători? Imposibil...
Rico era și el îngrijorat.
-Am auzit povești îngrozitoare despre rechini. E mai bine să-i lăsăm în pace. Noi am pornit într-o 
misiune de salvare și ar trebui să ne grăbim.

-Știu...dar și balena trebuie salvată. Și dacă n-o salvăm noi, cine o va face?” a întrebat Bubu. 
Oskar s-a uitat la Rico și pe un ton nesigur a spus:
-Poate că ai dreptate, Bubu. Dar cum ne vom lupta cu rechinii?
-Nu știu încă, dar voi căuta în cală. Mă întorc cât ai zice pește.



Bubu s-a dus repede în cală și a privit de jur împrejur. Dacă ar găsi o plasă pentru pești și ar 
arunca-o peste rechini... sau poate un tun.. sau poate ar găsi unul din acele fluiere speciale cu 
care să sperie rechinii...
Dar n-a găsit nici o plasă pentru pești, nici un tun și nici un fluier.
Doar dacă... se gândi Bubu.
A apucat un cufăr și s-a grăbit să ajungă pe punte.



În tot acest timp Rico a arborat toate velele, ba chiar și 
o față de masă ba chiar și propria-i batistă. Oskar 
aruncă în mare toate lucrurile pe care le considera 
inutile, ca să facă vaporul mai ușor și să înainteze cu 
mai mare ușurință.
Vaporul a prins viteza maximă, dar rechinii erau din ce 
în ce mai aproape de balenă. Unul dintre rechini a 
căscat fălcile și...



-Adăpostiți-vă! a strigat Bubu în timp ce aprindea un chibrit.
Oskar și Rico s-au aplecat și și-au ținut respirația.



Baaaam! Buuuum!Baaaam!
O duzină de artificii și rachete, rămase de la petrecerea de anul nou, au explodat pe cer. Un fum 
gros s-a ridicat de pe vapor și s-a transformat într-un dragon de mare uriaș.

Bubu, Oskar și Rico au început să țipe ca din gură de șarpe, deși nu erau siguri cum face un 
dragon de mare.
Rechinii s-au oprit pentru o clipă...și au făcut cale întoarsă de frică.



Balena era în siguranță acum! Bubu și Rico i-au 
bandajat coada rănită iar Oskar a adus cei mai gustoși 
biscuiți din cala cu provizii.
-Mulțumesc băieți, a spus balena când, în sfârșit, 
și-a recăpătat răsuflarea, dacă nu erați voi.....
-Floare la ureche, spuse Oskar, ne-am descurcat noi 
cu fiare mult mai mari și mai feroce.
-Chiar? Dar voi cine sunteți? a întrebat balena.
-Eu sunt Oskar și ei sunt Bubu și Rico. Pe tine 
cum te cheamă?
-Kittie.

                   -Vino cu noi, Kittie, spuse Bubu, 
           noi suntem într-o misiune de salvare 
și ne-ar fi de mare ajutor cineva care înoată 
atât de bine ca tine.
- Mi-ar plăcea să vin, spuse Kittie, dar 
trebuie să mă întorc acasă. Mămica și tăticul 
sigur sunt îngrijorați.
- Păcat. Ei bine… și noi trebuie să plecăm. 
La revedere Kittie!
- La revedere! Succes în misiunea voastră, 
a spus Kittie.



Cei trei prieteni au ridicat ancora și au pornit la drum. Au navigat întreaga zi și chiar când Bubu își 
făcea griji în privința direcției, 
Oskar a exclamat:
-Pământ!

Bubu a privit prin telescop și a respirat ușurat – cineva de pe mal le făcea semne disperate cu 
mâna. 



Nu peste mult timp au coborât ancora și naufragiații s-ar urcat fericiți la bord. Erau flămânzi și 
însetați iar Rico le-a prepara o masă îndestulată cu biscuiți marinărești și supă de alge.
Toată lumea dorea să ajungă acasă cât mai repede cu putință și după cină au pornit la drum.



Dar drumul lor spre casă nu a fost lin. Cerul s-a acoperit cu nori grei și o furtună teribilă s-a 
abătut asupra vaporului.
-Ascundeți-vă în cabină, a strigat Bubu în timp ce încerca să mențină vaporul pe punctul de 
plutire.



Furtuna devenea din ce în ce mai puternică. Valurile loveau și măturau puntea, iar Bubu, rămas 
singur pe punte, tremurând de frig, cu greu putea să țină cârma.



Dintr-o dată un val uriaș a lovit vaporul.
-Ține-te bine!, a strigat Bubu ținându-se de cârmă.
Valul s-a lovit de punte cu o putere nemaipomenită, măturând tot ce a găsit în cale, aruncându-l 
pe Bubu peste bord...



Picioarele lui Bubu au fost agățate de ceva și acesta stătea atârnat peste valuri.
-Te-am prins! spuse Oskar. Ține-te bine! Te vom trage înapoi.
Dar un alt val uriaș a lovit vaporul. Gura și urechile lui Bubu erau pline de apă de mare și spumă.
-Vaporul se scufundă, a auzit pe cineva strigând cu teamă...apoi a leșinat.



Bubu a deschis ochii, a scuipat apa de mare și a privit în jur.
-Ce s-a întâmplat? Unde mă aflu?
-Vaporul s-a scufundat, a spus Rico disperat. Nu a rămas nimic decât acestă bucată de catarg. 
Ce ne facem? Nu avem alimente, nici apă și suntem în mijlocul mării...
-Hei, priviți într-acolo! a sărit Oskar în sus de bucurie, se îndreaptă ceva înspre noi. Suntem 
salvați! E un vapor!



Însă nu era un vapor...



Rechinii i-au înconjurat și înotau în cerc clănțănind din dinți.
-Nu vă fie frică, a spus Bubu încercând să nu tremure de spaimă. Rico, avem nevoie de săbii.
Rico a strâns din dinți, și-a smuls cei mai lungi țepi și i-a dat lui Bubu.
-Nu-i putem opri cu așa ceva...spuse Oskar, luând doi spini și dând din cap, suntem terminați.
Unul din rechini a zâmbit șiret și s-a scufundat.
-Ne va ataca de dedesupt! Țineți-vă bine, a strigat Bubu.



Apa s-a învolburat. Ceva a lovit catargul cu o putere imensă și l-a smuls. Aveai impresia că 
marea s-a crăpat și o insulă extraordinar de mare s-a înălțat din adâncuri.
-Ce se întâmplă? Ce este? a strigat Oskar înspăimântat.
Orice ar fi fost, era înfricoșător pentru toată lumea- rechinii au luat-o la sănătoasa cât de repede 
au putut.



-Salut băieți! spuse o voce cunoscută.
-Kittie?!?, a exclamat Bubu privind în jur cu uimire.
-Dar cum?!? De unde?!? Dar apoi...



Lui Bubu nu-i venea să creadă ochilor. Insula nu era de fapt o insulă 
ci o balenă uriașă.
-Nu vă fie teamă, spuse Kittie, el este tăticul meu. Când furtuna s-a 
declanșat ieri m-am gândit că ați putea fi în pericol. Împreună cu 
tăticul meu am pornit în căutarea voastră și iată-ne aici.
-Și tocmai la timp, a zâmbit Bubu și s-a așezat obosit, dar ușurat. În 
sfârșit erau salvați.



Când peste ceva timp au acostat în port, toată lumea a ieșit să-i întâmpine. Au trebuit să 
povestească despre aventurile lor de peste o sută de ori și toți au dorit să facă o scurtă 
plimbare călare pe spatele tatălui lui Kittie.



Seara Bubu,Oskar, Rico și Kittie s-au întâlnit pe chei, au mâncat biscuiți și au depănat 
povești marinărești.
La final, când s-a făcut timpul de culcare lui Bubu i-a avut o idee.
-Vreți să mergem mâine să căutăm comoara piraților?
-Ce idee grozavă!, au spus Oskar,Rico și Kittie într-un glas.
-Deci ne-am înțeles, spuse Bubu. Somn ușor. Ne vedem pe chei în zori...
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