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A kis róka, Bubu, nagyon izgatott volt. Holnap rendezik a nagy „Hegy hőse” versenyt. A legbátrabb, 
és a legerősebb állatok és emberek vesznek benne részt. 



Bubu szerette volna megnézni a versenyt, és meg akart ismerkedni a világ leghíresebb hőseivel. 
Gondosan tanulmányozta a térképet. A versenyt fenn a hegyen rendezik, a bagolyvarázsló, Borán 
földjén. Bubunak holnap hosszú utat kell megtennie. 



Aznap este Bubu sokáig nem tudott elaludni. A távoli hegycsúcsot nézte, a versenyről álmodozva. 
Alig várta, hogy eljöjjön a reggel.



Korán felkelt, fogat mosott, és gyorsan megreggelizett. Hosszú út állt előtte, ezért bőségesen 
reggelizett. Az anyukája nagyon finom reggelit készített neki. 



Bubu megígérte az anyukájának, hogy nagyon óvatos lesz, és sötétedés előtt hazaér, majd 
elsietett a hegyre. Átment a réteken, sziklákon, és amint éppen a folyón kelt volna át, hallotta, hogy 
valaki segítségért kiáltozik. 



Bubu körülnézett, és meglátott egy bogarat, aki a folyóba esett. A folyópart túlságosan meredek 
volt a bogárkának – nem tudott kimászni a folyóból! És a lábaival és a csápjaival riadtan 
kapálózott. 



Bubu körülnézett, nem talál-e valahol valami úszó dolgot, vagy egy botot, de semmi használhatót 
nem talált. Mivel az idő sürgetett, Bubu benyújtotta a farkát a jeges vízbe, és odakiáltott a 
bogárnak, hogy kapaszkodjon bele. 



A bogár kis idő múlva a füvön feküdt, és a napon szárítkozott – kimerült volt, de nagyon boldog, 
hogy megmenekült. Bubu is elfáradt, de nem volt ideje pihenni. Kicsavarta a farkát, amely 
elnehezült a víztől, és sietve folytatta útját a versenyre. 



Nemsokára egy szomorúan zokogó nyulacskát látott távolabb. Elvesztette az egyik kesztyűjét, és 
nem tudta, hogyan fogja megtalálni. 



Bubu sietett a versenyre, de elhatározta, hogy segíteni fog a nyuszinak. A nagy orrával elkezdett a 
földön szimatolni, a nyulacska kesztyűje után kutatva. A nyulacska reménykedve követte. 



Bubu nemsokára megtalálta a kesztyűt, amely az ösvény mellé esett le. Egy róka orra elől semmi 
nem maradhat elrejtve. 
A nyulacska nagyon boldog volt, és széles mosollyal ugrándozott hazafelé, immár mindegyik 
kesztyűjét viselte. Bubu sietett a hegyre. 



Amint a meredek hegyi ösvényen mászott felfelé, Bubu három tűzoltó hangyával találkozott, akik 
fenn, a hegyen található megfigyelő állásukra cipeltek egy új ajtót – a hangyák onnan figyeltek, 
nincsen-e tűz az erdőben. Az ajtó túlságosan nehéz volt, és a három hangya alig kapott levegőt. 



Bubu elhatározta, hogy segít nekik, habár már késő volt, hogy odaérjen a versenyre. Megragadta a 
nehéz ajtót, és a hangyákkal együtt felvitte a hegyre. 



Végül elérték a tűzoltó hangyák megfigyelő állását, és együtt a helyére tudták szerelni az ajtót. A 
hangyák fáradtan és elégedetten ültek a földön. Bubu is fáradt volt, de nem volt ideje pihenni; 
továbbment az ösvényen, a hegycsúcs felé. 



Amikor végre elérte a csúcsot, a versenynek már vége volt. Törött nyilak, céltáblák és kardok 
hevertek a fennsíkon… de már egyetlen hős sem volt ott.



Bubu szomorúan ült a földön. Annyira szerette volna látni a versenyt, és a világ leghíresebb 
hőseivel megismerkedni, de mindezt elmulasztotta. 



Hirtelen szárnysuhogást hallott. Felnézett, és meglátta a bagolyvarázslót, Boránt, pont előtte.
- Ne szomorkodj, Bubu. Valójában semmi érdekesről nem maradtál le. Nézd, egy különleges dolgot 
hoztam neked -, és a bagoly egy kristályt adott Bubunak. A következő felirat állt rajta: „A hegy 
hőse” – a versenyen ez volt a legmagasabb elnyerhető díj!
- De… miért? - kérdezte Bubu meglepetten. - Semmilyen hőstettet nem vittem végbe. - 
- Van annál nagyobb hőstett, mint az összes kis tett, amit ma cselekedtél? – Mosolygott Borán. - 
Lekésted a versenyt, amit annyira szerettél volna látni, hogy helyette a bogárnak, a nyulacskának 
és a hangyáknak segíts. Te vagy a hegy igazi hőse. - 



Bubunak sikerült vacsora előtt hazaérnie, és elmondta a szüleinek, mi történt. Mindenki nagyon el 
volt ragadtatva, és büszke volt rá. Vacsora után Bubu fáradtan, és elégedetten feküdt le. Jól ki 
kellett aludnia magát – másnap talán újabb nagy tettek és kalandok várnak rá. 



A www.BubuTales.com oldalon még több képes mese található. 
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