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De kleine vos Bubu was heel opgewonden. De grote wedstrijd “Held van de Berg” zou de volgende 
dag worden gehouden. Alleen de  dapperste en sterkste dieren en mensen nemen deel aan deze 
wedstrijd.



Bubu wilde bij deze wedstrijd gaan kijken en de beroemdste helden van de wereld ontmoeten. 
Zorgvuldig bestudeerde hij de routekaart. De wedstrijd zou hoog in de bergen gaan plaatsvinden, 
vlakbij de uil-tovenaar Boran. Bubu zal de volgende dag een lange reis gaan maken . . .



Die avond, Bubu kon maar niet 
in slaap vallen, tot laat in de nacht was hij wakker. Hij bleef maar kijken naar het topje van de berg 
in de verte, en droomde van de wedstrijd. Hij kon bijna niet wachten tot de volgende morgen.



Hij werd ’s morgens vroeg wakker, poetste z’n tanden en at snel zijn ontbijt op. Hij had een flinke 
reis voor de boeg en moest dan ook goed eten. Het ontbijt dat klaargemaakt was door zijn moeder, 
was erg lekker.



Bubu beloofde zijn moeder dat hij voorzichtig zou zijn en nog voor het donker weer thuis zou zijn. 
Toen ging hij snel op pad. Hij passeerde de weilanden, liep langs rotsachtige heuvels, en 
plotseling, bij het oversteken van de rivier hij hoorde iemand schreeuwen om hulp . . .



Bubu keek rond en zag een kever die in de rivier was gevallen.  De helling naar de kant was te 
steil voor de kleine kever zodat hij niet uit het water kon klimmen! En hij zwaaide in paniek met zijn 
poten en antennes.



Bubu keek om zich heen of er ergens een stok of iets was, maar hij kon niets bruikbaars vinden. 
Omdat de tijd drong, liet Bubu zijn staart in het ijskoude waterzakken en riep naar de kever dat hij 
deze moest pakken.



Even later zat de kever op het gras te drogen in de zon - uitgeput, maar erg blij dat hij was gered. 
Bubu was nu ook moe, maar hij had geen tijd om te rusten. Hij wrong zijn staart uit, die helemaal 
zwaar was geworden van het water, en haastte zich naar de wedstrijd.



Even later zag hij een klein konijntje staan dat triest stond te huilen. Het had een van 'r 
handschoentjes verloren en kon deze niet meer vinden.



Hoewel Bubu haast had om naar de wedstrijd te gaan, besloot hij om het konijntje toch te helpen. 
Hij boog zijn grote gevoelige neus naar op de grond en begon te snuffelen en te ruiken op zoek 
naar het handschoentje, met het konijntje achter zich aan.



Al heel snel vond Bubu het handschoentje dat net naast het pad was gevallen. Iets verstoppen 
voor de neus van een vos is onmogelijk! 
Het konijntje was helemaal blij en hopte met een grote grijns en zijn handschoenen aan naar huis. 
Bubu hervatte snel zijn reis naar de berg.



Tijdens het beklimmen van het steile 
bergpad ontmoette Bubu drie brandweer-mieren die een nieuwe deur voor de mieren uitkijkpost 
droegen. Deze uitkijk post was stond hoog in de bergen en was speciaal voor het speuren naar 
mogelijke bosbranden. De deur was erg zwaar en de drie mieren snakte naar adem.



Bubu besloot om de mieren te helpen ook al was hij al te laat voor de wedstrijd. Hij nam de zware 
deur en samen met de mieren bracht hij deze verder naar boven, de berg op.



Uiteindelijk bereikten ze de uitkijkpost van de brandweer-mieren en konden ze de deur op de juiste 
plaats vastzetten. De mieren zaten op de grond, moe en tevreden. Bubu was ook erg moe, maar 
nam geen tijd om te rusten, en ging verder met het beklimmen van het pad naar de piek.



Toen hij de top uiteindelijk bereikt had was de wedstrijd helaas al voorbij. Gebroken pijlen, schilden 
en zwaarden lagen verspreid op de grond . . . en alle helden waren al weg . . . 



Bubu zat verslagen op de grond. Hij had zo graag bij de wedstrijd willen zijn en de grootste helden 
uit de wereld willen ontmoeten, maar nu had hij alles gemist.



Plotseling hoorde hij een gefladder van vleugels. Hij keek op en zag de uil-tovenaar Boran voor 
hem staan. 
"Wees niet verdrietig, Bubu. Je hebt niet alles gemist. “Kijk, ik heb iets speciaals voor je”, en de uil 
gaf Bubu een kristal waarop was geschreven “Held van de Berg". Dit was de hoogste prijs die je kon 
verdienen bij de wedstrijd!
"Maar. . . waarom?" vroeg een erg verrast Bubu. "Ik heb toch geen helden daad verricht?
"Is er dan een grotere heldendaad dan wat jij allemaal vandaag gedaan hebt?" Glimlachte Boran. 
"Je miste juist de wedstrijd die je zo graag wilde zien, omdat je de kever, het konijn, en de mieren 
hebt geholpen. Jij bent de enige echte Held van de Berg."



Het lukte Bubu om nog voor het avondeten thuis te zijn en vertelde zijn ouders wat er allemaal 
gebeurd was. Iedereen was blij en trots op hem. Na het eten ging Bubu moe en tevreden naar zijn 
bed. Hij had een goede nachtrust nodig om morgen weer nieuwe avonturen te beleven. 
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