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Mały lisek Bubu był bardzo podekscytowany. Wielki konkurs "Górski Bohater" miał się odbyć 
następnego dnia. Najdzielniejsze i najpotężniejsze zwierzęta i ludzie miały wziąć w nim udział.



Bubu chciał zobaczyć konkurs i spotkać najsławniejszych na świecie bohaterów. Ostrożnie 
studiował mapę. Konkurs miał się odbyć na wysokiej górze, na terenie sowy-magika, Borana. Bubu 
czekała długa podróż następnego dnia...



Tego wieczora Bubu nie mógł zasnąć do późna w nocy. Patrzył na odległy szczyt, marząc o 
konkursie. Nie mógł doczekać się ranka.



Obudził się wcześnie rano, umył zęby i szybko zjadł śniadanie. Miał przed sobą długą drogę, więc 
zjadł pożywny posiłek. Śniadanie, które przygotowała mama, było bardzo smaczne.



Bubu obiecał mamie, że będzie ostrożny i wróci do domu przed zmrokiem i pospieszył 
w stronę góry. Minął łąki, obszedł skaliste wzgórza, i nagle, gdy przekraczał rzekę, usłyszał czyjś 
głos wołający o pomoc...



Bubu rozejrzał się i zobaczył żuka, który wpadł do rzeki. Brzeg rzeki był zbyt stromy dla małego 
żuka - nie mógł się z niej wydostać i desperacko machał swoimi odnóżami i czułkami!



Bubu poszukał jakiegoś patyka lub gałęzi, ale nie mógł znaleźć niczego przydatnego. Czas 
upływał, więc Bubu zamoczył swój ogon w lodowatej wodzie i krzyknął do żuka, żeby się go 
chwycił.



Po chwili żuk leżał na trawie, susząc się na słońcu - wyczerpany, 
ale bardzo szczęśliwy, że został uratowany. Bubu także był bardzo zmęczony, ale nie miał czasu 
na odpoczynek. Wykręcił swój ogon, który stał się ciężki od wody i pospieszył na konkurs.



Wkrótce zobaczył przed sobą płaczącego małego króliczka. Zgubił on jedną rękawiczkę i nie umiał 
jej odnaleźć.



Bubu spieszył się na konkurs, ale zdecydował się pomóc króliczkowi. Przyłożył swój czuły nos do 
ziemi i zaczął węszyć, żeby znaleźć rękawiczkę króliczka. Króliczek podążał za nim w nadziei.



Po chwili Bubu znalazł rękawiczkę, leżącą na ścieżce. Nic nie może się ukryć przed lisim nosem. 
Króliczek był bardzo szczęśliwy i, szeroko się uśmiechając, z założonymi rękawiczkami, w 
podskokach ruszył do domu. Bubu pośpieszył w stronę domu.



Wspinając się stromą górską ścieżką, Bubu spotkał trzy mrówki-strażaków niosące nowe drzwi do 
obserwatorium wysoko na górze, z którego mrówki obserwowały, czy las się nie pali. Drzwi były za 
ciężkie i mrówki nie mogły złapać oddechu.  



Bubu zdecydował się im pomóc, chociaż już był spóźniony na konkurs. Chwycił ciężkie drzwi i 
razem z mrówkami poniósł je w górę ścieżki.



W końcu dotarli do obserwatorium mrówek-strażaków i razem udało im się zamontować drzwi we 
właściwym miejscu. Mrówki usiadły na ziemi, zmęczone i zadowolone. Bubu także był zmęczony, 
ale nie było czasu na odpoczynek - kontynuował wspinaczkę ścieżką na szczyt.



Kiedy w końcu wspiął się na szczyt, konkurs był zakończony. Połamane strzały, tarcze i miecze 
leżały wszędzie dookoła na łące… ale wszyscy bohaterowie już się rozeszli.



Bubu usiadł smutny na ziemi. Tak bardzo chciał zobaczyć konkurs i poznać największych 
bohaterów na świecie, ale wszystko przegapił.



Nagle usłyszał trzepot skrzydeł. Spojrzał w górę i zobaczył sowę-magika, Borana, lądującego 
przed nim. 
- Nie bądź smutny, Bubu. Właściwie niczego interesującego nie przegapiłeś. Patrz, mam dla ciebie 
coś specjalnego. - Boran dał Bubu kryształ. Było na nim wyryte: "Górski Bohater" - to była 
najważniejsza nagroda, jaką można było otrzymać w konkursie!
- Ale… dlaczego? - zapytał zaskoczony Bubu - Nie dokonałem żadnych bohaterskich czynów.
- Czy jest bardziej bohaterski czyn od wszystkich tych małych uczynków, które dzisiaj dokonałeś? - 
uśmiechnął się Boran -Nie zdążyłeś na konkurs, który tak bardzo chciałeś zobaczyć, żeby pomóc 
żukowi, królikowi i mrówkom. Jesteś prawdziwym górskim bohaterem.



Bubu zdołał wrócić do domu przed kolacją i 
opowiedział swoim rodzicom, co się wydarzyło. Wszyscy w domu byli uradowani i dumni z niego. 
Po kolacji, Bubu położył się do łóżka zmęczony i zadowolony. Potrzebował długiego snu - może 
jutro nowe wielkie czyny i przygody będą na niego czekać.
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