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Toe die somer kom, gaan Bubu saam met sy vriende, Oskar die hasie en Rico die krimpvarkie, 
na ’n somer kamp by die see. Daar leer hulle seil, tonnels grawe in die sand, swem en baie 
ander dinge. 
Terwyl hulle op ’n dag ’n groot sandkasteel bou, sien Bubu iets wat glinster in die see.



“Dis ’n skat!” skree Bubu terwyl hy in die water spring en so vinnig as moontlik swem. Toe hy naby 
kom sien hy dat dit maar net ’n bottel is. Tog gryp hy dit tussen sy tande en swem terug na die 
strand…
Oskar en Rico help hom uit die water en terwyl hy droog word bekyk Oskar die bottel. “Hmm … 
daar’s iets binne-in!”
Rico trek toe die kurkprop uit met een van sy penne en haal ’n palmblaar uit waarop iets geskryf 
staan. Die drie vriende begin lees…



Help! 

Ons is gestrand op ’n eensame eiland. 

Ons kos en water is besig om op te raak. 

Die son is baie warm. 

Asseblief, stuur vir ons hulp!



Die drie vriende kyk vir mekaar.
“Ek sal vir hulle kos en water neem!” sê Rico.
“Dan sal ek die seile regkry!” stel Oskar voor.
“En ek sal die kaarte en ’n kompas gaan haal. Ek kry julle op die skip oor ’n uur!” skree Bubu 
terwyl hy weghardloop.



Een uur later was die skip gereed en die anker 
gelig. Oskar klim in die kraaines bo-op die mas, 
Rico werk die seile en toue en Bubu is stuurman 
en hou rigting met die kompas.
’n Sterk wind het gewaai en die skip beweeg baie 
vinnig.

Alles was doodstil en net toe Bubu besluit om ’n 
bietjie te slaap, skree Oskar benoud, 
“Haaie regs van ons!”



Bubu gryp die teleskoop en kyk.
’n Skool haaie was besig om ’n klein walvis te jag.

 Die walvis was beseer en die haaie
 was alreeds baie naby.

Daar was nie tyd om te verspeel nie.
 Bubu draai die stuur skerp regs en skree,

“Oskar! Rico! ’n Walvis in gevaar!
 Maak reg om te veg!”



Oskar klim binne sekondes af, al bewende van vrees.
“Veg? Met die gevreesde haaie? Onmoontlik…”
Rico was ook bekommerd.
“Ek het al aaklige stories oor die haaie gehoor. Dis beter om hulle uit te los. En ons is besig met ’n 
reddingsaksie en moet gou maak.”

“Ek weet… maar die walvis moet ook gered word. En as ons nie help nie, wie anders sal?” vra Bubu.
Oskar en Rico kyk vir mekaar en sê onseker,
“Miskien is jy reg, Bubu. Maar hoe gaan ons die haaie beveg?”
“Ek weet nog nie, maar ek sal in die skeepsruim gaan kyk. Ek sal nou terug wees.”



Bubu klim vinnig af in die skeepsruim en kyk rond. As hy dalk ’n visnet kan kry en oor die haaie 
gooi… of miskien ’n kanon… of miskien een van daardie spesiale fluitjies wat haaie wegjaag… 
Maar daar was geen visnet, of kanon of fluitjie nie.
Maar miskien as… dink Bubu.
Toe gryp hy een van die kiste en haas hom na die dek.



Intussentyd het Rico al die seile gespan en selfs die 
tafeldoek en sy sakdoek. Oskar was besig om alle 
onnodige goed in die see te gooi om die skip ligter en 
vinniger te maak.
Die skip vorder teen ’n hoë spoed maar die haaie het 
alreeds die walvis bereik.
Een van die haaie maak sy bek oop en…



“Koes!” skree Bubu, terwyl hy ’n vuurhoutjie aansteek en sy oë toedruk. 
Oskar en Rico duik plat neer en hou asem op.



Boooem! Boooem! Booooem!
’n Dosyn vuurwerke en vuurpyle wat oorgebly het na die Nuwe Jaarvieringe donder die lug in. 
Digte rook styg op vanaf die skip en lyk soos ’n reuse seedraak.

Bubu, Oskar en Rico begin skree so hard as wat hulle kan, alhoewel hulle nie seker was hoe ’n 
seedraak behoort te klink nie.
Die haaie stop vir ’n oomblik… en swem paniekerig weg.



Die walvis is veilig! Bubu en Rico verbind haar 
gewonde stert en Oskar bring vir haar die lekkerste 
koekies van die skip se voorraad.
“Dankie julle ouens,” sê die walvis toe sy uiteindelik 
haar asem terugkry, “as dit nie was …”
“Aag dis niks,” sê Oskar, “ons het al met groter en 
meer vreesaanjaende gediertes te doen gekry.”
“Regtig? Maar wie is julle?” vra die walvis.
“Ek is Oskar en hierdie is Bubu en Rico. 
Wat is jou naam?”
“Kittie”

“Kom saam met ons 
 Kittie,” sê Bubu, “ons is besig 

met ’n reddingsaksie en ’n goeie 
swemmer soos jy sal baie kan help.”
“Ek sou graag wou,” sê Kittie, “maar ek 
moet huis toe gaan. Mamma en Pappa is 
seker al baie bekommerd.”
“Dis jammer. Wel… ons moet ook gaan. 
Totsiens Kittie!”
“Totsiens! En voorspoed met die 
reddingsaksie.” Kittie waai haar stert.



Die drie vriende lig die anker en vaar weg. Hulle vaar die hele dag en net toe Bubu begin 
bekommerd raak dat hulle in die regte rigting vaar, skree Oskar, 
“Land!”

Bubu kyk deur die teleskoop en slaak ’n sug van verligting – iemand op die kuslyn waai desperaat.



Gou-gou laat sak hulle die anker en kry die verligte skipbreukelinge aan boord. Hulle is honger 
en dors en Rico berei vir hulle ’n fees voor met koekies en seewiersop.
Almal wou so gou as moontlik huis toe gaan en na die ete vaar hulle weer voort.



Maar hulle terugvaart was alles behalwe maklik. Donker wolke pak saam en ’n kragtige storm 
gooi die skip heen en weer.
“Skuil in die kajuit,” skree Bubu terwyl hy die skip probeer regop hou in die golwe.



Die storm word al hoe sterker en sterker. Die golwe slaan en swiep oor die skip en Bubu, al 
bibberend alleen op die dek, kan skaars die glibberige roer vashou.



Skielik bars daar ’n massiewe golf oor die skip.
“Hou vas!” skree Bubu en klou die roer vas.
Die golf val op die dek neer met ’n massiewe slag en vee alles in sy pad oorboord, ingesluit Bubu…



Bubu se bene is verstrengel in iets en hy hang net bokant die golwe.
“Het jou!” skree Oskar bokant hom. “Hou vas! Ons sal jou uittrek.”
Nog ’n groot golf tref die skip. Water en seeskuim vul Bubu se mond en ore.
“Die skip is besig om te sink,” hoor hy iemand vreesbevange skree… toe verloor hy sy bewussyn…



Bubu maak sy oë oop en spoeg ’n mondvol seewater uit terwyl hy om hom rondkyk.
“Wat het gebeur? Waar is ek?”
“Die skip het gesink,” sê Rico desperaat. “Al wat oor is, is hierdie stukkie van die mas. Wat sal 
ons doen? Ons het geen kos of water nie, ons is in die middel van die see…”
“Haai kyk daar!” val Oskar hom opgewonde in die rede, “iets is op pad na ons toe! Ons is gered! 
Dis ’n skip.”



Maar toe nie…



Die haaie omring hulle en begin al in die rondte swem en klap hulle kake oop en toe.
“Moenie bang wees nie,” sê Bubu terwyl hy probeer om nie te bewe nie,
“Rico, ons het swaarde nodig.” Rico klem op sy tande, breek sy langste en skerpste penne af en 
deel dit uit.
“Ons sal hulle nie met dié stop nie…” sê Oskar terwyl hy kopskuddend die twee penne vat, “ons is 
gedoem.”
Een van die haaie glimlag slu en duik af. “Sy gaan ons van onder af aanval! Hou vas!” skree Bubu.



Die water om hulle spat en skuim. Iets het die mas met ’n allemintige slag getref en dit 
weggeslinger.  Dit lyk asof die see oopkraak en ’n massiewe eiland verskyn uit die diepte.
“Wat is aan die gang? Wat is dit dié?” skree Oskar vreesbevange.
Wat dit ook al was, dit het almal die vrees op die lyf gejaag – ook die haaie swem so vinnig as 
moontlik weg.



“Hallo kêrels!” sê ’n bekende stem.
“Kittie?!?” roep Bubu verbaas uit toe hy omkyk.
“Maar hoe?!? Van waar?!? En toe…”



Bubu vryf sy oë want hy glo nie wat hy sien nie. Die eiland was toe 
nooit ’n eiland nie maar ’n massiewe walvis. 
“Moenie bang wees nie, sê Kittie, “dis my pappa.  Toe die storm 
gister uitbreek, het ek gedink julle kan dalk in die moeilikheid wees. 
Ek en pappa het saam na julle kom soek en hier is ons nou.”
“En net betyds,” glimlag Bubu en gaan sit stokflou maar verlig. 
Uiteindelik is hulle veilig.



Toe hulle later by die hawe aankom, is almal daar om hulle terug te verwelkom. Hulle moes 
hulle wedervaringe ten minste ’n honderd maal oorvertel en elkeen wou gehad het Kittie se 
vader moes hulle vir ’n kort rit neem.



Toe dit aand word, ontmoet Bubu, Oskar, Rico en Kittie op die kaai, eet koekies en vertel vir 
mekaar stories van see-avonture.
Toe dit tyd word om bed toe te gaan, kry Bubu ’n idee.
“Wil julle môre seerowerskatte gaan soek?”
“Goeie idee!” roep Oskar, Rico en Kittie uit een mond.
“So… dan maak ons so!” sê Bubu. “ Lekker slaap. Sien julle met dagbreek hier op die kaai…”



Die einde
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