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Лятото дойде и  Бубу заедно с приятелите си заека Оскар и таралежа Рико отидоха на 
летен лагер край морето. Учеха се да карат кораб, копаеха тунели в пясъка, плуваха и 
какво ли още не.
Един ден, докато стояха огромен пясъчен замък, Бубу забеляза нещо да блести в морето.



Съкровище! - извика Бубу зарадван, скочи във водата и заплува бързо. 
Когато наближи видя, че е само една бутилка. Все пак я сграбчи със зъби и заплува към 
брега...
Оскар и Рико го издърпаха от водата и докато Бубу съхнеше, Оскар огледа бутилката: 
- Вътре има нещо!
Рико издърпа тапата с един от бодлите си и извади отвътре палмово листо с нещо написано.
Тримата приятели се зачетоха...



Помощ! Претърпяхме корабокрушение. 

Намираме се на безлюден остров. 

Храната и водата ни привършва. 

Страшно горещо е.

Моля ви, изпратете спешно помощ!



Тримата приятели се спогледаха.
- Аз ще взема храна и вода! - каза Рико
- Тогава аз ще приготвя платната! - предложи Оскар
- А аз отивам за карта и компас. Среща на кораба след час! - извика Бубу вече тичайки



След час корабът беше готов и вдигнаха котва.
Оскар се изкачи в наблюдателницата, Рико се 
грижеше за платната и въжетата, а Бубу беше 
на руля и следеше посоката с компаса.
Вятърът беше силен и бързо напредваха към 
целта си.

 
Всичко беше спокойно и тъкмо, когато Бубу се 
канеше да подремне малко, Оскар извика 
разтревожен:
- Акули дясно на борд!



Бубу грабна далекогледа и погледна.
Глутница акули преследваха малко китче. 

Китчето беше ранено и акулите бързо го 
настигаха.

Нямаше време за губене.
 Бубу завъртя рязко руля надясно и извика:

- Оскар! Рико! Китче в опасност!
 Пригответе се за битка!



Оскар слезе за секунди от наблюдателницата, треперейки от страх:
- Битка? С кръвожадните акули? Невъзможно...
Рико също беше притеснен:
- Чувал съм страховити истории за акулите. Най-добре е да не ги закачаме. А и сме на 
спасителна мисия и трябва да бързаме.

– Знам... но китчето също има нужда от спасяване. И ако ние не помогнем, тогава кой? - 
каза Бубу

Оскар се спогледа с Рико и каза несигурно:
– Може би си прав, Бубу. Но с какво ще се бием с акулите?
– Не знам още, но ще потърся в трюма. Връщам се след малко.



Бубу бързо слезе в трюма и се заоглежда.
Ако имаше мрежа, която да хвърли върху акулите...или пък оръдие...или онези специални 
свирки, които плашат акулите...

Но нямаше нито мрежа, нито оръдие, нито свирка.
А може би... – замисли се Бубу 
После грабна един сандък и забърза към палубата.



През това време Рико опъна всички платна и дори 
покривката от масата и носната си кърпа.
Оскар поддържаше курса и изхвърляше всичко 
непотребно през борда, за да стане корабът по-лек 
и по-бърз.

Корабът цепеше вълните с огромна скорост, но 
акулите бяха вече на косъм от китчето. 
Една от акулите разтвори челюсти и...



- Залегнете! - извика Бубу, драсна клечка кибрит и стисна очи.
Рико и Оскар се хвърлиха на пода и затаиха дъх.



Бууууум! Даааан! Буууум!
Дузина фойеверки и ракети, останали от новогодишното тържество, загърмяха в небето. 
Гъст дим се издигна над палубата и се изви като като огромен морски дракон.

Бубу, Оскар и Рико закрещяха с всички сили, въпреки че не бяха съвсем сигурни какви 
звуци трябва да издава един морски дракон.
Акулите се спряха за миг...и се разбягаха ужасени.



Китчето беше спасено. Бубу и Рико превързаха опашката 
му, а Оскар извади най-вкусните бисквити от корабните 
запаси.

- Благодаря ви, момчета – каза китчето, когато най-
сетне си пое дъх – ако не бяхте вие...

– Това е нищо.  - изпъчи се Оскар – С колко по-големи 
и страшни същества сме се справяли.

– Наистина ли? Но кои сте вие? - попита китчето
– Аз съм Оскар, а това са Бубу и Рико. А ти как се 

казваш?
– Аз съм Кити.

– Ела с нас, Кити – предложи Бубу – 
тръгнали сме на спасителна мисия и 
опитен плувец като теб ще ни е от помощ.

– Бих дошла, – зарадва се китчето – но 
трябва да се прибирам. Мама и татко 
сигурно се тревожат. 

– Жалко. Е, и ние трябва да тръгваме. 
Довиждане, Кити.

– Довиждане! И успех с мисията - замаха с 
опашка Кити.



Тримата приятели опънаха платната и продължиха плаването.
Плаваха цял ден и тъкмо, когато Бубу 
започна да се тревожи, че е 
объркал посоката, Оскар
извика от наблюдателницата:

- Земя!
Бубу погледна през далекогледа и въздъхна облекчен – някой на брега махаше с всички 
сили.



Скоро спуснаха котва и зарадваните корабокрушенци се качиха на борда. Бяха страшно 
гладни и жадни и Рико приготви истински пир с бисквити и супа от водорасли.
Всички искаха да се прибират час по скоро и веднага след вечеря тръгнаха обратно.



Но връщането нямаше да е толкова лесно.Тъмни облаци затулиха небето и страховита 
морска буря връхлетя кораба.
- Скрийте се в каютата – извика Бубу, докато се опитваше да поддържа кораба срещу 
вълните.



Бурята ставаше все по-силна. Вълните блъскаха и заливаха кораба и Бубу, останал сам на 
палубата, трепереше от студ и с мъка държеше хлъзгавия рул.



Внезапно една гигантска вълна се надвеси над кораба.
- Дръжте се! - извика Бубу и се вкопчи с всички сили в руля.
Вълната се стовари на палубата със страшна сила, помете всичко по пътя си и изхвърли 
Бубу през борда...



Кракът на Бубу се закачи за нещо и той увисна над вълните.
- Хванах те! – извика Оскар над него – Дръж се! Ще те изтеглим!
Но нова огромна вълна заля кораба. Устата и ушите на Бубу се напълниха с вода и  пяна.
„Кораба потъва!“ чу някой да вика уплашено...после загуби съзнание.



Бубу отвори очи, изплю глътка морска вода и се огледа:
- Какво стана? Къде съм?
- Корабът потъна. – каза съкрушен Рико – Всичко, което остана, е това парче от мачтата. 
Какво ще правим? Нямаме храна, нямаме вода, по средата на морето сме...
Хей, вижте там! – скочи в тази миг Оскар, зарадван – Нещо идва насам! Спасени сме! Това 
е кораб!



Но не беше...



Акулите ги обградиха и заплуваха около тях, тракайки доволно със зъби.
- Не се плашете – каза Бубу опитвайки се да не трепери – Рико, трябват ни мечове.
Рико стисна зъби, отчупи най-дългите си и остри бодли и ги раздаде.
- Не можем да ги спрем с това – поклати глава Оскар и взе два бодила – обречени сме.
Една от акулите се засмя ехидно и се гмурна...
- Ще ни атакува отдолу! Дръжте се!– извика Бубу.



Водата наоколо се разплиска и разпени. Нещо удари мачтата със страшна сила и я 
запокити настрани. Морето сякаш се разцепи и от дълбините се надигна огромен остров.
- Какво става? Какво е това? – викаше Оскар ужасен.
Каквото и да беше, беше страшно за всички - акулите бягаха с всички сили.



„Здравейте момчета!“ - дочу познат глас Бубу.
- Кити!?!  - огледа се Бубу учуден -  но как?!? откъде?!? но тогава...



Бубу разтърка очи невярващ. Островът не беше остров, а 
огромен кит.
- Не се плашете – каза Кити – това е татко. Когато снощи започна 
бурята се сетих, че може да сте в беда. Заедно с татко 
тръгнахме да ви търсим и ето ни тук.
- И тъкмо навреме – усмихна се Бубу и се отпусна изтощен, но 
успокоен. Най-после бяха в безопасност.



Когато по-късно влязоха в пристанището, всички се втурнаха да ги посрещнат. 
Трябваше да разкажат поне сто пъти приключенията си и всички искаха таткото на 
Кити да ги повози поне малко.



Вечерта Бубу, Оскар, Рико и Кити се събраха на кея, хапваха бисквити и си разказваха 
до късно морски истории.
Накрая наистина стана време да си лягат, когато на Бубу му хрумна нещо:
А искате ли утре да отидем да търсим пиратско съкровище.

– Страхотна идея! - извикаха в един глас Оскар, Рико и Кити.
– Значи...решено! - каза Бубу – Наспете се добре! Среща на кея на зазоряване...
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