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تابستان آمد و بوبو با دوستانش اسکار)خرگوش( و ریکو )خارپشت( رفتند به یک اردوی تابستانی در کنار دریا.آنها قایق
رانی ،تونل کندن درماسه ها،شنا وخیلی چیزهای دیگر را یاد می گرفتند.یک روز وقتی که آنها در حال ساختن یک قلعه
بزرگ ماسه ایی بودند بوبو متوجه شد چیزی در دریا برق میزنه.

بوبو فریاد زد " گنج! " و پرید تو آب و با تمام توان شروع به شنا کرد.وقتی که نزدیک آن چیز شد متوجه شد که آن فقط یک
بطری است.
با این حال بوبو آن را با دندان گرفت و شناکنان به ساحل برگشت...
اسکار و ریکو بوبو را از آب گرفتند و درحالیکه در حال خشک کردن خودش بود ،اسکار نگاهی به بطری کرد.
" آآآ ...چیزی داخل بطری است!" ریکو درب چوپ پنبه ایی بطری را بوسیله یکی از خارهایش برداشت و برگ نخل را که
چیزی رویش نوشته شده بود بیرون کشید.هر سه تا دوست شروع بخواندن روی برگ کردند.

کمک!
کشتی ما درجزیره خالی از سکنه غرق شده است.غذا وآب
آشامیدنی ما در حال تمام شدن است .هوا اینجا خیلی گرم
است ،لطفا  iبرای ما کمک بفرستید!

هر سه تا دوست به همدیگه نگاهی کردند.
ریکو گفت "من غذا و آب می آرم".
اسکار پیشنهاد داد"من بادبان ها رو تهیه میکنم".
بوبو که در حال دویدن بود فریاد زد " و من هم میرم دنبال نقشه و قطب نما.یک ساعت دیگه شما را در کشتی میبینم"

ظرف یک ساعت کشتی آماده حرکت شد و لنگر کشتی را برای
حرکت بال کشیدند.
اسکار از دیرک بادبان کشتی به سمت لنه کلغ که در بالی
دیرک بود بال رفت.ریکو از بادبان ها و طناب ها مواظبت می کرد
و بوبو در سکان کشتی با قطب نما مسیر را دنبال میکرد.
باد شدیدی میوزید وکشتی با سرعت در حال حرکت به جلو بود.
همه چیز آرام بود و درست زمانی که بوبو می خواست چرتی بزنه
اسکاربا نگرانی فریاد زد " کوسه ها در سمت راست هستند".

.بوبو تلسکوپ را برداشت و نگاه کرد
تعداد زیادی از کوسه ها در حال تعقیب یک نهنگ کوچک بودند.
نهنگ زخمی شده بود و کوسه ها خیلی نزدیک شده بودند.

نمی شد زمان را از دست داد بوبو سکان را بشدت به سمت را
چرخاند و فریاد زد " اسکار! ریکو! یک نهنگ در خطر است برای
مبارزه آماده شوید!"

اسکار ظرف چند ثانیه پایین آمد و در حالی که می لرزید گفت
" مبارزه ؟ با کوسه های ترسناک ؟ غیرممکنه....
ریکو در حالی که نگران بود گفت " من داستان های وحشتناکی در باره کوسه ها شنیده ام .بهتره اونا رو تنها بزاریم.چون ما
در حال ماموریت نجات هستیم و باید عجله کنیم".

بوبو پرسید " من اینو میدونم اما نهنگ نیزاحتیاج به نجات داره اگه ما کمک نکنیم کی کمک کنه؟"
اسکار نگاهی به ریکو کرد و گفت " بدون شک شاید حق با تو باشه بوبو.اما چطور میشه با کوسه ها مبارزه کرد؟
بوبو جواب داد" من هنوز نمیدونم چطوری اما توی انبار کشتی رو
می گردم زود بر می گردم.

بوبو بسرعت رفت توی انبار کشتی و نگاهی به دور و بر کرد که ببینه میتونه یه
تور ماهی گیری پیدا کنه و بندازه روی کوسه ها...یا یه کتاب راهنما...یا سوت
های مخصوص که باعث ترس کوسه ها میشه...
اما اونجا نه تور ماهی گیری نه کتاب راهنما ونه سوتی بود.
بوبو فکر کرد شاید بشه .....سپس جعبه ایی را برداشت و بسرعت بال اومد.

درطول این مدت ریکو تمام بادبان ها و حتی رومیزی و دستمال را
هم برافراشته بود.اسکار هر چیزی را که ضروری نبود به دریا می
ریخت تا کشتی سبک تر بشه و سریع تر حرکت کنه.
کشتی با سرعت در حال پیشروی بود ،اما کوسه ها تقریبا  iداشتند به
نهنگ می رسیدند.
یکی از کوسه ها دهانش را باز کرد و.....

بوبو درحالی که کبریت رو روشن کرد و چشماشو به هم فشار می داد فریاد زد "پناه بگیرید!
".اسکار و ریکو پایین رفتند و نفسشون رو حبس کردند.

!باااااااااااااااااام! بوووووووووووم! باااااااااااااااااااااام
یه دوازده تایی لوازم آتش بازی و راکت که از جشن های سال نو مونده بود ،در آسمان روشن شد.دود غلیظی بشکل یک
اژدهای بزرگ به هوا برخاست.

بوبو ،اسکار و ریکو با اینکه نمی دونستند که صدای اژدهای دریایی چطوریه ،با تمام توان جیغ کشیدند.
کوسه ها برای ی ک لحظه توقف کردند....و شناکنان با وحشت فرار کردند.

نهنگ نجات پیدا کرد! بوبو و ریکو دم زخمی نهنگ را با باند بستند و
اسکارخوشمزه ترین بیسکویت را از تو کشتی آورد.
نهنگ درحالی که از ترس نفسش در سینه اش حبس شده بود گفت " متشکرم
پسرها " ،اگه شما نبودید"......
اسکار گفت " بفرما کیک ،ما با موجودات از این بزرگتر و ترسناک تر هم
روبرو شده ایم.
نهنگ گفت " واقعا  i؟ مگه شما کی هستید".
" من اسکارم و اینم بوبو و ریکوئه  .اسم تو چیه “؟
" کیتی".

بوبو گفت " کیتی با ما بیا ،ما در یک ماموریت نجات بسر
می بریم و یک شناگر ماهر مثل تو کمک خیلی خوبی میتونه
باشه.
کیتی گفت" من دوست دارم بیام ولی باید برگردم خونه.احتمالi
پدر و مادرم نگرانند".
" خیلی حیف شد".خوب ....ما هم باید بریم.خداحافظ کیتی"
کیتی در حالیکه دمشو تکون میداد گفت " خداحافظ ! در
ماموریتون موفق باشین".

هر سه تا دوست لنگرکشتی رو بال کشیدند و به راهشون ادامه دادند.اونا تمام روز در دریا در حال حرکت بودند و درست
در زمانی که بوبوداشت نگران می شد اسکار فریاد زد "خشکی".

بوبو با تلسکوپ نگاهی انداخت و نفس راحتی کشید .یه نفر کنار ساحل با نومیدی داشت دست تکون
می داد.

بسرعت اونا لنگر کشتی رو به آب انداختند و خوشحالی به عرشه کشتی باز گشت.اونا خیلی تشنه و گرسنه بودند و ریکو
با بیسکویت و سوپ گیاهان دریایی ترتیب یه جشن واقعی رو داد.
همه می خواستند تا اونجا که ممکنه هرچه زودتر به خونه شون برگردند لذا بعد از شام حرکت کردند.

اما سفر دریایی بسوی خونه آنچنان هم آسون نبود.ابرهای سیاه آسمون رو پوشیده بود و طوفان نیرومندی به کشتی هجوم
می آورد.
بوبو در حالیکه سعی می کرد در مقابل امواج کشتی را کنترل کنه فریاد زد " در کابین پناه بگیرید".

طوفان نیرومند و نیرومندتر میشد.امواج به کشتی ضربه می زد وکشتی رو می شست و بوبو ،در حالیکه از سرما می
لرزید و به سختی سکان لغزنده کشتی رو نگه داشته بود ،در عرشه تنها مونده بود.

ناگهان یه موج بزرگ به کشتی زد .بوبو در حالیکه به سکان چنگ زده بود فریاد زد" آروم باش".موج با نیروی مهیبی،
در حالیکه عرشه را درمی نوردید ،هرچیزی که سر راهش بود را با خودش برد و بوبو رو انداخت روی عرشه
کشتی....

پای بوبو گیر کرده بود به چیزی و روی امواج معلق بود.اسکاربال سرش فریاد زد " فهمیدم آروم باش ما تو رو از آب
بیرون می کشیم".
اما موج بزرگ دیگری به کشتی ضربه زد.آب و کف دریا دهان و گوش های بوبو را پر کرد.بوبو شنید کسی فریاد می
زد" کشتی داره غرق میشه"سپس بی هوش افتاد.

بوبوچشماشو باز کرد و یه مقدار آب دریا که خورده بود بال آورد و نگاهی به اطراف کرد.
" چه اتفافی افتاده ؟ من کجام ؟".ریکو با ناامیدی گفت " کشتی غرق شد و تمام چیزی که باقی مونده همین یه تکه چوب
دیرک بادبان است.چکار می تونیم کنیم؟ نه غذایی داریم و نه آبی دروسط دریا"....
اسکار با خوشحالی پرید بال گفت " هی اونجا رو نگاه کن چیزی داره میاد طرف ما! ما نجات پیدا کردیم! اون یه کشتیه".

اما اون یه کشتی نبود....

کوسه ها اونا رو محاصره کرده بودند و درحالی که بصورت دایره وار شنا می کردند صدای دندون هاشونوکه بهم می
خورد در میاوردند.
بوبو درحالی که سعی می کرد نلرزه گفت" نترس ،ریکو ما احتیاج به شمشیر داریم".
ریکو دندونشو بهم فشار داد و بزرگ ترین و تیز ترین تیغ هاشو شکست و به اونا داد.
اسکار در حالی که دو تا از تیغ ها رو برداشته بود و سرشو تکون می داد گفت "ما نمی تونیم جلوی اونا رو با اینا
بگیریم ...ما کارمون تمومه".
یکی از کوسه ها لبخند حیله گرانه ایی زد و شیرجه رفت.بوبو فریاد زد اون داره از زیر به ما حمله می کنه محکم نگه
اش دار

آب اطراف ضربه می زد و به کف تبدیل می شد.چیزی با تمام نیرو به دیرک کشتی خورد و اونو پرت کرد کنار .بنظر
اومد دریا شکافته شد و سپس یک جزیره بزرگ از عمق دریا بیرون زد.
اسکاربا ترس فریاد زد " چه اتفاقی داره می افته ؟ این چیه ؟"
هر چیزی بود برای همه ترسناک بود -کوسه ها شناکنان با تمام توان بسرعت دور شدند.

"یه صدای آشنایی گفت " سلم پسرها
بوبو نگاهی به اطراف کرد و با تعجب فریاد زد " کیتی؟!؟ اما چطوری؟!؟ از کجا؟!؟ ولی بعد"....

بوبو در حالیکه باور نمی کرد چشماشو می میمالید .اون یه جزیره نبود بلکه یه نهنگ
بزرگ بود.
کیتی گفت " نترسید این پدرمه،دیروز وقتی که طوفان شروع شد ،من فکر کردم شما
".احتمال iدچار خطر می شوید.با پدرم دوتایی دنبال شما می گشتیم و حال اینجایم
بوبو لبخندی زد و از خستگی نشست اما با خیال راحت و گفت " بموقع بود".
سرانجام اونها نجات پیدا کردند.

بعدا iوقتی که اونها به اسکله رسیدند همه از خونه شون بیرون اومدند تا از اونا استقبال کنند.اونا مجبور بودند
ماجراهاشونو حداقل صد بار تکرار کنند و همه دوست داشتند که پدر کیتی اونا رو به یه نهنگ سواری کوتاه ببره.

غروب همون روز بوبو،اسکار،ریکو و کیتی در اسکله دورهم جمع شده بودند و بیسکویت می خوردند و هر کدام
.داستان هایی در باره ماجراهای دریا می گفتند
سرانجام در حالیکه واقعا  iوقت رفتن به رختخواب بود بوبو پیشنهادی داشت " می خواهید فردا به جستجوی گنج
دزدان دریایی بریم؟"
اسکار ،ریکو و کیتی یک صدا فریاد زدند " پیشنهاد خیلی خوبیه!"
بوبو گفت " بنابر این ...تائید شد! خواب خوبی داشته باشید.فردا سحر در اسکله همدیگر رو می بینیم"....

پایان
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