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Nadeszło lato i Bubu wraz ze swoimi przyjaciółmi królikiem Oskarem i jeżykiem Rico wybrali się 
na obóz letni nad morze. Uczyli się żeglować, kopali tunele w piasku, pływali i robili wiele innych 
rzeczy. 
Pewnego dnia, kiedy budowali wielki zamek z piasku, Bubu zauważył coś błyszczącego w 
morzu.



"Skarb!" zawołał Bubu wskakując do wody i płynąc tak szybko, jak tylko mógł. 
Kiedy podpłynął bliżej zobaczył, że była to tylko butelka.
Chwycił ją jednak zębami i popłynął z powrotem do brzegu…
Oskar i Rico wyciągnęli go z wody i, gdy Bubu schnął, Oskar obejrzał butelkę.
- Hmm… coś jest w środku!
Rico jednym ze swoich kolców wyciągnął korek i wydobył palmowy liść z jakimiś napisami. Trójka 
przyjaciół zaczęła czytać...



Pomocy! 

Rozbiliśmy się na samotnej wyspie. 

Kończy nam się jedzenie i picie. 

Słońce bardzo grzeje. 

Proszę, przyślijcie nam pomoc!



Trójka przyjaciół wymieniła spojrzenia.
- Ja wezmę jedzenie i wodę! - powiedział Rico.
- To ja przygotuję żagle! - zaproponował Oskar.
- A ja pójdę po mapy i kompas. Spotkajmy się na statku za godzinę! - wykrzyknął Bubu już biegnąc.



W ciągu godziny statek stał gotowy z podniesioną 
kotwicą.
Oskar wdrapał się na bocianie gniazdo na szczyt 
masztu, Rico zajmował się żaglami i linami, a 
Bubu stał za sterem kierując się wskazaniami 
kompasu.
Był mocny wiatr i statek poruszał się bardzo 
szybko.

Było spokojnie i właśnie kiedy Bubu miał zamiar 
uciąć sobie drzemkę, Oskar wykrzyknął 
zaniepokojony: 
- Rekiny po prawej!



Bubu chwycił lunetę i spojrzał.
 Kilka rekinów goniło małego wieloryba.

 Wieloryb był ranny,
 a rekiny były już bardzo blisko.

Nie było czasu do stracenia.
Bubu skręcił ster ostro w prawo i krzyknął:

- Oskar! Rico! Wieloryb w niebezpieczeństwie! 
Przygotujcie się do walki!



Oskar zszedł momentalnie na dół drżąc ze strachu. 
- Walka? Ze strasznymi rekinami? Niemożliwe…
Rico także był zmartwiony.
- Słyszałem straszne historie o rekinach. Lepiej zostawić je w spokoju. Poza tym mamy misję 
ratunkową i musimy się spieszyć.

- Wiem… ale wieloryb także potrzebuje ratunku. Jeśli my mu nie pomożemy, to kto to zrobi? - 
zapytał Bubu.
Oskar wymienił spojrzenia z Rico i powiedział niepewnie:
 - Może masz rację, Bubu. Ale jak mamy zamiar walczyć z rekinami?
- Jeszcze nie wiem, ale przeszukam ładownię. Za chwilę wracam.



Bubu szybko zszedł do ładowni i rozejrzał się. Gdyby znalazł sieć rybacką i zarzucił ją na rekiny… a 
może armata… a może któryś z tych specjalnych gwizdków, które odstraszają rekiny…
Ale nie było tam ani sieci rybackiej, ani armaty, ani gwizdka.
A może jeśli… pomyślał Bubu.
I złapał jedną ze skrzyń i pospieszył na pokład.



W tym czasie Rico podniósł wszystkie żagle, a nawet 
obrus i swoją chusteczkę do nosa. Oskar wyrzucał do 
morza wszystko, co było niepotrzebne, żeby statek był 
lżejszy i szybszy.
Statek zbliżał się z dużą szybkością, ale rekiny prawie 
już doścignęły wieloryba. Jeden z rekinów otworzył 
swoje szczęki i...



 -Kryjcie się! - wykrzyknął Bubu, zapalając zapałkę i zamykając oczy. 
Oskar i Rico skulili się wstrzymując oddech.



Baaaam! Boooom! Baaaam!
Tuzin fajerwerków i petard, pozostałych z obchodów Nowego Roku, rozgrzmiało na niebie. 
Gęsty dym uniósł się ze statku i uformował się w wielkiego smoka morskiego.

Bubu, Oskar i Rico zaczęli krzyczeć tak głośno jak potrafili, chociaż nie byli pewni, jak powinien 
brzmieć odgłos smoka morskiego.
Rekiny zatrzymały się na moment… i odpłynęły w popłochu.



Wieloryb był bezpieczny! Bubu i Rico opatrzyli mu 
zraniony ogon a Oskar przyniósł najsmaczniejsze 
ciasteczka z zapasów statku.
- Dziękuję, chłopcy - powiedział wieloryb, kiedy w 
końcu złapał oddech, - gdyby nie wy…
- Bułka z masłem - odpowiedział Oskar - mieliśmy już 
do czynienia z większymi i straszniejszymi 
stworzeniami.
- Naprawdę? Kim właściwie jesteście? - zapytał 
wieloryb.
- Ja jestem Oskar, a to jest Bubu i Rico. 
A jak ty masz na imię?
- Kittie.

                - Chodź z nami Kittie - powiedział 
   Bubu - bierzemy udział w misji 

ratunkowej, a taki świetny pływak jak ty, 
będzie bardzo pomocny.
- Chciałabym pójść - powiedziała Kittie - ale 
muszę wracać do domu. Mama i tata 
pewnie już się martwią.
- Szkoda. Cóż… my również musimy już iść. 
Do zobaczenia, Kittie!
- Do zobaczenia! I powodzenia w waszej 
misji - Kittie pomachała ogonem.



Trójka przyjaciół podniosła kotwicę i postawiła żagiel. Płynęli przez cały dzień i gdy już Bubu zaczął 
się martwić, czy płyną w dobrą stronę, 
Oskar krzyknął,
- Ziemia!

Bubu popatrzył przez lunetę i odetchnął z ulgą - ktoś na brzegu desperacko machał.



Wkrótce zrzucili kotwicę i szczęśliwi rozbitkowie dostali się na pokład.
Byli bardzo głodni i spragnieni, a Rico przygotował prawdziwą ucztę z ciasteczek i zupy z trawy 
morskiej.
Wszyscy chcieli jak najszybciej wrócić do domu, więc po obiedzie postawiono żagle.



Jednak ich podróż do domu nie była łatwa. Ciemne chmury zakryły niebo i potężny sztorm 
uderzył w statek.
- Ukryjcie się w kabinie - krzyknął Bubu próbując utrzymać statek pionowo na falach.



Sztorm robił się coraz silniejszy. Fale uderzały w statek i przelewały się przez niego, podczas gdy 
Bubu pozostawiony sam na pokładzie, drżąc z zimna, ledwie mógł utrzymać śliski ster. 



Nagle wielka fala przeszła nad statkiem.
- Trzymać się! - wykrzyknął Bubu kurczowo trzymając ster.
Fala rozbiła się z wielką siłą o pokład zmywając z niego wszystko po drodze i wyrzucając Bubu 
za pokład...



Coś złapało Bubu za nogi i zawisł tuż nad falami.
- Mam cię! - krzyknął nad nim Oskar -Trzymaj się! Wciągniemy cię.
Ale kolejna wielka fala uderzyła w statek. Woda i morska piana wypełniła usta i uszy Bubu.
- Statek tonie - usłyszał czyjś zaniepokojony krzyk… potem stracił przytomność.



Bubu otworzył oczy, wypluł wodę morską  i rozejrzał się.
- Co się stało? Gdzie jestem?
- Statek zatonął - powiedzał smutno Rico. - Wszystko, co zostało to ten kawałek masztu. Co my 
zrobimy? Bez jedzenia i wody, na środku morza…
- Hej, popatrzcie tam! - podskoczył radośnie Oskar -coś płynie w naszą stronę! Jesteśmy 
uratowani! To statek!



Ale to nie by  statek...ł



Rekiny okrążyły ich i zaczęły pływać w kółko zgrzytając zębami.
- Nie bój się - powiedział Bubu próbując nie drżeć - Rico, potrzebujemy mieczy.
Rico zacisnął zęby, złamał swoje najdłuższe i najostrzejsze kolce i wręczył im je.
- Nie możemy ich tym powstrzymać…- powiedział Oskar biorąc dwa kolce i kręcąc głową - 
jesteśmy zgubieni.
Jeden z rekinów uśmiechnął się przebiegle i zanurkował.
- Zaatakuje nas od spodu. Trzymać się! - krzyknął Bubu.



Woda wokoło chlusnęła i zapieniła się. Coś uderzyło w maszt z ogromną siłą i odrzuciło go. 
Wydawało się jakby morze się rozstąpiło i wielka wyspa wyłoniła się z głębin.
 - Co się dzieje? Co to jest? - krzyknął przerażony Oskar.
Cokolwiek to było, przeraziło wszystkich - rekiny pouciekały tak szybko, jak tylko mogły.



- Witajcie, chłopcy! - powiedział znajomy głos.
- Kittie?!? - krzyknął Bubu rozglądając się zaskoczony - Ale jak?!? 
Skąd?!? I wtedy...



Bubu przetarł oczy z niedowierzania. Wyspa nie nie była wyspą, tylko 
ogromnym wielorybem.
- Nie bój się - powiedziała Kittie -to mój tata. Kiedy wczoraj zaczął się 
sztorm, pomyślałam, że możecie być w niebezpieczeństwie. Razem 
z tatą szukaliśmy was, i oto jesteśmy.
- W samą porę - uśmiechnął się Bubu i usiadł wyczerpany, choć z 
ulgą. W końcu byli bezpieczni.



Kiedy później weszli do portu, każdy wyszedł, by ich powitać. Musieli opowiedzieć swoje 
przygody przynajmniej sto razy, a każdy chciał, żeby tata Kittie wziął go na krótką 
przejażdżkę.



Wieczorem Bubu, Oskar, Rico i Kittie zebrali się w przystani, jedli ciasteczka i opowiadali 
sobie morskie przygody.
W końcu przyszedł czas na pójście do łóżka, kiedy Bubu wpadł na pomysł.
- Czy chcecie jutro wyruszyć na poszukiwanie skarbu piratów?
- Świetny pomysł! - krzyknęli razem Oskar, Rico i Kittie.
- Zatem… postanowione! - powiedział Bubu – Śpijcie dobrze. Spotkamy się jutro w przystani 
o świcie…" 



Koniec
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