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É verão e Bubu, junto com seus amigos Oskar, o coelho, e Rico, o porco espinho, foram para a
praia. Eles estavam aprendendo a navegar, fazendo túneis na areia, nadar, e muitas outras
coisas.
Um dia quando eles estavam construindo um enorme castelo de areia Bubu viu alguma coisa
brilhando no mar.

Bubu gritou “Tesouro” e pulou na água nadando o mais rápido que podia.
Quando ele chegou perto ele viu que era apenas uma garrafa. Ainda assim ele pegou a garrafa com
seus dentes e nadou de volta para a praia.
Oskar e Rico tiraram ele da água, e enquanto Bubu estava secando, Oskar examinava a garrafa.
“Hmm........Tem alguma coisa aqui dentro.”
Rico tirou a rolha com os seus espinhos e tirou de dentro da garrafa uma folha de palmeira com
alguma coisa escrita nela. Os três amigos começaram a ler...

Socorro!
Nos naufragamos em uma ilha isolada.
Nossa comida e água está acabando.
O sol está muito quente.
Por favor envie ajuda.

Os três amigos começaram a trocar ideias.
Rico disse: “Eu vou levar comida e água!”
Oskar propôs “Então eu vou preparar os barcos !”
Bubu já correndo gritou: “Eu vou providenciar os mapas e a bussola. Encontro vocês no navio
em uma hora !”

Em uma hora o navio estava pronto e levantaram
âncora.
Oskar subiu até o ponto de observação na ponta
do mastro, Rico tomava cuidado das velas e
cordas, e bubu estava no timão, seguindo a
direção conforme a bússola.
Havia um vento forte e o navio se movia bem
rápido.

Tudo estava quieto e bem na hora que Bubu
pretendia tirar uma soneca, Oskar gritou
ansiosamente, “Tubarões a direita !”

Bubu pegou o telescópio e observou.
Um grupo de tubarões estava perseguindo uma
pequena baleia. A baleia estava machucada
e os tubarões já estavam bem próximos.

Não há tempo a perder.
Bubu virou o timão rapidamente para a direita e gritou:
“Oskar! Rico! Uma baleia em perigo !
Preparem-se para a batalha!“

Oskar subiu em segundos, tremendo de medo.
“Batalha? Com os temíveis tubarões? Impossivel...“
Rico também estava preocupado.
“Eu escutei histórias horriveis sobre os tubarões. É melhor deixar eles sozinhos. Nós estamos em
uma missão de resgate e temos que correr.“

“Eu sei.... Mas a baleia também preisa ser resgatada. E se nós não ajudarmos quem vai ?“
Perguntou Bubu.
Oskar trocou gestos com Rico e disse, sem muita certeza:
“Talvez você esteja certo, Bubu. Mas como nós vamos conseguir lutar contra os tubarões?“
“Eu não sei ainda, mas eu vou procurar no porão. Logo estou de volta.“

Bubu rapidamente desceu no porão o observou o que havia lá. Se ele pudesse encontrar uma
rede e atirar acima dos tubarões...ou talvez um canhão...ou talvez um desses apitos especiais
que amedrontam os tubarões...
No entanto não havia rede, nem canhão, ou apito.
Então Bubu pensou: Mas e se ......
Então ele pegou uma carga no peito e correu para o deck.

Durante esse tempo Rico içou todas as velas e usou
até o pano de mesa e os guardanapos para ajudar.
Oskar estava jogando no mar tudo que era
desnecessário, para deixar o navio mais leve e rápido.
O navio estava avançando em alta velocidade, mas os
tubarões já estavam alcançando a baleia.
Um dos tubarões abriu a boca e .....

“Tapem os olhos!“ gritou Bubu, acendendo um bastão e fechando os olhos.
Oskar e rico se abaixaram e seguraram a respiração.

Baaaam! Boooom! Baaaam!
Dúzias de fogos de artifício e foguetes, que sobraram da celebração de ano novo, explodiram no
céu. Uma fumaça densa saiu do navio e se transformou em um enorme dragão do mar.

Bubu, Oskar e Rico começaram a gritar o mais alto que podiam, mesmo que eles não
estivessem certos de como deveria ser o som de um dragão do mar.
Os tubarões pararam por um momento ..... e ..... nadaram para longe em pânico.

A baleia está salva! Bubu e Rico fizeram um curativo na
cauda machucada e Oskar trouxe os biscoitos mais
saborosos que havia no navio.
“Muito obrigada meninos“, falou a baleia quando ela
conseguiu recuperar a respiração, “Se não fosse por
vocês....“
“Tranquilo“, disse Oskar, “Nós já lidamos com criaturas
muito maiores e mais apavorantes.“
“Verdade? Mas quem são vocês ?“ perguntou
a baleia.
“Eu sou Oskar e esses são Bubu e Rico.
E você ? Qual é o seu nome ?“
“Kittie.“

“Venha com a gente Kittie“,
disse Bubu, “Nós estamos em uma
missão de resgate e um mergulhador com
habilidade como você será de muita ajuda.“
“Eu gostaria de ir“, disse Kittie, “Mas eu tenho
que voltar para casa. Minha mãe e meu Pai
provavelmente já devem estar preocupados.“
“Que pena ! Bem... nós também temos que ir.
Tchau Kittie !“
“ Tchau ! E boa sorte com a missão.“ Kittie
balançou a cauda.

Os três amigos levantaram a âncora e continuaram a navegar.
Bubu começou a ficar preocupado se eles estavam indo para a direção correta, Oskar gritou,
“Terra !“

Bubu olhou pelo telescópio e respirou aliviado – alguém na costa estava pedindo ajuda
desesperadamente.

Logo eles baixaram a âncora e os naufragos felizes subiram a bordo. Eles estavam realmente
famintos e com sede, Rico preparou um banquete com biscoitos e sopa de algas marinhas.
Todos queriam ir para casa o mais cedo possível e após o jantar eles levantaram a âncora.

Mas a viagem de retorno para casa não seria tão fácil. Nuvens negras cobriram o céu e uma forte
tempestade atingiu o navio .
“Protejam-se na cabine!“, gritou Bubu enquanto tentava manter o navio sem virar contra as ondas.

A tempestade começou a ficar cada vez mais forte. As ondas estavam batendo e passando por
cima do navio e Bubu estava sozinho no convés, tremendo com o frio ele mal conseguia manter
o timão.

De repente uma onda enorme passou por cima do navio.
“Segurem-se !“, gritou Bubu segurando-se no timão.
A onda estourou no convés com uma força muito grande, limpando tudo por onde passava e
jogou Bubu para fora do navio...

As pernas de Bubu foram pegas por alguma coisa e ele ficou suspenso sobre as ondas.
“Gotcha!” gritou Oskar acima dele. “Segure-se ! Nós vamos te tirar dessa.“
Mas outra onda muito grande pegou o navio. A água e espuma do mar encheram as orelhas e
boca de Bubu.
“O navio está afundando...“, ele ouviu alguém gritar com medo... Depois perdeu a consciência.

Bubu abriu os olhos e cuspiu um gole da água do mar e olhou para os lados.
“O que aconteceu ? Onde estou ?“
“O navio afundou“ disse Rico deseperadamente. “Tudo o que sobrou foi um pedaço do mastro.
O que vamos fazer ? Nós não temos comida e nem água no meio do mar...“
“Hey, olhe lá !“ pulou Oskar com alegria, “Alguma coisa vem vindo para cá ! Nós estamos
salvos ! É um navio.“

Mas não era...

Os tubarões cercaram eles e começaram a nadar em círculos, rangendo os dentes.
“Não se assuste !“ disse Bubu tentando não tremer, “Rico, nós precisamos de espadas.“
Rico usou os seus dentes, retirou lascas com as pontas mais afiadas da madeira e deu para todos
segurarem na mão.
“Nós não podemos parar eles apenas com isso...“ disse Oskar com duas lascas e balançando a cabeça,
“Nós estamos perdidos.“
Um dos tubarões sorriu e mergulhou.
Bubu gritou “Ele vai atacar a gente por baixo ! Segurem-se !“

A água ao redor bateu e transformou-se em espuma. Alguma coisa bateu no mastro com força
imensa e jogou ele a distância. Parecia que o mar se quebrou e então uma ilha imensa emergiu
da profundidade.
“O que está acontecendo ? O que é isso ?“ gritou Oskar aterrorizado.
Seja o que for, foi apavorante para todo o mundo – os tubarões nadaram para longe o mais
rápido que puderam.

“Oi meninos !“ disse uma voz familiar.
“Kittie?!?” disse Bubu olhando ao redor com surpresa. “Mas como ?!?
E de onde ? Mas então...“

Bubu passou a mão nos olhos sem acreditar. A ilha não era uma ilha
mas uma grande baleia.
“Não se assustem“, disse Kittie, “Esse é o papai. Quando a
tempestade começou ontem eu imaginei que vocês poderiam estar
em perigo. Junto com papai nós começamos a procurar por vocês e
aqui estamos.“
“E no tempo certo“, sorriu Bubu, enquanto se sentava exausto, mas
aliviado. Ao menos todos estão a salvo.

Mais tarde quando eles chegaram no porto, todos vieram para dar boas vindas. Eles tiveram
que contar a aventura pelo menos uma cem vezes, e todos queriam dar uma volta com o
Pai de Kittie.

De manhã, Bubu, Oskar, Rico e Kittie se juntaram no pier, comeram biscoitos e contaram uns para
os outros histórias sobre aventuras no mar.
No final estava realmente no tempo de ir para a cama quando Bubu teve uma idéia.
“Vocês gostaria de iniciar a busca de um tesouro pirata amanhã ?“
“Grande idéia !“ exclamaram Oskar, Rico e Kittie todos juntos.
“Então...decidido !“ disse Bubu. “Tenham uma boa noite. Encontro vocês no pier de manhã cedo...“
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