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Vara a venit şi Bubu, împreună cu prietenii lui, Oskar iepuraşul şi Rico ariciul au plecat în tabără
la mare. Ei învăţau să navigheze, să sape tuneluri în nisip, să înoate şi multe alte lucruri.
Într-o zi, în timp ce construiau un castel uriaş din nisip, Bubu a observat ceva sclipind pe apă.

„O comoară!” a strigat Bubu sărind în apă şi înotând cât de repede putea.
Când s-a apropiat a descoperit că nu era decât o sticlă. Totuşi a înşfăcat-o cu dinţii şi a înotat înapoi
la ţărm…
Oskar şi Rico l-au scos din apă şi în timp ce Bubu se usca, Oskar s-a uitat la sticlă.
„Hmm… are ceva înăuntru!”
Rico a tras dopul cu unul din ţepii săi şi a scos afară o frunză de palmier cu ceva scris pe ea. Cei trei
prieteni au început să citească…

Ajutor!
Am naufragiat pe o insulă pustie.
Rezervele de mâncare şi apă sunt pe terminate.
Căldura e imensă.
Vă rugăm, ajutaţi-ne!

Cei trei prieteni s-au uitat unul la altul.
„Eu iau mâncare şi apă” a spus Rico.
„Apoi, eu pregătesc pânzele!” a propus Rico.
„Iar eu merg după hărţi şi busolă. Ne întâlnim la corabie într-o ora!” a strigat Bubu deja alergând.

Într-o oră corabia era pregătită şi ancora ridicată.
Oskar s-a urcat în cuibul corbului în vârful
catargului, Rico avea grijă de pânze şi de frânghii,
iar Bubu era la timonă şi urma direcţia indicată de
busolă.
Era un vânt puternic şi corabia înainta cu viteză.

Totul era liniştit şi chiar când Bubu se pregătea să
tragă un pui de somn, Oskar a strigat neliniştit,
„Rechini la dreapta!”

Bubu a luat telescopul şi s-a uitat.
Un banc de rechini urmăreau o mică balenă.
Balena era rănită şi rechinii erau deja foarte aproape.
Nu era timp de pierdut.

Bubu a întors timona brusc spre dreapta şi a strigat,
„Oskar! Rico! O balenă în pericol! Pregătiţi-vă de bătălie!”

Oskar a coborât jos în câteva secunde, tremurând de frică.
„Bătălie? Cu rechinii fioroşi? Imposibil…”
Rico era şi el îngrijorat.
„Am auzit poveşti îngrozitoare despre rechini. Mai bine-i lăsăm în pace. Şi noi suntem într-o
misiune de salvare şi trebuie să ne grăbim.”

„Ştiu… dar balena are şi ea nevoie să fie salvată. Şi dacă n-o ajutăm noi, atunci cine?” întrebă
Bubu.
Oskar schimbă o privire cu Rico şi zise nesigur,
„Poate că ai dreptate, Bubu. Dar cum o să luptăm noi cu rechinii?”
„Nu ştiu încă, dar voi căuta în cală. Vin imediat.”

Bubu coborî repede în cală şi se uită în jur. Dacă ar fi găsit o plasă de pescuit să o arunce peste
rechini… sau poate un tun… sau poate nişte fluiere din acelea speciale să sperie rechinii…
Dar nu era nicio plasă, niciun tun şi niciun fluier.
Dar dacă… se gândi Bubu.
Apoi înşfăcă o lădiţă şi se grăbi cu ea spre punte.

În timpul acesta Rico întinsese toate pânzele, chiar şi
faţa de masa şi batista. Oskar aruncase în mare tot ce
nu era necesar, pentru a face corabia mai uşoară să
înainteze mai repede.
Corabia înainta la viteză maximă, dar rechinii
ajunseseră deja la balenă.
Unul din ei îşi deschise fălcile şi…

„Preiau comanda!” strigă Bubu, aprinzând un chibrit şi acoperindu-şi ochii.
Oskar şi Rico se lăsară jos şi îşi ţinură respiraţia.

Baaaam! Boooom! Baaaam!
O duzină de artificii şi petarde, rămase de la Anul Nou, se aprinseră pe cer. Un fum gros se ridică
dinspre corabie, sub forma unui imens dragon de mare.

Bubu, Oskar şi Rico începură să ţipe cât de tare putură, deşi nu ştiau exact cum ar trebui să
sune un dragon de mare.
Rechinii se opriră o clipă… şi se îndepărtară panicaţi.

Balena era în siguranţă! Bubu şi Rico îi bandajară
coada rănită iar Oskar îi aduse cei mai gustoşi biscuiţi
de pe corabie.
„Mulţumesc, băieţi,” zise balenă când în sfârşit îi veni
inima la loc, „dacă nu eraţi voi…”
„Un fleac”, zise Oskar, „am avut de-a face cu creaturi
mai mari şi mai fioroase.”
„Serios? Dar cine sunteţi voi?” întrebă balena.
„Eu sunt Oskar iar aceştia sunt Bubu şi Rico.
Dar pe tine cum te cheamă?”
„Kittie.”

„vino cu noi, Kittie,” zise Bubu,
„
Suntem într-o misiune de salvare şi un
înotător priceput ca tine ne-ar fi de mare
ajutor.”
„Mi-ar plăcea să vin,” spuse Kittie, „dar
trebuie să mă întorc acasă. Mami şi Tati
sunt probabil deja îngrijoraţi.”
„Păcat. Păi… şi noi trebuie să plecăm. La
revedere, Kittie!”
„La revedere! Şi noroc în misiune,” dădu
Kittie din coadă.

Cei trei prieteni au ridicat ancora şi au pornit. Au navigat întreaga zi şi chiar când Bubu începuse să
se îngrijoreze că nu merg în direcţia potrivită,
Oskar a strigat „Pământ!”

Bubu s-a uitat prin telescop şi a respirat uşurat – cineva de pe mal făcea din mână cu disperare.

În curând au coborât ancora şi naufragiaţii, fericiţi, au urcat la bord. Erau foarte înfometați şi
însetaţi, iar Rico le-a pregătit un adevărat festin cu biscuiţi şi supă din iarbă de mare.
Toţi voiau să meargă acasă cât de repede posibil, aşa că după cină au plecat.

Dar călătoria de întoarcere nu avea să fie atât de uşoară. Nori negri au acoperit cerul şi o furtună
puternică s-a năpustit asupra corabiei.
„Ascundeţi-vă în cabină!” a strigat Bubu încercând să ţină corabia dreaptă împotriva valurilor.

Furtuna se făcu din ce în ce mai puternică. Valurile loveau corabia şi Bubu, rămas singur pe
punte, tremurând de frig, abia se mai putea ţine de timona alunecoasă.

Deodată un val uriaş a măturat corabia.
„Ţineţi-vă bine!” a strigat Bubu agăţându-se de timonă.
Valul s-a spart pe punte cu o putere îngrozitoare, măturând totul în cale şi aruncându-l pe Bubu
peste bord…

Picioarele lui Bubu au fost însă prinse de cineva, iar el atârna deasupra valurilor.
„Te-am apucat!”strigă Oskar deasupra lui. „Ţine-te bine! te tragem înapoi!”
Dar alt val uriaş lovi corabia. Gura şi urechile lui Bubu fură umplute cu apă şi spumă.
„Corabia se scufundă,” auzi pe cineva ţipând de spaimă… şi apoi nu mai ştiu nimic.

Bubu deschise ochii, scuipă o gură de apă sărată şi se uită în jur.
„Ce s-a întâmplat? Unde sunt?”
„Corabia s-a scufundat,” zise Rico cu disperare. „Tot ce a rămas este bucata asta de catarg. Ceo să ne facem? N-avem mâncare, n-avem apă, în mijlocul mării…”
„Hei, uite acolo!” sări Oskar în sus de bucurie,
„ceva vine spre noi! Suntem salvaţi! este o corabie.”

Dar nu era o corabie…

Rechinii îi înconjurară şi începură să înoate în cerc arătându-şi dinţii.
„Nu vă speriaţi,” zise Bubu încercând să nu tremure, „Rico, avem nevoie de săbii.”
Rico îşi încleştă dinţii, smulse cei mai lungi şi mai ascuţiţi ţepi şi li-i dădu.
„Nu-i putem opri cu ăştia…” spuse Oskar luând doi ţepi şi dând din cap, „suntem pierduţi.”
Unul dintre rechini rânji viclean şi se scufundă.
„Ne va ataca de dedesubt! Ţineţi-vă bine!” strigă Bubu.

Apa din jurul lor fu împroşcată şi făcu spume.
Ceva lovi catargul cu o putere imensă şi îl aruncă într-o parte. Părea că marea se despicase şi o
insulă uriaşă se ridica din adâncuri.
„Ce se întâmplă? Ce-i asta?” strigă Oskar înspăimântat.
Orice ar fi fost, speriase pe toată lumea – rechinii fugeau înotând cât puteau de repede.

„Bună băieţi!” spuse o voce cunoscută.
„Kittie?!?” exclamă Bubu uitându-se în jur mirat.
„Dar cum?!? De unde ?!? Dar atunci…”

Bubu se frecă la ochi cu neîncredere. Insula nu era insulă ci o balenă
uriaşă.
„Nu vă temeţi,” spuse Kittie, „acesta este Tati. Când a început furtuna
ieri m-am gândit că aţi putea fi în pericol. Împreună cu Tati am plecat
să vă căutăm şi iată-ne.”
„Şi chiar la timp,” zâmbi Bubu şi se aşeză extenuat dar uşurat. În
sfârşit erau în siguranţă.

Când intrară în port mai târziu, toată lumea ieşise să-i întâmpine. Trebuiră să povestească
aventurile de cel puţin o sută de ori şi toţi voiau să-i plimbe tatăl lui Kittie puţin.

Seara, Bubu, Oskar, Rico şi Kittie s-au adunat pe ţărm, au mâncat biscuiţi şi şi-au spus
poveşti cu aventuri pe mare.
La sfârşit era timpul să meargă la culcare când Bubu veni cu o idee.
„Vreţi să mergem mâine să căutăm comoara piraţilor?”
„Ce idee grozavă!” au exclamat Oskar, Rico şi Kittie într-un glas.
„Deci, am hotărât!” a spus Bubu. „Noapte bună. Ne vedem pe ţărm în zori…”
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