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Mùa hè tới và Bubu cùng các bạn của mình, thỏ Oskar và nhím Rico rủ nhau đi cắm trại bên bờ 
biển. Họ học chèo thuyền, đào đường hầm trên cát, bơi lội và nhiều trò khác nữa.

Một ngày nọ khi cả bọn đang xây lâu đài cát Bubu nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh trên biển.



“Kho báu kìa!” Bubu vừa la lên vừa nhảy xuống nước và bơi nhanh hết mức có thể.
Khi đến gần cậu nhìn thấy đó chỉ là một cái chai. Nhưng cậu vẫn ngậm lấy nó và bơi trở lại bờ.
Oskar và Rico kéo cậu lên và trong khi Bubu đang hong khô quần áo, Oskar quan sát cái chai. 
“Ồ… có gì đó ở bên trong!”
Rico dùng một cái gai của mình để cậy nút chai ra và lôi ra một chiếc lá cọ có viết chữ trên đó. 
Ba người bạn bắt đầu đọc nó…



Cứu với! 

Tàu của chúng tôi bị đắm ở một hòn đảo 
hoang. 

Thức ăn và nước uống đang cạn dần. 

Và trời rất nóng. 

Làm ơn hãy giúp chúng tôi với.



Ba người bạn liếc nhìn nhau.
Rico nói: “Mình sẽ đi lấy thức ăn và nước uống!”
Oskar đề nghị: “Còn mình sẽ chuẩn bị tàu!”
Bubu vừa chạy vừa la lên: “Mình sẽ đi kiếm bản đồ và la bàn. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tàu sau 
một tiếng nữa!”



Một tiếng sau, tàu đã sẵn sàng và họ nhổ neo.
Oskar ngồi trong cái tổ quạ trên cột buồm, Rico 
kiểm tra buồm và dây thừng, và Bubu điều khiển 
bánh lái theo hướng chỉ của la bàn.
Một cơn gió mạnh thổi qua và tàu lướt đi rất 
nhanh.

Không khí yên tĩnh và khi Bubu định đánh một 
giấc thì bất chợt Oskar la lên:
“Bên phải có cá mập!”



Bubu chụp lấy kính viễn vọng và quan sát.
Một đàn cá mập đang đuổi theo một chú cá voi nhỏ. 

Chú cá voi đã bị thương và đàn cá mập thì 
đã đuổi đến rất gần.

Không thể chần chừ nữa.
 Bubu bẻ lái gấp về bên phải và la lên,

“Oskar!Rico!Một chú cá voi đang gặp nguy hiểm!
Sẵn sàng chiến đấu!



Oskar nhanh chóng tuột xuống, run rẩy vì sợ.
“Chiến đấu? Với những con cá mập đó sao? Không thể nào…”
Rico cũng lo lắng.
“Mình đã nghe những câu chuyện đáng sợ về loài cá mập. Tốt hơn là ta mặc kệ chúng đi. Chúng ta 
còn phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ giải cứu khác nữa.”

“Mình biết…nhưng chú cá voi cũng cần được cứu sống. Và nếu chúng ta không ra tay thì ai sẽ 
giúp cậu ấy đây?” Bubu hỏi.
Oskar liếc nhìn Rico và nói, ngập ngừng, “Có thể cậu nói đúng Bubu. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu 
thế nào?”
“Mình chưa biết, nhưng mình sẽ thử tìm trong khoang tàu. Lát nữa mình sẽ quay lại.”



Bubu nhanh chong xuống khoang tàu và tìm kiếm xung quanh. Nếu tìm thấy một cái lưới đánh 
cá cậu có thể ném nó vào lũ cá mập…hoặc có thể là một cái chuông…hay cái còi làm cho lũ cá 
mập hoảng sợ…
Nhưng không có cái lưới, cái chuông hay cái còi nào cả.
Nhưng có lẽ nếu… Bubu nghĩ
Rồi cậu chụp lấy một cái rương và nhanh chóng lên boong tàu



Trong khi đó Rico đã kéo tất cả buồm lên và thậm chí 
cả khăn trải bàn và khăn tay của cậu nữa. Oskar đang 
ném xuống biển những thứ không cần thiết, để cho 
chiếc tàu nhẹ hơn và đi nhanh hơn.
Chiếc tàu lướt đi rất nhanh, nhưng đàn cá mập đã 
đuổi kịp chú cá voi.
Một con cá mập há miệng ra và…



“Nấp đi!” Bubu la lên, cậu đốt một que diêm và nhắm mắt lại. 
Oskar và Rico nằm xuống và nín thở.



Baaaam! Boooom! Baaaam!
Rất nhiều pháo hoa và pháo sáng, để lại từ dịp tết, được bắn lên trời. Một làn khói dày đặc bốc 
lên từ con tàu và tạo thành một con rồng khổng lồ.

Bubu, Oskar và Rico la to hết mức có thể, mặc dù họ không biết một con rồng kêu như thế nào.
Đàn cá mập dừng lại một chút…và hốt hoảng bơi đi.



Chú cá voi đã an toàn! Bubu và Rico băng bó vết 
thương ở đuôi cho bạn ấy và Oskar mang đến những 
chiếc bánh quy ngon nhất trên tàu.
“Cảm ơn mọi người,” cá voi lúc này đã hít thở bình 
thường trở lại, “nếu không có các bạn…”
“Bạn ăn một miếng bánh đi,” Oskar nói, “tụi mình đã 
từng chiến đấu với những kẻ thù to lớn và đáng sợ 
hơn nhiều,”
Cá voi hỏi “Thật sao? Nhưng các bạn là ai?”
“Mình là Oskar còn đây là Bubu và Rico. 
Bạn tên là gì?”
“Kittie.”

“ Hãy đi cùng tụi mình Kittie,” 
Bubu nói, “tụi mình đang thực hiện 

một cuộc giải cứu và một người bơi giỏi 
như cậu sẽ giúp ích rất nhiều.”
“Mình cũng rất muốn đi,” Kittie nói, “nhưng 
mình phải về nhà. Bố và mẹ có lẽ đang lo 
lắng cho mình.”
“Tiếc thật. Thôi…tụi mình cũng phải đi đây. 
Tạm biệt Kittie!”
Kittie vẫy đuôi nói. “Tạm biệt! Chúc các cậu 
may mắn.”



Thế là ba người bạn lại nhổ neo ra khơi. Họ đi suốt cả ngày và khi Bubu bắt đầu lo lắng liệu họ có 
đi đúng đường không thì Oskar la lên, 
“Đất liền!”

Bubu nhìn qua kính viễn vọng và thở phào nhẹ nhõm – có ai đó trên bờ biển đang vẫy tay một cách 
tuyệt vọng.



Họ nhanh chóng thả neo và những người bị mắc cạn trên đảo vui vẻ lên tàu. Họ đang rất đói và 
khát nên Rico chuẩn bị một bữa ăn với bánh quy và súp rong biển.
Mọi người đều muốn về nhà càng sớm càng tố nên sau bữa tối họ căng buồm ra khơi.



Nhưng hành trình trở về nhà của họ không dễ dàng như vậy. Mây đen che phủ bầu trời và một 
cơn bão dữ dội tấn công chiếc tàu.
“Trốn vào cabin đi, “Bubu vừa la vừa cố gắng giữ cho con tàu vượt lên những con sóng.



Cơn bão ngày càng mạnh hơn. Những con sóng vỗ và tràn vào tàu, trên boong tàu chỉ còn lại 
một mình Bubu run rẩy vì lạnh đang cố giữ lấy bánh lái trơn tuột



Thình lình một con sóng lớn ập xuống con tàu.
“Bám chắc vào!” Bubu vừa la vừa giữ lấy bánh lái.
Con sóng ập xuống boong tàu với một lực mạnh khủng khiếp, cuốn theo tất cả và quăng Bubu ra 
khỏi tàu…



Chân Bubu bị cái gì đó túm lấy và cậu ấy treo lơ lửng phía trên những con sóng.
“Nắm được rồi!” Oskar ở phía trên nói. “Giữ chặt lấy! Tụi mình sẽ kéo cậu lên.”
Nhưng một con sóng khác ào tới. Nước và bọt biển tràn vào tai và miệng Bubu.
“Con tàu đang chìm dần,” Bubu nghe ai đó kêu lên sợ hãi…rồi cậu ngất đi.



Bubu mở mắt, nôn ra một ngụm nước biển và nhìn xung quanh.
“Chuyện gì đã xảy ra? Mình đang ở đâu đây?”
“Chiếc tàu bị đắm rồi,” Rico buồn bã nói. “Tất cả những gì còn lại là khúc gỗ sồi này. Chúng ta 
làm gì bây giờ? Không thức ăn, nước uống và lênh đênh giữa biển cả…”
“Nhìn kìa!” Oskar nhảy lên sung sướng, “có cái gì đó đang tiến về phía chúng ta! Chúng ta được 
cứu rồi! Đó là một con tàu.”



Nhưng không phải thế…



Một đàn cá mập đang bao vây họ và nhe hàm răng sắc nhọn của chúng.
“Đừng sợ,” Bubu cố gắng không run rẩy, “Rico, chúng ta cần những thanh gươm.”
Rico nghiến răng bẻ những cái gai dài và sắc nhất của mình đưa cho mọi người.
“Chúng ta không thể ngăn chúng lại với thứ này…” Oskar cầm lấy hai cái gai và lắc đầu, “chúng 
ta tiêu rồi.”
Một con cá mập cười ranh mãnh rồi lặn xuống biển.
Bubu la lên: “Nó sẽ tấn công từ phía dưới! Bám chặt vào!”



Nước xung quanh bẳn tung tóe thành những bọt biển. Có thứ gì đó đâm vào khúc gỗ sồi với một 
lực rất mạnh và ném nó ra xa. Biển cả dường như tách ra và rồi một hòn đảo khổng lồ nổi lên 
khỏi mặt nước.
Oskar kêu lên sợ hãi “Chuyện gì đang xảy ra? Đó là thứ gì vậy?”
Bất kể đó là thứ gì, nó đang làm mọi người hoảng sợ - đàn cá mập đang bơi đi nhanh hết mức 
có thể.



“Chào các chành trai!” một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Kittie?!” Bubu kinh ngạc reo lên. “Nhưng làm thế nào?!? Cậu từ đâu mà?!?...”



Bubu không thể tin vào mắt mình. Đó không phải là một hòn đảo mà 
là một chú cá voi khổng lồ.
“Đừng sợ,” Kittie nói, “đây là bố mình. Hôm qua khi cơn bão ập tới 
mình nghĩ các bạn có thể gặp nguy hiểm. Bố và mình đã đi tìm các 
bạn và gặp các bạn ở đây.
“Và thật đúng lúc,” Bubu cười và ngồi xuống, vừa mệt mỏi nhưng 
thật nhẹ nhõm. Cuối cùng họ đã an toàn.



Khi họ đến bến cảng, mọi người đã ra chào đón họ. Họ phải thuật lại cuộc phiêu lưu của mình ít 
nhất là hàng trăm lần và mọi người đều muốn bố của Kittie đưa họ đi du ngoạn một vòng.



Buổi tối Bubu, Oskar, Rico và Kittie tụ họp ở bến cảng, ăn bánh quy và kể cho nhau nghe câu 
chuyện về những cuộc phiêu lưu khác trên biển.
Khi đã đến giờ đi ngủ thì bất chợt Bubu có ý kiến.
“Ngày mai các cậu có muốn đi tìm kiếm kho báu của cướp biển không?”
“Ý hay đấy!” Oskar, Rico và Kittie cùng reo lên.
“Quyết định vậy nhé!” Bubu nói. “Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở bến cảng vào lúc bình minh…”



The End
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