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Bubu, micuța vulpe era foarte emoționată. Marele concurs numit „Eroul munților” urma să aibă loc 
mâine. Cele mai curajoase și cele mai puternice animale și oameni urmau să ia parte la concurs.



Bubu dorea să vadă concursul și să întâlnească cei mai cunoscuți eroi ai lumii. Așa că a studiat cu 
atenție harta. Concursul urmează să aibă loc în munți, pe tărâmul bufniței magician, Boran. Bubu 
urma să călătorească mult a doua zi...



În acea seară i-a fost imposibil lui Bubu să adoarmă până târziu în noapte. Privea vârful muntelui 
din depărtare și visa cu ochii deschiși despre concurs. Aștepta cu nerăbdare sosirea dimineții.



Dimineața s-a trezit devreme, și-a periat dinții și a servit micul dejun în grabă. Îl aștepta un drum 
lung, deci a mâncat pe săturate. Micul dejun, pregătit de mama sa era delicios.



Bubu i-a promis mamei sale că va fi atent și că se va întoarce înainte de lăsarea serii, 
și apoi a plecat în grabă spre munte. El a trecut pe lângă pajiști, a mers pe dealuri stâncoase, și 
dintr-odată, în timp ce traversa râul, a auzit un strigăt de ajutor...



Bubu s-a uitat de jur împrejur și a vazut un gândac ce căzuse în râu. Malul râului era prea abrupt 
pentru gândăcel - și nu putea ieși din râu! - și dădea din picioare și antene speriat.



Bubu a căutat un obiect care să-i servească drept plută sau un băț, dar nu a găsit nimic care să-i 
fie de ajutor. Deoarece timpul trecea în defavoarea lui, Bubu a hotărât să-și vâre coada în apa rece 
ca gheața și i-a strigat gândăcelului să se cațere pe ea.



În scurt timp gândăcelul era întins pe iarbă, bucurându-se de razele soarelui – frânt de oboseală 
dar foarte bucuros pentru că a fost salvat. Bubu era și el obosit, dar nu avea timp de odihnă. Și-a 
stors coada care era îmbibată cu apă și s-a grăbit să ajungă la concurs.



Nu peste multă vreme a observat un iepuraș care plângea amarnic. Își pierduse o mănușă și nu 
putea s-o găsească.



Bubu era grăbit să ajungă la concurs, dar a decis să-l ajute pe iepuraș. S-a aplecat și a început să 
adulmece cu nasul său fin în căutarea mănușii iepurașului. Acesta era pe urmele lui, plin de 
speranță.



În scurt timp Bubu a găsit mănușa ce căzuse pe cărare. Nimic nu-i poate scăpa nasului fin al unei 
vulpi. Iepurașul a fost foarte fericit și cu un zâmbet larg a țopăit spre casă mulțumit că și-a 
recuperat mănușa. Bubu s-a grăbit să ajungă la munte.



În timp ce urca pe cărarea abruptă a muntelui, Bubu a întâlnit trei furnici roșii care duceau o ușă 
nouă pentru observatorul furnicilor localizat sus pe munte – furnicile păzeau pădurea de incendii 
din acel observator. Ușa era prea grea și cele trei furnic abia mai  puteau respira.



Bubu a decis să le ajute, deși era deja în întârziere de la concurs. El a luat ușa grea și împreună 
cu furnicile a dus-o până sus pe munte.



În cele din urmă au ajuns la observatorul furnicilor și împreună au reușit să pună ușa la locul ei. 
Furnicile s-au așezat pe iarbă, obosite și mulțumite. Și Bubu era obosit dar nu avea timp de 
odihnă; și-a continuat drumul spre vârful muntelui.



Când a ajuns în vârf concursul luase sfârșit. Săgeți rupte, ținte și săbii erau împrăștiate peste tot 
pe pajiște...dar toți eroii plecaseră.



Bubu s-a așezat trist. Își dorea atât de mult să vadă concursul și să-i întâlnească pe cei mai mari 
eroi ai lumii, dar a ratat totul.



Dintr-o dată a auzit o bătaie de aripi. A privit în sus și a văzut bufnița magician, Boran, în fața sa.
„Nu fi trist, Bubu. Nu ai ratat nimic interesant. Privește, am ceva special pentru tine” și bufnița i-a 
înmânat un cristal pe care scria „Eroul munților”. Era cel mai mare premiu oferit în concurs!
“Dar…de ce?” a întrebat Bubu surprins. “Nu am făcut nicio faptă eroică.”

“Există oare o mai mare faptă eroică decât toate micile fapte pe care le-ai făcut azi?” a zâmbit 
Boran. “Ai ratat concursul pe care doreai atât de mult să-l vezi, doar ca să-i ajuți pe gândăcel, pe 
iepuraș și pe furnici. Tu ești adevăratul erou al muntelui.”



Bubu a reușit să ajungă acasă înainte de cină și le-a povestit părinților săi tot ceea ce s-a 
întâmplat. Toți cei de acasă au fost multumiți și foarte mândri de el. După cină, Bubu s-a culcat 
fiind obosit dar și mulțumit. Avea nevoie de un somn bun – poate că mâine îl așteaptă alte aventuri 
grozave și lucruri bune de făcut.
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