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Vera erdhi dhe Bubu-ja bashkë me miqtë e tij lepurin Oskar dhe iriqin Riko shkuan në një kamp 
veror në breg të detit. Ata po mësonin të lundronin, të gërmonin tunele në rërë, të notonin dhe 
shumë gjëra të tjera.
Një ditë ndërsa po ndërtonin një kala të madhe prej rëre Bubu-ja vuri re diçka që xixëllonte në 
det.



“Thesar!” thirri Bubu-ja duke u hedhur në ujë dhe duke notuar sa më shpejt të kishte mundësi.
Kur u afrua ai zbuloi se ishte thjesht një shishe. Megjithatë ai e kapi me dhëmbët e tij dhe u kthye me 
not tek bregu…
Oskar dhe Riko e ndihmuan atë të dilte nga uji dhe ndërsa Bubu-ja po thahej, Oskar e pa me kujdes 
shishen, “Hmm…nuk paska asgjë brenda!”
Riko ja hoqi tapën me një prej gjembave të tij dhe nxorri jashtë një gjethe palme me diçka të shkruar 
në të. Tre miqtë filluan të lexojnë…



Ndihmë! 

Na është prishur anija në një ishull të vetmuar. 

Ushqimi dhe uji po na mbarojnë. 

Dielli është shumë i nxehtë. 

Ju lutemi na dërgoni ndihmë!



Tre miqtë panë njëri-tjetrin.
“Unë po marr ushqim dhe ujë!” tha Riko
“Atëherë unë do të pregatis velat!” propozoi Oskar.
“Ndërsa unë po shkoj për harta dhe kompas. Takohemi në anije pas një ore!” thirri 
Bubu-ja duke vrapuar.



Pas një ore anija ishte gati dhe spiranca u ngrit.
Oskar u ngjit në vendvrojtimin që gjendej në majë 
të direkut, Riko po merrej me velat dhe litarët, dhe 
Bubu-ja ishte në timon duke ndjekur drejtimin me 
kompas.
Frynte erë e forte dhe anija lëvizte shumë shpejt.

Gjithshka ishte e qetë dhe pikërisht kur Bubu-ja 
mendoi të merrte një sy gjumë, Oskar thirri i 
shqetësuar, “Peshkaqenë djathtas!”



Bubu-ja rrëmbeu teleskopin dhe pa.
Një tufë me peshkaqenë po ndiqnin një balenë të vogël. 

Balena ishte plagosur dhe peshkaqenët
 ishin tashmë shumë afër.

Nuk duhej humbur kohë. Bubu-ja ktheu
 timonin me shpejtësi nga e djathta dhe thirri,

“Oskar! Riko! Një balenë është në rrezik!
 Përgatituni për betejë!”



Oskar zbriti poshtë brenda disa sekondash, duke u dridhur nga frika.
“Luftë? Me peshkaqenë të frikshëm? E pamundur…”
Edhe Riko ishte i shqetësuar.
“Kam dëgjuar histori të tmerrëshme për peshkaqenët. Është më mire t’i lemë ata të qetë. Ne jemi 
edhe në një mission shpëtimi dhe duhet të nxitojmë.”

“E di…por edhe balena duhet shpëtuar. Dhe nëse nuk e ndihmojmë ne atëhere kush do ta bëjë?” 
pyeti Bubu-ja. Por si do t’i luftojmë ne peshkaqenët?”
“Akoma nuk e di, por do të kërkoj në kala. Kthehem pas pak.”



Bubu-ja hyri shpejt në kala dhe pa rreth e qark. Sikur ai të mund të gjente një rrjetë peshkimi për 
t’ja hedhur sipër peshkaqenëve…ose ndoshta një top…ose ndoshta një nga ata bilbilat e veçantë 
që trembin peshkaqenët…
Por nuk kishte as rrjetë peshkimi, as top, dhe as bilbil.
Por ndosha nëse…mendoi Bubu-ja.
Më pas ai rrëmbeu një shportë dhe nxitoi për tek kuverta.



Gjatë kësaj kohe Riko ngriti të gjitha velat madje edhe 
mbulesën e tavolinës dhe shaminë e tij. Oskar po 
flakte në det gjithshka që ishte e panevojshme, për ta 
bërë anijen më të lehtë dhe më të shpejtë.
Anija po avanconte me shpejtësi të lartë, por 
peshkaqenët ishin tashmë duke e arritur balenën.
Një prej peshkaqenëve hapi nofullën e tij dhe…



“Fshihuni!” thirri Bubu-ja, duke ndezur një shkrepëse dhe duke fërkuar sytë. 
Oskar dhe Riko u zhytën duke mbajtur frymën.



Baaaam! Buuuum! Baaaam!
Një dyzinë fishekzjarrësh dhe raketash, të mbetura nga festa e Vitit të Ri, gjëmuan në qiell. Një 
tym i dendur u ngrit nga anija duke formuar një dragua të madh deti.

Bubu-ja, Oskar dhe Riko filluan të ulërasin me sa kishin fuqi, megjithëse nuk ishin të sigurt se 
çfarë tingulli lëshon një dragua deti.
Peshkaqenët ndaluan për një moment…dhe në panik u larguan me not.



Balena shpëtoi! Bubu-ja dhe Riko i vendosën një fasho 
në bishtin e plagosur dhe Oskar nxorri biskotat më të 
shijshme nga furnizimi i anijes.
“Faleminderit djema,” tha balena kur më në fund u 
mbush me frymë, “sikur ju të mos….”
“Bukë e djathë,” tha Oskar, “jemi përballur me krijesa 
shumë më të mëdha e të frikëshme.”
“Vërtet? Po kush jeni ju?” pyeti balena.
“Unë jam Oskar dhe  këta janë Bubu-ja 
dhe Riko.  Po ti si quhesh?”
“Kiti.”

           “Eja me ne Kiti,” tha Bubu-ja, “ne jemi 
në një mision shpëtimi dhe një notar i 

aftë si ty do të na ndihmojë shumë.”
“Do të doja të vija,” tha Kiti, “por më duhet të 
kthehem në shtëpi. Mami dhe Babi ndoshta 
janë të shqetësuar.”
“Sa keq. Epo mirë…edhe ne duhet të 
largohemi. Mirupafshim Kiti!”
“Mirupafshim! Dhe paçi fat me misionin,” Kiti 
tundi bishtin.



Tre miqtë ngritën spirancën dhe u nisën në lundrim. Ata lundruan gjithë ditën dhe pikërisht kur 
Bubu-ja filloi të shqetësohej nëse po lundronin 
në drejtimin e duhur, Oskar thirri, 
“Tokë!”

Bubu-ja pa në teleskop dhe mori frymë lirisht – dikush në breg po tundte dorën me dëshpërim. 



Shumë shpejt ata hodhën spirancën dhe të mbyturit me lumturi u ngjitën në anije. Ata ishin shumë 
të uritur e të etur dhe Riko pregatiti një gosti të vërtetë me biskota dhe supë prej algash deti.
Të gjithë dëshironin të shkonin në shtëpi sa më shpejt të ishte e mundur dhe pasi hëngrën darkë 
ata u nisën për lundrim.



Por udhëtimi i tyre për në shtëpi nuk do të ishte aq i lehtë. Re të zeza mbuluan qiellin dhe një 
stuhi e fuqishme goditi anijen.
“Fshihu në kabinë,” thirri Bubu-ja ndërsa përpiqej të mbante anijen drejt kundër valëve.



Stuhia u bë gjithnjë e më e fuqishme. Dallgët po godisnin duke e përfshirë gjithë anijen por Bubu-
ja që mbeti vetëm në kuvertë, duke u dridhur nga të ftohtit mezi po mbahej mbas timonit të 
rrëshqitshëm. 



Papritur një dallgë e madhe pushtoi anijen.
“Mbahu!” thirri Bubu-ja duke u kapur pas timonit.
Dallga u përplas në kuvertë me një fuqi të tmerrëshme, duke përfshirë gjithshka që i dilte përpara 
dhe e hodhi Bubu-në jashtë anijes…



Diçka e kapi Bubu-në nga këmba dhe ai po qëndronte i varur mbi dallgë.
“Të kapa!” thirri Oskar mbi të. “Mbahu fort! Do të të nxjerrim prej andej.”
Por një tjetër dallgë e madhe goditi anijen. Shkumba e ujit dhe e detit mbushën gojën dhe veshët 
e Bubu-së.
“Anija po mbytet,” dëgjoi ai dike që thërriste me frikë…e më pas humbi ndjenjat.



Bubu-ja hapi sytë, pështyu një gllënjkë me ujë deti dhe pa rreth e qark.
“Ç’ka ndodhur? Ku jam?”
“Anija u mbyt, “ tha Riko me dëshpërim. “Ka mbetur vetëm kjo cope nga direku. Si do t’ja bëjmë? 
Nuk kemi ushqim, as ujë, në mes të detit…”
“Ej, shikoni atje!” kërceu Oskar plot gëzim, “diçka po vjen drejt nesh! Shpëtuam! Kjo qenka anije.”



Por nuk ishte ashtu…



Peshkaqenët i rrethuan ata dhe filluan të notojnë rreth e qark duke kërcëllitur dhëmbët.
“Mos kini frikë,” tha Bubu-ja duke u përpjekur të mos dridhej, “Riko, na duhen shpata.”
Riko shtrëngoi dhëmbët, theu gjembat e tij më të gjata e më të mprehta dhe i shpërndau ato.
“Nuk mund ti ndalim ata me këto…” tha Oskar duke marrë dy gjemba dhe duke tundur kokën, 
“morrëm fund”.
Një prej peshkaqenëve qeshi me dinakëri dhe u zhyt.
“Do të na sulmojë nga poshtë! Mbahuni” thirri Bubu-ja.



Uji përreth përplasej duke u kthyer në shkumbë.
Diçka goditi direkun me një fuqi të jashtëzakonshme dhe e flaku atë përtej. Dukej sikur deti u ça 
dhe më pas një ishull i stërmadh doli nga thellësia.
“Ç’po ndodh? Çfarë është kjo?” thirri Oskar i tmerruar.
Çfarëdo të ishte, shkaktoi frikë tek të gjithë – peshkaqenët po largoheshin me not sa më larg të 
ishte e mundur.



“Përshëndetje djema!” foli një zë i njohur.
“Kiti?!?”bërtiti Bubu-ja duke parë përreth i habitur.
“Por si?!? Prej nga?!? Po atëhere…”



Bubu-ja fërkoi sytë me mosbesim. Ishulli nuk ishte ishull por një 
balenë e madhe.
“Mos kini frikë,” tha Kiti, “ky është babi. Kur stuhia filloi dje mendova 
se mund të ishit në rrezik. Bashkë me babin dolëm për t’ju kërkuar 
dhe ja ku jemi.”
“Dhe pikërisht ne kohën e duhur,” qeshi Bubu-ja dhe u ul i 
rraskapitur, por i çliruar. Të paktën kishin shpëtuar.



Kur mё vonё ata hynё nё port, tё gjithё dolёn pёr t’ju uruar mirёseardhjen. Atyre ju desh ti 
tregonin aventurat e tyre tё paktёn njёqind herё dhe tё gjithё donin qё babai i Kitit ti bёnte 
atyre nga njё shёtitje tё shkurtёr.



Nё mbrёmje Bubu-ja, Oskar, Riko dhe Kiti u mblodhёn nё dok, hёngrёn biskota dhe i 
treguan njeri tjetrit historitё nga aventurat nё det.
Nё fund kishte ardhur koha pёr tё shkuar nё shtrat kur Bubu-sё i erdhi njё ide.
“Doni tё shkojmё nё kёrkim tё thesarёve tё piratёve nesёr?”
“Ide e shkёlqyer!” thirri Oskar, Riko dhe Kiti me njё zё.
“Atёhere…u vendos!” tha Bubu-ja. “Gjumё tё ёmbёl. Takohemi tek doku nё agim…”
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