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L'estiu va arribar i en Bubu, juntament amb els seus amics Oskar, el conillet, i Rico, l'eriçó, va
anar a un campament d'estiu al costat del mar. Estaven aprenent a navegar, a cavar túnels a la
sorra, a nedar i moltes altres coses.
Un dia, mentre estaven fent un enorme castell de sorra, en Bubu va veure brillar alguna cosa a
l'aigua.

“Tresor!” va cridar en Bubu mentre saltava dins l'aigua i nedava tan ràpid com podia.
Quan s'hi va apropar va veure que només era una ampolla però, de totes maneres, la va agafar amb
les dents i va nedar cap a la sorra...
L'Oskar i en Rico van ajudar-lo a sortir de l'aigua i mentre en Bubu s'assecava, l'Oskar va mirar
l'ampolla.
“Hmm... Hi ha alguna cosa a dintre!”
En Rico va treure-li el suro amb una de les seves espines i va treure'n una fulla de palmera amb
alguna cosa escrita. Els tres amics van començar a llegir...

Ajuda!
Hem naufragat en una illa deserta.
Ens estem quedant sense menjar i aigua.
El sol crema molt.
Si us plau, envieu-nos ajuda!

Els tres amics es van intercanviar mirades.
“Jo portaré aigua i menjar!” va dir en Rico.
“Llavors jo prepararé la vela!” va proposar l'Oskar.
“I jo vaig a buscar un mapa i un compàs. Ens trobem al vaixell d'aquí a una hora!” va cridar en
Bubu que ja estava corrent.

Al cap d'una hora, el vaixell ja estava preparat i
l'àncora subjectada.
L'Oskar va escalar fins al niu del corb a dalt del
pal, en Rico estava a càrrec de les veles i les
cordes i en Bubu era al timó seguint la direcció
amb la brúixula.

Bufava un fort vent i el vaixell es movia molt ràpid.
Tot estava tranquil però just quan en Bubu es
disposava a fer un sonet, l'Oskar va cridar
nerviosament,
“Taurons a la dreta!”

En Bubu va agafar el telescopi i ho va mirar.
Un banc de taurons perseguia a una balena petita.
La balena estava ferida i els taurons
ja hi estaven molt a prop.

No hi havia temps per a perdre.
En Bubu va girar durament el timó cap a la dreta i va cridar:
“Oskar! Rico! Balena en perill! Prepareu-vos per lluitar!

L'Oskar va baixar ràpidament, tremolant de por. “Lluitar? Amb els temorosos taurons?
Impossible...”
En Rico també estava preocupat.
“He sentit històries horroroses dels taurons. És millor no molestar-los. A més a més, estem al mig
d'una missió de rescat i ens hem d'afanyar.”

“Ho sé... però la balena també necessita ser rescatada. I si no l'ajudem nosaltres qui ho farà?” va
preguntar en Bubu.
L'Oskar va intercanviar una mirada amb en Rico i va dir, insegur: “Potser tens raó, Bubu. Però com
lluitarem contra els taurons?”
“Encara no ho sé, però buscaré alguna cosa a la bodega. Tornaré d'aquí a una estona.”

En Bubu de seguida va anar a la bodega a buscar alguna cosa. Si pogués trobar una xarxa i llançar-la
als taurons... o potser un canó... o potser algun d'aquells xiulets especials que espanten els taurons...
Però no hi havia cap xarxa, ni cap canó, ni cap xiulet.
Però potser si... va pensar en Bubu.
Llavors va agafar un cofre i el va portar ràpidament cap a coberta.

Durant aquesta estona, en Rico va hissar totes les
veles i fins i tot les estovalles i el seu mocador.
L'Oskar tirava al mar totes les coses innecessàries,
per tal de fer que el vaixell fos més lleuger i més ràpid.
El vaixell avançava a alta velocitat, però els taurons ja
s'estaven apropant a la balena. Un dels taurons va
obrir les mandíbules i...

“Cobriu-vos!” va cridar en Bubu mentre encenia un llumí i apretava els ulls.
L'Oskar i en Rico van tirar-se de cap a la'igua i van aguantar la respiració.

Baaaaam! Boooom! Baaaam!
Una dotzena de petards i coets que havien sobrat de la festa de Cap d'Any van retrunyir al cel.
Un fum dens va elevar-se i va transformar-se en un enorme drac marí.

En Bubu, l'Oskar i en Rico van començar a cridar tan fort com van poder, tot i que no estaven
segurs del soroll que deuria fer un drac marí.
Els taurons van aturar-se per un moment... i van nedar en direcció contrària ben espantats.

La balena estava salvada! En Bubu i en Rico li van
embolicar la cua que tenia ferida i l'Oskar li va portar
les galetes més bones que tenien en les provisions del
vaixell.
“Gràcies nois” va dir la balena un cop ja podia respirar
tranquil·la “si no fossiu...”
“Un tros de pastís,” va dir l'Oskar, “ens hem enfrontat a
criatures més temoroses”
“De debó? Però qui sou?” va preguntar la balena.
“Jo sóc l'Oskar i aquest és en Bubu i en
Rico. Com et dius?”
“Kittie.”

“Vine amb nosaltres,
Kittie,” va dir en Bubu, estem
en una missió de rescat i una
nedadora amb tantes qualitats com tu
ens serà de molta ajuda.”
“M'agradaria venir”, va dir la Kittie, “però
haig de tornar a casa. El papa i la mama
segurament ja deuen estar preocupats.”
“Quina pena. Doncs... nosaltres també hem
de marxar. Adéu Kittie!”
“Adéu! I que tingueu molta sort a la missió”,
va despedir-se la Kittie fent un moviment
amb la cua.

Els tres amics van elevar l'àncora i van començar a navegar. Van navegar durant tot el dia i,
justament quan en Bubu va començar a preocupar-se de si el camí que seguien era el correcte,
l'Oscar va cridar, “Terra!”

En Bubu va mirar a través del telescopi i va respirar tranquil·lament – algú estava saludant
desesperadament desde la costa.

Aviat van tirar l'àncora i el feliços nàufrags van pujar a bord. Tenien molta gana i molta set, en
Rico va preparar un convit amb galetes i sopa d'algues marines.
Tothom volia anar a casa tan aviat com fos possible i després de dinar van començar a navegar.

Però el seu viatge de tornada no seria tan fàcil. Uns núvols foscos van cobrir el cel i una
poderosa tempesta va esclatar sobre del vaixell.
“Amageu-vos a cabina”, va cridar en Bubu mentre intentava mantenir el vaixell vertical en contra
de les onades.

La tempesta es va fer més i més gran i les onades impactaven i cobrien el vaixell i en Bubu, que
s'havia quedat sol a coberta, estava tremolant de fred i amb prou feines podia aguantar el
relliscós timó.

De sobte, una onada enorme va batre el vaixell.
“Aguanteu!” va cridar en Bubu mentre s'abraçava al timó.
L'onada va impactar a coberta amb una potència terrorífica, escombrant tot el que es trobava en
el seu camí i en Bubu va caure a l'aigua...

Les cames li van quedar enganxades entre alguna cosa i en Bubu va quedar penjant just per
sobre de les onades.
“Et tinc!” va cridar l'Oskar des de sobre seu. “Aguanta” Et traurem d'aquí.”
Però una altra gran onada va picar amb el vaixell. L'aigua i l'espuma del mar cobrien la boca i les
orelles d'en Bubu.
“El vaixell s'està enfonsant,” va sentir que algú cridava espantat... i després es va quedar
inconscient.

En Bubu va obrir els ulls, va escopir un glop d'aigua del mar i va mirar al seu voltant.
“Què ha passat? On sóc?”
“El vaixell s'ha enfonsat”, va dir en Rico desesperat. “La única cosa que en queda és aquest tros
de pal. Què farem? No tenim ni menjar, ni aigua, al mig del mar...”
“Ei, mireu allà!” va fer un salt l'Oskar ple d'alegria, “hi ha alguna cosa que ve cap a nosaltres!
Estem salvats! És un vaixell.”

Però no ho era...

Els taurons els envoltaven i van començar a nedar en cercle fent soroll amb les dents.
“No tingueu por,” va dir en Bubu intentant no tremolar, “Rico, necessitem espases.”
En Rico va apretar les dents i va arrencar-se les espines més llargues i afilades i va repartir-les.
“No els podrem aturar amb això...” va dir l'Oskar agafant dues espines i movent el cap, “estem
acabats.”
Un dels taurons va somriure astutament i va submergir-se.
“Ens atacarà des de sota! Aguanteu-vos!” va dir en Bubu.

L'aigua que els rodejava va xipollejar i va convertir-se en espuma. Alguna cosa havia colpejat el
pal amb una potència immensa i va llençar-lo ben lluny. Semblava com si el mar s'hagués
esquerdat i una gran illa hagués emergit des de les profunditats.
“Què està passant? Què és això?” va cridar l'Oskar aterrit.
Fos el que fos, ens va fer por a tots – els taurons van marxar nedant tan ràpid com van poder.

“Hola nois!” va dir una veu familiar.
“Kittie?!? va exclamar en Bubu sorprès mentre mirava al seu voltant.
“Però com? D'on?!? Però llavors...”

En Bubu va fregar-se els ulls amb incredulitat. L'illa no era una illa,
sinó una gran balena.
“No tingueu por,” va dir la Kittie, “aquest és el meu pare. Quan la
tempesta va començar ahir la nit vaig pensar que podríeu estar en
perill. Amb el papa vam sortir a buscar-vos i aquí estem.”
“I just a temps,” va somriure en Bubu i va asseure's, cansat, però
tranquil. Finalment estaven salvats.

Quan més tard van entrar al port, tothom va sortir a rebre'ls. Havien d'explicar a tothom les
seves aventures, com a mínim unes cent vegades i tothom volia que el pare de la Kittie els
portés a fer una volteta.

Al vespre, en Bubu, l'Oskar, en Rico i la Kittie van reunir-se al moll, van menjar galetes i van
explicar-se altres històries sobre aventures al mar.
Al final va arribar l'hora d'anar a dormir i va ser en aquell moment que en Bubu va tenir una idea.
“Voleu anar en busca del tresor del pirata demà?
“Molt bona idea!” van exclamar l'Oskar, en Rico i la Kittie al mateix temps.
“Doncs... decidit!” va dir en Bubu. “Que dormiu bé. Ens trobem al moll quan comenci a fer-se de
dia...”
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