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Kesän saapuessa Bubu ja hänen ystävänsä Oskar-jänis sekä Rico-siili lähtivät merenrannalla 
järjestettävälle kesäleirille. Siellä he oppivat purjehtimaan, kaivamaan hiekkatunneleita, uimaan 
sekä monia muita hyödyllisiä taitoja.
Mutta eräänä päivänä, kun he olivat rakentamassa suurta hiekkalinnaa, Bubu huomasi jonkun 
välkehtivät meren aallokoissa.



“Aarre!” huusi innostunut Bubu ja säntäsi oitis uimaan välkehtivää esinettä kohti niin lujaa kuin hän 
vain pystyi. 

Kun hän vihdoin ja viimein pääsi esineen luo, hän huomasi harmiksensa, että se olikin vain ajelehtiva
pullo. Kaikesta huolimatta hän tarttui pulloon terävillä hampaillaan ja lähti uimaan takaisin rantaan. 

Oskar ja Rico vetivät hänet ylös vedestä. Bubun kuivatellessaan itseänsä, Oskar katsoi pullon sisään
ja tuumasi “Hmm...pullon sisällä on jotain!” 

Rico nykäisi pullonkorkin irti piikillänsä ja sai hivutettua pullosta ulos palmunlehden, johon oli 
kirjoitettu jotain. Ja niin kolme ystävystä alkoivat lukemaan viestiä...



Apua! 

Olemme haaksirikkoutuneet autiolle 
saarelle. 

Ruokamme ja vetemme ovat 
loppumaisillaan. 

Auringonpaiste on liian polttava. 

Lähettäkää meille apua!



Kolme ystävystä vilkaisivat toisiansa. 
“Minä hoidan ruoan ja veden!”, sanoi Rico. 
“Minä laitan lähtövalmiiksi purjeet!”, ehdotti Oskar. 
“Ja minä haen kartat sekä kompassin. Nähdään veneen luona tunnin päästä!” huudahti Bubu ja 
säntäsi juoksuun.



Tunnin päästä vene oli valmiina ja ankkuri 
nostettu veneeseen. 
Oskar kiipesi maston märssykoriin, Rico huolehti 
purjeista sekä köysistä ja Bubu seurasi ruorissa 
kompassiansa. 
Laiva liikkui mahdottoman lujaa, koska tuuli oli niin
voimakas. 

Kaiken hälinän rauhoituttua, Bubu oli juuri aikeissa
laittaa päiväunille, kunnes Oskar kiljaisi 
huolestuneena: "Haita oikealla puolella!"



Bubu nappasi teleskooppinsa ja tähyili putkea pitkin.
Hairyhmä ajatti takaa valasta.

 Pieni valas oli haavoittunut ja hait saivat
sitä kiinni hetki hetkeltä.

Aikaa ei ollut hukattavissa.
Bubu käänsi ruoria jyrkästi oikeaan ja huusi:

"Oskar! Rico! Valas on pulassa!
 Valmistautukaa taisteluun!"



Vapisten pelosta Oskar laskeutui märssykorista sekunnissa. "Taistelu? Pelottavien haiden kanssa? 
Täysin mahdotonta..."
Rico oli myös hyvin huolissaan. 
"Olen kuullut kammottavia tarinoita haista. Parempi olisi jättää ne rauhaan. Sitä paitsi me olemme 
pelastusmatkalla ja meidän tulisi pitää kiirettää."

"Tiedän...mutta valas tarvitsee myös apuamme. Ja, jos me emme auta sitä, niin kuka auttaa?", 
kysyi Bubu.
"Ehkä olet oikeassa Bubu, mutta kuinka voimme taistella haita vastaan?"
"En tiedä vielä, mutta käyn etsimässä jotain ruumasta. Palaan hetken kuluttua."



Bubu kiiruhti ruumaan ja katseli ympärillensä. Jos hän vain löytäisi kalaverkon, niin hän voisi 
heittää sen haiden päälle...tai kenties kanuunan..tai erityisen pillin, millä hän voisi pelotella hait 
tiehensä...
Mutta ruumassa ei ollut kalaverkkoa, kanuunaa tai edes pilliä.
Mutta mitäpä jos...Bubu ajatteli.
Bubu nappasi yhden arkun ja kiirehti takaisin kannelle.



Tällä välin Rico on ehtinyt nostaa kaikki laivan purjeet, 
kuin myös pöytä- sekä hänen nenäliinansa. Oskar 
heitteli mereen tyhjänpäiväisiä asioita, jotta laivasta 
tulisi mahdollisimman kevyt ja näin ollen se kulkisi 
nopeampaa. 
Hait saavuttivat  jo valasta, vaikka laiva kulkikin jo 
hyvin lujaa. 
Yksi haista avasi ammottavan kitansa ja...



"Suojautukaa!", huusi Bubu samalla, kun hän sytytti tulitikun ja puristi silmänsä kiinni.
     Oskar sekä Rico heittäytyivät maahan ja pidättivät jännittyneinä henkeään. 



Pam! Pam! Pam!
Uuden vuoden juhlinnasta jääneet kaksitoista ilotulitusta sekä rakettia sinkoilivat kohti taivasta. 
Paksu savu levisi laivasta merelle päin ja muodosti valtavan merilohikäärmeen. 

Bubu, Oskar sekä Rico huusivat niin lujaa, kun vain he pystyivät, vaikka he eivät edes tienneet 
miltä merilohikäärmeen tulisi kuulostaa. 
Hailauma pysähtyi hetkeksi...jonka jälkeen ne lähtivät pakokauhun vallassa pakoon. 



He saivat pelastettua valaan! Bubu ja Rico sitoivat valaan 
haavoittuneen pyrstön sillä välin, kun Oskar toi herkullisia 
keksejä. 
"Haluan kiittää teitä", sanoi hengästynyt valas. "Jos ette 
olisi ehtineet..."
"Helppo nakki", Oskar tokaisi ja jatkoi "Olemme 
selviytyneet paljon isommista ja pelottavimmistakin 
olennoista."
"Todellako? Mutta keitä te oikein olette?", uteli valas.
"Minun nimeni on Oskar ja tässä ovat Bubu 
sekä Rico. Mikäs sinun nimesi on?“
"Kittie."

              "Mitäpä, jos lähtisit mukaamme Kittie?
Olemme pelastusretkellä ja noin taitavalle 

uimarille olisi käyttöä.", huikkasi Bubu.
"Mielelläni liittyisin seuraanne, mutta minun tuli
jo lähteä takaisin kotiin päin, koska äiti ja isä 
ovat varmaankin jo hyvin huolissaan." vastasi 
Kittie kolmikolle. 
"Sepä ikävää. Mutta meidänkin varmaan pitäisi
jatkaa matkaamme. Hei hei Kittie!"
"Heippa! Ja onnea matkaan!", huudahti Kittie ja
vilkutti pyrstöllään.



Kolme ystävystä nostivat ankkurin ja lähtivät purjehtimaan. He seilasivat koko päivän. Bubu alkoi jo 
huolestumaan, että he olisivatkin menossa väärään suuntaan. 
"Maata näkyvissä!", hihkui Oskar innoissaan. 

Bubu tarttui teleskooppiinsa ja tähyili taivaanrantaan. Kuului helpottunut huokaus - joku huitoi 
saaren rannalla epätoivoisesti.  



He purjehtivat kohti rantaa ja pudottivat ankkurinsa. Haaksirikkoutuneet kiipesivät hyvin 
onnellisina laivaan, mutta he olivat hyvin hyvin nälkäisiä ja janoisia. Rico rupesikin valmistamaan 
kunnon aterian kekseistä sekä merileväkeitosta. 
Ruokahetken jälkeen he lähtivät purjehtimaan kotia kohden, koska kaikki halusivat 
koettelemustensa jälkeen päästä mahdollisimman pian kotiin. 



Mutta heidän kotiinpaluunsa ei sujunut ongelmitta. 
Mustat pilvet täyttivät taivaan ja mahtipontinen myrsky heilutti raivokkaasti alusta. 
"Kaikki ruumaan!", käski Bubu ja yritti ohjata laivaa kohti aaltoja. 



Myrsky voimistui hetki hetkeltä. Aallot löivät alusta ja vettä tulvi kannelle. Kannelle jäänyt Bubu 
yritti pitää kaikin voimin kiinni liukkaasta ruorista.   



Ällättäen jättiläismäinen aalto iski laivan läpi. 
"Pitäkää kiinni!" huudahti Bubu ja tarrautui entistä kovemmin kiinni ruoriin. 
Aalto hyökyi kannelle mahtavalla voimalla, huuhtoen kaiken mukaansa. Bubu liukui myös 
uhkaavasti kohti laitaa..



Bubun onnekseen, hänen jalkansa jäivät kiinni johonkin ja hän päätyikin roikkumaan aaltojen ylle.
"Sainpas sinut kiinni!", kiljaisi Oskar. "Odota vähän! Nostamme sinut ylös sieltä."
Kaikkien kauhuksi toinen iso aalto iski laivaan. Bubun suu ja korvat täyttyivät vedestä ja 
merivaahdosta. 
"Laiva uppoaa!", Bubu kuuli pelästyneen äänen huutavan juuri ennen kuin hän menetti 
tajuntansa.  



Bubu aukaisi silmänsä, yskien samalla ulos merivettä. Hän alkoi katselemaan ympärillensä. 
"Mitä oikein tapahtui? Missä minä olen?"
"Laiva upposi", niiskutti Rico epätoivoisesti. "Jäljelle jäi vain pala mastoa. Mitä me teemme nyt? 
Meillä ei ole ruokaa, vettä ja kellumme keskellä merta..."
"Katsokaa!, Oskari huusi innoissaa. "Jokin lähestyy meitä! Se on laiva!"



Mutta ei se ollutkaan laiva, vaan...



Ryhmä haita piiritti heidät. Ne kiersivät heitä, hampaitaan louskuttaen.
"Yrittäkää olla rohkeita", Bubu kuiskasi ja yritti parhaansa olla tärisemättä. 
"Rico, tarvitsemme miekkoja."
Rico puri hampaansa yhteen ja katkaisi hänen pisimpänsä sekä terävimpänsä piikkinsä ja jakoi 
ne muille. 
"Emme me pysty puolustautumaan näillä...", Oskar huokaisi ja puisti päätänsä, kun hän tarttui 
kahteen piikkiin. "Olemme tuhoon tuomittuja."
Yksi haista virnisti kavalasti ja sukelsi veden alle.
"Se hyökkää pinnan alta! Valmistautukaa!", huusi Bubu.



Ympärillä lipuva vesi pärskyi ympäriinsä, muodostaen merivaahtoa. Jokin osui valtavalla voimalla
mastoon ja sai sen heittelehtimään. Suuri saari nousi meren syvyyksistä ja sai veden 
säröilemään. 
"Mitä nyt tapahtuu? Mitä tämä oikein on?", kauhistunut Oskar ihmetteli.
Kaikki pelästyivät ihmeellistä saarta - jopa hait uivat pakoon niin lujaa kuin vain pääsivät.



"Heipä hei pojat!" tuttu ääni sanoi.
"Kittie?!?" Hihkaisi yllättynyt Bubu.
"Mutta miten ihmeessä?!? Mistä sinä tulit?!? Mutta silloinhan..."



Epäuskoinen Bubu hieraisi silmiänsä. Saari ei ollutkaan saari, vaan  
valtava valas.
"Älkää pelätkö, tässä on isäni. Ajattelin eilen myrskyn syntyessä, että 
saattaisitte joutua pulaan. Joten lähdimme isäni kanssa etsimään 
teitä ja onneksi löysimmekin teidät."
"Niin löysitte, juuri ajoissa.", väsynyt Bubu hymyili ja istui alas 
huojentuneena. Viimeinkin he olivat turvassa.



Kaikki olivat heitä vastassa satamassa, kun he vihdoin ja viimein saapuivat sinne. He 
kertoivat merellisistä seikkailuistaan ja jokainen satamassa olija olisi halunnut päästä Kittien 
isän kanssa merelle. 



Illan saapuessa Bubu, Oskar, Rico sekä Kittie kokoontuivat laiturille syömään keksejä ja 
kertomaan tarinoita meriseikkailuistaan toisillensa. 
Nukkumaan menoajan lähestyessä, Bubu sai idean.
"Mitäpä, jos lähtisimme huomenna etsimään merirosvojen aarretta?"
"Mahtava idea!" hihkuivat Oskar, Rico sekä Kittie yhteen ääneen. 
"Sovittu!" vastasi Bubu ja huikkasi perään "Hyvää yötä ja kauniita unia. Nähdään laiturilla 
aamun sarastaessa..."
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