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Един ден, преди много години, една малка 
костенурка решила да скрие всичките си съкровища 
в красива метална кутия, украсена със звездички. 
Костенурката заровила кутията на своето любимо 
място в гората, което било познато само на нея.

– Ще се видим отново след няколко години, 
когато порасна – развълнувано прошепнала тя, 
преди да покрие дупката с пръст.
Малката костенурка отбелязала скривалището 

с дървена пръчка и се отправила към къщи.
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– Готов ли си да търсиш съкровището, моряко? – 
попита Франклин.

– Тъй вярно, капитане! – отговори бобърчето 
и насочи сабята си към ствола на едно голямо дърво, 
където беше начертан кръст.
Тогава на пътя им се изпречи пазителят на 

съкровището – мечето Рошко.
– Няма да отмъкнете моето богатство, 

негодници! – извика то. – Сражавайте се! 

Изминали години...

Лятното слънце огряваше 
селото, а Франклин и неговите 
приятели, облечени като 
пирати, играеха на любимата 
си игра. Костенурчето вървеше 
смело напред, със сабя в ръка. 
Бобърчето Боби го следваше, 
а Охльо се беше настанил 
върху шапката му. 
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– Малко поогладнях, докато ви чаках, и изядох 
останалите – смутено обясни Рошко, който 
бързо се беше свестил. – Но все пак ви оставих 
по една.
Наближаваше обед и четиримата приятели 

се разделиха. Разбраха се да продължат играта 
следващия ден.

След дълга и ожесточена битка Франклин 
и бобърчето най-после победиха мечето. 
То се престори, че пада ранено, а костенурчето, 
охлювчето и бобърчето се втурнаха към 
така желаното съкровище – кошничката 
със сладкиши. За жалост, в нея бяха останали 
само три курабийки.
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