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II. Nepp József sorozatai

Dr. Bubó maraton I.

II/08

- Kérem a következőt! 1-6.
Dr. Bubó egy fa tetején nyitja meg rendelőjét, miután
megszerezte az orvosi diplomát. Asszisztense a termetes
medve asszonyság, Ursula, akinek segítségével az erdőlakók
ügyes-bajos gondjait igyekszik orvosolni. Dr. Bubó bölcs
tanácsaira mindig számít az erdei rend
fenntartója, Csőrmester is, aki a szabálysértőket sosem kíméli.
•

1. Most kezdődik a bál / 11’38”
o

•

2. Miért nyúl a nyúl? / 11’51”
o

•

4. Krokodilkönnyek /11’51”
o

•

Dr. Bubo betege nagyzási hóbortban szenved, illetve inkább a
felesége szenved a páciens viselkedésétől. A csavaros eszű orvosnak
rendhagyó ötlete támad a gyógyításra, amelybe még az állatok
királyát is bevonja.

Dr. Bubo pihenőnapot tart a vízparton Ursulával, amikor egy váratlan páciens bukkan fel. A doktort is
megtévesztve adja elő panaszait, pedig életmódján nem kíván változtatni.

5. Minden jó, ha rossz a vége / 11’50”
o

•

Dr. Bubo betege az üregi Nyúl üldözési mániában szenved. Az orvos
minden tőle telő eszközzel próbálja gyógyítani, beleértve a betegség
okfeltárását, amellyel meglepő eredményre jut.

3. Egy király ne ugráljon! / 11’46”
o

•

Az állatok nagy álarcosbálján Bubo doktor pusztán gyógyászati
okokból rábeszéli a zsiráfot, hogy az elefántot kiáltsák ki
szépségkirálynőnek. Az önbizalomhiányban szenvedő elefánt hölgyet
a siker alaposan feldobja és ez tragikus következményekkel, jár szíve
választottja számára.

Egy félhibbant rokon jóslatai nyomán az állatok között ragályosan terjed az öngyilkossági hajlam.
Hamarosan kiderül, hogy egy egész maffia áll az ügylet mögött. Dr. Bubo és Csőrmester azonnal akcióba
lép, hogy beépített ügynökükkel megmentsék a várost a beláthatatlan következményekkel járó
veszedelemtől.

6. Hol vagyunk, erdőben? / 11’47”
o

Dr.Bubó, az állatok orvosa (ő maga is szárnyas) pszichológiai gyógyítást alkalmaz a vaddisznóné
panaszára. Jó útra téríti a vadkant, aki iszákos és veri feleségét. Ursula,az asszisztenső hozza a hírt, hogy
a vadkan megjavult. Együtt mennek megnézni a családi békét. Ám vaddisznóné haragosan elkergeti az
orvost, mert őt hibáztatja, hogy férje egy pipogya vadkan lett.

