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Dr. Bubó maraton II.
- Kérem a következőt! 7-13.
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.
•

•

•

•

7. Új élet új gondokkal / 11’58”
o Aranyhörcsög vezérigazgató idegei felörlődtek az üzleti élet

hajszájában. dr.Bubó mélytudati kezelésben részesíti. A sikeres
kúra után hamarosan a rendőrség közbelépésére is szükség vállik
az új életet kezdett vezérigazgató és elvbarátainak megfékezésére.

8. A türelem birkát terem / 11’48”
o Dr. Bubó, a bölcs bagoly doktorátusát megkapva egy fa tetején

9. Tessék engem békén hagyni! / 11’41”
o A boxmérkőzések eldurvulásának megakadályozása

10. Bajok a tele vízilóval / 11’43”
o

praktizál az erdő közepén. Asszisztense, Ursula a medve, akinek
segítségével orvosolja az erdőben lakó állatok minden gondjátbaját. Dr. Bubó tanácsára számít az erdei rend őre, Csőrmester is,
aki a törvény szigorú erejével csap le a szabálysértőkre.
reménytelennek tűnik. Bubo doktor, Ursula nővér aktív
közreműködésével, a szellemi játék szépségeire irányítja az
elvadult ökölvívók érdeklődését.

A víziló túlzabálja magát szerelmi bánatában. Dr. Bubo kiadja feladatul Ursulának, hogy lobbantsa reménytelen
szerelemre maga iránt a beteget, hátha abban lefogy...

•

11. Az asszony ingatag / 11’17”
o A szarvasbika betegesen féltékeny. A doktor mindent bevet, hogy a tehén ártatlanságát tisztázza, még legjobb

•

12. Nem minden szarka / 11’38”
o A szarka család kleptomániában szenved. Dr. Bubo hipnózissal próbálkozik, hogy kigyógyitsa őket a lopásból.
13. Az ő ábrándos lelke / 12’29”
o A vadkandúr áriája őrületbe kergeti a szomszédokat, Bubo doktor azonban igazi tehetséget sejt a kandúrban,

•

barátját Csőrmestert is bevonja a gyógyítása.

ezért koncertet szerveztet.

