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Хоч би як прехороше було на чужині, урешті все ж 
захочеться додому. Так сталося і з Мулле Меком і його 
собакою, боксеркою Буффою. Наші мандрівники давненько 
вже подорожують у пошуках нових вражень. А все почалося 
з того, що Мулле змайстрував автомобіль. І друзі помчали 
дорогою, аби дізнатися, де ж вона закінчується. 
Дорога привела їх до моря. 

Гадаєш, це зупинило відчайдухів?  
Аж ніяк! 

Поміркувавши трохи, як бути, Мулле збудував човен. 
І разом із Буффою вони поплили, аби побачити, що ж там, 
по той бік моря. Друзі врешті причалили до скелястого 
берега, довкола здіймалися неприступні гори. Але й цю 
перешкоду подорожні здолали достойно: щоправда, 
кмітливому майстрові довелося зробити літак. І ось Мулле 
й Буффа вже злетіли до хмар! А тоді задивилися на землю, 
що пропливала внизу… І враз їх нестримно потягнуло 
до рідного дому. 

Он вони летять у небі. Ще трохи — і будуть удома! 
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Бачиш, як Мулле Мек і Буффа наввипередки біжать 
до узлісся? Вони так швиденько вибрались із літака, 
бо понад усе хочуть нарешті опинитися вдома.  
Аж раптом Мулле ошелешено зупиняється. 

— Будинок! — скрикує він. — Його немає! 
І майстер не жартує.
«Як таке сталося? І як ми тепер будемо 

жити?» — розгублюється Буффа. Вона 
аж ніяк не сподівалася такого лиха…

Овва, буревій звалив на їхній 
будиночок здоровенне дерево. 
Мулле і Буффа аж отетеріли. 
З домівкою їх пов’язувало стільки 
приємних спогадів! А тепер… Там, 
де колись стояла хата, лежать лише 
колоди, уламки дощок, гілляччя  
та бите скло. 

Буффа аж язик висолопила, побачивши знайомі місця. 
Аж переминатися з лапи на лапу стала, готова чимдуж 
бігти до рідного будинку. А Мулле тим часом зробив 
крутий віраж і скерував літак на посадку. За мить друзі 
сіли край поля за пагорбом.
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