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Зимата дойде и снегът затрупа долината на малкото лисиче Бубу. Всички 
животинки се изпокриха на топло в къщичките си. Зимата не беше любимия сезон 
на Бубу, но имаше един ден, който чакаше с нетърпение...



Утре беше Коледа и Бубу не можеше да заспи от вълнение. Какъв ли подарък му 
беше приготвил дядо Коледа? Нова топка? Или шейна? Или пък велосипед? А 
може би...изведнъж нещо проблесна в небето.



Какво е това? Падаща звезда? Самолет? Или може би гигантска птица? Каквото и 
да беше падна отвъд Тъмната гора. Бубу скокна от леглото и се загърна с шала...



Бррр...навън беше наистина студено. През деня Бубу беше почистил с татко си 
снега около къщичката, но долината наоколо беше покрита с дълбоки преспи сняг.



Пътят щеше да е труден и страшен...



Най-после премина Тъмната гора и започна да души и да се оглежда. От студа 
Бубу малко подсмърчаше, но лисичия му нос не грешеше - във въздуха се носеше
мирис на нещо непознато.



И най-накрая го откри! Беше голям червен чувал!
"Много странно" - помисли си Бубу - "Как е възможно чувал да падне от небето?

Чувалите не могат да летят..."
Отвори го и разбра всичко...



Та това беше чувала на дядо Коледа! Ето подаръка за ежко, за патетата, за 
катеричката...за всички. Явно чувала беше паднал от шейната, докато дядо 
Коледа бе прелитал над долината.



"Това е страхотно" каза си Бубу. Взе колкото пакета можеше да носи и забърза по 
обратния път.



Първо се отби край къщичката на къртичето и надникна през прозореца. Вътре беше 
толкова хубаво - огънят в камината гореше, елхата в стаята светеше и на Бубу му се 
прииска да си е в къщи на топло. Но нямаше начин - остави подаръка до вратата и си 
тръгна бързо.



После мина край къщичката на двете зайчета и остави техните подаръци. От 
вътре се чуваше смях и боричкане. Бубу много обичаше да играе на гоненица със
зайчетата но тази вечер имаше важна задача.



След това се отби до дървото на катеричката. Беше вече късно и от вътре се 
носеше приспивно похъркване. Бубу се ощипа по опашката, за да се разсъни, 
подскочи нависоко и закачи подаръка пред хралупата.



Цяла нощ Бубу обикаля долината и разнася подаръците. Ставаше все по трудно 
за придвижване, задуха силен вятър и се развихри истинска снежна буря.



Бубу с мъка напредваше в бурята. Не виждаше почти нищо и само чувствителния 
му нос му помагаше да се ориентира.



Накрая бурята стана съвсем страховита и Бубу измръзнал, уплашен и останал 
без сили, се скри в чувала. Искаше да си е в къщи на топло при мама и татко.
Бубу се сви, загърна се доколкото можеше с опашка и заспа уморен.



Навън бурята продължаваше със страшна сила. Снегът затрупваше следите на 
Бубу и чувала на дядо Коледа...



Бубу се протегна и се събуди. Беше завит с дебело одеяло. Беше му топло и хубаво. 
Озърна се невярващ - беше си в къщи, пред камината в хола. 
"Сънувам ли?" очуди се Бубу 
"Не е сън" дочу познат глас



"Мамо! Татко!" скочи зарадван Бубу
"Много ни изплаши Бубу!" - каза майка му - "Всички животни от долината се събраха де те издирват, но
от теб нямаше и следа. Добре че големия нос на татко ти успя да те подуши и с помоща на 
къртичетата изровихме чувала. Най-важното е, че си добре и благодарение на теб всички получиха 
коледните си подаръци"
"Не всички" каза татко му "Когато те открихме в чувала беше останал само един подарък - твоят 
подарък. Хайде отвори го да видим дали е хубав"



Бубу се усмихна:

"Аз вече получих най-хубавия коледен подарък. Тази нощ разбрах че единственото което 
искам за Коледа е да съм си в къщи с теб и мама. Това е по-хубаво от цял чувал с 
подаръци!"
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