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L'hivern va arribar i la neu cobria la vall on hi havia la caseta de la petita guineu, Bubu. 
Tots els animals s'amagaven a les seves cases. A en Bubu l'hivern no li agradava 
massa, però hi havia un dia que estava esperant ansiosament que arribés...



Demà era Nadal i en Bubu estava tan emocionat que no es podia adormir. Quin regal 
tindria el Pare Nöel per a ell? Una pilota nova? O uns patins? O potser una bicicleta? O 
potser —de cop i volta alguna cosa va brillar al cel. 



Què devia ser? Un estel fugaç? Un avió? O potser un ocell gegant? Fos el que fos 
havia caigut darrere de l'obscur bosc. En Bubu va saltar del llit i es va posar la bufanda. 



Brrr.... feia molt de fred a fora. Aquell mateix dia però més aviat, ell i el seu pare havien 
tret la neu que hi havia al voltant de la casa, però la vall encara n'estava profundament 
coverta.



El camí que tenia per davant seria difícil i espantós...



Finalment, va atravessar l'obscur bosc i va començar a ensumar-lo i a donar-li un cop 
d'ull. Tot i que només va olorar una mica, encara podia ensumar-ho tot— i hi podia 
olorar alguna cosa desconeguda. 



I al final ho va trobar! Era un sac vermell.
 És molt estrany, va pensar en Bubu. Com és possible que un sac caigui del cel?

 Els sacs no volen...
Va ser llavors quan el va obrir i tot es va aclarir...



Era el sac del Pare Nöel! Hi havia el regal per a l'eriçó, per als aneguets, per a 
l'esquirol —per a tothom. Evidentment, el sac havia caigut del trineu mentre el Pare 
Noël volava per sobre la vall. 



"És genial!" va dir en Bubu. Va recollir tants regals com va poder i va espavilar-se a 
tornar a la vall. 



Primer de tot es va aturar a casa del talp i va mirar per la finestra. 
Semblava tan bonic i acollidor de dins: el foc cremava a la llar de foc 
i l'arbre de Nadal brillava. En Bubu volia anar a casa, però no podia ser de cap manera— 
aquests regals han d'arribar als seus suposats destinataris— i així, va col·locar el regal del talp 
al costat de la porta i va marxar ràpidament. 



Llavors va dirigir-se cap a la casa dels dos conills i els va deixar els regals. Se sentien 
rialles i brega a l'interior de la casa. A en Bubu li agradava molt jugar amb els conills, 
però aquella nit tenia una feina important per a fer. 



Seguidament, va passar per l'arbre de l'esquirol. Ja era 
tard, i se sentien uns roncs lleugers que venien de 
l'interior. En Bubu se sentia endormiscat, així que va 
pessigar-se la cua i després va saltar i va penjar el regal 
a davant del forat.



En Bubu va estar repartint regals tota la nit. Cada cop se li feia més i més complicat 
avançar ja que un fort vent va començar a brumir i a empènyer-lo direcció contrària. 
Aviat va començar una tempesta de neu. 



Era molt difícil poder seguir amb aquesta tempesta de neu. No podia veure res i la 
única cosa que l'ajudava a no perdre el camí de vista era el seu sensitiu nas. 



Però, llavors, la tempesta de neu va convertir-se en una borrufada i en Bubu, espantat, 
congelat i dèbil, va amagar-se a dintre del sac. Desitjava estar a casa amb la mama i el 
papa. Va enrotllar-se com si fos una pilota, es va embolicar amb la cua i es va adormir. 



El vent va continuar bufant, fins i tot més fort. La neu ja estava cobrint les petjades d'en 
Bubu i el sac del Pare Nöel...



En Bubu va estirar les cames i es va despertar. Estava tapat amb una manta gruixuda i estava 
ben calentonet. Va mirar al seu voltant sorprès —estava a casa, al costat de la llar de foc al 
menjador. 
“Estic somiant?” va preguntar-se en veu alta. 
“No, no és un somni” va sentir una veu familiar.



                                                                   “Mama! Papa!” va cridar en Bubu molt content. 
“Ens has espantat molt, Bubu” va dir la seva mama. “Tots els animals t'estaven buscant, però no 
hi havia petjades. Vam tenir sort que el gran nas del teu pare va sentir la teva olor i, juntament 
amb els eriçons, vam desenterrar el sac. El més important és que estàs bé i que tothom té el seu 
regal de Nadal.”
“No tothom,” va dir el seu pare. “Quan et vam trobar només quedava un regal al sac: el teu. 
Vinga, obre'l. Deixa'ns veure el que t'ha portat el pare Nöel.”



En Bubu va somriure i va dir, 
“ja tinc el millor regal de Nadal. Aquesta nit m'he adonat que la única cosa que vull per 
Nadal és estar a casa amb tu i la mama. Això és millor que tota una bossa plena de regals.”
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