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Eljött a tél, hó fedte a kis róka, Bubu otthonát a völgyben. Minden állat elbújt a házába. 
Bubu nem nagyon szerette a telet, de volt egy nap, amelyet türelmetlenül várt... 



Másnap Karácsony volt, és Bubu annyira izgatott volt, hogy nem tudott elaludni. Vajon 
a Mikulás milyen ajándékot szán neki? Egy új labdát? Vagy korcsolyát? Vagy talán egy 
biciklit? Vagy talán —hirtelen villanást látott az égen. 



Mi volt az? Egy hullócsillag? Egy repülő? Vagy esetleg egy nagy madár? Bármi is volt, 
a Sötét erdőn túl hullott le. Bubu kiugrott az ágyból és felvette a sálját. 



Brrr... tényleg hideg volt odakint. Korábban aznap, Bubu és az édesapja a ház körül 
eltakarították a havat, de a völgy többi részét vastag hó fedte. 



Nehéz, és rémítő út állt előtte... 



Végül átment a Sötét erdőn, és elkezdett szimatolni, és keresgélni. Habár egy kicsit 
szipogott, mégis érzett valamilyen szagot — és valami ismeretlen szag volt a 
levegőben. 



Végre megtalálta! Egy nagy, vörös zsák volt. 
Nagyon különös, gondolta Bubu. Leeshet egy zsák az égből?

 A zsákok nem tudnak repülni...
 Majd kinyitotta, és minden világossá vált... 



Ez a Mikulás zsákja volt! Itt van a sün, a kiskacsák, a mókus – mindenki ajándéka. 
Nyilvánvalóan, a zsák akkor hullott le a Mikulás szánjáról, amikor a völgy felett repült 
át. 



"Ez nagyszerű!" mondta Bubu. Annyi ajándékot szedett össze, amennyit csak tudott, és 
visszasietett a völgybe. 



Először a vakond házánál állt meg, és benézett az ablakon. 
Odabent annyira kellemes és hívogató volt: a kandallóban égett a tűz, és a karácsonyfa 
csillogott. Bubu haza akart menni, de lehetetlen volt — ezeknek az ajándékoknak el kell jutniuk a 
címzettjükhöz — ezért hát, az ajtó mellé tette a vakond ajándékát, és elsietett. 



Azután a két nyúl házához ment, és otthagyta az ajándékaikat. Odabent nevetgéltek és 
birkóztak. Bubu nagyon szeretett a nyulakkal játszani, de ma éjjel fontos feladata volt. 



Majd megállt a mókus fájánál. Késő volt már, és 
odabentről csöndes horkolás hallatszott. Bubu álmos 
volt, megcsípte a farkát, majd felugrott, és az ajándékot 
az odú elé akasztotta. 



Bubu egész éjszaka ajándékokat szállított. Egyre nehezebb volt előrejutni, mert erős 
szél kezdett süvíteni, és szembe fújt vele, és nemsokára erős hóvihar kerekedett. 



Nehéz volt a hóviharban előrejutni. Semmit nem látott, és csak az érzékeny orra 
segítségével tudott az úton maradni. 



De amikor a hóvihar hófúvássá erősödött, a megrémült, átfagyott és legyöngült Bubu a 
zsákba rejtőzött. Annyira szeretett volna mamával és papával otthon lenni. Bubu 
összegömbölyödött, betakarózott a farkával, és elaludt. 



A szél még erősebben fújt. A hó befedte Bubu lábnyomát és a Mikulás zsákját... 



Bubu kinyújtotta a lábát, és felébredt. Takaró volt rajta, és pirítós kenyér illatát érezte a 
melegben. Meglepődve nézett körül — otthon volt, a kandalló mellett a nappaliban.
- Álmodom? - kérdezte Bubu hangosan.
- Nem, nem álmodsz – hallott egy ismerős hangot. 



                                                               - Mama, Papa! – kiáltott fel Bubu nagy örömmel.
- Annyira megijesztettél minket Bubu - mondta az anyukája. – Az összes állat téged keresett, de 
nem voltak lábnyomok sehol. Szerencsére a papád a nagy orrával végül rátalált a szagodra, és a 
vakondok segítségével kiástuk a zsákot. A fontos az, hogy épségben megvagy, és mindenki 
megkapta a karácsonyi ajándékát. - 
- Nem, nem mindenki- mondta az apukája. – Amikor rád találtunk, a zsákban volt még egy 
ajándék: a tied. Gyere, nyisd ki, nézzük meg, mit hozott neked a Mikulás. - 



Bubu mosolygott, és azt mondta: 
- Én már megkaptam a legjobb karácsonyi ajándékot. Ma éjjel rájöttem, hogy csak azt akarom 
Karácsonyra, hogy otthon lehessek veled és a Mamával. Ez jobb, mint egy zsák ajándék. - 
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