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Kış geldi ve küçük tilki Bubu’nun vadisini kar kapladı. Tüm hayvanlar evlerine 
saklandılar. Bubu kışı pek sevmezdi ama merakla beklediği bir gün vardı…



Ertesi gün Noel’di ve Bubu heyecandan uyuyamadı. Acaba Noel Baba kendisine ne 
hediye getirecekti? Yeni bir top mu? Yoksa buz pateni mi? Ya da bir bisiklet olabilir 
miydi? Belki de… Birden gökyüzünde bir şey parıldadı.



Bu da ne!? Kayan bir yıldız mı? Bir uçak mı? Yoksa dev bir kuş mu? Bu her neyse, 
Karanlık Orman’ın ötesine düştü. Bubu yataktan fırladı ve atkısını taktı...



Brrr... Dışarısı gerçekten soğuktu. Bubu ve babası, günün erken saatlerinde evin 
etrafındaki karı temizlemişti ama vadi diz boyu karla kaplanmıştı.



Evin önündeki yolu geçmek zor olacaktı ve ürkütücü görünüyordu...



Sonunda Karanlık Orman’ı geçti ve koklayıp etrafa bakınmaya başladı. Çok az 
koklamış olmasına rağmen burnu tüm kokuları alabildi. Bilmediği bir koku vardı.



Sonunda buldu! Bu, büyük kırmızı bir çuvaldı. 
Bubu, "Çok ilginç" diye düşündü. 

"Nasıl olurda gökten bir çuval düşer? Çuvallar uçamaz ki..." 
Sonra çuvalı açtı ve her şeyi anladı...



Bu, Noel Baba’nın çuvallarından biriydi! İçinde kirpinin, yavru ördeklerin, sincabın, 
herkesin hediyesi vardı. Belli ki Noel Baba vadinin üzerinden geçerken, çuval kızaktan 
düşmüştü.



Bubu, "Bu harika" dedi. Alabildiği kadar çok paketi aldı ve hızla vadiden geri döndü.



Önce köstebeğin evine uğradı ve pencereden içeri baktı. 
İçerisi çok güzeldi; şöminede ateş yanıyordu ve Noel ağacı ışıldıyordu. Bubu eve gitmek istedi 
ama hiç yol yoktu. Hediyeyi kapının yanına bıraktı ve hemen oradan ayrıldı.



Sonra iki tavşanın evine gitti ve hediyelerini bıraktı. İçeriden kahkaha ve boğuşma 
sesleri geliyordu. Bubu tavşanlarla oynamayı çok seviyordu ama bu akşam yapacak 
önemli bir işi vardı.



Sonra sincabın ağacının yanında durdu. Zaten çok geç 
olmuştu ve içeriden horlama sesleri geliyordu. Bubu’nun 
uykusu geldi bu yüzden kuyruğunu kıstırdı; sonra atladı 
ve hediyeyi ağaç kovuğunun önüne astı.



Bubu bütün gece hediye dağıttı. Yol almak gittikçe zorlaşıyordu, güçlü bir rüzgâr çıktı ve 
sonra şiddetli bir kar fırtınası başladı.



Kar fırtınasında devam etmek zordu. Hiçbir şey göremiyordu; yalnızca hassas burnu 
yolu bulmasına yardım etti.



Ama sonra fırtına daha da şiddetlendi. Bubu korktu, üşüdü ve güçsüz düşüp çuvalın 
içine saklandı. Annesi ve babasıyla birlikte evde olmayı çok istedi. Dertop oldu ve 
kuyruğuyla kendisini sarıp uykuya daldı.



Rüzgâr daha şiddetli esmeye devam etti. Kar, Bubu’nun ayak izlerini ve Noel Baba’nın 
çuvalını kaplıyordu… 



Bubu bacaklarını uzattı ve uyandı. Üzerinde kalın bir battaniye örtülüydü. Olduğu yer sıcak ve 
güzeldi. Şaşkın bir şekilde etrafa bakındı… Evinde, oturma odasındaki şöminenin yanındaydı. 
“Rüya mı görüyorum?” diye düşündü. 
Tanıdık bir ses duydu: "Hayır, rüyada değilsin.”



Bubu neşeyle dolu bir halde sıçradı: "Anne! Baba!" 
Annesi dedi ki: "Bizi çok korkuttun Bubu. Tüm hayvanlar seni arıyordu ancak etrafta hiç ayak izin 
yoktu. Şanslıyız ki babanın büyük burnu sonunda kokunu aldı ve köstebeklerle birlikte çuvalı 
bulup çıkardık. Önemli olan güvendesin ve herkes Noel hediyesini aldı." 
Babası şöyle dedi: "Herkes almadı. Seni orada bulduğumuzda, çuvalda tek bir hediye kalmıştı. 
Senin hediyen… Hadi gel, hediyeni aç. Bakalım güzel bir şey mi?"



Bubu gülümsedi ve şöyle dedi:
"Ben zaten en güzel Noel hediyesini aldım. Bu akşam anladım ki Noel’de istediğim tek 
şey seninle ve annemle birlikte evde olmak. Bu, hediye dolu bir torbadan daha güzel.” 



SON

Check for more illustrated stories at www.BubuTales.com

Don't miss Bubu and his adventures in “Hero of the Mountain”

http://www.BubuTales.com/

