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O inverno chegou e a neve cobriu o vale onde morava a pequena raposa Bubu. Todos 
os animais se esconderam em suas casas. Bubu não gostou muito do inverno, mas 
houve um dia pelo qual ele estava esperando ansiosamente...



Amanhã era Natal e Bubu estava tão animado que não conseguia dormir. Que 
presente Papai Noel teria para ele? Uma nova bola? Ou patins? Ou talvez uma 
bicicleta? Ou talvez — de repente, algo brilhou no céu.



O que foi isso? Uma estrela cadente? Um avião? Ou pode ser um pássaro gigante? 
Fosse o que fosse, caiu além da Floresta Negra. Bubu pulou da cama e colocou o 
cachecol.



Brr. . . estava muito frio lá fora. No início do dia, Bubu e seu pai haviam limpado a neve
ao redor da casa, mas o vale ainda estava profundamente coberto por ela.



O caminho seria difícil e perigoso...



Ele finalmente cruzou a Floresta Negra e começou a cheirar e olhar ao redor. 
Embora ele tenha fungado um pouco, seu nariz ainda podia sentir o cheiro de tudo – e 
havia um cheiro de algo desconhecido.



E finalmente ele encontrou! Era um grande saco vermelho. 
Muito estranho, pensou Bubu. Como é possível que um saco caia do céu? 

Sacos não podem voar. . . 
Então ele abriu e tudo ficou claro...



Este era o saco do Papai Noel! Aqui está o presente para o ouriço, para os patinhos, 
para o esquilo – para todos. Evidentemente, o saco havia caído do trenó quando Papai
Noel voou sobre o vale



"Isso é ótimo!" disse Bubu. Ele pegou tantos presentes quanto pôde e correu de volta 
para o vale.



Ele primeiro parou na casa da toupeira e olhou pela janela. 
Parecia tão agradável e convidativo lá dentro: o fogo ardia na 
lareira e a árvore de Natal brilhava. Bubu queria ir para casa, 
mas não havia como - esses presentes devem chegar aos destinatários pretendidos - 
e então, ele colocou o presente para a toupeira perto da porta e saiu rapidamente.



Depois foi até a casa dos dois coelhos e deixou seus presentes. Houve uma risada e 
uma briga dentro da casa. Bubu gostava muito de brincar com os coelhos, mas esta 
noite ele tinha uma tarefa importante a cumprir.



Então ele parou na árvore do esquilo. Já era tarde, e 
um ronco baixo foi ouvido lá de dentro. Bubu estava 
com sono, então ele beliscou o rabo, e então pulou e 
pendurou o presente na frente do buraco.



Bubu entregou presentes a noite inteira. Estava se tornando cada vez mais difícil 
seguir em frente, pois um vento forte começou a uivar e empurrar contra ele, e logo 
uma forte tempestade de neve começou.



Foi difícil continuar nesta tempestade de neve. Ele não conseguia ver nada e apenas 
seu nariz sensível o ajudava a manter a pista.



Mas então a tempestade de neve se tornou uma nevasca, e Bubu, assustado, 
congelado e enfraquecido, se escondeu no saco. Ele queria tanto estar em casa com 
mamãe e papai. Bubu rolou como uma bola, enrolou-se no rabo e adormeceu.



O vento continuou a soprar ainda mais forte. A neve estava cobrindo as pegadas de 
Bubu e o saco do Papai Noel. . .



Bubu esticou as pernas e acordou. 
Ele estava coberto com um cobertor grosso e estava quentinho. Ele olhou ao redor 
surpreso - ele estava em casa, perto da lareira na sala de estar.
"Estou sonhando?" perguntou Bubu em voz alta.
"Não, não é um sonho." ele ouviu uma voz familiar.



"Mamãe Papai!" exclamou Bubu, cheio de alegria.
"Você nos assustou tanto, Bubu", disse sua mãe. "Todos os animais estavam 
procurando por você, mas não havia pegadas. Tivemos sorte que
 o nariz grande de seu pai finalmente sentiu seu cheiro e, 
junto com as toupeiras, desenterramos o saco.
 

O importante é que você esteja seguro e todos receberam seus presentes de Natal."

"Nem todo mundo", disse seu pai. "Quando encontramos você, havia um presente no 
saco: o seu presente. Vamos, abra-o. Vamos ver o que o Papai Noel trouxe para você."



Bubu sorriu e disse: 
"Já ganhei o melhor presente de Natal. Esta noite 
descobri que a única coisa que quero de Natal é estar em casa com você e a mamãe. 
Isso é melhor do que um saco cheio de presentes."



Fim
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