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Iarna a sosit și zăpada s-a așternut pe valea unde locuia micuța vulpe, Bubu. Toate 
animalele s-au adăpostit pe la casele lor. Lui Bubu nu-i prea plăcea iarna, dar era o zi 
specială pe care o aștepta cu nerăbdare...



Mâine va fi Crăciunul și Bubu nu putea adormi de emoție. Oare ce cadou îi va aduce 
Moș Crăciun? O minge nouă? Sau poate o pereche de patine? Sau poate o bicicletă? 
Sau poate – dintr-o dată cerul s-a luminat.



Ce a fost asta? O stea căzătoare? Un avion? Sau poate o pasăre uriașă? Orice ar fi 
fost, a căzut dincolo de Pădurea Întunecată. Bubu a sărit din pat și și-a pus fularul.



Brrr... era foarte frig afară. Mai devreme, Bubu și tatăl său curățiseră zăpada din jurul 
casei, dar valea era tot acoperită de zăpadă.



Drumul ar fi dificil de parcurs și înspăimântător...



În cele din urmă el a traversat Pădurea Întunecată și a început să adulmece și să caute 
de jur împrejur. Deși a adulmecat puțin, nasul său putea să distingă ceva - și era un 
miros pe care nu-l cunoștea.



Și în cele din urmă l-a găsit! Era un sac mare și roșu.
 Foarte ciudat, gândi Bubu.Cum e posibil ca un sac să cadă din cer?

 Sacii nu știu să zboare...
 Apoi l-a deschis și totul a fost clar...



Era sacul Moșului! Iată cadoul pentru arici, pentru bobocii de rață, pentru veveriță – 
pentru toată lumea. Era clar că sacul căzuse din sanie când Moș Crăciun a zburat 
deasupra văii.



„E grozav!” spuse Bubu. A luat toate cadourile pe care le putea duce și s-a grăbit să 
ajungă înapoi în vale.



Prima dată s-a oprit la casa cârtiței și s-a uitat pe fereastră. 
Era o atmosferă foarte primitoare înăuntru: focul era aprins în șemineu și bradul de Crăciun era 
împodobit. Bubu vroia să meargă acasă, dar nu era cu putință – cadourile trebuie să ajungă la 
destinatari – deci a lăsat cadoul pentru cârtiță lângă ușă și a plecat degrabă.



Apoi a mers la casa celor doi iepuri și le-a lăsat și lor cadourile. În casă era o atmosferă 
veselă. Lui Bubu îi plăcea nespus de mult să se joace cu iepurii, dar în această seară 
avea o misiune importantă de îndeplinit.



Următoarea oprire a fost la copacul veveriței. Era deja 
târziu, și se auzea un mic sforăit din interior. Lui Bubu i 
se făcu somn așa că după ce s-a scuturat , a sărit și a 
agățat cadoul în fața  scorburii.



Bubu a livrat cadouri toată noaptea. Devenea din ce în ce mai greu să înainteze 
deoarece s-a pornit un vânt puternic care-l împiedica să meargă mai departe, și foarte 
curând,s- a pornit o furtună de zăpadă.



Era dificil să înainteze pe o astfel de furtună. 
Nu mai putea vedea drumul și doar nasul lui sensibil l-a ajutat să nu se rătăcească.



Dar furtuna s-a transformat în viscol, iar Bubu, care acum era speriat, înghețat și slăbit, 
s-a ascuns în sac. Își dorea foarte tare să fie acasă cu mămica și cu tăticul. Bubu s-a 
colăcit, s-a acoperit cu coada și a adormit.



Vântul continua să bată cu și mai mare putere. Zăpada a acoperit urmele pașilor lui 
Bubu și sacul Moșului...



Bubu și-a întins picioarele și s-a trezit. Era învelit cu o pătură groasă și era călduț. 
A privit în jur cu uimire – era acasă, lângă șemineu, în camera de zi.
“Oare visez?” s-a întrebat Bubu.
“Nu, nu este un vis” spuse o voce cunoscută.



“Mămico! Tăticule!” strigă Bubu cu bucurie.
„Ne-ai speriat atât de tare, Bubu”, spune mămica lui.
„Toate animalele te-au căutat, dar nu ți-au dat de urmă. Noroc cu nasul tatălui tău ți-a luat urma, și împreună 
cu cârtița, am reușit să dezgropăm sacul din zăpadă. Cel mai important lucru este că ești în siguranță și că 
toată lumea și-a primit cadoul.”
“Nu chiar toată lumea.”, spuse tata “Când te-am găsit, mai era un cadou în sac: cadoul tău. Haide, deschide-
l. Să vedem ce ți-a adus Moșul.”



Bubu a zâmbit și a spus: 
„ Eu am primit deja cel mai bun cadou de Crăciun. 
În această seară am descperit că singurul lucru pe care îl vreau de Crăciun este să fiu 
acasă cu tine mămico. E mult mai bine decât un sac plin cu daruri. ”
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