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הגיע חורף ועמק, שבו גר בובו השועל עם הוריו, התכסה כולו בשלג
בובו לא אהב חורף במיוחד, אך ליום חורפי אחד הוא חיכה בלהיטות



 מחר חג המולד, ולקראת היום הזה קשה היה לבובו להירדם. איזו מתנה יקבל השנה מסנטה
 קלאוס? אולי כדור? או גלגליות? או אופניים? או אולי.. פתאום, דרך החלון, ראה משהו שנע

בשמיים



 מה זה היה? כוכב נופל? מטוס? או ציפור ענקית? אך מה שלא יהיה זה נפל מאחורי החורשה.
בובו קפץ ממיטתו והתעטף בסודר שלו



 בררר.. בחוץ היה ממש קר. בבוקר, יחד עם אבא, פנה בובו שלג בחצר לביתו. אבל העמק
סביב היה מכוסה בשלג עמוק



הדרך תהיה קשה ומפחידה



 הוא עבר בסוף את החורשה המפחידה והתחיל לרחרח ולהסתכל סביב. הוא רחרח זמן מה
ואז ריח מוזר הרגיש באפו, ריח של משהו לא מוכר



הוא מצא זאת! שק גדול ואדום
"מוזר ביותר" חשב בובו "איך יתכן ששק ייפול משמיים? שקים לא יודעים לעוף" 

הוא פתח את השק ואז הכל נעשה ברור



 זה היה השק של סנטה! הנה מתנות לקיפוד, לברווזונים, לסנאי, לכולם! השק כנראה נפל
מהמזחלת, כשסנטה קלאוס עבר מעל העמק



"איזו מציאה נהדרת!" אמר בובו. הוא אסף בידיו מתנות כמה שרק יכול היה, ורץ חזרה לעמק



 ראשית עצר ליד ביתו של החולד והציץ דרך החלון. בפנים נראה חמים, אש דלקה באח ועמד עץ חג המולד מואר
 ומקושט. בובו חשב על הבית שלו, אבל הרי לא יכול היה לחזור. צריך לחלק את המתנות למי שהן מגיעות. הוא שם

את החבילה ליד הדלת ועזב מהר



 אחר כך הלך לביתם של שני הארנבים והשאיר את המתנות שלהם. בפנים נשמע צחוק
וויכוחים עליזים. בובו אהב לשחק עם הארנבים, אך הלילה היה לו תפקיד חשוב



 הוא עצר ליד העץ של הסנאים. היה כבר מאוחר ומהחלול
 נשמעה נחירה שקטה. בובו הרגיש עייף ומנומנם, אבל אז צבט

לעצמו בזנב, קפץ ותלה את המתנה על הענף שמול החלול



 במשך כל הלילה חילק בובו את המתנות. יותר ויותר קשה נעשה להתקדם, כי התחילה רוח
חזקה שיללה ודחפה אותו אחורה, וגם שלג התחיל לרדת שוב



קשה היה ללכת בשלג. הוא לא ראה כמעט כלום ורק האף הרגיש שלו עזר לו למצוא את הדרך



 ואז התחילה סופת השלג עזה בובו מבוהל, קפוא ועייף הסתתר בתוך השק האדום. הוא
השתוקק להיות בבית, עם אמא ואבא. בלית ברירה התכרבל, כיסה את עצמו בזנב שלו ונרדם



 הרוח המשיכה לנשוב עוד יותר חזק. השלג כיסה את עקבותיו של בובו ואת השק של סנטה
קלאוס



  הוא שכב–בובו יישר את רגליו והתעורר. שמיכה עבה וחמה כיסתה אותו. הוא הביט סביב מופתע 
.קרוב לתנור, בחדר הגדול בביתו

 אמר.אולי אני חולם?
 נשמע קול מוכרלא, זה לא חלום



  קרא בובו בשמחהאמא, אבא!
  כל החיות חפשו אתך, לא מצאנו עקבותיך. למזלך אפו הגדול של אמרה אמאפחדנו מאוד, בובו

 אבא הריח אותך ויחד עם החולדים חפרנו וגילינו את השק. העיקר שאתה שלם ובבית, ושכולם
קבלו את מתנות חג המולד

" כשמצאנו אותך נשארה עוד מתנה אחת בשק. באו והבט מה הביא לך אמר אבא של בובו לא כולם  
סנטה



בובו חייך ואמר
 כבר קיבלתי את המתנה הטובה ביותר. הלילה הבנתי שהדבר היחיד שאני רוצה לחג זה

להיות בבית אתכם. זה טוב יותר משק מלא במתנות



THE END
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