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Chegou o inverno e o vale da pequena raposa Lulu estava coberto de neve. Todos os 
animais estavam escondidos em suas casas. Lulu não gostava do inverno, mas havia 
um dia pelo qual ele esperava ansiosamente...



Amanhã é Natal e Lulu estava tão contente que nem conseguia dormir. Que presente o 
Papai Noel traria? Uma bola nova? Ou skates? Talvez uma bicicleta? Ou Talvez…De 
repente alguma coisa apareceu brilhando no céu.



O que é isso? Uma estrela cadente? Um avião? Ou seria uma ave gigante? O que 
quer que fosse caiu depois da floresta negra. Lulu pulou da cama e colocou o 
cachecol...



Brrr...estava frio de verdade La fora. De tarde Lulu e seu pai limparam toda a neve ao 
redor de casa, mas o vale estava coberto de neve espessa.



O caminho a frente seria difícil e de deixar com medo... 



Ele finalmente cruzou a floresta negra e começou a cheirar e olhar ao redor. Mesmo 
que ele cheirou um monte o nariz não conseguia sentir muito – tinha um cheiro de 
alguma coisa desconhecida.



E finalmente ele encontrou! Era um saco vermelho grande. 
“Muito estranho” pensou Lulu “Como é possível para um saco cair do céu?

Sacos não voam...”
Então ele abriu e descobriu o que estava acontecendo... 



Esse é o saco do Papai Noel ! Aqui dentro está o presente para o porco espinho, para 
os patinhos, para o esquilo…para todo o mundo. Evidentemente que o saco caiu do 
trenó, quando o papai Noel voava acima do vale. 



“Isso é ótimo” disse Lulu. Ele pegou quantos pacotes era possível e correu de volta 
para o vale. 



Primeiro ele parou na casa da toupeira e olhou através da janela. Estava muito bom la dentro – 
o fogo estava queimando na lareira e o pinheiro de Natal brilhava. Lulu teve um sentimento 
como se quisesse voltar para casa, mas não tinha jeito – ele colocou o presente perto da porta e 
foi embora rápido. 



Então foi para a casa dos dois coelhos e deixou os presentes deles. Haviam risos e 
brincadeiras dentro da casa. Lulu gostaria muito de ter ficado brincando com os 
coelhos, mas essa noite tinha uma tarefa importante para fazer.



Então ele parou na arvore do esquilo. Já estava tarde e um ronco silencioso foi ouvido 
de dentro. Lulu sentiu sono então ele beliscou a sua cauda, pulou para cima e deixou o 
presente pendurado na frente do buraco. 



Lulu entregou presentes a noite toda. Estava se tornando cada vez mais difícil ir 
adiante, começou um vento forte e logo iniciou uma tempestade pesada de neve.



Estava difícil continuar andando nessa tempestade de neve. Ele não conseguia ver 
nada e apenas o seu nariz aperfeiçoado ajudava a manter o caminho.



Então a tempestade se tornou tão terrível que Lulu, com medo, gelado e enfraquecido 
se protegeu dentro do saco. Ele queria tanto estar em casa com sua mãe e seu pai. 
Lulu se enrolou como uma bola, se embrulhou com sua cauda e pegou no sono.



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



Lulu espichou as pernas, e acordou. Ele estava coberto por um cobertor grosso. Estava quente 
e bem bom. Ele olhou ao redor surpreso – ele estava em casa, perto da lareira na sala.
“Estaria eu sonhando ?” imaginou Lulu.
“Não, não é um sonho.” Ele escutou uma voz familiar. 



“Mamãe! Papai !” Lulu pulou com felicidade.
“Você nos assustou muito Lulu” – disse a sua mãe – “Todos os animais estavam procurando por você, mas 
não haviam pegadas. Nós tivemos sorte que o grande nariz do seu pai finalmente sentiu o seu cheiro e junto 
com as toupeiras conseguimos tirar o saco da neve. A coisa importante é que você está a salvo e todos 
ganharam os seus presentes de Natal.”
“Não todo o mundo” – disse o seu pai – “Quando nós te encontramos havia mais um presente dentro do 
saco – o seu presente. Vamos lá, abra ele. Deixe a gente ver se é uma coisa legal.” 



Lulu sorriu e disse:
“Eu já ganhei o melhor presente de Natal. Essa noite eu descobri que a única coisa que eu quero 
para o Natal é estar em casa com você e a mamãe. Isso é melhor que um saco cheio de presentes.” 
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