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W dzień Wigilii mama posłała mnie na strych po sok malinowy. Kiedy 

sięgałam po słoik z tym pysznym przetworem w najdalszym kącie strychu 

zobaczyłam skulonego i przestraszonego Mikołaja. Obok Mikołaja siedział mały, 

smutny Elf. Bardzo się zdziwiłam i  spytałam Mikołaja dlaczego jest smutny. 

Mikołaj odpowiedział że jego Renifery gdzieś się zapodziały i nie wie jak teraz 

dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom, na całym świecie. W  tym samym 

czasie Elf się rozpłakał i powiedział że mają też zepsute sanie i na pewno nie będą 

mogli znaleźć Reniferów, a bez sań nigdzie nie pojadą. Mi również zrobiło się 

bardzo smutno i zaproponowałam pomoc. Potem szybko pobiegłam do kuchni 

i przygotowałam swoim gościom ciepłe mleko z pysznymi ciasteczkami. 

Wszystko robiłam w wielkiej tajemnicy. Przyniosłam na górę poczęstunek.  

Mikołaj  zjadł z apetytem, poczęstował też Elfa. Po krótkim odpoczynku Mikołaj 

powiedział że muszą już się zbierać i znaleźć zagubione Renifery. Szybko 

pobiegłam do garażu i przyniosłam narzędzia potrzebne do naprawy sań. Razem 

z Elfem i Mikołajem naprawiliśmy sanie. Nie było to łatwe zadanie. 

Postanowiłam również pomóc w poszukiwaniu  Reniferów. Sprawdziliśmy całą 

okolicę. Kiedy byliśmy blisko stajni, niedaleko lasu, Mikołaj usłyszał dźwięki 

dzwoneczków przyczepionych do Reniferów i radośnie wykrzyknął : „To na 

pewno Rudolf!”. Pobiegliśmy za Mikołajem i zobaczyliśmy siedem 

uśmiechniętych Reniferów, które właśnie kończyły jeść smaczne marchewki. 

Mikołaj był bardzo ucieszony i stwierdził, że teraz mogą już spokojnie wrócić do 

swoich obowiązków. Miał nadzieję, że zdążą jeszcze przekazać wszystkie, 

wymarzone przez dzieci prezenty. Mikołaj zaproponował, abym razem z nimi 

wsiadła do sań. Bardzo się ucieszyłam, ale powiedziałam, że pod wieczór będę 

musiała wracać do domu. Biegłam do sań  z wielkim zniecierpliwieniem a 



jednocześnie trochę się bałam. Wszystko wydawało się takie nierealne i 

magiczne. Po godzinie byłam już przed domem. Pozdrowiłam Mikołaja, Elfa  i 

Renifery i zaproponowałam swoją pomoc w następne Święta. Oni pojechali dalej. 

Wszystko działo się tak szybko, że nawet nie pomyślałam, że rodzice mogą być 

zaniepokojeni  moją nieobecnością. Na szczęście nic nie zauważyli. Mama z moją 

starszą siostrą kończyły piec ciasto, a tata przygotowywał zimową herbatę z 

sokiem malinowym 😊. 

 


