
Крадецът на Коледа 

Имало едно време едно семейство, което живеело в малко селце. Мария и 

Стоян, майката и бащата, заедно с двете им деца Димитър и Йоана се 

подготвяли за Коледа. Майката готвела гозби, докато бащата чистел. 

Димитър купувал украсата и елхата, а Йоана го чакала да се върне, за да 

почнат да украсяват. Отнело много време, за  да се справят с всичко. Решили 

да довършат на следващия ден.  

Настъпила вечерта. Всички вече били заспали, когато един крадец се 

вмъкнал в къщата и откраднал украсата им. На другия ден, когато 

семейството се събудило, видели, че тя липсва. Предположили, че е 

открадната. Всички много се натъжили и осъзнали, че сякаш Коледата им е 

открадната. 

Вече било обед, когато някой звъннал на звънеца. Бащата отворил вратата, 

а пред нея стояли съседите им. Те предложили да посрещнат Коледата 

заедно. Той им разказал за това, което се случило предната нощ, че украсата 

им е открадната. Когато чули това, съседите се обадили в полицейското 

управление. 

Полицията дошла и семейството обяснило какво се е случило. Започнали да 

претърсват всички къщи в селото, но не намерили нищо подозрително. 

Полицаите казали това на семейството и се запътили към колата. Преди да 

се качат, единият от тях забелязал малка къщичка в гората, близо до селото. 

Казал на останалите и всички отишли да я претърсят. Почукали на вратата. 

Отвътре излязъл един човек. Полицаите започнали да го разпитват за 

откраднатата украса. Като чул това, той хукнал да бяга. Подгонили го, но 

мъжът вече имал преднина и се измъкнал. Полицаите не успели да го 

намерят и затова се върнали в горската къща, за да я огледат. Като влезнали, 

те видели същата украса, която била открадната и две деца, които си играели 

там. В този момент крадецът се промъкнал отново в къщата. Полицаите го 

видели, подгонили го, притиснали го и този път успели да го хванат. Завели 

го при семейството. Попитали  го защо им е откраднал украсата. Мъжът 

обяснил, че  просто искал да зарадва децата си за Коледа, а нямал пари за 

украса на дома. 

 Като чули това,  от семейството му предложили да посрещнат всички 

заедно Коледата. Крадецът се съгласил. Това била една вълшебна Коледа, 

изпълнена с щастие! А крадецът никога повече не откраднал. 

 

От Иван Узунов IV а клас 


