
ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ДЯДО КОЛЕДА 

Някои хора смятат, че Дядо Коледа спира часовника, за да обиколи целия свят, други 
смятат  друго. Аз, честно казано, не знам дали е вярно, или не. Сега ще ви разкажа една история. 

Настъпи вечерта срещу 25 декември. Дядо Коледа се подготвяше да тръгва, но се сети, че 
е забравил подаръците  за момиченцето Луси. Бързо изпрати джуджето Пако да ги вземе. Но това 
изобщо не беше всичко, което щеше да се случи тази вечер. След като Пако даде подаръците, 
старецът се качи в шейната си и потегли. 

Пътува, пътува, пътува. Ето, че дойде и 
следващото предизвикателство за Дядо Коледа. 
Падна камбанката от врата на Рудолф. Без нея  
еленчето не можеше да лети, защото  тя беше 
вълшебна. Дядо Коледа се чудеше какво да направи. 
Ако Рудолф не можеше да лети, то тогава и 
останалите елени няма да могат да летят. Старецът се 
сети, че джуджето Досетливко  всяка година оставя в 
джоба на палтото му една нова вълшебна камбанка 
за еленчето.  Извади я, ала тя беше фалшива. Той 
много се притесни. Но щом погледна надолу, видя 
къщата на момиченцето Луси  и се успокои. Надяваше  

се тя да му помогне. Като пристигна в къщата на Луси, събуди я и й се представи. Разказа й за 
своите премеждия, а тя направо го попита: 

- Дядо Коледа, с какво мога да ти помогна? 

-  Мила Луси, би било добре, ако ми помогнеш с камбанката на Рудолф! 

- Не се притеснявай, Дядо Коледа, трябва само да я видя. Ще ти помогна! 

- Това е прекрасно! Ето я. 

- Благодаря ти! 

-  Аха –а-а! Дядо Коледа, проблемът е, че вътре меденото езиче е разместено. Ей 
сега ще го наглася и камбанката ще стане отново вълшебна! 

- Благодаря ти, Луси! 

След малко  момиченцето вече беше готово с камбанката за елена Рудолф. Дядо Коледа 
трябваше да се сбогува. 

- Луси, благодаря ти за голямата помощ! За награда аз ти давам  най- желания  от теб 
подарък – кученце. То е йоркширски териер. Роди се преди пет дни. Грижи се добре за него! 

- Благодаря от сърце,  Дядо Коледа! Ще кръстя кученцето -  Роко. То е толкова голямо 
сладурче!  

Тази вечер беше вълшебна и за двамата. Дядо Коледа беше много благодарен на Луси за 
помощта, а Луси беше много  щастлива,  че е получила най – желания от нея  подарък. 
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