
Pokaż ilustracja #1
Zimą w tym wspaniałym kraju, jakim 

jest Szwajcaria strome góry prawie 
zawsze pokryte są śniegiem. Pewnego 
zimowego poranka mała dziewczynka 
przeciągnęła się i ziewnęła. Pod puchową 
kołderką w łóżku taty było przytulnie i 
ciepło. Przewróciwszy się na drugi bok 
Annette zamierzała ponownie zasnąć, ale 
nagle przypomniała sobie, że jest poranek 
Bożego Narodzenia i wyskoczyła z łóżka. 

Nie wolno jej się spóźnić z przygotowaniem śniadania. Jej 
ojciec zaraz wróci ze stodoły zziębnięty i głodny, a babcia 
zawsze oczekuje, by kawa dla niej była przygotowana, gdy 
przykuśtyka do kuchni. Annette szybko splotła swój jasny 
warkocz, po czym trzęsąc się z zimna narzuciła szal na ramiona 
i poszła zobaczyć swojego pięcioletniego braciszka, który spał 
w łóżku obok.

Lecz łóżko Dani’ego było puste. Mały, brązowy niedźwiadek 
z ciasta był ciągle tam, gdzie go położyła ubiegłego wieczora. 
Niedźwiadek był zimny i samotny. Dani musiał chyba wyjść 
w pośpiechu, zostawiwszy tego małego bożonarodzeniowego 
niedźwiadka, który jest ulubionym prezentem szwajcarskich 
dzieci.  

Annette owinęła się mocniej szalem i pośpieszyła na dół do 
kuchni.

Pokaż ilustracja #2
Tam zobaczyła Dani’ego klęczącego 

na podłodze. Obok jego malutkich 
nóżek zobaczyła również długie nogi i 
szerokie ramiona ojca, który pochylał 
się nad jednym z czerwonych pantofli 
brata. Gdy Annette przysunęła się jeszcze 
bliżej, zobaczyła chudego, białego kotka 
zwiniętego w kłębek. Ojciec karmił go 
mlekiem z łyżeczki.

–Spójrz Annette –wyszeptał 
Dani –Święty Mikołaj przyniósł mi prezent. A ty przecież 
powiedziałaś, że on przynosi prezenty tylko bogatym 
chłopcom. Tatuś powiedział, że nawet nie przypuszczał, aby 
Święty Mikołaj przyszedł do chatki, która leży tak wysoko w 
górach. Ubiegłej nocy pozostawiłem moje czerwone pantofle 
na zewnątrz, w pudełku. I zobacz, on przyniósł mi najlepszy 
prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałem.  

Kociak ożywił się troszeczkę, gdy poczuł ciepło od pieca. 
Dani i ojciec uważnie go obserwowali.

–Nazwę go Klaus –powiedział Dani.

Pokaż ilustracja #3
Annette usiadła na bujanym fotelu 

babci i patrzyła. Wiedziała, że powinna 
przygotować śniadanie, zanim chora na 
reumatyzm babcia przykuśtyka do kuchni. 
Jednak nie była w stanie się ruszyć. Jej 
myśli owładnęły wydarzenia z Wigilii 
Bożego Narodzenia sprzed pięciu lat. 
Dobrze pamiętała, że jako siedmioletnie 
dziecko poszła z sąsiadką i jej synem 
do kościoła. Syn sąsiadki miał na imię 

Lucie i był jej rówieśnikiem. Przypomniała sobie, jaka radosna 
wracała z kościoła, niosąc swojego małego misia z ciasta.

Pokaż ilustracja #4
Lucien zjadł zachłannie swojego 

misia i zaczął prosić Annette, aby dała mu 
kawałek swojego. Ale Annette nie dałaby 
nikomu nawet maleńkiego okrucha ze 
swojego misia. 

–Nigdy go nie zjem. Nigdy, nigdy!–
powiedział i wsunęła misia głębiej pod 
rozgrzane palto. 

Annette nie lubiła tego zachłannego, 
kłótliwego, ciemnowłosego chłopaka.  

Teraz, gdy obserwowała Dani’ego i ojca opiekujących się 
kotkiem, przypomniała sobie, jak wtedy wróciła do domu, a 
wszystko było przygotowane do Świąt Bożego Narodzenia. 
Jednak, gdy zobaczyła twarz swojego ojca, poczuła, że stało 
się coś złego.

–Czy mama czuje się gorzej? –spytała.
–Tak, Annette, twoja mama jest bardzo chora. Pytała o

ciebe.
Przestraszona Annette pobiegła szybko do pokoju mamy.
–Mam dla ciebie prezent –powiedziała cicho mama.
–Słucham, mamo? –odpowiedziała Annette z ciekawością,

gdyż nie była przyzwyczajona do otrzymywania prezentów 
gwiazdkowych.
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