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      Дойде зимата. Всичко наоколо бе бяло- поляните, покривите на къщите, дърветата. 

В далечината се оранжевееше носът на снежния човек, който бе направен от малката 

Ани. Тя сега наблюдаваше през прозореца как тихо се сипе снежецът. Чакаше с 

нетърпение родителите си да се приберат. Вратата се отвори. Ани весело затича към 

коридора и що да види! Родителите й бяха купили елха и цял куп играчки и гирлянди. 

Ани много се зарадва и веднага започнаха да украсяват елхата. Тя стана страхотна! Ани 

с нетърпение чакаше да дойде Коледа. 

      Дойде Коледа. Момиченцето подскачаше от радост. То намери в прегорялата вкусна 

питка паричката, която майка му скришом бе пуснала. 

      Вечерта, щом всички заспаха Ани стана на пръсти от леглото. Изтри с нежна ръчица 

запотеното стъкло на прозореца и започна да се взира в небето. Чакаше Дяда Коледа да 

долети с пълен чувал, да спре шейната с елените пред вратата и да се спусне през 

комина. Ани му леше приготвила вкусни курабийки и топло мляко.  

      Тя чакаше ли, чакаше, но никой не идваше. Само светлините в отсрещните къщи 

осветяваха улицата. Ани си каза: 

      -Дядо Коледа ме забрави! Той няма да дойде! Моля те, мили Дядо Коледа, не ме 

забрявай, ела при мен!- плачеше тя-На всички други деца ще доставиш радост- само за 

мен няма да има нищичко!  

      Нейните сълзи се стичаха по бузите й и падаха по главата на любимото й зайче, 

което имаше от бебе. Снегът се трупаше все повече. Ани включи лампичките на елхата 

и седна до нея. Една от лампичките освети  звездата, която тя бе забравила да сложи на 

върха на елхата. Детето я взе, качи се на стола и я постави на мястото й. Вече нямаше 

смисъл да чака. Ани изми лицето си, за последен път погледна през прозореца и легна в 

леглото си. Гушна зайчето си и заспа.  

      На сутринта тя не желаеше да стане от леглото си. Щом най- сетне стана да закуси, 

много се изненада. Родителите й й честитиха Коледа, казаха й :  

      -Дъще, иди да видиш какво има под елхата! 

      Ани се затича към елхата. Тя видя, че там има прекрасна шейна и малък пакет. 

Млякото бе изпито , а бисквитите изядени. Момичето ахна, затича се, честити на майка 

си и баща си Коледата. Прегърна ги и им разказа за притесненията си. Те много се 

учудиха от нейната история. След това тя разкъса пакета, вътре имаше кукла. Щом 

закуси тя излезе с татко си да се пързаля с новата си шейна.  

      А елхата грееше като голяма Коледна звезда.   
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