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Dla Sebastiana Walkera,
dzięki któremu wszystko się udało



Zbliżało się Boże Narodzenie.
Święty Mikołaj i renifery właśnie 
wrócili do domu. Byli okropnie 
zmęczeni, bo objechali cały świat, 
rozwożąc prezenty dla dzieci.



Zjedli co nieco, a potem Święty 
Mikołaj położył renifery spać.  
Jeden z reniferów narzekał,  
że nie czuje się najlepiej –  
być może po drodze skubnął  
coś, co mu zaszkodziło.

Ale Święty Mikołaj pomyślał,  
że pewnie wystarczy, jeśli  
renifer dobrze się wyśpi.



Wreszcie Święty Mikołaj też mógł pójść spać. Włożył 
piżamę i właśnie się kładł, kiedy nagle coś spostrzegł – 
i aż zabrakło mu tchu. W nogach łóżka leżał jego worek. 
A w worku najwyraźniej została jeszcze  
jedna paczka. 

Okazało się, że to prezent dla 
Korneliusza Klopsa. 

Święty Mikołaj dobrze znał 
Korneliusza Klopsa. Wiedział, 
że jego rodzice nie mają 
pieniędzy, żeby kupić mu coś 
na Gwiazdkę. Wiedział, że 
zawsze dostaje tylko jeden 
prezent – ten od Świętego 
Mikołaja. I wiedział, że 
Korneliusz Klops mieszka 
w małym domku, który stoi na 
szczycie Marmoladowej Góry, 
a Marmoladowa Góra jest bardzo 
daleko stąd.

Święty Mikołaj był naprawdę zmęczony. 
Renifery spały, a jeden z nich źle się czuł. Ale 

przecież Korneliusz Klops musi dostać swój prezent!



Jest Wigilia.

Święty Mikołaj właśnie wrócił do domu

po rozwiezieniu prezentów dzieciom na całym świecie.

Ale co to? W worku została jeszcze jedna paczka!

To dla Korneliusza Klopsa – chłopca, który

mieszka bardzo daleko, na szczycie wysokiej góry.

No trudno! Gdy trzeba dostarczyć prezent,

Świętemu Mikołajowi niestraszna żadna droga!

Tylko… czy zdąży na czas?
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