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Név: ZekeLauta

"Téli rege"

A Mikulás és a veszélybe kenilt karácsony

AzÉszaki-sarkon nagy volt a nyüzsgés karácsony közeledtével. A Mikulás 23-

ánmár rakosgatta az ajándékokat a szánba. Mikor márkész volt mindennel, a

rénszarvasok is útra készen áIlvavárták az indulást. A Mikulás is nyugovóra
tért. Reggel mikor felkelt, kiment megnézni a szárrt. Döbbenvelátta, hogy
Rudolf a legidősebb rénszarvas eltűnt. A Mikulás kétségbe esett és azonnal
riasztotta a manókat,hátha őklátták. A manók döbbenve hallgatták, hisz ők se

Iátták Rudolfot. Szegény Mikulás teljesen tanácstalan volt, hogy hová tűnhetett a
rénszawas. Elhatározta, hogy elindul és megkeresi. El is indult Rudolf nyomába.
Sietnie kellet, hisz métr csak 1 nap volt karácsonyig. Egyszer csak a semmiből a

Grincs ugrott ki eléje. A Mikulás tőle is megkérdezte nemlátta Rudolfot. Mire a

Grincs, gonosz mosollyal mondta, bízony ő vitte eI magával azért, hogy
megakadáIyozza a karácsonyt. A Mikulás tudta, hogy a Grincs gyűlöli a

karácsonyt, de azértmegkérte adja vissza Rudolfot neki. Ő aztváIaszoltahogy
visszadja ha teljesít 3 próbát. A télapó elfogadta a kihívást, hisz nem volt más
lehetősége. A Grincs örült hisz tudta, hogy az öregMikuláson kifognak majd a
feladtok. Az első prőbábaki kellet jutnia a fenyő labirintusból. Nem ijedt meg a
prőbátőI, könnyedén teljesítette. A Grincs teljes döbbenettellátta, hogy a

Mikulás kijutott a a labirintusból. A második próba azvolt, hogy a folyó egyik
partjátrol a másikra kellet átugráIni a jégtömbökön keresztül. Ezt az akadályt is
könnyen vette, ettől a Grincs morcos 1ett. A harmadik egyben utolsó prőbába a

Mikulásnak akkora hóembert kellet építeni, mint még soha nem látott. A
Mikulás prőbáIkozott, de nem sikerült neki. Szomoruságába leült a hóba és

kesergett, hogy mi lesz azol<kal a gyerekekkel akik varják őt. Ebben a pillanatba
a Grincs belegondolt, hogy ő is milyen szomorú volt, amikor gyerekkéntvárta a
Mikulást de az nem ment. Ekkor előhozta a Rudolfot, és visszaadta a

Mikulásn ak. Ezen annyira meghatódott ho gy megkérde zte, ho gy nincs-e kedve
vele menni, é szétosztani az ajándékokat. A Grincs boldogan mondott igent. A
Mikulás nagyon boldog volt hogy, hogy ezekután a Grincs is szeretni fogja a
karácsonyt. Befogták Rudolfot és elindultak a nagy útra. Másnap reggel minden
gyerek boldogan bontotta ki az ajándékát,hisz a karácsony nem maradt el.


