


Ηταν μια παγωμένη παραμονή Πρωτοχρονιάς και το χιόνι έπεφτε 
πυκνό. Στο Γιορτινό Δάσος, τα ζωάκια έτρεχαν εδώ κι εκεί 

χαρούμενα.
«Έχω μια προσωπική παράδοση για τον Ασβό!» φώναξε 

ο Κοκκινολαίμης.
«Καμιά χριστουγεννιάτικη κάρτα θα είναι», είπε ο Ασβός 

σκίζοντας τον φάκελο. Μέσα όμως βρήκε ένα γράμμα 
από κάποιον πολύ ξεχωριστό.

«Λαγέ, Αλεπού, 
ελάτε γρήγορα!» 
φώναξε ο Ασβός. 
«Ο Αϊ-Βασίλης 
χρειάζεται 
τη βοήθειά μας!»
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«Θα συναντήσουμε τον Αϊ-Βασίλη!» 
πανηγύρισε ο Ποντικούλης.

«Πού είναι το μάλλινο σκουφάκι μου;» 
αγχώθηκε η Κουκουβάγια.

«Βιαστείτε!» φώναξε ο Ασβός, 
ξεδιπλώνοντας τον χάρτη του. «Και μην 
ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας μπόλικο 
ζεστό κακάο».

Σε λίγη ώρα, είχαν ετοιμαστεί όλοι.
«Ξεκινάμε», είπαν με μια φωνή, καθώς 

κατηφόριζαν με ταχύτητα ανάμεσα 
στα δέντρα, με προορισμό την Κοιλάδα 
των Νιφάδων.
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Αγαπημένε μου Αϊ-Βασίλη,

Θα μπορούσα σε παρακαλώ 

να έχω ένα τρενάκι για 

την Πρωτοχρονιά;

Αγαπημένε μου Αϊ-Βασίλη,
Θα ήθελα πολύ ένα 
καινούριο αρκουδάκι. 
Μπορείς να μου φέρεις ένα;

Με πολλή αγάπη,
Μπάμπης ο Αρκουδάκος
         xxx

Κάποια στιγμή έφτασαν στο φιλόξενο καταφύγιο του Αϊ-Βασίλη. 
«Δεν το πιστεύω ότι είμαστε εδώ!» αναφώνησε ο Tυφλοπόντικας.
Υπήρχαν τόσα που έπρεπε να γίνουν, μα τόσο λίγος χρόνος…
«Θέλουμε δώρα για τα αρκουδάκια», είπε ο Αϊ-Βασίλης 

ανοίγοντας τα γράμματά τους. «Θα με βοηθήσετε να διαλέξω;»
«Με μεγάλη μας χαρά!» Τα ζωάκια έπιασαν αμέσως δουλειά.

Σημειωματάριο 
Αϊ-Βασίλη

Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς και 
τα αρκουδάκια του Βουνού των Χριστουγέννων 

έχουν αποκλειστεί από το χιόνι. Άραγε, οι φίλοι 
του Αϊ-Βασίλη θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν 

να χαρίσει και φέτος στα αρκουδάκια 
μια όμορφη Πρωτοχρονιά;

Γνώρισε και εσύ τα ζωάκια του Γιορτινού Δάσους 
και ζήστε μαζί μια διαδραστική περιπέτεια, γεμάτη 
κρυμμένες επιστολές, παραθυράκια που ανοίγουν 

και μια τρισδιάστατη έκπληξη στο τέλος!
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Ο Αϊ-Βασίλης σώ
ζει την Πρω

τοχρονιά

Με παραθυράκια 
που ανοίγουν, 
επιστολές που ξεδιπλώνονται και μια τρισδιάστατη 
έκπληξη!
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