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Ahoj děti,

jmenuju se Ludvík a jsem hnědý labrador. Mým úkolem 

je doprovázet člověka, pomáhat mu a v neposlední řadě 

taky dělat skopičiny. To aby z nás nebyli škarohlídi 

a kabonilové. Právě teď jsem dostal na starosti dva 

nezbedníky — Daniela a Šimona. Jsou to malí rošťáci, 

smíškové a rozumbradové. Maminka ale ví, jak na ně, 

takže pst! Kluci totiž právě píší dopis Ježíškovi. Daniel 

si přeje mašinku a alespoň pět vagonků a Šimon by zase 

rád ty barevné kostičky, z kterých jde postavit celá zoo.

Já spím pod stolem, na kterém se ještě před chvílí 

zdobily perníčky, ale ani jeden neupadl, a tak jsem si 

radši čumák zavrtal do deky, aby mě ty vánoční vůně 

tolik nelákaly. Vtom ale přiběhne Daniel a jako velká 

voda se hrne ke stolu s popsaným listem papíru. „Už to 

mám! Už to mám!“ vykřikuje a nakukuje Šimonovi přes 

rameno, jestli má taky hotovo. Má. Sice je J ve slově 

Ježíšek obráceně a pár písmenek se trochu popletlo, 

ale však on si Ježíšek určitě poradí. Když budou kluci 

sekat dobrotu, určitě přinese vláček i stavebnici.

A nejen to, pod stromečkem našel Šimon taky 

překrásnou skleněnou kouli, v které stál velký hrad, 

a když se koulí zatřáslo, začalo v ní sněžit. Šimon 

s Danielem mě drbou za ušima a prohlížejí si miniaturní 

padací most, hradby i vlajky na baštách. Daník znovu 

zatřese koulí… a najednou jsme všichni tři na velkém 

nádvoří a sníh nás studí na tlapkách. Je to koule 

čarovná!

Přenese nás, kam jen budeme chtít, abychom 

se podívali, jak se slaví Vánoce po celém světě. A na 

každém obrázku můžeš hledat mě, Daniela, Šimona 

i čarovnou kouli, a když nás najdeš, všichni se zase 

v pořádku vrátíme do teplých pelíšků. Protože jak se 

tak mezi pejsky i lidmi říká – všude dobře, doma nejlíp!
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