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Pred ognjiščem sta sedela, srkala kakav in si grela 

noge, Božiček in Devin, njegov glavni palček. 

Božiček je žalostno rekel: »Vsako leto moram obiskati 

več domov in raznositi več daril. Mogoče je to moj 

zadnji božič.« 

»Ne obupuj, Božiček,« je rekel palček Devin. »Prav 

gotovo se bova spomnila česa pametnega.« 

Tiho sta obsedela in premišljevala. Zime je bilo že skoraj konec, ko se je palček 

domislil nečesa čudovitega. 

Zbral je vse palčke in jim povedal načrt: »Božičku bomo naredili čarobne sani.« 

Kmalu je v delavnici mrgolelo marljivih in veselo vznemirjenih palčkov. Izdelali so 

prekrasne sani za Božička. 

 

 

Palček Devin je dvignil roko in zapel: »Ko za željo 

palček zve, hopla – že izpolni se. So čarobne te 

sani: kdor jih vleče, poleti!« 

Ko je Božiček videl sani, je bil resnično prevzet: 

»Devin, sijajne so! Ampak kdo jih bo vlekel?« 

 »Božiček, brez skrbi. Bova že našla koga, ki 

nama bo pomagal. Dala bova oglas v časopis.« 

In tako sta tudi storila. 

Medtem, ko je poletje minevalo so se potegovale 

za to službo mnoge živali – slončki, krokodili, 

eskimski psi...a nihče ni bil čisto pravi zanjo. Na vrata je že potrkala zima, pa še 

zmeraj ni bilo nikogar, ki bi ustrezal za vleko sani. Božiček je bil že močno 

zaskrbljen.



Dan pred božičem pa je na 

Božičkova vrata potrkal mlad 

severni jelen in rekel: »S prijatelji 

smo se igrali in en severni jelenček 

je nerodno padel ter si zlomil  

nogo. Nam lahko pomagaš, 

Božiček?« 

»Ho, ho, ho, že pomagamo,« je 

vzkliknil Božiček. 

 

»Lahko bi ga peljali s sanmi,« je predlagal palček Devin. 

»Dobra misel,« je dejal Božiček. »A kdo jih bo vlekel?« 

Severni jeleni pa so vzkliknili: »Mi vendar!« In so jih res. 

Poškodovanega jelenčka so naložili na sani, potem je Božiček zažvižgal in že so 

plavali po zraku. 

Takoj, ko so poskrbeli za poškodovanega jelenčka, so severni jeleni dejali: 

»Radi bi se ti zahvalili za prijaznost. Nocoj bomo vlekli tvoje sani, tako, da boš 

lahko razdelil čisto vsa darila, še preden bo na božično jutro vzšlo sonce.« 

In tako se je začelo potovanje, ki se od tedaj ponavlja vsako leto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


