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Vianočné dievča

iete, ako funguje mágia?
Druh mágie, vďaka ktorej soby 

lietajú po oblohe? A ktorá pomáha Via-
nočnému otcovi zvládnuť cestu okolo 
sveta za jedinú noc, pretože vie zastaviť čas 
a splniť sny?

Je tu vďaka nádeji.
Len vďaka nej.
Bez nádeje by mágia nejestvovala.
Zázraky sa počas štedrovečernej noci nedejú 

vďaka Vianočnému otcovi či Blitzenovi, alebo 
ktorémukoľvek inému sobovi.

Dejú sa vďaka každému dieťaťu, ktoré si ich 
želá a  chce. Keby si tieto magické veci nik 
neželal, mágia by nemala zmysel. No keďže 
vieme, že Vianočný otec prichádza každý rok, 
vieme aj to, že mágia – aspoň istý druh má-
gie – je skutočná.

No vždy to tak nebolo. Kedysi boli časy bez 
plných ponožiek a vianočných prebudení spo-
jených so vzrušením z rozbaľovania darčekov. 
Biedne časy, počas ktorých malo len veľmi 
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málo ľudských detí dôvod veriť v čo i len tro-
chu mágie.

A  tak mal Vianočný otec v  tú prvú noc, 
keď sa rozhodol dať ľudským deťom dôvod byť 
šťastnými a veriť v mágiu, veľa práce.

Hračky mal vo vreci, sane a soby boli pri-
pravené, no keď vzlietol z Elfhelmu, vedel, že 
vo vzduchu nie je dosť mágie. Prechádzal cez 
polárnu žiaru, no tú bolo sotva vidieť. A dôvod 
nízkej hladiny mágie spočíval v tom, že nebolo 
dosť nádeje. Napokon, ako má dieťa dúfať, že 
sa odohrá niečo magické, keď nikdy nič také 
nezažilo?

A tak sa tá úplne prvá návšteva Vianočného 
otca takmer neuskutočnila. Jeho zámer sa na-
pokon naplnil vďaka jedinému ľudskému die-
ťaťu. Dievčine v Londýne, ktorá naplno ve-
rila v mágiu. Každý deň znova a znova dúfala, 
že sa stane zázrak. Bolo to dieťa, ktoré verilo 
vo Vianočného otca skôr, ako ktokoľvek iný. 
A práve ona pomohla Vianočnému otcovi, keď 
jeho soby začali mať problémy. Keď na Štedrý 
deň ležala v posteli, sila jej nádeje väčšmi pre-
žiarila oblohu.

A tak mal Vianočný otec cieľ a  smer. Sle-
doval svetelnú stopu celou cestou k jej domu 
na Galantérnej ceste číslo 99 v Londýne.



A keď sa to podarilo, keď položil plnú po-
nožku hračiek k nohám jej zahmyzenej postele, 
nádej začala vzrastať. Mágia sa rozšírila po svete 
do snov každého dieťaťa. No Vianočný otec 
si o sebe veľa nenamýšľal. Bez tohto jediného 
dieťaťa, osemročnej dievčiny, ktorá sa volala 
Amelia Wishartová a veľmi dúfala, že mágia 
je skutočná, by Vianoce nikdy nenastali. Áno, 
naplno sa do toho zapojili soby a elfovia s ich 
dielňou a všetkým ostatným, no práve ona za-
chránila Vianoce.

Bola prvým dieťaťom nádeje.
Dievčinou, ktorá zachránila Vianoce.
A Vianočný otec na to nikdy nezabudol...



O rok neskôr...



rahý Vianočný otec!
Pozdravujem Ťa, som Amelia 

Wishartová. Mám deväť rokov a bývam 
na Galantérnej ceste 99 v Londýne.

Vieš to, pretože si tu bol. Vlani. 
Keď si mi dal darčeky. To bolo veľmi 
láskavé. Vždy som verila, že magické 
veci sú možné aj v zlých časoch. 
Takže zakúsiť, že je to pravda, 

bolo nádherné.
ĎAKUJEM.

Bývam so svojou mamou Jane 
a svojím kocúrom Kapitánom Sadzúrom. 

Kocúra som našla v komíne. Vieš, všetky 
komíny nesiahajú len zhora nadol. 
Niektoré idú aj trochu do strán. 
Stretol si ho?  Je skvelý. Niekedy 

však kradne v obchode s rybami 
sardinky a dostáva sa do potýčok 

s pouličnými mačkami. 
Podľa mňa si namýšľa, že je pes.
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