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UNDE SUNT PANTALONII

LUI MOS, CRĂCIUN?
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A ÎNCEPUT 
NUMĂRĂTOAREA 
INVERSĂ PÂNĂ LA 
CRĂCIUN!

Ai împodobit bradul? Ai împachetat 
cadourile și ai expediat felicitările? Foarte 

bine – pentru că ai altceva de făcut: să 
găsești pantalonii lui Moș Crăciun!

Da, exact! Moș Crăciun a ținut o cură 
de slăbire și e atât de slab că vechii lui 

pantaloni largi cad acum de pe el. Te roagă 
pe tine să-l ajuți să-i găsească.

Crăciunul n-are cum să decurgă normal 
cu Moș Crăciun în chiloți, așa că lasă 

globurile, uită de colinde și începe 
căutarea. E câte o pereche 

de pantaloni pe fi ecare 
pagină dublă.
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Nu uita să cauți și moneda norocoasă. 
E câte una pe fi ecare pagină dublă.
Să fi i atent, unele monede sunt mai bine 
ascunse decât altele!

Încă ceva! Renii lui 
Moș Crăciun sunt atât de 
stânjeniți încât au început 
să se poarte ciudat. Zboară 
în baloane cu aer cald, 
patinează pe gheață și fac 
tot felul de trăsnăi.

Găsește cei opt reni de pe 
fi ecare pagină dublă, adună-i 
și trimite-i înapoi la Polul 
Nord până la Crăciun!
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LA POLUL NORDLA POLUL NORD
Elfii încearcă să-și vadă de munca 
lor, renii au fugit și Moș Crăciun 
crede că poate să-și găsească 
pantalonii dacă se uită prin lunetă. 
Vezi pe undeva pantalonii lui cu 
dungi roșii și albe?

Fii cu ochii pe cei opt reni năstrușnici 
și găsește moneda ascunsă. Îți poate 
aduce noroc!
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PE PLAJĂ PE PLAJĂ 
Înainte să se apuce de surf, Moș 
Crăciun trebuie să se îmbrace 
cu pantalonii cu dungi galbene 
și albastre. Ajută-l să-i găsească 
înainte să fie înghițiți de vreun 
rechin sau îngropați în nisip.

Găsește moneda norocoasă 
înainte să ți-o ia altcineva. 
Și nu uita de cei opt reni.
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Pentru Nan și Gran, la a 90-a aniversare!
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