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Quan aquest matí en Jan i la Julia entren a la cuina, noten que hi ha una  
cosa diferent.
Hi ha una corda penjada amb vint-i-quatre paquetets, cadascun amb un nombre. 
En Jan i la Julia poden obrir cada dia un regalet, on hi ha una petita sorpresa.
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–Quan hàgiu obert tots els paquets, serà Nadal –diu la mare.
Fa tant temps que en Jan i la Julia esperen que sigui Nadal…
Han escrit ja moltes cartes on han pintat tots els seus desitjos.
En Jan es demana un castell de cavallers, i moltes coses més.
La Julia es demana un trineu, i també moltes coses més.
–Aquest diumenge encendrem la primera espelma de la corona  
d’Advent –fa la mare–. Quan totes quatre  
espelmes estiguin enceses, serà Nadal.
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En Jan i la Julia netegen les seves botes per al dia de Sant Nicolau.
Abans d’anar a dormir, col·loquen les sabates davant de la porta  
de casa.
–Jo em quedaré desperta, sí o sí –diu la Julia.
Li agradaria tant poder veure sant Nicolau.  
Però malauradament s’adorm.
Al matí es troben les botes plenes de xocolata i petits regals.
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