
Napisz opowiadanie o spotkaniu Ebenezera Scrooge’a z bohaterami innego utworu literackiego, w 

czasie którego bohater „Opowieści wigilijnej” przedstawi najbardziej znaczące wydarzenie w 

swoim życiu.  

 

Pewnego razu Ebenezer po skończonej pracy wrócił do domu. Zaczął się zastanawiać, 

dlaczego inni ludzie podejrzliwie na niego patrzą, nie lubią go. Scrooge nie umiał znaleźć 

odpowiedzi na to pytanie, zaczął więc czytać książkę, po czym zasnął. Starcowi przyśnił się 

tajemniczy lew, duży ładny zamek i krajobraz lasu. 

Następny dzień wyglądał zwyczajnie, Scrooge poszedł do pracy, skrupulatnie zaczął 

przeliczać pieniądze. Gdy wrócił do domu, zrobił sobie owsiankę, którą chciał zjeść przy kominku, 

ale przeszkodziła mu w tym zjawa zmarłego przyjaciela, który uświadomił go o wizycie 3 duchów: 

przeszłości teraźniejszości i przyszłości, które rzeczywiście pojawiły się w następnych dniach. 

Duchy przeniosły Ebenezera do tajemniczej krainy pełnej magii i stworzeń z nieprawdziwego 

świata. Starzec zobaczył tam urokliwe miejsca, które mu się przyśniły, zamek położony na 

szczycie skały i przepiękny nurt rzeki. Oprócz tego zobaczył tam wiele różnych postaci. 

W pewnym momencie duchy przeniosły Scroogea do domu państwa bobrów, by pokazać 

mu, jak powinno się traktować innych, że należy okazywać szacunek i w trudnych chwilach w 

miarę możliwości wspierać i pomagać. To bobry pokazały swą gościnność. 

Dom państwa bobrów był skromny, nie miał żadnych obrazów i książek, a ze ścian zwisało 

mięso i cebula, znajdowała się tam również spiżarnia i maszyna do szycia. Chatka wyglądem 

przypominała ul i stała przy rzece. 

 Po wizycie duchów Ebenezer uświadomił sobie, co robił źle i dlaczego go nikt nie lubił i 

nie tolerował, dlatego postanowił coś z tym zrobić. Gdy już naprawił swoje życie i zmienił 

wizerunek w takim stopniu, że większość ludzi zaczęła go lubić, Scrooge zaczął mocno 

zastanawiać się nad snem. 

Po dłuższym rozmyślaniu zaczął wpatrywać się w szafę i uznał, że trzeba kupić nową, 

ponieważ stara jest zepsuta. Kupił taką, która miała mnóstwo szuflad, w której pomieści szereg 

różnych rzeczy, takich jak: ubrania, książki czy rozmaite świeczniki. Mebel posiadał też magiczne 

lustro i dwoje drzwi. Szafa była duża na tyle, że ledwo zmieściła się w pokoju Scrooga. 

 Parę dni później Ebenezer otworzył przejście do magicznej krainy zwanej Naranią. 

Wykorzystał ten świat do poznania wielu intrygujących osób i spędzenia tam czasu, który zawsze 

marnował w domu, przeznaczając go na przeliczanie pieniędzy. 
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