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A busca por oito patins de gelo 
Era uma vez, em uma floresta não muito distante, uma 
pequena aranha chamada Spike. Spike adorava fazer 
todos os tipos de atividades divertidas, mas havia uma 
atividade que ele realmente queria experimentar: 
patinar no gelo!

Então, em um dia frio de inverno, Spike partiu em busca 
de oito pequenos patins de gelo para seus oito pezinhos. 
Mas não importava para onde ele olhasse, ele 
simplesmente não conseguia encontrar nenhum patim de 
gelo que fosse pequeno o suficiente para ele. Ele 
procurou debaixo de troncos 
e pedras, em copas e 
troncos de árvores, sob a 
neve e sob a lama, mas não 
conseguiu encontrar patins.

Spike estava ficando um 
pouco desanimado, mas não 
desistiu. Ele perguntou a 
todos que conhecia se 
sabiam onde ele poderia 
encontrar alguns patins de 
gelo.


"Sinto muito, Spike", disseram os pássaros. "Não temos 
patins de gelo e, mesmo que tivéssemos, não saberíamos 
patinar no gelo."




"Sinto muito, Spike", disseram os esquilos. "Também não 
temos patins de gelo e temos muito medo de escorregar 
e cair no gelo."

Spike estava começando a pensar que nunca seria capaz 
de patinar no gelo. Mas então, ele teve uma ideia. Ele 
iria ao rinque e observava outros animais patinarem no 
gelo!

Então, Spike correu para o rinque e observou cervos, 
lobos e ursos girando e girando no gelo. Parecia muito 
divertido! E então ele viu sua solução. Havia uma longa e 
grande centopéia com cem perninhas e ele usava cem 
pequenos patins de gelo. Spike correu até a centopéia e 
explicou seu problema e seu desejo. "Oh meu Deus!" 
disse a centopéia, "você pode levar oito dos meus patins 
de gelo, eu tenho cem e não vou sentir falta de oito." A 
simpática centopéia não apenas deu à aranha os patins 
de gelo, mas também se ofereceu para ajudá-la a calçar 
os patins de gelo e dar-lhe algumas aulas.

Animado, Spike calçou seus novos patins de gelo e foi 
até o lago congelado. Era uma visão engraçada, com 
certeza, enquanto Spike balançava e balançava no gelo, 
suas pernas indo em direções diferentes, tentando pegar 
o jeito de patinar. Mas com um pouco de prática e a 
ajuda de seu novo amigo, ele logo se tornou um 
profissional, deslizando e girando no gelo como os outros 
animais.

Daquele dia em diante, Spike ficou conhecido como o 
melhor patinador de gelo de toda a floresta. E ele tinha 
tanto orgulho de seus minúsculos patins de gelo que os 
usava onde quer que fosse, mesmo nos dias mais quentes 
do verão.


