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A queda de Bianca no gelo 
Era uma vez, em uma terra de neve e gelo, dois 
melhores amigos, chamados Bianca e Douglas. Eles 
adoravam patinar no gelo no lago congelado. Todos os 
dias, depois da escola, os amigos calçavam os patins e 
deslizavam pela superfície lisa e branca. Os amigos 
adoravam o gelo, mas também sabiam que podia ser 
traiçoeiro. Ao longo dos anos, eles aprenderam muitas 
lições sobre o gelo. Eles sabiam que o gelo novo é mais 
forte que o gelo antigo. Eles sabiam que correntes sob a 
água podem dificultar a formação de gelo firme. Eles 

sabiam que dias sem nuvens e 
sem neve eram melhores para 
patinar no gelo, pois a neve 
aumenta o peso e retarda a 
formação de gelo. E suas mães 
eram muito rígidas, todos os 
anos Bianca e Douglas tinham 
que assistir a um discurso sobre 
como se salvar se caíssem no 
gelo. As crianças estavam 

confiantes em si mesmas e em seus conhecimentos e 
nunca tiveram medo de ir para o gelo.


Em um dia frio de inverno, Bianca e Douglas decidiram 
patinar um pouco mais longe do que costumavam. Eles 
estavam bem preparados, cada um trazia uma mochila 



com uma corda, uma garrafa térmica com chocolate 
quente, um cobertor e um telefone totalmente 
carregado. Eles deslizaram e giraram, sem prestar 
atenção em quão longe haviam ido. De repente, Bianca 
sentiu o gelo sob ela começar a rachar. "Douglas, 
precisamos voltar para a praia! Não é seguro aqui" 
Bianca disse calmamente a sua amiga, mas era tarde 
demais. Ela caiu no gelo e na água gelada abaixo. 
Douglas, que estava um pouco mais longe, viu a amiga 
cair e imediatamente entrou em ação.


Enquanto lutava para se manter à tona, Bianca lembrou-
se do que sua mãe lhe dissera: não tente nadar, tente 
preservar a energia e o calor do corpo. Controle sua 
respiração, o choque da água fria pode facilmente levar 
à hiperventilação e ao pânico, o que diminui suas 
chances de sair da água com segurança. Então Bianca 
ficou calma e respirou lenta e profundamente. E o mais 
importante, tente ficar em uma posição de flutuação 
horizontal. Em seguida, chute o mais forte que puder 
para tentar deslizar horizontalmente no gelo.


Então, Bianca chutou as pernas e usou os braços para 
tentar sair da água e cair no gelo. Nesse ínterim, 
Douglas pediu ajuda e tirou a longa corda de sua 
mochila. Ele deitou no gelo, para distribuir seu peso, 
tentando ficar longe do buraco o melhor que podia. 
Bianca agarrou a corda e lentamente, mas com 
segurança, ela saiu da água. Douglas rapidamente a 
colocou em terra. Ofereceu-lhe roupas secas, envolveu-
a nos cobertores e deu-lhe chocolate quente para beber. 



A ajuda chegou logo depois que as crianças 
desembarcaram e eles rapidamente levaram Bianca e 
Douglas para verificar seus sinais vitais. Ambos estavam 
bem e foram para casa no mesmo dia.


Felizmente, as crianças estavam bem preparadas e 
sabiam exatamente o que fazer. Eles ficaram calmos. 
Mas eles perceberam que tiveram muita, muita sorte. O 
incidente assustador não os afastou da patinação no gelo 
e do gelo. Eles foram patinar no gelo na mesma semana, 
mas mantiveram os olhos abertos para o perigo.



