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O ouriço que esqueceu de 
hibernar 
Era uma vez, em uma floresta muito, muito distante, um 
ouriço chamado Harold. Harold era um sujeitinho 
engraçado, com uma barriga redonda e costas 
espetadas. Ele amava nada mais do que comer e beber, 
e estava sempre procurando novos lugares para 
encontrar comida saborosa e bebidas saborosas. 
Enquanto seus amigos preferiam ficar no ambiente 
seguro da floresta, Harold vasculhava celeiros e cozinhas 
de fazendas, casinhas de cachorro, carros e outros 
lugares interessantes. E sempre encontrava alguma coisa 
boa para comer, biscoito, banana, pizza, já tinha 
experimentado de tudo!


Um dia, quando as folhas das árvores começaram a 
mudar de cor e cair no chão, os amigos de Harold, os 
outros ouriços, começaram a se preparar para a 
hibernação. Eles colheram nozes e bagas e construíram 
pequenos ninhos aconchegantes para dormir durante o 
longo e frio inverno. Mas Harold estava muito ocupado 
aproveitando os últimos dias do outono para pensar em 
hibernar. Ele comia e bebia à vontade, principalmente 
torta de abóbora e lattes com especiarias de abóbora e 
logo havia esquecido tudo sobre hibernação.




Quando a primeira neve começou a cair, Harold 
percebeu que todos os seus amigos entraram em 

hibernação, mas ele havia 
esquecido completamente! Já 
era tarde demais para fazer 
todo o trabalho que tinha que 
fazer antes de entrar em 
hibernação, então Harold saiu 
em busca de um local quente 
onde pudesse passar o inverno 
confortavelmente, com muita 
comida e bebida, bem 

acordado.


Ele vasculhou a floresta de cima a baixo, mas para onde 
quer que olhasse, ou estava muito frio ou não havia 
nada para comer. Quando ele pensou que tudo estava 
perdido, ele teve uma ideia.


Ele foi até o fazendeiro local (onde vinha 
sorrateiramente com bastante frequência) e pediu ajuda, 
o fazendeiro o viu e disse "Ora, olá, pequeno ouriço! O 
que posso fazer por você?" Harold explicou sua situação 
ao fazendeiro e perguntou se ele poderia ficar em seu 
celeiro durante o inverno. O fazendeiro, vendo como 
Harold era pequeno e fofo, disse: "Claro que você pode 
ficar no meu celeiro! Você pode ficar no lugar mais 
quente e toda a comida e bebida que quiser!”


Harold ficou muito feliz. Ele agradeceu ao fazendeiro e 
correu para o celeiro, onde encontrou o lugar mais 



quente no canto, perto da pilha de feno. O fazendeiro 
trouxe alguns cobertores, travesseiros e um lanche. E ali 
se acomodou, com a barriga cheia de comida gostosa e 
um copo de suco de maçã gelado ao seu lado.


Com o passar do inverno, Harold teve o melhor momento 
de sua vida, comendo e bebendo à vontade. E quando 
chegou a primavera e seus amigos acordaram de sua 
hibernação, ficaram surpresos ao ver Harold parecendo 
mais gordo do que nunca. Eles perguntaram como ele 
conseguiu sobreviver tão bem ao inverno, e Harold 
apenas sorriu e disse: "Encontrei o melhor local na 
floresta, com muita comida e bebida. E tudo graças a 
um fazendeiro gentil e seu celeiro. “


E daquele dia em diante, os amigos de Harold 
costumavam vir e se juntar a ele no celeiro para uma 
comida deliciosa e uma companhia quente durante o 
inverno.



