
 

 

A três não há frio!  

 

 

Chegou o inverno e está muito frio. Em casa de Piquepique, 

o ouriço-cacheiro, o aquecimento não funciona. 

Ainda por cima, como já é de noite, o eletricista só amanhã 

é que poderá vir arranjá-lo. 

De repente alguém bate à porta:  

― Truz, truz. 

― Quem é? ― pergunta Piquepique. 

― Sou eu, o teu vizinho Quebra-Nozes… o esquilo! Não tenho aquecimento. Podes 

albergar-me por esta noite? 

― Oh, meu amigo, o meu aquecimento também não 

funciona! Estava mesmo a pensar ir passar a noite a tua casa! 

Mas entra, entra, és muito bem-vindo. Assim já somos dois e 

podemos aquecer mais ― responde Piquepique. 

 
Quebra-Nozes e Piquepique encostam-se um ao outro. 

Mas quando Piquepique se enrola para dormir, Quebra-Nozes começa a gritar:  

― Ai! Estás a picar-me! Os teus picos arranham-me a pele! 

Piquepique afasta-se. Vai dormir para mais longe.  

Quebra-Nozes diz-lhe:  



― Agora que foste para longe, sinto mais frio. Mas quando te aproximas, magoas-

me! 

Piquepique responde:  

― Também eu tenho frio. O que vamos fazer? 

Quebra-Nozes tem uma ideia: 

― E se fossemos a casa do Fofinho, o coelho angorá? 

 
E é assim que, a meio da noite, Quebra-Nozes e Piquepique batem à porta do 

Fofinho:  

― Truz, truz. 

Fofinho pergunta:  

― Quem está aí? 

― Quebra-Nozes e Piquepique, os teus vizinhos. Estamos 

com frio. Será que podemos aquecer-nos em tua casa? 

Fofinho abre a porta e responde:  

― Oh, meus amigos, mas eu também não tenho aquecimento! 

Piquepique e Quebra-Nozes ficam muito espantados. 

Piquepique insiste:  

― Mas tu não tens frio? 

Fofinho responde: 

― Graças ao meu pelo longo, nunca tenho frio. Mas 

entrem, sejam bem-vindos. Como somos três, podemos 

aquecer-nos. 

Quebra-Nozes explica-lhe então que não consegue dormir junto a Piquepique 

porque este o magoa com os seus picos. 

Fofinho responde: 

― Já sei! Vou colocar-me no vosso meio. Como somos três, 

teremos menos frio. E graças ao meu pelo, não vou sentir os 

picos do Piquepique! 

E assim, Quebra-Nozes, Piquepique e Fofinho, bem 

juntinhos uns contra os outros, passaram uma noite muito quentinha e aconchegante! 
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