


O meu nome é Chloe Park. Sou estudante 

na Universidade da Califórnia. As pessoas acham‑me 

demasiado nova para andar na faculdade. É verdade 

que sou a mais nova e a mais baixa da turma (mas 

avancei alguns anos na escola). 

Para uma das minhas 

aulas, fiz uma pesquisa sobre os ursos locais. 

São tão interessantes! Aprendi muito ao investigar para 

este trabalho. Algumas das coisas que aprendi eram o 

que esperava… mas os ursos podem surpreender‑nos!

Antes de apresentar os meus resultados, deixem‑me 

recuar e começar do início. Sabia que queria escrever 

sobre ursos e fui passear para ver o que conseguia 

encontrar. Acabou por ser o meu dia de sorte. 

Descobri uma caverna de ursos por mero acaso!

Felizmente, tinha comigo o meu telemóvel e um caderno.

Chloe, és mesmo, mesmo, 
mesmo esperta.

É verdade! Podemos. E IREMOOOOOOOOS!

O meu nome é Chloe Park. Sou estudante 

Ei, o que estão a fazer 
com o meu trabalho?

O Polar vai esclarecer 
tudo. 
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Data: 24 de junho

Hora: À tarde

Local: A caverna dos ursos.

Espreitei pela janela e não estava ninguém lá dentro. 

Havia tigelas de papas de aveia e fatias de melão em 

cima da mesa, o que indicava que os ursos estavam 

por perto. A caverna estava equipada com o que 

parecia ser mobiliário feito à mão, e havia um livro 

aberto sobre a mesa.

Quando chegámos a casa e te 
encontrámos, fi cámos bastante 

assustados, sabias?
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Alguém tinha 
mexido na minha 

cadeira!

Eu assustei-me com 
a confusão.

E tinham tocado nas minhas papas. 
Tínhamos perguntas e queríamos 

respostas! Quem era aquela rapariga? 
O que fazia em nossa casa? E porque 

andava a mexer nas nossas coisas?
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Estava a filmar o interior da caverna quando 

dois ursos abriram a porta. Fiquei mesmo assustada! 

Pareciam furiosos. E não estavam sozinhos… 

Havia outro urso a dormir no frigorífico durante 

o tempo todo. Atirou‑se a mim com um machado!

Gritei aos ursos que se afastassem, mas ataram‑me 

a uma cadeira e despejaram o conteúdo da minha 

mochila pelo chão. Comportamento típico de urso.
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Mentira. Só fizemos o que qualquer 

urso respeitador da lei faria se alguém 

INVADISSE A SUA CASA.

O Polar não 
queria chamar 

a polícia.

A Chloe chamou-me 
«Carrancudo». Não sei 

o que quer dizer. 
Vou fi ngir que quer 

dizer «Brutal».
Não sabíamos 
o que estava a 

acontecer.
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Acontece que a caverna que encontrei é a casa 

de três ursos irmãos: o Pardo, o Panda e o Polar. 

De início, pensei estar em perigo, mas assim que 

comecei a falar com eles, pareceram acalmar.

O Pardo começou a vasculhar a minha mochila, 

atirou para fora os meus pertences e comeu as minhas 

Gomas de Mel e Wasabi (nota: escrever um relatório 

sobre isto depois). O Polar tentou intimidar‑me 

dizendo que nunca tinha visto um humano tão pequeno. 

(Nunca viu um bebé?!) Depois, os ursos começaram 

a bombardear‑me com perguntas.
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Assim que os ursos se aperceberam de que não  

estava lá para lhes fazer mal, baixaram a guarda.  

E foi então que tive a minha ideia brilhante. 

Perguntei‑lhes se se importavam que eu ficasse por  

ali um bocado para estudar o comportamento deles.

Ei, espera aí um minuto. Para dizer a verdade,  

não tínhamos bem a certeza sobre isso.  

Nunca ninguém nos tinha perguntado se nos 

podia estudar!

E foi então que lhes fiz uma oferta que não  

podiam recusar: prometi‑lhes todas as gomas que 

quisessem.
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Gomas de Mel e Wasabi: 
Isco para Ursos?

Acreditem ou não, as Gomas de Mel e Wasabi são 

um snack altamente apetecível e viciante para os ursos. 

Nenhum dos meus três objetos de estudo — o Pardo, 

o Panda e o Polar — conseguiu resistir a esta guloseima 

picante.

Como é típico dos ursos, primeiro investigaram 

os meus pertences, à procura de comida. Quando 

encontraram as gomas, o Pardo começou a enfiar 

patas cheias delas na boca. 

picante.picante.

10



Mandei‑o cuspi‑las imediatamente! Não queria que 

os ursos ficassem doentes. As Gomas de Mel e Wasabi 

são muito picantes. Eu não consigo comer mais do que 

uma de cada vez. O Pardo não obedeceu ao meu aviso 

e os outros dois ursos logo seguiram o seu exemplo. 

Penso que não têm grande autocontrolo.

Oh, céus, malta! Estas Gomas 
de Mel e Wasabi são DEMAIS! 
Não. Consegui. Parar. De. As. 
Comer. Deliciosas!!! Yessssss.

O Polar 
tentou mas 

falhou na sua 
demonstração 

de autocontrolo.

Esforçámo-nos tanto 
por aquelas gomas. 
Mas agora dói-me a 

barriga. Devia ter-me 
certificado de que 

era seguro comê-las.
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URSOS
Bichos Enormes e Carentes  

do Norte
Um Estudo de Caso por Chloe Park

O tema do meu relatório é… ursos! Neste relatório, 

cuidadosamente elaborado, localizei e estudei três 

espécimes de ursos na região do Norte da Califórnia — os 

ursos Pardo, Panda e Polar. Compilei os meus factos sobre 

eles para os partilhar convosco neste livro. Em primeiro 

lugar, vamos conhecer um pouco sobre cada espécime. 

Após vários dias 
de observação 

cuidada, aponta
mentos e 

documentação, tenho o
 orgulho  

de apresentar, 
neste relatório,

  

as minhas descobert
as.
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