
O herói da 
montanha

www.BubuTales.com

http://Www.BubuTales.com/


This ebook is distributed under Creative Common License 3.0
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

- You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse 
you or your use of the work)

- You may not use this work for commercial purposes

- You may not alter, transform, or build upon this work

Ivan Parvov, Hero of the Mountain

Copyright © 2010 by Ivan Parvov

Text and illustrations by Ivan Parvov

Translated by Gustavo Mazzarollo

www.BubuTales.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


O pequeno raposo Bubu estava entusiasmado. A grande disputa “herói da montanha” estava para 
acontecer no próximo dia. Participariam os animais e pessoas mais corajosos e poderosos do 
mundo.



Bubu queria assistir a disputa e encontrar os heróis mais famosos do mundo. Ele estudou o mapa 
com cuidado. A disputa aconteceria em um lugar alto na montanha, nas terras da coruja mágica 
Boran... Bubu teria que fazer uma viagem longa no dia seguinte... 



Nessa tarde, Bubu não conseguiu dormir até tarde da noite. Ele estava olhando para o pico 
distante, sonhando com a disputa. Ele estava ansioso para a manhã por vir. 



De manhã ele levantou cedo, escovou os seus dentes e comeu o café da manhã rapidamente. Ele 
tinha um longo caminho pela frente, então comeu bastante - o café da manhã, preparado pela sua 
mãe, foi delicioso. 



Bubu prometeu para a sua mãe ser cuidadoso, e de chegar antes de escurecer, e correu para a 
montanha. Ele passou os campos perto de casa, caminhou pelas colinas rochosas e rapidamente, 
enquanto cruzava o rio, ele escutou alguém gritando por perigo... 



Bubu olhou ao redor e avistou um besouro que havia caído no rio. As ondas eram muito altas para 
o pequeno besouro e ele estava agitando suas antenas e pernas em pânico. 



Bubu olhou ao redor por algo que flutuasse ou um galhozinho, mas ele não encontrou nada de útil. 
Como o tempo estava terminando, Bubu afundou a sua cauda na água gelada e gritou para o 
besouro agarrar ela. 



Em pouco tempo o besouro estava deitado na grama, se secando no sol – exausto mas muito feliz 
por ter sido resgatado. Bubu também estava cansado, mas ele não tinha tempo para descansar. 
Ele torceu a cauda, que estava pesada com água e correu para a competição.



Logo ele encontrou um pequeno coelho, chorando triste. Ele havia perdido uma de suas luvas e 
não sabia como encontrá-la. 



Bubu estava com pressa para a competição mas decidiu ajudar o coelho. Ele baixou o seu grande 
nariz sensível perto da grama e começou a procurar pela luva do coelho. O coelho seguiu ele com 
esperança. 



Em pouco tempo Bubu encontrou a luva, que havia caído do caminho. Nada consegue ficar 
escondido do nariz da pequena raposa. O coelho ficou muito feliz e foi pulando para casa 
sorrindo, com as luvas na mão, e Bubu correu para a montanha. 



Enquanto escalava a subida difícil da montanha, Bubu encontrou três formigas-bombeiros, 
carregando uma porta nova para o posto de observação das formigas. As formigas usavam o 
posto para ver se estavam acontecendo incêndios na floresta. A porta era muito pesada e as três 
formigas ficavam sem ar para carregar. 



Bubu decidiu ajudar as formigas, mesmo que ele já estava atrasado para a disputa. Ele pegou a 
porta pesada e junto com as formigas carregou ela subindo a montanha. 



Finalmente eles chegaram ao posto de observação das formigas-bombeiro e trabalharam juntos 
para colocar a porta no lugar certo. As formigas conseguiram sentar no chão, cansadas e 
satisfeitas. Bubu também estava cansado, mas não havia tempo para descanso – ele continuou o 
caminho, subindo a montanha. 



Quando ele finalmente conseguiu escalar a montanha, a disputa já havia terminado. Flechas 
quebradas, alvos e espadas estavam espalhadas por toda a parte no campo acima do 
morro...Mas todos os heróis já haviam ido embora. 



Bubu sentou triste no chão. Ele queria tanto ver a disputa e encontrar os grandes heróis, mas ele 
havia perdido tudo. 



De repente ele escutou o barulho de asas. Ele olhou para cima e viu a coruja mágica Boran, na 
posição para conversar com ele.
“Não fique triste Bubu. Você não perdeu nada tão interessante. Veja, eu tenho uma coisa especial 
para você” e a coruja deu para Bubu o cristal “Herói da montanha”- o maior prêmio da disputa.
“Mas... por quê? Eu não completei nenhum feito heróico.” Perguntou Bubu surpreso.
“Existe um feito heróico maior que todos os pequenos feitos heróicos que você fez hoje?” Sorriu 
Boran.
“Você perdeu a disputa que tanto queria ver, para ajudar o besouro, o coelho e as formigas. Você 
é o verdadeiro herói da montanha.” 



Bubu conseguiu retornar para casa antes do jantar e contou para os seus pais o que aconteceu.
Todo o mundo em casa ficou contente e muito orgulhoso dele. Após o jantar Bubu foi para a cama 
cansado e satisfeito. Ele precisava de uma boa noite de sono... Pode ser que amanhã novos feitos 
heróicos e aventuras estivessem esperando por ele. 
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