


Para Tom, Finn e Oliver Giles
− o meu alegre bando de Pestinhas



Rápido!
corram

e escondam‑se!
Assim que olharem para esta página, 

Mas lembrem‑se de levar  

o livro convosco!) 

Estão prestes a ler algo verdadeiramente chocante, 

meus Companheiros Pestinhas. Algo tão

que até vos vai fazer saltar da cadeira! Espero 

que tenham um par de cuecas extra à mão, pois vão 

precisar delas!

MEGA

Mais rápido!
Despachem‑se!!

Vão!!
7

Escondam‑se onde puderem…
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Debaixo da cama!

Atrás do sofá!
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No armário onde estão

as toalhas!

ALGO LOUCO ESTÁ A ACONTECER!!!

Estão escondidos em segurança?

Ótimo . . .



10

Algo mais estranho do que as cenas  

mais estranhas que possam ALGUMA 

vez imaginar que se pudessem passar  

em Beanotown!

Não sei como vos dizer isto… e não 

DEVEM CONTAR A MAIS 

NINGUÉM!

Mas . . . 

Estou
ultra‑

passado!
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Estou
ultra‑

passado!
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Sei o que devem estar a pensar. Que o mundo  

está completamente MARADO! Como pode 

alguém superar o GENERAL MESTRE  

DAS PARTIDAS?

É IMPOSSÍVEL!

Também achei isso, mas é verdade! Há algumas 

noites, carradas de cenas estranhas começaram  

a acontecer por Beanotown.

Vejam só isto… Tenho andado a cortar partes  

do Jornal de Beanotown nos últimos dias.  

É um mistério ameaçador!
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Temos recebido relatos de mais um incidente 
CHOCANTE!

Às 7h30, Parky Bowles, o guarda do Parque 
de Beanotown, estava a fazer a sua ronda da 
manhã para regar as flores quando descobriu 
algo terrível. Durante a noite, alguém tinha 
arrancado as flores pela raiz e recolocado as 
mesmas de forma a soletrarem a palavra 
PALHAÇO!

BANDIDO DE MISTERIOSO 
ATACA OUTRA VEZ!

QUEM ESTARÁ POR DETRÁS DESTES 
CRIMES HORRÍVEIS?

O Sargento Slipper da Polícia de Beanotown 
insiste que, embora o criminoso esteja a monte, 
ele SERÁ apanhado em breve.
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Recolocar as flores para soletrar a palavra 

PALHAÇO!?!? Genial! É PESTE‑ÁSTICO!  

É o tipo de cenas que eu e o meu melhor amigo‑cão, 

o Bocarras, gostamos de fazer! O problema é que…

NÃO FOMOS NÓS!

VEJAM! 

Anda por aí alguém com ideias para partidas 

TERRÍVEIS e, pior, a fazê‑las antes de eu ter 

oportunidade de as inventar. Como pode isto estar 

acontecer?

Não faço a mínima ideia de quem possa ser  

este bandido!

Mas há mais…



15

O Misterioso Bandido de Bash Street está novamente a provocar o caos no bairro. Ontem  à noite, enquanto os residentes de Beanotown dormiam pacificamente nas suas camas,  o Bandido trepou pela cerca do Coronel  e interferiu com a sua coleção impressionante  de gnomos de jardim.
Cada gnomo estava virado de pernas para  o ar e a cabeça estava enterrada na relva.O Coronel acordou e viu um mar de pequenos rabos de gnomo virados para o ar. 

UMA VISÃO ASSUSTADORA!

VEJAM! 

NOTÍCIAS CHOCANTES!
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Foi brilhante! Eu tinha uma vista incrível  

da minha casa da árvore na manhã seguinte. Todos 

aqueles rabos! O Coronel parecia tão baralhado.

Mas a única pessoa mais baralhada do que  

o Coronel era eu. O velho rezingão vive mesmo ao 

meu lado. AO MEU LADO! Um novo Pestinha 

estava a fazer das suas mesmo debaixo do meu 

nariz… E NÃO PEDIU A MIM E AO BOCARRAS PARA 

NOS JUNTARMOS A ELE!?!?

Tenho de saber quem está a pregar estas partidas 

incríveis… Quem quer que seja, deve ser mesmo 

SUPERfixe e seremos grandes compinchas…

O Bandido de Bash Street quererá certamente 

juntar‑se ao meu bando alegre de Pestinhas  

e iremos causar um caos feliz juntos…
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Há sempre espaço para mais um no Esquadrão de 

Pestinhas!

Talvez o Bandido seja tímido… hum… ou, se for 

novo na cidade, não sabe que o 

vive ali perto!

Ya… é isso… acho eu!

Oh… mas que estou eu a fazer? Já estou a 

antecipar‑me. Se esta é a primeira vez que põem 

os olhos num dos meus MANUAIS DE PREGAR 

PARTIDAS, devo pôr‑vos a par de tudo o que se 

tem passado.

Estão confortavelmente sentados?

Rei dos Pestinhas

Boa! 
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Há um ano, a velha rezingona da minha stôra,  

a Profe Creecher, obrigou‑me a escrever  

um diário como castigo por não ter feito os TPC.  

CONSEGUEM IMAGINAR A CRUELDADE!?!?

Malvada

Bem, meus Estagiários Pestinhas, não se atirem  

já para a sanita em desespero, porque acabou por 

ser uma ideia BESTIAL! Tive o MELHOR ano  

e tive a oportunidade de o documentar todo!  

Os diários até são muito jeitosos… Tivemos 

tempestades de neve e fogo de artifício, batalhas 

em que achatámos flores com o meu arqui‑inimigo, 

DENNIS!
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Tivemos 

Hambúrgueres de Queijo com 

Picante Extra Forte, megapuns, 

casas assombradas, 

montanhas‑russas, disfarces 

fabulosos E monstros  

no Monte Beano!!

o WALTER.

Malvada
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Quando finalmente entreguei o meu diário de um ano 

inteiro para a Profe Creecher ler, ela disparou 

como um foguete com um caso sério de rugas!  

Foi brilhante! Estava tão chocada com todas as 

partidas que tinha andado a fazer, que a cara dela 

ficou roxa e ela quase explodiu.

Mas isso agora já passou… Estou de férias da 

escola e posso relaxar e fazer o que todos os 

Pestinhas mais gostam de fazer…

Toma! 

PREGAR PARTIDAS,

CLARO!
Vai ser fabuloso! Tenho alguns dias para investigar 

e descobrir quem é o Bandido de Bash Street, 

divertir‑me com os meus compinchas, o Caracóis  

e o Cara de Tarte…
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E DEPOIS . . .

TAMBORES, 
RUFAR DE

POR 
FAVOR!!
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Algo MEGA está a acontecer! A mãe e o pai vão 

levar‑me a mim e à minha irmã mais nova, a Bea,  

de férias... FÉRIAS!! Há séculos que não temos 

umas. O único senão é que a mãe e o pai não nos 

dizem para onde vamos. A mãe diz que vai ser  

a melhor surpresa de SEMPRE!

Mal posso esperar…

Mas isso é só daqui a uns dias, o que dá a mim  

e ao Bocarras bué tempo para descobrirmos  

o Bandido de Bash Street. Se ele é novo em 

Beanotown, tenho de lhe dar a oportunidade  

de saber quem eu sou, O GENERAL MESTRE DAS 

PARTIDAS.

AGH!
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Esta noite, depois da mãe e do pai acabarem de 

ver O Grande Concurso de Culinária de Beanotown 

na televisão e se irem deitar, vou esgueirar‑me  

e afixar cartazes nos locais mais fixes e bons  

para partidas da cidade. O Bandido deve vê‑los 

de certeza.
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NÃO PODE FALHAR! É isto que vou deixar 

em todos os sítios fixes…

Vem juntar‑te ao Esquadrão  

do Dennis, o Pimentinha.

Encontramo‑nos amanhã, ao meio‑dia, na casa  

da árvore ULTRASSECRETA no quintal do Dennis.

NÃO SÃO PERMITIDOS PALHAÇOS.

Do DENNIS

Já agora . . . traz uns amendoins e umas batatas fritas!

Caro Bandido Misterioso de Bash Street,

Seu sortudo! Aposto que não sabias que estavas  

a pregar partidas no território do MAIOR PESTINHA 

QUE ALGUMA VEZ VIVEU!






