


Estamos a chegar --— EM DIRETO!
De Washington D.C.!

CAPÍTULO 1

QUAL É A HISTÓRIA?

Olá, mundo!

Como vais, América?
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O Bando das  
Cavernas vem  

salvar-nos

Aqui no  
National Mall

Ler é um  
superpoder LargaTudo   paraLer

é o meu copiloto
!

Harry Potter

Banana  
para  
todos

QUALQUAL
É A

É A

Para  
apresentar...
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Os irmãos favoritos de 
toda  a gente, Rafe e 
Georgia Khatchadorian

Os maiores caçadores de tesouros do 
mundo: Tommy, Storm, Beck e Bick Kidd

A miúda de 12 anos 
mais esperta de 
sempre. A incrível 

Max Einstein

Ele é    parvo
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Um miúdo humano 
com uma casa cheia 
de robots: Sammy 
Hayes-Rodriguez

Pequeno, mas com  
um cérebro gigante...  

é o Isaías, o rato mais  
esperto do mundo

OLÁ, MUNDO
(Mandem queijo!)

O cómico  
preferido  

da América,  
o inimitável 
Jamie Grimm

Artistas convidados especiais:

E umas  
surpresas tão  

incríveis que nem  
vos conto
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Mas tratem-me  
por JimmyE eu?  

Eu sou o Jimmy 
Patterson,  

o vosso  
apresentador e  

Então, que dizem?  
Vamos pôr este  

espetáculo ao rubro...
... AGORA...

MESMO Alguém apagou  
as luzes?

Não  V ira a página 
e continua a ler...

guia nesta coisa



CAPÍTULO 2

BEM-VINDOS, BEM-VINDOS!

Caramba, tenho cá uma história para 
vocês!

Na verdade, não é bem uma. Tenho 
um monte de histórias, mas deixem-me 
pôr-vos a par primeiro.

Devem estar a perguntar-se quem sou eu e o que 
faço aqui. Bom, tudo isto começou quando eu, recen-
temente, criei a minha própria editora de livros.

As pessoas disseram-me que eu nunca conseguiria 
fazê-lo, mas consegui e depois pensei: Porque não con-
tinuar? Foi então que a minha amiga Max Einstein 
sugeriu montar o maior espetáculo do mundo para 
incentivar ainda mais miúdos a apaixonarem-se por 
livros e histórias, e eu disse logo que... sim!

Juntei uma equipa incrível de contadores de his-
tórias, incluindo o nosso Rafe Khatchadorian.
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Puxei uns cordelinhos e contratei alguns músicos 
incríveis.

Preenchi umas duas toneladas de documentos e 
consegui autorização para usar o National Mall, em 
Washington.

Depois, todos nós trabalhámos durante meses para 
espalhar a novidade e montar o evento

E adivinhem? Começou mesmo a acontecer!
Naquele dia, no momento em que subi ao palco, 

tínhamos cerca de dez mil pessoas no National Mall, 
sem falar dos restantes milhões que nos viam nas 
televisões, computadores e telemóveis por todo o país.

Ali parado em frente de toda aquela gente e câma-
ras, senti-me tão nervoso como um peixinho numa 
reunião de família de tubarões.

Glup.
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Mas não vieram aqui para me ouvir falar sobre 
estas coisas. Vieram para ver o espetáculo. Vieram 
pelas histórias, como toda a gente. Portanto, vamos 
a elas.

— Olá a todos! — disse eu, e a minha voz ribom-
bou por todo o National Mall. — Já devem conhecer 
o nosso primeiro contador de histórias de livros como 
Escola: Os Piores Anos da Minha Vida, ou de filmes 
como… bom… Escola: Os Piores Anos da Minha Vida. 
Alguns dirão que ele é um mestre mundial a arranjar 
sarilhos, mas é também bastante bom a contar histó-
rias. Portanto, recebam calorosamente o meu amigo: 
o miúdo, o mito, a lenda na sua própria cidade… Rafe 
Khatchadorian! Dá cabo deles, Rafe!



13

em: O

   Devem  
conhecer-me de:

ESCOLA: OS PIORES  
ANOS DA MINHA VIDA

     Também me  
conhecem por:

Ser o aluno com maior número  
de suspensões na história da  
Escola de Hills Village

Gosto de:

Tarte de maçã com muita canela
Fugir às responsabilidades (desde  
que ninguém se magoe)
Criar qualquer tipo de arte

Detesto:
Trabalhos de casa
Trabalhos de casa
Já mencionei trabalhos de casa?
Partilhar o planeta Terra com a 
minha irmã Georgia

O sentimento é 
mútuo, mano.

 SALA DE 
SUSPENSÕES

Bem--vindo



CAPÍTULO 3

ESPAÇO SIDERAL, 
SARILHO DESCOMUNAL

Antes de mais, deixem-me dizer-vos  
que toda esta história é cem por cento 
real e verídica!

Só que uma parte dela aconteceu na 
minha vida real, e a outra... bem... aconteceu na mi-
nha imaginação.

Não digam que não vos avisei.
Portanto, lá estou eu, um dia, a acelerar nos con-

fins da galáxia na minha nave FTL de um lugar. 
Tenho os propulsores no máximo, bem para além da 
velocidade da luz, e vou passando planetas, buracos 
negros, supernovas e lixo espacial como se fossem 
minhocas numa autoestrada.

Nada de especial, é apenas mais uma terça-feira 
normal no espaço… Até ao momento em que os meus 
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sistemas de alerta de navegação se acendem como 
uma árvore de Natal.

— Alerta! — diz uma voz robótica. — Aproximamo-
-nos de um engenho extraterrestre hostil. À velocida-
de atual, o impacto dar-se-á em 6,2 segundos.

E não estou numa zona hostil qualquer. Vim pa-
rar ao Quadrante Stricker, a vizinhança mais peri-
gosa de todo o universo conhecido. Devia ter estado 
com mais atenção. Isto vai ensinar-me a não comer 
batatas fritas enquanto viajo a 1843 vezes a veloci-
dade da luz.

Com um toque do polegar, reverto todos os propul-
sores. Desligo os motores o mais rápido possível. Mas 
não é suficientemente rápido. Só me ajuda a abrandar 
um pouco antes de — ZÁS-TRÁS! — me esborrachar 
contra a mãe de todas as naves-mães.

Fico baralhado. Fico confuso. Tento enfiar-me 
no meu módulo de sobrevivência, de forma a poder 
ejetar-me em segurança, mas não tenho tempo de 
o fazer. Uma garra robótica gigantesca emerge do 
casco da nave-mãe e abre o meu cruzador como uma 
simples lata de atum.

— MAS QUE RAIO PENSAS QUE ESTÁS A FA-
ZER? — ruge uma voz, enquanto a garra robótica se 



16

aproxima de novo e me agarra pelo colarinho do meu 
fato espacial.

E é nesse momento que tenho a certeza de que 
aquela foi a minha última missão espacial.

Glup! Estou 
espacialmente 

frito






