


A MINHA EQUIPA 

DE COMBATE AOS FANTASMAS 

PRECISA DE MAIS AJUDANTES. 

ERA FIXE QUE TIVESSE UM BONÉ 

DE BEISEBOL E QUE SE 

CHAMASSE JACK! 

Olha! Que coincidência! 
Monta o Jack, para ele alinhar 
na destemida equipa da J. B.!

COMO MONTAR 
O JACK?
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Esta é a equipa de caça-fantasmas, fundada e equipada com 
engenhocas pela genial J. B. Fica a saber mais sobre esta malta 
sem medo. Só tens de ler os comentários por baixo desta selfie 

sobrenatural, para descobrires quem é quem.

Mesmo que pareça uma vila de sonho, Newbury até dá pesadelos! 
Podes ver com os teus próprios olhos! Assinala no mapa os lugares 

que vês nos quadrados. Um segredo: são os mais assombrados!

OS RESULTADOS DE 

MEDIÇÃO JÁ REBENTARAM 
A ESCALA!

As minhas sardas estão 
bem à vista!

O vermelho fica-me 
mesmo bem.

Tenho uma t-shirt muito 
fixe do Frankenstein.

Tenho um ar assim… 
ossudo.

Au-au!
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A Mamali é a ama dos pesadelos, que tem interrompido o silêncio de 
morte com uma canção de embalar pavorosa. Só se pode parar esta 

cantoria com um golpe direto da app da J. B. Ajuda a Parker a fulminar 
esta fantasma, cumprindo a ordem das setas em baixo.

Quando derrotares um 
fantasma, prega com ele na 

cadeia, tal como o Rat Shaun.

O chefe dos fantasmas Rat Shaun, está louco e anda com o seu 
exército a rondar os esgotos por baixo da vila! Ajuda os caça-

-fantasmas a chegar ao alvo, evitando todos os roedores pelo caminho.

DORME, DORME, 

MEU MENINO, …
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CONFUSÃO DE METER MEDO

— Como é que é? Cá está o vosso caça-fantasmas favorito! — O Jack 

sorriu para o smartphone. — Em direto de uma sucata. Ainda não vejo nada 

que meta medo, mas já me cheira a… Ena, pá! Vocês têm sorte de o meu 

smartphone não transmitir cheiros. Imagino que seja este o fedor das peúgas 

do El Fuego ao fim de um mês.

— Falaram em «fuego»? — perguntou o Douglas. — Porque eu estou em brasa!

— Hum… Pois estás, Douglas. Caros espetadores, lembram-se do Douglas, 

também conhecido por «El Fuego»? — perguntou o Jack, a virar o smartphone 

para filmar o seu amigo ossudo.

— Olaré, gente! — bradou o Douglas.

— Olaré? Terão de desculpar o El Fuego, ele é muito do século passado. 

Ainda tem um simples telemóvel… — gozou o Jack. — Ah! Cá está a nossa 

chefe, a genial J. B. A corajosa mas rabugenta Parker também veio. E, claro, 

o Spencer, o cão-fantasma mais fofo de sempre — continuou o Jack.

— Rabugenta? — bufou a Parker. — A propósito, lembraste-te de carregar 

a bateria do teu telemóvel?

— Pois claro! E sei que aqui temos rede e wi-fi grátis também. Não há nada 

que me vá impedir de gravar hoje — 

disse o Jack orgulhosamente, e depois 

sussurrou para a câmara: — Eu não 

disse? Nunca está satisfeita.

— Olhem! — bradou a J. B., a rastrear 

um monte de sucata.

Apareceu um fantasma enorme 

e horrorosamente fedorento que 

começou a arremessar carripanas em 

todas as direções. ZING! BUM! TRÁS! 

ZÁS, CATRAPÁS, PÁS! As carripanas 

caíam no chão umas atrás das outras.

PUM! PUM! PUM! Os smartphones da 

J. B. e da Parker lançaram pequenas 

bolas de luz contra o fantasma. Os caça-

-fantasmas entraram imediatamente em 

ação, mas o smartphone do Jack serviu 

para uma coisa completamente diferente.

— Boa malha, Parker! — O Jack filmava-se 

a incentivar a amiga. — Viste o Spencer morder o braço daquela pilha de 

lixo enorme? Mas… o quêêê? O El Fuego está a distrair o fantasma com 

malabarismo de pneus velhos. Épico! Ai, ai! — gritou o Jack, a desviar-se 

de um pneu voador.
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