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Os alunos do Fructus Fórum estão numa aula da Mestre Laranja.

De repente, a terra começa a tremer.

Teo! Tens de despejar esta poção
de frutas sobre as árvores para

travar o crescimento!

Com as árvores a crescer sem parar,
acabou-se a fruta! Vou encher

o Reino Laranja de doces, Ah Ah!!

O que é que se passa?

Mas como é que
chego lá acima?

Na floresta, as árvores
crescem descontroladamente.

Candyman está no topo de uma macieira com
uma antena amplificadora nas mãos.

Mestre Laranja dá uma poção de frutas a Teo.



Teo dá uma dentada na
maçã e o Nutri-Power revela-se.

O Guga Púrpura salta para as costas de
Teo que começa a trepar a árvore.Anda Guga!

Come esta maçã! Vai
dar-te o Nutri-Power

que precisas!

Não sabia que gostavas
de subir às árvores!

Sem que o Candyman os veja, Teo e o Guga chegam ao topo da macieira.

O Guga aproveita a distração do Candyman...



...salta e dá um pontapé na antena amplificadora.

A antena cai no solo e parte-se toda.

Teo e Guga saltam para outra árvore. A macieira decresce de repente
deixando Candyman no ar.

Candyman cai com grande estrondo no chão. Uma torrente de maçãs cai em cima dele.

Teo despeja a poção de frutas sobre a árvore.

Como vês, tudo o que
sobe tem que descer!

Nããããããoooooo!

Ia oferecer-te uma maçã, Candyman,
mas vejo que já estás servido.

A minha antena!

FIM.



Soluções:

O Candyman escondeu
12 maçãs.

Ajuda o Guga Laranja
e descobre quantas maçãs

escondeu o Candyman!

Uma terra encantada, inserida numa sofisticada
floresta cheia de árvores de frutos, poções,

oráculos e o Nutri-Power da Magia. No Reino
Laranja, todos os frutos são protegidos e ensinados

às crianças, devido ao seu carácter mágico.


