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Nos Veggie Games do Reino Verde há uma nova modalidade: tiro ao alvo com arco e flecha.
Alex desafia Lena para um duelo.

Mas estes alvos estão
um bocado longe.

Tens de treinar essa
pontaria. Aprende comigo.

Estás com medo
de perder?

Lena aceita o desafio. Lena dispara uma flecha e falha a abóbora.

Alex dispara uma flecha e acerta
em cheio na abóbora.



...vê Nose, escondido, a mover as abóboras para fazer o Alex acertar e Lena falhar.

À segunda tentativa Lena concentra-se mas volta a falhar. Alex torna a acertar. 

O que se passa é que és uma cegueta e não estás
à altura do maior arqueiro de sempre. Ah ah ah!

Não entendo o
que se passa!

Lena, desconfiada, pede ao Guga Verde para ir
ver se há alguma coisa estranha nas abóboras.

O Guga Verde vai espreitar e...



Ao saber o que o Guga viu, Lena desafia Alex para mais um duelo,
mas antes, come cenourinhas para ajudar.

O Nutri-Power manifesta-se e Lena consegue ver Nose.

Alex fica embaraçado enquanto Lena prepara outra flecha.

Alex sai disparado cheio de medo. Graças às cenourinhas, Lena e Guga vencem
a prova e o batoteiro do Alex aprendeu uma lição!

Lena faz pontaria e acerta uma
flecha certeira em Nose que

dá um salto de susto.

Maior arqueiro de sempre!?
Não querias dizer maior batoteiro de sempre?

Nose! Ajuda-me!

Agora é a tua vez, Alex.
E se não começas

a correr nem preciso
de cenourinhas
para te acertar.

AUUUUUU!!!

FIM.



Este Reino estende-se por longos prados
e montanhas verdes, onde são cultivados todos

os vegetais, que conferem o Nutri-Power de
Recuperação. É um Reino místico e cheio de

tradições, incluindo as Olimpíadas dos Vegetais,
também conhecidas por Veggie Games.

Ajuda a Lena e escolhe os
alimentos que pertencem

ao Reino Verde!

Soluções: Bróculo, Couve e Tomate


