Linhas
Trocadas
Nina está a brincar com o Guga Castanho quando Zeca the Kid chega com uma informação.

Nina, os teus amigos foram
presos! Anda comigo
saber o que se passou.

Na prisão, com os heróis já atrás das grades,
o guarda mostra a Nina e Zeca uma mensagem de telégrafo.
As ordens do Xerife são claras:
“Teo, Lena e Ben são bandidos
perigosos e devem ser
presos até eu chegar.”

Isto é muito estranho. Nina
e Zeca, percorram a linha
do telégrafo e descubram
de onde veio a mensagem.

Comam creme
de ervilhas para
terem energia turbo
para o caminho!

Nina e Zeca comem o creme de ervilhas e ficam cheios de Nutri-Powers.

Levam o Guga Castanho e partem a toda
a velocidade, percorrendo a linha do telégrafo.

A meio, descobrem a linha ligada
a uma tenda de índios.
‘Bora lá ver.

Dentro da tenda há roupas espalhadas pelo chão,
um transmissor de código morse e uma mensagem.

E estas roupas são
do Rasto de Cobra!

Esta mensagem é igual
à que o guarda leu.

Então foi ele que
mandou prender o mano!

Zeca The Kid tem uma ideia.
Podemos resolver
isto com uma
mensagem especial.

Guga, eu dito
e tu escreves.

Quando Nina e Zeca regressam ao Reino Castanho, Lena, Ben e Teo já estão livres.

Toda a população assiste ao Rasto de Cobra a passar um mau bocado em cima de um toiro.

Mas como é que
vocês fizeram isso?

Simples, enviámos outra mensagem a dizer
que vocês deviam ser soltos e que o falso
Xerife adora brincar com toiros!

FIM.

O Guga Castanho perdeu
o telegrama! Ajuda-o
a encontrá-lo!

Soluções:

Um Reino árido, solarengo e selvagem, onde vivem
índios e cowboys. Neste Reino, o feijão, grão e todas
as leguminosas crescem com fartura, conferindo
aos seus habitantes o Nutri-Power do Turbo
(reforço de Energia e Força).

