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Neste livro, existem oito borboletas.
Consegues encontrá-las todas?

O sol abrasava a savana e ouvia-se
o zumbido de insetos atarefados
por entre as ervas. A família
Pinheiro-Bravo usou a sua
máquina do tempo e viajou até ao
século XVIII, para os prados de
África do Sul.

Num dia de céu azul, os
gémeos mais velhos, Artur e
Ana, estavam a tomar conta dos
gémeos mais novos, Tânia e Tiago.
Os pais, a Professora Penélope
e o Professor Paulo, estavam
a fazer a sesta.
Quando os professores
acordassem, a família Pinheiro-Bravo
ia passar o fim de tarde num charco
nas proximidades, para verem que
animais viviam na savana africana
naquela época.
“Vamos ver chitas…”, disse
a Ana.
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“E avestruzes”, disse o Artur.
“E leões e elefantes”, disse o Tiago.
“Não se esqueçam dos
unicórnios!”, exclamou a Tânia.
“Não sejas tonta!”, riu-se o Tiago.
“Só os bebés acreditam em
unicórnios!”
O Artur e a Ana também estavam
a rir-se, o que deixou a Tânia muito
irritada.
“Vou mostrar-lhes que não sou
nenhuma bebé!”, disse a Tânia para
si mesma. “Vou sozinha ao charco
procurar unicórnios…”

9

Então, quando os outros estavam
distraídos, a Tânia decidiu ir
sozinha até ao charco. Escondeu-se
atrás de um outeiro e baixou-se para
não ser vista. Do seu esconderijo,
avistou uma avestruz, um gnu e…
uma manada de criaturas que nunca
tinha visto antes!

A Tânia não conseguia vê-las
bem, porque havia árvores pelo
meio. De lado, pareciam-se um
pouco com cavalos, mas eram muito
mais pequenas, então deviam ser…

“Unicórnios!”, exclamou a Tânia,
vitoriosa. “Eu sabia!”
Entretanto, o Artur, a Ana
e o Tiago perceberam que a Tânia
estava desaparecida. Acordaram
a Professora Penélope e o Professor
Paulo e correram todos para
o charco.
Aproximaram-se silenciosamente
para não perturbarem os animais
e acocoraram-se atrás da Tânia.
“Desculpa ter-te chamado bebé”,
sussurrou o Tiago.
“E eu peço desculpa por ter
fugido sem dizer aonde ia”,
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murmurou a Tânia. “Mas, olha!
Encontrei unicórnios…”
Naquele momento, uma das
estranhas criaturas virou-se para
eles. E não tinha chifre.

“Oh!”, exclamou a Tânia, bastante
desiludida. “Afinal não é um
unicórnio!”
Mas tinha outra coisa interessante.
Tinha riscas! Mas não em todo
o corpo, apenas na parte da frente.
“É um quaga”, disse a Professora
Penélope. “É mais ou menos do
tamanho de uma zebra, mas com
riscas apenas na parte da frente
do corpo.”
“Por que razão lhe chamam
quaga?”, perguntou a Tânia.
O quaga abriu a boca e emitiu
um som: “KWA-GA!”
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“Deve ser por isso!”, disse o Tiago
a rir-se. Mas o quaga tinha feito
aquele barulho por um motivo.
Três lindas leoas douradas
caminhavam calmamente em
direção ao charco!
As leoas aproximaram-se.
Mas os quagas já tinham sido
alertados. “KWA-GA!”, gritavam
enquanto todos fugiam.
Todos, com exceção de um…um
bebé, que não conseguia correr
suficientemente depressa.
“Oh, não!”, gritou a Tânia.
“Elas vão apanhá-lo!”
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Mas, então, algo incrível aconteceu.
Um gnu enorme viu que o bebé
quaga estava em apuros. Deu um
passo em frente e sacudiu os seus
chifres enormes na direção das leoas.
As leoas ficaram com medo e foi
a sua vez de fugirem.
“Ufa!”, disse o Artur. “Porque é
que aquele gnu enorme salvou o

bebé quaga?”
“TODOS temos de cuidar dos
bebés, mesmo que não sejam
nossos”, disse a Ana, pondo o braço
à volta da Tânia.
“EU não sou um bebé”, disse a
Tânia, mas sorriu e abraçou a Ana
mesmo assim.

Depois disso, a família PinheiroBravo voltou para casa, por entre as
ervas refrescantes, para jantar.
Caiu a noite na savana.
O Professor Paulo estava a deitar
os gémeos.
“Estou tão feliz por termos
viajado no tempo e por termos
encontrado os quagas”, disse a Ana,
que tinha desenhado a imagem de
um quaga no seu caderno.
“Eu também”, disse o Professor
Paulo, apagando a luz.
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“Que pena não ser um unicórnio,
Tânia, mas foi quase tão bom!”
“Para que ano e para que lugar
tínhamos de viajar para vermos um
unicórnio?”, perguntou a Tânia a si
mesma. “Um dia vou encontrar um
unicórnio, esperem para ver!”
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Histórias exclusivas dos gémeos
Pinheiro-Bravo na App Happy Meal
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Só então ela ouviu outro barulho
assustador. Uuuuu!
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