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Neste livro, existem sete peixes roxos.
Consegues encontrá-los a todos?

A água do rio murmurava
e fazia remoinho com os ventos
a ondularem a sua superfície e as
criaturas a moverem-se por baixo.
A família Pinheiro-Bravo

transformou a máquina do tempo
num barco e viajou, não no tempo,
mas para muito, muito longe, até ao
rio Amazonas, na América do Sul.

Os gémeos Pinheiro-Bravo
e os pais, o Professor Paulo e a
Professora Penélope, tinham deixado
o barco na margem do rio e estavam
a caminhar junto às margens
inundadas do Amazonas.
A Ana procurava jaguares.
O Artur, piranhas. O Tiago, caimões.
E a Tânia procurava… unicórnios.
A dado momento, a Tânia viu um
reflexo cor-de-rosa na água castanha.
“Olhem!”, gritou a Tânia. “Deve ser
um unicórnio! É cor-de-rosa!”
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“Os unicórnios não são
cor-de-rosa!”, disse o Tiago.
“E, mais importante, os unicórnios
não são reais…”
“Oh, não, tens razão”, disse uma
Tânia desiludida, quando viu mais
de perto o animal
cor-de-rosa. “Não
é um unicórnio,
é um golfinho.”
“Mas os golfinhos
também não são
cor-de-rosa!”,
protestou o Tiago.

“Este é um tipo muito especial de
golfinho”, explicou o Professor Paulo.
“O golfinho cor-de-rosa do
Amazonas.”
“Têm muitos dentes”, disse a Ana,
fazendo anotações no seu caderno.
“Isso é porque comem caranguejos
e tartarugas, além de peixe”, disse a
Professora Penélope. “Não são
esquisitos com a comida!”
“Nem eu!”, exclamou o Artur, a rir.
“Eu como tudo e mais alguma coisa!”
Apareceram mais golfinhos, com um
ar brincalhão. Nadavam em círculos
à volta uns dos outros. Um deles
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tinha uma erva do rio na boca
e batia com ela na água. Outro tinha
um pau entre os dentes e rodopiava,
agitando-o, muito importante.

“O
“O que
que éé que
que estão
estão aa fazer?”,
fazer?”,
perguntou
perguntou aa Ana.
Ana.
“Os
“Os golfi
golfinhos
nhos machos
machos estão
estão
aa tentar
tentar fazer
fazer amizade
amizade com
com os
os
golfi
golfinhos
nhos fêmeas.
fêmeas.””

A fêmea não parecia muito
interessada. Nadou para longe.
“Está à procura de comida porque
tem fome”, disse a Ana.
“Tal como eu!”, exclamou o Artur.
“Como é que ela consegue ver
alguma coisa na água?”, perguntou
o Tiago. “Está tão lamacenta.”
“Os golfinhos caçam através
da ecolocalização”, explicou a
professora Penélope. “Comunicam
com cliques e assobios e o som volta
para trás, permitindo-lhes saber
onde está tudo.”
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A Ana estava a desenhar no seu
caderno quando um ruído vindo
de cima lhe chamou a atenção.
Ao olhar para cima, viu um
passarinho a fazer movimentos
de dança num ramo para travar
amizade com uma ave fêmea.

AAK!
A
R
R
C
Então, de repente, o pássaro
perdeu o equilíbrio e caiu do ramo,
piando enquanto caía.

Os gémeos viraram-se e riram-se
do pássaro. Mas não foi só a atenção
DELES que o pássaro chamou.
O ruído acordou um grande caimão
que estava a dormir na margem do
rio. Nenhum membro da família
Pinheiro-Bravo tinha ainda dado por
ele, pois parecia um tronco caído.

O caimão levantou-se lentamente…
E deslizou para a água!
“Oh, não, está a dirigir-se para o
golfinho cor-de-rosa fêmea!”, disse
o Tiago.
“Não te preocupes!”, disse o
Professor Paulo. “Os golfinhos
são muito mais espertos que os
caimões: vai tudo acabar bem.”
Mas o Tiago não queria
correr riscos.

Pegou num dos remos do barco e
bateu com toda a força que
conseguiu no fundo do leito do rio.
PUM! PUM! PUM!, fez o remo.
CHAPE! CHAPE! CHAPE!,
fez a água.
Com toda a certeza, o golfinho
cor-de-rosa fêmea ouviu o barulho viu o caimão - e imediatamente
nadou rio abaixo antes sequer que o
caimão se aproximasse.
“Ufa!”, disse o Professor Paulo.
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Boa, Ted! Agora, é melhor
voltarmos para o nosso barco
e irmos embora antes que o
caimão volte a nadar para aqui!”

Caiu a noite na floresta amazónica.
O Tiago tinha atado a sua t-shirt à
volta da cabeça para não ver para
onde ia e estava a fazer alguns uns
assobios estranhos.
“O que é que estás a fazer, Tiago?”,
perguntou a Ana.
“Vou ser o primeiro ser humano a
encontrar o meu jantar por
ecolocalização”, gabou-se o Tiago.
“Talvez”, disse a Ana, nada
impressionada. “Mas, entretanto,
acabaste de pisar a tua sandes.”
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“Não te preocupes, EU VOU
comê-la!”, disse o Artur.
O Artur não era esquisito com a
comida. Era realmente capaz de
comer o que quer que fosse.
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com a leitura na App Happy Meal.
Pede aos teus pais para fazerem o download da App
Happy Meal ainda hoje
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