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Teo foi ajudar o exército do Reino Vermelho a construir uma barragem.

Tudo corria bem até que uma fenda se abre
na barragem e começa a verter água.

Teo olha em volta e encontra uma catapulta e o
Guga Vermelho escondido atrás dela, cheio de medo.

A barragem rebenta e há uma inundação.

Oh não, o Castelo vai ficar inundado
se eles não subirem a ponte!

Mas como? Não vamos
chegar lá a tempo.

Temos de os avisar!

Desculpa, Guga.
Vais ter de ser o

nosso mensageiro.



O Guga voa a grande velocidade
e aterra mesmo em cima de Ben. O que foi Guga?

Temos de levantar
a ponte!

Não vou conseguir,
é muito pesada!

Uma grande onda de água vem
na direção do castelo.

Ben, com todas as forças, tenta
levantar a ponte, que quase não se move.

Teo coloca o Guga na catapulta e atira-o em direção ao Castelo.

O Guga aproxima-se de Ben com
uma perna de frango.



Ben come o frango
e fica cheio de Nutri-Powers.

Num só golpe, Ben consegue levantar...

... da água chegar.

Com o castelo salvo de uma inundação, o Ben decide pregar um susto ao Guga Vermelho.

...a pesada ponte mesmo antes...

Ufa, foi por pouco!

Bem pensado
Guga! Franguinho
vai dar-me força.

Guga, vou usar a catapulta e enviar-te de volta
para dizeres que está tudo bem. Ah ah ah!

FIM.



Soluções:

Une os pontos e ajuda
o Ben e Guga Vermelho

a salvar o Reino Vermelho.

Um Reino duro, ao estilo medieval, repleto de
monstros, dragões, castelos e cavaleiros.

Trata-se do Reino das carnes e ovos, de cariz
essencialmente guerreiro, para o qual a carne

contribui com o seu Nutri-Power da Força.
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