A família Pinheiro-Bravo inventou uma máquina do tempo
que também consegue viajar debaixo de água, pela neve
e pelo gelo, através da selva e das planícies para estudar
animais incríveis, tanto no presente como no passado.
Junta-te a eles nestas aventuras!
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Os gémeos
passeiam com um
mamute-lanoso

Hodder Children’s Books
Carmelite House, 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DZ
Texto © Cressida Cowell 2020
Capa e ilustrações no interior por Artful Doodlers © Hodder and Stoughton Ltd 2020
Esta é uma obra de ficção. Quaisquer factos relacionados com os animais
ou com a época estão corretos à data de impressão.
The following trademarks are owned by McDonald’s Corporation and its affiliates:
McDonald’s, Happy Meal and Happy Meal box design.
© 2020 McDonald’s

AS AVENTURAS

DOS GÉMEOS PINHEIRO-BRAVO
Os gémeos passeiam com
um mamute-lanoso

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,
guardada num sistema de recuperação ou transmitida em qualquer formato ou meio
sem autorização prévia do proprietário dos direitos de autor.
ISBN 9781444956207 PT

FPO

Impresso na China
THH SA88

Cressida Cowell

Hung Hing Printing (HeShan) Co., Ltd., Guangdong, China

Hodder Children’s Books is a division of Hachette Children’s Group
An Hachette UK Company
www.hachette.co.uk

Neste livro, existem cinco esquilosterrestres. Consegues encontrá-los todos?

A neve brilhava e ofuscava, com o
sol a reluzir no gelo.
A família Pinheiro-Bravo recuou
vinte mil anos com a sua máquina do
tempo até à Idade do Gelo na
América do Norte.
A família Pinheiro-Bravo andava
de esquis e, embora o sol brilhasse,
ainda estava um frio de rachar.

“Tiago, acho que devias calçar as
tuas luvas”, disse o Professor Paulo.
“Eu sou como um mamute-lanoso,
não sinto o frio”, disse o Tiago
a tremer, que detestava usar luvas.

Mas, na verdade, os seus dedos
ESTAVAM a ficar enregelados e calçou
as luvas com relutância.
A família Pinheiro-Bravo andava à
procura de mamutes-lanosos há três ou
quatro dias e ainda não tinha
encontrado nenhum. Mas, de repente,
o Artur, esquiando um pouco mais à
frente dos outros, avistou uma grande
manada de mamutes.

“Mamutes-lanosos!”, gritou o
Artur, apontando em frente.
Os mamutes-lanosos estavam
parados numa grande planície
coberta de neve, mesmo abaixo deles.
A família Pinheiro-Bravo esquiou
pela encosta e escondeu-se atrás de
uma grande rocha, de modo a
conseguir observar os animais sem
os perturbar.
Os mamutes-lanosos eram quase tão
grandes como os elefantes africanos.
“E têm tanto pelo... O que estão
eles a fazer com as presas?”,
perguntou a Tânia.
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Os mamutes estavam a usar as
suas presas como se fossem limpaneves gigantes para afastar a neve.

“Que interessante!”, disse o
Professor Paulo. “Estão a afastar a
neve para poderem comer a erva que
cresce por baixo...”

Continuaram a observar enquanto
uma das criaturas puxou
delicadamente a erva que tinha
desenterrado e a colocou na boca.
A cerca de um terço do
comprimento, tinha duas abas
de pele, como o capelo de
uma serpente.
“Parecem luvas sem
dedos”, disse a Tânia.
A Tânia estava a
imaginar para o que
serviriam quando o
mamute-lanoso
estendeu a tromba,

fez uma bola de neve e a enfiou
numa das abas. Quando a mãe
mamute tirou a bola de neve para
fora, a neve já tinha derretido
e deu a água na boca da sua cria.

“Todos os lagos e charcos
congelaram”, explicou a Professora
Penélope. “Desta forma, os mamutes
conseguem transformar a neve em
água. E também usam as suas ‘luvas
sem dedos’ para manter a
extremidade das trombas quente
quando está muito frio.”
Foi então que o Artur notou algo a
mexer-se por detrás de uma grande
rocha. Algo que tinha estado o tempo
todo escondido a observá-los.
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“Um tigre-dentes-de-sabre!”, gritou
o Artur, saltando do seu esconderijo
e sacudindo os braços com entusiasmo.

O tigre-dentes-de-sabre começou
a correr... mas os mamutes-lanosos
não eram o alvo. Era a família
Pinheiro-Bravo.
“Toca a esquiar!”, gritou a
Professora Penélope, e a família

TOCA

ESQUA

IAR

!

Pinheiro-Bravo virou os esquis para
uma encosta próxima, descendo
velozmente e deixando o tigredentes-de-sabre muito para trás.
A criatura ficou muito surpreendida
ao vê-los desaparecer pela encosta
abaixo tão depressa. Já tinha
encontrado seres humanos antes, mas
nunca os tinha visto a esquiar.
“Foi por pouco”, disse o Artur, mal
refeito do susto. “Agora estamos no
fundo da encosta e vai ser uma longa
subida de volta...”
“Pelo menos vamos aquecer com
todo esse exercício”, disse o Professor
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Paulo. “E valeu a pena para vermos de
perto os mamutes-lanosos.”

Caiu a noite na caverna onde a família
Pinheiro-Bravo estava abrigada.
À entrada da caverna, a Professora
Penélope e o Professor Paulo
observavam as estrelas. A Ana e o
Artur estavam a ler livros ao
quentinho da fogueira e a Tânia
estava a desenhar um mamute-lanoso.
“O que é que TU estás a fazer,
Tiago?”, perguntou a Tânia.
O Tiago estava a ver se conseguia
transformar bolas de neve em água
para beber, tal como o mamutelanoso, mas só conseguiu ficar com
as luvas molhadas.
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É preciso prática para ser um
mamute-lanoso. Não se consegue
aprender a fazer isso num único dia.

FACTOS DA ANA SOBRE
OS MAMUTES-LANOSOS

Histórias exclusivas dos gémeos
Pinheiro-Bravo na App Happy Meal

Os mamutes-lanosos eram de
tamanho semelhante ao dos
elefantes africanos.

Tinham abas de pele nas trombas parecidas
com luvas sem dedos, que serviam para
aquecer a extremidade das trombas e
derreter a neve para fazer água.

Usavam as presas para afastar a
neve, de modo a poderem comer
a erva que estava por baixo.

“MAMUTE”, gritou a Tânia.
“Exatamente!”, disse a Ana.

Lê o código QR com a câmara do teu
dispositivo para continuares a divertir-te
com a leitura na App Happy Meal.
Pede aos teus pais para fazerem o download da App
Happy Meal ainda hoje

http://uqr.to/fcsm

