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Um livro estranho… ok 

Já começo avisando: este é um livro diferente. 

Se você pretende ler um livro que começa na primeira 
página e acaba na última, que tem uma história com 
começo, meio e fim bem definidos, ou no qual você saberá 
tudo o que aconteceu, esqueça este livro! Aqui você 
construirá sua história.  

E o fim da história? Depende. Depende do quê? Das suas 
escolhas. Neste livro você vai avançar e voltar nas páginas, 
poderá fazer diversos caminhos e conhecer muitos finais. 
Quantos existem? “X”, onde X é um número indefinido que 
você terá de descobrir lendo (ou, se amar matemática, 
pode até montar uma equação para descobrir). 

Você começará lendo a #1. A partir daí, no fim de cada #, 
haverá opções como: 

☐ Se você quer ir para a direita, vá para a #X.
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☐ Se você quer ir para a esquerda, vá para a #Y.

☐ Se você quer ir em frente, vá para a #Z.

Então você escolhe e CLICA NA # escolhida. Ah, vale 
lembrar que as #s estão em ordem, mas as histórias e 
escolhas estão misturadas. Por isso... nem tente ler a 
próxima # achando que será ela aparecerá para você no 
futuro (até porque ela pode nem pertencer a sua 
história!)  

Bom, agora que já foi dito, não diga que não sabia. E, se 
ainda assim quiser seguir, vá em frente! Acompanhe Vitor 
(V), Sofia (S) e Miguel (M) e descubra como será o seu 
aniversário. Não irei desejar boa sorte, porque aqui não 
se trata de sorte; tudo são escolhas e cada escolha 
levará a um caminho. Então... 

Boas escolhas! 
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#1 
Fazer aniversário é uma coisa muito importante. E, para 
Vitor, significa também outra coisa: DIVERSÃO! Desde que 
tinha 7 anos de idade, todos os anos, seus pais o deixavam 
convidar mais dois amigos para acompanhá-lo ao parque 
de diversões comemorar o seu aniversário.  

Neste ano, a comemoração será especial. Agora, Vitor já é 
adolescente e, além de deixá-lo convidar os dois amigos 
para ir ao parque, seus pais vão lhe dar R$100,00 para que 
eles escolham como gastar o dinheiro. 

Até o aniversário do ano passado, Vitor sempre tinha de 
pedir para ir nesse ou naquele brinquedo, se podia 
comprar refrigerante ou sorvete. Mas agora seria 
diferente! Neste ano, eles mesmos poderiam escolher 
tudo sozinhos!  

E finalmente… chegou o grande dia! 

Era um dia de primavera, o céu estava azul e fazia um calor 
gostoso, bem diferente do verão, que Vitor detestava 
porque quase derretia de tanto calor. Era o seu dia. Um dia 
perfeito para ir ao parque de diversões! Ele convidou Sofia 
e Miguel, seus dois melhores amigos.  

Ao chegar no parque, o grande dia começou. Os pais de 
Vitor disseram: “Agora são 2 horas da tarde, e vocês já 
estão bem grandinhos. Por isso, podem começar a ter a 
responsabilidade de se cuidar. Nós vamos ficar sentados 
aqui na lanchonete enquanto vocês se divertem. O que 
acham? 
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V: — Ótimo pai! Pode deixar que vamos nos cuidar bem. 

Pai: — Quero ver hein? Então, aqui estão os 100 reais para 
vocês gastarem. E aqui vão apenas duas regras para vocês 
poderem aproveitar essa liberdade: 

1. Nós iremos embora às 18:00 horas, portanto
vocês devem voltar aqui até a última badalada do
relógio da torre. Se chegarem depois, terão de
esperar até os 15 anos para ter outra oportunidade
de decidir sozinhos as coisas. ok?

2. Vocês têm 100 reais para gastar no parque. Ou
seja, tudo que quiserem fazer, comprar ou comer
têm de ser feito com esse dinheiro. Não ganharão
nem um real a mais.

Pai: — Aproveitem e usem a liberdade com 
responsabilidade!  

Dito isso, os pais de Vitor foram para a lanchonete. Vitor, 
Sofia e Miguel agora podiam fazer o que quisessem no 
parque. 

 O que irá acontecer nesse dia tão especial? 

Você deve estar se perguntando quando começará a 
escolher... 

Aqui começa a resposta! Vitor e seus amigos estão no 
parque, e podem escolher o que quiserem, mas quem irá 
decidir o que eles farão será você!  

A partir de agora, você decide como a história continua. 
Ah, cuidado... Dependendo de como você escolher, muitas 
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coisas diferentes podem acontecer... Use a liberdade com 
responsabilidade, ok? 

è Escolha a # que você prefere e siga-a. Preste atenção
ao número da # todas as vezes. Isso porque a história
muda de acordo com a ordem escolhida. Por isso, siga
sempre as opções disponíveis na # que você está
lendo.

! Se você quer que Vitor, Sofia e Miguel vão para a
bilheteria comprar ingressos, vá para a #45.

! Se você quer que Vitor, Sofia e Miguel vão para a
lanchonete, vá para a #136.

! Se você quer que Vitor, Sofia e Miguel vão para a
lojinha de souvenirs, vá para a #81.

#2 
Ao sair da bilheteria os três amigos viram o imenso parque 
à sua frente. Já tinham percebido quando chegaram, mas 
agora, sozinhos e podendo ir para onde quisessem, o 
parque parecia ainda maior. E, no caminho até o Barco 
Viking… 

M: — Pessoal, olhem a cara daquele pessoal saindo da 
Casa dos Espelhos. 

Vitor concordou que aquelas pessoas estavam muito 
estranhas, e resolveu perguntar para um menino que 
estava saindo do brinquedo: 
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V: — Oi, posso te fazer uma pergunta? 

O menino que acabara de sair da Casa dos Espelhos olhou 
para Vitor com um olhar vago, mas disse que sim com a 
cabeça. 

V: — A Casa dos Espelhos é legal? Por que as pessoas saem 
de lá tão quietas? 

— Não sei te responder. É legal, mas é estranho… 

Ele disse isso e saiu. Vitor olhou para Miguel e Sofia e fez 
um sinal como quem diz: "Vai entender..." 

No caminho também podiam ver as pessoas entrando e 
saindo da bilheteria e da Roleta dos Mistérios. A Roleta dos 
Mistérios não parecia um brinquedo muito frequentado, 
mas uma coisa chamou a atenção de Miguel. 

M: — Pessoal, tive a impressão de que a cor da Roleta dos 
Mistérios mudou… 

V: — Como assim, mudou?  

M: — Ah não sei. Parece que era azul e ficou vermelha. 

S: — Bom, pelo que eu estou vendo, ela é vermelha, 
Miguel.  

Miguel ficou encucado com isso, mas pode ser que tivesse 
sido apenas a sua imaginação (ou não). 

! Se você quer mudar de ideia e ir à Roleta dos Mistérios,
vá para a #50.

! Se você quer seguir e ir ao Barco Viking, vá para a #85.
! Se você quer ir à Casa dos Espelhos, vá para a #115.
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#3 
S: — Olha gente, eu sei que pode parecer loucura, mas 
aquele desenho do pergaminho me lembra o que 
ganhamos na Roleta dos Mistérios — disse Sofia, tirando o 
pergaminho da bolsa.  

M: — De novo isso! Não conseguimos resolver o mistério 
e agora o Barco Viking nos empurra novamente para o tal 
pergaminho... L 

V: — Calma, Miguel. O que vocês acham, vamos tentar 
desvendar esse mistério, ou vamos esquecer isso? 

! Se você quer tentar desvendar o mistério, vá para a 
#55.

! Se você quer deixar isso de lado e ir para outro
brinquedo, vá para a #124.

#4 
M: — Eu não sei o que quer dizer, mas poderíamos 
perguntar para o homem da roleta que nos deu o 
pergaminho.  

Ao levantarem os olhos para falar com o homem da roleta, 
algo estava errado. Quem cuidava da roleta era uma moça 
que estava vestida de mágica. Além da moça, havia mais 
coisas estranhas. A roleta que antes era em tons de azul-
petróleo com dourado, agora havia ficado vermelha com 
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detalhes prateados. Também havia uma prateleira de 
prêmios com ursinhos de pelúcia, bolas e vários 
brinquedos. Os três não tinham percebido essa prateleira 
de prêmios antes. 

S: — Moça, com licença. Você sabe onde está o moço de 
chapéu que acabou de nos fazer o desafio e dar esse 
pergaminho como prêmio?  

— Desculpa mocinha. Mas não sei sobre o que você está 
falando… Sou eu que cuido da Roleta dos Mistérios. E, pelo 
que me lembro, vocês ainda não brincaram comigo hoje! 
Querem experimentar responder a um desafio? 

M: — Nós brincamos sim, moça, olha o nosso passaporte! 

Miguel falou e pegou seu passaporte para mostrar para a 
moça que ele já estava carimbado. No entanto, quando o 
abriu, todos levaram um grande susto. Não havia nenhum 
carimbo no passaporte. Vitor não aguentou e falou para a 
moça: 

M: — Como assim não tem nenhum carimbo? Isso é 
impossível! De onde veio esse pergaminho então? Moça, 
você já viu esse pergaminho antes? 

— Não… não vi… Vocês querem ou não experimentar 
responder algum desafio?  

! Se você quer responder a um desafio, vá para a #69.
! Se você não quer brincar novamente na roleta e quer

sentar para examinar melhor o que está escrito no
pergaminho, vá para a #55.
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#5 
Vitor, Sofia e Miguel olharam para oeste e viram que a 
Torre do Relógio estava próxima, exatamente no mesmo 
lugar que era no parque de diversões. No entanto, havia 
uma diferença: a torre não era pintada com as cores 
vibrantes e não tinha as fitas e as bandeiras que a 
enfeitavam no parque. 

Os três perceberam a diferença, mas não comentaram 
nada. Caminhavam em silêncio e com muita atenção. 
Todos observavam o campo ao redor para ver se viam 
alguém ou alguma coisa.  

Quando chegaram à porta da torre, Miguel e Sofia, ainda 
sem falar, olharam para Vitor e balançaram a cabeça 
afirmativamente. Vitor segurou a maçaneta da porta, 
girou e empurrou com toda força para abrir. 

Quando abriu, tudo parecia completamente escuro lá 
dentro. Não era possível enxergar o que havia dentro da 
torre. Era como se uma escuridão completa começasse a 
partir daquela porta. Mas agora eles já estavam decididos. 
Os três amigos pararam em frente à porta, deram as mãos 
e, juntos, entraram.  

! Vá para a #98.
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#6 
M: – Então é por isso que os preços aumentaram, porque 
Nero aumentou a quantidade de prata nas moedas para 
poder fazer mais moedas… 

– É isso mesmo, rapaz. Toda a população está sofrendo
com isso, apenas os soldados estão mais tranquilos.

V: – Mas por que os soldados estão mais tranquilos? 

– Porque eles não recebem o seu salário em moedas!

S: – Como eles recebem?

– Eles recebem em sal, e como o sal é puro, não perde seu
valor.

M: – Entendemos! Muito obrigado pelas informações 
senhor! 

Os três, depois de falarem com o comerciante, decidiram: 

! Falar com o soldado que está logo mais à frente, vá 
para a #217.

! Apenas se você sabe o que significa SALRIUS, vá para a 
#185. 

! Se você já falou com o soldado, vá para a #14.

#7 
S: — Ah, Vitor… isso é bem esquisito mesmo. Um texto 
completamente sem sentido! — disse Sofia, que 
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continuava a olhar para o pergaminho com a testa 
franzida. 

V: — Olha, pessoal, eu achei bem legal o brinde. Tudo bem 
que é um brinquedo meio inútil, mas sei lá… Vai ficar legal 
enfeitando meu quarto — disse Vitor, enquanto enrolava 
novamente aquele papel estranho que mais parecia uma 
espécie de pele. 

M: — O que vocês acham de guardarmos seu "pergaminho 
misterioso" e irmos logo para o próximo brinquedo?  

Vitor acabou de amarrar o pergaminho com a cordinha e 
pediu para Sofia guardá-lo na bolsa, para continuarem sua 
aventura no parque.  

! Vá para a #124.

#8 
S: – Miguel, o que você está olhando tanto? 

M: – Você viu que sua bolsa está aberta e que dentro tem 
dois pergaminhos? 

Sofia olha para a bolsa e imediatamente pega os dois 
pergaminhos e abre um. O primeiro que ela abriu era o 
pergaminho que eles haviam ganhado no parque, mas 
ainda restava o segundo.  

Quando abriu o segundo pergaminho… 

S: – O que é isto?  
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O espanto de Sofia foi tão grande que chamou a atenção 
de Vitor e também de algumas pessoas que estavam na 
rua. 

dizer! 

M: – Será que esse enigma é a chave para voltarmos ao 
parque?  

M: – É um enigma! Temos de descobrir o que ele quer 

Miguel havia ficado intrigado com o aparecimento desse 
pergaminho e começou a vasculhar seus bolsos para ver se 
não acharia algum outro item misterioso que pudesse ter 
aparecido. 
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Miguel revirou os bolsos e não achou nada, mas, ao ver a 
reação do amigo, Vitor começou a fazer o mesmo e, 
surpreendentemente, achou algo. 

V: – Achei uma espécie de bolsinha de couro! 

S: – Abre! Abre! Vamos ver o que tem dentro! 

Vitor desamarrou os nós e abriu com cuidado. Dentro da 
bolsinha ele achou cinco moedas.  

M: – São denários! A moeda de Roma! 

V: – Uhul! Isso é demais! 

S: – Será que esses denários tem alguma coisa a ver com o 
pergaminho? 

M: – Não sei, mas acho que temos que tentar descobrir! 
Pena que não tem nada nos meus bolsos… 

S: – Temos o pergaminho escrito salrius. 

V: – Bom, pessoal, o que acham de procurarmos mais 
pistas para ver se descobrimos mais coisas?  

è Copie na sua agenda de anotações o pergaminho ou
anote a # que tem o pergaminho para poder consultá-
la depois.

è Anote que você possui cinco denários.

! Apenas se você sabe o que significa SALRIUS, vá para 
a #185.

! Se você quer sair para procurar mais pistas, vá para a 
#28.
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#9 
S: — O que vamos comer? — perguntou Sofia. 

V: — Eu voto por comermos uma fruta. 

M: — Eu concordo! A fruta vai nos alimentar, é bem barata 
e ainda sobra dinheiro para comprarmos outras coisas. 

S: — É verdade. Para mim, está ótimo! 

V: — Moça, nós queremos três frutas. 

— Três frutas são R$9,00 reais. Falou a atendente da 
lanchonete. 

Vitor pagou os R$9,00 reais. 

è Anote na sua agenda que você gastou 9,00.

Depois de lancharem, os três amigos saíram da lanchonete 
e … 

! Se você quer sentar no banco que fica na entrada do
parque enquanto comem a fruta e decidem o que
fazer, vá para a #201.

! Se você quer comer a fruta enquanto vai para algum
brinquedo, vá para a #124.

! Se você quer acabar de comer na lanchonete e depois
comprar o passaporte ou ingressos, vá à bilheteria,
vá para a #45.

! Se você quer ir à loja de souvenirs enquanto come, vá 
para a #81.
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#10 
S: – Senhora, muito obrigada por nos acolher e nos dar 
água. 

– O que três jovens como vocês estão fazendo perdidos
aqui no meio da Anatólia?

M: – Realmente estamos perdidos, senhora. Só sabemos 
que acordamos aqui.  

Sofia viu essa abertura como uma oportunidade e resolveu 
arriscar. 

S: – Acordamos com esse pergaminho na minha sacola. 

– Hum, eu não sei dizer o que está escrito, mas quem sabe
meu marido possa. Ele não é versado nas letras, mas, por
ser comerciante, entende um pouco.

S: – Muito obrigada, a senhora é muito gentil! 

! Vá para a #54.

#10,50 
Vitor, Sofia e Miguel estavam animados, e um sorvete era 
uma ótima pedida!  

è Anote na sua agenda que você gastou R$10,50.

S: — Oba, sorvete!
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V: — Esse sorvete está realmente uma delícia! O que vocês 
acham que devemos fazer agora?  

M: — Ah, temos várias opções, acho que deveríamos…. 

! Sentar no banco na entrada do parque enquanto
tomam o sorvete e decidem o que fazer, vá para a 
#201.

! Se você já tem o passaporte ou os ingressos e quer ir
para algum brinquedo, vá para a #124.

! Se você ainda não tem passaporte ou ingressos e quer
ir à bilheteria, vá para a #45.

! Se você quer ir para a loja de souvenirs, vá para a #81.

#11 
No exato momento em eles descobriram o resultado do 
enigma, tudo que eles estavam vendo começou a ficar 
distorcido e difuso, até que as cores e as imagens se 
misturaram. Tudo se movia, menos eles. A música ritmada 
e infinita do Carrossel invadiu o ambiente e aos poucos a 
imagem distorcida começou a se reconstruir. Em poucos 
segundos, lá estavam eles no Parque do Tempo, parados 
em frente à fonte com as três estátuas, como se nada 
tivesse acontecido. 

! Vá para a #137.
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#12 
Os três se abaixaram, pegaram uma vareta e começaram a 
desenhar equações no chão. Mas era realmente um 
desafio bastante difícil de se resolver. Miguel estava 
inconformado por não conseguir. Ainda mais ele, que 
sempre foi tão bom em matemática. Mas, paciência! Seus 
amigos não queriam dar mais tempo para que ele tentasse 
fazer o cálculo. Quando decidiram desistir, Vitor ficou em 
pé novamente e começou a falar: 

V: — Moço, vamos desistir. Não sabemos… Hã? Mas 
espera um pouquinho! Onde está o moço que estava aqui? 

— Que moço? — respondeu uma moça vestida de mágica. 

M: — O que aconteceu aqui? Onde está o moço que estava 
nos atendendo?  

S: — E porque a roleta está vermelha e não mais azul como 
era antes? Como vocês fizeram isso?  

Algo muito estranho havia acontecido. Agora, quem 
cuidava da roleta era uma moça vestida de mágica. Além 
dela, havia mais coisas estranhas. A roleta que antes era 
em tons de azul-petróleo com dourado, agora havia ficado 
vermelha com detalhes prateados. Também havia uma 
prateleira de prêmios com ursinhos de pelúcia, bolas e 
vários brinquedos. Os três não tinham percebido essa 
prateleira de prêmios antes.  

— Vocês vão querer aceitar o desafio da Roleta dos 
Mistérios? — perguntou a moça, sem entender o que eles 
estavam falando. 
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V: — Nós já brincamos! E não conseguimos resolver o 
mistério. Mas quem estava aqui era um moço vestido de 
mágico, e a roleta era azul com dourado. 

— Olha, pessoal, acho que vocês estão enganados. A roleta 
sempre foi vermelha com prateado e eu trabalho aqui já 
faz mais de um ano. Será que vocês não estão enganados? 
Porque vocês não brincaram aqui comigo hoje — explicou 
a moça, ainda paciente. 

M: — Não, moça, eu posso provar! 

! Se você pagou com ingresso, vá para a #68.
! Se você usou o passaporte, vá para a #219.

#13 
Nada… A única coisa diferente agora é que as pessoas 
começaram a parar e olhar o que eles estavam fazendo, e 
também começaram a cochichar. 

Os três se olharam e, em silêncio, ficaram pensativos. 
Miguel olhou para a Torre do Relógio e percebeu que já 
eram quase 16:00 horas. Ele perguntou: 

M: — Pessoal, já são quase 16:00 e até agora só brincamos 
em um brinquedo. Vamos continuar tentando ou vamos 
deixar de lado esse pergaminho velho e ir para outro 
brinquedo? 

Sofia e Vitor se olharam e decidiram votar para ver o que 
fariam. 
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! Se na votação foi escolhido ir para outro brinquedo, vá 
para a #124.

! Se na votação foi escolhido continuar tentando
desvendar o pergaminho, vá para a #117.

#14 
Após falarem com o comerciante e com o soldado, eles 
abriram novamente o pergaminho para tentar entender se 
as informações que haviam conseguido tinham alguma 
coisa a ver com o enigma. 

Novamente, eles ficaram por alguns minutos olhando para 
a palavra salrius escrita no pergaminho e para o retângulo 
desenhado abaixo da palavra.  

! Se você já fez alguma tentativa de desvendar o
pergaminho, vá para a #84.

! Se você ainda NÃO FEZ tentativas de desvendar o
pergaminho, vá para a #204.

#15 
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S: — Uma saladinha de fruta é uma boa escolha pessoal, 
assim não vamos ficar com fome tão cedo e também não 
vamos ficar com a barriga cheia — disse Sofia. 

V: — Verdade! Imagina se pegássemos um combo 
daqueles e depois fôssemos brincar na Montanha-Russa 
Radical? Ia ser muito legal! — disse Vitor, rindo e fazendo 
de conta que ia vomitar em cima da Sofia. 

S: — Que nojo! 

M: — Hauhauhaua! Vamos, Sofia! Vamos para a fila para 
pegar as saladas de fruta! 

Os três foram para a fila e compraram as saladas de fruta. 

è Anote na sua agenda que você gastou R$15,00.

! Se você quer sentar no banco na entrada do parque
enquanto come a salada de fruta e decide o que fazer,
vá para a #201.

! Se você quer acabar de comer a salada de fruta na
lanchonete e depois ir para algum brinquedo, vá para 
a #124.

! Se você quer acabar de comer a salada de fruta na
lanchonete e depois comprar o passaporte ou os
ingressos, vá à bilheteria, vá para a #45.

! Se você quer acabar de comer a salada de fruta na
lanchonete e depois ir à loja de souvenirs, vá para a 
#81.

#16 
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Após a curva, só conseguiam ver desertos, dunas e pessoas 
em caravana passando abaixo deles. Quando entraram no 
looping, novamente mergulharam. Abaixo deles, 
conseguiam ver campos de flores coloridas e, ao fundo, 
uma imensa construção em pedras pretas e brancas em 
andamento. Então o looping acabou e eles entraram no 
túnel. 

A Montanha-Russa Radical parou. 

Pessoas começaram a sair dos seus bancos e descer, mas 
os três permaneciam imóveis, sentados e agarrados ao 
brinquedo. Quando todo mundo já havia saído, o rapaz da 
bilheteria apareceu: 

— E aí? Foi emocionante o suficiente para vocês? 

Ele tinha um sorriso sarcástico no rosto, era como se 
dissesse: “Eu avisei!”. Ele ajudou os três a tirarem as 
proteções de segurança e levou-os até a saída.  

— Aproveitem o Parque do Tempo! Aqui, tempo e espaço 
são relativos, essa é a nossa mágica! 

Os três apenas balançaram a cabeça confirmando, 
desceram as escadinhas e pararam logo mais à frente. 
Sofia olhou para os meninos e perguntou: 

S: — Vocês viram o que eu vi? 

M: — Não sei o que você viu Sofia, mas eu vi coisas muito 
bizarras. Vi uma roleta imensa, vi o parque desaparecer, vi 
o carrossel, um urso gigante e mais um monte de coisas
estranhas.
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V: — Eu vi isso também, e também vi exércitos romanos, 
campos de flores, e caravanas andando no deserto. 

S: — Bom, se eu estou louca, pelo menos não estou louca 
sozinha. Será que eram hologramas e fazem parte do 
parque? — interrogou Sofia, tentando achar uma 
explicação para o que aconteceu. 

M: — Não sei, mas se eram hologramas, eram muito reais. 
Vamos sentar um pouquinho para nos recuperar e ver o 
que vamos fazer agora? 

Os outros dois concordaram. Eles sentaram-se e ficaram 
observando tudo.  

! Se a Montanha-Russa é o primeiro brinquedo em que
você vai, vá para a #177.

! Se você já foi em outros brinquedos antes, vá para a 
#124.

#17 
Ao sair da loja, Vitor, Sofia e Miguel entregaram os 
óculos…. 

Precisavam decidir o que fazer. Eles nem haviam 
percebido como o tempo havia passado rápido dentro da 
loja.  

S: — E agora, aonde vamos?  — perguntou Sofia. 

V: — São tantas opções que nem tenho ideia de qual 
escolher.  
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M: — Que tal escolhermos entre: 

! Se você ainda não tem ingressos ou passaporte do
parque, vá para a #45.

! Lanchonete, vá para a #136.
! Barco Viking, vá para a #2.
! Roleta dos Mistérios, vá para a #50.
! Se você quer ir para outro brinquedo, vá para a #124.

#18 
Agora que eles já tinham a porção de sal, estavam 
tranquilos buscando achar um lugar para abrirem o 
pergaminho, quando um tumulto muito maior começou. 

Pessoas correndo e gritando, eles não sabiam o que era. 
Ao olharem para trás, perceberam que um incêndio havia 
começado.  

Pode ser que esse fosse o grande incêndio, pode ser que 
não. No entanto, eles não estavam dispostos a ficar ali 
para ver. Correram ainda mais rápido de volta para a sala 
de onde haviam saído.  

Quando entraram, Sofia foi logo abrindo o pergaminho no 
chão e, quando Vitor foi colocar o sal no lugar indicado, um 
grande estouro fez a sala de pedra tremer e o sal se 
espalhou por todo o pergaminho e uma espécie de 
distorção na realidade começou a acontecer. 
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As paredes começaram a derreter, flashes de vários 
momentos históricos começaram a passar ao redor da sala 
e o parque começou a aparecer. 

! Vá para a #51.

#19 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa, uma 
pulseira time-lapse, um boné e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$65,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e o boné e seguiu dizendo.  

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras, e este é o comprovante 
do ursinho, que devem entregar para aquela moça ali. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e lhe 
entregou a pulseira escolhida. Quando chegaram para 
escolher o ursinho, a moça falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 

02 - Ursinho marrom com areia prateada 

03 - Ursinho preto com areia dourada 

04 - Ursinho marrom com areia verde 
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05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$65,00.
è Anote que você possui um mapa, uma pulseira time-

lapse, um boné e o ursinho que você escolheu.

! Vá para a #17.

#20 
— Óbvio que vamos começar pela Montanha-Russa! 

Os três falaram juntos. Era evidente que eles começariam 
por ela, a Montanha-Russa desse parque era famosíssima. 
As pessoas ficavam sentadas em uma espécie de balanço, 
presas por uma estrutura de ferro que era interligada a ele. 
Além disso, ela tinha loopings nos quais, em dado 
momento, as pessoas ficavam 4 segundos em alta 
velocidade e de cabeça para baixo! Você tem alguma 
dúvida de qual era o brinquedo que eles iriam primeiro?  

Saíram e foram para o lado oeste do parque. No caminho, 
nem prestaram muita atenção em nada, apenas andavam 
rápido para chegarem logo.  

A Montanha-Russa Radical era imensa, quando chegaram 
à bilheteria, tinha uma fila. Havia umas 30 pessoas na 
frente deles, mas não deveria demorar mais do que uns 10 
minutos.  

! Vá para a #49.
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#21 
S: — Oba! Vamos para o Carrossel! 

V: — Vamos sim, eu também adoro o Carrossel. 

M: — Tudo bem… Eu não curto muito, mas vamos ao 
Carrossel. E, quem sabe, o próximo brinquedo eu escolho? 
— falou Miguel, meio contrariado. 

Os três concordaram e foram em direção ao brinquedo. O 
parque era muito grande, e o Carrossel ficava mais ou 
menos no meio de tudo. Eles precisariam caminhar um 
pouco até chegar.  

No caminho, viram uma grande Montanha-Russa à 
esquerda; mais ao fundo, estava o Barco Viking; à direita, 
ficavam a lanchonete e a loja de souvenirs. Passaram por 
uma tenda muito grande, preta com detalhes prateados: a 
Casa dos Espelhos. Eles não sabiam bem que graça tinha ir 
em uma casa com vários espelhos, mas fazer o quê, né? 
Tem gente que gosta… 

! Se você quer mudar o caminho e dar uma espiada na
Casa dos Espelhos, em vez de ir ao Carrossel, vá para a 
#115.

! Se você quer seguir indo para o Carrossel, vá para a 
#149.

#22 
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Sofia pegou a caderneta, e os três ficaram observando a 
menina do mangá, que saiu caminhando normalmente. 
Era uma caderneta com capa e fitas de couro que a 
envolviam, amarrando-se na frente.  

— Este parque é misterioso mesmo. O que tem dentro 
dessa caderneta? — perguntou Vitor. 

Nenhum deles sabia, mas prontamente Sofia começou a 
desmanchar o nó que amarrava as fitas da caderneta. Ao 
abrir, viram que era uma caderneta comum, de papel 
reciclado (como aqueles que fazemos na feira de ciências 
da escola) com vários desenhos dos brinquedos do parque. 
Havia páginas em branco entre as páginas com os 
desenhos. Nada demais, apenas uma caderneta legal. 
Depois de olharem e folhearem a caderneta algumas 
vezes, resolveram seguir rumo às Xícaras. 

! Vá para a #109.

#23 
V: – Salrius quer dizer "de sal", e é dessa palavra que se 
origina a palavra salário! 

Miguel e Sofia estranharam um pouco a resposta de Vitor. 
Ambos sabiam que ele era fera em história. No entanto, 
essa habilidade dele não era tanto pelos estudos em aula. 
Ele amava games e filmes que falavam de viagem no 
tempo e com isso acabava sabendo várias coisas antes de 
ter aula com o professor. 
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V: – Tudo bem, já descobrimos o que o pergaminho quer 
dizer?  

M: – Será que ele quer dizer que devemos colocar o salário 
dos soldados romanos dentro daquele quadrado? 

S: – Ah, podemos tentar! Quando nós chegamos aqui, além 
de aparecer esse pergaminho, também apareceram as 
moedas.  

M: – Vamos tentar! 

Sofia abriu o pergaminho no chão e Vitor pegou as moedas 
e colocou no quadrado embaixo da palavra salrius.  

Ao colocar a primeira moeda, a palavra ganhou um leve 
brilho, e a cada moeda que ele colocava, a palavra se 
iluminava mais.  

Quando acabou de colocar a última moeda, um brilho 
começou a iluminar cada letra da palavra até iluminar a 
última letra. Ao ver esse brilho no pergaminho, eles se 
empolgaram e... 

! Vá para a #120.

#24 
S: — Meninos, vocês viram que a areia dessa ampulheta é 
parecida com a do ursinho? — disse Sofia, tirando o 
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ursinho da bolsa para comparar a areia com a da 
ampulheta. 

M: — Verdade! Olha só, é igualzinha! Só que a areia da 
ampulheta desse ursinho está "congelada" — falou 
Miguel, mais empolgado com a situação. 

Quando Miguel acabou de falar, a música ficou mais forte, 
o Carrossel começou a girar e a ampulheta do centro
começou a despejar sua areia, como se estivesse
marcando o tempo que o brinquedo fosse ficar rodando.

A areia caía no ritmo da música e a impressão era a de que 
o brilho verde oscilava. Quando a areia da ampulheta já
estava quase pela metade, os três amigos perceberam que
havia outro ponto emitindo um brilho verde. Era a
ampulheta do ursinho!

V: — Sofia, olha a ampulheta do ursinho! 

Sofia olhou e também se assustou, mas foi Miguel, sentado 
meio de frente para a ampulheta, que levou o maior susto. 

M: — Gente, está acontecendo alguma coisa! A areia da 
ampulheta do Carrossel está correndo ao contrário. 

A ampulheta do ursinho começou a brilhar mais forte e sua 
areia sincronizou-se com o ritmo da areia do Carrossel. 
Ambas corriam ao contrário, ao som da música que 
começou a ficar mais acelerada e o brinquedo também 
começou a girar mais rápido. 

Os três estavam completamente sem reação e sem saber 
o que falar. Era assustador, parecia que as duas
ampulhetas estavam ditando o ritmo e a aceleração do
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brinquedo e da música. Eles começaram a ficar tontos, o 
brilho, a música e a velocidade eram tão grandes que 
chegou um momento em que tiveram de segurar-se firme 
para não caírem do Carrossel, e foi nesse momento que... 

! Vá para a #77.

#25 
S e M: — Vamos desvendar esse mistério!  

Vitor abre o pergaminho e diz: 

V: — Legal! Bom… vamos lá! No pergaminho está escrito: 

"Basta um passo… um passo frente, junto à fonte onde o 
elemento da vida jorra, que a chave se apresentará. 

Já sei como encontrar a chave… 

Mas, e a fonte? " 

S: — Será que isso quer dizer que temos de ficar de frente 
para a fonte e dar um passo para frente?  

M: — Acho que sim, vamos tentar! 

Miguel estava um pouco preocupado, mas a empolgação 
de descobrir o que era aquele mistério e que chave era 
aquela era muito maior do que a preocupação. 
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V: — Vamos fazer como o pergaminho diz: ficar de frente 
para a fonte, dar um passo e ver o que vai acontecer. 

Os três amigos pararam em frente à fonte e contaram até 
três.  

Quando começaram a contar, todas as pessoas do parque 
que passavam ali pelo lado começaram a olhar de forma 
esquisita, mas eles não deram bola para isso. Contaram até 
três e deram um passo. Nada aconteceu, apenas as 
pessoas continuavam a olhar.  

Eles decidiram tentar novamente. 

S: — Pessoal, acho que falamos muito baixo ou que demos 
o passo em tempos diferentes. O pergaminho fala do
tempo, então isso pode querer dizer que temos de dar o
passo exatamente no mesmo momento. Vamos tentar de
novo, mas contando bem alto e dando o passo exatamente
no mesmo momento, o que acham?

V: — Certo! Vamos lá! 

Dessa vez, os três deram as mãos e contaram bem alto: 
um… dois… E… TRÊS!  

Deram o passo e… 

! Vá para a #13.

#26 
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A Montanha-Russa tinha lugar para apenas duas pessoas 
por fileira, então Sofia correu e pegou um lugar na 
primeira fileira. Quando os meninos chegaram, preferiram 
pegar a fileira de atrás de Sofia.  

Os momentos que precediam o início do passeio no 
brinquedo eram apavorantes. Eles ainda não tinham 
ficado com medo, mas agora, presos à Montanha-Russa e 
vendo o seu tamanho, começaram a ficar apavorados. 

M: — Nossa! Vocês viram o tamanho dessa Montanha-
Russa? Isso vai ser radical! — falou Miguel. 

S: — Vai, sim! Vamos combinar que não vale fechar os 
olhos?  

V: — Combinado! E também não pode gritar! 

S: — Ah, mas é impossível andar em um brinquedo igual a 
esse sem gritar!  

V: — Tudo bem, pode gritar, mas tem que ficar de olhos 
abertos!  

M e S: — Fechado! 

Quando estavam acabando de falar, a Montanha-Russa 
começou.   

Os bancos ao estilo balanço em que eles estavam 
começaram a se mover lentamente, naquele ritmo e com 
aquele barulho assustador que só quem já andou em uma 
Montanha-Russa sabe como é. Aqueles poucos segundos 
de calmaria que precedem a adrenalina da velocidade.   
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Diferentemente da maioria das montanhas-russas, aquela 
começava com uma queda mediana, seguida por uma 
curva que deixava o banco completamente na horizontal 
para depois aumentar cada vez mais a velocidade. Mesmo 
entre as voltas, quando passava pelo túnel de entrada, ela 
não diminuía a velocidade, só aumentava até os loopings 
da segunda volta, que duravam 4 segundos. 

O barulho seguia e, de repente, a primeira queda já em 
curva começou. A velocidade começava a aumentar de 
uma forma incrível, e o primeiro looping aconteceu. Os 
três gritavam, mas ainda estavam conseguindo manter os 
olhos abertos. O segundo looping em um dos pontos mais 
altos do brinquedo tinha uma descida vertiginosa que 
desembocava no túnel de início. 

Ao passar pelo túnel, uma escuridão completa tomou 
conta por uns três segundos, até que eles saíram do túnel. 

! Vá para a #97.

#27 
S: — Pessoal, será que temos dinheiro para comprar tudo? 

V: — Vamos ver… O boné custa R$30,00, o mapa custa 
R$10,00, a pulseira custa R$5,00 e o ursinho custa 
R$20,00. O total dá R$65,00. 

è Veja na sua agenda de anotações se você tem
R$65,00 disponíveis para gastar.
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! Se você tem R$65,00 para gastar, vá para a #19.
! Se você não tem R$65,00 para gastar, vá para a #113.

#28 
Eles saíram e viram as ruas de Roma. Nos filmes elas 
pareciam mais bonitas e mais limpas, mas, na realidade, 
perceberam que Roma naquela época não era exatamente 
aquela "beleza" que alguns filmes mostram. Havia muita 
sujeira e até pessoas despejando penicos pelas janelas. 

S: — Nossa, isso eles não mostram nos filmes! 

V: — É, alguns filmes não mostram, mas a realidade é que 
praticamente todas as grandes cidades, pelo menos até a 
Idade Média, eram assim… 

Seguiram caminhando até chegar a uma praça onde havia 
um certo "tumulto". Muitas pessoas falando alto e ao 
mesmo tempo. Eles resolveram parar próximos o 
suficiente para ouvir o que falavam, mas não tão próximos 
a ponto de se misturarem à multidão. 

Entre as pessoas reunidas, podia-se perceber que haviam 
muitas que pareciam comuns, alguns soldados e um 
magistrado. Todos falavam e reclamavam sobre o 
dinheiro. Falavam que o dinheiro não valia nada agora e 
que Nero não podia ter feito isso. Eram muitos gritos e 
reclamações, os comerciantes de um lado defendendo o 
aumento dos preços e as pessoas do outro reclamando por 
causa do aumento. 
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Ao escutar falarem de Nero, eles ficaram preocupados. E, 
se estivessem em Roma exatamente no momento em que 
a cidade pega fogo? Na dúvida, era bom eles conseguirem 
resolver logo o enigma e sair.  

! Se você quer falar com o soldado que está logo mais à
frente, vá para a #217.

! Se você quer falar com as pessoas na rua, vá para a 
#220.

#29 
Os três pensaram, pensaram, e não sabiam o que fazer 
para resolver o desafio, mas não queriam desistir! 

Nota da autora: Olha... Pegue este desafio e tente resolver! 
Procure na internet, peça ajuda para seus pais, professores 
e professoras, para os amigos, etc. Não desista! E, na boa… 
confia em mim. Vale a pena ganhar o tal pergaminho.  

Num sítio existem 21 bichos, entre patos e cachorros. O 
total de pés desses bichos é 54.  

Responda: Qual é o resultado, se multiplicarmos a 
quantidade de patos que existem no sítio pela 
quantidade total de cachorros? 

Nº DE PATOS    x    Nº DE CACHORROS = __________ 
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___________        x          ____________ = ________ 

! Vá para a # que tem o número igual ao resultado do 
desafio.

! Se você não realmente não sabe o resultado e quer 
desistir, vá para a #12.

#30 
V: — Oba! Sanduíche e refrigerante!  

M: — Eu também, mas o meu pode ser sem maionese! 

S: — Eu também quero, e o meu é completo também! 

Os três foram para a fila e compraram sanduíches e 
refrigerantes. 

è Anote na sua agenda que você gastou R$30,00.
è Enquanto se deliciavam comendo, conversavam e

decidiam o que fazer depois que acabassem. E, quando
acabaram de comer...

! Se você quer ir para algum brinquedo, vá para a #124.
! Se você quer comprar o passaporte ou os ingressos, vá 

à bilheteria, #45.
! Se você quer ir à loja de souvenirs, vá para a #81.

#31 
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S: — Então está decidido. Chega de pergaminhos e 
desafios matemáticos, vamos para outro brinquedo.  

! Vá para a #124.

#32 
! Se esta é a primeira tentativa de

desvendar o pergaminho, vá para a #79.
! Se esta é a segunda tentativa de

desvendar o pergaminho, vá para a #18.
! Se esta é a terceira tentativa de

desvendar o pergaminho, vá para a #107.

#33 
Os três amigos entregaram os ingressos ao moço que 
cuidava da entrada do Carrossel. Ele destacou uma parte 
do ingresso e devolveu a outra parte, carimbada em tinta 
azul com uma figura de um Carrossel. 

! Vá para a #56.

#34 
M: — Ok! Para a roleta! 
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Eles sabiam que não era a sorte que determinava se você 
ganhava ou não naquela roleta. Precisava-se a roleta e, 
conseguindo responder a um desafio de matemática, 
ganhava-se um prêmio. Os três sabiam que Miguel era 
muito bom em matemática, e isso era uma vantagem. 

— Venham todos testar seus conhecimentos matemáticos 
na incrível Roleta dos Mistérios! Aqui, se vocês acertarem 
a resposta, ganharão um pergaminho que conta os 
mistérios desse parque!  

M: — Oi, moço! Nós queremos testar nossos 
conhecimentos na roleta!  

— Muito bem, rapazinho! Deixe-me carimbar seu 
passaporte ou me dê um ingresso para girar a roleta! 

è Se você possui ingressos unitários, anote que você
gastou 1 ingresso na Roleta dos Mistérios. Se você
possui o passaporte, entregue-o para o homem da
roleta carimbar.

! Se você tem passaportes do parque, vá para a #160.
! Se você tem ingressos unitários, vá para a #187.
! Se você precisa comprar mais ingressos, vá para a 

#212.

#35 
Os outros dois olharam e puderam ver nitidamente um 
ursinho marrom com uma ampulheta de areia verde no 
pescoço. A visão do urso durou um pouco mais do que 
alguns segundos e logo desapareceu. A música e o ritmo 



47 

do Carrossel pareciam estar normais, como se nunca 
tivessem sido alterados. Sofia, inconformada com isso, 
virou para o lado e perguntou a uma menina que estava 
sentada em um unicórnio: — Oi, você não ficou tonta com 
o Carrossel andando tão rápido?

A menina respondeu: — Rápido? Ele está girando nessa 
velocidade desde que entramos. Você acha isso rápido? 
Está passando bem? 

Sofia agradeceu e, contrariada, foi falar com os meninos. 

S: — Vocês também viram o que eu vi? Vocês viram o 
Carrossel girando absurdamente rápido e aquela imagem 
do ursinho na ampulheta?  

M: — Sim, vimos! O ursinho parecia um daqueles da loja 
de souvenirs. 

S: — Já sei! Vamos comprar o ursinho e voltar aqui. 

! Se você ainda tem R$20,00 para comprar o ursinho, vá 
para a #164.

! Se NÃO tem R$20,00 para comprar o ursinho, mas
ainda tem ingressos ou usa passaporte do parque, vá 
para a #205.

#36 
Sem entender nada do que havia acontecido, os três 
amigos resolveram se sentar para decidir o que fazer. 
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Eles sentaram-se no banco que ficava bem na entrada do 
parque. De onde estavam, conseguiam ver bem a sua 
frente a Montanha-Russa Radical, a Casa dos Espelhos, a 
Roleta dos Mistérios e, ao lado, a bilheteria. 

Ficaram quietos por um momento, observando tudo. Na 
Montanha-Russa Radical, as pessoas gritavam muito. Essa 
montanha-russa devia ser realmente radical, pois só 
durante o tempo em que ficaram ali, viram duas pessoas 
vomitar na saída do brinquedo. 

A Casa dos Espelhos parecia um brinquedo mais tranquilo, 
mas as pessoas saiam dali com uma cara estranha e 
raramente falavam. Vendo isso, Vitor, que era muito 
curioso, resolveu perguntar para um menino que estava 
saindo do brinquedo: 

V: — Oi, posso fazer uma pergunta? 

O menino que acabara de sair da Casa dos Espelhos olhou 
para Vitor com um olhar vago, mas disse que sim, com a 
cabeça. 

V: — A Casa dos Espelhos é legal? Por que as pessoas saem 
de lá tão quietas? 

— Não sei responder. É legal, mas é estranho… 

Ele disse isso e saiu. Vitor olhou para os Miguel e Sofia e 
fez um sinal como quem diz: "vai entender..." 

De onde estavam, também dava para ver as pessoas 
entrando e saindo da bilheteria. 

V: — Então, o que vamos fazer? 
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! Vá para a #124.

#37 
Quando embarcaram, escolheram um lugar de frente para 
a proa e conseguiram ficar os três sentados juntos. O barco 
começou a balançar devagar e suavemente, mas pouco a 
pouco ganhou velocidade e altura.  

Sofia e Miguel não paravam de rir um minuto, e Vitor não 
falava uma palavra. É possível que tanto o riso quanto o 
silêncio fossem sintomas de nervosismo. Eles sabiam que 
aquele Barco Viking, além de ser muito real, ia tão rápido 
que chegava a completar looping algumas vezes, antes de 
diminuir o ritmo e parar. 

Quando o barco estava quase no seu ponto máximo, 
faltavam umas 3 ou 4 embaladas antes de fazer o looping, 
uma coisa chamou a atenção de Vitor. E, mesmo com o 
coração acelerado por causa da altura e da velocidade, o 
menino reuniu forças e gritou para que os amigos 
escutassem: 

V: — OLHA A PLACA! 

M: — QUE PLACA? — perguntou Miguel, gritando. 

V: — A PLACA DO MAPA!  

S: — O QUE É AQUILO? TÊM DESENHOS NA PLACA? NÃO 
DÁ PARA VER O QUE É! 
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Enquanto eles gritavam essas poucas palavras, o barco 
atingiu seu ápice e deu o primeiro looping. Embora 
quisessem muito seguir a conversa aos gritos, a emoção 
que o brinquedo gerou foi maior do que eles podiam 
aguentar. Então eles fecharam os olhos e gritaram muito.  

O barco ainda daria mais uns 2 ou 3 loopings antes de 
diminuir a velocidade, e Vitor sabia que tinha de olhar para 
a placa de novo. Enquanto o barco descia para dar a 
próxima volta, ele respirou fundo, abriu os olhos e olhou 
direto para a placa.  

Ele não acreditou no que viu. Agora a placa parecia ter as 
linhas do mapa desenhadas em neon, com um X vermelho 
em cima de cada nome de lugar. Desenhado na lateral 
esquerda da placa, estava um ursinho com uma ampulheta 
verde no pescoço e, na lateral direita, havia o desenho de 
um pergaminho com fundo azul-petróleo e dourado. 

O barco completou mais uma volta e Vitor estava imóvel, 
não conseguia gritar nem falar nada. Só restava uma ou 
duas voltas de looping para o barco começar a diminuir o 
ritmo. Ele reuniu forças e gritou: 

V: — ABRAM OS OLHOS! A PLACA! 

E foi só o que ele teve forças para falar. O barco completou 
mais duas voltas e começou a diminuir a velocidade e a 
altura. Não havia nenhum sinal de neon, de X ou de 
desenhos na placa enquanto o barco desacelerava.  Os três 
não falavam nada. Ficaram mudos até o barco parar 
completamente para eles descerem.  
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! Vá para a #199.

#37,50 
V: — Oba! Eu quero o hambúrguer duplo completo com 
refrigerante e batata frita — disse Vitor, empolgado. 

M: — Eu também, mas o meu hambúrguer pode ser sem 
maionese!  

S: — Eu quero o duplo, o meu é completo também! Ah, e 
capricha nas fritas!  

Os três foram para a fila, compraram seus combos, 
sentaram-se para comer e conversaram sobre o que 
fariam depois de lanchar.  

è Anote na sua agenda que você gastou R$37,50.
S: — Nossa… comi muito!

V: — Verdade, acho que acabamos comendo demais — 
falou Vitor enquanto passava a mão na barriga para ver se 
melhorava da sensação de ter comido demais. 

M: — Pessoal, acho que exageramos mesmo. Vamos ter 
que cuidar em quais brinquedos iremos agora, porque se 
formos em algo muito mirabolante, é possível passarmos 
mal. 

Assim, depois que cada um acabou de comer, 
resolveram... 

! Ir para algum brinquedo, vá para a #124.
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! Comprar o passaporte ou os ingressos, vá à bilheteria, 
#45.

! Ir à loja de souvenirs, vá para a #81.

#38 
Agora que já tinham as três moedas eles precisavam 
procurar um lugar para testar sua teoria de que elas eram 
a chave para desvendar o pergaminho. É provável que eles 
poderiam fazer isso em qualquer lugar, mas seria no 
mínimo esquisito três adolescentes simplesmente 
desaparecerem no meio da principal praça da cidade. 
Resolveram ir para uma ruazinha ao lado da catedral – ali, 
menos pessoas circulavam.  

Eles decidiram ficar bem próximos e todos encostados no 
pergaminho enquanto colocavam as moedas. Assim 
(provavelmente) não teria problema. Tudo bem que a 
experiência que eles tinham com tele transporte vinha do 
conhecimento de Miguel e Sofia sobre Harry Potter e de 
viagem no tempo de Vitor, mas não custava se precaver. 

V: – Vamos lá, cada um com uma moeda. Miguel, você é o 
primeiro com o florim de prata, depois eu com o florim de 
ouro e, para finalizar, você, Sofia, com o ducado de ouro. 

S e M: – Certo! 

Se posicionaram. Todos seguraram um pedaço do 
pergaminho, deixando ele bem aberto, e começaram. 
Vitor colocou a moeda de prata no primeiro círculo e um 
brilho dourado percorreu todos os símbolos da linha. Em 
seguida, Vitor posicionou o florim de ouro no segundo 
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círculo e o brilho dourado apareceu de novo, mas 
percorreu primeiro a linha do florim de prata e depois a 
linha do florim de ouro.  

A emoção que eles sentiam era uma mistura de 
empolgação e medo. E se não funcionasse? Se não 
acontecesse nada, eles não tinham nenhuma outra ideia 
de o que precisariam fazer para voltar para casa.  

Sofia respirou fundo e posicionou o ducado veneziano no 
terceiro círculo. O brilho percorreu a primeira linha, depois 
a segunda e, finalmente, brilhou a terceira. Nesse 
momento... 

! Vá para a #174.

#39 
Sofia é a primeira a chegar perto da prateleira e fala: 

S: — Meninos, vocês viram que a areia dentro das 
ampulhetas desses ursinhos corre ao contrário? 

No primeiro momento os meninos não estavam muito 
interessados nos ursinhos, mas quando Sofia disse isso, os 
dois imediatamente vieram olhar. 

M: — Que estranho, pela lei da gravidade, isso não está 
certo! A areia deveria correr da parte de cima da 
ampulheta para a parte de baixo, não o contrário! 

V: — Sim! Isso não faz sentido... E olhem lá aquele ursinho 
com uma ampulheta de areia verde que quase não brilha. 
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Parece que aquela areia não se mexe. Vou tentar alcançar 
para vermos mais de perto. 

Ao pegar o ursinho marrom com pingente de areia verde, 
eles perceberam que realmente a areia daquela 
ampulheta não se mexia, parecia paralisada. Não era como 
se estivesse estragada ou já tivesse acabado de contar o 
tempo. Simplesmente parecia que havia sido congelada no 
tempo, exatamente no meio da contagem.  

Isso realmente não fazia sentido, mas afinal… nessa loja, o 
que não era estranho? Depois de observarem o ursinho 
por algum tempo eles resolveram: 

! Se você já viu tudo o que gostaria na loja e quer 
comprar algum item, vá para a #96.

! Se você quer examinar mais de perto o mapa, vá para 
a #161.

! Se você quer examinar melhor o boné, vá para a #53.
! Se você quer examinar melhor as pulseiras, vá para a 

#221.
! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.

#40 
O pergaminho parecia muito velho para ser um simples 
brinquedo de parque de diversões. Não era de um papel 
normal, como os três amigos esperavam. Era um papel 
estranho, tinha uma textura que parecia um couro muito 
fino ou uma pele. Estava enrolado e amarrado por uma 
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cordinha de couro marrom, meio desgastada e com vários 
nós. 

Quando conseguiram desfazer os nós e abrir o 
pergaminho, perceberam que ele não era escrito a caneta 
ou impresso, parecia que a escrita tinha sido feita 
queimando esse tipo de papel. Tudo isso era muito 
incomum, mas nada se compara à estranheza do que 
estava escrito… Era um pergaminho apenas, mas parecia 
que o texto escrito era parte de um diário... 

"31 de julho de 1912 

Sigo à procura… 

O tempo… 

Sempre o inexorável tempo a mover-se, sem que 
possamos controlá-lo ou manipulá-lo. O tempo existe? O 

passado não mais existe, o futuro ainda pode vir a ser… 
Apenas o presente… apenas o presente se descortina ante 
nossos olhos com opções, desejos, realidades e ações que 

podemos escolher… 

O que escolhemos? 

O que desejamos? 

Tudo se resume a escolhas? Não… não podemos ignorar 
as circunstâncias, os fatos e as pessoas que nos rodeiam… 

Eles impactam, influenciam… 

Mas… ainda assim... 

O livre-arbítrio existe… ou seja… podemos escolher… 
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O tempo… 

Ele traz os resultados, as consequências, os efeitos 
daquilo que plantamos. Não há como nascer um carvalho, 

se plantarmos um pinheiro… 

E aqui, neste lugar misterioso, onde o tempo segue outras 
regras. Onde, por algum capricho, os portões do tempo e 

do espaço se abrem e podemos presenciar (ou criar) a 
mais inusitada realidade. 

Basta um passo… um passo frente, junto à fonte onde o 
elemento da vida jorra, que a chave se apresentará. 

Já sei como encontrar a chave… 

Mas, e a fonte? 

A lenda será verdadeira?" 

M: — Que coisa mais esquisita!  

S: — Também achei… — disse Sofia. 

V: — Pessoal, vocês viram que esse pergaminho parece 
muito antigo para ser um simples brinquedo de parque de 
diversões? O que será que ele quer dizer? 

! Se você quer investigar mais sobre esse pergaminho e 
tem o passaporte do parque, vá para a #4.

! Se você quer investigar mais sobre esse pergaminho e 
usa ingressos unitários, vá para a #172.

! Se você prefere ir para outro brinquedo do parque vá 
para a #7.
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#40,50 
V: — Vamos querer nove ingressos unitários, moça! 

— São R$40,50, e aqui estão. Guardem bem com vocês 
esses ingressos, pois em cada brinquedo que vocês forem, 
terão de dar um para cada pessoa que for brincar. Se vocês 
perderem esses ingressos, terão de comprar de novo, ok? 

S: — Pode deixar, moça! Nós vamos cuidar bem direitinho 
— disse Sofia, abrindo a sua bolsa e já guardando os 
ingressos.  

è Anote na sua agenda de anotações que você gastou
R$40,50.

è Anote que você possui nove ingressos unitários.

Com os ingressos comprados era a hora de começar a 
aproveitar o parque. Ao sair da bilheteria, Vitor, Sofia e 
Miguel enxergaram o imenso parque à sua frente. Parecia 
tão grande, que para todos os lados que olhavam só 
enxergavam brinquedos e mais brinquedos. 

S: — Vamos começar por qual brinquedo? 

V: — São tantas opções que nem tenho ideia de por onde 
devemos começar.  

! Se você quer ir primeiro para a Roleta dos Mistérios, vá 
para a #50.

! Se você quer ir primeiro para o Carrossel, vá para a #21.
! Se você quer ir primeiro às Xícaras, vá para a #99.
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! Se você quer ir primeiro à Montanha-Russa Radical, vá 
para a #20.

! Se você quer ir primeiro para à lanchonete, vá para a 
#136.

! Se você quer ir primeiro à loja de souvenirs, vá para a 
#81.

#41 
Ao chegar novamente na loja, o senhor reconheceu os três 
amigos.  

– Olá! Querem conversar mais sobre a política econômica
de Roma? Afinal, com essa bagunça que Nero fez com as
nossas moedas, a nós só resta conversar! Ele falou e
começou a dar uma gargalhada.

V: – Não, senhor, viemos comprar sal. Quanto custa um 
punhado de sal? 

– Hum… Por que vocês querem sal?

M: – Só precisamos de um pouco senhor, é para fazermos 
uma surpresa para nossa avó, que adora cozinhar. 
Sabemos que é muito caro, mas ela merece! 

– Tudo bem, mas não sei se terão o suficiente, porque
mesmo uma quantidade pequena de sal tem um preço
elevado.

S: – Quanto? 

– Cerca de 10 denários novos.

S: – Puxa, só temos 5 denários…
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Vitor pegou os denários na bolsinha de couro e mostrou 
ao homem, e, quando ele viu, exclamou! 

– Mas esses são denários antigos, daqueles que têm mais
ouro. Então posso cobrar cinco moedas pela porção de sal.

S: – Que bom! Muito obrigada, senhor! 

Eles pagaram o dono da loja e pegaram o punhado de sal. 

è Anote na sua agenda que você gastou cinco denários
è Anote que você tem uma porção de sal.

! Vá para a #18.

#42 
M: — Parece uma nota musical… que estranho! — disse 
Miguel, sem entender o que aquilo queria dizer. 

Vitor estava pensativo, mas sabia que aquilo que ele havia 
visto no Barco Viking era real. O desenho do urso com 
brilho verde era real, e esse ursinho que eles compraram 
era o único diferente em toda a loja. Isso devia significar 
algo. Então, ele começou a falar:  

V: — Pessoal, sei que pode parecer inusitado falar isso, 
mas esse parque é famoso por causa das lendas de coisas 
que dizem que aconteceram aqui, certo?  

M e S:— Certo. 

V: — Tem o caso daquela menina que diz ter viajado no 
tempo. Tem a lenda das pulseiras time-lapse. E se… E se 
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alguma coisa disso for verdade? E se este ursinho for uma 
espécie de chave?  

M: — Olha Vitor, eu acho que isso seria muito legal, mas 
acho bem pouco provável. Pensa bem… Você está 
considerando a hipótese de que viagem no tempo seja 
algo possível. Repito, seria hiper legal! Mas acho pouco 
provável — disse Miguel, sem querer abalar a alegria do 
amigo. 

Sofia estava escutando, pensando e, de repente, começou 
a falar: 

S: — Vamos pensar: por mais impossível que pareça, se as 
hipóteses do Vitor estiverem certas e este ursinho for uma 
chave, que acesso ele pode nos dar? Ele tem um desenho 
na pata que parece uma nota musical. Qual lugar aqui do 
parque tem música?  

Eles ficaram em silêncio por um momento e perceberam 
que havia uma música que parecia preencher todo o 
parque. Uma música leve e ritmada que passava 
praticamente desapercebida, mas estava presente em 
absolutamente qualquer lugar. Foi quando os três, 
exatamente ao mesmo tempo, se olharam e quase 
gritaram: 

! Vá para a #87.

#43 
M: – Não acredito! 
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H: – São sementes de tomates! 

O casal se abraçou muito feliz com o que viram, mas Sofia, 
Miguel e Vitor ficaram apavorados com o que perceberam. 

S: – Tem algo escrito na parte de dentro da sua bolsa 
Miguel! 

M: – Tem sim! Será que isso pode nos ajudar a voltar para 
casa? 

V: – O que está escrito? 

Eles colocaram as sementes na mesa e observaram o 
pergaminho. 

M: O que é isso? 

V: E esse desenho dessa mão, o que quer dizer? 

Nesse momento, o casal, que estava muito feliz e 
imensamente agradecido porque os três haviam dado uma 
esperança de eles voltarem a plantar aquilo que eles 
sabiam tanto fazer, olhou para a bolsa que aberta parecia 
um pergaminho. 
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H: – Deixe-me ver. 

Ao acabar de ler e ver aquele desenho da mão, o homem 
começou a rir e falou: 

H: – Ah! Essa é fácil! Nós éramos as pessoas que plantavam 
os melhores tomates da Holanda!  

Falando isso e dando gargalhadas, ele pegou a mão da sua 
mulher e, junto com a sua, as colocou em cima do 
pergaminho/bolsa. 

! Vá para a #146.
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#44 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa do 
parque e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$30,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e seguiu dizendo:  

— Este é o comprovante que vocês devem entregar para 
aquela moça ali e escolher o ursinho. 

Depois de pegarem o comprovante, os três se dirigiram até 
a moça para escolher o ursinho, e ela falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$30,00.
è Anote que você possui um mapa e o ursinho que você

escolheu.

! Vá para a #17.

#45 
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V: — Legal pessoal! Hoje nós vamos definir o que faremos 
com nosso dinheiro! Vamos direto à bilheteria para saber 
os preços dos brinquedos! 

Ao chegar na bilheteria, os três amigos entraram na fila 
para comprar os ingressos. 

— Boa tarde, vocês vão querer ingressos individuais para 
os brinquedos ou o passaporte do parque?  

V: — Hummm, não sei... Qual a diferença, moça? 

— Vocês têm duas opções para aproveitar os brinquedos, 
vou explicar: 

1. Ingressos unitários – Com ingressos unitários, cada
um de vocês deverá entregar um ingresso em cada
brinquedo no qual quiser brincar. Cada ingresso
unitário custa R$4,50.

2. Passaporte do parque – Com o passaporte vocês
poderão ir em quantos brinquedos quiserem durante
o dia de hoje. O passaporte custa R$20,00 por pessoa.

— O que vocês vão querer? 

è Antes de escolher, verifique na sua agenda se você tem
dinheiro para comprar os três passaportes ou os
ingressos unitários.

! Se você quer comprar ingressos unitários, vá para a 
#60.

! Se você quer comprar o passaporte do parque, vá para 
a #218.

! Se você quer primeiro ver a lista de brinquedos e o
mapa do parque, vá para a #179.
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#46 
Depois de darem o passo, os três amigos tinham receio e 
vergonha de abrir os olhos. E se nada tivesse acontecido? 
O que as pessoas passeando no parque iriam pensar deles? 
Será que iriam pensar que eles estavam malucos? Ou 
pior… E se tivesse dado certo e alguma coisa tivesse 
acontecido? O que teria acontecido? 

Mesmo que não tivessem combinado fazer isso, os três 
continuavam de mãos dadas em silêncio. Em poucos 
segundos, eles começaram a achar que alguma coisa havia 
acontecido mesmo, ainda estavam com os olhos fechados, 
mas perceberam que o silêncio não era apenas deles. O 
silêncio era absoluto. Não havia mais conversas ao redor, 
tampouco a música do Carrossel que antes era ouvida 
incessantemente. Essa percepção do silêncio os fez 
manter os olhos fechados. Apertaram com força as mãos 
que continuavam dadas e sentiram uma brisa gelada 
passando por suas canelas. 

S: — Alguém já abriu os olhos? 

M: — Não… 

V: — Não… ainda não tive coragem. Vocês também estão 
sentindo o que eu estou sentindo? 

S: — O ar gelado nas minhas pernas? 

M: — Que todo o barulho, as conversas e a música do 
parque se foram? 
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V: — É, então acho que não é minha imaginação. Não 
vamos soltar nossas mãos, mas vamos contar até três de 
novo e abrir os olhos. 

— UM… DOIS… E… TRÊS! 

! Vá para a #169.

#47 
S: – Miguel, o que você está olhando tanto? 

M: – Você viu que sua bolsa está aberta e que dentro tem 
dois pergaminhos? 

Sofia olha para bolsa e imediatamente pega os dois 
pergaminhos e abre um. O primeiro que ela abriu era o 
pergaminho que eles haviam ganhado no parque, mas 
ainda restava o segundo.  

Quando abriu o segundo pergaminho… 

S: – O que é isto? 

O espanto de Sofia foi tão grande que chamou a atenção 
de Vitor e também de algumas pessoas que estavam na 
rua. 

M: – É um enigma! Temos que descobrir o que ele quer 
dizer!  
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V: – Será que esse enigma é a chave para voltarmos ao 
parque? – Vitor havia ficado intrigado com o aparecimento 
desse pergaminho e começou a vasculhar seus bolsos para 
ver se não acharia algum outro item misterioso que 
pudesse ter aparecido. 

Vitor revirou os bolsos e não achou nada, mas, ao ver a 
reação do amigo, Miguel começou a fazer o mesmo e, 
surpreendentemente, achou algo. 

M: – Achei uma espécie de bolsinha de couro! 

S: – Abre! Abre! Vamos ver o que tem dentro! 

Miguel desamarrou os nós da tira de couro que fechava a 
bolsa e abriu com cuidado. Dentro ele encontrou um papel 
e duas moedas prateadas. No papel era possível ler:  
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Cambium per Lettras 

Paga-se por este documento a importância de: 

quatro florins de ouro florentinos. 

Ao ver o papel com um carimbo com o símbolo da Flor de 
Lis e as moedas Vitor quase pulou de alegria. 

M: – NOSSA!!! Isso é dinheiro! São duas moedas de prata! 

S: – Mas, Vitor, e este papel, o que é? 

V: – Esse papel parece ser o que se chama de letra de 
câmbio, esse tipo de documento foi um dos pais do 
cheque. Ele funcionava assim: se eu estava em uma 
cidade, ia no banco com o dinheiro da minha cidade, podia 
deixar esse dinheiro no banco e pegar uma letra de câmbio 
que me dava direito a sacar o dinheiro na moeda da outra 
cidade que eu iria viajar. Assim, era mais seguro viajar com 
o papel do que com o dinheiro todo em ouro e prata.  Sem
contar que cada cidade, nessa época, tinha o seu dinheiro.
E tem mais uma coisa: esse símbolo da Flor de Lis era o
símbolo da família Médici, um dos maiores banqueiros da
época!

S: – Será que essa tal letra de câmbio tem alguma coisa a 
ver com o pergaminho? 

V: – Não sei… Mas acho que temos que tentar descobrir! 
Pena que não tem nada nos meus bolsos… 

M: – Bom, pessoal, o que acham de procurarmos mais 
pistas para ver se descobrimos mais coisas?  
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è Copie na sua agenda de anotações o pergaminho ou
anote a # que tem o pergaminho para poder consultá-
la depois.

è Anote que você possui dois florins de prata e uma letra
de câmbio de quatro florins de ouro.

! Se você quer procurar um banco para trocar a letra de 
câmbio, vá para a #216.

! Se você quer ir até a catedral no fim da rua, vá para a 
#196.

#48 
è Veja na sua agenda de anotações se você tem dinheiro

suficiente para gastar.

! Se você quer o mapa, a pulseira e o boné (total 
R$45,00), vá para a #168.

! Se você quer o mapa, a pulseira e o ursinho (total 
R$35,00), vá para a #80.

! Se você quer o mapa, o ursinho e o boné (total 
R$60,00), vá para a #125.

! Se você quer a pulseira, o boné e o ursinho (total 
R$55,00), vá para a #184.

! Se você só tem dinheiro o suficiente um item da loja, 
vá para a #141.

! Se você tem dinheiro o suficiente para dois itens da 
loja, vá para a #173.

! Se você não tem dinheiro o suficiente para comprar 
itens, vá para a #17.
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#49 
Enquanto estavam na fila, começaram a observar o 
parque. De onde estavam, era possível ver o Barco Viking 
atrás e a Cursed Tower à frente. Mais ao fundo e ao centro 
do parque, podiam ver o Carrossel e a Casa dos Espelhos. 
Logo chegou a vez deles, e o rapaz da bilheteria falou: 

— Sejam bem-vindos à Montanha-Russa Radical! Estão 
preparados para uma aventura emocionante?  

V, M e S: — Sim! 

— Então vamos ver o que vai acontecer com vocês! 
Ingressos ou passaportes? 

è Se você possui ingressos unitários, anote que você
gastou 3 ingressos na Montanha-Russa Radical. Se
você possui passaporte, entregue o passaporte para o
rapaz carimbar.

! Vá para a #26.

#50 
— Pessoal, vamos na Roleta! — disse Miguel, empolgado. 

Eles sabiam que não era a sorte que determinava se você 
ganhava ou não naquela roleta. Você a girava e, se 
conseguisse resolver um desafio de matemática, ganharia. 
Os três sabiam que Miguel era muito bom em matemática, 
e decidiram começar pela roleta. 
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“Venham todos testar seus conhecimentos matemáticos 
na incrível Roleta dos Mistérios! Aqui, se vocês acertarem 
a resposta, ganharão um pergaminho que conta os 
mistérios deste parque!” 

— Oi, moço! Nós queremos testar nossos conhecimentos 
na roleta! — disse Miguel, ao chegar no brinquedo. 

— Muito bem rapazinho… Deixe-me carimbar o seu 
passaporte ou me dê um ingresso para poder girar a 
roleta! 

è Se você possui ingressos unitários, anote que você
gastou 1 ingresso na Roleta dos Mistérios. Se você
possui passaporte, entregue o passaporte para o
homem da roleta carimbar.

! Se você tem passaportes do parque, vá para a #160.
! Se você tem ingressos unitários, vá para a #187.
! Se você precisa comprar mais ingressos, vá para a 

#212.

#51 
Ao ver o parque à volta, os três se abraçaram e começaram 
a comemorar. No entanto, novamente uma onda de 
distorção de imagens aconteceu e o pergaminho... 



72 

! Vá para a #174.

#52 
Após darem o passo, os três sentiram-se levemente 
tontos. Continuavam sem escutar a música do Carrossel ou 
a conversa das pessoas, mas parecia que o vento gelado 
que antes congelava suas canelas tinha sumido. Essa 
tontura e a mudança na sensação de frio provocou um 
certo alívio. 

S: — Isso já está ficando repetitivo. Mas… vocês já abriram 
os olhos, meninos? 

V: — Não. 

M: — Não, mas vamos abrir os olhos juntos. 

Os três abriram os olhos e perceberam que não haviam 
voltado para o parque, ainda estavam no mesmo lugar: o 
campo… as árvores… a Cursed Tower… a Torre do Relógio. 

S: — Tudo bem, pessoal. Não temos opção, vamos votar. 

! Se você quiser ir para a Torre do Relógio, vá para a #5.
! Se você quiser ir para a Cursed Tower vá para a #214.

#53 
O boné do parque era azul-petróleo com linhas douradas 
e prateadas, o que passava uma aparência de algo 
discreto, mas extremamente high tech. Essa impressão se 
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dava principalmente pelas linhas douradas e prateadas, 
que corriam pelo boné como se fossem circuitos elétricos. 

! Se você já viu tudo o que gostaria na loja e quer ir
comprar algum item, vá para a #96.

! Se você quer examinar melhor o mapa, vá para a
#161.

! Se você quer examinar melhor as pulseiras, vá para a 
#221.

! Se você quer examinar melhor os ursinhos de pelúcia,
vá para a #130.

! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.

#54 
Enquanto estavam sentados tomando água, abriram o 
pergaminho e começaram a analisar. 

M: – Tão rico quanto ___ ____ ____ ____ ____, o que 
significa isso?  

V: – Certamente temos que completar a frase, mas qual é 
a resposta? 

S: – O que poderia completar? Tão rico quanto um rei? São 
cinco letras… será que vale a pena tentar escrever? 

! Se você quer tentar, vá para a #72.
! Se você não quer arriscar estragar o pergaminho, vá 

para a #58.
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#55 
Depois disso, os três amigos resolveram se sentar em um 
banco para ler novamente o pergaminho.  

O banco mais próximo da roleta ficava bem no meio do 
parque. Os três foram até lá, se sentaram e abriram o 
pergaminho para ler o texto novamente e examinar o que 
estava escrito. 

"31 de julho de 1912 

Sigo à procura… 

O tempo… 

Sempre o inexorável tempo a mover-se sem que 
possamos controlá-lo ou manipulá-lo. O tempo existe? O 

passado não mais existe, o futuro ainda pode vir a ser… 
Apenas o presente… apenas o presente se descortina ante 
nossos olhos com opções, desejos, realidades e ações que 

podemos escolher… 

O que escolhemos? 

O que desejamos? 

Tudo se resume a escolhas? Não… não podemos ignorar 
as circunstâncias, os fatos e as pessoas que nos rodeiam… 

Eles impactam, influenciam… 

Mas… ainda assim... 

O livre-arbítrio existe… ou seja… podemos escolher… 
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O tempo…  

Ele traz os resultados, as consequências, os efeitos 
daquilo que plantamos. Não há como nascer um carvalho, 

se plantarmos um pinheiro…  

E aqui, neste lugar misterioso, onde o tempo segue 
outras regras. Onde, por algum capricho, os portões do 

tempo e espaço se abrem e podemos presenciar (ou criar) 
a mais inusitada realidade.  

Basta um passo… um passo frente, junto à fonte onde o 
elemento da vida jorra, que a chave se apresentará. 

Já sei como encontrar a chave… 

Mas, e a fonte?  

A lenda será verdadeira?" 

 

O texto do pergaminho parecia um trecho de um diário, 
mas o que ele queria dizer? 

V: — Esse pergaminho fala sobre o tempo, será que ele 
está se referindo ao relógio?  

M: — Acho que poderia ser, mas tudo aqui nesse parque 
fala sobre o tempo… O pergaminho também fala sobre 
fonte da qual  o elemento da vida jorra e onde está 
escondida a chave… 

S: — Então… O elemento da vida pode ser a água! Eu vi no 
mapa do parque que existe um chafariz, será que essa é a 
fonte da qual elemento da vida jorra? Pelo jeito, temos 
duas opções: podemos ir à Torre do Relógio ou ao chafariz.  
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! Se você quer ir para a Torre do Relógio, vá para a #193.
! Se você quer ir para o chafariz, vá para a #181.

#56 
Já na entrada, eles perceberam que o centro do carrossel 
não era redondo com espelhos ou desenhos, como a 
maioria dos carrosséis que se vê por aí. O centro do 
brinquedo era uma grande ampulheta de vidro com a 
base, a parte de cima e colunas de metal dourado. Parecia 
aquelas ampulhetas antigas.  

Vitor montou em um cavalinho que puxava uma 
carruagem na qual Sofia e Miguel se sentaram. Enquanto 
esperavam as outras pessoas entrarem e o brinquedo 
começar, continuaram olhando para aquela ampulheta 
gigante. Dentro dela, corria uma areia cuja cor não dava 
para saber se era branca com brilho verde ou se era verde 
mesmo.  

! Se você tem um ursinho com areia verde na
ampulheta, vá para a #24.

! Se você tem uma pulseira time-lapse, vá para a #153.
! Se você tem uma pulseira time-lapse E tem um ursinho

com areia verde, vá para a #128.
! Se você NÃO TEM um ursinho com areia verde na

ampulheta nem uma pulseira time-lapse, vá para a 
#64.



77 

#57 
Era uma sala com paredes de pedra e chão de terra. Ao 
olharem ao redor, viam apenas montes de feno, daqueles 
que se usa para tratar cavalos. Não parecia nada demais, 
no entanto, algo estava errado. Eles viam uma porta à sua 
frente e nenhuma porta às suas costas. Pela lógica, eles 
deveriam estar de frente para a parede e de costas para a 
porta.  

V: – Que sem graça, é apenas uma sala cheia de feno… 

S: – Ah, vamos voltar e ver o que tem na Torre do Relógio. 

Miguel e Vitor concordaram e todos se dirigiram para a 
porta. Quando saíram, levaram um grande susto. 

S: – Pessoal, onde estamos? 

M: – Não sei, mas não estamos mais no parque, isso é 
certo!  

V: – Olha, se fosse possível viajar no tempo, eu diria que 
estamos em Roma. Olhem a vestimenta dos soldados. 

M: – Sim, estamos em Roma! Olhem o Coliseu! 

Ao olharem para o horizonte, viam a gigantesca estrutura 
do Coliseu.  

S: – Mas, meninos, se isso que vocês disseram for verdade, 
quer dizer que nós viajamos no tempo. Porque o Coliseu 
está inteiro! E, se viajamos no tempo, como vamos voltar? 
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V: – Que incrível! Estamos em Roma na época dos 
gladiadores! Não tem presente mais espetacular do que 
esse! 

S: – Vitor, você está me escutando? Se realmente viajamos 
no tempo, como vamos voltar para casa? 

Sofia já começava a ficar preocupada com a situação e, 
enquanto ela falava, Miguel olhava fixamente para a bolsa 
da menina.  

! Vá para a #8.

#58 
V: – Não sei, Sofia, mas acho melhor não arriscarmos, vai 
que estragamos nossa única chance de voltar para casa. 

M: – Concordo com o Vitor, embora eu não possa afirmar 
que essa é nossa única chance de voltar para casa, ainda 
assim acho arriscado escrever no pergaminho.  

S: – Também concordo, mas achei melhor perguntar, né? 
Afinal, estamos sem nenhuma ideia do que fazer.  

Enquanto conversavam e com o pergaminho ainda aberto, 
nem viram que um rapaz mais ou menos da idade deles se 
aproximou. 

! Vá para a #123.
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#59 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa do 
parque e um boné. 

— Muito bem, custam R$40,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o boné e o mapa.  

è Anote na sua agenda o gasto de R$40,00.
è Anote na sua agenda que você possui um mapa do

parque e um boné.

! Vá para a #17.

#60 
V: — Acho que é melhor comprarmos ingressos unitários, 
porque se comprarmos três passaportes vamos gastar 
R$60,00.  

S: — Mas... quantos ingressos nós vamos comprar? 

V: — Acho que podemos comprar três ingressos para cada 
um. O que vocês acham? Assim, se precisarmos de mais 
ingressos, depois voltamos. 

M: — Acho que pode ser. Três ingressos para cada um, ao 
todo, dá nove ingressos. Nove ingressos, custando R$4,50 
cada um, são... 
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! Vá para a # que tem o número igual ao total que a 
turma vai pagar pelos 9 ingressos.

#61 
O homem olhava com desconfiança, as mulheres e 
crianças que estavam na volta correram e entraram para a 
tenda que estava pronta. 

– Quem são vocês?

M: – Me chamo Miguel, essa é minha irmã Sofia e meu 
primo Vitor. 

– Que nomes estranhos... de onde vocês vêm?

M: – Estamos perdidos, senhor. Estávamos em viagem e 
dormimos. Quando acordamos, estávamos deitados no 
chão (isso foi o melhor que Miguel conseguiu inventar no 
momento). 

S: – Nos perdoe, senhor, estamos perdidos e assustados. 
Se o senhor quiser, vamos embora agora mesmo, só nos 
diga, por favor, para que lado fica a cidade mais próxima. 

Apesar de desconfiado com essa história, ele viu 
sinceridade nos olhos de Sofia e resolveu ceder um pouco. 

– Tudo bem, vejo que vocês não têm maldade no olhar.
Estamos à caminho da Lídia.

Ao escutar isso, Vitor lembrou de um filme que tinha visto 
e pareceu ter acordado do transe: 
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V: – Lídia, na região da Anatólia? 

– Sim…

V: – Mais uma vez pedimos perdão por atrapalhar vocês, 
mas estamos perdidos e com muita sede. Não somos 
ladrões… 

– Tudo bem, vocês têm a idade dos meus filhos e sinto que
são pessoas boas. Vou levá-los para que minha mulher dê
água para vocês.

Ele levou os três até a sua mulher, que deu uma caneca de 
barro com água para cada um. Sofia, Vitor e Miguel 
agradeceram e sentaram para descansar e tomar água. 

! Se você quer puxar assunto com a mulher que deu
água, vá para a #10.

! Se você quer continuar sentado e abrir o pergaminho
para olhar, vá para a #54.

#62 
A placa parecia um estranho mapa-múndi, porque tinha 
marcações geográficas muito antigas como, por exemplo, 
do Império Romano. Mas também tinha as marcações 
geográficas da Holanda e da Itália. Era meio confuso, 
porque o Império Romano e a Itália não existiram ao 
mesmo tempo. A Itália é bem mais recente, mas vai 
entender… Isso é um parque de diversões que se chama 
Parque do Tempo, então é compreensível que tenha 
decorações misturando as coisas no tempo. 
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Enquanto observavam a placa, chegou a vez de entrarem 
no barco.  

! Se você usa ingressos individuais, anote que você
gastou 3 ingressos na sua agenda e vá para a #37.

! Se você tem o passaporte, entregue para o rapaz da
entrada do barco carimbar e vá para a #37.

! Se você não tem 3 ingressos, vá para a #212.

#63 
V: – Miguel, de onde você tirou isso? 

M: – Ah, vocês sabem que eu curto essas coisas que tem a 
ver com bolsa de valores e tal, e esses dias eu estava lendo 
a revista Superinteressante que falava sobre os bitcoins, 
sobre eles serem algo sustentável ou ser uma bolha 
financeira, e nessa reportagem falava da Crise das Tulipas, 
que foi a primeira grande bolha. 

S: – Puxa, fala mais! 

M: – Então, não lembro ao certo o ano, mas a crise mesmo 
aconteceu no ano de 1630 e poucos… 

No final do século XVI, as primeiras tulipas foram levadas 
da Turquia para a Europa e logo elas ficaram muito 
famosas e caíram no gosto dos europeus. Daí todo mundo 
queria ter tulipas, elas viraram símbolo de status. E, como 
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todo mundo queria ter uma tulipa (demanda = ação de 
procurar alguma coisa), a demanda cresceu muito!  

S: – Tá, isso quer dizer que, como todo mundo queria ter 
uma tulipa, o preço dela subiu. Isso? 

M: – Isso. Mas não é só isso. A procura cresceu tanto e não 
tinham muitas tulipas para vender, afinal, é uma flor que 
vinha da Turquia. E esse fato de ter uma demanda absurda 
e uma oferta (oferta = quantidade disponível no mercado) 
muito limitada fez o preço subir tanto que chegou um 
momento em que uma tulipa tinha o preço de um mês 
inteiro de trabalho.  

V: – Um mês de trabalho? Quem iria trabalhar um mês 
inteiro só para comprar uma única flor? 

M: – Vitor, o que temos que entender é que a flor era um 
símbolo de status, de riqueza. Só os muito ricos 
conseguiam ter dinheiro para comprar uma tulipa. E, 
assim, quanto mais as pessoas queriam as tulipas, mais 
caras elas ficavam. 

S: – Entendi. Mas por que isso foi uma bolha econômica? 

M: – Assim: quanto mais as pessoas na Europa queriam 
(porque era rara), mais caras as tulipas ficavam. E, no meio 
dessa função toda, está a Holanda. A Holanda tem um 
terreno encharcado e isso possibilitava que eles 
plantassem tulipas para vender para o resto da Europa. 

V: – Claro, e como a Holanda é mais perto do que a 
Turquia, isso virou um grande negócio para os holandeses! 
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M: – Isso mesmo! Só que da mesma forma que a flor era 
caríssima, comprar um bulbo para plantar também estava 
muito caro, mas como as tulipas eram uma febre, ferreiros, 
sapateiros, criadores de cavalos, todo mundo pegou todas 
suas economias e parou de fazer o que estava fazendo, ou 
seja, parou com seu trabalho para plantar tulipas porque 
era muito mais rentável.  

S: – Tudo bem… mas se todo mundo começou a plantar 
tulipas, o mercado ficou cheio delas… 

Sofia falou isso e apontou para a infinita plantação de 
tulipas que estava ao seu redor. 

M: – Exatamente por isso foi uma bolha. Quer ver? 

! Vá para a #140.

#64 
Logo a música ficou mais forte, o Carrossel começou a 
girar, e a ampulheta do centro começou a despejar sua 
areia, como se estivesse marcando o tempo que o 
brinquedo fosse ficar rodando.  

A areia caía no ritmo da música, e a impressão era a de que 
o brilho verde oscilava de acordo com a música.

Miguel que não gostava muito de carrosséis, resolveu ficar 
olhando a areia cair, quem sabe assim o tempo passaria 
mais rápido. Quando a areia da ampulheta já estava na 
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metade, Miguel percebeu que o brilho ficou mais intenso. 
Não era nada de muito especial, mas estava mais forte.  

Ele continuou olhando e esperando o tempo passar, mas, 
em um susto, percebeu pessoas caminhando em cima das 
dunas de areia que se formavam dentro da ampulheta com 
a areia que caía. Ele esfregou os olhos para acordar ou 
tentar ver melhor, e as pessoas tinham sumido, mas viu 
um grande urso de pelúcia que tinha uma corrente com 
uma ampulheta de areia verde no pescoço. Sem entender 
nada ele falou: 

M: — Vocês estão vendo aquilo? 

S e V: — Aquilo o quê, Miguel? — disseram Vitor e Sofia, 
que se divertiam com a música e o ritmo do Carrossel. 

M: — As pessoas e depois o urso dentro da ampulheta! — 
falou ainda atordoado.  

Sofia e Vitor não haviam visto nada e não deram muito 
papo para Miguel enquanto o brinquedo não parou.  

! Vá para a #111.

#65 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa do 
parque. 

— Muito bem, custa R$10,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa.  
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è Anote na sua agenda o gasto de R$10,00.
è Anote na sua agenda que você possui um mapa do

parque.

! Vá para a #17.

#66 
A expectativa era grande, pois as Xícaras eram um 
brinquedo que tanto Vitor quanto Sofia amavam quando 
eram crianças. 

Elas começaram a girar. Ok, giravam rápido, mas não era 
tão rápido quanto eles se lembravam. Quando o 
brinquedo parou, nem estavam tontos ao descer... 

V: — Puxa, que estranho. Antes parecia que era tão rápido 
e agora achei tão sem graça — falou Vitor, decepcionado.  

S: — Eu também achei que girava devagar, mas tudo bem. 
Valeu a pena para relembrarmos de quando éramos 
crianças. 

M: — Ah, não foi tão emocionante assim, mas pelo menos 
não tinha fila! Hahahahaha! — Miguel falou rindo, e 
sugeriu:  

— A Roda-Gigante é aqui do ladinho, e pelo jeito não tem 
fila também. Mesmo que não seja o brinquedo mais 
emocionante, pelo menos ela tem uma visão geral de todo 
o parque. O que acham de irmos lá?
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! Se você quer seguir para a Roda-Gigante, vá para a 
#157.

! Se você quer ir para outro brinquedo, vá para a #124.

#67 
! Se você tem uma pulseira time-lapse, vá para a #106.
! Se você NÃO TEM uma pulseira time-lapse, vá para a 

#191.

#68 
S: — Quer ver a metade do ingresso que comprova? 

Sofia abriu a bolsa e começou a procurar a metade do 
ingresso que havia guardado, mas não encontrou.  

Ela ficou inconformada, sentou-se no chão e começou a 
tirar tudo da bolsa, era impossível ter sumido. 

S: — Como assim, não está aqui? Isso é impossível! Nós 
brincamos, sim!  

Miguel repetiu o desafio para a moça. 

— Não, menino. Infelizmente esse desafio não faz parte da 
Roleta dos Mistérios… Vocês querem ou não experimentar 
responder algum desafio? —perguntou a moça. 

! Vá para a #222.
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#69 
V: — Ok moça, nós queremos responder a um desafio. 
Disse Vitor. 

Miguel ainda sem acreditar que seu passaporte estava em 
branco, entregou-o para a moça, que carimbou no mesmo 
lugar onde deveria estar o carimbo dado pelo homem de 
chapéu. e então, Miguel girou a roleta bem forte. 

A roleta girou, girou e caiu no seguinte desafio: 

"Em um haras, existiam 40 cavalos. Depois de um ano, esse 
número dobrou e, no ano seguinte, cresceu em mais 14 
cavalos. Quantos cavalos existem no haras no fim do 
segundo ano?" 

! Se você sabe a resposta para o desafio, vá para a # que 
tem o número igual à resposta.

! Se você não sabe a resposta vá para a #189.

#70 
Eles seguiram caminhando pelas estreitas ruas cheias de 
tendas. Quando chegaram à praça que ficava em frente à 
catedral que estava com sua cúpula em construção, viram 
uma placa escrita com o símbolo da Flor de Lis. 

V: - É lá! Ali na placa está a Flor de Lis! Aposto que ali é um 
dos bancos dos Médici. Vamos lá! 
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Miguel e Sofia estavam adorando ver tudo aquilo, mas, na 
hora de falar com essas pessoas de uma época tão antiga, 
preferiam deixar que Vitor falasse mais. Quando chegaram 
em frente ao homem no banco, Vitor começou a falar... 

! Vá para a #102.

#71 
Num sítio existem 21 bichos, entre patos e cachorros. O 
total de pés desses bichos é 54. 

Bom pessoal vamos ver… Se o total do número de patos e 
cachorros é 21, podemos dizer que: 

P + C = 21 

Se o total de pés é 54; se patos têm 2 patas e cachorros 
têm 4 patas; então: 

2P + 4C = 54 

Assim, temos duas equações. Se isolarmos a variável P, de 
patos, na primeira equação temos: 

P = 21 - C 

Agora, é só substituir P na segunda equação, que 
descobriremos a quantidade de cachorros e assim 
poderemos chegar à resposta! 

2(21 - C) + 4C = 54 

42 - 2C + 4C = 54 
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2C = 54 - 42 

2C = 12 

C = 6 

Agora é fácil! 

P = 21 - C 

P = 21 - 6 

P = 15 

Se há 15 patos e 6 cachorros, portanto, 15 x 6 = 90 

! Vá para a #40 para ver o que está escrito no 
pergaminho.

#72 
M: – Vamos tentar! 

S: – Será que não vamos estragar o pergaminho? 

V: – Olha, acho que vale tentar… 

Vitor pegou a pedra de argila e completou a frase: 

Tão rico quanto U  M  R E I  

Quando acabou de escrever, um brilho começou a 
iluminar cada letra da frase até iluminar a última letra. Ao 
ver esse brilho no pergaminho, eles se empolgaram e... 

! Vá para a #126.
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#73 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar uma pulseira 
time-lapse e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$25,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, e o moço seguiu dizendo: 

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras, e este é o comprovante 
do ursinho, que devem entregar para aquela moça ali. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e 
entregou a pulseira que ele escolheu. Quando chegaram 
para escolher o ursinho, a moça falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher: 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$25,00.
è Anote que você possui uma pulseira time-lapse e o

ursinho que você escolheu.

! Vá para a #17.

#74 
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Enquanto caminhavam rumo ao Carrossel, ouviram um 
homem falando muito alto: 

“Venham todos testar seus conhecimentos matemáticos 
na incrível Roleta dos Mistérios! Aqui, se vocês acertarem 
a resposta, ganharão um pergaminho que conta os 
mistérios deste parque! “ 

Ao escutarem isso, ficaram muito curiosos. A dúvida era se 
deveriam manter-se firmes rumo ao Carrossel ou 
abandonar a ideia… 

! Se você decididamente quer ir para o Carrossel, vá para 
a #183.

! Se você quer mudar de ideia e ir para a Roleta dos
Mistérios, vá para a #50.

#75 
Eles correram e chegaram à lanchonete onde os pais de 
Vitor estavam antes da última badalada do relógio.  

V: – Chegamos! 

Pai: – Que bom! Bem na hora! 

Mãe: – Estamos muito orgulhosos de vocês! Souberam 
administrar o dinheiro que demos e aproveitaram o tempo 
até o último minuto! 

Os três se olharam e começaram a rir. Realmente, eles 
APROVEITARAM O TEMPO de uma forma que os pais de 
Vitor nunca iriam sonhar!  
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Mãe: – O que houve? 

V: – Nada, mãe. A senhora tem razão! Nós aproveitamos 
tanto o TEMPO e o ESPAÇO com esse parque que 
queremos voltar aqui outro dia. Pode ser? 

Pai: – Claro! Eu tenho uma sugestão: que tal vocês 
começarem a economizar e, quando tiverem dinheiro o 
suficiente para pagarem a gasolina e virem ao parque, 
prometemos que trazemos vocês de novo! 

V: – Fechado! 

Vitor, Sofia e Miguel preferiram não comentar a louca 
aventura que eles tiveram viajando no tempo e no espaço. 
Mas uma coisa estava garantida: já sabiam que iriam 
juntar dinheiro para voltar o mais rápido possível!  

Afinal, esse parque tem muitos mistérios e eu posso 
assegurar para vocês que não são um, nem dois, nem 
apenas três caminhos e lugares para se viajar no tempo! 
É… são mais… quantos? Não digo! Até porque, se eu disser, 
perde a graça! Fico por aqui e só recomendo uma coisa 
para vocês: FAÇAM BOAS ESCOLHAS! Fim. 

#76 
Vitor entregou os passaportes para a moça. Ela os pegou e 
levou para cima do balcão de 2 metros de altura. Em 
poucos segundos ela se abaixou, entregou os carimbados 
e disse: Vocês podem subir. 
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Quando pegou o seu passaporte, Vitor percebeu que 
estava carimbado em azul com um símbolo que parecia 
um livro, um caderno ou uma caderneta, amarrado. 

— Espero que gostem do passeio! Nossa Roda-Gigante é 
realmente gigante! Ela ultrapassa as barreiras do Tempo e 
do Espaço! Disse a moça. 

Os três escalaram a escada para chegar até a plataforma 
que dava acesso à cabine, quando chegaram ao topo viram 
um grande globo de vidro. Mas... Quando digo grande, é 
grande mesmo! Para sentar no banco eles tiveram que se 
ajudarem para conseguir subir e sentar. Enquanto a Roda-
Gigante não começava a girar, eles conversavam. 

! Se você conheceu a menina de cabelos lilases, vá para 
a #86.

! Se você NÃO CONHECEU a menina de cabelos lilases,
vá para a #210.

#77 
… sentiram como se tivessem caído no chão. Eles tentaram 
abrir os olhos, mas era difícil de enxergar de tão tontos que 
estavam.  O mundo parecia girar à volta deles. Ficaram 
sentados/caídos no chão por alguns minutos até que 
conseguissem voltar a si.  

Quando conseguiram se recompor, perceberam que 
estava sentados no chão, em meio a um ambiente 
desértico com montanhas de um tom arenoso ao fundo.  
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M: – ONDE ESTAMOS! 

S: – … Hum… Não sei… Só sei que obviamente isso aqui não 
é o parque. 

Vitor estava sem reação. Onde eles foram parar? Tudo 
bem que o cenário que eles viam à sua volta era 
imensamente lindo, as infinitas planícies com as 
montanhas arenosas ao fundo, mas… onde estavam? 

M: – Pessoal, será que fomos puxados pelas areias da 
ampulheta daquele urso do Carrossel e teletransportados? 

V: – Olha, embora isso seja impossível, não consigo 
imaginar outra opção. 

S: – Pessoal, vocês sabem que meus pais amam viajar e já 
foram para muitas partes do mundo. Embora essa viagem 
deles tenha acontecido antes de eu nascer, eu arriscaria 
dizer que estamos em algum lugar perto da Turquia. Essas 
montanhas e a paisagem lembram as fotos que eles têm 
de lá. 

V: – Turquia? Mas o que estamos fazendo na Turquia? 

S: – Vitor, acho que a pergunta certa não é o que estamos 
fazendo aqui. A pergunta certa é como vamos voltar para 
casa. 

Enquanto Sofia e Vitor conversavam, Miguel olhava 
fixamente para a bolsa de Sofia. 

S: – Miguel, você está bem? O que você está olhando 
tanto? 
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M: – Você viu que sua bolsa está aberta e que dentro tem 
um pergaminho? 

Sofia olha para a bolsa e imediatamente pega o 
pergaminho. 

S: – Mas o que é isso? Como veio parar dentro da minha 
bolsa? 

M: – Não tenho ideia, mas isso é um enigma e certamente 
quer dizer alguma coisa.  

S: – Tomara que seja nossa passagem de volta para casa! 
E, Vitor, o que você está fazendo? 

Vitor estava tirando seu casaco e tentando pegar algo que 
estava por dentro da sua camiseta, pendurado em seu 
pescoço. Ao conseguir puxar aquela espécie de corrente 
de couro, viu que tinha um pingente amarrado na ponta. 
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V: – O que é isso, pessoal? 

S: – Que estranho! Parece um pedaço de pedra de argila. 

M: – Verdade! E vocês viram que a cor dessa pedra é 
igualzinha à cor da escrita no pergaminho? 

V: – É mesmo… Bom, essas duas coisas apareceram 
conosco, elas só podem estar ligadas ao enigma.  

! Se você quer caminhar e tentar achar alguma coisa, vá 
para a #188.

#78 
S: — Olha gente, eu sei que pode parecer loucura, mas 
aquele desenho do ursinho com a ampulheta verde me 
lembra o ursinho que nós compramos — disse Sofia, 
tirando o ursinho da bolsa.  

Quando tiraram o ursinho da bolsa ele continuava 
igualzinho ao que estava antes. Marrom, com a ampulheta 
com a areia verde congelada e quase sem brilho.  

M: — Sofia, posso ver melhor esse ursinho? 

Sofia entregou o ursinho ao menino, que começou a 
examiná-lo. Olhou a ampulheta, sacudiu para ver se a areia 
mexia ou voltava a brilhar, depois cheirou o ursinho, olhou 
dentro dos olhos de vidro, olhou as patinhas que imitavam 
bracinhos querendo abraçar e virou o ursinho de ponta-
cabeça para olhar embaixo.  
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Quando ele virou o urso, Vitor percebeu algo: 

V: — Miguel, tem alguma coisa nas patinhas de baixo? 
Parece que tem umas linhas no meio dos pelos.  

Eles levantaram o urso até perto dos olhos para analisar as 
patinhas que imitavam pezinhos. E, sim! Havia algumas 
linhas encobertas. Ao afastarem os pelos, puderam ver o 
que era.  

! Vá para a #42.

#79 
V: – Salrius vem "de sal" e é dessa palavra que se 
origina a palavra salário! 

Miguel e Sofia estranharam um pouco a resposta de Vitor. 
Ambos sabiam que ele era fera em história. No entanto, 
essa habilidade dele não era tanto pelos estudos em aula. 
Ele amava games e filmes que falavam de viagem no 
tempo e, com isso, acabava sabendo várias coisas antes de 
ter aula com o professor. 

M: – Tá, mas o que sal tem a ver com salário? 

S: – Ah, essa eu sei! Dizem que os soldados romanos 
recebiam seu pagamento em sal. O sal era muito valioso 
naquela, ou melhor, nessa época. 

V: – Tudo bem, já descobrimos o que o pergaminho quer 
dizer?  
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M: – Será que ele quer dizer que devemos colocar o salário 
dos soldados romanos dentro daquele quadrado? 

S: – Ah, podemos tentar! Quando nós chegamos aqui, além 
de aparecer esse pergaminho, também apareceram as 
moedas.  

M: – Vamos tentar! 

Sofia abriu o pergaminho no chão e Vitor pegou as moedas 
e colocou no quadrado embaixo da palavra salrius.  

Ao colocar a primeira moeda, a palavra ganhou um leve 
brilho, e a cada moeda que ele colocava, a palavra se 
iluminava mais.  

Quando acabou de colocar a última moeda, um brilho 
começou a iluminar cada letra da palavra até iluminar a 
última letra. Ao ver esse brilho no pergaminho eles se 
empolgaram e... 

! Vá para a #120.

#80 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa, uma 
pulseira time-lapse e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$35,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e seguiu dizendo:  
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— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras, e este é o comprovante 
do ursinho, que devem entregar para aquela moça ali. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e lhe 
entregou a pulseira escolhida. Quando chegaram para 
escolher o ursinho, a moça falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$35,00.
è Anote que você possui um mapa, uma pulseira time-

lapse e o ursinho que você escolheu.

! Vá para a #17.

#81 
Vitor estava muito ansioso para ir à loja, pois enquanto 
caminhava pelo parque ele havia visto várias coisas 
interessantes como, por exemplo, um boné muito legal e 
uma pulseira que brilhava quando a pessoa passava perto 
de um brinquedo. Ele havia visto tantas coisas legais, que 
nem conseguia imaginar o que mais teria para vender 
naquela loja. 
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Ao chegar na porta da loja, antes mesmo de entrarem, 
foram recebidos por uma moça muito simpática vestida 
com uma roupa que parecia vinda direto de uma viagem 
espacial. A moça começou a falar: 

“Sejam bem-vindos à Espaço/Tempo! Ao entrar nessa loja, 
vocês estarão em um lugar fora do espaço e do tempo. 
Estão prontos para essa experiência?” 

Os três se olharam e acharam aquela história muito 
estranha. No entanto, esse era um parque de diversões, e 
isso quer dizer que tudo tinha sido construído e pensado 
para que as pessoas se divertissem. Por isso, eles 
resolveram responder à moça intergaláctica e aceitar o 
desafio. 

“Será um grande prazer receber vocês na nossa dimensão! 
Para entrar, peço que coloquem esses óculos, olhem em 
minha direção e ajustem o foco nesse botãozinho em cima 
das lentes… Isso… Agora, sintam com a mão direita esse 
botãozinho ao lado dos óculos. Estão sentindo? Muito 
bem… Agora, olhem para mim e cliquem no botão.” 

Então, eles viram algo incrível acontecer! 

Ao clicar no botão, o parque sumiu. No entanto, eles 
continuavam enxergando as pessoas e a moça. A roupa da 
moça tinha várias linhas coloridas que começaram a se 
mexer. Melhor dizendo, as linhas que antes estavam 
"desenhadas" na roupa, começaram a ganhar vida, sair da 
roupa e criar várias formas geométricas que se juntaram e 
formaram uma porta. Vitor, Miguel e Sofia se olharam e 
imediatamente foram correndo para a porta.  
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! Vá para a #224.

#82 
Novamente, o parque estava normal, a música estava 
tocando e o sol brilhava. Tudo absolutamente normal. Foi 
quando a cabine onde eles estavam chegou à plataforma, 
e a Roda-Gigante parou.   

— Espero que tenham gostado do passeio! Ela é realmente 
gigante, não é? — falou a moça. 

Eles apenas concordaram com a cabeça e desceram pelas 
escadas.  

V: — O que foi isso pessoal? Que loucura foi essa? — 
perguntou Vitor, ainda atordoado.  

M: — Não tenho ideia, mas acho que precisamos sentar 
um pouco para tentar entender o que aconteceu.  

Sentados de frente para a Roda-Gigante, eles ficaram em 
silêncio por alguns minutos. Apenas observavam a Roda-
Gigante para ver se acontecia a mesma coisa, mas era 
impossível ver se o vidro ficava fosco ou não. Foi quando 
Sofia falou: 

— Pessoal, eu tenho uma sugestão. Quando tudo no 
parque sumiu, apenas duas coisas permaneceram: a fonte 
e a Roleta dos Mistérios. Que tal nós irmos para um desses 
dois lugares? 
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! Se você quer ir para a Roleta dos Mistérios, vá para a 
#34.

! Se quer ir para a fonte, vá para a #118.
! Se já foi na Roleta dos Mistérios, vá para a #194.

#83 
Um raio multicolorido saiu do espelho do chão e foi até o 
teto, onde também havia um pequeno espelho redondo 
alinhado ao que estava no chão. Quando a luz 
multicolorida tocou o espelho do teto, as cores se 
dividiram e cada uma foi refletida para um dos espelhos 
das laterais.  

Por algum motivo inexplicável, os espelhos das laterais não 
refletiram as luzes coloridas, eles absorveram a cor da luz 
e em cada espelho apareceu a imagem de um campo de 
flores da mesma cor.  

Quando eles perceberam, já estavam rodeados por 
campos de flores dentro dos espelhos. Nesse momento, a 
luz multicolorida que saía do espelho do chão se expandiu 
e invadiu toda a sala circular, com tanta luminosidade que 
a visão dos três foi ofuscada antes de a luz sumir.  

A sensação era a de que haviam ficado vários minutos 
olhando diretamente para o sol. Agora, mesmo sem a 
presença da luz, eles ainda não enxergavam nada. Sem 
saber o que estava acontecendo, ficaram parados por 
alguns minutos até recuperarem a visão. 
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! Vá para a #129.

#84 
V: – Ok, pessoal, acredito que não adianta mais seguir 
falando com todo mundo. Temos que partir para a ação. 

S: – Concordo, Vitor, mas onde vamos conseguir o que 
queremos? Vamos na loja daquele senhor ou 
conseguiremos com o soldado? 

M: – Eu também estou de acordo. Vamos partir para a 
ação! 

! Se você que procurar o que precisa na loja, vá para a 
#41.

! Se você quer procurar o que precisa com o soldado, vá 
para a #208.

#85 
Para chegar ao Barco Viking, os amigos caminharam quase 
10 minutos. No caminho, passaram pela Casa dos 
Espelhos, pela entrada do parque, pelos banheiros e pela 
Montanha-Russa Radical. 

! Se você tem uma pulseira time-lapse, vá para a #195.
! Se você NÃO tem uma pulseira time-lapse, vá para a 

#119.
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#86 
V: — Vocês viram que o desenho desse carimbo é parecido 
com o da nossa caderneta?  

S: — Verdade! Será que tem alguma coisa a ver? — Sofia 
falou, já pegando a caderneta na bolsa.  

Enquanto abriam e reexaminavam a caderneta a Roda-
Gigante começou a girar. Eles deixaram a caderneta de 
lado e ficaram em pé no banco, olhando a linda vista do 
parque através do globo de vidro. Resolveram olhar 
melhor a Cursed Tower, que ficava à esquerda da Roda-
Gigante, e dali do alto dava para ver inclusive a parte de 
cima da torre.  

Quando estavam quase no ponto mais alto da Roda-
Gigante, sentiram um vento passar por eles. Isso era 
curioso, pois o globo de vidro estava com a porta fechada 
e tinha apenas uma janelinha acima da porta. Não era 
possível esse vento ter entrado por uma janela tão 
pequena.  

! Vá para a #95.

#87 
V, S e M: — Esta música vem do Carrossel! 

S: — Vamos para o Carrossel! Veja bem, Miguel, se tudo 
que o Vitor disse for apenas uma fantasia, não vai 
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acontecer nada. Mas… vai que acontece alguma coisa? Vai 
que o Carrossel é outra pista? — falou Sofia muito, mas 
muito, entusiasmada.  

M: — Tudo bem, vamos testar. Mas se não acontecer 
nada, eu escolho o próximo brinquedo, tá certo? — disse 
Miguel, meio desanimado para ir ao Carrossel. 

! Vá para a #21.

#88 
Eles caminharam pela plantação de tulipas e, quando 
chegaram próximos à casa, perceberam que havia pessoas 
dentro.   

! Se quer ficar escondido fora da casa escutando o que
as pessoas falam, vá para a #180.

! Se você quer entrar na casa e falar com o homem, vá 
para a #198.

#89 
Mãe do Vitor: — Oi! O que fazem aqui tão cedo? — 
perguntou a mãe de Vitor. 

V: — Oi, mãe! Oi, pai! Nós voltamos aqui antes do horário 
porque acabamos gastando todo o dinheiro e não temos 
mais. 
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Mãe do Vitor: — Ah, ok! — disse a mãe de Vitor enquanto 
olhava para o marido.  

Pai do Vitor: — Bom, então era isso. Não é, pessoal? Foi 
bom enquanto durou! — disse o pai de Vitor, sorrindo.  

! Se você quer insistir para ver se consegue ganhar mais
um dinheirinho, vá para a #104.

! Se você quer aceitar o combinado que havia feito com
seus pais e ir embora na boa, vá para a #171.

#90 
Quando ouviram o desafio, Sofia e Vitor arregalaram os 
olhos… Essa era difícil! Os dois olhavam para Miguel, mas 
ele estava quieto e pensativo, não arriscavam falar nada 
para não atrapalhar. Miguel olhou ao redor e pegou uma 
vareta que tinha no chão e começou a desenhar.  

Ele começou desenhando as duas equações, depois isolou 
a variável P (de patos) e assim seguiu. Em poucos minutos 
conseguiram descobrir que existiam 15 patos e 6 
cachorros! A partir daí ficou fácil, e os três responderam 
juntos: 

— NOVENTA! Se multiplicarmos o número da quantidade 
de patos pelo número da quantidade de cachorros (15 x 6), 
o resultado é 90!

— Parabéns! Vocês foram muito astutos em descobrir o 
resultado do desafio! Como prêmio, vocês receberão o 
pergaminho das lendas do parque! Mas sugiro que tomem 
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cuidado… Às vezes, coisas que parecem brinquedos 
podem ser muito mais perigosas do que imaginamos. 

Após ouvirem esse conselho estranho do homem de 
chapéu, os três amigos receberam o pergaminho, e...  

! Vá para a #71, para ver como Miguel resolveu esse
desafio.

#91 
Os amigos voltaram ao Barco Viking e, como já haviam 
falado com o rapaz da bilheteria antes sobre ir comprar os 
ingressos e voltar, não precisaram pegar a fila novamente. 
Entregaram os ingressos e entraram. 

! Vá para a #37.

#92 
A Roda-Gigante era gigante de verdade. Era o brinquedo 
mais alto do parque. Até mesmo a Montanha-Russa 
Radical, que era imensa, não era mais alta. A cada passo 
que eles davam em direção à Roda-Gigante, menor eles se 
sentiam. Quando chegaram perto da bilheteria, 
perceberam que tudo naquela roda-gigante era gigante. 
Até mesmo a moça da bilheteria era imensa.  
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Ela usava pernas de pau, o que a deixava com quase 3 
metros de altura. É compreensível que ela usasse essas 
pernas de pau. Afinal, o balcão da bilheteria tinha quase 2 
metros, era impossível para uma pessoa de altura normal 
alcançar.  

Eles também perceberam que para entrar na Roda-
Gigante precisariam quase "escalar" uma escada muito 
íngreme que dava acesso às cabines.  

Lá de cima, a moça perguntou: 

— Ingressos ou passaportes?  

! Se você usa ingressos individuais, anote que você
gastou 3 ingressos na sua agenda e vá para a #190.

! Se você tem o passaporte, entregue-o para a moça
carimbar e vá para a #76.

! Se você não tem 3 ingressos, vá para a #212.

#93 
Eles caminharam mais uns 15 minutos até pararem. 

V: – Agora já está bom, Sofia? 

S: – Acho que sim. Agora não conseguimos mais ver eles. 

V: – Ai que bom! Estou morrendo de fome! 

M: – Sofia, pega o pergaminho para escrevermos! 

Sofia abriu o pergaminho e Vitor pegou a pedra de argila. 

V: – Vamos lá!   
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Tão rico quanto    C        R      E    ____ ____ 

Vitor parou de escrever. 

M: – O que foi, Vitor? ESCREVE! 

V: – Cre__o é com Z ou com S? 

S: – Puxa! Não pensamos nisso antes!  

M: – Mesmo se tivéssemos pensado, duvido muito que 
eles saibam escrever ao ponto de saber isso. 

V: – O que eu faço? 

S: – Vamos ter que arriscar… não tem outra opção. 

S: – Não acredito que vamos ter que arriscar na sorte… 

M: – Bom… vamos tentar… 

! Se você NUNCA ESCREVEU NADA no pergaminho e
acha que o nome do rei se escreve com Z, vá para a 
#100.

! Se você NUNCA ESCREVEU NADA no pergaminho e
acha que o nome do rei se escreve com S, vá para a 
#178.

! Se você JÁ ESCREVEU no pergaminho e acha que o
nome do rei se escreve com Z, vá para a #182.

! Se você JÁ ESCREVEU no pergaminho e acha que o
nome do rei se escreve com S, vá para a #143.

#94 
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— Parabéns! vocês acertaram a resposta do desafio! Aqui 
está o prêmio de vocês. Disse a moça entregando um 
ursinho de pelúcia marrom com uma ampulheta de areias 
douradas no pescoço (ursinho código 01). 

Um ursinho de pelúcia não era exatamente o que os três 
estavam esperando, mas considerando os prêmios que 
eles viram na prateleira, perceberam que qualquer um 
deles não seria nada importante. 

S: — Muito obrigada, moça — disse Sofia, sem muita 
empolgação e guardando o ursinho na sua bolsa. 

! Se você tem um pergaminho, vá para a #55.
! Se você NÃO tem um pergaminho, vá para a #36.

#95 
O vento fez folhear a caderneta e ela ficou aberta na 
página com o desenho da Torre do Relógio, o brinquedo 
mais visível agora que eles já tinham passado do meio da 
volta. Enquanto a volta seguia, e eles desciam, era possível 
ver as Xícaras, o Carrossel e, lá ao fundo, a tenda da Casa 
dos Espelhos e a Roleta dos Mistérios. Ao chegar no ponto 
mais baixo, eles viram a moça de 3 metros de altura 
conversando com outras pessoas e, novamente, um vento 
agitou a caderneta. Dessa vez, ela parou na página da 
Cursed Tower, e eles seguiram rumo à segunda volta da 
Roda-Gigante. O globo começou a subir e eles viram a 
Montanha-Russa e o Barco Viking, quando estavam quase 
na metade da subida algo inusitado aconteceu.  
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! Vá para a #132.

#96 
Aquela loja era realmente incrível, tudo parecia vivo e 
magicamente animado. Agora que os três amigos já 
tinham visitado e explorado tudo o que queriam ali, 
resolveram: Vamos até o caixa pagar!  

! Se você quer comprar apenas um tipo de item da loja,
vá para a #141.

! Se você quer comprar dois tipos de itens da loja, vá 
para a #173.

! Se você quer comprar três tipos de itens da loja, vá 
para a #48.

! Se você quer comprar o mapa, a pulseira, o boné e o
ursinho, vá para a #27.

#97 
Quando saíram do túnel em grande velocidade, gritaram. 
No entanto, agora os gritos não eram só por causa da 
velocidade da Montanha-Russa, mas também por causa do 
que eles estavam vendo! 

Quando saíram do túnel, enxergaram logo mais à frente 
uma imensa roleta azul-petróleo com dourado. Seguiram 
em grande velocidade até atravessar aquela imagem que 
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parecia uma miragem, um holograma ou qualquer coisa do 
gênero. Depois de passar pela imagem, a velocidade 
aumentou mais ainda, e eles não enxergavam mais os 
brinquedos do parque à volta. O cenário era diferente. A 
Montanha-Russa seguiu rumo ao looping, e a sensação era 
a de que eles estavam sobrevoando um lugar diferente. 
Até parecia um filme, porque eles viam ruas, soldados e o 
senado romano bem abaixo deles (que já estavam de 
cabeça para baixo completando o segundo looping). 

Novamente, mas com ainda mais velocidade, entraram no 
túnel escuro e, quando saíram, uma música 
ensurdecedora tocava. Mais à frente, viram um Carrossel 
gigante bloqueando o caminho. Quando estavam quase 
chegando àquela imagem de Carrossel, ou holograma, ela 
sumiu e surgiu um imenso urso de pelúcia. Então ele tirou 
do seu pescoço uma ampulheta com areias verdes, abriu a 
ampulheta e, no meio da curva da Montanha-Russa, os 
três meninos mergulharam em meio a areia! 

! Vá para a #16.

#98 
Foi apenas um instante, mas naquele milésimo de segundo 
não foi possível enxergar nada. O silêncio era total, e eles 
só sabiam que não estavam sozinhos pois ainda podiam 
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sentir que estavam de mãos dadas. Não teria feito 
diferença terem fechado os olhos, pois era impossível ver 
alguma coisa naquele escuro absoluto. Eles apertaram 
forte as mãos para não perderem o contato e, no instante 
seguinte, o ambiente ficou iluminado e puderam ver e 
ouvir onde estavam. 

O chão era de pedras, uma chuva fina caia do céu e havia 
muita gente vestida de um jeito estranho. Os três se 
olharam e perceberam que estavam no meio de uma rua 
muito estreita que não parecia ter sido construída para 
carros passarem.  

V: – Vamos sair da chuva! – disse Vitor, que já puxava os 
dois amigos pelas mãos, indo para baixo de uma tenda que 
parecia vender coisas. 

Por alguns minutos os três ficaram em silêncio 
observando. Eles estavam na rua, não havia indícios da 
torre ou mesmo da porta pela qual eles passaram. Eles 
estavam em uma cidade. Isso era óbvio, mas eles nunca 
haviam estado em uma cidade assim.  

A rua era estreita e ladeada por casas ou construções 
baixas, com dois ou três andares no máximo e coladas 
umas nas outras. Também havia algumas tendas que 
vendiam coisas e, de onde eles estavam, dava para ver 
que, logo mais adiante, o número de tendas era bem 
maior. 

As pessoas se vestiam engraçado, era como se eles 
estivessem em um filme muito antigo. Os homens vestiam 
túnicas ou grandes casacos, calças muito justas e chapéus 
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engraçados. Alguns chapéus pareciam boinas e tinham 
penas. Havia poucas mulheres na rua, e elas usavam 
vestidos muito simples, mas dava para ver, ao fim da rua, 
que também haviam mulheres e homens vestidos com 
muito luxo.  

S: – Pessoal, onde estamos? 

M: – Não sei, mas não estamos mais no parque, isso é 
certo!  

V: – Olha, se fosse possível viajar no tempo, eu diria que 
estamos em Florença por volta do século XV. Olhem lá no 
fim da rua, estão vendo aquela construção? Ela parece a 
catedral de Florença, aquela que Brunelleschi construiu! 

Miguel e Sofia estranharam um pouco a resposta de Vitor, 
ambos sabiam que ele era fera em história. No entanto, 
essa habilidade dele não era tanto pelos estudos em aula: 
ele amava games e filmes que falavam de viagem no 
tempo e com isso acabava sabendo várias coisas antes de 
ter aula com o professor. Quando ele viu uma grande 
cúpula muito alta sendo construída sobre um prédio de 
pedras, lembrou que aquela só poderia ser a catedral de 
Florença. Mas a pergunta era: como pode ela estar em 
construção se isso tudo aconteceu a 600 anos?  

S: – Mas, Vitor, se isso que você disse for verdade, quer 
dizer que nós viajamos no tempo. E, se viajamos no tempo, 
como vamos voltar?  

Sofia já começava a ficar preocupada com a situação e, 
enquanto ela falava, Miguel olhava fixamente para a bolsa 
da menina.  
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! Para averiguar o que Miguel olhava na bolsa, vá para 
a #47.

#99 
S: — Nossa, faz tanto tempo que eu não vou nas Xícaras. 
Lembro que eu adorava esse brinquedo quando era 
criança. — disse Sofia, relembrando de quando ia ao 
parque com seus avós. 

M: — Eu também adorava! Lembro que ela girava tão 
rápido que parecia que eu ia sair voando. Hahahahaha! 

Todos os anos, Vitor comemorava seu aniversário em um 
parque. Este era o terceiro ano em que pedia a seus pais 
para vir a este parque, mas nunca tinham vindo. O motivo 
principal era o de que havia uma idade mínima para a 
entrada. Não eram permitidas crianças menores de 10 
anos. Mas mesmo depois de ter completado essa idade, 
seus pais levaram mais três anos para aceitar a ideia de 
comemorar seu aniversário no Parque do Tempo. 

No entanto, existiam outras razões para os pais de Vitor 
não quererem vir a este parque. O Parque do Tempo era 
muito famoso por suas "lendas e histórias". Haviam muitos 
boatos sobre coisas estranhas que aconteciam aqui.  

! Vá para a #105.
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#100 
S: – Não acredito que vamos ter que arriscar na sorte… 

M: – Bom… vamos tentar… 

Os três seguraram o pergaminho e Vitor, que estava 
nervoso, seguiu escrevendo. 

Tão rico quanto    C        R      E       Z       O 

Quando acabou de escrever, um brilho começou a 
iluminar cada letra da frase até iluminar a última letra. Ao 
ver esse brilho no pergaminho, eles se empolgaram, mas, 
ao iluminar a última letra, o pergaminho brilhou com 
muita intensidade e parou.  

M: – Ah, não aconteceu nada… 

S: – Miguel, não quero te contrariar, mas aconteceu algo 
sim… 

Quando olharam para o pergaminho, perceberam que a 
frase escrita quase havia desaparecido. 

V: – Gente! A frase quase sumiu! E se a resposta não for 
essa? 

M: – Calma, Vitor. A resposta é essa, apenas devemos ter 
errado a letra. 

S: – Vamos tentar de novo, Vitor! 

V: – Tá bom, mas que fique claro que essa é uma decisão 
de todos. Então, se algo der errado, a culpa não é só 
minha! 
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! Vá para a #178.

#101 
V: — Miguel... Não temos mais dinheiro suficiente para 
comprar o ursinho. Acho que vamos ter de deixar esse seu 
mistério de lado, porque meus pais falaram que não 
ganharíamos nem mais um real. 

S: — Quem sabe vamos a outro brinquedo, e lá ganhamos 
um vale-presente da loja que então podemos trocar pelo 
ursinho. O que acham? — disse Sofia, tentando achar uma 
alternativa. 

! Vá para a #124.

#102 
V: – Ciao, Signor. 

– Ciao, bambino, no que posso ajudá-lo?

V: – Minha vó que morreu me deixou uma letra de câmbio 
de presente. Será que eu posso trocá-la aqui? 

Vitor sabia que isso era uma mentira, mas… Como ele iria 
explicar ter uma letra de câmbio?  

– Deixe-me ver. Hum, sim, essa é uma letra de câmbio
autêntica. Posso trocar sim.
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V: – Muito obrigado, senhor! 

O senhor do banco pegou a letra de câmbio, abriu um 
grande livro e começou a registrar a transação em duas 
colunas.  

– Qual o seu nome rapaz?

Quando ele perguntou, Sofia e Miguel gelaram, pois Vitor 
não podia dar seu nome verdadeiro. Imagina se tudo isso 
que está acontecendo é verdade e faz um registro do 
nome do Vitor nessa época? Mesmo parecendo uma 
loucura, eles sabiam que não se podia mexer na linha do 
tempo, e… vai que isso muda alguma coisa no futuro? 
Mesmo antes de Sofia e Miguel falarem alguma coisa, 
Vitor respondeu: 

V: – Vitor do Parque. 

– Ecco, seus quatro florins de ouro. Tome cuidado, rapaz,
algum espertinho pode tentar levar esse seu dinheiro.

V: – Muito obrigado, senhor! 

Eles agradeceram e foram sentar na praça em frente à 
catedral para conversar e decidir o que fazer. 

! Vá para a #170.

#103 
V: — Ok, moça. Nós queremos responder a um desafio. 

Sofia ainda sem acreditar que não havia achado aquela 
metade de ingresso, pegou outro e entregou-o para a 
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moça, que destacou a metade, carimbou no mesmo lugar 
onde o homem de chapéu havia carimbado. Entregou essa 
metade de ingresso para Sofia, e Miguel girou a roleta bem 
forte. 

A roleta girou, girou, e caiu no desafio: 

"Em um haras existiam 40 cavalos. Depois de um ano, o 
número de cavalos dobrou. No ano seguinte, esse número 
cresceu em mais 14 cavalos. Quantos cavalos existem no 
haras no fim do segundo ano?" 

! Se você sabe a resposta para o desafio, vá para a # 
que tem o número igual à resposta.

! Se você não sabe a resposta vá para a #189.

#104 
V: — Mas pai, hoje é meu aniversário, e ainda não são 
18:00… Será que vocês poderiam nos dar só mais R$13,50 
para irmos em mais um brinquedo?  

Enquanto Vitor tentava convencer seus pais, Sofia e 
Miguel ficaram bem quietos, apenas escutando. 

Pai: — Vitor, você se lembra do que combinamos? 

V: — Lembro, sim. Mas hoje é meu aniversário… 

Mãe: — E você acha que, só porque é seu aniversário, você 
pode descumprir um combinado ou ser irresponsável com 
seu dinheiro?  



121 

V: — Não, mas… 

O pai de Vitor respondeu e seguiu falando: 

Pai: — Maaasssss? Está na hora, vamos lá. O caminho até 
em casa é longo e ainda precisamos passar na casa do 
Miguel e da Sofia para deixá-los.  

Vitor ficou triste porque seus pais não deram mais dinheiro 
para ele. Mas o que você acha? Você acha que Vitor fez 
certo em insistir pedindo mais dinheiro e descumprindo o 
trato que fez com seus pais? Pense sobre isso. Quem sabe 
se Vitor tivesse feito algumas escolhas diferentes, o final 
dessa história também seria diferente?… FIM 

#105 
Os três amigos caminhavam rápido rumo às Xícaras 
giratórias que ficavam à nordeste, quase nos limites do 
parque quando, do nada, apareceu uma menina com 
cabelo muito longo e lilás, usando um vestidinho branco 
com detalhes azuis e dourados; parecia saída direto de um 
mangá. Ela sorria e carregava uma bandeja com várias 
coisas. 

— Olá! O que estão achando do Parque do Tempo? Espero 
que estejam gostando. Vocês são muito especiais para nós! 
Se não fossem vocês, este parque não seria o mesmo! O 
parque tem um presente para vocês!  

Na bandeja havia ampulhetas com areias coloridas, um 
relógio do sol feito de pedra, um ursinho de pelúcia que 
carregava no pescoço uma ampulheta de areia verde e 
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uma caderneta com capa de couro. A menina olhou para a 
bandeja, pensou um pouco e pegou a caderneta.  

— Este é o presente de vocês! 

! Vá para a #22.

#106 
Dentro da tenda, era escuro, nem parecia que era dia lá 
fora. Não dava para distinguir de onde vinha a vaga 
iluminação que lá havia. Não existiam lâmpadas, nem 
velas, não tinha neon ou lâmpadas comuns ao redor dos 
espelhos. A luz parecia vir de dentro dos espelhos, que 
formavam algo parecido com um labirinto.  

S: — Nossa, essa é a Casa dos Espelhos mais esquisita que 
eu já vi — sussurrou Sofia. 

M: — Por que você está falando tão baixo, Sofia?  

S: — Não sei, mas algo nesse lugar me dá calafrios. 

V: — Eu também estou achando esse lugar bizarro, mas 
vamos seguir esse corredor e ver o que tem de tão 
impressionante na "inimaginável Casa dos Espelhos" — 
falou Vitor, imitando o bobo da corte. 

Os três seguiram pelo corredor de espelhos. 

Essa Casa dos Espelhos era diferente em várias outras 
coisas também. Por exemplo: normalmente, as casas dos 
espelhos dos parques têm espelhos que fazem você 
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parecer grande, pequeno, mais gordo, mais magro, 
distorcido, etc. Mas essa não tinha nada disso. Eram 
corredores de espelhos que refletiam a imagem de quem 
estava ali, e refletiam os outros espelhos, causando a 
sensação de um infinito confinado. Um infinito sem 
espaço, porque estava completamente preenchido com 
milhões de outros você a te olhar pelos espelhos. 

Eles seguiram caminhando pelos corredores minúsculos, 
mas infinitos e inundados de Vitors, Sofias e Miguéis que 
não paravam de olhar para eles.  

! Vá para a #147.

#107 
Se você veio para essa #, significa que você não está sendo 
sincero nas suas escolhas, porque não existe possibilidade 
de ter tentado desvendar o pergaminho de Roma três 
vezes. Recomece o trajeto de Roma na #57. 

! Vá para a #57.

#108 
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Os três amigos mostraram os passaportes ao moço que 
cuidava da entrada do Carrossel. Ele pegou e carimbou os 
três passaportes, usando uma tinta azul em um carimbo 
que tinha a figura daquele brinquedo.  

! Vá para a #56.

#109 
Quando chegaram à bilheteria das Xícaras, o rapaz 
perguntou: 

— Ingressos ou passaporte? 

! Se você tem passaportes do parque, vá para a #165.
! Se você tem ingressos unitários, vá para a #121.
! Se você precisa comprar ingressos, vá para a #212.

#110 
Muito empolgados com a ideia de (quem sabe) ter 
resolvido o enigma do pergaminho, foram quase correndo 
ao Banco Médici para ver se conseguiam trocar o dinheiro. 

– Olá, bambinos, o que os traz novamente aqui?

V: – Olá, senhor, nós queríamos trocar um dos nossos 
florins de ouro, é possível? 

– Claro que é, vamos contar os florins de prata...
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V: – Não, desculpa, senhor! Não queremos trocar por 
florins de prata. Precisamos de um ducado veneziano. 

– AH, tudo bem… O florim de ouro vale a mesma coisa que
o Ducado veneziano, é possível trocar um por um.

S: – Que bom! É exatamente um ducado que precisamos!

Quando Sofia falou, o senhor do banco olhou de forma 
estranha. Tudo bem, é compreensível que ele tenha 
achado estranho, afinal, por que três adolescentes 
"precisavam" de um ducado?  

Ele abriu o livro e registrou novamente. Agora o registro 
era de uma operação de câmbio e mais uma vez o nome 
Vitor do Parque foi para o livro. 

V: – Muito obrigado! 

– Venham sempre!

! Vá para a #38.

#111 
Quando desceram do Carrossel, Sofia e Vitor estavam bem 
contentes, mas Miguel ainda estava inconformado com o 
que havia visto. Então, começou a falar: 

M: — Ok, na boa, pessoal. Preciso que vocês me escutem. 

S: — Fala, Miguel! Afinal, é você que escolhe o brinquedo 
agora! — disse Sofia, sorridente. 
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M: — Tudo bem! Eu quero ir à loja de souvenirs. Eu quero 
um ursinho de pelúcia! — falou Miguel, bem sério. 

! Se você ainda tem R$20,00 para comprar o ursinho, vá 
para a #164.

! Se NÃO tem R$20,00 para comprar o ursinho, mas
ainda tem ingressos ou usa passaporte do parque, vá 
para a #101.

#112 
S: – O que é isto? 

O espanto de Sofia foi tão grande que chamou a atenção 
de Vitor e de Miguel. 
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M: – É um enigma! Temos que descobrir o que ele quer 
dizer! 

V: – Será que esse enigma é a chave para voltarmos ao 
parque? Vitor havia ficado intrigado com o aparecimento 
desse pergaminho e começou a vasculhar seus bolsos para 
ver se não acharia algum outro item misterioso que 
pudesse ter aparecido. 

Vitor revirou os bolsos e não achou nada, mas, ao ver a 
reação do amigo, Miguel começou a fazer o mesmo e, 
surpreendentemente, achou algo. 

M: – Achei uma espécie de bolsinha de couro! 

S: – Abre! Abre! vamos ver o que tem dentro!  

Miguel desamarrou os nós da tira de couro que fechava a 
bolsa e abriu com cuidado. Dentro ele encontrou um 
punhado de sementes. 

S: – Será que essas sementes tem alguma coisa a ver com 
o pergaminho?

M: – Se não tem a ver com o pergaminho, certamente deve 
ter a ver com esse lugar estranho. 

V: – Não sei… mas acho que temos que tentar descobrir! 
Pena que não tem nada nos meus bolsos… 

M: – Bom, pessoal, o que acham de procurarmos mais 
pistas para ver se descobrimos mais coisas?  

V: – Acho uma boa ideia! No entanto, não temos muitas 
opções aqui… só podemos investigar o campo de flores e 
a casa lá do fundo. 
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è Copie na sua agenda de anotações o pergaminho ou
anote a # que tem o pergaminho para poder consultá-
la depois.

è Anote que você possui algumas sementes.

! Se você quer investigar o campo de flores, vá para a 
#207.

! Se você quer investigar a casa, vá para a #88.

#113 
V: — Nós não temos mais R$65,00 para gastar... Disse Vitor 
examinando sua carteira com o dinheiro. 

M: — E o que vamos comprar então? 

è Veja na sua agenda de anotações quanto dinheiro você
tem e observe os preços dos itens da loja.

! Se você só tem dinheiro suficiente para comprar um
item, vá para a #141.

! Se você tem dinheiro suficiente para comprar dois
itens, vá para a #173.

! Se você tem dinheiro suficiente para comprar três
itens, vá para a #48.

! Se você não tem dinheiro para comprar nem um item,
vá para a #17.

#114 
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V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um boné e um 
ursinho. 

— Muito bem, custam R$50,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o boné e seguiu dizendo:  

— Este é o comprovante do ursinho, que devem entregar 
para aquela moça ali. 

Depois de pegarem o comprovante, os três se dirigiram até 
a vendedora para escolher o ursinho e a moça falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada; 
02 - Ursinho marrom com areia prateada; 
03 - Ursinho preto com areia dourada; 
04 - Ursinho marrom com areia verde; 
05 - Ursinho branco com areia vermelha; 

è Anote na sua agenda que você possui um boné e o
ursinho que você escolheu.

è Anote na sua agenda o gasto de R$50,00.

! Vá para a #17.

#115 
Ao chegar próximos à grande porta da tenda preta com 
detalhes prateados, perceberam que o rapaz que ficava na 
bilheteria estava vestido de bobo da corte e era 
estranhamente animado. Ele dava piruetas e fazia 
acrobacias enquanto falava: 
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"Venham! Venham todos conhecer a inimaginável Casa 
dos Espelhos! Venham ter uma experiência única que 
nunca mais será esquecida em toda a vida! 
Hauhauhuauhauhauhahua! 

Sim… Se vocês acham que a Casa dos Espelhos é algo 
tranquilo, imóvel, e seguro… ESTÃO COMPLETAMENTE 
ENGANADOS! Não… Vocês nunca sentirão nada igual!!! 

Hauhauhuauhauhauhahua! 

Venham! Venham todos para um lugar fora do Tempo e do 
Espaço! 

Ahuauhauhauhauhauhauhauah!" 

Toda essa animação do bobo da corte contrastava com a 
expressão das pessoas que saiam da tenda. Todas estavam 
quietas e com um olhar vago. Não pareciam felizes igual a 
qualquer pessoa que está em um parque de diversões.   

O bobo da corte parecia nem perceber a apatia dos seus 
recentes convidados, ele continuava a pular e gargalhar, 
convidando todos para entrar.  

! Se você quer desistir da Casa dos Espelhos e ir para
outro brinquedo, vá para a #124.

! Se você tem 3 ingressos individuais e quer entrar na
Casa dos Espelhos, vá para a #167.

! Se você usa o passaporte e quer entrar na Casa dos
Espelhos, vá para a #139.

! Se você não tem 3 ingressos disponíveis, vá para a 
#212.
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#116 
Eles seguiram caminhando pelas estreitas ruas cheias de 
tendas. Quando chegaram à praça que ficava em frente à 
catedral que estava com sua cúpula em construção, viram 
uma placa escrita com o símbolo da Flor de Lis. 

V: – É lá! Ali na placa está a Flor de Lis! Aposto que ali é um 
dos bancos dos Médici. Vamos lá! 

Miguel e Sofia estavam adorando ver tudo aquilo, mas, na 
hora de falar com essas pessoas de uma época tão antiga, 
preferiam deixar que Vitor falasse mais. Quando chegaram 
em frente ao homem no banco, Vitor falou: 

V: – Ciao, Signor. 

– Ciao, bambino, no que posso ajudá-lo?

V: – Minha vó que morreu me deixou uma letra de câmbio 
de presente. Será que eu posso trocá-la aqui? 

Vitor sabia que isso era uma mentira, mas… como ele iria 
explicar ter uma letra de câmbio?  

– Deixe-me ver. Hum, sim, essa é uma letra de câmbio
autêntica. Posso trocar sim.

V: – Muito obrigado, senhor! 

O senhor do banco pegou a letra de câmbio abriu um 
grande livro e começou a registrar a transação em duas 
colunas.  

– Qual o seu nome rapaz?
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Quando ele perguntou, Sofia e Miguel gelaram, pois Vitor 
não podia dar seu nome verdadeiro. Imagina se tudo isso 
que está acontecendo é verdade e faz um registro do 
nome do Vitor nessa época? Mesmo parecendo uma 
loucura, eles sabiam que não se podia mexer na linha do 
tempo, e… vai que isso muda alguma coisa no futuro? 
Mesmo antes de Sofia e Miguel falarem alguma coisa, 
Vitor respondeu: 

V: – Vitor do Parque 

– Ecco, seus quatro florins de ouro. Tome cuidado rapaz,
algum espertinho pode tentar levar esse seu dinheiro.

V: – Muito obrigado, senhor! 

Eles agradeceram e foram sentar na praça em frente à 
catedral para conversar e decidir o que fazer. 

! Vá para a #196.

#117 
Vitor estava muito empolgado com esse mistério e não iria 
desistir.  

S: — A fonte nós já achamos pessoal, agora só temos de 
descobrir o que quer dizer ficar frente à fonte e dar um 
passo. 

V: — Será que aquelas três estátuas têm alguma coisa a 
ver com tudo isso?  
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Miguel estava pensativo. Olhava fixamente para o 
pergaminho sem falar nada, quando, de repente, deu um 
pulo e falou tão alto que assustou Vitor e Sofia. 

M: — Tive uma ideia! Nós também somos três, igual às 
estátuas. E se imitássemos a pose em que as estátuas 
estão? Vamos ficar ao redor da fonte, de mãos dadas 
exatamente como elas. Daí contamos até três e damos um 
passo. 

V: — Boa ideia, Miguel! Vamos tentar! 

Os três amigos se posicionaram imitando as estátuas, e 
sem se importarem com os olhares e as caras feias das 
pessoas que passeavam pelo parque, eles deram as mãos, 
fecharam os olhos e juntos contaram: 

— UM… DOIS... E… TRÊS! 

E deram um passo para trás, 
em direção às estátuas. 

! Vá para a #46.

#118 
Ao chegar na fonte os três 
observaram, observaram, e não 
viram nada demais. Era uma velha 
fonte de água com três estátuas, 
apenas isso. 
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M: — Que sem graça, pessoal! — disse Miguel, olhando e 
olhando para a fonte. 

V: — É… parece somente uma velha fonte jorrando água e 
nada mais. Sabe, acho que deveríamos pensar melhor na 
questão da Roleta dos Mistérios. O que acham? 

! Se você quer ir para a Roleta dos Mistérios, vá para a 
#34.

! Se você já foi à Roleta dos Mistérios, vá para a #194.

#119 
Quando estavam bem próximos ao Barco Viking, 
perceberam que existia uma pequena fila para o 
brinquedo. Não era uma fila demorada, em cerca de duas 
ou três lotações do brinquedo (isso demoraria no máximo 
uns 10 minutos) eles já poderiam se divertir. 

M: — A fila está grandinha, mas parece que anda rápido. 

V: — Sim, acho que está rápido mesmo. Vamos para a fila, 
vai valer a pena!  

Ao entrarem na fila, começaram a observar o brinquedo. 
Era uma réplica de um barco viking bem convincente, a 
madeira parecia de um barco de verdade, e a carranca 
esculpida na proa (a parte da frente do barco) era incrível! 
Não tinha nada de plástico e "de mentirinha", como nos 
outros barcos vikings que eles já tinham visto.  
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Quando já estavam quase chegando na entrada do 
brinquedo, viram uma placa mais à frente e à direita da 
proa. A placa parecia um mapa. Obviamente, era 
decorativa, mas era muito convincente. Como eles 
estavam esperando na fila, e a placa estava bem próxima, 
resolveram olhar mais de perto.  

! Vá para a #62.

#120 
Ao iluminar a última letra, o pergaminho brilhou com 
muita intensidade e parou.  

M: – Ah, não aconteceu nada… 

S: – Miguel, não quero te contrariar, mas aconteceu algo 
sim… 

Quando olharam para o pergaminho, perceberam que a 
escrita havia quase desaparecido. 

V: – Não vamos nos desesperar! Se não funcionou com os 
denários, vai funcionar com sal, isso é certo! 

M: – Como vamos fazer para conseguir sal? 

S: – Vamos comprar, temos dinheiro! 

V: – Certo. Vamos caminhar pelas ruas e ver se 
conseguimos achar algum lugar para comprar sal. 
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! Se você ainda NÃO caminhou pela cidade, vá para a 
#28.

! Se você já caminhou pela cidade, vá para a #84.

#121 
O rapaz da bilheteria pegou os ingressos, abriu o portão 
que dava acesso às Xícaras, e os três entraram. 

! Vá para a #66.

#122 
— Óbvio que vamos começar pela Montanha-Russa! 

Os três falaram juntos. Era evidente que eles queriam ir à 
Montanha-Russa!  Afinal de contas, a Montanha-Russa 
desse parque era famosíssima. Ela não tinha carrinhos, as 
pessoas ficavam sentadas em uma espécie de 
banco/balanço, presas por uma estrutura de ferro que era 
interligada. Além disso, ela tinha loopings e, em dado 
momento, as pessoas ficavam 4 segundos em alta 
velocidade e de cabeça para baixo! 

Seguiram para o lado oeste do parque. No caminho, eles 
nem prestaram muita atenção em nada, apenas 
caminhavam rápido para chegar logo.  

A Montanha-Russa Radical era imensa e tinha um looping 
gigantesco, quando chegaram à bilheteria, havia uma fila. 
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Umas 30 pessoas na frente deles, mas isso não deveria 
demorar mais do que uns 10 minutos.  

! Vá para a #211.

#123 
– Oi, vocês são muito estranhos…

V: – Isso é porque somos de uma terra muito distante.

– Vocês são da China?

S: – Não somos da China, somos de um lugar chamado 
Brasil.  

– Nunca ouvi falar.

M: – Isso porque é muito longe…

– Entendo, e a família de vocês também comercializa
produtos? Que tipo de produtos têm na terra de vocês?

Essa era uma pergunta difícil de responder! Os produtos 
de antigamente eram muito diferentes dos produtos de 
hoje, isso sem falar das profissões. O pai de Vitor tinha 
uma loja de roupas e isso deu uma ideia. 

V: – Tem vários produtos, mas nossa família faz roupas. 

– Interessante! Aqui, na Lídia, temos algumas famílias que
fazem roupas, mas não são muitas.

S: – E vocês, que tipo de produtos comercializam? 
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– Nós trazemos perfumes e produtos cosméticos do Egito.
O rei gosta muito dos nossos produtos.

M: – Isso deve ser muito bom para a família de vocês! 

– Sim, o rei é muito rico e compra muito! Hahaha.

Ao ouvir isso, Sofia lembrou da frase do pergaminho e 
perguntou: 

S: – Desculpe a nossa ignorância, mas qual é o nome do 
rei? 

– Creso! O rei mais rico de todos os tempos! Hahaha. É
conhecido pela sua riqueza em quase todo o mundo!

Os três se olharam e já sabiam a resposta para o 
pergaminho! Embora soubessem que provavelmente 
Creso não tenha sido o rei mais rico de todos os tempos, 
não valia a pena contrariar. Vitor já estava com fome, e 
agora que já sabiam a resposta, não tinha motivos para 
adiar a volta. 

V: – Acho que temos que ir andando se quisermos chegar 
à Lídia logo.  

– Vocês não querem seguir a viagem conosco? Hoje vamos
ficar aqui, embora estejamos a apenas seis horas de
caminhada de casa, já caminhamos mais de oito horas
hoje.

M: – Muito obrigado, mas precisamos tentar chegar o mais 
rápido possível. 

– Tudo bem, vocês é que sabem. Boa viagem e cuidado na
estrada, pode ficar perigosa à noite.
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! Vá para a # 152.

#124 
Para onde você vai agora?  Escolha apenas brinquedos que 
você ainda não foi. 

! Se você quer ir para a Roleta dos Mistérios, vá para a 
#50.

! Se você quer ir para o Carrossel, vá para a #21.
! Se você quer ir para o Barco Viking, vá para a #85.
! Se você quer ir para a Montanha-Russa Radical, vá para 

a #122.
! Se você quer ir para as Xícaras, vá para a #99.
! Se você quer ir para a Roda-Gigante, vá para a #92.
! Se você quer ir para a Casa dos Espelhos, vá para a 

#115.
! Se você quer ir para a loja de souvenirs, vá para a #81.
! Se quer comprar mais ingressos, vá para a #212.

#125 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa, um 
boné e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$60,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e o boné e seguiu dizendo:  
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— Este é o comprovante que vocês devem entregar àquela 
moça ali para escolher o ursinho. 

Depois de pegarem o comprovante, os três se dirigiram à 
moça, e ela falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$60,00.
è Anote que você possui um mapa, um boné e o ursinho

que você escolheu.

! Vá para a #17.

#126 
Ao iluminar a última letra, o pergaminho brilhou com 
muita intensidade e parou.  

M: – Ah, não aconteceu nada… 

S: – Miguel, não quero te contrariar, mas aconteceu algo 
sim… 

Quando olharam para o pergaminho, perceberam que a 
frase escrita quase havia desaparecido. 
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V: – Gente! A frase quase sumiu! Não vamos tentar mais 
nada até que tenhamos certeza de que é a resposta certa! 
Acho que esse pergaminho perde sua mágica se errarmos! 

M: – Embora eu não acreditasse em mágica, depois de 
pararmos aqui comecei a reconsiderar minha posição… 
Então, concordo com o Vitor, não vamos arriscar perder a 
mágica do pergaminho. 

S: – HUAHUAHUAHUAHUAHUA Juro que eu queria ter um 
celular para filmar isso agora! Imagina, o Miguel falando 
de mágica!  

M: – Sofia, não enche! Não vê que estamos em uma 
situação complicada? 

Enquanto conversavam e com o pergaminho ainda aberto, 
nem viram que um rapaz mais ou menos da idade deles se 
aproximou. 

! Vá para a #123.

#127 
V: — É pessoal… estamos novamente nesse impasse. 
Vamos descobrir de vez o que significa esse pergaminho 
ou vamos desistir? Se desistirmos, vamos jogar fora esse 
pergaminho! — falou Vitor, já cansado da história do tal 
pergaminho. 
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! Se você quer tentar resolver o mistério do pergaminho
novamente, vá para a #25.

! Se você quer desistir de vez, vá para a #31.

#128 
S: — Meninos, vocês viram que a areia dessa ampulheta é 
parecida com a do ursinho? — disse Sofia, tirando o 
ursinho da bolsa para comparar a areia com a da 
ampulheta. 

M: — Verdade! Olha só, é igualzinha! Só que a areia da 
ampulheta desse ursinho está "congelada" — falou 
Miguel, mais empolgado com a situação. 

Quando Miguel acabou de falar, a música ficou mais forte, 
o Carrossel começou a girar e a ampulheta do centro
começou a despejar sua areia, como se estivesse
marcando o tempo que o brinquedo fosse ficar rodando.

A areia caía no ritmo da música, e a impressão era a de que 
o brilho verde oscilava. Quando a areia da ampulheta já
estava quase pela metade, os três amigos perceberam que
havia outros dois pontos emitindo o mesmo brilho verde.
Era a ampulheta do ursinho e a pulseira time-lapse!

V: — Sofia, olha a ampulheta do ursinho! — disse Vitor 
assustado, porque também tinha visto sua pulseira 
brilhando. 

Sofia olhou e também se assustou, mas foi Miguel que 
estava sentado meio de frente para a ampulheta que levou 
o maior susto.
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M: — Gente, está acontecendo alguma coisa! A areia da 
ampulheta do Carrossel está correndo ao contrário. 

A ampulheta do ursinho e a pulseira começaram a brilhar 
mais forte, a areia do urso sincronizou-se com o ritmo da 
areia do Carrossel. Ambas corriam ao contrário, a música 
que começou a ficar mais acelerada, e o brinquedo 
também começou a girar mais rápido. 

Os três estavam completamente sem reação e sem saber 
o que falar. Era assustador, parecia que as duas
ampulhetas estavam ditando o ritmo e a aceleração do
brinquedo e da música. Eles começaram a ficar tontos, o
brilho, a música e a velocidade eram tão grandes que
chegou um ponto em que tiveram de segurar-se firme para
não caírem do brinquedo. Foi nesse momento que…

! Vá para a #77.

#129 
Quando recuperaram a visão, eles não estavam mais 
dentro da tenda preta com prateado da casa dos espelhos, 
mas estavam sentados no chão ao ar livre em um lugar que 
parecia uma plantação de flores de várias cores. 

 S: – São tulipas? – perguntou Sofia, apavorada. 

V: – Tulipas? Você acha que eu estou preocupado com que 
tipo de flores são? A pergunta certa é: ONDE ESTAMOS? 
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M: – Não sei onde estamos, mas certamente não estamos 
mais no Parque do Tempo. Ou será que estamos? 

V: – Impossível estarmos no parque, olhe ao nosso redor, 
Miguel! Para todo lado que olhamos só enxergamos 
campos de flores e uma casinha lá no fundo. 

S: – Meninos, eu não quero incomodar vocês com a 
história das tulipas, mas vocês têm alguma ideia do porquê 
de eu estar falando das flores? 

V: – Não, Sofia, não tenho a mínima ideia do porquê de 
você estar tão interessada nessas flores. 

S: – Vou te dar dois motivos, Vitor: 1) enxergamos essas 
flores nos espelhos da Casa dos Mistérios e agora é a única 
coisa que enxergamos; e 2) onde moramos, NÃO EXISTE 
PLANTAÇÃO DE TULIPAS! 

M: – Como assim, não existe? 

S: – Não existe. Tulipas são flores muito frágeis e crescem 
em lugares que faz muito frio. 

V: – Então você está querendo dizer que além de não estar 
mais no parque, também não estamos mais no nosso país? 

S: – Provavelmente não. Miguel, o que você está olhando 
tanto para minha bolsa? 

M: – Você viu que sua bolsa está aberta e que dentro tem 
um pergaminho? 

Sofia olha para bolsa e imediatamente pega o pergaminho 
e abre...  
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! Vá para a #112.

#130 
Havia uma parede cheia de ursinhos de pelúcia. Eles 
pareciam simples. Eram bem bonitinhos, mas muito 
básicos perto dos demais itens de que a loja dispunha. A 
maioria dos ursinhos eram cor de caramelo com as 
patinhas e as orelhas marrons. No entanto, também havia 
alguns poucos brancos, pretos, azuis e cor-de-rosa. Todos 
eles traziam uma correntinha no pescoço com um 
pingente de ampulheta. Dentro da ampulheta, a areia que 
corria para marcar o tempo emitia um brilho muito forte, 
quase como se olhássemos diretamente para o sol. 

Mesmo os ursinhos não chamando muito a atenção, a 
correntinha que eles carregavam era encantadora. Deve 
ser por isso que estavam presos à prateleira por um cabo. 
Entre as cores das areias, podíamos ver douradas, 
prateadas, vermelhas, brancas e azuis, todas muito 
brilhantes. Existia também um ursinho marrom com um 
pingente de areia verde, mas essa areia não parecia tão 
brilhante. Vai ver, é por isso que aquele ursinho havia 
sobrado e ninguém o havia comprado. 

! Se você quer examinar mais de perto o ursinho com a
areia verde, vá para a #39.

! Se você já viu tudo o que gostaria na loja e quer
comprar algum item, vá para a #96.

! Se você quer examinar melhor o mapa, vá para a #161.
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! Se você quer examinar melhor as pulseiras, vá para a 
#221.

! Se você quer examinar melhor o boné, vá para a #53.
! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.

#131 
Quando olharam para cima, era inacreditável: na catedral 
de Santa Maria del Fiore existiam símbolos e letras 
parecidas com àquelas do pergaminho deles. 

M: – Precisamos enxergar e anotar esses símbolos e letras! 

Eles se esforçaram para enxergar e conseguiram identificar 
sete símbolos e letras. 

Eles pegaram o pergaminho e substituíram os símbolos 
pelas letras.  
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Não era fácil de identificar o que dizia aquele pergaminho, 
mas agora eles já sabiam o que deveriam fazer. 

S: – Meninos, vamos procurar mais pistas! 

M: – Vamos! Vamos caminhar pelas ruas e observar se 
achamos símbolos em outros lugares. 

S: – Sim. Se já achamos alguns na catedral, é possível que 
tenham outras pistas em outros lugares públicos. 

! Vá para a #159.

#132 
O vidro do globo ficou fosco e voltou a ser transparente, 
mas o que os surpreendeu não foi só isso. Mas sim que 
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agora, mesmo com o vidro transparente, não se enxergava 
nada do parque. Parecia que os brinquedos tinham 
sumido, a música do Carrossel havia parado, o sol havia 
sido substituído por um clima nublado e apenas era 
possível ver uma grande planície com árvores ao fundo, 
além de uma pequena fonte.  

S: — O que é isso? O que aconteceu com os brinquedos do 
parque que sumiram?  

Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas o 
fato era que não dava para enxergar mais nenhum 
brinquedo, apenas a fonte ao longe.  

A roda continuou girando e os brinquedos continuavam 
desaparecidos. Quando estavam novamente na parte mais 
alta, viram um ponto brilhar em azul e dourado. Era a 
Roleta dos Mistérios aparecendo no meio do terreno 
vazio, imenso e sem brinquedos. Ela emitia um brilho e 
iluminava um caminho que ia até a fonte. Aquela visão da 
fonte durou alguns segundos. Quando a cabine onde eles 
estavam começou a descer, o vidro novamente ficou fosco 
e voltou a ser transparente.  

! Vá para a #82.

#133 
è Anote na sua agenda de anotações que gastou

R$4,50.
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! Se pagando R$4,50, você consegue ter 3 ingressos: vá
para a #213 e escolha para onde quer ir.

Se você tem apenas um ou dois ingressos, pode apenas 
escolher entre as opções abaixo: 

! Ir à Roleta dos Mistérios, vá para a #187.
! Falar com seus pais para pedir mais dinheiro, vá para a 

#89.

#134 
Depois de comprarem a ânfora, eles foram à praça sentar, 
procurar mais símbolos e substituí-los pelas letras no 
pergaminho. 

Enquanto Vítor e Sofia procuravam os símbolos em cada 
detalhe do vaso, Miguel pegou o pergaminho para 
substituir as letras que eles já haviam achado.  

Sofia foi a primeira a achar um símbolo: 

S: – ACHEI UM!  

V: – Feito! Se você achou um, a chance de ter outros é 
muito grande! Quantos símbolos ainda faltam para 
acharmos Miguel? 

M: – Ainda faltam alguns... 

V: – Sofia, quem sabe você continua examinando a ânfora 
que eu vou dar mais uma olhada na catedral. Pode ser que 
algum símbolo tenha passado desapercebido quando 
olhamos antes.  
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E assim Vítor foi até a catedral procurar mais símbolos e 
Miguel ficou ajudando Sofia com a ânfora. 

! Vá para a #155.

#135 
Lenda da pulseira: 

"A pulseira é um brinquedo vendido no parque desde o dia 
da inauguração. Originalmente, chamava-se pulseira 
mágica. Ela tinha esse nome porque o fabricante dizia que 
além de elas brilharem sempre que seu portador chegasse 
perto de um dos brinquedos, elas brilhariam mais forte 
quando detectassem um local com vestígios de oscilações 
temporais. 

Mesmo não acreditando na veracidade dessa segunda 
funcionalidade, os administradores do parque acharam 
interessante ter esse item na loja de souvenirs.  

Uma semana após a inauguração do parque, foi registrado 
o caso de uma menina de 14 anos que estava com a
pulseira e se perdeu dos pais. Os seguranças fizeram uma
busca completa no parque e não a encontraram, mas
felizmente ela reapareceu quatro horas depois.

Quando foi questionada sobre onde estava durante todo 
esse tempo, a menina disse que havia viajado no tempo 
e que tinha ido para Roma. Onde ela e mais três amigos, 
que também estavam no parque, havia causado a 
destruição da torre que hoje é a Cursed Tower. 
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Os pais da menina disseram que ela não havia vindo ao 
parque com amigos e que ela deve ter acabado dormindo 
em algum lugar e sonhado com isso. 

Mesmo que não acreditassem na história da menina, os 
administradores acharam que seria bom para o parque 
contar essa história e esse mistério. Então, contrataram o 
fabricante das pulseiras para produção exclusiva do item. 

! Vá para a #145.

#136 
Mãe do Vitor: — Oi pessoal, aconteceu alguma coisa?  

V: — Não mãe, nós decidimos tomar um lanche.  

Mãe do Vitor: — Ah… entendi. Aproveitem bem o parque! 

Depois de falar com sua mãe, Vitor e seus amigos foram 
escolher o que comer. Escolha entre as opções do cardápio 
abaixo. Não esqueça que os valores são unitários. Então, o 
que você escolher, gastará três vezes o valor unitário. 

è Vá para a # que é o resultado do valor que vocês vão
gastar.

! Combo 1 – Sanduíche, refrigerante e batata frita —R
$12,50 cada combo. Vá para a #_____.

! Combo 2 – Sanduíche e refrigerante — R$10,00 cada
combo. Vá para a #_____.
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! Salada de frutas – R$5,00 a unidade. Vá para a 
#_____.

! Sorvete — R$3,50 a unidade. Vá para a #_____.
! Fruta (maçã, laranja ou banana) — R$3,00 a unidade.

Vá para a #_____.
! Se você não tem dinheiro o suficiente para comprar

lanches, vá para a #124 e escolha aonde quer ir.

#137 
Eles olharam ao redor e tudo estava absolutamente 
normal. Pessoas caminhavam pelo parque, outras saíam 
com caras estranhas da Casa dos Espelhos, o Carrossel 
seguia na velocidade incrivelmente chata e com a sua 
música dominando o ambiente, e a fonte… 

A fonte estava ali. Bonita, mas tão imóvel e quase sem 
graça quanto qualquer outra fonte. 

S: – Não, não, não! Eu não estou ficando louca! 

M: – Sofia, se você está ficando louca, acredito que eu e 
Vitor também estamos. 

V: – Gente! QUE DA HORA! Isso foi incrível! O melhor 
aniversário de todos os tempos! 

S: – Vitor, tudo bem que foi da hora, mas você não está 
nem um pouquinho confuso com o que aconteceu? 

V: – Confuso? Claro que não! Tudo é muito simples! Nós 
viajamos no tempo e no espaço, e isso é INCRÍVEL! 
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M: – Vitor, será que se formos em outros brinquedos 
conseguimos ir em outros lugares do tempo-espaço? 

V: – Não sei, mas acho que vale a pena tentar! 

S: – Tá… tudo bem… vamos deixar qualquer resquício de 
razão de lado e nos jogar nessa loucura de vez! 

Enquanto os três discutiam sobre como fazer para viajar 
no tempo-espaço de novo, escutaram uma badalada. 

S: – É a primeira badalada do relógio! Já são 18:00! 

M: – Nossa! O tempo passou aqui também! Vitor, o que 
acha de irmos ver seus pais? Assim, mostraremos para eles 
que somos responsáveis em voltar no horário e já 
aproveitamos para pedir para vir aqui de novo! 

V: – Boa ideia! Vamos! 

! Vá para a #75.

#138 
S: — Já abriram os olhos? 

V: — Ainda não.  

M: — Eu também não. Mas, pessoal, lamento dizer... 
continuo sem escutar a música do Carrossel e a conversa 
das pessoas. 

Sofia abriu os olhos e percebeu que tudo continuava do 
mesmo jeito. O silêncio absoluto, o campo com algumas 
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árvores, ao sul, a Cursed Tower e, a oeste, a Torre do 
Relógio. Sem perder as esperanças de voltar ao parque, a 
menina sugeriu: 

S: — Vamos tentar de novo, mas dessa vez, ao invés de 
darmos um passo para trás, como fizemos para vir para cá, 
vamos dar um passo para frente.  

Os dois meninos concordaram, todos deram as mãos 
novamente (apertando bem forte), fecharam os olhos, 
contaram até três e deram um passo para frente. 

! Vá para a #52.

#139 
— Vejo que tenho à minha frente três corajosos! Três 
heróis que não se intimidam frente ao perigo! Vamos! 
Vamos! Me deem os ingressos e entrem logo! O tempo é 
caprichoso e imprevisível! (O bobo da corte não parava de 
falar, enquanto carimbava os passaportes com um símbolo 
do infinito). Não brinquem com ele, senão ele vai brincar 
com vocês! Entrem, entrem! O tempo não espera! 

Ao acabar de falar isso, ele empurrou os três para dentro 
da escura tenda. 

! Vá para a #67.
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#140 
1. Não existiam tulipas.

2. Poucas tulipas apareceram e, por isso, eram
muito caras.

3. Todo mundo queria as tulipas.

4. Quanto mais as pessoas queriam as tulipas mais
caras elas ficavam (por que existiam poucas na
Europa).

5. Muitos holandeses venderam tudo que tinham
para investir em plantar e vender essas tulipas
caríssimas.

6. Muitas pessoas plantaram e, quando as flores
chegaram no mercado, elas não eram mais raras.
Haviam muitas para vender.

7. Como havia muitas tulipas para vender (oferta
abundante), as pessoas pararam de se interessar
pela flor (diminuiu a demanda), porque agora era
algo comum que todo mundo podia ter. E, assim,
com uma oferta abundante e uma procura
(demanda) pequena, os produtores tiveram que
baixar tanto o preço que acabou acontecendo
deles terem pago 100 por um bulbo e vendido a flor
por 1.

V: – Mas se eles pagaram 100 em cada bulbo (que dá 
poucas flores) e venderam cada flor por 1, quer dizer que 
virou um péssimo negócio e eles perderam dinheiro! 
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M: – Exatamente. E é por isso que se fala da mãe de todas 
as bolhas. Porque foi a primeira vez que uma coisa 
aumentou seu preço de forma absurda, não porque essa 
coisa valia mais de verdade – o preço só aumentou porque 
a demanda era alta e a oferta pequena. Daí o preço subiu, 
subiu, subiu, e todo mundo achava que era um tremendo 
investimento. E, quando o mercado foi inundado por essa 
coisa/tulipa, ninguém mais queria porque deixou de ser 
rara.  Ou seja, a oferta cresceu e a demanda diminuiu de 
forma tão drástica que os preços caíram quase a zero, 
fazendo todas aquelas pessoas que investiram em plantar 
tulipas ficar sem nada! 

S: - Será que os donos dessa plantação de tulipas estão 
passando por essa crise agora? 

V: - Não sei, mas acho que poderíamos ir até aquela casa 
para ver, o que acham? 

! Vá para a #88.

#141 
è Veja na sua agenda de anotações se você tem dinheiro

suficiente para gastar.

! Se você quer comprar o mapa do parque (R$10,00),
vá para a #65.

! Se você quer comprar a pulseira time-lapse (R$5,00),
vá para a #209.
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! Se você quer comprar o boné (R$30,00), vá para a
#148.

! Se você quer comprar um ursinho (R$20,00), vá para a 
#164.

! Se você não tem dinheiro suficiente para comprar
nada, vá para a #17.

#142 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar uma pulseira 
time-lapse e um boné. 

— Muito bem, custam R$35,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o boné e seguiu dizendo:  

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras. 

Depois de pegarem o comprovante, os três se dirigiram até 
o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o comprovante,
registrou o nome de Vitor no sistema e lhe entregou a
pulseira escolhida.

è Anote na sua agenda o gasto de R$35,00.
è Anote que você possui uma pulseira time-lapse e um

boné.

! Vá para a #17.

#143 
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V: – Pessoal, não podemos errar, nosso pergaminho já está 
quase sumindo! 

M: – Vamos lá, Vitor, estamos juntos nessa! 

S: – Eu não tenho certeza, mas realmente acho que deve 
ser com S! Pelo menos eu espero… 

! Vá para a #178.

#144 
V: — É pessoal… estamos novamente nesse impasse. Já 
desistimos de responder ao enigma antes, e toda aquela 
situação estranha aconteceu. Que tal irmos para um 
brinquedo diferente? — falou Vitor, já cansado da história 
da tal roleta. 

! Vá para a #124.

#145 
Após conhecerem a lenda das pulseiras time-lapse, os três 
amigos decidiram: 

! Nós já vimos tudo que queríamos e queremos comprar
algum item da loja, vá para a #96.

! Se você quer examinar melhor o boné, vá para a #53.
! Se você quer examinar melhor o mapa, vá para a #161.
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! Se você quer examinar melhor os ursinhos de pelúcia,
vá para a #130.

! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.

#146 
Ao colocarem as mãos no couro, algo incrível aconteceu. 

Um brilho dourado começou a iluminar as letras escritas 
no couro. O brilho percorreu a primeira linha, depois a 
segunda.  

O homem e a mulher se assustaram com o brilho e tiraram 
as mãos. O brilho continuou a percorrer a terceira e quarta 
linhas.  

S: – PESSOAL! SEGUREM O PERGAMINHO! 

Não havia tempo para explicar, mas Sofia lembrava dos 
livros do Harry Potter, em que era preciso estar segurando 
o objeto para aparatar.

O brilho seguia pela quinta linha quando os três seguraram
o pergaminho. O casal olhava apavorado. O brilho
percorreu finalmente a última linha e...

! Vá para a #174.

#147 
Depois de alguns minutos, uma luz verde inundou o 
ambiente. Era uma luz muito forte e com várias linhas, 



 

 160 

como se fosse aquele tipo de luz infravermelha usadas em 
alarmes de lugares de segurança máxima. A linha se 
refletia mil vezes, e isso tornava quase impossível saber 
onde ela começava. No entanto, mesmo tendo levado um 
susto, Vitor conseguiu identificar de onde a luz vinha.  

V: — Pessoal, vamos fazer um círculo em volta da minha 
pulseira time-lapse. Esse raio de luz verde que está 
refletido em todas as direções está vindo dela! 

Ele escondeu a pulseira com a mão e a luz cessou, e eles 
voltaram a estar no ambiente de penumbra com milhares 
de cópias deles mesmos.  

V: — Vamos fazer um círculo para tentar bloquear a 
imagem do raio e podermos olhar melhor a pulseira.  

Os três ficaram bem próximos e formaram um círculo, de 
modo a tentar bloquear a luz da pulseira, para que não 
tomasse conta de tudo novamente.  

S: — Vocês viram que essa luz está apontando para o lado 
que tem uma curva no labirinto? — disse Sofia, logo após 
Vitor levantar levemente a mão da pulseira. 

M: — Sim, parece que a luz está nos guiando. Vamos segui-
la e ver onde vamos parar?  

Eles mantiveram a formação de círculo e caminharam 
juntos, usando a luz como bússola. Caminharam por um 
tempo que parecia muito longo para ainda estarem dentro 
de uma tenda, mas continuaram, até que a luz apontou 
para um corredor longo de espelhos. Eles seguiram e, 
quando chegaram no fim, a pulseira simplesmente se 
apagou. 
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! Vá para a #151.

#148 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um boné. 

— Muito bem, custa R$30,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o boné.  

è Anote na sua agenda o gasto de R$30,00.
è Anote na sua agenda que você possui um boné.

! Vá para a #17.

#149 
M: — Quem iria querer ir na Casa dos Espelhos? — disse 
Miguel, pensativo. 

S: — Não sei… Só sei que têm muitas coisas mais legais, 
misteriosas e interessantes que a Casa dos Espelhos.  

V: — Vocês têm razão, vamos direto para o Carrossel! 

Os três continuaram caminhando. Mais ao fundo, 
avistaram uma fonte e, à direita, era possível ver a Torre 
do Relógio 

! Vá para a #74.
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#150 
V: – Moço, eu gostaria de saber mais sobre esse vaso. 
Acredito que ele ficaria bonito na casa da minha mãe… Ele 
é muito caro? 

– Não é caro. Ele custa três florins de ouro.

M: – Nossa! Três florins de ouro é muito caro!

– Vamos conversar mais sobre este vaso, também vou lhe
mostrar alguns outros vasos e contar a história deles.
Depois, você mesmo poderá me dizer se três florins de ouro
é caro ou não.

O homem começou a mostrar vários vasos e a contar a 
história deles. Tinham vasos de todos os tipos, formas e 
cores. Sobre o vaso que Vitor perguntara, ele explicou que 
se tratava de uma antiga ânfora grega, e como os três não 
sabiam o que era uma ânfora, o homem seguiu explicando: 

– Ânforas são vasos antigos de origem grega que
normalmente tem forma ovoide e possuem duas alças.
Esta ânfora em especial é muito antiga e, além de ser
confeccionada em barro e manter todos os seus detalhes
intactos, ainda traz em seus desenhos símbolos e letras. No
entanto, presume-se que esses símbolos e letras não
devem significar nada, pois, ao longo de tantos anos,
nunca foi atribuída nenhuma correspondência ou uso para
eles.

! Se você já trocou sua letra de câmbio, vá para a #170.
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! Se você NÃO trocou sua letra de câmbio, vá para a 
#216.

#151 
Eles não haviam percebido, mas o que parecia ser um 
corredor de espelhos sem saída era, na verdade, uma 
esquina. À esquerda havia uma passagem para uma 
câmara circular, e sem outras portas e saídas. Era apenas 
um grande espaço vazio, circular e rodeado de espelhos.  

M: — Realmente esse lugar é o lugar mais estranho em 
que já estive na minha vida! — disse Miguel, lembrando 
das palavras do bobo da corte.  

V: — Tá, mas e agora? Todo esse suspense, essas luzes e 
reflexos para chegar em uma sala vazia, mas cheia de 
espelhos? Que coisa mais chata! — disse Vitor, meio 
desapontado. 

S: — Ah, vai ver é só efeito especial, mesmo. 

Enquanto falava, Sofia percebeu que no chão, exatamente 
no meio da sala, havia um pequeno espelho redondo. Era 
como se marcasse o meio da sala. 

Os três se aproximaram para ver o tal espelho e, quando 
se abaixaram...  

! Vá para a #83.
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#152 
Vitor, Sofia e Miguel agradeceram à mulher e ao seu 
esposo pela ajuda e hospitalidade, se despediram e 
começaram a caminhar rumo à montanha. 

V: – Pessoal, vamos tentar escrever! 

S: – Ainda não, Vitor! Estamos muito perto daquelas 
pessoas. Imagina se eles estão olhando e de repente veem 
que nós simplesmente desaparecemos... isso seria 
péssimo! 

M: – Ah, mas eles nem sabem quem somos! 

S: – Eu sei, mas imagina se fosse conosco. Imagina se 
víssemos três pessoas sumir na nossa frente, iríamos achar 
que estamos loucos. 

V: – Tudo bem, Sofia… Mesmo essas pessoas tendo vivido 
mais de dois mil anos antes de nós, você tem razão. Não 
vamos deixá-las assustadas. 

! Vá para a #93.

#153 
S: — Vitor, você viu que a sua pulseira está brilhando mais 
forte do que antes? 

V: — Verdade! Olha só, será que aqui é um lugar com 
oscilação temporal?  

M: — Sabe, eu acho essas lendas do parque bem legais, 
mas ser verdade é bem complicado.   
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V: — É, seria bem legal se fossem verdadeiras, mas 
também acho difícil.  

Quando Vitor acabou de falar, a música ficou mais forte, o 
Carrossel começou a girar e a areia da ampulheta do 
centro começou a despejar sua areia, como se estivesse 
marcando o tempo que o brinquedo fosse ficar rodando.  

A areia caía no ritmo da música, e a impressão era a de que 
o brilho verde oscilava. Quando a areia da ampulheta já
estava quase pela metade, os três amigos perceberam que
a pulseira estava brilhando no mesmo ritmo do brilho da
areia. O som da música começou a ficar mais acelerado, e
o brinquedo também começou a girar mais rápido.

Sem entenderem o que estava acontecendo, os três 
começaram a prestar atenção no brilho sincronizado e na 
areia da ampulheta. Eles começaram a ficar tontos, o 
brilho, a música e a velocidade eram tão grandes que 
chegou um ponto que precisaram se segurar firme para 
não caírem do brinquedo. Nesse momento, Miguel olhou 
para o centro do Carrossel e gritou:  

M: — OLHEM PARA A AMPULHETA! 

! Vá para a #35.

#154 
M: – O que isso quer dizer? 

S: – Bom, já sabemos que florins são moedas. Mas, ducado 
veneziano... o que será que é? 
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V: – Também é uma moeda, mas é a moeda de Veneza. 
Não é usada aqui em Florença. 

M: – E esses círculos, são para quê? 

S: – Olha, eles têm o formato de moedas. Será que servem 
para colocarmos as moedas em cima? 

Miguel pegou a moeda de prata que ainda estava no seu 
bolso e colocou no círculo que ao lado estava escrito 1 
Florim de Prata. 

Quando ele encaixou a moeda no círculo, um leve brilho 
passou pelos símbolos ao lado da moeda e sumiu.  
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M: – É isso, pessoal. Acho que precisamos colocar uma 
moeda em cada círculo! 

Vitor pegou os dois florins de ouro que tinha guardado. 
Colocou o primeiro ao lado de onde estava escrito 1 Florim 
de Ouro e os símbolos brilharam novamente. Depois 
colocou o outro florim de ouro no ao lado de onde estava 
escrito 1 Ducado Veneziano, mas nada aconteceu. 

V: – Puxa… onde vamos arranjar um ducado veneziano 
aqui em Florença? 

S: – Vitor, você disse que os bancos trocavam as moedas 
para as pessoas que vinham de outra cidade. E se fôssemos 
ao banco para trocar o florim de ouro pelo ducado 
veneziano? 

M: – Ótima ideia, Sofia! Sem contar que, mesmo que 
tenhamos que trocar um florim de ouro, ainda temos 
outro para usar no pergaminho 

! Vá para a #110.

#155 
Passada quase meia hora, Vitor voltou com o olhar meio 
desanimado. 

V: – Pessoal, achei só mais três… 

Miguel e Sofia abraçaram o amigo e pularam de alegria. 

M: – Vitor, nós achamos seis! 
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S: – Então quer dizer que temos todos! 

Eles substituíram todos os símbolos e olharam para o 
pergaminho.  

! Vá para a #154.

#156 
è Anote na sua agenda de anotações que gastou

R$13,50 e:

! Vá para a #213.

#157 
Sofia, Miguel e Vitor seguiram para a Roda-Gigante, no 
caminho passaram pelo Carrossel e, mais a frente, 
enxergavam a Cursed Tower. 

M: — Vocês viram que que legal aquela torre em ruínas? 

S: — Sim! Dizem as lendas do parque que essa torre ficou 
em ruínas porque na época de Roma, quatro viajantes do 
tempo causaram uma confusão tão grande que acabaram 
abalando as estruturas da torre e ela desmoronou.  

V: — Que doido, viajantes do tempo! Hahahahaha! Essas 
pessoas que inventaram essa lenda deveriam ser muito 
malucas!  



169 

! Vá para a #92.

#158 
Os três seguiram pelo corredor de espelhos. 

Essa casa dos espelhos era diferente em várias outras 
coisas também. Por exemplo: normalmente, as casas dos 
espelhos em parques têm espelhos que deixam você 
grande, pequeno, engordam, emagrecem, distorcem, etc. 
Mas essa não tinha nada disso. Eram corredores de 
espelhos que refletiam a imagem de quem estava ali e 
refletiam os outros espelhos, causando uma sensação de 
infinito confinado. Um infinito sem espaço, porque estava 
completamente preenchido com milhares de outros iguais 
você, a olhá-lo pelos espelhos. 

Eles seguiram caminhando pelos corredores minúsculos, 
mas infinitos e inundados de Vitors, Sofias e Miguéis, que 
não paravam de olhar para eles.  

Os amigos seguiram caminhando juntos. Caminharam por 
um tempo que parecia muito longo para ainda estarem 
dentro de uma tenda. Mas continuaram até que uma luz 
brilhou mais forte em um longo corredor. Eles seguiram e, 
quando chegaram no fim, a luz simplesmente apagou. 

! Vá para a #151.

#159 
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Eles seguiram e na esquina com quatro bifurcações 
puderam ver uma grande concentração de "tendas-lojas". 
No entanto, aqui parecia que as tendas eram mais 
especializadas. As tendas que vendiam tecidos, vendiam 
tecidos e coisas afins à costura; também haviam tendas 
que vendiam alimentos, carnes, utensílios para casa, joias 
(ou pelo menos pareciam joias), roupas etc.  

Eles seguiram caminhando e observando. Ao passar por 
uma tenda que vendia utensílios para casa, uma coisa 
chamou a atenção de Miguel. 

M: – Pessoal, só um pouquinho. Vamos chegar mais perto 
daquela tenda. Vi um vaso de flores que quero ver mais de 
perto. 

S: – Vaso de flores? Ele deve ser muito bonito para você 
querer ver. Você nem gosta de flores… só se for um 
presente… – disse Sofia, achando aquilo muito estranho. 

Ao chegar perto da tenda, Miguel falou ao homem que 
atendia: 

– Boa tarde, seria possível o senhor trazer aquele
vaso mais para perto para que eu possa ver melhor? 

Vitor e Sofia ainda não tinham entendido muito 
bem, mas tudo bem. Ficaram ao lado de Miguel enquanto 
o homem pegava o vaso.
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Era um vaso de flores que parecia bastante comum. 
No entanto, quando o homem largou o vaso bem próximo 
deles, Vitor e Sofia quase deram um pulo. Eles se olharam, 
chegaram mais perto e Miguel falou. 

M: – Vocês viram os símbolos neste vaso? Se não 
me engano, são parecidos com os símbolos que haviam no 
pergaminho.  

S: – Sim! Vocês viram que embaixo dos símbolos 
existem letras? 

V: – Daqui de onde estamos olhando só dá para ver 
três símbolos. Será que os outros estão escondidos no vaso 
e ele é o decodificador para o pergaminho? 
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! Vá para a #150.

#160 
Miguel mostrou o passaporte ao homem com chapéu que 
cuidava da roleta e logo depois girou a roleta com bastante 
força. A roleta girou, girou, e começou a diminuir a 
velocidade, até que parou… 

— Vamos ver qual será o seu desafio matemático… Se 
conseguir responder, ganhará o prêmio. Vejamos… Seu 
desafio é: 

Num sítio existem 21 bichos, entre patos e os cachorros. O 
total de pés desses bichos é 54.  

Responda: Qual é o resultado, se multiplicarmos a 
quantidade de patos que existem no sítio pela quantidade 
total de cachorros? 

N° DE PATOS         x     N° DE CACHORROS = __________ 

________      x          ______________ = __________ 

! Vá para a # que tem o número igual ao resultado 
do desafio.

! Se você não sabe o resultado, vá para a #29.
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#161 
O mapa tinha o formato de um pergaminho e parecia 
desenhado à mão. Os desenhos mostravam todos os 
brinquedos do parque e, quando eles observavam aquela 
espécie de holograma que se projetava acima do papel, 
era incrível a semelhança com os brinquedos de verdade. 
Era tudo em 3D. Inclusive, era possível virar o mapa e ver 
cada brinquedo em todos os ângulos possíveis. 

Na medida em que eles observavam as projeções com 
atenção, em alguns momentos tinham a impressão de que 
todo o parque sumia, permanecendo apenas a Torre do 
Relógio, a Cursed Tower e a Fonte. 

Era uma coisa que acontecia muito rápido, logo depois 
voltavam a aparecer todos os brinquedos.  

M: — Sei lá pessoal… Isso deve ser apenas um bug na 
realidade aumentada do mapa — falou Miguel. 

S: — É, deve ser mesmo… 

V: — Pessoal, sei que parece bobo. Mas eu queria muito 
comprar esse mapa para termos sempre a chance rever 
esse lugar mega legal onde estamos comemorando meu 
aniversário.  

Após conversarem um pouco, os três amigos decidiram… 

! Se você já viu tudo o que gostaria na loja e quer
comprar algum item, vá para a #96.

! Se você quer examinar melhor o boné, vá para a #53.
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! Se você quer examinar melhor as pulseiras, vá para a 
#221.

! Se você quer examinar melhor os ursinhos de pelúcia,
vá para a #130.

! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.

#162 
Após as informações fornecidas pelo detetive; eu, Agente 
F. C. organizei a operação de resgate. O Sentido da
Economia não poderia ser perdido, ele é fundamental para
nosso país.

! Vá para a #186.

#163 
M: – Acredito que não, menina, nós tínhamos uma vida 
feliz. É obvio que tínhamos dificuldades e que o dinheiro 
era bem curto, mas pelo menos tínhamos nossa plantação 
de tomates e vivíamos da renda que a venda desses 
tomates nos dava. E agora… E agora tudo mudou… 

Mesmo já entendendo o que havia acontecido (uma 
vantagem de quem vem do futuro), Miguel perguntou: 

M: – Puxa, que lamentável senhora. Mas o que aconteceu 
que agora tudo mudou?  
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M: – As pessoas do mundo inteiro começaram a querer 
comprar umas flores novas que vieram da Turquia, e essas 
flores começaram a valer mais do que o ouro. Por isso, nós 
resolvemos que essa era a nossa chance de não ter mais 
dificuldades com dinheiro. Paramos de plantar nossos 
tomates, usamos nossas economias e vendemos tudo que 
era possível vender. Então compramos bulbos de tulipas e 
plantamos. No entanto as tulipas levam mais de seis meses 
para crescer e estarem prontas para venda.  

V: – Mas, senhora, parece que elas estão lindas e prontas 
agora. 

M: – Sim. Mas o cenário mudou. Muitas pessoas 
começaram a plantar e vender tulipas. Agora, uma tulipa 
que antes era vendida por 900 só pode ser vendida por 90 
no máximo! 

S: – Mas isso é terrível! 

H: – Não sei de que adianta contar todas essas histórias 
para eles. A não ser que vocês tenham sementes de tomate 
para plantarmos, vocês não podem ajudar em nada. 

Ao escutar isso, Vitor, Miguel e Sofia se olharam e 
lembraram das sementes que acharam na bolsa de couro 
quando apareceram nesse lugar estranho. Eles não 
precisaram falar nada, apenas fizeram um sinal afirmativo 
com a cabeça e Miguel pegou no bolso a bolsinha de couro. 

! Vá para a #202.

#164 
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V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um ursinho. 

— Muito bem, custa R$20,00.  

Vitor pagou para o caixa da loja, e o moço seguiu dizendo: 

— Este é o comprovante que vocês devem entregar para 
aquela moça ali. 

è Anote na sua agenda o gasto de R$20,00.

Quando chegaram até a moça que cuidava dos ursinhos, 
ela falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão querer? Escolham o 
número, e eu pego para vocês:  

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

! Se você acabou de vir do Carrossel, vá para a #24.
! Se você NÃO veio do carrossel, anote na sua agenda o 

ursinho que você escolheu e vá para a #17.

#165 
O rapaz da bilheteria carimbou os passaportes, abriu o 
portão que dava acesso às Xícaras, e os três entraram. 
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! Vá para a #66.

#166 
Ainda não foi possível identificar o motivo do quadro ser 
mandado para lá. No entanto, entre mudanças 
econômicas e sociais, encontramos nosso alvo. 
Em breve, na vernissage, recrutaremos o novo agente que, 
em sigilo e discrição cruzará os tempos. 

! Vá para a #192.

#167 
— Vejo que tenho à minha frente três corajosos! Três 
heróis que não se intimidam frente ao perigo! Vamos! 
Vamos! Me deem os ingressos e entrem logo! O tempo é 
caprichoso e imprevisível! (O bobo da corte não parava de 
falar enquanto pegava os ingressos, carimbava e devolvia 
para os três). Não brinquem com ele, senão ele vai brincar 
com vocês! Entrem, entrem! O tempo não espera! 

Ao acabar de falar isso, ele empurrou os três para dentro 
da escura tenda. 

! Vá para a #67.

#168 
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V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa, uma 
pulseira time-lapse e o boné. 

— Muito bem, custam R$45,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e o boné e seguiu dizendo:  

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras. 

Depois de pegarem o comprovante, os três se dirigiram até 
o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o comprovante,
registrou o nome de Vitor no sistema e lhe entregou a
pulseira escolhida.

è Anote na sua agenda o gasto de R$45,00.
è Anote que você possui um mapa, uma pulseira time-

lapse e um boné.

! Vá para a #17.

#169 
Ao abrirem os olhos a fonte estava lá, mas estava 
diferente. Não parecia tão antiga, mas estava cheia de 
limo, e a água transbordava pelas laterais.  

Ao observar o ambiente ao redor, perceberam que as 
pessoas não estavam mais lá. O Carrossel com sua música 
contínua e alta havia sumido; ou melhor, praticamente 
todo o parque havia sumido. Além da fonte, os três amigos 
só viam um grande campo com árvores espalhadas. Ao sul, 
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uma torre com muros à sua volta; e a oeste, uma torre com 
um relógio. 

S: — Onde nós estamos? 

M: — Não sei. O parque sumiu, 
mas parece que ainda 
estamos no mesmo 
lugar, pois embora 
pareçam um pouco 
diferentes, a fonte, a 
Torre do Relógio e a 
Cursed Tower continuam 
no mesmo lugar.  

V: — É verdade, Miguel. O 
que faremos agora? 

! Se você quer ir para a Torre do Relógio, vá para a #5.
! Se você quer ir para a Cursed Tower, vá para a #214.
! Se você quer tentar fazer a mesma coisa para voltar 

ao parque, vá para a #175.

#170 
V: – O que vocês acham, pessoal? Devemos ou não 
comprar a ânfora? 
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M: – Olha, Vitor, eu acho que não podemos ficar gastando 
dinheiro à toa, mas essa ânfora tem três símbolos e letras 
visíveis, acredito que ela pode ser um dos elementos para 
resolvermos esse mistério. 

S: – Eu também concordo em comprar. E acredito que, se 
examinarmos melhor, é possível achar outros símbolos. 

V: – Decidido então! 

Eles voltaram para perto do dono da tenda e Vitor falou: 

V: – Senhor, essa ânfora é muito bonita, e nossa avó vai 
adorar ganhá-la de presente de aniversário, mas três 
florins é muito caro, senhor...  Será que o senhor poderia 
nos vender por dois florins? 

– Hum… Três florins de ouro é uma quantia alta para um
rapaz da sua idade. Mas diminuir o preço para dois florins
de ouro é um desconto muito grande.

M: – Senhor, por favor! Nossa avó vai ficar tão feliz! Olha, 
eu tenho mais um florim de prata que eu posso te dar 
também para pagar o vaso. 
Miguel e Sofia já tinham entendido a estratégia de 
negociação de Vitor.  

S: – Esse é todo dinheiro que podemos te dar para pagar 
(tecnicamente isso era verdade, pois mesmo tendo duas 
moedas de prata e quatro moedas de ouro, eles não 
podiam ficar sem nenhum dinheiro, afinal, não sabiam 
quanto tempo ficariam ali). Por favor... 

– Tudo bem, vou vender para vocês.
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Vitor pegou dois florins de ouro e Miguel pegou um florim 
de prata e pagaram pela ânfora. 

S: – Muito obrigada, senhor! Essa ânfora vai fazer muitas 
pessoas felizes! 

Evidente que o senhor da loja não percebeu o duplo 
sentido daquela frase, mas os três amigos sabiam 
exatamente o que isso significava. 

! Se você já foi à catedral, vá para a #134.
! Se você NÃO foi à catedral, vá para a #196.

#171 
V: — É pai… nós poderíamos ter cuidado para não gastar 
tanto. Quem sabe se tivéssemos comprado o passaporte, 
ou se tivéssemos economizado em algo, poderíamos ainda 
estar aproveitando? — disse Vitor, pensativo. 

Mãe: — É verdade. No entanto, o mais importante é que 
você aprendeu com isso. Na próxima vez, pode pensar 
melhor (ou se organizar melhor) antes de gastar.  

Pai: — E, se quiser, Vitor, pode sempre contar conosco 
para ajudá-lo a se organizar e planejar como gastar seu 
dinheiro. Será um prazer ajudar!  

Mãe: —Vitor, Miguel e Sofia, o que vocês acham de irmos 
a uma pizzaria para acabarmos de comemorar esse 
aniversário? 

V, M e S: — OBAAAA! — todos gritaram animados! 
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E assim eles saíram do parque e foram direto para 
a pizzaria continuar a festa! FIM 

#172 
M: — Eu não sei. Mas poderíamos perguntar para o 
homem da roleta que nos deu o pergaminho — sugeriu 
Miguel. 

Ao levantarem os olhos para falar com o homem da roleta, 
algo estava errado. Quem cuidava da roleta era uma moça 
vestida de mágica. Além dela, havia mais coisas diferentes. 
A roleta, que antes era azul-petróleo com tons dourados, 
agora havia ficado vermelha com detalhes prateados. 
Também havia uma prateleira de prêmios com ursinhos de 
pelúcia, bolas e vários brinquedos. Eles não tinham 
percebido essa prateleira de prêmios antes. 

S: — Moça, com licença. Você sabe onde está o moço de 
chapéu que acabou de nos fazer o desafio e dar esse 
pergaminho como prêmio?  

— Desculpa, mocinha. Mas não sei sobre o que você está 
falando… Sou eu que cuido da Roleta dos Mistérios. E, pelo 
que me lembro, vocês ainda não brincaram comigo hoje! 
Querem experimentar responder a um desafio? 

M: — Nós brincamos, sim, moça! Até pagamos um 
ingresso! 

S: — Como assim não brincamos? Isso é impossível! Quer 
ver a metade do ingresso que comprova? Sofia abriu a 
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bolsa e começou a procurar a metade do ingresso que 
havia guardado, mas não o encontrou.  

Ela ficou inconformada, sentou-se no chão e começou a 
tirar tudo da bolsa, era impossível ter sumido. Vitor 
também não estava entendendo nada e perguntou: 

V: — De onde veio esse pergaminho? Moça, você já viu 
esse pergaminho antes? 

— Não… não vi. Vocês querem ou não experimentar 
responder a algum desafio? — perguntou a moça. 

! Se você quer brincar na roleta e responder a um
desafio, vá para a #103.

! Se você não quer brincar novamente na roleta e
examinar melhor o que está escrito no pergaminho,
vá para a #55.

#173 
è Veja na sua agenda de anotações se você tem

dinheiro suficiente para gastar.

! Se você quer comprar o mapa e a pulseira (total
R$15,00), vá para a #203.

! Se você quer comprar o boné e o ursinho (total
R$50,00), vá para a #114.

! Se você quer comprar o ursinho e a pulseira (total
R$25,00), vá para a #73.
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! Se você quer comprar o boné e o mapa (total R$40,00),
vá para a #59.

! Se você quer comprar o mapa e o ursinho (total
R$30,00), vá para a #44.

! Se você quer comprar o boné e a pulseira (total
R$35,00), vá para a #142.

! Se você só tem dinheiro suficiente para comprar um
item da loja, vá para a #141.

! Se você não tem dinheiro o suficiente, vá para a #17.

#174 
Nesse momento, o pergaminho todo se iluminou, criando 
uma luz tão forte que quase os cegou. Embora 
desconfortáveis com a luz intensa, eles ficaram felizes! 
Havia funcionado! Permaneceram segurando o 
pergaminho e, quando a luz diminuiu, ainda levou alguns 
segundos para que conseguissem enxergar alguma coisa.  

Sofia foi a primeira a conseguir voltar a enxergar. 

S: – Pessoal… 

Logo depois, Miguel e Vitor também voltaram a enxergar. 

M: – HÃÃÃÃ? 

V: – Onde raios estamos? 

Quando abriram os olhos, os três perceberam que 
estavam em pé em uma espécie de ponte ou caminho 
irregular no meio do nada. Eles olharam para todos os 
lados e só enxergavam um grande universo infinito com 
caminhos coloridos que se estendiam até onde os olhos 
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não conseguiam mais ver. Era como se fosse uma ponte no 
meio do nada, uma ponte que leva nada a lugar nenhum. 
Apenas era possível ver as pontes coloridas que cruzavam 
esse espaço infinito e, em alguns pontos dos caminhos, se 
viam alguns brinquedos do parque. Era possível ver ao 
longe a fonte, a Roleta dos Mistérios e a Montanha-Russa 
Radical na plataforma amarela, a Cursed Tower e a Torre 
do Relógio na plataforma rosa, o Carrossel e a Casa dos 
Espelhos na plataforma verde. 

V: – Onde estamos? 

S: – Não sei, mas parece que estamos em algum lugar fora 
do tempo e do espaço. 

M: – Aqui deve ser um lugar de passagem para qualquer 
tempo ou espaço. 

V: – Descobrimos o ponto zero! A base de operações do 
mais maneiro buraco de minhoca da Terra! 

M: – Da Terra? E quem disse que estamos na Terra, Vitor? 
Hahaha. Eu acho que estamos na Bifrost!  

S: – Ai, bem que eu podia encontrar o Thor por aqui… 

M e V: – Aff… 

S: – Gente, vocês viram que o pergaminho ainda está aqui 
e que ele mudou? 

Os três olharam para o pergaminho e viram que agora ele 
continha um desenho e um enigma. 

Eles ficaram observando o desenho e tentando resolver o 
enigma. 
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! Vá para a # que tem o número igual a resposta do 
enigma.

#175 
M: — Não sei vocês, mas eu voto por tentarmos voltar. 
Esse lugar é muito estranho. Não sabemos onde estamos, 
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que tipo de criaturas vivem aqui e muito menos o que 
pode nos acontecer! — disse Miguel, claramente 
assustado. 

Sofia e Vitor concordaram com ele. Tudo aquilo era 
assustador. Sem contar que parecia que o vento gelado 
passando pelas canelas estava agora ainda mais gelado. 
Eles não sabiam se essa sensação era real ou se apenas 
estavam tão apavorados que isso estava influenciando no 
frio que sentiam. 

Posicionaram-se novamente em frente à fonte e fizeram 
tudo exatamente igual à vez anterior. Deram as mãos, 
fecharam os olhos, contaram até três e deram o passo. 

! Vá para a #138.

#176 
Miguel ficou encucado com isso, mas continuou comendo 
sem desgrudar os olhos da Roleta. Os minutos se passaram 
e Miguel se distraiu disso. Então, os três acabaram de 
comer e agora precisavam decidir o que fazer. 

— Então, o que vamos fazer? Vamos para a Montanha-
Russa Radical, para a Casa dos Espelhos, para a loja de 
souvenirs ou para... 

No momento que ia dizer "Roleta dos Mistérios", Miguel 
olhou para o brinquedo e levou um susto! A roleta agora 
era azul!  
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M: — Azul!!!! Ela está azul de novo! 

S: — Nossa! Está azul mesmo, e olha que eu prestei bem 
atenção antes, e ela era vermelha — disse Sofia, não 
acreditando no que seus olhos viam. 

! Se você quer ir para a Roleta dos Mistérios, vá para a 
#50.

! Se você quer ir para o Carrossel, vá para a #21.
! Se você quer ir para o Barco Viking, vá para a #85.
! Se você quer ir para a Montanha-Russa Radical, vá 

para a #122.
! Se você quer ir para a Casa dos Espelhos, vá para a 

#115.
! Se você ainda não tem passaporte ou ingressos e quer

ir à bilheteria, vá para a #45.
! Se você quer ir para a loja de souvenirs, vá para a #81.

#177 
Agora eles estavam percebendo um monte de coisas que 
não tinham visto antes. Perceberam que o Carrossel e a 
roleta que eles haviam visto eram iguaizinhos aos 
brinquedos que apareceram na Montanha-Russa bem à 
sua frente. Perceberam também que as pessoas saiam 
meio estranhas da Casa dos Espelhos que ficava 
relativamente perto da Montanha-Russa.  

V: — Bom pessoal, por mais estranho que tenha sido nosso 
primeiro brinquedo, o que vamos fazer agora? — 
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perguntou Vitor, tomando fôlego, se animando e 
animando seus amigos para deixar o susto de lado. 

! Vá para a #124.

#178 
Os três seguraram o pergaminho e Vitor, que estava 
nervoso, seguiu escrevendo. 

Tão rico quanto    C        R      E       S       O 

! Vá para a # 174

*Creso assumiu o trono da Lídia em 560 a.C. Os lídios
cunharam as primeiras moedas em uma liga de ouro e
prata chamada electrum. Elas tinham mais ou menos o
mesmo peso e formato e valiam pouco mais que alguns
dias de trabalho. Isso facilitou e ampliou as relações
comerciais da Lídia, deixando Creso muito rico. Segundo o
reconhecido historiador Jack Weatherford, em A História
do Dinheiro, mesmo existindo moedas na China e em
outros lugares antes, a Lídia (atual região da Turquia) foi a
precursora e responsável pela disseminação do uso das
moedas no lugar de barras de ouro, que eram muito difíceis
de se carregar.

#179 
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Havia uma grande maquete do parque em uma sala ao 
lado da bilheteria. Nela, era possível ver todo o parque. 

S: — Ainda bem que nós viemos aqui! O parque é muito 
grande, e eu nem sabia que tinha tantos brinquedos.  

1. Entrada do parque

2. Bilheteria

3. Lanchonete – Onde estão os pais de Vitor.

4. Loja de souvenirs – Loja com diversos itens
para venda.

5. Torre do Relógio – Além de ter um imenso
relógio, essa torre é um brinquedo. Quando
você entra nela, é convidado a desvendar um
desafio. Se conseguir resolvê-lo, pode passar
para a próxima sala.
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6. Roleta dos Mistérios – Nessa roleta você
poderá testar seus conhecimentos matemáticos
em troca de recompensas.

7. Casa dos Espelhos – Entre na desafiadora
Casa dos Espelhos e veja o mundo de uma forma
que você nunca viu.

8. Carrossel – O Carrossel é o lugar perfeito
para se divertir descansando.

9. Montanha-Russa Radical – Essa montanha-
russa provoca fortes emoções, pois além do
trajeto com loopings, ela tem velocidade
crescente e contínua!

10. Banheiro  — Banheiro da parte oeste.

11. Barco Viking – Um barco viking que faz o
looping completo.

12. Roda-Gigante – Uma diversão deliciosa,
embalada por uma trilha sonora particular. Do
alto da Roda-Gigante é possível ver o topo da
Cursed Tower, que é inacessível aos visitantes
do parque.

13. Fonte dos Desejos – Não é um brinquedo, é
uma fonte comum onde a água corre. Ela já
existia nesse lugar antes mesmo do parque
existir. Diz a lenda que uma pessoa jogou uma
pedra na fonte e voltou no tempo.
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14. Xícaras – Girar, girar e girar! Se você curte a
sensação de sentir-se tonto, esse é o brinquedo
certo!

15. Cursed Tower – Da mesma forma que a
fonte, essa torre já existia nesse terreno antes
de o parque ser construído. O prédio em ruínas
foi usado para a construção do brinquedo
Cursed Tower.

Depois de ver a maquete do parque e conhecer todos os 
brinquedos, Sofia falou: 

S: — Meninos, o que vocês acham de comprarmos o 
passaporte? O parque é muito grande, e se tivermos de 
voltar aqui na bilheteria e entrar na fila todas as vezes que 
precisarmos, vamos perder muito tempo…  

Vitor e Miguel concordaram com a ideia, e todos foram 
direto para a bilheteria. 

! Vá para a #218.

#180 
Ao chegar na casa, eles foram para baixo de uma janela da 
cozinha, onde conseguiam permanecer escondidos e 
escutar o que as pessoas falavam. 
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– E agora, o que nós vamos fazer? Vendemos tudo para
investir na plantação dessas tulipas…

– Não sei. Realmente, não sei. Quando decidimos parar de
cultivar tomates para plantar tulipas, isso parecia um bom
negócio.

– Eu sei que parecia, mas o que vamos fazer? Agora não
temos mais as sementes de tomates para voltar a plantar.

– Sim… E o pior é que não temos mais nem dinheiro para
comprar as sementes.

– Não temos dinheiro para comprar as sementes? Não
temos dinheiro nem para comer!

A conversa do casal que eles escutavam parecia ser algo 
muito sério. Pelo que dava para entender, esse casal era 
produtor de tomates e vivia do que ganhava com essa 
produção. Com a incrível procura e o preço das tulipas, 
eles resolveram arriscar mudar sua plantação.   

Sabendo disso, eles decidiram conversar com aquelas 
pessoas. 

! Vá para a # 198.

#181 
S: — Eu voto para irmos ao chafariz! — disse Sofia. 

V: — Concordo! O pergaminho diz que lá a chave será 
encontrada.  
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M: — Feito, vamos para o chafariz, ou melhor... para a 
fonte! 

Os três amigos foram até a fonte que ficava no lado leste 
do parque. Ao chegar, visualizaram uma grande fonte que 
parecia muito mais antiga do que o parque. Ela era circular 
e, no centro, havia três estátuas de mãos dadas.  

S: — Que estranha essa fonte, pessoal! Pode até ser 
coincidência, mas vocês perceberam que ela tem três 
estátuas? — falou Sofia, que ficou um pouco preocupada 
com a visão daquelas estátuas. 

M: — Sim… Isso é muito estranho mesmo. Se o homem de 
chapéu que estava na roleta não tivesse desaparecido, eu 
não acharia estranhas essas estátuas; mas o que 
aconteceu lá foi realmente inexplicável. Eu tenho certeza 
de que o homem de chapéu havia carimbado meu 
passaporte.  

V: — Bom pessoal, o que sabemos é que mesmo que o 
carimbo e o homem tenham sumido, o pergaminho 
continua aqui conosco. Então, não pode ser uma ilusão. E 
agora, o que vamos fazer? Eu sugiro irmos até o final e 
desvendarmos esse mistério, o que acham? — perguntou 
Vitor, que estava muito empolgado com as coisas 
inusitadas que estavam acontecendo bem no dia do seu 
aniversário. 

! Se você quer tentar descobrir o que significam aquelas 
estátuas, aquele trecho de diário e tudo mais, vá para 
a #25.
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! Se você acha que isso pode ser uma fria, e prefere 
aproveitar o parque e brincar em outro brinquedo, vá 
para a #124.

#182 
S: – Não acredito que vamos ter que arriscar na sorte… 

V: – Ainda mais já tendo errado uma vez! 

M: – Bom… vamos tentar… 

Os três seguraram o pergaminho e Vitor, que estava 
nervoso, seguiu escrevendo. 

Tão rico quanto    C        R      E       Z       O 

Quando acabou de escrever, um brilho começou a 
iluminar cada letra da frase até iluminar a última letra. Ao 
ver esse brilho no pergaminho, eles se empolgaram, mas, 
ao iluminar a última letra, o pergaminho brilhou com 
muita intensidade e parou.  

M: – Não quero nem ver... 

V: – Nem eu… Estamos presos aqui! 

Sofia não se conformava com terem escrito errado. Eles 
não podiam ficar presos aqui por causa de um erro de 
escrita! Ela pegou o pergaminho e olhou com atenção.  

S: – Gente! Ainda tem uma sombra da frase! Acho que 
temos uma terceira chance! 

M: – Não acredito!!! 

S: – Vamos tentar de novo, Vitor! 
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V: – Tá bom, mas que fique claro que essa é uma decisão 
de todos. Então, se algo der errado, a culpa não é só 
minha! 

! Vá para a #178.

#183 
Ao se aproximarem do Carrossel, já era possível ouvir 
nitidamente a música que, agora eles percebiam, 
realmente preenchia todo parque. Era uma música 
ritmada, suave e animada ao mesmo tempo. Era uma 
daquelas músicas que, quando nos damos conta, está 
tocando e não conseguimos saber exatamente quando 
começou ou se parou. O Carrossel ficava bem no meio do 
parque, dali dava para ver praticamente todos os 
brinquedos.  

— Sejam bem-vindos ao Carrossel! Passaportes ou 
ingressos? 

! Se você tem passaportes, vá para a #108.
! Se você usará ingressos, anote que você usou 3 e vá 

para a #33.
! Se você não tem 3 ingressos disponíveis, vá para a 

#212.

#184 
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V: — Olá, moço! Nós queremos comprar uma pulseira 
time-lapse, um boné e um ursinho. 

— Muito bem, custam R$55,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o boné e seguiu dizendo: 

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras, e este é o comprovante 
do ursinho, que devem entregar para aquela moça ali. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e lhe 
entregou a pulseira escolhida. Quando chegaram para 
escolher o ursinho, a moça falou: 

— Boa tarde! Qual ursinho vocês vão escolher? 

01 - Ursinho marrom com areia dourada 
02 - Ursinho marrom com areia prateada 
03 - Ursinho preto com areia dourada 
04 - Ursinho marrom com areia verde 
05 - Ursinho branco com areia vermelha 

è Anote na sua agenda o gasto de R$55,00.
è Anote que você possui uma pulseira time-lapse, um

boné e o ursinho que você escolheu.

! Vá  para a #17.

#185 
A palavra SALRIUS* em latim significa: de …………. 
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Se você sabe ao que essa palavra se refere, some o valor 
de suas letras e vá para a # que tem o número igual ao 
resultado. 

a= b=2 c=3 d=4 e=5 f=6 g=7 h=8 
i=9 j=10 k=11 l=12 m=13 n=14 o=15 p=16 
q=17 r=18 s=19 t=20 u=21 v=22 w=23 y=24 

x=25 z=26 

*Segundo o historiador Jack Weatherford.

#186 
Entre idas e vindas em tempos desconhecidos, 
conseguimos identificar o local no qual o quadro foi 
escondido. Ele foi enviado para o final do século XIX no 
Brasil de Mauá e Isabel.  

! Vá para a #166.

#187 
Sofia entregou um ingresso ao homem com chapéu que 
cuidava da roleta. Ele destacou e devolveu uma metade do 
ingresso carimbada em tinta azul com a figura de uma 
roleta. 

Sofia guardou essa pequena parte do ingresso e logo 
depois girou a roleta com bastante força. A roleta girou, 
girou, e começou a diminuir a velocidade, até que parou… 

 1 
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— Vamos ver qual será o seu desafio matemático… Se 
conseguirem responder, ganharão o prêmio. Vejamos… O 
desafio é: 

Num sítio existem 21 bichos, entre patos e os cachorros. O 
total de pés desses bichos é 54.  

Responda: Qual é o resultado, se multiplicarmos a 
quantidade de patos que existem no sítio pela 
quantidade total de cachorros? 

Nº DE PATOS         x       Nº DE CACHORROS = _________

______________   x      ________________ = __________ 

è Anote na sua agenda que você gastou um ingresso.

! Vá para a # que tem o número igual ao resultado do 
desafio.

! Se você não sabe o resultado, vá para a #29.

#188 
M: – Pessoal, não conseguimos ver nada além de planícies 
daqui de onde estamos. O que acham de caminharmos um 
pouco para ver o que encontramos. 

S: – Mas para que lado vamos? 
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V: – Bom, não sabemos onde estamos nem para onde 
estamos indo, então qualquer direção serve! Hahaha. – 
disse Vitor, com uma risada que era claramente muito 
mais de nervosismo do que de graça.  

M: – Não, Vitor, espera aí. Tudo bem que não sabemos 
onde estamos nem para onde vamos, mas podemos pelo 
menos pensar melhor. Sugiro irmos em direção a uma 
dessas montanhas. 

S: – Boa ideia, Miguel! Chegando pode ser que tenha 
alguma cidade na base da montanha ou até na própria 
montanha, pelo que lembro das fotos dos meus pais. V: – 
Por mim está fechado! Vamos para a montanha! 

Eles começaram a caminhar e, depois de uns 20 minutos 
de caminhada (e a montanha ainda muito longe), eles 
avistaram uma caravana acampada no meio da planície. 

V: – Pessoal, tem pessoas lá! Vamos para lá! Se não 
conseguirmos achar nada, pelo menos água 
conseguiremos achar com eles! – disse Vitor, já morrendo 
de sede. 

S e M: – Vamos! 

! Vá para a #206.

#189 
Os três amigos pensaram, pensaram e pensaram e não 
conseguiram chegar a uma resposta. 
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M: — Moça, nós desistimos, não sabemos a resposta… — 
falou Miguel, muito triste. Ele sabia que essa pergunta era 
muito mais fácil do que a outra, que ele já havia 
respondido ao homem de chapéu.  

— Que pena que vocês não sabem… Vou ajudar vocês a 
chegar à resposta, mas vocês não irão ganhar o prêmio. 

"Em um haras, existiam 40 cavalos.  

No início, eram 40 cavalos, então X = 40 

Depois de um ano, o número de cavalo dobrou. 

Então, ao fim de um ano, o número de cavalos era igual a 
2X. Ou seja, era igual a 2 x 40. 

2X = 80 

E no ano seguinte, o número de cavalos cresceu em mais 
14.  

(2 x 40) + 14 = ? 

80 + 14 = 94 

Então, a resposta era 94! " 

Vocês não ganharam o ursinho de pelúcia, que era o 
prêmio.  Disse a moça da roleta. 

Os três amigos ficaram tristes por não saber responder, 
mas perceberam que o ursinho de pelúcia não seria um 
grande prêmio.  

! Se você tem um pergaminho, vá para a #55.
! Se você NÃO tem um pergaminho, vá para a #36.
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#190 
Vitor entregou os ingressos para a moça. Ela os pegou e 
levou para cima do balcão de 2 metros de altura. Em 
poucos segundos ela se abaixou, entregou a metade 
destacada e carimbada e disse:  

— Vocês podem subir. 

Quando pegou a metade do ingresso que a moça havia 
devolvido, Vitor percebeu que estava carimbada em azul 
com um símbolo que parecia um livro, um caderno ou uma 
caderneta, com fitas. 

— Espero que gostem do passeio! Nossa Roda-Gigante é 
realmente gigante! Ela ultrapassa as barreiras do tempo e 
do espaço! — disse a moça. 

Os três escalaram a escada para chegar até a plataforma 
que dava acesso à cabine. Quando chegaram ao topo, 
viram um grande globo de vidro. Mas... quando digo 
grande, é grande mesmo! Para se sentar no banco, eles 
tiveram de ajudar uns aos outros para subir. Enquanto a 
Roda-Gigante não começava a girar, eles conversavam. 

! Se você conheceu a menina de cabelos lilases, vá para 
a #86.

! Se você NÃO CONHECEU a menina de cabelos lilases, 
vá para a #210.

#191 
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Dentro da tenda estava escuro, nem parecia que era dia lá 
fora. Não dava para distinguir de onde vinha a vaga 
iluminação existente. Não tinham lâmpadas nem velas, 
não tinha neon ou qualquer outro tipo de luz ao redor dos 
espelhos. A luz parecia vir de dentro dos espelhos, que 
formavam algo parecido com um labirinto.  

S: — Nossa, esta é a Casa dos Espelhos mais esquisita que 
eu já vi! —sussurrou Sofia. 

M: — Porque você está falando tão baixo, Sofia?  

S: — Não sei, mas algo neste lugar me dá calafrios. 

V: — Eu também estou achando este lugar bizarro. Mas 
vamos seguir este corredor e ver o que tem de tão 
impressionante na "inimaginável Casa dos Espelhos" — 
falou Vitor, imitando o bobo da corte. 

! Vá para a #158.

#192 
A missão de resgate está completa, mas a investigação e a 
busca pelo motivo continuam. O assunto permanecerá em 
sigilo e ação.  

! Vá para a #162.
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#193 
Sofia, Miguel e Vitor caminharam até a Torre do Relógio e, 
por algum motivo que eles desconheciam, tudo parecia 
muito calmo por lá. Eles se aproximaram e conversaram 
com a moça que recolhia os bilhetes. 

V: — Oi, moça! Podemos entrar na torre? 

— Nos desculpem, pessoal! Mas, infelizmente, a Torre do 
Relógio está fechada neste momento. Houve uma 
oscilação na energia e as luzes de dentro da torre se 
apagaram. O que acham de irem em outro brinquedo e 
depois voltarem aqui?  

M: — Tudo bem, obrigado. 

V: — É pessoal, acho que por agora nos sobrou apenas a 
alternativa da fonte.  

! Vá para a #181.

 #194 
! Se você tem um pergaminho, vá para a #127.
! Se você NÃO TEM esse pergaminho, vá para a #144.

#195 
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Desde o momento em que comprou a pulseira time-lapse, 
Vitor já tinha percebido (e se acostumado) que ela brilhava 
sempre que passava perto de um dos brinquedos. No 
entanto, agora algo diferente aconteceu. 

Enquanto estavam caminhando e passando pela frente da 
Casa dos Espelhos, Vitor levou um susto. Sua pulseira 
brilhou de uma forma diferente. Foi como um flash, que 
dispara quando tiramos uma foto.  

V: — Pessoal! Esperem um pouquinho, vocês viram esse 
flash que minha pulseira disparou agora?  

S: — Eu vi! Não sei se foi da pulseira, mas vi um flash muito 
forte no momento em que passamos pela frente da Casa 
dos Espelhos! — disse Sofia, sem acreditar no que tinha 
acabado de acontecer.  

M: — Puxa… Eu não vi nada… — falou Miguel, sem muita 
animação. 

V: — Vocês lembram que o rapaz da loja disse que essa 
pulseira brilhava mais forte se passássemos por um lugar 
com oscilação temporal?  

M: — Eu lembro, mas será que isso é possível? 

S: — O que vocês acham, vamos lá na Casa dos Espelhos 
verificar ou seguimos para o Barco Viking?  

! Se você quer seguir para o Barco Viking, vá para a 
#119.

! Se você ir para Casa dos Espelhos, vá para a #115.
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#196 
S: – Mas, Vitor, você tem certeza que essa é a catedral de 
que você está falando? Ela não é com as pedras em 
mosaico. Eu nunca fui em Florença…  

M: – Como assim nunca foi? Você está em Florença! 

S: – Ah, Miguel, não enche! Eu nunca fui a Florença "no 
nosso tempo". Feliz agora, Miguel? Mas eu já vi as fotos 
que meus pais tiraram quando foram lá – ou vieram aqui – 
aff… e a fachada da catedral era bem diferente. 

V: – É que a catedral nem sempre teve essa fachada. A 
fachada original era essa, só séculos depois fizeram um 
concurso e construíram a fachada de pedras que 
conhecemos. 

Enquanto conversavam, chegaram.  

M: – Ela é incrível né pessoal! 

S: – É incrível mesmo! 

V: – E olha a cúpula em construção! 

Quando Vitor falou e olhou para cima, percebeu algo que 
quase o fez cair sentado. 

V: – Gente, conseguem enxergar ali perto daquelas 
estátuas? 

Sofia e Miguel franziram os olhos e também se 
espantaram. Haviam símbolos e letras perto das imagens 
que enfeitavam a fachada antiga da igreja.  
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! Vá para a #131.

#197 
S: — Isso tudo é realmente muito estranho. Não sei o que 
significa, mas pelo jeito ainda vamos achar mais coisas 
estranhas nesse parque — disse Sofia, ainda olhando para 
a placa. 

V: — Bom pessoal, por mais estranho que tudo isso possa 
parecer, não vamos ficar aqui parados olhando para essa 
placa, certo?  

! Vá para a #124.

#198 
Vitor, Miguel e Sofia ficaram a uma distância de uns 4 ou 5 
metros da casa. Vitor bateu palmas para chamar a atenção 
das pessoas. Ele aprendeu a fazer isso com seus pais 
quando viajava para o interior e eles iam visitar os vizinhos. 

Ao escutar as palmas, o casal veio até a janela com uma 
expressão de espanto. 

V: – Com licença senhores, estamos perdidos e 
gostaríamos de saber se vocês podem nos ajudar. 

Mesmo que tivessem achado as roupas dos três muito 
estranhas, o casal viu que eram adolescentes, fez sinal 
para se aproximarem e os convidaram para entrar na casa. 
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S: – Muito obrigada por nos deixar entrar.  

O homem não parecia hostil, mas não estava entendendo 
o que acontecia, por isso perguntou:

– Quem são vocês e o que estão fazendo aqui?

Essa era uma pergunta difícil de se responder e eles ainda 
não haviam pensado em como responder a isso. Falar a 
verdade pareceria loucura. Por sorte, Miguel tomou a 
frente e respondeu sem mentir. 

M: – Boa tarde, senhor, nós estamos perdidos. Na 
realidade, não sabemos exatamente como viemos parar 
aqui. Estávamos com os pais do Vitor (e apontou para o 
amigo) em um parque e de repente estamos aqui. 

Homem (H): – Estranho, o parque fica próximo, cerca de 
uns 8 quilômetros daqui, mas não é próximo o suficiente 
para que vocês cheguem aqui sem saber. 

S: – Nós também não entendemos, senhor, e nos desculpe 
por incomodá-los. Mas podemos ter ficado desorientados 
e, quando nos demos conta, já estávamos aqui, na sua bela 
plantação de tulipas. 

H: – Aham, bela plantação... 

Mulher (M): – Desculpem meu marido, mas ele não está 
muito bem. Adoraria poder oferecer algo para vocês 
comerem e continuarmos conversando, mas infelizmente 
estamos em uma situação muito difícil. 

S: – O que houve senhora? Podemos ajudar vocês de 
alguma forma? 
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! Vá para a #163.

#199 
Ao saírem do Barco Viking, sem pensar e sem comentar 
nada, Sofia, Vitor e Miguel se dirigiram até a placa. Ela 
permanecia igual. De madeira, com aqueles mapas 
estranhos e sem nenhum sinal de neon, de X ou de 
desenhos nas laterais. Eles permaneceram ainda alguns 
instantes em silêncio, apenas observando, sem entender.  

S: — O que aconteceu aqui? — perguntou Sofia, quase sem 
voz. 

V: — Não tenho ideia. Vocês conseguiram abrir os olhos e 
ver a placa enquanto o barco fazia looping?  

M: — Sim… O que eram aqueles desenhos? Aquele 
pergaminho e aquele urso? E aquelas marcações com um 
X no mapa? Isso tudo é muito louco! Não tem nenhum 
vestígio de nada disso aqui na placa!  

Miguel estava transtornado com tudo aquilo. 

! Se você TEM o ursinho de pelúcia número 04, vá para 
a #78.

! Se você ganhou um pergaminho ao responder um 
desafio, vá para a #3.
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! Se você NÃO TEM o ursinho de pelúcia número 04 e 
também NÃO GANHOU um pergaminho ao responder 
um desafio, vá para a #197.

#200 
V: – Senhor, e as pessoas que usam dinheiro, por que elas 
estão sendo afetadas? 

– Olha, rapaz, acho melhor você perguntar a um
comerciante, ele provavelmente vai conseguir te explicar
isso melhor.

O soldado falou, acenou com a cabeça e saiu caminhando, 
deixando-os ali, no meio da rua. 

V: – Bom, pessoal, acho que nossa opção agora é: 

! Se você quer falar com as pessoas na rua, vá para a 
#220.

! Se você já falou com as pessoas na rua, vá para a #14.

#201 
Vitor, Sofia e Miguel sentaram-se no banco que ficava bem 
na entrada do parque. De onde estavam, conseguiam ver 
a sua frente a Montanha-Russa Radical, a Casa dos 
Espelhos, a Roleta dos Mistérios e, ao lado, a bilheteria. 

Enquanto comiam, observavam tudo. As pessoas na 
montanha-russa gritavam muito. Essa montanha-russa 
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devia ser realmente radical, pois apenas durante o tempo 
em que ficaram ali, viram duas pessoas vomitar na saída 
do brinquedo. 

A Casa dos Espelhos parecia um brinquedo mais tranquilo, 
mas as pessoas saiam dele com uma cara estranha e 
raramente falavam. Vendo isso, Vitor, que era muito 
curioso resolveu perguntar a um menino que estava 
saindo do brinquedo: 

V: — Oi, posso fazer uma pergunta? 

O menino que acabara de sair da Casa dos Espelhos olhou 
para Vitor com um olhar vago, mas disse que sim com a 
cabeça. 

V: — A Casa dos Espelhos é legal? Por que as pessoas saem 
de lá tão quietas? 

— Não sei te responder. É legal, mas é estranho… 

Ele disse isso e saiu. Vitor olhou para Miguel e Sofia e fez 
um sinal como quem diz: "vai entender...". De onde 
estavam também dava para ver as pessoas entrando e 
saindo da bilheteria e da Roleta dos Mistérios. A Roleta dos 
Mistérios não parecia um brinquedo muito frequentado, 
mas uma coisa chamou a atenção de Miguel. 

M: — Pessoal, tive a impressão de que a cor da Roleta dos 
Mistérios mudou… 

V: — Como assim mudou?  

M: — Ah, não sei. Parece que era azul e ficou vermelha. 
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S: — Bom, pelo que eu estou vendo, ela é vermelha, 
Miguel. 

! Vá para a #176.

#202 
M: – Senhores, não sei se conseguimos ajudar, mas, por 
algum motivo, quando nos encontramos aqui, 
percebemos que tínhamos essa bolsa de couro que tem 
sementes dentro.  

V: – Não temos ideia do que são as sementes, mas, se elas 
servirem, será um prazer ajudar vocês! 

Dito isso, o casal se olhou surpreso, e Miguel desamarrou 
a bolsa, abrindo o couro em cima da mesa para mostrar as 
sementes.  

Ao abrir completamente o couro, todos levaram um 
grande susto! 

! Vá para a #43.

#203 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar um mapa do 
parque e uma pulseira time-lapse. 

— Muito bem, custa R$15,00. 
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Vitor pagou para o caixa da loja, que lhe entregou uma 
sacola com o mapa e seguiu dizendo:  

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e 
entregou a pulseira que ele escolheu. 

è Anote na sua agenda o gasto de R$15,00.
è Anote que você possui um mapa e uma pulseira time-

lapse.

! Vá para a #17.

#204 
V: – PESSOAL!  Já sei o que significa salrius! 

S: – Nossa, Vitor, que genialidade! Você ficou olhando para 
o pergaminho e a resposta veio assim, do nada?

V: – Não, Sofia, pensa bem… tanto o comerciante quanto
o soldado falaram sobre os denários, certo?

S: – Certo…

M: – Tá, Vitor, segue!

! Vá para a #23.
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#205 
V: — Que droga, pessoal! Não temos mais dinheiro 
suficiente para comprar o ursinho. Acho que vamos ter de 
deixar esse mistério de lado, porque meus pais falaram 
que não ganharíamos nem mais um real — falou Vitor, 
completamente desanimado.  

M: — Quem sabe vamos a outro brinquedo, e lá ganhamos 
um vale-presente da loja que então podemos trocar pelo 
ursinho. O que acham? — disse Miguel, tentando achar 
uma alternativa. 

! Vá para a #124.

#206 
Ao se aproximar da caravana, eles perceberam que haviam 
carroças e que as pessoas que estavam ali acabavam de 
montar tendas. Elas vestiam roupas estranhas, e, 
obviamente, essas roupas não eram do "nosso tempo".   

V: – Vamos falar com eles? 

S: – Sim, vamos. Sugiro que o Miguel fale. 

M: – Mas por que eu? 

S: – Porque o Vitor não está em condições de falar nada e, 
como não sabemos em que lugar ou época estamos, não 
sei como eles reagiriam se uma adolescente como eu 
falasse. Infelizmente, na história do nosso planeta, por 



215 

muito tempo as mulheres foram (e muitas vezes ainda são) 
discriminadas. 

M: – Mas, Sofia, você é a pessoa que parece conhecer 
melhor esse lugar.  

S: – Vamos fazer assim: não sabemos quem são essas 
pessoas. Então, vamos nos aproximar e você diz que 
estamos perdidos e que precisamos de ajuda. Para todos 
os efeitos, eu sou sua irmã e o Vitor é seu primo. Depois 
disso, eu assumo e sigo falando.  

V e M: – Ok. 

Ao chegarem bem perto, viram que provavelmente era 
uma grande família de comerciantes andarilhos que 
levavam e traziam mercadorias. As roupas deles, as tendas 
e o cenário lembravam aqueles filmes que retratavam a 
época de uns 300 a.C. Sem saber se aquele homem 
arrumando a carroça o entenderia, Miguel falou: 

M: – Boa tarde, senhor, estamos perdidos. O senhor pode 
nos ajudar? 

! Vá para a #61.

#207 
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V: – Ok, Sofia, você nos convenceu. O que mais você sabe 
sobre as tulipas, afinal, não temos muitas coisas aqui para 
nos dar dicas. 

S: – Na realidade, não sei muito. Apenas sei que são flores 
frágeis e que gostam de frio. Sei que não se planta tulipas 
onde moramos e sei que meus pais trouxeram um quadro 
de tulipas quando voltaram da viagem à Holanda. 

M: – Só um pouquinho, Sofia. Você disse Holanda e 
tulipas?  

S: – Sim, porque? 

M: – Não, pessoal! Não pode ser! 

Miguel não era tão bom quanto Vitor em História, mas 
tinha uma quedinha por coisas relacionadas ao dinheiro, à 
bolsa de valores e ao mercado financeiro. Ele conhecia 
sobre vários assuntos que se ligavam a isso. Quando Sofia 
falou sobre Holanda e tulipas, uma ideia muito improvável 
surgiu na mente de Miguel. 

M: – Pessoal, nós estávamos no Parque do Tempo e coisas 
estranhíssimas aconteceram naquela Casa dos Espelhos. O 
mundo sumiu e agora estamos aqui, sem resquícios do 
parque. Certo? 

Vitor e Sofia não tinham ideia de onde Miguel queria 
chegar, mas concordaram porque o que ele disse fazia 
sentido. 

M: – Então, vamos considerar uma hipótese: e se nós 
viajamos no tempo e no espaço? 

V e S: – Hã? 
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M: – Imaginem. E se nós viemos parar na Holanda na época 
da Crise das Tulipas? 

S: – Como assim, Miguel? Não sei o que é essa Crise das 
Tulipas. 

M: – Vamos ler o seu pergaminho de novo que daí eu 
explico! 

A economia transcende a especulação. 

Demanda e oferta fazem parte do mercado. 

A escassez pode aumentar a demanda. 

O valor, se é irreal, traz o colapso. 

A bolha engole 

Aqueles que surfam 

A onda que não dominam. 

M: O pergaminho fala de demanda e oferta, de valores 
irreais e de bolha. Isso é uma referência a uma bolha 
econômica! E só pode ser referência à primeira grande 
bolha econômica, a Crise das Tulipas na Holanda. 

V: Nossa, essa é uma hipótese muito doida, mas depois de 
tudo que passamos, eu até acho que faz sentido! 
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! Se você quer que Miguel fale mais sobre a Crise das 
Tulipas, vá para a #63.

! Se você quer investigar a casa, vá para a #88.

#208 
Para poupar tempo e conversa, os três resolveram 
procurar o soldado que eles já conheciam. Não precisaram 
ir muito longe para achar. 

V: – Desculpe, soldado, você pode nos ajudar em uma 
coisa? 

– Vocês de novo? O que vocês querem?

M: – Queremos um pouquinho de sal. Nossa avó está de 
aniversário e queremos dar esse grande presente para ela. 

– Hum, e por que eu deveria dar meu pagamento para
vocês?

S: – Não precisa nos dar, temos cinco denários para pagar. 
O que você pode nos dar de sal por esses 5 denários? 

– Tudo bem, não precisa me dar os denários de vocês.
Minha avó também adorava cozinhar. Eu darei um
punhadinho de sal para vocês presentearem a vovó.

è Anote que você tem uma porção de sal.
è Anote na sua agenda que você continua com cinco

denários.

! Vá para a #18.
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#209 
V: — Olá, moço! Nós queremos comprar uma pulseira 
time-lapse. 

— Muito bem, custa R$5,00. 

Vitor pagou para o caixa da loja, e o moço seguiu dizendo: 

— Este é o comprovante que vocês devem entregar ao 
vendedor que cuida das pulseiras. 

Depois de pegarem os comprovantes, os três se dirigiram 
até o balcão das pulseiras. O vendedor pegou o 
comprovante, registrou o nome de Vitor no sistema e 
entregou a pulseira que ele escolheu. 

è Anote na sua agenda o gasto de R$5,00.
è Anote na sua agenda que você possui uma pulseira

time-lapse.
! Vá para a #17.

#210 
Vitor, Miguel e Sofia queriam ver tudo, por isso ficaram em 
pé no banco, olhando a linda vista do parque através do 
globo de vidro. Resolveram olhar melhor a Cursed Tower, 
que ficava à esquerda da Roda-Gigante, do alto dava para 
ver inclusive a parte de cima da torre.  

Quando estavam quase no ponto mais alto da Roda-
Gigante, sentiram um vento passar por eles. Isso era 
curioso, pois o globo de vidro estava com a porta fechada 
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e tinha apenas uma janelinha acima dessa porta. Não era 
possível esse vento ter entrado por uma janela tão 
pequena, mas vai saber, né? 

Enquanto a volta seguia e eles desciam, era possível ver as 
Xícaras, o Carrossel e, lá ao fundo, a tenda da Casa dos 
Espelhos e a Roleta dos Mistérios. Ao chegar no ponto 
mais baixo, eles viram a moça de 3 metros de altura 
conversando com outras pessoas. Novamente um vento 
invadiu a cabine, e eles seguiram rumo à segunda volta da 
Roda-Gigante. O globo começou a subir e eles viram a 
Montanha-Russa e o Barco Viking. Quando estavam quase 
na metade da subida, algo inusitado aconteceu.  

! Vá para a #132.

#211 
Enquanto estavam na fila, começaram a observar o 
parque. De onde estavam, era possível ver o Barco Viking 
atrás e a Cursed Tower à frente. Mais ao fundo e ao centro, 
podiam ver o Carrossel e a Casa dos Espelhos. Logo chegou 
a vez deles, e o rapaz da bilheteria falou: 

— Sejam bem-vindos à Montanha-Russa Radical! Estão 
preparados para uma aventura emocionante?  

V, M e S: — Sim! 

— Então vamos ver o que vai acontecer com vocês! 
Ingressos ou passaportes? 
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! Se você possui 3 ingressos unitários, anote que você os 
gastou na Montanha-Russa Radical; ou, se você possui 
passaporte, entregue-o passaporte para o rapaz 
carimbar. Vá para a #26.

! Se você não tem 3 ingressos, vá para a #212.

#212 
Precisamos comprar mais ingressos, vamos voltar à 
bilheteria!  

Ao chegar na bilheteria, os três amigos entraram na fila. 

— Boa tarde! Quantos ingressos vocês vão querer? 
Perguntou a atendente. 

è Antes de escolher o que comprar, verifique sua
agenda de anotações para saber quanto dinheiro há.
Você só pode comprar aquilo que seu dinheiro pode
pagar.

! Se você quer 9 ingressos unitários, diminua R$40,50 do 
dinheiro que você tem na sua agenda de anotações e 
vá para a #223.

! Se você quer 6 ingressos unitários, diminua R$27,00 do 
dinheiro que você tem na sua agenda de anotações e 
vá para a #215.

! Se você quer 3 ingressos unitários, diminua R$13,50 do 
dinheiro que você tem na sua agenda de anotações e 
vá para a #156.
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! Se você quer 1 ingresso unitários, diminua R$4,50 do 
dinheiro que você tem na sua agenda de anotações e 
vá para a #133.

☐ Se você não tem mais dinheiro para comprar ingressos 
e quer voltar para a lanchonete e falar com seus pais, vá 
para a #89.

#213 
Para qual brinquedo você quer voltar? 

! Carrossel, vá para a #33.
! Barco Viking, vá para a #91.
! Montanha-Russa Radical, vá para a #26.
! Xícaras, vá para a #121.
! Roda-Gigante, vá para a #190.
! Casa dos Espelhos, vá para a #167.

#214 
Vitor, Sofia e Miguel olharam para o sul e seguiram rumo 
à Cursed Tower. Eles perceberam que ela estava 
exatamente no mesmo lugar que no parque de diversões. 
No entanto, havia uma diferença muito grande: não estava 
em ruínas. Era uma torre alta e forte, que parecia 
indestrutível.  

Os três perceberam a diferença, mas não comentaram 
nada. Caminhavam em silêncio e com muita atenção. 
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Todos observavam o campo ao redor para ver se viam 
alguém ou alguma coisa.  

Quando chegaram à base da torre, viram uma grande 
porta. Miguel e Sofia, ainda sem falar, olharam para Vitor 
e, com a cabeça, disseram sim. 

Os três apoiaram as mãos para empurrar e abrir a porta. 
Contaram até três e empurraram com tanta força que a 
porta se abriu. Quando se deram conta, estavam dentro 
da torre. 

! Vá para a #57.

#215 
è Anote na sua agenda de anotações que gastou

R$27,00 e:

! Vá para a #213.

#216 
V: – Vamos logo! Vamos trocar essa letra de câmbio no 
banco. 

M: – Mas como saberemos onde fica o banco. E mais: 
como saberemos em qual banco devemos trocar a letra de 
câmbio? 
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V: – Bom… uma coisa eu sei: na época da baixa Idade 
Média, os banqueiros tinham suas bancas normalmente 
na praça da cidade ou nos grandes cruzamentos 
comerciais. Então… acredito que devemos seguir o fluxo 
de pessoas e ir para onde a maioria delas está indo. Assim, 
provavelmente chegaremos à praça ou, na pior das 
hipóteses, no centro da cidade (o que normalmente era a 
mesma coisa nessa época). 

S: – Vitor, você disse que os banqueiros tinham as suas 
bancas na praça. Será que deram o nome de banco por 
causa disso? – perguntou Sofia, curiosa com a ligação que 
tinha feito entre as palavras. 

V: – Dizem que esse é um dos motivos. Eles ficavam no 
centro das cidades e nos bancos, aí as pessoas falavam que 
iam no banco. Inclusive, ainda hoje, você pode ver que no 
centro das cidades, junto da praça principal, normalmente 
têm agências de bancos. Essa é uma herança dessa época, 
quando os bancos foram criados!  

Os três seguiram até chegarem em uma grande praça que 
ficava no fim da rua. Ao chegarem, Vitor não se conteve: 

V: – Pessoal, vamos entrar na catedral de Santa Maria Del 
Fiore! Imagina se encontramos Brunelleschi lá dentro 
construindo a cúpula da igreja!  

M: – Aff, Vitor! Fala sério! Você quer mesmo ir lá? Não era 
você que estava empolgado para ir ao banco trocar a letra 
de câmbio? 

V: – É que isso é uma oportunidade única… 
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! Se você NÃO FOI à catedral e quer seguir procurando 
um banco, vá para a #116.

! Se você já foi à catedral e quer seguir procurando um 
banco, vá para a #70.

#217 
V: – Com licença, senhor, o que está acontecendo aqui? 
– Boa tarde, rapaz, não acho uma boa ideia você se meter
nessa discussão. Os comerciantes e os cidadãos estão
brigando por causa do aumento dos preços.

M: – Mas por que os preços aumentaram? 

– Ah, essa é uma longa história e que não me diz respeito.

V: – Mas por que não diz respeito ao senhor, senhor 
soldado? 

– Nós, os soldados das legiões, não recebemos nosso
salário em dinheiro, então essas brigas e altas dos preços
não nos afetam.

V: – Hum, que interessante! Mas, me diga, como vocês 
recebem o salário de vocês e como fazem para comprar as 
coisas se não usam dinheiro? 

– Nós recebemos em sal, e, por isso, a alta de preços não
nos afeta. As pessoas que usam dinheiro é que estão
sentindo o efeito dessa inflação.

S: – Nossa! Mas até aqui em Roma vocês têm inflação? 
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– Sim, isso é o que as pessoas dizem. Eu só sei que, para as
minhas compras, eu continuo trocando o meu sal pelos
produtos do mesmo jeito.

! Para tentar descobrir mais informações com o 
soldado, vá para a #200.

! Apenas se você sabe o que significa SALRIUS, vá para
a #185. 

! Se você quer falar com as pessoas na rua, vá para a 
#220.

#218 
V: — Vamos querer três passaportes do parque, moça! 

Atendente: — São R$60,00, e aqui estão. Guardem bem 
com vocês esses passaportes, pois em cada brinquedo que 
forem, ele será carimbado. Se vocês o perderem, terão de 
comprar um passaporte novo, ok? 

S: — Pode deixar, moça! Nós vamos cuidar bem direitinho. 

Sofia abriu a sua bolsa e já guardou o seu passaporte.  

V: — Nossa, já gastamos mais da metade do dinheiro que 
meus pais deram...  

M: — Vitor, não fica triste com isso, nós compramos o 
passaporte. Isso significa que não precisaremos mais 
gastar nem um real com brinquedos, e ainda temos 
R$40,00 sobrando. Mesmo que depois a gente faça um 
lanche, ainda acho que não vamos gastar tudo.  
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Miguel, que era muito bom em economizar dinheiro, 
tranquilizou Vitor com essa explicação. 

è Anote na sua agenda que você gastou R$60,00.
è Anote que você possui três passaportes do parque.

Com o passaporte comprado, era a hora de começar a 
aproveitar. Ao sair da bilheteria, Vitor, Sofia e Miguel 
enxergaram o imenso parque à sua frente. Era tão grande 
que, para todos os lados, só viam brinquedos e mais 
brinquedos. 

S: — E agora, aonde vamos? 

V: — São tantas opções que nem tenho ideia de qual 
escolher. 

M: — Que tal escolhermos entre: 

! Lanchonete, vá para a #136.
! Loja de souvenirs, vá para a #81.
! Carrossel, vá para a #21.
! Barco Viking, vá para a #2.
! Roleta dos Mistérios, vá para a #50.
! Xícaras, vá para a #99.
! Montanha-Russa Radical, vá para a #20.
! Casa dos Espelhos, vá para a #115.

#219 
M: — Nós brincamos, sim, moça, olha o nosso passaporte! 
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Miguel falou e pegou seu passaporte para mostrar que ele 
já estava carimbado. No entanto, quando abriu o 
passaporte, todos levaram um grande susto. Não havia 
nenhum carimbo. Vitor não aguentou e falou para a moça: 

V: — Como assim não tem nenhum carimbo? Isso é 
impossível! Nós brincamos, sim!  

Miguel repetiu o desafio para a moça. 

— Não, menino. Infelizmente, esse desafio não faz parte 
aqui da Roleta dos Mistérios… Vocês querem ou não 
experimentar responder algum desafio? — perguntou a 
moça. 

! Vá para a #222.

#220 
Vitor, Miguel e Sofia caminharam por uma rua estreita e 
decidiram falar com um comerciante de vasos que estava 
em frente à sua loja. 

M: – Boa tarde, senhor. Por que as pessoas estão 
reclamando, o que está acontecendo? 

– Olha, rapaz, não sei se você vai entender, mas vou tentar
te explicar, porque quem sabe assim você fala disso para
seus pais e eles param de culpar os comerciantes pelo que
está acontecendo.

M: – Pode falar, senhor, vamos nos esforçar para 
entender. 
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– Muito bem. É o seguinte: Os denários são feitos de
electrum, que é uma liga de ouro e prata fundidos e depois
transformados em moedas. Antes, eram feitos com uma
parte de ouro e uma parte de prata e podia-se comprar um
vaso desses com um denário. Agora, os denários são feitos
com 3 partes de prata e uma parte de ouro, ou seja, eles
têm menos ouro que antes e, por isso, valem menos.

S: – Então as pessoas estão reclamando porque os 
denários valem menos? 

– Elas estão reclamando que as coisas estão mais caras.

V: – Mas isso não é a mesma coisa?

– Na realidade, é a mesma coisa. Mas as pessoas não estão
entendendo que tivemos que subir os preços porque a
quantidade de ouro que vinha em um denário antes não
vem mais agora, e é por isso que para termos a mesma
quantidade de ouro que tínhamos antes precisamos de
duas moedas e não uma. Vocês entenderam?

Relação de ouro e prata nos denários 

½ prata + ½ ouro = 1 denário antes 

¾ prata + ¼ ouro = 1 denário agora 

Para obter a mesma quantidade de ouro equivalente a três 
moedas de denários de antes, é preciso juntar quantas 
moedas de denários de agora? 

! Vá para a # que tem o número igual à quantidade de 
moedas que responde à questão acima.
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#221 
As pulseiras ficavam expostas em uma vitrine trancada 
com uma fechadura. Junto da vitrine e do balcão das 
pulseiras, ficava um moço vestido com uma roupa 
parecida com a da recepcionista da loja. A roupa dele era 
preta e também tinha linhas que se moviam. As linhas 
saiam de sua roupa, passavam pela vitrine das pulseiras, 
ficavam mais brilhantes, depois percorriam toda a loja em 
uma velocidade incrível e voltavam para a roupa. 

V: — Olá moço, gostaríamos de saber como funciona a 
pulseira, você pode nos explicar? — perguntou Vitor. 

— Claro que posso! Estas são as pulseiras time-lapse. Elas 
têm esse nome porque, segundo os desenvolvedores, 
conseguem identificar locais que apresentam vestígios de 
oscilações temporais. É claro que essa tecnologia ainda 
está em fase de testes, mas nós aqui do parque resolvemos 
apostar nessa inovação! Querem aproveitar e comprar 
pulseiras para vocês? 

Miguel era muito detalhista e, antes que fosse possível a 
Vitor e Sofia responder, ele perguntou: 

M: — Entendi… Mas moço, me explica melhor como a 
pulseira funciona. 

— Ela funciona assim: quem compra, depois de pagar, 
passa aqui comigo. Escolhe uma da vitrine, eu pego, coloco 
no pulso e ativo a pulseira com meu código de operador. A 
partir da ativação, ela brilhará sempre que estiver aqui no 
parque perto dos brinquedos. Quando estiver perto de um 
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local com vestígios de oscilação temporal, ela começará a 
brilhar mais forte.  

V: — Ok, e porque as pulseiras ficam fechadas com chave 
dentro de uma vitrine se elas são um dos itens mais 
baratos da loja?  

Essa era realmente uma pergunta intrigante, pois não fazia 
sentido o item mais barato da loja ficar guardado com 
tanta segurança.  

— Mesmo que as pulseiras time-lapse sejam um 
dispositivo em fase de testes e desenvolvimento, existe um 
relato de uma pessoa que diz ter viajado no tempo, 
ativando um desses locais com vestígios de oscilações 
temporais que a pulseira indicou. Por isso, nós passamos a 
manter o registro de todos os compradores e da hora em 
que eles compraram a pulseira. Se quiserem ver mais sobre 
esse caso, acionem o botão do jornal que aparece no canto 
esquerdo da sua tela. 

Nesse momento, os três amigos levaram um susto. Eles já 
estavam tão acostumados com a loja e com todo aquele 
ambiente, que nem se lembravam mais de estar com 
aqueles óculos.  

Ao observarem o canto esquerdo da tela, perceberam que 
existia uma espécie de botão com um jornal brilhando. 
Vitor olhou para o botão e o acionou com o botãozinho 
lateral dos óculos. 

! Vá para a #135.
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#222 
V: — Ok, moça! Nós queremos responder a um desafio. 

A roleta girou, girou, e caiu no desafio: 

"Em um haras existiam 40 cavalos. Depois de um ano, esse 
número dobrou e, no ano seguinte, cresceu em mais 14 
cavalos. Quantos cavalos existem no haras no fim do 
segundo ano?" 

! Se você sabe a resposta para o desafio, vá para a # 
que tem o número igual à resposta.

! Se você não sabe a resposta, vá para a #189.

#223 
è Anote na sua agenda de anotações que gastou

R$40,50 e:

! Vá para a #213.

#224 
Ao atravessarem a porta, se depararam com uma loja 
muito diferente. Não havia paredes, o chão brilhava e dava 
para ver várias prateleiras com mil coisas e várias pessoas 
passeando entre elas. 

Ao passar pelas prateleiras, eles viram um mapa do 
parque; só que era um mapa diferente. Ele tinha formato 
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de pergaminho e, quando o abriram, dava para ver todos 
os brinquedos em cima do papel como se fossem de 
verdade. Também viram o boné do parque, e a tal pulseira 
que brilhava quando chegava perto dos brinquedos.  

Viram também uma prateleira de bichinhos de pelúcia. O 
mais engraçado é que todos os ursinhos tinham uma 
correntinha com um pingente de ampulheta. Dentro da 
ampulheta, a areia brilhava. Era tudo muito bonito. Entre 
várias cores de areia que brilhavam, havia um único 
ursinho que tinha a areia verde. O ursinho não parecia ter 
nada de especial, mas ser o único com o brilho verde… isso 
era curioso. 

Depois de passearem pela loja, Vitor, Sofia e Miguel 
decidiram ver a lista de preços das coisas: 

Mapa do parque 3D = R$10,00 

Boné  = R$30,00 

Pulseira mágica = R$5,00 

Bichinhos de pelúcia = R$20,00 

Essa pulseira era especial. Diziam que brilhava mais forte 
perto dos lugares mágicos do parque. Tudo bem que 
lugares mágicos não existem de verdade, mas… 

! Se você quiser comprar algum dos itens, vá para a #96.
! Se você quer examinar melhor o mapa, vá para a #161.
! Se você quer examinar melhor o boné, vá para a #53.
! Se você quer examinar melhor as pulseiras, vá para a 

#221.
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! Se você quer examinar melhor os ursinhos de pelúcia, 
vá para a #130.

! Se você quer ir embora da loja, vá para a #17.
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Todos	os	direitos	reservados	à	
INTUS	FORMA	CURSOS	LIVRES	LTDA.	

Visite	nosso	site:	
www.intusforma.com.br	

contato@intusforma.com.br	
Tel.	(55)	(51)	3398-7819	



t e c n o l o g i a   v i v e n c i a l

Um livro estranho…

Já começo avisando: este é um livro diferente.
Se você pretende ler um livro que começa na primeira página 
e acaba na última, que tem uma história com começo meio e 
fim bem definidos, ou que você saberá tudo que aconteceu, 
esqueça este livro! Aqui a você construirá sua história. 
E o final da história? Depende. Depende do que? Das suas 
escolhas. Neste livro você vai avançar e voltar nas páginas, 
poderá fazer diversos caminhos e ter muitos finais. Quantos 
finais existem? “X”, onde X é um número indefinido que você 
terá que descobrir lendo (ou se amar matemática, poderá até 
montar uma equação para descobrir).

9   7 8 8 5 6 7    2 0 2 1 0 5
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