
Eu vou apresentar…



A aventura no

GameBoy

Autor do livro: Fernando Pinto Amaral

Ilustrações de: Laura Amaral



Numa cidade, existia um menino chamado David, 

que vivia com os seus pais numa casa moderna. 

David era muito divertido, o que ele fazia era 

brincar com os seus amigos, com os seus brinquedos 

e jogos de tabuleiro. Ás vezes, ele contava o tempo 

em que o semáforo estava verde e quanto tempo é 

que estava vermelho. Mas, havia uma coisa que ele 

queria muito e um dia, os pais dele deram-lhe…



Era um GameBoy! A partir desse dia, David deixou de brincar e 

passou a jogar Game Boy! No início, ele não jogava muito bem, 

mas com o tempo, ele foi se adaptando aos controlos da consola e 

passou a jogar melhor! 



Mas, havia um que ele não 

conhecia, mas passou a adorá-lo: 

Os personagens eram variados, alguns ele já 

conhecia como:

Os Digimons O Simba (do Rei Leão) O E.T



O Rayman



Numa noite, David 

desejou a uma estrela 

cadente para viver 

aventuras iguais às do 

GameBoy! Depois, David 

adormeceu à espera que 

o seu sonho se realizasse.



A meio da noite, David foi acordado por uma bruxa 

chamada Axurba que disse que se David lhe desse o 

seu cão de peluche que ele tinha desde os três 

anos, ela realizaria todos os desejos que ele 

tivesse. David caiu na tentação de lhe dar o 

peluche, e então a Bruxa levou o cão de peluche 

consigo. David achava que tinha sido só um sonho e 

então voltou a adormecer.



No dia seguinte, David viu que estava num 

mundo diferente do seu, e então, ele começou 

a andar sem ele querer, e então ele percebeu 

que o seu desejo de ir para o GameBoy se 

tinha realizado! Ele foi passando todos os 

níveis, até que chegou no nível final.



No nível final, David tinha que enfrentar um 

monstro roxo de cinco olhos e oito tentáculos. O 

monstro era muito forte e David não conseguia 

enfrentá-lo e ele estava na sua última vida. 

Depois de muita luta com o monstro, apareceu 

uma fada que salvou David do monstro e 

mandou-o de volta para o mundo real, mas, ele 

estava numa casa diferente da sua…



David reparou que estava na casa da menina 

que jogou no GameBoy onde ele estava preso 

e então David pediu-lhe pra ela levá-lo a casa 

e ela assim fez. No fim, David voltou para casa 

e como já era de noite, ele foi dormir e no seu 

quarto, ele viu o cão de peluche que ele tinha 

dado à bruxa.



Fim


