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Querem ajudar as Tea Sisters  
nesta nova aventura? Não é difícil, 
basta seguir todas as indicações!

Quando virem uma página com 
esta lente, tomem atenção: signifi-
ca que nessa página há um indício 
importante.

De vez em quando, faremos o 
ponto da situação, de forma a não 
esquecer nada.

Estão prontos? 

O MISTÉRIO ESTÁ  
À VOSSA ESPERA!
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Lanche 
com surpresa!

Uma toalha branca com FLORZINHAS 
cor-de-rosa adquirida num mercado de artesa-
nato local. Uma jarra de metal um pouco amol-
gada, RECUPERADA numa loja em 
segunda mão e cheia de flores frescas. Um tabu-
leiro cheio de biscoitinhos da Pastelaria 
Daisy. Dois bules fumegantes e cinco chá-
venas coloridas… naquele dia,  
a Violet tinha preparado  
o LANCHE com  
muito esmero, e quem  
quer que entrasse no  

Clube dos Golfinhos  
naquele momento não conse- 
guiria conter um OOOHHH  
de encantamento!
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De há um tempo para cá, a Violet andava 
muito entusiasmada com a procura de 
chávenas, talherzinhos e pratinhos decorados 
com que gostava de preparar pequenos bufês 

coloridos que tornavam um simples 
lanchinho num momento especial!
– Que cheirinho convidativo! – exclamou 
a Pamela ao entrar no clube de estudantes, 
seguida pela Colette e pela Paulina. – Começo 
a gostar muito destes intervalos de estudo, 
amiga!
– Que mesa fantástica! – acrescentou a 
Colette ao admirar a elegância com que a Violet  
tinha preparado o pequeno bufê. – Quase tenho 
pena de ESTRAGAR esta bela imagem ao tirar 
uma coisa qualquer do tabuleiro!
– Eu também – confirmou a Pamela antes de 
pegar num biscoitinho. – Mas não a ponto de re- 
sistir à TENTAÇÃO de experimentar!
– Fico muito contente que gostem! – respon-
deu a Violet, orgulhosa. – Mas a Nicky… onde 
está ela?

Lanche com surpresa!
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A Paulina, a Colette e a Pamela trocaram um 
OLHAR de interrogação e depois olharam 
para a porta.
– Nós SAÍMOS juntas da biblioteca, ela 
estava atrás de nós… – observou a Paulina.
– Estou aqui! – anunciou naquele preciso 

MOMENTO a Nicky ao passar a porta com 
uma grande caixa nos braços. 

Lanche com surpresa!

Está
 tudo pronto!



 – Hoje trago para o nosso lanche uma surpresa 
muito especial!
– Mas é para mim? – perguntou a Violet ao ler 
o seu nome na ETIQUETA da caixa.
– Sim! Quando vínhamos para aqui vi que o 
carteiro tinha acabado de a entregar e então 
fui a correr VERIFICAR se por acaso era 
aquela de que estavas à espera – explicou a 
Nicky, colocando a caixa aos pés da amiga. – E, 

de facto, não estava enganada. 
Olha bem de onde chega: 

LISBOA, Portugal! 
A Violet fez então um 
grande sorriso e pôs-se  
logo a retirar a fita ade- 
siva que FECHAVA  
   as abas da caixa;  

  depois, delica- 
damente, co- 
meçou a tirar  
o conteúdo 
para fora. 

Lanche com surpresa!

QuE linda!


