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Precisas é de umas
feriazinhas no Havai, 

entendido?!
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Era uma sufocante tarde de agosto na Cidade 

dos Ratos.

Eu PEDALAVA pelas ruas de Ratázia, a resfo-

legar:

− Com mil mozarelas, o sol está 

tão forte que o ar até parece que 

treme… e o ALCATRaO pega-

-se às rodas da bicicleta que nem 

queijo derretido… tchiiit!
Os habitantes da cidade tenta-

vam refrescar-se como podiam, caminhando 

junto aos prédios em busca de SOmbra, 

abanando-se com leques, ou molhando  

a cabeça com a água das fontes.



Para me proteger do sol, usava na cabeça um 

capacete especial com sombrinha incorporada 

e no guiador da bicicleta tinha um ventila-

dor acionado pelos pedais e que me soprava ar 

fresco para a cara… ahaaa!

Estava a voltar para casa depois de um longo 

dia na redação. Quase todos os colaboradores 

do Diário dos Roedores já tinham ido de férias 

e eu estava cheio de trabalho. Tinha tanto que 

fazer naquela tarde que até levava alguns 

artigos para rever em casa!

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!

Pufff! 

Pufff! 
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O cesto da minha bicicleta estava cheio de  

documentos e manuscritos, e no suporte da 

bagagem tinha atado um monte de livros! Mas 

desculpem, ainda não me apresentei. O meu 

nome é Stilton, Geronimo Stilton , e dirijo 

o Diário dos Roedores, o jornal mais famoso da 

Ilha dos Ratos!

Estava quase a chegar, quando vi um enorme 

cartaz publicitário mesmo ao pé da 

minha casa. Nele via-se uma espetacular praia 

de areia branca, com o céu límpido e um 

mar turquesa, onde um rato em calções 

de banho fazia surfe nas ondas. Com letras de 

cor amarelo-banana, estava escrito:

VEM DE FÉRIAS AO HAVAI!

PRECISAS É DE UMAS FERIAZINHAS 

NO HAVAI, ENTENDIDO?

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!



Consegues reConheCer alguém 
neste grande Cartaz? 

VEM DE FÉRIAS AO HAVAI!

PRECISAS É DE UMAS FERIAZINHAS 

NO HAVAI, ENTENDIDO?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     

     Q
ue cansaço!
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Resmunguei com os meus botões: − Ah, não! 

Tenho lá tempo para umas feriazinhas!

Eu tenho e de trabalhar!
Quando cheguei a casa, 

entrei a cambalear com o 

peso da pilha de livros, 

documentos e manuscri-

tos que tinha trazido do 

escritório. Antes de me 

pôr a trabalhar, coloquei 

diante da janela, orienta-

da para a minha secretária, 

uma VENTOINHA  que 

funcionava com energia solar. 

Depois arranjei um copázio de sumo 

de laranja com uma sombrinha de 

papel, uma bacia de gelo para refrescar as patas, 

e à cabeça atei um saco de gelo!

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!

   
   

   
   

  Q
ue calor!



Consegues reConheCer alguém 
neste biplano?
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Depois fui abrir a janela para deixar entrar um 

pouco de ar. Foi então que reparei num biplano 

amarelo-banana que voava no céu azul, arras-

tando atrás de si uma enorme FAIXA 

publicitária. Nela estava escrito, em letras 

amarelo-banana:

Voltei para a minha secretária, a resmungar 

com os meus botões: − Ah, não! Tenho lá tem-

po para umas feriazinhas! Eu tenho e de 
trabalhar!
E fiquei sentado a trabalhar até anoitecer. De-

pois bocejei e espreguicei-me: – Está na 

altura de fazer uma pausa!

VEM DE FÉRIAS AO HAVAI!

PRECISAS É DE UMAS FERIAZINHAS 

NO HAVAI, ENTENDIDO?

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!



Sentei-me em frente da televisão a ver o te-

lejornal, mas, precisamente quando estavam a 

apresentar as notícias mais importantes do dia, 

o ecrã crepitou, estremeceu e apagou-se. Quando 

voltou a acender-se, APARECEU uma locuto-

ra com uma blusa de cor amarelo-banana, que 

anunciou numa voz af lautada : 
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Consegues reConheCer alguém 
neste programa televisivo?

  V
EM DE FÉRIAS AO HAVAI!

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!
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– Caro telespectador, não sabes o que hás 

de fazer este verão?

Apaguei a televisão: − Ah, não! Nem falar nisso 

é bom! Tenho lá tempo para umas feriazinhas! 

Eu tenho e de trabalhar!
Levantei-me para voltar para a secretária, mas 

mal me tinha sentado quando a campainha tocou. 

Abri a porta e dei comigo diante de um vaso  

de cor amarelo-banana que tinha dentro uma 

palmeira…

Nas FOLHAS da palmeira estavam pendura-

dos muitos embrulhos atados com uma fita de 

cor amarelo-banana.

VEM DE FÉRIAS AO HAVAI!

PRECISAS É DE UMAS FERIAZINHAS 

NO HAVAI, ENTENDIDO?

Precisas é de umas feriazinhas no Havai, entendido?!
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