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Junta-te ao Owen Grady, à Claire Dearing e a toda uma 
variedade de dinossauros neste livro de histórias com 
muita ação LEGO® Jurassic World™ à mistura. Com três 
aventuras épicas, vais dar por ti a correr com Raptors, 

a ir aos céus com Pteranodontes e a descobrir o tesouro 
mais especial e valioso deste parque temático. 

Será que vais sobreviver?

Descobre outras aventuras LEGO® Jurassic World™:

Operação: Operação: 
SobrevivênciaSobrevivência
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INTRODUÇÃO

Comportamento Animal, estão sempre a postos 
para resolver problemas ou fazer salvamentos 
arrojados!

Na primeira história, os Pteranodontes fugi-
ram! É então que o Vic Hoskins, Coordenador da 
Segurança, e a sua equipa, tem oportunidade de 
exibir as manobras mais ousadas… em pleno ar!

Na história seguinte, a Claire e o Owen têm 
de impedir uma jovem atriz de se meter em 
sarilhos, quando ela tenta aproximar-se demais 
dos Velociraptors e dos Estigimoloques na sua 
visita à Ilha Nublar. 

E, para terminar, vem descobrir um achado 
precioso com o Owen, a Claire e o dono do par-
que, o Sr. Masrani, antes que o caçador de tesou-

ros Sinjin Prescott se atire ao prémio.
Não há mesmo tempos mortos 

no Jurassic World!

O Jurassic World é um parque temático com 
tecnologia de ponta que promete aventuras 
assombrosas, sempre com dinossauros verda-
deiros! Mas para a equipa que trabalha nesta 
gigantesca atração, cada dia é uma proeza de 
equilíbrio monumental entre manter os visi-
tantes do parque em segurança e os dinossau-
ros controlados. O que vale é que a Claire Dea-
ring, Gestora das Operações de Assistência ao 
Parque, que acha sempre que consegue tudo, 
e o despachado Owen Grady, Consultor de 
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— A Operação Céu ao Alto pode avançar! — 
gritou o Vic Hoskins, Coordenador da Segu-
rança, para a sua leal equipa.

Sem dizer palavra, cada operacional da segu-
rança correu para o seu posto; uns apertaram 
o cinto nos helicópteros; outros montaram-se 

FAZ TUDO PARTE 
DO PLANO

em drones, preparados para ladear o chefe em 
perfeita formação.

O Vic montou no seu drone, pôs o capacete 
e ligou o microfone.

— Quem é mais esperto do que um T. rex?
— Somos nós! — berrou a equipa em 

uníssono.
— Quem é mais esperto do que 

um Velociraptor?
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mas tinha imenso orgulho na sua equipa... até 
daqueles que gostavam mesmo de dinossauros. 
Tornou a berrar a plenos pulmões: 

— Quem é mais rápido do que um Galinho 
Mimo?

Antes que a equipa pudesse responder, as 
comunicações foram interrompidas pela Sala de 
Controlo. «Coordenador, os Pteranodontes fugi-
tivos ainda sobrevoam o aviário.»

— Nós conseguimos! Vamos lá apanhar 
dinos voadores!

— Senhor Coordenador? — disse outro 
guarda pelo intercomunicador. — É que os 
Pteranodontes não são dinossauros, mas sim 
répteis voadores.

— Então está bem — disse o Vic, a pensar 
como haveria de motivar a equipa. — A nossa 

— Somos nós! — berraram ainda mais alto.
— Quem é que é mais rápido do que um 

Estegosauro?
— SOMOS NÓS! — berraram altíssimo.
— Com todo o respeito — afirmou um dos 

guardas pelo intercomunicador —, a velocidade 
máxima do Estegosauro é de apenas oito quiló-
metros por hora. Seria melhor uma comparação 
assim: «Quem é que é mais rápido do que um 
Galimimo?», pois ele consegue atingir oitenta 
quilómetros por hora.

— Então está bem! — O Vic respirou fundo. 
Conduzia os subordinados com pulso de ferro, 
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