


VISITA GUIADA 3000! 4

T. REX EM FUGA! 10

FINTA AOS BRAQUIOSSAUROS 18

DEIXEM PASSAR A UCA! 24

CONSEGUISTE! 36

CERTIFICADO 42

TESTE 43

GLOSSÁRIO 44

ÍNDICE

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer 
formato ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou sistemas 
de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão expressa por escrito da AMEET Sp. z o.o.

“Visita Acidentada” escrito por Kurtis Lee Estes
© 2022 The LEGO Group and Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. LEGO, the 
LEGO logo, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
              Manufactured by AMEET Sp. z o.o.

under license from the LEGO Group.
AMEET Sp. z o.o.
Nowe Sady 6, 94–102 Łódź – Poland
ameet@ameet.eu
www.ameet.eu
Edição original
Título: LEGO® Jurassic World™: Tour Trouble
Edição em português
Título: LEGO® Jurassic World™: Visita Acidentada
ISBN: 978–989–564–864–1
Depósito Legal: 489 591/21
1ª edição: janeiro de 2022 • Impresso na UE 
Publicado em Portugal pela Booksmile, uma chancela da 20|20 Editora. 
Rua Alfredo da Silva, 14 • 2610–016 Amadora • Portugal
Contactos atualizados e garantia incondicional de satisfação 
e qualidade em www.booksmile.pt 
contacto@booksmile.pt •     booksmile.pt
www.LEGO.com

LWR_6202_inside_PT.indd   2-3 19.10.2021   13:12:40



4

O Hudson Harper era o maior fã do Jurassic 
World. E se queria bater o recorde da corrida 
na Viela Dilofossauro, uma pista de obstáculos 
interativa com dinossauros mecânicos, tinha 
exatamente quatro segundos.

Partida, largada, fugida…
Vum!
O Hudson deslizou rapidamente por baixo da 

rajada do Dilofossauro, com todo o cuidado para 
que não ficasse todo molhado no caminho.

VISITA GUIADA 3000!
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Assim que o Hudson saiu dessa atração, 
o dono do Jurassic World, o Sr. Masrani, estava já 
à sua espera.

— Bateste o recorde! — O Sr. Masrani 
aplaudiu-o. — Queres saber o que ganhaste com 
esta vitória?

— Claro! — exclamou o Hudson.
O Simon Masrani adorava encantar e deliciar os 

visitantes. Estava tão contente por mostrar a sua 
grande ideia mais recente, a Visita Guiada 3000!

— É o equipamento mais avançado, mais fixe, 
com tecnologia de ponta, para visitar o parque! 
— disse ele.

— Espetáculo! — O Hudson exclamou. — Mas 
o que é que faz?

— Leva-te a conhecer o Jurassic World! — 
explicou o Sr. Masrani. — Só tens de assistir ao 
Visita Guiada 3000 enquanto um vídeo meu te 
faz a visita guiada.

— Mas só estou a ver este ecrã — queixou-se 
o Hudson. 

— Pois é! Não é espantoso? — continuou 
o Sr. Masrani. — O meu percurso está assinalado 
com tijolos vermelhos, basta segui-los no ecrã 
— explicou ele, antes de ligar os auscultadores 
ao Hudson.
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