Ainda era manhã cedo e os bombeiros já andavam muito
atarefados. De repente, a Chefe dos Bombeiros Freya McCloud
chamou toda a gente.

— Tenho uma surpresa para vocês — anunciou a Freya toda
contente. — Hoje vamos testar um novo equipamento! Estão
prontos para começar?
— Claro que sim! — gritaram os bombeiros com entusiasmo.
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A Freya começou por lhes mostrar o novo veículo de
remoção de obstáculos.
— Num incêndio, esta buldózer enorme vai ajudar-nos
a chegar a sítios de difícil acesso — explicou ela com um
sorriso.
— Que máquina espetacular! Adorava dar uma voltinha
nela — gritou a Feldman.

— O primeiro bombeiro
a testar a buldózer será… o Bob —
anunciou a Freya.

A Feldman ficou surpreendida, mas não reclamou. O Bob entrou
logo dentro do veículo e ligou o motor. Estava confiante de que iria
passar no teste.
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