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Faça o Download da Aplicação 
Interativa “ŠKODA Magic Book” 
e veja a história ganhar vida.





Era uma típica manhã familiar.
O pai apressava a Laura e o Klement,
enquanto a mãe saía para o trabalho.
“Vocês os dois”, chamou o pai, “acabem o 
pequeno almoço e despachem-se.”
“Vejo-vos mais tardeee”, disse a mãe, 
acenando enquanto saia a correr pela porta.
“Agora vão e lavem os dentes, crianças”
disse o pai.
“Simmm pai”, disseram os gémeos, 
cansados.

Qual é o teu pequeno 
almoço favorito?





“Lavem os dentes, escovem o cabelo...nha nha nha”, 
disse a Laura, enquanto fazia uma cara engraçada.
“É a mesma coisa todos os dias”, disse o Klement,
um pouco irritado, “oh bem”.

Mas o que as crianças não sabiam era que a
Mãe e o Pai tinham preparado uma surpresa
para eles nessa noite!

Que tipos de escovas vês?





Depois de um longo dia, ao fim da tarde,
saíram no carro.
“Onde é que vamos?” Perguntou o Klement,
enquanto os pais conduziam para o destino 
secreto.
“Vocês já vão ver”, disseram a mãe e o pai, a pis-
car o olho.
Estava muito trânsito, mas as crianças 
divertiam-se a ver os diferentes tipos de veículos.
“Olha, uma ambulância!”, Disse a Laura.
“E aquele o que é? 
Um misturador de cimento?”, 
perguntava o Klement.

Que tipos 
de veículos vês?





Finalmente chegaram à maior tenda que Laura e o Klement
já tinham visto.

“Chegamos”, disseram a mãe e o pai, “Chegamos ao Cirque du Soleil!”
“O que é o Cirque du Soleil?”, Perguntou a Laura.
“É um espetáculo maravilhoso”, disse a mãe e o pai, “Surpresa!”
“Hurray!”, Gritaram as crianças. Eles estavam tão felizes.
“Foto de família!”, Disse o Klement. E tiraram uma fotografia linda
em frente à enorme tenda colorida, para relembrar a sua visita.

De que cor é a tenda?



No interior da tenda, a banda começou a tocar. As luzes coloridas
e o fumo enchiam o ar enquanto os artistas começavam a aparecer.

“Olhem para as roupas brilhantes!”, Disseram os gêmeos.
“Uau!” Disse a Laura enquanto os corajosos acrobatas pareciam voar
através do ar, “como é que fazem isto?”
“E como é que fazem aquilo? E aquilo?” Ria o Klement 
enquanto via os artistas a fazer acrobacias.
“É mesmo incrível!”, Disse o pai.



Quantos artistas 
consegues ver?





“Isto foi como um sonho”, disse o Klement 
depois da apresentação.
“Ohhh, eu gostava que continuasse”, 
disse a Laura.
Estava uma noite enevoada, 
e a mãe decidiu ligar as luzes de nevoeiro.
“Ora, aqui estão as luzes do palco”, disse ela.
“E aqui está a música”, disse o pai 
enquanto ligava o seu telefone ao carro.

A névoa, as luzes, a música, a atmosfera e 
as maravilhosas memórias do espetáculo 
misturaram-se. Agora as crianças sentiam-se 
mesmo como se o circo tivesse continuado 
e como se elas fizessem realmente parte do 
espetáculo. 

Que tipos de jogos 
costumas jogar no carro?





Mais tarde, os gémeos deitaram-se na cama a pensar no espetáculo.

“Achas que a vida real podia ser como um espetáculo do Cirque du Soleil?”
perguntou o Klement, enquanto olhava para as estrelas cintilantes.
“Eu não sei”, disse Laura, “mas se usarmos a nossa imaginação...
Eu acho que só poderia ser.
Eu também disse Klement sonhadoramente.
E mal podiam esperar por uma nova manhã para descobrir.

Que tipos de brinquedos 
consegues ver?





Na manhã seguinte, estavam de volta 
à rotina habitual, mas agora as crianças 
sentiam-se inspiradas pela sua experiência 
maravilhosa.

“Vamos, Klement”, disse Laura,
“vamos jogar!”
Primeiro eles imaginaram que os 
cereais eram crobatas. Os flocos de 
cereais saltaram e saíram da caixa numa 
espetacular acrobacia em direção à tigela. 
E parecia que estava mesmo a acontecer.

“De que é que se estão a rir?”, 
Perguntaram a mãe e o pai!.

O que consegues 
imaginar?





Os gémeos correram para o quarto  a imaginar o que ia acontecer 
depois.
“Ainda nada”, disse a Laura enquanto dava uma palmadinha no colchão.
“Vamos ver”, disse o Klement, enquanto afofava uma almofada.

Eles pensaram o mais que podiam para criar uma nova cena nas suas 
cabeças. A almofada começou um número acrobático, a soltar penas 
por todo o lado. E as meias impertinentes e as calças insolentes 
davam cambalhotas por toda a cama. Felizmente, as camisas eram 
bem comportadas e o pijama educado ajudou as crianças a arrumar as 
coisas.

Quantos tipos de roupas consegues ver?





Os gémeos viram as coisas mais extraordinárias a 
acontecer na casa de banho.

“Ei, olha!”, Gritou a Laura enquanto via a pasta de 
dentes saltar para fora do tubo e em direção 
à sua escova.
Então a esponja rosa e o sabão azul criaram uma 
cena maravilhosa.

“Bravo, esponja!”, Gritou o Klement.
“Muito bem, sabão!”, Gritou a Laura.
“Olha!”, Disse a Laura, enquanto as coisas do banho 
aplaudiam descontroladamente.
“E que tal uma dança?”
Diz Klement enquanto agarra no roupão de banho.

Quantos utensílios 
de casa de banho vês?





A Laura e o Klement tiraram o roupão de 
banho e desceram as escadas.
Então começou outro espetáculo
em que os chapéus, os casacos e as botas 
eram os bailarinos.

“Magnífico!”, Disseram os gémeos.
O corredor parecia ter-se transformado 
num palco brilhante.

Que música achas 
que as roupas 

estão a dançar?



A Laura e o Klement hoje despacharam-se em metade do tempo.

“Meu Deus!”, Disse a mãe.
“Despacharam-se tão rápido!”, Disse o pai, espantado.
“A sério?”, Perguntaram as crianças, sorrindo um para o outro. E começaram
a arrumar as coisas do pequeno almoço.
“Precisam de ajuda?”, Perguntaram a mãe e o pai.
“Não, obrigado”, disseram os gémeos, alegremente. 
Eles sabiam que, se usassem o poder da imaginação, 
poderia ser sempre hora do espetáculo em casa!

Consegues imaginar 
qual seria o teu espetáculo?





LAURA & KLEMENT 
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