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Ganha livros O Símbolo da Profecia Maia
Por SAPO Kids, 16 de Maio de 2011

Os primos mais aventureiros de
sempre estão de volta e preparamse para te levar na nona aventura,
que desta vez, acontece no México!
Alguém envia a André uma
mensagem electrónica com um pedido
de ajuda urgente, contendo um
estranho vídeo e um símbolo
enigmático: duas mãos vermelhas.
Convencido de que Beatriz, uma
colega de escola, foi raptada algures
num país tropical, o jovem pede ajuda às primas Ana e Maria, para resolver o
mistério.
E é assim que tudo começa...
Espreita aqui, em exclusivo, algumas páginas do livro!
COMO GANHAR 5 LIVROS O SÍMBOLO DA PROFECIA MAIA?
Se és fã desta colecção, sabes que estes primos vivem aventuras em diversos
locais do mundo.
Para seres um dos vencedores deste passatempo, elabora uma frase criativa
com as palavras AVENTURA, PRIMOS, MÉXICO e MISTÉRIO.

Bolo na caneca »
DESCOBRIR

Envia a tua frase para: info.kids@mail.sapo.pt juntamente com o teu nome
completo, email do pai e/ou mãe e morada (para envio do prémio caso sejas um
dos vencedores).

Mãos Repugnantes »
DESCOBRIR

Boa sorte!

SAPO Kids no computador
»

Esperamos pela tua resposta até dia 29 de Maio.

Justin Bieber »

DESCOBRIR

MÚSICA

Todos os vencedores serão contactados por email.

Escreve aqui o teu mail
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