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— Tu queres entrar no Prime Empire? — 
perguntou o ecrã.

O Jay, Ninja do Relâmpago, tinha chegado 
rapidamente ao Nível Treze desse videojogo 
lendário. De pé num salão de jogos abando-
nado, enquanto os seus amigos exploravam 
o edifício, o Jay premiu com vontade um botão.
— Claro que quero!
De repente, o jogo abriu-se como um portal. 

CAPÍTULO UM
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O Jay entrou e deu consigo numa cidade 
movimentada que nunca tinha visto na sua 
vida. Arranha-céus ultramodernos, dísticos 
fluorescentes de cores garridas, lojas bem 
estranhas, multidões de gente com roupa 
esquisita… Era tudo esmagador.
— Bem-vindo ao Prime Empire — disse um 
homem que o observava numa loja.

— Prime Empire? — questionou. O Jay mal 
podia crer que estava em jogo! Era real!
O homem fez sinal ao Jay para entrar.
— Uau! — exclamou. O Jay contemplou, 
espantado, pranchas de skate, livros de 
banda desenhada, e consolas de jogos nas 
prateleiras. 
— Esta loja é tão fixe! Quero tudo! — disse.

LWR_6705_inside_test_PT.indd   6-7 13.04.2021   09:16:08



O Jay entrou e deu consigo numa cidade 
movimentada que nunca tinha visto na sua 
vida. Arranha-céus ultramodernos, dísticos 
fluorescentes de cores garridas, lojas bem 
estranhas, multidões de gente com roupa 
esquisita… Era tudo esmagador.
— Bem-vindo ao Prime Empire — disse um 
homem que o observava numa loja.

— Prime Empire? — questionou. O Jay mal 
podia crer que estava em jogo! Era real!
O homem fez sinal ao Jay para entrar.
— Uau! — exclamou. O Jay contemplou, 
espantado, pranchas de skate, livros de 
banda desenhada, e consolas de jogos nas 
prateleiras. 
— Esta loja é tão fixe! Quero tudo! — disse.

LWR_6705_inside_test_PT.indd   6-7 13.04.2021   09:16:08



O Jay abriu logo um holograma com os 
seus dados.
— Zero? — questionou-se.
— Volta cá quando tiveres créditos — 
indicou o homem.
— Como é que vou conseguir — pensou 
o Jay. Mas nesse momento ouviram-se umas 

 — E também quero aquilo! — Apontou 
para uma guitarra elétrica pendurada 
numa parede. As cordas brilhantes 
crepitavam de energia.
— Aquilo é caro. Será melhor verificares os 
teus créditos — disse o lojista, a mostrar-lhe 
como o fazer.
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