
          Ottie e os Amigos 

 Era uma vez, uma lontra jovem e divertida que adorava passear, a Otiie, mas que 
tinha uma grande problema…não sabia nadar. A Ottie passava dias e dias a imaginar 
como seria nadar com a família e amigos pelos horizontes do oceano. O maior desejo era 
aprender a nadar sem medos, então, sozinha aventurou-se pela floresta até encontrar um 
lago comprido.  

 Quando estava prestes a colocar o pé, apareceu de repente o monstro Locky e viu 
que a Ottie estava muito aflita e decidiu ajudá-la.  

 Após várias horas a praticar, a Ottie finalmente conseguiu aprender a nadar. Muito 
contente convidou o Locky para um passeio de barco pelo oceano.  

 O dia chegou, e os dois amigos contentes entraram no barco. O dia estava 
cinzento, o mar um pouco agitado e o frio fazia-se sentir. Repentinamente avistou-se uma 
onda gigantesca em direção ao barco. 

 A Ottie e o Locky agitados e desesperados tentam procurar um abrigo dentro do 
barco para evitar cairem ao mar. Vêm um esconderijo debaixo das escadas e tentam lá 
chegar antes da catástrofe, mas não foi o suficiente e os dois escorregam em direção à 
água. 

 A tentar nadar,  abalados e cansados, sentem alguma coisa a tocar nos seus pês, 
sobressaltados espreitam para o fundo do mar, mas não conseguem ver nada. Tempo 
depois, avistam um tentáculo cor de rosa e assustados começam a nadar o mais rápido 
que conseguem. Entretanto os tentáculos agarram na Ottie e no Locky, era um polvo 
gigante, o Kraky, que os estava a tentar salvar do mar bravo.  

 Exaustos e assustados de tanto nadar, ficaram aliviados por um polvo os salvar. O 
Kraky é meigo, carinhoso e o melhor nadador do mundo. 

 Para se conhecerem melhor, o Kraky leva os seus novos amigos a um lugar mágico 
e incrível o Jurassic Aqua. Uma terra muito divertida, com escorregas, água, árvores e 
cascatas. 

 Ao chegarem à ilha os três amigos foram logo em direção às aventuras e 
realmente deram conta que apesar da onda gigante, conseguiram fazer uma nova 
amizade e encontrar a melhor terra de diversões para passar o dia.  

 E tu, queres conhecer a ilha o os três amigos? 

E tu? Tens medo porque não sabes nadar? Não precisas de te preocupar, não é 
preciso saberes nadar para te divertires na Ottieland. 



