


GC34M0V - O tesouro da PeninhaGC34M0V - O tesouro da Peninha

Nesse ponto terás que ter
Uma luz para saber
Que caminho irás tomar
Para a tua jornada começar.

Saindo da Peninha irás seguir
O teu percurso sem cair
Seguirás o teu caminho
Sabendo qual o destino...

Nas ruínas terás que entrar
E com o teu poder especial
Encontrar
Não a presença do mal,
Mas a indicação 
Para a tua continuação.

Seguindo o teu caminho
E das ruinas saindo
O trilho indicar-te-à
E ao tesouro te levará

Na floresta negra terás que entrar
E o próximo ponto encontrar,
O Rochedo terás que subir
e a proxima pista descobrir

Seguindo caminho fechado
Sentes as àrvores a ranger
É um lugar assombrado
Mas não terás que ter nada a temer

Com a madrugada a chegar
O Rei terás que encontrar
Só ele te irá dizer
O melhor caminho a escolher

O trilho terás que seguir

E o refletor descobrir
O Rei te irá dizer
Os metros a percorrer

Para o reflector encontrar
No trilho certo terás que seguir
E para o chao teras que olhar
Para que  ele não te faça caír

Com a próxima pista dada
O trajecto terás que ajustar
E sem qualquer coordenada
Tentarás não te assustar.

O X terás que encontrar
Com a luz branca a apontar
E na àrvore marcada irá estar
Mais uma pista para continuar

Se escutares vais ouvir
O silêncio que vai pairar
Na pior das hipóteses vais fugir
Pois o rugir das árvores te vai assustar

Para a pista encontrar
A mão vais ter que meter
Mas no fundo uma surpresa irá estar
Acredito que te vai surpreender

Seguindo de volta ao caminho
De regresso pareces estar
Mais ainda falta mais um bocadinho
Para o próximo susto teres que apanhar

Novamente a Luz azul irás usar
Para à próxima pista chegar
Não será dificil detectar

Uma vez que um pró te estarás a tornar

Na linha dos olhos se vai esconder
Uma caixinha para  encontrar
A proxima pista irá conter
Para a tua jornada continuar

Seguindo o caminho
Na escuridão que ensurdece
Terás de estar atento ao trilho
Que à Esquerda te aparece...

Depois de ligeiramente desceres
Ao próximo esconderijo irás dar
Uma beleza nao esperes
Pois talvez um grito irás dar...

De volta ao estradão
e em silêncio seguir
presta atenção 
pois o barulho da àgua vais ouvir...

Uma nova pista vai surgir
Se junto ao V.G procurares
Para a àgua não tens que ir
Nem é preciso nadares
Ao final estamos a chegar
Para o grande tesouro encontrar
Logo agora que até parecia
Que estavas mesmo a gostar

Seguindo caminho, pelo estradão
Irás ver um reflexo
Com a tua luz fará um clarão
Mas não fiques perplexo

É apenas mais um ponto
Que te irá ajudar
Nesta tua missão que mais parece um conto
De bruxas para assustar

No penúltimo ponto terás que estar
Para a última pista encontrar
Uma vez aqui não podes negar
Muito em breve o tesouro vais ver brilhar

Subindo a estrada pois então
Não seria sempre a descer
É desta vez que vais ter na mão
Um tesouro mesmo a valer

Numa clareira terás que entrar
Para ao GZ poderes chegar
O tesouro final está-te a esperar
Mas para isso terás que o encontrar
Na toca onde terá na mesma que ficar.

 

Com as coordenadas iniciais irás encontrar, a primeira pista  para te ajudar;


