


Olá! Este ano eu e meu amigo Tulipito
 resolvemos esconder seu ninho de uma forma 

ainda mais desafiadora! 
Você deverá desvendar uma série de enigmas 

e cumprir alguns desafios 
para encontra-lo dentro de sua casa! 

Para começar sua caçada você deve
 seguir as pegadas do coelho da páscoa 

até sua primeira pista!

Boa Sorte!!!

Vamos começar este 
super caça ao ninho?

REGRAS GERAIS

Há, vejo que seguiu minhas pegadas! 
A próxima pista do coelho se esconde
 atrás deste enigma:

 Tenho quatro pés mas não sou leão. 
Gosto de receber comida mas não tenho boca. 
Adoro reunião de pessoas a minha volta
 e assim fico satisfeita.
 

Pista 1

MESA DE JANTAR

P I S T A 2

Você encontrou a segunda pista, 
mas para ir adiante você terá que cumprir 
um grande desafio de páscoa: 

Depois de cumprido o desafio 
você pode encontrar a 

próxima onde é fácil Te Ver.

TV=TELEVISÃO/ESPELHO

Pista 3

Meus parabéns!
você está indo muito bem,
mas agora as coisas vão ficar um pouco 
mais maluquinhas. 
Você deve ir até a próxima pista 
pulando como coelho. 

A próXima pista estÁ 
no nome do nosso planeta, 
no esconderijo das cenouras, 
no vaso que não  se dá descarga, 
encontre agora e sua 
alegria não será amarga.  

VASO DE TERRA/VASO DE FLORES



Pista 4
Você está próximo de seu ninho, 
mas para ir adiante você terá que
 cumprir mais um super desafio para 
me provar que você consegue ser 
um coelho de verdade:

GELADEIRA

Pista 5

Uau! Você está indo muito 
bem e agora se aproxima da 

pista final. Aqui vai um misterioso 
enigma do Coelho Sabido:

Corro pela casa inteira, 
mas gosto de dormir em pé. 

Tenho uma bela cabeleira mas 
a uso pra limpar o que está 

embaixo do seu pé. 
Ué, Ué, O que que é?

vassoura

Pista
       Final

Meus parabéns!!!! 
Você chegou na pista final!
Para poder prosseguir até o seu ninho
ainda lhe resta o grande desafio 
final Pascolino!

Muito bem! Na escuridão 
das montanhas fofinhas

 onde fácil adormecer e difícil de 
acordar, Seu ninho se encontra 

escondido vá agora e comece a sonhar!

cama/embaixo da cama




