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— Queria a minha semanada, por favor — disse o 

rapaz, e entrou um homem com um carrinho de 

mão cheio de moedas de ouro.

O Olavo não era um rapaz normal de 9 anos. 

Era um rei, com um trono, a sua própria armadu-

ra e um castelo com passagens secretas e tudo. 

Melhor do que isso, até tinha uma coroa.

Semanada
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Uma coroa é muito importante. Se ele não 

tivesse uma, ias dizer: «Olha para aquele rapaz 

ali. Não vejo nada de diferente, parece um miú-

do normal.» Mas põe-lhe uma coroa na cabeça 

e dizes: «Uau! Além de ser um rapaz, é um rei! 

Aposto que se diverte muito e tem montes de 

aventuras. O que é um rei sem uma coroa?»
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Esta coroa era bastante especial porque cada 

ponta tinha uma coroazinha em cima. A coroa tinha 

coroas. Não se pode ser mais coroado do que isso. 

Não admirava que o Rei Olavo nunca a tirasse.

— Muito obrigado — disse o Rei Olavo ao guar-

da do palácio com o carrinho de mão, porque, apesar 

de ser um governante, era um rapaz muito educado.

O Rei Olavo remexeu no ouro e tirou de lá um 

grande punhado de moedas cintilantes. Todas as 

moedas tinham a cara dele num dos lados. Ficava 

sempre emocionado com aquilo.

O Olavo virou-se para a sua ajudante especial.

— Gilda, vou sair um bocadinho do castelo! — 

disse ele.



O QUÊ?

OH, SIM,
ESTÁ BEM…
ACHO EU…
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Foi isto que disse a Ministra Gilda, enquanto es-

crevia duas cartas ao mesmo tempo, uma com 

cada mão. Hás de experimentar. Não é fácil.



A Gilda andava sempre ocupada. A Gilda era 

uma adulta com um trabalho de adulta. Apesar 

do Olavo ser o soberano do reino da Olavolândia, 

precisava de um adulto para o ajudar nas partes 

mais complicadas.

Quem é que tinha de encontrar 

um urso bailarino para uma festa 

de aniversário? A Gilda. 



Quem é que tinha de escrever uma carta a 

pedir desculpa quando o urso bailarino comia o 

braço de alguém? A Gilda.

A Gilda trabalhava tanto como o Olavo brin-

cava, e o Olavo brincava bastante.

O Olavo empurrou o carrinho de mão cheio 

de moedas por um carreiro fora.

— Boa tarde! — cumprimentou o 

Rei Olavo.
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— Boa tarde, Vossa Majestade! — respondeu um 

camponês que ia a passar.

O reino do Olavo tinha camponeses, mas não, 

não eram camponeses miseráveis e a passar fome que 

se vestiam com sacos e comiam urtigas às refeições. 

Não, eram camponeses felizes, todos roliços e alegres. 

Sempre que o dia de trabalho chegava ao fim, dança-

vam na praça da aldeia pelo puro prazer de viver.

O Olavo dirigiu-se à aldeia mais próxima. 

A Olavolândia não era um país grande, pelo que 

só havia uma. Chamava-se Aldeia. Se algum dia fun-

dassem uma segunda aldeia, então a Aldeia precisa-

ria urgentemente de mudar de nome.
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O Rei Olavo foi a uma loja de doces. Havia 

montes de lojas de doces na Aldeia. 

Pegou em duas mãos-cheias de moedas de 

ouro e espalhou-as no balcão.
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— Olá, gostava de com-

prar todos os chocolates, 

barras de chocolate e doces à 

base de chocolate desta loja.

— Ou seja, o pedido do 

costume, Vossa Majestade? 

Com certeza.

Uns minutos mais tar-

de, o Rei Olavo saiu da loja 

com um monte de guloseimas 

no carrinho de mão.

E depois comprou 

tudo na loja de doces 

seguinte.

E na seguinte.

E na seguinte. 



 

 

 

 

 

Pelas 17h30, o Olavo equilibrava no seu car-

rinho uma enorme torre vacilante de chocolates. 

Despejou tudo num funil gigante, atado a um 

tubo, atado a uma roda, atada a outro tubo, atado 

a um pistão, atado a um… bem, já se percebeu. 
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É uma máquina bem complicada, o Lançador, 

Ejetor e Atirador dos Nutritivos Doces do Rei Ola-

vo. Ou LEANDRO, para os amigos.

O Rei cavalgava o LEANDRO pelas ruas da 

Aldeia, lançando chocolates em todas as direções. 

Os aldeões saíam de casa a correr e apanhavam 

tudo o que podiam. Era a parte da semana de 

que mais gostavam.









— É um rei fixe, este que temos na nossa 

terra — diziam os aldeões.

— Gasta connosco toda a semanada, ai isso 

gasta!

— Sim, porque nos adora.

E eles também o adoravam. Havia semanas 

em que o adoravam tanto que declaravam a sexta-

-feira como o Dia de Adorarmos o Rei, e toda a 

gente festejava em vez de ir trabalhar ou estu-

dar. Se corresse mesmo bem, a segunda-feira se-

ria também um Dia de Adorarmos o Rei.

Nesses dias, a Ministra Gilda murmurava 

entredentes coisas como «camponeses preguiço-

sos» e «sem desculpa», mas o Olavo não achava 

que ela estivesse a ser justa. O povo adorava o 



Rei, o Rei adorava o povo, todos adoravam cho-

colate, e ponto final.

Na sexta-feira seguinte, quando o Olavo ia 

sentar-se no seu trono à espera de que chegasse 

a sua semanada, pensou para si: Esta vida não é 

nada má. Sou um rapaz sortudo. Na verdade, sou 

tão sortudo que aposto que nunca me acontecerá 

alguma coisa má.

O guarda do palácio empurrou o carrinho de 

mão para a sala do trono.

O Olavo ficou a olhar, pasmado.

O carrinho de mão estava vazio.

— Vossa Majestade? O dinheiro desapareceu.
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Uma figura alta ergueu-se de um trono es-

curo e com picos.

— GUARDAS? PRENDAM-NO! — disse a es-

tranha personagem.

Os soldados sinistros olharam em volta, ba-

ralhados. Não havia ninguém para prender. O Im-

perador Nurbisão afundou-se de novo no trono. 

FUU HUU HUU HUU
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Sabia que não havia ninguém, mas a verdade é 

que gostava de gritar «GUARDAS? PRENDAM-

-NO!» sempre que lhe apetecia. E isso acontecia 

muitas vezes.

Há várias formas de perceber se um impe-

rador é um imperador malvado. Primeiro, olha-se 

bem para o castelo dele, muito provavelmente 

quando estás a ser levado para lá numa jaula 

nas traseiras de uma carroça.

O castelo de um rei bom é feito de pedra colo-

rida e quente. Amarela ou castanho-clara. Aquilo 

é sempre mais largo do que alto e há uma ban-

deira de cores vivas no topo. O castelo do Olavo 

era precisamente assim.



O castelo de um imperador malvado é com-

pletamente diferente. É sempre mais alto do que 

largo. É feito de pedra preta denteada e fica no 

alto de um rochedo com picos.

Só se chega lá através de um caminho ín-

greme e ventoso sem corrimãos. Os imperadores 

malvados nunca querem saber da saúde e da se-

gurança do seu povo.

O castelo do Nurbisão era mesmo assim. Só 

que o dele era supermalvado, porque estava cer-

cado por todos os lados por um fosso sem fundo. 

Os fossos sem fundo são muito raros. Provavel-

mente porque levam muito tempo a escavar.

ANTI-
DIAMANTE

DIAMANTE



Escorregas
de água
para

deslocações

    Balão 
para passeios 
   de balão

Esplanada

Cúpulas
com cores

giras



Escorregas
de água
para

deslocações

Caminho
estreito

Fosso sem fundo

Montes 
de abutres

Parte
assustadora

no topo

Montes 
de morcegos

Torreões
salientes
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Ele usava uma capa negra, calças justas ne-

gras, botas escuras e uma pequena barbicha. 

Em cima da cabeça, a sua coroa malévola eriça-

va-se em pontas pontiagudas e não brilhava. Em 

vez de diamantes cintilantes, tinha antidiaman-

tes caríssimos que sugavam e retinham a luz.

Mas a sua gargalhada destacava-o do resto 

da multidão malvada. «Buahahahaha» já estava 

muito gasto. Assim como «muhahahahaha». Por 

isso, o Imperador Nurbisão gritava um aterrador

FUU HUU HUU HUU HUU



Experimenta. Vai 

aterrorizar toda a gente 

à tua volta.

De qualquer forma, 

naquele dia o Im pera-

dor não estava para 

grandes risos. Não fize-

ra nada de muito ignóbil 

du ran  te toda a manhã. 

Depois do pequeno-

-almoço, prendera de 

propósito uma mosca 

dentro do vidro duplo 

e deixou-a andar às 
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cabeçadas entre os dois vidros 

durante pelo menos dez minu-

tos antes de a libertar. Mas 

isso praticamente não con-

tava.

— Glóbulos! O mapa! 

— exigiu o Imperador.

O Glóbulos, o criado do Imperador, apa-

receu a correr. Tinha a forma e o tamanho 

exato de uma bola de praia. Desenrolou um 

mapa sobre uma enorme mesa de madeira.

— Vê todas estas terras — disse o Im-

perador Nurbisão. — Muitas delas agora 

pertencem-me. Tantas, tantas…



O Glóbulos apontou para a ponta do mapa.

— Mas não, tipo, a Olavolândia?

— A Olavolândia! — vociferou o Imperador 

enquanto cravava um punhal no mapa. É um 

belo truque que ensinam na Escola do Mal. — 

Governada por aquele rapaz de cara redonda 

com aquela coroa reluzente ridícula que ele tanto 

adora. É um rei superfixe. Não sei porquê, mas 



40

os meus soldados sinistros não conseguem der-

rotar os guardas palacianos dele.

Lançou um olhar fulminante aos soldados 

sinistros. Eles remexeram-se um pouco e olha-

ram para o chão.

— Mas em breve… — disse o Imperador — … 

em breve chegará o dia em que aquele rapaz pa-

teta irá cometer um erro fatal! E então…

O Glóbulos e os soldados sinistros aguarda-

ram em silêncio que o Imperador terminasse.

— E então…!

E toda a gente ainda à espera.

— E ENTÃO… Como é, Glóbulos? Vai bus-

car a taça!
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— Oh! Sim, Vossa Majestade!

O Glóbulos saiu a correr da sala do trono e 

regressou apressadamente uns minutos depois 

com uma taça de fruta.
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— Como eu dizia… E então vou esmagar a 

Olavolândia tão facilmente como esmago esta 

peça de fruta!

O Imperador Nurbisão pegou numa uva e 

esmagou-a. O sumo escorreu-lhe pelo braço.

FUU HUU HUU HUU HUU 
FUU HUU HUU HUU HUU 
— exclamou o Imperador. — Vamos, riam-se todos!

FUU HUU HUU HUU HUU
O Glóbulos e os soldados sinistros riram-

-se. Mas não foi de uma maneira tão assustado-

ra como o Imperador Nurbisão. O Imperador não 



gostava que ninguém fizesse alguma coisa me-

lhor do que ele.

— Traz o meu telescópio — ordenou o Impe-

rador. — Vou vigiar o reino do Olavo. Vou vigiar 

e esperar e traçar os meus planos contra ele! — 

E com um último FUU HUU HUU HUU, o Impe-

rador fez rodopiar a sua capa e saiu a passos lar-

gos do salão.






