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Querida Bia,

Parece que a ameaça que o Rei Igor fez, 
aquando da tua última vinda a Bellua,  
se está a tornar realidade. Segundo os 
unicórnios, ele conseguiu obter o poder 
supremo, e todos dizem que agora será 
impossível derrotá‑lo. Mas tu mostraste ser 
uma Guardiã excelente quando te conheci, por 
isso não duvido que sejas capaz de o vencer.
Outro problema é que correm rumores sobre 
várias criaturas que terão sido aprisionadas 
pelo Rei Igor… Diz‑se que ele conseguiu 
converter essas criaturas em suas fiéis 
seguidoras na criação de um novo reino…
Eu realmente desejo que possas regressar  
a Bellua quanto antes. A Miti diz que 
também conta contigo!

Billy, o Fauno
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Hora da Descontração

É sexta‑feira à tarde e a Bia Brilhante e a sua ami‑

ga Chloe estão esticadas na cama da Bia, rodeadas 

por uma pilha de revistas.

— Mais uma semana de aulas que terminou — 

suspirou a Bia, a sorrir. — Mal posso esperar por 

estes dois dias de descanso!

— A tua mãe foi muito simpática ao convidar‑me 

para vir cá hoje lanchar — comentou a Chloe.
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— Um perfeito final de semana! — exclamou  

a Bia.

Em seguida, a Bia pôs a tocar, no leitor de 

MP4, a sua música favorita. Uma batida alegre en‑

cheu o quarto. As duas amigas saltaram da cama  

e começaram a dançar, para descontrair de uma 

intensa semana de aulas.

Quando a música terminou, a Chloe fez uma 

roda um pouco tonta e acabaram ambas no chão  

a rir como perdidas.

— Cuidado, estás em cima do meu pulso! — 

disse a Bia, a rir, ao perceber que tinha o braço di‑

reito preso debaixo da perna da amiga.

— Oh! Desculpa — disse a Chloe, continuando 

a rir e a rolar pelo chão.
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— Demasiada dança! — comentou a Bia.

Assim que disse isso, sentiu um estranho calor 

e formigamento a subir pelo seu outro braço.

A Chloe levantou‑se e foi pôr outra música no 

leitor. A Bia olhou para o seu pulso esquerdo, 
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onde usava sempre a sua pulseira favorita. Os seis 

amuletos balançavam suavemente. E, tal como  

a Bia suspeitava, estavam a começar a brilhar num 

tom amarelo‑alaranjado. O estômago da Bia ficou 

apertado. Não tinha a certeza se eram nervos ou 

entusiasmo, mas uma coisa era certa: o malvado 

Rei Igor roubara outro poder de uma das criatu‑

ras do mágico Reino de Bellua. Por isso, ela tinha 

de ir em seu auxílio… agora!

Enquanto Guardiã das criaturas mágicas de 

Bellua, apenas a Bia podia curar a mais recente ví‑

tima do Igor. Além disso, na sua última visita  

a Bellua, o Rei dos Diabretes tinha ameaçado rou‑

bar todos os poderes e tornar‑se no líder supremo 

de Bellua!
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A Bia estremeceu. Será que o Igor seria bem 

sucedido? Seria possível derrotá‑lo? Só havia uma 

forma de saber. Ela tinha de ir para Bellua imedia‑

tamente! Mas como é que podia tirar a velha mala 

de veterinário, que estava escondida debaixo da 

cama, e acionar o seu transporte mágico para 

Bellua, se a Chloe estava mesmo ali ao lado dela?

A Bia sabia que não podia esperar até que che‑

gasse a hora de a Chloe regressar a casa — isso po‑

dia ser perigosamente tarde. Ela fechou os olhos 

com força…

Pensa, pensa! — disse para si mesma.

Tinha de haver uma forma de ela ir para Bellua  

e manter o juramento secreto a que estava obrigada. 

Precisava apenas que a Chloe saísse do quarto por 
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alguns minutos — o tempo suficiente para ela ir  

a Bellua e regressar como se nada se tivesse passado.

— Eu adoro esta música. Tu não? — perguntou 

a Chloe, quando um tema começou a tocar. E co‑

meçou a dançar pelo quarto, novamente. — Vá lá 

Bia! De pé, preguiçosa!

Mas a Bia manteve‑se no chão.

— Bem, para ser sincera não gosto muito desta 

música… De qualquer modo, é provável que a mi‑

nha mãe já tenha preparado o lanche. Podes, por 

favor, descer e perguntar à minha mãe se falta 

muito para o lanche? Enquanto isso, eu escolho 

outra música.

— Está bem — respondeu a Chloe, a sorrir.  

— Mas espero que faças uma boa escolha!
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A Bia pôs‑se de pé e foi até ao leitor de MP4, 

enquanto a Chloe saía do quarto e descia as esca‑

das.

Com o coração aos pulos, a Bia apressou‑se  

a tirar a mala de debaixo da cama. Pousou‑a em 

cima da cama e sentou‑se ao lado dela. Conseguia 

ouvir as vozes da Chloe e da mãe vindas do fundo 

das escadas…

Tão rápido quanto lhe era possível, pressio‑

nou o amuleto em forma de estrela da sua pulseira 

contra a fechadura da mala. Ouviu‑se um clique  

e a mala começou a brilhar e cintilar. A Bia esti‑

cou‑se para ver se percebia algum som que reve‑

lasse que a Chloe estava a subir as escadas. Será 

um ranger das escadas?
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Mas ela não tinha tempo para confirmar. 

Agarrou na mala com firmeza e abriu‑a. Depois, 

espreitou para dentro e sentiu‑se a cair, cair  

e cair…

— A tua mãe diz que o lanche fica pronto em 

dez minutos — disse a Chloe, assim que abriu  

a porta do quarto. — Bia, Bia, onde estás?

A Chloe olhou para o MP4 desligado e para  

a cama da Bia… O que fazia ali aquela cintilante 

mala prateada? A Chloe não se lembrava de a ter 

visto antes. Aproximando‑se, ela observou a mala 

mais de perto e… engasgou‑se quando viu as sa‑

patilhas azuis da Bia a desaparecer lá dentro!



20

— B… Bia? — sussurrou ela, com a voz trémula. 

— Estás aí?

A Chloe sabia que aquela pergunta era ridícula 

e não ficou surpresa quando não ouviu qualquer 

resposta. Com as mãos a tremer, ela agarrou na 
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mala e olhou lá para dentro. De repente, teve uma 

estranha sensação. Todo o seu corpo formigava  

e ela sentiu como se estivesse a ser puxada para 

dentro da mala por algo invisível.

Depois, subitamente, também ela se sentiu  

a cair, cair e cair…
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Chegada nesperada

— Uma aterragem perfeita! — gritou a Bia, quando 

os seus pés tocaram, com firmeza, no chão da 

Caverna do Guardião. — Finalmente consegui…

Ela foi interrompida por um segundo baque 

atrás dela. Virou‑se para ver o que tinha causado 

aquele som. Ao início, a Bia ficou petrificada, 

com a boca aberta, incapaz de falar. Depois, uma 

palavra saiu numa espécie de guincho agudo:
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— Chloe?

— Bia? — disse a Chloe, olhando em redor  

e observando as paredes incrustadas de cristais, 

as prateleiras cheias de frascos com poções e uma 

enorme mesa mesmo à sua frente. — Onde esta‑

mos? Isto é simplesmente… uau!

Os olhos da Chloe arregalaram‑se de espanto, 

embora a Bia conseguisse perceber um tremelu‑

zir de confusão a percorrer o rosto da amiga.

A Bia sentiu a sua respiração a acelerar.

— Mas, Chloe, como é que tu…? Onde esta‑

vas…? Tu não podias…

Sentia a cabeça a girar. A Chloe não podia es‑

tar em Bellua! A Bia tinha quebrado o juramento 

secreto do guardião, da pior forma possível!
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De repente, todas as palavras que a Chloe pa‑

recia estar a poupar, atropelaram‑se quando ela 

apontou para a prateada mala de veterinário pou‑

sada sobre a mesa de pedra.

— Eu apenas espreitei para a mala… olhei para 

dentro. Desculpa, Bia. Não queria ser intrometi‑

da, e eu sei que soa um pouco louco… mas pare‑

ceu‑me ver as tuas sapatilhas a desaparecerem lá 

dentro. Aliás, tenho quase a certeza de que as vi… 

E depois senti‑me… Bem, foi algo muito estra‑

nho… Não consegui evitar e depois… depois aca‑

bei aqui… — A Chloe recuperou o fôlego antes de 

continuar. — Afinal, onde é que estamos?

A Bia percebeu um ligeiro tremor na voz da 

Chloe e tranquilizou‑a com um abraço.
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— Estamos no mágico Reino de Bellua — expli‑

cou a Bia. — Eu… bem, às vezes venho aqui para… 

para ajudar. Cuido das criaturas daqui. Elas são 

mágicas.

A Chloe inclinou a cabeça, interrogativa‑

mente.

— Eu sei que soa a tolice — disse a Bia, que 

quase parecia ter dito à Chloe que estavam pres‑

tes a tomar chá com marcianos —, mas tens de 

acreditar em mim. E não podes contar a ninguém 

sobre isto; não podes mesmo. Também não podes 

ficar aqui. Não é permitido. Tens de tentar re‑

gressar… — A Bia distraiu‑se com um foco de luz 

prateada a incidir sobre a mesa quando a porta da 

caverna se abriu.
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— Bia, já chegaste! — disse, num tom amigável, 

a Miti Icle. Voou na direção da Bia e enrolou‑se 

sobre os seus ombros.

A Chloe agarrou‑se à borda da mesa, antes 

que desmaiasse de surpresa por estar a ver um 

dragão cor‑de‑rosa a cumprimentar a sua melhor 

amiga, num tom tão familiar.

Um segundo depois, Billy, o fauno, entrou 

pela porta, carregando um belo e elegante pássa‑

ro no seu ombro.

As penas do pássaro lembravam um fogo cre‑

pitante — numa mistura de cor de laranja bri‑

lhante e amarelo. Na cabeça, o pássaro tinha uma 

crista de penas tombadas — quase parecia que 

ele não tinha energia suficiente para as manter 
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em pé. O seu corpo roliço estava afundado sobre 

as duas patas douradas.

Enquanto a Chloe se engasgava de espanto,  

a Bia percebeu imediatamente que aquele pássa‑ 

ro abatido era o seu próximo paciente.

— Miti e Billy, esta é a Chloe — disse a Bia, 

apresentando os seus amigos. — Chloe, estes são 

a Miti e o Billy.

— Muito prazer, Chloe — disse o Billy, um tan‑

to formal. Depois, ele percebeu que ela o olhava 

de acima a baixo sem parar… — Sim, eu sou um 

fauno. Meio rapaz, meio bode. Mas podes apenas 

ver‑me como um rapaz!

A boa disposição dele descontraiu a Chloe e, 

pela primeira vez desde que chegara, ela sorriu.
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A Bia concentrou‑se no pássaro empoleirado 

no ombro do Billy. Os seus brilhantes olhos ama‑

relos, estavam semicerrados e ele parecia sen‑

tir‑se péssimo.

— Esta é a Pluma — disse a Miti Icle.

O Billy ajudou a Pluma a saltar para a mesa, 

para que as suas garras castanhas não escorregas‑

sem na superfície de pedra.

— O que posso fazer para te ajudar? — pergun‑

tou a Bia. — Foi o Rei Igor quem te fez mal?

A Pluma olhou para cima.

— Ele roubou uma preciosa pena da minha 

cauda — sussurrou ela. — Agora, ele tem o poder 

supremo. Eu sou uma fénix, percebes. Eu posso 

tornar‑me num monte de cinza e, com a minha 
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chama, renascer das cinzas, mais forte do que 

nunca. É um poder fantástico pois significa que 

sou imortal.

— Oh! Então, agora o Rei Igor é imortal? — 

questionou a Bia.

A Pluma anuiu, tristemente.

— Isso quer dizer que ele nunca ficará em peri‑

go. Ou, pelo menos, poderá sempre renascer, uma 

vez que é imortal. Sabes, em Bellua, apenas uma 

criatura de cada vez pode ter o poder de renascer. 

Se conseguires ajudar‑me a recuperar o meu poder, 

o Igor será derrotado e deixará de ser invencível!

— Não te preocupes, Pluma. Nós vamos resol‑

ver isso! Como é que ele te roubou o poder? — 

perguntou a Bia.
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— Vês esta falha aqui na minha cauda? — disse 

a Pluma, contorcendo‑se. — Foi onde a minha 

pena do poder de renascer foi arrancada. É a úni‑

ca com um tom roxo e a única que tem o poder do 

renascimento.
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Enquanto a Pluma contava a sua história, a Bia 

tirou uma lupa da taça de instrumentos que estava 

sobre a mesa, e examinou‑lhe a cauda. Não havia 

dúvida… ali estava um espaço vazio entre as penas 

da cauda.

— Ontem, eu estava prestes a sair do Parque 

dos Duendes, de regresso a casa, quando o Igor 

se aproximou e me roubou a pena. A minha pena 

especial foi‑me arrancada. Depois, ele fugiu,  

a gritar que nunca mais alguém conseguiria  

derrotá‑lo. E o pior, Bia, é que ele pode ter razão.

A Bia sentiu o seu estômago revirar‑se. Mas, 

depois, inspirou fundo e foi buscar o grande livro 

vermelho que já a guiara em tantas aventuras an‑

teriores em Bellua.
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— É o maior livro que alguma vez vi! — disse  

a Chloe, enquanto ajudava a Bia a pousá‑lo delica‑

damente sobre a mesa de pedra.

— É o meu livro das curas. Agora — disse ela, 

voltando‑se para a Pluma —, antes de nos preocu‑

parmos com o Igor, vamos tratar da tua cauda. —  

A Bia abriu o livro. — Temos de encontrar algo so‑

bre recuperar o poder de renascer da fénix.

Quando a Bia, finalmente, encontrou uma pá‑

gina sobre a cura de uma fénix, apenas um trata‑

mento vinha listado: Restaurar o poder supremo 

do renascimento.

— Eu suponho que, ao renascer, consigas 

curar‑te — comentou a Bia.

A Pluma acenou em concordância.
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— Mas não há nada aí que te diga como curá‑la 

— disse a Chloe, que espreitou, curiosamente, so‑

bre o ombro da Bia, e viu uma página quase em 

branco. Depois, ela exclamou: — Oh! — enquanto 

via as imagens e as palavras de um poema a apare‑

cer gradualmente na página:

Para penas perdidas só há uma cura.
Loções ou poções não são solução.
A pena roxa tem de ser encontrada
e recolocada na fénix pelo guardião.
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— Então, tudo o que temos de fazer é encon‑

trar a pena perdida — disse a Bia, antes de se arre‑

piar e completar o seu pensamento. — Mas antes 

disso teremos de encontrar o Igor.

Ela estava prestes a fechar o livro quando repa‑

rou que algumas palavras estavam a aparecer… 

em maiúsculas e com duplo sublinhado:

TRATAMENTO DAQUELES QUE

ROUBAM O PODER SUPREMO

A Bia bateu palmas de contentamento.

Afinal, talvez houvesse uma forma de travar  

o Rei Igor! Talvez até também para o próprio bem 

dele!
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A Chloe parecia um pouco confusa, mas a Bia 

percebeu que os olhos da Miti Icle, do Billy e da 

Pluma se iluminaram de esperança.

— Está tudo aqui explicado… — disse ela, antes 

de começar a ler.






