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Nishi
Olá, Olivia! Está tudo bem? Sei que deve estar
a ser muito stressante para ti preparares‑te
para o casamento da tua irmã, mas vou aí esta
semana!!! E não me respondeste à mensagem
sobre quantos biquínis devia levar.

A minha mãe diz que 5 são demasiados. Mas
não quero estar fora de moda em Genovia,
junto dessas celebridades e realezas.

Espero que não estejas chateada comigo…
e que não seja por isso que não respondes.
Fiz algo errado? OK, bem, responde rápido
(se não estiveres chateada)!!!

Nishi

Oh, não. A minha melhor amiga, a Nishi, pensa que
estamos chateadas ou algo do género.
Mas não é por causa disso que eu não lhe tenho
respondido. A verdade é que tenho andado super‑
-híper‑mega ocupada. Treinar para ser princesa não
é brincadeira. Mal tenho tido tempo para escrever no
meu diário, muito menos para responder a mensagens!
Claro que também não tem sido propriamente terrí‑
vel. Não me quero estar a gabar nem nada, mas as coisas
têm corrido MUITO BEM.
E não é só por causa de:
1. Viver num palácio que tem uma sala só para
o trono e que tem uma biblioteca privada com
cerca de 50 mil livros (sem exagero).
2. Ter um roupeiro completamente novo, um quarto
só para mim, com laranjeiras lá fora, uma casa de
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banho privada e um quarto de vestir, com um
sofá, onde me posso sentar enquanto a Francesca,
a minha consultora de moda, escolhe o que tenho
de vestir (apenas nos dias em que tenho obri‑
gações públicas — a Francesca diz que é muito
importante não vestir o mesmo conjunto duas
vezes seguidas para não «desiludir o povo»).
3. Viver em Genovia, que é um pequeno país entre
Itália e França, ao longo do Mar Mediterrâneo, que
tem praias de areia branca e um clima fantástico.
Não! Apesar de tudo isto ser muito fixe, a razão pela
qual as coisas estão a correr tão bem tem a ver com
o facto de, finalmente, viver com pessoas que se preocu‑
pam comigo de verdade.
Agora, de manhã, quando vou tomar o pequeno‑
‑almoço, o meu pai, a minha Grandmère, a minha irmã,
a Mia, e o seu noivo, o Michael, perguntam se dormi
bem, o que eu quero comer, o que me apetece fazer,
e coisas do género.
A minha tia, o meu tio e os meus primos, em Nova
Jérsia, nunca se preocuparam, nem uma vez. Nunca se
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importaram se eu queria cereais ou torradas, bolachas
ou panquecas, ou como gostava dos meus ovos. Nunca
me deram a escolher! Tudo o que comíamos ao pequeno‑
-almoço, na minha casa antiga, eram papas de aveia.
Não por serem pobres, mas porque as papas de aveia
têm poucas calorias e são ricas em fibra.
«A aveia é uma vassoura natural.» Era o que a minha
tia costumava dizer.
— Aveia? Aveia é para dar aos cavalos! — disse
a Grandmère quando lhe contei.
Ah! Sei que isto é verdade porque, nas minhas aulas
para aprender a comportar‑me como uma princesa, tam‑
bém estou a aprender a montar. O pai até me deu o meu
primeiro pónei (nunca pude ter animais de estimação na
minha antiga casa, porque a minha tia não queria que as
carpetes ficassem sujas; mas, agora, tenho um caniche,
a Snowball, e um pónei).
O nome do pónei é Lady Christabel de Champaigne,
mas eu chamo‑a Chrissy, como diminutivo. A Chrissy
tem o pelo castanho, exceto a crina e a cauda, que têm
uma tonalidade dourada. Sempre que estou a escovar
a Chrissy — sim, tenho de a escovar — ela faz uns sons
divertidos com a boca.
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Não estou a dizer que tudo é perfeito, claro. Nada
é perfeito, nem mesmo ser uma princesa, ter pessoas
a amarem‑te e viver num palácio no Mediterrâneo, com
laranjeiras mesmo por baixo da janela do teu quarto.
Como agora, por exemplo, a Grandmère e a Mia
estão a ter uma das suas discussões. (Desculpem, quero
dizer desentendimentos. A Grandmère diz que a realeza
não discute. Têm sim «desentendimentos».)
Este desentendimento em particular tem a ver com
o casamento real da Mia, que terá lugar daqui a exata‑
mente uma semana.
— Não, Grandmère. Já disse, nada de roxo — disse
a Mia.
— Mas roxo é a cor da realeza, Amelia. E é o teu casa‑
mento real.
— É um casamento no verão, num palácio perto da
praia. O roxo é demasiado escuro. Além disso, os ves‑
tidos já foram entregues e são beges, tal como tinha
pedido. Não os podemos alterar agora.
— Não podemos, Amelia? — perguntou a Grandmère.
— Há uma coisa chamada «tingir», sabias?
— Grandmère, os vestidos das minhas damas de
honor são beges e ponto final — declarou a Mia.
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Oh! A Mia parece bastante zangada. Mas a Grandmère
também.
Tem havido vários desentendimentos, como este.
Especialmente porque o casamento vai ser transmi‑
tido na televisão para todo o mundo. Quinhentas pes‑
soas, incluindo algumas das mais famosas celebridades
e membros da realeza, foram convidadas. Mal há espaço
para todos os presentes de casamento que já começaram
a chegar e que estão à vista de todos no Grande Salão.
Há alguns presentes muito fixes:
Um ovo de avestruz da Austrália de ouro maciço;
Um conjunto de chá de 200 peças da China;
Travessas de prata de vieram da Áustria;
Uma cama para o gato da Mia, o Fat Louie, ao
estilo marroquino e cheio de cristais incrustados
oferecido pela família real do Qatar;
E uma doação dos Estados Unidos da América,
em nome da Mia e do Michael, para os Médicos
sem Fronteiras!
(Pessoalmente, acho que as doações não são presentes
muito bons, mas foi o que a Mia e o Michael pediram.)
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Mas há um segredo que quase ninguém sabe e é por
isso que tem havido tantas discussões desentendimentos:
Quase nada está pronto.
É verdade! Vocês pensam que num palácio tudo fun‑
ciona como um relógio, na perfeição.
Mas isso não acontece quando estamos a falar de um
casamento para 500 convidados que teve de ser adiantado
vários meses, porque a noiva está grávida de gémeos.
Exatamente: vou ser tia! Passei de não ter pratica‑
mente família para ter UMA FAMÍLIA ENORME.
Estou muito entusiasmada. Sobretudo porque vou
poder escolher os nomes. Os meus nomes preferidos
são:
Nomes de Menina:

Nomes de Menino:

Minnie

Cecil

Vivian

Roberto

Genevieve

Julian

Yvette

Steve

A Mia e o Michael ainda não vão dizer que nomes
escolheram (ainda nem sequer sabem se os bebés são
meninos ou meninas).
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Mas o Michael brinca com a situação e diz que se
forem rapazes, vão chamar‑se Han e Solo — apesar de
a Mia dizer que não acha piada nenhuma, e eu con‑
cordo. Dar um nome aos teus filhos é uma coisa muito
séria, especialmente se estiverem na linha de sucessão
ao trono.
Em todo o caso, toda esta situação do casamento‑
‑relâmpago também quer dizer que, além de todos os
turistas que visitam o palácio diariamente (está aberto
ao público todos os dias desde as 10h00 até às 17h00,
exceto aos domingos e nos feriados nacionais), também
temos tido um turbilhão de:
Floristas, decoradores, estilistas, pasteleiros, músi‑
cos, fotógrafos, eletricistas, empreiteiros, fornecedores
e executivos televisivos… Todos andam aqui às voltas
a tentar ter tudo pronto a horas para o Grande Dia.
Mas desde que a Mia está, como a Grandmère cos‑
tuma dizer, «hormonal» — e o meu pai diz «stressada»
— que é difícil fazer‑lhe qualquer pergunta acerca do
casamento, pois a resposta dela costuma ser: Escolhe
qualquer coisa. Tenho a certeza de que vai resultar bem.
Mas, outras vezes — como com a cor dos vestidos das
damas de honor — ela, tipo, tem totalmente uma opinião
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a dar. E costuma ser uma opinião muito enfadonha, pois
não quer que ninguém provoque um reboliço.
Mas temos de CRIAR um reboliço, porque estamos
a falar do CASAMENTO REAL. É para isso que se é
uma princesa!
— Isto é tudo porque a tua irmã é Touro. Os Touros,
dos signos astrológicos, são leais mas teimosos, o que
faz deles bons líderes, mas péssimas noivas — explicou
a Grandmère.
Não sabia. Sou Sagitário. Os Sagitários veem sempre
o lado positivo.
E o meu pai é tipo «não posso ajudar», segundo
a Grandmère, pois ele não só é «um homem», e os casa‑
mentos «assustam os homens» (apesar de eu achar
que esta caraterística não se aplica a todos os homens;
o Michael não me parece muito assustado), como tam‑
bém decidiu abdicar do cargo de príncipe para passar
mais tempo de qualidade comigo, pois já perdeu mui‑
tos anos.
No entanto, agora anda muito ocupado a renovar
o palácio de verão para que eu possa ir morar lá com ele,
com o irmão mais novo da Mia, o Rocky, e com a mãe do
Rocky e da Mia, a Helen Thermopolis, com quem o pai
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se vai casar assim que o palácio de verão estiver pronto.
Assim, podemos deixar a Mia governar e desfrutar a sua
nova vida de noiva em paz e sossego — diz ele.
Mas até que o palácio de verão fique pronto vão pas‑
sar meses e meses, porque tem quase quinhentos anos
e todo ele está a fundar‑se no solo, pois os alicerces estão
podres — o que a Grandmère diz que é «irónico».
Não me importo porque, até estar pronto, posso viver
aqui, no palácio principal, com a Mia, com o Michael,
com a Grandmère, com o Fat Louis e com os gémeos
quando nascerem!
— Para ser franca, não sei o que a tua irmã faria sem
nós — disse‑me a Grandmère nesta manhã, quando está‑
vamos na estufa real a cancelar a encomenda de rosas
brancas e aborrecidas, e a encomendar, em alternativa,
gigantes lírios roxos muito mais bonitos. — Agora que
o teu pai se afastou do trono, ela tem estado tão ocu‑
pada com reuniões com o novo primeiro‑ministro sobre
assuntos estatais muito importantes, como por exemplo,
onde colocar todos aqueles refugiados vindos das zonas
de conflito, e que nome dar à nova espécie de laranjas
genovianas geneticamente modificadas, que não tem tido
tempo para ela. Claro que não duvido que a tua irmã
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está apta a salvar este país, mas somos nós quem vai sal‑
var este casamento, Olivia.
— Sim, eu sei — disse eu.
— Nós estarmos aqui é uma bênção — acrescentou
a Grandmère.
E é realmente! Espero que o palácio de verão nunca
venha a ter alicerces novos.
Portanto, não me sinto mal em escrever no meu diário
ou em responder à minha amiga Nishi enquanto a Mia
e a Grandmère estão a discutir desentender‑se, pois não
me estão a prestar a mínima atenção, e eu sei que é para
o bem da Mia, de qualquer forma.
Olivia
Claro que não estou chateada contigo! É que
o caos está instalado aqui no palácio. Espero
que gostes de roxo, pois é dessa cor que
vamos tingir os vestidos das damas de honor.

Acho que 5 biquínis está bom. Lembra‑te,
temos uma piscina e PRAIA. Além disso, a
Grandmère diz que nunca se tem demasiadas
coisas; a não ser inimigos.
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Adivinha!!! A Grandmère diz que nós temos
a tarefa mais importante de todo o casamento,
porque temos de segurar no véu da Mia
enquanto ela caminha para o altar. Estou tão
entusiasmada!!! Mal posso esperar para te
apresentar a Chrissy!!! E os restantes, é claro.
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Finalmente, a Nishi respondeu, mas não disse aquilo
que eu esperava.
Nishi
Fico feliz por estar tudo a correr bem e por
não estares chateada comigo!

OK, que sejam cinco biquínis!

Mal posso esperar para te ver!!!!!

Vai ser tão divertido segurar o véu do vestido
da tua irmã! E conhecer o teu pónei.

Mas não sei como é que vais ter tempo para
mim, pois vais estar tão ocupada na escola
para princesas na segunda‑feira.

Escola? Quem falou em escola?
Acho que a Nishi está confusa. A Grandmère e a Mia
dão‑me lições de como ser uma princesa para que eu
não me envergonhe (ou envergonhe o resto da família)
no dia do casamento ou em frente aos paparazzi, que
nos seguem para todo o lado o tempo inteiro e que ten‑
tam tirar fotos da «princesa noiva».
Aliás, estou a ter uma aula de como ser uma princesa
neste preciso momento, para que conste, e é a única aula
em que posso escrever no meu diário durante o chá das
cinco. Todos pensam que estou a tomar notas… o que
é verdade, mais ou menos.
Mas estas aulas de como ser uma princesa não são
o mesmo que uma escola real.
Claro que são mega importantes. Ninguém quer uma
falhada que não tem maneiras a representar o seu país.
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Nem mesmo um país minúsculo como Genovia (que
tem apenas seis quilómetros por três de extensão).
Continuando, acho que ninguém quer uma falhada
que não sabe quais as capitais dos países vizinhos.
Por isso, talvez a Nishi tenha razão.
Mas o pai disse que eu preciso de tempo para me habi‑
tuar a viver noutro país (com uma nova família) antes de
frequentar uma escola nova. E, apesar de já cá estar há
um mês, ainda não me sinto totalmente adaptada. Ainda
não sei o nome de todos os meus primos ou de todos os
cantos do palácio. Há mais salas neste palácio do que
dias num mês! Ainda não estive em todas elas.
Não que eu pense que a educação não tem valor.
É importante aprendermos coisas sobre matemática
e geografia, para além de se saber fazer uma reverência
e beber pelo copo certo. Havia tantos tipos de copos na
mesa de jantar do Grande Salão, no jantar elegante ao
qual fui ontem, em homenagem a todos os nossos con‑
vidados de fora, que já começaram a chegar para o casa‑
mento, e eu nem sabia qual dos copos era o meu e qual
deles era do senhor muito gordo que estava sentado ao
meu lado. A Mia deu‑me uma cotovelada por debaixo
da mesa.
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— Olivia. O prato de pão à tua frente, é teu, e tam‑
bém são teus os copos à tua direita. Percebeste? — sus‑
surrou a Mia, tão discretamente quanto pôde.
Eu percebi, mas era demasiado tarde. Tinha estado
a beber do copo de água do homem gordo durante todo
o tempo!
E ele também! Tínhamos estado a beber do mesmo
copo.
Ser princesa é muito mais complicado do que alguma
vez imaginara.
Por isso, já que tinha sido exposta à humilhação,
é totalmente possível que eles queiram que vá para uma
escola de verdade aprender a ser um melhor membro da
realeza…
Mas não sei. Agora? Com o casamento apenas a uma
semana de acontecer e com a Grandmère a precisar
tanto de mim? Se assim fosse, já alguém teria mencio‑
nado isso.
Normalmente, não estou autorizada a mexer no tele‑
móvel durante as refeições — sobretudo durante o chá
das cinco — porque a Grandmère diz que é falta de eti‑
queta não dar completa atenção à pessoa que está sen‑
tada à nossa frente (ou ao nosso lado).
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— Essa pessoa pode ser o líder de um país muito,
muito maior do que o teu, Olivia Grace — diz sempre
a Grandmère.
— Ou até pode ser alguém muito simpático — diz
a Mia —, e tu que não queres parecer uma pateta ao não
lhe prestares a mínima atenção por causa do telemóvel.
Mas como este assunto parece muito importante
e tendo em conta que a Grandmère e a Mia ainda estão
a discutir desentender‑se por causa da cor dos vestidos
das damas de honor, reparei que ninguém notará se eu
responder rapidamente à Nishi. Por isso, escrevo:
Olivia
De que raio estás tu a falar? Quem te disse
que vou para a escola na segunda‑feira? Além
disso, se por «escola» queres dizer «Real
Academia de Genovia», então não é uma
«escola de princesas», mas sim uma escola
normal. Os rapazes também a frequentam.

Responde rápido!

Mas já se passaram quase dez minutos e ainda não
me respondeu.
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O que me lembra que estamos em… junho. Ninguém
começa numa escola nova em junho. É neste mês que as
escolas fecham para as férias escolares! A Nishi acabou
a escola dela na semana passada!
Por isso, ela tem de estar enganada. Porque haveria
eu de ir para uma escola nova agora, se toda a gente está
completamente com os cabelos em pé com os planos
para o casamento? Isso seria simplesmente…
QUÊ!!!!!!
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APANHADA.

A Nishi respondeu‑me quando eu estava realmente

a tomar nota dos ensinamentos. A Grandmère ouviu
o telemóvel a tocar e ficou chateada.
— As princesas não enviam mensagens à hora do
chá! — gritou ela. Assustou‑me tanto que o telemóvel até
caiu para dentro de um vaso de hortências. Felizmente,
quando o fui apanhar, o ecrã não estava partido — pior
do que isto foi quando o deixei cair perto da piscina,
há alguns dias.

Nesse momento, o Rommel, o caniche careca da
Grandmère, começou a ladrar, e ela teve de o calar com
uma sande de fiambre, apesar de eu lhe ter dito, um
milhão de vezes, que é por causa disso que o pelo do
Rommel cai: não é suposto os cães comerem a comida
dos humanos.
Isto tudo causou a distração necessária para que eu
pudesse fazer a pergunta de um milhão de euros. Por
isso, disparei:
— É verdade que eu tenho de ir para a escola na
segunda‑feira?
— Escola? — A Grandmère levantou bem alto a sua
sobrancelha perfeitamente delineada. — Não sejas ridí‑
cula. Quem te disse isso? Estamos demasiado atarefadas
com o casamento da tua irmã para nos preocuparmos
com coisas como a escola.
— Grandmère, a escola é importante. A falta de estu‑
dos limita as oportunidades e as perspetivas, especial‑
mente para as mulheres… até mesmo para as princesas
— explicou a Mia.
— É por isso que a Nishi me escreveu isto? — per‑
guntei e mostrei‑lhes o telemóvel (depois de ter limpo
a terra do ecrã).
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Nishi
Foi apenas uma notícia no RateTheRoyals.com:
Sua Alteza Real, Olivia Grace de Genovia irá
juntar‑se aos reais colegas, na segunda‑feira,
para o seu primeiro dia na Real Academia de
Genovia.

— Pff! — exclamou a Grandmère depois de ter lido
o texto. «Pff» é o barulho que ela faz quando está real‑
mente enojada. — São estas as notícias da América?
O que se passa com os jornalistas de lá? Não têm mais
nada que fazer do que focarem‑se na realeza? Não há
casais famosos a divorciarem‑se neste momento?
— Grandmère, por favor — disse a Mia, firmemente.
— Mas como pode isto estar a acontecer? Como
podem os jornalistas saber disto e eu não? Não é ver‑
dade, pois não? — perguntei. — Ninguém me avisou de
nada sobre começar a escola na segunda‑feira.
— Oh, céus — exclamou a Mia, parecendo enjoada.
Segundo a Nishi, que passa várias horas a navegar na
internet, isto é normal quando estás grávida de gémeos
e com as hormonas aos saltos. Só espero que não me
afete tanto quanto está a afetar a Mia, pois as hormonas
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dela fazem com que tenha de correr para a casa de banho
real vezes e vezes sem conta. — Temo que seja verdade,
Olivia. Com tudo o que tem acontecido com o casa‑
mento, escapou‑se‑me completamente.
— O que é que te escapou completamente? — Comecei
a sentir‑me a entrar em pânico.
— No mês passado, recebemos uma carta, aqui no
palácio, da Madame Alain, a diretora da Real Academia
de Genovia. A carta dizia que se não te apresentasses
na escola na segunda‑feira de manhã, terias a matrícula
impreterivelmente anulada…
— O QUÊ????
— Como se atreve aquela mulher? Ela não tem esse
tipo de autoridade. Não sabe quem somos? — gritou
a Grandmère.
— É claro que ela sabe, Grandmère. E a Madame
Alain está certa. Ela diz que estamos a dar um mau exem‑
plo à população ao mantermos a Olivia fora da escola,
a menos que esteja a ter aulas particulares em casa, o que
não é o caso — explicou a Mia.
— O que queres dizer? A Olivia está a aprender cos‑
tumes importantíssimos ao passar tempo comigo —
disse a Grandmère, com um olhar de águia.
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— É verdade! Não me tenho saído bem nas aulas de
como ser uma princesa? — disse, recordando o jantar da
noite passada. — Isto tudo é por causa do copo‑d’água?
— Claro que não! Estás a sair‑te muito bem, Olivia.
Mas as lições de casa não são o mesmo que uma aca‑
demia, e eu, a Grandmère e o pai não temos tempo,
ou o conhecimento, para te ensinarmos tudo para que te
possas tornar numa cidadã genoviana bem formada —
explicou a Mia.
— Fala por ti, Amelia — ripostou a Grandmère.
A Mia lançou‑lhe um olhar pesaroso.
— Claramente que te podemos ensinar comporta‑
mento e cidadania. Mas refiro‑me a coisas como mate‑
mática, literatura e ciências. E, apesar de saber que não
é a altura mais adequada, talvez não seja a pior altura
do mundo para se começar a escola. As coisas aqui no
palácio estão a começar a ficar um pouco… bem, agita‑
das, com todos os convidados e equipas de reportagem
a chegar.
Senti‑me mal. E não foi por ter comido demasiados
bolos (apesar de ter comido muitos).
— Agitadas? Acho que queres dizer «divertidas»! —
ecoei.
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De repente, ouviu‑se um estrondoso BÓIM! E depois
um BONC.
O som foi provocado pela Grandmère, que lançou
uma flecha que tinha roubado ao meio‑irmão da Mia,
o Rocky.
— Bolas! — exclamou a Grandmère, baixando o arco.
— Falhei outra vez.
— Grandmère, por favor. — A Mia enterrou a cabeça
nas mãos. — Por favor, para de lançar flechas para os
drones.
Uma coisa que ninguém te informa sobre ser um
membro da realeza (para além do facto de uma senhora
malvada te estar a forçar a ires para uma escola da rea‑
leza) é que os paparazzi fazem praticamente tudo para
tentar tirar‑te fotografias. Até drones com câmaras a
voar sobre os muros do palácio. Estão constantemente
a fazer isto, apesar de ser ilegal.
Tipo, até é divertido lançar paus aos drones (ou toa‑
lhas, se for o caso de estares na piscina).
Mas a Grandmère gosta imenso de lhes acertar com
as flechas do Rocky. Ela diz que gosta de praticar exer‑
cício físico e que é importante exercitar a coordenação
olho/mão.
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— Eu disse‑te. A Guarda Real Genoviana vai tratar
dos drones. Não podes ser tu a disparar. Vais magoar
alguém… como os meus amigos, se alguma vez volta‑
rem das compras — disse a Mia.
— Oh, eu não estava a disparar para os malditos
drones. Estava a disparar para uma daquelas criaturas
horrendas — explicou a Grandmère, com muita natu‑
ralidade.
A Mia levantou a cabeça bruscamente.
— Grandmère! Não!
— O que mais vou eu fazer, Amelia? Estão a arruinar
os meus hibiscos, e eu quero o jardim perfeito para o teu
casamento.
Eu adoro animais — um dia quero ser ilustradora
da vida selvagem (se o conseguir conjugar com o meu
árduo trabalho de ser princesa).
Mas iguanas — as que a Grandmère chama «aquelas
criaturas horrendas» — não são assim tão fofas. Há uma,
que é mais ou menos fofa, que vive perto da laranjeira
por debaixo da janela do meu quarto e é verde‑clara.
Tendo em conta que é apenas uma cria e que não come
citrinos, não me importo que esteja ali. Até lhe dei um
nome: Carlos.
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Mas as iguanas adultas que habitam os Jardins Reais
de Genovia são maiores do que a Snowball! E têm gar‑
ras compridas, e espinhos a saírem das suas costas e,
às vezes, fazem cocó perto da piscina e, por vezes, dentro
da piscina, o que não só é nojento, como também rude
e pouco higiénico.
Mesmo assim, acho que a Grandmère não devia dis‑
parar contra os drones, especialmente com flechas ver‑
dadeiras e não com as de borracha que o Rocky usava
para disparar contra os bustos na Sala dos Retratos (que
foi onde a sua mãe lhe confiscou as flechas).
Felizmente para as iguanas — especialmente o Carlos
— a Grandmère tem uma pontaria terrível.
Por isso, esta flecha em particular navegou inofensi‑
vamente na direção da almofada às riscas azuis e brancas
de uma das espreguiçadeiras, e não na direção da iguana.
Mas quase acertou na perna de um dos empregados.
— Perdoa‑me, André — desculpou‑se a Grandmère
quando o empregado veio ter com ela para lhe devolver
a flecha.
— Eu compreendo, Sua Alteza. Também penso que
as iguanas são uma praga — disse o André, com uma
reverência.
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— As iguanas não têm
culpa. — Senti que tinha
de lhes relembrar
esse facto.
— O pai diz
que elas nem são daqui. Alguém deve
tê‑las trazido dentro de uma gaiola e,
de alguma maneira, acabaram aqui, nos
Jardins Reais de Genovia, onde tiveram as
suas crias, e as crias tiveram crias, e agora
há centenas de iguanas por toda a parte,
a terem ainda mais crias.
— Sim. E comem os meus hibiscos todos! — gritou
a Grandmère.
— São herbívoros, Grandmère. As iguanas comem
flores. E se Genovia tem espaço para todos os refugia‑
dos, certamente conseguiremos arranjar espaço também
para algumas iguanas — disse a Mia.
— Os refugiados não fazem as suas necessidades
na minha piscina, Amelia. E não podemos ter lagartos
a descerem das árvores para a cabeça dos convidados no
copo‑d’água. Toda a gente pensará que estamos no meio
do Parque Jurássico — respondeu a Grandmère.
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— Mas não podes andar por aí a disparar flechas
contra elas — disse a Mia. — Alguém pode magoar‑se
a sério. É isso que queres, Grandmère?
— Depende de quem se magoa. — A Grandmère
parecia pensativa.
— Tenho uma ideia — disse eu, antes que a Mia se
irritasse ainda mais. — Porque é que não fico aqui a aju‑
dar a Grandmère com as iguanas? É muito melhor do
que ir para a escola real. De qualquer forma, aprendo
muito mais convosco do que aprenderei numa escola.
Vejam, posso prová‑lo… tenho escrito tudo o que vocês
me ensinaram.
Abri o caderno e li alto para que elas percebessem
que tenho prestado atenção:
Os membros da realeza nunca mascam pastilhas
elásticas em público, porque fá‑los parecerem
vacas a comer erva;
Os membros da realeza não devem permitir que
os seus caniches escavem (ou enterrem coisas que
tenham roubado da cozinha) nos canteiros de
flores exóticas dos Jardins Reais de Genovia, em
especial por serem tão poucos, graças às iguanas;
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Os membros da realeza não atiram objetos do
cimo da Grande Escadaria Real, no quarto piso,
até ao fundo da escadaria, no Grande Salão, como
uma «experiência» para ver se esses objetos vão
saltar, pois o mármore do Salão é bastante caro;
Os membros da realeza não colocam sete cubos
de açúcar no seu chá. Três é o suficiente;
Os membros da realeza não cospem a comida
para os pratos por não gostarem dela. Engolem
o que têm na boca, pousam os talheres e ficam
sentados. Quando questionados sobre o porquê
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de não comerem mais, em vez de responderem
que não gostam da comida (pois é um insulto ao
Chefe), devem dizer que estão «a guardar‑se para
o próximo prato», porque ouviram dizer que vai
ser ainda mais delicioso. Se também não gostarem
do prato seguinte, devem repetir o que foi dito
até ao final da refeição e, nesse momento, devem
agradecer educadamente por os terem recebido
e vão para casa comer uma sande;
Os membros da realeza não deslizam, de meias,
pelo chão da Sala de Retratos, durante o horário
das visitas públicas;
Os membros da realeza enviam, prontamente,
cartas de agradecimento escritas à mão;
Os membros da realeza podem aplicar batom
à mesa, e até mesmo bálsamo com brilho para
lábios, mas um membro da realeza não pode
mexer no seu cabelo à mesa, nem sequer numa
madeixa que «o está a incomodar». Deve ir até
à casa de banho para o fazer;
Os membros da realeza têm de agir sempre
com confiança, mesmo quando não a sentem de
todo.
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A Mia sorriu docemente para mim.
— Isso é muito bom, Olivia. Compreendo que te sin‑
tas insegura quanto à tua nova escola. Mas tenho a cer‑
teza de que a vais adorar. E vais aprender muito mais
lá do que aqui. Para além de todas as disciplinas curri‑
culares, também têm aulas de desenho, de esgrima, de
autodefesa e de teatro. Até têm aulas de equitação. Não
é apenas dança e etiqueta, como antigamente.
— Ah, dança e etiqueta — disse a Grandmère, com
um brilho nostálgico no olhar. — Lembro‑me tão bem
dos meus dias na RAG! O meu par de valsa era o prín‑
cipe Wilhelm da Prússia. Um rapaz tão bonito, mas, infe‑
lizmente, com pouca coordenação motora. Passaram‑se
meses até eu voltar a ter sensibilidade nos dedos.
A Mia franziu a sobrancelha para a Grandmère.
— Isso não vai acontecer com a Olivia. A RAG está
diferente agora. Oferece educação moderna para prince‑
sas jovens e modernas. Por isso, Olivia, por várias razões,
mas sobretudo porque me vou sentir muito, muito mais
confortável contigo lá, vais ter de acrescentar mais uma
coisa às tuas notas: Os membros da realeza vão para
a escola, porque compreendem que a educação é a chave
para se alcançar o sucesso.
35

Não podia acreditar no que estava a ouvir, mas não
queria parecer que não estava a cooperar. Afinal de con‑
tas, ela é a noiva, e eu sou apenas a dama de honor júnior.
As damas de honor juniores são demasiado velhas para
serem as meninas das flores, mas não são velhas o sufi‑
ciente para serem damas de honor em pleno… apesar de
que a única coisa que as damas de honor podem fazer
e as juniores não, é conduzir.
— E é apenas por uma semana. A escola entra em
período de férias na sexta‑feira — acrescentou a minha
irmã.
— Tudo bem — respondi.
Parecia ser a coisa mais amável para se dizer, espe‑
cialmente porque tudo o que as damas de honor têm de
fazer é apoiar emocionalmente a noiva, mesmo quando
a noiva quer coisas completamente parvas.
Acho que a Mia deve ter reparado que era exatamente
isso o que eu estava a pensar.
— Asseguro‑te que não vai ser assim tão mau, Olivia.
E não vais estar lá sozinha. O Rocky também vai para
a Real Academia de Genovia. A Madame Alain tam‑
bém mandou uma carta para ele — tentou acalmar-me
a Mia.
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Se tinha intenções de fazer sentir‑me melhor, não
resultou.
Tecnicamente, o Rocky e eu temos muito em comum,
por isso seria de pensar que nos daríamos bem.
A Princesa Mia também é a sua irmã mais velha.
Ele teve de se mudar para Genovia.
O seu pai morreu, tal como a minha mãe (bem,
não da mesma forma, mas somos ambos meio‑
‑órfãos).
A sua mãe, a Helen Thermopolis,
e o meu pai estão quase a casar
(depois dos alicerces estarem
arranjados).
Mas, na verdade, é mais o que não temos em comum.
Não é sucessor ao trono, por isso não tem de ir
a chás das cinco nem a jantares do estado.
Tem nove anos e, por vezes, comporta‑se como
tal, se é que me faço entender.
Adora as iguanas e passa horas a tentar arran‑
jar formas de as apanhar (mas, até agora, nunca
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conseguiu, porque as iguanas
conseguem ser muito rápidas
quando querem).
As conversas dele baseiam‑se
em dinossauros, puns e via‑
gens espaciais — por esta
ordem precisa.
Ainda pior do que isso, vai ser o menino das alianças
no casamento da Mia. O menino das alianças, ao con‑
trário das damas de honor juniores, só tem uma tarefa
a desempenhar, que é caminhar em direção ao altar
e levar as alianças até aos noivos.
Tudo o que eu consigo dizer é, se aquelas alianças
conseguirem chegar até aos dedos da Mia e do Michael,
será um grande milagre!
De quem foi a ideia de deslizar pela Sala dos Retratos
em meias? Do Rocky.
De quem foi a ideia de atirar objetos do quarto andar
pela escadaria abaixo? Do Rocky.
Mas o Rocky meteu‑se em sarilhos por ter feito essas
coisas todas? Não, porque eu também estava lá e fiquei
com as culpas.
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Sei que devia ter sido crescida o suficiente para dizer:
Não. Para. Não podemos fazer estas coisas. São desrespei‑
tosas e erradas.
Mas fazer aquelas coisas era um pouquinho divertido
(e a Grandmère gosta quase tanto do Rocky como gosta
de mim, e acha que os seus «risinhos altos de menino»
são hilariantes).
Mesmo assim, descobrir que o Rocky vai para a
mesma escola que eu? Isso quer dizer que, provavel‑
mente, vou meter‑me em mais sarilhos.
Depois, apesar de eu pensar que nada pior podia
acontecer, as coisas pioraram!
— Oh, e está lá a tua prima Luisa — acrescentou
a Mia, bem‑disposta. — Ela também anda na RAG.
Conheceste‑a na prova dos vestidos das damas de honor
no mês passado, lembras‑te?
Lembrar? Como podia eu esquecer? Especialmente
porque a minha prima — de terceiro ou quarto grau —
a Menina Luisa Ferrari tem a minha idade mas veste‑se,
fala e comporta‑se como se fosse do 12.º ano.
Suponho que isso se deve ao facto da Menina Luisa ser
do lado italiano da família. Os italianos são muito sofis‑
ticados. Em vez de dizerem «olá» ou «adeus» dizem ciao.
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Claro que só descobri que ciao se pro‑
nuncia como «chiau», depois de o ter dito
de forma errada à frente da Luisa.
Acho que não foi muito educado
da parte da Luisa ter‑se rido tanto
do meu erro. É suposto fazeres com
que os estrangeiros se sintam bem‑vindos no teu país
e não gozar com eles, mesmo quando fazem ou dizem
coisas patetas porque não estão familiarizados com a
tua língua e com a tua cultura. Essa é uma das coisas
que aprendi nas minhas aulas de como ser uma princesa
(mas, na verdade, já sabia isso, porque não sou assim tão
parva ao ponto de me rir dos erros dos outros, ao con‑
trário de algumas pessoas que conheço).
— Vocês as duas pareciam estar a dar‑se muito bem
no dia da prova, pela forma como se riam — continuou
a Mia.
— Ah, claro, sim, estávamos — disse vagamente.
Como é que a Mia não conseguiu ver que a Luisa era
a única que se estava a rir? E que se estava a rir de mim.
Depois de a Luisa se ter fartado de se rir de mim por
ter pronunciado mal ciao (que não foi culpa minha),
tudo o que ela fez durante o resto da prova foi falar sem
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parar sobre um dos nossos primos afastados, o Khalil,
que vai ser cavalheiro.
Os cavalheiros são como as damas de honor, só que
rapazes. Durante o casamento, o Michael será coroado
príncipe consorte da Mia, por isso ele precisa de ter tan‑
tos cavalheiros como a noiva tem damas de honor. Assim
parece ser um acontecimento muito importante. Mas,
pelos vistos, o Michael não tem assim tantos parentes do
sexo masculino, pelo que a Mia emprestou‑lhe alguns da
parte dela.
Claro que o Khalil é príncipe num país do qual nunca
tinha ouvido falar. Acho que até já nem existe, devido
a uma das guerras que está a fazer com que os refugiados
venham para Genovia. É por isso que ele é um estudante
interno na RAG, e é por isso que os seus pais vivem agora
em Paris, França.
Juro, passei de não ter família praticamente nenhuma
até ter primos em demasia (são todos primos de terceiro
e quarto grau, por isso é como se não fossem da família).
E todos eles fazem parte da realeza, de uma forma ou
de outra.
— O Príncipe Khalil é o rapaz mais giro da RAG.
É também o mais alto, com o cabelo mais castanho,
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encaracolado e espesso que alguma vez vi. Por isso,
vamos ficar muito bem juntos quando dançarmos no
baile, depois do casamento real — dizia a Luisa sem parar.
— Oh, o Príncipe Khalil. É giro — disse intencional‑
mente uma das minhas primas, a Marguerite (a Marguerite
preferia que lhe chamassem Meg, mas a Grandmère diz
que os diminutivos não são permitidos aos membros
da realeza). Ela pronuncia o nome dele como Calil, com
ênfase no li.
— Mas quer ser um herpetologista. Isso não
é giro — disse uma outra prima, a Victorine.
— Argh! Tens razão! — replicou a Luisa
e estremeceu. — Mas eu vou tirar essa ideia da
cabeça dele!
Não sei o que é um herpetologista, mas
concordo que não soa nada bem. Mesmo
assim, o facto de a Luisa querer tirar‑lhe essa
ideia da cabeça faz com que tenha pena do
Príncipe Khalil.
— Oh, sim. A minha mãe diz que podes
fazer o que quiseres de um rapaz que está
apaixonado por ti — informou
a Marguerite.
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— Sim — concordou a Luisa. — Por isso, quando eu
e o príncipe Khalil estivermos juntos, vou ordenar‑lhe
que faça tudo o que eu disser, incluindo desistir de her‑
petologia, dançar todas as danças comigo no copo‑
‑d’água, sob o luar perto da fonte nos Jardins Reais de
Genovia. Vai ser tão romântico!
Tive de me esforçar mesmo muito para não me rir
daquilo. Nada do que a Luisa estava a descrever me
soava romântico… especialmente a parte de dançar com
um rapaz perto da fonte nos Jardins Reais de Genovia!
Claro que a Luisa não sabe da quantidade de iguanas
que cá vivem. É muito provável que algumas delas des‑
çam das palmeiras para as cabeças deles
Só espero lá estar quando isso acontecer.
— A Luisa Ferrari acha‑se demasiado boa — come‑
çou por dizer a Grandmère enquanto colocava um
pedaço de bolo na boca. — Tal como a avó dela. Sabias
que aquela mulher, a baronesa Bianca Ferrari, teve a
indecência de me sugerir a Luisa para segurar o véu do
teu vestido de casamento? Disse que achava que a Olivia
ainda não tinha experiência suficiente como membro da
realeza para o fazer e que podia manchar o bom nome
da família na televisão internacional.
43

O quê? Quase me engasguei com um pedaço de bolo
ao ouvir aquela barbaridade. Quão difícil é segurar
o véu de um vestido de noiva? Por amor de Deus,
é apenas um vestido.
Além disso, tenho muita experiência com as câma‑
ras! Há semanas que ando a treinar o sorriso e o aceno
em frente ao espelho.
— Grandmère — repreendeu a Mia, talvez por ter
reparado na minha expressão.
— Claro que — começou a Grandmère — a Luisa tal‑
vez fosse segurar o teu véu se não tivéssemos a Olivia.
Acho que o facto de a Luisa ser uma das damas de honor
juniores já é o suficiente para a sua avó. Sabias que
aquela mulher teve a coragem de me pedir dez convites
extra para o teu copo‑d’água, Amelia? Não faço ideia de
como vão caber aqui todos os convidados. Vamos deixar
aquela reles achar que pode…
— Grandmère! — A Mia voltou a repreendê‑la e deve
ter reparado que agora eu estava um pouco assustada,
pois perguntou: — Estás bem, Olivia? Não estás preocu‑
pada com a escola nova, pois não?
Hum, sim! E podia pensar num milhão de razões…
sem falar na Luisa, para estar preocupada.
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Na minha antiga escola, em Nova Jérsia, havia uma
rapariga que me detestava pelo simples facto de eu ter
nascido.
Bem, ter nascido princesa. Mas mesmo assim!
Agora todos querem que vá para uma escola que está
cheia de raparigas (e rapazes) que são membros da rea‑
leza desde o dia em que nasceram e que tiveram anos
e anos de treino, enquanto eu apenas pertenço a este
mundo há apenas algumas semanas!
Sou uma pessoa muito confiante, e a Nishi concor‑
daria com isso. Ela diz que sou muito otimista (não ape‑
nas por ser Sagitário, mas também porque fizemos um
questionário online, na casa dela, que o confirmou). Não
deixo que as coisas me entristeçam por muito tempo.
Mas é difícil sentir otimismo quanto a esta escola
nova — especialmente quando sei que a Luisa também
vai lá estar. Para ser sincera, acho que esta escola pode vir
a ser uma desgraça ainda maior do que a minha escola
antiga! As pessoas como eu, que gostam mais de dese‑
nhar do que de desporto, de jogos, de moda ou de dan‑
çar, não são populares.
E princesas que descobriram há pouco que são prin‑
cesas e que também gostam de desenhar?
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Bem, não tenho a certeza, mas há a possibilidade de
ser a primeira pessoa na minha família a ser reprovada
na Real Academia de Genovia.
— Não. Tenho a certeza de que tudo vai correr bem!
— respondi à Mia.
Porque há mais uma coisa que os membros da rea‑
leza têm de fazer:
Ter uma atitude positiva.
Até mesmo quando não estou nada confiante quanto
a esta escola nova, este casamento, ou tudo o resto, na
verdade.
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