


Amor eterno para a Vovó Jenny,

a nossa mais brilhante Estrela no Ceú

xxx

Amor incondicional para a Avó Peggy,

pelo seu encorajamento constante,

entusiasmo e amor

xxx



Cara Guardiã intrometida,

Sou eu, o grandioso Igor, Rei dos Diabretes. Já roubei 
DOIS poderes. O meu plano está a funcionar — hahaha! 
Eu estou a tornar‑me mais poderoso e, em breve, governarei 
todo o Reino de Bellua!

És tão encantadora ao ajudar as criaturas que eu deixo 
para trás, atordoadas pela minha ação. Lamento que te‑
nham de se ferir para que eu possa roubar‑lhes os seus 
poderes, mas não consigo evitar. E se tentares atravessar‑te 
no meu caminho novamente, eu já tenho uma carta na 
manga! Vou roubar o poder de voo de uma fada. Depois, 
vou poder voar como os pássaros e os dragões, e ninguém 
conseguirá deter‑me!

Hahahaha!

Atreve‑te a voltar a Bellua, se tiveres coragem. Desta vez 
não me apanharás desprevenido…

Rei Igor
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A campainha que assinalava o início de mais uma se‑

mana de aulas soou e a Bia Brilhante juntou‑se à fila 

de alunos em direção à sala de aula. Nas mãos, leva‑

va uma pequena caixa, muito bem fechada. A me‑

lhor amiga da Bia, a Chloe, juntou‑se a ela na fila.

— O que trouxeste para o trabalho de história? 

— perguntou a Chloe, olhando para a caixa com 

curiosidade.

Uma Pitada de Sarilhos
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— Um pote de porcelana chinesa que a minha 

mãe tinha na cómoda do quarto dela — respondeu 

a Bia. — Tem duas asas e tem bonitas flores azuis 

pintadas. A minha mãe guarda pulseiras e outras 

Hoje!
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joias nele, mas disse que eu podia trazê‑lo desde 

que fosse muito cuidadosa.

— Tens muita sorte por a tua mãe te ter deixa‑

do trazê‑lo — comentou a Chloe. — Não acredito 

que os meus pais me confiassem algo tão delica‑

do. Eu sou tão desastrada! Quando disse ao meu 

pai que tinha de trazer algo que tivesse passado de 

geração em geração, a única coisa que ele conse‑

guiu arranjar foi este atlas antigo. Acho que era do 

meu avô. Está tão empoeirado!

A Bia olhou para o livro velho que a amiga car‑

regava e deu uma gargalhada de concordância.

— Pelo menos ambas trouxemos alguma coisa.

Na sala de aula, os lugares começaram a ficar 

ocupados. O professor Nuno tinha tapado uma 
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mesa comprida com uma velha toalha de renda 

e os colegas da Bia estavam a pousar sobre ela 

uma variedade de objetos. Havia brinquedos, 

fotografias, um apito de metal brilhante e até bi‑

lhetes para um jogo de futebol dos anos 60!

Enquanto a Chloe limpava o seu atlas, a Bia 

abriu a caixa e, cuidadosamente, retirou o pote. 

Ela mal tinha acabado de desembrulhar o pote do 

papel em que vinha protegido, quando ouviu 

o farfalhar de tecido atrás dela, logo seguido da 

voz melosa da sua colega detestável, a Vitória 

Geada, que falava com as suas duas colegas‑fãs.

— Onde é que hei de pousá‑lo? Não me parece 

que caiba nesta mesa pequena, não achas, Joana? 

Luísa, podes ver onde é que posso pendurá‑lo?



15

A Bia virou‑se para olhar para a Vitória e viu 

o vestido espetacular que ela carregava. Não con‑

seguiu evitar olhar longamente para ele: era de um 

tecido de cetim creme, com pequenos cristais bri‑

lhantes em torno do decote, um corpete de renda 

e uma saia esvoaçante.

— É lindo, não é? — disse a Vitória, vendo o ar 

de admiração da Bia. — Era da minha avó. Usou‑o 

no casamento dela, depois passou‑o à minha mãe 

para que ela o vestisse no casamento com o meu pai. 

Espero vir a vesti‑lo um dia — acrescentou, enquan‑

to o segurava em frente ao seu corpo.

— Oh, vais certamente casar. Quem não quere‑

ria casar contigo? — comentou a Joana, perante 

o abanar de cabeça afirmativo da Luísa.
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A Vitória sorriu para as suas fiéis seguidoras.

— Perguntem ao professor Nuno onde posso 

pendurá‑lo. Vão! — ordenou ela às raparigas, que 

logo se apressaram a atender ao pedido.

Em seguida, a Vitória fixou novamente a sua 

atenção na Bia, que estava a pousar o pote da mãe 

sobre a mesa, mesmo ao lado de um colar de péro‑

las roxas.

— O que trouxeste, Bia? Essa pequena coisa 

engraçada? Por que motivo alguém passaria isso 

de geração em geração? Não imagino que essa 

coisa possa ter algum valor. Este vestido é uma an‑

tiguidade. Deve valer um dinheirão, atualmente!

A Bia sentiu o sangue a ferver. Por que motivo 

a Vitória tinha de ser tão horrível com tudo? E por 
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que razão tinha sempre de ser melhor do que os 

outros? A Bia cerrou os dentes, antes de se recor‑

dar de que a Vitória nem sempre era a melhor em 

tudo. Afinal, a Bia tinha vencido a competição de 

natação há bem pouco tempo. Todos aplaudiram 

a sua vitória, enquanto a Vitória ficara a tremer 

de fúria!

Essa recordação encheu a Bia de coragem. 

Decidiu enfrentar a Vitória e dizer‑lhe o que real‑

mente pensava do seu estúpido vestido. Mas, quan‑

do se virou, o cotovelo tocou no pequeno pote de 

porcelana chinesa. Aconteceu tudo tão rápido que 

quase parecia que a Bia estava a ver a cena do lado 

de fora: primeiro o pote inclinou‑se para um lado, 

depois para o outro, para depois balançar mais e, 



19

finalmente, cair e aterrar ao seu lado com um clink. 

A Vitória soltou um sopro maldoso, enquanto a Bia 

o apanhava, aterrorizada.

Assim que o agarrou, percebeu que estava em 

valentes sarilhos. Horrorizada, viu que uma das 

suas asas delicadas estava partida.

— Ups! — exclamou a Vitória, ironicamente, 

antes de se afastar e deixar a Bia sozinha.

A Chloe, que entretanto chegou, olhou para 

ela preocupada.

— O que aconteceu? Não foi mais uma das mal‑

vadezas da Vitória, pois não?

A Bia não respondeu. Em vez disso, estendeu 

a mão e abriu‑a, mostrando a pequena asa partida.

— A Vitória…
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A Bia não deu a Chloe hipóteses de terminar 

a pergunta.

— A Vitória é uma peste, mas não foi ela que 

o partiu. Fui eu — explicou a Bia. — Eu acertei‑lhe 

e agora o pote está partido. A minha mãe vai ficar 

absolutamente doida!

A Chloe pôs um braço amigo sobre os ombros 

da Bia.

— Tenho a certeza de que ela vai compreender 

— disse ela, enquanto observava mais de perto 

a peça de porcelana. — Parece que a asa quebrou 

num único sítio, por isso acho que não será com‑

plicado colá‑la.

A Bia gostava de partilhar a confiança da 

Chloe, mas a mãe confiara nela para tomar conta 
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do pote e, com o dia apenas a começar, ela já o ti‑

nha partido!

— Estou metida num grande sarilho! — suspi‑

rou ela.

No final do dia, a Bia estava ansiosa por chegar 

a casa.

Pelo caminho, quando passava em frente ao 

posto de correios da vila, ouviu alguém chamar 

o seu nome.

— Bia! Olá!

Ela reconheceu imediatamente a voz.

— Tio B — gritou ela, encantada e surpresa por 

vê‑lo. — O que estás a fazer aqui?
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— Então… vim enviar uma carta, claro — res‑

pondeu, apontando para o posto de correios.

A Bia adorava encontrar‑se com o Tio B. Ele 

é a única pessoa que conhece o seu segredo — que 

ela é Guardiã do mágico Reino de Bellua e das 

suas criaturas. E é o único que pode entender 

as suas aventuras pois ele foi o Guardião que a an‑

tecedeu.

— E o que tem a minha sobrinha favorita nessa 

bonita caixa? — perguntou o Tio B, apontando 

para o pacote que a Bia segurava firmemente.

O coração da Bia ficou apertado. Será que de‑

veria contar ao tio sobre a asa partida? Bastou‑lhe 

olhar para o amistoso rosto do tio, para perceber 

que sim.
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— Oh, Tio B, aconteceu uma grande desgraça! 

— desabafou ela.

— Conta‑me o que aconteceu — disse, amavel‑

mente, o tio.
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As palavras da Bia saíram apressadas:

— Bem, a mãe deixou‑me levar este pequeno 

pote antigo para a escola, por causa do nosso tra‑

balho de história. Mas, quando o pousei na mesa, 

na sala de aula, embarrei‑lhe com o cotovelo e… 

e… ele tombou e uma das asas partiu‑se. 

Sinto‑me péssima e não sei como é que hei de 

contar à mãe.

Para sua surpresa, quando terminou a história, 

o Tio B estava a sorrir.

— Não te preocupes, Bia. Tenho a certeza de 

que tudo correrá bem. Problemas como este ten‑

dem a resolver‑se por si mesmo, sabes. Muitas 

vezes, a ajuda chega de onde menos esperamos. 

Boa sorte! — disse ele.
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E, com isso, ele tocou levemente no braço da 

Bia, ofereceu‑lhe um grande sorriso e seguiu em 

direção à vila, sorrindo para si mesmo.

«Que coisa mais estranha para se dizer», pen‑

sou a Bia, enquanto se apressava na direção opos‑

ta. Embora não fizesse ideia de onde podia surgir 

a tal ajuda inesperada, desejava que o tio estivesse 

realmente certo.
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A Chamada de Bellua

Já em casa, a Bia foi até à cozinha para fazer um 

lanche. Um recado pousado sobre a mesa dizia 

que tinha surgido um imprevisto e a mãe saíra 

para ir ajudar o pai na clínica veterinária.

Regresso a tempo do chá das cinco, por 
isso não comas todos os biscoitos!
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O recado da mãe, na sua caligrafia desajeitada, 

fez a Bia sorrir descontraidamente pela primeira 

vez nesse dia, enquanto dava uma dentada no bis‑

coito que já tinha na mão.

«Pelo menos posso adiar um pouco ter de lhe 

contar sobre o pote», pensou, enquanto agarrava 

em mais biscoitos. Depois, subiu as escadas, em 

direção ao seu quarto, com a caixa bem segura 

nos braços.

Sentada na cama, a Bia pousou‑a à sua frente, 

sobre o edredão. Tirou o pote quebrado e, cuida‑

dosamente, desembrulhou‑o, tentando não pro‑

vocar mais estragos do que os já causados. Quando 

encostou a asa ao pote, quase parecia perfeito no‑

vamente.
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Recordou‑se da sugestão da Chloe. «Poderá 

uma pitada de cola ser a solução?», pensou. Sentiu 

alguma esperança, mas depois pensou que não fa‑

zia ideia de que tipo de cola usar.
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À medida que sentia a esperança a desvane‑

cer‑se, ela ouviu a porta da entrada a bater e os fa‑

miliares passos pesados do seu irmão mais velho 

a subir as escadas.

«Claro, o Pedro!», pensou. «Ele está habitua‑

do a fazer modelismo de kits de aviões, por isso 

deve saber como colar a asa.» Talvez o Tio B esti‑

vesse certo e ela conseguisse encontrar ajuda onde 

menos esperava!

A Bia chamou o irmão, mas não ficou surpresa 

por ele não lhe responder. Estava prestes a cha‑

má‑lo novamente, quando um pensamento lhe 

surgiu: e se o Pedro não só se recusasse a ajudá‑la 

a arranjar o pote, como também fosse fazer queixa 

à mãe? Com isso talvez conseguisse que ela 
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ficasse de castigo e tivesse de fazer as tarefas dele, 

durante semanas! Mas, um novo olhar para o pote 

de porcelana quebrado recordou‑a de que não 

tinha alternativa.

Chamou, novamente, o Pedro, até que, por 

fim, ele entreabriu a porta do quarto dela e enfiou 

a cabeça. Depois, aceitou a oferta de um biscoito 

de chocolate e entrou no quarto. Nesse instante, 

viu o pote.

O estômago da Bia ficou apertado quando ele 

agarrou nas duas partes e abanou a cabeça, com ar 

sério.

— Ai ai, isto é mau — disse ele, num tom alto. — 

Porcelana chinesa tão delicada exige mãos cuida‑

dosas, sabes!
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— Eu sei isso, agora — disse a Bia, impaciente. 

— Consegues arranjá‑lo?

O Pedro suspirou profundamente.

— Talvez eu consiga… mas vai sair‑te caro.

Consciente de que tinha gasto quase todo o di‑

nheiro do seu mealheiro numa ida recente a uma 

loja de arte, a Bia tentou pensar rápido.

— Eu arrumo o teu quarto durante uma semana 

— ofereceu‑se ela, esperançada. — Duas semanas, 

se conseguires consertá‑lo antes de a mãe chegar 

a casa e prometeres não lhe contar! — acrescentou.

— Combinado — disse o Pedro.

Com um grito de gratidão, a Bia abraçou o ir‑

mão — com cuidado para não esbarrar no pote, 

claro — antes de ele ir para o quarto dele.
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A Bia deitou‑se na cama, com uma onda de alívio 

a percorrer‑lhe o corpo. Enquanto esticava os bra‑

ços para cima, a pulseira que ela usava sempre, cha‑

mou‑lhe a atenção. Sentou‑se imediatamente 

e aproximou a pulseira para se assegurar de que esta‑

va a ver bem. Os amuletos da pulseira estavam a bri‑

lhar. Isso só podia significar uma coisa: as criaturas 

do mágico Reino de Bellua precisavam da sua ajuda!

Saltou tão apressada da cama que até se sentiu 

zonza. Respirando profundamente, recuperou 

o equilíbrio. Sem tempo a perder, ela puxou 

a mala brilhante de veterinário de debaixo da cama 

— a mala era o portal para o mais incrível lugar.
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«Que criaturas irei conhecer desta vez?», ques‑

tionou‑se. «Duendes, ninfas ou mais unicórnios? 

As possibilidades são imensas.»

Contudo, enquanto encostava o amuleto cinti‑

lante à fechadura da mala, ela lembrou‑se de que 

o regresso ao Reino de Bellua significava ter de 

enfrentar o malvado Igor, Rei dos Diabretes, que 

não gostava nem um pouco dela. A Bia era a única 

pessoa que podia travar os seus planos malévolos 

para se apoderar de Bellua, uma vez que ela prote‑

gia as criaturas que ele magoava. E, agora, uma 

criatura precisava dela.

Aproximou‑se da porta e espreitou para se as‑

segurar de que a costa estava livre. Evocando toda 

a sua coragem, abriu a mala sem hesitar.
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— Estou a chegar, Bellua! — sussurrou ao olhar 

para dentro.

Logo em seguida, sentiu‑se a cair, cair e cair...






