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COMUNICADO
A todas as criaturas do Reino de Bellua

Como a terrível ameaça do malvado Rei Igor é cada 
vez mais séria, eu peço a vossa ajuda.

Ele já roubou o poder mágico de quatro de nós — nin‑
guém está a salvo dos seus ataques. Com cada poder que 
ele amealha, a sua força aumenta.

Alguns de vós já conheceram a nossa respeitável 
Guardiã, a Bia B. Na sua próxima visita ao nosso reino, 
temos de nos unir para lhe agradecer. Só ela pode derro‑
tar o ambicioso Rei Igor. Ela precisa de nós, mais do que 
nunca!

Quando souberem da chegada da Guardiã, apres‑
sem‑se, sem demora, até à caverna. Não podemos permi‑
tir que o Igor aumente o seu poder.

Criaturas de Bellua, atendam ao meu pedido!
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Acabou mais um dia de aulas. A Bia Brilhante  

e a sua melhor amiga, a Chloe, foram as últimas 

a sair da sala.

— Vais ao clube de desporto? — perguntou a Bia.

A Chloe acenou afirmativamente com a cabe‑

ça, enquanto pegava na mochila.

— Vá, é melhor despacharmo‑nos ou ainda 

chegamos atrasadas!

Clube de Desporto
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A Bia pegou no seu saco e seguiram rumo aos 

balneários, que ficavam no pavilhão.

— O professor Artur disse que hoje podemos 

experimentar o que nos apetecer — lembrou 

a Chloe. — O que vais escolher? Eu acho que vou 

tentar o lançamento de peso. Gostava muito de fa‑

zer parte da equipa da escola.

A Bia pensou um pouco…

— Talvez atletismo. Lançamento de peso deci‑

didamente não — sou uma nulidade nisso!

— Por isso mesmo, fazia‑te bem praticar! —  

exclamou a Chloe, a rir.

Estavam a atravessar o pátio quando viram um 

rapaz a ziguezaguear mais adiante. Primeiro se‑

guiu numa direção, depois noutra…
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— Aquele é o Ricardo? — perguntou a Bia, re‑

conhecendo o cabelo preto curto do novo colega 

de turma. Ele tinha chegado há apenas alguns 

dias.

— Sim. Parece um pouco perdido — disse  

a Chloe. — Vamos ter com ele e perguntar‑lhe se 

precisa de ajuda.

Contudo, quando seguiam na direção dele,  

a porta do pavilhão desportivo abriu‑se e a Vitória 

Geada saiu. Vestia um equipamento de desporto 

novinho em folha. Atrás dela estavam as suas ami‑

gas, a Joana e a Luísa — que, regra geral, andavam 

sempre coladas à Vitória.

— Ei, tu, rapaz novo! — chamou a Vitória, ca‑

minhando na direção dele. — O que estás a fazer?
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— Vou para o clube de desporto, mas não sei 

onde são os balneários — respondeu o Ricardo.

— Eu digo‑te onde são! — gritou a Vitória.

Mas a Bia percebeu uma expressão matreira 

no seu rosto. Pareceu‑lhe que o pobre Ricardo es‑

tava a meter‑se em sarilhos.

Acelerando o passo, a Bia chegou junto dele, 

alguns segundos depois da Vitória, que já seguia  

a todo o gás! Enquanto isso, a Joana e a Luísa ten‑

tavam abafar algumas risadinhas.

— Na verdade, há uma mesma porta para os  

rapazes e para as raparigas, para entrar nos bal‑

neários — explicou a Vitória. — Acontece que a 

placa a dizer «Rapazes» caiu no final do primeiro 

período. Entras por esta porta que diz «Raparigas»  
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e vais encontrar mais duas portas: uma para as ra‑

parigas e outra para os rapazes. Entras para a dos 

rapazes, claro!

Enquanto o Ricardo abria a boca para agradecer, 

a Bia sentiu‑se invadir por uma sensação de fúria.

— Sabes bem que isso é mentira — disse a Bia, 

dando um passo em frente com firmeza. Sentiu‑se 

a corar em frente àquela antipática colega. — Achas 

piada em fazer com que o Ricardo entre no balneá‑

rio das raparigas, só porque ele é novo na escola? 

Bem, fica a saber que não tem piada nenhuma. Isso 

é pura maldade. Ele apenas precisa de ajuda.

A boca da Vitória formou um «O» de falsa sur‑

presa. Mas, pelo menos, parecia ter ficado sem 

palavras…
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— Era só uma brincadeirinha — acabou por di‑

zer. — Vamos meninas. Há pessoas que não conse‑

guem perceber uma piada — rematou, enquanto 

acenava para a Joana e para a Luísa.

A Bia suspirou de alívio quando a Vitória foi 

para dentro do pavilhão. Depois, olhou para  

o Ricardo, que parecia ainda mais confuso.

— Vais habituar‑te à Vitória — disse‑lhe a Bia, 

sem avançar pormenores. — O balneário dos rapa‑

zes é do outro lado do pavilhão. Atravessas o cor‑

redor da entrada e, ao fundo, vais ver uma porta 

verde. Asseguro‑te que vais encontrar uma placa  

a dizer «Rapazes». Ela existe!

— Obrigado — disse o Ricardo. — Espero não 

chegar atrasado. Eu adoro desporto! Na minha 
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antiga escola participava sempre! E ganhámos  

vários troféus.

— Não te preocupes. Se te apressares, não ha‑

verá problema — disse a Bia, a sorrir.

Depois, também ela e a Chloe se apressaram 

para se equiparem.

Depois de equipadas, a Bia e a Chloe seguiram 

para o campo de jogos. Porém, a Bia apercebeu‑se 

de que tinha os atacadores desapertados. Disse  

à Chloe que seguisse e aninhou‑se para os aper‑

tar… e foi nesse momento que reparou que os 

amuletos da sua pulseira estavam a brilhar numa 

quente cor amarela‑alaranjada. Só podia significar 
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uma coisa: algures no Reino de Bellua, um animal 

mágico precisava da sua ajuda.

Provavelmente, o malvado Rei Igor dos Dia‑

bretes roubou o poder mágico de outra criatura. 

A Bia contou pelos dedos os poderes que  

o Igor já roubara: a voz de um dragão para poder 

pôr os seus inimigos a dormir; a magia do chifre 

de um unicórnio para controlar o estado do tem‑

po; a habilidade de voo das asas de uma fada; e as 

cores da cauda de uma sereia para poder escon‑

der‑se dos seus inimigos, camuflando‑se.

Que poder terá ele roubado agora?

Não havia tempo a perder. Mais ninguém po‑

dia ajudar a pobre criatura e deter o Igor. Ela ti‑

nha de ir para Bellua — e rápido!
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— Esqueci‑me de prender o cabelo — gritou 

ela à Chloe, enquanto abanava o seu longo cabelo 

preto com a invulgar madeixa branca. — Vou só 

buscar um elástico ao meu saco. Encontro‑me 

contigo no campo de jogos.

Enquanto a Chloe seguia caminho, a Bia foi em 

direção ao portão da escola. Confirmou se nin‑

guém reparava e desatou a correr em direção a casa.

No seu quarto, a Bia puxou uma velha mala de ve‑

terinário do seu esconderijo, debaixo da cama. 

Abrindo a fechadura com o amuleto em forma de 

estrela, ela viu o couro baço da mala transfor‑

mar‑se num tom prateado brilhante. Logo em 
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seguida, duas letras começaram a surgir, brilhan‑

do sobre o tom prateado, com uma suave luz púr‑

pura: B e B. A Bia espreitou e viu a bonita concha 

que a Marina lhe dera na sua última visita a Bellua. 

Essa visita terminara com mais uma bem sucedida 
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cura, mas a Bia não conseguia deixar de temer que 

desta vez o desfecho não fosse o melhor…

Contudo, o entusiasmo de regressar a Bellua 

ajudou a afastar todos os receios.

— Estou a chegar, Bellua! — disse ela, imedia‑

tamente antes de se sentir a cair, cair e cair…
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Um Coro de Vo es

A Bia ficou muito satisfeita ao reencontrar a sua 

amiga Miti Icle na Caverna do Guardião. O pe‑

queno dragão estava sentado na mesa de pedra no 

centro da caverna. As paredes incrustadas de cris‑

tais brilhavam, e as prateleiras resplandeciam 

com os muitos frascos que as preenchiam. Mas, 

apesar de na caverna reinar o habitual silêncio, 

a Bia ouvia um sonoro murmúrio no exterior.
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— Olá Miti! — gritou a Bia. Depois, baixando 

o tom de voz, acrescentou: — Não é quem eu pen‑

so que está a fazer todo este barulho, pois não?

— O Igor? — retornou a Miti. — Oh, não! Eu 

não o vi nas redondezas… ainda. Porque não abres 

a porta? Eu mantenho‑me por perto para te ampa‑

rar na queda!

Quando a Bia abriu a porta, percebeu o moti‑

vo pelo qual a Miti dissera aquilo. Uma multidão 

de criaturas! Todos se empurravam para se apro‑

ximar. Ouviu‑se um cumprimento generalizado 

assim que avistaram a Guardiã.

A Bia acenou, surpresa com aquela cena fantás‑

tica. Criaturas mágicas de todas as formas, tama‑

nhos e cores, misturavam‑se num mar de cores. 
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Enquanto alguns animais se mantinham na resplan‑

decente erva, outros — como as fadas e as ninfas — 

esvoaçavam, deixando o céu de Bellua com um 

brilho especial. Pequenos duendes e diabretes es‑

preitavam por entre as pernas dos unicórnios e dos 

trolls. Até as esfinges estavam ali… Eram incontá‑

veis as criaturas que tinham vindo cumprimentá‑la.

Ela não conseguia perceber o que diziam! 

Parecia que todos tinham uma história para con‑

tar. Aninhando‑se, conseguiu ouvir o final da des‑

crição que uma fada fez da forma como Igor tentou 

fazê‑la dormir com uma canção.

— Eu só me salvei porque me piquei num espi‑

nho e isso despertou‑me bem depressa! — expli‑

cou ela, com um sorriso.
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Antes que a Bia pudesse responder, um gran‑

de dragão aproximou‑se e contou‑lhe que tinha 

ouvido os planos do Igor para lhe roubar o fogo.

As vozes agudas das criaturas mais pequenas  

e as vozes graves das criaturas maiores começa‑

ram a elevar‑se cada vez mais… até que, de repen‑

te, o som profundo de um animal a aclarar a 

garganta encheu o ar, e todos ficaram em silêncio. 

Quando essa criatura avançou por entre a multi‑

dão, a Bia reconheceu‑a imediatamente. Era 

Temis, o líder dos unicórnios.

— Meus amigos — começou o Temis, dirigin‑

do‑se à multidão. — Não falemos todos ao mesmo 

tempo. Em primeiro lugar, cumpre‑nos dar as 

boas‑vindas à Guardiã. Ela está aqui para nos 
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ajudar a derrotar o malvado Rei Igor, cuja maldade 

se alastra cada vez mais na nossa bela terra. — Em 

seguida, o Temis voltou‑se para a Bia, inclinou re‑

verentemente a cabeça e continuou: — O que ou‑

viste é verdade. O Igor continua a tentar roubar os 

nossos poderes mágicos. Estamos muito agradeci‑

dos por teres regressado para nos ajudar nesta 

luta. E queremos que saibas que estaremos à tua 

disposição sempre que precises da nossa ajuda.

Ouviu‑se um murmúrio coletivo de agradeci‑

mento e a Bia acenou com a cabeça em retribui‑

ção. Ela esperava não desiludir aquelas criaturas 

maravilhosas.

— Farei tudo o que puder para vos ajudar a der‑

rotar o Igor — disse ela, assim que todos voltaram 
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a fazer silêncio. Observando a multidão à sua 

frente, perguntou: — Alguém precisa da minha 

ajuda agora? Alguém enfrentou hoje o Igor?

Houve movimento na multidão e a Bia viu um 

pequeno cavalo a caminhar, coxeando, na sua 
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direção. A criatura tinha pelo em tons de laranja, 

com uma crina e cauda cor de fogo, e asas multi‑

coloridas. Ao início a Bia achou que se tratava de 

um unicórnio, mas depois reparou que ele tinha 

asas, desajeitadamente fechadas. Pareceu‑lhe uma 

espécie de pónei alado.
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A Bia avançou em direção à jovem criatura 

e ajoelhou‑se a examiná‑la. Contudo, o burburinho 

da multidão recomeçou e ela não conseguia ouvi‑la.

— Muito obrigada a todos por terem vindo 

e por confiarem em mim para vos ajudar. Eu darei 

o meu melhor — disse a Bia, perante uma audiên‑

cia agora em silêncio. — Tenho de levar este pe‑

quenote para a minha caverna, mas espero voltar 

a encontrar‑vos em breve.

O Temis deu início a um coro de cumprimen‑

tos de despedida que ecoava pelo céu ligeiramen‑

te cintilante de Bellua, enquanto a Bia conduzia 

a criatura a coxear até à caverna.

Enquanto a Miti Icle fechava a porta de madei‑

ra, a Bia tentava alcançar o grande livro vermelho 
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que usara nas suas anteriores visitas: Cura Mágica 

Monstros & Criaturas. Já foi usado por gerações 

de Guardiões antes dela para descobrir diferentes 

curas.

Ela observou o seu paciente e deteve‑se nos 

seus grandes e tristes olhos cor de ameixa.

— Pobrezinho — disse a Bia, com doçura. — 

Eu sei que o Igor tem alguma coisa a ver com isto, 

mas podes contar‑me o que aconteceu ao certo, 

para que eu possa ajudar‑te.

A Bia viu uma lágrima a formar‑se no canto 

de um dos olhos da jovem criatura e a escor‑

rer‑lhe pelo focinho. Ela pôs os seus dedos entre 

as fofas orelhas do pónei e deu‑lhe umas palma‑

dinhas carinhosas.
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O pónei alado deu‑lhe uma turrinha e a Bia 

pôde sentir o seu corpo a tremer. O que teria 

o Igor feito de tão terrível para o deixar tão debili‑

tado? Ela ouviu atentamente a sua história.






