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Ariana
Lagos Gelados das Sereias
Atrás do Pomar Encantado
Bellua

Miti Icle
Recanto Rochoso

Vale dos Dragões
Bellua

Querida Miti Icle,

Bem, eu nunca escrevi a um dragão, mas acho que não tenho 
outra hipótese.

Aqui nos Lagos Gelados das Sereias, as coisas estão muito 
más. Não vais acreditar, mas roubaram todas as cores a uma das 
nossas mais jovens sereias. Sinceramente, nunca vi uma cauda de 
sereia tão feia! Agora ela não consegue nadar, nem deslocar‑se… 
aliás, não consegue fazer nada. Claro está que todas nós sereias 
temos de estar sempre a olhar por ela, o que é realmente aborrecido, 
confesso.

Nada do que tentámos fez com que ela melhorasse, por isso 
temos de pedir ajuda à Guardiã. Ouvimos dizer que tu és amiga 
dela, por isso pedimos‑te que lhe peças para vir até nós. Já! Todas 
acreditamos que o malvado Rei Igor tem algo a ver com isto. Tens 
de nos ajudar a resolver este problema antes que algo mais aconteça 
por aqui — ou até mesmo em todo o Reino de Bellua!

E apressa‑te, está bem?

Ariana
(Sereia de cabelos dourados com uma bela cauda colorida)
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A passear na Vila Verde com a Chloe, a sua me‑

lhor amiga, a Bia Brilhante admirava um grande 

edifício cor de creme, com grandes janelas azuis 

e um telhado vermelho.

— Está finalmente pronto — disse a Chloe, 

olhando para o novo pavilhão multiusos.

— E vai ser o nosso grupo de teatro a estrear 

o novo palco! — disse a Bia, entusiasmada.

A Chamada de Bellua
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Alguns alunos prepararam uma peça, que leva‑

riam a cena assim que o presidente da junta de 

freguesia cortasse a fita que declarava o pavilhão 

multiusos oficialmente inaugurado.

— Temos menos de meia hora — lembrou a Bia, 

olhando, nervosamente, para o relógio.

— Pois é! — concordou a Chloe. — É melhor 

despacharmo‑nos para ficarmos prontas!

Nos bastidores, muitas das colegas de turma 

da Bia já tinham os seus fatos vestidos. Em redor 

do único espelho estavam a Vitória Geada e as 

suas amigas Joana e Luísa. Uma grande variedade 

de  maquilhagem estava espalhada à frente delas.
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— Mais uma sombra nos olhos ou não? — per‑

guntou a Vitória, sombreando a pálpebra com um 

tom verde cintilante.

— Eu acho que estás linda — elogiou a Joana.

— Qualquer coisa em ti fica perfeita, Vitória — 

acrescentou a Luísa.

A Vitória Geada estava prestes a aplicar algum 

pó prateado sobre o tom verde cintilante quando 

o reflexo da Bia apareceu no espelho, por detrás 

dela.

— Espero que não vás pedir para usar o espe‑

lho — zombou a Vitória, antes de a Bia ter sequer 

a hipótese de abrir a boca.

— A Joana e a Luísa vão maquilhar‑se depois 

de mim e não nos resta muito tempo.
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— Tudo bem. Eu primeiro vou trocar‑me — dis‑

se a Bia, alegremente, decidida a não desperdiçar 

argumentos. — De qualquer modo, não me parece 

que a minha personagem precise de muita maqui‑

lhagem.

A Bia e a Chloe vestiram os seus fatos com grande 

rapidez e colocaram um pouco de pó de arroz nos 

rostos.

— Vou deixar o meu cabelo solto — disse 

a Chloe. — E tu, Bia?

— Bem, eu estava a pensar fazer uns totós, mas 

não sei se consigo, sobretudo sem espelho — res‑

pondeu a Bia.
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— Eu ajudo‑te num instante — disse a Chloe —, 

só preciso de ir primeiro resolver o problema des‑

tas calças, pois estão sempre a cair‑me!

Enquanto a Chloe se apressava a ir buscar um 

cinto ao armário dos adereços, a Bia foi surpreen‑

dida por trás pela Vitória.

— Totós, disseste tu, Bia? Eu posso ajudar‑te 

a fazê‑los. A Joana e a Luísa dizem sempre que eu 

sou brilhante a fazer penteados, e tu tens um 

cabelo tão… invulgar, que seria um prazer fazer 

alguma coisa com ele.

— Não é preciso. A Chloe disse que… — come‑

çou a Bia.

Mas, entretanto a Vitória já tinha agarrado numa 

grande madeixa do longo cabelo preto da Bia.
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— Oh! Como já comecei, agora termino — dis‑

se a Vitória. — Queres essa madeixa branca num 

só totó ou dividida em dois?
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Já com os dois totós, a Bia andava à procura da 

Chloe quando ouviu uma voz familiar.

— Desculpem. Olá! Há aqui alguém chamado 

Bia? Bia B?

— Tio B! — exclamou, um pouco embaraçada 

e algo surpresa com a súbita aparição do seu tio 

nos bastidores. Correu para ele, para o cumpri‑

mentar. — Eu não sabia que vinhas aqui!

— O quê? E ia perder a apresentação da minha 

sobrinha no seu primeiro papel? — disse o Tio B. 

— Ainda me lembro de quando fiz o papel de Dick 

Whittington numa peça da escola. Eu levei o meu 

gato e ele trepou pelas cortinas do palco. Foram 
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precisos três dias e duas latas de comida para o fa‑

zer descer! Foi o último grande papel que a minha 

professora me deu, infelizmente…

— O meu não é propriamente um grande papel — 

explicou a Bia. — São apenas algumas falas em con‑

junto com a Chloe, mas temos ensaiado bastante.

— Claro, ensaiar, praticar, é sempre a melhor 

estratégia — disse o Tio B. — E claro falar alto, 

com clareza, de forma a poder ser ouvido até ao 

público da última fila. As tuas qualidades de ora‑

dora sempre foram boas! Nunca se sabe quando 

são necessárias, certo?

— Claro! Obrigada Tio B, não me vou esque‑

cer disso — disse a Bia. — Só espero não me esque‑

cer das minhas falas.
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— Bem, se as coisas não correrem conforme 

o planeado, podes sempre improvisar. Eu sei que 

te sairás bem, Bia. Todos nós, os Brilhante, nos 

saímos… Uns mais do que outros, é certo! Nunca 

se sabe o que nos pode acontecer, não é? — co‑

mentou ele, com um piscar de olho. — De qual‑

quer modo, boa sorte, Bia. Parte uma perna. Não 

é assim que se deseja boa sorte no teatro? Não 

que eu queira que tu a partas, realmente, claro! 

Isso não te ajudaria com… — interrompeu a frase 

para olhar para um lado e para o outro. — Oh, dei‑

xa lá! Boa sorte!

— Não me ajudaria com o quê? — perguntou 

a Bia, mas o Tio B desapareceu imediatamente 

com um sonoro tchau!
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«Não me ajudaria com o quê?» — questio‑

nou‑se a Bia. Ela desconfiava que o tio sabia mais 

sobre o mágico Reino de Bellua do que revelava. 

Olhando para a sua pulseira a pender do pulso, 

a Bia confirmou que o seu palpite estava certo. 

A estrela, o dragão, o unicórnio e a fada estavam 

a começar a brilhar. Algures em Bellua uma cria‑

tura precisava da sua ajuda.

«Não há tempo a perder», pensou. «Tenho de 

pensar numa desculpa para me esgueirar daqui 

rapidamente!» No entanto, antes de conseguir 

pensar num plano, ela foi arrastada pelas outras 

crianças em direção ao palco.
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— Quero dar‑vos as boas‑vindas ao nosso novo 

pavilhão multiusos! — declarou o presidente da 

junta de freguesia. Nos bastidores, todos o ou‑

viam claramente. — Agora, por favor, ocupem os 
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vossos lugares para assistirem à apresentação 

a cargo de algumas das nossas talentosas crianças.

A Bia olhou de novo para a pulseira e viu os 

amuletos a brilhar cada vez mais intensamente. 

Escondeu‑a debaixo da manga para que ninguém 

a visse. Conseguia ouvir o público a baixar os as‑

sentos das cadeiras, para se acomodar, enquanto 

o silêncio se ia instalando no pavilhão.

— Ufa! Encontrei um cinto mesmo a tempo — 

murmurou a Chloe, aparecendo subitamente ao 

lado da Bia. — O que tens no pulso? Eu vi que 

olhaste para ele um milhão de vezes.

— Só um milhão? — brincou a Bia, tentando 

prender a manga com a outra mão, para assegurar 

que não se conseguia ver a pulseira.
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Ela estava presa a um juramento secreto e não 

podia arriscar que a sua amiga ficasse demasiado 

curiosa. Riu‑se da pergunta da Chloe e mudou de 

assunto.

— Que tal te parece o meu cabelo? Nem vais 

acreditar quando te disser quem me penteou… 

A Vitória! Não tinha a certeza se devia deixá‑la, 

mas ela acabou por se mostrar bem simpática.

— Parece um pouco… — começou a Chloe.

Mas a música encheu todo o recinto e abafou 

completamente o som da sua voz.

À medida que o volume da música subia, a Bia 

sabia que era agora ou nunca. Recordando‑se de 

que não passava tempo no mundo real sempre que 

era chamada a Bellua, ela soube o que fazer.
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— Eu tenho de ir buscar uma coisa… para a mi‑

nha personagem — sussurrou ela ao ouvido da 

Chloe, agradecida pelo facto de o retumbante 

som da música impedir uma boa audição. 

Afastou‑se logo em seguida, murmurando pala‑

vras tranquilizadoras, enquanto se afastava. — 

Não te preocupes. Eu volto em dez minutos, no 

máximo. Não falharei a nossa grande entrada, 

prometo!

Enquanto se afastava, a Bia tentava não pensar 

no ar preocupado da sua amiga. Sabia que tinha 

de se habituar a inventar desculpas, se queria ser 

uma Guardiã bem sucedida. Na sua anterior visita 

a Bellua, o Rei Igor dos Diabretes dissera que não 

pararia de se aproveitar da magia das pobres 
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criaturas indefesas de Bellua, por isso ela tinha de 

as proteger. Desejava chegar lá tão breve quanto 

possível. Sabia que estavam a contar com ela!

A imagem da expressão do rosto do malvado 

Igor não lhe saía da cabeça. A sua última cruelda‑

de tinha sido roubar o poder de voo de uma fada. 

Quem sabe o que se seguiria…?

Determinada, a Bia correu para casa tão de‑

pressa quanto pôde…
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Já em casa, sozinha, a Bia subiu as escadas a cor‑

rer e foi para o seu quarto. Aninhou‑se junto à 

cama e puxou, apressada, uma velha mala de vete‑

rinário — seu portal para o mágico Reino de 

Bellua.

Assim que encostou o amuleto brilhante em 

forma de estrela à fechadura da mala, ela abriu‑se 

com um clique familiar, libertando uma pequena 

Clarões Brilhantes
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nuvem de pó de fada. A Bia sorriu quando se re‑

cordou quão agradecida ficara a sua anterior pa‑

ciente, a pequena fada Titch. Depois, observou, 

admirada, a transformação da mala de couro que 

ficou num tom prateado reluzente, e viu aparece‑

rem as iniciais B B.

Sabendo exatamente o que fazer, ela enfiou 

a cabeça na mala, sentindo um entusiasmo nervo‑

so, enquanto se sentia a cair, cair e cair…

A Bia deu um pequeno grito de emoção quando 

chegou à Caverna do Guardião. Estava realmente 

satisfeita por ter conseguido aterrar em pé, sem 

qualquer desequilíbrio!
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A Miti Icle, que estava empoleirada sobre 

a mesa, deu as boas‑vindas à Bia com três peque‑

nas baforadas de fumo.

— Miti! Que bom ver‑te novamente! — excla‑

mou a Bia, avançando em direção ao pequeno dra‑

gão cor‑de‑rosa.

Ao olhar para baixo, a Bia ficou surpresa ao 

ver que estava com as suas roupas normais e não 

com o fato que tinha vestido para a peça de teatro. 

Pareceu‑lhe que fazia sentido, já que Bellua era 

um reino mágico. Além disso, não seria boa ideia 

desempenhar as suas funções de Guardiã com 

aqueles trajes!

À medida que os seus olhos se adaptavam ao 

interior da caverna, a Bia notou que estava mais 
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escuro do que era habitual. Os cristais nas pare‑

des refletiam apenas a luz de uma lamparina pou‑

sada sobre a mesa onde estava a Miti Icle, e davam 

à caverna um brilho muito baço.

— Por que razão estás sentada no escuro, Miti? 

— perguntou a Bia. — Vou tirar aquele pano da ja‑

nela.

— NÃO! — gritou a Miti Icle, antes que a Bia 

desse mais do que um passo em direção à pequena 

janela numa das paredes da caverna. — Eu tapei 

a janela para te proteger. Temo que algo de muito 

estranho se esteja a passar.

A Bia sentiu uma pontada de medo na barriga.

— O que queres dizer com «estranho», Miti? — 

perguntou.
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— Eu sabia que chegarias em breve por isso 

vim para aqui esperar por ti — começou a Miti 

a explicar. — Mas, no caminho para cá, vi vários 

clarões a encherem o céu. Eram tão brilhantes 

que receei que pudessem ferir os teus olhos, por 

isso tapei a janela.

— Será que isso tem a ver com…

A Miti Icle suspirou.

— O Rei Igor? Sim, eu acredito que pode ter 

a ver. Ele está mais determinado do que nunca 

a tornar‑se o supremo governante de Bellua. 

Todas as criaturas dizem que ele usa cada vez me‑

lhor os poderes que roubou. Ontem, quase con‑

gelou os duendes ao enviar uma tempestade de 

neve para o Parque dos Duendes!
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— Oh, pobrezinhos! Eles estão bem? — per‑

guntou a Bia.

— Sim, eles esconderam‑se dentro de um tronco 

oco até a tempestade ter passado. Ninguém ficou 

ferido, mas eles ouviram o Rei Igor a rir, o que os 

assustou ainda mais do que a própria tempestade!

— Ele está cada vez mais confiante — balbuciou 

a Bia, para si mesma. — Mas, afinal, quem é que 

precisa da minha ajuda, Miti? O meu paciente já 

está aqui? — questionou, olhando em redor. 

Afinal, ela nunca sabia que tamanho teria a criatu‑

ra que poderia estar a precisar da sua ajuda!

— Não, ela não está aqui. É uma sereia chama‑

da Marina — respondeu o dragão. — Não sei ao 

certo como é que ele o fez, mas o Igor roubou as 
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cores mágicas da cauda dela. E isso está a cau‑

sar‑lhe todo o tipo de problemas: não pode usar 

a sua cauda para ver no escuro, ou para se camu‑

f lar caso precise de se esconder. Eu ouvi dizer 

que nem sequer consegue escorregar para o lago 

para dar um mergulho. Aliás, sem a sua magia, ela 

está demasiado doente para fazer seja o que for.

A Miti Icle explicou que uma sereia não pode 

permanecer em terra demasiado tempo, pois co‑

meça a secar e a enfraquecer.

— Temos de ir imediatamente ao seu encontro, 

Miti, e faremos tudo o que for necessário para 

a ajudar a recuperar as cores. Mas, primeiro, te‑

nho de descobrir a melhor forma de a ajudar.

A Bia sabia exatamente onde procurar…
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A confiança da Bia aumentou assim que sentiu, 

sob os seus dedos, o macio couro vermelho do li‑

vro Cura Mágica Monstros & Criaturas.

— Recordo‑me de já ter passado por uma sec‑

ção sobre sereias — disse a Bia, assim que come‑

çou a folhear o livro, tentando enxergar naquela 

penumbra. — Onde está ela?

— Talvez isto ajude — disse a Miti Icle, voando 

sobre a cabeça da Bia e empoleirando‑se numa 

prateleira atrás dela. — A lanterna do dragão! — 

exclamou, lançando uma chama, pequena e contí‑

nua, que assegurou luz suficiente para permitir 

à Bia ver melhor.
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— Maleitas de Sereia — leu a Bia em voz alta. — 

Suponho que signifique «doenças de sereia». Diz 

aqui que uma sereia privada das suas cores tam‑

bém será privada da sua força e do seu bem‑estar. 

escamas

ereiasereiasS

uma sereia 
  privada 
    das suas 
      cores também

cauda
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Não mais conseguirá escapar dos perigos; não 

mais poderá usar a sua principal arma.

A Bia estava confusa. Que tipo de arma? Só 

havia uma forma de descobrir: indo até aos Lagos 

Gelados das Sereias, tão rápido quanto possível!

— Tem de ser isto, Miti — afirmou a Bia, entu‑

siasmada. Desceu o dedo pela página, onde uma 

delicada escrita começava a aparecer na folha. — 

Sim, aqui está: Como recuperar as cores desapare‑

cidas de uma sereia. Parece que é esta a solução.

Sob uma cascata mágica, de águas poderosas,

flutuam brilhantes cores curativas, maravilhosas.

Bem falar para alcançar a pegajosa solução

a que tantos antes não deram a devida atenção.



38

— Uma cascata mágica com cores brilhantes… 

só pode ser a Cascata do Arco‑íris — disse a Bia.

— Sim — confirmou a Miti. — E lá há um xarope 

de arco‑íris, pegajoso. Mas é muito difícil de con‑

seguir.

Por um instante, a Bia sentiu o seu entusiasmo 

a desaparecer. Seria capaz de conseguir o xarope 

do arco‑íris? Tantos tinham falhado antes dela… 

E o que significaria «bem falar»? Recordou as pala‑

vras do Tio B, no pavilhão multiusos: «As tuas qua‑

lidades de oradora sempre foram boas! Nunca se 

sabe quando são necessárias.» Talvez o Tio B sou‑

besse que esta nova missão esperava por ela.

— Vamos lá, Miti — disse ela, agarrando no mapa, 

que, como sempre, já tinha flutuado para cima da 
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mesa. — Acho que só indo à Cascata do Arco‑íris, 

saberemos melhor como conseguir o remédio. 

Primeiro vamos visitar a Marina nos Lagos Gelados 

das Sereias e assegurar que ela fica confortável. 

Talvez as sereias nos possam dizer o que esperar. Só 

desejo que sejam um pouco mais amigáveis do que 

as últimas sereias que encontrámos!

— Também eu — concordou a Miti Icle, extin‑

guindo a sua chama luminosa e descendo da prate‑

leira. — Essas sereias são mais rezingonas do que 

um dragão molhado em dezembro! Agora, vamos 

ver se a costa está livre antes de sairmos da caverna.

A Bia puxou o pano que cobria a janela, en‑

quanto a Miti Icle lhe dizia para ter cuidado com 

os clarões que podiam aparecer a qualquer 
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instante. Aliviadas, as duas amigas viram que tudo 

parecia ter voltado ao normal no Reino de Bellua.

— Parece que, para já, o Igor foi causar sarilhos 

para outro lado — disse o pequeno dragão, 
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enquanto saiam da caverna. Contudo, manteve‑se 

alerta…

— Obrigada por te preocupares comigo — dis‑

se a Bia. — Porém, acho que ainda hoje voltaremos 

a ter notícias do Rei Igor, não achas?

Com a Miti Icle a concordar com um movi‑

mento de cabeça, a Bia avançou, determinada, 

para a sua próxima aventura.






