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Tem mui tas coi sas que as pes soas não sa-
bem. 

O uni ver so é po voa do por cria tu ras má gi cas e 
fan tás ti cas, nas  quais nem to dos acre di tam e só al-
guns po dem ver. São mun dos in tei ros que ca bem na 
pal ma da mão, mas que são tão gran des quan to a nos sa 
ima gi na ção. 

Essa é a his tó ria so bre um des ses mun dos, que está de bai xo do 
nos so na riz e, mes mo as sim, nin guém sabe onde fica... mas eu sei que, 
em al gum lu gar, ele exis te. 

Cer ta men te você já ou viu fa lar nele, ou mes mo to cou com os pés en-
quan to pas sea va na  praia ou mer gu lhou em suas on das  frias numa quen te 
ma nhã de ve rão.

Co nhe ce mos esse mun do como o Ocea no, mas, para seus ha bi tan tes, 
os sa li nos, ele tem ou tro nome: ele é o Mun do de Sa lá cia. 

Os sa li nos são mui to pa re ci dos com as pes soas que vi vem na su per fí cie, 
lu gar por eles cha ma do Ter ra Fir me. A di fe ren ça é que eles têm a ca pa ci-
da de de res pi rar e vi ver de bai xo  d’água, onde rea li zam mui tas ati vi da des 
pa re ci das com as do povo de Ter ra Fir me, como tra ba lhar, se di ver tir e na-
mo rar. Os sa li nos vi vem em per fei ta har mo nia com as mi lha res de es pé cies 
de ani mais ma ri nhos que com par ti lham com eles o Mun do de Sa lá cia.

Sa lá cia é uma deu sa bon do sa e sá bia, a so be ra na das  águas. Du ran te 
mui tos anos, seu mun do foi um lu gar de be le za e har mo nia. Po rém, o 
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tem po pas sou e as coi sas co me ça ram a mu dar.
Veio o de se qui lí brio. Es pé cies in tei ras de pei-

xes fo ram ex tin tas e o pe ri go amea ça va ou tras. 
Para ten tar re sol ver o pro ble ma, Sa lá cia di vi diu seu 

mun do em di ver sos rei nos. Sur gi ram, en tão, os rei nos 
dos Pol vos, das Es tre las-do-Mar, dos Tu ba rões e as sim por 

dian te. Cada um pas sou a ser go ver na do por um ca sal bon-
do so de sa li nos, es co lhi do por Sa lá cia, cuja mis são era cui dar das 

mi lha res de es pé cies de seu mun do. To dos de ve riam se guir as Leis de Sa-
lá cia, cria das para man ter a or dem e a paz nos rei nos.

O tem po pas sou e mui tos ca sais fo ram aben çoa dos com a che ga da de 
lin das crian ças. Os Prín ci pes e Prin ce sas do Mar usam em suas ca be ças 
co roas e ador nos que re pre sen tam os rei nos que um dia go ver na rão. 

Mas essa mis são não é nada fá cil! Para aju dá-los a apren der so bre o 
Mun do de Sa lá cia, exis te uma es co la es pe cial, que en si na às crian ças li ções 
so bre a vida ma ri nha, o equi lí brio en tre as es pé cies e um im por tan te se-
gre do, que só lhes é re ve la do quan do en tram na pri mei ra sé rie.

Essa é a his tó ria de como três pe que nas prin ce sas em bar ca ram numa 
gran de aven tu ra pelo Mun do de Sa lá cia! 

Como tudo acon te ceu? Você vai sa ber ago ra! 
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– Bom dia, Prin ce sa Pol vi na! – cum pri men tou o gen til mor do mo real, 
Aldo.

Pol vi na fez que não ou viu o mor do mo e con ti nuou na cama, com os  olhos 
fe cha dos, na que la ma nhã de se gun da-fei ra. Aldo, que co nhe cia Pol vi na des-
de que ela ha via nas ci do, co me çou a  abrir as ja ne las para que a luz en tras-
se.

– Va mos logo, seu pai tem pres sa! Ele quer vê-la an tes de sair para o tra-
ba lho! – apres sou Aldo, pu xan do as co ber tas de Pol vi na.

–  Uaaaá! – bo ce jou Pol vi na. – Tá bom, tá bom, Aldo. 
Pol vi na era uma me ni na co mum. Ti ran do o fato de que vi via no fun do 

do mar, ela era como qual quer ga ro ta: gos ta va de brin car, as sis tir às no ve las, 
de se nhar e pin tar. E não gos ta va nem um pou co de acor dar cedo.

Em sua ca be ça, ela usa va uma sim pá ti ca co roa em for ma de um pol vi nho. 
Seus ten tá cu los ver me lhos se con fun diam com seus ca be los, 
dan do a Pol vi na um vi sual cu rio so.  Aliás, seu quar-
to, e todo o pa lá cio dos pol vos era as sim: a de co ra-
ção e os ob je tos sem pre lem bra vam em al gu ma 
coi sa es ses sim pá ti cos mo lus cos. Pol vos eram 
es tam pa dos em toa lhas, ta pe tes e cor ti nas. 
Os pés das ca mas e ca dei ras eram em for-
ma de ten tá cu los. O lus tre, en tão, era um 
luxo só: um enor me pol vo de cris tal ilu-
mi na va o sa lão prin ci pal, com uma lâm-
pa da pre sa na pon ta de cada um de seus 
oito ten tá cu los.

Pol vi na era fi lha da Rai nha e do Rei 
Pol vo, que go ver na vam todo o rei no dos pol-
vos, bus can do aten der às ne ces si da des de seus sú-
di tos e vi ver em equi lí brio com as de mais es pé cies. 
Na que le dia, ape nas o rei se en con tra va no pa lá-
cio, pois a rai nha es ta va vi si tan do um ou tro rei-
no dis tan te. En ga na-se quem pen sa que a vida 
real é fei ta ape nas de lu xos: os reis e rai nhas tra ba-
lham ar dua men te, noi te e dia, para que to dos em seu 
rei no se jam fe li zes. Pol vi na sa bia dis so e ad mi ra va 
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mui to seus pais. Seu  maior de se jo era se tor nar uma gran de go ver nan te, as sim 
como eles.

A Prin ce sa dos Pol vos se le van tou e ca mi nhou agar ra da ao tra ves sei ro em 
di re ção ao ba nhei ro. Ela es co vou os den tes, la vou o ros to e foi para a sala 
de jan tar.

O Rei Pol vo es ta va lá, sen ta do à mesa, aguar dan do sua fi lha. 
– Bom dia, fi lho ta! Pron ta para o seu pri mei ro dia de aula na Es co la do 

Mar? – per gun tou o rei, todo sor ri den te.
Pol vi na en tão re pe tiu a mes ma per gun ta que vi nha fa zen do havia se ma-

nas:
– Pa pai... eu pre ci so mes mo ir?
– Cla ro que pre ci sa, mi nha fi lha! Você não quer ser uma boa Prin ce sa do 

Mar? – di zia o rei, pas san do ge léia numa tor ra da. 
– Eu que ro ser uma boa prin ce sa, pa pai... mas é que eu... 
– Nada de re cla ma ções, Pol vi na. Nós já con ver sa mos so bre isso. Ago ra, 

coma, pre pa rei es sas tor ra das do jei to que você gos ta.
– Mas pai... 
 O rei ape nas sor riu. Era um ho mem gen til, que ama va sua fi lha. Ele 

tam bém era co nhe ci do pela sua co ra gem. Cer ta vez, ele ar ris cou a pró pria 
vida para sal var Pol vi na de um ata que de tu ba rões fa min tos! Fe liz men te, 
nin guém se fe riu, mas ela pas sou a ter mui to medo de sair de seu pa lá cio, 
prin ci pal men te por cau sa dos tu ba rões que de vez em quan do apa re ciam 
pela re gião. Pol vi na se tor nou uma me ni na tí mi da e fe cha da, pas san do tar des 
in tei ras tran ca da no quar to, de se nhan do, pin tan do ou as sis tin do TV, o que 
dei xa va seus pais mui to preo cu pa dos.

– Pol vi na... o seu ca mi nho está ape nas co me çan do. Um dia você será a 
rai nha, mas há mui to o que fa zer e apren der so bre os pei xes, os ani mais ma-
ri nhos e o rei no. E não há ou tra ma nei ra de apren der isso se não indo para a 
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Es co la do Mar e co nhe cen do me lhor o mun do em que você vive. Eu te nho 
cer te za de que você vai gos tar de lá. Além do mais, sua ami ga Es tér vai com 
você. Por isso não pre ci sa ter medo, cer to?

Por mais que as pa la vras do rei fos sem con for ta do ras, aque le medo tei ma-
va em não des gru dar de Pol vi na. Mas o que ela me nos que ria no mun do era 
de sa pon tar seus pais, que tan to a ama vam:

– Cer to, pa pai... eu vou para a es co la...
En tão, Aldo anun ciou:
– Ma jes ta de, a car rua gem real está pron ta. 
Pol vi na fi cou fe liz:
– Bom, pelo me nos, eu vou na car rua gem real, eu ado ro an dar nela!
– Ela não é para você, fi lha. O pa pai tem uma reu nião, você vai jun to 

com a Es tér, na car rua gem das es tre las-do-mar – dis se o Rei Pol vo, com uma 
pon ti nha de pena na voz. – Ela e seu pai já 
es tão vin do bus car você, por tan to, vá 
se ar ru mar.

–  Aaahhh! – Pol vi na fi cou de-
cep cio na da. Ela ado ra va pas sear 
de car rua gem com sua fa mí lia. 

– E onde é a sua reu nião, pa-
pai? –  per gun tou, cu rio sa.

– É lá no Rei no dos Tu ba-
rões. 

– TU BA RÕES??? – Pol vi na se 
as sus tou.

– É, tu ba rões. Eu e o Rei Tu  ba rão 
te mos que re sol ver al gu mas  ques tões. 
Nos ve mos mais tar de! 

13
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O rei ten tou tran qüi li zar Pol vi na com um bei jo no ros to e um abra ço 
bem aper ta do. Mas ele sa bia que isso não adian ta ria mui to. Pol vi na fi cou 
afli ta, por sa ber que seu pai iria até um lu gar tão pe ri go so quan to o Rei no 
dos Tu ba rões.

– Pa pai... tome cui da do!
– Cla ro, fi lha! E quan to a você, te nha uma óti ma aula! – dis se o Rei Pol-

vo, dei xan do o pa lá cio em di re ção à car rua gem.
Após a saí da do rei, Pol vi na fi cou apreen si va, an dan do pra lá e pra cá, tão 

rá pi do, que pe que nos re de moi nhos de água se for ma vam no chão. Aldo ten-
tou tran qüi li zá-la, mas não ha via mui to o que fa zer: Pol vi na mor ria de medo 
de tu ba rões e ti nha bons mo ti vos para isso! Foi en tão que ou tra prin ce sa 
che gou ao sa lão real, cor ren do fei to uma lou ca em di re ção à ami ga:

– Bom dia, “pri ma”! – dis se Es tér, já se jo gan do por cima de Pol vi na e 
le van do-a ao chão.

Es tér era a Prin ce sa das Es tre las-do-Mar e a me lhor ami ga de Pol vi na. Seus 
ca be los eram cur tos e cas ta nhos. Em sua ca be ça, usa va um cha péu ama re lo 
em for ma de es tre la-do-mar, que na ver da de era a co roa re pre sen tan do seu 
rei no.

Elas brin ca vam jun tas des de be bês e Es tér a cha ma va ca ri nho sa men te de 
“pri ma”, ape sar de as duas não te rem ne nhum pa ren tes-
co.

– Oi, Es tér... tudo bem? – dis se Pol vi na, com a 
voz meio tris te.

– Xi, o que foi, pri ma? Que cara é essa?
– É o pa pai, Es tér. Ele foi até o Rei no dos Tu-

ba rões. 
– Xiii... me ni na, você não sabe o que eu li ou tro 

dia na re vis ta Es ca mas! – dis se Es tér, que pro va vel-
men te era a me ni na mais bem-in for ma da e cu rio sa do 
Mun do de Sa lá cia. – Pa re ce que os tu ba rões es tão cau-
san do um mon te de pro ble mas para os ou tros pei xes... 
in cluin do os pol vos.  Aliás, pol vo é pei xe?

– Não, ué! – dis se Pol vi na. – É mo lus co. E Es tre la-
do-Mar, é o quê?

– É equi... equi no... equi no der mo! Es ses no mes são es-

Princesas.indd   14 4/29/09   5:10:54 PM



qui si tos, não é? Mas en tão, me ni na, o que o seu pai foi fa zer lá?
– Ai, Es tér... eu não sei! Eu es tou preo cu pa da com ele...
– Que nada, pri ma! Você não lem bra a sur ra que ele deu na que les tu ba-

rões? Eles vol ta ram ra pi di nho pro rei no de les! Não se preo cu pe, seu pai sabe 
se cui dar mui to bem!

En tão, Aldo cha mou as duas:

– Me ni nas, está na hora de irem para a es co la. O Rei das Es tre las-do-Mar 
está es pe ran do na car rua gem.

Pol vi na, a con tra gos to, pe gou sua mo chi la, sua lan chei ra e acom pa nhou Es-
tér. As duas es ta vam bem an sio sas quan to ao pri mei ro dia de aula. Quem es ta-
ria na clas se de las? Será que as ou tras prin ce sas se riam suas ami gas... ou não?

15
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