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Nas profundezas do oceano, existe um lugar 
onde faz muito frio e a luz do Sol quase não 
chega. O Reino Abissal, como é chamado, é o 
lar de criaturas sombrias e misteriosas. 
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Nesse lugar tão assustador existe também um 
enorme castelo em formato de peixe abissal. 
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No castelo vive uma menina muito doce e gentil. 
Seu nome é Bia, a Princesa Abissal. 
Sempre que seus pais, o Rei e a Rainha Abissal, 
estão fora, ela é quem cuida de todo o reino.
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Certo dia, Bia estava tomando um gostoso lanche 
da tarde, enquanto esperava por uma visita muito 
especial de sua amiga Polvina, a Princesa dos Polvos.
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De repente, alguém conhecido apareceu na janela do 
castelo. Era Draco, o peixe-dragão, um velho amigo de 
Bia, de olhos amarelos e dentes afiados. Apesar de sua 
aparência horripilante, Draco era inofensivo e até um 
pouco medroso.

– Princesa Bia! É uma emergência! – gritava Draco.
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– Draco, que foi? O que aconteceu? – perguntou Bia.

O peixe tentou retomar o fôlego, pois estava muito assustado.

O monstro do fundo do mar.indd   10 5/12/10   2:35:36 PM




