


— Atenção à posição do pulso, minha jovem,                  
o ângulo deve ser perfeito… roda para a direita e um 
grau acima… eu disse um grau e não dois!

Embora o braço da Mizé já estremecesse, o Mago 
Anacleto não lhe dava tréguas e cada gesto era corrigido 
ao milímetro.

— Um grau faz assim tanta diferença? — perguntou 
a Mizé, no seu traje de feiticeira. — Não me basta dizer 
as palavras mágicas?

— As palavras mágicas?

7
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— Sim, tipo «Abracadabra» ou qualquer coisa 
assim…

As pontas do bigode do Mago eriçaram-se, revelando 
o seu descontentamento.

— Eu quero ensinar-te a dominar a magia e não
balelas e truques baratos para entreter o povo — 
resmungou. — Um Mago sabe que não há palavra que faça 
uma magia funcionar se os movimentos não traduzirem 
os seus pensamentos, sentimentos e desejos, deixando 
a energia fl uir pela varinha com a qual estabelece uma 
relação umbilical…

— Isso quer dizer que não vou aprender palavras 
mágicas? — arriscou a Mizé.

O Mago rangeu os dentes, mas manteve a postura.
— Ok, vamos tentar outra vez… — conformou-

-se a Mizé, retomando a posição.
Quando o Mago Anacleto anunciou que lhe iria dar 

aulas sempre que visitasse Monstrópolis, a Mizé pulou 
de felicidade. Mas agora, perante o esforço físico que 
implicava fazer magia de qualidade, a rapariga humana 
já não se sentia tão confi ante. A lição consistia em 
devolver o Lolly — com quem se cruzara no Torneio dos 
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Feiticeiros — ao seu tamanho normal. O monstro —  
um elefante com asas de borboleta e um chifre rosa no 
meio da testa — estava reduzido ao porte de um pardal 
e aguardava ansiosamente pelo gesto da Mizé, sob 
as ramagens coloridas da Floresta das Cores.

A Família Monstro assistia à aula sentada num 
banco corrido. Por sugestão da Vamp, todos trouxeram 
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bandeirolas com o nome da amiga, 
que sacudiam em sinal de apoio. 
Mas aquilo só deixou a Mizé 
ainda mais nervosa.
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— Baixa mais o ombro… fl ete o cotovelo… estica 
o indicador sobre a varinha. O posicionamento está 
correto, agora só precisas de visualizar o Lolly com o 
tamanho que pretendes e, assim que te sentires preparada, 
desenhar um círculo com dez centímetros de diâmetro no ar.

— Estou pronta — respondeu a Mizé, a transpirar.
— Perfeito! Então, em cinco, quatro, três, dois…
A contagem decrescente foi interrompida pelo roncar 

de uma buzina. A Mizé assustou-se e perdeu a posição, 
acabando por desenhar com a varinha um círculo maior 
do que o suposto.

— Atenção! — alertou a Mamã Ogre. O pobre Lolly 
foi atingido por um raio que, em vez de o devolver ao 
tamanho normal, o fez crescer para além das copas 
das árvores, lançando a confusão. O Mago Anacleto 
gesticulou para regredi-lo à envergadura de um pardal, 

e foi o Flic quem se aproximou do 
alarmado Lolly e o confortou, 
enrolando-o na cauda rosa.

— Que barulho foi este? 
Quem está aí? — resmungou 
o Mago.
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A resposta veio na forma de uma bicicleta verde 
equipada com uma poderosa buzina. Era montada por 
um monstro alto e elegante, de pescoço longo. Os olhos 
largos, que ocupavam grande parte do rosto, pareciam 
mudar constantemente de cor num mosaico arco-íris. E, 
apesar do sorriso simpático, tinha espigões em vez de 
cabelos, o que fazia a sua cabeça parecer uma clava de 
guerra. 

— A família da Mamã Ogre, finalmente! — exclamou
o monstro no seu fato e gravata, descalço, enquanto 
recorria aos quatro braços e às mãos de dedos grossos 
para parquear o veículo. — Temi não encontrá-los              
a tempo.

— Quem és tu? — perguntou a Mamã Ogre, 
desconfiada. — E como é que sabes quem somos?

— Chamo-me Hermínio Cartola — respondeu 
o monstro, aproximando-se dela com uma das mãos 
estendida. Era um metro mais alto do que a Mamã, e, 
apesar da elegância, percebia-se que tinha um corpo 
musculado debaixo das roupas. A pele, de um tom 
cobre, exibia padrões que faziam lembrar uma cobra. — 
Eu venho em paz, sou um emissário da Lila.

15

AF_M_A Familia Monstro5.indd   15AF_M_A Familia Monstro5.indd   15 30/08/2022   08:1030/08/2022   08:10



— Da Lila? A sério, ela anda por aqui? — perguntou 
a Vamp, com o olhar arregalado e um sorriso rasgado 
no rosto, surpreendendo a Mizé, que se sentiu perdida.

— Quem é a Lila, uma amiga tua?
— A Lila é a tartaruga gigante que viaja eternamente 

pelo mundo — esclareceu o Mumu, com os olhos 
vermelhos a vibrarem de excitação. 

— A lenda diz que a tartaruga gigante vagueia à 
procura de um companheiro, mas também fala de 
tesouros valiosos que transporta na carapaça, incluindo 
uma lendária pedra preciosa com poderes divinos, a 
Gema da Lila — informou o Franko.

— Esperem lá, quando estão a falar de uma tartaruga 
gigante, querem dizer que é do tamanho de um cavalo, 
de uma girafa… ou de uma casa?

— Diria mais que é do tamanho de uma ilha — 
esclareceu o Mago Anacleto, que, entretanto, se juntara 
à conversa. — A Lila é uma criatura muito antiga que 
deu várias voltas ao mundo à procura do amor. Ao 
longo dos séculos acumulou rochas, terra e sementes 
na sua carapaça, e daí formaram-se montanhas, praias 
e florestas densas.
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— E a carapaça tem servido de refúgio a piratas 
e de lar a tribos de monstros selvagens — explicou 
o Mumu. — Muitos foram aqueles que procuraram a 
Gema da Lila em busca de fama e glória para nunca mais 
voltarem a ser vistos…

— Uma tartaruga do tamanho de uma ilha… 
— murmurou a Mizé, ainda incrédula com o que 
escutava.

— Sim, e nesse ecossistema peculiar vivem 
espécies raras, umas praticamente extintas e outras 
autóctones, o que levou à redação de leis que impedem 
a caça e exploração dos recursos naturais daquele 
pequeno paraíso ambulante — completou o Mago.

— O que nos leva a outra pergunta… — 
avançou a Mamã Ogre, espreitando o Hermínio que os 
observava com alguma admiração. — O que é que 
queres de nós?

— Eu e a minha família fomos incumbidos de 
uma missão que percorreu gerações — explicou o 
Hermínio, passando o olhar colorido por todos. — Foi-
-nos dito que teríamos de procurar a família da Mamã 
Ogre quando a Lila se aproximasse de Monstrópolis, 
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