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Há, nas profundezas do mar, um sítio tão especial e tão 

belo que se torna quase impossível poder descrevê-lo 

com exatidão.

Nesse pequeno mundo, onde tudo é majestoso e 

sublime, vive uma estrelinha do mar chamada Vanina. 

A estrelinha Vanina é simpática, inteligente, gentil 

e, por isso, acarinhada por todos os habitantes desse 

mundo subaquático. Todos os seres marinhos ficam 

encantados com os seus grandes olhos verdes… (que 

não são de um verde qualquer… são verdes como o mar 

revolto). Além disso, são uns olhos plenos de vida, de 

alegria e de bondade, que emocionam todos quantos 

dela se aproximam.
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Geralmente, Vanina gosta de acordar cedo para 

poder, tranquilamente, observar o nascer do dia. No 

seu mundo, a aurora tem um brilho especial. Nas 

profundezas do mar, o nascer do sol tem mil reflexos 

de cor e a nossa estrela gosta de o contemplar. Apesar 

de este momento ser só seu, às vezes partilha-o com o 

seu melhor amigo: Hugo, o atum. Hugo é um exemplar 

de atum perfeito. Sim, perfeito porque sabe tudo 

sobre todos os mundos. É alto, magro e muito, muito 

inteligente, e além disso usa uns óculos fantásticos 

(daqueles que só se encontram nos antigos álbuns de 

fotos das nossas avós).

Depois de observarem o nascer do sol, correm para a 

gruta de Vanina, onde os espera um delicioso pequeno-

-almoço, preparado pela mãe da estrelinha. Como 

ela sabe que aqueles dois são uns grandes comilões, 

prepara a mesa com toda a espécie de iguarias: sumo de 

coral fresquinho, algas pretas com molho de delícias do 

mar, ovas de pescada que a estrelinha tanto adora.
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Saciados, pegam nas suas mochilas e correm para a 

escolinha, onde a professora Nini, uma simpática e 

dócil baleia, lhes explica todos os segredos do mundo 

marinho e algumas curiosidades do mundo terreno.

À tarde, depois do almoço, é obrigatório ir ter com o 

mestre Faísca, um valente tubarão, muito musculado e 

ágil. Todos os pequenotes gostam das aulas do mestre 

Faísca. Aprendem imensos truques para se defenderem 

dos perigos do oceano e, principalmente, dos ataques 

dos humanos. 

Vanina é uma aluna atenta, pois sabe que a sua vida, 

a sua segurança pode muito bem depender do que 

aprende nestas aulas. São muitas as histórias que se 

ouvem sobre o que pode acontecer se forem apanhados 

pelo homem, ou pelas suas redes... Há pouco tempo, 

o pai contou que um dos seus primos (que vive lá para 

os lados dos mares das Caraíbas) foi surpreendido 

pelas mãos de um menino que brincava na praia e só 

conseguiu escapar ileso porque sempre tinha sido um 

exímio aluno das aulas de defesa pessoal. Mas o perigo 

não vem só dos Humanos, todos os bichinhos do mar 

sabem que há, entre eles, alguns seres que gostam de 

fazer mal e, por isso, Vanina é uma estrelinha atenta e 

vigilante.

Depois das aulas, Vanina e os amigos brincam. 

Brincam muito e imaginam e sonham e dão grandes 

gargalhadas. É uma vida tranquila e cheia de alegria.
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Certo dia, a rotina foi quebrada. A mãe de Vanina 

levou-a ao médico. Estava na altura de ver se a 

estrelinha estava saudável, se via e ouvia bem, se 

tinha o peso e altura adequados à sua idade... enfim, 

todos aqueles pormenores que os médicos gostam de 

observar quando somos pequeninos. E no meio dos 

exames que o médico lhe estava a fazer, descobriu-se 

algo muito triste. 

“A Vanina tem um buraquinho no coração” -  disse o 

médico, pausada e tristemente.

“Como?! Não é possível!” - Exclamou a mãe, cheia de 

tristeza na voz.
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A partir desse momento, a vida da estrelinha, a dos 

seus pais e dos seus amigos mudou. Teriam que 

encontrar uma solução para o seu problema. Ficaram 

a saber que para tapar o buraquinho teriam que 

descobrir a pedrinha mais brilhante, bela e valiosa das 

profundezas do mar. 

Esperava-os uma tarefa árdua e difícil. A pedrinha era 

rara e demasiado cobiçada, por isso muito desejada. A 

família de Vanina começou a delinear uma estratégia, 

a elaborar planos de ação, a desenhar mapas, a traçar 

coordenadas. Longe ficaram os dias tranquilos e 

felizes. Naquela casa havia, agora, impaciência, 

expectativa, medo... Onde procurar tão requintada 

pedra? Em que tesouro se esconderia? Demorariam 

muito a encontrá-la? A ansiedade crescia diariamente 

e todos participavam com empenho nesta missão tão 

importante.

O tempo foi passando, os planos foram-se esgotando 

e a busca parecia em vão. Até que numa tarde, Hugo 

teve uma ideia, ou melhor, desenvolveu uma teoria: 

sendo a pedrinha rara, teria que se esconder no sítio 

mais profundo do mar; sendo brilhante, teria que estar 

tapada ou dentro de algo; e sendo tão valiosa, teria o 

melhor e o mais forte dos guardiões, por isso teriam 

que descer até ao sítio mais profundo dos oceanos, 

teriam de chegar onde poucos habitantes dos mares 

ousavam ir, teriam de ir ao Olimpo Marinho. Vanina 

ficou assustada.




