
 Era uma vez...
A Pequena Sereia
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 rei Tritão, o grande Rei dos 

Mares, tinha muitas filhas, que Oadoravam o reino submarino 

no qual eles viviam. Mas a filha mais 

nova, Ariel sonhava com o mundo 

acima da superfície - O mundo dos 

humanos. O rei Tritão havia proibido 

Ariel de subir á superfície, mas ela 

não obedecia. Um dia  Ariel avistou 

um navio.

 - Humanos! - disse ela, nadando 

rapidamente em direção à 

embarcação. Ariel reparou que 

haviam diversos marinheiros e um 

belo príncipe, que se chamava Eric. 

Foi amor à primeira vista! 

Repentinamente, uma tempestade! O 

navio não resistiu e Eric caiu no mar. 

- Eu tenho de salvá-lo! - gritou Ariel. 

Segurou o príncipe com toda força e 

nadou até a praia, salvando-lhe a 

vida. 
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Ariel estava apaixonada!! O rei Tritão 

ficou furioso quando soube que Ariel 

tinha desobedecido, então destruiu 

todos os seus tesouros.

Ariel chorou muito.

Enquanto isso, Úrsula, a Bruxa do 

Mar, através de sua bola de cristal

via tudo. - Vou atingir o rei Tritão 

por meio de sua filha!

A bruxa convenceu Ariel que poderia 

ajudá-la  a conquistar seu amado 

príncipe. A proposta de Úrsula era 

tornar Ariel humana por três dias. Se 

ele a beijasse antes do pôr-do-sol do 

terceiro dia ela ficaria com ele, caso 

contrário ela se tornaria escrava de 

Úrsula. E o preço pelos serviços seria 

a sua voz!  Após Ariel aceitar a 

proposta, a bruxa lançou-lhe um 

feitiço. Uma incrível transformação 

aconteceu.  Apareceram pernas e sua 

voz ficou presa no colar de Úrsula. 
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Ariel nadou até a praia e logo 
encontrou seu Príncipe. Ele a acolheu 
e quis saber o que havia acontecido, 
mas ela não podia falar, então ele 
concluiu que ela era vítima de um 
naufrágio. O Príncipe a levou para seu 
palácio onde foi cuidada e alimentada.  

Quase acontecia o beijo, quando
surgiu Úrsula transformada em 

donzela cantando com a voz de Ariel. 
   Eric acreditou ser a tal garota que o 
salvara e resolveu se casar com ela. 
Estava enfeitiçado! 
No dia do casamento, Sabidão
a gaivota, viu a imagem da noiva 
refletida no espelho e descobriu a 
farsa. Era a Bruxa do Mar! Arrancou 
do pescoço da noiva o colar com a 
concha. Esta quebrou-se, e Ariel 
recuperou sua voz, mas se 
transformou em sereia novamente, 
sendo levada por Úrsula para o fundo 
do mar. 

 
....  
...
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De repente, um arpão atingiu o 
ombro de Úrsula. Era o príncipe Eric 
que viera resgatar Ariel! Ele lutou 
com todas as forças, até que o navio 
do príncipe chocou-se contra ela, 
destruindo a diabólica bruxa.  O rei 
Tritão, vendo o verdadeiro amor 
entre os dois e a felicidade da filha, 
lançou, um raio mágico na cauda da 
pequena sereia e a transformou em 
humana. 
Naquele mesmo dia se casaram e 
viveram felizes para sempre.

Hans Christian Andersen
(Livre adaptação Rabispixa)

www.rabispixa.com.br
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