
 
 

Onde está o Planeta do Cosmo?  

 

Capítulo 1 

 
Polar está lá fora a brincar na neve. Apesar de fazer muito frio, ele adora brincar ao ar 

livre. De repente, um objeto desconhecido aparece no céu! 

Do seu interior surge um ser muito estranho.  

- Quem és tu? - pergunta Polar. 

- Sou o Cosmo. Eu e minha nave estamos perdidos. Por acaso não sabes como posso 

voltar ao meu planeta? 

- Não. Mas podes vir viver comigo e podemos brincar juntos! - diz Polar e atira uma bola 

de neve ao Cosmo. 

Cosmo desvia-se mesmo a tempo.  

- Eu não quero viver aqui - diz o Cosmo a tremer. - Está demasiado frio! 

- Mas o frio é ótimo! - diz Polar, rebolando na neve. 

Mas o Cosmo continua triste. Então, Polar tem uma ideia: 

 - Vamos encontrar a tua casa juntos - e corre em direção à nave. - Vem, tu és o 

comandante! 

 

Capítulo 2 

 
Polar e Cosmo voam alto no céu. Olham através da janela e vêm montanhas, vulcões, 

árvores, animais, rios e mares. Polar nunca tinha estado tão longe de casa.  

- É quase tão bonito como o meu planeta - suspira Cosmo.  

Polar aponta para o horizonte: 

- Olha, ali já parece ser um local quentinho. Vamos descer e dar uma olhadela? 

 

Capítulo 3 

 

Polar e Cosmo aterram junto a uma palmeira e saem da nave. 

- Ui! - grita Polar. A areia está tão quente que lhe queima os pés. 

Mas há um menino sentado à sombra da palmeira que se ri quando vê Polar e Cosmo. 

- Quem és tu? E onde estamos nós? - pergunta Polar.  

- Sou o Juma e vivo aqui no deserto. Quem são vocês? 

- Eu sou o Polar e este é o meu amigo Cosmo. Ele vem do Espaço. 



 
 

- Mas perdi-me no caminho - suspira Cosmo. - Por acaso sabes onde está o meu 

planeta? 

- Não - diz o Juma. - Mas porque não ficam cá? Nunca tive amigos tão engraçados! 

- Eu quero ser teu amigo, mas não quero viver aqui. Não há neve nenhuma! - diz Polar a 

ofegar. 

Cosmo também acha que está muito calor. 

- Juma, porque é que isto aqui é tão quente? 

Juma aponta para o Sol: 

- É por causa do Sol, que nos dá luz e calor e, aqui, ele brilha muito intensamente. 

- Eu vou já apanhar o Sol - diz Polar. E salta muito alto, tão alto quanto consegue, mas 

não chega a tocar no Sol. 

- Nunca conseguirás - diz o Juma, com gargalhadas. - O Sol está a flutuar no Espaço, tal 

como a Terra. 

- E tal como o meu planeta - diz o Cosmo. - O Espaço é muito grande e podemos perder-

nos facilmente...  

Então, Polar tem uma ideia: 

- Cosmo, Cosmo! - grita ele. - Talvez o Sol seja o teu planeta! Vamos viajar até lá na tua 

nave? 

Mas o Cosmo não acredita: 

- O meu planeta não é tão quente como o Sol. Além disso, o Sol é uma estrela e não um 

planeta. Eu acho que nunca iremos encontrar o caminho de regresso. 

Juma tem um plano. Salta para a nave e diz aos amigos para entrarem. 

- Venham, vamos até à Lua! Ela também está a flutuar no Espaço, talvez seja o planeta 

do Cosmo. 

 

Capítulo 4 

 
Os três amigos levantam voo.  

- Olha, eu consigo ver a Lua - diz o Polar. 

Mas o Cosmo aterra a nave junto a um lago. Lá fora, tudo está calmo. A luz da Lua 

reflete-se na água. 

Uma menina está deitada na relva à beira do lago. Ela olha para a Lua que parece 

devolver-lhe o olhar. 

Juma dirige-se até à menina e senta-se ao seu lado.  

- Quem és tu? - pergunta-lhe baixinho. 



 
 

- Eu sou a Lin-Lin. Nunca me canso de olhar para a Lua, é tão bonita! 

Cosmo, Polar e Juma sorriem e logo Lin-Lin lhes conta uma linda história sobre a Lua:  

- Era uma vez uma princesa chamada Chang’e. Um dia, engoliu um pouco de uma poção 

mágica. Começou a flutuar e a subir, cada vez mais alto, tão alto que agora Chang’e vive 

na Lua. Se olharem com muita atenção, conseguirão ver o seu rosto. 

Todos olham, tentando descobrir o rosto da princesa. 

Mas Juma também conhece uma história sobre a Lua e resolve contá-la: 

- Um dia, a Lua roubou penas cor de laranja e amarelas ao Sol. O Sol ficou muito 

zangado e, para a castigar, atirou-lhe lama. É por isso que a Lua está coberta de 

manchas! 

 - É o que acontece quando te portas mal! - declara Lin-Lin. 

 - Eu quero outra história! - reclama Polar. 

Mas o Cosmo está impaciente.  

- A Lua também não é o meu planeta – diz ele. – Aliás, nem sequer é um planeta mas sim 

um satélite natural da Terra. O meu planeta não tem manchas e não vive lá nenhuma 

princesa. 

Pobre Cosmo, pensa a Lin-Lin.  

- Talvez o teu planeta esteja a flutuar algures entre as estrelas. Venham, vamos procurar 

mais longe. 

 

Capítulo 5 

 
Lin-Lin junta-se aos seus amigos e embarcam na nave. 

- Olhem! A Lua está a acompanhar-nos! - diz Polar. 

Eles sobrevoam montanhas, florestas, desertos, rios e lagos. Juma e Lin-Lin dizem adeus 

aos animais que vão descobrindo lá em baixo, cada vez em maior número, à medida que 

viajam.  

No alto céu, as estrelas brilham. Existem muitos milhares delas. Tal como a Terra, o Sol e 

a Lua, as estrelas flutuam no espaço, mas estão muito mais longe.  

Algures, no espaço, está o meu planeta, pensa Cosmo.  

Cosmo está triste. Encontrou três novos amigos mas tudo o que deseja é regressar a 

casa. 

 

Capítulo 6 

 

Ao longe, brilham centenas de luzes.  



 
 

- Olha, Cosmo!. Ali, há muitas estrelas - anuncia Polar. - É para lá que devemos ir!  

Juma espreita pela janela.  

- Aquilo não são estrelas. Aquilo é uma grande cidade. A cidade está repleta de luzes. 

Luzes das casas, das ruas, dos anúncios, dos carros... Já não se conseguem ver as 

estrelas. 

De repente, a nave faz um barulho estranho. Bum! E começa a sair fumo. Cosmo tenta 

mantê-la no ar mas não consegue e tem de fazer uma aterragem de emergência, mesmo 

no meio da cidade. 

- Uau, isto é emocionante! - exclama Polar. 

Mas Cosmo começa a chorar.  

- A minha nave está estragada! Nunca mais vou conseguir chegar a casa! – soluça ele. 

Truz, truz. Alguém bate na janela. 

- Olá, eu sou o João, posso ajudar-vos? 

- A nossa nave avariou-se. O Cosmo não consegue regressar ao seu planeta. 

- Mas onde é que fica o planeta do Cosmo? - pergunta o João. 

- Algures, entre as estrelas. Mas agora nem sequer as conseguimos ver. 

Polar tem uma ideia:  

- Precisamos de encontrar um sítio escuro, longe da cidade. 

- Mas como é que lá chegamos se a nave está avariada? - pergunta Lin-Lin. 

- Um pontapé resolve tudo - sugere o João. – Pelo menos, é o que diz o meu pai cada vez 

que o carro se avaria!  

Juma dá de imediato um pontapé na nave e as luzes acendem-se. 

- Está a funcionar! Podemos começar a nossa busca pelas estrelas - exclama Cosmo, 

todo contente. 

- Posso juntar-me a vocês? - pergunta o João. 

- Claro! - gritam todos em coro. 

 

Capítulo 7 

 

Longe da cidade está muito escuro.  

O João nunca tinha visto tantas estrelas. 

- Olhem, aquelas estrelas parecem formar um urso e as outras ali ao longe parecem uma 

borboleta! - diz Polar.  

De repente, vêem uma estrela cadente e Lin-Lin lembra que todos devem pedir um 

desejo. 



 
 

João deseja menos luz nas cidades para que todos os meninos possam ver um céu 

estrelado. 

Lin-Lin deseja que todos vivam em paz. 

Juma deseja ter muitos amigos. 

Polar deseja oito milhões de bolas de neve. 

Cosmo suspira e, olhando para os seus amigos, acaba por pedir: 

- Eu desejo encontrar o caminho de volta para o meu planeta. 

Todos ficam em silêncio. Será que o desejo do Cosmo irá tornar-se realidade? 

De repente, as estrelas começam a brilhar muito.  

- Olhem, as estrelas estão a formar uma seta para nos indicarem o caminho. Agora já 

podes ir para casa! 

Cosmo mal pode acreditar.  

 

Capítulo 8 

 

Antes de partir, Cosmo tem de se despedir e deixar os amigos onde os encontrou. 

João fica na cidade, Lin-Lin volta para junto do lago e Juma regressa à sua palmeira no 

deserto. 

Por último, Cosmo deixa o seu amigo Polar em casa. 

- Obrigado por me ajudares a encontrar o meu caminho de volta. 

- Obrigado por me teres dado a conhecer o meu maravilhoso planeta. 

Os dois amigos abraçam-se. 

- Vou sentir a tua falta - diz Cosmo. 

Polar fica tão emocionado que mal consegue responder. 

Cosmo parte na nave rumo ao seu planeta.  

Os dois amigos separam-se, mas ficarão para sempre unidos pelas estrelas. 

 

 

 

 

Texto de Govert Schilling e Jan Jutte, “Where is Spacey’s Planet?” 

 
 


