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Relativamente à autora, Alice de
Jesus Vieira Vassalo Pereira da Fonseca, é
uma figura bem conhecida no panorama
literário contemporâneo. A sua vasta obra
abrange, essencialmente, contos, romances
e textos dramáticos e já foi merecedora de
vários prémios literários.
Passando ao conteúdo do livro, o
texto dramático transporta-nos até ao reino
da Helíria, governado pelo rei Leandro. Este
soberano era muito estranho, pois achava
que os seus sonhos eram mensagens dos
deuses, mas a sua família e o bobo que
animava as festas da corte não concordavam
com as suas ilusões. Esse bobo não mantinha
uma boa relação com as filhas mais velhas,
como tal, o rei chamava-as à razão, mas as
suas lições eram em vão. A filha mais nova
do Rei Leandro, Violeta, completamente
diferente das irmãs, era uma rapariga humilde, gostava de música e amava o Príncipe Reginaldo, que as
suas as irmãs nomeavam de “pelintra”, “olhos tortos”, “fraca rês”, entre outras designações
depreciativas e ofensivas. Na verdade, o que as irmãs pretendiam era que Violeta não se casasse.
Amarílis e Hortência dedicavam-se a criticar, a ofender tudo e todos. Só desejavam luxo e casar,
e os seus pretendentes, Príncipes Simplício e Felizardo, apenas pretendiam o dinheiro do Rei, eram
todos muito gananciosos.
Certo dia, Leandro teve um sonho em que os deuses lhe sugeriam que abandonasse o trono. E
assim o fez, mas, como não tinha um filho varão, apenas três filhas amadas de igual modo, o Rei decidiu
entregar o trono àquela que mais o amasse, exprimindo cada uma os seus sentimentos através de
palavras. As duas filhas mais velhas fizeram declarações que o rei adorou, mas nenhuma das suas

palavras era sentida. Após estas manifestações, Violeta declarou que precisava do pai como a comida
quer o sal. O rei não compreendeu a mensagem transmitida sob a forma de metáfora e ficou tão furioso
que expulsou Violeta do reino e sentenciou que nunca mais a queria ver e que nunca mais a considerava
sua filha.
Após esta confusão, o que irá acontecer? Violeta terá mesmo que sair do palácio? Para quem
ficará o governo do reino? E o que acontecerá a Leandro, depois de acabar o seu reinado?
Para saberem o final desta ação, leiam este livro maravilhoso.
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