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UM CAPÍTULO CHEIO DE NOMES

Era uma vez um reino encantado bem comum, daqueles  

que ficam numa planície verdejante entre riachos prateados.

A diferença é que nesse reino havia uma aldeia cercada por  

três castelos:

O laranja pertencia à famosa princesa Cinderela.

No vermelho morava a célebre princesa Bela Adormecida.

E no azul vivia a renomada princesa Branca de Neve.

Ah, claro! Ali também viviam seus maridos, porque esta história 

acontece depois que elas se casaram. 

Por coincidência, os três príncipes tinham nomes bem compridos.

O marido de Bela Adormecida atendia pelo nome de Ignotius 

Valentino Alarife Zaragateiro Rufio Ferrabrás de Bulhões.

O marido de Branca de Neve se chamava Anonimus Burlesco 

Eutrapélico Pulhista Galhofento Folgazão das Chalaças.

E o marido de Cinderela fora batizado como Osculêncio Kissberto 

Labial Schmack Beijoim Salívio das Bicóquias.



Apesar dos nomes compridos (ou, vai ver, por causa disso), 

ninguém sabia como eles se chamavam. Eram conhecidos apenas 

como “príncipes encantados”. 

Um dia, quando vinham andando por uma estrada, uma menina 

sardenta os chamou pelos nomes de suas esposas, mudando só  

a última letra:

— Oi, Branco, Belo e Cinderelo!
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Eles ficaram muito bravos e responderam:

— Nunca mais nos chame assim!

— Temos nossos próprios nomes!

— Não somos apenas os maridos de nossas mulheres!

Ficar bravo é a pior coisa que se pode fazer quando se ganha  

um apelido. Por quê? Porque aí que o apelido pega. E foi justamente  

isso que aconteceu com eles: desde então, os três começaram a ser 

chamados de Branco, Belo e Cinderelo.
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