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APESAR DO  F I M . . . V I RE  A  PÁG I N A !

E então os dois se casaram e viveram felizes para sempre, como rei e 
rainha!



Esperem! Nem contei a HISTÓRIA ainda, como ela pode acabar logo 
na primeira página do livro?

Está bem... Eu explico: é que a HISTÓRIA, de fato, deveria acabar na 
parte do “viveram felizes para sempre”, como tantas outras histórias que 
conhecemos tão bem. Mas não... Aqui a HISTÓRIA não acabou. Porque 
sempre tem OUTRA HISTÓRIA depois da HISTÓRIA! Ora essa, a vida 
continua, um dia após o outro, e assim seguem também as histórias. Elas 
às vezes parecem se juntar, como se fossem costuradas umas nas ou-
tras, como se não tivessem fim. Assim vai ser neste livro. Vou contar 
uma HISTÓRIA, que se junta com OUTRA HISTÓRIA, que um dia 
se ligará a uma NOVA HISTÓRIA, e então parecerá uma única his-
tória sem fim.

Mas para poder contar A OUTRA HISTÓRIA, preciso con-
tar um pouco da HISTÓRIA do rei Godofredo Terceiro e 
de sua esposa, a digníssima rainha Girassola Quin-
ta, que se casaram e foram felizes para sempre! 
Mas se você acha que essa HISTÓRIA terminou 
aqui, está enganado.

Terminou nada! Porque ser feliz para sempre dá um 
trabalhão danado. Enfrentar dragões e bruxas más, ca-
sar-se com uma princesa, muitos príncipes valentões 
já fizeram mundo afora, assim como Godofredo Ter-
ceiro. O que a gente não sabe é se eles conseguiram, 
de verdade, ser felizes para sempre. Porque ser fe-
liz para sempre é... sempre...


