
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Depois de felizes para sempre 

 

 Aposto que você já se perguntou o que acontece depois da famosa frase “e viveram 

felizes para sempre”. Bom, agora você vai descobrir. 

 Era uma vez uma menina branca como a neve. Seu nome era Branca de Neve… 

 Depois de se despedir dos sete anões, Branca foi para o castelo do príncipe. Lá ela 

poderia finalmente ser bem tratada pelas pessoas. 

 Após aproximadamente três anos, Encantado e a nova rainha Branca tiveram uma 

filha, ela era muito parecida com a mãe e ficou sendo chamada de Clara. 

 A princesinha foi uma criança ótima e quando tinha quatro anos ela teve uma 

companhia, um novo irmãozinho. 

 O novo bebê se chamava Vitor, pois era um nome que o Príncipe Encantado adorava. 

 Os irmãos cresceram e viraram adultos responsáveis e inteligentes, eles casaram e 

tiveram filhos. 

 Clara se casou com um rapaz sofisticado que conheceu na universidade de medicina. 

O nome de seu esposo é Gabriel. Seus filhos se chamaram Anna e Murilo. 

 Já Vitor conheceu uma moça pelo Instagram, e essa amizade com Regina se tornou um 

casamento. Sua filha se chama Lucy. 

 Os três primos já são mais modernos e têm muitas tecnologias novas: PS4, iPhone X, 

tela de cinema no quarto e coisas do tipo. 

 Mas no dia 3 de setembro de 2017 uma tragédia parou um reino. Os reis Branca de 

Neve e Príncipe Encantado faleceram juntos de velhice. 

 Clara, sendo a herdeira do trono, começou a governar com seu esposo Gabriel no 

mesmo dia em que seus pais morreram. 

 Como queria lembrar de sua infância e a de seu irmão, a rainha proibiu todos os tipos 

de tecnologias em todo o reino: televisão, celular, computador e coisas assim. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Todos os súditos ficaram revoltados. Havia até um grupo que apoiava a rainha Má, 

antes de sua morte, que queria matar Clara. 

 Ela ficou conhecida como Rainha Má II. 

 Nas fotos postadas pela família real não havia nenhum comentário bom, ninguém 

tinha respeito pela realeza, principalmente pela nova rainha. As crianças zombavam de Anna, 

Murilo e Lucy. 

 Cansada de todo esse tratamento, Clara abdicou do trono, mas Anna não ficou no lugar 

de sua mãe, a rainha passou o reino para Vitor e Regina, os novos reis. 

 Os novos reis retiraram a proibição de tecnologia no reino e com internet, celular, Wi-

Fi, televisão, videogame e computador  viveram felizes para sempre. De novo! 
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