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o guardador de porcos 
Era uma vez um belo príncipe de um pequeno reino. Ele 
queria se casar com a filha do imperador. Então ele 
enviou a ela a rosa mais bonita do reino. Esta rosa 
cheirava tão bem que, se 
você a cheirasse, esqueceria 
todas as suas preocupações. 
Ele também enviou a ela um 
rouxinol que cantava tão 
bem que parecia que você 
podia ouvir todas as 
melodias do mundo.


Mas a princesa não gostou nada desses presentes 
fantásticos. Ela achava sujo e estranho que a rosa e o 
pássaro fossem reais e, portanto, não queria ter nada a 

ver com o príncipe. Enquanto suas 
damas da corte e seu pai amavam 
o pássaro e a rosa, a princesa 
não se deixaria influenciar. Ela 
não queria conhecer o príncipe.

Mas o príncipe não se deixou 
abater tão facilmente. Ele vestiu 
roupas sujas e um boné. Então 
ele se apresentou ao castelo do 
imperador e perguntou se eles 
tinham algum trabalho para ele. E 



eles fizeram. Deram-lhe um emprego como guardador de 
porcos.


No trabalho, o guardador de porcos estava sempre se 
mexendo. Ele fez uma pequena panela milagrosa que 
tocava uma bela melodia quando estava fervendo. Você 
também podia sentir o cheiro do que estava cozinhando 
em todos os fogões da cidade se mantivesse o dedo no 
vapor.

Quando a princesa passou e ouviu a alegre melodia, ela 
enviou uma dama da corte à sala do guardador de 
porcos para perguntar quanto custaria o instrumento. 
"Dez beijos da princesa." respondeu o esperto criador 
de porcos.

"Que safado!" disse a princesa, quando a dama da corte 
voltou. "Vá e pergunte a ele se ele daria por dez beijos 
de uma dama da corte." Mas o guardador de porcos 
insistiu e exigiu dez beijos da princesa. A princesa 
estava muito ansiosa para ter a panela e decidiu pagar o 
preço de qualquer maneira. Oh, como ela se divertiu 
naquela noite com a panela! Ela sabia exatamente o que 
estava cozinhando em todos os lugares.

O guardador de porcos não ficou parado e desta vez fez 
um chocalho. Quando o instrumento girava, você podia 
ouvir todas as belas peças musicais já feitas no mundo. 
Claro que a princesa também queria isso. Desta vez o 
guardador de porcos só se satisfez com cem beijos da 
princesa. A princesa tentou encontrar uma saída, mas o 
guardador de porcos manteve seu preço. E novamente a 
princesa cedeu.




Suas damas da corte cercaram 
a princesa e o guardador de 
porcos e contaram os beijos. 
Tinha que ser feito de forma 
justa, é claro. É por isso que 
eles não perceberam que o 
imperador tinha vindo ouvir o 
barulho. Quando ele pegou a 
princesa e o guardador de 
porcos, ele os expulsou de seu 
castelo imediatamente.


Oh, como a princesa estava triste. "Se ao menos eu 
tivesse me casado com aquele belo príncipe." ela 
lamentou. Nesse momento o guardador de porcos tirou a 
roupa suja, tirou o gorro e colocou sua bela farda de 
príncipe.

A princesa olhou para ele com esperança. Agora ali 
estava aquele belo príncipe diante dela! Mas o príncipe 

disse: “Você não queria um 
príncipe honesto. " E com essas 
palavras o Príncipe foi embora, 
deixando a Princesa sozinha na 
chuva.



