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Isso tudo aconteceu há muito tempo, na época da 

sua avó, ou no tempo do avô dela. Muito tempo 

atrás. Naquela época, todos viviam nas margens 

de uma grande floresta.

Neil Gaiman e Lorenzo Mattotti
lembram o horror e o fascínio que sentiram quando 

leram João e Maria, dos irmãos Grimm. Agora, 

escritor e ilustrador se unem nesta brilhante releitura 

de um dos maiores clássicos de todos os tempos. Seja 

forte, corajoso e prepare-se: Gaiman e Mattotti vão 

levar você para um passeio nas profundezas da floresta.
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Isso tudo aconteceu há muito tempo, na 
época da sua avó, ou no tempo do avô dela. 
Muito tempo atrás. Naquela época, todos 
viviam nas margens de uma grande floresta.

Havia um lenhador. Ele cortava árvores. Derrubava os 

galhos das árvores e cortava o tronco e os galhos 

para transformá-los em lenha, que levava até a cidade em 

um carrinho de mão, fazendo o caminho mais curto. 

Cortar árvores era um trabalho que mal dava para encher 

a barriga.

O lenhador se casou com uma mulher bem jovem, que o 

ajudava da melhor forma que podia. A mulher cozinha-

va para ele e lhe proporcionava todos os confortos, por 

isso os dois não ficaram surpresos ao verem que, pouco 

depois do casamento, a barriga dela começou a inchar. 

No inverno, quando a neve estava alta, a mulher deu à 

luz uma menina. A criança foi chamada de Ana Maria, 

mas depois inverteram seu nome, que virou Mariana, e 

no fim ficou só Maria. Dois anos mais tarde, a esposa 
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do lenhador deu à luz um menino, que foi chamado de 

João, e, como já tinham esgotado a criatividade, ficou 

sendo João mesmo.

João e Maria não iam à escola, pois as escolas ficavam 

muito longe da floresta onde viviam, e ir à escola custava 

dinheiro, algo que o lenhador não tinha em quantidade 

suficiente, já que não dá para ganhar muito dinheiro cor-

tando árvores e transportando lenha. Mesmo assim, o pai 

ensinou os dois a viver na floresta, e a mãe os ensinou a 

cozinhar, limpar e costurar. E João e Maria não se importa-

vam se a mãe às vezes parecia amarga e tinha a língua afia-

da e se o pai às vezes ficava cabisbaixo e ansioso por deixar 

a casinha onde moravam. Bastava que pudessem brincar 

na floresta, subir em árvores e nadar em rios; bastava que 

houvesse pão fresco, ovos e repolho cozido na mesa.

Quando vendia bastante lenha, o pai ia à vendinha e 

comprava carne para a família: uma ovelha de rabo 

largo ou um bode, que voltava trotando atrás do carrinho 

de mão. Às vezes o pai até comprava um pedaço de carne 

bovina crua, que vinha pingando sangue e era escura de 
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