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WASTHAVASTAHUNN condensa 
60 anos de trabalho de Fernando 

Duval e será fonte permanente para 
pesquisas da capologia e seus inevitáveis 

desdobramentos. Contudo, também poderá 
ser lido como um longo e tenebroso romance de 
um quase irmão literário do autor de Gulliver, 
Jonathan Swift. Um romance inteiriço mas 
igualmente fragmentado em pequenas novelas 

e crônicas que se entrelaçam em linhas 
infinitas, intercambiáveis e desmontáveis. O 

sopro criador de Fernando Duval lida, em 
cada verbete, com essa multiplicação de 
dados, entre mapas, plantas, gentes, 
manias, descobertas, crenças e destinos. 
Destino por destino, em qualquer 
tempo e lugar, aqui e além somos 
pouco e às vezes muito semelhantes 
aos seres deste universo. Quem saberá? 
A dúvida é a maior certeza da capologia 

wasthiana, uma vez que nesse continente 
quase tudo é aleatório, do humor ao 
saboroso sarcasmo que se conjugam no 
extraordinário da proposta. Um povo com 
as suas leis e características hesiguais, 

se assim se mostrar possível de ver ou 
imaginar. E imaginação é o que não 
falta a este inventor de paisagens 
um tanto distópicas e impiedoso 
desenhista de personagens exóticos. 
Sim, um povo francamente real, se 

existir... e embalado por hábitos tão 
parecidos com os nossos e, no entanto, 

tão diferentes – seja como for, pouco ou 
nada exemplares. Neste ponto, Fernando 
Duval parece concordar com Paul Léautaud: 
“A única fé que me resta, e ainda! é a fé nos 
dicionários”. André Seffrin
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Gabbinoso, chefe da Capologia e líder espiritual do Wasthavastahunn
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Apresentação
 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de 
arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. É nessa existência única, e somente 
nela, que se desdobra a história da obra.                                                                

Walter Benjamim
 

Ao priorizar a edição do Wasthavastahunn – Universo Imaginário de Fernando Duval, antes 
dos cinco volumes inéditos da Enciclopédia Wasthiana, o artista nos leva a conhecer o incomum 
vocabulário de seu fantástico mundo também conhecido como Wastha. Mundos paralelos sempre 
fizeram parte do imaginário da humanidade do Egito a Grécia, chegando aos nossos dias, encontra-
mos histórias e imagens de civilizações que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimen-
to de nosso planeta. Neste universo de cotidianos inusitados, há 60 anos Duval nos proporciona 
imagens, cores e histórias, em que Astronomia, Arquitetura, Fauna, Flora, Personagens e Objetos 
resultam na produção de centenas de desenhos e pinturas, já mostrados em exposições no Brasil e 
no exterior ou mesmo fazendo parte do acervo privado dos admiradores de sua obra.

O projeto original do dicionário, organizado e encadernado manualmente pelo artista, foi o 
marco inicial do compromisso de agrupar informações resumidas de suas obras facilitando que, ao 
elaborar uma nova obra, independente do trabalho imagético criado, histórias, comportamentos e 
características de seu mundo não fossem esquecidas, preservando assim os fundamentos de uma 
lógica pessoal, além da memória literária dos protagonismos existentes principalmente no Planeta 
Fahadoika. Já para a presente edição, acompanhada passo a passo pelo artista desde a editoração 
do material bruto, demostrou-se uma harmonia entre Duval e as tecnologias massivas do Planeta 
Terra, mesmo sabendo que em seu mundo hábitos, máquinas e objetos diferenciados existem para 
infinitas tarefas de suporte na vida dos wasthianos, ainda que com funcionalidades diferentes como 
instrumentos musicais que produzem sons inaudíveis. 

De A a Z, o dicionário contempla as principais fases da criação do Wasthavastahunn caracte-
rizado por uma técnica que foi do lápis até o uso de nanquim e tinta acrílica. Uma estética crítica, 
mas efetivamente construtiva, o trabalho do artista pode registrar desde o perfil de uma vidente 
que só adivinha fatos que já aconteceram passando pela prática de jogos e competições ou pesqui-
sas inusitadas e infinitas em uma sociedade alegre sem medo de existir. Na dimensão das histórias 
das Artes Plásticas no Brasil, a obra de Fernando Duval é, sem dúvida, inovadora já que consegue 
proporcionar um equilíbrio entre imagem, literatura e ficção. Galáxias, planetas, mapas, seres vivos, 
incluindo eventos de institucionalidade absurda são a contemplação de uma arte moderna que 
sabe conviver com as diversidades materiais e imateriais em meio a uma temporalidade incomum 
nos dias atuais. Ao compararmos, principalmente na cinematografia dos últimos 80 anos, obras de 
ficção com temáticas de universos paralelos é inegável o ineditismo do autor em materializar de for-
ma tão peculiar a beleza da Galáxia Washemin e o sistema binário Rahi-Rasha em torno do qual gira 
Fahadoika, único planeta habitado do universo wasthiano. No momento em que Cultura e Informa-
ção estão na palma da mão, a criação de um dicionário sobre sua obra contribui para a memória 
cultural das Artes Plásticas, muitas das vezes minimizadas pelo imediatismo da indústria cultural.  



6

Mapa de Wasthavastahunn emoldurado pelas bandeiras dos paises, do planeta Fahadoika e suas luas.

O Wasthavastahunn – Universo Imaginário surge como ferramenta a respeito de um mundo de 
formas, ideias e cores rico em registrar contradições, erros e acertos, na qual cultura e lazer são 
também necessárias para a preservação de uma civilização feliz e despreocupada sempre em con-
tradição com suas virtudes e imperfeições, fato nada incomum se compararmos com as sociedades 
atuais. Como diz o autor, no Wastha, a alegria é sempre considerada meta, meio e fim. Aqui se cos-
tuma falar que esperança é a última que morre, no Wastha ela não morre nunca.   

Antonio Torres Xavier
Especialista em Gestão da Comunicação Institucional, Cinema e Linguagem Audiovisual.



7

Introdução

Este dicionário se destina a todas as pessoas interessadas em conhecer alguns aspectos 
da Civilização Wasthiana que teria surgido, há milhares de anos, no Wasthavastahunn, con-
tinente situado na região central do extinto  planeta Fahadoika.

Os verbetes foram baseados em textos extraídos da inédita e semidestruída Enciclo-
pédia Wasthiana e de vários documentos esparsos e adaptados de uma maneira bastante 
liberal.

Os mapas foram elaborados a partir do Album Cartográfico de Wadekunkk e tiveram a 
devida apromástica gabbinal.

As ilustrações, concebidas de modo hesigual, tomaram como base os desenhos  origi-
nais de G. Foss e foram  inseridas no dicionário de modo a oferecer o maior  número possí-
vel de opções visuais.

As traduções e adaptações ao Idioma Português foram organizadas a fim de propor-
cionar o máximo de aproximação fonética dos sons originais, resguardando, sempre que 
possível, o teor aleatório do espírito wasthiano.

A leitura deste dicionário é fácil, leve, mas totalmente inútil para os desinteressados na 
hesigualidade da Civilização Wasthiana.

Fernando Duval
Rio de Janeiro, outubro de 2019

DAILEMEI DRAVI DEI AUS PANDA EV DAHINAIA
(a calma cria raizes na loucura da juventude)

SEKTAHAIA ZHLAU BATAHON DAHEV DAI
(as dúvidas noturnas são mais sinistras)

WANN DAIKA ZAHN DOIKA ZIHN
(quando a fama cresce, a oposição emudece)

WAUS VENAIA VENAIA AUS ZION
(aquele que espera, espera em vão)

AKATEHAIA A MAAI KATEHASH
(incompetência não gosta de competir)

ADASAIA AUS DASAIA DAS
(a diferença está na igualdade)

BALAV DIS DAHEN DAS
(a alegria meta, meio e fim)
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       A
ABALO BÚLICO (ianos krompa) Tremendo terremoto que sacudiu o continente wasthiano 
dum extremo ao outro causando inúmeras mortes e grandes danos materiais. O fenômeno 
foi causado por uma chuva de meteoritos de diversos tamanhos. O maior deles caiu perto da 
cidade de Gabbos (Bloco Dumiáceo). O planeta Fahadoika sofreu, a partir desse abalo, uma 
inclinação na sua órbita tendo ficado com três equadores (Antigo, Novo e um terceiro, Falso).

ABATHS (abaths) Cidade da Ceruléia situada na margem esquerda do rio Ceruléien. Gran-
des plantações de algodão e rosas beobáticas. Pop: 15:000 hab.

ABAWA (abawa) Cidade no litoral norte do Selan. Importante entreposto sub-caldo que 
ainda hoje, por solicitação do Gabbinoso, funciona sem lucro. Pop:700.000 hab.

ABSRUMÁTICO (bheraios) Concentração débil mental que afeta os capólogos nos momen-
tos de maior refluência capológica. 

ABSRUMAL (bheralaios) Modalidade grave da refluência capológica.

ABUNS (bunns) Cidade do litoral noroeste-leste da Putáhia, famosa por suas praias cober-
tas de lama roxa muito usada na cura das tremedeiras cúlicas. Estas tremedeiras 
ocasionam cólicas facetadas. Pop: 6.000 hab.

ABUSWAM (buswan) Cidade do litoral nordeste da Legônia. Fábrica de linguiças de coelho, 
muito apreciadas pelo cheiro. Pop: 25.000 hab.

ABUTRE DA FÊNIA (rauk ev fehns) Ave de rapina extremamente dócil que vive no alto dos 
montes Deloith-Fênia.

ABUTRE DA WAGÔNIA (rauk ev wakone) Ave de rapina, domesticável, que habita as caver-
nas dos Montes Palasha e se alimenta de ervas daninhas. Costuma ser usada para 
a limpeza e manutenção dos jardins de Medaha.
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ÁCIDO PUTÁLICUM (basaíos drísha) Ácido de cor esverdeada, complicada fórmula e difícil 
composição química. Na natureza só é encontrado, em doses mínimas, na bosta 
do kuduh. Reage de modo brutal quando aplicado sobre placas de betólio, libe-
rando uma grande quantidade de energia betoliana.

AÇO KILATOSO (khlatos koia)  Aço especial de grande resistência e extraordinária leveza, mui-
to usado em construções complexas e de precário equilíbrio. Um suporte feito com 
este aço foi utilizado na sustentação de um setor da Fundação Andraten que esta-
va ameaçado de cair. As aeronaves Possent eram fabricadas com este aço entreme-
ado com ligas de sthkon.

ADA ANDES - BARONESA DE BADA BANDES (aha ohis-kendau ev kaha kohis) Represen-
tante oficial do Wasthavastahunn perante o Governo de Fahadoika e as Galáxias 
Ulteriores, personalidade de grande prestígio na sociedade wasthiana, Ada Andes 

foi agraciada com o  título de Baronesa de Bada Bandes, 
fato que ocasionou polêmicas, pois se era Andes não 
deveria ser Bandes, uma vez que já era Ada, Marquesa 
de Bada. Os especialistas em Rélibus Comendatis opta-
ram pela alternativa afirmando que Ada e Bada eram 
vocábulos fênicos derivados etimolo gicamente de An-
des e Bandes e que deveriam resultar na rima compos-
ta: Ada Bada, Andes Bandes; Ada Andes, Bandes Bada 
ou Ada Andes, Bada Bandes, cuja forma foi considerada 
a melhor tanto na rima como no eco.
Filha de Felisberto Andes (Marquês de Udas Bu-
das) e de Fedorina de Gambal (Marquesa de Udas 
Budas), ela é a principal personalidade feminina do 
Wasthavas tahunn. 
Vive em Manêmis (Palácio Dakka-Fendalí), em Mnahis 
(Palácio Bontê, Palácio Mnahis e casa rural em Ma-
nafonda), e residência de inverno em Fathstella. 
Exímia jogadora de Gabbantino, ela obteve impor-
tante vitória parcial ao completar uma jogada dáli-
ca. Amiga íntima do Gabbinoso, Ada Andes presta 
um inestimável serviço à causa capológica, ajudan-
do o sistema em momentos de intensa vacilação  
capótica. 
Protetora das artes, ela mandou restaurar o Mostei-
ro do Gabileu (onde se encontra o Selor) e que hoje, 
transformando em museu, abriga a maior coleção de 
pofs vermelhos. Possui oito “Gran Gabbinas». Ada Andes – Baronesa de Bada Bandes

                                                                                                                                                   Ada Andes      
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ADIFFAS (dhefen) Peças do Jogo do Gabbantino, volumosas e pesadas, feitas em metal ga-
bbiano e drapeadas de rodagú. As adiffas são desprezadas pelos jogadores por-
que denunciam uma derrota premonitória. Podem ser azuis, verdes ou brancas.  
As brancas são as mais raras e, por isso mesmo, as mais odiadas.

ADITURAS GABBINAIS (kabínahus tendai) Normas que regem as indumentárias e decora-
ções da capologia. Alguns capólogos acreditam que as adituras visam colocar dú-
vidas na certeza. Seu uso depende dum colegiado de capólogos (Alta Honra Prá-
vel) e da vistoria da Babbuhyna. Em períodos capológicos anteriores, as adituras 
foram denominadas de Gabbianinas ou Capo-condumelares.

ADHS KADELIS (adhs katelas) Conhecido como “Sua Excia. Exaltadíssima”, Kadelis foi  
diretor do Hospício de Santa Bartola e pode ser considerado o maior louco do  
Wasthavastahunn em todos os tempos. Criador dos Jogos Demenciais, ele foi 
também um decorador bastante concei-
tuado e suas obras foram elogiadas pelo 
Gabbinoso. Foi condecorado quinze vezes 
em desfiles de moda campestre, já que se 
vestia com muito luxo e apuro. Dizem que 
entendia de matemática, mas isto nunca 
ficou provado. Morreu no alto do Cabo 
Fostinam em circunstâncias alucinantes. 
Os jogos criados por ele foram abolidos no 
Século Passado e restaurados neste Século. 
Possuia uma grande coleção de capas ro-
xas feitas de ranú prensado que atualmen-
te fazem parte do Museu Gallimerda.

ADORNARIA FUTILITÁRIA (ovohíos tendai) Arte de 
adornar os ambientes e as vestes com a 
maior futilidade possível. Muito em moda 
no Século Trespassado, a adornaria futi- 
litária caiu em desuso e resta hoje um  
único representante no Wastha.

ADSOS (adsun) Afluente do rio Selan. Nas suas mar-
gens são cultivadas urzes e rosas beobáti-
cas amarelas, pouco apreciadas.

AESTH (estunn) Cidade do litoral sudeste da Tindréia. Fábrica de urinóis e sintomático cultivo de 
rãs, renomadas pela cor. Pop: 35.000 hab. 

 S. Excia. Exaltadíssima Adhs Kadelis

Adiffas
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AESTUNS (estunn) 1. Zona especial do Mar do Tindreus ao norte do Selan e que se caracte-
riza por violentas calmarias. 2. Nome de uma ave que vive nesta região.

AFFA-MESSEDÉRICA (affas-mezedehr armena) Porta construída no estilo semi bodoloso 
que serve como entrada oficial do oásis de Messedehr para os que chegam do 
oeste. Projetada por Siks Affa para ser uma porta monumental, ela nunca cumpriu 
esta finalidade e hoje, depois de sofrer uma malfadada reforma, perdeu todo o 
prestígio. Há uma importante parcela da população de Kakadohr que acha que ela 
deveria ser demolida. Provavelmente não será ou será.

AFÚS (fus) Espécie de fita de seda borracha da Kirfânia que pode ser usada como adorno em 
determinadas ocasiões. As afús podem também servir para amarrar os loios (de 
uso popular e vulgar).

AGAZ (agav) Pequena cidade da Baixa Gabbínia situada na margem esquerda do rio  
Bahefali. Plantações de zazinaias moles. Pop: 2.000 hab.

AGNÓSTICO FEBRIL (warmaios kodau) Um dos muitos nomes populares atribuídos, sem 
razão, ao Selor.

ALBÁSIA (albasías) Planta da família das “petareliae korkidariae”, muito usada como ali-
mento de sabor exótico. Originária da Kirfânia, a albásia é cultivada hoje em todo 
o continente wasthiano.

ALBÁSIA EKTÓLIA (albasías ektolis) Planta da família da anterior, apresentando o mesmo aspec-
to e sabor. Extremamente venenosa, esta outra variedade de albásia tem ocasionado 
inúmeros casos fatais. Provoca uma diarreia para a qual ainda não se descobriu a cura.

ALETAS RODRIGUIANAS (rodokrihíanos zarleti) Aletas  feitas  em  metal gabbiano com 
armaduras de sthkon. As aletas têm servido para decorar as cadeiras zenádikas 
transformando-as em cadeiras zenatohiks. Estes ornamentos, por serem rodri-
guianos e portanto, irremovíveis, acarretam, quando retirados, o total desaba-
mento das cadeiras que voltam a ser zenádikas e pouco depois desaparecem no 
nada. A perda de uma aleta rodriguiana que pertenceu a Damásio Andraten causou 
a vexatória condenação do Tesoureiro Ronaldis.

ALFÂNIUS QUINUS (alfans kinuus ku) Descobridor da Bula Sintomática de Andreius e gran-
de teórico da Muvatória Pura. Após a descoberta, a bula foi novamente perdida e 
só encontrada um século mais tarde, já então completamente deformada. Quinus 
tratou a Muvatória Pura de forma transitória e linear, tornando-a acéfala e ponde-
rável. Morreu louco furioso, internado no Hospício de Santa Bartola e, a despeito 
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do seu estado mental, ainda conseguiu elaborar diversas teorias que invalidaram 
as anteriores.

ALGODÃO DA CERULÉIA (modsau ev zehulen) Planta da família “kodonídeos” origi-
nária da Ceruléia e cultivada hoje em várias regiões do continente. O algodão 
da Ceruléia, uma das plantas mais importantes, serve pa ra diversos usos. Devi-
do a certos fatores climáticos, seu  cultivo, às vezes, é muito dispendioso. Uma 
equipe de cientistas de Medaha estuda  
novas modalidades de cultivar este algodão 
em terras devolutas a fim de diminuir o cus-
to final. As primeiras tentativas fracassaram por 
causa da precariedade dos métodos. 

 Um projeto de Tumésius Bunkk, desen volvido 
em parceria com o  Governo da Ceruléia, vem 
provocando controvérsia e pode  ser cancelado. 

ALIENAÇÕES (pandaion tshau) Rio da Zemirâmia, 
afluente do Filiosfeha. Este rio é temido pe-
los viajantes porque atravessa uma das regi-
ões mais remotas do continente wasthiano, na qual, abundam morubús.

ALOCUÇÃO DA PRIMAVERA (venaia werdaia) Alocução proferida pelo Gabbinoso em forta-
lecimento das Lides Buterinas. As alocuções são pronunciadas no início do verão. 
Por especial permissão capológica, Ada Andes também pode proferir uma alocu-
ção da Primavera, podendo esta ocorrer tanto no verão quanto no inverno e até 
mesmo na primavera (fato raríssimo).

ALÓGRIFAS (kodaios werdaia) Palavras com o mesmo significado capológico, mas escritas de 
modo diverso. Exemplo: babbutélica ou bastetórica.

ALSINA (botau alsinen) Professor e cientista de Medaha especializado na evolução e na história 
das latrinas do Wasthavastahunn. Durante muito tempo ele empreendeu buscas em 
várias regiões à procura de latrinas antigas, tendo descoberto, por puro acaso, o gran-
de vaso imperial no qual defecavam os cavalos do Imperador Ku Alvs I. Esta latrina é 
de inestimável valor, intrínseco e extrínseco, por causa dos dentes. Homem de fortes 
princípios morais, Alsina perdeu o olho direito dentro duma latrina podre que foi en-
contrada no sul da Legônia.

ALTA CUMPLICIDADE (ianos pravelis dahev kaposai) Capólogos de Alta Honra Prável que cons-
tituem a cúpula da Capologia. A Alta Cumplicidade é composta por oito capólogos 

     Algodão da Ceruléia

Algodão da Ceruléia
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veneráveis, por um capólogo auxiliar e pelo Condumelor-Mor. Todas as decisões do 
Gabbinoso devem ser confirmadas pela Alta Cumplicidade na Sala Verde dos Ofícios, 
em solenidade sigilosa.

ALTA ENVERGADURA PRÁVEL (íanos pravelis dahev) Objetos, atos e capólogos que orien-
tam e envolvem as Cerimônias Práveis Buterinas e algumas Práveis Babbutélicas.

ALTA HONRA PRÁVEL (íanos pravelis kendau)  Capólogos  ou atos que  orientam as Cerimô-
nias Práveis.

ALTAKON (altakon) Cidade da Wagônia na margem esquerda do rio Betum – plantações de 
rosas beobáticas negras e grande produção  de rabos ornamentais de cachorret-
tes verdes. Pop: 23.000 hab.

ALTSAN (thsan) Rio do Selan que nasce nos Montes Bitaffa e deságua no litoral leste-oeste. 
Suas margens são lodosas e nauseabundas.

ALUTH (aluths) Cidade do Wastha-Wann situada no litoral nordeste em frente aos muros 
de coral da Fobinéa. Esta cidade está inserida na rota dos bidibuns alados que pe-
netram no interior da região. Grande produção de miniaturas de rilimantos roxos 
feitos com ranú prensado. Pop: 90.00 hab.

ALTO RETRATO (talos dakatelau) Alto retrato de Ada Andes feito sob encomenda de seu 
pai para ser um autorretrato. Está colocado na sala Órnia Bassus no Palácio Dakka 
Fendali e foi elaborado por Rastemborg VI.

ALTÍSSIMO RETRATO (talos talon dakatelau) Altíssimo  retrato  de  Fedorina Andes enco-
mendado por ela para ser ainda mais alto e mais autorretrato do que o de sua 
filha. Este altíssimo autorretrato foi pintado também por Rastemborg VI.

ALVARCIRINO (halfazirinaios) Relativo a Halvacyr, o Ente Alvar. Por analogia: relativo à bes-
ta, isto é,  dado aos desatinos bestiais, aos absurdos bobos etc.

AMAL (amal) Ilha do arquipélago das Puceta, situada na parte centro-norte-sul do mar de Flösha.

AMASIN (amasín) Cidade da Beluha nas encostas dos Montes  Beluha e próxima ao deserto 
Shola sofrendo a nefasta influência dos ventos quentes. Plantações esporádicas 
de kasálias selvagens e de urzes roxas. Pop: 25.000 hab.

AMAST (amastím) Cidade na margem esquerda do lago Anfitehíadhs. Local de veraneio da  
Família Real da Kagônia. Pop: 15.000 hab.

                                                                                                                                  Amast
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AMBROSINO, Baldusto (amprozinum, ekblaths) Baldusto, também conhecido por outros no-
mes, trabalhou na Teoria de Lavão tendo chegado a construir um pequeno muvador 

feito de metal, madeira e massa pão, que desapareceu com a 
indevida demolição do Museu Muvernaum. Além de historia-
dor e pesquisador, ele foi exímio jogador de charadas e gran-
de colecionador de coincidências que, segundo ele, são assim 
chamadas porque coincidem. Elemento versátil, alegre e des-
contraído, Baldusto conseguiu elaborar a codificação gestual 
da matéria muval. Morreu na extrema miséria.

AMBROSINO, Eksobaldo (amprozínum, eksobalths) Eksobal-
do desde menino admirava seu irmão Baldusto e quando fi-
cou adulto colaborou com ele na codificação da Matéria Muval. 
Cultivava carpas de madeira de grande efeito decorativo e que 
até hoje podem ser vistas no 

Museu Gallimerda. Durante muitos anos ministrou aulas 
de cerâmica conseguindo certo renome. A fim de auxiliar 
seu irmão, abandonou a cerâmica para se dedicar intei-
ramente à codificação, acabando por perder tudo o que 
possuía. Assim, como Baldusto, ele morreu na miséria.

AMBRÓSIO BOSS (kendau amprozínum boss) Governador de Bu-
cetária e Gerente Geral da Putáhia, Boss ficou célebre 
ao combater a praga de merda canina que avassalou 

Bucetária. Graças a ele foram 
criados os cachorrettes, cães 
sintéticos, hoje tão difundidos em todo o continente. Grande 
incentivador das artes e das putibestâncias, Ambrósio trans-
formou Putáhia numa região de cultura. Entre suas contribui-
ções, cumpre destacar a reforma do Palácio Safalah com afres-
cos baseados em motivos putais. Atualmente ele trabalha na 
criação dum museu dedicado aos cachorrettes. O projeto da 
obra foi confiado a Órnia Bassus sob a supervisão geral de Eva 
Begonnius a fim de que cada exemplar tenha seu espaço-tem-
po de hesigualidade. O local escolhido foi o Parque Besunthol 
por causa da elevação codométrica do jardim. Decorado vin-
te vezes pelo Gabbinoso, Boss pode ser considerado um dos 
maiores governantes do continente. Sua contribuição para os 
estudos putais vem criando uma nova modalidade de ensino  
putibestante.

Baldusto Ambrosino

Eksobaldo Ambrosino

 Ambrósio 

Ambrosino


