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Rico em Inglês. Como dizer que alguém é rico em Inglês? Como dizer que alguém é muito rico
em Inglês?
Dinheiro para cagar, rico pra caralh*, rico pra porr*, muito rico, cheio da grana, opulento, cheio
das notas…
Existem centenas senão milhares de expressões populares na língua portuguesa para definir
alguém que é abonado, isto é, avantajado financeiramente. Acho que cada dia criam uma
nova.
Mas, além dos termos clássicos rich e wealthy, quantas formas você conhece para dizer que
alguém é rico em Inglês?

1. Trust fund boy ou trust fund baby é um termo comumente empregado para nos referirmos a
alguém que nasceu em um berço de ouro. A questão toda é que os país são ricos e,
legalmente, definem que tudo que possuem irá para o filho assim que falecerem. É uma
espécie de filhinho de papai.
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Ex: He can buy a Ferrari every other month – he’s definitely a trust fund baby.
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2. Have the smarts com o sentido de ter o know-how, o faro aguçado, saber como fazer,
expertise.
Ex: It’s plain to see why he’s so rich. He really has the smarts.
3. Six-figure salary é um termo usado para nos referirmos a salários de 100.000 à 999.999
(reais, dólares, euros, a moeda não importa – a não ser o uso do ponto e da vírgula, claro).
Ex: I wish I had a six-fugure salary, don’t you?
4. Filthy rich com o sentido de podre de rico.
Ex: He mother is filthy rich.
5. Stinking rich com o sentido de muito rico.
Ex: I wish I was rich for the rest of my life.
6. Rich as they come com o sentido de muito rico.
Ex: She’s as rich as they come.
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