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O sonho de Kalabara 

 

Num belo dia, Kalabara disse a sua mãe que gostaria de ir ao Rock in Rio. Mas 

sua mãe não permitiu. 

A menina viu que já era tarde e decidiu ir dormir.  Kalabara sonhou que foi até 

o Rock in Rio e lá, encontrou o Red Hot N’ Roses. Ficou tão feliz que bebeu um copo 

com Kiriquiki e ela ficou doidinha pra xuxu! 

Ela ficou tão doida que subiu no palco com o Red Hot N’ Roses e começou 

cantar RiGaga e cantou a música Alejonly. Ela cantou tanto que quando o Kinotálicca 

entrou no palco, os seguranças Henriqueno e Tatinico a tiraram do palco e a levaram 

para o hospício. Naquele dia o hospício da cidade foi assaltado e Kalabara foi 

assassinada por Loboeco. 

Depois, ao acordar, Kalabara agradeceu a sua mãe por não deixa-la ir ao Rock in 

Rio. 

 

 

Fim 

 



 
 

 

A CHAPEUZINHO ROXA  

Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Roxa que era doidona por rock 

e gostava principalmente da banda Kisstles. Ela ficou doida quando ficou sabendo que 

sua banda favorita faria um show em São Paulo, que é a sua cidade... Então, ela foi 

pedir permissão à sua mãe, e começou a pular que nem louca quando sua mãe 

permitiu que ela fosse.  

No dia do show, ela estava indo sozinha, quando se deparou com a 

GANG’LOBOROCK. Chapeuzinho ficou tão apavorada que voltou para casa correndo. 

Quando chegou, sua mãe estava assistindo novela, então Chapeuzinho Roxa pediu 

para ela colocar na Globo para assistir SPTV para saber se o show já tinha começado, 

quando Carlos Tramontina anunciou:    

     - Até agora, 250 pessoas morreram em frente à Arena Anhembi, pois está 

acontecendo um ataque de bombas no show do Kisstles... 

Enquanto Carlos Tramontina continuava a notícia, Chapeuzinho Roxa foi para o 

seu quarto, e decidiu não ir, ou seja, decidiu ficar em casa e agradecer muito à sua 

mãe. Então, muito chateada com os acontecimentos, desceu as escadas e foi assistir as 

noticias... Quando chegou lá, as últimas palavras que ouviu foram: 

O show continua. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Branquinha e os seus sete duendes 

 

Branquinha era uma menina linda, branca como a neve, e não gostava nem um 

pouquinho de sua tia. Sua tia era feiticeira, fazia um feitiço nas maçãs para a menina 

poder cantar no coral e dar o dinheiro para ela. Branquinha já estava cansada de 

comer maçãs. 

  Um certo dia, ela estava no coral e encontrou sete duendes e os levou para 

casa. Decidiu que estava mais segura com os duendes e disse para sua tia que não ia 

mais comer maçãs. Sua tia ficou muito furiosa e na manhã seguinte envenenou uma 

maçã e colocou junto do seu café, Branquinha comeu e desmaiou.  

  - Este feitiço vai fazer ficar desmaiada por cem anos, e se nesses anos, 

nenhuma criatura mágica jogar o feitiço da vida nela ela morrerá. PARA SEMPRE! 

HA!HA!HA! 

Depois disso, a tia a levou para o meio da floresta, onde só tinha árvores ao seu 

redor. Sem deixar que a malvada percebesse, os duendes a seguiram. Quando ela foi 

embora, eles jogaram o feitiço nela.  

E todos viveram felizes PARA SEMPRE! 

Fim!  

 
 


