Era uma vez... mas era uma vez diferente de todas as outras
vezes que foram uma vez, porque era uma vez muito maluca
no Mundo Encantado!
Acontece que o Mundo Encantado dos Contos de Fadas
estava em crise! Personagens de muitos mundos encantados
diferentes se encontraram na mesma história!

Em um bosque não muito distante, a Branca de Neve
passeava e cantava desafinada quando a bruxa foi lhe
entregar sua fruta preferida, mas a princesa, para surpresa
de todos, simplesmente recusou! De uma hora para outra, não
gostava mais de maçã, nem de fruta nenhuma!

A bruxa inconsolada não sabia o que fazer para continuar sua
história, então, resolveu conversar com os 7 anões para saber
se eles encontravam uma solução. Mas os anões também
estavam todos atrapalhados, imaginem: O Atchim sarou das
alergias, o Dunga começou a falar sem parar e o Zangado
resolveu virar monge budista.

Sem saber o que fazer, a bruxa continuou caminhando
pelo bosque e cruzou com dois príncipes: o da Rapunzel
e o da Bela Adormecida, ambos muito, muito confusos. O
primeiro disse que Rapunzel tinha resolvido cortar os seus
cabelos porque tinha cansado das longas madeixas loiras,
e agora já não podia jogar suas tranças para que ele a
salvasse da torre. Já a Bela Adormecida sofria de insônia,
não conseguia mais dormir e assim seu príncipe não podia
beijá-la para despertá-la do sono e viverem felizes para
sempre!
A bruxa e os príncipes seguiram seus caminhos se
perguntando o que poderiam fazer.

Logo adiante, estava a Sininho, que antes tão pequenina,
agora não para de crescer! Já está do tamanho de um adulto!
Com ela, o Peter Pan, que – Pasmem! - está envelhecendo.
Junto com os dois, a perdida Cinderela, que não acha
príncipe algum, nem sapatinho de cristal e vaga por aí de
meias e não consegue saber como termina sua história.
Nossa! Quanta confusão!!

E não para por aí, porque ali por perto estão a Alice do País
das Maravilhas, que quebrou o relógio do Coelho Branco
e não sabe como voltar para seu país e a Chapeuzinho
Vermelho que perdeu sua cesta de doces e encontrou o lobo
mau, que não quer mais ser mau, imaginem! E a vovozinha
não está em casa para recebê-la...

Está tudo mesmo de ponta cabeça no Mundo Encantado.
Por isso, o Peter Pan, Sininho, Chapeuzinho Vermelho, Alice e
Cinderela resolveram marcar uma reunião extraoficial para
resolver esta situação!
Mas... no meio da reunião, antes que eles pudessem decidir
alguma coisa, o Coelho Branco – sempre atrasado - passou
correndo, aí foi uma loucura: a Alice foi atrás dele e todos a
seguiram e um por um caíram num buraco sem fim!
E agora? Será que todas as histórias ficarão sem pé nem
cabeça? Como vamos conseguir resolver esta situação?

Enquanto isso, no planeta Terra, o
Senhor Incrível estava passando pela
frente do Castelo Sabará, quando foi
surpreendido por vários personagens
do mundo encantado saindo de um
buraco no meio do saguão de entrada
do Sabará. As pessoas começaram a
gritar, as crianças corriam atrás deles
e eles, muito confusos, não sabiam
para onde ir! Foi então que o Senhor
Incrível percebeu que havia algo de
errado por ali e resolveu agir: pegou
um por um dos personagens que
estavam todos destrambelhados,
por causa da queda no buraco, e
levou para um lugar seguro dentro
do Castelo Sabará! Só não conseguiu
pegar o coelho porque ele corria
muito, muito e sumiu lá pelos lados da
Avenida Paulista!

“Mas o que que é isso? O que está
acontecendo aqui? Por que é que
os senhores não estão nos mundos
encantados de vocês? ”

“Senhor Incrível, nos a jude,
o mundo encantado está de
pernas para o ar, está tudo
de ponta cabeça! ”

“Mas como está tudo de ponta cabeça? Eu
sou o guardião do livro encantado e ontem
mesmo li suas histórias para meus filhos e
estava tudo certo por lá... Cinderela casouse, Chapeuzinho e vovó foram salvas do lobo,
Sininho e Peter Pan estão se divertindo na
Terra do Nunca, Alice está vivendo aventuras
no País das Maravilhas.... Sim! Está tudo sob
controle, querem ver? Vou pegar este livro
agora! O Livro Encantado! É isso mesmo, onde
está, onde está? Minha nossa! Onde está o
Livro Encantado? Ele sumiu! ”

Senhor Incrível pensou por um momento e
disse:
“Vamos rastreá-lo com meu IncrívelIncredible GPS-Plus!”

Um aparelhinho começou a apitar e a indicar um caminho
por dentro do Castelo Sabará. Todos foram à procura do livro
pelos andares, até que de repente o aparelho apitava sem
parar e parecia indicar o quarto...

QUARTO
Eles então resolveram
bater na porta do quarto:
“toc , toc, toc”

“OI! Tudo bem? Desculpe atrapalhar, mas por
acaso vocês viram um livro por aí?”

“Mas podemos procurar? Porque o apito está
dizendo que ele está aqui. ”

E então eles contaram todo o ocorrido para as pessoas do
quarto e explicaram que o senhor Incrível perdeu o Livro
Encantado e que agora não sabiam mais como continuar suas
histórias e que estavam perdidos no planeta terra.
Eles então saíram procurando, e procurando o livro por todos
os cantos do quarto, até que ... ENCONTRARAM O LIVRO!!!
Finalmente! Encontraram o Livro Encantado! Agora tudo
poderá voltar ao normal! Os personagens estão felizes!

O Livro
ntado
Enca

Ué?! Mas... o relógio do Coelho Branco da Alice continua
sem funcionar; e a Chapeuzinho continua sem sua cesta de
doces; a Cinderela não encontrou o príncipe nem o sapatinho;
a Sininho não para de crescer, o Peter Pan continua
envelhecendo…

Nada voltou ao normal, mesmo com o livro na mão. Será que
os personagens estão perdidos para sempre? Os contos de
fadas nunca mais voltarão ao normal?

Então eles perguntaram ao Senhor Incrível o que eles
deviam fazer, afinal de contas, ele foi o guardião do
livro durante muito tempo e ele era um super-herói.
O Senhor Incrível pegou o livro, começou a ler e
estava escrito que:
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