Nanorepte 472: Personatges de contes clàssics (28-06-2011)
Un relat de: [ contrasenya recuperada ]
Nanorelat guanyador:
Infinitud – brins
- Mare, com és que la Blancaneus mai es fa gran?
- Perquè nens d'arreu del món li donen vida diàriament, fillet...
———o0o———

Resta de nanorelats participants:
L'home llop té gana ! - Joan G. Pons
L'home llop cercant la donzella
entrar per la finestra de la cuina.
Menjar i beure sense fer res mes.
Blancaneus i els set nans - Joan Gausachs i Marí
Aquells nans devien ser una mica “diògenes”; treballaven en una mina de diamants i tenien la casa plena
de brutícia.
Una Ventafocs moderna - Nonna_Carme
Amb tants electrodomèstics la Ventafocs s'ha quedat sense feina, cobra l'atur, vol romandre soltera, i
gaudir de independència.
DON QUIXOT "EL BOIG" - alcala
Dedicava el temps mort a llegir llibres, tant que es va tornar boig i llegia dia i nit sense parar.
L'acampada del Dumbo - magalo
Han vist al Dumbo acampat devant La factoria Disney. Està "indignat" perquè el sistema no pensa amb
els dibuixos animats.
El pobre pinotxo - XUNXI LLINAS DEL TORRENT
El pobre pinotxo,
del conté a caigut,
i en els temps que corren,
ha quedat a l’atur
No tenia un pèl de tonta - nuriagau
La Rapunzel es posà una caputxeta vermella. Quan coincidí ama el llop, l'envià a la torre a menjar-se la
madrastra.
Desconfiança - Englantina
La Blancaneus es va separar d’en Pinotxo. Quan ell li deia que l’estimava, el nas se li posava erecte.
TELEGRAMA - petakin
Recollida de firmes STOP a Pl Catalunya STOP contra la crueltat STOP en els dibuixos animats STOP
Mufasa
STOP FINAL
Infinitud - brins
- Mare, com és que la Blancaneus mai es fa gran?
- Perquè nens d'arreu del món li donen vida diàriament, fillet...
101 (o més) dàlmates... - deòmises
Cruella de Vil desesperava per la tardança en el lliurament. Quan el lladregot li confessà la seva zoofília,
lligà caps.
EL FLAUTISTA D'HAMELÍN - Materile
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Hamelín, cobdiciós, s'aprofità del flautista, al qual no pagà el pacte. El flautista s'ho cobrà. Era el futur,
Nanorelats for a de concurs:
És curiós - Joan Gausachs i Marí
No ho entenc, tinc un veí al pis de sota que, sent un tal Matas, no li agraden els gossos.

———o0o———

Enllaços al fòrum:
Resultat i comentari dels participants
Votacions
Convocatòria Nanorepte
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