Rodibico aprende a voar
Rodibico e a noite

Rodibico visita a cidade

Rodibico e o mar

Rodibico é um passarinho cheio de energia e
que gosta de viver todo o tipo de aventuras. Ele
vive num ninho situado numa árvore de grandes
ramos e uma copa larga, onde tem todas as
comodidades a que uma ave tem direito.

Numa manhã de sol, um
circo instala-se perto do seu
ninho. Claro que o Rodibico
não vai perder a oportunidade de
ver o animal mais feroz do mundo…
Uiii! Que medo!
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Num dia de muito calor,
Rodibico decidiu sair do ninho e
aquecer as asas. Então, no meio de
um descampado viu um circo que
tinha uma tenda vermelha e branca.
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Voou para baixo, cada vez mais baixo,
até pousar no chão. Ao pé duma
árvore, estava um cartaz que dizia:
“Entrem e venham ver o animal mais
feroz do mundo”.
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