
Esta história é trazida a você por 
Ririro.com/pt gratuitamente. A nossa 
missão é oferecer a todas as 
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Dia de diversão com Ruby 
Um dia, a pequena Rosie acordou sentindo-se muito mal. 
Ela estava com febre e dor de garganta e se sentia 
muito cansada. Sua mãe entrou em seu quarto e disse 
que ela estava com gripe e que precisava descansar.

Rosie ficou desapontada porque costumava brincar com 
sua irmã gêmea, Ruby, todos os dias. As meninas eram 
inseparáveis e tinham dificuldade em se separar. Mas 
agora, Rosie não tinha permissão para sair de seu 
quarto e brincar com Ruby.


Ruby sentia falta da irmã e queria encontrar uma 
maneira de passar um tempo com ela. Ela teve uma 
ótima ideia! Eles não podiam ficar na mesma sala, mas 
isso não significava que não pudessem brincar juntos.

Ruby preparou um chá na porta de Rosie, com biscoitos, 
chá e tudo. Ela bateu na porta e saiu correndo para a 
janela. Quando Rosie viu o chá do lado de fora de sua 
porta, ficou surpresa e não sabia o que pensar. Mas 
então ela ouviu uma batida em sua janela. Era Rubi! Ela 
estava sentada do lado de fora com seu próprio chá. 


Rosie entendeu o que sua irmã estava tentando fazer e 
rapidamente pegou todos os itens do chá e os colocou na 
mesa em frente à janela. As meninas tomaram chá 
juntas, embora estivessem separadas pela janela. Foi 



muito divertido e as meninas 
ficaram felizes em poder passar 
um tempo juntas.


No dia seguinte, Ruby trouxe 
adereços e fantasias e partiu 
para fazer um show para Rosie 
fora de sua janela. Ela 
interpretou o filme Frozen, 
cantando todas as músicas e fazendo as vozes de todos 
os personagens. Rosie assistiu de sua cama, rindo e 
rindo da brilhante performance de Ruby. Ela não podia 
acreditar no quão talentosa sua irmã era e em como elas 
estavam se divertindo, mesmo que Rosie estivesse presa 
em seu quarto. 


Ruby fez questão de incluir todas as melhores partes do 
filme e até acrescentou algumas de suas próprias piadas 
e travessuras. Rosie estava se divertindo muito e sabia 
que sempre valorizaria essa lembrança especial com sua 
irmã. Depois que o show acabou, Rosie aplaudiu e torceu 
por Ruby, agradecendo-a por ser uma ótima irmã e por 
trazer tanta alegria para seu dia de doença. Ruby ficou 
feliz em ver sua irmã sorrir e feliz por poder trazer um 
pouco de magia para o dia de Rosie.


No dia seguinte, Ruby trouxe um livro e leu para Rosie 
pela janela, mostrando-lhe as fotos.


Depois de alguns dias, Rosie estava se sentindo muito 
melhor e as meninas finalmente se reuniram. Rosie 



agradeceu a Ruby por ser uma ótima irmã e prometeu 
retribuir o favor se Ruby adoecesse. 


As meninas aprenderam que, mesmo quando estavam 
separadas, ainda podiam se divertir e passar o tempo 
juntas. Elas eram gratas por seu forte vínculo como 
irmãs e juraram sempre apoiar e cuidar uma da outra, 
não importa o que acontecesse.



