


Caros viajantes estamos 
avistando pela primeira 
vez o Cometa Bilbbo.

Ele que é a coletânea dos  
30 mini contos mais votados 
por vocês.

Apertem os cintos, pois esse 
ebook é interativo e todos 
seus botões funcionam, te 
permitindo explorar outros 
universos, se você tem o 
dedo curioso então essa é 
a hora de usá-lo.

Ano - 01

Aviso!



Explore o desconhecido

Nos ajude a melhorar as 
experiências literárias.

Ao final de cada mini conto 
baixe a arte para divulgar 
o que está lendo.

Bilbbo

+ mini contos

@bilbbostories

feedback

conte sua experiência

Compartilhe a leitura

https://www.bilbbo.com.br/
https://www.bilbbo.com.br/bbo/originais/mini-contos
https://instagram.com/bilbbostories
https://form.jotformz.com/202328551366656
https://form.jotformz.com/202328551366656
https://drive.google.com/drive/folders/1z98w4MxqLn3W-ObstCB17UqaJSLSqY4N


Conheça os autores que 
fizem parte dessa cometa.

Autores Bilbbo

Bilbbo

Gênero



Steampunk

5

https://drive.google.com/file/d/1h_dvASR7vYD9kAQEQuVnwfhz-tlFB5pK/view


Compartilhe no stories

6

https://drive.google.com/file/d/1h_dvASR7vYD9kAQEQuVnwfhz-tlFB5pK/view?usp=sharing


Sci-fi

7

https://drive.google.com/file/d/1zCwcGsKFzTLqdbu5irRDqk2-6SRSgjHp/view


Compartilhe no stories

8

https://drive.google.com/file/d/1zCwcGsKFzTLqdbu5irRDqk2-6SRSgjHp/view?usp=sharing


Sci-fi

9

https://drive.google.com/file/d/1S0btGbrayKm4xPiugWN4hE8Svt_MI9QT/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1S0btGbrayKm4xPiugWN4hE8Svt_MI9QT/view?usp=sharing


Sci-fi

12

https://drive.google.com/file/d/1Bx5wZ1l_iDggzpqWDIO4JSV34uvx8Duq/view


Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1Bx5wZ1l_iDggzpqWDIO4JSV34uvx8Duq/view?usp=sharing


Sci-fi

14

https://drive.google.com/file/d/1EfURK5sPik-9HaD0XSaGVptI_UnIkE2s/view


Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1EfURK5sPik-9HaD0XSaGVptI_UnIkE2s/view?usp=sharing


Sci-fi

16

https://drive.google.com/file/d/1FtM0wUiuCxniQymvWbN1Nc4RfqUCcMdp/view


Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1FtM0wUiuCxniQymvWbN1Nc4RfqUCcMdp/view?usp=sharing


Sci-fi

18

https://drive.google.com/file/d/1b1sbLF6yprODxXZB1mm0QZQDYAlAJ12q/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1b1sbLF6yprODxXZB1mm0QZQDYAlAJ12q/view?usp=sharing


Romance

21

https://drive.google.com/file/d/1IVfj6t_23SPpI-hQNenAzzZ70aerRYdh/view


Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1IVfj6t_23SPpI-hQNenAzzZ70aerRYdh/view?usp=sharing


Romance

23

https://drive.google.com/file/d/1T4oZMr6cpBOZfmks60x6vHbZkiBW1hEO/view
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25



Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1T4oZMr6cpBOZfmks60x6vHbZkiBW1hEO/view?usp=sharing


Romance

27

https://drive.google.com/file/d/1EGjSOOgFr3A75GNWd_bZSEudV99swXpw/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1EGjSOOgFr3A75GNWd_bZSEudV99swXpw/view?usp=sharing


Romance

30

https://drive.google.com/file/d/14jaUeM7osrDetfy0FAjTZq027bRKjn6A/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/14jaUeM7osrDetfy0FAjTZq027bRKjn6A/view?usp=sharing


Drama

33

https://drive.google.com/file/d/1JbS2DGpgeqnpFIs3FjUaGrbLOWHxzE6K/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1JbS2DGpgeqnpFIs3FjUaGrbLOWHxzE6K/view?usp=sharing


Drama

36

https://drive.google.com/file/d/1jfdj87jHlFHYcolC0S3H5d9TLwFU5Dbw/view


Compartilhe no stories

37

https://drive.google.com/file/d/1jfdj87jHlFHYcolC0S3H5d9TLwFU5Dbw/view?usp=sharing


Drama

38

https://drive.google.com/file/d/1IgFfrbKOHuNhJXpDuyl7EarNj3X6hQm5/view
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Compartilhe no stories

40

https://drive.google.com/file/d/1IgFfrbKOHuNhJXpDuyl7EarNj3X6hQm5/view?usp=sharing


Drama

41

https://drive.google.com/file/d/17whnGleeFIvW80pUMKmJEU8Btw0aF1uM/view


Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/17whnGleeFIvW80pUMKmJEU8Btw0aF1uM/view?usp=sharing


Drama

43

https://drive.google.com/file/d/17j7bb9VxOx7BMCrF9gWDjJINRdZsK4-9/view


44



Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/17j7bb9VxOx7BMCrF9gWDjJINRdZsK4-9/view?usp=sharing


Drama

46

https://drive.google.com/file/d/1pOtEM3ehfzVGfi_f0R0sNRzAmGH8dS07/view


47



Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1pOtEM3ehfzVGfi_f0R0sNRzAmGH8dS07/view?usp=sharing


Suspence

49

https://drive.google.com/file/d/1Y4lJdIcZUBuJrmnkukEkAW_BaJN7O7Fp/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1Y4lJdIcZUBuJrmnkukEkAW_BaJN7O7Fp/view?usp=sharing


Suspence

52

https://drive.google.com/file/d/1aoy3UtUDwm8ZChFe76WNR5s65JFaJnIY/view
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Compartilhe no stories

54

https://drive.google.com/file/d/1aoy3UtUDwm8ZChFe76WNR5s65JFaJnIY/view?usp=sharing


Suspence

55

https://drive.google.com/file/d/1ccV-veXVwdKfkZQzSl55_VcP8lMMjb2d/view


Compartilhe no stories

56

https://drive.google.com/file/d/1ccV-veXVwdKfkZQzSl55_VcP8lMMjb2d/view?usp=sharing


Suspence

57

https://drive.google.com/file/d/1TtBFT-S09YoacXZZ-tTlPN532prZppkB/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1TtBFT-S09YoacXZZ-tTlPN532prZppkB/view?usp=sharing


Suspence

60

https://drive.google.com/file/d/1AV7oKBpbAJY_p11YpLzenUuaRru0l81_/view
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Compartilhe no stories
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https://drive.google.com/file/d/1AV7oKBpbAJY_p11YpLzenUuaRru0l81_/view?usp=sharing


Suspence

63

https://drive.google.com/file/d/1k5dIUceNs6fgg7can8rJOqnHbqvFdQhH/view


64



Compartilhe no stories

65

https://drive.google.com/file/d/1k5dIUceNs6fgg7can8rJOqnHbqvFdQhH/view?usp=sharing


Suspence

66

https://drive.google.com/file/d/1ttLbjWEWYb6zKtAaU1ETC3liQ68BjA0D/view


Compartilhe no stories

67

https://drive.google.com/file/d/1ttLbjWEWYb6zKtAaU1ETC3liQ68BjA0D/view?usp=sharing


Suspence

68

https://drive.google.com/file/d/1sMrE0TLsZPWdIoxrXGpLmytPlVFdGw1p/view


69



Compartilhe no stories

70

https://drive.google.com/file/d/1sMrE0TLsZPWdIoxrXGpLmytPlVFdGw1p/view?usp=sharing


Terror

71

https://drive.google.com/file/d/1OpRU_X5USNNDcYB5XRED4PhFlsKZORqP/view


72



Compartilhe no stories

73

https://drive.google.com/file/d/1OpRU_X5USNNDcYB5XRED4PhFlsKZORqP/view?usp=sharing


Terror

74

https://drive.google.com/file/d/1P8qXl_TYc-dml1sMJTXPy7hNIdsKQ0yz/view


75



Compartilhe no stories

76

https://drive.google.com/file/d/1P8qXl_TYc-dml1sMJTXPy7hNIdsKQ0yz/view?usp=sharing


Terror

77

https://drive.google.com/file/d/1sVwpcfEJamnMZEO-Y1OL8mvmrKzfn-bn/view
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Compartilhe no stories

79

https://drive.google.com/file/d/1sVwpcfEJamnMZEO-Y1OL8mvmrKzfn-bn/view?usp=sharing


Terror

80

https://drive.google.com/file/d/1WLjSqs7VkFGOGU9KOihK1fH027xYbChI/view
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Compartilhe no stories

82

https://drive.google.com/file/d/1WLjSqs7VkFGOGU9KOihK1fH027xYbChI/view?usp=sharing


Terror

83

https://drive.google.com/file/d/1swBuBzPfbVSeFodfTB6zIad0yUnsemLB/view
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Compartilhe no stories

85

https://drive.google.com/file/d/1swBuBzPfbVSeFodfTB6zIad0yUnsemLB/view?usp=sharing


Conheça os autores que 
fizem parte dessa cometa.

Autores Bilbbo

86



Alice Castro

53 anos, motociclista e escritora 
residente em Brasília DF.

Possui textos, crônicas, contos 
e poesias publicadas em vários 
livros de coletâneas, a maioria de 
concursos literários nacionais e 
outros, publicados por editoras 
independentes.

Em 2019, lançou seu primeiro livro 
solo de poesias “Simplesmente 
Alice”, na XIX Bienal Internacional 
do Livro do Rio, pela Editora Litteris.

87

http://www.bilbbo.com.br/criador/alice-castro
https://www.instagram.com/alice_e_sua_harley/


Allyson Kovacs

“Acredita que todas as senhorinhas do 
metrô são mestres anciãos disfarçados.”

88

https://www.bilbbo.com.br/
https://www.instagram.com/alliekovacs/?hl=pt-br


Ana Guerra

Morreu numa manhã de maio 
nos braços de seu livro preferido. 
Cumprimentou a morte com um

muito tempo. Seu último pedido foi 
uma xícara de café coado, nada de 
espresso ou outra des

Achava-se velha demais para esse 
mundo e seguiu acreditando nisso 
até o fim.

89

https://www.bilbbo.com.br/criador/ana-guerra
https://www.instagram.com/escreveana/


Fernando Muniz

Gaúcho nerd de 24 anos,  Guitarrista 
frustrado, jogador de RPG viciado, 
leitor com tantos livros pra ler, que 
deveria estar fazendo isso agora..
Amante do cinema, mas minha 
namorada linda não tem ciúmes..  E 
no tempo livre, desenvolvedor 
de software, pra pagar as contas.
Buscando entrar cada vez mais no 
mundo da literatura como escritor.

A emoção mais antiga e mais forte da 
humanidade é o medo, e o mais antigo e 
mais forte de todos os medos é o medo do 
desconhecido.

90

https://www.bilbbo.com.br/criador/fernando-muniz-erthal
https://www.instagram.com/fernandom.erthal/


Francisco Costa

Cearense de Santana do Acaraú, 
terra onde pairam os “verdes abutres 
da colina”, arautos do caos e de 
novos tempos. Embora Enfermeiro 
por formação, escrevo poesias 
desde os quatorze anos, quando 
descobri as maravilhas e árdua 
labuta com as palavras. Apresentado 
aos românticos Casimiro de Abreu, 
Álvares de Azevedo e Castro 
Alves; ao simbolista Cruz e Sousa 
e aos poetas Cecília Meireles e 
José Alcídes Pinto, apaixonei-me 
pela musa das rimas, símbolos e 
significados. Recentemente tenho 
me maravilhado com a narrativa dos 
contos e mini contos.

91

https://www.bilbbo.com.br/criador/francisco-leandro-costa
https://www.instagram.com/franciscoleandro.costa/


Giovana Mazaro

Há três coisas que precisa saber 
sobre mim: Adoro terror e suspense, 
de coisas mórbidas e sobrenaturais. 
E gosto de escrever sobre.Nada me 
impede de escrever, também, sobre 
romance, ou ficção científica, ou 
qualquer outro gênero.Sou de Lua, 
ensolarada, e um pouco matinal. 
E tenho meus dias cinzentos.Sou 
péssima em matemática.

92

https://www.bilbbo.com.br/criador/giovana-mazaro
https://www.instagram.com/giovanamazaro/?hl=pt-br


Guilherme Servi

Alguns autores são um tanto 
misteriosos...

93

https://www.bilbbo.com.br/criador/guilherme-servi
https://www.instagram.com/gui_servi/


John Miler

Alguns autores são um tanto 
misteriosos...

94

https://www.bilbbo.com.br/criador/john-miler
https://www.instagram.com/john.milers/


Kelly Hatanaka

Profissional de TI e escritora, atriz 
amadora e rabiscadora compulsiva, 
moro em SP. Gosto de escrever sobre 
sentimentos e coisas que possam 
ser comuns a todas as pessoas. 
Sabe, aquelas coisas que nos unem? 
Então. Isso aí.Participo de antologias, 
concursos de escrita, desafios de 
desenho, tudo que cutuque o bicho 
criador que vive em mim. Espero 
que você goste de minhas histórias 
porque eu sinto um prazer imenso 
em escrevê-las. Volte sempre!
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https://www.bilbbo.com.br/criador/kelly-hatanaka
https://www.instagram.com/khatanaka/


Luciano Nascimento

“Às vezes, poucas palavras podem 
conter o universo. Fiat Lux!” Luciano 
Nascimento nasceu em 1977, em 
Niterói, Rio de Janeiro. Péssimo para 
falar sobre si, formou-se em Letras, pela 
UFES, devido paixão pela literatura. É 
também um aficionado pelo fantástico, 
pela ficção científica, pelo suspense e o 
terror.Possui alguns contos publicados 
na internet. E alguns em algumas 
antologias. Autor de “Crônicas Estelares: 
Livro de Memórias”. Atualmente 
posta MINICONTOS em seus perfis no 
Instagram, Facebook e Twitter. Reside 
com a esposa, Lena, e os filhos, Joaquim 
Henrique e Maria Valentina, no Espírito 
Santo.
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https://www.bilbbo.com.br/criador/luciano-nascimento
https://www.instagram.com/lucianonreis/


Luiza Moura

Luiza Moura de Souza Azevedo 
é Natural de Feira de Santana- 
BA, Enfermeira, Mestranda em 
Psicologia e Intervenções em Saúde. 
Hipnoterapeuta e Psicanalista 
em Formação. Compositora e 
Produtora Fonográfica. Colunista 
da Revista Entre Poetas & Poesias. 
Apresentadora do Programa Sábado 
Livre. Imortal da Academia de Letras 
do Brasil/Suíça. Doutora Honoris 
Causa em Literatura pelo Centro 
Sarmathiano de Altos Estudos 
Filosóficos e Históricos. Publicou o 
livro: “A pequena Flor-de-Lis, o Beija-
flor e o imenso amarElo”.

97

https://www.bilbbo.com.br/criador/luiza-moura
https://www.instagram.com/luiza.moura.ef/


Moisés Domingues

Moisés Domingues, nascido em 
1980, Araraquara, interior de São 
Paulo.Manutentor eletromecânico 
na indústria de alimentos para cães 
e gatos. Leitor compulsivo. Adora 
ficção científica, ciências ocultas . 
É comunista.Fã de HQs, Star Wars, 
tatoos, heavy metal, hardcore. 
Acredita em alienígenas. Não tem 
religião. Humor ácido.
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https://www.bilbbo.com.br/criador/moises-domingues
https://www.instagram.com/m.domingues1980/


Roberto Honorato

Formado em Comunicação Social, 
atua como o emissário do site 
Primeiro Contato Sci-Fi, onde 
transmite o melhor e (se necessário) 
o pior da ficção científica. 

Minha origem se dá em 1992, 
construído no dia 10 de Março.

Nos tempos livres, tento implorar 
por XP nas partidas de RPG e me 
alimento de filmes de Bergman, 
quadrinhos de Alan Moore, livros 
de Philip K Dick e doses cavalares 
de Star Trek. 
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https://www.bilbbo.com.br/criador/roberto-honorato
https://www.instagram.com/honoratoroberto/


Por morar no Rio de Janeiro, sou 
imortal, imune ao fogo e à prova de 
balas, mas vivo longe das praias, o 
que estraga o estereótipo que tentei 
construir. 

Como diria Vin Diesel no clássico 
surrealista Velozes e Furiosos 5: “This 
is Brazil!”.

Já me aventurei no cinema, 
escrevendo e dirigindo alguns curtas. 
Mesmo acostumado com críticas, 
como fiz por um bom tempo no site 
Plano Crítico, essa é a primeira vez 
que procuro um envolvimento com 
a literatura, tentando desenvolver 
algumas das narrativas que venho 
marinando na cabeça.

#SaveTheOa #SixSeasonsAndAMovie
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Rose Paz

Considero-me uma adestradora das 
palavras, das letras, das interjeições, 
mas também sou adestrada por 
elas. Tão absolutamente volúveis, 
as palavras moldam-se às situações 
e sentimentos de tal forma, que 
chegamos a atá-las à nossa memória 
revestidas de cores, sabores e odores. 
Sim, essas companheiras, que surgem 
em minha mente nos momentos mais 
imprevisíveis, têm a capacidade de 
libertar uma ideia do mais encarcerado 
e oculto recôndito da alma e traze-la 
para a luz dos olhos de um sensível 
leitor.

Escrever requer paixão, tempo e 
perseverança.
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https://www.bilbbo.com.br/criador/rose-paz
https://www.instagram.com/jrlspaz/


Sophia Leite

Formanda em Letras - Inglês/
Português, estuda literatura, folclore 
e medievalismo.

Aguarda ansiosamente um timelord 
ou mago vir bater em sua porta, 
escreve enquanto isso. Tem contos 
de terror publicados nas antologias 
“Kowai” da Editora Wish e “Noites 
Pérfidas” do Projeto Ecos Literários, 
além de outros aceitos em antologias 
de fantasia e suspense.

“Nunca ria de dragões vivos.” - J. R. R. Tolkien
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https://www.bilbbo.com.br/criador/sophia-leite
https://www.instagram.com/sophialeite_escritora/?hl=pt-br


Vinicius Peron

Pequeno texto? Sério. Impossível 
para mim escrever um pequeno 
texto, mas a gente pode tentar 
escrever, mas já aviso que não vai 
ser legal, af inal eu não consigo 
escrever um texto pequeno, mas 
sou muito bom em reclamar sobre 
textos pequenos... É, acho que esse 
é meu forte. Farei isso da próxima 
vez, um texto pequeno reclamando 
sobre um texto pequeno.

Quem descreve a si mesmo se limita.
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https://www.bilbbo.com.br/criador/vinicius-peron
https://www.instagram.com/bosteta/?hl=pt-br






http://www.bilbbo.com.br/lp/planeta-roxo
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