
Nova temporada Terça Insana – 8 

anos luz. Se você quer rir e se diver-

tir, vá assistir a essa comédia. Terça 

Insana é um espetáculo onde diversos 

personagens contam histórias pra lá de 

engraçadas. Com direção de Grace Gia-

noukas, esse show de humor nasceu em 

São Paulo em outubro de 2001 e está 

em constante atividade, buscando sem-

pre novas ideias e assuntos para fazer 

comédia. Além de estar no teatro, Terça 

Insana lançou um DVD tão engraçado 

quanto ao show. Vale a pena conferir a 

nova temporada 8 anos luz.

Pura comédia

dicas

Memórias do submundo
Rodger Klinger é o autor de seu próprio livro. Um 

alemão que veio ao Brasil em 1983 e se encantou com 

a beleza do país. Em Copacabana (RJ), Rodger conhece 

a prostituição e o tráfico. Ele decide revender cocaína 

na Alemanha por ter um preço muito barato, porém é 

descoberto e preso. Os quatro anos que passou nas 

prisões cariocas, foram horríveis e ele conta todos os 

detalhes em “Memórias do Submundo”, uma obra im-

pressionante. Desde então, Rodger está proibido de 

entrar no Brasil, porém continua apaixonado pelo país 

e acredita que com a publicação do livro irá mostrar as 

coisas terríveis que acontecem lá dentro e, quem sabe, 

fazer com que ocorra uma transformação dentro dos 

presídios. Ao perguntar a Rodger sobre o Brasil, ele 

não hesita. “O Brasil é um símbolo de esperança por-

que é um país muito jovem, mas com imenso potencial. 

Podemos aprender muito com vocês” afirma o autor.
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