
Dragolino, Dragourmet, Dragobaldo, Dragoel

e Dragomar se reúnem num último encontro da 

Liga dos Dragões Extraordinários.

Mas a lembrança dos dias de glória fala mais alto, 

e eles decidem atacar Carpe Diem, um reino que 

lhes reserva muitas surpresas e desafios.





Para meus pais e meus tios, seres 

humanos extraordinários que 

escolheram se reinventar a cada dia.
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Dragões me encantam. Talvez, por sua pluralidade de forma-
tos, tão próxima da variedade que nós, humanos, também experi-
mentamos. Há dragões para todos os gostos: grandes, pequenos, 
delgados, avantajados, ferozes, engraçados, de todas as cores. 
Escolhi cinco deles, com interesses e personalidades diferen-
tes para protagonizar uma história – a história do que acontece 
quando se envelhece. Quando parece que os dias de realizações 
terminaram, e a estagnação toma conta de nós e do ambiente em 
que vivemos. 

Uma história que mexe com assuntos relevantes como esses 
não é brincadeira. Justamente por isso, decidi utilizar um dos 
meus recursos favoritos para contá-la: o humor. Há tantas coisas 
sérias que conseguimos dizer com ele! E como elas calam fundo 
em nós, quando ditas desta maneira. Foi então, com o riso e 
um bocadinho de poesia na mente e no meu olhar, que decidi 
apresentar a busca dos meus dragões por suas glórias passadas e, 
também, por seus novos horizontes. 

Acredito que a função da arte é sempre propor uma refle-
xão para seus “leitores”. Espero que neste livro vocês encon-
trem, além de prazer, algumas ideias para uma boa conversa. E a 
melhor delas talvez seja a de que pensar diferente – nos reinventar 
e reescrever nossas atitudes – é o que nos torna extraordinários. 
Não no sentido de sermos os maiores e mais poderosos. Mas, 
sim, por nos levar a atitudes e ações fora do que é comum para 
nós, tomando novos caminhos quando parecia já não haver para 
onde ir e aprendendo coisas novas quando parecia já não haver 
mais nada que a vida pudesse oferecer.

                Aí vêm ... os Dragões  Extraordinários!         
Glaucia
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