
 

    Franklin e a livraria voadora   


 

 

 

 

Franklin adora histórias.  

As histórias aconchegam-no, à noite, e a porta de entrada da sua casa é uma 

prateleira que mantém o vento afastado.  

Há imensos livros na caverna onde Franklin mora e ele adora ler alto para que 

todos ouçam. 

Todos os dias, Franklin lê histórias sobre o Rei Artur, patins, eletricidade e culinária.  

Além de ler sobre aranhas, ballet e kung fu. 

 

 

 

  



Quando o sol se põe, Franklin lê à luz de milhares de pirilampos, pois os pirilampos 

também adoram histórias.  

Se a noite estiver amena, Franklin estica as asas e voa até ao céu para poder ler à luz 

da lua.  

 

Perto da caverna de Franklin, existe uma aldeia.  

Por vezes, o dragãozinho vai até lá, mas nunca encontra pessoas a quem ler as suas 

histórias.  

 

 

 

Então, regressa a casa e lê sobre ginástica e ajuda os morcegos da caverna a montar 

um trapézio.  

Quando a noite chega, Franklin boceja com todas as forças, estica a cauda e trepa 

para a cama com uma chávena de chá de camomila.  

Adormece aconchegado por montes de bandas desenhadas e sonhos sobre Vikings 

que se fizeram ao mar.  

 

Certo dia, Franklin encontra um homem junto do riacho.  

— Que tipo de criatura és tu? — pergunta o homem a tremer.  

— Sou o Franklin — responde o animal, estendendo a mão. — Sou um dragão que 

adora livros e vive numa caverna.  

O homem deixa cair a cana e foge para bem longe. 

O dragão vai para casa ler sobre música e ajudar os ratos da caverna a formar uma 

banda.  



 

 

No dia seguinte, encontra uma mulher.  

— Que tipo de criatura és tu? — pergunta a mulher a tremer.  

— Sou o Franklin — responde o animal, estendendo a mão. — Sou um dragão, 

tenho uma banda musical e gosto de ballet.   

A mulher dá um grito e foge para bem longe dali.  

Franklin regressa a casa, lê sobre o espaço e ajuda os pirilampos a desenhar 

constelações de estrelas no chão.  

 

Um dia mais tarde, Franklin avista uma menina na floresta. Tem o cabelo ruivo, da 

cor das folhas de outono, e está sentada debaixo de uma árvore a ler um livro. 

— Que tipo de criatura és tu? — pergunta a menina, pondo-se de pé num salto.  

— Sou o Franklin — responde o animal, estendendo a mão. — Sou um dragão que 

gosta de observar as estrelas e jogar croquet.   

 

 



— Adoro dragões! — exclama a menina, apertando a mão de Franklin. — Sabias 

que fazes parte do livro que estou a ler sobre uma terra distante? 

Luna conta a Franklin que já leu livros sobre ilhas secretas e remotas, caças ao 

tesouro, piratas, morcegos, acrobatas e espiões.  

E Franklin conta a Luna que já leu livros sobre espadachins, engolidores de fogo, 

circos, papa-formigas, arranjos florais, canções de Natal e tartes de maçã.  

 

 

 

Luna e Franklin sentem ambos que são feitos de histórias. 

Histórias com inícios excitantes, meios empolgantes e finais muito felizes.  

Histórias sobre pessoas novas, sítios estranhos e sobre como fazer amigos.  

Como ambos desejam partilhar os seus livros favoritos com a maioria das pessoas, 

decidem elaborar um plano.  

 

 

 



Começam por içar prateleiras com a ajuda 

dos ratos e atar cordas em torno delas para se 

certificarem de que não caem. Em seguida, mudam 

de sítio um sofá e algumas latas de bolos, e 

enlaçam bandas desenhadas com cordel para criar 

uma pequena e vacilante livraria entre as asas de 

Franklin.  

Quando sobem todos a bordo, Luna sustém a 

respiração, os ratos agarram-se com força, os pirilampos suspiram e os morcegos cruzam 

os dedos.  

Franklin curva a cabeça e corre o mais 

depressa que pode para ganhar lanço. Desce a 

colina e abre bem as asas para que o vento os 

conduza em direção ao pôr-do-sol.  

Acabam por aterrar no meio da aldeia.  

— Olhem, é o dragão! — exclama o 

peixeiro.  

— Que monstro enorme! — grita uma 

outra pessoa.   

— O nome dele é Franklin! —  afirma Luna, com os olhos a faiscar. — Construímos 

juntos esta livraria com os livros que tínhamos na caverna. O Franklin é gentil, inteligente 

e é meu amigo.  

 

 



 

Faz-se silêncio e Franklin entrelaça as patas na rua, agora tranquila. 

— É um prazer conhecê-los — diz, acenando para a multidão, que estacou para o 

escutar. — Temos muitas histórias que gostaríamos de partilhar convosco. Por favor, 

peguem numa cadeira e juntem-se a nós.  

Os pirilampos iluminam as prateleiras.  

Os morcegos fazem piruetas ao longo das estantes.  

Os ratos afinam as vozes e começam a cantar canções.  

Em breve, os aldeões trepam para cima de Franklin e começam a circular por entre 

as prateleiras. 

 

 

 

Franklin respira fundo enquanto Luna oferece fatias de bolo…E começa a contar 

histórias sobre cientistas, a Antártida e serpentes. Sussurra contos sobre dragões e sobre 

como fazer creme queimado. Todos o escutam com atenção.  

— São horas de partir — sorri Luna para os pirilampos que dançam e os morcegos 

que fazem acrobacias de kung fu.  

 

Sobem todos para o dorso de 

Franklin, agarram-se bem uns aos outros 

e, enquanto o dragão voa, vão lendo 

livros à luz do sol poente.  
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