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Esta era Isabela. Ela era uma menina como muitas outras.
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Esta era Isabela. Ela era uma menina como muitas outras.
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Mas Isabela tinha uma diferença: ela tinha amigos que só ela via.
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Mas Isabela tinha uma diferença: ela tinha amigos que só ela via.

Tobias, o dragão,  
era o seu preferido.
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Quando Isabela estava triste, Tobias a animava.  
Estava sempre ao seu lado, como um verdadeiro amigo.
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E tinha vantagens ter um amigo dragão.
Seu leitinho estava sempre quente.
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Tobias era um bom cozinheiro: seus bolinhos de chuva eram deliciosos.

Nos bonitos dias de sol, eles  
voavam por toda parte.

(Dragões voam, você sabia disso?)
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Tobias era um bom cozinheiro: seus bolinhos de chuva eram deliciosos.
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Ele era o melhor companheiro para  
ler livros e para brincar, pois gostava 

das mesmas coisas que Isabela gostava.
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Eles se divertiam muito!
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Tobias, o dragão, e Isabela, a menininha, estavam sempre juntos.
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Hoje, Isabela é 
adulta. Mas às vezes 
ela ainda sai para 
passear com seu 
velho amigo Tobias.

Tobias, o dragão, e Isabela, a menininha, estavam sempre juntos.
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É quando ela volta a ser a pequena Isabela.
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