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O Conto de Firepop O Dragão
Por Tim Barrett

The Tale of Firepop The Dragon
By Tim Barrett

Coby: Oh, não! Não Firepop!

Coby: Oh, no! Not Firepop!

Leah: Oh, vai, Coby! Ele é tão bonitinho. E,
afinal de contas, ele é um dragãozinho de
verdade! Ele vai adorar participar.

Leah: Oh, come on, Coby! He’s so cute.
And, after all, he is a real little dragon! He’ll
love to participate.

Coby: Oh, não! Ele está sempre aprontando e
metendo-se em confusão.

Coby: Oh, no! He is always acting up1 and
getting into trouble.

Leah: Mas, ele é tão fofinho...

Leah: But, he’s so adorable…

Coby: Sim, mas eu não acho que ele vá
obedecer suas regras, Tammy... Ele é muito
imprevisível.

Coby: Yes, but I don’t think he’ll abide by
your rules, Tammy…. He’s too unpredictable.

Tammy: Nós vamos ajudá-lo a cuidar dele,
Coby. Dê-lhe uma chance. Ele será perfeito
para o papel.

Tammy: We’ll help you take care of him,
Coby. Give him a chance. He’ll be perfect for
the part.

Tim: Nós podemos ir com você até o seu Sítio
Mágico para pegá-lo?

Tim: Can we go with you to your Magical
Farm to pick him up?

Coby: Bem, Eu acho que sim. Mas eu estou
avisando, não posso responder pelo
comportamento dele! Aquele dragãozinho não
aceita ordens de ninguém. Ele faz o que bem
entende, você sabe.

Coby: Well, I guess so. But I’m warning you,
I can’t answer for his behavior! That little
dragon answers to no one. He has a mind
of his own, you know.

Leah: Não seja tão preocupadinho, Coby.
Venha. Vamos buscá-lo.

Leah: Don’t be such a worry-wart, Coby.
Come on. Let’s go get him.

1

Act up = comportar-se mal, aprontar.
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