
INTRODUÇÃO
OLÁ, LEITOR.

Meu nome é Doctor Noel Zone e eu sou um

PERIGOLOGISTA.

Na verdade, eu sou o ÚNICO PERIGOLOGISTA DO MUNDO.

Sei que isso é verdade porque eu inventei a palavra

PERIGOLOGISTA.

Então você poderia dizer que

EU SOU O MAIOR PERIGOLOGISTA DO MUNDO.

Ou mesmo:

DOCTOR NOEL ZONE:
O MAIOR PERIGOLOGISTA DO MUNDO DE TODOS OS TEMPOS

Obrigado.
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    Note também que eu sou DOCTOR, não DOUTOR.
Um doutor tem que passar anos só estudando para se tornar um doutor.

     Decidi me chamar de DOCTOR para poder concentrar  

      toda minha energia em ser um PERIGOLOGISTA.

  Isso me economizou um tempão, e dificilmente alguém perceberá  

a troca de letra.

O QUE É UM 
PERIGOLOGISTA?

Um PERIGOLOGISTA é uma pessoa que é 

especialista em PERIGOLOGIA.

O QUE É PERIGOLOGIA?

PERIGOLOGIA é a área de especialização de um PERIGOLOGISTA.

POR FAVOR, EXPLIQUE O QUE É UM PERIGOLOGISTA 
SEM USAR A PALAVRA “PERIGOLOGIA”?

Ah, tudo bem. Enquanto você provavelmente vê o mundo como um lugar 
empolgante onde você pode partir em aventuras e pedalar sua bike,  

                      um PERIGOLOGISTA vê o mundo como um lugar 

horrível onde coisas terríveis podem acontecer O TEMPO TODO.
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EXEMPLO: você provavelmente gosta de subir em árvores.
É uma coisa divertida de se fazer, você pensa.

BEM, ME DIGA SE ISTO É DIVERTIDO?

Você escala uma árvore, e,   
quando está na metade da 
subida, dá de cara com  

UMA ÁGUIA GIGANTE 
SENTADA ALI.

Você resolve descer, mas ela 
pega você no bico e leva até a 

CAVERNA SECRETA DE ÁGUIA 
numa floresta.

VOCÊ É CONTRA A DIVERSÃO?

Não! Não, não, não, não, não! NÃO SOU CONTRA A DIVERSÃO. De forma 
alguma. Mas o problema com a diversão é que ela faz você esquecer que
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Lá ela obriga você a se sentar no 
OVO GIGANTE DE ÁGUIA POR MESES, 
ocasionalmente alimentando  
você com minhocas DO CHÃO,  
que você tem que comer porque 
NÃO TEM OUTRA COMIDA.

E quando finalmente o bebê  
de águia gigante choca,  
ele acha que você é a mãe 
dele e abraça você por mais 
uma semana.

Até que ele vai embora voando 
e deixa você lá, numa caverna, 
bem longe de qualquer lugar e 
além de onde os ônibus comuns 
passam.

Então você leva séculos para ir 

para casa e TAMBÉM GASTA 
MUITO DINHEIRO (passagem 

de trem + ônibus).

ISSO AINDA LHE PARECE DIVERTIDO?
RESPOSTA = NÃO.

13



Excelente pergunta. Eu trabalhava como

SALVA-VIDAS DE PISCINA.

COMO VOCÊ SE TORNOU UM PERIGOLOGISTA?

A piscina tinha as restrições de segurança de sempre:

- Proibido mergulhar

- Proibido correr

- Proibido afundar os outros

- Proibido mergulho-bomba

- Proibido fazer xixi

- Proibido ficar beijando agarrado

   Mas eu logo comecei a notar muitos outros perigos 
dos quais as pessoas não eram avisadas:

ANDAR  
em volta  
da piscina  
é perigoso.

ENTRAR 
NA ÁGUA 
é perigoso.

NADAR 

TAMBÉM 

É MUITO 

PERIGOSO.

ENTÃO EU BANI TUDO ISSO.

SALVA-VIDAS
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É verdade, eu bani qualquer tipo de movimento.
  Mas aí apareceu outro problema. Se as pessoas não se movem 
       enquanto estão na água, elas afundam, 

O QUE É AINDA 
MAIS PERIGOSO.

ÁGUA!

    E então eu tinha que resgatá-las com minha vara com um aro na 
     ponta, que parece uma versão gigante daquele negócio que 
       serve para soprar bolhas. Por algum tempo, eu fui um 
     salva-vidas muito ocupado, soprando meu apito até que as 
     pessoas parassem de se mover, e então as salvava com meu 
   negócio de bolhas gigante.

   Aí eu percebi qual era o verdadeiro problema com as piscinas:
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       A água deixa tudo molhado e escorregadio. Ela pode 
  entrar na sua boca e no seu nariz e nos seus ouvidos. 
 Ela pode deixar você cansado de tanto nadar.

A água deixa tudo PERIGOSO.

A resposta era simples:

EU ME LIVREI DA

  ÁGUA TODA.

Esvaziei completamente a piscina. Você
  ainda podia entrar nela, mas tinha que 
    descer cuidadosamente por uma escada 
 e se deitar nos azulejos frios do fundo 
    da piscina vazia com sua roupa 
   de banho e chapéu.

Logo ninguém mais foi nadar na minha piscina 

   e ela teve que fechar. E FIQUEI FELIZÃO!
Eu tinha conseguido deixar um lugar perigoso 

           COMPLETAMENTE SEGURO.
     Obrigado.
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QUAL É O OBJETIVO DESTE LIVRO?
Esta é mais uma boa pergunta. ÓTIMAS PERGUNTAS!

Este livro tem DOIS OBJETIVOS:

Lembrar você que

Fazer de VOCÊ  um PERIGOLOGISTA qualificado (nível 1).

EU? UM PERIGOLOGISTA! COMO?

Se você conseguir chegar até o fim deste livro e ele não estiver

EM CHAMAS ou você não tiver sido ATACADO POR NADA e a 

coisa toda não tiver ATERRORIZADO DEMAIS sua pessoa, então 

você poderá fazer o EDPPSTUPP na página 232. 

(Exame De Perigologia Para Se Tornar Um Perigologista Pleno). 

        Se você acertar todas as dez perguntas, poderá assinar o 

            DDP na página 241 (Diploma De Perigologia (nível 1)).

17



Isso significa que você também poderá se intitular PERIGOLOGISTA (nível 
1) e fazer sua própria

PEQUENA CAPA DE PERIGOLOGISTA

(P-CDP)
   e colocar a palavra DOCTOR 
antes do seu nome.

NOTA: SOU UM PERIGOLOGISTA (NÍVEL 5) 
ENTÃO VOCÊ NÃO VAI SER TÃO BOM QUANTO EU,
mas, de qualquer maneira, é um começo.

E juntos poderemos mostrar ao mundo que

Obrigado.

O MAIOR PERIGOLOGISTA DO MUNDO DE TODOS OS TEMPOS
(vizinho da Gretel)
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