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SOBRE SOLUÇO 
Soluço Spantosicus Strondus III foi um esgrimista 

impressionante, encantador de dragões e o maior Herói 
Viking que já existiu. Mas suas memórias retratam a 
época em que ele era um garoto bastante comum que 

achava difícil ser Herói.











10



11





~ SUMÁRIO ~
A história até aqui.......................................................................15 
O mundo precisa de um Herói.....................................................21 
1. Não importa quanto tudo pareça ruim, sempre pode      
    piorar........................................................................................28 
2. Viu? A situação piorou em menos de cinco minutos de 
     história......................................................................................41 
3. O menor dos nossos problemas..............................................59 
4. O maior dos nossos problemas...............................................86 
5. Chegando à ilha do Amanhã..................................................108 
6. É bem difícil resgatar alguém que não quer ser 
    resgatado................................................................................121 
7. Apenas aquele com as Coisas Perdidas do Rei pode pisar na 
    ilha do Amanhã e sobreviver................................................142 
8. Aposto que você achou que isso nunca ia acontecer..........158 
9. A profecia de Barbadura, o Terrível......................................175 
10. Quem é o Rei?.........................................................................190 
11. A carta de Barbadura...........................................................210 
12. A coroação do Rei do Oeste Mais Selvagem.....................232 
13. Um capítulo muito curto que começa bem… e termina  
      mal........................................................................................255 
14. Barbadura, o Terrível, era realmente um homem muito 
      astuto...................................................................................263 
15. Os preparativos para o funeral… Quer dizer, para a 
      batalha..................................................................................272 
16. Confronto direto..................................................................285 
17. Às vezes o que você procura está bem aqui, em casa......313 
18. O passado nunca nos abandona.........................................321 
19. E assombra o presente de mais maneiras que 
      imaginamos.......................................................................330 
20. … ele com certeza me deixa apavorado..........................344 
21. A bruxa interfere no destino...............................................350 



22. É por isso que o chamam de Alvin, o Traiçoeiro (o nome já 
      diz tudo)...............................................................................356 
23. Guerra..................................................................................364 
24. Eu já disse que o passado sempre acaba voltando para 
      acertar as contas?...............................................................378 
25. Como posso confiar em você?............................................396 
26. A promessa.........................................................................412 
27. Os fantasmas foram libertados.........................................438 
Epílogo, por Soluço Spantosicus Strondus III, o último grande 
     Herói Viking.........................................................................479 



15

A HISTÓRIA ATÉ AQUI

Os dragões existiam quando eu era menino.
Essas foram as primeiras palavras do início desta 

história.
Um dia existiu um menino livre e feliz chamado 

Soluço Spantosicus Strondus III, que morava na pequena 
Ilha de Berk com um dragão de caça chamado Banguela e 
um dragão de montaria chamado Caminhante do Vento, 
em um mundo repleto de dragões.

Soluço era o filho do Chefe Stoico, o Imenso, e o 
mais improvável Herói Viking que se poderia imaginar. 
Um menininho miúdo e magricelo, mas apesar disso 
um esgrimista e encantador de dragões incrível, uma das 
poucas pessoas capazes de falar dragonês, a língua dos 
dragões.

Em um dia terrível, Soluço libertou, por acidente, 
um enorme Dragão-marinho conhecido como dragão 
Furioso, que estava acorrentado na horrível prisão na 
floresta de Berserk havia mais de cem anos. O dragão 
Furioso deu início a uma Rebelião com a intenção de 
exterminar a raça humana, e agora homens e dragões 
estão em guerra.

Os dragões incendiaram a pequena aldeia Hooligan 
em que Soluço cresceu, e os humanos foram expulsos de 
suas casas e se reuniram na ilha do Amanhã, à espera da 
Batalha Final.



16

A única esperança dos humanos é a coroação de um 
novo Rei do Oeste Mais Selvagem na ilha do Amanhã. 
Assim que isso acontecer, o Rei descobrirá o segredo da 
Joia do Dragão, e esse segredo tem o poder de destruir 
todos os dragões para sempre. Mas um Rei só poderá ser 
coroado se tiver reunido as Coisas Perdidas do Rei, dez 
objetos que foram espalhados pelo Arquipélago e estão 
perdidos há décadas.

Durante onze longas e emocionantes aventuras, 
Soluço Spantosicus Strondus III reuniu, lenta e 
dolorosamente, as dez Coisas Perdidas com a ajuda  
de seus melhores amigos, Perna-de-peixe e Camicazi, de 
um Dragão-marinho ancião chamado Presa de Odin e do 
belo dragão de montaria de três cabeças chamado Sombra 
Mortal, que se camufla tão bem que parece ficar invisível.

No entanto, o perverso Alvin, o Traiçoeiro (o nome 
já diz tudo), roubou de Soluço todas as Coisas Perdidas. 
Alvin está agorinha mesmo na ilha do Amanhã, prestes a 
ser coroado. Se ele se tornar Rei, vai usar o poder da Joia 
do Dragão para exterminar os dragões.

Todos acham que Soluço foi morto pelos Guerreiros 
de Alvin, o Traiçoeiro, com uma flecha no coração, mas 
a verdade é que Soluço sobreviveu e está inconsciente 
na pequena praia na Ponta do Herói, uma ilha perto do 
Amanhã.

O problema é que Soluço não tem dragão de 
montaria, nem barco, nem as Coisas Perdidas. E apenas 
aquele com as Coisas Perdidas do Rei pode pisar na ilha 
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do Amanhã e sobreviver. Os Guardiões do Amanhã vão 
se erguer das profundezas da areia e carregá-lo até as 
camadas mais altas da atmosfera…

Isso é, sem dúvida, um problemão.
Hoje é o dia do Juízo Final de Yule, o dia da 

Batalha Final entre dragões e humanos.
Soluço tem apenas mais um dia para se tornar Rei 

do Oeste Mais Selvagem e salvar os dragões.
Mais um dia…

SERÁ QUE SOLUÇO É CAPAZ DE  
SALVAR OS DRAGÕES?
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