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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.
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No verão de 2002, um garoto, ao cavar a areia de
uma praia, encontrou uma caixa contendo as folhas a seguir.

Trata-se do oitavo volume das memórias de Soluço
Spantosicus Strondus III, o famoso Herói Viking,
Encantador de Dragões e Exímio Esgrimista.

Elas contam como ele enfrentou o terrível destino de ser
servido à Fera como alimento, numa cesta de vime na ilha de
Berserk, e de que forma descobriu o segredo do Trono
Perdido do Oeste Mais Selvagem e o que aconteceu com
seu antepassado, Soluço Spantosicus Strondus II...
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PRÓLOGO
POR SOLUÇO SPANTOSICUS

STRONDUS III
O ÚLTIMO DOS GRANDES

HERÓIS VIKINGS

A História é uma história de fantasmas.
Minha própria infância entrou para a história, e os

fantasmas que nela encontro são fantasmas de Heróis,
Dragões, Berserks e bruxas, e virou moda não acreditar
mais nessas coisas.

Mas eu acredito, pois estava lá.
E só porque VOCÊ, caro Leitor, nunca viu um

dragão, uma bruxa ou um fantasma, não significa
necessariamente que eles não existam.

Esta Aventura é a história do momento mais
importante de toda a minha vida até aqui.

Foi a primeira vez que eu soube que os nomes no
mapa do Arquipélago, como a Baía Assombrada do
Coração Partido, não eram simples nomes fantásticos e
inventados, mas se referiam a pessoas reais, de carne e osso,
que tinham vidas de verdade, e as coisas que aconteceram a
elas ainda assombravam o lugar onde eu crescia.

É isso que eu quero dizer com fantasmas.
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Despontando acima do vasto, cinzento e
impiedoso oceano,
Projetando-se, desafiador, do infinito e eternamente
inconstante mar,
Encontra-se o dorso alquebrado de uma ilha,
semelhante a uma baleia jubarte,
E em algum lugar nas relvas agitadas pela ventania,
varridas por tempestades, onde o vento uiva através da
vegetação ressecada e as árvores têm os troncos retorcidos,
Encontram-se os dois sólidos blocos de pedra nos
quais certa vez ergueu-se o Perpétuo Trono dos Reis
do Oeste Mais Selvagem.
AQUI sentou-se Barbadura, o Terrível, o Último Grande
Rei, protegendo os telhados de sua alvoroçada cidade
Viking e acariciando sua grande espada, Lâmina da
Tempestade.
E AQUI, onde as gaivotas circulam e os lobos se
preparam para a caçada pelos pântanos, certa vez houve
um porto que abrigou uma centena de navios enviados
por Barbadura para o norte, o sul, o leste e o oeste,
saqueando e capturando tesouros e escravos, à alegre
moda Viking.
AQUI certa vez ele parou, cerrou o punho e gritou: 

DOU A ESTA TERRA O NOME DE
AMANHÃ, POIS ELA PERMANECERÁ
PARA TODO O SEMPRE!”

”
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E mil homens ergueram suas lanças e
gritaram, em aprovação, enquanto os dragões
piscavam seus olhos primitivos, como se dissessem:
“Já ouvimos tudo isso antes...”
AQUI ele foi traído por sua própria carne e sangue no
meio de uma partida de xadrez...
AQUI foi onde ele derramou aquele sangue, o sangue 
de seu próprio filho, sobre o mármore real...
AQUI as chamas lamberam o céu enquanto a cidade se
consumia como um milhão de velas...
AQUI ouviu-se o som claro e nítido de espada contra
espada...
AQUI o porto coalhou-se, vermelho-vivo, de cadáveres...
E AQUI, o derrotado Rei-Guerreiro olhou para trás, para
ver os sonhos de muitas vidas subirem com a fumaça à
medida que seu barco começava a vacilar, como um lobo
ferido, cruzando o mar até a Ilha do Desespero.
E esse foi o fim do último Rei do Oeste Mais Selvagem.
O Trono se perdeu, as peças de xadrez se espalharam
pelo oceano, Lâmina da Tempestade foi enterrada, o
Reino novamente se dividiu em uma centena de Tribos
em guerra.
E Barbadura navegou rumo ao oeste para nunca mais ser
visto.
Mas AQUI foi onde tudo aconteceu.
AQUI, onde as águias planam acima dos restos de sarça
emaranhados.
E as cavernas nos penhascos negros e desertos, cheias de
água do mar, ecoam a dor da ausência de voz humana.
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TEMPESTADE EM PLENO VERÃO

São muitas as tempestades no Arquipélago
Barbárico.

Mas essa foi a maior tempestade em mais de cem anos.
Ela veio, sem aviso, no auge do verão.
Durante três dias a tempestade desabou furiosa 

e ininterrupta, uivando como um deus em agonia,
derrubando casas, quebrando árvores, erguendo navios 
e lançando-os nas profundezas do oceano, como se
fossem fósforos, sem se importar com as minúsculas
habitações humanas que se agarravam como formigas
às regiões incultas da árida ilha, dizimando-as como 
se nada fossem.

Uma tempestade desse tipo faz com que muitas
coisas se percam e tantas outras sejam encontradas.

Vários barcos podem ser arrastados pela tempestade. 
E diversos objetos estranhos, esquecidos, podem

emergir do fundo do oceano e ser lançados 
em uma das praias, junto a uma pilha inteira de
madeira flutuante.

Essa Tempestade em particular fez com que alguém
se perdesse.

Camicazi, a minúscula, intrépida e 
desgrenhada filha de Bertha, a Peituda, Chefe das
Ladras do Pântano, estava no mar, sozinha em seu
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barco, O Petrel-da-tempestade,* quando a tempestade 
desabou.

Mesmo antes de a tempestade passar, as Ladras do
Pântano começaram a procurá-la. Quando o vento
finalmente abrandou e as Tribos do Arquipélago se
deram conta da devastação de estábulos, muros e casas
derrubados e árvores de raízes para o ar, e, exaustas, se
lançaram à tarefa de reconstruir suas vidas, as Ladras do
Pântano já esquadrinhavam os limites do Arquipélago
em seus barcos de velas negras e gritavam:

– Caaa-aaaa-mi-caaaaaaaaaaaa-ziiiiiiiiiiiiii!
– Caaa-aaaa-mi-caaaaaaaaaaaa-ziiiiiiiiiiiiii!
– Caaa-aaaa-mi-caaaaaaaaaaaa-ziiiiiiiiiiiiii!
Mas não houve nenhuma resposta.

* O Petrel-da-tempestade é a menor das aves marinhas. Recebeu esse 
nome porque os marinheiros achavam que ela anunciava as tempestades que
se aproximavam.
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1. A CRIANÇA PERDIDA

E era por isso que naquela noite de verão dois navios
Hooligans davam voltas e mais voltas em torno da ilhota
da Vida Pacata no Arquipélago Oriental.

Era estranho ver navios Hooligans no Arquipélago
Oriental, pois aquela parte do mundo é
excepcionalmente perigosa, e os Vikings tendiam a evitá-
la a qualquer custo.
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São muitos os horrores ali. A única razão de os
Hooligans se encontrarem ali era porque estavam ajudando
Bertha, a Peituda, a procurar a filha desaparecida. Agora ia
anoitecendo, e, na busca pela criança perdida, eles haviam
se afastado muito, muito, muito de seu pequeno,
aconchegante e seguro lar na Ilha de Berk, e já estava tarde

demais para retornarem. Eles teriam de lançar âncora e
passar a noite no Arquipélago Oriental, uma ideia

que nunca os deixava felizes. Mas onde
poderiam acampar?

Todas as terras ao norte e ao
leste faziam parte do território

dos CRIMINOSOS

FEIOSOS, que eram
escravagistas, os

piratas mais
perversos do Mundo
Barbárico, e tendiam a
matar imediatamente
quaisquer visitantes não
convidados. Além disso, muitas
praias ali eram assombradas.

Naturalmente, havia a Ilha de Berserk.
No entanto, os Berserks

enlouqueciam em noites de lua cheia,
uivavam feito cães e serviam pessoas em
cestos a alguma coisa inominável que vivia na
floresta selvagem...
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Assim, a Ilha da Vida Pacata era o único lugar
seguro no Arquipélago Oriental onde poderiam passar 
a noite.

Esse era o motivo pelo qual os Hooligans haviam
navegado a última hora e meia em círculos, à procura do
Lugar Perfeito para Acampar. 

– PAREM! – gritou Stoico, o Imenso, Aquele cujo
Nome Faz Tremer, Ah, Ah, o Chefe da Tribo dos
Hooligans Cabeludos. Ele era uma figura
impressionante, com uma magnífica barba ruiva, como
a juba de um leão que tivesse sido vigorosamente
penteada para trás por lunáticos. – DESCANSEM

SEUS REMOS POR UM INSTANTE!

Stoico virou-se para o filho, Soluço Spantosicus
Strondus III, de pé a seu lado no convés do Pinguim
Gordo, perscrutando, ansioso, acima da figura de proa, e
protegendo os olhos do sol poente enquanto vasculhava
o horizonte.

Soluço era o mais improvável Herdeiro da Tribo dos
Hooligans. Um garoto de aparência comum, cabelos
ruivos, membros compridos e esqueléticos e o tipo de
rosto sardento e ansioso fácil de passar despercebido
numa multidão.

– Agora, Soluço – disse Stoico, imponente. –
Quero que você observe com atenção o que estou
fazendo. Um Chefe tem que ter CERTEZA

ABSOLUTA de que encontrou um local seguro para
acampar. O bem-estar de toda a sua Tribo depende de ele
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achar o lugar PERFEITO para o
acampamento.

– Sim, mas estamos procurando há
séculos – observou Soluço. – E tinha um
lugar lá atrás na Ilha da Vida Pacata que
parecia ser bem agradável.

– Exposto demais – declarou Stoico,
com gravidade. – O lugar perfeito deve 
ser abrigado do vento e de tempestades
súbitas.

– Sim, pai, mas todos nós estamos
muito cansados, está anoitecendo, e o
Arquipélago Oriental é muito perigoso –
argumentou Soluço. – E quanto a todos os
outros lugares que olhamos?
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– Lamacento demais, águas-vivas demais, pouco
espaço para armar as tendas, nenhuma área de
vigilância... – disse Stoico. – É preciso encontrar o lugar

24

DRAGÃO 8 arquivo FECHAMENTO.qxd:Layout 1  17/07/12  17:52  Página 24



PERFEITO, Soluço. – Ele deu tapinhas condescendentes
nas costas do jovem Viking – É por isso que eu sou o
Capitão, filho. Observe e aprenda, meu garoto, observe 
e aprenda.

Stoico afastou-se, animado, para procurar algum
lugar adequado enquanto sua tripulação descansava os
braços fatigados e resmungava, revoltada. Alguém disse
que, já que Stoico fazia tanta questão de encontrar o
lugar perfeito para acampar, talvez também quisesse
assumir os remos.

Mas disse bem baixinho, para
que ele não ouvisse.

– Odeio acampar – desabafou
Perna-de-peixe, o melhor amigo 
de Soluço. – É péssimo para
minha asma.

Perna-de-peixe era um
garoto alto e magricela, um
varapau que sofria tanto de eczema
quanto de asma, e era alérgico a leite
e seus derivados e também a trigo.
Para não mencionar os dragões.

– Isso é tudo culpa sua, Inútil*...
– rosnou Melequento, primo de Soluço.

Malvado Melequento era um adolescente grande 
e arrogante, com ar de liderança nata e um monte 

* Soluço, o Inútil, era o apelido que Melequento dava a Soluço.

25
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de tatuagens de esqueletos. Ele cuspiu, pensativo, 
no mar.

– Não estaríamos aqui tão longe, à procura de 
uma nojenta Ladrazinha do Pântano, se você não tivesse
amolecido seu pai, tanto que ele se tornou aliado daquelas
criaturas imprestáveis que vivem na lama – disse
Melequento com desprezo. – Antes de você começar a
interferir, havia um excelente ditado: “Ladra do Pântano
boa é Ladra do Pântano morta.” E eu digo que, se
encontrarmos o cadáver da queridinha Ladra do Pântano

flutuando lá naquela garganta amanhã de manhã, eu
não vou chorar no meu chocolate quente.

– Rá, rá, rá – riu, zombeteiro,
Bafoca de Maluquício, amigo e

companheiro de intimidação de
Melequento.

– Você é tão
encantador,
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Melequento – disse Soluço. – Não é de surpreender que
faça amigos tão facilmente.

– Mas, falando sério – disse Melequento, com a voz
arrastada –, olhe à sua volta, Inútil. Você e seu pai
realmente nos colocaram em perigo. Viemos para o
território dos CRIMINOSOS FEIOSOS. Está vendo
aquela ilha lá adiante? – Melequento apontou para uma
ameaçadora forma escura e sombria ao sul, de onde
pareciam vir estranhos zumbidos e ecos. – Quer saber o
que é aquilo, docinho? Aquilo é BERSERK, é isso que é.
E essa praia a que estamos chegando agora? É a Praia do
Coração Partido...

Bafoca de Maluquício parou de rir subitamente e
assumiu uma feia tonalidade de verde.

– A Praia do Coração Partido? –
gaguejou ele. – Mas não... não dizem

que ela é... assombrada????
– Com certeza – sorriu

Melequento.
– Assombrada???? –

guinchou Perna-de-peixe.
Melequento arregalou os

olhos e inclinou-se para a frente,
na direção de Perna-de-peixe,

sussurrando em tom
conspirador:
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– É isso mesmo, seu traste. Dizem por aí que a
Praia do Coração Partido é assombrada pelo fantasma de
uma mulher em um navio fantasma... procurando
eternamente seu filho morto e perdido... e se ela encontra
VOCÊ em vez dele... bem – Melequento fez uma pausa,
para causar impacto –, ela estende seus horríveis dedos
de fantasma para seu peito... – tanto Perna-de-peixe
quanto Bafoca cobriram o peito depressa – ...e arranca
seu coração com você vivo, levando-o com ela para o
mundo dos fantasmas – finalizou Melequento com
satisfação.

Bafoca estava tão ansioso que deixou sua adaga cair
no dedo do próprio pé, o que doeu bastante.

– AAAAI...

– Isso é uma tremenda BOBAGEM, Melequento –
declarou Soluço em voz alta. – É só um mito, criado
porque nos pântanos atrás da praia fica o lar de uma
espécie rara de pássaro chamada ave-do-nunca, cujo grito
parece o som de um fantasma chorando.

Melequento reclinou-se para trás e cruzou os braços
tatuados, despreocupado.

– Será mesmo bobagem? – perguntou ele. –
Podemos estar correndo risco de verdade aqui. E tudo
por uma Ladrazinha do Pântano suja, que nada tem a
ver com a Tribo dos Hooligans. Eu repito. Tudo culpa
sua, Inútil.

E foi nesse exato momento que Banguela, o dragão
de caça de Soluço, retornou ao Pinguim Gordo, vindo de

28
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uma
missão de
reconhecimento, e fez
uma aterrissagem forçada e
desajeitada na cabeça de Soluço.

Soluço enviara Banguela mais à frente para
investigar enseadas, pedras, praias e prováveis lugares
onde um barquinho pudesse ter sido atirado e destruído
por uma forte tempestade.

Se Soluço era um Herdeiro improvável para a Tribo
dos Hooligans, Banguela era ainda mais improvável
como dragão de caça do Herdeiro. Tratava-se de um
Dragão Comum ou de Jardim, a menos rara das espécies
de dragões (embora ele afirmasse ser algo muito mais
exótico), e não tinha mais do que a metade do tamanho
dos dragões de caça dos outros jovens Guerreiros. Não
possuía nenhuma arma evidente e, como sugere seu
nome, nenhum dente.

No momento se mostrava verdadeiramente inquieto,
mas o drama da busca, o avançado da hora e a importância
de ele, Banguela, liderar a caçada na dianteira, isso sem
mencionar o fato de que perdera duas refeições e dois
cochilos, haviam levado o dragãozinho a cruzar a linha do
desespero, do nervosismo e da superagitação.

Ele estava mais inquieto do que alguém que tivesse se
banqueteado com várias xícaras grandes de café com açúcar.

29
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Banguela sempre gaguejava, mas naquele momento
estava tão fora de si que sequer conseguia falar. Ele
simplesmente ficou pulando na cabeça de Soluço,
apontando as asas para a Praia do Coração Partido.

– O que foi, Banguela? O que foi? – perguntou Soluço.*
Stoico, que estreitava os olhos para examinar toda a

área à volta e discutia com seu segundo homem no
comando os relativos méritos de diferentes áreas para
acampar, viu Banguela apontando e voltou o telescópio
na direção da Praia do Coração Partido.

– Aquele não é um lugar apropriado para acampar –
Stoico começou a resmungar, mas então parou. –
Esperem um segundo. O que é aquilo? TEM ALGUMA

COISA LÁ NA PRAIA!

* Soluço era um dos únicos Vikings, em todos os tempos, que sabia dragonês, a
língua que os dragões falavam entre si.

30

DRAGÃO 8 arquivo FECHAMENTO.qxd:Layout 1  17/07/12  17:52  Página 30



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 260
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 260
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    70.87000
    70.87000
    70.87000
    70.87000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17000
    14.17000
    14.17000
    14.17000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB ()
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e0020002700430061007200740069006c0068006100200050004400460058002d003100610027005d00200043006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007200650063006f006d0065006e00640061006400610073002000700065006c0061002000430061007200740069006c006800610020005000440046002f0058002d0031006100200064006500730065006e0076006f006c0076006900640061002000700065006c006100200063006f006d00690073007300e3006f002000640065002000650073007400750064006f007300200064006500200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300e3006f002000640061002000410042005400470020002d0020004100730073006f00630069006100e700e3006f002000420072006100730069006c00650069007200610020006400650020005400650063006e006f006c006f00670069006100200047007200e1006600690063>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9.921260
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




