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Este livro segue o Novo Acordo  
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Vulgar, o Viking, e os Saqueadores de Bolinhos de Pedra

Inconformado com a falta de bravura de seus conterrâneos, 
Vulgar decide trazer o verdadeiro espírito viking de volta à vila 
de Lorota. Mas seu plano pode acabar indo por água abaixo...

• Pocket juvenil.
• História que retrata o cotidiano viking de forma cômica.
• Enredo que cativa os jovens leitores.

O livro
Vulgar ama a ideia de ser um viking – as invasões, as pilhagens, as barbas... 
Porém, a vida na vila de Lorota é tão chata, só há tricô e téééédioooo. 
Determinado a resgatar o verdadeiro espírito viking, ele arma com seus 
amigos um plano ambicioso para saquear a padaria. Mas para chegar lá, 
eles precisam atravessar a lagoa...

Além da história

Esta história permite trabalhar temas como vikings, humor, 
responsabilidade, mitologia e família. A história de Vulgar diverte e 
entretém os jovens leitores com um enredo sobre um menino “comum” e 
levemente deslumbrado que tem devaneios com uma existência épica e 
repleta de emocionantes aventuras vikings. Quando ele decide transformar 
seus sonhos em realidade, acaba causando uma grande confusão. Além 
do enredo mirabolante, a história cativa os leitores com personagens 
engraçados, situações surreais e uma boa dose de nojeira viking.

Sobre o autor

Nós gostaríamos de dizer para você que Odin Barba-Ruiva é um viking 
que gosta de pilhar e saquear em seu tempo livre e que sempre usa 
um capacete com chifres quando precisa ir ao supermercado. Mas não 
podemos dizer nada: Odin Barba-Ruiva é – você já deve ter adivinhado 
isso – um pseudônimo. Sua verdadeira identidade deve ser mantida em 
segredo. Então, por favor, não nos pergunte!

Sobre a ilustradora

Sarah Horne nasceu em Stockport, Cheshire, em um dia nevado de 
novembro. Ela se formou no Falmouth College of Arts em 2001 e em 2004 
completou seu mestrado em Ilustração na Kingston University. Atualmente 
ela vive em Londres e trabalha em um estúdio de arte.


