
O novo professor de Vulgar se chama Otto Quebra-Ossos, e ele é  
um viking de verdade!

• Terceiro volume da série Vulgar, o viking,
direcionada a jovens leitores a partir de 8 anos.

• História que conta, com muito
humor, um evento familiar para
os jovens leitores: o retorno às aulas e a
adaptação a um novo professor.

• Ilustrações engraçadas, que complementam o
sentido da história.

O livro

As férias terminaram e o ano letivo vai começar! Vulgar não está 
nem um pouco animado com isso, mas um novo professor, Otto 
Quebra-Ossos, parece disposto a ensinar justamente o que ele quer 
tanto aprender: como ser um viking de verdade. Mas será que as au-
las serão como Vulgar gostaria? Durante uma assustadora excursão 
escolar, parece que as coisas não vão sair como ele imaginava…

Além da história

Esta história permite explorar temas como: amizade, aventura e 
cotidiano. 

Neste novo volume de aventuras, Vulgar continua querendo apren-
der como ser um viking de verdade… e um novo professor parece 
ter todas as respostas para isso. No entanto, quando uma viagem de 
campo acaba saindo diferente do planejado, Vulgar e seus amigos 
vão descobrir que a verdadeira bravura viking se esconde nos luga-
res mais inesperados. 

Sobre o autor e a ilustradora

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!

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.
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