
Quarto título da série 
Vulgar, o Viking. 

Esta história permite trabalhar temas como humor, 
artes e cooperação.

Pode-se, por meio da leitura da obra, levantar uma 
discussão sobre os talentos inerentes a cada indivíduo. 
É possível desenvolver uma especialidade em algo, 
ou já nascemos com predisposição a fazer melhor 
algumas coisas do que outras?

O Livro

O autor e a ilustradora

Além da história
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Nós gostaríamos de dizer 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 você já deve ter adivinhado que o nome não 
passa de um pseudônimo, certo? Na verdade, a série foi escrita por uma empresa 
especializada em produzir textos de ficção, chamada Hothouse Fiction, de Londres 
(Reino Unido). 

Sarah Horne é apaixonada por cores, linhas, uma história inteligente e uma 
boa xícara de café. Nasceu no condado de Cheshire (Reino Unido), em um dia 
nevado de novembro. Se formou no Falmouth College of Arts em 2001 e em 2004 
completou seu mestrado em Ilustração na Kingston University. Sarah Horne vive 
atualmente em Londres e trabalha em um estúdio de arte. 
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

• História que conta, com muito humor,
um evento familiar para os jovens
leitores: a descoberta de talentos
individuais.

• Ilustrações engraçadas, que
complementam o sentido da história.

• Obra também disponível em e-book.

Vulgar, o viking,
e o show de 
talentos tenebroso

Com o intuito de amenizar o longo inverno que teriam pela frente, o rei Olaf de 
Lorota anuncia a seus súditos a decisão de promover um show de talentos. Vulgar 
sabe que é a sua hora de brilhar. Ele apresentará sua música de “sovaco” ou fará 
algum malabarismo com cocô de alce? Não! Ele atuará como um lendário viking, 
com lutas, dragões, gigantes e todas aquelas coisas. E ele vai vencer! Não vai?


