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CAPÍTULO UM

CONFUSÃO NA FEIRA
Verduras. Vulgar detestava verduras.
“Os vikings de verdade não deveriam 

comer verduras”, ele pensou. “Os vikings 
de verdade deveriam comer...”

Bom, ele não sabia muito sobre a 
alimentação dos vikings de verdade, mas 
tinha quase certeza de que não deveria 
incluir verduras. Quem sabe ursos.  
Ou dragões.

Mas repolho não. Repolho nunca.
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– Quatro repolhos – pediu Helga, a mãe 
de Vulgar, para o verdureiro.

Era dia de feira em Lorota, o vilarejo 
viking que Vulgar chamava de lar. A praça 
central estava lotada de consumidores bem 
comportados fazendo suas comprinhas 
nas barracas. Vulgar, por sua vez, não 
conseguia parar de pensar nos velhos 
tempos – quando os vikings saqueavam e 
pilhavam suas refeições!

– Se comprar cinco, o sexto é de graça, 
minha querida – anunciou o verdureiro. 
– É uma oferta especial, que só vale para 
mulher bonita.
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Vulgar quase caiu na risada ao ouvir 
isso. Bonita... Sua mãe era mais alta e 
mais forte que a maioria dos homens do 
vilarejo. Seus braços tinham força suficiente 
para levantar um cavalo, e seu rosto faria 
qualquer animal fugir de medo. Em toda 
a sua vida, Vulgar nunca tinha ouvido 
ninguém dizer que ela era bonita, nem 
mesmo seu pai.

– Quatro repolhos – repetiu Helga, 
olhando feio para o homem. – E pode 
parar com as gracinhas.

O homem engoliu em seco, concordou 
com a cabeça e colocou os quatro repolhos 
na sacola de compras. Sem dizer uma 
palavra, Helga entregou a ele algumas 
moedas, apanhou Vulgar pelo braço e o 
arrastou até a barraca seguinte.

– Tecidos! – gritou outro feirante. – 
Compre seus tecidos aqui. Da cor que você 
quiser, desde que seja cinza!

– Cabeças de peixes! – berrou outro 
vendedor. – Belíssimas cabeças de peixes.  
E quem comprar aqui leva de graça um 
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saco de olhos de trutas.
Foi a essa barraca que 

Helga se dirigiu. A 
mãe de Vulgar 
era incapaz de 
resistir a uma 
boa oferta – e o 
pai dele adorava 
olhos de trutas.

– Isto é muito 
chato – resmungou 
Vulgar. – Por que precisamos comprar 
essas coisas? Os vikings de verdade não 
compram nada, eles saqueiam e rapinam. 
Por mim, pegaria todas essas coisas sem 
pedir e fugiria no meu barco viking.

Um saco de olhos de trutas apareceu de 
repente a poucos centímetros do rosto de 
Vulgar. Ele deu um passo atrás, fazendo 
cara de nojo.

– Bom, pelo jeito nem todas as coisas – 
resmungou Vulgar.

– Já estou cansada das suas reclamações – 
disse Helga, com um suspiro.
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Ela pegou o saco de olhos de trutas de 
cima da barraca, abriu-o e pôs um olho 
na boca. O olho se desfez em um estouro 
melequento quando Helga o mordeu.

– Vá levar isto aqui para o seu pai.
– Legal! – exclamou Vulgar. – Cadê ele?
– Limpando as latrinas.
Vulgar não parecia mais tão animado.
– Ah! Eu preciso mesmo fazer isso?
– Sim – ordenou Helga. – E agora 

mesmo. E nada de se distrair no caminho.
Soltando um resmungo, Vulgar deu 

meia- 
-volta e partiu em direção aos banheiros 
públicos de Lorota. Ao seu redor, os 
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pregões da feira não paravam.
– Rabos de porcos. Rabos de porcos bem 

enroladinhos aqui!
– Cera de ouvido. Fresquinha e grudenta. 

Para usar no chão de casa ou na barba!
– Espadas! Capacetes! 

Recém-saídos  
da forja!

Vulgar parou 
para olhar. Estava 
bem na frente 

da barraca do 
ferreiro. Havia 
espadas, lanças 

e machados 
no balcão. Nas 

laterais, capacetes e escudos 
pendurados. Vulgar contemplou tudo 
aquilo com o queixo caído e os olhos 
arregalados. De repente, ir à feira não 
parecia mais algo tão tedioso.

O ferreiro conversava com um cliente, 
por isso nem viu quando Vulgar começou 
a passar os dedos pelos cabos e as lâminas 
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das espadas. Vulgar apanhou uma com 
as duas mãos e tentou erguê-la, mas era 
mais pesada do que ele imaginava. Ele 

cambaleou para trás, seus joelhos quase 
cederam, e seu rosto estava ficando cada 
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vez mais vermelho. Por fim, 
ele desistiu. Com muito 
esforço, conseguiu arrastar 

a espada de volta até  
a barraca.

O reflexo de seu 
rosto na 

superfície 
polida de 

um escudo 
chamou a 

atenção de 
Vulgar. Seria possível? Ora, finalmente... 
A sua barba estava mesmo começando a 
crescer?

Não, era só uma sujeirinha em seu 
rosto. Vulgar fez uma careta e ajeitou 
o capacete que escondia seu cabelo 
desgrenhado. Estava meio amassado, mas 
isso era o esperado quando se tratava do 
capacete de um viking. Os amassados 
mostravam que o capacete tinha sido 
devidamente usado.

Ele não estava muito satisfeito com 
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os chifres do seu capacete, para dizer a 
verdade. Eram pequenos e atarracados 
como os de um bezerrinho, não pareciam 
nem um pouco assustadores. Já os 

capacetes pendurados na barraca do 
ferreiro tinham chifres de verdade. Faziam 
até curva, como as presas de um mamute, e 
eram pontudos e afiados. O ferreiro ainda 
estava conversando; então Vulgar pôde 
tirar seu capacete, pegar um novo e enfiar 
na cabeça.

Foi quando o mundo inteiro ficou escuro. 
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O capacete era um pouco grande demais. 
Cobria boa parte do rosto de Vulgar, e não 
o deixava enxergar nada. Ele o levantou 
um pouquinho e viu a figura desengonçada 
de Knut, seu melhor amigo, andando em 
sua direção.

O capacete de Knut era ainda pior que o 
de Vulgar. Os chifres apontavam cada um 
para uma direção – um para cima, um para 
baixo. Era uma coisa ridícula, mas Knut 
não parecia nem um pouco incomodado.

– Tudo bem? – perguntou Knut, 
abrindo um sorriso e mostrando seus 
dentes maltratados.

– Olha só estas coisas! – comentou 
Vulgar, empolgadíssimo. – Pegue um 
capacete para você!

– Eu já tenho um capacete – respondeu 
Knut, encolhendo os ombros.

Vulgar apanhou mais um capacete na 
barraca e entregou para Knut.

– Coloque isso na cabeça.
Knut trocou de capacete. Sua cabeça 

ficou coberta até o queixo.
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– E agora?
– Guerra de capacetes! – gritou Vulgar. 
Ele enterrou seu capacete na cabeça e 

partiu para o ataque, às cegas.
Knut baixou a cabeça e ouviu-se o 

impacto de metal contra metal quando os 
capacetes se chocaram. 

Knut deu risada.
– Ataque de touro bravo! – ele berrou, e os 

meninos começaram a se chifrar novamente.
Foi quando sentiram um puxão repentino 
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em suas túnicas e foram erguidos no ar.
– Podem tirar esses capacetes – rugiu o 

ferreiro.
Ambos se apressaram em remover os 

elmos. O rosto sujo de fuligem do ferreiro os 
encarava com uma expressão nada amigável.

– Agora sumam daqui, vocês dois – ele 
ordenou, largando-os no chão de barro e 
tomando os capacetes de suas mãos.

– Isso foi divertido – falou Vulgar 
com um sorriso, enquanto se 
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afastava da barraca junto com Knut.
– O que você quer fazer agora? – 

perguntou seu amigo.
Vulgar encolheu os ombros.
– Preciso levar estes olhos de trutas para 

o meu pai.
Knut lambeu os beiços.
– Eu adoro olho de truta. Quero um!
– Tudo bem, se você gosta... – respondeu 

Vulgar.
Ele estendeu o saco com a iguaria para o 

amigo, mas foi outra mão que o arrancou 
da sua.

– Humm, olhos de trutas – disse um menino 
mais velho. – Vocês não deviam comer isto!

– Ei, devolve isso aqui, Gunnar – gritou 
Vulgar.

Gunnar, o Grotesco, era o arqui-inimigo 
de Vulgar, e vinha de um vilarejo vizinho 
chamado Garganta. Não havia nada que 
ele gostasse mais de fazer do que infernizar 
a vida de Vulgar.

– Humm – Gunnar exclamou e abriu um 
sorriso, enfiando um punhado de olhos de 
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trutas na boca. – Delícia.
Vulgar tentou pegar o saco de volta, porém 

Gunnar o ergueu para longe de seu alcance.
– Devolva isso – ordenou Vulgar. – Eles 

são do meu pai.
– Ah, então é isso o que ele ganha por 

limpar as privadas? – zombou o menino 
mais velho. – Tome, pode fi car.

Ouviu-se o som de um impacto gosmento 
quando Gunnar esmagou o saco na cabeça 
de Vulgar com um tapa.

– A gente se vê, 
fedorento – ele 
ironizou 

ao tomar o 
caminho da 
feira.

– Está 
tudo bem? – 

perguntou 
Knut, 

ajudando o 
amigo a levantar.
Vulgar limpou a 
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sujeira do rosto e viu Gunnar se afastando.
– Isso foi a gota-d’água – ele grunhiu. 

Olhou ao redor em busca de alguma coisa 
para atirar nele. Encontrou uma batata 
podre e mofada. A arma perfeita. – Foi ele 
quem pediu por isso.

Vulgar apontou e arremessou o tubérculo 
estragado na direção de Gunnar.

– É isso aí... – ele ainda falou antes de ver 
a batata se aproximar da cabeça do rival.

No último instante, Gunnar saiu 

de onde 
estava, revelando 
a presença da 
princesa Freya, 
parada diante 
da barraca 
do joalheiro, 
admirando os artigos de ouro e de prata.

– Não... 
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– grunhiu Vulgar ao ver aquela batata 
úmida e molenga explodir, fazendo um 
“ploft” na cabeça de Freya.

A princesa gritou de susto, e suas tranças 
loiras sacudiram no ar enquanto ela se 
virava na direção de Vulgar. Seus olhos 
se estreitaram de raiva. Seus punhos se 
fecharam. Vulgar notou que Knut se 
escondia atrás dele.

– Agora você conseguiu – gemeu Knut. 
– Ela vai mandar prender a gente! – ele 
comentou antes de dar outra olhada para 
ela. – Ou então mandar matar!

Antes que Freya pudesse fazer qualquer 
coisa, o som de uma corneta a deteve. 
Todos os fregueses da feira pararam de 
comprar e os feirantes pararam de vender. 
O ruído chamou a atenção de todos.

Enquanto esperava o anúncio que seria 
feito depois do toque da corneta, Vulgar 
desejou com todas as suas forças que fosse 
algo grandioso o suficiente para fazer com 
que Freya se esquecesse da batatada!


