
“Enquanto se virava, foi interrompido por gritos apavo-
rantes vindos de suas costas e quebrando o silêncio do local.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiii! Aaaaaaaaaaaaa-
auuuu!

Quando Krigo, já assustado, terminou de se virar, deu 
de cara com algo que ele nunca imaginara ver um dia. Sem 
dúvida, com toda a certeza, era um fantasma! O grito ficou 
preso em sua garganta, ao mesmo tempo em que sentia 
as pernas paralisadas de medo. Nas mãos, ainda segurava 
firmemente o mapa recém-encontrado.

A figura era extraordinária. O tamanho era o de uma 
pessoa comum; na realidade, parecia ser uma mulher. A 
“coisa” flutuava alguns centímetros acima do chão e tinha 
uma claridade leve, dando a impressão de ser jovem e, por 
incrível que pudesse parecer, muito bonita. Trajava um 
elegante vestido ricamente decorado com pedras e rendas. 

Enquanto isso, Krigo continuava a ouvir os gritos, agora 
acrescidos do barulho de livros caindo e do ruído de passos 
em várias direções. Ele ainda não sabia, mas Norman, Lucy 
e Luca também tinham visto a aparição e saído aos gritos, 
apavorados, de seu esconderijo.

– Krigo!! – Valentina gritou, aterrorizada, ao ver aquela 
cena.

Ele se virou, mas, exatamente nesse instante, uma voz 
feminina, porém grave, ressoou pelo ambiente:

– Quem é você, que ousou importunar meu descanso?!”

“No dia em que a pedra sua proteção perder
e, por alguém infame, for levada e desaparecer,
quatro olhos do mal em fogo voarão sobre o mar
e, de um mundo ao outro, irão então dominar.”

O  totem sagrado da cidade de ValaMa-
res desapareceu!

Só esse acontecimento já seria um 
grande problema, não fosse a preocu-
pante lenda que diz que o sumiço do 
monumento é o prenúncio da vinda do 
Duocáptero, um temível dragão de duas 
cabeças que virá de um mundo chamado 
Magmund deixando pânico e destruição 
em seu rastro de fogo.

A missão de evitar o desastre iminente 
e fechar o portal entre os dois mundos 
ficará a cargo de quatro garotos, um cão, 
uma coruja e mais alguns convidados ines-
perados que se juntarão à tarefa – por von-
tade própria ou não. Enquanto os adultos 
e investigadores buscam descobrir se as 
lendas e os mitos sobre portais e ladrões 
de relíquias são verdadeiros, Krigo, Petro-
nius, Rita e Valentina aceitam o desafio 
de desvendar os antigos mistérios entre 
ValaMares e Magmund por si mesmos 
– ou, de repente, com a ajuda de alguns 
dons inesperados que por acaso possam 
se revelar neles.

Quando soldados mutantes, uma bru-
xa indiscreta, um rei ganancioso e um 
gnomo explosivo se colocam no caminho 
dos viajantes, um monstro de duas cabe-
ças deixa de ser a única ameaça de um 
mundo onde o perigo espreita por trás de 
cada passagem secreta.
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