


Não poderia ser Os 
últimos jovens da Terra 

e a diversão infi nita 
sem inimigos ?

 E esse título "O Rei 
dos Pesadelos"? Putz. 

Isso parece ruim.
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Capítulo Um
Quer saber qual o  jogo mais radicalmente fantástico 

da vida ?
Eu posso te dizer qual.
É o Super Mario Kart da Vida Real.
E nós estamos jogando neste exato momento.



Meus melhores amigos, Quint, June e Dirk, estão 
dirigindo pela cidade em veículos pós-apocalípticos 
descolados: karts modificados que chamamos 
de BuumKarts.

Dirk construiu os BuumKarts e Quint os turbinou 
com equipamentos veiculares irados de comba-
te: armas de paintball, lançadores de bola de gude 
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Então eu pensei, tipo, “PRECISAMOS DE MAIS EMO-
ÇÃO! E o que é mais emocionante do que construir 
uma pista de kart cheia de saltos, poças de óleo e uma 

defensivas, pneus com espinhos, estilingues movidos 
a gás, ou seja, o básico.

Mas e eu, Jack Sullivan? Eu não preciso de um 
BuumKart, pois corro montando meu cachorro-monstro 
incrível, o Rover.

Há uma razão para criarmos esse Super Mario Kart 
da Vida Real. Percebi que a energia e o entusiasmo dos 
meus amigos estavam meio baixos. Quer dizer, eu pra-
ticamente não estava conseguindo diferenciar mais os 
amigos dos zumbis…

Zumbis.

Amigos agindo 
como zumbis.
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ILLUSTRATION
DESCRIPTION: Jack firing a 
t-shirt cannon (like you see 
at NBA games) at June. Jack 
is atop Rover and June is 
steering her BoomKart. Good 
sized image—1/3 page.

Camiseta grátis
pra você, June!

parte oval de aceleração passando pela casa do velho 
assustador Aiken?”.

Essa é uma das vantagens da vida após o Apocalipse 
dos Monstros, você pode criar pistas gigantes no estilo 
Mario Kart pela sua cidade natal.

No momento, June está ganhando, e eu tenho que aca-
bar com isso! Ela conquistou o primeiro lugar por três 
corridas seguidas! Eu pego meu canhão de camisetas e…

TIRO DE TIRO DE CAMISETA!CAMISETA!
TIRO DE CAMISETA!
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Capítulo Dois
Ouço um trovão ensurdecedor, seguido pelo som de 

asas batendo e tijolos caindo. Dou uma olhada por cima 
do ombro. O terror voador está disparando atrás de nós.

— Este pode não ter sido um plano A+, Rover. Possi-
velmente, está mais para um plano C−. Então… MAIS 
RÁPIDO! — eu GRITO, e as patas de Rover batem na 
calçada com ainda mais força.

As asas do monstro estão batendo, o ar se movendo e 
o som fica cada vez mais alto. Eu sinto o inimigo alado 
bem atrás de mim, e então…

ATAQUE DA 
GARRA!

Aah!
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AGARRADO!

Caio com tudo na rua, sacudindo e rolando como um 
peixe. Meu nariz bate no meu joelho e imediatamente 
sinto o sangue borbulhando dentro das narinas. Eu ig-
noro, respiro fundo e depois me levanto, bem a tempo de 
ver as enormes garras dianteiras da besta perfurarem 
a pele de Rover.

Rover late alto quando…

— NÃO! — eu grito.
O monstro voa baixo, arrastando Rover pela calçada. 

O som de uma raspagem dolorosa enche meus ouvidos 
e o medo inunda meu estômago.
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Rover de repente rosna e SLASH!, golpeia com suas 
unhas afiadas, rasgando as garras Monstro e assim 
acaba sendo solto. Ele mergulha no chão, batendo, 
quicando e rolando pela rua.

Ele rola até parar.
Ele fica caído de lado.
Imóvel.
— Rover! — eu grito, correndo pela rua. Meu cachorro-

monstro foi levantado e jogado, tipo, de uns dezesseis 
metros. — Ah não — lamento, caindo de joelhos ao 
lado dele.

Coço o pelo grosso e macio atrás das orelhas de Rover.

Nós vamos cuidar 
de você. Não se 
preocupe. Mas 

temos que tirar você 
 daqui! Agora!
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As asas do monstro batem e estalam. Ele está se 
aproximando de mim e de Rover, retornando para 
terminar o que começou.

Mas então eu ouço vozes gritando.
Eu viro a cabeça rapidamente e vejo meus amigos…

Distrações! Estamos 
desempenhando a 

função das distrações!

OLHA 
AQUI!

Vem pegar 
a gente!
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Capítulo Três
É como se o Rei Monstro Alado olhasse através dos 

meus olhos, além deles e direto no meu cérebro… como 
se estivesse olhando profundamente na minha alma. 
Minha mente fica nublada. Tudo começa a escurecer.

Meu corpo está mole. Trêmulo...
É estranho, mas acho que estou adormecendo. Em 

pé. Tudo está ficando muito…
SCREECH!
Os pneus derrapando me tiram do meu estranho sono 

acordado. Eu consigo me virar e vejo…

Sai de perto 
do nerd.

13



O Rei Monstro Alado olha para meus amigos e os 
armamentos do BuumKart, então sua cabeça se volta 
para mim. Há algo em seus olhos arrepiantes e em 
suas presas pingando que se assemelha a um sorriso 
malicioso. Eu vejo, ou melhor, eu sei que esse monstro 
não tem medo nenhum de mim ou dos meus amigos.

Mas ele parte mesmo assim.
O Rei Monstro Alado me dá uma última olhada, me 

examinando, e depois dispara para o céu com uma 
explosão de asas batendo. Seu rabo quebra a calçada 
enquanto ele sobe, voando, virando e cortando o céu 
ao longe.

As bolhas de refrigerante no meu cérebro estão desa-
parecendo e minha cabeça está meio normal novamente. 
Eu me viro para meu amigão.

— Rover, você está bem?
Rover balança a cabeça como se estivesse clareando 

as ideias e depois se levanta. Ele parece bem, embora 
haja uma raiva em seu rosto que eu nunca vi… como 
se ele não se importasse de encontrar o Rei Monstro 
Alado novamente.

Como se ele não se importasse com um pouco 
de vingança.

De repente, June suspira , desesperada.
— O rádio! — ela exclama. — Está quebrado!
O rosto de June fica pálido e ela parece que vai vomi-

tar, mas Quint e Dirk salvam o momento
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— Prometo que vou reparar o rádio, June — 
Quint afirma.

— É bem isso que o  nerd falou — Dirk completa. — 
Vamos consertar. Com certeza.

June balança a cabeça em sinal afirmativo e dá um 
suspiro trêmulo de alívio.

— Tá bom…
Eu olho ao longe. Observo o Rei Monstro Alado se 

afastando, ficando pequeno e finalmente desaparecen-
do por trás do horizonte  da cidade em ruínas.

Com alguma sorte, essa será a última vez que veremos 
essa fera.

Pessoal, acho que já 
tivemos aventuras e 
escapamos da morte 

por um fi o o sufi ciente 
por um dia.  

Que tal 
voltarmos 

para a Praça 
Central?
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Agora as coisas estão diferentes. 
Muito diferentes. 
E não digo diferentes desde que aconteceu o 

Apocalipse dos Monstros. 
Quero dizer que está diferente desde que você 

esteve com a gente. No último mês, as coisas muda-
ram drasticamente.

Aqui está uma rápida recapitulação para quem, co-
mo eu, tem memória ruim. Seis meses atrás, houve 
um Apocalipse dos Monstros. Portais se abriram 
acima da Terra e, de repente, monstros e seres de uma 
dimensão diferente foram lançados em nosso mundo, 
junto com a horrível praga dos zumbis. Foi algo mais 
ou menos assim…

-
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Capítulo Quatro
Alguns dias depois, acordo cedo e vou brincar com 

meu Helidrone. Prendo uns pedaços de carne seca nele 
e Rover tenta pegar no ar.

Então Quint me chama para subir e entrar na casa 
na árvore. Minutos depois, estamos todos reunidos 
lá em cima, e eu fico encostado na entrada para 
parecer bacana .

SALTO DA CARNE DO RO
VER!

SALTO DA CARNE DO RO
VER!

SALTO DA CARNE DO RO
VER!
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Quint tem um sorriso no rosto que é diferente de 
qualquer sorriso que já vi antes. A comparação mais 
próxima: quando conseguimos ingressos para a meia-
noite, na estreia do segundo filme dos Vingadores.

O rosto dele é uma mistura de choque e emoção, como 
se tivesse ganhado na loteria dos nerds.

Ele liga o rádio, e a pequena luz fica verde. 
Está funcionando!

— Eu consertei — Quint anuncia. — Mas a questão 
é o alcance da antena. Preciso de peças para tornar 
a antena totalmente funcional, mas eu consigo e eu 
vou fazer isso. Em breve, poderemos ouvir quem está 
falando por aí.

June olha para Quint, para o rádio e depois de volta 
para Quint. E ela entra em erupção…

Quint, seu maluco 
magnífi co! Isso é 

fantástico!
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Quint está radiante. Eu vejo lágrimas nos olhos de 
June. Lágrimas grandes, gordas e felizes.

— Jack, isso não é maravilhoso?
— Ah, é sim! — respondo. — Imagine as coisas legais 

que podemos fazer agora! Podemos conhecer monstros! 
Podemos trocar designs de armas! Trocar informações 
importantes sobre o Ŗeżżőcħ! Precisamos aprender 
todo o jargão do rádio; quero conhecer toda a linguagem 
clássica dos caminhoneiros de longas distâncias.

E, de repente, estou me imaginando como um 
motorista durão pós-apocalíptico, possivelmente o 
trabalho mais machão de todos os tempos…

Atenção, Atenção… 
situação complicada. 
Tanque quase vazio. 
Bunda dormente. E 

monstros no horizonte.



— Jack — June chama, me tirando das fantasias de 
motorista de caminhão pós-apocalíptico. — Meus pais, 
Jack. Nossas famílias. Podemos descobrir onde eles estão. 
Lembra do que te contei quando estávamos na escola?

Me lembro daquele momento, meses atrás, no telhado 
da escola…

— Claro! Isso também! — respondo. — Quero dizer, isso 
é fantástico. Não é? Obviamente fantástico. Encontrar 
seus pais. Boa. Ótimo.

Eu olho para Quint. Ele ainda tem aquele sorriso estra-
nho no rosto.

Eu os vi. E um dia 
vamos nos reunir!

Meus pais estão 
por aí, Jack.
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— Quint, amigão. Quem sabe… Você também pode ver 
sua família novamente.

Quint solta o ar bem devagar e concorda com a cabeça. 
O canto da boca se levanta em um sorriso cauteloso.

E, novamente, sinto aquela sensação de ansiedade, suor 
e dor de barriga que tive no quartel dos bombeiros, quando 
descobrimos pela primeira vez que era um rádio fazendo 
o barulho.

Minha cabeça começa a girar. Dirk e June estão dis-
cutindo sobre o rádio, e Quint já está traçando planos 
de como aumentar o alcance. As vozes dos meus amigos 
rodopiam ao meu redor e sinto o suor escorrendo pela 
minha testa. Tento engolir, mas minha boca está seca 
como um deserto.

— Gente, eu só preciso de um pouco de frescor, hum, 
qual é a palavra… Biscoitos frescos? Hálito fresco? Quero 
dizer… ah… ar fresco, eu acho… — Minha voz fica bem baixa 
quando passo pela porta, para o deque. É final de outono, 
ou como eu chamo, “outono chique”, e o ar esta friozinho.

Mas meu corpo inteiro está quente.
Meu coração está palpitando. Eu tenho um coração 

palpitante. E isso é um TIPO MAU DE CORAÇÃO!
Por quê? O que está acontecendo?
Tipo… tipo, pânico. Pânico real. Estou enlouquecendo. 

E eu não sei por quê!
Minhas pernas estão bambas e inúteis. Eu preciso de 

uma bebida gelada. Eu mataria por um suco de laranja 
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gelado. Eu alcanço nosso coletor de água da chuva, pego 
um pouco de água nas minhas mãos e jogo no rosto.

— JACK! — uma voz monstruosa grita de repente.
Eu pisco. Olhando para baixo, vejo Skaelka na Praça 

Central. Seus gritos me tiram do pânico. Skaelka era 
uma guerreira cruel na dimensão monstruosa: selva-
gem assustadora e ferozmente feroz, pelas histórias 
que ouvimos.

MEUS NÓDULOS 
AUDITIVOS DETECTAM 

GRITOS DENTRO DE SUA 
FORTALEZA NA ÁRVORE. 
HÁ VILÕES PRESENTES? 
VOCÊS PRECISAM DO 

MEU MACHADO?
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Capítulo Cinco

Tá bom… meu plano não começou muito bem. É difícil 
fazer seus amigos quererem ficar quando coisas desse 
tipo continuam acontecendo:

Quando vi Quint prestes a ser devorado, falei para 
mim mesmo:

— Ah, droga! Coisas assim só farão Quint querer 
encontrar mais os pais dele! E isso significa que ele vai tra-
balhar mais para completar o rádio! Preciso interromper 

Jack. Ele está 
tentando me 

comer. De novo.

NÃO BOM?
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imediatamente todos os possíveis incidentes nos quais 
o Quint acabe sendo devorado, e devo mostrar ao Quint 
e aos monstros toda uma gama de coisas incríveis!

Esta é minha primeira chance de provar que sou 
mestre, criador e mantenedor de todas as coisas radi-
calmente divertidas. Estou verificando umas datas em 
nosso calendário quando surge um plano.

Só para você saber: sou obcecado com o nosso ca-
lendário. Eu o chamo de Zumbis em Plástico Bolha 
Guardiões das Datas de Wakefield. Uma grande folha 
de plástico bolha representa cada mês. Quando o dia 
termina, colocamos uma foto de um zumbi na data e 
estouramos a bolha. Eu sou, naturalmente, o Fotógra-
fo-Chefe de Zumbis.
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Enfim, vejo que já faz exatamente um mês que os 
monstros e nós humanos nos unimos para derrotar 
Thrull e impedir que Ŗeżżőcħ devorasse a Terra. E es-
sa é a desculpa perfeita para uma grande celebração, 
monstros e humanos se divertindo juntos!

Primeiro, eu conto isso aos meus amigos humanos.
— Gente! — começo a falar. — O que vocês acham 

de uma espécie de Olimpíada de seres humanos contra 
monstros? Tipo uma grande festa: jogos durante o dia, 
um grande churrasco à noite!

Dirk encolhe os ombros. June e Quint me lançam 
olhares afiados que dizem:

— DE JEITO NENHUM. DEVEMOS TRABALHAR 
NO RÁDIO. O RÁDIO É IMPORTANTE. JOGOS NÃO 
SÃO IMPORTANTES.

June explica que eles estão construindo algo chama-
do “antena de aumento de sinal de longo alcance”.

Suspiro, resmungo e praguejo, amaldiçoando esse 
rádio estúpido e inútil! Maldito seja esse rádio, é o que 
eu digo!

Mas não desisto e não me curvo (exceto na pista de 
dança, onde sempre me curvo, porque sou um tornado 
absolutamente ridículo e sem ritmo).

Enfim, depois de um dia inteiro aparecendo e inco-
modando meus amigos sem parar falando dos jogos…
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June e Quint finalmente cedem depois que entro na 
casa na árvore e detono eles com nosso soprador de 
folhas supercarregado. Quint diz para June:

— Um dia de diversão pode nos fazer bem… Devemos 
deixar nossos cérebros descansarem às vezes.

PESSOAL! 
POR FAVOR!

Bzzt. Por 
favoo orr, 
pessoal.

Por favor, 
pessoal!

26



Jack announcing, 
monsters below 
reacting positively. 
Big image. 2/3 
page, I’d think.

Jack announcing, 
monsters below 
reacting positively. 
Big image. 2/3 
page, I’d think.

June, que precisa do supercérebro do Quint descan-
sado para poder completar o rádio, também cede. E o 
Dirk apenas dá de ombros como sempre e diz:

— Tá bom.
— BOMBÁSTICO! — exclamo. — Isso, isso, isso!
Em um segundo, estou descendo pela tirolesa da casa 

na árvore até a Pizza do Joe, onde chego e anuncio para 
toda a praça…

Venho aqui propor os 
primeiros Jogos Poderosos 
e Ultra Importantes de 

Monstros Versus Humanos. 

UOOU!!

Amigos 
monstros! 



Bardo é meio que o representante dos monstros, então 
eu e ele nos reunimos e decidimos quais serão as nove 
provas. No espírito de unidade, comunidade e coisas 
trash, escolhemos uma mistura de jogos humanos e 
jogos de monstros… 

Jogos Poderosos e Ultra ImportantesJogos Poderosos e Ultra Importantes
de Monstros Versus Humanosde Monstros Versus Humanos

• Kickball

• Queimada

• Luta de cauda

• Arremesso de humanos

• Street Fighter (videogame)

• Corrida de Helidrone

• DetonaCarros

• Cabo de guerra

• Projétil ao alvo vomitando

O Blakon, que é tipo um monstro-carpinteiro, até 
criou um troféu para o vencedor. E é incrível:
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Naquela noite, todos estamos na Praça Central, 
reunidos em torno do troféu.

— Esse troféu é irado — June afirma. — Tenho que 
admitir que eu era meio contra os jogos, mas agora, de 
verdade, quero muito vencer!

O Ridiculamente RadicalO Ridiculamente Radical
Troféu do TriunfoTroféu do Triunfo
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— Então vamos descansar — respondo. — Os jogos 
começam amanhã de manhã. E se queremos ganhar 
aquele troféu, teremos que DETONAR.

Mas nós não detonamos nada. 
Ao contrário, estamos sendo detonados. Estamos sendo 

esmagados,  pisados e mutilados por esses monstros.
Os jogos começaram às 8h em ponto, e foram más 

notícias desde o início. Cada evento começa comigo 
anunciando (gritando, na verdade) o nome do jogo. 
O dia começa no estacionamento de carros usados, 
comigo gritando:

— 1ª PROVA DO TORNEIO: CABO DE GUERRA!
E o cabo de guerra não vai bem…

-

Isto nem 
é justo.
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a batalha dos monstrosa batalha dos monstros
não termina aqui! não termina aqui! 

Acesse o site www.faroeditorial.com.brwww.faroeditorial.com.br
e conheça todos os livros da série.




