Resumo de Como Combater a Fúria de
Um Dragão - Volume 12. Série Como
Treinar o Seu Dragão
O emocionante desfecho da série Como treinar o seu dragão coloca frente
a frente humanos e dragões. Quem vai vencer a Batalha Final? Soluço
Spantosicus Strondus III morava na pequena Ilha de Berk com um dragão
de caça chamado Banguela e um dragão de montaria chamado
Caminhante do Vento, em um mundo repleto de dragões.
Apesar de pequeno e magricela, era um dos poucos capaz de falar a
língua dos dragões. Um dia, libertou sem querer um enorme Dragãomarinho conhecido como dragão Furioso, que estava acorrentado havia
mais de cem anos.
Esse dragão deu início a uma Rebelião com a intenção de exterminar
todos os humanos, e por isso homens e dragões entraram em guerra.
Agora o combate caminha para o seu fim.
Quando os últimos raios de sol desaparecerem no horizonte, humanos e
dragões travarão a Batalha Final pela sobrevivência. Como combater a
fúria de um dragão começa no Dia do Juízo Final de Yule.
Alvin, o Traiçoeiro, está prestes a ser coroado Rei do Oeste Mais
Selvagem na ilha do Amanhã, e ele planeja começar seu reinado de terror
com a extinção de todos os dragões.
Para impedir esse acontecimento trágico, Soluço precisa provar que é o
verdadeiro Rei, ser coroado no lugar de Alvin, enfrentar o dragão Furioso
e salvar os Vikings e os dragões.
Tudo seria um pouco mais fácil se nosso Herói não tivesse perdido a
memória e conseguisse lembrar quem ele é… Repleto de divertidas
ilustrações, ação, humor e uma mensagem inspiradora, Como combater
a fúria de um dragão segue à risca a receita de sucesso dos outros livros
da série.

A série Como treinar o seu dragão soma mais de 750 mil exemplares
vendidos no Brasil. O terceiro filme da franquia Como Treinar o Seu
Dragão está previsto para 2017 e conta com Cate Blanchett, Gerard
Butler, Kristen Wiig e Jonah Hill no elenco.
Dragões: Pilotos de Berk, a série animada baseada nos filmes, é exibida
no canal infantil Cartoon Network. “O livro é incrível. Um desfecho
condizente com esta série eletrizante.” The Guardian.
Acesse aqui a versão completa deste livro

