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Ninguém gosta tanto de livros como o Livro dos Monstros — 
come todos os que lhe aparecem à frente! Se pudesse,  

até comia este livro de histórias. Assim ficaria a saber o que 
se esconde na Floresta Sinistra, quais os livros misteriosos  
que se encontram na Real Academia, e ainda aquilo que  

um cavaleiro faz para evitar trabalheiras! Sorte a tua,  
não precisas de comer este livro — basta lê-lo para  

saber tudo isso e muito mais… 
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FORTREX, 
DOCE 

FORTREX!

Quando um reino corre perigo, os cavaleiros entram 
logo em ação, mas, neste caso, não são cavaleiros 
normais, são os heróis LEGO® NEXO KNIGHTS™! Estes 
cavaleiros usam magia digital e viajam em estilo na 
Fortrex — a fortaleza rolante mais blindada de sempre! 
Tem tudo o que um cavaleiro possa sonhar. Vê com os 
teus próprios olhos!

A Fortrex tem uma sala 
de treino onde podes 
treinar o quanto quiseres, 
e uma edição especial de 
colecionador do Código 
dos Cavaleiros.

Há um arsenal maravilhoso 
digno de princesas que 
preferem entreter-se a travar 
batalhas em vez de ouvir 
trovadores!

Uma cozinha espaçosa onde 
o Chef Éclair, mestre cozinheiro 
genial, prepara os seus famosos 
suflês!

Um salão elegante 
com uma poltrona 
superconfortável para 
relaxar quando não 
apetece fazer nada.

O melhor ainda é a enorme 
televisão de ecrã plano e uma 
consola de jogos espetacular!A Fortrex também é o quartel-general de um 

feiticeiro cibernético que faz carregamentos digitais 
de NEXO Powers nos escudos dos Cavaleiros!
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AS HISTÓRIAS 
SÃO MESMO 

ASSIM!

Quando existe um reino onde os habitantes vivem 
bem e felizes para sempre, aparece sempre 
alguém a querer estragar tudo! Nalguns casos, 
mais do que um indivíduo! Quando um deles 
tem um exército mágico, e o outro tem 
um bastião maléfico sobre rodas, 
sabe-se lá o que irá acontecer!



TRABALHEIRA-
-TREX
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— Está aqui um cheiro esquisito — disse o Lance 
Richmond, enquanto recuava e tapava a cara com 
as mãos. — Os Richmonds cheiram sempre a mel 
e a lilases.

O Clay parou de olear o seu veículo na Doca de 
Manutenção de Veículos dos heróis NEXO KNIGHTS.

— Pois, um recipiente de lixo pode muito bem 
cheirar a novidade, novidade… lixo — disse o Clay. 
— Por isso é que preciso que leves o lixo lá para fora.

O Lance ficou a olhar para o caixote do lixo e depois 
virou-se para o Clay para refilar outra vez.

— Já te disse que ainda fico malcheiroso se mexer 
nisso? 

O Clay, aborrecido com a atitude do Lance, falou 
com toda a calma.

— Tu disseste que hoje estavas disponível para me 
ajudares nos trabalhos. Levar o lixo para a rua é um 
trabalho bastante simples, quer te apeteça, quer não.

— Só não quero cheirar a lixo — suspirou o Lance, 
a atar o saco do lixo e a correr para a rua.

Três segundos depois, voltou a correr e disse:
— Quando eu disse que ajudaria, não fazia ideia 

que seria preciso fazer tantas coisas.
O Clay abanou a cabeça. 
— Tu estás a ajudar-me há três minutos, no 

total, Lance.
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— Ah, então estamos despachados? — perguntou 
o Lance.

— Negativo — respondeu o Clay.
— Porque é que tenho de fazer isto? Não temos 

escudeiros bots para estas coisas? Quer dizer… por 
isso é que eles são… escudeiros bots, não é?

Mais uma vez, o Clay abanou a cabeça e começou 
a encher o caixote com os trapos que tinha usado.

— Acabei de o esvaziar e agora estás a enchê-lo 
outra vez — queixou-se o Lance. — É uma trabalheira 
sem graça nenhuma.

— Trabalhar fortalece o caráter — disse o Clay, 
a voltar à manutenção. — O teu Cavalo Mecânico 
precisa de revisão. Porque é que não começas já?

O Lance foi a arrastar os pés para o Cavalo Mecânico.
— Caráter? Eu sou um Richmond. Posso comprar 

o caráter que me apetecer. — Ele baixou-se e fingiu 
inspecionar o seu Cavalo Mecânico.

Tendo acabado o trabalho no seu veículo, o Clay foi 
ver como estava o do Lance.

— Plastifiquei esta lista de inspeção de 57 alíneas 
para o teu Cavalo Mecânico — disse ele, passando a 
comprida lista ao Lance. — Hás de reparar que «Fazer 
espelhos cintilar» consta das alíneas 21, 39 e 57. — O 
Clay fez um sorriso sabedor. — Sei que gostas muito de 
olhar para o teu reflexo impecável. O que te parece?

O Lance ficou cabisbaixo só de ver a lista. 
O trabalho duro era coisa que não lhe caía nada bem.

O Clay salientou que a lista tinha duas páginas.
— Ora, bolas… mais uma página inteira de 

trabalheiras — disse o Lance, a esticar o polegar para 
o Clay num gesto sarcástico.

— Ótimo — disse o Clay. — Vou enxaguar os 
conversores. Já cá volto para ver como estás.
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O Lance ficou amuado e o Clay saiu da Doca de 
Manutenção de Veículos da Fortrex.

— Número um: Limpar o filtro de partículas da 
propulsão do planador — leu o Lance com um gemido 
enorme. — SE-CA! Estou demasiado ocupado a ser 
adorado pelo povo para fazer isto tudo.

O Lance decidiu ir a casa dos pais, onde teria uma 
dúzia de escudeiros bots a fazer todas as 57 alíneas da 
lista de inspeção. Saltou para cima do Cavalo 
Mecânico e saiu da doca.

— Isto tem muito mais graça do que estar com 
o Clay a trabalhar — pensou o Lance, a acelerar pela 
paisagem campestre.

Inclinou-se numa curva particularmente apertada e 
ouviu um BA-TOMP bem alto… flapapapap! 

O Cavalo Mecânico caiu para a frente 
na estrada e só parou quando 

embateu numa árvore grande.
O Lance desceu do Cavalo 

Mecânico e verificou se havia 
estragos.

— Ainda bem que estou bem — disse ele a ver se 
estava inteiro. — Nem um cabelo fora do sítio.

— O que é que te aconteceu? — perguntou o Lance 
ao Cavalo Mecânico, a mirá-lo de alto a baixo. Depois 
tentou ligar o motor, mas o motor só se engasgou 
e deitou fumo.

O Lance desistiu, sacou do telemóvel e marcou um 
número.

— Olá, papá. Queria fazer-te uma visita, mas 
o Cavalo Mecânico deixou-me ficar mal. Podes mandar 
alguns escudeiros bots para me levarem?

O Lance olhou em redor do campo deserto e 
começou a ter maus pressentimentos por estar ali 
sozinho. O telefonema para o pai já tinha sido há mais 
de meia hora.
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Naquele momento, o Livro dos Monstros e o Jestro 
irromperam da floresta e apareceram à beira da 
estrada. Viram logo o Lance, assim desamparado.

— É preciso um berloque? — perguntou o Jestro, 
com a mão por cima do Livro dos Monstros. Puf! 
Da boca do Livro dos Monstros saiu um berloque 
qualquer.

— Um berloque? — ralhou o Livro dos Monstros. 
— Eu disse «Vamos fazer-lhe uma surpresa» e tu dizias 
«É preciso um reboque?» e saltávamos-lhe em cima.

— Pronto, está bem. Mas eu não queria ajudá-lo 
— lamuriou o Jestro.

— Nós não vamos ajudá-lo, seu palerma de 
encarnado e roxo, encarnado e roxo! — retrucou 
o Livro dos Monstros. — Nós vamos capturá-lo!

— Ah, boa ideia! — exclamou o Jestro. Passou 
outra vez a mão por cima do Livro dos Monstros 
e apareceu uma fornada de Globlins.

— Lindo: trabalheiras, um Cavalo Mecânico 
avariado e, agora, monstros — disse o Lance, 
enquanto se preparava para a batalha. Sacou da lança 
e atirou-se contra dois Globlins. ZÁS, CATRAPÁS! 
Depois girou sobre os pés e bateu num Globlin atrás 
de si.

— Uiii, ficas tão giro a lutar — comentou o Livro 
dos Monstros. — Mas também devias olhar para cima 
de vez em quando.
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Um Bloblin largou-se de uma árvore ali perto. Atrás 
dele, abriu-se um paraquedas grande que desceu 
preguiçosamente.

O Lance riu-se.
— Têm de ser mais rápidos do que isso para me 

apanharem de surpresa.
O Burnzie lançou-se para a arma do Lance, tirou-lha 

da mão mesmo quando o Bloblin paraquedista 
aterrava em cima do Lance, embrulhando-o no 
paraquedas.

— Ena, pá! Apanhámos um cavaleiro! — O Jestro 
até deu vivas quando o Burnzie pôs o Lance ao 
ombro, embrulhado no paraquedas.

— Não sei bem se este já estará no papo! — 
anunciou o Clay a chegar na sua Espada Ribombante, 
toda brilhante.

— Ai, está, está — disse o Livro dos Monstros. 
— Aquilo é como um papo. Lá está ele.

— Por pouco tempo — bradou o Clay com todo 
o heroísmo, a derrapar e a saltar do veículo. Depois 
ergueu o escudo bem alto.

— NEXOOOO KNIGHTS!
— NEXO Power — disse o Merlok 2.0 conforme 

uma onda de digimagia se formava no céu acima do 
escudo do Clay. — Enxame de Traças!

Formou-se um enxame de traças de digimagia por 
cima do escudo do Clay, a assinalar o 
descarregamento e a energizar a espada. O Clay 
saltou no ar, deu uma cambalhota e aterrou perto do 
Burnzie. Depois apontou a espada na 
direção do Lance e 
lançou o Enxame de 
Traças mágico sobre 
o paraquedas. Voou 
na direção dele 
uma traça gigante 
a espalhar poeira 
cintilante por todo 



o lado e a devorar rapidamente o tecido. O Lance 
começou a saltitar.

— Insetos — gritou ele, um pouco assustado. — 
Porque é que tinham de ser insetos!

— Odeio aqueles Cavaleiros NADA e os NEXO 
Powers deles — disse o Livro dos Monstros ao Jestro, 
quando já batiam em retirada rumo à floresta.

— Pois é! — queixou-se o Jestro. — É cá uma 
trabalheira tentar derrotá-los!

— Aquele Moorington, então, é do piorio — disse 
o  Livro. — Sempre tão organizado e preparado. 
Só me apetece vomitar um monstro. Mas agora, não. 
Tenho um nó no estômago.
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Mais tarde, de volta à Doca de Manutenção, o Clay 
saiu de baixo do Cavalo Mecânico do Lance e chamou:

— Laaaance.
— Ainda estou a pentear o cabelo para tirar 

a poeira mágica — respondeu o Lance, que, na 
realidade, estava só ao espelho a passar «tempo de 
qualidade» consigo mesmo.

— Estive a ver o motor — disse o Clay. — Acho que 
avariou por causa deste filtro sujo.

— Parece-me altamente provável — concordou 
o Lance. — Reparei na sujidade ainda antes de sair 
com o Cavalo Mecânico.

O Clay cruzou os braços e fez um olhar de censura 
ao Lance.

— Já sei, já sei. Se tivesse trabalhado bem nele, 
o meu Cavalo Mecânico não se teria avariado.

— Não é só isso, Lance — acrescentou o Clay.
— Tens de cuidar como deve ser de todas as tuas 
coisas para elas cuidarem de ti.

— Está bem, eu sei. Admito que tens razão, 
e também é do senso comum da sabedoria popular 
— respondeu o Lance.

O Clay continuava a olhar para ele.
— Pronto, já percebi — admitiu o Lance. 

— Trabalhar é… importante.

— Lance, ainda bem que finalmente caíste em ti 
— disse o Clay, orgulhoso. — Graças à minha 
vigilância constante, os meus veículos estão sempre 
na melhor forma.

— Também sei apreciar isso — disse o Lance. — 
A propósito, posso levar a tua Espada Ribombante 
para ir ao cinema esta noite?
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