


Olá, sou eu. 
Voltei e estou, hum…, 

«reabilitado». Vou 
contar-te um segredinho:

Eu, o ARQUINECROMANTE 
MONSTROX,

posso assumir muitas formas. Desta 
vez, sou uma nuvem; uma nuvem 

tormentosa e trovejante. Assim para 
o pequenita, mas tenho grande 
maldade, e grandes ideias para 

deixar este sítio de rastos! Tu vais 
ajudar-me! Vamos incendiar 

Knighton com o meu novo poder 
especial e ninguém me há de 
travar, hum… a nós! Agora, 

concentra-te e descobre 
como isto vai correr…
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O PLANO PARA
DESTRUIR KNIGHTON

Portanto, tenho poderes novos. Bem, um, na verdade. Im-
plica atingir coisas com o meu relâmpago e torná-las ma-
léfi cas — ato a que darei o nome «malefi car»! E posso dar 
vida às pedras — pim, pam, pum! Tenho um plano para 
fazer este reino pagar caro, e vou contar-to (sei que estás 
mortinho por saber). Trata-se de… rufar de tambores… a 
minha palavra favorita… D-E-S-T-R-U-I-Ç-Ã-O!
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REINVENTA-TE
(COMO O JESTRO)

Em primeiro lugar, preciso de um homem no terreno, e 
pode ser o meu amigalhaço Jestro! Até tenho saudades da-
quele palhaço de chapéu mole, se calhar malefi quei-o de-
mais. Pronto, na boa, é só afeto… mais ou menos. Tenho de 
garantir que o meu plano à prova de bala para conquistar 
Knighton fi ca registado, e isso é a função do palhaço. Isto 
é O Livro do Monstrox, mas eu sou uma nuvem, não tenho 
mãozinhas, pois não?

Vamos começar com uma aula de História: vou contar a 
lenda de toda esta maldade. O Jestro escreve tudo, confor-
me me vou recordando da minha grandeza de outrora…
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CONHECE A TUA HISTÓRIA 
Quando eu e o Merlok estávamos no Conselho dos Feiti-
ceiros, aquele Mer-idiota só queria magia «em benefício da 
humanidade». Eu descobria a magia negra que me parecia 
muito mais poderosa — e interessante! Era ótima e fez de 
mim o mau rapaz que hoje sou. Embora atualmente seja 
uma nuvem…

Estou a divagar. Lentamente, comecei a usar magia ne-
gra para virar todo o Conselho dos Feiticeiros para o mal, 
mas aquele tanso do Merlok não gostou da ideia e isso deu 
azo a…
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… uma briga enorme! Estava eu para mostrar a alguns ca-
valeiros de calças brilhantes o meu imenso poder, quan-
do o feiticeiro usou o feitiço mais potente que encontrou. 
Arrasou comigo e com os meus monstros! Caramba, que 
não teve mesmo graça nenhuma.
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Foi assim que acabei em li-
vro. O Merlok transformou-
-me numa resma de livros 
maus, mas o Jestro ajudou 
a recompor-me e a tentar 
assumir forma humana!

Todos sabemos como acabou mal! Mas não se pode acabar 
com um Monstrox mauzão, portanto cá estou eu! Eles nem 
adivinham o que por aí vem, porque o Merlok esqueceu-se 
de uma coisa que escondi há uns anos. Uma coisa que fará 
de nós IMPARÁVEIS! Vamos então divertir-nos, outra vez!
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COLECIONA
PODERES PROIBIDOS

A fase seguinte no meu plano maléfi co é colecionar Poderes 
Proibidos. Até choro lágrimas de alegria e fogo só de pen-
sar nisso! Naquele tempo, os medricas do Conselho dos 
Feiticeiros não queriam que eu me metesse em poderes ne-
gros, e pegaram neles e transformaram-nos em pedras, que 
esconderam em Knighton. Estão guardados pelos possan-
tes Roguls que vão ajudar a liderar o nosso maléfi co exér-
cito de pedra. Se descobrirmos bastantes agora, poderemos 
lançar uma força maléfi ca de EXCELÊNCIA.
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