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1. Termo em latim para "terra desconhecida", utilizado na cartogra�a 
para assinalar regiões nunca mapeadas ou documentadas.

2. Campo de conhecimento novo ou inexplorado. 



Foi num rascunho descompromissado durante uma sessão de RPG que surgiu a 

semente do que viria a se tornar esta HQ: Terra Incognita. A mestra, minha namora-

da, descrevia algum perigo iminente, enquanto eu, desatento, rabiscava uma simpá-

tica princesa e um goblin atrapalhado. A ideia evoluiu e se tornou um problema mo-

numental, pois uma série de cenas desconexas envolvendo aqueles dois pequenos 

personagens surgia na minha cabeça, pedindo para serem trabalhadas e organiza-

das. Assim, decidi me lançar à empreitada de, sozinho, escrever, desenhar e produzir 

um quadrinho, do começo ao �m.

Evidente que “sozinho” é apenas força de expressão. DI�cilmente eu teria saído do 

lugar sem o auxílio de minha namorada, Fernanda Cizescki, de meu grande parceiro 

e amigo, André Paes - sempre honestos ao demonstrarem sua opinião sobre os 

rumos da trama e do trabalho como um todo - e sem minha mãe, que sempre me 

incentivou a escrever e desenhar.

Esse início me levou a explorar algumas terras incógnitas, mas a busca não acaba 

aqui, ainda existem muitas terras a serem descobertas. Partiremos rumo aos próxi-

mos capítulos depois de uma pequena pausa para reabastecer os mantimentos de 

viagem.

Ahoy!



em nome do
Rei Althan Vanadium e
do exército imperial

de Taevas...

...Sob a bênção
do grandioso
Maskhalox...

...e sob os
olhares de
todos aqui
presentes,

eu o declaro
culpado pelos

seguintes
crimes:

Prática de magia,
adoração ao deus

maligno Gaius,
violação de
túmulos...



...perturbar
a ordem pública e
colocar em risco

a vida...

...a integridade
e a honra do
nosso reino.

Uma princesa não
deveria presenciar
tamanha violência.

Você fala como
se minha vez fosse

chegar. Não vai acon-
tecer, Danaos.

Tem alguma
coisa a dizer em

sua defesa?

Princesa,
todos

os bruxos
do reino...

Princesa...

Shiu, agora
vem a melhor

parte.

Olhe e
aprenda,
meu caro.

Sim,
tenho.



Impressionante,
Danaos! Este

homem fala bem
para um camponês.

Pois bem:

Vim de uma família
humilde e tradicional,

e todos nós
praticamos magia faz

muitas gerações.

quando o Rei Althan
acabou com a guerra civil
e coroou-se rei, muito se

falou sobre o fim do
sofrimento e o início de

um mundo de justiça.

Agora estou aqui, sendo
julgado em nome do nosso

Rei diante de um bando de
hipócritas que acreditam que
a magia é a causa de todos

os males do mundo.

Digo-lhes uma coisa:
Estão cegos! A desgraça

voltará a cair sobre este país
em breve, trazida de dentro,

como uma doença.

Que minhas
palavras fiquem

registradas
diante de vocês.

Apenas o fogo
trará a luz

para este país.



Pode abrir
o alçapão.

*UHNG*
*GASP*

...

PARTE I:

Terras Irradient



CAPÍTULO 1:

A lei do povo.



Um enforcamento?

Sim, mestra
Sithri, vi com meus
próprios olhos.

Certo, criança,
você já disse.

E eu já disse mil
vezes: me chame de

Thelma apenas.

Ora, mestra, meu
pai é o rei deste lugar,
ele não me enforcaria.

Na verdade, Nem
desconfia de nada.

Agora vamos
para a nossa
lição de hoje.

Sim,
mestra.

Devo lembrar-te,
alteza, que teu pai

não gosta que saias
do castelo.

Não temos
muito tempo,

portanto.

As coisas
estão cada

vez mais
difíceis para
nós magos,

não é,
alteza?



A magia é como
uma marionete de

energia:

Agora
tente você.

Isso é
fácil, mestra!

Viu só?
Não é
difícil.

...Acabar
perdendo o
controle!

Thelma, não
brinque com toda
essa quantidade
de poder mágico 
ou você pode...

Certo.

Vê?!

Retirando a
energia do ar,

consigo moldá-
la em outras

formas.



Senhor.

Você perdeu o
juízo, menina? Eu
disse pra tomar

cuidado!

Vá lá, eu
quase consegui!



Ora, ora... se não é
nosso amigo Zarzo. O quê
traz você aqui, meu jovem?

Permissão
para me retirar,

senh-

Concedida. Vá
logo embora, seu

trabalho está
feito.

Ah, o doce
sabor da vitória
que se aproxima.

A filha do
rei possui um

segredo, então.

As peças
estão começando
a se encaixar, meu

caro Zarzo.

A garota foi vista
praticando magia
com sua mestra.

Houve uma
explosão
moderada.

Nenhum ferido,
aparentemente.



Cof, cof.

Cof, cof.

Droga, já
estão aqui!

Você está fazendo
suas bruxarias de

novo, não é?

Abra a porta,
não queremos
problemas por

sua causa!

Sithri?
Você

está aí?

Mas-

Thelma! Alguém
pode ter ouvido

isso. Esconda-se!

Agora!



Vamos
derrubar

essa porta
maldita!

Vou contar
até três!

Vão embora! Não
tenho assuntos pra
tratar com vocês!

Você deveria
se esconder

também, Danaos.

Não. Meu dever é
proteger a princesa.

Faça como
quiser, então.

Abra logo
ou vamos
derrubar
a porta!

Um!

DOIS!
TRÊS!



Não posso
acreditar...

...Até a guarda real
está metida nisso. Não podemos

deixar isso
barato!

Vamos
pegá-los!



Tenho que
ajudá-los...



Vejam só isso! até a
nossa princesa, corrompida
por estas forças malignas!

 Não podemos aceitar
uma traição dessas!

Thelma...

Sou sua
princesa,

vocês é que
são os

traidores
aqui.

Parem
com isso!

fzzzz



Thelma, não!

fz
z

fz
z

Não vou aceitar ordens
de uma criaturazinha

petulante como você!
Vamos pegá-la!

Ataquem!



AAAAAAAH!



Vamos fugir
daqui, mestra.

Mas eu...

Thelma,
sua idiota!

VocÊ tem noção
do que fez? estamos

condenados!

Desculpe, mestra,
por te salvar de

um espancamento!

Silêncio! Vamos
logo antes que

apareça mais alguém.



Continua.






