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Não acha um
tanto cedo para

comemorar,
senhor?

E o que lhe
faz pensar que
o rei acreditaria
na sua história?

Um brinde à
nossa mais recente

conquista

glup

glup

glup

Não seja tolo,
Louis. Já temos a

garota. A essa altura,
um mensageiro deve

estar levando nossa
carta ao rei.

Meus guardas capturaram
a princesa em flagrante

praticando artes proibidas.
Isso sem falar na destruição

que ela causou na região.

Nos meus
domínios,

Louis.



Agora
chega de

tolices, tenho
que falar

com nossa
prisioneira.

E quanto à
velha bruxa e o
guarda real?

Levamos ambos.
Certamente o rei
dará a eles o fim

que merecem.

Venha,
Zarzo.

Prepare-se, meu
caro, em breve

estaremos matando
dragões.



PARTE I: Terras Irradient

CAPÍTULO 2:

Masmorras.



Olá,
Princesa.

Certamente isso não
passa de um engano, alteza,
mas meus guardas afirmam
ter visto você praticando
artes proibidas dentro

das minhas terras.

Exijo saber
o que está

acontencendo
aqui!



Nós dois sabemos que
essas acusações não

passam de mentiras, certo?
Você certamente foi enganada
pela velha bruxa, mas agora

nós pegamos ela, certo?

Eu...

Não!

Não precisa
se explicar,

alteza.

Só os deuses
sabem porque os

aldeões nunca
a denunciaram.

Além disso, jamais passaria
pela minha cabeça que a princesa
do nosso amado reino estaria de
alguma forma envolvida com uma

criminosa como Sithri.



Até mais,
não precisa
agradecer.

Não queremos de
forma nenhuma questionar

a honra de nosso rei
e sua corte, certo?

QUero dizer,
ela não...

Acalme-se,
princesa.



E como poderia
piorar? O rei está

cada vez mais paranóico
com a prática de

bruxaria. ENfrentar
essas acusações é

suficiente para
colocar-nos

na forca!

Acalme-se! Se o rei
não confiasse em você,
não o colocaria para
cuidar de sua própria

filha. Você tem menos a
temer do que eu.

Ei, Sithri.
Poderias usar tua
mágica para nos

tirar daqui?

Exato. Portanto,
nada de mágicas

por hoje.

De qualquer forma, se
quiser orar à Maskhalox

por justiça, pode ser
uma boa ideia.

de fato, Sithri,
tu tens razão. O

rei não condenaria
à morte sua própria
filha e seu humilde

guardião.

Não acha que
já estamos encren-
cados o suficiente,

Danaos?

Risca risca
risca

Risca

risca

risca

Risca

risca

risca

Risca

risca

risca

Risca

risca

risca

Risca risca



Alto!



Damian Coheed, senhor
de terras, acompanhado

de Thelma Vanadium,
princesa do nosso reino.

Certo.
O Rei deve

recebê-los
em breve.

Podem
passar.

Somos a comitiva
de Damian Coheed. Estamos

aqui para uma audiência com 0
Rei Althan solicitada por meio

de uma carta entregue
previamente.



Maldito!
você disse...

Todavia, meu bom rei,
tenho certeza que uma
acusação dessas seria

deveras precipitada.

Majestade.

Levante-se Damian,
e explique o que

está acontecendo aqui,
em nome de nosso
justo deus e seu

machado.

Vossa majestade Não sabe o
quanto me dói dizer isso, 
mas meus guardas,
assim como parte
da população,
viram vossa
filha
praticando
magia nas
minhas terras,
juntamente
com uma bruxa
já conhecida,
Sithri, e
aos olhos
de seu
protetor,
Danaos.

Eu jamais cogitaria
colocar a honra de nossa
majestade, de sua família e

de seu reinado em risco.



Majestade?

no entanto, não
posso deixar de

pensar na proteção do
povo que vive em minhas
terras. Faço, por isso,

uma proposta:

Peço à vossa
majestade a mão da

princesa em casamento.
Assim poderei proteger

tanto vossa filha, quanto
minha população. Prometo
que cuidarei para que ela
fique bem longe de Sithri
e de outros praticantes

das artes negras.



Sim.

Bem...

Sua proposta é bastante
ousada, Damian. Não sei

exatamente o que você está
planejando, mas devo
discutir isso com os
membros da corte.

E você, Thelma,
encontre- me em meus
aposentos dentro de

uma hora. Temos muito o
que conversar.

Ingwar, cancele
as próximas audiências.

Damian terá sua resposta
até amanhã.



Então,
Thelma.

Mas
pai, eu-

Você tem noção dos
problemas que está causando ao

nosso reino? Sithri é uma criminosa
e ela só está viva ainda por causa

de uma promessa que fiz à
sua mãe.

Silêncio! A confiança
do povo no meu reino está

abalada. Se uma história como
essa chegar à boca do povo,

tenho medo do que pode
acontecer.

E sobre a
proposta de

Damian, filha?



Não vou obrigá-la
a casar com ele. Ainda
assim, ele é um nobre

influente e nos
tem na mão.

Agora, cabe a você
decidir se vai fazer esse
sacrifício pelo reino e

pela nossa família.

Sim,
pai?

Tudo bem, a
bruxa vive, mas
ficará presa

desta vez.

se eu fizer
isso, pai, você

promete que deixa
Sithri viva?

Você me
decepcionou,

Thelma. Eu nunca
esperaria
isso de
você.



Eu sabia que
poderia encontrá-lo

aqui, velho lobo.

O que você
quer aqui,

Damian?

Nem mais uma
palavra sobre
isso, Damian!

Seu
maldito, eu-

Teimoso como
sempre, não é,
“majestade”?!

Desculpe, Majes-
tade, não queria

aborrecê-lo.

Vamos juntos em
busca da Terra

Incognita, Althan! Você
tem os mapas, juntos

podemos-

Mas tenho certeza
que se sua esposa

ainda estivesse aqui, ela
pensaria diferente,

não é?

Vim falar de outra
proposta, Lobo. Aquela
que fiz antes de você

se tornar rei.



Mestra
Sithri...

Diga,
criança.

Não chore, criança,
não chore.

Não me peça isso,
mestra, não consigo.

Vou me casar com
Damian. Meu pai prometeu

livrá-la da forca se
eu fizer isso.

Já estou velha, Thelma,
não precisa se preocupar

comigo. Nâo jogue sua
vida fora por minha

causa.

Não faça isso, Thelma! Damian é uma
velha raposa, ele certamente tem algum

plano. Ele não faria uma proposta dessas
se não estivesse tramando algo.

Mas mestra, eu
não posso deixá-la

à mercê dos guardas!
Nem com sua magia você

conseguiria escapar.

Seu pai deixou
você me ver?
Parece que o

coração do velho
lobo está

amolecendo.

Heh... parece que
estou vendo sua

mãe em você.



Como estou,
Louis? Magnífico,

senhor.

Que entre
a noiva!



Continua.





Existem algumas perguntas que, até hoje, não possuem respostas satisfatórias. Per-

guntas que se localizam nas fronteiras do conhecimento humano: de onde viemos? 

Quantos universos existem? Como surgem as ideias?

Muitas teorias cientí�cas e religiosas vieram de tentativas de explicar essas pergun-

tas e outras coisas que iam além da nossa compreensão, todas elas recheadas de 

momentos criativos, desde o Inferno de Dante até a Teoria das Cordas. Por isso, acre-

dito que o desconhecimento pode ser uma ponte para um mundo ideias fantásticas. 

Naturalmente, isso também vale para a �cção.

Quando Thelma e Zarzo surgiram, rascunhados em um papel durante uma sessão 

de RPG, não passavam de personagens desconhecidos, inexplorados, inexplicados. 

A minha necessidade de entender quem eram aquelas pessoas, quais eram seus de-

sa�os, defeitos e qualidades, me motivou a criar conexões e histórias que explica-

vam esse mundo novo.

Algumas perguntas começaram a ser respondidas nesse capítulo, enquanto outras 

ainda estão por vir. Agora, vamos em frente, explorando, descobrindo e ampliando 

as fronteiras do nosso conhecimento, pois sempre haverá uma nova descoberta a 

ser feita, uma Terra Incognita a ser explorada.

Ahoy!






