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Estás atrasado,
Zarzo. Por pouco
não fui atingido.

Mas
majestade...

Eu não vou
dormir com esta

coisa me olhando!
Jamais!

E como a gente
sabe que pode

confiar em você?

Garota, na
situação em que

você está...

Cerca de
duas horas.

Chegaremos antes
do anoitecer.

E quanto tempo mais até
chegarmos a esse lugar? Não

há sequer rastro de civilização
aqui por perto!

Calma, senhores.
Se andarmos mais um

pouco conseguiremos
chegar à vila de que

eu falei.

Não! Você não
foi atingido porque

eu salvei você.

Parem com essa
discussão besta! Usei
magia demais e estou

exausta! Preciso
descansar.

Podemos acampar
nesta clareira, já
que o monstro foi

derrotado.



É melhor
não confiar
em ninguém.

PARTE 2:

Terra Nova



CAPÍTULO 4:

Espólios.



Achei algumas
jóias, talvez de
antigas vítimas.

Nada aqui,
era apenas
uma besta
selvagem,
aparente-

mente.

Não mais! Libertei
Ann e Olav antes
de ajudar vocês.

Quanto
tempo mais

teremos que
continuar com
isso? Quero
voltar para

Taevas.

Impossível,
majestade! Roald e

Mawson se aliaram a
Damian, enquanto os

outros estão presos,
então...

Isso é verdade? Realmente
os libertaste?

E porque Damian
quereria nos
perseguir?

Infelizmente, não
consegui trazer todos.
Ele desconfiaria, estava

obcecado.

Consegui roubar
alguns dos mapas

que ele queria.

Só deu tempo de
pegar alguns, libertar

vocês dois e fugir.

Sim, eles estão liderando
um movimento de resistência

contra Damian. Isso nos
dá alguns dias de vantagem.



Mas temos
que impedir Damian
de chegar à Terra

Incognita! Se
ele-

Acalme-se,
majestade.

Não?! Damian
matou seu pai e

destruiu seu reino!
Você devia...

Eu não tenho nada a
ver com Damian, nem quero
saber de reino nenhum, só

quero ficar em paz!

Quem disse que
vamos ajudar você
a perseguir esse

artefato?

Não importa!
Não tenho nada
a ver com isso!

E como sabemos que
você não está mentindo?

E que mapas
são esses?

Ei, pera lá!

Se eu quisesse fazer mal
a vocês, teria simplesmente

deixado vocês na prisão.

Neles está a locali-
zação de um artefato
que Damian precisa. Se
chegarmos lá antes

dele, podemos-



SIM!

E o quê? Vai
ficar vagando pelo

resto da vida, enquanto
Damian desvenda os
segredos da Terra

Incognita?

Pessoal, vigiem
bem seus pertences
a partir de agora,
pois acabamos de

chegar.



Droga!
Por que

temos que
andar por
um lugar
desses?

Não gosto
dessas

criaturas.

Essas
“criaturas”

são meu povo,
“Majestade”.
Além disso,

quero
apresentá-la

a alguém.

E por que temos
que tomar cuidado?

Seus amigos vão
roubar a gente?

Bem, os goblins
têm um conceito

diferente de
propriedade.

Bem-vindos à
vila goblin da

floresta.

Tem certeza?
Esse lugar me
dá arrepios.

É aqui.

Para um goblin, se
você não consegue

cuidar de suas coisas,
não merece tê-las.



Sou Thelma
Vanadium, filha de
Althan Vanadium,

princesa de Taevas.

Teu pai morreu,
Majestade, és
rainha agora,

portanto.

Zarzo, meu filho, há
quanto tempo não nos
vemos? E quem é esta

jovem humana que
vem com você?

Sou eu,
senhora,

Ciara
zarzo!

Quem está aí?



Por favor,
venham comigo.

Fiquem a
vontade.

Achas que
podemos confiar

nela?

Não sei, mas
estou curiosa para

saber do que se
trata tudo isso.

Você sabe
por que veio
aqui, Thelma?

Zarzo me trouxe,
disse que queria me
apresentar alguém.

Oh,
interessante.



Escolha
quatro cartas.

Leve o tempo
que quiser.



Pronto.
Podemos
começar.



Oh...

A primeira carta mostra
sua raiz. A tempestade mostra

que houve uma grande catástrofe
na sua vida... talvez a morte de

seu pai, que seu cavaleiro 
falou antes.

A segunda carta traz
o cavalo negro, a sombra,

a morte. Há angústias e
incertezas no seu coração.

A catástrofe que a tempestade
mostrou lhe deixou

confusa.

A natureza dessa
catástrofe vai além
do seu controle.

Não...
damian?



A terceira carta, Thelma,
mostra o caminho. No seu

caso é o espelho, que
significa que você precisa
cruzar algumas barreiras.

E vamos à
nossa última

carta.

Não sei se
quero saber o

que tem aí.

O que isso
quer dizer?

Que antes de partir para o
desafio final, você deve vencer
a si mesma. QUando você chegar
diante do desafio final, deverá
olhar para dentro de si mesma

para encontrar a força
salvadora.



Esse é
seu desafio,

garota.

Não fuja
do seu destino,

Thelma.

E se eu me
recusar? Eu não

quero realizar um
grande feito!

Você deve vencer o
espelho para chegar ao

conquistador de mundos.
Deve vencer a si mesma antes

de cumprir seu destino.

Interessante... o
conquistador de mundos

resolve o conflito estabelecido
pela tempestade. Você fará alguma

grande em sua vida, garota,
realizará um grande feito.

O conquistador
de mundos.



VocÊ não
tem que querer
isso, garota.

Tome.

Eu não... eu estou
confusa. Não quero

ir atrás de Damian, não
quero destino nenhum,

senhora vidente.

Ou seja: cedo ou
tarde você vai ter que
encarar seu destino. É
por isso que chamamos

destino, afinal.

QUando esse momento
chegar, aí sim você poderá

escolher o que fazer. Quando
isso acontecer, lembre-se do

que foi dito aqui.

Diferente
dos humanos,
que se dividem

entre
Maskhalox e

Gaius, Nós aqui
acreditamos

em Vípu.

Vípu nos
ensina a

respeitar nosso
lugar no ciclo

natural das
coisas.



O que eu
faço com

isso?

Não tenho certeza
se eu quero isso...

Guarde. Essa
carta guiará

você quando seu
destino chegar.

Um baralho
goblin tem exatamente

o número de cartas que
precisa ter, nem mais,

nem menos.

Mas seu
baralho
vai ficar

incompleto,
Não vai?

Não tenha. a
dúvida é uma

dádiva.

Continua.

Quando você conseguir
abraçar o caos, enxergará

os verdadeiros inimigos.

VocÊ deve duvidar
do mundo, Thelma. Deve
desafiar os poderes
estabelecidos, nunca
deve conformar-se.





Os Goblins
Goblins são pequenas criaturas humanóides de 

pele cinzenta e olhos negros. Embora mais fracos 

que os humanos, costumam ser muito ágeis, o que 

os favorece a agir como ladrões ou punguistas.

Somado a isso, os goblins não possuem conceito 

de propriedade semelhante ao dos humanos. Para 

um goblin, a partir do momento que um indivíduo 

não toma conta de suas coisas, ele não tem mais 

direito a elas. Por conta disso, eles estão o tempo 

todo roubando coisas uns dos outros, criando uma 

espécie de competição entre eles.

Todas essas coisas tornaram a convivência com hu-

manos um tanto conturbada. Os poucos goblins 

que viveram em Taevas no passado foram expul-

sos e passaram a habitar as �orestas próximas.

Goblins são, geralmente, muito religiosos e métodos divinatórios são uma parte im-

portante da sua cultura. O Tarô Goblin é considerado um instrumento sagrado de 

Vípu, deus da sorte, do destino e protetor dos goblins. O baralho goblin não possui 

um número �xo de cartas e existem inúmeras variações nos símbolos de acordo 

com a pessoa que interpreta.

Existe, também, a tradição de doar uma carta à pessoa que tem sua sorte revelada, 

embora esta não seja uma norma entre os videntes goblins. Mesmo aqueles que o 

fazem não fazem isso com todos: doar uma carta é um momento especial, e o viden-

te precisa estar certo de que aquela pessoa é alguém notável.






