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Ergam-se,
homens! É chegada

a nossa hora!

Nem os deuses dos
céus, nem os piores demônios

do inferno tirarão isso de
nós! Hoje, venceremos os

próprios deuses!

Pois a partir de hoje, uma nova
era começará nesta terra. Uma era
de magias e riquezas para todos.

Uma era onde cada um de vocês será
um nobre, onde não haverá fome,

doenças ou guerras.

Hoje vocês enfrentarão
o maior desafio de suas vidas,
soldados! Desafio esse que
não derrubará vocês, mas 

colocará seus nomes
na história!



Entreguem-se, soldados!
Homens! Entreguem-se à fúria!
Rasguem a realidade com suas
espadas! Perfurem o universo

com suas lanças!

Shiu! O general
Mawson tem total

confiança nele, ele
certamente sabe o
que está fazendo.

Esse cara acabou de
dar um golpe de estado e
já leva a gente para uma

batalha dessas?

Sem dúvida ele é
um cara persuasivo,
não é? Chego a ficar

comovido.

Não se rendam!
Esqueçam o medo,

Esqueçam a fé.
Entreguem-se à fúria!

Esqueçam de si mesmos
e alcançarão a

vitória!

Atrás destas
portas existem perigos
inimagináveis... talvez o

maior desafio de
suas vidas!

Mas vocês
não devem temer,
pois o inimigo tira
forças de seus
medos, de suas

dúvidas e de seus
devaneios.



Hoje
mataremos
um deus.



PARTE 2: Terra Nova

CAPÍTULO 6:

Hic Svnt Dracones.



No solstício de inverno,
o sol nasceria exatamente

entre aquelas duas montanhas.
Seguindo essa lógica...

Talvez
eu consiga

ajudar.

TrÊs dias! Três
malditos dias!

Faz três dias que
estamos perdidos

nesta maldita
trilha.

Não estamos
perdidos, Thelma,
estamos seguindo

as instruções
do mapa.

Mas essas instruções
deveriam ser seguidas no solstício
de inverno. É um tanto complicado

achar esses lugares em plena
primavera

Estamos próximos.
a entrada secreta

deve estar em algum
lugar por aqui.



Finalmente!

Eu que
o diga.

O plano de Damian
era invadir por aqui,
mas felizmente eu

encontrei este
mapa antes.

Sim, aparentemente
isso vai dar direto
nos aposentos do

deus-dragão.

Não sei bem se
me sinto confortável

com essa ideia...

E esta
passagem leva a
gente direto pro
dragão, é isso?

clin
c



zuft

zuft

zuft





Humanos?
Quem diabos
são vocês?

Não tenho tempo
para enigmas. Tragam

o aríete.

Enfim, Allen,
Hoje é o dia em

que a humanidade
derrotará os

deuses.



Você tem que
nos ouvir, senhor

dragão!

Faça suas
preces, lagarto

maldito, em breve
te mandarei para

o inferno.

Damian está
atrás de um artefato.

Estamos aqui para
impedir que ele

o roube.

Sim, uma
espécie de

pedra mágica. Ele
precisa disso

para completar
um ritual.

O que
foi isso?

Damian.
Ele já está

aqui.

Umpf. Jamais
um ser inferior

como um humano
seria capaz de me

derrotar ou tomar
qualquer coisa

de mim.



Mas...
mas, senhor

dragão-

Agora! Andem
com isso, seus

vermes!

Silêncio!

apenas
Observe,
humano.

Força,
homens!
Força!



Finalmen-

Manobras
de evasão,

agora!





Diabos,
o qu-



NHAC



Reagrupem-se!
Defendam-se,

defendam-se!

Ataquem!





Ah... explêndido!

A pedra-chave
da terra dos

deuses!

Continua.





Os Deuses de Terra Incognita

Allen, o Deus-dragão
Um deus poderoso, vingativo e orgulhoso. Seu nome está asso-
ciado a poder, nobreza e fúria. É o único deus que ainda pode 
ser visto vagando pelo mundo.

Gaius, deus da Morte e da Magia
O nome de Gaius está ligado à morte, à magia e ao conhecimen-
to. Seu culto foi proibido por todo o reino de Taevas por conta 
de diversas séries de crimes envolvendo seus seguidores.

Maskhalox, deus da Guerra e da Justiça
Maskhalox é a divindade mais amplamente cultuada em Taevas. 
Seu nome é associado às batalhas honrosas e à justiça. Seu culto 
começou a crescer quando o Rei Althan assumiu o trono após 
uma sangrenta guerra civil.

Muntork, o Grande Deus-Lobo
O Deus-lobo está ligado à sabedoria. É cultuado principalmente 
entre o povo lobisomem, fora dos limites do reino de Taevas. É 
considerado, entre os humanos do reino, uma das divindades 
mais misteriosas.

Vípu, deus da Natureza
Vípu está conectado à natureza e às artes e é principalmente cultu-
ado pelos goblins. Alguns dizem que ele ainda vaga pelo mundo, 
como Allen, mas os relatos são confusos e pouco con�áveis.






