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Thelma
Thelma é princesa do reino. Ela secretamente estuda magia, 
mesmo sendo algo proibido por decreto do próprio rei, seu 
pai. Após ser descoberta, foi forçada a se casar com Damian 
para proteger sua amiga e mestra, Sithri.

Sithri
Uma velha bruxa que vive na capital do reino. Ela ensina magia 
à Thelma, mas atualmente está presa nas masmorras do caste-
lo por ter sido descoberta junto com a princesa.

Danaos
Guarda-costas pessoal de Thelma. Um homem jovem, mas 
muito sisudo e formal.

Damian
Um nobre in�uente da capital e antigo conhecido do rei 
Althan que o chantageou para casar-se com Thelma e 
colocar-se na linha de sucessão do trono.

Zarzo
Guarda-costas de Damian. Um goblin frio e silencioso.

Althan
Rei de Taevas e pai de Thelma. Foi responsável por banir a 
magia do reino de Taevas.

Personagens



Louis
Um nobre menor. É o braço direito de Damian, mas costuma 
apresentar contrapontos às suas ideias.

Ingwar
Principal conselheiro do rei Althan, um guerreiro veterano que 
se destaca por sua capacidade estratégica.

Olav
Chefe do exército do reino de Taevas. Um guerreiro honrado e 
orgulhoso, porém jovem.

Ann
Membro do conselho real de Taevas. Era a guarda-costas parti-
cular da rainha quando esta ainda era viva.

Mawson
Membro mais novo do conselho real. Um guerreiro competen-
te e ganancioso.

Roald
Outro membro do conselho, Roald é naturalmente descon�a-
do, mas é um bom administrador das �nanças do reino.

Personagens
Secundários



Que ótimo, o
conselho Real
Todo reunido.

Bom dia,
senhor.

Bom dia,
Louis.

Bom dia,
cavalheiros.



Olá,
Damian.

Bom dia,
Roald.

Até quando você
pretende ficar no castelo,
Damian? Já não é hora de
voltar para seus domínios

com sua esposa?

Danem-se os
costumes, Damian!

VOcê já causou
inconvenientes

demais!Ora, não tenho pressa,
majestade. É um castelo
adorável e os costumes

dizem que posso ficar aqui
por dez dias, não?

Não parece
feliz em me ver,

majestade.

Ou você está
me tratando assim

porque minha
presença te lembra

dela, Lobo?

Não diga isso, querido
Althan. Isso não é jeito de

tratar um velho amigo.

Tenha calma,
majestade.

Bam



Já chega,
maldito! Você não

tem o direito de falar
da minha esposa.

SUa esposa,
no entanto, não
teve tanta sorte,

não é?

Eu já tolerei demais
suas bobagens, Damian.

Pegue suas coisas e suma
deste castelo antes que

eu te mate!

Bem, pelo menos
teve a sensibilidade

de me ameacar
antes, não é?

Mataria
um velho

companheiro,
Althan?



PARTE I: Terras Irradient

CAPÍTULO 3:

Entre lobos.





Magnífico!

Você está
bem, senhor? Sim. Rápido,

traga meus
guardas.



Não podemos
deixá-los atacar o

rei. Serão acusados
de traição se
fizerem isso.

Lá estão
eles! Ajudem

Damian!

O que
significa

isso?



ficou
louco,

Ingwar? O
rei se trans-
formou num

monstro
descon-
trolado!

Temos que
detê-lo!

ROald, ele ainda
é nosso rei.

Absurdo! Não vou ficar
aqui parado sob ordens de

uma criatura abominável
como essa!

Pois bem, terá
que passar por

mim primeiro.
Até que enfim, suas

bestas preguiçosas!
Parem esse monstro!



Tlint

Pai?

Você é um traidor,
Roald, e está sendo um

tolo ao confiar em
Damian.

E você perdeu o
juízo quando decidiu
aceitar ordens de um

monstro, Ingwar!



Filha...





Zouf

Thelma...

Não se preocupe,
querida esposa, isso
ainda não é suficiente

para matá-lo.

O que você fez,
seu maníaco?!

AAAAAAAAAH!



Tenha calma,
querida, não vamos

tomar atitudes
precipitadas.

Cale a boca,
maldito! cale

a boca!

Ungh!

Aah!

fzz

Zarzo, seu
imprestável,

me ajude!



Agh!

Bam

Além disso, caso
você não saiba, sou

agora sucessor direto
do rei Althan, já que
ele não possui filhos

homens, certo?

Chega de
brincadeiras,

garota.

Estamos
tomando

este
castelo.

Seu
monstro,
eu vou-

Monstro?
Mais respeito

com seu
marido,
garota.

NÃO!



Agora chega dessas bobagens.
Prendam todo mundo, coloquem a

garota na masmorra e levem o maldito
lobo daqui, mas não deixem que

morra ainda.

Zarzo, venha
comigo, temos
que procurar
alguns mapas.



Bem vindo ao meu
tribunal, Althan. Estou
prestes a acusar você
de traição, mas posso

mudar de ideia se
você cooperar.

Sim, lobo, ainda
somos amigos. QUe

tal me ajudar na minha
busca sagrada pela

Terra Incógnita?

Por quê você
está fazendo isso,

Damian? Éramos
amigos...

Pare de falar nisso,
Damian, você está
enlouquecendo.

Por que essa paranóia,
Althan? Vamos trazer a
verdadeira magia para o

nosso reino.



...

Eu sabia,
lobo. Não. E chega

de perder tempo,
temos trabalho

a fazer.

Desista
dessa

Loucura,
Damian...

Em nome do rei
Damian Coheed e do

seu exército imperial,
sob a honra do

glorioso
Maskhalox...

...e sob os olhares
dos aqui presentes,

eu o declaro culpado
dos seguintes

crimes:

Vou encontrar
este lugar místico e
transformar nosso
mundo, Althan. Serei
um herói ainda mais

reverenciado do
que você foi.

Ser um monstro cruel e
incontrolável, abrigar uma

bruxa sob seu próprio teto e
esconder isso da população

que deveria proteger.



Pois bem:

Pode cortar
a cabeça.

Alguma coisa
a dizer em sua
defesa, lobo?

Você
vai morrer,

Damian.

Continua.






