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Isso está
errado! Uma dama

como eu não deveria
vestir estas coisas.

Mas majestade,
tu precisas te

proteger!

Ok, posso usar estas
malditas caças até a próxima
cidade, mas depois disso vou

comprar roupas decentes.

*suspiro*
Sim, majestade.

Calças, Danaos? Isso
é o fim do mundo! Uma garota
como eu não deve se humilhar

desse jeito.

Eu lhe asseguro
que não é humilhação
nenhuma, majestade.

Esqueça! Isso
não serve para
uma princesa.

Majestade, Tu
precisas de uma

vestimenta adequada
à nossa viagem.



Majestade, temos
que partir logo.

Ora, quem sabe
vira tendência entre

a nobreza!?

Obrigado,
senhora goblin.

De nada,
filha, foi uma

honra.

Uma dama como
eu não deveria usar

calças.

Nada mal.



PARTE 2: Terra Nova

CAPÍTULO 5:

O Traidor.



. . .

...você será a adaga que
age na escuridão, Zarzo. Siga

seus instintos e proteja a luz,
mas agindo nas sombras.

Você não
passa de um traidor,

Zarzo! Suma daqui, seu
miserável! Vá lamber

as botas de
Damian!

Não podemos
confiar nele. Ele

traiu Damian e daqui
a pouco vai nos

trair também.

Por que você nos
traiu, Zarzo? O que
fizemos para você?

Zarzo?

Zarzo?!



Eu... não, não!
estava apenas

distraído,
desculpe.

Espere aí,
o que é
aquilo?

Não se
preocupe,

estarei bem.

Precisas
de proteção?

Parece
fogo, vou
verificar.

Não.
chegaremos
lá antes do
anoitecer.

Falta muito
para chegarmos
à Muralha Velha?Zarzo?

Aconteceu
alguma
coisa?



Pare de reclamar,
seu preguiçoso! Há

trabalho a ser feito.

Cale a boca! VocÊ é
um soldado agora. Devia
ter pensado nisso antes

de se alistar.

Mas esse que é o
problema! Se enfiar nesta
maldita floresta em busca
de uma princesa rebelde

e de um goblin sujo.
Damian só pode estar

louco!

Inferno!
Mil infernos!

Cale a boca
VocÊ, seu...



São muitos, não
vamos conseguir vencer

se lutarmos. É melhor você
usar sua magia para fazer

com que a gente passe
sem ser notado.

Mas que droga!
Vamos acabar com

eles!

Olha, eu...
não sei se vai

dar certo, mas
posso tentar.

Não,
Thelma,
escute:

Más notícias:
Soldados de Damian.
Estão atrás de nós.

Mas eu
só sei fazer

magias de
ataque! Sithri
não chegou a
me ensinar-

Bem,
como vocês
costumam

dizer, tudo tem
uma primeira

vez, não?



Perfeito! Se funcionar,
você terá aprendido um
truque novo, Se falhar,

a gente morre.

Hehe... Acho
que estou pegando

o jeito.



Lá estão
eles.





Majestade!

Agh!

Droga, não
sabia que esse

feitiço me deixaria
tão cansada!

Ssshh! Quietos!
Ainda não estamos

totalmente
seguros.

Quem são
vocês? O que

estão fazendo
aqui?

São eles, a
princesa e o

Goblin! Avise o
acampamento, eu

vou detê-los!

Só um segundo.
Preciso descansar,
não consigo nem me

levantar daqui.

Ei, vocês!



Aaagh!

ziuf



shac
k



aaaaah!

Agh,
Maldita!





Aaaah,
pirralha maldita!

não consigo
ver!

Sim, senhor
Zarzo, estou

bem.

Vamos,
majestade.

Você está bem,
Danaos? Temos que
fugir daqui, logo

eles estarão atrás
de nós.



Droga... estou
cansada. Não aguento

mais essa vida de fugitiva.
Às vezes tenho vontade

de me entregar pro
Damian de uma vez.

Thelma...
tenho que
lhe dizer

uma coisa.

Me
desculpe.

...sim, dizem
que a situação
na capital está
cada vez pior.

Ah! finalmente
uma estalagem, Uma
lareira quente e uma

cama macia, pra
variar.

Mesmo assim
não podemos

relaxar, THelma,
Damian está na
nossa cola.

Com licensa, majestade,
vou pagar o estalajadeiro

 pela nossa estadia.

É um absurdo!
Os governantes

disputam entre si,
mas é a população

que sofre.



Finalmente,
Louis.

A caverna
do deus-dragão.

No fim das
contas, você só está

passando por tudo isso
por culpa minha, mas
eu confesso que não

tive opção.

Eu vi os mapas, vi os rituais,
sei do que Damian é capaz. E

existe muito mais em jogo do
que você é capaz de imaginar.

Não é por mim ou pelo povo
goblin que você deve lutar. É
por você mesma. Por Althan.

Por Sithri. Por sua mãe.

Por todos nós. Você
é uma rainha agora, Thelma.

Lute pelo seu povo!

Mas...
por que você
está dizendo

isso?

Continua.
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1 - Layout simples, apenas para marcar a posição dos personagens e balões.

2 - Desenho a lápis na página, ainda sem muitos detalhes, mas com expressões faciais e corporais.

3 - Arte-�nal a nanquim. É nesse ponto que os personagens ganham detalhes nas roupas e acessórios.

4 - Ajustes �nais, como requadros e hachuras.

5 - A imagem é digitalizada e os cinzas, os balões e as letras são aplicados digitalmente.






