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É maravilhosa...

Heh...



Achou que
podia me enganar,

pirralha?!

Thelma, nãO!



Então
era você,
seu verme.

Morra em paz,
traidor!



Zarzo!

Zarzo...

Thelma,
escute:

Não...
aguente
firme!

Zarzo... aguente
firme, eu tenho certeza
que posso curar você...

Sithri me ensinou-

Esqueça. Minha vida
não *COF* é importante.
Corra atrás de Damian

e *COF* recupere
aquela pedra.

Deixe-me morrer com
a certeza de que pelo menos

uma vez eu consegui ser
fiel a alguém.

Esqueça, Thelma.
*COF* Vá atrás de
Damian e me deixe

morrer.



PARTE 2: Terra Nova

Zarzo...
desculpe...

CAPÍTULO 7:

Morte.



Retirada!
Bater em
retirada!

Já conseguimos
o que viemos buscar,

mawson. QUal a situação
das tropas?

Não diga isso,
Mawson, estes homens
não deram suas vidas

em vão.Metade está morta.
Do que sobrou, mais

da metade desertou. com
todo o respeito, Estamos

falidos, senhor.

Um novo mundo de possibilidades
se abrirá para nós, meu caro. Lá não

há guerra, não há fome, não há morte.
Nenhum sacrifício terá sido em vão

quando chegarmos lá



mESTRA sITHRI,
O QUE ACONTECE
QUANDO ALGUÉM

MORRE?

Você não é um tanto
jovem para fazer esse

tipo de pergunta,
menina?

Eu queria saber
o que aconteceu com

a minha mamãe.

Pobre criança...
Forçada a conviver
com a morte desde

tão jovem.

Quando uma
pessoa morre, Thelma,

seu corpo apodrece e é
engolido pela terra.

Conta,
mestra
Sithri.



Com a energia do seu
corpo, a Terra criará coisas

novas: Plantas, animais, fungos,
assim, a vida segue seu ciclo de

morte e renovação.

Mestra Sithri,
me ensina magia?

Isso acontece com o
corpo, Mas a alma de uma

pessoa vive para sempre... Pelo
menos enquanto alguém

se lembrar dela.

Sua mãe foi uma grande
heroína, Thelma. ENquanto
você se lembrar dela, ela
vai estar junto de você,

ajudando você nos
momentos difíceis.



Com certeza, você
será ainda maior, tenho

certeza disso.

Talvez quando você
estiver mais velha, mas

seu pai não pode
saber, ok?

Então vou
ter que usar

magia!

Seu pai
proibiu a

magia, Thelma.
Ninguém mais
pode fazer
magia no

reino.

Mas você contou que
mamãe era uma maga também,
não? Será que um dia vou ser
uma heroína tão importante

quanto ela foi?







Então, senhor
dragão... o que

exatamente aquela
pedra faz?

O que você
quer dizer com

isso?

Bem, antes
deste mundo...
havia outro.

Aquele artefato
que o humano roubou é
tudo o que sobrou do

meu mundo.

Zarzo havia dito
que ele planeja levar

aquela pedra até a estátua
da Deusa de Pedra e
realizar um ritual.

Umpf. Ele acredita que é
possível trazer um mundo de
volta das cinzas. Está fadado
ao fracasso. O máximo que vai
conseguir é despertar a fúria
dos demônios devoradores

de mundos.



Era um mundo de grandes
heróis. Heróis maiores que
a vida. Um mundo de magia
poderosa e histórias mais

fantásticas do que qualquer
humano seria capaz de

imaginar sozinho.

Foram cem anos de
guerra até que os
demônios fossem
derrotados, mas

infelizmente o mundo
foi destruído no

processo. Das cinzas
daquele mundo,

nasceu este.

aquele mundo foi atacado por
uma tempestade maligna.

Demônios devoradores
de mundos choveram do céu e
ameaçaram destruir a criação.

Eu, Maskhalox, Gaius,
Vípu, Muntork e Takasu
viemos daquele mundo.

Takasu? Nunca
ouvi falar.



Então você
vai nos ajudar
a recuperar a

pedra?

Como assim?
Vai deixar seu

próprio mundo
ser destruído?

Não sei exatamente
o que a pedra aprisiona.

Talvez sejam os próprios
demônios, talvez

resquícios de um mundo
esquecido.

Meu mundo já
foi destruído, humana.

Seu mundo não tem
nenhuma importância

para mim.

Além disso, aquela
pedra me enfraquece.
É perigoso para mim e
para outros deuses

procurá-la.

Não.



O que
é isto?

Mas se você
quiser ir atrás daquele
artefato maldito, posso

te ajudar com isto.

Nada feito por
mãos de homens
chega aos pés

disso.

São itens usados por meus antigos
companheiros. A Desbravadora da Noite
e a Capa do Teletransporte - Que Gaius

insistia em chamar de “Manto”.

São itens
poderosíssimos,
forjados pelos
próprios deuses

do mundo
primordial.



Sim...
já chega!

Damian me tirou tudo
o que eu tive na vida. Perdi

meu castelo, perdi meu reino,
perdi meu pai, perdi minha

pureza, perdi Zarzo.

Durante meses eu fui só
uma idiota covarde... Danaos,

Sithri, Zarzo... todos contavam
comigo e eu apenas fugia.

Mas agora chega!



Eu juro.
Juro pela morte

de meus amigos que
você vai pagar,

Damian.

Pai... Zarzo...
não vou

decepcionar
vocês mais

uma vez.

Por vocês,
por todo o reino,

pelos deuses...



Vou tomar
de volta tudo
o que tiraram

de nós.

Continua.





As Deusas de
Terra Incognita

As deusas do mundo de Terra Incognita desempenham um papel diferente dos 
deuses. Enquanto os deuses regem princípios fundamentais do mundo e da socie-
dade, as deusas são o próprio mundo e as coisas que o formam.

A Deusa de Pedra
A única deusa a possuir uma face. Dizem que criou os homens e 
os espíritos. É a deusa-mãe de todas as raças do mundo. Os lobi-
somens do norte acreditam que a Deusa de Pedra era esposa de 
Muntork, o grande Deus-lobo.

A Deusa-Mundo
A deusa-mundo é tanto a Terra quanto o Céu. Ela cuida dos 
corpos de todas as coisas e transforma a matéria morta em vida 
e alimento para todas as coisas que vivem e que ainda viverão.

A Deusa-Noite
A Noite é o refúgio das almas e das estrelas. É o mistério da vida 
e da morte. Conta a lenda que no passado a Deusa-Noite tentou 
derrotar o dia e reinar sobre o mundo, mas foi derrotada por 
uma aliança entre deuses e homens.






