
Loja Secreta
Contos da 

COM IC



...este lugar sagrado!

...a observar...

Mas o dia não é o único...

enquando o dia da batalha alvorece, o 
sol encontra um santuário tão reservado 
que alguns diriam que é secreto!



Huh-HUM!

...de quem?

ou melhor...

!

Que estranha criatura é esta,
 que surge da floresta?



como sempre.

e você, vejo eu, 
encontrou o 
lugar perfeito!

AH, FRULL!
finalmente a encontrei!



e agora,
ao 

trabalho!



e então de volta ao trabalho!

...Para saciar os
 pequenos caprichos 

desta vida. 

com uma breve
pausa...



bom, minha princesa,
se puder lhe persuadir
apenas desta vez...

Vou já 
embrulhá-la,
posso?

Mas concorda 
que atos 

heroicos não são 
grandiosos sem 
a hyperstone!?

Mesmo?

com certeza 
precisa do
REAVER’S 

AXE  forjado 
a sangue? 

não?

posso LHE introduzir 
ao fabuloso arco 
EAGLEsong?

parece 
um herói 
que sabe o 
valor de uma 
pechincha!

o comerciante pratica a sua lábia...



HA!

HM?

HO!

Puxe!



e deixa que 
eu falo...

Só fique 
de olho no
comerciante.

nem é mais tão secreta, não é?



Para alguns,
não há forma 
melhor de 

começar o dia. 

ou talvez seus 
paladares prefiram uma 
infusão de addleberry?

Tenho chá preto forte 
em quantidade! Meus chás de ervas 

são incomparáveis. 

Posso 
oferecer-lhes uma 

bebida?

Senhores!
bem-vindos à 
loja secreta!

Cuidado com 
o que  fala!



palavras 
heroicas, 
dom sithil!

...nós sofremos 
uma terrível falta 
de oportunidade!

Mas enquanto nossas 
intenções são tão 
nobres quanto o seu 
curioso mastro...

Nossos feitos ainda 
hÃo de nos trazer 
reputação....hrmph...

Eu sou sithil, e 
meu amigo se 
chama quirt.

Seriam vocês  
Heróis?

Mas 
estou 

certo que  
já os vi   
antes.

oferecemos apenas os mais 
refinados artigos para 

heróis!
que loja, 
essa sua.
de ótima 
qualidade!



certamente já 
ouviu falar de...
demon edge?

uma doce, doce 
relíquia,

sem a qual não posso  
abrir a loja!

não!

quem é ela?
sua esposa?
sua mãe?

...perdida no campo 
de batalha, e desejo 
profundamente o seu  

retorno.

tá ouvindo,
quirt?

Ela está ali em algum 
lugar, senhores...

para que até os 
aspirantes a heróis, 
se forem eles ousados...

 ...poderão realizar 
proezas dignas 

de antigas canções!

e falando em 
intenção e

oportunidade... 

...talvez possa 
fazer-lhes uma 
proposta... 

...com garantia
de elevar sua reputação
até alturas vertiginosas!



sua lâmina, um estilhaço de 
minério dos Iluminados.

seu punho de pedra dos 
temidos esculpida com 

astúcia;

e deles forjou a 
demon edge:

O DEMÔNIO FERREIRO 
abzidian descobriu dois 
destes fragmentos...

...lascas das
Pedras nêmesis 
espalharam-se.

Quando a 
lua insana
rompeu-se, e
os anciòes

caíram na terra...



e simples 
mortais são 
incapazes 

de controlar 
tal poder!

Por esta 
espada, os anciões 
travaram 
guerras...

MAS SÓ heróis a 
possuem por um 
longo período.

Desde esse dia, 
demon edge 
passou de mão 
em mão,

enquanto testava 
o seu fio, abzidian, 
o demônio ferreiro, 
foi esquartejado!

...ele aprendeu com 
o seu próprio pesar que 
apenas um herói 
pode empunhá-la.

mas, uma vez que a arma 
foi concluida...



Sem 
negociações 
paralelas!

guarde 
isso!

hein?

leve o 
tempo 
que--

pergunte se ele 
tem algum 

tranquilizante 
animal!

Se puder nos dar 
licença... eu e meu 

parceiro precisamos de 
um momento a sós.

Naturalmente, 
pagarei de forma 
generosa 

pelo retorno da 
espada!

se é esta a 
melhor 
palavra...

que com um 
algum

 incentivo...

Bem, talvez seja 
possível...

Talvez, digo eu...

como pode ver, há um espaço 
vazio em meu inventário, o 

qual os meus clientes esperam ter 
sido preenchido com a lâmina 

em questão.

agora, seria  
ingênuo de 
minha parte

sugerir que esta 
aventura é sua 
própria recompensa 

e ainda..e ainda...

Assim 
espero.

...skrawk...

sim,
roquelaire,
certamente 
seriam 

beneficiados 
com suas

orientaçõesorientações.

skreek!

pelo menos é o que 
minha fonte 
informou...

ela foi 
quebrada em 

combate. punho 
e lâmina estão 
separados...

não tema!

não sei como  
poderíamos 
ser de alguma 

ajuda.



não é pior do 
que o que eles 
planejavam
para mim.

você não 
precisava me olhar  
daquele jeito.

agora veja, frull.

NÃO FIQUE 
ESPERANÇOSO, 
CABEÇA DE 
BODE!

roquelaire, 
POR 

GENTILEZA...

exceLENTE!

IREMOS VOLTAR 
COM A SUA 

demon edge, 
COMERCIANTE!

ele é 
gordo e com 
dinheiro e--

EU TAMBÉM.

Eu vi tudo 
que precisava.



mas eu achei 
que ele era o 
serviço!

O que aconteceu?
bem, conseguimos 
um serviço!

O que...
o que acabou de 
acontecer?

andem!
andem!



...e tantos outros crimes 
de natureza variada que 
nao cabem na lista

CONDUTA iLEGAL EM GERAL, 
conspiracao ilegal com 
maus elementos conhecidos

se passar por
 oficiais publicos, se passar por
 heroi (sozinhos ou em grupo)

roubo (em estradas, de cova e 
aereo) (armado e desarmado)

charlatonismo, receitar pocoes 
sem licenca, contrabando, 
pirataria, contribuicao para a 
corrupcao de um animal de 

carga

falsificacao, coacao, 
sequestro, fraude, saques, 
furtos (pequenos e grandes)

’

’
’

pelos seguintes crimes:
Procurados para serem interrogados 

voce viu estes foragidos?

procura-se!



pode 
acreditar!

será?

Na clareira adiante, sua 
jornada começará!

Duvidem se 
quiserem, senhores, 
na verdade não tem 

importância. 
bah! isto é um conto 
para botar medo em  

fadinhas!

Os deuses amam uma 
punição irônica!

Mas considere 
roshan: condenado 
a ter seu tesouro 
roubado várias vezes 
e, com ele, sua vida.

teste os deuses 
a seu próprio  
risco.

Com certeza 
furto é 

uma infração 
leve  se 

comparado...

MAS ELE NÃO APENAS 
ROUBOU O aegis of 
immortality, ELE 
TAMBÉM MATOU O 
COMERCIANTE!

roshan?!

muitos! porém
sabe-se Apenas de 
UM QUE foi 
bem-sucedido.

QUER DIZER QUE 
NINGUÉM NUNCA 

TENTOU?

QUEM ROUBARIA 
A LOJA SECRETA?
comerciantes 

são os 
queridinhos dos 

deuses!
---por que alguém 

não derruba o comerciante e 
leva tudo o que ele tem? Ele 
parece tão frágil quanto uma 

empada.
.

shH! o 
vento tem 
ouvidos!

Me diz de novo 
por que nós não---



Desculpe!

que diabos, 
pássaro!

glup!



passos?

preciso 
apenas  
refazer 

meus passos.

Muito bem!

Há heróis de 
verdade nos 
arredores que 
ficariam felizes 
com os meus 
serviços. 

Posso subir 
além da 
copa das 
árvores e 

procurá-los?       

Venha cá que vou 
dar um jeito nas 
coisas pra você. a 
começar pelo seu 

pescoço.

O caos da 
quebra da 

demon edge deve 
ter me deixado 
um pouco 
confuso... 



abaixe-se!

OUVIU 
ISSO?

 cUIDADO...

não demorem, 
senhores! EU  
QUASE 
POSSO 

AVISTÁ-LO!

Nos perdoe se 
tivermos mais  
cuidado 
desta vez.

sim, estou a me lembrar 
de tudo! 

nosso destino está à 
vista! Vamos!

e há várias 
destas 

pilhas por 
aqui!

de fato!

embaixo de uma 
pilha de ossos 
de heróis, 

provavelmente.

...onde estariam 
neste momento?

Digamos que vocês são uma 
Espada Antiga, forjada 

por um demônio, 
manejada por um HERói 
que tombou em combate...



Cale-se!

drow ranger!



Eu trouxe vocês 
para o verdadeiro 

início!
Pássaro! Que ajuda foi 
essa? Cadê nossa maldita 

Espada?

Nada é livre, sithil.
O que me lembra... 

e os valentões dos  
iluminados. Não 
se deixe enganar! 
Eles podem ser mais 

nobres em 
EspíritoEspírito, mas 
serão eles mais 

livres?

Olha só aqueles 
pobres trogloditas 
dos Temidos! Nunca 
questionando sua 
guerra sem fim... 

fascinados por uma velha fascinados por uma velha 
pedra brilhante!

chega de 
fantasia. 
criaturas 
estão vindo!

Se eu fosse um 
herói, ela iria!

Você acha 
que ela iria 
saber da sua  
existência?

ah, ser um herói... 
Estar bem 

acompanhado...



Ele de novo!

...a lagoa de 
roshan!

Depende de vocês 
chegar até...



...punho De pedra dos 
temidos, Lâmina de 

minério dos Iluminados!

Vamos nos separar 
e lembre-se... 

Quem quer lá saber 
das vidas deles? é 
no tesouro deles 

que estou 
interessado!

fico imaginando 
quantos heróis 
perderam suas 
vidas aqui...

Eu me vou de volta 
para o  comerciante 
então, onde minhas 
palavras são recebidas 
com apreciação!  

cala a boca, 
pássaro!

 Não me pergunte como 
eu pude esquecer a 
lagoa sinistra de 

Roshan!

tenho
absoluta certeza
que este é o lugar!



ei, o 
que é 
isso?!

é só mais uma 
piscina nojenta. 
A única coisa que 

estamos 
incomodando 
são os sapos. 

bah!e até heróis 
temem a 
lagoa de 
Roshan.

Demônios comeram 
minha querida velha mãe
 enquanto ela contava 

uma história!

você não tem dificuldade 
em acreditar em  demônios,
 porém isso é um problema 
com contos de fada?

Apenas se você 
acreditar em 
contos de 
fadas.

é para nós acreditarmos, 
como o pássaro sugeriu, que 
Roshan roubou a Aegis of 
Immortality da loja 

secreta?

Se minha 
cabeça 
fosse 
menor!

Aah...

ILUMINADO dos 
TEMIDOs... lâmina 
de punho de pedra...



tem que ser!

Será?

Hein?

...grmbl 
grmbl...

Solta isso!



Força 
bruta!

e, às vezes, até 
um homem 
intelectual 
recorre à...

Eu garanto a você, 
eu tenho várias 
formas de 

persuasão à minha 
disposição...

O que foi? 
você já conheceu 
tipos como eu? 

Então, demon 
edge, você quer  
resistir a mim?

punho, você diz?

...sem um 
punho!

mas é 
demasiadamente 
diabólico
 ter apoio...

melhor tomar 
preucauções para 
não me cortar.



corre!

Corre, 
sithil!

ah, diabos...

sithil, cara!
Eu acho que 
encontrei--



...amigo...

afaste-se
do meu...

Ei!
Você!

nã-nã-não estamos 
aqui atrás da aegis,

se é essa sua 
preocupação!



...contos de 
fadas...



isso, meu amigo, 
depende de como 
descartaremos o 
tesouro!

então... já 
somos 
heróis?

Fujam, 
seus idiotas!

meu comerciante 
manda lembranças, 

roshan!



Num concordei 
com nada!

isso foi você!

não perguntei a 
você! a jornada 
que aceitamos---

o 
comerciante? 
para mim ele 
não tem direito 

a nada

De volta à loja 
secreta, é claro, para 

retornar estas 
mercadorias Ao 

comerciante de direito!

pera aí... 
para onde 
estamos 
indo?

Bem, ele mal merece 
compartilhar a atmosfera 
com esta beleza dos 
iluminados!

não tenho 
interesse nesse 
troço nojento 
dos temidos, que 
emana podridão! 

O mesmo 
serve para 
você!

tira a 
mão!importa-se se--?

Nunca pensei que eu 
ficaria tão perto de 

um estilhaço de minério 
dos iluminados. ele 
exala uma estranha 
influência!

Então isso é coisa 
maciça dos temidos, 
hein? o mesmo material 
do que os ancestrais 
deles são feitos?

você deveria ver 
como ficou o 
outro cara!

arg!

gasp!



...fora disso!

deixe minha 
esperteza...

meus motivos são 
honestos e puros--- 

Dois conceitos que com certeza 
não fazem parte de sua 

estúpida e profana sagacidade. 

seu verme! cê tava 
planejando me 
passar a perna 
este tempo todo, 

né?!

Neste caso, irei 
simplificar a minha 
falatória para ti.

juro-te pela minha alma juro-te pela minha alma 
que entregará este punho 
nem que te faça su-
cumbir eu mesmo! 

Boniteza de 
palavras num vai me 
enganá para que eu 
entregue esse 
pedaço raro de 
tesouro na 
confiança de um confiança de um 
vendedor e um 
traíra feito tu!

eu te pergunto o mesmo!
Seu vernáculo inteligível e 
seu andar truncado deixam óbvio 
que a compania de baixo 

nível de sua preferência teve um 
efeito embrutecedor. 

nobre?!
Mermão, olha só 
quem é que tá 
falando?

entre nobres 
criaturas, as 
intenções de 
alguém são mais 
valiosas que 
acordos 
legais!



afaste-se 
disto!

o 
quê?

Digo o 
mesmo!

Nunca
Mais!

e pensar 
que eu 
confiei 
em ti!



!

De jeito 
nenhum!

Me dê isso!

a mim!

pertence...

A demon edge...



sim, os 
cães

merecem 
a morte!

hein?

ah, 
irmÃo!

mantenha-semantenha-se 
firme 

contra os 
temidos! 

--glub!--

minha
espada!

não!

ei, cê tá me 
enforcando--!

não 
mesmo!Rá!

minha!

iluminados 
gentinha!temidos

ralé!

em
defesa do 
nosso povo!Nós viemos, 

camarada!



...sithil...

sithil?

sithil,
sou eu!

pelos  
iluminados!consegui!



Eu vou achar um 
lugar para 

passar a noite.

não há razão 
para que os 
negócios 
não possam 

esperar o nascer 
do sol.

está tudo muito 
silencioso...

seria uma pena 
disparar os alarmes 
e acordar todo 

mundo.

huh?



...vocêzzz.....vou ficar 
com...

...eu acho 
que...

demon edge...

não. Melhor colocar 
uma boa distância 
entre eu e estas 
velhas tentações. 

É hora de 
começar a agir 
como o tipo 
de herói 

que esta espada 
gostaria 
que eu 
fossefosse.

Talvez eu afane 
alguma coisa, só 
pelo hábito.

E se eu for mesmo um 
herói, eu espero não ficar 

tentado em ficar 
naquela loja.

isso é um 
pouco 
heroico.

Eu fui lutar 
contra roshan 

sozinho,
mais ou menos!

É quase como se 
ela  quisesse 
que eu a tivesse.

bem, eu 
pareço 
conseguir.

Então apenas   
heróis podem 
empunhá-la, hein?

Eu não consigo deixar de pensar que ela 
abandonou sithil no destino iluminado dele, 

mas me salvou para poder levá-la!



uh...

é minha!

ei!

ozzquê?



ah, 
deuses,
não...

---não 
posso me 
mexer!?

uf!

bem melhor!
eu---

Ah!
mmmrf!

grRRr!

argh! 

 ei, 
olha 
só!



e com isso, meu 
bom dom quirt,
despeço-me!

Permita-me lhe 
dar um último 

conselho, fruto de 
muitos anos de 
tentativa e erro:

levante com as
suas pernas, 
não com as suas 

costas.

Em mais ou menos a cada 
década, algum idiota 

duvida da história. tenha fé!

Eu estive agachado onde 
você o faz agora e, em 

poucos séculos, você poderá 
muito bem estar no meu lugar.

eu preciso 
agradeçer ao 

senhor! 

eu tive 
esperança 
quando eu o vi 
espreitando-se 
por aqui!

quirt, 
não é?

Asseguro a você, a 
honra foi toda 

minha.

Foi um 
prazer!



ora, ora!
olha só o 
que vejo?

Bom-dia, minha 
princesa!
seu chá preto 
está pronto!

hm-hm-hm...
humda-hum-
hum-hum...

não muito depois...

---aAa

Por favor, não 
deixe o galo 
cant---



o fim!
...quase

com 
prazer!

roquelaire!

eu não tenho ideia 
de como você 
consegue, mas...

como sempre!

eu sabia que você 
encontraria o seu 
caminho de volta de 
alguma forma.

ah, a adorável 
demon edge!



nossos camaradas sentem nossa falta!

vistos pela ultima vez 
perto da loja secreta!

POR FAVOR, reportE QUALQUER 
iNFORMACAO nA POUSADA DO FANFARRao 
SILENCIOSO, com sly cuttles, proprietario.

incansaveis recuperadores de 
artefatos antigos, caridosos com 
trapaceiros, generosos instrutores 
para neofitos na arte da desonestidade! 

Nunca citados por bardos 
autorizados, seus nomes continuam 
sinonimo de astucia e duplicidade!

‘

‘

‘

‘

’

’

’

’

’

’

’

’
Incompreendidos por uma socidade 
conservadora, mas amados pelos seus 
tambem descriminados semelhantes, 
que os consideram praticantes 
exemplares das artes ilicitas!

‘‘

sithil e quirt sao membros valiosos 
de uma bando de patifes, porem 

com algumas dividas!

ajude-nos a unir uma associacao quebrada!
sociedade repugnante esta desfalcada!

voce nos viu?

Desaparecidos!



desaparecidos!

...todos estes 
anos usando 
um traseiro 

como   
chapéu...

Você nem 
sofreu tanto.
Eu estou 

marcado por 
toda vida.

Admita... você sempre teve um 
favoritismo pelos iluminados.

É verdade, eu 
fico bem mesmo 

de verde!

o tempo foi 
gasto no meu 

máximo esforço 
para evitar 

ttornar-me mais 
uma vítima de uma 
criatura que 
tem uma 

espantosamente 
alta taxa de 
mortalidade!

não gastou todo o seu tempo 
nisso!

levou alguns anos de 
tramóia para resgatar meu amigo 

de seu aprisionamento.

sim, no tempo em que a 
lagoa de roshan ainda 
era uma confusão 
aguada e não um 
poço de lava!

claro, tudo isso foi a 
muito, muito tempo atrás!



A próxima 
rodada é com o 

quirt!
Eu gostaria 
que você não 
anunciasse 
isso.

digamos 
que ele 

mudou a sua 
fonte de 
renda!

talvez o comerciante não 
queira que se espalhe 
que ele está fazendo 

negócios com tipos não 
heroicos como nós.

Além disso, ele tinha 
uma boa razão 
para livrar-se desta 

coisa.

É tanto uma 
praga 

como é uma  
bênção!

Com certeza... Tem 
suas vantagens!
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