
1escudeiro: um jovem de família nobre que auxiliava um 
cavaleiro até ele mesmo se tornar cavaleiro

Obrigado, Alberto. Você 
está se tornando um 
excelente escudeiro.1 

Uma Técnica Muito Extraordinária



Nosso poderoso Rei dos 
Cavaleiros Campeões me chamou 

para a linha de frente.

 Enquanto eu estiver 
fora, use o tempo 

com sabedoria. 
Sim, 

senhor.

Seja fiel em estudar 
 os escritos do nosso 

rei. As palavras dele são 
a fonte da verdadeira 

força.

Sím, Sir 
Tilney.

Devido à  
natureza da batalha, 
desta vez não vou 
precisar ter você 

comigo.



Pratique os passos 
que lhe mostrei para 
manejar a espada.

Fortaleça 
esses braços!

E ajude os 
outros. 

Um verdadeiro cavaleiro sempre 
está procurando oportunidades 
de servir – servir o seu rei e os 

seus súditos.



O rei treinou os Cavaleiros 
 Campeões a usarem um novo 

método de combate para a próxima 
batalha. Vou lhe mostrar quando 

 eu voltar.

Obrigado, meu 
filho. A oração é 
muito poderosa!

Não tardará muito 
para você também 

ser enviado em uma 
missão!

Obrigado, meu senhor.  
Estou orando para os Cavaleiros 
Campeões mais uma vez saírem 

vitoriosos!



Duas semanas depois.

A batalha 
foi feroz.



Mas graças à técnica  
especial de combate com a 

qual o nosso rei nos preparou, 
ganhamos a vitória!

Existe grande 
poder na 

técnica descrita 
aqui! 

Leia isto. Quero que coloque este 
conhecimento em prática imediatamente. 

Vai descobrir que é imbatível!



Meu corajoso Cavaleiro Campeão, obrigado 

pelos anos que tem defendido lealmente o meu 

reino. Apesar das batalhas serem ferrenhas, você 

permaneceu vitorioso enquanto usava as armas com 

as quais o equipei.

Agora, lhe apresento um método de combate que 

tem poder extraordinário. Pois apesar dos nossos 

inimigos tentarem lutar mais ferozmente do que 

nunca, com esta arma a vitória estará garantida.

No decorrer da batalha, peço que eleve sua voz em 

louvor e gratidão a Mim. É de suma importância que 

esteja agradecido por qualquer situação ou dificuldade 

que enfrente. 

Ao expressar sua gratidão a mim, eu poderei, como 

que por mágica, vir em seu auxílio. Nossos inimigos vão 

se acovardar quando o ouvirem usar o louvor durante o 

combate, pois sabem que o seu poder não está à altura 

do meu. Use esta técnica de agradecer sempre que se 

deparar com um conflito e eu lhe garanto a vitória em 

toda e qualquer batalha.



Sir Tilney, é realmente 
 esta a técnica de combate 
especial que o rei planejou 

para a última batalha?

Isso  
mesmo!

É mesmo 
poderosa!

Mas … Eu não vejo 
como pode ter ajudado.

Teve uma 
 hora em que 

parecia estarmos 
à beira da derrota.  

Mas esta arma 
virou a maré e 

nos deu a 
 vitória!



Agora você 
 precisa aprender a 

usar este método com 
destreza.

Tudo bem, 
 se o senhor diz 

isso.



Você tem se 
 saído bem no seu 

treinamento, Alberto. 
Chegou a hora da sua 

primeira missão.

Estou 
pronto, 
senhor!

Três meses depois.



Se for bem-sucedido 
nessa missão, será 

convidado a se juntar aos 
Cavaleiros Campeões. 

Então é melhor 
procurar outro 

escudeiro, senhor.

Eu serei  
bem-sucedido!

Sim, 
senhor. 

Contanto que você se lembre  
que é pela graça do nosso Rei, e pelas 

poderosas armas de combate que 
Ele nos disponibilizou, não tenho a 

menor dúvida que será bem-sucedido, 
corajoso Alberto. 

Lorde Oscar,  
um bom nobre do reino, 
 foi levado cativo por um 
gigante. Ele está preso na 

caverna do gigante. 



Irei me juntar a uma 
companhia de cavaleiros para 

libertar Lorde Oscar?

Não. Os gigantes estão observando 
os Cavaleiros Campeões muito 

atentamente, por isso o rei 

É trabalho 
para um 

homem só. 

 solicitou a sua 
ajuda nesta 
missão de 

resgate. Ele tem 
observado sua 
destreza, jovem 

Alberto.



Enquanto Alberto se 
desloca para libertar 

Lorde Oscar, não 
percebe que um 
gigante o está 

vigiando.

Te peguei!

Solte-me, gigante!  
Sou um escudeiro a 

serviço do Rei!



Um escudeiro, 
você diz. Ha, 
ha, ha, ha!! 



UGH!

UMPF!

Eu não tenho uma 
espada para me soltar. 

Como posso ajudar 
Lorde Oscar agora?

Sou forte. 
Vou chutar até 
conseguir sair 

daqui.

Isso não está 
funcionando, e 

está me deixando 
exausto.

Talvez eu devesse experi-
mentar a técnica do louvor. 
Não sei como ela pode aju-
dar, mas vale a pena tentar. 

Mas pelo que 
vou louvar?

Já sei!



Eu agradeço, meu 
poderoso rei, por apesar 
deste gigante malvado 
ter me pegado, eu não 

estar machucado! 

Ha, ha, ha! O 
seu rei não 

pode ajudá-lo 
agora!

Eu o louvo,  
grande rei, por 

estar neste 
saco sem poder 

escapar! 

Ha, ha, ha!  
É isso mesmo!

Obrigado,  
querido rei, por me 

manter vivo!



Silêncio, seu Zé-
ninguém! O seu Rei 

não pode ouvi-lo.

Rei dos Cavaleiros 
Campeões, Você é 
todo-poderoso!

Argghhh! Pare!  
Não aguento mais 

isso!

AARRGGH!!!

Querido 
rei, Você é 
magnífico!

Você 
nunca 
falha!



Meu grande rei, 
Você sempre 

ganha a vitória! 

Agora eu  
tenho que encontrar 

Lorde Oscar.  
Obrigado, meu 
maravilhoso rei! 

Obrigado, rei que 
tudo sabe! Fui largado 

perto de uma 
 caverna! 

E obrigado, querido 
rei, por permitir 

que eu chegasse à 
noite. Se tiver um 

gigante na caverna, 
provavelmente está 

dormindo.

Será que é aqui 
onde outro gigante 
tem Lorde Oscar 

cativo?
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Nosso  
poderoso rei nos 

deu a vitória!

Todo o louvor ao 
rei por ter enviado 

você para me 
libertar!



Obrigado, ilustre rei, 
 pelo poder do louvor,  
que obteve a vitória!

Obrigado, 
magnífico rei, pela 

liberdade! Eu agora o nomeio Sir Alberto dos 
Cavaleiros Campeões!

Mais tarde.

  O Fim
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