
Palácio de Zeus, Olimpo.

Obrigado, 
Leto!

Afinal, não posso deixar 
a taça do rei dos deuses 

meio vazia!

Oh!

Bem-vindo, 
Apolo!

Bom dia, 
mãe.

Vai instalar-te. Só 
estávamos à espera 

que chegasses.

És sempre tão 
atenciosa…

Sabes 
que faria tudo 

pelos meus 
filhos!



Coragem, 
Leto…

… é 
preciso 

trazer esta 
criança ao 

mundo!

Muitos anos antes.
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Ah!

Bom dia, 
Leto.

Tens muita 
coragem, para 
vires a nado 

até aqui.
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Não foi nada demais… 
Tudo o que interessa 

é que cheguei. Vou 
poder…

Não te posso 
deixar dar à luz 

aqui. O quê? 
Mas… mas 
porquê?

Acolher-te 
é demasiado 
arriscado.

Hera…

Com efeito, 
a sua vingança 

seria terrível, se 
te auxiliasse.

Sabes como é ciumenta! Nunca 
deixará que um filho ilegítimo de 
Zeus nasça sem que o persiga 

com toda a sua cólera.

Eu sei, 
mas…

Esperava 
que te 

apiedasses de 
mim, Ortígia.
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Hera jurou que o Sol 
nunca mais brilharia na 

ilha que te acolhesse para 
dares à luz. Apesar da minha 

compaixão, não posso 
correr tal risco.

Compreendo.

O que 
pensas 
fazer?

Penso que só me 
resta retomar 

o caminho.

Encontrar um local 
onde nos ofereçam 

hospitalidade, a mim e 
ao meu filho.

Coragem, 
Leto…

… receio bem que 
o teu caminho ainda 

vá ser longo.
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Lamento 
imenso, 
Leto…

… mas 
não posso 

deixar-te dar 
à luz na minha 

ilha.

Os teus 
filhos são obra 

de Zeus…

Ilha de Samos.

Ilha de Lesbos.

Ilha de Claros.
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… por isso, 
acredita, não 

posso desafiar a 
interdição da rainha 
dos olimpianos…

… não 
posso fazer 

os meus habitantes 
correrem risco 

de vida.

Estou 
desolada.

Ilha de Naxos.

Ilha de Paros.
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Bom dia, 
Leto. Lamento 

imens…

Eu…

Primeiro ouve 
o que tenho 
a dizer-te!

Se me deixares 
dar à luz na 
tua ilha…

… o meu filho, 
o brilhante Apolo, 
erigirá aqui o seu 

templo!

O mundo 
inteiro reunir-se-á 

em Delos para celebrar 
as hecatombes em sua 

honra!

Tu tens dificuldade em 
alimentar os teus habitantes… 
As oferendas afluirão, vindas 

de todos os lugares!

E, graças 
a elas, todos 

viverão na 
abundância!

Ajudando-me, 
tens muito mais 
a ganhar do que 

a perder.

Não!!

Ilha de Delos.
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A tua oferta 
é aliciante… mas para 

que a aceite tens 
de me fazer uma 

promessa.

Fala!

Promete-me que o teu 
filho nunca desamparará 

Delos por causa da 
aridez do seu solo, que 
nunca terá a arrogância 

de desprezar esta 
ilha.

Juro-o perante 
a terra e o vasto 

céu, mas também pelas 
águas tumultuosas 

do Estige…

… Apolo terá aqui 
e para sempre o seu altar 
odorífero e honrar-te-á 

mais do que a tudo 
no mundo!

Nesse caso, 
és bem-vinda 

a Delos, Leto.

Apolo 
nascerá sobre 

esta terra, 
agrade isso ou 

não a Hera!

Prepara-te 
para dar à luz, 
as deusas vêm 
a caminho para 

te ajudar.
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Reia!

Estou 
desejosa de 

ver o meu neto.

E tu 
também, 
Témis!

Obrigada 
por terem 

vindo ajud…

Aaah!

Respira, Leto! 
Devagar!

Já 
não deve 

faltar muito.

Não, 
há qualquer 

coisa que não 
está bem!

Eu… 
eu não 

consigo 
dar à luz!
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Aaaah!

Não 
entendo… Será 

obra de 
Hera?

Leto!
O que se 

passa?

Não 
vale a pena, 

Dione! 
Não podes 
ajudá-la.

Mas… 
Porquê…?

Diz!
Precisamos 

de Ilitia!

Tens 
razão, Témis! 

Mas Ilitia não vai 
responder ao 
chamamento…

Penso 
saber porque 
é que Leto não 
consegue dar 

à luz.
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