
Olimpo.
Zeus!

Métis, meu amor, 
por onde an-

daste?

Vem ter 
comigo 
depois.

Irei 
sem 

falta.

 Devias 
ser mais 
prudente, 

Zeus…

Fui pas-
sear. Sinto-
-me fatigada, 
vou deitar-

-me…
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Mas que…
Geia! Porque 

deveria
eu…?

Sei 
que tu e 

Métis estão 
muito apaixo-

nados.

não posso acre-
ditar nisso! Métis 
nunca me trai-

ria! Infe-
lizmente, não 

é a lealdade dela 
que está 
em jogo.

A criança que 
Métis traz no ventre 

dará à luz um filho. É a 
ele que tens de temer, pois 
destronar-te-á e ocupará 

o teu lugar no trono 
do Olimpo!

Se não 
agires de 

imediato, serás 
afastado pelo 

teu neto.

Eu…

Sei o 
quanto 

amas Métis… 
Mas trata-se 
do futuro do 

cosmos.

Seja.

Mas Métis é a encarnação 
da inteligência… O que 
posso fazer, Geia? Ela 
não se deixará enganar 

com facilidade.

Mas 
esse amor 
levar-te-á à 
perdição!
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Usa a 
sua  inteligência 

contra ela 
 própria.

A sua 
sabedoria 

concedeu-lhe o 
poder da polimor-
fia.  Pede-lhe que 
te faça uma de-
monstração.

E depois?

Se descobri-
res uma forma 

de a ingerir, absor-
verás todos os 
seus  poderes!

Ficarás então 
em posição de 
fazer frente a 

qualquer
adversário!

Acorda, 
meu 

amor.
Humm…
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Vieste, 
finalmente! 
Vem deitar-

-te… Gostaria de 
te pedir um 

favor.

Tudo 
o que 

quiseres!

Sabes como gosto 
de ver-te mudar de 
forma… Poderias 
fazer-me uma nova 
demonstração? não 

me canso desse 
espetáculo.

Com 
todo o 
prazer!

És
maravilhosa!
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Mas, diz-me… Podes 
transformar-te numa 
coisa que não seja 

um animal?

O que queres 
dizer?

Assim, 
poderia 

segurar-te 
na palma da 

mão!

Como 
queiras!

Métis…

Agora 
somos 
um só!

… uma 
planta! Ou, 

melhor ainda, 
uma gota de 

água!

não sei, 
por exem-

plo…
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Aaaaaaaaah!!!!

Façam 
com que isto 

pare!

nove meses depois… Zeus!!
Aaaah!!

Zeus, o que 
se passa? A m… 

minha cabeça…

Aaah!! É preciso fazer 
alguma coisa!!  Talvez 

Apolo…

não!!

Hefesto!!

Esta 
dor… 
eu…
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Mas que… eu? 
Mas…

O teu machado!! Abre-me o 
crânio com o teu macha-

do, depressa!!

Como?!

É uma 
ordem!!

Muito 
bem, rei 
dos deu-

ses.

Humpff!! Finalmente…
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Mas 
quem…?
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… AAAAAAAAAAAA…

… AAAAAAAAAAA…

… aaaaaaaaaaaaaaH !!!

não 
há dúvida de 

que és a minha 
filha…

… Atena!

RAAAAAAAAAAAA…
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Sardes, Lídia.
Oh, Aracne, esse 
motivo é mara-

vilhoso!

não 
sejas tão 

modesta. Tu 
tens um 

dom!

Bem, talvez os meus 
dedos sejam mais 

hábeis, sim…

Diz-se 
mesmo que 

aprendeste a tua 
arte com a própria 

Atena!

Atena?!

Sim, nenhum imortal 
é mais dotado do que 
ela, no que toca às 

artes!
Corre o 

rumor de que 
lhe deves o teu 

talento!

É um 
facto!

Sim, a 
tua habilidade 
é impressio-

nante!

Obrigada… Mas basta 
trabalhar de forma 

persistente para aper-
feiçoar a técnica, 

sabem?
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