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Personagens principais

A arte da guerra

Ryo Kyu
General da nação Chu. 
Ambicioso, é um eximio 

comandante de suas 
tropas.

“Vise sempre ao verdadeiro objetivo, não à vitória imediata.”

Kou Ken
Rei da nação Chu.

Um bondoso soberano que ama 
a paz e abomina a guerra, 

sempre pensando no
bem-estar de seu povo.

Sun Tzu
Estrategista militar da nação 

Chu. Perito em táticas e 
estratégias militares, tem vasto 
conhecimento também em 
outras áreas além da arte da 

guerra.

´
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To Gen
Rei da 

nação Wei. 
Anseia por 
mudanças 
nas velhas 
tradições 

herdadas da 
dinastia.

Bai Sei
Rei da nação Zhao. 

Obcecado por recuperar o 
prestigio e o poder que sua 

dinastia já teve.

Ryo Ko e Go Oh
Reis das nações Yan e Qi, 

respectivamente.

Shu Shin
Rei da nação 

Qin.

Shu Go
Rei da nação 

Han.

Ka Shu
Espiã que serve à nação 
Chu, trabalhando como 
guarda-costas do rei Kou 

Ken.

Cho Kyu
Principe do Império Beidi. 
Promove a campanha de 
invasão à Planicie Central, a 
fim de torná-la parte de seus 

dominios.

´

´

´

´
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* FUP...

Regras do Combate

...Certo...

Bom 
trabalho. 

Agora 
pode ir.

O
que 
ela 

disse?

*
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“Obter
cem vitórias 

em cem 
batalhas 

não 
representa 

a excelência 
suprema.”

Que 
os Wei 

venceram.

ah, eu 
sabia.

Como eu 
previ, 

os Zhao 
cederam a 

vitória.
Claro.

Essa 
batalha era 

arriscada 
demais para 

ambos os 
lados.

As duas 
nações se 
situam em 

terras 
afastadas e 
precisaram 
mobilizar 

e acampar 
as tropas 
durante a 
batalha.

Tudo isso 
só para 

conquistar 
uma porção 

de terra 
árida? É 

desperdício 
demais.

Sun Tzu
Estrategista militar 
do exército de Chu

Ryo Kyu
General do 

exército de Chu
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* PUF!

Agora,
os Wei

não conse-
guirão 

mobilizar 
suas 

tropas por 
um tempo.

E o longo 
enfren-

tamento 
desgastou 

os 
recursos 
de sua 
nação.

Enquanto 
estiverem 
obcecados 
pela ideia 
de triunfar 

em todas as 
batalhas, 

eles jamais 
vencerão os 

Zhao.

Esperava 
que os Wei 

consumissem 
um pouco 
mais das 

forças dos 
Zhao,
mas...

Enfim, 
parece que 

o grande 
confronto 
entre as 

sete nações 
vai começar 
para valer, 

não?!

*

Mas, 
cedendo 

a 
vitória...

Os Zhao 
também 

revelaram 
fraqueza, 
não acha?
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Desde o 
princípio dos 

tempos, muito 
sangue foi 
derramado 

nessas terras, 
em uma longa 

história de 
guerras e 
conflitos.

A
Arte
da

Guerra

Pla-
nície
Cen-
tral.

Uma grande 
nação em que 

diversos
povos

conviviam, 
compartilhando 

uma grande 
extensão 

de terra do 
continente.
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Chu

Essa região, 
conhecida 

como o 
“berço da 
civilização 
chinesa”, 

era 
governada 

por 
dinastias 
desde a 

antiguidade.

Uma delas 
em especial, 

toda-
poderosa, 
dominava 

toda a 
Planície.

Quando seu 
rei morreu 

subitamente...

Os filhos dele, 
que governavam 

territórios 
distintos, 

tentaram impor 
cada qual a 

sua supremacia, 
resultando 

em diversos 
conflitos.

Durante os 
vinte anos que 
se seguiram, a 

Planície continuou 
afundada em 

conflitos internos, 
e países de todos 

os tamanhos 
foram surgindo e 

desaparecendo até 
que se formassem 

as sete grandes 
nações.

Yan

Qi

Zhao

Han

Wei

Qin




