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...ainda chorado e esperado por Penélope, 
que se mantém casta e fiel apesar de

vinte anos sem notícias do marido.

Olimpo, eterna morada dos deuses...

...além de onde o vento, 
a chuva e a neve são 

capazes de alcançar...

Ó Zeus pai, 
meu coração 
está aflito 
por causa 

desse herói.

O único sobreviven-
te do cerco a Troia 
que ainda não voltou 

para casa.

Atena, como eu
poderia me esquecer 

de Ulisses, aprisionado 
longe de Ítaca, sua 

terra natal?

Ulisses, o mais sutil, 
o mais engenhoso
dos guerreiros...
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...desde que meu irmão 
Posêidon, senhor dos 
mares e inimigo irre-
dutível de Ulisses, 

concorde em deixar de 
lado a ira em relação 

a ele.

Esquecido e desprezado pelos 
pretendentes que festejam 

acampados em seu lar...

...à espera de ocupar seu 
lugar no leito da esposa.

Adorado pelo 
filho Telêmaco...

...cuja 
desolação 
só aumenta 
a cada dia.

Assuma a forma
humana, minha filha, e 
vá ter com Telêmaco.

Eu inspirarei nele a 
coragem necessária 

para partir.

É chegado 
o tempo de 

embarcar, de ir 
procurar o pai, 

Telêmaco.

Quanto a mim, eu garanto 
o retorno do herói até 
a costa habitada pelos 

feácios...
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A terra, 
enfim!

Depois de dez dias e 
dez noites no mar em 
meio à tempestade! Eu...

...não 
aguento 
mais...

Hi! Hi! Hi! Hi!

Olhem!

Ali!

Oh!
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...mas eu não podia deixar Ulisses nu e desprovido 
naquela praia selvagem.

Socorro!

Ahhhhh!

Um sátiro!
E você, bela jovem, 
não está com medo?

Essa noite fui avisada em 
um sonho para vir até 

aqui com as minhas ser-
vas. Estou à espera de 

um encontro importante.

Eu sou apenas um 
náufrago, ó mulher.

E eu sou Nausícaa, filha 
de Alcino, rei dos Feácios. 

Nosso povo tem a
obrigação de oferecer 

ajuda aos viajantes
mal-afortunados.

Venham, servas! Vamos banhar,
tratar e vestir 

este homem! Depois 
o conduziremos ao 

palácio.

A audácia dessa mortal é
surpreendente! Então ela foi

“avisada em um sonho”?

Você desco-
briu um dos 

meus truques, 
meu pai...

8



Vamos escu-
tar o relato 

do aedo!

Rei Alcino, que os deuses lhe deem uma vida feliz. 
Foram eles que me trouxeram até esta costa depois 

que a tempestade destruiu a minha jangada.

venha compartilhar 
do nosso banquete, 
homem que tocou o 
coração da minha 

filha.

Festejemos a 
chegada do 
estrangeiro!

E que episódio da glória dos 
homens os senhores querem que 

eu celebre, ó convivas?

Fale sobre um feito 
do belo Ulisses na 
Guerra de Troia!

Ah, sim! A história do 
cavalo de madeira!

Esse 
Ulisses! Que 
herói divino!

E que tão
misteriosamente

desapareceu depois de 
uma gloriosa partida 

de Troia!

Dizem que os pretendentes
tomaram conta de seu lar em Ítaca. 
Que Penélope não está conseguindo 

resistir ao assédio amoroso
desses porcos.

O jovem Telêmaco saiu ao 
mar e pretende revirar 
meio mundo à procura do 

pai!
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E os gregos tinham 
deixado um cavalo de 
madeira para trás!

Depois de dez anos de 
cerco a Troia, os gre-
gos já não tinham mais 
esperança de vitória...

...vários heróis de 
ambas as partes já 
haviam tombado em 
batalha: Aquiles, 

Heitor, Ájax, Páris...

Foi então que o engenhoso Ulisses concebeu o pro-
jeto que lhes permitiria conquistar a cidadela.

As tropas gregas
incendiaram os

acampamentos, embarcaram 
nas naus, deixaram a costa 

de Troia e foram se esconder 
na ilha de Tênedo.

Ao amanhecer, os troianos não 
conseguiam acreditar no que viam: 
os inimigos haviam partido. A guer-

ra estava ganha!
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