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o Ano é 1192.
Graças a dinheiro sujo, o príncipe João está cada vez  

mais gordo e rico. Enquanto isso, o rei Ricardo combate 
em Jerusalém. Quando Robin Loxley regressa das 
Cruzadas, logo descobre que há algo muito errado  

em Nottingham, sua terra natal. Agora quem lá governa 
com mão de ferro é o xerife Murdach.

No coração assombrado da floresta de Sherwood, Robin 
traça um heroico plano. Assumirá um disfarce e se 

tornará um foragido. Com a ajuda de seus homens e da 
bela lady Marian, cuidará para que a justiça retorne a 

Nottingham. Mas há traidores em seu bando e sua cabeça 
será posta a prêmio...

Tony Lee, Sam Hart e o colorista Artur Fujita juntaram 
seus talentos numa narrativa emocionante, cheia de cor  

e ação, sobre o lendário herói.
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Para Tracy, minha musa e inspiração.
E para Doreen Lee, a primeira e melhor editora que já tive.
Descanse em paz, Mãe. (T. L.)
Para mamãe e papai. Obrigado por terem vidas criativas. (S. H.)
A minha família e amigos. (A. F.)
Agradecimentos a Allen W. Wrigth.
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Nota Prévia

No ano 1066, Guilherme, duque da Normandia (região no norte da 
França), invadiu a Inglaterra para reivindicar direitos de sucessão 
ao trono inglês. Sua vitória na Batalha de Hastings levou ao poder 
uma dinastia de reis de origem normanda, que obrigou o povo inglês 
a adotar a cultura franco-normanda e suas tradições. Até mesmo 
o francês se impôs como língua da corte, tornando-se a primeira 
língua oficial da Inglaterra. É por causa disso que várias vezes neste 
livro os personagens referem-se negativamente à “lei normanda” 
ou ao “poder normando” (como ingleses legítimos que se opõem 
às alterações trazidas pelos governantes de origem estrangeira). O 
rei Ricardo I (1157-1199), apelidado “Coração de Leão”, a quem 
Robin Hood e seus companheiros prestam tanta lealdade, também 
era de origem normanda. No entanto, suas virtudes como governante 
fizeram dele um rei amado por seu povo, ao menos nas lendas em 
torno de Robin Hood, o foragido. 
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Foragido — Palavra originária do antigo 
provençal foreissit, por sua vez derivado da 
expressão latina foras exitu, “saído fora”. 
Foragido é quem vive escondido para não  
ser localizado pelas forças da lei. 

Também se pode dizer proscrito, fora da 
lei, fugitivo. Na lei da Inglaterra medieval, 
o indivíduo declarado foragido (em inglês, 
wolfshead, literalmente, “cabeça de lobo”) 
podia ser caçado e morto por qualquer 
pessoa, como se fosse um lobo ou outro 
animal selvagem.
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Floresta de sherwood, 1180.

Um instante, 
por favor!

para atravessar 
sherwood, é 

preciso pagar  
Um preço!
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Maldito  
foragido! por qUe  
não vai achacar  
oUtra pessoa? 

estamos  
atrasados!

Lamento,  
cocheiro, mas vocês  
são os primeiros 

viajantes qUe avisto 
hoje. estoU  

morto de fome. 

para trás,  
robin. preciso 
castigar Um 
veLho amigo. 

patrick de 
LoxLey! jUro qUe 
nUnca imaginei 

ver o conde 
de huntington 
viajando nUma 

carrUagem como 
Uma donzeLa!

não consigo 
oUvir o qUe estão 
dizendo, gisbUrn. 

e você? não, senhor  
mUrdach. mas e  
daí? eLe é Um 

foragido! atire  
Logo neLe!

 com seU oUro 
normando 

posso fazer Um 
banqUete!

wiLLiam stUteLy, 
você não tem nada 
Melhor a fazer?
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eLe é Um  
foragido,  

e vai ser pUnido  
como taL. 

mas qUeria  
saber o qUe 
LoxLey está 

dizendo a eLe.

de todo 
modo,  

senhor, 

captUrar will o’the  
green em seU primeiro 
mês como xerife vai 

agradar imensamente  
ao rei henriqUe!

é, vai mesmo, 
não? 

estamos indo  
para barnsdaLe e 

vamos pegar minha 
irmã no caminho.  

você sabe  
como... você vai  

roUbar  
nosso  

dinheiro?

posso ver 
seU arco? você é Um 

foragido de 
verdade?

sUspiro robin  
de LoxLey,  

hein? mUito 
prazer!

conheço  
seU pai desde 

antes de  
você vir ao  

mUndo.

qUando 
crescer, 

também serei 
foragido. 

tem razão.  
mas às vezes  

Um homem 
precisa...

mas não  
roUbarei dinheiro 

das pessoas.  
isso é Uma  
grosseria! 

robin!  
voLte para a 
carrUagem!

graahh!

williaM  
stutely!  

renda-se em 
nome do rei 
henriqUe!

pegUe-o!

ei!  
voLte para a 
carrUagem, 
rapazinho!

wiLL, este 
é meU fiLho 

robin. 
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qUe eU vá 
pro inferno 

se...

hUmpf...

morrer de 
joeLhos!

santo deUs, 
homem!  

você perdeu  
o juízo? eLes vão  

massacrá-Lo  
aqUi mesmo!

deponham  
as armas!  
eU aceito  

a rendição  
deLe!

você o  
quê? qUem  
pensa qUe é  
para aceitar  
a maLdita  
rendição  

deLe?

soU patrick de  
loxley, conde de 
huntington. esse 
homem se rendeU 
a mim em minhas 

terras...

por isso, 
seja Um bom 
soLdado e vá 

eMbora.

como ousa  
faLar assim 

comigo?

você pode  
ter comprado o  
títULo de xeriFe  
de nottinghaM,  

mUrdach,

   mas não  
significa qUe 
eU tenha de me 
curvar para  

você.

ah, meU  
caro conde...

... acho qUe 
significa,  

sim.
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veja só:  
como xerife,  

tenho poder sobre  
toda a terra do rei.  

e isso incLUi  
seUs súditos.

gUardas,  
Levem esse 
canaLha.

você pode 
governar sUas 
terras, conde,  

mas eu governo 
você. 

isso não  
acaba aqUi, 
mUrdach.

oh, LoxLey, 
concordo 

plenaMente...

eU apenas 
coMecei. 

o qUe  
acontecerá  
com eLe? era 
Um foragido 
siMpático.

oh, o de  
sempre... decerto  
vão fUrar seUs 
oLhos oU, mais 
provaveLmente, 

ampUtar-Lhe Uma  
das mãos... 

... e será 
enForcado.

nããão!

robin, entre 
na carrUagem. 
vamos voLtar 

para casa.

mUrdach, 
trate bem 
meU amigo,

pois nada 
será 

esqUecido.
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