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BEM-VINDO 
A KNIGHTON…

… Uma terra incrível habitada pelos valorosos e galantes 
heróis NEXO KNIGHTS™! Este alegre bando protege todo 
o reino de Knighton das forças tenebrosas que tentam 
conquistar o território. Eles lutam com honra, bravura, 
amizade… e um arsenal gigantesco alimentado a magia 
digital!

CLAY

Basta olhar para este rapaz para saber que ele é o mais 
cavalheiro de todos os cavaleiros!

AXL

Primeiro, ouves estalar os beiços, e depois vês uma 
montanha e sabes que acabaste de conhecer o Axl!

MACY

Em vez de ir a grandes festas com vestidos lindos, a Macy 
prefere dar pancada em bestas feias, trajada de armadura 
reluzente, mas continua a ser uma princesa de sangue azul.

LANCE

Rico, famoso, encantador, bem-parecido, corajoso, elegante, 
estiloso… pois, o próprio! Se fosse ele a escrever a lista, 
seria preciso outra página, ou outro livro.

AARON

Sabe voar no escudo como se fosse um skate com asas, e a 
presunção dele só fica atrás da pontaria perfeita que tem.
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QUEM MUITO AJUDA…

É o maior mágico digital 
de todo o reino… talvez por 
também ser o único em todo 
o reino!

Adeptos da Academia de 
Cavaleiros, são os sabichões das 
instruções, megabits, terabytes, 
matrizes, pixéis, software … em 
suma, cromos de armadura!

QUEM SÓ ESTORVA!
Até os maiores cavaleiros precisam de uma ajudinha 
de vez em quando. Não tem nada que enganar: essa 
ajudinha continua a ser o soldado desconhecido das 
histórias de heróis. Além disso, sem ajudantes a vida não 
teria graça nenhuma!

MERLOK 2.0

ESCUDEIROS 
BOTS

Estes fiéis escudeiros 
cibernéticos cozinham, treinam 
e fazem manutenção ao 
equipamento dos cavaleiros.

Um conselho: não comas com estes tipos, não fales do 
tempo com eles, nem sequer lhes perguntes as horas — 
eles não usam relógio. Regra geral, só te deves aproximar 
se tiveres uma armadura robusta!

JESTRO
Até agora, as escolhas de carreira 
dele foram cavaleiro e bobo. 
Chumbou desgraçadamente nas 
duas. Agora vai tentando ser muito, 
muito MAU! 

LIVRO 
DOS MONSTROS

Este livro tagarela, cheio de 
monstros e de magia, é um 
aborrecimento imenso para 
o reino inteiro!

MONSTROS
Criaturas nojentas, presas nas 
páginas do Livro dos Monstros. 
Fazem o que ele manda com 
o maior descaramento possível. 
Alguns até podem parecer 
engraçados, mas de certeza que 
não ias gostar das piadas deles.

ROBIN E AVA
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— NEXO Power: Reação Relâmpago!
Raios brilhantes de NEXO Power refletiram-se 

nos escudos dos heróis NEXO KNIGHTS. 
De súbito, as armaduras reluziram 
ferozmente e as armas eliminaram 
monstros ali perto.

— Aiiiiiiiii! — gritou o Jestro, 
a fugir com o Livro dos Monstros. 

— Foge, foge!

JESTRO DE 8 BITS
— Oh, não! Outra vez, não! — bradou o Jestro, quando 

os penhascos do Desfiladeiro Muro de Ossos se 
incendiaram numa exibição deslumbrante de digimagia.

Parecia que a voz do Merlok 2.0 estava por toda a parte:
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Nessa noite, escondido num bosque da Floresta 
Escura, o Jestro queixava-se dos cavaleiros e dos seus 
poderes NEXO.

— Preciso de poderes de digimagia também!
— Não olhes para mim — grunhiu o Livro dos Monstros, 

encostado a uma árvore caída. — Sou completamente 
analógico.

— Vais ao jardim zoológico? — resmungou o Jestro. 
— Era só o que me faltava.

— Não, ANALÓGICO, o contrário de «digital». Sou 
apenas pergaminhos e magia — disse o Livro, a virar as 
páginas. — Se quiseres descarregar digimagia, tens de 
ser informatizado, como o insuportável do Merlok 2.0.

— É isso! — exclamou o Jestro, excitadíssimo. — Vou 
chamar-me… JESTRO 2.0!

— Tecnologia? MAGIA é que é! — rabujou o Livro. 
— Faz o que te apetecer, mas eu fico aqui a conspirar e a 
tramar à maneira antiga: caneta e papel e muitas 
caretas maléficas.

Nos dias seguintes, o Jestro mandou os monstros 
roubarem uma variedade de material informático velho 
deixado pela Ava perto da Fortrex. Depois lançaram-se 
na montagem do equipamento — espatifaram tudo 
à espadeirada e à pancada. No fim de contas, são 
monstros, e não engenheiros informáticos.

— Parece que se está a compor! — disse o Jestro, 
orgulhoso (e tolo).
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