
Elora era respeitada por sua tribo.

Era uma Curandeira do Sangue. A primeira em muitas gerações. Uma nova Curandeira não 
aparecia  há tantas primaveras  que sua tribo sequer  testava as nascidas,  já que a taxa de morte 
sempre atingia a totalidade.

Ela havia passado por seis invernos desde seu nascimento e tinha visto um coelho correndo 
perto de seu lar. Correndo atrás deste, conseguiu perdê-lo de vista quase ao mesmo tempo em que se 
perdia na floresta.

Andou por um tempo, mas começou a ficar assustada com as sombras e sons das árvores e 
não chegou a ver a serpente saltar em sua direção.

Quando  os  buscadores  de  sua  tribo  ouviram-na  chorar  com toda  a  força,  finalmente  a 
encontraram. Ela estava assustada, mas bem, embora sangrasse por dois pequenos furos na altura da 
coxa. Os buscadores se entreolharam espantados.

Eles esperaram que ela completasse suas dez estações antes de apresentarem-na aos ritos de 
iniciação de uma Curandeira do Sangue. Esperavam que a importância do dever a convencesse de 
da importância de seu papel e que, então, cerrasse os dentes e suportasse todas as provações e 
sacrifícios a que seria submetida.

Mas ela compreendia perfeitamente sua importância para a tribo. Dessa forma, entregou-se 
de coração aos ritos.

Durante  meses  peregrinou  pelas  florestas  e  montanhas  próximas,  caçando  serpentes  de 
diversas cores para coletar seus venenos em seu sangue. Consumiu todas as plantas e cogumelos 
venenosos que identificou. As secreções dos sapos que os caçadores de sua tribo utilizavam em suas 
flechas, ela ingeriu junto com os insetos peçonhentos que encontrou.

Com dezesseis invernos de vida, ela já podia curar todos os males que sua tribo pudesse vir 
a contrair.

Todos os males de seus arredores, pelo menos. Não estava preparada para a chegada de dois 
estrangeiros.

Eles alegaram estar perseguindo um “Mago Escuro”. Elora não tinha entendido muito bem o 
que isso queria dizer.

Claro, conhecia os espíritos malignos que vagavam pelo escuro da noite, mas não reconhecia 
o demônio que a cultura daqueles dois chamava de Mago.

Sua tribo acolheu-os naquele dia e, embora não tivessem pista do demônio que buscavam, 
acreditaram em suas palavras.  Eles disseram que o Mago podia causar  muitos males com suas 
habilidades, então pareceu claro para Elora que ela deveria guiá-los pela floresta.

Mesmo com os protestos de todos de sua tribo, ela acompanhou-os. Vagaram por um dia 
inteiro e encontraram uma caverna, que Elora nunca havia visto. Sugeriu que voltassem antes que 
anoitecesse, mas eles disseram que o tempo era crucial.

Ela, então, mostrou-nos como marcaria o caminho de volta e deixou-os com sua busca.

Somente na manhã seguinte Elora arrependeu-se de sua bondade.



Pela manhã, como eles ainda não haviam voltado, ela resolveu voltar até a caverna. Farejou 
a entrada, tentando descobrir se eles ainda estavam lá, mas o vento carregava o ar para dentro e não 
para fora.

Ela teria de entrar, já que também não identificou rastros saindo. Vagou por algum tempo 
pelos corredores sem iluminação da caverna até, ao longe, ver que havia outra saída.

Rumou para lá mas parou, quando ouviu o som de algo quebrando-se sob seu pé. Ao olhar, 
viu que era um osso, nem pequeno ou grande para que ela desconsiderasse que fosse humano.

Forçando mais os olhos, ela viu que havia ali um esqueleto inteiro, com vestes rústicas...

… Era alguém de sua tribo!

O que os ossos faziam ali? Seria esse um cemitério desconhecido de outros xamãs? Ou 
talvez até de Curandeiras?

Esses pensamentos duraram apenas alguns segundos, pois ela viu os adornos que o esqueleto 
usava ao redor do pescoço.

Aquela combinação de penas e presas selvagens só podiam pertencer a Lobo Vespertino. 

Mas ele não estava de guarda quando ela saiu, essa manhã?

Ali, assustada e sozinha no escuro ela não conseguia ter certeza.
Abandonou a busca pelos dois forasteiros e começou o caminho de volta para sua tribo.

O temor de confirmar que seu amigo estava morto conflitava com a esperança de encontrá-
lo bem, de modo que seu coração dizia-lhe para caminhar, enquanto suas pernas queriam correr.

Talvez tenha sido isso que a salvou naquele dia.

Elora,  quando  ainda  era  Presa  Escarlate,  conforme  nomeada  pelo  xamã  ao  nascer  com 
dentes  sujos  de  sangue,  caminhou  querendo  correr  pela  última  formação  de  árvores  que  a 
separavam de seu lar.

Todas as cabanas rústicas estavam no lugar, embora Elora nunca tivesse percebido que as 
plantas já tomavam tanto as paredes. Parada um pouco afastada, ela reparou que a vegetação ao 
redor e dentro da vila estava maior do que antes de ela sair, há menos de duas horas.

Ela foi aproximando-se devagar, com um peso no coração que não conseguia identificar. 
Estranhava a ausência de sons, pois agora as mulheres deveriam estar chegando com a água do rio e 
os homens afiando suas lanças ou preparando-se para sair para caçar.

Não ouvia nem as vozes das crianças.

Quando finalmente entrou nos limites da vila, foi que viu o que todos haviam se tornado.

Agora,  com  dezessete  invernos,  já  sabia  ler  as  palavras  dos  assim  chamados  “povos 
civilizados”. Já havia trocado para um nome que encontrara em textos sobre antigas aventuras.

Presa Escarlate havia morrido com seus iguais.

Elora  buscava  os  culpados.  Faria  com  que  revertessem  o  mal  causado  ou  então  que 
encontrassem seus parentes e amigos na morte.



Em vida ou na morte, os Irmãos Wulfric iriam pagar.


