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Apresentação
Um imenso e brilhante agradecimento vai para as seguintes pessoas que
— sabendo ou não — contribuíram para a criação deste livro:
Alicia Gates, por me guiar por uma surpreendente jornada ao
Mundo Inferior.
Daniel e Emily, em Taos, pela vontade de partilhar suas histórias e
me dar um vislumbre de suas vidas.
Javin, em Santa Fé, que conseguiu tempo em sua agenda ocupada
para conversar comigo sobre a vida na reserva.
A gentil e generosa equipe da incrível Inn of the Five Graces — se
eu pudesse, viveria ali!
Mary Castillo, pela amizade, pelas risadas e pelo livro sobre as
curandeiras.
Marlene Perez, Debby Garfinkle e Stacia Deutsch — talentosas
escritoras e boas amigas, nossas "conversas no café" significam mais do
que vocês imaginam!
O pessoal incrível da editora St. Martin’s Press: Matthew Shear,
Rose Hilliard, AnneMarie Tallberg, RacheI Ekstrom, Elsie Lyons e todo
mundo que ajudou a transformar meus manuscritos em livros.
O meu maravilhoso agente, Bill Contardi, e a minha maravilhosa
agente para direitos internacionais, Marianne Merola — vocês são
demais!
O meu marido, Sandy, praticamente por tudo. A minha família —
vocês sabem quem são e sabem que são incríveis!
E, por último, mas não menos importante, os meus leitores —
obrigada por me permitir viver este sonho maravilhoso!
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GUIA DOS ESPÍRITOS ANIMAIS

CORVO
O Corvo representa o mistério, a magia e uma mudança de consciência.
Ele nos ensina a dar forma ao que é disforme. Ajudando-nos a confrontar
nossas imperfeições, o Corvo nos lembra que temos o poder de
transformar tudo o que temos coragem de encarar. Um metamorfo
natural, o espírito do Corvo permite que usemos o disfarce necessário
para cada situação, chegando ao ponto de nos tornarmos invisíveis para
os demais. O Corvo nos ajuda a trabalhar a magia das leis espirituais para
manifestar o que precisamos e para trazer a luz da escuridão.

COIOTE
O Coiote representa o humor, a velhacaria e o reverso da fortuna. Ele nos
ensina a atingir o equilíbrio entre a sabedoria e a loucura. Como
adversário astuto, o Coiote nos recorda que devemos entender
completamente as circunstâncias antes de fazer planos para atingir nossos
objetivos, mas, como sobrevivente, o Coiote adotará medidas extremas
para garantir o bem-estar de sua linhagem. Matreiro, o espírito do Coiote
nos mostra como nos adaptar e encontrar prazer em praticamente
qualquer circunstância. Ainda que o uso da magia do Coiote nem sempre
funcione como esperado, ele sempre serve a um propósito.
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CAVALO
O Cavalo representa a liberdade, o poder e a iluminação. Ele nos ensina
os benefícios da paciência e da amabilidade, e traz a lição de que os
relacionamentos positivos são os que envolvem cooperação. De grande
resistência e velocidade, o Cavalo nos encoraja a despertar o poder para
resistir e alcançar nosso potencial completo. Forte e poderoso, o espírito
do Cavalo nos lembra nossa força interior, e nos dá a coragem para seguir
adiante e encarar novas direções. O Cavalo nos exorta a carregar os
fardos da vida com dignidade, enquanto permanecemos firmemente
fundamentados em nossa busca espiritual.
LOBO
O Lobo representa proteção, lealdade e espírito. Ele nos ensina a
equilibrar nossas necessidades com as da comunidade, ao mesmo tempo
em que nos informa da importância do ritual para estabelecer ordem
mostrando harmonia, e que a verdadeira liberdade exige disciplina.
Animal inteligente, com sentidos aguçados, o Lobo nos encoraja a sair do
caminho para evitar problemas e lutar apenas quando necessário. Um
grande professor, o espírito do Lobo nos faz ouvir nossos pensamentos
internos para encontrar os níveis mais profundos do ser e da intuição. O
Lobo nos protege enquanto nos empurra para assumir o controle de
nossas vidas, encontrar uma nova trilha e honrar as forças da
espiritualidade.

ÁGUIA
A Águia representa iluminação, cura e criação. Ela nos ensina que, ao
mesmo tempo em que somos livres para escolher nossa trilha, devemos
respeitar a liberdade dos outros de fazer o mesmo. Com sua habilidade
de sobrevoar e inspecionar em todas as direções, a Águia nos lembra de
ver a vida de uma perspectiva mais ampla.
Como símbolo de grande poder, o espírito da Águia significa assumir
uma responsabilidade maior do que si mesmo e usar o dom da clareza
para ajudar os outros em tempos sombrios. Com asas e pernas fortes, a
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Águia transcende mundos, incentivando-nos a subir até alturas
espirituais enquanto permanecemos bem firmes na realidade, e a cumprir
nosso potencial pleno como força criativa.
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"Nós não recebemos sabedoria; temos que descobri-la por nós mesmos,
após uma jornada que ninguém pode fazer por nós nem nos poupar
dela."
— Marcel Proust
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Primeiro vieram os corvos.

Um bando inteiro deles.
Circulando o cemitério em formação austera, os olhos escuros
redondos observando, observando incansavelmente, os corpos negros
lustrosos fustigados pelo vento, Alheios ao forte calor seco e à falta de
oxigênio no ar —resultado dos furiosos incêndios florestais que deixavam
o céu escarlate e faziam chover cinzas sobre as carpideiras abaixo.
Para aqueles que eram sintonizados com essas coisas, era um sinal
que não podia ser ignorado. E Paloma Santos, certa deque a morte súbita
de seu filho não fora um acidente, viu nos corvos o que eles realmente
eram: não apenas um presságio, mas arautos da sorte — sinalizando que
o próximo da fila chegara. Isso era um fato, bem ali naquele cemitério.
Suas suspeitas se confirmaram no instante em que deslizou o braço
reconfortante em torno da aflita namorada de seu filho e sentiu uma
forma de vida crescendo dentro da moça.
A última dos Santos.
A neta cujo destino fora predito.
Mas, se os corvos estavam cientes, outros também deviam saber.
Aqueles que gostariam de destruir a criança por nascer — e, assim,
assegurar-se de que ela jamais tivesse chance de reivindicar seu direito de
nascimento.
Com a segurança da neta em mente, Paloma abandonou o enterro
muito antes que o primeiro punhado de terra fosse jogado sobre o caixão.
Jurando ficar em silêncio, fora de vista, até o décimo sexto aniversário da
criança, quando ela finalmente tivesse necessidade do conselho que
apenas Paloma podia oferecer.
Dezesseis anos para se preparar.
Dezesseis anos para recuperar seus próprios escassos poderes e
manter o legado vivo — até que fosse o momento de passá-lo adiante.
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Ela esperava conseguir durar até lá. A morte de seu filho cobrara
um preço muito além do sofrimento.
Se falhasse em sobreviver, se falhasse em chegar até a neta a tempo,
a vida da criança terminaria de modo trágico e prematuro, exatamente
como a de seu pai. Era um risco que não podia correr.
Não havia ninguém para seguir.
Havia muito em jogo.
A criança por nascer tinha o destino do mundo nas mãos.
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