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Viaje 250 anos ao passado, para um mundo ha muito esquecido, onde
a natureza fala atraves das plantas e cancoes emergem das cachoeiras
com tanta paixao quanto um coral de igreja canta Ave Maria. Um
lugar onde se acredita que o ritmo de um chocalho emplumado te

leva para mais perto do seu criador. Um mundo onde o mistiscismo e
a espiritualidade inata estao em conflito com o cristianismo. Ava-

Tape, criado sob as tradicoes dos indios Guarani da America do Sul e
educado nas Missoes jesuiticas, ve verdade e beleza em ambos os
mundos, mas so pode viver em um. Nem os Jesuitas nem seu pai,
Ava-Nembiara, o xama da tribo, aceitariam qualquer coisa alem de

alianca absoluta, o que forca Ava-Tape a escolher entre
eles.Xamanismo, intolerncia religiosa, histria, imperialismo,

amadurecimento e uma tocante histria de amor marcam esta incisiva
e provocadora narrativa sobre a destruio e o derradeiro triunfo de um
povo nativo e suas tradies. Encarando uma busca que tanto fsica

quanto espiritual, AvTap, inspirado por sua devoo ao seu povo e seu
amor pela bela KuMain, emerge como o mais poderoso xam de

todos, guiando sua tribo rumo a mtica TERRA SEM MALES.Com
uma linguagem que captura tanto a essncia quanto o esprito da



cultura Guarani, Pallamary leva seus leitores a um mundo h muito
esquecido, mas que merece muito ser explorado. Os leva a uma
espiritualidade que transcende o dogma religioso e inspira

compreenso e esperana. Ao mesmo tempo realista em seu cenrio e
atemporal em seu tratamento da condio humana, TERRA SEM

MALES uma triunfante celebrao do esprito humano.
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