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Em 1673, os primeiros exploradores europeus a viajar pelo
Mississippi avistam, nos rochedos altos e ingremes o desenho de um
monstro enorme e alado. De onde ele teria vindo?Por que algum se
deu ao trabalho e se arriscou para pintar esta figura no rochedo? Os
ndios lhes contaram histrias assustadores de um monstro comedor de
homens, parecido com um drago, e do bravo chefe que o matou.Este
conto histrico e fantasioso sobre um drago nativo americano foi
publicado pela primeira vez na revista FANTASTIC, na edio de

dezembro de 1975 e no estava mais acessvel - at agora.Sabe-se que
as lendas e histrias de drages existem na Europa e na sia h milhres de
anos. Mas ser que alguma criatura similar atacou os homens que
moravam apenas um pouco ao norte do que hoje St. Louis? Um

drago na Amrica do Norte?Os exploradores franceses Pre Marquette
e Joliet remavam suas canoas pelo Pai Das guas, os primeiros

europeus a se arriscarem pelo meio do recm-descoberto continente da
Amrica do Norte.Eles avistam o desenho.Por que algum artista
indgena desconhecido arriscaria sua vida para cri-lo? O rochedo

perpendicular se erguia a centenas de metros de altura. Outros ndios



provavelmente usaram cordas para segurar o artista sobre o rio
enquanto ele trabalhava.Canoas de ndios guerreiros passavam pelos
exploradores no rio e, quando chegavam imagem da criatura alada e
parecida com um drago, atiravam flechas contra ela.Um desperdcio
de boas flechas, j que elas quebravam assim que se chocavam com o
calcrio e caam no rio.O que assustava tanto os ndios?Clique no boto

de comprar e descubra hoje mesmo!
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