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INTRODUÇÃO

A milênios de anos, em um antigo vilarejo um bondoso e doce rapaz chamado Efésios descobriu

seus preciosos dons. Effi para os intímos , era conhecido e amado por todos e usava seus poderes para o bem e o bem
estar de todos , mais um dia Effi tentou ajudar um irmão contra seus pensamentos impuros , e acabou indo longe
demais , o seu povo jogou até mesmo seus amigos contra ele , e ele percebeu naquele momento o que há de mais
verdadeiro no homem

A maldade . Com uma explosão pisciquíca ele criou um mundo

no qual ele condenava

aqueles que faziam as maiores atrocidades para que pudesse se alimentar da alma deles , anos depois , nos dias
atuais um garoto chamado Juno passa a desenvolver as mesmas habilidades em meio a bruxas , vampiros e
lobisomens , todos numa ilha chamada Arcádia , a qual zelava e idolatrava Effi como o Deus salvador e supremo , e
separava os humanos dos chamados de Privilegiados , Juno não sabia qual era seu dom , mais iria descobrir .
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