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Bu kitabın sahibi:

....................
.................



AUYA

ZEK

EKO

V İ VO

KO TAN

ADAİ ANNE

SATU

OGON

KENSU

ZORA

E İDORENO

TOR WARU

Ogon’un nefret 

ettiği bir avcı. 

Kabileden 

uzaklaştırıldı, 

sonra yeniden 

kabul edildi.

Avcı. İz sürmede 

ve av taktikleri 

geliştirmede uzman.

Auya’nın babası. 
Bir ayı tarafından 
öldürüldü. Ogon 
korkudan onu terk 
edip kaçtı.

Taş oymacısı. 

Menhir 

yapmakta 

uzman.

Avcı ve 
dansçı. 
 Ahşap 

heykelcikler 
ve taştan 
bıçaklar 
yapıyor.

Tohumları öğütmekle 
ve yemek pişirmekle 
ilgileniyor. Otları iyi 
tanıyor. Hikâyeler de 
anlatıyor, ama yalnızca 
bitkilerle ilgili hikâyeler. 
Adai’nin kız kardeşi, 
Auya’nın teyzesi.

Şaman, ruhlarla konuşan bir büyücü.  

Yalan söylüyor, nefret besliyor, öldürmeyi bile 

göze alabiliyor. Mağara resimleri yapıyor. 

Kesesinde, zaman zaman danıştığı, konuşan 

kemikler taşıyor. Yol gösterici ruhu ise bir at.

Auya tarafından yavruyken 

bulunup kurtarılan bir kurt.

Usta avcı, 
güçsüzlerin 

koruyucusu. 
Kabile şefi.

Ot ve böcek topluyor, öğütüyor, 

insanlara bitkilerle şifa veriyor. 

Ateş etrafında anlattığı 

hikâyelerle de meşhur.

Herkes tarafından 

saygı duyulan yaşlı 

bilge. Mağara resimleri 

yapmakta uzman.  

40 yaşında.

Grubun 
kabadayısı. 
Herkese sataşıyor, 
hep kazanmak 
istiyor ve Satu’ya 
eziyet ediyor. Şaman 
Ogon’un oğlu.

10 yaşında, güçlü ve hep kafasına 

eseni yapmaya eğilimli bir 

çocuk. Adai’nin kızı.

8 yaşında, işlevsiz bir kola sahip, narin bir çocuk. Bir gözü kahverengi, diğer gözü mavi. Görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcısı Auya.
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KABİLE

7

Kotan Kabilesinin insanları, sığındıkları 
mağaradan lapa lapa yağan karı izliyorlardı. 
Daha sıcak bölgelere göçmeden önce, o vadide 
bir ay daha kalabileceklerini düşünmüşlerdi; 
ancak kar onları beklemedikleri bir anda yakaladı. 
Kabile şefi Kotan, ateşin yanına oturmuş, öfkeden 

köpürüyordu: “Ogon! Rüyanda sana haber 
getiren karganın söylediğine göre ava 

çıkmak için elverişli daha pek çok 
günümüz olmayacak mıydı 

burada?”



98

Şaman Ogon endişeyle karın yağışını 
seyrediyordu. Hayatı için endişe etmiyordu, kimse 
onu öldürmeye cesaret edemezdi; ama gücünü 
kaybetmekten korkuyordu. Eğer Kotan Kabilesinin 
insanları onun sözlerine artık inanmayacak 
olurlarsa, kabiledeki yerini kaybedecek ve bir 
daha asla eskisi gibi saygı duyulan ve korkulan bir 
şaman olamayacaktı.

“Gizemli güçler tarafından kandırıldım, kudretli 
Kotan. Karga yalancı bir ruhtu ve bana neden 
yalan söylediğini biliyorum.”

Ogon bunları söyleyerek Satu’yu işaret etti. 
Satu sekiz yaşındaydı. Çelimsiz bir çocuktu. 
Bir gözü mavi diğer gözü kahverengiydi; biri 
diğerinden daha kısa ve işlevsiz bir kola sahipti.

“Onun yüzünden ruhlar kabileye yardım 
etmiyor. Satu uğursuzun teki! Gözleri ve kolu 
onun bir canavar olduğunu, bize yalnızca ölüm ve 
sefalet getireceğini gösteriyor. Onu kurban edelim, 
böylece ruhlar bize yeniden iyi gözle bakacaklar!”

Kabileden bazı insanlar mırıldanarak 
onayladıklarını belirttiler ama Kabile Şefi Kotan, 
başını hayır anlamında iki yana salladı: “Satu 
yalnızca bir çocuk ve bu kabilede kimse kurban 
edilmeyecek, sana daha önce de söylemiştim.”

Ama Şaman Ogon pes etmedi. Satu’yu 
kolundan yakalayarak havaya kaldırdı: 
“Baksana Kotan, o çok güçsüz, asla bir avcı 
olamayacak. Yiyeceğimizi bizden çalan 
fazladan bir boğaz yalnızca!”
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Satu şaşkınlıkla bağırdı; hemen o anda 
Ogon’un da haykırışı duyuldu, fakat onunki 
acıdandı. Satu’nun arkadaşı, on yaşındaki Auya, 
Ogon’un üzerine atlamış ve kolunu ısırmıştı. O 
arada yere yuvarlanan Satu, mağaranın ateşten 
uzak, karanlık bir köşesine sığındı. Auya da 
karışıklıktan faydalanıp annesi Adai’nin arkasına 
saklandı.

Öfkeden deliye dönen şaman, çakmaktaşından 
bıçağına uzandı ve “Küçük sırtlan, şimdi sana 
gününü göstereceğim!” diye bağırdı. Tam Adai ve 
Auya’ya doğru tehditkâr bir şekilde ilerliyordu ki, 
Kotan’ın okunun ucunu bağrında hissetti.

“Git ve rüyaya yat şaman,” dedi şef, gözdağı 
veren bir sesle. “Ama dikkat et de bu sefer ruhlar 
yalan söylemesinler. Yoksa kabilemiz açlık, soğuk 
ve ölümle karşı karşıya kalacak.”

Şaman Ogon, bağrında 
hissettiği oka baktı. Kotan 
tek hareketle onu karnına 
saplayabilir ve hayatına 
son verebilirdi. Bıçağını 
indirdi ve korkudan beti 
benzi atmış halde de 
olsa gülümsemeye 
çalıştı.








