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o que é narrativa?



sequência de eventos 
que 

provoca emoções















Filha única de um abastado casal demaciano, Vayne 
desfrutou de uma infância privilegiada. Ela passou a maior 
parte da infância realizando atividades solitárias — lendo, 
aprendendo música e colecionando avidamente os vários 

insetos que encontrava no terreno de sua mansão.



Filha única de um abastado casal demaciano, Vayne desfrutou de 
uma infância privilegiada. Ela passou a maior parte da infância 
realizando atividades solitárias — lendo, aprendendo música e 
colecionando avidamente os vários insetos que encontrava no 
terreno de sua mansão. Seus pais tinham viajado por toda 

Runeterra na juventude, mas se estabeleceram em Demacia 
depois do nascimento de Shauna, pois nunca tinham 

conhecido um povo que cuidasse tanto uns dos outros 
quanto os demacianos.



Pouco depois do seu aniversário de dezesseis anos, quando 
Vayne voltava para casa de um banquete de solstício de 

verão, ela viu algo que nunca esqueceria.
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Uma mulher com chifres e indescritivelmente bela estava 
parada diante dos corpos ensanguentados de seus pais.



Pouco depois do seu aniversário de dezesseis anos, quando 
Vayne voltava para casa de um banquete de solstício de verão, 

ela viu algo que nunca esqueceria.
Uma mulher com chifres e indescritivelmente bela estava parada 

diante dos corpos ensanguentados de seus pais.
Vayne soltou um grito de aflição e pavor. Antes de 

desaparecer, o demônio olhou para a jovem menina e deu um 
sorriso terrível e lascivo.



Vayne tinha o coração cheio de ódio e bolsos ricos os 
suficiente para recrutar um pequeno exército, mas para onde 

ela queria ir, nenhum exército se atreveria a seguir.



Vayne tinha o coração cheio de ódio e bolsos ricos os suficiente 
para recrutar um pequeno exército, mas para onde ela queria ir, 
nenhum exército se atreveria a seguir. Ela precisava aprender 

tudo sobre magia negra: como identificá-la, como combatê-la, 
como matar quem a praticava.
Ela precisava de um professor.





















intrínseca



intrínseca emergente
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usar!
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