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Sfârșit… sau Început?
În vechiul templu din ținutul Munților Kundalos, trăia demult un bătrân
vindecător împreună cu unicul său fiu, Azarys. Cel din urmă, fără a avea o înfățișare umană,
era predestinat, se spune, să devină conducătorul lumii, în vremea în care aceasta se va naște
pentru a noua oară.
Sfârșitul celei de-a opta lumi venise odată cu blestemul necruțător al zeului din
Regatul Scorpionilor de Foc, ce despicase, pe neașteptate, atât Cerul, cât și Pământul.
Atunci se născuse Azarys, sub forma unui șarpe auriu, luminos, trăgându-și originile din
ultimul suflu al Soarelui și o picătură de rouă fermecată. Așadar, tatăl său adevărat era însuși
Soarele, însă întreaga poveste prin care a pierit lumea cea veche și odată cu ea și părintele
său, avea să o afle treptat, chiar de la bătrânul vindecător.
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„În acele timpuri de mare descumpănire, își amintea acesta, făpturi de toate felurile oameni, arbori, râuri, animale, munți sau stele - au fost înghițite de pământuri într-o clipă.
Luna, scufundându-se în adâncuri, s-a trezit captivă în Râul Viselor, iar Soarele...s-a prăbușit
și el, căci blestemul l-a atins într-un moment de grea slăbiciune, tocmai când renunțase la
cea mai mare parte din puterea sa, pentru a-și salva un fiu-astru dintr-o galaxie îndepărtată.”
Cercetând neîncetat vibrația Pământului și semnele lăsate de blestem, bătrânul vindecător
simțise că în întunericul acela ce se deschidea tot mai mult în jurul său, pulsau încă urme
de viață. Curând avea să descopere că Munții Kundalos, Arborele de Rubin și Râul Viselor
rămăseseră intacte, ca și cum Nerys, Zeul Scorpionilor de Foc, uitase să le treacă în vraja
rostită cu glas aspru, de-a dreptul răzbunător. Dar iată că odată cu găsirea lui Azarys,
încrederea vindecătorului în profețiile cu privire la noua lume, a devenit de neclintit.
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— Oh Azarys, eu sunt Akshara, prințesa Regatului de Smarald...îi spuse tânăra,
întinzându-i cristalul pierdut… Pasărea-Cameleon a găsit talismanul tău și astfel
am aflat mai multe despre misiunea ce ți-a fost încredințată. Știm că blestemul lui
Nerys poate fi desfăcut doar în regatul său și nu te vom lăsa în niciun caz să-l
înfrunți singur!
— Nici vorbă, nici gând, strigă șarpele hotărât, dezmeticindu-se brusc. Nu puteți
călători cu mine, nu vreau nicidecum să vă puneți viața în primejdie! În plus, voi
chiar nu îl cunoașteți pe Nerys, tatăl meu mi-a povestit de ce este în stare când
se simte cu adevărat amenințat.
Un surâs larg se așternu pe chipul senin al Aksharei, în timp ce pasărea
ei începu să râdă…
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