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CAPITOLUL I
REGRETUL

Universul... un mare necunoscut pentru mulți,
plin de ființe, de creaturi, de locuri ieşite din
realul pe care unii îl cunosc. Există viață la

fiecare pas făcut. Unele planete sunt pline de bucurie,
culoare și fericire, în timp ce altele au un văl negru pus
peste, pline de ură, tiranie și suferință. Cu bune și rele,
universul are frumusețea lui, dar și războaiele lui... iar ăsta
este războiul nostru... al Pământului.

Multe lucruri s-au schimbat de la confruntarea de pe
Pământ. Eroi au căzut și răufăcători s-au ridicat, dar ceva
a rămas neschimbat. Dorința. Dorința de răzbunare, de a
schimba ceva, de a găsi pe cineva sau de a cuceri. Un
sentiment care pe cei implicați i-a dus spre a doua mișcare.

După moartea lui Christian, sediul din Haynord a rămas
pe mâinile celor care, nu demult, erau sub comanda lui, dar
și sub mâinile Synkarei. Aceasta se găsește în biroul pe
care îl avea Christian. Cu o mână pe pix și una așezată pe
teancul de foi din fața ei, Synkara bate cu pixul în masă,
vizibil agitată. Pe mâna care îi este mult mai liniștită, se
pot observa planete din Univers, așezate într-un sistem
fictiv. Chiar și așa, planetele sunt legate între ele de sufletul
Synkarei, care a lăsat o parte din ea pe fiecare planetă
desenată pe mână. Acum își pune singură întrebări, fiind
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bântuită de gândurile care nu vor să-i dea pace. 
- Unde te-ai dus? se întreabă ea, privind spre mapele de

pe masă.
Synkara le privește atent, dă câteva dintre ele într-o

parte și, apoi, una îi atrage atenția, o ridică ușor și se uită
la ea.

- Am să te găsesc, trebuie să o fac, rostește tânăra
nibiriană.

Printre hărți și gânduri pierdute, ușa camerei se deschide
ușor. Cu pași înceți, dar siguri, Raven se apropie de
Synkara. 

- Încă îl cauți? spune Raven pe un ton iritat.
- Trebuie să îl găsesc.
Acesta merge către un fotoliu, se așează pe el și o

privește atent pe cea din fața lui. 
- De ce te încăpățânezi așa de tare să îl găsești?
- Nu fac asta doar pentru că mă încăpățânez, ci pentru

că trebuie să-l găsesc, ți-am explicat deja de ce. 
- Mă deranjează lucrul ăsta, de câteva săptămâni bune

îți petreci mai mult timp căutându-l pe el decât să stai cu
mine. 

- Credeam că ai să mă înțelegi... 
- Asta încerc să fac, dar... 
- Dar ce? 
- Dar sincer, nu pot, nu reușesc să te înțeleg.
- Serios? 
- Te-am înțeles când ai spus că vrei să cucerești Nibiru,

chiar dacă nu sunt de acord cu asta, te-am înțeles când ai
vrut să-l păstrezi pe Magnus aici, te-am înțeles de fiecare
dată, dar acum, indiferent ce încerc să fac... nu reușesc să
înțeleg de ce vrei să-l găsești. 

- Pentru că am nevoie de el, Raven.
- Vezi? Asta spun, nu te pot înțelege! Ai nevoie de el?
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Cum să spui că ai nevoie de el? Atunci, eu de ce sunt aici?
- Dacă îți spun pentru ce am nevoie de el, atunci sigur

nu ai înțelege. 
- Încep să cred că el este mai important decât mine,

ajung să cred că l-ai iubit... l-ai iubit, nu? 
- Raven, încetează!
- Asta este, l-ai iubit, iar acum îl vrei înapoi. Atunci, de

ce mai ai nevoie de mine? 
- Raven, tu te auzi ce spui? 
- Da, mă aud, și o fac chiar foarte bine. 
- Nu aș zice. Mă acuzi de lucruri neadevărate... cum poți

spune că îl iubesc pe Dyrion?
- Asta înțeleg eu din disperarea ta, din toată căutarea

asta pe care o faci de zile întregi. 
- Am un motiv foarte întemeiat pentru care îl caut pe

Dyrion, doar că nu ți-l pot spune.
- Serios, nu mi-l poți spune? Mie? Mie, Synkara, nu îmi

poți spune motivul pentru care îl cauți?
- Nu, Raven, nu îți pot spune acum. Te rog... când ai să

vezi de ce îl caut, ai să înțelegi. 
- Voiam să înțeleg acum, Synkara, acum aveam nevoie

să înțeleg atitudinea ta, disperarea ta de a îl căuta, dar se
pare că eu nu contez așa mult cum credeam în viața ta. 

- Raven, te rog, nu începe o discuție de genul ăsta.
- Nu încep, Synkara, dar, dacă erai în locul meu, tu ce

credeai? 
- Eu alegeam să te cred pe tine, Raven, pentru că am

încredere în tine și în ceea ce îmi spui și în ceea ce faci. 
- Ohhh, te rog, Synkara... sunt sigur că aveai o criză de

gelozie și nimic mai mult. Nu mă înțelegeai, îți spun eu, te
cunosc prea bine ca să cred că stăteai liniștită. 

- Dacă m-aș lua strict după ceea ce spui tu acum, aș zice
că nu mă cunoști, Raven, după atâția ani, tu încă nu mă
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cunoști. 
- Aici e problema, Synkara. Te cunosc prea bine, ăsta e

motivul pentru care îmi e greu să înțeleg atitutdinea ta. Ai
devenit secretoasă față de mine, față de cel care a fost
alături de tine de fiecare dată. 

- Nu, te rog eu, nu spune fraza asta, nu vreau să-mi aduc
aminte de momentele în care am avut nevoie de tine lângă
mine și nu știam de unde să te iau, Raven.

- Vezi cine începe discuțiile… 
- Poftim? Tu ai fost cel care a început. Raven, nu încerca

să arunci vina pe mine, nu face asta.  
- Chiar mă gândeam… Dacă tot îți petreci atâta timp

căutându-l pe el, atunci... caută-mă și pe mine. 
- Raven... 
Synkara se ridică de la birou și face câțiva pași spre

acesta, timp în care Raven își ridică brațul metalizat și
formează un portal în fața lor, prin care trece. Synkara
rămâne, preț de câteva secunde, fără cuvinte. Privește în
gol și realizează că tot timpul în care a încercat să-l
găsească pe Dyrion a dus, de fapt, la o îndepărtare a lui
Raven de ea. Cu o privire pierdută şi cu un glas încet,
Synkara rosteşte: 

- Ce am făcut...? 
Printre milioane și milioane de astre cerești, Gandylion

simte ceea ce se petrece cu Synkara și nu durează mult
până ce își conectează gândul cu al ei. Pentru a o ajuta,
regele, aflat la cursuri, începe și le povestește elevilor
despre nibiriană. 

Synkara, piesa centrală a Războiului Pământului, ființa
de la care mulți au așteptări mari, dar care este înțeleasă
de prea puțini. Cu o tinerețe petrecută pe Nibiru și o exilare
care a venit în urma refuzului căsătoriei cu Dyrion,
Synkara este, în continuare, una dintre cele mai puternice
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ființe din Univers. Nibiriana era destinată lui Dyrion,
căsătoria celor doi făcându-i regi ai planetei mov, dar
sufletul Synkarei a avut un alt drum pentru ea. Relația cu
Dyrion era una toxică, în care ea își pusese sufletul, în timp
ce Dyrion își folosea doar mintea, ducând, în cele din
urmă, la o ruptură între cei doi, lucru pe care cel numit
acum rege al planetei Nibiru nu l-a putut accepta, el
refuzând gândul că nu poate fi rege al planetei mult dorite.
Acela a fost momentul în care s-a luat decizia ca Synkara
să fie trimisă pe Pământ, dar pentru Dyrion nu a fost de
ajuns. Acesta a ordonat montarea unui modificator de
memorie pe tâmpla Synkarei, nibiriana ajungând, astfel,
pe Terra, fără niciun gram de amintiri, tot ceea ce trăise pe
Nibiru îi era blocat și astfel, nibirana a devenit, fără să vrea,
pământeană. A trăit printre oameni și s-a simțit una dintre
ei, până la începutul Războiului Pământului, atunci când
nibirienii au decis că este momentul să acționeze și să pună
mâna pe Terra. Synkarei i-au revenit amintirile și trăirile,
și-a dat seama cine este și cum a ajuns pe Pământ. Fiecare
amintire era proaspătă în mintea ei și fiecare chip pe care
îl văzuse vreodată îi revenise în minte. Synkara încetase să
fie pământeană, praful de stele din sângele ei fiind acum
mai prezent ca niciodată. Christian, cel care i-a fost
partener, avea să devină acum doar un om pe care,
probabil, l-a iubit, ea nefiind sigură de ceea ce a simțit
pentru el, în schimb, sufletul îi șoptea ușor două nume.
Unul dintre ele era Raven, nibirianul pentru care Synkara
a trecut prin ceea ce a trecut, după ce Dyrion a aflat de
intențiile ei. Ziua nunții avea să fie una specială pentru
Dyrion, fiind și ziua cea mare, în care era numit Rege, dar
nibiranul a aflat de planurile Synkarei. După mult timp în
care acceptase toate aventurile lui și era împăcată cu
gândul că Dyrion nu o să simtă vreodată ceva pentru ea,
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Synkara avea să îl lase în fața altarului de unul singur, dar,
odată planul aflat, Dyrion a ales direct să acționeze. Cel
care avea să fie noul rege al planetei Nibiru a raportat cele
întâmplate la Comitetul Diamant, cel care se ocupa de
ordinea de pe planeta mov și cel din care făceau parte atât
părinții lui Raven, cât și cei ai Synkarei. Vestea că nibiriana
a ales să plece i-a bulversat pe mulți. Pe Nibiru nu se
accepta refuzul tronului, iar actul Synkarei a fost văzut ca
o jignire adusă nibirienilor, motiv pentru care Comitetul
Diamant a decis trimiterea ei pe Terra, dar și montarea unui
modificator de memorie, pentru a-i bloca toate amintirile
legate de Nibiru. 

Comitetul Diamant, dragi elevi, se ocupă de bunul mers
al lucrurilor și de gestionarea situațiilor de criză pe Nibiru.
Ordinea și securitatea, atât a Curții Regale din Nibiru, cât
și a nibirienilor, stă în mâinile membrilor din Comitetul
Diamant. Înainte de a ajunge la Consiliul Superior sau la
Comisia Înaltă, nibirienii care încalcă legea sunt trași la
răspundere de Comitetul Diamant. Pentru neregulile mici
constatate, nibirienii sunt pedepsiți direct de Comitet, dar
nu același lucru se aplică și pentru infracțiunile grave, cum
ar fi cea comisă de Raven și Synkara. În timp ce Comitetul
Diamant se ocupă doar de Nibiru, Comisia Înaltă a
Universului este formată din ființe importante, atent alese
de membrii Consiliului Superior de pe cele mai puternice
planete din Univers. Comisia este cea care scrie legile și
care propune pedepsele pentru cei care le încalcă, acestea
fiind ulterior aprobate sau nu de Consiliul Superior.
Membrii comisiei fac parte din toate clasele sociale și
părerea fiecăruia este tratată în egală măsură de Consiliul
Superior al Universului, cel care reprezintă autoritatea cea
mai puternică a cosmosului. Compus din cele mai înțelepte
ființe ale Universului, intervine de fiecare dată când legile
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cosmosului sunt încălcate și, mai ales, în momentele în
care cei din familiile regale comit infracțiuni, care pot duce
la formarea unui haos pe planetele lor. Înființat cu milioane
de ani în urmă, Consiliul Superior reprezintă o entitate ce
produce teamă în rândul regilor, reginelor și chiar al celor
care se găsesc pe scara regală ce duce către un tron. 

Dar, revenind la cea de care vă spuneam, ei bine, despre
Synkara s-a vorbit multă vreme în rândurile nibirienilor,
despre felul în care l-a ales pe Raven în locul lui Dyrion,
dar puțini erau cei care știau de prima ei iubire. Cu multă
vreme înainte de apariția lui Raven și a lui Dyrion pe
planeta mov, Synkara l-a întâlnit pe cel pe care l-a numit
„prima iubire”. 

Fiecare sesiune de antrenament organizată de
Gandylion îi aducea Synkarei chipuri noi, regele din
Asanaga fiind mereu în căutare de noi elevi. Una dintre
sesiunile de antrenament a fost și momentul în care
Synkara și Alarion au stat, pentru prima dată, față în față.
Venit de pe planeta îndepărtată, Zertha, Alarion era apreciat
de regele Gandylion și privit ca fiind unul dintre cei mai
buni elevi, motiv pentru care multe au fost sesiunile în care
acesta o avea ca parteneră pe Synkara. Chimia dintre ei era
văzută de toți cei din jur, mai puțin de cei doi, care, mai
mereu, parcă își ascundeau privirile unul față de celălalt.
Prieten bun cu regii de pe planeta mov, Gandylion a luat
decizia de a-l trimite pe Alarion pe Nibiru, pentru a se
ocupa de securitatea Curții Regale și a planetei. Această
decizie avea să complice lucrurile pentru Synkara, cea care
acum se afla în fața unui triunghi ce cuprindea iubirea
venită din minte, cea din suflet și cea din inimă. În timp ce
mintea îi vorbea despre Dyrion și despre felul în care legile
din Nibiru impun o căsătorie între ei doi, inima îi bătea tare
de fiecare dată când îl vedea pe Raven, dar sufletul era cel
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care, cu un glas încet, noapte de noapte, îi povestea despre
Alarion. 

După cele auzite prin puterea minții, Synkara privește
în jurul ei se așează pe un fotoliu și, auzind cele povestite
de Gandylion, își aduce aminte de discuțiile purtate cu cei
trei, înainte de a-i fi fost montat modificatorul de memorie. 

- Tu m-ai atras în asta, Raven. 
- Eu? Ai fost de acord și tu, ai uitat? 
- Da, am fost de acord, iubirea pentru tine m-a făcut să

fiu de acord, dar am realizat ceva. 
- Ce? 
- „El nu merită tronul!”, asta a fost tot ceea ce tu ai putut

spune în fața consilierilor? Nici măcar nu te-a interesat
decizia dură pe care au luat-o în privința mea și asta doar
pentru că oferi o iubire falsă, Raven. 

- Poftim? Voiam să-l omor pe Dyrion pentru tine.
Synkara, cum poți spune asta? 

- Pentru tron, apoi pentru mine. Nu neg că ai avea
sentimente pentru mine, dar au fost și sunt mult prea mici,
Raven... Niciodată nu ai să îmi oferi dragostea ce ți-o port
eu ție. 

- Recunoaște, tronul din Nibiru este important și pentru
tine. 

- Raven, dacă tronul acela nenorocit era important
pentru mine, crede-mă, că acum eram căsătorită cu Dyrion
și stăteam pe el. Nici măcar nu cred că realizezi ce
înseamnă iubirea pentru o persoană. Ești făcut să iubești
doar lucrurile materiale. 

- Uneori trebuie să pui iubirea pe locul doi, lucrurile
materiale sunt cele care te mențin în viață. 

Fraza spusă de Raven este una care a provocat răni la
momentul respectiv și care, în prezent, încă o face pe
Synkara să aibă dubii în privința lui. După discuția dintre
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cei doi, rememorată de nibirană, Synkara își aduce aminte
de vizita lui Dyrion când se afla în celulă. 

- Nu înțeleg de ce ai vrut să ajungi aici, când puteai
ajunge regina din Nibiru. 

- Dyrion, nu am chef, încetează. 
- Te sperie gândul că ai să uiți de iubirea ta. 
- Mă sperie gândul că nibirienii rămân în mâinile tale. 
- Mă faci să râd. Știi ce cred eu, Synkara?
- Ce? 
- Cred că tu nu ai iubit și nu ai să iubești pe cineva

vreodată. 
- Tu vorbești despre iubire? Serios? Tocmai tu? Cel cu

multe femei? Te rog frumos, Dyrion…  
- Viață frumoasă pe Pământ, Synkara. 
- Am să mă întorc, Dyrion, am să mă întorc și am să îți

zdrobesc tot ceea ce ai să construiești. Ai să mă rogi să ies
din viața ta. Ai să te rogi de cei mai puternici zei din
Universul ăsta să te scape de tot valul ce am să-l aduc peste
tine. Îți promit!

După ce își aduce aminte de promisiunea pe care i-a
făcut-o lui Dyrion, în mintea Synkarei apare o altă
promisiune făcută, dar lui Alarion. 

- Synkara… 
- Alarion! Ce cauți aici? 
- Aaa, am auzit de cele întâmplate și am vrut să vorbesc

cu tine înainte de a… aaa… 
- De a fi exilată pe Terra. 
- Da… 
- Am greșit… acum trebuie să plătesc, un preț mare, ce-

i drept, dar trebuie să-l plătesc. 
- De ce ai făcut asta, Synkara? 
- M-am gândit că, în cele din urmă, soluția asta este cea

mai bună, nu doar pentru mine, ci pentru întreg poporul
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nibirian, dar, de fapt, a ieșit un haos. 
- Voiai să rămâi cu Raven? 
- M-am gândit la lucrul ăsta, atunci când l-am auzit pe

Gandylion că are nevoie de tine și că urmează să urci pe
tronul din Zertha… 

- Consolare? 
- Ceva de genul acesta. 
- Tu crezi că distanța distrugea ceea ce aveam? 
- Asta e problema, Alarion, niciodată nu am înțeles ce

aveam noi doi. Ne-am alergat ca șoarecele și pisica, atât
de aproape, dar parcă eram departe unul de celălalt. Nu am
înțeles niciodată jocul ăsta făcut de tine. 

- Synkara, cred că amândoi am făcut jocul ăsta, altfel
nu îmi explic de ce, de fiecare dată când veneam aproape
de tine, fugeai. 

- De teamă fugeam, Alarion, teama care mă cuprindea
la gândul că am să ajung să sufăr, că ai să ajungi să mă
rănești. 

- Ce te-a făcut să crezi că ajungeam să te rănesc,
Synkara? 

- Niciodată nu ai fost clar în ceea ce spuneai sau făceai,
Alarion. Nu îmi ofereai încrederea că o să fie bine. 

- Cum tu nu mi-ai oferit niciodată șansa să îți arăt cum
sunt. 

- Știu cum ești, Alarion, știu exact ceea ce ești cu
adevărat, dar… mult prea târziu am realizat.

- Niciodată nu este prea târziu, Synkara. 
- Pentru noi este prea târziu. 
- Pot să vin cu tine pe Terra. 
- Nu poți face asta, Alarion, este împotriva legilor.

Consiliul Superior al Universului și Comisia Înaltă au fost
deja înștiințate de cele întâmplate. Știi foarte bine că
modificatoarele de memorie au fost acceptate ca pedepse,
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plus că, și dacă ajungi pe Terra, nu am să te recunosc, ai
să-mi fii străin și, indiferent de ce ai face, doar un nibirian
poate utiliza un modificator de memorie. 

- Ți-aș putea spune eu că îl ai. 
- Alarion, mă cunoști, nu te-aș crede și, pe lângă asta, și

dacă mi-ai spune, nu aș avea habar să umblu la el sau să-
mi dau seama unde se află, atât timp cât scutul de
invizibilitate este activat.  Ți-am spus, este prea târziu…

Synkara își aduce aminte cum l-a prins de mână pe
Alarion și cum acesta a plecat, privind în urma lui o singură
dată, rostind: „Universul ne va intersecta drumurile din
nou”. 

Synkara se ridică de pe fotoliu, face câțiva pași, apoi
privește spre fereastră, unde noaptea se termină ușor și deja
primele fâșii de lumină se văd. Gândul îi este departe, dar
știe că trebuie să-i regăsească. 
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CAPITOLUL II
LĂMURIREA

Departe în Univers, printre nenumăratele stele, se
află planeta Asanaga. Cunoscută ca având unele
dintre cele mai dure și sigure închisori din lume,

planeta este locul căutat de foarte mulți, atunci când vor să
arunce în mâinile întunericului un dușman. Recunoscută,
de asemenea, și pentru antrenamentele trupelor de armată,
Asanaga pare un loc perfect pentru o pregătire nu doar
fizică, ci și psihică, regele planetei fiind respectat în întreg
Universul pentru puterile mentale pe care le deține, dar și
pentru înzestrarea primită de la divinitate. Orașul principal
al planetei este Turenyl, unul dintre cele mai aglomerate
locuri din întreg cosmosul. În ciuda haosului care s-ar
putea ivi aici, Turenyl, totuși, își trăiește fiecare zi în
calmitate, fiind, de foarte multe ori, numit „Orașul cu o
aglomerație calculată”. Aici se regăsește și sediul regelui
din Asanaga, dar și una dintre închisorile cele mai
importante, în care, de-a lungul vremii, mulți regi și regine
au ajuns să fie închiși. De o culoare verde, clădirea fură
mereu ochii trecătorilor, dar, interiorul acesteia îi
înspăimântă, cetățenii din Turenyl și din întreaga Asanaga
știind despre ființele care ajung în clădire. 

Regele Gandylion, unul dintre cei mai respectați
conducători din Univers. Un rege serios, plin de magie, de
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puteri rar întâlnite și cu o tehnică de luptă pe care mulți
caută să o învețe, planeta lui având două părți, care provin
din lumi total diferite. În timp ce mulți vin pe Asanaga
pentru a învăța cum să lupte mai bine, alții o fac pentru a
învăța despre puterea pe care o are Gandylion și sunt mereu
în căutarea acesteia în interiorul lor, dar puțini sunt cei care
au ceea ce are regele din Asanaga. O putere prin care simte
tot ceea ce ființa din fața lui simte, fiecare sentiment ce
trece prin venele ființei trece și prin venele lui, tristețea,
fericirea, dezamăgirea, toate acestea sunt simțite și de rege
și, odată lăsat să se conecteze la sufletul unei creaturi,
Gandylion este capabil să acceseze orice memorie și să
simtă pe propria piele fiecare acțiune prin care a trecut
ființa din fața lui. Synkara se numără printre elevii pe care
i-a avut și de care s-a prins foarte bine. Trecând printr-o
pierdere care încă îi tulbură mintea din când în când,
pierderea fiicei și a soției în timpul Războiului Celor 100
de lumi, Gandylion o vede pe Synkara ca pe o fiică, lucru
ce îl face să o protejeze mereu de pericolele care apar în
calea ei. Regele din Asanaga este și un apropiat al familiei
Synkarei, regina Aurivia fiind cea care a ținut cel mai mult
legătura cu el, fiind, de altfel, și cea care l-a ajutat să își
protejeze planeta în timpul Războiului, legând astfel o
prietenie cu regina din Aurora.

Înapoi în Turenyl, într-o cameră întunecată, luminată
puțin de lumini verzi, o ființă stă pe o bancă cu mâna
dreaptă sprijinită. Pe geamul ușii se vede un soldat asanag
care se apropie. Acesta deschide ușor o portiță mică, situată
pe ușă și împinge o tavă pe care se află mâncare. Ființa
aflată pe bancă sparge liniștea din încăpere, spunând: 

- Încă mă caută?
Soldatul se apropie mai mult de ușă și spune:
- Nu știu ce să vă spun. 
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- Da sau nu. Mă caută sau nu ? 
- Păi... 
- Răspunde!
- Din câte am auzit... da... încă vă caută. 

Ființa se ridică ușor, merge către ușă, ia tava cu
mâncare, apoi o aruncă în colțul camerei. Soldatul simte
din ce în ce mai mult furia venită din partea celui închis.
Soldatul se uită atent către el și întreabă:

- Vă mai pot ajuta cu ceva?
- Spune-i regelui tău că trebuie să vorbim.
- Sigur... rege Dyrion. 
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După evenimentele declanșate de Dyrion, acesta a ajuns
în custodia Regelui din Asanaga, cel care nu a avut milă
de fostul împărat nibirian. La ordinele Comisiei Înalte a
Universului, conducătorul din Asanaga l-a aruncat pe
Dyrion în cel mai ascuns și întunecat colț al închisorii,
puțini fiind cei care știu unde se află acesta. Neştiind de
cele întâmplate şi de soarta lui Dyrion după prima mişcare
în Războiul Pământului, Synkara este prinsă în gândurile
care nu îi dau pace şi fiecare seară o găseşte în biroul ei,
doar că seara aceasta avea să fie una diferită şi prima care
simte ceea ce se petrece cu nibiriana este Rebeka, cea care
stă acum în prag, privind spre prietena ei. 

- Încă te gândești la el?
- La el, la Raven vrei să spui... 
- Iar sunteți certați? 
- A plecat, Rebeka... 
Rebeka intră în birou și se așează pe fotoliul din fața

mesei. Pe chipul acesteia, se citeşte un soi de îngrijorare,
îngrijorare ce i-o produce prietena ei, Synkara. 

- A plecat? Unde? 
- Nu știu, nu mi-a spus, doar a deschis portalul și a

plecat.
Synkara se ridică și merge către minibar, ia o sticlă de

rom și pune în două pahare, le ridică și merge către
Rebeka, lăsându-i acesteia unul dintre pahare, apoi se
așează pe canapea. 

- Nu știu ce să mai cred Rebeka, încerc să-l înțeleg, dar
nu reușesc. 

- Doar că să fim pe același subiect, tu te referi la... ce?
Mai exact... 

- La ceea ce ți-am povestit de dimineață.
- Aaa, dar, totuși, poate nu este așa cum ai aflat tu, poate

lucrurile stau altfel, ai încercat să vorbești cu el?

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

19



- Nu...
- Și de ce nu o faci? Ce ai de pierdut? 
- Nu este vorba de pierdut, ci, pur și simplu, nu știu dacă

am să pot vreodată să-i spun ce am simțit în acel moment. 
- Te înțeleg, dar eu tot cred că trebuie să vorbești cu el,

așa ai să primești niște răspunsuri. 
- Tot ceea ce vreau să știu este dacă i-am fost vreodată

cu adevărat ceea ce el spunea.
- Îl poți întreba și așa ajungi și la acel moment.
- Nu vreau să discut despre el, am avut multe momente

grele, dar niciunul ca acela. 
- Și, până la urmă, ce ai de gând să faci? 
- Am să îl las cu alegerile lui, dacă sunt bune sau nu

timpul ne va spune. 
- Eu am impresia că deja l-a prins timpul din urmă.
Discuția celor două este întreruptă de Tender, care apare

în fața ușii, cu vești pentru Synkara.
- Tender, intră. 
- Mai bine mergi tu cu mine, cred că l-am găsit. 
Synkara se ridică și lasă paharul pe birou, apoi se

îndreaptă cu pași repezi către ușă.
- Hai să ne arăți.
Cei trei pornesc către camera de control. În interior, la

unul dintre computere, se află Rodik. 
- Arată-le ce am găsit, Rodik. 
Rodik deschide, pe unul dintre monitoarele aflate pe

perete, harta unei constelații, în dreapta acesteia sunt
afișate coordonatele către destinație. 

- Asanaga... planeta Asanaga. Ai auzit de ea ?
- Da, am fost acolo și, de cele mai multe ori, pe cât de

colorată este pe atât de întunecată devine. 
- În ce sens? 
- Au cele mai dure închisori din univers. 
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- Aaaa… Synkara, putem să vorbim? 
- Sigur. Mulțumesc, Rodik, Tender. 
- Aaaa… și, Rodik, îmi poți pregăti nava?
- Sigur.
Synkara merge alături de Rebeka în afara camerei de

control, pe hol, în timp ce Rodik pornește către hangarul
unde se află navele, Tender rămânând în fața monitoarelor.

- Eu nu cred că este o idee atât de bună. 
- Rebeka... dintre toți cei de aici, sper ca măcar tu să mă

înțelegi, nu îl pot lăsa acolo. 
- Da, știu și te înțeleg, dar... nu este periculos?
- Stai liniștită, îl cunosc pe regele lor de mii de ani, nu

ai de ce să te temi. 
- Tot ceea ce îmi doresc este să îți fie bine. 
- Nu îți face griji, am să fiu bine. 
După ce a rămas singur în camera de control, Tender se

apropie de computer și trimite coordonatele către cineva. 
- Trebuie să vezi unde merge. 
Pe hol, unde Rebeka vorbește cu Synkara, apare Rodik.
- Am pregătit nava.
- Mulțumesc din nou, Rodik.
- Oricând. Aaa, și ți-am stabilit coordonatele către

pământ și liniile de comunicare deschise, așa ne poți
anunța când ajungi și cineva poate sta liniștit. 

- Acum eu sunt cea care trebuie să-ți mulțumească. 
Cei trei râd, apoi Synkara îl îmbrățișează pe Rodik și o

strânge puternic pe Rebeka la pieptul ei. Synkara se
îndreaptă hotărâtă către navă, alături de Rodik. În acest
timp, Rebeka intră în camera de control după Tender, pe
care îl găsește la computer. 

Ce faci acolo? 
Acesta, speriat, închide tot și se întoarce către Rebeka. 
Nimic... adică, făceam ceva, verificam încă o dată datele
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trimise către nava Synkarei. 
Mda... 
Eiii, ce-i cu tine? 
Tender se apropie de Rebeka și o strânge în brațe. 
- Știu că nu înțelegi de ce a plecat... nimeni nu o

înțelege, spune Tender. 
- Nu este vorba de asta, Tender... 
- Dar? Despre ce este vorba? Ce te apasă? 
- Nu înțeleg nimic din ceea ce s-a întâmplat între ea și

Raven și nu îl pot înțelege pe el de ce a făcut ceea ce a
făcut. 

- Ce a făcut Raven ? 
Rebeka iese din brațele lui Tender și se schimbă la față,

realizând că nu trebuie să dezvăluie ceea ce îi spusese
Synkara.

- Aaa… că a plecat, fără să-i spună unde merge și a făcut
lucrul ăsta doar după o simplă ceartă.

- Se vor împăca ei.
- Hmm, nu prea cred, dar o să vedem. 
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CAPITOLUL III
ÎMPLETITURA

Nava Synkarei aterizează pe platforma imperiului
din Asanaga, aflată în orașul Turenyl. Ușa de
acces a navei se deschide și Synkara pășește

afară. Asanaga reprezenta, în trecut, una dintre cele mai
căutate planete din Univers, având o reputație bună pentru
luptătorii care erau antrenați aici, dar și pentru dezvoltarea
uneia dintre cele mai puternice superputeri. Pentru
Synkara, reprezintă locul în care a fost antrenată, cu mii
de ani în urmă, chiar de regele regatului Asanaga, regele
Gandylion. Pe platformă, în fața navei, se află patru soldați
din Asanaga. 

- Și așa începe aventura. Domnilor, aș vrea să vorbesc
cu regele vostru. 

- Cine este interesat de el?
- Synkara... din Nibiru. 
Soldatul ridică brațul, apasă butonul de comunicații și

transmite către centru, apoi, după câteva secunde, un
răspuns ajunge. 

- Mergeți cu noi. 
Synkara, alături de cei patru soldați, pășește în interiorul

palatului din Asanaga. Aceasta privește în jurul ei, la locul
în care a crescut mulți ani. Pe pereți, încă sunt picturi cu
stilurile de luptă pe care le-a învățat. Apoi, în fața ei, apare
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o ființă înaltă, cu o înfățișare umană, îmbrăcată în straie cu
însemnele planetei Asanaga. Ființa se apropie de ea, o
privește și o îmbrățișează. 

- Mulți ani au trecut de când ne-am văzut. 
- Rege Gandylion.  
Regele o privește pe Synkara cu zâmbetul pe buze, apoi

se adresează soldaților:
- Puteți pleca.
Cei patru soldați ies, lăsându-l pe regele lor alături de

Synkara. 
- Știu de ce ești aici, copila mea. 
- Da? Adică... nu aveai cum să nu o faci ...
- Știu că sunt bătrân, dar șimțurile nu mi le-am pierdut.

Dar, totuși, aș vrea ca tu să-mi spui ce te aduce pe aici. 
- Multe nu sunt de spus, deja cunoști cele întâmplate pe

Pământ.
- Ai dreptate, știu. Dar mă refeream la altceva.
- La ce? 
- Te-am urmărit în toți anii aștia, Synkara, și știu că nu

ești aici doar pentru cele întâmplate pe Pământ, simt asta.  
Regele Gandylion de pe Asanaga era cunoscut în întreg

Universul pentru darul pe care îl avea. Acesta simțea toate
sentimentele bune sau rele pe care cineva le avea pentru
altcineva, știa ceea ce se petrece în sufletul unei ființe.

- Ți-ai încurcat sentimentele? 
- Eu? Niciodată... spune aceasta, zâmbind. 
- Cum să îmi încurc sentimentele? Haha! 
- La tine, copila mea, nici nu este nevoie să-mi folosesc

puterea ca să-mi dau seama că asta ai făcut. 
- Ohh, Gandylion... sunt multe de spus. 
- Iar eu am timp destul să le ascult. 
- Ai dreptate, poate da, poate mi-am încurcat

sentimentele și nu pot să mă mai înțeleg eu pe mine, cred
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că eu și sufletul meu suntem într-o ceartă continuă. 
- Aici greșești... de ce te cerți cu el, când îl poți asculta?

Te-ai gândit că poate are mai multe de spus decât ai crede
tu? 

- Știu ceea ce vrea să-mi spună... dar s-au întâmplat prea
multe și nu pot face iar același lucru. 

- Nu a spus nimeni să repeți poveștile, ci doar să înveți
din ele. 

- Am învațat din ele, Gandylion, sau, cel puțin, cred că
am învățat. 

- Nu prea am cum să cred asta, ești aici, Synkara, știu
de ce ai venit și ai să îl vezi, doar că, înainte de asta, am
simțit nevoia să îți vorbesc. 

- Poate ai dreptate, poate mai am nevoie de poveștile
astea în viața mea pentru a mai învăța ceva, poate mai am
nevoie de unele lecții din ele, dar, până atunci, tot ceea ce
am nevoie este să îl revăd.  

- Doar o întrebare înainte de a merge la el. 
- Da, spune. 
- Cui îi aparține inima ta, Synkara? 
- Gandylion... dacă știam răspunsul, nu eram acum aici. 
Regele Gandylion merge cu Synkara în zona de reținere

a regatului. Locul aflat la marginea imperiului din
Asanaga, cunoscut ca fiind și închisoare în care se regăsesc
cele mai rele ființe din întreg Universul. După ce trec de
cele trei puncte de control, ajung în fața unor uși mari,
metalice, în dreapta cărora se află un panou. Regele se
apropie de ele, introduce trei coduri de acces, apoi își
lipește mâna de un ecran pentru prelevarea amprentelor.
Lângă ușă, se regăsesc și trei soldați din Asanaga, care îi
invită pe cei doi să intre după ce ușile se deschid. 

Regele Gandylion stă pe loc, în timp ce îi face semn
Synkarei să înainteze. 
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- Poți merge, cel mai probabil știe că ai venit. 
- Mulțumesc. 
Synkara pășește încet pe hol și se uită în împrejurimi la

ușile metalice, care țin piept creaturilor închise. În fața ei,
la capătul holului, o așteaptă un soldat. Acesta introduce
codul de acces și ușa celulei se deschide. Synkara intră în
încăpere și privește către ființa care stă în picioare și a cărei
formă se vede în umbră. 

- Te-am găsit. 
- Știam că ai să o faci. 
Creatura face un pas în față, pășind astfel cu fața la

lumină. 
- Dyrion... trebuie să vorbim. 
- Să vorbim? Despre? 
- Despre cele întâmplate.
- Ai venit până aici să mă acuzi iar? 
- Nu... 
- Cum nu? Mereu m-ai văzut personajul negativ. 
- Dyrion... 
- Ai venit până aici să vorbim, atunci lasă-mă să o fac. 
Synkara lasă capul în jos și ochii îi sunt înlăcrimați,

duce mâna la ochi, se șterge, apoi îl privește pe Dyrion,
care face câțiva pași către ea. 

- De ce m-ai văzut mereu ca fiind cel rău? 
- Pentru că așa ai fost de multe ori, Dyrion...
- Te-ai gândit vreodată că am avut motivele mele să

devin așa? 
- Serios, Dyrion, ce motive puteai avea? 
- Trădările din viața mea, dezamăgirile de care am avut

parte, toate astea m-au schimbat, Synkara. 
- În halul ăsta?! 
- Da!
- Dyrion, toți avem parte de trădări și dezamăgiri, dar
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nu trebuie să devenim opusul a ceea ce suntem. 
- Tu crezi că ai rămas la fel? 
- Da, stau în fața ta, sunt aceeași, dacă mă schimbam

după cele întâmplate, nu te mai căutam. 
- Și, totuși, de ce m-ai căutat?
- Pentru că am aflat totul... 
- Mă așteptam să o faci, în cele din urmă, dar... 
Discuția celor doi este întreruptă de soldatul care

deschide ușa. 
- Synkara, regele te cheamă. 
- Am să vin imediat.
- Mergi, te aștept aici, minute, ore, zile, luni, ani, dacă

este nevoie, doar ca să terminăm discuția asta.
Dyrion merge și se așează pe bancă, în timp ce Synkara

iese din încăpere. Soldatul care a anunțat chemarea o
cunoaște pe Synkara de ani de zile, din timpurile în care
erau antrenați de regele din Asanaga. Cei doi merg către
sala regală, acolo unde Gandylion îi așteaptă. Mergând pe
holurile palatului, încep discuțiile. 

- Multă vreme a trecut de când nu te-am mai văzut pe
aici. 

- Da, și tot atât de multe s-au și întâmplat. 
- Am auzit de cele întâmplate pe Pământ, dar la

momentul ăla nu am știut că tu erai acolo, altfel veneam în
ajutorul tău. 

- Este OK, Daren, am avut oameni lângă mine. 
- Uite, Synkara, înainte de a intra în sală, trebuie să-ți

spun de ce te-a chemat regele Gandylion. 
- Spune. 
- Raven este aici. 
Ochii Synkarei se fac mov, strânge tare din dinți și îl

privește pe Daren. 
- Daren, tu ești prietenul meu, trebuie să-ți spun că
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Raven nu mai este cel care era, s-a schimbat foarte mult
de ultima oară când l-ai văzut tu. 

- Cum adică s-a schimbat? 
- Am să-ți povestesc mai multe, dar acum trebuie să

merg la Gandylion. 
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CAPITOLUL IV
RUPTURA

Ușile sălii regale se deschid și Gandylion o
așteaptă deja pe nibiriana Synkara. Regele este
agitat de navele care au apărut pe cerul planetei

lui. Acesta se uită spre cea care vine cu pași repezi și spune:  
- Nici bine nu ai venit la noi, că deja sunt nave care te

așteaptă afară, Synkara. 
- Nu mă așteptam să vină aici.  
- Synkara, sunt alături de tine mereu, dar nu vreau să

îmi tragi planeta în război.
- Nu am de gând să fac asta, Gandylion, îți promit, dar

nu îți pot promite și în numele lui Raven asta. 
- Ce vrei să spui? 
- Intră în mintea mea, o să-ți fie mult mai ușor să

înțelegi de ce am spus asta. 
Gandylion se apropie de Synkara și îi pune mâna pe

umăr, apoi, pătrunde în gândurile ei. Acesta deschide larg
ochii și face câțiva pași înapoi. 

- Draga mea... 
- Hai să mergem afară, trebuie să văd cum a ajuns aici. 
Synkara, Gandylion și Daren ies pe platforma de

aterizare a navelor. Alături de ei, Gandylion cheamă mai
mulți soldați. Ușile navei în care se află Raven se deschid.
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Acesta, alături de Tender, pășește afară. 
- Cred că glumești... 
- Credeai că nu am să te găsesc? 
- Nu, credeam că Tender nu o să o trădeze pe Rebeka. 
- Ea te-a trădat pe tine, nu eu pe ea. 
- Dacă vrei să cred asta, înseamnă că habar nu ai pe ce

planetă ai ajuns. 
Tender, nedumerit, se uiă către Raven, neînțelegând

remarca Synkarei. 
- Ce vrea să spună? 
- Nu avem timp de asta. 
- De ce ai venit aici, Raven ? 
- Am venit după tine. 
- Pierdere de timp.
- Pierdere de timp spui?!
- Da, nu trebuia să vii aici. 
- De ce? 
- Pentru că sufletul îți este ascultat aici, Raven, și crede-

mă, regele o să fie dezamăgit de ceea ce o să audă venind
de la al tău. 

- Pe al tău l-a ascultat deja. 
- Da.  
- Atunci, nu cred că o să fie mai dezamăgit de al meu

decât a fost de al tău. 
- Pleacă, Raven, pleacă de aici. Nu trebuia să vii. 
- Trebuia să vorbim, cum o puteam face altfel, dacă nu

veneam aici. 
- Nu avem nimic de vorbit, Raven, timpul de vorbit a

trecut, timpul nostru a trecut, noi am încetat să mai existăm
și nici măcar nu știu dacă am existat vreodată. 

Raven rămâne tăcut preț de cîteva secunde, apoi se uită
la Tender, îi face semn către navă. Tender intră, în timp ce
Raven o privește pe Synkara și se apropie de ea, aceasta
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din urmă făcând pași către el. Cei doi ajung față în față. 
- Am să vin după ce este al meu. 
- Iar eu am să te aștept. 
Raven pleacă spre navă, ochii Synkarei sunt înlăcrimați,

dar momentul lor a trecut. Acesta intră în navă, ușile se
închid și Synkara pleacă lângă Gandylion, privind nava
cum, ușor, se pierde printre norii ce învăluie Asanaga.  

- Știu că îți este greu, dar trebuia să faci alegerea asta,
trebuia să-i dai drumul. 

- Sunt departe de a face o alegere cu adevărat,
Gandylion, dar, pentru moment, trebuie să păstrez distanța. 

- Îmi dau seama că trădarea lui te-a afectat, dar ai
încercat să-i vorbești? Să-i afli motivele? 

- Chiar crezi că mai contează motivul pentru care a
făcut-o, Gandylion?

- Din ceea ce am simțit, un sfat îți dau, copila mea,
vorbește cu el, ai să afli multe. 

- Spune-mi tu dacă ai aflat ceva cât timp el a fost aici. 
- Synkara, trebuie să discuți cu el despre cele

întâmplate, chiar dacă timpul a trecut peste voi, trebuie să
o faci. 

- Bine, am să o fac, dar, înainte de asta, trebuie să-ți cer
ceva, trebuie să mă ajuți, Gandylion.

- Să te ajut să vorbești cu Raven? 
- Nu, nu cu asta… Gandylion… am nevoie ca tu să-l

lași să plece.
- Synkara, tu îmi ești ca o fiică și aș face orice pentru

tine, dar îmi ceri prea mult. 
- Dar, Gandylion...
- Nu, Synkara, îmi pare rău, dar de data asta nu te pot

ajuta. 
- Gandylion, ai văzut cum au fost lucrurile atunci,

trebuie să-l lași să plece, am nevoie de el. 
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- Synkara, soarta unei planete este pusă în joc, iar tu
vorbești de lucruri sentimentale, nu te recunosc, nu te-am
văzut până acum să faci o alegere doar pentru că lucrurile
în dragoste ți-au eșuat. 

- Nu vorbesc de lucruri sentimentale, mă cunoști, nu m-
am schimbat, câștigarea unui război este mai importantă
decât câștigarea unei bătălii în dragoste. Nu vorbesc despre
cele întâmplate între noi, ci de lucruri pe care le-a făcut cât
a stat pe Nibiru și lucrurile pe care le-a făcut împotriva
oamenilor și a Pământului.

- De câte ori te-am înțeles, crede-mă că, acum, nu
reușesc să o fac.

- Sunt multe de spus, Gandylion, tot ceea ce trebuie să
faci acum este să ai încredere în mine, așa cum ai făcut-o
de fiecare dată și nu te-am dezamăgit, așa cum nici acum
nu am să o fac. 

În cele din urmă, Gandylion se lasă convins de Synkara
și acceptă să-l elibereze pe Dyrion, cu o singură condiție,
știută doar de cei doi, condiție pe care Synkara o acceptă. 
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CAPITOLUL V
DEZAMĂGIREA

Raven și Tender ajung înapoi pe Pământ, la sediul
pe care Christian îl deținea în Haynord. Acesta
coboară din navă și merge către ușile pe care

este pus un lacăt mare. Se apropie și îl deschide, apoi
împinge ușile metalice. 

- Nu știu de ce a ales să rămână acolo, dar noi avem
treabă, ai auzit ce a spus. 

- Ce? Că vine după ce e al ei? Aaaa, stai așa. 
- Hai, Tender, nu avem timp, te-ai prins despre ce este

vorba, ți-ai dat și tu seama că ea știe. 
- Aaaa, acum am realizat asta. 
- Foarte bine, hai, avem treabă, nu o las să-mi ia încă o

planetă. Adună-i pe ceilalți. 
- Sigur. 
Raven și Tender merg în camera de control a fostului

sediu. Raven se apropie de un calculator și, prin acesta,
activează toată rețeaua sediului, repornind, astfel, tot ceea
ce, cândva, reprezenta sistemul de apărare al Pământului.
Departe, în Univers, o regăsim pe Synkara în oraşul
Turenyl, din Asanaga. Aceasta merge alături de Gandylion
în zona celulelor și se apropie de una dintre ele. Gandylion
se oprește, iar Synkara se apropie cu pași înceți de ușă. 

- Hai să mergem acasă. 
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Dyrion se ridică de pe banca pe care era așteptat și se
îndreaptă spre ușă.

- Acasă?... spune acesta, cu o voce înceată. 
- Da, acasă. 
- Dyrion ridică mână și o lipește de geam.
- Tu și eu? Acasă?
Gandylion introduce codul de acces pentru deschiderea

ușii celulei. Dyrion pășește ușor către Synkara, care îl
privește atent. Acesta se apropie și o îmbrățișează.

- Cât timp ți-a luat să îți dai seama de ceea ce se
întâmpla cu adevărat? 

- Nu puțin, dar cu siguranță mai puțin decât ți-a luat ție. 
Dyrion zâmbește la Synkara, apoi își îndreaptă atenția

către Gandylion.
- Rege, mulțumesc. 
- Ei trebuie să-i mulțumești, dacă nu era Synkara nu

ieșeai. 
Dyrion face câțiva pași, apoi partea stânga a corpului i

se blochează, mecanismele au fost, nu cu mult timp în
urmă, arse de Christian. Synkara merge către el și îl prinde,
ajutându-l astfel să se miște. Regele Gandylion nu rămâne
indiferent. 

- Haideți în camera navelor, am să vorbesc cu Rilyx să
rezolve problema asta. 

- Mulțumesc, Gandylion. 
Cei trei pleacă spre camera navelor. Odată ajunși,

Dyrion este întins pe un scaun. Un asanag se apropie de el
și analizează circuitele acestuia, apoi se uită la Gandylion
și Synkara.

- Nu durează mult, doar că trebuie să rămână nemișcat
până înlocuiesc cele „arse” și până se încarcă întreg
sistemul.

- Synkara, putem vorbi? 
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- Sigur. 
Cei doi pleacă de lângă Dyrion.
- Ce ai de gând să faci acum, mai exact? 
- Am să-i duc pe amândoi unde m-au dus și ei pe mine. 
- Unde? 
Synkara privește către Dyrion, care primește îngrijiri și

apoi spune:  
- La dezamăgire. 
Înapoi pe Pământ, Raven merge pe holurile clădirii către

camera de control din sediu, unde se află Tender. Deschide
ușa și merge către acesta.

- Ai aranjat tot? 
- Da, doar că am avut o mică problemă.
- Ce problemă? 
Tender apasă pe un buton și pe unul dintre ecrane apare

o imagine cu o cameră folosită de foarte mulți ani ca celulă.
Înăuntru, se găsește Rebeka așezată pe marginea unui pat. 

- Nu înțeleg, nu ai vorbit cu ea?
- Ba da, dar nu a vrut să înțeleagă ceea ce i-am spus și,

pe lângă asta, crede orbește în Synkara și în tot ceea ce i-a
spus. 

- Asta înseamnă că știe tot ?
- Absolut tot, și nu faptul că ea știe tot mă sperie, ci

faptul că Synkara știe. 
- Nu îți face griji, de Synkara mă ocup eu și poate știe

că totul a fost un joc și că am fost în spatele a tot ceea ce
s-a întâmplat pe Pământ, dar sigur nu știe a doua mișcare
a mea.

- Haide, trebuie să plecăm de aici. 
- Unde? 
- Suntem atacați. 
- Dar nu i-ai terminat de reparat circuitele, nu vor putea

funcționa în totalitate, 
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Gandylion. 
- Nu contează, dacă nu plecăm la timp, nu o să-i mai

poți repara nimic. 
Ușa se deschide și în cameră intră un soldat, cu răni pe

corp, abia mergând.
- Rege Gandylion... sistemul… sistemul de apărare și

atac este la pământ. 
- Au ajuns oamenii la nave? 
- O parte din ei, rege, mulți au... murit. 
- Dă ordinul să înceapă plecarea navelor. 
- Am înțeles, rege. 
Gandylion îl ridică ușor pe Dyrion de pe scaun și se

îndreaptă spre ieșire. Acesta merge încet, îngreunat de
piciorul metalic, care nu este funcțional în totalitate. 

- Synkara. Synkara unde este? 
- Trebuie să apară, nu îți face griji pentru ea, știe să se

apere singură. Xylon, mergi după ea afară. 
- Sigur. 
În timp ce Gandylion merge cu Dyrion spre nave, Xylon

pleacă în căutarea Synkarei. Aceasta se află afară, doborâtă
fiind de unul dintre focurile trase de navele lui Raven.
Synkara se ridică ușor de la pământ și privește spre cer, o
navă se apropie de ea. Aceasta își pregătește praful mov și
cu mâinile întinse îl aruncă spre nava care venea. Nava
explodează pe cerul planetei care se află în suferință. Xylon
se apropie de Synkara.

- Synkara, trebuie să plecăm. 
- Nu îi pot lasă să distrugă planeta asta. 
- Synkara, nu ai ce face, nu poți sta singură în fața lor,

trupele noastre au fost distruse, hai să mergem. 
- Nu am cum, Xylon. 
Xylon o prinde pe Synkara de mână și o trage. Aceasta

se înfurie, iar în jurul ochilor mov, venele pline de praf de
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stele sunt din ce în ce mai vizibile. Din spatele regatului,
navele lui Gandylion se ridică ușor, rând pe rând acestea
ieșind din atmosfera planetei Asanaga.  

- Synkara, te rog, regele m-a trimis după tine, hai să
mergem, nu ai ce face acum. 

- Xylon, nu îl pot lasă să-mi distrugă și lucrul asta, mi-
a distrus deja prea multe în viața mea.

- Te înțeleg, dar te poți răzbuna în timp, acum nu ai nici
cea mai mică șansă să o faci, nu fără oameni lângă tine. 

Synkara pleacă alături de Xylon. Aceștia fug spre nave,
în timp ce o navă trage spre ei. În cele din urmă, Synkara
și Xylon intră în navă, trântiți de focul ce aproape i-a atins.
Gandylion și Dyrion, alături de alți asanagi, îi așteptau pe
cei doi în interiorul navei. 

- Dacă te pierdeam... 
Synkara se uită la Dyrion, se ridică și fuge să-l

îmbrățișeze. Aceasta îl strânge tare în brațe și îl privește. 
- Nu aveai cum, nu poți scăpa ușor de mine. 
Dyrion îi zâmbește și aprobă din cap cele spuse de ea.

Regele Gandylion privește pe geam spre planeta lui, care
acum se află sub furia lui Raven. Acesta vede cum cerul
care, nu demult era colorat, acum se întunecă. Gandylion
se sprijină de peretele navei și ochii îi sunt înlăcrimați, o
durere imensă îl cuprinde, când Synkara se apropie de el
și îi pune mâna pe umăr.

- O să plătească pentru asta, Gandylion, îți promit. 
- Adevăratul rău abia acum și-a arătat fața... 
- Da...
- O să ne răzbunăm, poate nu acum, dar cu timpul o

vom face. 
- Da...
Xylon, aflat la manșa navei, privește și el către planeta

lui, cu durere în suflet, apoi se întoarce către regele
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Gandylion.
- Rege, unde mergem acum? 
- Am încetat să mai fiu rege, Xylon, sunt simplu

Gandylion acum. 
- Mereu ai să fii regele nostru, Gandylion... 
Gandylion privește spre asanagii care se află în navă,

aceștia aprobă cele spuse de Xylon, iar lacrimile regelui
dispar. Și le zâmbește, apoi se uită la Xylon.

- Setează cursul spre Aurora, anunță și celelalte nave. 
- Aurora? Mai există Aurora?
- Da, puțini mai știu de existența ei, dar da, există. 
- Îmi aduc aminte, când eram copil, era o planetă atât

de frumoasă.
- Sper că şi-a păstrat frumuseţea după atâţia ani. 
Aurora, o planetă plină de viață, o planetă care stă

ascunsă de ochii multora, dar o planetă care, pentru
Synkara, semnifică mai mult de atât. Aurora este locul în
care locuiește și mătușa ei, Regina Aurivia, o nibiriană care
a ajuns regină în Aurora după căsătoria cu regele Tandin,
cel care a murit în timpul Războiului Celor 100 de lumi,
război în care mulți și-au pierdut viața și care a lăsat urme
adânci în sufletele celor care au supraviețuit. Mulți spun
despre acest război că a fost momentul în care multe specii
au adoptat un stil cât mai retras și individualist, lucru ce a
condus și la formarea unor scuturi în jurul planetelor lor.
Aurivia este o fire puternică, încercată de multe în viață,
printre acestea numărându-se și sarcina pe care a pierdut-
o cu mult timp în urmă, încă o amintire vie în mintea,
sufletul și inima reginei din Aurora. Această pierdere a
făcut-o pe cea care îi este mătușă Synkarei să fie foarte
protectivă cu oamenii ei, lucru ce a dus la izolarea Aurorei
de multe specii din Univers, dar nu poate să nu vadă
bunătatea în cei puțini pe care îi întâlnește.
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CAPITOLUL VI
DOMNIA

În timp ce Synkara, alături de Dyrion și Gandylion,
se îndreaptă spre Aurora, Raven oprește atacul către
Asanaga și dă comandă ca toate navele lui să

aterizeze. Ușile se deschid și Raven coboră din nava sa.
Acesta merge către zona de închisoare din Asanaga.
Trecând pe lângă asanagii puși la pământ de focurile
navelor lui, Raven se oprește pe holurile închisorii, unde
sunt închise cele mai rele creaturi pe care Universul a putut
să le ofere. 

- Dragii mei prieteni, vă spun așa pentru că asta o să
deveniți. Sunt aici ca să vă ofer ceea ce meritați: libertate.
A venit momentul ca domnia celor care sunt acum la putere
să se sfârșească, a venit momentul să luăm ceea ce este al
nostru. 

În timpul discursului lui Raven, aplauze și laude se aud
la adresa acestuia din partea creaturilor închise. Dorința
acestora de a fi din nou în libertate este una mare și anii
petrecuți închiși au dus la acumularea unei mari dorințe de
răzbunare. 

- A venit momentul să cucerim ceea ce reprezintă o
mină de bogăție, e timpul să punem mâna pe singura
planetă atinsă de oameni. A venit momentul să ne
răzbunăm, momentul în care toți cei care ne-au rănit să ne
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plătească, ăsta este momentul nostru, iar asta este a doua
mișcare în Războiul Pământului. 

Tender se află în camera de securitate, acesta se pune la
unul dintre computere, introduce mai multe coduri și ușile
celulelor se deschid. Creaturile ies, rând pe rând, din
celule, unele fiind speriate, în timp ce altele merg către
Raven și îngenunchează în fața acestuia. 

Navele Regelui Gandylion aterizează pe Aurora, acolo
unde sunt așteptați de regina Aurivia. De secole întregi,
planeta Aurora este invizibilă pentru multe specii din
Univers, asanagii numărându-se printre puținii care au
acces la planeta albă, așa cum este cunoscută de unii.
Gărzile din Aurora îi întâmpină pe asanagi și le oferă tot
ceea ce au nevoie. În acest timp, Gandylion, Synkara și
Dyrion sunt conduși la regina din Aurora. Cei trei pășesc
în sala de festivități, acolo unde o găsesc pe aceasta.
Gandylion merge către ea și o îmbrățișează.

- Mult timp a trecut de când ne-am văzut ultima dată.
- Da... și multe s-au întâmplat...
- Da, dar sunt lucruri pe care le vom discuta mai târziu. 
- Da, am auzit cele petrecute acum, de fapt, cred că

vestea a ajuns la mai toate planetele din Univers. 
- Da, nibirienii ne-au atacat. 
- Din ce motiv, nu sunteți o specie care să deranjeze cu

ceva, ce motiv au avut?
Synkara face câțiva pași și se apropie de cei doi. 
- Eu sunt motivul.
Aurivia o privește pe Synkara, timp de câteva secunde,

apoi merge către ea și o ia în brațe. Regina din Aurora o
cunoaște pe Synkara de când era un copil. Din cauza
conflictelor dintre nibirieni, specia ei, și dinzacii, specia
șoțului, Aurivia a fost nevoită să părăsească Nibiru cu mulți
ani în urmă, lăsând în urma ei familia din care provine, dar
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și pe Synkara, care a fost nevoită mult timp să o
urmărească din umbră. Aurivia se uită la Synkara și o
mângâie pe față.

- Credeam că tu... 
- Eu... eu sunt aici, mătușă.
Aurivia se uită la Synkara și o mângâie pe față. 
- Dar dacă tu ești aici, asta înseamnă că... 
- Nu știu, nu știu dacă sunt în viață sau nu, nu știu dacă

sunt închiși sau dacă, pur și simplu, s-au ascuns. 
- O să aflăm, acum mă bucur că tu ești bine, dar ce s-a

întâmplat? Cum adică, tu ești motivul pentru atacul din
Asanaga? 

- Poveste lungă, dar îți aduci aminte de Raven? 
- Ohh... acel bărbat care...
- Care nimic mătușă, care acum s-a transformat în

dușmanul meu... sau, mai bine spus, eu în al lui, fără să
vreau. 

- Ohh... draga mea. 
- Se pare că unele trădări ne schimbă mai mult decât ne

putem imagina. Important este acum să-i refacem pe
Dyrion și Gandylion, te rog, trebuie să luăm legătura cu
Rebeka cât mai repede posibil. 

- Am să-l anunț pe Xylon, el ne poate ajuta. 
- Cât mai repede, te rog.
Întorcându-ne privirea spre Terra, Rebeka stă și se uită

spre geamul încăperii, raza de lumină care pătrunde îi
atinge ușor chipul, iar lacrimile încep să-i curgă pe obraz.
Ușa se aude și Tender intră. 

- Pleacă, nu vreau să te văd.
- Ohh, Rebeka, înțelege că ea este de vină pentru tot

ceea ce se întâmplă acum. 
- Ea este de vină pentru că te-am iubit? Ea este de vină

pentru că am crezut în tine? Ea este de vină pentru că tu
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m-ai trădat? 
- Te iubesc, Rebeka. 
- Mă faci să râd, Tender. Tu te auzi ce spui sau măcar

gândești înainte de a spune asemenea cuvinte... nu îți bate
joc de iubire... habar nu ai ce înseamnă să iubești... dacă o
făceai, nu eram acum închisă aici. 

- Rebeka...
- Nu vreau să mai vorbesc, nu mai avem ce discuta,

Tender. Atât îți mai pot spune, că te-am iubit și să vă fie
teamă de răzbunarea ei, crede-mă, nu are limită când vine
vorba de așa ceva... să ai grijă de tine. 

Tender rămâne tăcut în fața celor spuse de Rebeka.
Acesta se întoarce cu spatele la ea și iese din cameră, pe
hol îl așteaptă Raven. 

- Dacă suferi din iubire, nu este momentul acum. 
- Mai lasă-mă, Raven, eu nu sunt unul dintre soldații tăi,

îți sunt prieten, nu trebuia să mă pui în situația asta.
- Poftim? Tu ai fost cel care a acceptat, plus că tu ai fost

cel care a venit cu această idee, de a o închide pe Rebeka. 
- Da, pentru că dacă nu veneam cu o idee de genul ăsta,

cine știe ce îi făceai. 
- Tender, exagerezi. Nu am să-i fac niciodată vreun rău

Rebekăi. 
- Sincer să fiu, nu îmi este teamă așa mare de ce ai putea

să-i faci tu ei, mai teamă îmi este de ce are să-ți facă ție
Synkara. 

După cele spuse, Tender pleacă, iar Raven, nedumerit
de cele auzite, merge la ușa camerei în care este închisă
Rebeka. 

- Rebeka, ce i-ai spus ? 
Câteva momente de tăcere. Rebeka nu vrea să-i

răspundă celui vinovat de toate întâmplate. 
- Rebeka, vorbește, nu îți fac nimic. 
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Rebeka rămâne tăcută, refuzând un dialog cu Raven.
- Bun, nu vorbești, am să o fac eu. Nu am să-ți fac nimic

ție, niciodată, ooh, dar prietenei tale... 
Cuvintele lui Raven sunt întrerupte de o Rebeka sătulă

să-l audă. Aceasta se ridică, ochii îi sunt roșii, iar flăcările
își fac apariția în jurul ei. Sare spre ușa care o desparte de
cel devenit din prieten inamic, acum al ei și al Synkarei. 

- Nu ai să poți duce răzbunarea ei și nici durerea care te
va cuprinde. 

Raven face câțiva pași în spate și pleacă, lăsând-o pe
Rebeka închisă în urma lui. 

În timp ce Xylon îl reface pe Dyrion și încearcă să o
găsească pe Rebeka, Gandylion și Aurivia stau de vorbă
pe balcon, privind-o de la distanță pe Synkara, care se află
în grădina cu flori, alături de mai mulți copii.  

- Suferă...
- Nu, draga mea, asta nu este suferință, asta este

dezamăgire și, crede-mă, doare mai tare ca suferința. 
- Ce s-a întâmplat cu nepoata pe care am lăsat-o în urmă

cu multă vreme, copila care zâmbea până și la un fluture
aflat în zborul lui? 

- O să revină după ce se termină războiul, ai încredere.
- Crezi?
- Sunt sigur de asta, o cunosc pe Synkara la fel de bine

ca tine, dar, pe lângă asta, îi simt trăirile, care acum nu sunt
foarte plăcute, dar știu că are să redevină ceea ce era. 

Discuția celor doi este întreruptă de Xylon și Nefira,
soldatul cel mai apropiat reginei din Aurora. 

- Avem vești pentru voi! 
- Spuneți. 
- Am reușit să îl fac pe Dyrion să fie funcțional în

totalitate. 
- Trupele sunt pregătite, putem pleca când doriți, regină,
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spune Nefira.
- Am să te anunț de îndată ce vorbesc cu Synkara. 
- Aștept ordinul, regină.
Nefira și Xylon pleacă, în timp ce Gandylion este

nedumerit de cele auzite, acesta neștiind de planul pus la
cale de Aurivia. 

- Ai trupele pregătite, Aurivia, ce faci? 
- Am vorbit cu membrii Consilului Înalt al Universului.

Le-am spus despre cele întâmplate, bineînțeles că știau, dar
le-am cerut permisiunea de a ataca Pământul.

- Aurivia, crezi că asta este cea mai bună decizie? 
- Nu a fost decizia mea, ci a ei. 
Aurivia arată spre Synkara, care ia un copil în brațe.

Dyrion apare și el în grădină și merge către ea.
- Uite cine poate să meargă din nou normal. 
- Da, aș putea spune că sunt ca nou, dar mai am până

acolo. Synkara, îmi pare rău de cele întâmplate. 
- Știu, Dyrion, dar nu putem schimba trecutul, în

schimb… 
- Putem construi viitorul, trăind prezentul. 
- Credeam că ai uitat de fraza asta. 
- Nu am să o pot uita vreodată, ne-am spus-o de atâtea

ori. 
- Da, ai dreptate. 
- Voiam să-ți mai spun că atunci...
- Dyrion, nu vreau să mai vorbim despre cele întâmplate

între noi, trecutul vreau să rămână la locul lui. 
Discuția celor doi este întreruptă de Aurivia și

Gandylion.
- Synkara, trupele sunt pregătite, când ești gata mă

anunți. 
Synkara lasă copilul din brațe jos și îl trimite alături de

ceilalți aflați mai la distanță. 
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- Eu sunt gata și acum, totul depinde de tine și de trupele
tale. 

- Atunci, am să dau ordinul că putem pleca. 
- Putem pleca? Doar nu vrei să mergi cu noi?! 
- Te-am regăsit după atâta timp, nu te pot lăsa singură

acum. 
- Dar... mătușă...
- Să nu aud, merg, este un ordin pe care trebuie să-l

respecți. 
- Am înțeles, să trăiți. 
Cele două zâmbesc una la cealaltă și pleacă spre soldații

din Aurora. Gandylion rămâne alături de Dyrion, care se
uită lung după Synkara.

- Să nu te gândești că ai recâștigat-o. 
- Poftim? 
- Scuze, dar asta simțeai acum și m-am gândit să te

înștiințez de cum stau lucrurile. 
- Dar m-a căutat... 
- Ai pierdut-o de mult, Dyrion, și nu se va mai întoarce

vreodată la tine, o cunosc pe Synkara și atunci când
dezamăgirea s-a instalat în sufletul ei, crede-mă, că nu se
va mai întoarce pe același drum pe care ai cunoscut-o. 

Gandylion pleacă și el după Synakara și Aurivia. Dyrion
rămâne în urma lui, întristat de cele auzite de la regele
Gandylion.        

Synkara și Aurivia se îndreaptă către navele deja
pregătite de decolare. 

- O să-ți fie greu să-l confrunți? 
- Nu, mătușă, el a ales asta, nu eu. 
- Dar eu tot nu pot înțelege cum de s-a ajuns aici.
- Prea multe greșeli au fost făcute de-a lungul timpului,

iar acum un singur lucru ne-a rămas comun... Războiul
Pământului. 
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Cele două urcă în navă. Din spatele lor, vin Gandylion
și Dyrion.

- Gandylion, nu rămâi cu oamenii tăi aici?
- Nu. Așa cum pe ei îi știu în siguranță aici, așa vreau

să te știu și pe tine și pot face asta doar mergând și eu. 
- Îți mulțumesc pentru tot. 
- Mereu am să fiu lângă tine. 
- Aurivia, putem pleca. 
- De îndată. 
Aurivia merge la Nefira, care se află la comanda navei. 
- Să mergem, Nefira, un război ne așteaptă. 
- Sigur, regină. 
Nefira pornește stația și dă comanda și celorlate nave.

Rând pe rând, acestea se ridică, plecând spre Pământ. 
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CAPITOLUL VII
IMPACTUL

În grădina sediului de pe Terra,  Raven stă de vorbă
cu câțiva dintre soldații lui. Tender se apropie de ei.
Nibiranul le cere acestora să plece, dorind să rămână

singur cu Tender. 
- Gata? Ți-a trecut supărarea?  
- Termină Raven... Nu am chef de ironiile tale.
- Nu sunt ironic, întrebam serios. 
- Nu știu dacă o să-mi treacă supărarea, ceea ce vreau

este să știu că îmi poți înțelege poziția pe care o am în
povestea asta. O iubesc pe Rebeka. 

- Uite, nu vreau să mai discut subiectul ăsta, am multe
lucruri de făcut, dar mai am ceva să-ți spun. Dacă tu o
iubeai cu adevărat, așa cum pretinzi că o faci, crede-mă,
că nimeni și nimic nu stătea între voi, nici măcar eu, nici
măcar un război sau o răzbunarea de-a mea sau de a
Synkarei. Poate asta te va supăra și mai tare, dar trebuia să
ți-o spun. 

Raven termină discursul și Tender rămâne pe gânduri
în urma celor spuse de prietenul lui. În fugă către aceștia,
unul dintre soldații lui Raven se apropie. O creatură venită
din lumi uitate de Univers, care și-a petrecut mai bine de
1000 de ani în captiviate, a devenit acum soldatul fidel al
lui Raven, ființa care a reușit să-l scoată din abisul în care
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se afla.   
- Domnilor, este urgent, radarul a detectat mișcare în

atmosfera Pământului, spune Donger. 
- Poftim?!
- Trebuie să vedeți asta.
Cei trei merg în camera radarelor, acolo unde, pe

monitor, Donger le arată navele care stau în așteptare. În
timp ce aceștia se uită atent la navele care sunt într-un
număr mare, un punct se vede mișcând pe hartă,
îndreptându-se direct către sediu.

- Synkara!
O bubuitură se aude și Raven iese din cameră, fugind

către locul din care a venit zgomotul. Acesta se oprește în
locul în care, nu demult, a stat Christian, în capătul scărilor.
Synkara stă în fața lui, toată acoperită de praful mov de
stele, cu ochii de un mov intens, plini de furie, îl privește.
Raven se uită la ea, cea pe care în trecut a iubit-o. Războiul
aflat între ei poartă mai multe sentimente decât ar putea
crede cineva vreodată. Un război plin de ură și iubire, o
combinație greu de ținut în interior, o combinație ce sperie
multe ființe din jurul lor și o întâlnire de care mulți se tem,
o întâlnire a fostelor iubiri, una care, nu demult, a fost
frumoasă, dar care, acum aduce cu ea ură, tristețe și multă
dorință de răzbunare. Un război care așteptă startul și care
îl va avea. 

- Ai distrus tot ceea ce aveam. 
- Synkara, lucrurile stau altfel față de cum le-ai auzit tu. 
- Știu foarte bine ce am auzit, Raven, și nu am niciun

dubiu.
- Și ce ai să faci, ai să începi un război? 
- Tu l-ai început, eu îl termin! 
După cele spuse, Synkara se năpustește asupra acestuia.

Navele de pe cer încep ușor să aterizeze și sunt așteptate
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de soldații lui Raven, pregătiți de atac. Odată ușile
deschise, Războiul Pământului începe. Xylon merge
repede către locul în care Rebeka este închisă, acesta
simțindu-i prezența. Pe hol, către camera în care se află,
Xylon îl întâlnește pe Tender. 

- Știu că vrei să o ajuți, dar și dacă ai să faci asta,
niciodată nu te va ierta, nici ea, dar nici prietenul tău. 

- Tu cine ești? Și de unde scoți astea? 
- Nu trebuie să mă recomand. Dar îți pot spune doar

atât, vin dintr-un loc în care simțim ceea ce alte ființe simt,
și crede-mă, ea este plină de furie acum. Pleacă. 

Tender se uită către ușa, apoi, ghidat de cele auzite,
pleacă. Xylon se apropie de camera în care Rebeka stă
închisă. Scoate ușa din balamale și o privește pe Rebeka. 

- Hai, sus, prietena ta are nevoie de tine.
Încet, flăcările o cuprind pe Rebeka, se ridică ușor, îl

privește pe cel care a eliberat-o și trece prin acoperiș. Apoi,
privește în jurul ei și vede cum un război se derulează.
Dinzacii din Aurora duc lupte grele cu soldații lui Raven.
În mulțime, Rebeka îl zărește pe Tender. Doza de
răzbunare din sufletul ei este una mare, nereușind să treacă
peste cele întâmplate. Rebeka se duce către acesta ca o
minge în flăcări, doborându-l la pământ. În acest timp,
Synkara îl prinde pe Raven, îl ridică de la pământ, trecând
prin acoperiș și îl aruncă în depărtare, printre clădiri.
Dorind să plece după el, Synkara o vede pe Rebeka stând
în fața unui Tender aflat la pământ, resemnat. Aceasta
merge în spatele ei. După timpul petrecut separat, cele
două se regăsesc. 

- Rebeka! 
Rebeka o aude și se întoarce, o privește și fuge în brațele

ei. 
- Ești bine? Te-au rănit? Ai pățit ceva? 
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- Cât trebuia să te mai aștept?
- Știu că a durat ceva, dar până la urmă am reușit.
- Hai, avem un război de câștigat.
Picioarele Rebekăi sunt cuprinse de gheață. Synkara se

uită speriată, apoi privește în față. În spatele Rebekăi, lângă
Tender, stau acum cei care înainte îi erau prieteni. Crion
își întinde mâinile către ea și aruncă țurțuri de gheață,
aceștia o doboră la pământ, dar se ridică imediat. Tender
se uită la Rebeka și, cu ochii în lacrimi, îi spune:

- Te-am iubit... chiar am făcut-o, îmi pare rău acum
pentru tot ceea ce se întâmplă. 

După cele spuse, Tender formează un vârtej care le
doboară pe cele două. Synkara se ridică, dar este pusă
imediat la pământ de Raven, care revine în luptă. Rebeka
își întoarce privirea spre Tender. 

- Asta e culmea. 
Plină de furie, se ridică precum un glonț în aer și începe

să arunce „mingi” de foc către Tender și ceilalți. Crion nu
se lasă mai prejos și folosește suflul de gheață pentru a
stinge focul Rebekăi. De nicăieri parcă, Agatha intră în
luptă, dar, spre surprinderea lui Tender, împotriva lor.
Aceasta îi prinde sub o grămadă de pietre. Raven o aruncă
pe Synkara în peretele clădirii, apoi își pune mâna metalică
în jurul gâtului ei și se apropie ușor de fața ei. 

- M-ai trădat!
Cu gâtul prins în mâna lui Raven, care pare un clește

bine strâns, Synkara se chinuie să-i vorbească.
- Nu știu… cine pe cine… a trădat… în povestea…

asta…
- Tu!
- Greșești… persoana.
- Ce vrei să spui? Că eu te-am trădat? Eu, care ți-am

oferit toată încrederea și mi-ai distrus-o! Eu, care mereu
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am fost alături de tine, care m-am pus pe mine și pe restul
lumii pe planul doi, doar ca ție să îți fie bine. Eu sunt cel
care a trădat, Synkara? Te auzi ce spui? 

Synkara își găsește puterea de a îl prinde de mână pe
Raven. Praful de stele al acesteia i se așează ușor pe mână
și începe să-l ardă. În acest timp, lucruri de împărțit sunt
și între Tender și Rebeka. Ea se apropie de grămada de
pietre, dă una într-o parte și îl trage pe Tender afară, dar
nu cu dorința de a îl ajuta. Acesta ripostează și o aruncă pe
Rebeka de lângă el. Războiul Pământului devine din ce în
ce mai aglomerat și noi forțe intră în joc. Pe cer, rând pe
rând apar: Zorion, Levox, Brishon și Linos, cei patru merg
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lângă Agatha și împreună se așează în fața Rebekăi. La
distanță, nu foarte mare, grămada de pietre este spulberată
de Rodik, care merge lângă Tender, alături de Crion, Vilin
și Calypso. Cei nouă au uitat că, odinioară, la începutul
războiului, erau în aceeași tabără. Au uitat de momentele
frumoase, pline de bucurie sau de cele în care își ștergeau
lacrimile. Acum sunt inamici și dorința de a câștiga această
luptă este mare de ambele părți. Fiecare își pune în mișcare
superputerea pe care o are și se atacă. 

Synkara și Raven nu sunt departe de ei. Aceasta îl pune
la pământ pe Raven, apoi, merge și-l ridică, ținându-l în
fața ei. 

- Eu ți-am distrus încrederea? Dar tu? Tu ce ai făcut?
Ai distrus tot ceea ce aveam mai frumos în viața mea.

- Pe Dyrion, nu cred.
- Nu, nu pe Dyrion, ci pe Raven. L-ai distrus pe acel

Raven care îmi aducea zâmbetul pe buze, care mă făcea să
văd un strop de bine într-o mare de rău, care îmi arăta cea
mai îndepărtată stea pe un cer plin de nori, l-ai distrus și,
odată cu el, ai distrus-o și pe Synkara cea care știa cum
arată fericirea. 

- L-ai ales pe el, nu pe mine. 
- L-am ales pe el? Sau mai bine spus: a fost nevoie să

aleg să-l scot de acolo, după cele auzite despre tine. 
- Nu îmi aduc aminte de vreun pas greșit al meu cât timp

am fost în viața ta. 
- Nici măcar nu îți aduci aminte… Ai ales să te lupți cu

mine, pretinzând că modificatorul de memorie e activat…
când nu era așa. 

- Synkara, l-ai avut în mână, cum poți spune asta? Dacă
tu ai crezut cele spuse de el, pentru că sigur el ți-a spus
lucrul ăsta, atunci lasă-mă să-ți spun că nu eu am distrus
ceea ce aveam, ci el. 
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Synkara se uită cu lacrimi în ochi la cel din fața ei. Îl
privește pe Raven și, dacă ar putea, ar da timpul înapoi, în
momentele cheie ale poveștii lor... Se uită atent la el și
lacrimile încep să-i curgă pe obraji. Synkara îi dă drumul
lui Raven și face câțiva pași în spate. Aceasta își lasă
privirea în jos, gândindu-se la toate cele petrecute în urmă
cu ceva timp. Caută în amintirile ei și revede momentul
despre care vorbește Raven. În mintea ei, lumina movalie
a modificatorului o face imediat să realizeze jocul în care
a fost prinsă de Dyrion. 

- Era activat... Ooo! Doamne, ce am făcut?
- De parcă nu știai asta. 
- Știam asta, Raven, am știut-o până când un mesaj de-

al lui Dyrion a ajuns la mine, atunci am știut altceva.
- Ce ai știut atunci?
- Mi-a spus că nu ți-a activat niciodată modificatorul și

că tu ai ales să faci ceea ce ai făcut atunci și că... 
- Și că ce, Synkara? Vorbește. 
- Și că tot ceea ce am trăit cu tine a fost o minciună. Că

nu ți-a păsat de mine niciodată cu adevărat. Că am fost un
simplu pansament în momentele grele pe care le-ai avut și
că singura ta dorință era să ajungi la tronul din Nibiru.  

- Am venit după tine pe Asanaga, chiar crezi că nu mi-
a păsat de tine? 

- Dacă îți păsa, de ce ai atacat planeta lui Gandylion,
Raven?

- Furia care m-a cuprins era mult prea mare și gândul
că tu m-ai lăsat pentru Dyrion mi-a întunecat întreaga
minte, nu gândeam lucid, a fost o decizie de moment. 

- O decizie care aproape că a șters din Univers o specie
și, pe lângă asta, tu știai cât de tare pot eu să țin la
Gandylion și la oamenii lui. 

- Știu că asta nu o să-mi fie iertată și, crede-mă, că o
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regret acum. 
- Raven, jur că nu te înțeleg, te-ai întors împotriva mea,

acum ești aici, în fața mea și vorbești atât de calm. 
- La fel cum o faci și tu. 
- Eu o fac pentru că am realizat că am greșit atunci când

l-am crezut pe Dyrion. Tu? Ce motiv ai? 
- Pot spune același lucru. 
- Vrei să spui că și tu ai vorbit cu el?
- După ce ai plecat, Tender mi-a dat locația, iar în drum

spre Asanaga, am primit un mesaj din partea lui Dyrion, în
care spunea foarte multe lucruri, printre care și motivul din
cauza căruia m-ai lăsat în urma ta, singur pe Nibiru.

- Ce motiv?
- Îl alesesei pe el, și gândul că nu o să aveți o relație te-

a făcut să iei decizia asta. Mi-a spus că nu ți-a păsat de
mine, că eram doar un pansament al dorului pe care îl aveai
pentru el, un fel de medicament pe care îl iei, pe moment
îți trece durerea, iar mai apoi încetezi să ți-l mai
administrezi. 

- Tu chiar ești medicamentul meu, pe care îl port mereu
cu mine în viață, ești genul de medicament de care cineva
devine dependent. 

Raven rămâne tăcut și Synkara face pași către el.
- Poate nu ți-am spus-o vreodată, dar am să o fac acum.

Un simplu gând ce mă poartă la tine sau o fărâmă de
amintire pe care o mai port încă, ascunsă undeva în mintea
mea, pentru a nu se șterge cu timpul ca celelalte, pentru că
ușor, ușor, se duc, cât de tare aș vrea să le păstrez... cu
timpul se șterg, iar altele noi nu știu dacă se vor mai face
vreodată, dar lucrurile astea simple mă fac să mă păstrez
pe mine așa cum m-ai cunoscut, mă fac să fiu ceea ce sunt
astăzi, și nu vreau să mă pierd, dar, dacă vreodată nu ai să
mă mai recunoști, în ziua aia ai să-ți dai seama că am
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pierdut și ultima ta amintire. Pănă atunci însă, fără
amintirea aia m-aș transforma în ceva ce nu doresc
nimănui. 

- De ce nu mi-ai spus asta niciodată? 
- De teamă. 
- Teamă de ce, Synkara? 
- Teamă de a pierde ceva ce voiam prea mult în preajma

mea. 
Raven se apropie de ea și o strânge în brațe, apoi o

privește și o sărută pe frunte. Îi prinde mâinile într-ale lui
și se uită atent în ochii ei. 

- M-ai lăsat să cred că sunt doar un simplu trecător în
viața ta. 

- M-am lăsat purtată de vorbele altora, m-am lăsat
ghidată de greșelile mele, crezând că fac bine ceea ce fac.
Poate trebuia să-ți spun mai demult, poate momentul în
care puteam schimba ceva a trecut, poate lucrurile stăteau
altfel, iar noi nu treceam prin tot ceea ce am trecut, dar,
Raven, trebuie să mă înțelegi, nimic din ceea ce iubesc nu
rămâne în viața mea, totul se pierde în timp. Tot ceea ce
vreau să păstrez îmi scapă printre degete, sau, mai bine
spus, îmi scapă printre greșelile pe care le fac. 

- Greșim, nu există ființă în Universul ăsta mare fără
greșeală. Nu trebuie să regreți nimic din ceea ce ai făcut,
trebuie doar să înveți.  

- Am greșit mult prea mult, Raven, ca să nu am vreun
regret. Prea mulți pași greșiți am făcut în povestea asta și
în multe alte povești, care, vreau nu vreau, trebuie să
ajungă la un final, fie el unul trist, un final tot trebuie să
existe pentru ele.  

- Nu contează cât de mult durează ca o poveste să se
închidă, important este ca, atunci când faci lucrul ăsta, să
nu porți în suflet regretul că ai luat această decizie sau că
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lucrurile poate stăteau altfel, dacă nu o făceai sau dacă o
făceai, mai devreme sau mai târziu. Să nu lași nici măcar
un fragment dintr-o poveste să te facă să regreți ceva,
Synkara. Trecutul nu îl poți întoarce, deciziile nu pot fi
amânate și acțiunile nu au un buton de reluare sau de
refacere, așa că nu lăsa regretul să își facă un cuib în
sufletul tău. 

Raven o îmbrățișează din nou, o mângâie pe față și se
uită la ea. De nicăieri, parcă, o lumină puternică îi doboară
pe cei doi la pământ. Synkara își duce mână la frunte, fiind
amețită de lovitură. Raven se uită la ea și o prinde de mână. 

- Sus cu tine. 
Synkara se uită la el și ochii îi sunt de un mov puternic,

cum rar s-a văzut. Un val verde îi cuprinde pe cei doi, pe
Raven îl lipește de pământ, iar pe Synkara o ridică ușor,
prinzându-i mâinile pe lângă corp și picioarele i le ține
strâns. Dinspre cer, Dyrion se apropie de ei. 

- A doua oară când vă văd așa, a doua oară când m-ați
crezut, amândoi. Incredibil... Sincer să fiu, mă așteptam la
Raven să mă creadă, dar tu, Synkara... m-ai uimit. După
toate cele întâmplate, încă ai ales să mă crezi pe mine, sunt
uimit de-a dreptul. 

Synkara și Raven se zbat, încercând să scape din
prinzătoare, dar nu reușesc. Aceasta se înfurie și se uită la
Dyrion. 

- Ești un... 
Nibirana este întreruptă de Dyrion, care se apropie de

ea. 
- Da, știu, un nenorocit, un nemernic, un ce vrei tu, dar

sunt și cel care te-a iubit și nu ți-a păsat. I-ai mințit pe toți!
Le-ai spus povești inventate de tine, lucruri pe care le visai
noaptea și a doua zi le povesteai ca fapte reale. Te-ai mințit
pe tine, Synkara și apoi pe cei din jurul tău. Te-ai plâns că
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ai ajuns aici, în situația asta și că habar nu ai cum, în timp
ce tu singură te-ai adus în situația asta, pentru că ți-a plăcut. 

- Eu nu visez, ai uitat? spune Synkara, pe un ton ironic.
- Mă iei peste picior? 
- Doamne ferește, cum să îndrăznesc eu să fac așa ceva?

Nu mi-aș permite.
- Încetează cu glumele, Synkara!
- Aaa… cu visele vorbeam serios, dar văd că nu ai o

memorie așa de bună cum, probabil, crezi tu că ai. 
- Te simți, cumva, vinovată și de asta încerci să schimbi

subiectul?
- Nu schimb niciun subiect, Dyrion, nu am de ce, când

știu cât am suferit și când știu că am dreptate cu ceea ce
spun. 

- Tu mereu crezi asta. 
- Pentru că așa și este. 
- Ohhh, Synkara, oare când ai să îți dai seama cât de

multe decizii greșite ai luat în viața asta… 
- Te-a interesat vreodată pe tine de ce am luat anumite

decizii, Dyrion? 
- Sincer să fiu, nu! Nu au cum să mă intereseze deciziile

greșite ale unora. 
- Nu, greșit! Pe tine nu te vor interesa niciodată

sentimentele unora. 
Synkara se uită la Dyrion, apoi întoarce capul către

Raven. Ochii îi sunt inundați de lacrimi și, cu o voce
înceată, îi spune:  

- Îmi pare rău... 
- Iar începi cu „îmi pare rău”. Nici măcar de el nu ți-a

părut rău vreodată, dacă o făceai, rămâneai lângă el. Chiar
pot spune că îmi este milă de el, câteodată, ce-i drept,
pentru puțin timp, dar chiar îmi este. 

- Dyrion încetează, habar nu ai ce-i aia milă, habar nu
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ai ce... 
- Ooo, te rog Synkara, l-ai lăsat în urma ta și, după atâția

ani, ai ales să privești din nou în trecut, sperând că ai să-l
găsești la fel. Lucrurile se schimbă și așa rămân cum le
avem în prezent. Când ai să înțelegi că noi am ajuns așa și
din cauza ta? Că suntem ceea ce suntem astăzi din cauza
unor acțiuni pe care tu le-ai făcut și care ne-au inclus pe
noi. Uneori, mă uit la Raven și mă întreb cum de a rezistat
atâta timp să nu-ți spună nimic, să nu te învinuiască de
toate momentele grele prin care a trecut din cauza ta,
Synkara! Pretinzi mereu că ești cea mai dreaptă persoană
pe care cineva o poate cunoaște, că tu ești cea care mereu
spune adevărul, că tu nici măcar nu vrei să pronunți
cuvântul minciună, dar să te folosești de așa ceva...
Încetează să crezi că tu nu ai vină, că nu ești cauza unor
probleme care apar în viața celor de lângă tine. 

Synkara rămâne tăcută, neavând cuvinte pentru vorbele
spuse de Dyrion. Unul dintre oamenii lui se apropie de
Raven. Acesta are în mână o sabie nibiriană și o îndreaptă
către Raven. Synkara începe să se zbată din ce în ce mai
tare. 

- Acum... hmm, alege!
- Dyrion, nu face asta! 
- Ai pierdut deja unul, cum îl chema? Aaa… stai, nu mă

interesează. 
- Dyrionnn!
Omul lui Dyrion duce ușor sabia către Raven, o parte

din voalul așternut pe Raven se retrage. Ochii Synkarei
sunt din ce în ce mai luminați, Dyrion se apropie de ea. 

- Alege! Fă-o acum!
- Dyrion... te rog!
- Bine, dacă nu alegi, atunci am să o fac eu. Kandar, 

fă-o! 
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- Stai!!! Lasă-l să plece. 
- Dacă fac asta, Pământul și Nibiru rămân ale mele. 
- Synkara, nu face asta! 
Synkara se uită în jurul ei. Privește către lupta care este

în plină desfășurare, o luptă care a tranformat prieteni în
inamici, care distruge Pământul și, ușor, se extinde la mai
multe civilizații din Univers. 

- Unde sunt oamenii pe care i-ai luat? 
- Pe Nibiru, dar dacă vrei am să ți-i dau, și așa ocupă

mult loc. 
- S-a făcut. 
- Synkara!
- Trebuie să opresc nebunia asta. 
Synkara se uită la Raven, apoi la Dyrion.
- Dyrion, ce aștepți? Dă-ne drumul. 
- Hmm... mi-e greu să te cred... 
- Ce vrei să spui? 
- Kandar. 
Omul lui Dyrion, Kandar, înfige sabia în Raven.

Synkara țipă și, de sub vălul verde care o cuprinde, o
lumină puternică cu nuanțe de mov începe să se vadă. O
explozie se produce, care îi doboară pe ceilalți jos și îi
aruncă pe Dyrion și Kandar la distanță. Synkara este
ridicată de la pământ și în jurul ei praful de stele strălucește
mai tare ca niciodată. Ea îl prinde pe Raven în brațele ei și
se uită la el. 

- Raven... 
- Sunt bine... sunt bi… ne... 
Rebeka se ridică și privește preț de câteva secunde la

ceea ce se întâmplă, apoi fuge către Synkara și Raven.
Aceasta îi privește, când vocea lui Dyrion le atrage atenția. 

- Nu se duce, stai liniștită. Raven nu. Dar el? El da. 
Dyrion îl ține pe Tender cu o mână și, cu cealaltă mână,
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ia sabia de la Kandar și o înfige în el. Acesta se stinge ușor,
în timp ce Dyrion îi dă drumul și îl lasă să cadă pe pământ.
Rebeka privește împietrită imaginea din fața ochilor.  

- Retrage-ți oamenii, altfel am să ajung și la ceilalți. 
Synkara are lacrimi în ochi, se uită la Raven, apoi o

privește pe Rebeka, care stă nemișcată. 
- Rebeka...
Rebeka se ridică în aer și emană un foc puternic, care

luminează cerul Pământului, apoi se lasă ușor și îi mângâie
fața lui Tender, cu ochii în lacrimi, privește cum acesta se
stinge. Aurivia și Gandylion văd cele întâmplate și privesc
spre cei patru, apoi, Rebeka, cu un glas încet, le spune: 

- Sună retragerea. 
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După cele spuse, Rebeka se uită către Raven și Synkara,
făcându-i, astfel, atenți pe Gandylion și Aurivia, care, după
cele văzute, merg către navă pentru a suna retragerea, iar
Gandylion se apropie de Synkara și Raven. 

Cât de rău este? 
Synkara se uită către Gandylion și lacrimile îi curg pe

obraz, față de cele normale pe care le avea până acum,
lacrimile ei sunt pline de praf de stele. Gandylion se uită
uimită la cea din fața lui, acesta realizează că s-au produs
modificări de care ea nu știe și că o nouă etapă urmează
pentru puterile ei. 

Draga mea, lasă-mă să-l iau, să-l duc la navă, trebuie să
vedem ce are. 

Sigur... 
Synkara îl lasă ușor pe Raven din brațele ei, un Raven

care respiră greu și care are ochii închiși. Gandylion îl
ridică și îl duce către nave, Synkara se uită în jurul ei, apoi
îl privește pe Dyrion. 

Uită-te în jurul tău... 
Da, asta fac. 
Dyrion privește în toate părțile și zâmbește. Trupele

reginei din Aurora se retrag ușor, fiind într-un număr mai
mic decât atunci când au ajuns pe Pământ. Dyrion este
mulțumit de ceea ce vede și face câțiva pași înspre
Synkara.

Mă satisface ceea ce văd, este planeta pe care am să
construiesc.

Te satisface ceea ce vezi? Serios... și vorbeai de milă,
clar nu o cunoști.

Ba da, am avut milă când nu ți-am omorât iubirea sau,
cel puțin, sper că nu am făcut-o.

Din mâinile Synkarei apare praful de stele, ochii sunt
mov și privirea înfuriată. 
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Ușor, nu vrei să faci o prostie acum. 
Dyrion îi arată cum, în jurul ei, oamenii lui apar cu arme

în mâini, pregătiți să doboare navele în care sunt oamenii
ei. 

Ne-am înțeles deja, acum e momentul să pleci. Mergi
repede, poate mai apuci să-i spui de iubirea ta pentru el,
mergi până nu este prea târziu. 

Synkara, într-o clipă, se apropie de Dyrion. Se uită atent
în ochii lui. 

Crezi că ai câștigat Războiul Pământului? 
Dyrion râde și se uită la cea din fața lui, apoi îi

zâmbește.
Hmmm… din câte se pare, da!
Synkara se uită la el, apoi se ridică ușor și merge către

navele Auriviei. Trapa uneia dintre ele se deschide și ea
intră. Se uită la cei răniți, apoi o vede pe Rebeka, stând de
vorbă cu Aurivia. 

Copila mea... știu că îți este greu... 
Nici măcar nu am realizat ce s-a întâmplat...
Ai să realizezi, și am să fiu acolo, dacă ai nevoie. 
Eram supărată pe el, recunosc... dar nu îi doream

moartea.
Ştiu, draga mea, ştiu. 
Mă doare tare că nu am putut să-l ajut... dacă eram

atentă sau dacă... 
Cuvintele Rebekăi sunt întrerupte de regina Aurivia,

care o strânge pe aceasta la pieptul ei şi o mângâie uşor pe
cap, ca pe un copil. 

Să nu ai niciodată gândirea asta și să îţi iasă din
vocabular cuvântul „dacă”... este un cuvânt care, în
secunda în care l-ai pronunțat, ai și atras regretul. Nu îți
face asta, draga mea, nu te pune într-o situație plină de
regrete, nu te gândi cum era dacă tu erai mai rapidă sau
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dacă Synkara venea mai repede, sau dacă eu eram lângă ei
în momentul acela și îl opream pe Kandar. 

Dacă nu regretul este cel care mă doare, atunci de ce
simt durerea asta în piept? 

Pentru că l-ai iubit, draga mea, pentru că ai pierdut o
parte din sufletul tău în momentul în care el s-a stins. 

Oare când am să trec peste momentul ăsta... 
O să dureze o vreme, dar eu am un sfat pentru tine.
Spune, Aurivia. 
Încercă să privești în jurul tău, știu că ceea ce am să îți

spun este dur, dar asta este realitatea. Nu îți poți permite
să îl plângi acum în văzul tuturor, copila mea. Avem un
război de dus și nu știu cât o să dureze, nu știu câți oameni
o să pierdem pe drum, dar cel mai important este să fim
puternice. Gândește-te că nu doar Synkara are nevoie de
noi să fim așa, ci întreg Universul. Sunt civilizații slab
pregătite, ființe care nu au fost niciodată într-un război,
care nu știu ce înseamnă lupta, care nu au văzut vreodată
săbii, arme sau alte lucruri de acest gen. Pentru ele trebuie
să luptăm, pentru ele trebuie să fim mai puternice ca
niciodată.

Am să încerc să mă adun cât de repede pot. Îmi dau
seama de ceea ce se întâmplă, realizez că trebuie să lupt și
nu doar cu armata lui Dyrion, ci cu mine trebuie să lupt,
trebuie să-mi găsesc puterea de a merge mai departe. Și,
uite, când te privesc și când aud cele spuse de tine, parcă
îmi găsesc puterea de a merge mai departe. 

Draga mea Rebeka, să te mai învăț ceva. Puterea trebuie
să o găsești în interiorul tău. Ai acolo o minge de foc, care
așteaptă cu nerăbdare să iasă la suprafață. Las-o, las-o să
facă lucrul ăsta. Acolo stă cu adevărat puterea ta, dar ține
doar de tine când ai să lași lumea să o vadă.  Permite-ți ție
și oamenilor din jurul tău să vadă cu adevărat cine ești,
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pentru că știu că ești mai mult decât ceea ce arăți. 
Mulțumesc, Aurivia! Mulțumesc. 
Aurivia știe multe lucruri despre Rebeka, lucruri pe care

Gandylion i le-a povestit din cele aflate de la Synkara. O
superbă tânără pământeană, cu un chip angelic, care, la
începutul Războiului Pământului, a căpătat puteri, care i-
au aprins nu doar sufletul, ci întreg corpul. O superputere
greu de ținut în frâu în momente dificile. Viața a adus-o
lângă Synkara, înainte de a începe războiul, cele două fiind
prietene bune. Nibirana a fost mereu ca o mamă pentru
Rebeka, fiind cea care a protejat-o tot timpul și a învățat-
o totul despre puterea pe care a dobândit-o. Tânăra Rebeka
este o fire puternică, ghidată în viață de speranță și de
optimism și, mai nou, de focul ce îi arde în interior fără
încetare. Înainte de a fi focul din ecuația celor 13, Rebeka
era o tânără normală, care își terminase studiile și care
începuse să își clădească viitoarea viață de adult. Angajată
la compania condusă de părinții pământeni ai Synkarei,
Rebeka se ocupă de cele mai multe secrete ale companiei,
printre acestea numărându-se și laboratorul din subsolul
clădirii în care erau ținute toate creaturile descoperite de-
a lungul timpului de conducătorii companiei „Lynkros”.
Cu o dorință mare de muncă, Rebeka își petrecea
majoritatea timpului la sediu, acolo unde încerca mereu să
facă o treabă cât mai bună și să vină cu noi idei și teorii
legate de bunul mers al lucrurilor și de schimbările ce ar
putea interveni. Privind la modul în care punea pasiune în
orice lucru pe care îl făcea, ai putea spune că focul nu
degeaba i-a fost destinat Rebekăi.

În timp ce Aurivia are în minte toate lucrurile spuse
despre Rebeka, mintea acesteia este departe. După cele
petrecute cu Tender, o amintire pe care demult o închisese
într-un seif al minții și al sufletului, reapare la suprafață.
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În vremurile în care era încă pământeană, munca îi mergea
bine, dar superba tânără, care își petrecea timpul între
pereții impunătoarei clădiri, avea mai tot timpul ceva pe
suflet, ceva ce mereu ajungea la cea care deja îi era
prietenă, Synkara.

Aș vrea să îl pot înțelege, Synkara, aș vrea să reușesc
să fac lucrul ăsta. 

Cine crezi tu că înțelege bărbații? Serios acum, mereu
spun de noi că suntem de neînțeles, dar ei? Ei crezi că sunt
ușor de înțeles? 

Sincer, uneori mă gândesc că îi sunt doar o prietenă, dar
felul în care mă privește, modul în care reacționează atunci
când vede câte ceva, mă face să mă gândesc că sunt mai
mult de atât pentru el. 

Mi-am dat cu părerea de atâtea ori despre povestea asta,
încât am ajuns să mă contrazic cu ceea ce spun, sincer, îmi
este greu să îl înțeleg și, dacă tu nu reușești treaba asta,
atunci cum aș putea să reușesc eu? 

Privești din exterior, îți este mai ușor. 
Heiii, pare ușor, dar nu este și, plus de asta, tu ești cea

care simte cel mai bine tot ceea ce vine din partea lui, eu
doar trag concluzii din ceea ce tu povestești. Crezi că nu
aș vrea să am o viziune clară și concretă asupra poveștii
tale? Crede-mă, aș vrea lucrul ăsta atât de tare, încât n-ai
idee, dar nu am vreo superputere prin care să îi citesc
sentimentele. 

Da, era bine dacă aveam o astfel de superputere,
lucrurile stăteau altfel. 

O, daa, așa știam sigur că te dorește. 
Hai termină. 
Nu te face că nu simți asta. Ai minți dacă ai spune că

nu.
Ți-am spus, sunt momente în care mă gândesc la lucrul
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ăsta și momente în care... nu știu... nu știu ce să mai cred. 
Pune în balanță toate momentele în care te-ai simțit mai

mult ca o prietenă și cele în care te-ai simțit ca o prietenă,
vezi unde se duce balanța și poate așa ai să mai rezolvi
ceva din ecuația asta, care pare fără final, sau poate are un
final fericit de care noi nu știm momentan. 

Da, ușor de spus, dar cam greu de făcut. 
Nimic nu este greu, draga mea. Tu doar încearcă și vezi

ce iese. 
Discuția celor două face parte dintr-un trecut foarte

îndepărtat, din vremurile în care Synkara nu își cunoștea
originea și Rebeka habar nu avea că va căpăta o
superputere născută din foc, dar, odată cu stingerea lui
Tender, tânăra Rebeka și-a reamintit cum istoria parcă se
repetă și cum mereu, indiferent de ceea ce face, ajunge într-
un punct în care viața parcă îi oferă doar semne de
întrebare atunci când vine vorba despre iubire. 
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CAPITOLUL VIII
REVENIREA

Synkara merge mai departe și, în drumul ei, îl vede
pe Xylon cum primește îngrijiri, lângă el se află
și Brishon, care își leagă la mână un bandaj.

Synkara vede răul pe care l-a făcut Dyrion, dar și
distrugerea pe care a adus-o, nu doar pe Pământ, ci și în
întreg Universul. Acum, mai multe civilizații au intrat într-
un război, care durează mai mult decât se așteptau unii.
Synkara îl vede pe Gandylion, care are mâinile pe rana
provocată de Kandar. De sub mâinile lui, se vede o lumină,
semn că acesta încearcă să-l vindece. Gandylion se uită la
Synkara și dă din cap, semn că ceea ce face funcționează.
Aceasta merge mai departe și ajunge la geamul din față al
navei. Privește afară și vede Pământul, apoi se uită în
dreapta și vede imensa Nibiru, luminată de soare. Ochii îi
sunt înlăcrimați. Duce mâna să șteargă lacrima care îi cade
pe obraz. Apoi, simte praful de stele, privește mâna și îl
vede. Synkara realizează că superputerea ei a evoluat, iar
legătura dintre ea și Univers este acum mai mare ca
niciodată. 

Aruncă o privire peste umăr la cei din spatele ei. Apoi,
se uită din nou pe geam, către cele două planete, care au
făcut-o ceea ce este astăzi. Navele ajung, în cele din urmă,
în Aurora. Rând pe rând, acestea aterizează și trapele lor
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se deschid. Gandylion și Xylon îl transferă pe Raven într-
una dintre camerele palatului din Aurora. Synkara coboră
alături de Rebeka, iar imediat în spatele lor, regina Aurivia
dă indicații soldaților. 

- Tu ești bine? 
- Cred că da, sinceră să fiu, nici măcar nu știu cum mă

simt în momentul ăsta, doar am impresia că am pierdut o
parte din mine. 

- A fost important pentru tine… e normal să simți asta.
- Da, dar totuși nu pot uita ce mi-a făcut acum…
- Știu, dar… cu timpul ai să uiți de toate astea.
- Da… 
Aurivia se apropie de cele două.
- Synkara, trebuie să vorbim.
- Imediat.
- Mergi, sunt bine, serios, am să mă ocup de răniți până

te întorci.  
- Bine atunci, aaa… și Rebeka… 
- Da.
- Te poți interesa de starea lui Raven și, dacă reușești,

să cauți ceea ce am vorbit. 
- Sigur, Synkara.
Aurivia se apropie de nepoata ei, o prinde de braț și face

câțiva pași alături de ea.
- Ce facem acum, Synakara?
- Sinceră să fiu… nici eu nu știu, Aurivia, trebuie să mă

gândesc.
- Synkara, am ținut atâția ani planeta aceasta departe de

războaiele din Univers și nu vreau să o implic acum într-
unul, așa că… am o rugăminte.

- Spune, Aurivia.
- Eu te iubesc, enorm chiar, pot spune, ca pe un copil

de-al meu, dar… cât timp tu ești aici, planeta este expusă
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unui rău. 
- Știu, mătușă… am să încerc să plec cât mai repede

posibil, dar, înainte de a face asta, vreau să mă asigur că
Raven este bine. 

- Sigur, mergi. 
Synkara o îmbrățișează pe Aurivia, apoi pleacă de lângă

ea cu lacrimi în ochi. Știe că cele spuse sunt adevărate, dar
cu Nibiru și Terra aflate sub domnia lui Dyrion, tânăra
trebuie să găsească un loc în care să meargă, fără a-l
expune în fața răutății lui Dyrion. Aceasta se îndreaptă cu
pași repezi către spitalul din Aurivia, vizibil afectată de
decizia pe care a luat-o. Intră în clădire, își șterge lacrimile,
apoi întreabă de Rebeka și Raven. Una dintre asistente o
îndrumă spre un salon. Tânăra se apropie, deschide ușa și
îl vede pe Raven, întins pe un pat. În cameră, se află și
Rebeka, aproape de patul lui Raven și Brishon, care citește
pe o tabletă analizele lui Raven. Synkara se uită la Rebeka
și îi face semn să iasă pe hol, apoi închide ușa salonului.
În doar câteva clipe, prietena ei apare. 

- Da, Synkara.
- Rebeka, trebuie să vorbim. 
- Mi-am dat seama după felul în care m-ai chemat aici. 
- Trebuie să plec din Aurora. 
- Să pleci? Unde să pleci? 
- Am o idee, dar nu sunt sigură, trebuie să verific. Cert

este faptul că trebuie să plec cât mai repede de aici. 
- Synkara, avem nevoie de tine aici, nu în altă parte, pe

o altă planetă, cine știe pe unde prin Univers situată. 
- Înțeleg, Rebeka, doar că nu pot sta aici, sunt o

amenințare pentru toți dinzacii.
- Și unde ai să mergi? Știu că ai spus că ai o idee, dar,

la cum te cunosc, este mai mult decât o idee. 
- Ai dreptate, știu deja unde merg. 

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

71



- Îmi poți spune? Promit că nu am să spun nimănui, asta
doar în cazul în care sunt nevoită de situație să o fac, gen
cazuri extreme, înțelegi tu.

- Coryona. 
- Coryona? Ce planetă mai e și asta?
- Una cu o securitate foarte ridicată și una la care sigur

Dyrion nu s-ar gândi că aș putea să o folosesc ca pe viitoare
destinație. 

- Dar ai vorbit cu cei de acolo sau… cum ai de gând să
faci? 

- Asta am să fac acum, doar că, înainte de asta, am vrut
să te anunț de plecarea mea.

- Îți mulțumesc pentru asta. 
- Și eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, Rebeka. 
- Synkara… ce am să-i spun lui Raven când se trezește?
- Că am plecat de aici, o să înțeleagă de ce am făcut

lucrul ăsta. 
- Dacă întreabă unde? Ce am să-i spun?
- Coryona. 
- Ești sigură? Adică, după toate cele întâmplate, nu cred

că este cea mai bună variantă… 
- Da, sunt sigură, Rebeka. 
- Bine, bine, cum spui tu.
- Aaa… și încă ceva. Am să vorbesc cu Aurivia să aibă

grijă de voi. 
- M-aș simți mai în siguranță dacă ai face asta. 
- Știu, ăsta e și motivul pentru care o fac. 
Synkara o îmbrățișează pe Rebeka, apoi deschide ușa

salonului. Aceasta intră încet, îl privește pe Brishon, care
se retrage din încăpere, lăsându-i pe cei doi singuri.
Nibiriana se așează pe marginea patului și îl privește pe
Raven, apoi spune: 

- Îmi pare rău, Raven, îmi pare rău pentru tot ceea ce s-
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a întâmplat. Pentru faptul că nu am fost lângă tine atunci
când aveai nevoie, dar, în același timp, regret multe din
momentele pe care ți le-am oferit. Regret încrederea pe
care am avut-o în tine. Regret că, pentru o clipă, am crezut
că îmi vrei binele… ce naivă am fost… dar viața ne învață
multe lecții și, chiar dacă unele dor enorm de tare, sunt cele
din care extragi cele mai multe învățături, cele care te
marchează în viață și, dacă se ivește ocazia de a reîntâlni
ceva de genul ăsta, respingi ideea din prima. Îmi pare rău,
Raven, că nu am fost o perfecțiune în ochii tăi, că m-ai
făcut să mă privesc de multe ori ca pe ceva incomplet, ceva
ce nu dorește nimeni, îmi pare rău că m-am îndoit de mine,
dar, cu toate astea, îți mulțumesc că ai făcut parte din viața
mea. 

În timp ce Synkara își spune durerea, pe scutul planetei
apare o lumină puternică. Nibiriana se ridică și privește pe
geam, știe ce înseamnă. Mai aruncă o ultimă privire spre
cel care a schimbat sensul vieții ei, apoi, în grabă, iese din
salon. 

- Synkara, ce se întâmplă? o întreabă Rebeka. 
- Dyrion este aici! Trebuie să plec. 
- Să pleci?!
- Da, Rebeka, nu am mult timp la dispoziție! Aurivia o

să vă protejeze. 
- Dar, Synkara… 
Vorbele Rebekăi rămân în aer. Cu pași grăbiți, Synkara

iese din clădire și în depărtare o vede pe Aurivia. Aceasta
grăbește pasul, începe să dea din mâini agitată și țipă. 

- Deschide scutul!!! Deschide-l!!! Acum!
Aurivia o privește pe Synkara cu mirare, vorbele

acesteia nu îi par înțelepte în momentul dat. 
- Nu fac asta!
- Aurivia, deschide scutul până nu este prea târziu. 
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- Synkara, nu îmi pot expune oamenii în halul ăsta, tu
te auzi ce îmi ceri? 

Synkara ajunge lângă mătușa ei, o cuprinde de brațe și
o privește insistent. 

- Trebuie să-l deschizi, măcar o dată în viață a venit
momentul să mă asculți, să ai încredere în mine. 

- De fiecare dată când am mers pe mâna ta, am greșit,
Synakara. Îmi pare rău, nu pot face asta. 

- Offf, încăpățântă ești, dar nu mai rău ca mine!
Synkara se ridică de la sol și, ca un glonț, pornește spre

scut. Începe să-l lovească puternic și, după câteva presiuni,
o gaură se formează în scut. Aurivia privește uimită către
nepoata ei, gestul acesteia fiind unul de neconceput pentru
regina din Aurora. Așa cum se aștepta, Synkara zărește
nava care ataca planeta, nibiriana se îndreaptă spre ea și
intră în navă prin geamul din față. În interior, soldații lui
Dyrion stau neclintiți, privind-o pe cea care, nu demult,
trebuia să le fie regină. Synkara se năpustește asupra lor
și, unul câte unul, sunt scoși din joc. Apoi, face câțiva pași
și își înfige mâinile în scutul unuia dintre nibirienii
doborâți. 

- Spune-i lui Dyrion ceea ce ai văzut aici. Privește bine
în jurul tău, către „colegii” tăi, apoi, uită-te la mine,
fixează-ți imaginea mea pe retină și, nu în ultimul rând,
spune-i că Synkara pe care o cunoștea a încetat de mult să
existe!

Nibiriana iese din navă și o privește cum pleacă precum
un glonț din aria planetei Aurora, apoi se întoarce la sol,
liniștită, ca și cum ceea ce s-a întâmplat era ceva normal.
Synkara era schimbată. 

- Știu că ești supărată pe mine, mătușă… 
- Trebuia să te ascult, Synkara, de data asta ai avut

dreptate. 
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- Cred că a venit momentul să iau și decizii bune. 
- Nici cele de dinainte nu erau foarte rele, doar că au

fost, să spunem așa, mai puțin inspirate. 
Cele două își zâmbesc, apoi, Aurivia o strânge tare în

brațe pe nepoata ei. 
- Dyrion nu o să se întoarcă aici, poți sta liniștită. 
- Ești tu sigură?
- Sunt foarte sigură, mătușă. Îl cunosc… imediat cum

am să plec de aici, Aurora o să înceteze să fie în raza lui
de atac. Dar, cu toate astea, e posibil ca el să fie schimbat,
așa cum și eu sunt. Pentru siguranța ta și a tuturor de aici,
cel mai bine este să întărești scutul și vorbește cu
Gandylion să te ajute, o mână întinsă nu strică în timpuri
ca cele pe care le trăim. 

- Așa am să fac. 
- Aaa, încă ceva, Aurivia. 
- Spune!
- Căută-i pe Raina și Brad, adu-i aici. 
- Crezi că vor fi în siguranță aici, pe Aurivia? Adică, ei

mereu au o țintă pe spate pusă.
- Știu, Aurivia, doar că acum cred că e momentul ca

părinții mei să fie alături de tine, plus că sunt unii dintre
cei mai buni luptători și „căutători” și, să nu uităm,
Gandylion va fi și el aici. 

- Am să îmi pun oamenii să-i caute, sunt greu de găsit. 
Synkara zâmbește, apoi o ia în brațe pe mătușa ei. Face

câțiva pași, dar se oprește și o privește din nou pe Aurivia.
Știe că pentru mătușa ei va fi dificil să îi găsească pe
părinții ei. Cu mult timp în urmă, Gandylion, unul dintre
cei mai renumiți regi din cosmos, a pus bazele a ceea ce
mulți numesc „Prima Generație”. O echipă formată din cei
mai buni elevi pe care Gandylion i-a avut în urmă cu mii
de ani, printre aceștia numărându-se Raina și Brad, părinții
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Synkarei, considerați de mulți ca fiind unii dintre cei mai
răi vânători pe care Universul i-a avut vreodată. Stilul de
luptă inedit, dar și felul în care aceștia sunt greu de găsit,
chiar de apropiații lor, i-a consacrat pe cei doi. În timpurile
noastre, cu tehnologia avansată a multor specii, părinții
Synkarei sunt, în continuare, greu de găsit, fiind într-o
permanentă luptă împotriva răului și a ființelor care încalcă
legile Consiliului Superior al Universului sau ale Comisiei
Înalte a Universului.  

Nibiriana se uită la mătușa ei și îi spune: 
- O mică rugăminte, ca de plecare. Să ai grijă și de

oamenii mei, te rog. 
- Sigur, Synkara. Să ne revedem cu bine. 
Nibiriana îi zâmbește și intră în nava ei. Se așează pe

scaunul de comandă, apoi, pe hărțile apărute pe ecranele
navei, se zăresc mai multe planete. Privește atentă către
ele, apoi apasă pe „Coryona”. Nava se ridică ușor de la sol
și, într-o clipă, dispare printre norii aflați deasupra Aurorei. 

În navă, Synkara își aduce aminte de Raven, de cine era
el și cum era privit în trecut. 

Raven, unul din copiii iubiți ai Curții Regale din Nibiru.
Atât de aproape de tron, dar niciodată prea aproape pentru
a pune mâna pe el. Părinții lui Raven au făcut parte din
Comitetul Diamant al planetei mov mii de ani, până în
momentul în care aceștia au decis să își dea demisia. La
fel ca fiul lor, cei doi, Andahar și Kaliona, doreau tronul
din Nibiru, dar, pe linie regală, acesta era destinat părinților
Synkarei, astfel, singura modalitate de a pune mâna pe el
era reprezentată de o căsătorie a copiilor. Anii au trecut și
soarta l-a adus pe Raven în viața Synkarei. Plecat la drum
cu gândul că trebuie să facă orice pentru a cuceri tronul din
Nibiru, sentimentele lui Raven au avut altceva pregătit
pentru el. Timpul a trecut și Raven s-a îndrăgostit de cea
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pe care voia să o ia de soție, dar cu legile din Nibiru nu te
poți pune. Legea „destinatului” este una bine scrisă și clară
pentru toți cei care aveau să ajungă regi și regine pe planeta
mov. Synkara era destinată lui Dyrion și, prin legea
nibiriană, dacă unul dintre ei nu dorea căsnicia, atunci era
înlăturat imediat din linia regală și astfel, tronul din Nibiru
era pierdut, lucru de care Raven fugea. Pentru a pune mâna
pe Synkara și pe tronul planetei mov, nibirianul s-a gândit
la o soluție care îi putea aduce în mâini lucrurile pe care și
le dorea cel mai mult. Raven nu a stat foarte mult pe
gânduri și a luat decizia de a pune la cale asasinarea lui
Dyrion. Astfel, Synkara era liberă să aleagă pe oricine
dorește pentru a-i fi rege. Așa că, a plătit pe unul din
oamenii Curții Regale Nibiriene pentru a îl ucide pe
Dyrion, lucru pe care l-a discutat și cu Synkara, cea care
nu a fost de acord la început. 

- Asta este singura soluție pe care o avem.
- Raven, mie nu îmi pare cea mai bună soluție. 
- Tu vrei să te căsătorești cu el? 
- Nu! Nu vreau lucrul ăsta!
- Atunci? Ce mai așteptăm? 
- Poate găsim altă soluție. 
- Nu există altă soluție, Synkara, asta este singura care

poate funcționa. 
- Dar, Raven... 
- Încep să cred că tu vrei căsătoria asta. 
- Raven, încetează. Nu are rost să crezi așa ceva. 
- Atunci de ce nu vrei să accepți varianta asta? 
- Îmi este teamă de ceea ce ni s-ar putea întâmpla, legile

din Nibiru... 
- Synkara, termină cu legile din Nibiru, nu avem nevoie

de ele. Nu o să știe nimeni că noi am stat în spatele acestui
asasinat. 
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- Dar, Raven... totuși… 
- Eu am să o fac, plus că deja am vorbit cu omul meu

din interior, care, cel mai probabil, a pus deja planul în
aplicare. 

- Ce? Deja? Raven... 
- O să fie bine, steaua mea, o să fie bine, ai să vezi.
Ceea ce Raven nu știa despre omul pe care îl angajase

să îl omoare pe Dyrion era faptul că acesta deja era
cumpărat de cel care, într-o zi, avea să se auto-proclame
rege al planetei mov. Astfel, soldatul a mers în noaptea
aceea în camera regelui, unde i-a spus acestuia tot planul
lui Raven. Comitetul Diamant a fost imediat anunțat de
Dyrion și soldații au mers după Synkara și Raven. Cei doi
au recunoscut acuzația adusă, aceea de planificare a unui
asasinat asupra unui nibiran din categoria regală. În timp
ce, pentru Raven, s-a decis o detenție pe termen nelimitat
într-una din celulele construite din iridiu pur, pentru
Synkara lucrurile au stat astfel. Fiind următoarea la tron,
pedeapsa pentru nibirană a fost una mult mai dură. Pe
lângă instalarea unui modificator de memorie, prin care îi
era blocat accesul la amintirile legate despre viața trăită pe
Nibiru, pentru Synkara s-a luat și decizia de a fi trimisă pe
o altă planetă, mai exact, pe Terra, locul în care, de-a lungul
timpului, mulți nibirieni au fost trimiși. 
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CAPITOLUL IX
ÎNTORSĂTURA

După plecarea Synkarei, Aurivia, alături de câțiva
oameni ai ei, merg către spital. Regina este
vizibil deranjată de ceva și nu durează mult

până când aceasta spune lucrurilor pe nume. Se oprește în
fața salonului în care se află Raven, apoi le spune
soldaților:  

- Scoateți-l de aici!
Aceștia deschid ușa în forță și se îndrepată către patul

lui Raven. Rebeka se ridică imediat de pe fotoliu și merge
lângă el. 

- Aurivia, ce faci? 
- Acest individ trebuie să plece de aici!
- Poftim? Auriva, despre ce vorbești? Synkara… 
- Synkara ce? Synkara a plecat. 
Brishon privește uimit către Rebeka, apoi i se adresează

reginei. 
- Regină, nu îl putem lua cu forța, îi poate produce

efecte grave asupra sănătă…
Vorbele lui Brishon sunt întrerupte de regină, care

devine din ce în ce mai nerăbdătoare să-l arunce de pe
Aurora pe Raven. 

- V-am spus să-l luați! Ce așteptați? Comandă specială? 
Soldații pun mâna pe Raven, dar Rebeka se
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împotrivește. 
- Am înțeles! Gata! O să-l luăm noi de aici! Nu era

nevoie să faci tot circul ăsta, Aurivia, ne puteai ruga. 
- Serios? Să vă rog? Uite, Rebeka, îmi ești dragă, dar,

asta este planeta mea și nu am de gând să îl las pe individul
ăsta să stea aici, nu vreau ca Aurora să devină o țintă pentru
dușmanii Synkarei. Nu mi-a ajuns nebunul care și-a trimis
oamenii să ne atace, pe simplul motiv că Synkara este
aici?!  

- Aurivia, nu înțeleg deloc ce se petrece cu tine, de ce
ai atitudinea asta? Chiar nu pot înțelege de ce faci ceea ce
faci. 

- El este un pericol real pentru planeta mea. Nu am
nimic cu tine sau cu Brishon, dar trebuie să pricepi că nu
îl pot ține aici!

- Aurivia, gândește-te bine. Dacă el era un pericol
pentru planeta ta, așa cum tu spui, crezi că Synkara te
punea să ai grijă de el? 

- Synkara este orbită în momentul ăsta și poate lua
decizii greșite. Trebuie să înțelegi că, pentru mine,
contează cel mai mult oamenii mei. Nu vreau să-i pun în
fața unui pericol.

- Nu o să te atace nimeni dacă Raven rămâne, dar fie…
o să plecăm oricum. 

- Dacă tu ai impresia că un bărbat caută să-i facă rău
unei femei atacând-o doar pe ea, te înșeli. Ținta acelui
nesăbuit este cel pe care îl privește, chiar el. Dyrion știe că
pe Synkara cel mai tare o doare când oamenii îi sunt
atacați, o doare mai tare decât atunci când atacul este direct
spre ea.

- Brishon, hai și ajută-mă să-l pregătim, apoi să-i chemi
pe ceilalți. 

- Vă rog, spune regina pe un ton ironic. Plecați cât mai
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repede cu el de aici, nu vreau să stau să privesc asemenea
ființă. 

- O să plecăm cât de repede putem, dar, totuși, am o
întrebare. 

- Spune, Rebeka. 
- Cum ai putut să te schimbi așa de repede după plecarea

Synkarei? 
- Nu am timp de întrebările tale, Rebeka. Hai, repede,

luați-l de aici. 
Rebeka se uită uimită către Aurivia și o privește cum

pleacă, apoi i se adresează lui Brishon:
- Femeia asta cred că este nebună… 
Departe de tot ceea ce se întâmplă pe Aurora, fără să

știe de evenimentele petrecute în urma plecării ei, Synkara
se pregătește să aterizeze pe Coryona. Nibiriana privește
pe geam, apoi ia o gură de aer și spune: 

- Sper să nu găsesc și aici probleme!
Nava aterizează în Gordon, capitala frumoasei planete

portocalii Coryona, care stă îmbrăcată frumos în mai multe
forme geometrice, formând câmpul magnetic al acesteia.
Soldații regelui deja o așteaptă pe nibiriana care pășește
încet din navă. 

- Bine ați venit, domnișoara Synkara!
- Bine v-am găsit!
- Regele și regina vă așteaptă. 
- Mulțumesc!
Rege iubit, șot iubit... Kolon avea viața perfectă pe care

mulți regi și regine și-o doreau, asta până în momentul în
care lumea a început să vorbească despre cel care se numea
singur „rege iubitor și devotat”. În ciuda faptul că, în
Gordon, sunt puțini cei care ies din case noaptea, regelui
i-a fost greu să își ascundă la infinit ieșirile, care au devenit
din ce în ce mai dese. În fiecare noapte, Kolon, rege al
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Coryonei, părăsea camera regală și alegea să își petreacă
timpul în munții de cristal din Vaidar. În interiorul acestora,
regele construise, în timp, o adevărată încăpere regală, cu
toate cele necesare. În fiecare noapte, când lumina lunii
pătrunde prin crăpăturile muntelui, cristalele parcă se
aprind și ușor își lasă lumina pe cei doi, Kolon și Aldena.
Cât a încercat să nege, să stea departe de ea, regele Kolon
a fost, în cele din urmă, fermecat de prezența Aldenei, care,
mai mereu, se afla lângă regina din Coryona, aceasta fiind,
de altfel, și ajutorul frumoasei regine de pe planeta
portocalie. Aldena a fost de mică în preajma palatului din
Coryona. Mama acesteia, bunica, dar și celelalte generații
ale familiei din care provine, au fost, rând pe rând,
ajutoarele regilor și reginelor din Coryona. Frumoasa
Aldena, o tânără înaltă cu ochii căprui și părul șaten, a fost
aleasă pentru a fi mâna dreaptă a Bandyliei. Ceea ce nu
știa regina, pe vremea în care a ales-o pe Aldena, era faptul
că aceasta avea o pasiune pentru regele Kolon, o pasiune
pe care a ținut-o în frâu mulți ani, până în momentul în care
aceasta nu a mai reușit să țină lacătul bine prins și s-a rupt.
Acela a fost momentul în care povestea de dragoste
ascunsă de ochii lumii a luat naștere între Aldena și Kolon.
Cu o frumusețe rară și cu un zâmbet ce îl poartă mai mereu,
Bandylia ascunde multe suferințe în sufletul ei. Căsătoria
din iubire cu regele ei, Kolon, s-a transformat acum în ceva
lipsit de sentimente, o căsătorie care mai rezistă doar
pentru a conduce lumea din Coryona. Regina a încetat de
mult să mai aibă sentimente pentru cel care îi este soț,
același lucru făcându-l și Kolon, în momentul în care a ales
să își petreacă multe din nopți în munții de cristal din
Vaidar, acolo unde, seară de seară aproape, acesta își
întâlnește noua iubire, ar spune mulți sau, după vorbele
regelui din Coryona, adevărata lui iubire, mâna dreaptă a
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reginei, tânăra Aldena, cea pe care speră să o facă regină,
într-o bună zi. Până atunci însă, viața lui este una dublă, la
fel cum este și cea a reginei, a cărei inimă tresare de fiecare
dată când soldatul cel mai bun, Bastian, de altfel și șeful
armatei din Coryona, deschide ușa încăperii și suav îi
spune: „Bună dimineața, regina mea!”. După ce a aflat de
trădarea soțului ei, Bandylia a păstrat tăcerea, dar iubirea
pentru Kolon a început ușor, ușor, să dispară, zâmbetul lui
Bastian fiind cel care îi aduce acum bucurie în suflet
reginei. Seară de seară, când soțul îi este plecat de acasă,
Bandylia scrie în jurnalul ei despre cele întâmplate în viața
ei. Printre rânduri, se observă cum regina punctează bine
faptul că nu o să uite vreodată de trădarea lui Kolon, chiar
dacă sunt soț și soție, dar și despre faptul că îi este prea
teamă să facă vreun pas spre Bastian, cel care trezește
acum multe emoții în sufletul ei. 

„Târziu în noapte, îți scriu din nou, dragul meu jurnal.
Iar am parte de o noapte în care Kolon este plecat. Pe o
parte, m-am obișnuit cu noua viață pe care o am, cu felul
în care Kolon mă privește doar ca pe o prietenă, fără să mai
aibă vreun strop de iubire pentru mine, întregul mergând
spre Aldena, pentru că știu că ea este cea care se vede seară
de seară cu Kolon. Îi văd cum se privesc, îi văd cum se
abțin în prezența mea, îi văd cum își ascund iubirea, dar,
în același timp, mă văd pe mine cum încerc să stau departe
de Bastian. Ohh, cât aș vrea să-i spun ceea ce simt atunci
când mă salută sau când vine și îmi vorbește, dar nu pot,
nu am cum... cât de tare mă doare sufletul că mă abțin! Nu
pot, la fel cum nu pot să cred că, în timp, Kolon a încetat
să mă iubească și a ajuns să mă trădeze, să fie cu mâna mea
dreaptă, Aldena, nu pot trece peste trădarea aceasta
sufletească pe care el mi-a pricinuit-o.”

Seară de seară, gândurile Bandyliei așternute pe hârtie
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sunt la fel, nimeni și nimic nu o poate face pe regina din
Coryona să uite de ceea ce i-a făcut Kolon, la fel cum nici
regele nu și-a mai putut nega sentimentele pentru Aldena.
Synkara știe la cine a venit și îi cunoaște pe cei doi de mii
de ani, aceștia fiind printre puținii prieteni pe care îi are
nibiriana.   

Soldații o conduc pe Synkara spre locul în care sunt cei
doi. Aceasta merge pe un culoar plin de flori, care mai de
care mai colorată și cu o formă mai ieșită din comun.
Despre Coryona se spune, în întreg Universul, că este locul
cu cele mai frumoase flori, locul în care din orice poate
ieși o floare. Tot Coryona este locul din care vin
medicamentele cele mai rare, acestea având la bază
grădinile de flori îngrijite, ani de-a rândul, de regii pe care
planeta i-a avut. Synkara ajunge la un foișor, unde cei doi
o așteaptă. Cu o rochie lungă din satin roșu, acoperită de
un palton brodat și cu o diademă pe cap, care stă de
neclintit în părul brunet și bogat, regina se ridică, fiind
urmată de regele din Coryona, o ființă înaltă cu părul
negru, îmbrăcat cu un palton lung, negru, până în pământ.
Synkara face o plecăciune, care îi mișcă imediat pe cei doi. 

- Synkara, draga noastră, cum să faci plecăciuni în fața
noastră… 

- Sunteți regele și regina, așa este normal.
-Te rog frumos, să fie ultima dată când faci asta, spune

regina, mergând spre Synkara.
Aceasta se apropie și o strânge tare în brațe, apoi se dă

într-o parte, regele venind și el pentru o îmbrățișare. 
- Soldat, adu-i și ei ceea ce servim noi, te rog. 
- Sigur, rege. 
- Hai, Synkara, așează-te. 
Cei trei se pun la masă și, pe fața Synkarei, regele și

regina din Coryona citesc imediat starea de neliniște care
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o încearcă pe cea care le este prietenă de secole bune. 
- Draga mea, ce-i cu tine? întreabă regina.
- Hmm… multe, mult prea multe. 
- Spune-ne, despre ce este vorba?
- Dacă încep să povestesc ceea ce mi se întâmplă, mai

ales în suflet, până și luna ar pleca de prea multă durere,
stelele s-ar stinge, iar vântul ar înceta să-mi sufle pe rănile
deschise.

- Pare foarte grav din ceea ce ai spus acum. 
- Este, Bandylia… este mai grav decât mă așteptam. 
- Haide, încearcă, totuși, să ne spui, altfel nu te putem

ajuta, pentru că sigur ai nevoie de lucrul ăsta. 
- Ai dreptate, Kolon, am nevoie de ajutorul vostru, doar

că nu știu cu ce să încep. 
- Cu lucrurile cele mai importante.
- Am pornit un Război, planeta mătușii mele a fost

atacată, iar Terra și Nibiru sunt conduse de un maniac, care,
pe deasupra, îmi este și dușman. Cam astea sunt lucrurile
de început, un fel de aperitiv.

- Nu vreau să mă gândesc ce ne așteaptă până la desert,
spune regele.

- Până acolo îți piere și pofta de a mânca. 
- Dar spune-ne mai multe despre dușmanul nostru,

pentru că atâta timp cât este al tău este și al nostru. 
- Când o să auziți despre cine este vorba… mare o să

vă fie mirarea. 
- Deci? Cine este? întreabă regele nerăbdător.
- Dyrion… 
Cei doi sunt, într-adevăr, uimiți de numele pe care l-au

auzit. Aceștia privesc mirați unul spre celălalt, apoi, se uită
la Synkara și spun:

- Dyrion?! Acel Dyrion?
- Da, chiar el, răspunde fermă Synkara.
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- Dar voi erați foarte apropiați, cum s-a ajuns la ceva
atât de grav?

- Eram, Bandylia, ai spus bine, eram… dar lucrurile se
schimbă, la fel și persoanele sau sentimentele. 

- Mi se pare incredibil cum voi doi ați ajuns la o așa ură.
- Ooo… dar stai, ura lui pentru mine crește pe zi ce trece

mai mult, de parcă ceva i-o alimentează și acum, că a pus
mâna pe Terra și Nibiru… nici nu vreau să mă gândesc cât
de fericit este. 

- El chiar a transformat iubirea în ură… spune Kolon.
- Nu era nevoie să transforme ceva, Kolon. Nu a existat

vreodată iubire la mijloc între mine și el, ci doar interese
de care mi-am dat seama mult prea târziu. 

- Dar ce s-a întâmplat cu el? Mi-e greu, Synkara, să cred
că el este cel de care îmi spui acum. 

- Bandylia, crede-mă ceea ce îți spun, el nu avea nevoie
să fie altcineva în trecut ca tu să nu-l recunoști acum. Tot
ceea ce a făcut a fost doar o strategie, una bine pusă la
punct, trebuie să recunosc. 

- Incredibil! exclamă Bandylia.
- Adevărul este că Dyrion tot timpul a fost un nibirian

fără sentimente, adaugă Kolon.
- Poate a avut sentimente sau poate are, dar nu pentru

cea care stă în fața voastră. Dar să trecem peste subiectul
ăsta, altceva mă interesează.

- Ai spus ceva de el că are Terra și Nibiru? Că sunt sub
comanda lui? întreabă Bandylia.

- De Nibiru știam toți, dar Terra… Cum a reușit așa
ceva? Era a oamenilor.

- Era, Kolon … Dyrion a vrut să o recucerească.
- Recucerească? întreabă Kolon ușor mirat.
- Din spusele lui și ale altor nibirieni, Terra a aparținut

acestei rase cu mult înainte ca oamenii să existe pe Pământ.
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Acum, cât adevăr și câtă minciună există în povestea
asta… nu știu. 

- A încălcat legea, trebuie să ajungem la Consiliul
Superior al Universului.

- Legea? Despre ce lege vorbești, Bandylia? întreabă
Synkara, râzând ironic.

- Cu mulți ani în urmă, nibirienii și oamenii au făcut un
pact și au și semnat înțelegerea lor. Terra avea să fie cedată
nibirienilor doar în cazul unor calamități, în urma cărora
specia lor ar fi fost pusă în pericol. 

- Bandylia, Dyrion a calculat totul foarte bine. Nu știu
câte s-au auzit aici despre Războiul Pământului, dar…
lucrurile care au dus la exterminarea oamenilor, într-o mare
parte, au fost fenomenele naturale. Deci, din cele spuse de
tine, el este acoperit. 

- Nu și dacă noi căutăm dovezi pentru a arăta tuturor că
au fost provocate. 

- Bandylia, suntem într-un război acum, tu crezi că vor
fi schimbări dacă intervine Consiliul Superior?

- Normal, Synkara.
- Ohh, draga mea, încă mai ai multe de văzut, crede-mă.

Dyrion ar extermina Consiliul Superior fără să stea pe
gânduri. Înțelege, este capabil de orice acum și nimeni nu
îi poate sta în cale. 

- Nu are cum să nu respecte legile impuse de Consiliul
Superior al Universului, Synkara. Și el trăieşte cum trăim
noi şi atât timp cât noi respectăm legile şi el trebuie să o
facă. 

- De parcă nu l-ai cunoaşte, Bandylia! O lege? Să-l
oprească pe Dyrion... nu ai să vezi. 

- Atât de rău a devenit? 
- Cred că nici Tiamat nu îl poate întrece în răutate în

momentul ăsta. 
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- Refuz să cred că poate exista ceva mai rău în
Universul ăsta decât Tiamat. Adică, să fim serioși, am auzit
că și în zilele noastre ea încă mai caută să își răzbune soțul. 

- De unde zvonurile astea? întreabă Synkara. 
- La cea mai recentă întrevedere, consilierii au vorbit

despre ea... se pare că este din ce în ce mai agitată.
- Sper să nu se agite prea tare. Știm cu toții ce se poate

întâmpla dacă Tiamat  iese din strânsoarea în care este
prinsă acum. 

- Vai, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, spune
regina Bandylia. 

- Nu cred că este cazul să ne alarmăm. Știu că vestea că
este agitată nu se numără printre cele pe care vrem să le
auzim și, clar, nu o putem cataloga drept una bună, dar nu
cred, pentru moment cel puțin, că trebuie să ne facem griji.

- Cei din Termistera știu cum să o țină, Kolon. Fac asta
de mii de ani. 

- Ai dreptate. 
- Atunci, hai să o lăsam pe Tiamat de o parte și să

vorbim de Dyrion. 
- Nici nu știu ce să vă spun mai mult despre el, decât

faptul că este orbit! Cuprins de furie și de răutate. 
- Îmi pare atât de ireal ceea ce aud. 
- Știu, Bandylia, te înțeleg perfect. Și mie mi s-a părut

la fel când m-am confruntat cu el. Dar, din câte poți
observa, toate lucrurile se schimbă și același lucru îl fac și
ființele. 

- Ți-am spus, Synkara, dușmanul tău este și dușmanul
nostru și o să facem tot ceea ce ține de noi ca să te ajutăm
și să-l oprim. 

- Vă mulțumesc, chiar am nevoie de susținerea voastră.
În ziua de azi, îmi este din ce în ce mai greu să găsesc
oameni de încredere. 
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- Înțelegem foarte bine asta și mai ales în timpuri de
război, întregi civilizații sunt speriate de ceea ce se
întâmplă. 

- Știu… și asta mă doare cel mai tare, faptul că Dyrion
a ajuns să semene frică în sufletele multor specii din
Univers. 

- Dacă Dyrion a făcut asta, hai noi să facem contrariul!
Hai să punem în sufletele lor siguranța prezentului și
speranța viitorului.

- Foarte frumos spus, Bandylia. 
- Hai să facem asta și astfel o să-l învingem pe Dyrion. 
- Sunt de acord. 
- Trebuie să le arătăm că suntem puternici și că,

indiferent de ce rău dăm în viață, reușim să trecem peste
el, nu contează cât de greu este. 

- Are dreptate Bandylia. Încearcă să te calmezi, să
elimini toată energia negativă pe care o ai și să te aduni,
pentru că o luptă grea ne așteaptă și știu că ești conștientă
de lucrul acesta. 

- Asta am să încerc să fac, Kolon. 
- Trebuie să o faci. 
- Am să o fac. 
- Mergi să te odihnești puțin, apoi te așteptăm aici,

pentru a povesti mai multe. 
Synkara îi salută, apoi merge spre una din camerele

Palatului. În timp ce merge prin grădina reginei Bandylia,
Synkara își aduce aminte de cel care i-a devenit cel mai
puternic dușman. Dyrion. 

În rândul nibirienilor, este văzut acum ca fiind unul
dintre cei mai duri regi pe care Nibiru i-a avut vreodată.
Synkara știe că Dyrion a fost mereu la fel și rare erau
momentele în care acesta dădea dovadă de bunătate.
Nibiriana își aduce aminte de multe momente în care a
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căutat să vadă lucrurile bune din Dyrion. Timpul a trecut
și degetele de la o mână îi ajung să numere cele câteva
momente de fericire petrecute în compania lui Dyrion, cel
care acum caută cu toată puterea să se răzbune pe cea care
nu l-a ales să-i fie soț, pe cea care a ales să fie complice
într-un plan ce putea ducea la asasinarea lui. Regele din
Nibiru a fost dintotdeuna dornic de afirmare și de iubire
din partea nibirienilor, nu degeaba multe voci erau cele
care rosteau Dyrion și, imediat după, cuvântul „amante”,
fiind cunoscut în rândul multor regi drept mare amator de
aventuri nenumărate. Cu toate acestea, chipul Synkarei i-
a atras mult timp atenția. Ca și în cazul lui Raven, Synkara
își aduce aminte cum Dyrion era dornic să pună mână pe
tronul din Nibiru. Synkara rememorează o discuție pe care
a avut-o cu regele Gandylion, în vremea în care aceștia
petreceau mult timp jucând șah. 

- Știu că vrea tronul, Gandylion, știu asta. 
- Da, ai dreptate dar nu poți nega că ține la tine. 
- Nu îndeajuns încât să mă facă să-l cred, Gandylion.
- Synkara, dă-i o șansă. 
- I-am dat multe șanse, știi foarte bine de câte ori am

acceptat ceea ce făcea, de câte ori m-am făcut că nu știu. 
- Totuși, voi trebuie să fiți regii din Nibiru. 
- Gandylion, știu că sunt obligată să fac asta, dar,

câteodată, mă gândesc că legile sunt făcute și pentru a fi
încălcate. 

- Știu că simți ceva pentru el, la fel cum simți...
- Nu, Gandylion, nu! Te rog, nu vreau să vorbim despre

alte ființe.
- Alegerea ta, dar gândește bine înainte de a face o

mutare.
- Asta încerc să fac, să-mi calculez foarte bine pașii și

să știu când trebuie să fac următoarea mutare. 
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Dyrion a fost o ființă importantă în viața Synkarei, dar
dorința puternică de a avea tronul din Nibiru l-a
transformat în ceva ce nu poate fi anulat: dușmanul ei. 
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CAPITOLUL X
A DOUA MIŞCARE

Synkara îşi continuă discuţia cu regii din Coryona,
încercând să găsească o soluţie, dacă există una,
pentru a îl opri pe cel care pare de neoprit acum.

În acest timp, Rebeka se pregăteşte să plece alături de
Brishon şi Raven. Tânără îl aşează uşor pe nibirian pe o
targă, apoi, împreună cu Brishon, îl instalează în navă. De
departe, o voce puternică se aude. 

- Putem merge cu voi?
Rebeka iese în grabă din navă, se oprește în dreptul

pragului acesteia și privește către cele ce se apropie.
Agatha și Linos vin cu pași repezi spre navă, dorința de a
pleca alături de Rebeka fiind una vizibilă pe chipul lor. 

- Nu știm unde mergem momentan. 
- Nici nu contează, important este să mergem cu voi,

spune Agatha. 
- Nu vrem să rămânem aici, adaugă Linos.
- Atunci... ce stați acolo? Hai sus. 
Cele două prietene intră în navă într-o mare grabă, de

parcă ar pierde un tren important spre o destinație mult
dorită. Cu aceeași dorință de a pleca de pe planeta Auriviei
sunt și Zorion și Levox, care, văzând-o pe Rebeka în
dreptul trapei, strigă la ea. 

- Stai, Rebeka! Așteaptă! Venim și noi imediat. 
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Cei doi se apropie de navă și, cu un glas încet, Zorion
spune: 

- Aurivia ne-a spus că plecați de aici.
- Exact asta facem, Zorion. 
- Dar ce s-a întâmplat? 
- Aaa… o poveste mai complicată și mai lungă și, dacă

vrei să o auzi mai bine, urci în navă și tu și prietenul tău,
Levox. 

- Sigur, cu cel mai mare drag urcăm. Haide, Levox. 
Rebeka privește către balconul în care se află Aurivia.

Aceasta așteptă cu nerăbdare plecarea navei și, pe chipul
ei, un zâmbet se observă. Rebeka o privește dezamăgită și
spune: 

- Nu pot să cred că Synkara a avut încredere în cineva
ca tine... 

După cele spuse, ea închide trapa navei, apoi, privește
către ceilalți și, cu pași ușori, merge la Brishon, care se află
la comanda navei, se așează pe scaunul copilotului și
câteva secunde privește în gol. 

- Unde mergem, domnișoară Rebeka? 
- Mi-a spus Synkara despre un loc în care am putea

merge pentru a fi în siguranță, în cazul în care suntem
nevoiți să plecăm din Aurora, dar sigur nu se gândea că
propria mătușă a ei ar putea fi cauza. Doar că acolo deja
există o specie. 

- Domnișoară, mergem să le cerem ajutorul, nu să-i
atacăm sau să le luăm ceva cu forța. 

- Ai dreptate, Brishon. Atunci îți setez coordonatele și
merg să mă uit ce face Raven, încă trebuie să-i monitorizez
starea.

- Sigur, domnișoară. 
- Încă ceva, Brishon. 
- Da. 
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- Domișoară? De unde vine asta. 
- O simplă formă de respect. În lipsa Synkarei, mi se

pare că sunteţi un bun lider înlocuitor. 
- Mulţumesc, Brisohn, asta chiar mă ajută. Mulţumesc. 
Rebeka îl strânge în braţe pe Brishon, apoi se uită către

ceilalţi. 
- Să vă faceţi comfortabili, drumul va fi unul lung,

sistemul spre care zburăm este îndepărtat şi… Zorion, te
pot ruga ceva?

- Sigur, Rebeka. 
- Îl poţi verifica pe Raven, te rog, vreau mai întâi să văd

dacă mai avem ceva în navă. 
- Sigur, Rebeka. 
- Agatha te poate ajuta. 
- Imediat îl verific. 
În timp ce Rebeka pleacă alături de ceilalți într-o lungă

călătorie spre o nouă lume pentru ei, Synkara se află în
celălalt colț al Universului, chinuită fiind de gândurile că
Dyrion este de neoprit în acest moment. 

- Și ce ai de gând să faci, Synkara? 
- Nu știu, dar trebuie să-l opresc. Sunt sigură de faptul

că Dyrion o să îşi dorească din ce în ce mai multe planete
şi puterea lui creşte pe zi ce trece. 

- Ai văzut multe lucruri în viaţa asta, Synkara, şi de
fiecare dată ai depăşit orice problemă şi ai găsit mereu o
soluţie ca lucrurile să funcţioneze înspre bine. Aşa că, sunt
sigură că şi acum ai să găseşti ceva pentru a îi pune stop. 

- Ştiu ce spui, Bandylia, dar acum parcă sunt copleşită
de această problemă. 

- Totuşi, am să vorbesc cu Consiliul Superior al
Universului şi, dacă acolo nu pot rezolva nimic, atunci
apelez la Comisia Înaltă a Universului, undeva trebuie să
existe un act, acel act care poate schimba totul. 
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- Bandylia are dreptate, Synkara, cei de la Comisie şi
de la Consiliu trebuie să afle de tot ceea ce face Dyrion şi
de faptul că este ilegală toată acţiunea lui. Nu îl putem lasă
să contrazică legile Universului. 

- Bandylia, Kolon, vă mulţumesc enorm pentru ceea ce
vreţi să faceţi, dar, dacă actul acela există, sunt aproape
sigură că Dyrion a pus deja mâna pe el, asta dacă nu l-a şi
distrus. 

- Prin absurd, să presupunem că a pus mâna pe acel act
şi că l-a distrus. Chiar dacă a făcut acest lucru, de la
Comisia Înaltă a Universului putea pleca o simplă copie,
toate actele originale sunt păstrate bine, într-un loc departe
de ochii tuturor fiinţelor din Univers şi puţini sunt cei care
au ajuns acolo şi care au acces la aşa ceva. 

Synkara se uită către cei doi, uimită de ceea ce aude.
Legile Universului au fost mereu unele străine pentru
nibiriană, fie nu au ajuns la ea, fie nu a fost vreodată
nevoită să le încalce. 

- Nu ştiam de toate aceste lucruri, Kolon. 
- Cât trăim, învăţăm!
- De acord cu tine. 
- Synkara, se vede pe chipul tău oboseală. Hai să

mergem înăuntru, trebuie, totuși, să te odihneşti puţin. 
- Da... un război extrage tot ceea ce ai în interior. 
- Hai să mergem. 
Bandylia o prinde de mână pe Synkara şi face câţiva

paşi, apoi nibiriana se opreşte, o priveşte pe cea de lângă
ea, apoi pe Kolon şi spune: 

- Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi. 
- Aici mereu ai să primeşti sprijin, Synkara, indiferent

de ceea ce se întâmplă, spune Kolon.
- Suntem prietenii tăi, Synkara, şi prietenii pentru asta

sunt, să-ți zâmbească la fericire şi să te susţină la supărare. 

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

95



Synkara o îmbrăţişează pe Bandylia, îi mulțumeşte din
nou lui Kolon pentru cele oferite şi pleacă, alături de
prietena ei, spre palatul regal din Gordon. Fără să ştie unde
se află sau ce face Synkara, Rebeka este departe în
Univers. Trecând pe lângă stele şi planete, nava în care se
află Rebeka şi ceilalţi merge încet, dar sigur, spre o nouă
destinaţie. Levox doarme pe unul dintre scaune, Zorion
este lângă Raven, fiind atent la starea acestuia, iar pe cele
două prietene, Linos şi Agatha, le regăsim exact cum le-
am cunoscut, una lângă cealaltă, vorbind în şoaptă, undeva
în spatele navei. În acest timp, Brishon şi Rebeka se ocupă
de bunul mers al navei. 

- Crezi că o să o mai găsim vreodată pe Synkara?
întreabă Rebeka. 

- O să ne regăsim, într-o bună zi, Rebeka. Indiferent de
cât de mare este acest Univers, câte planete există, câte
stele aduc o viaţă nouă sau cât timp ar trece, sunt sigur că,
într-o zi, o să ne regăsim cu Synkara şi, mai mult de atât,
mai sunt sigur de ceva. 

- De ce? 
- De faptul că nu o să-l lase pe Dyrion să câştige acest

război. A pierdut mult prea multe lucruri ca să-l lase să-i
mai ia ceva şi, sincer să fiu, cred că acum Synkara pe care
o să o reîntâlnim o să fie cea mai bună versiune a ei. 

- Ştii, Brishon, mă gândesc aşa, câteodată, oare cum era
Synkara, dacă nu trecea prin tot ceea ce a trecut, oare ce
fel de om era? 

- Asta este o întrebare grea, domnişoară Rebeka. Poate
era mai bună, poate mai rea sau poate era prea slabă şi nu
aşa de puternică. Nu avem de unde să ştim răspunsul
corect.

Discuţia celor doi este întreruptă de un mesaj, care apare
pe unul dintre ecranele de pe panoul de comandă. 
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- Ce este?
- Un mesaj. Să vedem de la cine este și ce spune. 
Brishon se uită pe ecran și, uimit de ceea ce citește, o

privește pe Rebeka. 
- Interesant.
- Ce? 
- Mesajul vine din Asanaga. 
- Deschide-l, să vedem ce avem aici. 
Brishon deschide mesajul și holograma lui Xylon apre

în fața lor. Vizibil bulversat de cele întâmplate, Xylon
rostește: 

- Eu și regele Gandylion ne-am întors pe Asanaga.
Planeta Aurora a fost atacată și, astfel, am fost nevoiți să
ne întoarcem acasă. Nu știm unde vă îndreptați, dar trebuie
să știți că Aurora nu a fost atacată de trupele lui Dyrion,
așa cum toți ne așteptam. Regele Dyrion m-a rugat să vă
transmit că o nouă amenințare și-a făcut apariția și că
trebuie să vă informez cât mai repede de faptul că...  

Mesajul lui Xylon venit din Asanaga se întrerupe brusc,
fără ca fraza să fie încheiată.

- Ce s-a întâmplat? întreabă Rebeka.
- Asta s-a întâmplat, rostește Brishon, arătând spre unul

dintre ecranele de pe bord.
Rebeka privește atent spre ecran, unde vede că, în

apropierea navei lor, se află o gaură neagră, acesta fiind
motivul pentru care sistemul de comunicații este căzut
pentru moment. 

- Sistemul de comunicații este afectat, domnișoară.
- Și ce putem face acum? Trebuie să ascultăm mesajul

ăsta. 
- Știu că este unul foarte important, și pe mine mă

îngrijorează cele auzite, doar că, pentru moment, nu avem
ce face. Trebuie să așteptăm să trecem de gaura neagră,
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altă soluție nu avem. 
- Oare Synkara știe despre acest atac asupra planetei

Aurora? 
- Poate mesajul a ajuns și la ea. 
- Dar mă întreb, oare cine a atacat, dacă Xylon a spus

că nu au fost trupele lui Dyrion? 
- La ce atitudine are regina din Aurora, sunt sigur că are

foarte mulți dușmani strânși pe listă. 
- Ai dreptate, Brishon, dar vezi tu, mi se pare ciudat că

atacul a avut loc acum, după ce noi am plecat și, mai ales,
îmi pare ciudat că nu a fost mâna lui Dyrion. 

- Indiferent despre cine o să fie vorba, nu o să-mi fie
marea mirarea, ți-am zis și mă repet, la ce atitudine are
doamna... cred și eu că are dușmani.

- Am rămas suprinsă de ceea ce a făcut, de felul în care
vorbea. 

- Pe de o parte, trebuie să o înțelegi, Rebeka. Își
protejează oamenii. 

- Da, Brishon, sunt de acord cu tine, dar noi ce i-am
făcut? Ce? 

- Nu noi, Rebeka, ci cel care era cu noi. Și cred, în sine
mea, că are dreptate. 

- Are dreptate cu ce, Brishon? Să fim serioși, planeta ei
a fost atacată după ce Raven a plecat de acolo. 

- Poate cine a atacat-o nu știa de lucrul acesta. 
- Hai să fim serioși, veștile circulă atât de repede, încât

îmi e greu să cred că cine a atacat-o nu știa că Raven a
plecat de pe Aurora. 

- Nu știu ce să mai cred. Privesc cu uimire ce se
întâmplă. 

- Te înțeleg perfect, cu uimire am privit-o și eu pe
Aurivia, când ne-a izgonit de pe planeta ei, cum la fel
privesc cu uimire, câteodată, spre Synkara și spre ceea ce
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spune sau face. 
- Adică? 
- Adică, unele decizii pe care le ia mă surprind de multe

ori, cum este și cea legată de Raven. 
- Te așteptai să nu o intereseze de el? 
- Sinceră să fiu, da! După tot ceea ce s-a întâmplat între

ei, mă gândeam că o să-l elimine din viața ei. 
- Rebeka, crezi că este așa ușor să elimini pe cineva din

viața ta, după ce acel cineva a însemnat foarte mult? 
- Dar, Brishon, Raven i-a făcut foarte mult rău, eu asta

nu pot pricepe. Cum poate să aibă atâta grijă de el, cum
poate să-i ofere bunătate, când el tot ceea ce i-a oferit a fost
rău. 

- Rebeka, nu te poți rezuma doar la ceea ce s-a întâmplat
acum. Trebuie să te gândești la tot ceea ce a fost între ei, la
felul în care erau ei doi înainte. Nu poți lua în calcul doar
cele întâmplate acum, pentru că, vezi tu, celor doi, undeva
în trecut, le-a fost bine. 

- Poate ai dreptate, Brishon, dar eu, dacă eram în locul
ei, nu făceam ceea ce face ea. 

- Uite, asta este frumusețea vieții, că suntem atât de
diferiți și mereu credem că, dacă eram în locul altcuiva,
luam alte decizii, dar eu cred că lucrurile stau altfel. 

- Adică? 
- Indiferent de cât de diferiți suntem, dacă eram puși

într-o situație asemănătoare, cât am spune noi că luam alte
decizii, crede-mă, tot la fel făceam, tot deciziile acelea le
luam. 

- Nu știu ce să mai cred, Brishon. 
- Când ai să simți pe pielea ta lucrurile prin care a trecut

ea, atunci ai să o înțelegi cu adevărat pe Synkara. Când
viața o să-ți ofere situații asemănătoare, atunci ai să vezi
că toată gândirea ta o să fie diferită.  
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- Brishon, aș vrea să te mai întreb ceva. 
- Spune. 
- Cum erați voi înainte de a avea puterile astea? 
- Noi?
- Voi toți, alături de Christian. Cum erați voi înainte?
- Eu eram căpitan de vas, eram cunoscut sub numele de

comandantul Jonathan Wissel. Mi-am dedicat viața apelor
tulburi ale Pământului și, în cele din urmă, am ajuns să fiu
strâns legat de orice lichid îmi apare în fața ochilor. 

- Unde erai când s-a întâmplat schimbarea?
- Unde oare? Pe vapor. Eram într-o croazieră pe

Oceanul Atlantic, când am văzut cum apele încep să fie din
ce în ce mai agitate, dar eram obișnuit cu astfel de
fenomene, până în momentul în care oceanul parcă voia să
ne înghită și asta s-a și întâmplat. Dar, din momentul acela
și până acum, am ceva ce mă tot frământă. 

- Ce? 
- Aveam un ucenic, foarte dedicat, Diagal, stătea mai tot

timpul pe lângă mine, atent la tot ceea ce făceam, era pe
drumul cel mai bun pentru a fi succesorul meu. 

Rebeka începe să respire greu, numele spus de Brishon
o pune pe gânduri. 

- Aaa… și cum era acest Diagal? 
- Un băiat tânăr, foarte plăcut celor din jur, cu un zâmbet

care te binedispunea, ceea ce pare destul de greu de crezut.
- De ce?
- Venea din New York, acolo oamenii sunt atât de

încărcați de agitația orașului în care locuiesc, încât cu greu
îi vezi zâmbind, dar el mai tot timpul o făcea. Mereu îmi
povestea despre viața de acolo, despre cât de tare muncea
și despre felul în care se dedica meseriei, dar șefii nu îl
promovau și nici nu îi acordau încredere că ar putea face
ceva mai mult.  
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- Cum arăta? 
- Înalt, cu o culoare a părului care mai mereu îmi dădea

bătăi de cap, blond, șaten, undeva o combinație ciudată,
dar era un băiat bun, foarte bun. 

- Și faptul că l-ai pierdut te frământă. 
- Nu cred că s-a pierdut... 
- Poftim? 
- În momentul în care mi-am revenit, m-am trezit pe o

plajă din Puerto Rico, totul era distrus în jurul meu, dar,
undeva în depărtare, intrând înapoi în ocean, am văzut un
om și trăiesc cu impresia că era Diagal. Nu l-am văzut
foarte bine, aveam privirea în ceață, dar, după construcția
corpului, tind să cred că era el și asta mă frământă, că este
undeva pe Terra și în toți anii aștia nici nu l-am căutat.

Rebeka își aduce aminte de cele trăite înainte de marea
schimbare, știe foarte bine despre cine vorbește Brishon.
După o vreme în care nu a știut nimic despre el, acum
primește un val de informații despre viața celui pe care l-
a iubit și încă îl iubește, în ciuda celor întâmplate. Diagal
este omul care a scos din Rebeka tot ceea ce are mai bun,
omul care mereu i-a adus zâmbetul pe buze. Persoana care,
de fiecare dată, apărea exact atunci când Rebeka avea
nevoie să se încarce de enegie pozitivă. Omul pe care
tânăra nu l-a înțeles niciodată pe deplin, cel care a
reprezentat și încă reprezintă scânteia care aprinde focul
din ea. 

- Am putea să-l căutam, dacă vrei. 
- Aș vrea tare mult să fac lucrul ăsta. 
- Atunci așa rămâne. Acum... revenind la ceilalți... 
- Da, despre cine vrei să-ți mai spun? 
- Despre toți. 
- Levox și Calypso sunt arheologi. Erau în Egipt în

momentul în care au fost prinși de furtunile de nisip de
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acolo. Steven era arheologul șef, Irene fiind eleva lui, de
altfel, o elevă foarte dedicată acestei meserii, din câte am
înțeles. De acolo le-au venit și puterile, nisipul și aerul, din
furtuna care i-a prins. 

- Agatha? 
- Artemis pe numele real, are orgini grecești, dar a locuit

în Mexic de la o vârstă fragedă. O tânără foarte bună la
suflet, care s-a îndrăgostit de omul greșit. 

- Christian? 
- Da. A mințit-o destul de mult fostul nostru Comandant.

Nu merita lucrul ăsta. 
- Când vorbim despre iubire, facem lucruri nebunești și

luăm, poate, decizii greșite, cum a fost cea a lui Christian
să o pună pe ea să o găsească pe Synkara, fără să-i spună
totul despre povestea dintre ei. 

- Exact. 
- Cele două extreme, lava și gheața? 
- Antonio era om de afaceri, din câte știu eu. Din

poveștile lui, se ocupa de o companie foarte mare din Italia,
căreia i-am uitat numele, dar știu că se ocupa cu viața de
lux a italienilor. Nici Crion nu este departe, Ivanov
Petrovski, dacă nu ai auzit de el înainte de marea
schimbare, atunci nu ai auzit de nimeni. 

- Rusul care voia o frăție între Statele Unite și țara lui
de origine?

- Chiar el. 
- Am auzit despre el, dar niciodată nu am acordat prea

multă atenție, poate de aici aveam, totuși, senzația că l-aș
cunoaște. 

- Fata care dă și mai multă viață plantelor din jurul ei? 
- Kim, Kimberly, una dintre cele mai bune sportive ale

Australiei... din ce spune ea. Nu vorbește foarte mult
despre viața ei, tot ce știu este că avea un hobby care o
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pasiona foarte tare, alergatul prin Draintree Forest. Își
petrecea foarte mult timp în natură. Am auzit că avea o
casă imensă cu o grădină plină de flori, arbori și multe alte
plante. Este de treabă, dar uneori scoate partea cea rea din
ea, când se simte atacată sau atunci când cineva îi atacă
oamenii dragi ei. Dar acum să-mi spui tu mai multe despre
restul, cei care au venit din fostul New York, nu prea au
vorbit multe cu noi, doar mici detalii ne-au oferit de-a
lungul anilor. 

- Despre Christian deja știe toată lumea povestea. Felul
în care s-a îndrăgostit de Synkara și visul pe care îl avea
de a se căsători cu ea. Era un om pe care te puteai baza
mereu, un adevărat lider, un prieten bun, care te ajuta de
fiecare dată când aveai o problemă. Dar, din păcate, Dyrion
a avut alt drum pentru el...

- Chrsitian a fost cu adevărat un lider. Ne-a oferit mereu
un strop de speranță într-un ocean plin de probleme. Dar
amicul vostru, Zorion? Ce a pățit? Nu ne-a vorbit niciodată
despre cum a ajuns să fie din metal.

- Nici nouă nu ne-a povestit, dar Synkara a  fost cea care
s-a conectat la mintea lui și a aflat cele întâmplate. Lucram
în ture de noapte în laboratorul pe care familia Synkarei îl
avea și, într-una din nopți, l-am lăsat singur, apoi, a doua
zi, l-am găsit pe podeaua laboratorului, respira foarte greu
și nu știam ce pățise. Am sunat-o pe Synkara să vină și
momentul în care s-a trezit a fost unul oribil. A început să
țipe și să o acuze că știa de venirea lor pe Terra. Când ne-
am revăzut, după ani și ani, Synkara a aflat ce s-a
întâmplat. Nibirienii au pus mână pe el în noaptea aia. L-
au pus într-o capsulă a timpului pe care o au, un loc în care
timpul trece de zece ori mai repede și o zi petrecută acolo
îți pare un an. Asta a pățit Michael, a petrecut o noapte
întreagă acolo, dar lucrurile nu au fost atât de simple.
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Nibirienii au făcut mai multe experimente pe el, despre
care Synkara nu a vrut să spună mult, ci doar că au fost
foarte dureroase și că Michael va fi toată viața marcat de
ele. Apoi, mi-a spus că i-au injectat metal în corp și că
sistemul lui a fost mecanizat. 

- Acum înțeleg de ce nu a vrut niciodată să vorbească
despre el. 

- Da... 
- Grind? 
- Grind, adică Rodik, cel mai bun prieten din viața lui

Michael. S-au înțeles foarte bine, ăsta a fost și motivul
pentru care Rodik nu a vrut să plece de lângă el, atunci
când clădirea Lynkros s-a prăbușit. 

- Lynkros?
- Compania părinților pământeni ai Synkarei. Acolo se

ocupau de diverse experimente, de la clonarea plantelor
până la studiul asupra animalelor declarate specii dispărute.
Aveam multe exemplare din ele, dar toate fără viață. Zi de
zi, încercam să găsim soluția potrivită pentru a le readuce
la viață. 

- Dinozauri? 
- Unul singur aveam. 
- Fosile de dinozaur, nu? 
- A, nu chiar. 
- Poftim? 
- Nu mă întreba cum… Nu știu nici eu să îți spun ce

anume au făcut generații întregi ale familiei Synkarei, dar
acel dinozoaur era criogenizat. 

- Wow! Wow!
- Când mi-a arătat Synkara, asta a fost și reacția mea.
- Părinții ei sigur erau pământeni? 
- Da, sigur!
- Am dubii în privința asta, dar, revenind la Grind sau
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Rodik, cum îi spui tu. 
- Da. El era cel care se ocupa de secțiunea animalelor

mai mult decât o făceam eu, mai tot timpul îl găseai în acel
sector, încercând fel și fel de experimente. Era dedicat
muncii pe care o făcea și este unul din puținii oameni pe
care chiar îi consider prieteni. 

- Despre el vrei să vorbești? 
- Despre care el? 
- Tender... 
- Mă bucur că l-am întâlnit. Chiar și dacă a fost pentru

puțin timp, prezența lui în viața mea a fost ceva frumos. 
- De unde era el? Mereu uit, dar trebuie să mă înțelegi,

am o vârstă.
- Din Texas. 
- Ooo… un cowboy. 
- Da, un cowboy care a fost prins de tornadele formate

pe un câmp din Texas. Era la plimbare, îi plăcea mult să
călărească, avea un prieten, așa cum îi spunea el, căluțul
Black. 

- Nu prea părea atunci când te uitai la el. Dar glumele
pe care le făcea mereu stârneau hohote de râs. 

- Ai dreptate, dar știi ce am observat? 
- Ce? 
- Că era temător. 
- Da, avea momentele lui în care parcă îi era frică să

riște, dar, în cele din urmă, o făcea. Viața lui a fost una
plină de încercări grele, dar mereu a reușit să le rezolve și
asta am admirat cel mai tare la el, modul în care a gestionat
situațiile dificile și momentele de criză, așa, cu teama pe
care o avea mereu, își găsea tăria undeva să treacă peste
orice lucru îi apărea în cale. 

- A fost un băiat bun.
- Da... timpul o să treacă, dar amintirea lui o să fie
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mereu păstrată undeva în sufletul meu. 
- Foarte frumos spus, draga mea. 
În ciudat faptului că discuția celor doi a fost una lungă,

Rebeka a rămas cu gândul la cele spuse de Brishon despre
Diagal. Faptul că acesta ar putea fi în viață trezește în
Rebeka speranța că îl va revedea într-o bună zi.

- Nu vreau să te supere ceea ce am să te întreb. 
- Spune. 
- De ce nu încerci să îi acorzi atenție lui Xylon?
- Nu știu ce să zic, Brishon, este drăguț, dar îmi este

greu... plus că nu pot păstra pentru mine ceea ce urmează
să îți spun. 

- Ce? 
- Băiatul despre care tu vorbești... îl cunosc. 
- Serios? 
- Da. Îl cunosc de foarte mulți ani, eram apropiați dar... 
- Dar? Ce s-a întâmplat? 
- O vreme, am mers pe drumuri diferite, apoi ne-am

interesectat și credeam că am să îl înțeleg, dar, indiferent
de cât de aproape aveam impresia că sunt pentru a-l
înțelege, realizam că sunt departe de a face acest lucru.
Mereu am încercat să dezleg misterul care îl învăluie. Și
zâmbetul acela, despre care tu spui, a fost mereu cel care
m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. 

- Observ că este o persoană importantă pentru tine.
- A fost, este și cred că va rămâne destul timp o persoană

importantă. 
- Te-ai gândit că, poate, chiar misterul acesta de care

spui este ceea ce te atrage cel mai mult atunci când vine
vorba despre el? 

- Poate ai dreptate, poate chiar așa este, dar uneori
obosesc să stau să mă întreb oare ce a vrut, de fapt, oare
m-a plăcut așa cum eu am făcut-o sau am fost doar o
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prietenă, o amică pentru el? 
- Atât timp cât întrebările astea rămân la tine și nu ajung

la el, crede-mă, draga mea Rebeka, nu ai să dezlegi
misterul niciodată. 

- Dar cum aș fi putut să-l întreb dacă mă place? 
- Nu a spus nimeni că trebuia să o faci în mod direct, ci

într-un mod subtil, prin acțiuni mici, care trebuiau făcute
atunci când erai în preajma lui. 

- Nu a dat niciodată de înțeles exact ceea ce vrea. 
- Rebeka, dar te-ai gândit vreodată că și tu ești de vină? 
- Eu? Cu ce să fiu de vină? Poate cu faptul că l-am

plăcut prea mult.
- Tender, Xylon? Numele lor îți spun ceva? 
- Nu înțeleg, ce vrei să spui cu asta? 
- Draga mea, chiar nu vreau să te supăr, dar am impresia

că tu ai ceva ce eu numesc triunghi al iubirii. Și nu, nu mă
refer la tine și cei doi, ci la faptul că ai cunoscut cele trei
tipuri de iubire. Mintea, sufletul și inima sunt într-un
război. Am vorbit despre trei persoane și toate trei au
însemnat sau înseamnă ceva pentru tine. Ceea ce ai avut
pentru Tender cu siguranță va rămâne mereu în mintea ta,
inima parcă îți bate mai tare atunci când Xylon este
aproape de tine, dar sufletul, draga mea, sufletul tău încă
plânge pentru Diagal. Și, la cum l-am cunoscut eu pe acest
băiat, este de înțeles de ce sufletul tău a rămas atât de prins
de el.

- Știu despre ce triunghi vorbești și da, ai dreptate, am
parte de acest lucru. Nu este ceva ce mi-am dorit, nici
măcar nu știu cum am ajuns în situația asta măcar. 

- Important este dacă ai idee cum să ieși din situația asta.
Prezentul a fost reprezentat de Tender, viitorul în viziunea
ta îl reprezintă Xylon, dar ce faci atunci când trecutul te
trage mereu înapoi? Când vrei să faci un pas și imediat,
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cumva, nu știu cum, Universul parcă îți aduce aminte că
fugi de ceva, că fugi de trecutul tău, implicit de Diagal. 

- Aveam nopți întregi în care stăteam la laborator,
căutam să îmi ocup timpul, dar am realizat că, de fapt,
făceam altceva. 

- Ce anume? 
- Mă mințeam singură, Brishon. Erau nopți în care

credeam că îi sunt amică și nopți în care credeam că îi sunt
mai mult de atât, tot timpul de la o extremă la alta și asta
doar pentru că el alimenta fie prima idee, fie pe cea de a
doua. Știu că am vina mea, știu că am greșit, că poate nu
am făcut pași atunci când trebuia să o fac, dar, pași spre ce
să fac, Brishon, spre ceva ce nu era sigur? Nu mi-a oferit
niciodată certitudinea faptului că mă place cu adevărat. 

- În iubire nu trebuie să ai certitudine, iubirea este ceva
magic, ceva ce nu trebuie studiat. Crezi că, dacă exista
această certitudine de care tu vorbești, iubirea nu era atunci
materie de studiu în școli? Rebeka, draga mea, cred că,
înainte de a-l înțelege pe el, trebuie să înțelegi ce înseamnă
iubirea, încă pendulezi între magie și real.  

- Nu ești primul care îmi spune ceva de genul ăsta. 
- Synkara? 
- Da. Am vorbit de foarte multe ori cu ea despre el, am

vorbit atât de mult, încât până și ea a ajuns să fie în ceață. 
- Pentru că tu ești în ceață și povestea este la fel,

Rebeka. Încearcă să scapi de lucru ăsta, altfel ai să pierzi
unul dintre cele mai importante lucruri din viața asta:
iubirea. 

- Uneori mă gândesc că poate am pierdut șansa pe care
o aveam, pentru că am stat prea mult în ceața asta despre
care vorbim. 

- Niciodată nu este prea târziu, eu și soția mea, frumoasa
Sophia, ne-am întâlnit în anii tinereții, mi-a fost prea teamă
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să încerc ceva, era cea mai frumoasă fată din întreg
colegiul și nu doar eu o vedeam așa. Am pierdut-o atunci,
în favoarea unui băiat care nu a căutat raționalul în iubire,
ci care, pur și simplu, a simțit magia ei. După 20 de ani,
ne-am reîntâlnit, amândoi divorțați și atunci am înțeles că
niciodată nu este prea târziu, atât timp câd sufletul tău încă
mai vorbește despre persoana aceea. Persoana care,
indiferent de cât de tare te-ai ascunde de ea, undeva în viața
asta, Universul ți-o aduce din nou în cale, pentru a continua
povestea sau pentru a îi pune punct. Noi am continuat-o
până în ziua în care s-a produs marea schimbare. În cazul
tău, dacă Diagal trăiește cu adevărat, atunci sunt sigur că
Universul ți-l va aduce din nou în cale, dar, Rebeka, lasă
magia să te cuprindă așa cum lași și focul să o facă mereu
când ai nevoie de el. 

- Îți mulțumesc, Brishon, îți mulțumesc! Am să încerc
să fac lucrul ăsta. 

- Sunt de acord cu tine că și el poate a greșit să îți dea
de fiecare dată altceva de înțeles, să te facă să nu ai
încredere în ceea ce spune sau face. Să nu ai habar până la
urmă care este poziția ta în viața lui, dar Rebeka, tu de câte
ori l-ai făcut pe el să înțeleagă ce reprezintă pentru tine? 

- Am încercat de atâtea ori, Brishon, de atâtea ori. 
- Asta este impresia ta, că ai încercat. Mintea ta ți-a

format această idee că tu i-ai arătat lui ceea ce însemni
pentru el, dar ezitarea lui, plimbatul de la o extremă la alta
se datorează și celor spuse și făcute de tine. 
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CAPITOLUL XI
REVELAŢIA

Veștile circulă repede prin Univers și atacul
asupra unei planete se numără printre acele
zvonuri care se răspândesc cel mai repede.

Știrea că Aurora a fost atacată ajunge și în Coryona, acolo
unde se află și nibiriana Synkara. Regele Kolon este primul
care află despre atac și, așa cum era normal, acesta merge
să o înștiințeze pe Synkara de cele întâmplate pe planeta
condusă de mătușa ei, Aurivia. Pentru a o ține în siguranță,
la ușa acesteia se află un soldat care păzește. Regele Kolon
se apropie, salută soldatul, apoi bate la ușă. Vocea Synkarei
se aude din interiorul camerei și regele deschide ușor ușa
și pășește în cameră. 

- Synkara, trebuie să vorbim despre ceva. 
Aceasta se ridică de pe marginea patului și merge la

Kolon. 
- Spune, Kolon. Te ascult. 
- Am primit un mesaj din Asanaga, de la regele

Gandylion, de fapt, de la ajutorul lui, Xylon.
- Gandylion a ajuns în Asanaga? 
- Da. Dar motivul pentru care a ajuns este unul destul

de grav. 
- Spune, Kolon, nu mă  face să aștept. 
- Nu știu cum să îți dau vestea asta. 
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- Kolon! Spune!
- Aurora a fost atacată. 
- Poftim? Atacată? 
- Da, Synkara. Îmi pare rău că eu sunt cel care trebuie

să îți dea vestea asta. 
Synkara face câțiva pași spre masa de machiaj și aruncă

de pe ea tot ceea ce se afla acolo. Ochii acesteia sunt mov,
mâinile aproape că dărâmă masa pe care și le-a așezat.
Aceasta se întoarce spre Kolon și spune: 

- Nenorocitul de Dyrion!!!
- Synkara, calmează-te. 
- Să mă calmez, Kolon? Să mă calmez? Când văd că

Dyrion distruge tot ceea ce am? Cum să mă calmez într-o
situație ca asta?! 

- Ascultă-mă până la final și ai să înțelegi de ce ți-am
spus să te calmezi. 

- Kolon, parcă nu te recunosc, sincer. 
- Nu el a atacat Aurora. 
- Ce? 
- Nu Dyrion a fost cel care a atacat Aurora, Synkara. 
- Despre ce vorbești acolo, Kolon? Cum adică nu

Dyrion? Atunci cine? Oamenii  lui? Cine altcineva putea
face asta?

- Xylon a spus clar, în mesajul trimis, că navele care au
ajuns pe cerul Aurorei și au atacat nu erau ale lui Dyrion,
regele Gandylion le recunoștea dacă erau ale lui, dar nu s-
a întâmplat asta. 

- Să mă calmez că nu a atacat Dyrion aș putea să o fac,
dar nu pot sta calmă când știu că mătușa mea și prietenii
mei sunt acolo, Kolon. 

- Am să încerc să-i contactez pe cei din Aurora, dar te
rog ceva. 

- Spune. 
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- Trebuie să-ți păstrezi calmul, Synkara, așa o să-ți fie
cel mai bine, crede-mă ce îți spun. 

- Am să încerc să fac lucrul ăsta. 
- Merg să încerc să o contactez pe mătușa ta și am să

trimit pe cineva să strângă. 
- Nu este nevoie, strâng singură. 
- Nu, nu se poate asta. 
- Serios, Kolon, strâng eu. Asta mă ajută să mă calmez. 
- Dacă asta te ajută, atunci te las să o faci. 
- Da, Kolon. 
Synkara este departe de lucrurile care se întâmplă în

realitate. Nibiriana nu știe despre plecarea Rebekăi și a
celorlalți de pe Aurora. Tânăra privește în jurul ei la
lucrurile aruncate pe jos și, încet, se apucă să le strângă,
apoi lasă unul dintre parfumuri pe masă și deschide ușa
camerei. Privește soldatul și îl întreabă: 

- Unde este Bandylia? Ai idee? 
- Cel mai probabil, Regina este în biroul ei. Vreți să

verific?
- Nu vreau să verifici. Vreau să mă duci acolo. 
- Sigur. 
Synkara îl urmează pe soldat spre biroul Bandyliei, dar,

în drumul lor, Kolon își face apariția. 
- Unde mergi, Synkara? 
- Să vorbesc cu Bandylia. 
- Poate aștepta discuția cu Bandylia. Hai cu mine, am

stabilit conexiunea cu Aurivia și nu știu cât o să dureze. 
- Ooo, Doamne!
Cei doi, alături de soldat, merg spre turnul de control

din Coryona, locul în care tot ceea ce ține de comunicații
ia naștere. Synkara intră și vede holograma mătușii ei, spre
care fuge. 

- Mătușă!!!
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- Synkara, draga mea...
- Aurivia, te rog să-i spui ceea ce mi-ai spus mie.
- Kolon, nu cred că...
- Trebuie să știe. 
Synkara privește nedumerită spre cei doi, apoi privește

holograma din fața ei și întreabă:
- S-a întâmplat ceva, mătușă? Ai ceva să-mi spui?
- Synkara... eu... nu știu cum să îți spun. 
- Spune! S-a întâmplat ceva cu Rebeka? Sau cu Raven?

Vorbește. 
- Hai, Aurivia, spune-i... rostește Kolon, cu un glas

moale.
- Le-am spus să plece de aici...
- Poftim? Să plece? Unde să plece?
- Nu m-a interesat unde merg. 
- Mătușă! Tu te auzi ce spui? Cum adică le-ai spus să

plece? Noi suntem în război și tu îmi gonești oamenii? 
- Synkara, calmează-te, spune Bandylia, mergând spre

prietena ei. 
Ochii Synkarei sunt mov, cuvintele rostite de mătușa ei

au înfuriat-o pe nibirană și deja autocontrolul pare departe
de ea. 

- Nu te înțeleg. Ți-am spus să ai grijă de ei, ce-i cu tine?
- Nu aveam cum să-l țin aici, trebuie să înțelegi asta. 
- Nu aveai cum? Mi-ai promis, mătușă. Mi-ai promis!
- Dacă el rămânea aici, Dyrion sigur ne ataca. 
- Poftim? Dyrion ne ataca? Mătușă, planeta ta tocmai a

fost atacată și, din câte spui, Raven nu era acolo. Nu vreau
să te mai aud.

- Dar, Synkara...
- Nu am ce să mai vorbesc cu tine, îmi pare rău. 
Synkara face câțiva pași, dar vocea Auriviei o oprește. 
- Ceea ce vine este mult mai rău decât Dyrion. 
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- Ce vine, Aurivia? Pentru mine nu există nimic mai rău
decât Dyrion, crede-mă. Ceva mai rău decât el nu poate
exista în Universul ăsta. 

- Ai grijă în cine îți pui încrederea, Synkara, și aici nu
vorbesc despre Bandylia sau Kolon. 

- Atunci? Despre cine vorbești?
- Asta este tot ceea ce îți pot spune. Nimic mai mult. 
- Da. Ca de fiecare dată, jumătăți de măsură. Nici acum

nu te-ai plictisit de ele. 
După cele spuse, Synkara iese din încăpere și se

îndreaptă spre camera ei. Kolon rămâne în continuare în
conexiune cu mătușa Aurivia. 

- De ce nu i-ai spus cine te-a atacat?
- Ar refuza să mă creadă, Kolon. Ai auzit și tu foarte

bine ce a spus. Pentru ea, răul cel mai mare este Dyrion,
chiar dacă lucrurile nu stau așa. 

- Trebuia să-i spui, Aurivia. 
- Kolon, nu aș vrea ca ea să știe cine m-a atacat. 
- Nu te înțeleg, lucru ăsta era de spus, nu de ținut secret. 
- Ți-am explicat de ce nu am vrut să-i spun. Nu ar fi

înțeles și, mai mult de atât, nu ar fi crezut. 
- Dar tu realizezi că o pui într-un mare pericol, dacă nu

îi spui despre cele întâmplate? 
- Kolon, nu are rost, poate ai impresia că o cunoști pe

Synkara, dar te înșeli. Tot ceea ce cunoști tu este doar de
suprafață, chiar dacă vă este prietenă de foarte mulți ani,
niciunul din voi doi nu a reușit să o cunoască pe Synkara
cu adevărat, pentru că, dacă voi făceați lucrul ăsta, acum
nu insistai că trebuia să-i spun despre cine este vorba. 

- Dar, Aurivia...
- Fără dar, Kolon. Synkara are ceva, ceva ce tu nu ai

văzut, ceva ce Bandylia nu a văzut. Sunt puțini cei care
știu ce se petrece în sufletul ei. Dacă te numărai printre
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acei oameni, înțelegeai că Synkara nu ar crede niciodată
că adevăratul rău este în Raven și nu în Dyrion. Nu ar crede
vreodată că oamenii lui Raven i-ar putea ataca mătușa. Așa
că, te-aș ruga să nu-i spui, a fost de ajuns că i-ai spus că a
trebuit să-l gonesc de aici. 

- Este decizia ta, Aurivia. 
- Da. Și te-aș ruga să o respecți. 
- O respect! 
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CAPITOLUL XII
MOMENTUL

În timp ce Kolon trebuie să păstreze secretul Auriviei
față de Synkara, cunoscuții acesteia sunt pe cale să
afle, mult mai devreme, cine a atacat-o pe regina din

Aurora, dar vor vedea și adevărata fața a lui Raven.
- Ai rămas prinsă în gânduri, Rebeka?  
- Pot spune că da. Cele spuse de tine chiar m-au pus pe

gânduri. 
- Este destul de greu să înțelegi pe cineva atunci când

nu ai trecut prin ceea ce a trecut persoana respectivă. 
- Până atunci, ar trebui să încetez să fiu surprinsă de

ceea ce se întâmplă și de ceea ce fac unii. 
- Nici eu nu te pot surprinde? 
Brishon și Rebeka tresar și se întorc cu privirea spre

spatele navei. Raven stă în picioare, mai sănătos ca
niciodată, în timp ce ceilalți sunt parcă adormiți. Rebeka
se ridică imediat de pe scaun și face câțiva pași. 

- Stai liniștită, sunt la „somn”, să zic așa. Nu le-am făcut
nimic rău, se vor trezi, dar nu acum. 

- Raven…
- Da, da, știu, nu te așteptai la așa ceva. M-am obișnuit

cu reacții de genul ăsta. Nimic nou, cum s-ar spune. 
- Ce vrei, Raven?
- Vreau multe lucruri, Rebeka, dar, pentru moment, am
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să vreau să schimbați cursul acestei nave. Trebuie să ajung
undeva. 

- Nu schimbăm nimic, Raven. 
- Serios? 
Raven îl prinde pe Zorion de bluză și îl ridică. Mâna i

se tranformă într-o sabie cu un vârf atât de ascuțit, încât
becurile din navă strălucesc în el.

- Schimbă cursul, Rebeka, dacă nu, am să-i schimb eu
lui cursul sângelui. 

Constrânsă de situație, Rebeka nu poate sta pe gânduri:
- Unde vrei să mergi, Raven? 
- Nibiru. 
- Nibiru? întreabă Rebeka surprinsă. 
- Da, ce te surprinde?
- Mă întreb ce ai putea face tu în Nibiru. 
- Destul de multe lucruri importante, poate chiar ai să

asiști la unele din ele. 
- De ce mereu cauţi lupte, războaie şi altele de acest

gen?
- Am fost prea nedreptățit în viața asta, Rebeka. Dacă

tu ai avut o viață frumoasă, plină de lucruri bune, nu același
lucru îl pot spune eu despre a mea. 

- Și ce vină are Synkara pentru tot ceea ce ți se întâmplă
ție? 

- Pentru unele momente dificile din viața mea ea este
vinovată, dar cum ai putea înțelege tu asta, Rebeka? E
prietena ta. 

- Gândește-te bine la asta, Raven. Gândește-te bine,
dacă ea este adevăratul rău din viața ta. Eu cred că pui prea
mult accent pe ea, în timp ce alții sunt cei care ți-au făcut
mai mult rău, din poveștile pe care le știu eu de la Synkara
despre tine și despre viața ta, despre care tu ai impresia că
nu știu foarte multe lucruri.
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Spre surprinderea Rebekăi, Raven rămâne tăcut la ceea
ce aude. Acesta mai stă câteva secunde, apoi spune: 

- Poți ajunge mai repede, Brishon? 
- Merg cât de repede pot. 
Raven pleacă de lângă cei doi și merge în spatele navei,

unde privește pe un geam, în timp ce Rebeka îl privește pe
Brishon și spune: 

- Ciudat. 
- Ciudat, ce? 
- Faptul că a tăcut când i-am spus acele lucruri despre

Synkara. 
- Aaa, știi, Rebeka, eu mă gândesc că realizează și el

uneori că nu ea este cea care i-a făcut cel mai mare rău. 
- Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat între ei și, din

poveștile Synkarei, niciunul dintre ei nu a fost de vină
pentru despărțire. Alți factori au dus la ruptura dintre ei. 

- Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, Rebeka, dar, sincer să
fiu, nici Synkara nu este departe de a avea același
sentiment pe care Raven îl are acum față de ea. 

- Crezi că ar putea ajunge ea să îl urască? 
- Rebeka, oamenii fac lucruri neașteptate câteodată și

rămâi uimit de ceea ce vezi, dar celelalte specii... Ai văzut
și tu, poate cu unii semănăm, dar cu alții... ohh... suntem
total diferiți. 

Nava acestora se apropie de Nibiru și ochii Rebekăi sunt
măriți. Privește atent pe geamul navei și apoi, se uită la
Brishon, care este la fel de uimit de ceea ce vede. 

- Ce vrea să fie asta? 
Raven se apropie de ei, pune mâna pe umărul tinerei și

le spune: 
- Ți-am spus că unele lucruri ai să le vezi. Vă prezint

armata mea. 
- Raven... 
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- Poți să te prinzi de nava mamă, ca să cobor. 
Brishon merge cu nava mamă la indicațiile lui Raven.

Aceasta o prinde pe a lor și Raven deschide trapa. Cei doi
privesc cum nibirianul iese din navă și observă cum Raven
se îndepărtează pe tunel și îi vede pe soldații care îl
așteaptă. 

- Acum, chiar cred că o să înceapă cu adevărat războiul. 
- Este deja început, draga mea. Asta o să fie încă o luptă

într-un război lung. 
- Cred... 
- Dar, Rebeka, eu tot stau şi mă întreb, de ce este atât

de importantă această planetă pentru ei?
- Din ceea ce Synkara mi-a povestit, Nibiru ar avea, ca

nucleu, sufletul Universului.
- Adică? 
- Din spusele Synkarei, dacă cel sau cea, în cazul acesta,

distruge planeta Nibiru și implicit nucleul ei, întreg
Universul se va distruge și o poate lua de la zero,
construind un Univers exact după placul și dorințele ei,
fără ca cineva să-i poată sta în cale. 

- Cea? Este vorba de o ea? Am auzit bine?
- Da, Brishon, ai auzit foarte bine!
- Spune-mi, te rog, că ea nu este... 
- Synkara?! Nu, nici vorbă de așa ceva. Synkara se

numără printre cei 13 protectori ai Universului, un grup
care a fost înființat cu mult timp în urmă, atunci când
aceeași ființă a încercat să distrugă Universul. 

- Dar despre cine este vorba? Ce ți-a mai spus Synkara
despre lucrul acesta? 

- Ooo, foarte multe, Brishon, sinceră să fiu, m-a speriat
puțin atunci când am auzit poveștile și mult timp m-am
întrebat ce am face noi, dacă s-ar întoarce de acolo de unde
este prinsă. 
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- A, deci este închisă undeva această... aaa… cum o
cheamă? 

- Tiamat... Tiamat este numele ei, și da, este înschisă pe
o planetă foarte îndepărtată, la care doar câteva ființe pot
ajunge. Garyna se numește, dacă îmi aduc aminte bine
spusele Synkarei. 

- Și de ce este atât de greu de ajuns la ea? 
- Synkara mi-a povestit puțin despre planeta asta, dar,

apoi, parcă am citit teama în ochii ei, parcă era ceva ce o
reținea din a îmi spune mai multe. Se pare că este cea mai
întunecată planetă, o planetă care absoarbe toată lumina pe
care o primește, indiferent de cât de puternică este steaua
din preajma ei. Acolo s-ar afla și Tiamat, prinsă bine în
lanțuri care îi trag toată puterea din ea. 

- Dacă nu ar fi o amenințare pentru Univers, aș putea
spune că pare a fi o forță această Tiamat. 

- Cred că este, din moment ce se află acolo de mii de
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ani. Dar Synkara mi-a spus că, potrivit mai multor legende,
într-o bună zi, ea o să se trezească din nou. 

- Nu îmi doresc să văd asta. 
- Nimeni nu își dorește asta, crede-mă. Doar că, în zilele

noastre, sunt puțini cei care știu despre ea, gândul că ar
putea speria întregi specii dacă s-ar afla că ea este încă în
viața îi înspăimântă pe cei care conduc Universul.

- Dar există ceva ce nu înțeleg. 
- Ce? 
- De ce ar vrea cineva să distrugă Universul? Să o ia de

la zero? De ce să faci asta?  
- Din răzbunare și cred că răzbunarea este una mult mai

mare atunci când vine vorba despre zei. 
- Zei???
- Asta am uitat să menționez, Tiamat este zeița haosului

și a creației. 
- De aici se explică dorința de a distruge și a construi

din nou. 
După şocul avut cu Raven, Rebeka şi Brishon reuşesc

să ajungă în Asanaga. În ciuda haosului produs în Univers
din cauza războiului, care pare din ce în ce mai mare,
planeta regelui Gandylion parcă ar fi ruptă dintr-un univers
paralel. Liniştea de aici este una pe care cei doi o căutau şi
au găsit-o. Nava aterizează şi trapa se deschide. Rebeka
iese din navă şi Xylon, mâna dreaptă a regelui, o
întâmpină. 

- Dragii mei, vă așteptam. 
- Mă bucur că am reușit să ajungem cu bine. 
- Sper că mesajul a ajuns la voi. 
- Da, dar nu în formă completă. 
- Adică? 
- Adică, am avut o mică staționare în drumul către voi.
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Nebunul de Raven… 
- A atacat Aurora. 
- Da, mi-am dat seama, ți-am spus, mesajul de la tine

nu l-am putut asculta integral. Probabil partea cea mai
importantă s-a pierdut. 

- Atunci? De unde ai știut? 
- Raven s-a trezit, apoi am realizat că ceea ce se apropia

de planetă purta însemnele vechi ale planetei Nibiru,
însemne despre care Synkara mi-a povestit și totul a mers
conform planului și timpului. Cel mai probabil, nu a fost
niciodată într-o comă profundă, ci doar una indusă, care i-
a permis să asculte multe discuții și sunt sigură că simțea
că regina Aurivia nu îl poate ține pe planeta ei, motiv
pentru care, imediat cum noi am decolat, navele se
apropiau. 

- De ce nu ai anunțat-o pe regină?
- Nu era datoria mea să anunț un om, care, indiferent de

ceea ce avea să facă Raven, i-a promis nepoatei ei că va
avea grijă atât de noi, cât și de el, dar, se pare că, de multe
ori în viață, oamenii cei mai apropiați sunt primii care se
trec pe lista dezamăgirilor și a trădărilor. 

În timp ce Rebeka discută cu Xylon și îi explică
motivele pe care le-a avut pentru a nu o anunța pe regină
de apropierea navelor de planeta ei, Brishon iese și el din
navă. 

- Rebeka, ce facem cu ei? 
Rebeka se întoarce spre Brishon, apoi îl privește pe

Xylon, care întreabă: 
- Dar chiar, restul unde sunt?
- Avem o problemă cu ei. Raven a spus că doar i-a

adormit, dar cred că este ceva mai mult, la cum îl cunosc
pe el… nu le-ar fi făcut doar asta. 

- Hai să-i ducem în sala de analize, să vedem ce se
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petrece cu ei. Soldați, ajutați-l pe Brishon să își ia colegii. 
- Mulțumim, Xylon. 
- Oricând, Rebeka. Oricând.
Rebeka intră în sediul regelui din Asanaga și face câţiva

paşi spre locul în care Gandylion o aştepta deja. 
- Rebeka, bine ai venit. 
- Bine te-am găsit, rege Gandylion. 
- Ohh, cum pot să îţi simt neliniştea… Incredibil! 
- După cele întâmplate, mă aşteptam să am o stare de

genul ăsta. 
- Dar ce s-a întâmplat?
- Raven le-a făcut ceea ce le-a făcut prietenilor mei, de

Synkara nu sunt sigură că a ajuns unde trebuia să ajungă
și am descoperit că cel mai mare inamic nu era Dyrion, ci,
culmea, Raven. Cel despre care am crezut că este cel mai
potrivit pentru prietena mea, cel căruia i-am dat așa mult
credit, nu înțeleg ce se petrece, Gandylion. 

- Multe sunt greu de înțeles, draga mea. Eu, unul, îl
înțeleg pe Raven și știu de ce face așa. 

- De ce? Ce motiv să ai să faci așa ceva unei persoane
care ține la tine, care era capabilă să renunțe la orice pentru
tine, ce motiv să ai, Gandylion? 

- Vezi tu, Rebeka, ai stat mult timp cu Synkara și îți poți
da seama și tu singură că, uneori, greșelile au fost făcute
chiar de ea. Au fost multe momentele în care a luat decizii
într-o secundă pentru situații ce aveau să dureze o
eternitate, dar, asta este Synkara și ceea ce trăiește acum
este doar o lecție pe care Universul i-o oferă. 

- Eu tot nu cred că a greșit cu ceva. 
- Sunt multe de spus, Rebeka, multe de povestit despre

Synkara și greșelile pe care le-a făcut. Viitorul este nesigur
în momentul ăsta, dar sper ca, într-o zi, să-l întâlnești pe
Alarion, atunci ai să îți dai seama de mai multe lucruri. Nu
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o condamna, nu asta vreau să înțelegi, ceea ce tu trebuie
să vezi este că războiul ăsta nu este pornit doar de ei, ci și
de ea. 

- Oare unde o să ducă războiul ăsta, Gandylion? Nu am
pierdut deja destule în el?

- Încă îl plângi? 
- Nu am cum să nu o fac, rege, l-am pierdut... l-am

pierdut pentru totdeauna și dorul pe care îl am îmi taie
respirația de multe ori și îl simt ca o piatră grea ce îmi stă
pe piept. 

- El tot timpul o să fie cu tine, draga mea. Poate l-ai
pierdut fizic, dar sufletul lui va fi mereu în preajma ta, chiar
dacă acum nu îți dai seama. 

- Îmi este greu, rege Gandylion, prea greu și mintea mea
parcă a rămas prinsă în momentul ăla. 

- Rebeka, momentul acela face parte din trecut, pune-l
bine în sufletul și în mintea ta, dar acum, în prezent, sunt
mulți cei care au nevoie de tine să fii puternică. 

- Știu, Gandylion, dar îmi este greu să trec atât de
repede peste. 

- Draga mea, mă doare să îți spun asta și așa direct, dar
viața ta merge mai departe, fără el în ea. Indiferent de ceea
ce ai face tu, destinul a separat drumul tău de al lui și știu
că este greu de acceptat asta, dar trebuie să înțelegi că,
pentru tine, există o altă ființă în Universul ăsta... nu el. 

- Am să încerc să mă culeg puțin, mintea îmi e într-un
loc, în timp ce inima parcă vrea să fugă din piept și când
privesc în jur, văd cum până și Universul este într-un haos
acum.

- Câteodată haosul este bun, mai ales cel din inimă. 
- Cum mă poate ajuta haosul din inimă, Gandylion?
- Inima are nevoie de haos pentru a ajuta rațiunea în a

lua decizii. De cele mai multe ori, deciziile venite din
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inimă ne pot duce la greșeli, așa cum au dus-o și pe
Synkara. 

Revenind pe Coryona, Synkara este pierdută printre
gânduri, amintiri ce nu o pot lăsa în pace, nici măcar pentru
câteva secunde. 

- Ce am să fac, Bandylia? Ce? 
- La întrebarea asta nu am niciun răspuns, cel puțin nu

acum, în momentul ăsta. Cel mai bine te las singură. Pune-
ți gândurile în ordine sau măcar încearcă să o faci și, mai
ales, așează și ceea ce ai în suflet. 

- Cred că de momentul ăsta îmi este teamă, Bandylia. 
- Synkara, cât ai vrea tu să eviți să faci asta, într-o bună

zi, tot trebuie să te organizezi puțin. Știu că ești un haos și
eu am fost la fel, dar până și haosul îl poți calma și știu că
tu ai să reușești asta, dacă într-adevăr ai să îți dorești acest
lucru. 

- Știu ceea ce spui și știu că este inevitabil, dar...
- Dar ce?
- Dar cum pot scoate pe cineva din sufletul meu, când,

culmea, el are nevoie de ființa aia?
- Asta este ceea ce tu crezi, Synkara, ceea ce îl faci și

pe el să creadă. Lasă-ți sufletul liber, nu încerca să îl faci
să creadă astfel de lucruri... ajungi să îți faci mai mult rău.
Tu, spre deosebire de mulți din noi, îți cunoști destinul, ești
conștientă că tu și el nu sunteți parte din aceeași poveste.

- De ce se întoarce, Bandylia? De ce, dacă nu suntem
parte din aceeași poveste? 

- Tu ești cea care îl face mereu să se întoarcă, doar că,
vezi tu, de fiecare dată când s-a întors, de fiecare dată i-ai
pus punct și l-ai trimis de unde a venit. Cum îți explici
asta?

- Cred că mi-a fost teamă că am să fiu rănită. 
- Ai preferat să te rănești singură, decât să o facă el? 
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- Nu am vrut, nu vreau și nu am să vreau vreodată să-l
urăsc, Bandylia. Dacă el mă rănea, la asta se ajungea și nu
mi-am dorit să fiu într-o situație de genul ăsta. 

- Oh... te las... ai nevoie să stai puțin timp singură. 
- Mulțumesc, Bandylia. 
Departe în Univers, lupta pentru supremație a început.

Navele lui Raven doboară scutul de apărare al planetei
Nibiru și încep să aterizeze, rând pe rând, în fața trupelor
lui Dyrion, care sunt deja pregătite de luptă. Trapele
navelor se deschid și oamenii lui Raven ies în formații,
atacând soldații lui Dyrion. Printre gloanțe și lasere, Raven
merge către sediul regelui Dyrion. În fața lui, un soldat,
care îi iese în cale, pare ceva mic, nesemnificativ, o ființă
pe care o doboară imediat cu o singură lovitură, lucru care
se întâmplă și cu soldații care stăteau în fața ușii de la
intrare, pe care o dărâmă cu o lovitură de picior. Acesta
face câțiva pași, apoi îl zărește pe Dyrion stând pe tronul
planetei Nibiru. 

- Ce cauți aici, Raven? 
- Răzbunare!
- Haha, m-ai făcut să râd. 
- Dacă eram în locul tău, priveam serios spre ceea ce

am spus. 
- Ohh... te rog, tu chiar mă ameninți? 
- Nu este o amenințare, este ceea ce am să fac. 
- Și mă întreb, răzbunare pentru ce?
- Pentru tot ceea ce mi-ai luat, Dyrion. 
- Planeta asta este mult prea importantă ca să fie

condusă de unul ca tine. Să fim serioși, tu nu te poți
conduce de unul singur în viață, dar să conduci o planetă… 

- Nu mă refer la Nibiru. 
- Aaa, Synkara… haha, o poți lua. 
- M-ai făcut să o pierd, Dyrion. Ai transformat-o în
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inamicul meu și acum îmi spui că o pot lua? 
- Uite, eu sunt rege, nu consilier în probleme în

dragoste. 
- Știu că ceva este în neregulă cu mine când vine vorba

despre ea și am impresia că înțelegi foarte bine despre ce
este vorba. 

Raven fuge spre Dyrion și îi înfige mâna în gât, apoi își
apropie chipul de acesta și, cu o voce plină de furie, îl
întreabă:        

- Spune! Ce mi-ai făcut? 
Dyrion zâmbește ironic, apoi, cu o singură mână, îl

îndepărtează pe Raven. Acesta se ridică de pe tron și merge
spre cel din fața lui. 

- Nu eu te-am întors împotriva ei, tu singur ai făcut asta.
Tu! Tu ești cel care a schimbat-o pentru totdeauna, care a
făcut din ea ceea ce nu credeam vreodată că am să văd. 

- Eu? Ce am făcut eu din ea? Îmi pare rău să ți-o spun,
dar aici cred că este vorba despre tine. 

- Ai fost mereu în mintea ei. La fiecare pas pe care l-a
făcut, tu ai fost prezent în fiecare gând pe care ea l-a avut.
Dacă nu mă crezi, poți merge în Agatha, să-l întrebi pe
regele Gandylion și o să îți confirme ceea ce spun eu. 

- Și dacă am schimbat-o eu, așa cum spui tu, am făcut-
o mai bună decât ai putea tu să o faci. 

- Habar nu ai tu cine a făcut-o pe ea să fie mai bună.
Ești departe de a o vedea pe adevărata Synkara, Raven...
ești foarte departe. Tu ai impresia că ai fost cea mai
importantă ființă din viața ei, dar ești pe un drum atât de
greșit, încât mă amuză să văd cât ești de naiv. 

Vorbele lui Dyrion îl înfurie pe Raven. Ca niciodată,
ochii acestuia își schimbă culoarea și un mov intens apare,
lucru pe care și Dyrion îl observă. Regele din Nibiru
privește atent către ochii lui Raven, care, până în acel

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

127



moment, nu avuseseră o asemenea schimbare.
- În ce te-au transformat?  
- În ceva ce tu nu ai să poți opri!
Raven sare spre Dyrion, care face câțiva pași în spate.

Regele realizează că cel din fața lui a trecut prin ceva
schimbări și furia lui nu poate fi oprită. Între cei doi
nibirieni începe lupta. 

Departe de haosul pe care Raven l-a declanșat pe
Nibiru, Synkara face câteva ture prin camera în care regii
din Coryona au adăpostit-o, apoi, deschide ușa și iese pe
hol în grabă. Pas cu pas, nibiriana se apropie de biroul lui
Kolon, căruia îi deschide ușa, fără să stea pe gânduri prea
mult timp. 

- Kolon, trebuie să vorbim.
- Știam că Bandylia o să îți spună.
- Nu avea cum să nu o facă, Kolon. Trebuie să plec după

el. 
- Aici avem o problemă. 
- Ce problemă? 
- Aurora și Nibiru au fost atacate simultan de trupele lui

Raven. 
- Kolon, ești sigur de ceea ce spui? 
- Sunt foarte sigur, Synkara. Aurivia mi-a spus că a

plecat de pe planeta ei, dar nu știu dacă este pe Nibiru, dacă
s-a întors în Aurora sau dacă a plecat spre o altă planetă.

- Am plecat, Kolon!
- Stai așa, unde? 
Vorbele lui Kolon rămân în aer, Synkara părăsind

încăperea în mare grabă. Nibiriana merge cu paşi repezi
spre nava ei, lucru pe care Bandylia îl observă imediat.

- Synkara, unde pleci?
- După el. 
- Care el? Synkara, stai!
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Synkara urcă în navă, închide trapa repede și merge spre
bordul acesteia. Într-o grabă greu de descris în cuvinte,
nibiriana introduce coordonatele destinației și pleacă cu
motoarele turate la maxim, lăsându-i pe regele și regina
din Coryona fără răspunsuri la întrebările lor. 

În plin haos, Nibiru pare desprinsă dintr-un război între
specii, care așteptau de mulți ani această întâlnire. Printr-
unul din pereții sediului, Raven iese, urmat fiind de Dyrion,
care se năpustește asupra lui. Printre soldații celor doi, care
se luptă până la moarte, precum gladiatorii, aterizează nava
Synkarei, dând dovadă, astfel, de faptul că știa unde îl
poate găsi pe Raven. Își desprinde centura, se ridică repede
de pe scaun și în grabă deschide trapa navei. Scara se lasă
și nibiriana pășește cu adevărat în războiul în care îi vede
pe Dyrion și Raven, prinși unul de celălalt.

- Dyrion! Ajunge!
Dyrion se oprește și timpul parcă stă în loc, regele și

Raven privesc spre cea care se apropie. Acesta îl împinge
pe nibirian și se uită atent la Synkara. 

- Tu chiar nu poți sta departe de el. 
- Nu este vorba de el în povestea asta. 
- Aaa, nu? Atunci, de ce ești aici? 
- Pentru ceea ce este al meu. 
- Îl poți lua. 
Dyrion îl apucă pe Raven de armură și într-o clipă îl

aruncă la picioarele Synkarei. 
- Poftim! Ți-am dat ce e al tău. 
- Dyrion, nu juca rolul prostului. Ai înțeles foarte bine

despre ce vorbesc. 
- Cum adică? Nu despre Raven vorbești? întreabă regele

pe un ton ironic.
- Dyrion, planeta asta îmi aparține! 
- Ce glumă bună, te-ai schimbat tu așa, dar simțul
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umorului ți l-ai păstrat. 
- Dyrion, sunt atâtea planete libere, de ce nu vrei una

dintre ele, de ce Nibiru? De ce? 
Dyrion se apropie de Synkara și cei doi sunt din nou

față în față, mai plini de ură ca niciodată. Pumnii lui sunt
strânși, iar movul din ochii nibirienei se vede imediat. 

- Planeta asta e a mea! Doar a mea! țipă Dyrion. 
- Dyrion, tu chiar... 
- A mea, Synkara! Doar a mea! Cum să iau altă planetă

când am deja una?! Tu te auzi ce spui? 
- Când ai să înțelegi tu, Dyrion, că Nibiru nu o să fie

niciodată cu adevărat planeta ta! Ai impesia că dacă tu te-
ai autoproclamat rege al ei, chiar o ai? Mă faci să râd. Ai
băgat nibirienii în frică și te aștepți să te iubească? Să te
vadă ca pe un rege? Nu vor face asta niciodată! Ascultă-
mă bine, Nibiru va ajunge, în cele din urmă, la
conducătorul care îi este predestinat și tu îl cunoști! Îl ai
în fața ta!

Vorbele Synkarei trezesc furia din Dyrion și cel
autoproclamat rege pornește o luptă contra nibirienei, care
acum îi este dușman. Strânge puternic mâinile în jurul
gâtului acesteia. Nibiriana nu ezită nicio clipă și își pune
mâinile pe ale lui. Regele începe să simtă o căldură, care,
într-o secundă, devine atât de puternică încât îi dă drumul
Synkarei. Tânăra îl lovește puternic, impactul aruncându-
l pe Dyrion într-unul din pereții sediului. Se uită către el,
apoi, privirea îi este îndreptată spre Raven, care se ridică
ușor de la pământ. 

- Ce? Tu ce vrei? Vrei și tu Nibiru? Ce vrei? 
- Vreau să vă termin pe amândoi!
- Asta lipsea, spune Synkara pe un ton ironic.
Raven se apropie de Synkara și Dyrion vine și el, tot

către nibiriană. Parcă cei doi au uitat de duelul pe care îl
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au și singura amenințare în acest moment este cea pe care
o privesc cu furie. Nibiriana se uită atent către ei, este
momentul unei decizii, momentul care o să schimbe cursul
războiului, dar și al vieții, pentru ea. Se ridică ușor de la
sol, își duce mâinile în față, le apropie și formează o minge
din praf de stele, apoi se uită la cei doi și rostește: 

- Te-am urât și am să te urăsc toată viața!
După cele spuse, mingea îl izbește puternic pe Dyrion,

în timp ce Raven privește uimit către ceea ce vede. Prin
mintea lui, multe amintiri trec acum și rămășițele
modificatorului de memorie încep să se topească ușor,
lăsându-l pe nibirian să acceseze amintiri pe care le credea
de mult pierdute, dar, cu toate acestea, pentru Raven este
dificil să dețină controlul asupra lui în totalitate. Synkara
coboară în fața lui și îl privește. 

- Nu am de gând să-ți fac rău, Raven... 
- Luptă, Synkara! Luptă!
- Nu! Nu am să o fac!
- Atunci fugi! Nu sta în fața mea!
- Am fugit de tine o dată, nu am de gând să o fac a doua

oară, Raven! Nu plec nicăieri!
- Iar eu nu vreau să te rănesc a doua oară. 
- Ai făcut-o deja, Raven... m-ai rănit destul... iar asta,

asta nu se poate repeta. 
Dintre dărâmături, Dyrion se ridică nervos și, plin de

furie, se uită către soldații lui și strigă. 
- Atacați!!!
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Synkara și Raven văd cum trupele regelui vin spre ei.
Acesta se pune în fața ei, dorind să o protejeze de ceea ce
avea să urmeze.  

- Raven, ce faci? 
- Cu greu, dar încerc să mă controlez și să conștientizez

adevăratul pericol. 
- Să te controlezi? Doar nu... 
Synkara se oprește din vorbit și amintirile legate de

lupta dintre ea și Raven de la începutul războiului îi vin în
minte acum. Gândul că fragmente din modificatorul de
memorie se pot afla, încă, în creierul lui Raven, îi vine
imediat în minte. 

- Gândești bine, Synkara. Cred. 
- Modificatorul? 
- Exact cum am spus, gândești bine. 
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Cei doi se uită unul la altul, apoi văd trupele lui Dyrion
și își spun: 

- Pregătit de luptă? 
- Pregătit la fel ca tine!

Departe în Univers, pe Asanaga, Rebeka își continuă
discuția cu Gandylion, când aceștia sunt întrerupți de unul
dintre soldații regelui.

- Rege... mă scuzi. 
- Spune. S-a întâmplat ceva? 
- Nibiru a fost atacată, adică... 
- Adică, ce? Vorbește?
- Adică, nu cred că este vorba doar de un atac, ci de o

luptă în toată regula. 
- O luptă mare, într-un război mare. 
- Și încă ceva, rege. Din informațiile pe care le-am

primit, Synkara ar fi acolo. 
După ceea ce aude, Rebeka pleacă în grabă, dar vocea

regelui o oprește. 
- Rebeka! Unde pleci? 
- Merg după ea, nu o pot lăsa singură într-o luptă ca asta. 
- Ce ai de gând să faci de una singură? 
- Am să lupt! Asta am să fac!
- Rebeka, știu că ești puternică, dar nu faci față de una

singură, nici măcar cu Synkara lângă tine. 
- Și ce vrei să fac, Gandylion? Să stau aici, în timp ce

ea luptă acolo? 
- Nu am spus să nu mergi, am spus să nu mergi singură.

Am să trimit câțiva soldați cu tine. 
- Aștept afară, atunci. 
- Mergi, draga mea, mergi! Soldații vin și ei imediat!

Dar, Rebeka, să-mi promiți ceva.
- Spune. 
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- Ai grijă de tine și de Synkara, şi întorceţi-vă cu bine...
aaa… şi încă ceva, nu uitați de Raven, băiatul ăla are,
totuși, potențial. 

- Raven? După tot ceea ce a făcut? 
- Da, Raven!
- Dar... 
- În fața unei inimi nu există cuvântul „dar”, draga mea

Rebeka. Nu există nici măcar un cuvânt, există doar
sentimentul și atât, nimic mai mult! Când ai să înțelegi
lucru ăsta, când iubirea o să îți devină prietenă în viață, ai
să o înțelegi și pe Synkara mai bine. Poate multe din
acțiunile ei nu îți par cele mai în regulă, poate multe decizii
pe care ea le ia îți par total greșite, dar, pentru a înțelege o
nibiriană ca ea, trebuie să simți iubirea, nu doar să o
pricepi. Până atunci însă, ai să umbli print-o mare de
necunoscut. Dar, hai, mergi, Synkara are nevoie de tine. 

Rebeka pleacă cu gândul la cele spuse de Gandylion.
Stochează toate cele auzite, apoi, cu pași repezi, pleacă
spre Nibiru. Nimic nu poate sta în calea ei acum, în drumul
spre prietena ei. Rămas pe Asanaga, regele Gandylion
trebuie să se ocupe acum de ceilalţi prieteni ai Synkarei.
Acesta merge către spital, acolo unde se află Agatha,
Lenox, Zorion şi Linos. Regele intră în salon şi Xylon se
apropie de el. 

- Care este starea lor, Xylon? 
- Destul de... hmm...
- Gravă? 
- Nu, nu gravă, mai degrabă ciudată. 
- În ce sens? 
- Trebuie să recunosc că este pentru prima dată în viața

mea când nu găsesc problema. Nu îmi pot explica ceea ce
le-a făcut și, astfel, nu îmi pot da seama cum să-i trezesc. 

- Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Synkara se
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află deja pe Nibiru, în timp ce Rebeka e în drum spre ea. 
- A plecat acolo? întreabă Xylon uimit.
- Da, ce te surprinde?
- De ce nu mi-ați spus? Aș fi mers cu ea. 
- Ohh, Xylon, am impresia că ți s-au cam aprins

călcâiele după ea. 
- Rege, nu, nu este vorba de asta, adică, da, adică, stați

puțin.
- Ce ai, dragul meu, te ferești de dragoste? 
- Nu, cum să fac asta?
- Atunci, recunoaște. 
- Este o ființă plăcută sufletului meu...
- Nu îți face griji, Rebeka știe cum să aibă grijă de ea,

plus că, atât timp cât Synkara este în putere, mereu o să o
protejeze. 

- Da, mi-am dat seama de legătura de prietenie dintre
ele. 

- Atunci, în loc să îți faci griji pentru Rebeka, hai să
vedem ce facem cu ei. 

- Încerc să fac tot ceea ce ține de mine, rege, dar... nu
reușesc să-mi dau seama ce au. 

Regele privește spre Zorion, stă tăcut câteva secunde,
apoi, se uită la Xylon și spune: 

- Ce ar fi să încerc eu ceva? 
- Ce, rege?
- Ai să vezi. 
Gandylion se apropie ușor de Zorion, îi pune mâna pe

frunte și ochii regelui se luminează puternic. Acesta începe
să simtă și să vadă prin tot ceea ce a trecut Zorion. Fiecare
sentiment al celui aflat pe un pat de spital trece acum prin
venele regelui. Acesta își trage mâna imediat și, cu un chip
ușor speriat, se uită la Xylon. 

- Rege, sunteți bine? 
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- Ai grijă de el, ai mare grijă de cum o să reacționeze
când se trezește. 

- Ce vrei să spui cu asta, rege Gandylion? 
- Ceea ce am văzut m-a speriat mai tare decât credeam

eu că o să o facă. Este incredibil prin ceea ce a trecut... Știi,
Xylon, poporul nibiran a fost mereu unul îndreptat spre
pace, fericire și bucurie, dar, dacă acesta o să rămână pe
mâinile lui Dyrion sau ale unui alt rege nebun, crede-mă,
o să avem mult de suferit. 

- Rege, dar ce ai văzut?
- Este mai bine pentru tine să nu îți spun lucrurile care

mi s-au arătat sau sentimentele pe care le-am avut când l-
am atins. În cazul în care se trezește, să mă anunți imediat. 

- Sigur, rege, sigur. 
Regele Gandylion pleacă de lângă patul lui Zorion,

vizibil bulversat de cele simțite și văzute. Acesta face
câțiva pași, apoi se oprește și privește în urma lui, către
Xylon. 

- Încearcă șocuri electrice mici, poate vor funcționa. Dar
nu la el primul, la oricare din ei, dar nu la Zorion, lasă-l la
urmă. 

- Am înțeles, rege. 
Gandylion iese din spital și merge spre sediul lui. Pe

chipul regelui se citește o teamă și gândul că nibirienii ar
putea ajunge în mâini greșite nu îi dă pace nici măcar o
clipă. Acesta intră în sediu și merge spre camera de control,
unde intră în grabă. 

- Vreau să-mi găsiți pe cineva. 
- Spuneți, rege.
- Alarion.
- Sigur, rege, numai câteva secunde până rulează

sistemul căutarea. 
Gandylion începe să devină nervos, dă din picior din ce
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în ce mai repede și privirea îi este pierdută. 
- L-am găsit, rege.
Cum aude soldatul rostind cuvintele „l-am găsit”, regele

merge în grabă către unul din multitudinea de monitoare
aflate în încăpere. Acesta se uită atent, apoi spune: 

- Zertha. 
- Mi-a fost destul de greu să-l găsesc, chiar dacă a durat

puțin, dar pare o planetă greu de accesat. 
- Încearcă să-mi faci legătura cu ea. După ce reușești,

trimite semnalul în camera regală. 
- Sigur, rege. 
Zertha este una dintre cele mai fascinante planete din

Univers. Cu cele trei cercuri colorate în negru, roșu și alb,
planeta se numără printre cele mai bine păzite din întreg
Universul. Cu un sistem de apărare foarte bine pus la
punct, planeta poate fi vizitată doar de cei care rostesc
cuvintele magice pentru ca scutul acesteia de invizibilitate
să fie oprit. Dar regele Gandylion este un prieten vechi al
Zerthei, el fiind, de altfel, cel care a instalat sistemul de
apărare al acesteia, prin urmare, știe foarte bine cum să
gestioneze situația atunci când are nevoie să intre în
contact cu cineva de pe Zertha. 

Gandylion pleacă din camera de control și se gândește
bine la ceea ce a făcut și la ceea ce urmează să facă. Ajuns
în camera regală, merge direct către minibarul situat în
apropierea unei ferestre, ia o sticlă de bourbon și ridică un
pahar de pe tavă, când sunetul apelului se aude în cameră.
Lasă sticla și paharul imediat și rostește: 

- Primește apelul. 
Pe un ecran mare, situat în colțul mai întunecat al

camerei, apare holograma unui soldat. 
- Conexiunea a fost realizată, rege, o trimit la

dumneavoastră? 
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- Da! 
În locul hologramei soldatului, apare o ființă înaltă, cu

o glugă pe cap și o privire întunecată. 
- Credeam că ai uitat de Zertha. 
- Tu ai fost cel care și-a dorit ca noi toți să uităm de

Zertha, nu doar eu. 
- Așa de gravă este situația? 
- De unde ai aflat? 
- Nu am aflat, se pare că tu ai uitat care a fost înțelegerea

dintre noi. Ai să mă chemi doar atunci când situația este
una foarte gravă și se pare că e mai rău decât credeam eu,
dacă m-aș lua după chipul tău. 

- Pământul a fost atacat, Dyrion vrea să pună mână pe
Nibiru și lupta este dusă în trei, planeta mea a fost atacată
și am rămas fără jumătate din armată… aaa… și să nu uit,
Synkara și-a recăpătat memoria și da, este și ea parte din
Războiul Pământului. Cam cât de grav îți sună ceea ce am
spus, ținând cont că este doar o mică parte, nu pun și
problema celor trei pământeni transformați în arme de
luptă și un al patrulea, care este mai mult nibirian decât
pământean, pe care nu știu cum să-l trezesc din somnul
indus. Să mai menționez și faptul că de acest al patrulea
îmi este și teamă când o să se trezească, n-ai idee ce au
putut să implanteze nibirienii în el. Deci? 

- Nu pot face nimic pentru tine, Gandylion. 
- Poftim? 
- Nu pot face nimic pentru tine, dar pot face ceva pentru

Synkara. 
- Uuu, m-am speriat, credeam că mă lași la greu. 
- Nu am făcut-o vreodată, ca să o fac acum, Gandylion.

Ți-am promis că mereu am să te ajut când o să ai nevoie,
ai fost cel mai bun profesor al meu. 

- Mulțumesc, Alarion. 
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- Doar că trebuie să îmi spui mai detaliat cum s-a ajuns
aici. 

- Totul a pornit de la Synkara și nici măcar nu știe că ea
este cauza războiului. 

- Nu mă miră ceea ce aud, sincer să fiu, m-am așteptat
ca un război să pornească din cauza ei. 

- Nu vreau să o învinuiești, chiar dacă se află în situația
asta. 

- Nu am să fac lucrul ăsta, Gandylion, doar că mă
așteptam ca, într-o bună zi, să se întâmple lucrul ăsta. Tu
mă cunoști foarte bine, cunoști povestea dintre mine și ea.
Nu am să pot vreodată, indiferent de ceea ce se întâmplă,
să o învinuiesc. 

- Știu asta, Alarion, ăsta este și motivul pentru care am
apelat la tine. 

- Nu am să pot vreodată să-i fac vreun rău, chiar dacă
multe s-au întâmplat între noi și sunt momente în care mă
gândesc la răul pe care mi l-a provocat, n-am să pot
vreodată, Gandylion, să o rănesc sau să mă răzbun pe ea
pentru cele petrecute. 

- Îți mulțumesc că nu faci asta, Alarion. Știi, ești printre
singurii din viața Synkarei pe care i-am crezut cu adevărat,
cărora le-am simțit sentimentele ca fiind unele reale și nu
superficiale. 

- Pentru că totul a fost real, Gandylion, și toată lumea a
văzut asta, mai puțin Synkara, ea mereu a fost cea care nu
a crezut în ceea ce simțeam pentru ea. Dar mai bine vorbim
despre ce se petrece acum, trecutul nu ne poate ajuta la
nimic, mai mult de atât, văd că ne încurcă, din câte pot
observa, atât timp cât îmi spui despre Dyrion.

- Da, ai dreptate, ai mare dreptate.   
Regele Gandylion rămâne prins în conexiunea cu

Alarion, povestindu-i acestuia despre felul în care Războiul
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Pământului a luat naștere. În acest timp, Rebeka este din
ce în ce mai aproape de a intra într-o reală luptă.

Pe planeta mov, Synkara și Raven fac front comun în
faţa inamicilor, care sunt orbiţi de furie, la fel ca regele lor,
Dyrion. Nibiriana formează un scut în jurul lor din praful
de stele, care îi curge ușor prin vene. Aceasta se uită atent
la Raven și vede cum îi tremură mâinile. 

- Este greu să te controlezi?
- Mult mai greu decât credeam eu...
- Dar nu înțeleg ce ți-a făcut.
- Dacă știam, îți spuneam, Synkara. Pur și simplu,

atunci când ești aproape de mine, am o dorință mare de
răzbunare. 

- Bine, uneori cred că o aveai și fără să îți facă Dyrion
ceva. 
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Navele cu soldaţii lui Gandylion se apropie încet de
solul planetei Nibiru, trimițând câteva rachete spre trupele
lui Dyrion. Apoi, încet, aterizează și, imediat, Rebeka
deschide trapa şi iese în fugă, având ca direcţie pe prietena
ei, Synkara. Nibiriana, care se luptă cu un soldat, o priveşte
cu uimire pe cea care se apropie. Rebeka formează o minge
de foc şi îl aruncă pe soldatul care avea mâinile bine prinse
de Synkara. 

- Ooo, Rebeka! 
- Repede, Synkara, hai!
- Unde? 
- Să plecăm de aici. Navele lui Gandylion ne așteaptă.

Hai!
- Nu merg. 
Rebeka se apropie de prietena ei și o prinde de braț, apoi

o trage. Nibiriana se uită la ea și se opune. 
- Rebeka, ce faci? 
- Te iau cu forța. 
- Încetează. Nu merg, ți-am spus. 
- Synkara, nu face așa și hai să mergem, nu avem timp,

uite, soldații lui Dyrion deja se apropie de nave. 
Nibiriana privește în jurul ei și vede cum multe ființe

din specia ei pier în acest război al orgoliilor, neavând nicio
vină. Ființe care duceau un trai normal, care nu aveau grija
zilei de mâine, care, indiferent de tirania de care Dyrion
dădea dovadă, priveau cu speranță către viitor. 

- Rebeka, uită-te în jurul tău. Ani de-a rândul am fost
lângă voi, lângă oameni, dar acum ei sunt cei care au
nevoie de mine. Și, indiferent de timpul petrecut pe
Pământ, Nibiru este casa mea, este locul în care am trăit
cele mai frumoase și cele mai urâte momente, este locul
care m-a format și ființele pe care tu le vezi cum pier în
acest război nu au nicio vină, nu pot lăsa lucrurile așa. 
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- Știu, Synkara, te înțeleg. Același lucru l-aș face și eu
pentru oamenii mei, dar ești depășită numeric. Lupta asta
nu o poți câștiga dar, dacă mergi acum cu mine, poți câștiga
războiul și asta contează cel mai mult, cel care la final va
face ultima mișcare. 

Raven se apropie de cele două și aude fragmente din
discuție. 

- Ia-o de aici, Rebeka!
- Raven! Nu îmi face asta. 
- Synkara, mergi cu ea, așa e cel mai bine, doar așa te

pot proteja. 
Rebeka se uită la câțiva din soldații lui Gandylion și le

face semn să se apropie de Synkara. 
- Raven, plec doar dacă mergi cu noi, altfel nu exis...
Vorbele Synkarei sunt întrerupte de Raven, care o

prinde de mână și o privește atent în ochi. 
- Nu știu cât am să mai dețin control, pleacă acum, cât

încă pot face asta. Știu că ești puternică, dar ceea ce voi
mi-ați modificat m-a făcut mai puternic și, mai mult de
atât, furia lui Dyrion nu o poți stopa acum. Mergi. 

- Raven, te rog, nu... 
Synkara simte o înțepătură în spate, apoi cade ușor în

brațele soldaților lui Gandylion. Raven o privește pe
Rebeka și observă în mâna ei o seringă.  

- Îți mulțumesc!
- Am făcut-o pentru ea, Raven, nu ai de ce să-mi

mulțumești. 
Soldații o duc pe Synkara la navă și Rebeka îi urmează,

în timp ce Raven rămâne singur în fața lui Dyrion și
armatei lui. 

- Sper să nu se trezească până ajungem înapoi pe
Asanaga, atlfel... 

- Altfel ce? întreabă unul din soldați mirat.
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- Nava asta o să explodeze. 
Soldatul o privește speriat pe cea din fața lui, apoi o

duce pe Synkara în navă și o așează pe o targă. Rebeka se
apropie și le face semn soldaților să o lege pe nibiriană.
Navele decolează cu motoarele turate la maxim. 

În Asanaga, regele Gandylion le așteaptă nerăbdător.
Acesta se plimbă dintr-un colț în altul al salonului de
așteptare și privește pe una din fereste. Printre norii colorați
din Asanaga, regele zărește una din nave și, în grabă, iese
din palat, mergând spre pistă. 

Navele aterizează și trapa celei în care se află Rebeka
și Synkara se deschide. Gandylion merge imediat lângă ea
și o vede pe Rebeka cum iese ușor din navă. 

- Ești bine? Sunteți bine? Unde e Synkara? 
Rebeka nu răspunde, ci doar îi face semn să privească

spre navă. Acesta îi vede pe soldați cum scot targa pe care
se află Synkara. 

- M-am așteptat la asta. 
- Cum așa? 
- Mă așteptam să nu vrea să plece și mă așteptam ca tu

să apelezi la varianta asta, altfel nu reușeai să o iei de acolo,
Rebeka. Acum trebuie să o închidem. 

- Să o închidem?
- Cât de bine o cunoști pe Synkara? 
- Destul de bine. 
- Atunci îți dai seama ce o să se întâmple când se

trezește. Doar o celulă o poate ține pe loc, altfel, pleacă de
unde ai adus-o. 

- Dar dacă o lăsăm să se trezească și vorbim cu ea? 
- Să vorbim cu ea? Rebeka, ai adus-o sedată... vorba nu

te poate ajuta în cazul de față, crede-mă. Nici măcar o
vorbă de a mea nu o poate ține pe loc...

- Ai dreptate, Gandylion. 
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Regele Gandylion le spune soldaților să o ducă pe
Synkara într-una dintre cele mai puternice celule construite
din ruteniu. Rebeka privește cum prietena ei este dusă de
soldați spre celulă, apoi, se uită la Gandylion și îi spune: 

- Știi, Gandylion, când am găsit-o pe Nibiru, m-a speriat
puțin. 

- De ce spui asta? 
- Nu știu... felul în care mă privea... avea ochii de un

mov atât de intens și privirea ei era plină de ură... nu am
văzut-o niciodată așa...

- Pentru că nu a fost niciodată într-o situație ca asta,
Rebeka. Acum ai să vezi și cealaltă parte a Synkarei, ai să
auzi multe lucruri dure spuse de ea, ai să vezi mai multă
ură și furie decât ai văzut vreodată în viața ta la cineva.
Pregătește-te pentru asta, o să fie destul de dificil. Îi cunosc
latura asta, dar mereu am accesat-o spiritual, niciodată nu
am văzut-o în formă fizică, așa că o să fie ceva nou și
pentru mine. 

- Sinceră să fiu, nu mi-a plăcut deloc ceea ce am văzut
în privirea ei, și mai ales că am văzut-o de atâtea ori cum
s-a întors cu ură spre cei pe care i-a iubit în trecut, mă
gândeam că, poate, într-o zi, și nouă ne poate face la fel.

- Să nu îți fie teamă de ea și de faptul că ar putea
vreodată să îți facă ție ceea ce îi face lui Dyrion sau lui
Raven. Cred că ți-ai făcut o imagine greșită a ei din ceea
ce spui acum.

- Ți-am zis... mă gândesc că se poate întâmpla la fel,
adică, cine suntem noi în viața ei ca să nu ne facă la fel,
Gandylion? 

- Noi suntem cei care nu o trădăm, Rebeka. Ești aici, în
războiul ăsta pentru ea, pentru prietenia voastră și ai idee
câți au venit la mine de-a lungul anilor să mă întrebe de
ea, unde este sau ce face sau de ce este într-un anume loc?
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Niciodată nu le-am spus despre ea și știi de ce am făcut
lucrul ăsta? 

- Îți era teamă? 
- Teamă de Synkara? Niciodată nu o să îmi fie teamă de

ea, indiferent de ceea ce se întâmplă, nu o să am vreodată
acest sentiment. Am ales să nu o trădez, Rebeka, pentru că
este o ființă cum rar găsești în vremurile astea agitate, pline
de răutate, dezamăgire și, mai ales, trădare. Este ființa care
te ridică mereu de la pământ, care se pune împotriva
tuturor pentru cei pe care îi iubește, dar Synkara are ceva
ce îi activează partea rea. 

- Ce? 
- Dezamăgirea pe care o simte atunci când cel de lângă

ea alege drumul trădării și al minciunii. Spune-mi, tu cum
te-ai simți dacă cineva pe care îl iubești ți-ar face asta? Ce
ai avea în suflet? 

- Ură. 
- Până să ajungi la ură, ai parte de dezamăgire, draga

mea. O dezamăgire care pune stăpânire pe sufletul tău și
care își dezvoltă niște rădăcini atât de greu de distrus, încât,
indiferent de cât te-ai lupta tu să o scoți din suflet, tot acolo
rămâne și, fără să vrei, formează în tine partea cea rea, așa
cum s-a întâmplat și cu ea. 

- Dar poate să nu fie așa, Gandylion. Adică, poate să
aleagă partea bună, ce a fost, a fost, nu suntem toți la fel și
sunt ființe care chiar țin la tine. 

- Nu ea vrea să fie așa, Rebeka, ci sufletul ei vrea ca ea
să fie așa. Își formează un scut în jurul lui, de teamă să nu
treacă din nou prin durerea prin care a trecut. Vezi tu, draga
mea copilă, toți fugim de lucrurile care ne rănesc, care rup
ceva din sufletul nostru, care plantează o sămânță de durere
undeva în inima noastră. Din frica de a nu ajunge din nou
rănit, uneori respingem lucrurile frumoase, ființele care

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

145



chiar ne vor binele. 
- Eu asta nu pot pricepe, Gandylion. 
- Ce anume? 
- De ce facem lucrul ăsta, de ce ne construim un zid în

jurul nostru, de ce respingem, exact cum ai spus și tu,
lucrurile bune și ființele care ne vor binele, atât timp cât
noi suntem conștienți că ele nu sunt ca cele pe care le-am
întâlnit? 

- Mintea înțelege toate lucrurile pe care le-ai spus, dar
sufletul, Rebeka... sufletul este mult mai complicat. Este
exact ca un copil mic, căruia, indiferent de cât i-ai explica
tu, el tot va plânge și tot o să își dorească să facă ceea ce
simte. Sufletul nu ți-l poți controla, nu contează cât de tare
te lupți să faci asta. Ține minte, într-un război dintre suflet
și minte, sufletul o să fie mereu cel care câștigă. Așa și în
cazul Synkarei, sufletul ei a câștigat multe lupte, chiar dacă
unele nu au fost benefice pentru ea, dar, cu timpul, o să
realizeze alegerile făcute, greșelile repetate și multe alte
lucruri legate de suflet. Până atunci însă, o să avem o
Synkara cu un scut. 

- Mi-e teamă că o să rămână așa pentru totdeauna. 
- O să se schimbe, ai să vezi, dar nu acum, acum nu este

momentul pentru o schimbare, asta ar distruge tot ceea ce
ea și-a construit în mii de ani, Rebeka. 

- Da, dar... 
- Dar eu am o întrebare. 
- Spune. 
- Crezi că tu nu făceai la fel? 
- Sinceră să fiu, nu știu ce făceam, Gandylion. Îmi dau

seama că a trecut prin multe și i-am simțit durerea de
fiecare dată când mi-a povestit ceva, de asta și spun că nu
știu ce făceam dacă eram pusă în situațiile în care ea a fost
pusă și încă este implicată. 
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- Nu îţi doresc să treci prin ceva asemănător, Rebeka,
dar, dacă vreodată ai să o faci, să îţi aduci aminte discuţia
pe care am avut-o acum. 
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CAPITOLUL XIII
SUFLETUL RĂZBOIULUI

Înapoi pe Nibiru, trupele lui Dyrion încep să câștige
teren și Raven este copleșit de luptă. Acesta stă
întins pe jos și regele se apropie. Își bagă mâna în

părul celui care pare lipsit de vlagă și îi îndreaptă capul
spre el. 

- Poate ai câștigat-o, dar nu ai să o atingi vreodată! țipă
Dyrion. 

- Haha... Dyrion, rostește Raven pe un ton ironic.
- Nu îmi zâmbi ironic, nimicule!
- Habar nu ai ce ai trezit acum. 
- Ce am trezit? Spune-mi tu.
- Ai să vezi în curând. 
- Sunt foarte nerăbdător de fel, așa că prefer să-mi spui

tu despre ce e vorba. 
- Synkara mereu a avut două părți, o cunoști destul de

bine. În timp ce eu am trezit bunătatea din ea, tu i-ai adus
la viață răutatea și, crede-mă, Dyrion, ceea ce o să vină o
să te lovească rău, atât de rău încât ai să te rogi să nu te
ridici de la pământ, doar pentru a nu da ochii din nou cu
ea. O să îți înfrunți propria creație și o să te distrugă cu
zâmbetul pe buze. 

Pe fața lui Dyrion se citește o ușoară neliniște, dar și o
nervozitate care începe să-i iasă prin fiecare por. Acesta îl
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lasă pe Raven la pământ, apoi se uită spre soldații lui și,
cu un glas puternic, le spune: 

- Luați-l de aici! Să nu-l mai văd în fața mea. 
Soldații îl ridică pe Raven, apoi unul dintre ei merge

spre regele care, acum, are în mâinile lui două planete. 
- Regele meu, ce facem cu modificatorul lui? Îi punem

unul nou? Sau căutăm reziduurile de la cel vechi?
- Nimic, nu o să mai aibă nevoie de un modificator în

celula hexagon. 
- Celula hexagon? întreabă soldatul uimit.
- Da! Ce credeai, că am să îl așez cu mine în pat, în

camera regală sau că, eventual, am să îl pun pe tron, în
locul meu?

- Nu, regele meu, nu aș îndrăzni să mă gândesc la așa
ceva. 

- Atunci nu te mira și du-l unde ți-am zis! Repede!
- Da, rege, da!
Soldații pleacă, ținându-l strâns de mâini pe Raven, în

timp ce Dyrion își privește inamicul fără puteri. 
- Nu am să vă las să câștigați! Niciodată!
În timp ce Raven urmează să fie închis în celula

hexagon a regelui Dyrion, Synkara se trezește închisă într-
o celulă din Agatha. Nibiriana se ridică ușor și merge spre
ușa formată dintr-un geam gros, apoi, își trece ușor mâna
prin păr și o zărește pe prietena ei, Rebeka.

- De ce ai făcut asta, Rebeka? 
- Nu aveam altă soluție. 
- De ce nu m-ai lăsat acolo? 
- Cum să te las acolo, Synkara? Erai în cușca cu lei... 
- Sunt un leu!
- A trebuit să fac asta și știu că și tu la fel făceai dacă

eram eu în situația ta. 
- Deschide ușa, Rebeka. 
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- Nu pot!
- Rebeka, hai, deschide. 
- Nu am să o fac. 
- Termină cu prostiile și deschide. Hai! Nu am timp de

pierdut!
- Synkara, nu vreau să îți deschid, pentru că știu că, dacă

am să o fac, ai să mergi după el. 
- Mereu am să merg după el când are nevoie, așa că

deschide, până nu deschid eu de una singură. 
- Încetează, nu ai cum să reușesti asta, iar eu nu am să

îți deschid. Nu vreau să pățești ceva. 
- Dacă stau aici, o să pățească el ceva și uite așa am să

fiu și eu afectată și atunci, crede-mă, că nimeni și nimic nu
îmi poate sta în cale, așa că, am să te rog frumos să-mi
deschizi. 

- Chiar dacă eu te las, sunt sigură că regele Gandylion
nu o să te lase să pleci de aici. 

- Cu el vorbesc eu și, așa cum vreau să te fac pe tine să
înțelegi că plecarea mea este importantă, așa am să-l fac și
pe el să înțeleagă. Haide, Rebeka, pierd timp și timpul este
esențial pentru Raven acum. 

În cele din urmă, Rebeka se lasă convinsă de cele spuse
de Synkara și deschide ușa celulei în care se află nibiriana.
Aceasta iese, o privește pe prietena ei și o strânge puternic
în brațe, apoi îi spune: 

- Mă bucur că mă înțelegi, chiar dacă uneori durează
ceva să o faci. 

- Promite-mi că ai să te întorci. 
- Promit! Mereu mă întorc și asta am să fac și acum. 
- Da, doar că... 
- Doar că, ce?
- Doar că… aș vrea să nu te întorci singură. 
- Cred că îți pot promite și asta. 
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Synkara o mai strânge în brațe pe Rebeka încă o dată,
apoi, o privește și, pe picior de plecare, îi spune: 

- Trebuie să îmi promiți și tu ceva. 
- Ce? 
- Vreau să îmi promiți că ai să-i oferi o șansă lui Xylon. 
- Nu știu despre ce vorbești. 
- Ohhh, ba da, cum să nu. Uită-te în ochii lui și ai să

înțelegi de ce îți spun să îi oferi o șansă. 
- Dar eu... 
- Tu promite și oferă șansa, atât. 
- Bine, promit... spune Rebeka pe un ton încet.
- Bun. Acum, unde îl găsesc pe Gandylion?
- L-am lăsat în grădina de vară, probabil este tot acolo. 
- Merg acolo, aaa… stai așa.
- Da, spune. 
- Să iei legătura cu planeta Coryona. Kolon și Bandylia

așteaptă un semnal. Apoi, cel mai probabil, te vor îndruma
spre un loc în care, în mod normal, ai să-i găsești pe părinții
mei, sigur Aurivia nu a dat de ei. 

- Sigur, Synkara!
- Aaa… și să nu uit. 
- Repede, Synkara, timpul trece, ai uitat? spune Rebeka,

răzând. 
- Ai dreptate. Caută-l pe Ondaron, îți amintești de el,

nu?
- Hmm, cred că da. 
- Bun, caută-l! Ultima dată, era pe o planetă, Șankira,

undeva departe în univers, în apropierea Coryonei, așa că
le-ai putea cere ajutorul celor de acolo. Sunt sigură că nu
ar refuza o confruntare cu Dyrion. 

- Sau cu Raven?
- Probabil a uitat de Raven, dar de Dyrion sigur își

aduce aminte, spune Synkara, râzând.
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După cele spuse, Synkara se îndreaptă cu pași repezi
spre grădina de vară, unde îl găsește pe Gandylion. Se
apropie de el, în timp ce în jurul taliei își strânge bine
cureaua, semn că este pregătită de o nouă confruntare. 

- Știam că o să îți deschidă, spune Gandylion,
întorcându-și privirea spre nibiriana care îi zâmbește. 

- Iar eu știu că ai să mă lași să plec, la fel cum ea m-a
lăsat să ies din celulă. 

- Ești sigură că vrei să mergi după el? 
- Mereu am să merg după el, Gandylion. De fiecare dată

când o să aibă nevoie de mine, am să fiu acolo pentru el. 
- După toate cele întâmplate, Synkara, cât de sigură?
- Sunt foarte sigură. Indiferent de ceea ce se întâmplă,

indiferent de câte vieți trăim sau în câte universuri ne
aflăm, o versiunea de-a mea mereu o să fie alături de el la
nevoie, știu că, undeva în sinea ta, mă înțelegi. 

- Of, draga mea, te înțeleg, dar tu, tu îți cunoști destinul. 
- Da, îl cunosc, sunt de acord cu tine, dar nu îl pot lăsa

în mâinile lui Dyrion. Nu pot lăsa răul să se apropie prea
mult de el, chiar dacă, în procesul ăsta, răul mă cuprinde
pe mine, nu îl pot lăsa singur în fața furiei lui Dyrion. Cât
despre destinul meu... știu că niciodată al meu și al lui nu
vor forma un întreg, dar, Gandylion, cum aș putea eu să-
mi arunc bunătatea din suflet, să las ura să mă cuprindă, să
devin ceva ce până și eu urăsc, dar cei din jurul meu, cum
să fac asta?

- Te înțeleg, copilă, dar nu vreau să ți se întâmple ceva,
inima mea de bătrân nu ar suporta să vadă una ca asta. 

- O să am grijă, Gandylion. Ai încredere în mine, așa
cum ai făcut-o de fiecare dată. 

- Ești sigură că nu este doar ceva de moment, că nu ai
instinctul acela al tău de a proteja?

- Dă-mi mâinile, Gandylion. 
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Regele cuprinde mâinile nibirienei și, după mulți ani,
aceasta îl lasă din nou pe Gandylion să vadă ce se petrece
în sufletul ei. Ochii îi sunt mov, praful de stele începe ușor
să se prindă în părul ei cel negru și lacrimile, lacrimile sunt
și ele prezente pe chipul la care Gandylion privește
nemișcat. 

- Draga mea... de ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai cerut
un sfat? 

- Un sfat? Ce sfat crezi tu că ar putea dezlega ceea ce
se petrece acolo? Un suflet nu îl poți comanda și nici
condamna, Gandylion, un suflet trebuie doar să îl înțelegi
și atunci și el îți va răspunde. Și, așa, poate ai să înțelegi
mai bine de ce am spus ceea ce am spus, de ce țin să ajung
acolo. 

- Ai luat toate amintirile cu tine, nu ai lăsat nimic în
urma ta. 

- Nu eram eu dacă le lăsam. Sunt ceea ce sunt astăzi
datorită lor, sunt cele care m-au format. 

- Știu, Synkara, dar ceea ce ai făcut tu nu cred că a fost
cea mai bună alegere. 

- Este alegerea mea, Gandylion, și, indiferent de cât de
tare dor unele din ele, până la urmă ele sunt cele care îmi
formează trecutul și de el n-am să fug niciodată. 

- Nu ți-a spus nimeni să fugi de el, nimeni nu poate fugi
de el. Eu îți dau doar un sfat… încearcă să pui lacăte pe
unele amintiri, nu are rost să le porți cu tine. Nu aș vrea să
te văd cum mergi prin viață cu un bagaj plin de amintiri
care nu îți folosesc. Păstrează-le doar pe cele care cu
adevărat te pot ajuta, nu te chinui cu altele… 

- M-am gândit de multe ori să fac asta, Gandylion, dar,
dacă renunț la una din ele, atunci îmi pierd partea bună,
dacă renunț la alta, atunci îmi pierd partea rea și atunci, te
întreb din nou, Gandylion. Cine sunt eu, fără părțile astea,
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implicit fără amintirile mele? Le-am pierdut o dată, nu
vreau să le pierd a doua oară și să trăiesc într-o lume
diferită, într-o lume în care nu sunt eu, cea reală. 

- Ești atât de reală, Synkara, încât uneori mi se pare că
ești prea reală, prea brută, prea transparentă când vine
vorba despre ceea ce ești tu cu adevărat. 

- Așa am fost mereu, Gandylion, și așa am să rămân
pentru eternitate, nu am să îmi doresc vreodată să fiu
altcineva. 

- Timpul trece, draga mea. Hai, fugi. Fugi și salvează-l,
dar salvează-te și pe tine. 

- Da, rege Gandylion!
- Am să trimit câțiva soldați cu tine. 
- Nu cred că este nevoie, asta ar atrage imediat atenția

lui Dyrion. 
- Dar... 
- Ai încredere în mine. Lasă-mă să merg singură, altfel

nu am șanse.
- Să te întorci repede. 
- Cât de repede pot! Să vorbești cu Rebeka, o să îți

spună ea ceea ce i-am cerut să facă, poate o ajuți, mai ales
cu găsirea părinților mei, pe care îi cunoști deja, ai văzut
că nu pot sta foarte mult într-un loc. Aaaa… și, Gandylion,
aș vrea să te mai rog ceva. 

- Spune. 
- Pregătește-ți trupele. A treia mișcare este din ce în ce

mai aproape în Războiul Pământului. 
- Și noi o să fim pregătiți pentru ea!
- Am plecat. 
Regele o cuprinde pe Synkara în brațe, apoi o sărută pe

frunte și îi spune:
- Ai grijă de tine, copila mea. 
- O să am!
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Synkara pleacă în grabă spre locația navelor din
Asanaga. Pasul acesteia este unul grăbit și neliniștea i se
citește pe chip, dorința de a ajunge cât mai repede se
observă și ea. Nibiriana ajunge lângă nave, deschide trapa
uneia dintre ele și intră repede. Privește pe geam și îl
zărește pe Gandylion, care stătea ca un părinte care își
privește copilul plecând, apoi, din spatele Rebekăi, Xylon
și Brishon vin lângă regele din Asanaga. 

- Crezi că o să reușească? întreabă Brishon.
- De data asta chiar cred că nu există ceva care să îi stea

în cale, răspunde Rebeka.
- Dar se vede că este secată de puteri. 
- Ai dreptate, Xylon. Este secată de puteri, fizic vorbind,

dar, vezi tu, Synkara mereu a fost diferită față de ceilalți
elevi ai mei, puterea ei a venit mereu din suflet, ceea ce a
ridicat-o de fiecare dată când a fost la pământ și, în
momentul de față, de sute de ani de când o știu pe Synkara,
niciodată nu am văzut o forță mai mare ca cea pe care o
are acum. Rebeka are dreptate, nu există ceva care să îi stea
în cale de data aceasta și am convingerea că Dyrion și-a
găsit, în sfârșit, nașul. Și în cazul în care ea va înțelege ceea
ce i-am spus și va face ceea ce i-am cerut, atunci Synkara
are acest război câștigat.

- Vorbiți despre… ?
- Alarion.
- Cred că am auzit câteva lucruri despre Alarion, dar nu

destul de multe. 
- Vino aproape și dă-mi mâna ta. 
Rebeka îi întinde mâna lui Gandylion și, astfel, acesta

îi spune povestea lui Alarion.
Cel care acum este rege al planetei Zertha, a fost, nu

demult, elevul meu și partenerul de luptă al Synkarei. Un
tânăr înalt, cu o privire caldă, care, de foarte multe ori, îi
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aducea zâmbetul pe buze Synkarei. Vine dintr-o familie
bună și respectată din Zertha, nu degeaba fiind ales rege al
ei cu mii de ani în urmă, acesta fiind și în cercul restrâns
de regi iubiți de popor și doriți câți mai mulți ani pe tron.
Alarion este singurul care a înțeles cu adevărat cine este
Synkara. În vremea în care erau elevii mei, după ore,
Alarion rămânea mereu de vorbă cu mine și îmi povestea
despre Synkara, despre ceea ce simte în privința ei și cum
crede el că este nibiriana și toate astea fără a se folosi de
trucurile învățate de mine pentru a te conecta la mintea sau
sufletul cuiva, pentru a afla mai multe. Și, dacă m-ai
întreba pe mine, Rebeka, Alarion a fost de departe ființa
cea mai potrivită pentru Synkara, dar, până și în privința
lui, a fost sceptică și mereu a pus sub semnul întrebării
toate cele pe care Alarion le spunea sau făcea. Ce-i drept,
nici el nu era un expert când venea vorba de a îi arăta
Synkarei ce simte cu adevărat, dar nici șanse multe nu a
avut. Acum este departe, pe planeta lui, Zertha, probabil el
este cel despre care ți-a spus de atâtea ori să te interesezi,
dar nu ai reușit. Planeta pe care o conduce are un scut al
invizibilității și foarte rare sunt momentele în care acesta
este dezactivat. Dar, exact cum spuneam, dacă el va face
ceea ce i-am spus, atunci o să ai ocazia în curând să-l
cunoști pe Alarion și, la fel ca mine, ai să îți faci o părere
bună despre el. Este un băiat foarte respectuos, silitor,
dornic de a face lucruri bune, nu îi place să vadă haos și,
mai mult decât atât, nu vrea să vadă că ființele la care el
ține sunt în pericol. Acesta este Alarion, pe scurt. 

După ce a fost conectat la mintea Rebekăi, Gandylion
o privește și spune: 

- Ai înțeles acum despre cine vorbeam? 
- Da. Și cred că ai dreptate, dacă se va întâmpla ceea ce

spui tu, și eu sunt de părere că Synkara are războiul
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câștigat. 
Cei doi, alături de ceilalți, privesc spre nava care se

ridică. Synkara își face ordine în gânduri, știe că o
bulversare a acestora ar putea duce la o mișcare greșită. Se
uită pe geam și privește spre universul infinit, care se
descoperă din ce în ce mai mult cu ridicarea navei în care
se află. Se apropie de geam, pune o mână pe el, trage aer
în piept și rostește: 

- Poate ai câștigat o luptă, dar nu și Războiul
Pământului. A treia și ultima mișcare începe acum! 

13: Războiul Pământului - A doua mișcare

157



Alexandra PREDA

158



13: Războiul Pământului - A doua mișcare

159

Capitolul I - Regretul.......................................................
Capitolul II - Lămurirea.....................................................
Capitolul III - Împletitura.................................................... 
Capitolul IV - Ruptura............................................................ 
Capitolul V - Dezamăgirea.....................................................
Capitolul VI - Domnia...........................................................
Capitolul VII - Impactul......................................................
Capitolul VIII - Revenirea..................................................
Capitolul IX - Întorsătura....................................................
Capitolul X - A doua mișcare...............................................
Capitolul XI - Revelația..........................................................
Capitolul XII - Momentul...................................................... 
Capitolul XIII - Sufletul războiului..............................................

CUPRINS

pag.     5
pag.   16
pag.   23
pag.   29
pag.   33
pag.   39
pag.   48
pag.   69
pag.   79
pag.   92
pag. 110
pag. 116
pag. 148




