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Fa molt temps, al mític regne de Kumandra,Fa molt temps, al mític regne de Kumandra,
els humans i els dracs convivien en harmonia.els humans i els dracs convivien en harmonia.

Però quan les forces malignes dels druun van emergir,Però quan les forces malignes dels druun van emergir,
els dracs es van sacrificar per salvar la humanitat els dracs es van sacrificar per salvar la humanitat 

i van desaparèixer per sempre. i van desaparèixer per sempre. 
Ara, 500 anys després, aquelles forces obscures Ara, 500 anys després, aquelles forces obscures 

han tornat i tot depèn de la Raya, una guerrera solitària han tornat i tot depèn de la Raya, una guerrera solitària 
que haurà de trobar l’últim drac llegendari que haurà de trobar l’últim drac llegendari 
per retornar la pau i la unitat al seu poble.per retornar la pau i la unitat al seu poble.
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Fa molt de temps, en un món anomenat 
Kumandra, la gent vivia en pau i harmonia amb els dracs.
 Però tot va canviar quan va arribar la fosca plaga dels 
druun, uns esperits que convertien la gent en pedra i  
que es multiplicaven i destruïen tot el que trobaven.
 Els dracs hi van lluitar amb coratge, però aviat només en  
va quedar un. Segons la llegenda, l’últim drac va transferir 
la seva màgia a una gemma i així va poder fer desaparèixer 
els druun. Aleshores, tothom va recobrar la vida. 
 Sense els dracs, el món va deixar de ser un lloc pacífic 
i el regne de Kumandra va quedar dividit en cinc terres 
diferents: Cua, Urpa, Espinada, Cor i Ullal.
 La Gemma del Drac va romandre a Cor, amagada 
dins d’una cambra secreta i custodiada durant segles i segles 
per la família del cap Benja.
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 Una nit, una jove guerrera que es deia Raya va entrar sigil·losament a l’antic 
temple de Cor disposada a arribar a la Gemma del Drac. Amb l’ajuda del seu millor 
amic, en Tuk Tuk, va aconseguir superar diferents trampes ocultes i va arribar  
a la cambra secreta. Quan ja era a prop de la pedra, va aparèixer el cap Benja.
 —No hi posaràs els peus, al cercle intern de la Gemma del Drac. Ni un dit, hi posaràs!
 La Raya va voler enfrontar–s’hi per intentar arribar fins a la pedra.
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 Però en Benja la va desarmar sense ni tan sols desembeinar l’espasa. 
 —Mec! —va fer en Benja, tocant–li el nas—. Has perdut, Raya.
 —N’estàs segur? —li va preguntar ella. 
 Aleshores, en Benja va veure que la Raya tocava el cercle intern de la Gemma 
del Drac amb un dit del peu! 
 —No et martiritzis, cap Benja —li va dir la Raya—. Ho has fet tan bé com has pogut.
 —No em martiritzo —va contestar en Benja—. I per a tu soc el pare o el ba. Ho has 
fet molt bé, goteta. Has superat la prova.
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 La Raya va respirar fondo i es  
va posar al costat del seu pare, dins 
del cercle. La pedra resplendia.
 —Oh! —va exclamar—. És 
l’esperit de la Sisu. 
 En Benja es va agenollar i la Raya 
el va imitar.
 —Durant generacions, la nostra 
família ha protegit la gemma —li va 
dir el seu pare—. Avui has passat  
a formar part d’aquest llegat.
 Es va omplir les mans d’aigua 
brillant de l’estany i després la va 
abocar amb cura sobre el cap de la 
Raya. Mentre tenia lloc la cerimònia, 
algunes gotes lluents van alçar el vol  
i van rodejar la noia.
 —Raya, filla meva i princesa  
de les terres de Cor: des d’avui 
ets guardiana de la Gemma  
del Drac. 
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 En Benja va dir a la Raya que creia que podien tornar a unificar Kumandra.
 —Hi ha una raó perquè cada terra tingui el nom d’una part del cos d’un drac. 
En el passat, havíem viscut tots junts en harmonia —li va explicar. 
 En Benja va decidir fer el primer pas: va convidar les altres tribus a Cor 
perquè tots es poguessin conèixer i menjar plegats. Quan van arribar, en Benja 
els va donar la benvinguda, però els altres caps dubtaven de les seves intencions.
 Aleshores, la Raya va clissar una noia de la seva edat i va prendre una decisió.
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 —Algú té gana? —va preguntar.
 Però no es va moure ningú. Llavors, l’altra noia va mirar la seva mare i, en veure  
que li feia que sí amb el cap, es va apropar a la Raya.
 —Em dic Namaari —es va presentar la princesa d’Ullal.
 —És la Sisu? —li va preguntar la Raya, mirant–se el penjoll que duia.
 Les noies es van posar a parlar de la seva passió pels dracs mentre creuaven el pont  
que feia de porta d’entrada a Cor. Amb la situació més calmada, tothom les va seguir.

9
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