
L'univers és l'essència fosca del veritable cel estrellat 

"L'univers és el cel a l'inrevés, i la terra és un somni perdut en el temps. Això és pols, la forma 

més bàsica de vida complexa". 

Zeth una vegada va portar una vida senzilla. 

Estava lliure de consideracions, però avorrit en la seva monotonia. El seu propòsit es va centrar 

a acompanyar a la seva mestra, executar les seves ordres i complir amb les seves 

expectatives. 

Però un dia, en el profund del cor d'una masmorra, el mestre i l'aprenent van descobrir un 

artefacte conegut com El Cor de Naberius. 

A partir de llavors, la seva mestra va desaparèixer, deixant res més que una nota. 

"La teva tasca final; mostra'm la veritat i el significat d'aquest món". 

Aquests eren els records que ho mantenien despert, ho mantenien en marxa. Sabia que no 

tenia un altre propòsit. Sense el seu mestre i la seva missió, no era res. Res en absolut. 

Zeth va ser una creació gairebé perfecta, sense tot just falles. Funcionava i pensava com 

qualsevol ésser humà, o tan humà com podria fer-ho un ésser artificial. Però hi havia una cosa 

que ho allunyava de la perfecció. Sentiments com la felicitat, tristesa, ira, enveja o qualsevol 

altra emoció per al cas va ser el que el va detenir. 

— Les emocions poden portar-te a prendre decisions irracionals. En treballar, has de deixar 

totes aquestes coses a un costat. — Recorda tan vívidament a la seva mestra dient-li aquestes 

coses. 

Va sospirar i va deixar el vial que sostenia. L'alquimista el va posar en el seu respectiu porta 

vial. Va mirar cap a fora, cap al lloc fred, dur i implacable conegut com a Glacies. Va posar un 

braç sobre la taula i va donar suport a la barbeta en el palmell de la mà. El seu canvi de posició 

va fer que el tamboret que va fabricar es trontollés a causa del sòl irregular. Una ona de mareig 

el va colpejar. La seva visió es va tornar borrosa en una boirina brillant i policromàtica. Això va 

continuar amb un dolor punxant al cap, que va fer que s'emportés la mà lliure al front. Zeth va 

tancar els ulls. 

Les ocurrències d'aquests maldecaps s'havien tornat més comuns i ara ocorrien a un ritme molt 

més alarmant. Després de cadascun, sovint es trobava en un altre lloc, ja sigui amb un 

company molt preocupat al seu costat agitant les mans enfront de la seva cara o tirat en el sòl. 

No obstant això, havia començat a notar un patró. Cada vegada que es despertava en un lloc 

diferent, sempre semblava estar una mica més prop de Glacies. 

Però fins i tot quan era a les muntanyes dures i nevades, la sensació d'anhel mai semblava 

estar satisfeta. Encara més ara, una part d'ell se sentia perduda. Zeth va reflexionar per un 

moment; res en el que pogués pensar estava absent, llavors, de què prové la sensació punxant 

del seu nucli? 

La seva visió es va aclarir. Es va trobar parat no gaire lluny de l'entrada del seu campament. Va 

sentir que les seves cames es movien i aviat es va adonar que s'allunyava del campament. El 

seu rostre estava en blanc, buit de qualsevol emoció. Estava ple d'un desig, un anhel, un anhel 



necessitat que simplement havia de ser satisfet. Aquest sentiment se sentia molt similar a la 

culpa. 

No obstant això, no va tractar de detenir-se. Va acceptar el seu destí. La mort. 

Zeth va caminar penosament a través de la neu a una velocitat dolorosament lenta. Va caminar 

i va caminar durant el que van semblar hores. Amb cada pas, el sentiment de desig es feia més 

fort. 

Volia plorar i cridar. Tot això era massa frustrant. Va sentir que els seus ulls s'humitejaven d'ira, 

però no es va atrevir a plorar. Déu no permetia que les llàgrimes es congelessin en el seu 

rostre. 

Era avui el dia? Moriria? 

Mentre continuava caminant, la seva respiració es va tornar pesada. Les petites glopades d'aire 

que apareixien en l'aire gèlid es van fer més grans, amb intervals més llargs entre cada núvol. 

Llavors, ho va veure. Costelles gegantesques, enormes, que jeien en la neu. Ara sabia el que 

anhelava. 

El cor de Durin. 

En el profund del cor de Zeth, sabia que aquest dia succeiria aviat. S'arruïnaria i es corrompria 

com Durin, la creació anterior de la seva mestra. Se suïcidaria i deixaria que la seva còpia 

fallida visqués sota el seu nom, usés la seva roba, fes el seu treball i fos ell. Prendria el lloc de 

l'original. Però fins i tot llavors, els motius de la còpia eren purs. Anhelava experimentar l'alegria 

d'experimentar la vida, viure entre els humans i viure sota un nom amb amics i parents. 

El seu ritme lent es va convertir en un esprint. La neu va volar de sota les seves sabates 

darrere d'ell. Necessitava ser allí, ara. 

Zeth va reduir la velocitat, per a entrar al lloc on descansaven les restes més importants de 

Durin, el gran drac verinós. Es va doblegar i va posar les mans sobre els genolls per a 

recuperar l'alè. Quan va mirar cap amunt, va veure una mica més que el cor. 

Es va veure a si mateix. 

El projecte fallit, o el segon Zeth, estava davant ell. Els dos es van mirar durant una llarga 

estona, enfront del cor rosat i palpitant. 

El veritable Zeth va caminar cap al cor i va allargar la mà. Va dubtar per un segon i va mirar la 

seva còpia com si necessités tranquil·litat. Ell només li va retornar la mirada. 

Zeth es va deixar corrompre per l'antic drac. El verí va recórrer el seu cos i va contaminar la 

seva sang. La marca de naixement daurada que descansava en el seu coll es va tornar rosa 

magenta. Va mirar la seva còpia i va assentir. El segon va enlairar i va sortir del lloc de 

descans. 

Es va mirar les mans, l'efecte del qual havia fet ara estava assimilant. Se sentia fastigós, 

repugnant, vil. La culpa i el penediment li van regirar l'estómac. Zeth es va sentir malalt. Tant, 

tant malalt. El ros va caure sobre les seves mans i genolls, i va vomitar. 

Va veure imatges mentals de Niorni en ruïnes, o tal vegada era l'antic continent després de la 

gran catàstrofe, és igual, tot seria la seva culpa.Sabia el que havia de fer. 

“Posa fi a això.” 



“Assumeix la responsabilitat.” 

Es va aixecar lentament i es va netejar el vòmit restant de la comissura dels llavis. Va sortir de 

la cova i va caminar fins al petit llac a l'oest de Glacies. 

Zeth no es va molestar a moure's ràpid. Va mirar al seu voltant. Abans, l'alquimista no es 

preocupava massa pel paisatge quan no estava pintant o dibuixant. Però, per què es veia tan 

bell ara? Va ser perquè les petites coses importen més abans de morir, o va ser perquè no 

s'havia molestat a apreciar-les abans?A mesura que s'acostava al llac, va saber el que 

necessitava fer. Saltaria a les gelades aigües i s'ofegaria. 

Les puntes de les seves sabates es van acostar a les aigües gelades.Però, no podia moure's. 

Es va quedar gelat, incapaç de fer un pas més. 

— És un instint de supervivència?— Ell es va preguntar. Però ara no era el moment de 

reflexionar sobre el clima, fora instint o no. Necessitava fer el treball. 

“Només fes-lo.” 

Va sospirar pel que sabia seria l'última vegada i va saltar, enfrontant a la por. 

Feia tan maleït fred. Feia mal, feia molt de mal. L'aigua sota zero mossegava la seva pell, li 

cremava. Encara que el llac semblava petit des de la superfície, segur que era profund. Es va 

enfonsar fins al fons, deixant que les aigües gelades reclamessin un altre cos. L'aigua va 

esmussar els seus sentits i el va fer sentir com si estigués embolicat en una abraçada sufocant. 

No podia lluitar, ni respirar. Va sentir com si el seu pit anés a explotar. Li feia mal el cap per la 

falta d'oxigen. El fred el paralitzava, estava acabat. 

Però encara se sentia culpable. Va sentir pena. Va lametar que Alynn ho estranyi i es pregunti 

on va ser el seu benvolgut germà major. Va lamentar que Evelyn no tingui a ningú a qui acudir 

a la recerca de consell. Però, sobretot, lamentava no haver pogut acabar mai la seva última 

tasca. 

Fins i tot mentre s'ofegava en les aigües gelades, va començar a plorar. Va intentar sanglotar, 

però només va empassar aigua salada. Feia tant de fred, massa fred. Es va penedir, encara 

que havia de fer-ho. Sabia que en algun lloc, la seva mestra l'estava veient suïcidar-se. Estaria 

molesta o simplement sacsejaria el cap amb decepció? Va recordar com solia deixar que els 

seus sentiments s'interposessin en el seu camí i sempre el renyava per actuar precipitadament. 

Però ara, no importen. 

De sobte, es va sentir càlid. La pressió de l'aigua gelada s'havia anat. En canvi, se sentia com 

si estigués surant. Qualsevol dolor o incomoditat que va experimentar abans ara s'havia anat, 

per a ser oblidat. 

Zeth volia sentir-se així per sempre. 

— És així com se sent la mort? — va pensar per a si mateix. 

— Sí que ho és. — Va respondre a la seva pròpia pregunta. 

"L'univers és l'essència fosca del veritable cel estrellat, i la terra són els records acumulats del 

temps i les vides. 

El guix: aquest ets tu. La terra és on l'alquímia obté el seu nom, i és la base de tota la vida. I 

aquest... Aquest és el nou naixement." 



 


