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Tatãl sãu îi lãsase moºtenire un regat

mic, dar bogat, cu oameni inimoºi, unde

domneau pacea ºi buna înþelegere.

Laurian era iubit de supuºii sãi pentru cã

se îngrijea de treburile þãrii în aºa fel încât

sã îi mulþumeascã pe toþi ºi sã nu fie

nimeni nedreptãþit, oricine ar fi fost el.

Pentru pacea ºi bunãstarea regatului

sãu, mulþi oameni din alte pãrþi veneau

aici sã îneapã o viaþã nouã, departe de

locruile unde erau chinuiþi de stãpânitorii

acelor þãri. Aºa se face cã regatul cel mic

devenea din ce în ce mai puternic. Trãiau

aici creºtini, evrei, musulmani ºi alte

neamuri, þinãnd fiecare legea în care se
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nãscuserã fãrã sã se duºmãneascã unii pe

alþii.

Laurian, chiar dacã era botezat în

credinþa creºtinã ºi respecta credinþa

supuºilor sãi, nu credea în Dumnezeu ºi

considera Biblia o carte

depãºitã ºi lipsitã

de orice importanþã.

Zilele se scurgeau

fericite în micul

regat, pânã într-o

zi în care un

cãlãreþ întunecat,

cu calul numai

spume, ajunse la poarta cetãþii de scaun.
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Era solul temutului împãrat din Apus.

Acesta stãpânea peste trei þãri pe care le

înrobise dupã ce oºtile sale le fãcuse

aproape una cu pãmântul.

Acum împãratul îi cerea lui Laurian ca

el, împreunã cu toþi supuºii regatului sãu,

sã-i devinã robi. În vreme de trei zile avea

sã facã pregãtiri pentru a-l primi în cetate

pe el ºi armata sa.

Solul transmise acest mesaj

înfricoºãtor, apoi îºi întoarse armãsarul în

direcþia din care venise ºi dispãru într-un

nor de praf.

Laurian nu stãtu pe gânduri ºi chemã în

Sala tronului Sfatul înþelepþilor þãrii.
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El le transmise mesajul înnegurat pe care

tocmai îl primise, întrebându-i ce e de

fãcut.

Dupã un timp crainicii vesteau pe

drumurile regatului cã þara se

pregãtea de

Rãzboi.

Cele trei

Zile

Trecurã

Repede.
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