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Πολύ παλιά, πριν ακόμα γεννηθούν τα μισά από τα αστέρια που 
λάμπουν στον ουρανό και πριν τα βουνά αρχίσουν να ψηλώνουν 
για να τα πιάσουν, τη Γη κάλυπτε ένας απέραντος ωκεανός. Μια 
μέρα, κάτι περίεργο συνέβη στον απέραντο ωκεανό — μια αλλαγή 
τόσο ανεξήγητη και μεγαλοπρεπής, που της έδωσαν ένα πολύ 
ξεχωριστό όνομα: μετάλλαξη. 

Από αυτή τη μετάλλαξη γεννήθηκε η ζωή και δημιουργήθηκαν 
τα πρώτα ζωντανά πλάσματα — μικρότερα από έναν κόκκο άμμου, 
μικρότερα κι από την άκρη της βλεφαρίδας ενός ποντικιού. 





Ο χρόνος τούς φέρθηκε ευγενικά 
— αναπτύχθηκαν κι έγιναν όλο και μεγαλύτερα, 
όλο και πιο διαφορετικά μεταξύ τους.
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