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Num mundo onde homens e mulheres podem teleportar-se ao utilizar o ar, a terra e a água....u003cbr /u003eu003cbr
/u003eRaptado quando era bebé, Hakon foi criadou0026#xa0;pelosu0026#xa0;Terra, u0026#xa0;um povo fortalecido
pela terra em si. Sendo considerados seres piores que bestas, os guerreiros com garras nas mãos planearam uma
vingança contra osu0026#xa0;Alem, u0026#xa0;o povo do ar, por lhes terem invadido o seu território há séculos
atrás.u003cbr /u003eu003cbr /u003eHakon cresceu sabendo que eram um príncipe Alem, mesmo nutrindo um amor
pela família que o educou.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEnquanto Hakon busca a paz entre os dois povos em guerra,
a sua irmã Kara remove o disfarce de criada para revelar ser uma Princesa. Tudo o que ela conhece, incluindo a sua
relação com aqueles que ela considerava amigos, mudou.u003cbr /u003eu003cbr /u003eTanto Kara como Hakon
procuram trazer a paz perante estes conflitos violentos sobre a terra, antes que tudo o que eles amavam se destrua à
sua frente.
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