Charmer Crist Creem

Charmer deste seu nascimento foi visto como um garoto prodígio, afinal, seus pais nada mais que são pessoas conhecidas e famosas pelo mundo, seu pai Hyro Crist é um Médico que já fez muito a favor da medicina, enquanto sua mãe, Jeniffer Creem, é uma Bióloga sempre estava voltada a novas descobertas. Por causa de seus pais serem grandes nomes e pessoas que se destacaram dos demais, logo seu Filho Charmer precisava seguir o mesmo caminho para a medicina, Biologia ou qualquer outro tipo de profissão bem vista pelos demais.
Por isso, seus pais decidiram agir deste sua juventude, se mudando para uma casa em uma floresta perto da cidade, o motivo da mudança, era para ensinar o máximo possível ao jovem Charmer, para que ele não tivesse distrações.
Mesmo Charmer recebendo a rigoroso ensinamento de seus pais e não tendo outras atividades para se distrair, Charmer começa a gostar de correr pela floresta todos os dias que o sol brilhava correndo sempre até o ponto onde sua mãe não conseguiria chamar Charmer para estudar ou fazer trabalhos domésticos. A cada dia que se passava mais longe era a distancia entre Charmer e sua pequena casa, Charmer cada vez mais, entrava cada vez na floresta densa, cada vez mais profunda e sem luz. Em uma dessas viagens ao interior da floresta, Charmer estava escalando uma arvore oca bem velha, ele subia com cautela em seus galhos para não cair, curioso para olhar como seria o topo daquela arvore, Charmer erga o pescoço até o topo da arvore, que para o azar dele, se depara com uma cobra venenosa, que em um rápido bote, morde o pescoço de Charmer, que o faz escorregar da arvore e cair com força no chão. Charmer corre em direção de sua casa chorando, com medo do que fez e com medo de seus pais nunca mais o deixarem sair de casa novamente. 
Ao chegar a sua casa, Charmer chama pela sua mãe, mas ela não estava em casa, Charmer entra em desespero, ele começa a pensar em alguma forma de fazer curar o veneno, e lembra que sua mãe lhe falou que caso algo se acontece de errado um estojo de medicamentos estaria em seu quarto. Depois de uma rápida procura, ele acha o estojo, e olhando entre os frascos, ele encontra um frasco que serve como veneno de cobra, Charmer aplica o antidoto em seu corpo esperando não ter problemas futuros.
Depois de várias horas, o não houve qualquer sinal de veneno de cobra em seu corpo, e sua mãe chegou acampainhada de seu pai, explicando que eles tinham ido um pouco a cidade para pegar mantimentos, e seu pai perguntou a Charmer se algo tinha acontecido, e Charmer mentiu para seu pai, dizendo que foi apenas um dia normal.
A próxima vez que Charmer saiu de casa, levou escondido consigo o Kit de sua mãe em sua mochila. E sempre que Charmer era picado ou mordido por algum animal venenoso, Charmer aplicava uma dose do medicamento adequado.
Depois de alguns anos, Hyro decidiu levar Charmer e Jeniffer a cidade perto de suas casas, seus pais estavam numa viagens de negócios enquanto Charmer decidiu passar o tempo na cidade conhecendo as lojas. Charmer estava andando pela calçada olhando por dentro das lojas através de seus espelhos grandes, e depois de alguns passos, Charmer se depara com uma grande loja de metais espalhados pela vitrine, era a loja do Ferreiro, ao entrar na loja Charmer fica fascinado pelas grandes obras que estava naquele lugar, Charmer nunca viu um jeito de modelar e criar tudo que sua mente pudesse imaginar.
Ao anoitecer, Charmer se encontra com seus pais, e conta para eles que seu sonho para carreira era virar um famoso Ferreiro


