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Vaasa, początek marca 942r. 

Zielone proporce łopotały na północnym wietrze, jak gdyby sama Meris przypominała o tym, 

że nadchodzi sezon wypraw, i - gdy tylko rozszalałe od sztormów morze się uspokoi - będą mogli 

wypłynąć. Przy zacumowanych długich łodziach uwijali się ludzie, gdzieś było słychać pokrzykiwania 

jednego ze styrsmanów, wydającego proste i krótkie rozkazy, w innym miejscu żeglarze wprowadzali 

właśnie na pirs statek handlowy, który zaryzykował podróż przez wiosenne burze. Spomiędzy chat 

mężczyźni wytaczali beczki pełne solonych śledzi, strofrując urwisy przemykające im między nogami. 

Część kobiet wraz z najstarszymi członkami społeczności naprawiała sieci przed planowanym na 

kolejny dzień wypłynięciem.  

Dźwięki stolicy klanu Falarskad dobiegały aż na wzgórze, gdzie wznosiła się jarlowska 

siedziba. I chociaż stojąc przed dębowymi wrotami Narfidr Lafeson czuł na plecach gorące promienie 

wczesnowiosennego słońca, odnosił wrażenie jakby miał zaraz wejść w mrok tak gęsty, że nawet 

światło nadziei nie potrafiło go rozbić. Zaklął pod nosem, poprawiając płaszcz bogato obszyty lisim 

futrem, roztarł zmarznięte dłonie. W końcu naparł na drzwi, by wpuścić do środka chociaż trochę 

świeżego powietrza i, nim przybędą hirdmani i styrsmani z każdego z zakątków półwyspu, spróbować 

wyciągnąć jarla z niespokojnych odmętów jego własnego umysłu. 

*** 

Thorolf wziął głęboki wdech, po czym wypuścił powoli powietrze z płuc i spokojnym, pewnym 

krokiem wszedł do środka. Sala główna długiego domu jarla Kveldulfa niezmiennie przypominała mu 

z wyglądu ogromną, pozbawioną pokładu długą łódź, którą jakiś olbrzym dla zabawy odwrócił do góry 

dnem. Łukowate wręgi, szkielet krokwi, na których osadziły się ciemne od starego popiołu i kurzu 

pajęczyny, pokrywając większość zakamarków miękkim, czarnym woalem. Ściany, ozdobione skórami 

zwierzyny łownej i tkanymi misternie kolorowymi gobelinami, dziś już nieco przygasłymi ze starości. 

Na środku, jak należało, płonęło palenisko, otoczone z boków ławami. Za paleniskiem natomiast, na 

niewysokim podwyższeniu, tuż pod wiszącą na słupie ogromną, zielono-czarną tarczą, stało wysokie 

krzesło, gdzie z oparcia i podłokietników szczerzyły na niego szable rzeźbione w drewnie dziki. 

- Thorolf Olvirson, panie – usłyszał gdzieś z prawej strony tronu głos, który zdecydowanie do 

jarla nie należał. Nie czekając na dalsze zaproszenia, Thorolf ominął palenisko, podszedł do 

podwyższenia i skłonił głowę w geście szacunku w stronę postaci siedzącej przed nim. 

Jarl Kveldulf Bjalfeson, pan półwyspu Falarskad, wyglądał jeszcze gorzej niż paręnaście dni 

temu, gdy całą drużyną zebrali się na halvtingu wiosennym. Niegdyś jasne i twarde spojrzenie teraz 

zapatrzone było w jeden punkt w przestrzeni, zamyślone, przesłonięte mgłą. Cienie pod oczami 

pogłębiły się, jak gdyby jarl nie spał już któryś dzień z rzędu. 

- Przedstaw swoją sprawę, hirdmanie – i znów ten głos. Thorolf kątem oka dostrzegł postać, 

stojącą po prawicy jarla. Widział już tego człowieka, na halvtingu. Jarl go wtedy przedstawił, pamiętał 

jak jego smukłe i wąskie palce wędrowały po mapie. Nie był z drużyny. Jak on się nazywał?... 

- Jarlu, złożyłem już pisemny raport w tej sprawie, wspominałem o tym również podczas 

ostatniej rozmowy, jednak nie doczekałem się żadnej odpowiedzi… – od razu skarcił się w myślach. 

Nie był to najlepszy sposób na rozpoczęcie rozmowy. 
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Odpowiedziało mu milczenie, przedłużające się niemiłosiernie milczenie. I kiedy już wydawało 

mu się, że odejdzie z niczym, jarl jakby ocknął się, zamrugał oczami i spojrzał na Thorolfa, jakby go 

widział pierwszy raz w życiu. 

- Olvirson? – spytał ze zdziwieniem nieco zachrypniętym głosem. – A co ty tu… - człowiek 

stojący obok nachylił się do niego i wyszeptał kilka słów. Thorolf nie zdołał wychwycić jakich, łamiące 

się polana w palenisku skutecznie zniweczyły jakiekolwiek próby podsłuchania. Jarl zmarszczył brwi i 

hirdman już wiedział, że wyjdzie z niczym.  

– Nie mam czasu na te brednie, Thorolfie. Są roztopy, jesteśmy w górach, to normalne, że ludzie 

czasem znikają pod lawiną. Radzę ci zająć się poważniejszymi sprawami, jak choćby podziałem 

żywności na przednówku, zamiast zastanawiać się gdzie zniknęła banda gąb do wykarmienia. – Thorolf 

otworzył usta, jednak błysk w oczach jarla połączony z pogłębiającą się zmarszczką między brwiami 

sprawiły, że zamknął je, skłonił sztywno głowę, mrucząc pod nosem „tak się stanie, jarlu”. 

- Wynoś się, Olvirson. 

I Thorolf się wyniósł. Razem z przeświadczeniem, że coś stanowczo jest nie tak, jak być 

powinno. 

*** 

Stajnia przy jednym z dwóch zajazdów znajdujących się w Vaasie pachniała intensywnie 

słomą, ciężką wonią końskich odchodów i czymś jeszcze, czego Thorolf nie umiał doprecyzować i 

szczerze mówiąc - nie chciał. Po wizycie u jarla długo chodził po porcie z niespokojnym sercem. W 

tym roku ani on, ani jego ludzie nie zawitają w Vaasie, by wypłynąć wraz ze styrsmanami na letnie 

rajdy. Mógł jednak z nimi pomówić, poradzić się i zorientować w sytuacji innych części półwyspu. 

Miał nadzieję, że to pomoże, że to, co usłyszy, uspokoi go… ale nie pomogło - źle się dzieje w 

dziedzinie Falarskadów.  

Gdzie są młodzi dziedzice, gdy ich potrzeba, przemknęło mu przez myśl. Dwójka nie wróciła 

z zeszłorocznej wyprawy łupieżczej do Talsoi, ich statek - Súnnvíðir  - ostatnio był widziany w zatoce 

Retten w północnym Tryncie. Wszyscy wiedzieli, że dzieci Sigrun - pierwszej nałożnicy Kveldulfa - 

miały zaszczepioną przez matkę miłość do Przedgórza, z którego pochodziła. Pozostała dwójka, 

dowodząca Beittar Brunir - oddziałem klanowych berserków - wypłynęła jeszcze jesienią, i chociaż 

wszyscy odradzali potomkom Jorunn ten pomysł, to, jeśli wierzyć listom, udało im się dotrzeć 

bezpiecznie do Telbii. Teraz nie było więc ani w Vaasie, ani na półwyspie, żadnego żywego potomka 

jarla. Jeszcze dwa lata temu można by liczyć nowonarodzonego syn Kveldulfa - dla odmiany 

spłodzonego z prawego łoża, z jego młodziutką żoną - jednak dzieciak zmarł krótko po narodzinach, a 

wraz z jego śmiercią jarl podupadł na zdrowiu. Dziecku rzecz jasna nadano imię, ale Thorolf nie mógł 

sobie go przypomnieć. Pamiętał za to niewielki kurhanik, na którym złożyli z żoną dary. To 

wspomnienie wywoływało w nim dziwny niepokój i paranoiczne myśli o tym, co sam by przeżywał, 

gdyby stracił któregoś z synów.  

Jego rozmyślania przerwał trzask drewna uderzającego o framugę drzwi.  

*** 
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Lisi płaszcz znalazł Thorolfa, gdy ten szamotał się z klamrą popręgu. Ewentualnie to złośliwa 

szkapa właśnie się nadęła, sprawdzając jego cierpliwość. W momencie, gdy mężczyzna otworzył 

drzwiczki do boksu, hirdman przypomniał sobie jego imię. Narfidr Lafeson. Siwak na widok obcego 

gwałtownie puścił parę pyskiem i w tym samym momencie klamra przeskoczyła na skórzanym pasie. 

Thorolf odetchnął, ostrożnie w duchu dziękując za ten uśmiech losu, i już miał zapytać przybysza czego 

chce, gdy ten wyciągnął w jego stronę sakwę.  

- Ale… Co to? - Spytał i już miał otworzyć pakunek, gdy Narfidr położył dłoń na jego 

nadgarstku, powstrzymując go od rozsupłania rzemieni.  

- Nie tu. Nie teraz - powiedział z uprzejmym uśmiechem. - Otwórz sakwę, gdy powrócisz do 

swego domu, thralle rozpalą duży ogień, żona zagrzeje łoże, a dziatwa będzie już spać. Znajdź chwilę, 

gdy będziesz sam.  

- To wciąż nie daje mi odpowiedzi, c o  t o? - Powtórzył z naciskiem, i chociaż był ciekaw 

zawartości sakwy, dał szansę doradcy jarla na wyjaśnienia. 

- Coś, co pomoże Tobie i twoim ludziom, ale również ludziom tej ziemi. 

Słysząc te słowa Thorolf zmarszczył brwi, a w jego głowie pojawiło się tylko więcej pytań. 

Zanim jednak je wypowiedział, Narfidr kontynuował: 

- Nie. Nie jestem kapłanem ani czarownikiem - uśmiechnął się ciepło. - Robię co mogę, by 

wspomóc jarla, ale choroby, która go dopadła, nie uleczę. Ty zaś jesteś lojalny, wiele słyszałem o twojej 

rodzinie. Ty i jarl pochodzicie z tych samych terenów, północ półwyspu wydaje na świat ludzi 

honorowych i silnych. Może tobie uda się coś w końcu zmienić - wraz z ostatnimi słowami cofnął dłoń.  

- I co mam z tym zrobić?  

- Dobrze wykorzystać – mężczyzna zaśmiał się i pogłaskał siwka po chrapach. - Wierzę, że ci 

się to uda. Nie bez powodu nazywają cię Thorolf Slaegur. 

Po chwili Narfidr po raz ostatni przesunął dłonią po końskim pysku a następnie opuścił stajnie, 

pozostawiając hirdmana z sakwą w dłoni i morzem pytań.  

*** 

Kilka godzin później przeciągłe nuty rogu sygnałowego wyrwały Narfidra z niespokojnego snu. 

Potrzebował dłuższej chwili, by odnaleźć się w czasie i przestrzeni, a na pewno nie pomagały w tym 

skowyczące i ujadające psy, które odezwały się w całej Vaasie. Jego własny kocur - chociaż co dnia 

powątpiewał w to, że kot może należeć do kogoś - zjeżył sierść z dzikim sykiem i wskakując na belki 

pod powałą osypał mu na nos garść kurzu i trocin. Szybko rozróżnił nawoływania wartowników od 

zaniepokojonych okrzyków ludzi.  

- Mgła! Mgła od północy!  

Mgła? Przez chwilę wciąż nie rozumiał. Wiatr dął jak szalony, tak, że pomiędzy oflisami na 

ścianach chaty co jakiś czas wpadały zimne podmuchy, wbijajace się w odsłoniętą skórę dłoni jak 

szpile.  

- Mgła! 
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Po chwili zrozumiał. Odnalazł się na nowo w sytuacji, skojarzył fakty. Zaklął siarczyście i 

wydobył nogi spod sterty kocy i futer. Kolejną wiązankę rzucił, gdy okazało się, że - co wielce 

zaskakujące - jego buty są w środku zimne i wcale nie zachęcają do wyjścia z domu. Na etapie otulania 

się szczelnie płaszczem rzucił jeszcze spojrzenie wystraszonemu futrzakowi drącemu pysk pod sufitem, 

a potem wyszedł. Miecz zostawił, bo jeśli to była ta sama mgła, o której raporty schodziły do nich z 

całego Falarskad, to broń mu się na nic nie przyda. Właściwie nie miał jeszcze pojęcia, co może pomóc, 

ale od czego są mądrzejsze od niego głowy i boskie wsparcie?  

Drzwi trzasnęły za nim, w tym samym momencie niebo przecięły błyskawice. Burza szła od 

północy, towarzysząc dziwnej mgle - występowały razem, choć prawa natury kazały im żyć osobno.  

Kot pofurczał jeszcze chwilę dla dodania sobie odwagi, po czym zeskoczył z belki wprost na 

stolik, zrzucił sakiewkę z rzeźbionymi kośćmi i smyrgnął pod łóżko, gdzie miał nadzieję, że nic go nie 

dorwie.  

*** 

Nad Vaasą unosił się dym. Nocna burza przez kilka godzin cięła błyskawicami i zimnym 

deszczem niebo w odcieniach granatu i fioletów. Ciężka mgła towarzyszyła jej aż do świtu, gdy obie 

spłynęły na wschodnie wybrzeża, na przekór dmiącym podmuchom wichru. Obyło się bez ofiar, a sami 

mieszkańcy teraz dorzucali zdrowo do ognia, by odgonić upiorny niepokój, który towarzyszył całemu 

zdarzeniu.  

Gdy tylko słońce wychyliło się zza horyzontu, wszyscy doradcy jarla spotkali się w głównej 

sali siedziby klanu. Rzeźbione siedzisko jednak pozostało puste, dzicze łby na podłokietnikach 

szczerzyły się do nich, a nierówno ułożone wilcze futro wskazywało, że nikt nie odważył się nawet 

podejść w to miejsce. Narfidr mimo, że dwoił się i troił, nie uzyskał żadnej odpowiedzi ani od kapłanów, 

ani czarowników - od kiedy zabrakło gothiego, w tym mistycznym stadzie brakowało przewodnika. 

Jedyne co osiągnęli po długiej dyspucie, było puszczenie wici na północ i przepatrzenie traktów - by 

sprawdzić, czy ktoś nie został ofiarą tego dziwnego zjawiska. I chociaż miał złe przeczucia, w duchu 

wiedział, że Olvirson dotrze bezpiecznie do domu.  

 

*** 
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Silbrokk, połowa kwietnia 942 

Wozem zakolebało na jednej z błotnych kolein. Z roku na rok stan drogi się coraz bardziej 

pogarszał i nikt wciąż nie widział sensu, by w nią zainwestować. Oczywiście, to nie był główny trakt, 

ale skrót pokazany jej przez miejscowych. Rzadko też korzystała z tej drogi, bo wiedziała, że bez 

przewodnika łatwo zabłądzić w miejscowych lasach. Ach, ile by dała za towarzystwo młodego Svena 

z faktorii… Najlepszy przewodnik jakiego miała w życiu, może trochę zbyt staroświecki, ale znał się 

na rzeczy.  

W ośkach coś zaskrzypiało, gdy konie spróbowaly zrobić kolejny krok, zabrzęczały sprzączki 

przy uzdach, drewno jęknęło, pracując i walcząc z prawami fizyki. Ormiga zaklęła ostro i głośno, 

budząc tym samym drzemiącego obok niej na koźle krasnoluda.  

- Ani drgnie! Nosz co za…! 

- Nie ma co się denerwować. - Uspokoił ją brodacz przeciągając się i ziewając. - Zaraz 

wyciągniemy furmankę z tego błota i pojedziemy dalej.  

- Z tym obciążeniem daleko nie zajedziemy. Bez urazy oczywiście.  

- Ja się obrażony nie czuje. - Zaśmiał się brodacz i obrócił się w stronę ukrytych pod plandeką 

pakunków. Pakunków, które przynajmniej w części chrapały na trzy głosy. - Dobra kompania, 

ruszać zady! Robota jest! - Huknął.  

Wystraszone szkapy szarpnęły łbami chcąc iść do przodu, ale Ormiga zdążyła ściągnąć wodze 

i powstrzymać je przed tym pomysłem. Wozem i tak szarpnęło, a drewno ostrzegawczo jęknęło, grożąc, 

że zaraz rozpadnie się na luźne deski i tyle z przyjemnej przejażdżki, o wiele mil za daleko od celu. 

Brodacz uśmiechnął się przepraszająco a potem cisnął w chrapiące dalej pakunki małym 

kamykiem.  

- Co…? 

- Jak…? 

- Dlaczego…? 

Trzy głowy wyłoniły się spod płótna i wygrzebały spomiędzy pakunków i kocy. Ormiga dałaby 

sobie rękę uciąć, że chrapiący chórek i jej towarzysz to bracia, albo bliska rodzina - może kuzyni? Byli 

do siebie bardzo podobni - jak to krasnoludy - i mieli te same paciorki z przedstawieniem jakiegoś 

dziwnego zwierzęcia zaplecione w brody. Głosy też mieli podobne. Nawet kilty nosili w tych samych 

barwach. Wszyscy czterej zeskoczyli w błotnistą drogę, a ten, który jej towarzyszył, oparł się o burtę 

furmany, przeważając ją na jedną ze stron, i dźgnął palcem w jeszcze jeden drzemiący tłumok.  

- Panie grajek, pobudka. Trzeba wóz wyciągnąć z błota i odciążyć go chociaż trochę, póki nie 

wyjdziemy na lepszy trakt.  

Skald stanowczo nie wyglądał na zachwyconego wizją wyjścia spod koca, ale bez zbędnego 

gadania dołączył do pozostałej czwórki pasażerów. Jak na skalda był mało gadatliwym towarzyszem 

podróży. Wzrok miał zmęczony, ale można było to bez problemu zrzucić na karb nienajlepszych 

warunków pogodowych, przemoczone buty i kwietniowy opad deszczu ze śniegiem.  Powożąca kobieta 

zatrzymała z przyjemnością na nim spojrzenie. Mogła narzekać na wiele rzeczy w życiu, ale na pewno 
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nie na to, że bogowie poskąpili jej przyjemnego dla oka towarzystwa. Tylko czemu teraz, gdy już piąty 

krzyżyk jej wisiał na karku i dla nich wszystkich była już za stara na to wszystko? A szlag by to. 

Zarówno krasnoludy jak i fiordyjczyk, ślizgając się w błocie, naparli na wóz. Z drugiej strony 

konie grzebały kopytami, próbując ruszyć furmanę. Wymagało to kilku prób, jednak w końcu koło 

uwolniło się z błota z mlaśnięciem i skrzypiąc potoczyli się dalej. Mężczyźni szli za wozem, 

rozmawiając, podczas gdy ona sama skupiła się na lawirowaniu pomiędzy grząskimi odcinkami drogi 

a tymi ubitymi. Dopiero gdy wyjechali na równijeszy odcinek drogi, spojrzała jak się miewa jej ostatni 

pasażer.  

Tak jak trzej młodzi - a przynajmniej tak o nich myślała, chociaż pewnie przebijali ją dobrze o 

setkę -  mieszkańcy podziemi mogli być braćmi, tak ten opatulony futrami mógł być ich ojcem. Skronie 

miał już posiwiałe, ale włosy i brodę zadbane i schludnie zaplecione. Spał, a na jego skroniach perlił 

się pot wywoływany przez gorączkę. Na co większych wybojach krzywił się z bólu, nieświadomie 

sięgając do unieruchomionej w łupkach nogi. Paskudne złamanie… Na szczęście w Nytthord mają 

porządna volvę, co prawda ciut za młodą i za ładną jak na jej osobisty gust, ale znała się na swoim 

zawodzie i na szczęście nie oglądała za chłopami za bardzo.  

Ormiga zatrzymała wóz, pozwalając wrócić nań pasażerom, gdy wrócili na ubity trakt, po czym 

popędziła zwierzęta. Miała nadzieję, że dotrą do Silbrokk przed zmrokiem, albo chociaż przed północą. 

Nienawidziła powozić po ciemku.  

*** 

Zawartość kufla była gorzka i smakowała gryką i chyba trochę miętą. Ciekawe połączenie, 

podsumował Hrafn, przyglądając się swojemu odbiciu w płynie. Bycie skaldem miało wiele zalet, a 

jedną z nich był darmowy napitek do każdej opowieści. 

- I co było dalej? - Spytał jeden z urwisów siedzących przy palenisku. Wspomogły go szepty 

bardziej nieśmiałych rówieśników.  

Hrafn nie odpowiedział dziecku, skupiając wzrok na kobiecie, która właśnie przekroczyła próg 

karczmy. Słońce świeciło jej w plecy, sprawiając, że nie widział jej oblicza, ale doskonale wiedział kim 

ona może być.  

Volva.  

Upił kolejny łyk piwa, obserwując nieznajomą. Czasem bywało tak, że wiedział, że kogoś nie 

będzie lubił -  i doskonale wiedział, że on i miejscowa wiedząca nie zostaną przyjaciółmi. To było 

przeczucie… A może doświadczenie? Jakimś cudem wszystkie te wiejskie baby, pachnące skisłym 

serem i suszoną pokrzywą go nie cierpiały. A czynili to samo, uczyli prostych ludzi o woli bogów i 

słusznych starych prawach, którymi powinni się kierować. Może zawiniło w tych relacjach to, że tym 

staruchom wydawało się, że pozjadały wszystkie rozumy, były dumne i uparte? Nie to, żeby on nie był, 

ale nie słynął z autorefleksji i dostosowywaniu z niej wniosków. 

- No co było daleeej? - Do głosu chłopca dołączyły kolejne.  

- Ach. No tak - zreflektował się skald - Wyrd uchylił drzwi, gdy usłyszał stukanie. Postąpił 

bowiem tak jak święte prawa prawią: Nie odprawisz potrzebującego od drzwi, poratujesz go 

ciepłym kątem do spania i jadłem, chyba, że śmierć to na twoją rodzinę by sprowadziło.  
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- A tam był potwór!  

- Nie. Był tam człowiek, wędrowiec o szatach splamionych krwi... 

- A za nim potwór! 

Hrafn zmierzył dzieciaka wzrokiem. Miał na oko z sześć, może siedem lat, i widoczną w oczach 

typową dla tego wieku żądzę przygód i zbawiania świata przez strasznymi monstrami. Pozostawało 

mieć nadzieję, że rodzice wybiją mu tak bzdurne pomysły z głowy, jak na przykład zostawanie łowcą 

potworów czy poszukiwaczem skarbów. Tacy źle kończyli, zwłaszcza tu, na Fiordzie, gdzie cywilizacja 

nigdy nie zaglądała, a dzikie ziemie stworzyły twardych ludzi i jeszcze twardsze potwory. W myślach 

machnął na to ręką. Może faktycznie są za młodzi, by słuchać o Świętych Prawach i  mistycznych 

konsekwencjach, w które już nikt nie wierzył. Oto cena postępu i cywilizacji. Ciekawe kiedy ludzie 

pomyślą, że są potężniejsi od bogów z tą ich nową technologią. Ciekawe kiedy powrócą myślą do 

niezależności. Ciekawe kto jeszcze pamięta o Imperium. Ciekawe… 

Rozmyślania przerwał mu kobiecy głos. 

- Nie było tam żadnego potwora - to volva podeszła do nich gdy się zamyślił - był nasz 

wędrowiec. Nazywał się Arnor, a krew, która plamiła jego kubrak należała do jego sąsiada. Tak 

jak prawo nakazuje, Arnor mógł przyznać się do swego czynu w pięciu mijanych domostwach, 

jeśli podejrzewał, że w pobliżu są krewni zabitego. Dom Wyrda był piątym z kolei. Wyrd 

ugościł go pod przysięgą, że ten zaczeka u niego na sprawiedliwy sąd, i że nie wyda go w ręce 

krewnych zabitego. Wiecie dlaczego?  

- Bo kto samosądu dokona ten sam tak zakończy żywot. - Mruknął niezadowolony dzieciak, 

najwyraźniej historia bez potwora nie miała sensu.  

- Dokładnie, a teraz zmykać urwisy. Idźcie się pożegnać z panią Ormigą i krasnoludami. 

Wyjeżdżają już.  

Hrafn nie zdążył zaoponować, historia najwyraźniej zostanie niedopowiedziana. Trudno, ich 

strata. Wyciągnął się za to na ławie wygodniej i upił łyk piwa, przyglądając się volvie. Oblicze 

widoczne spomiędzy pasm materiału miała wyjątkowo młode. Nie pachniała też skisłym serem, nie tak 

jak jej poprzedniczka, stara…  

- Zostajesz, skaldzie? - Głos miała delikatnie ochrypły, ale przy tej pogodzie to nie było dziwne.  

- Zostaję.  

Mógłby przysiąc, że się skrzywiła, ba, dałby sobie za to rękę uciąć. No tak, on nie lubił wiedźm, 

a one nie lubiły jego.  

- Ormiga obiecała zabrać krasnoludy do ich najbliższego dużego punktu handlowego. Ten ze 

złamaną nogą nie był w najlepszym stanie, a ponoć tam będą mieli jak sprowadzić go 

bezpiecznie do ich podziemnych korytarzy. O ile nie wyzionie ducha po drodze.  

- Zrobiłam co mogłam, by ustabilizować jego stan. Gorączka go nie zabije, ale nie mogę obiecać, 

że przeżyje.  

- Każdy kiedyś musi umrzeć. - Zaśmiał się ponuro Hrafn. - Na każdego przychodzi w końcu 

pora.  
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Volva obdarzyła go tylko chłodnym spojrzeniem i wyszła, zostawiając go z myślami o starych 

dobrych czasach oraz nadzieją, że dobre czasy jeszcze nadejdą, a ludzie chętnie będą się uczyć tego, co 

niosą stare opowieści. Bo teraz rzadko kto doceniał mądrość tych, co niosą wiedzę i doświadczenia 

przodków w słowach. Woleli zaufać temu co nowe, przepełnione potężną magią, która wychodziła 

jednak spod rąk śmiertelników.  

*** 

Okolice Nythord, koniec czerwca 942  

Thorvi ściągnęła cugle, zmuszając gniadosza by zadrobił w miejscu kopytami i zwolnił kroku. 

Bardzo się pilnowała, by jej wierzchowiec nie przegonił tego, na którym jechała jej pani. Właściwie to 

należała do pana Thorolfa, ale ten wszystkich niewolnych powierzał małżonce, a jej wolność należała 

do Svali tak jak pęk kluczy kołyszący się przy kluczach do gospodarstwa. Jednak byli daleko ich domu 

i z każdym dniem do niewolnej coraz lepiej docierało, że przy boku państwa może nawet liczyć na 

wyzwolenie za kilka lat dobrej służby. Teraz przyglądała się jadącej na przedzie kolumny kobiecie z 

nieukrywaną ciekawością. Chwilę temu wyjechali z jednej z tych osad, które były tak małe, że nie miały 

swojej nazwy, a wymieniało się tylko kto tam mieszkał. Nie umknęło jej uwadze, że Kadlin Joradottir, 

która tam gospodarowała, odnosiła się z wyższością do żony hirdmana, chociaż obie były wolnymi 

kobietami, a gospodyni i jej mąż mogli co najwyżej pomarzyć o roli, jaką pełnił pan Thorolf. Mimo to, 

odziana w piękne tkaniny i futra Svala została potraktowana jak nieproszony gość.  

- Coś cię trapi Thorvi, że tak się we mnie wpatrujesz? - Spytała ją wprost kobieta, po raz pierwszy 

od dobrej mili odrywając spojrzenie od drogi.  

Niewolna już miała zaprzeczyć, jednak coś w minie jej towarzyszki mówiło, że powinna 

wypowiedzieć swoje wątpliwości na głos.  

- Dlaczego tobą gardzą? Przysięgłabym, że gdy wyjechaliśmy za bramę, pani Kadlin splunęła.  

Pierwszy odpowiedział jej blady uśmiech, błysk w zmęczonych szarych oczach. Thorvi po raz 

pierwszy miała wrażenie, że Svala jest znacznie starsza niż się wydaje, lub przeszła o wiele więcej, niż 

do tej pory sądziła.  

- Odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Po pierwsze, nasza niedawna gospodyni jest w żałobie. 

Nie my jesteśmy jej winni, jednak na kogoś swój żal próbuje przenieść, a my jesteśmy znacznie 

bliżej niż Bogowie. Straciła swoje dzieci w tragiczny sposób, nie rozumie czemu spotkało to 

ją, a nie mnie i moich synów. Wolałaby, by to jej pociechy teraz spokojnie drzemały w kołysce, 

a kogoś innego spotkało nieszczęście. Ja byłam najbliżej, więc najwygodniej i najłatwiej winić 

mnie i mi źle życzyć, ale gdy minie czas żałoby, nawet nie będzie pamiętać, że takie myśli 

skaziły jej umysł. Każda matka broni swoich dzieci, nawet za cenę swojego życia, z tym, że 

tutaj nikt nie zawinił. Dzieci odeszły przez nieszczęśliwy wypadek, nawet nasz medyk 

stwierdził, że nic się nie dało uczynić w tej sytuacji.  

- A mimo to wini za to ciebie, pani? - Thorvi wciąż nie do końca rozumiała, ale w jej 

piętnastoletnim umyśle instytucja posiadania dzieci była równie bez sensu, co próba 

przekonania styryjczyka do oddania dobrowolnie kapelusza.  

- Owszem. Nie winię jej jednak i winić nie będę. Pozostaje mi się cieszyć, że moje dzieci są 

zdrowe i bezpieczne, i dopilnować, by takie wydarzenia nie dotknęły mojego domu.  
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Thorvi zamyśliła się wyraźnie. Znów jej się coś nie zgadzało. Skoro nikt nie był winien śmierci 

bliźniąt, to jak można zapobiegać czemuś, w czym nie było czyjejś winy. Sama nijak nie znała się na 

wychowywaniu dzieci, lepiej jej leżał w ręce trzonek od toporka niż grzechotki, które pan Thorolf sam 

wykonywał dla synów. Jednak jakim cudem dwa malce po prostu przestały oddychać, i to w tym samym 

czasie? Z tego, co wiedziała, pani Kadlin nie miała wrogów, jej mąż też nie, i o ile thralli traktowali 

surowo, to sprawiedliwie, więc to raczej nie ich sprawka. Poza tym Thorvi rozmawiała z nimi, gdy 

państwo już poszli spać, a do wyciągania z nich informacji użyła najlepszego teralskiego miodu, który 

na tą okazję przygotowała pani Svala. Nikt nic nie wiedział, jednego wieczoru wszystko było w 

porządku, a drugiego dzieci już nie żyły. Może przez uchylone okiennice do izby dostał się jakiś czart, 

albo to huldra podrzuciła swoją chorwitą dziatwę, a zdrowe dzieci zabrała? Z nimi to nigdy nie 

wiadomo.  

- A druga część odpowiedzi? - Spytała niewolnica uznając, że nic mądrego nie wymyśli, a tylko 

czerep jej się przegrzeje na tym słońcu.  

- Cóż… Jest równie prozaiczna. Kiedyś, tak jak i ty, byłam thrallem należącym do pana Thorolfa 

- gdy Svala wypowiadała imię męża jej głos wyraźnie miękł, a w oczach pojawiały się iskierki 

szczęścia. - Wywodzilam się z tych stron, wszyscy mnie znali, w tym i rodzina Kadlin. Thorolf 

postanowił mnie jednak wyzwolić i pojąć za żonę w obliczu prastarych praw i Bogów, a krótko 

później został jednym z hirdmanów naszego umiłowanego jarla. Kadlin jest zazdrosna, że 

wzniosłam się tak wysoko, chociaż tak jak i ona jestem tylko wolną kobietą, a to mój mąż pełni 

ważną funkcję. - Westchnęła przerywając na moment. - Dobrze, ale dość o tym. Mam dla Ciebie 

zadanie. Gdy dojedziemy do rozstaju pojedziesz do Nytthord i wypytasz o Hrolfa Eyvaldsona, 

powiesz mu, że chce się z nim spotkać w Silbrokk.  

- Będzie jak każesz, pani.  

Thorvi skinęła głową, przyjmując rozkaz, po czym zwolniła konia, by poinformować brata, że 

spotkają się w faktorii. Dziesięcioletni Hakon zdawał się być niepocieszony, ale rozchmurzył się, gdy 

z torby wyciągnęła dla niego łakocie. Potem na rozstajach odłączyła się od reszty pochodu, pomachała 

bratu i puściła konia galopem w stronę Nytthord. Rude futro przy pasie kołysało się w rytm tętentu 

kopyt.  

*** 

Gęsi po raz kolejny uderzyły skrzydłami powietrze, drąc się wniebogłosy na siebie wzajem. 

Thorvi nie była pewna czy obrażają się, czy też dyskutują jakby tu przejąć władzę nad światem. Po 

krótkiej, ale intensywnej wymianie zdań ptactwo wróciło do powolnej wędrówki przez podwórko. 

Starzec siedzący przed chatą wskazywał je palcem i śmiał się tak, że ledwo utrzymywał pion, i łzy 

płynęły mu z oczu. Jak miała jakieś pięć lat, to też się cieszyła ze śmiesznie człapiacych zwierząt, 

których bogowie nie przystosowali do chodzenia po lądzie, a które przy każdym kroku gibały się na 

boki, czasem podlatując o metr czy dwa i wymachując przy tym skrzydłami, jakby próbując podnieść 

swoje ciała do lotu. Te tu były tak spasione, że ciężko jej było sobie wyobrazić, by miały polecieć w 

kluczu po błękitnym i czystym niebie. Zwierzęta wyruszyły jednak w innego rodzaju wędrówkę, 

powolnymi krokami wyszły przez uchyloną furtkę w faszynowym ogrodzeniu i ruszyły w kierunku 

strumienia, który musiał płynąć niedaleko - sądząc po dźwiękach.  

- Nie powinniśmy ich zamknąć, by nie uciekły? - Zwróciła się do towarzysza. 
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- Gęsi? Nieee. Wrócą. Zawsze wracają, bo tu żreć im dają. Jak zbudujemy im zagrodę we wsi to 

się je przeniesie i każe dzieciakom pilnować.  

Nie kłóciła się, nie miała w sumie za dużo do powiedzenia w tym temacie. Majątek pewnie 

należał do dziadka siedzącego na ławie przed domostwem, ale on teraz wpatrywał się tępym wzrokiem 

w przestrzeń przed sobą. Jego pomarszczona jak przejrzałe jabłko twarz zdawała się być jakoś dziwnie 

zapadnięta, co gryzło się z obrazem sprzed chwili, gdy dziadek się śmiał na widok gęsi. Skonsternowana 

Thorvi nie odrywała już od niego spojrzenia, nie za bardzo wiedząc co teraz ma zrobić.  

- Mówiłem, że niczego się od niego nie dowiecie. - Wzruszył ramionami mężczyzna stojący 

obok. Musiało mu się dobrze wieść, bo wełniany kaftan który miał na sobie, był już na niego 

ewidentnie przyciasny a na palcach błyszczały srebrne pierścienie.  

Thorvi westchnęła, ignorując jego słowa, i podeszła do starca, kucając obok niego. Zebrała 

wszystkie pokłady cierpliwości jakie posiadała i spróbowała zacząć rozmowę: 

- Panie Einarze. 

Nic.  

- Panie Einarze? - Powtórzyła jakby głośniej, ale wciąż starając się by jej głos brzmiał łagodnie.  

Nic. Tylko strużka śliny spłynęła po brodzie starca, gdy siedział wpatrzony w przestrzeń swymi 

niewidzącymi oczami.  

- Nie dogadacie się z nim. On jest taki od podrostka, jak z bratem, szanowana jego niech będzie 

pamięć, panem Hrolfem w bitkę w karczmie się w dali. obaj bęcki zebrali równe, ale Einara 

ktoś zdzielił kilka razy przez łeb, a potem go do stawu wrzucili co by przetrzeźwiał z lekka.  

- I nie przetrzeźwiał? - Spytała retorycznie Thorvi, patrząc ze współczuciem na starca. Ile mógł 

mieć lat? Z dobre siedemdziesiąt by mu dała. Może włosy nie posiwiały mu wciąż do reszty, 

ale oblicze miał pomarszczone i mocno opalone - pewnie od siedzenia całymi dniami na ławce 

przed domem.  - Kiedy to się stało?  

- A z trzydzieści lat temu, miał wtedy może z siedemnaście lat, brat jego był starszy.  

Thorvi nie zdołała ukryć szoku malującego się na jej twarzy. No to nieźle przestrzeliła… Żeby 

ukryć zmieszanie poprawiła warkocz, przerzucając go przez ramię tak, żeby jej twarz nie była aż tak 

widoczna i spróbowała znów skupić uwagę starca na sobie.  

- Panie Einarze Eyvaldsonie, nie może Pan tu zostać, zabiorę pana do żony pana Thorolfa 

Olvirsona, ona spróbuje panu pomóc… - Dotknęła ramienia starca, ten zaś gwałtownie drgnął 

i wzrokiem pełnym szaleństwa przetoczył po otoczeniu niczym świeżo wybudzony ze snu. 

- Hee? - Dźwięk który z siebie wydał, przypomniał trochę skrzyżowanie oburzonej gęsi i 

przestraszonej owcy. Odepchnął ją gwałtownie od siebie, czego kompletnie się nie 

spodziewała.  

- A. No tak. Pogorszyło mu się po tym, jak brata mu zabili. Zapomniałem wspomnieć. To jedyny 

świadek. 

- Świadek? - Spytała zdziwiona. 



11 

 

- No ta! Był w domu gdy to się stało. Znaleźliśmy go potem ukrytego pod łóżkiem. Musiał 

wszystko słyszeć, ale nic nie powie. Zidiociał już do reszty, a i wygląda, jakby od tego 

wszystkiego Velea go do siebie chciała zabrać.  

Thorvi wstała, otrzepując spodnie i starając się nie kląć na obity tyłek. Jeśli starzec był jedynym 

krewnym Hrolfa Eyvaldsona, oraz był jedynym świadkiem jego śmierci, to powinna go zabrać do pani 

Svali. Tylko jak? 

- Panie gospodarzu… - No tak, wciąż nie wiedziała jak mężczyzna się nazywa, jednak nie 

uzupełnił jej braku wiedzy. - Pożyczyłabym wóz w imieniu pani Svali, zabiorę tego człowieka 

w bezpieczne miejsce, gdzie się nim dobrze zajmą. 

- Nie ma mowy. Potrzebuje wozu i nie oddam go byle nieopierzonej młódce. Za jedno mam co 

się stanie z Einarem i czego sobie życzy żona Thorolfa. Będzie chciała to sama przyjedzie się 

z nim zobaczyć. Chociaż nie wiem, czy go tu znajdzie.  

Nieprzyjemny uśmiech gospodarza nie spodobał się niewolnej, ale nie miala co zrobić. Aż do 

wyzwolenia nie miała co marzyć o dyskusji w tym temacie. Jednak nie umiała skazać starca na śmierć, 

która niechybnie go czeka, skoro nikt się nim tu nie zajmie. Miała też wrażenie, że jej przewodnik w 

jakiś sposób zagarnie dobra Eyvaldsonów, jeśli ostatni ich właściciel opuścił ten padół. Jej umysł zaczął 

szukać rozwiązania jak mu pomóc. Bez wozu nie miała nawet jak go stąd zabrać, bo nie widziała szans 

by Einar utrzymał się w siodle, a na piechotę dotarcie do Silbrokk zajmie za dużo czasu… Jednak wtedy 

w jej głowie pojawił się ryzykowny pomysł. Stwierdziła, że warto zaryzykować chłostę za szansę na 

przeżycie dla tego mężczyzny.  

Wyprostowała się i podparła ręce na biodrach marszcząc brwi, starała się przywołać całą 

powagę jaką posiadała i naśladować głos pana Thorolfa, gdy ten chciał postawić na swoim przy 

negocjacjach.  

- Wezwiesz waszą miejscową volvę i ona się zajmie się tym człowiekiem. – Widząc, jak 

mężczyzna otwiera usta aby coś powiedzieć, uciszyła go gestem dłoni. - Pani Svala opłaci 

hojnie tą opiekę i pomoc udzieloną Einarowi Eyvaldsonowi. Jeśli jednak nie dotrze on do volvy 

do końca tygodnia, to przeklnę ciebie i twoich przodków do siedmiu pokoleń wstecz. - 

Zblefowała.  

- Jesteś wiedźmą? - Nie wyglądał jakby jej uwierzył, a bardziej był rozbawiony jej postawą.  

- Oczywiście! Jestem zaufaną wiedźmą pan… 

- Nie jesteś... Zaprowadzę Einara do volvy, ale ty nie gadaj takich głupot, bo tylko sobie 

problemów narobisz. I powiedz Svali, że nasz miejscowy medyk prześle jej raport z miejsca 

zbrodni. Nie śpieszyło jej się z przyjazdem, chociaż posłaliśmy gońca ze dwa tygodnie temu. 

Dom sprzątnięty, więc nic i tak tu już nie znajdzie. A teraz zmiataj do swojej pani, thrallu, i nie 

kręć się tu sama.  

Dziewczyna poczuła wyraźny chłód i zrozumiała, że postawiła na złą kartę. Teraz czasu już nie 

cofnie. Zachowując resztki dumy wyszła za faszynowy murek tą samą drogą, którą gęsi salwowały się 

niedawno ucieczką ku wolności. A może by tak zwiać? Pognać konia hen za horyzont, byle dalej… Ale 

nie. Ona była jak te głupie ptaki. Miała iluzję wolności, wolno jej było pójść gdzie chciała, a mimo to 

wracała do zagrody, gdzie ją dobrze karmią, gdzie ma ciepły kąt do spania i co na grzbiet założyć… 

Gdy wskoczyła w siodło i pognała ścieżką w dół doliny, nie oglądała się już przez ramię. Jednak gdyby 
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to zrobiła, zobaczyłaby, że jej przewodnik zasiadł na ławie obok Einara, schylił się i podniósł z ziemi 

figurkę trójnogiego psa. Starzec zacisnął ręce na zabawce ciesząc się jak dziecko, jego śmiech poniósł 

się po podwórku i wystraszył wracające gęsi, które wniosły swoje oburzone gęganie ponad drogę.  

*** 

Silbrokk, maj 942r  

Na południu ponad ścianą drzew unosił się dym. Sven stał na ławie, przykładając do oczu 

dłonie, by lepiej widzieć - każdy wiedział, że to pomaga, ale nikt nigdy nie potrafił mu wyjaśnić 

dlaczego. Stojący na schodkach Stig zmrużył oczy, przyglądając się słupowi szarości i bieli, takich jak 

on było więcej na terenie faktorii.  

- To z Nytthord? - Spytał Sven, chociaż nie potrzebował potwierdzenia.  

- Tak. Wygląda na to, że spłonęło coś więcej niż tylko jedna chata… - odpowiedział mu Stig - 

Zbierz tych, co nocują u nas, trzeba im pomóc, zobaczyć co da się odratować, i jeśli będzie taka 

potrzeba, to zaoferować im nocleg na terenie faktorii. Gdyby był tu pan Thorolf, pewnie kazał 

by to zrobić.  

Sven przytaknął mu, po czym przeskoczył przez barierkę odgradzającą placyk przed hallą od 

stoku i kolejnej półki.  

- Nie po skarpie! - Wydarł się na niego Stig, ale nie na wiele się to zdało, bo młodzieniec 

powtórzył cały manewr zbiegając do dolnych kwater, by wyciągnąć z nich ludzi, którzy 

odsypiali ciężką noc.  

Mgła zawitała do nich niedługo przed świtem, dzięki bogom Morga zdążyła ich obudzić 

przeciągłym jęknięciem rogu sygnałowego. Szczęściem Stig akurat nie spał, wiedziony intuicją - i 

bezsennością, na którą cierpiał od lat - i sprawdzał akurat, czy symbole i runy, które sprawił dla ochrony 

faktorii, są w dobrym stanie. Zlecił ich zrobienie na koszt pani Svali, która kilka dni spędziła w faktorii 

i teraz wyjechała na objazd okolicznych ziem, dopóki pan Thorolf załatwiał jakieś sprawy w Vaasie.  

Gdy usłyszał róg, przez chwilę się wahał. Przezorność i strach przed tym, co niosła mgła, 

sprawiała, że miał ogromną ochotę zamknąć bramę do faktorii na głucho i dołączyć do mieszkańców 

kryjących się teraz w głównym budynku. Jednak ludzkie odruchy i poczucie obowiązku kazało mu 

czekać. Los podyktował, że słusznie, bo po kilkudziesięciu zbyt dlugich uderzeniach serca na ścieżce 

pomiędzy drzewami pojawiła się Morga. Prowadziła ze sobą kilku innych myśliwych, którzy czerwoni 

na twarzach i zdyszani wpadli przez bramę, biegnąc na złamanie karku. Niebo nad nimi zagrzmiało 

pomrukiem zderzających się ze sobą mas powietrza, a zanim Stig zdążył zamknąć odrzwia bramy i je 

zaryglować, to pomiędzy pniami pojawiły się pierwsze jęzory gęstego tumanu. Wtedy już skończyło 

się bohaterstwo i pobiegł do bezpiecznego schronienia, czterych drewnianych ścian, na które nałożono 

zaklęcia mające ponoć pomóc. Ponoć. A jeśli ktoś został za bezpieczną bramą faktorii, to cóż... Musiał 

poradzić sobie sam.  

Teraz stojąc i patrząc na dym, który unosił się nad miejscem, gdzie za stokiem góry mieściło 

się Nytthord, już wiedział, że niektórym nie dane było przetrwać tej nocy spokojnie, i jak ogromne 

mieli szczęście. Nie wiedział czy to zasługa zaklęć, woli boskiej, czy czystego farta, ale miał 

świadomość, że kiedyś się doigra i pozna to, co wędruje wraz z mgłą i odgłosami sztormu tak głęboko 

na lądzie. 
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Usłyszał kroki za sobą. Mógł je rozpoznać bez problemu - Morga. Łuczniczka oparła się obok 

niego o balustradę, wciąż rozczochrana i o zaspanych oczach, a zarazem już ubrana i z całym swoim 

ekwipunkiem gotowa do wyjścia. Przez chwilę obserwowali grupę wychodzącą poza palisadę w 

towarzystwie okrzyków Svena zarządzającego wymarszem. Kobieta westchnęła i oparła dłoń o jego 

przedramię. Dopiero po kilku sekundach się odezwała: 

- Pójdę na szlak. Sprawdzę, czy ktoś nie zdążył się ukryć przed mgłą - przerwała, jakby czekając 

na jego komentarz, jednak ten nie nastąpił -  Stig. Może sprowadźmy kowala z Nytthord? 

Faktoria ma być miejscem schronienia dla kupców i okolicznych mieszkańców, a boję się, że 

czary volvy i Bragiego mogą nie wystarczyć.  

- Myślisz, że cokolwiek wystarczy? Nie wiem, co siedzi w tej mgle, ale obawiam sie, że to nie 

runy czy zaploty to powstrzymują, a czysty kaprys co zrównać z ziemią, a co nie.  

- Może jednak warto wierzyć, że to pomoże? - Uśmiechnęła się do niego zadziornie. - Wiesz, im 

więcej w coś pokładasz wiary, tym lepiej to działa.  

Stig zamilkł na kilka dobrych minut, jakby walcząc z myślami, a Morga tymczasem weszła 

jeszcze na chwilę do halli. Gdy wróciła, miała już zaplecione włosy w porządny warkocz, który nie 

przeszkadzał by jej w biegu, musiała też obmyć twarz zimną wodą, bo wydawała się dużo bardziej 

rozbudzona.  

- Dobrze. Poślę po kowala do Nytthord, jeśli zniszczenia tam nie są zbyt wielkie - powiedział w 

końcu Stig. 

- Cieszę się - odpowiedziała mu łowczyni, uśmiechając się szeroko - a teraz zmieniając temat, 

widziałeś może moje złote bransolety? Mogłabym przysiąc, ze zostawiłam je koło łóżka… Ale 

nigdzie ich nie ma.  

- Nie, nie widziałem ich.  

- Co do… Ech. Huldra nakryła ogonem pewnie. Poszukam ich następnym razem. a na razie pora 

mi na szlak - wspięła się na palce i pocałowała go w szorstki policzek. - Tęsknij za mną.  

- Będę.  

 

*** 

Lało. Deszcz strugami uderzał o skały osłaniające niewielką grotę, w której siedział. Czuł, jak 

jego ciało poddaje się wyniszczeniu płynącemu z postępującej choroby. Osłabione ciało pożerała 

infekcja w płucach, a długi sen w zawilgłej jaskini nie polepszał sytuacji. A spal dużo, śnił o miejscach 

w których fizycznie nie był, chociaż miał na nie wpływ. Śnił, będąc wstęgą barw w świecie koszmarów. 

Za każdym razem wiele ryzykował, ale musiał śnić. Bez snu był niczym.  

Pustelnik powoli podniósł się z posłania. Płaszcz z rudych futer, którym się okrył, zsunął się na 

siennik. Sięgnął ręką po bukłak z wodą, jednak ten był pusty, tak samo jak nic nie zostało z niewielkich 

zapasów wędzonego sera i mięsa, które podarowano mu w jednym z gospodarstw wiele dni temu. Bose 

stopy wyciągnął w stronę żaru z ogniska, ale ten już dawno zmienił się ostygły popiół. Zakaszlał.  

Czuł się źle.  


