ENSIMMÄINEN LUKU
Jossa ollaan kaukana kotoa

K

aikki kunnon seikkailut alkavat polusta.
Tässä tapauksessa polku oli vaatimaton lumen peittämä kinttupolku, joka kaarteli pitkin poikin talvista
metsää. Vaikka Mavil tiesi näkevänsä unta, jäätävä pakkanen
tuntui hyvin todelliselta. Hänen varpaansa olivat kohmettuneet tunnottomiksi, ja hänen hampaansa kalisivat kylmästä.
Mavilin onneksi polun päässä jökötti yksinäinen mökki, jonka
katonrajasta tuprutti savua. Mavil rämpi mökille toivoen, että
se tarjoaisi suojaa paukkuvalta pakkaselta, ja avasi oven. Sisältä
kantautuva takkatulen lempeä rätinä peittyi ukkosen pauhulta
kuulostavan äänen alle.
”Minä sanoin, että tämä on huono idea. Hän on unohtanut
meidät jo aikoja sitten”, jylisevä ääni sanoi.
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Mavil siristi silmiään. Takan ääressä istui kaksi kookasta
hahmoa: mies ja nainen. Kumpikin oli pukeutunut tummaan
nahkaviittaan ja paksuihin saappaisiin. Pauhaavasta puheesta
päätellen ainakin toinen heistä oli lopen kyllästynyt loputtomaan talveen.
”Minkä takia meidän piti valita juuri tämä uni? Miksi me
emme voineet ilmestyä johonkin kesäiseen uneen? Minulla on
parempaakin tekemistä kuin jäädyttää varpaitani täällä Odinin
hylkäämässä röttelössä.”
Mavil kyyristyi oven suojaan. Hän oli varmaan saapunut
samoojien tai rosvolauman piilopirttiin, sillä miehen paksun
parran alta pilkottivat tummat, kuluneet hampaat ja hänen
koinsyömä viittansa oli repeytynyt monesta kohtaa.
Hän oli juuri sulkemassa ovea, kun hahmo huomasi hänet.
”Poika! Viimeinkin. Me olemme yrittäneet tavoittaa sinua
jo viikkoja”, mies karjaisi ja aivasti sitten niin äänekkäästi, että
koko mökki oli romahtaa niille sijoilleen.
”A-anteeksi. En tiennyt, että minua odotetaan”, Mavil nielaisi.
Hän huomasi, että miehen toinen käsi puuttui kokonaan. Sen
paikalla oli vain olkapään tynkä, joka oli piilotettu nahkaviitan suojiin. Hänet valtasi suunnaton halu paeta, mutta miehen kirkkaina leimuavat silmät jähmettivät hänet paikoilleen.
Niissä liekehti oikea tuli.
”Todellakin”, mies ärähti. ”Asioiden tilasta päätellen sinä et
tiedä paljon mistään muustakaan. Tätä menoa sinä hoidat
koko maailmanlopun itse ennen kuin Loki ehtii liikahtaakaan.”
”Anna pojan olla! Ei tämä ole hänen syytään.”
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Mavil siirsi katseensa naiseen ja tunsi huimauksen aallon
pyyhkäisevän ylitsensä. Nainen oli epäilemättä kauneinta, mitä
hän oli koskaan nähnyt. Edes kasvojen paksu likakerros ei pystynyt peittämään alta pilkistäviä siroja piirteitä ja säihkyvän
sinisiä silmiä. Mavil päätteli, että naisen oli pakko olla haltia tai
ainakin keiju, sillä hänen kultaisina hohtavat hiuksensa eivät
voineet olla tästä maailmasta.
”Niin kuin arvelin. Hän on unohtanut”, sanoi mies ääntään
madaltaen. ”Muutama hassu vuosi ihmisten seurassa, ja hän
on unohtanut kaiken. Meidän ei olisi koskaan pitänyt lähettää
häntä pois.”
Hän marssi Mavilia kohti ja, antamatta yhtään varoitusta,
läimäytti Mavilia selkään tyhjentäen kerralla ilmat pojan keuhkoista. ”Oli miten oli. Sillä ei ole väliä nyt. Onneksi me muistamme sinut oikein hyvin, Thor.”
Tuttavalliseksi tarkoitettu ele sai Mavilin taittumaan kaksinkerroin ja haukkomaan happea kuin kuivalle maalle ajautunut
kala.
”Thor?” hän kähisi. ”Tuota, te olette varmaan erehtyneet henkilöstä. Minä olen Mavil.”
Miehen jylisevä nauru tärisytti mökin perustuksia. Hän niisti
nenänsä viittansa liepeeseen ja parahti: ”Mavil? Kaikista maailman nimistä he päättivät antaa sinulle nimeksi Mavil? Minkälainen nimi se on jumalalle? Sinähän kuulostat joltain lipevältä
hevoskauppiaalta.”
”Älä välitä Tyristä. Hän on aina tuollainen”, nainen sanoi lempeästi. ”Mutta hän on oikeassa. Sinun oikea nimesi ei ole Mavil.
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Sinä olet vain unohtanut sen. Sinun oikea nimesi on Thor,
Ukkosenjumala. Se on nimi, jonka me annoimme sinulle.”
Mavilin suu loksahti auki, ja hetken hänen aivonsa pyörivät tyhjää. Hän järkeili päätyneensä jonkun toisen uneen, sillä
kaksikon puheet olivat järjettömiä.
”Ööh, hyvä on. Keitä te sitten olette?”
Mies kumartui lähemmäs ja hänen silmissään rätisevät liekit
lähestulkoon sytyttivät Mavilin turkin tuleen.
”Me olemme Aasoja, Thor. Asgårdin jumalia, mahtavimpia
olentoja koko maailmankaikkeudessa. Ja sinä olet yksi meistä”,
hän jylisi.
Nainen laski kätensä miehen olalle ja virkkoi: ”Se on totta.
Hän on Tyr. Ja minä olen Freyja.”
Kesti hetken ennen kuin Mavil tajusi, mitä Freyja tarkoitti.
”Onko tämä Asgård?” hän kuiskasi ja katseli ympärilleen.
”Totta puhuen minä odotin jotain… tuota, hienompaa.”
Tyr heilautti ainoaa kättään ja hymähti happamasti: ”Jos
tämä olisi Asgård, niin minä istuisin tällä hetkellä Valhallassa
ja lämmittelisin jäätyneitä luitani Heiðrúnin simalla.”
”Ei, Thor. Tämä ei ole Asgård. Mutta älä huoli. Sinä näet
vielä Asgårdin, kun aika on kypsä”, Freyja sanoi.
”Tuota, hyvä on. Mitä te haluatte minusta?”
”Me olemme yrittäneet saada sinuun yhteyttä jo jonkin aikaa”,
Freyja sanoi. ”Me haluamme varoittaa sinua. Sinun on jätettävä
Sokea Hodr. Hän johtaa sinua harhaan.”
Mavil säpsähti. Hodr? He puhuivat varmaan Hodista. Väite
oli mieletön.
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”Mitä? Se ei voi pitää paikkaansa. Hän on minun ystäväni.
Sitä paitsi minä tarvitsen häntä. Hän auttaa minua estämään
erästä kauheata ennustusta toteutumasta.”
”Ystäväsi?” Tyr karjaisi ja pamautti nyrkkinsä pöytään.
”Poika, hän on valehdellut sinulle koko ajan. Hän on valapatto,
huijari. Mikäli sinä haluat, että tämä kirottu talvi loppuu, niin
sinä teet juuri niin kuin me sanomme.”
Mavil vaikeni välittömästi. Tyr vaikutti pahemmalta peikolta
kuin Ørlygr-Körmy konsanaan, ja se oli paljon sanottu.
”Mitä minun sitten pitäisi tehdä?” hän nielaisi lopulta.
Hän ei ehtinyt saada vastausta kysymykseensä, sillä silloin
mökin seinät alkoivat vavahdella ja katon rajasta pöllähti lunta
tömisten sisään. Tyrin ja Freyjan ääriviivat hälvenivät, ja Mavilin eteen kasvoi talvinen metsä, joka tärähteli järistyksen kourissa. Lentelevien kivenlohkareiden seasta hän näki valtavan
jääjättiläisen rynnivän eteenpäin. Jostain kaukaa kuului Tallimestarin huuto: ”Mavil juokse!”
”Huomenta, Mavil.”
Taivaan rannasta kaikuva Hodin ääni sekoittui jotunnien
karjaisuihin. Niiden yllä kaikuivat sotilaiden huudot: ”Ne tulevat! Ne tulevat!”
”Huomenta, Mavil.”
Mavil raotti toista silmäänsä. Taistelun äänet sekoittuivat
meren suolaiseen tuoksuun.
”Huomenta, Mavil.”
Mavil pomppasi ylös. Asgårdin jumalat ja jotunnit kaikkosivat hänen mielestään. Niiden tilalla oli pilvetön sininen tai-
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vas, jolla ei tuntunut olevan alkua ei loppua. Mavil yritti saada
päähänsä, missä oli ja miten oli päätynyt sinne. Keinuva liike
hänen allaan merkitsi sitä, että hän oli veneessä.
”Sinä olet nukkunut melkein vuorokauden. En halunnut
herättää sinua, sillä aavistelin, että sinä tarvitset lepoa.”
Mavil käänsi päänsä ja näki Hodin, joka istui laivan kannella.
Miehen takaa paljastui äärettömyyksiin jatkuva sininen meri.
Mavil hieroi hajamielisesti otsaansa ja yritti saada ajatuksensa
kulkemaan. Eiliset tapahtumat vyöryivät rytisten hänen mieleensä. Hän muisti Tallimestarin, jonka oli hyvästellyt, ja jotunnit, jotka olivat hyökänneet Vuonoon. Toden totta. Yhdeksän
maailman sota oli alkanut, ja hän oli matkalla kohti Asgårdia.
Mavil ponnahti ylös ja kompastui jalkojensa juuressa lojuvaan airoon.
”Hod, meidän on käännyttävä takaisin”, hän meuhkasi. ”Jättiläiset… jättiläiset… Minun on autettava Tallimestaria. Hän ei
pärjää ilman minua.”
Hod ojensi hänelle kätensä. ”Älä sinä hänestä huoli, Mavil.
Hänellä ei ole mitään hätää”, hän vakuutti.
”Hän ei siis…” Mavil sokelsi helpottuneena. Hän tarttui
Hodin tarjoamaan käteen ja nousi ylös. ”Hän on siis…”
”Hän on elossa. Ja turvassa, Mavil, niin kuin myös Beinir ja
Ulfr. Katsos, minä olen lähettänyt Tallimestarin tärkeälle matkalle.”
Hän istahti Mavilin viereen ja kuiskasi tämän korvaan:
”Vihollinen on liian voimakas. Me tarvitsemme apua, todellista apua.”
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”Joten?”
”Joten minä lähetin Tallimestarin Alfheimiin, valohaltioiden
maille. Hän vie heille viestin, että sota on alkanut”, Hod nauroi.
”Valohaltioiden?”
Mavil pyöritteli päätään. Hän oli kuullut tarinoita valohaltioista, jotka hallitsivat yliluonnollisia loitsuja. Mutta hän ei koskaan ollut ajatellut, että ne voisivat olla todellisia.
”Minä tiedän, että tässä on paljon sulateltavaa, Mav”, Hod
sanoi. ”Mutta Lokin armeijat ovat matkalla Utgårdiin, joten
meidän on pidettävä kiirettä.”
Sitten hänen äänensä pehmeni, ja hän sanoi hymyillen.
”Mutta ole huoletta. Sinä tapaat hänet vielä. Minä lupaan sen.”
Mavil ei ollut aivan varma, millä valtuuksilla mies lupauksiaan antoi. Ajatus Tallimestarista matkaamassa Alfheimiin oli
kerrassaan järjetön. Mieshän eksyi omalla takapihallaankin.
Oli miten oli. Vanhuksen sanat rauhoittivat häntä sen verran,
että hän sai istahdettua kannella pyöriskelevän arkun päälle.
Hän seurasi, kuinka Hod kiristi veneen mastossa roikkuvaa
punaraitaista purjetta.
”Mutta jos sinä haluat huolehtia jostain, niin huolehdi tuulesta”, Hod sadatteli. ”Ilman tuulta meiltä kestää ikuisuus
ennen kuin pääsemme perille.”
Ilma tosiaan oli tyyni, eikä taivaalla näkynyt ensimmäistäkään pilveä. Vuonon mäet olivat kadonneet näkyvistä, ja heidän edessään siinsi loputon meri. Mavil tajusi, ettei ollut koskaan ollut niin kaukana kotoaan, ja havainto oli omiaan herättämään levottomuuden pojan sydämessä. Mikäli tilanne olisi
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ollut mikä tahansa toinen, hän olisi varmasti rakastanut merta.
”Mitä nyt tapahtuu?” hän kysyi.
”No mutta”, nauroi Hod suurta purjetta auki taitellessaan.
”Minä tarjoan sinulle mahdollisuuden osallistua maailmankaikkeuden suurimmalle merimatkalle, ja sinä sen kuin jurnutat.”
Mavil hiljeni. Hän ei voinut olla huomaamatta, että raikas
meri-ilma oli puhaltanut uutta elinvoimaa Hodin ruumiiseen.
Mies oli kuin hän olisi nuorentunut silmissä, hän kuljeskeli
määrätietoisin askelin pienen viikinkiveneen kannella kuin elämänsä voimissa. Silti Mavil ei aivan luottanut tämän sanoihin.
”Minä en ymmärrä, mitä sinä ja Tallimestari oikein ajattelitte. Poika ja sokea vanhus seikkailemassa kaksistaan keskellä
loputonta merta? Se ei tiedä mitään muuta kuin ongelmia.”
Hod harppasi kannen poikki ja vetäisi ylös kannella lojuvan
purjeenriekaleen.
”Kaksistaan? Mavil, kuka sanoi, että me lähtisimme kaksistaan?”
Mavil tunsi sydämensä jättävän lyönnin tai pari väliin. Purjeen alla makasi kaksi miestä, jotka hän tunsi liiankin hyvin:
Ylämaiden hersir Gudrød Musta sekä Romriken keihäsmies
Augvald Vuorenkorkuinen. Molemmat nukkuivat sikeästi
kuin lumottuina.
”Hod, älä vain sano minulle, että minä näen juuri nyt mitä
minä näen”, Mavil totesi typertyneenä. ”Jos me olemme onnekkaita, he tyytyvät vain tappamaan meidät.”
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Hän ei edes halunnut tietää, miten Hod oli onnistunut vangitsemaan heidät, saatikka sitten kuljettamaan piskuiseen viikinkiveneeseen. Toisaalta se oli pienin hänen ongelmistaan,
sillä selvää oli, ettei kunnian kukko laulaisi heille, kun miehet
heräisivät uniltaan.
”Emmehän me voi matkustaa yksin”, Hod naurahti. ”He saavat auttaa meitä.”
Mavil ei viitsinyt edes vastata. Hän vilkaisi kylkeään kääntävää Augvaldia, joka sulloi suuhunsa sudenturkista tehtyä hansikasta. Kaikki viittasi siihen, että mies oli juuri heräämässä.
”Ah… omenapiirasta!” mies mumisi mutustellessaan monessa
seikkailussa ryvettynyttä nahanpalaa. Nahan suolainen maku
sai hänet irvistämään ja raottamaan silmiään. Lopulta ne
revähtivät apposen auki.
”MITÄ, TÄMÄ ON? ANSA”, hän karjaisi palkeidensa kyllyydestä nähdessään edessään seisovan Hodin. Mavil otti vaistomaisesti pari askelta taaksepäin, kunnes tajusi, ettei vene tarjonnut pakopaikkaa.
Silmänräpäyksessä Augvaldin raivo kasvoi täyteen mittaansa.
Mies pomppasi jaloilleen ja repi ranteisiinsa sidottuja köysiä.
”Tiedättekö te, kuka minä olen, te rupikonnan pojat ja liskon poikaset? Minä olen Augvald Vuorenkorkuinen, Romriken hersir. Kun pääsen irti näistä köysistä, niin halkaisen teidät
kahtia, minä leikkaan päänne irti ja… ja… minä syön… varpaanne.”
Silloin Hod astui hänen eteensä ja napsautti sormiaan. Yllättäen Augvaldin käsiä sitova köysi tipahti löysänä kannelle.
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”Hod, mitä sinä…” Mavil sanoi, mutta Augvald oli jo ehtinyt
napata käteensä mahtavan Kottrsaugan ja rynnisti hullun kiilto
silmissään heitä kohti.
”HYÖKKÄYKSEEN”, mies karjui suu vaahdossa.
Mutta silloin tapahtui jotain ihmeellistä.
Hod nosti sormensa, ja Romriken keihäs alkoi kieppua vinhasti Augvaldin kädessä. Augvald jännitti kaikki voimansa saadakseen aseensa hallintaansa, mutta keihäs pyöri entistä lujempaa nostaen hänet lopulta pyörremyrskyn lailla ilmaan.
Lopulta, kun Hod viimein kyllästyi leikkiinsä, hän napsautti
sormiaan. Augvald sekä Kottrsauga tömähtivät raskaina veneen
pohjalle.
Augvald kömpi hämmästyneenä jaloilleen ja tuijotti Hodia
ihmeissään.
”Miten sinä tuon teit?” hän huudahti.
Hod tarttui Kottrsaugaan ja ojensi sen Augvaldille. ”Minä tiedän varsin hyvin, kuka sinä olet, Augvald Vuorenkorkuinen”,
hän sanoi. ”Ja juuri sen takia minä olen kutsunut sinut tänne.
Minä tarvitsen sinun apuasi.”
Hän tökkäsi saappaansa kärjellä uniltaan havahtuvaa Gudrød
Mustaa. Nähdessään olevansa vangittuna samaan veneeseen
Augvald Vuorenkorkuisen kanssa mies tarrautui Ylämaiden
kirveeseen ja ryntäsi ylös.
”Kautta Odinin!” hän karjui. ”Ylämaiden puolesta!”
Paitsi ettei hän enää kannatellut käsissään Myrkeldiä vaan
sihisevää käärmettä, joka kiemurteli hänen käsivarttaan pitkin.
Gudrød huudahti ja viskasi eläimen veneen perukoille, jossa se
muuttui takaisin kirveeksi.
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”Kautta Odinin. Minä olen varmaan kuollut, sillä muuten
minä en osaa tätä selittää. Oletko sinä jonkinlainen kuolemanhaltia?” hän änkytti.
”Jos minä olisin haltia, minä viettäisin lokoisia päiviä Vanaheimin kesäisillä niityillä enkä kinastelisi teidän kanssanne
keskellä jäistä merta”, Hod hymähti.
”Sitä paitsi teillä on suurempia ongelmia kuin minä, eikä
minulla ole aikaa leikinlaskuun. Mennään siis suoraan asiaan.
Minä tarvitsen apuanne. Meillä oli onnea eilen, ja tarvitsemme
sitä rutkasti lisää, mikäli me aiomme selviytyä tästä sotkusta.”
Augvald ja Gudrød mulkoilivat toisiaan epäluuloisina. Kummallakaan ei ollut pienintäkään aavistusta siitä, miksi Hod oli
kaapannut heidät mukaansa. Augvald hieroi otsaansa ja muisteli edellisyön omituisia tapahtumia.
”Jotunn”, hän kuiskasi. ”Minä muistan hyökkäyksen. Ja suunnattomat pedot, jotka hyökkäsivät kimppuumme yön pimeydessä.”
Hänen kasvoilleen nousi äreä ilme, ja hän heristeli sormeaan
Hodille. ”Minä en tiedä, mitä taikoja sinä olet käyttänyt kaapatessasi minut mukaan, mutta sinä teit vakavan virheen viedessäsi minut miehiltäni. Mitä he sanovat, kun saavat tietää minun
paenneen taistelusta? Suurempaa syntiä ei ole olemassa.”
”Hän puhuu totta”, Gudrød Musta totesi. Hän katseli synkkänä ulapalle ja jatkoi: ”Todellinen hersir ei jätä miehiään kesken taistelun. Minä joudun vastaamaan tästä vielä Odinille,
kun aikani koittaa.”
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Hod heilautti kättään ja sanoi päättäväisesti: ”Odin kyllä
ymmärtää teidän tekonne, se on teidän pienin huolenne. Mutta
minä tein sen minkä tein, koska uskon, että teille on varattu
paljon suurempi tehtävä kuin kumpikaan teistä kykenee käsittämään. Niin kuin te tiedätte, sota on syttynyt. Mutta meillä
ei ole vastassamme pelkästään Jotunheimrin jättiläiset vaan
kaikki Yhdeksän maailman pedot, jotka ovat nousseet kätköistään. Minä olen ottanut teidät mukaan, koska edessämme on
tehtävä, joka vaatii älykkyyttä, voimaa ja rohkeutta. Mutta jos
te ette suostu toimimaan yhdessä, niin kaikki tämä on turhaa.”
Augvald ja Gudrød katsoivat Hodia tyrmistyneinä. Lopulta
Augvald mulkaisi vierellään seisovaa Gudrødia ja murahti:
”Älykkyyttä ja rohkeutta? Miksi sinä sitten raahasit tuon kuivan maan merirosvon riesaksemme?”
”Vain typerys pitää itsestään meteliä, Augvald. Viisas mies
puhuu harkiten”, sivalsi Gudrød vanhaa Ylämaiden sananpartta lainaten ja kysyi sitten Hodilta: ”Mutta mistä tehtävästä
sinä puhut?”
Hod nousi ylös ja törkkäsi selkänsä takana piileskelevän
Mavilin miesten eteen. Mavil ei tiennyt, mitä Hod aikoi sanoa,
mutta oli varma, ettei se olisi mitään hyvää. Ja heti, kun Hod
avasi suunsa, hän tajusi, että oli ollut oikeassa.
”Tämä poika. Hän on tehtävämme. Vain hän pystyy estämään ihmisten ja jumalten tuhon”, Hod sanoi.
Augvald tuijotti poikaa ja murahti epäilevänä: ”Tuo poikako?
No siinä tapauksessa me olemme tuhoon tuomittuja. Tuo
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poika ei nimittäin ole tarpeeksi vanha edes kantamaan keihästäni.”
”Hän ei ole tavallinen poika. Hänessä virtaa jumalien veri”,
Hod vastasi, mutta Mavil tiesi, etteivät miehet uskoisi häntä.
Hän saattaisi kenties mennä keskenkasvuisesta menninkäisestä. Mutta jumalasta? Turha luulo.
Hän tunsi kutistuvansa olemattomaksi Gudrød Mustan
edessä. Mies mittaili häntä ja kysyi: ”Poika, minkä ikäinen sinä
olet?”
”Kaksitoista talvea”, Mavil vastasi. Hän toivoi, ettei Gudrød
ollut kovin hyvä asiantuntija mitä lapsiin tuli. Totta puhuen
hän ei itsekään ollut aivan varma iästään.
Gudrød tutkaili aikansa Mavilia ja antoi sitten tuomionsa.
”Laiha. Likainen. Ja onnettoman heikko. Hän ei kestä ensimmäistäkään taistelua. Mikä saa sinut uskomaan, että hänessä
virtaisi jumalaista verta?”
”Mav, ota aseesi esille!” Hod vastasi.
Mavil tunsi itsensä ääliöksi. Miehet olivat oikeita sotilaita, ja
Hod väitti, että hän olisi jumala, mikä oli kerrassaan pähkähullua. Hän halusi vajota meren pohjaan mutta kaivoi silti Mjölnerin esille. Päivänvalossa moukari näytti sangen vaatimattomalta, ja hetken aikaa Mavililla oli kaamea tunne, että hän oli
juuri nolaamassa itsensä perinpohjaisesti.
”Poika on jumala, ja minä todistan sen teille. Kokeilkaa riistää häneltä hänen aseensa!” Hod käski.
Hetken empimisen jälkeen Gudrød astui eteenpäin. Hänen
tummat silmänsä tutkivat Mjölneriä. Sitten hän ojensi kätensä
ja sanoi: ”Hyvä on. Poika, anna aseesi minulle.”
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Mavil teki työtä käskettyä, ja Gudrød tarrasi Mjölneriin kourallaan. Miehen hymy hyytyi nopeasti, sillä Mjölner kieltäytyi
irrottautumasta Mavilin otteesta. Gudrød tarrautui aseeseen
lujemmin, mutta Mjölner ei liikahtanutkaan Mavilin kädessä.
Lopulta Gudrød luovutti ja mutisi hämmästyneenä: ”Uskomatonta. Tuo asehan on kirottu.”
Augvald Vuorenkorkuinen räjähti rohisevaan nauruun.
Mies laski Kottrsaugan käsistään ja suorastaan lensi Mjölnerin
luokse.
”Ylämaan miehet, paljon puhetta, vähän villoja”, hän huusi.
”Anna kun minä näytän.”
Huomatessaan, ettei ase irronnutkaan niin helposti kuin oli
kuvitellut, hän ripustautui siihen entistä tiukemmin ja tuhisi
raivoissaan: ”Ipana, irrota otteesi tai muuten…”
Silloin pilvettömällä taivaalla jyrähti ukkonen ja voimakas
värähdys virtasi Mjölnerin läpi. Sen päästä sinkoutui sähisevä
salama, joka iskeytyi Augvald Vuorenkorkuiseen. Mies lensi
korkeassa kaaressa taaksepäin ja mätkähti lopulta raskaasti
veneen pohjalle.
Hetkeen kukaan ei uskaltanut sanoa sanaakaan.
Mavil tuijotti suu auki Mjölneriä kädessään. Augvald haukkoi raskaasti henkeään, ja Gudrød puristi jännittyneenä kirvestään. Vain Hodin kasvoilla lepäsi pilkehtivä hymy.
”Minä sanoin sinulle, Augvald. Tämä poika on jotain muuta.”
”Minä… minä en usko tätä”, Augvald sopersi ylös kömpiessään.
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”Kautta Odinin”, Gudrød kuiskasi. ”Poika todella on jumala.
Miten tämä on mahdollista?”
He käänsivät katseensa Maviliin, joka ei ollut uskoa, mitä
juuri oli tapahtunut. Ase oli herännyt henkiin ja teilannut
yhden mahtavimmista sotilaista. Aivan kuin se olisi suojellut
häntä.
Mavil avasi suunsa mutta ei keksinyt kerta kaikkiaan mitään
järjellistä sanottavaa. Hänen onnekseen veneen perältä kantautuva ääni vei miesten huomion pois hänestä. Gudrød ja Augvald käännähtivät kannoillaan ja näkivät kannella lojuvan kaatuneen perunasäkin.
”Salamatkustaja”, kuiskasi Augvald.
Mavil nielaisi. Selvää oli, ettei heidän lähtönsä ollutkaan
tapahtunut niin salaisissa merkeissä kuin Hod oli luullut. Kenties joku, joka ei halunnut heidän onnistuvan, oli soluttautunut
heidän mukaansa ja tappaisi heidät ensimmäisen mahdollisuuden tullen.
Hetkessä Gudrød Mustan sormet taikoivat viitan suojista
Ylämaan puukon, ja mies hiipi säkkiä kohti.
”Hyvä idea. Iske ensin ja iske lujaa. Sitten me katsomme,
mitä se pitää sisällään”, säesti Augvald käheästi.
Nopealla liikkeellä Gudrød sivalsi kankaan auki, ja Mavilin
suureksi yllätykseksi säkistä paljastui vaaleahiuksinen hahmo.
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