
,,Śnieżna Pani’’ 

Gdyby pewien podróżny zapytał kogokolwiek z kryminalnego półświatka, kto jest najbardziej 

niebezpiecznym człowiekiem w mieście Skadje, każdy rozsądniejszy odpowiedziałby ,że to 

Skadi Stormsnaer. Gdyby temu podróżnemu akurat sprzyjał los, może udałoby mu się 

zobaczyć, jak ochrzczona tym tytułem dziewczyna przechadza się po ulicy. Wówczas zacząłby 

zachodzić w głowę, jakim cudem ta średniego wzrostu nastolatka, o ślicznych kręconych blond 

włosach i w purpurowym uniformie, zaraźliwie uśmiechająca się do sprzedawców i trzymająca 

w rękach kubek z herbatą, może być tak niebezpieczna. Zafascynowany, zacząłby ją śledzić, 

niby przyglądając się towarom na straganach, pytając o drogę, ale w rzeczywistości idąc za, 

najwyraźniej nie zdającej sobie z tego sprawy, dziewczyną. Szedłby tak, zachowując 

bezpieczną odległość, zawsze uchraniając się przed jej wzrokiem, gdy się odwracała i 

gratulując samemu sobie przebiegłości. Tak dotarłby za nią do hotelu, gdzie ta weszłaby 

pewnym krokiem. Nie mógłby jej już dalej śledzić w budynku, więc lekko zawiedziony zacząłby 

się oddalać. Postanowiłby sprawdzić godzinę na złotym zegarku, jednej z najcenniejszych 

rzeczy jakie posiadał , żeby przekonać się ile czasu zajęło mu śledzenie dziewczyny. Jednak 

jego kieszeń byłaby pusta. Zacząłby, lekko zdenerwowany, przeszukiwać pozostałe kieszenie, 

jednak bez skutku. Nie znalazłby zegarka. Oczywiście, mógłby to być tylko zwykły zbieg 

okoliczności. Ale pewna rzecz, która wcześniej wydawała mu się błaha, teraz zaczynała 

nabierać coraz więcej sensu. 

Fakt ,że Skadi weszła do hotelu z kpiącym uśmiechem na ustach i jedną ręką w kieszeni 

Zrodzona z wody 
I zimowego powietrza 
Nikt jej nie mówi co ma robić 
 
Podśpiewywała dziewczyna idąca korytarzem hotelu, beztrosko podrzucając w jednej ręce 
złoty zegarek. 
 
…a głupi turysta dał się obrobić- zakończyła, niezbyt zgodnie z oryginałem. 
 
Tak dotarła do celu swojej hotelowej wędrówki, drzwi Sali zebrań, przed którą stała niska 
dziewczyna z burzą krótkich, splątanych ciemnych włosów. Zazwyczaj wyglądała dość 
nieszkodliwie, jednak teraz wyraz jej twarzy wskazywał, że jest w stanie udusić drugą 
dziewczynę gołymi rękami. 
-Ariah, kochana, już jesteś!- wykrzyknęła tamta na jej widok. 
-To ty przyszłaś za późno- odparła. 
-Ale na szczęście ty przyszłaś na czas. 
-Nie wiem co byś beze mnie zrobiła. 
-Ja też nie wiem Ariah. Nie mam pojęcia.  
-Przestań mnie podrywać i pakuj tyłek do środka, Stormsnaer. 
Ta ukłoniła się teatralnie. 
-Do usług. 
Po czym weszła do pokoju. 
-Broń- warknął stojący tuż za drzwiami strażnik. 
-Już, już powoli - odparła. Odpięła czarny pasek z przypiętymi nożami i podała go mężczyźnie. 
-Palna. 
-Nie używam- uśmiechnęła się- Wolę białą. Nie ma to jak stary, dobry, klasyczny nóż, 
nieprawdaż? 
-Reszta broni- zerknął na jej kostkę. 
-Nieźle ,masz mnie- puściła do niego oko. 
Pochyliła się ,odpięła z kostki ukryty pod nogawką nóż i go oddała. Strażnik odsunął się od 
przejścia i przepuścił ją. 



-Witaj Djansen!- wykrzyknęła wchodząc do pokoju. Jak widać, miała nawyk krzyczenia do ludzi 
na powitanie. Mężczyzna do którego zwracała się uśmiechnął się kpiąco.  
-Coś ty taka rozentuzjazmowana, Stormsnaer? Z tego co mi wiadomo to nie masz zbyt wielu 
powodów do radości. 
-Ojojoj, ty się lepiej o moje powody do radości nie martw- rzuciła. Usiadła na krześle, po drugiej 
stronie stołu, dokładnie naprzeciw Djansena.  
-No więc- przerzuciła nogi przez podłokietnik krzesła- Wiesz dobrze po co się tu 
zgromadziliśmy. 
-Masz na myśli to, że przechwyciłem transport z Alfheimu, który miał należeć do ciebie?  Cóż, 
wygląda na to ,że byłem po prostu sprytniejszy, nie widzę sensu tego spotkania- powachlował 
się niby od niechcenia trzymanym w dłoni dokumentem. Papiery własności transportu.  
-Nie jestem pewna czy powinieneś się tak przechwalać, Djansen. 
-Przechwala się ten, kto ma słoneczne kamienie, świetlisty jedwab i inne alfheimskie cuda. 
-Przechwala się ten- wyprostowała się- kto przekupił sługę wroga 
Przez twarz mężczyzny przebiegł ledwo dostrzegalny cień niepokoju 
-Och tak? A jakiego konkretnie sługę miałabyś przekupić? 
-Cóż- zaczęła- wszyscy wiedzą, że lubisz iluzję i miałeś na swoich usługach Jotuna, który 
czasami dla ciebie je fabrykował. Wiesz ,że Jotunowie są bardzo przekupni? 
-Co usiłujesz mi teraz wmówić?  Co niby było iluzją? Może ten alfheimski transport? 
Iluzjoniczne kamienie?- zatoczył ręką koło w powietrzu, szyderczo się uśmiechając. 
-Po pierwsze nie co było, a co jest iluzją- uśmiechnęła się- Wcale mnie tu nie ma. 
Djansen wydawało się lekko zbladł, jednak wciąż wytrwale kpiąco się uśmiechał. 
-Doprawdy? A można wiedzieć z jakiego to powodu postanowiłaś nie stawić się na spotkanie 
osobiście? Jesteś zbyt tchórzliwa czy może… 
-W tym momencie- przerwała mu spokojnie- siedzę  w mieszkaniu przy Groenstraat numer 27. 
W salonie oklejonym żółtą tapetą w kwiatki wiśni. 
 
Stojąca pod ścianą Ariah niezauważalnie się uśmiechnęła. Zaczynał się jej ulubiony moment 
każdych negocjacji. Ten moment w którym przeciwnik myślał ,że ma Skadi w garści, a ona 
jednym lekkim kłamstwem udowadniała mu, że przez cały czas było na odwrót. W takich 
momentach znikała roześmiana blondynka, która uśmiechała się do sprzedawców i śpiewała 
na hotelowych korytarzach. Na jej miejsce wchodziła Śnieżna Pani, Skadi Stormsnaer, jedna 
z najniebezpieczniejszych i najpotężniejszych osób w całym Skadje, której nieobce było 
zabijanie i kradzieże by osiągnąć to czego chciała, i która nie pozwalała aby zapomnieć ,że 
ten tytuł jak najbardziej jej się należy. 
 
-A dodatkowym elementem dekoracji- ciągnęła- jest siedząca pod ścianą związana 
dziewczyna. Ma takie śliczne brązowe oczy, chociaż jestem pewna ,że wyglądają jeszcze 
ładniej kiedy nie są rozszerzone z przerażenia. 
 
Jeśli wcześniej dało się nie dostrzec jakichkolwiek zmian na twarzy Djanesna, to teraz nie 
można było mieć wątpliwości. 
-Nie mam powodów ,żeby ci wierzyć- szepnął. 
-Ależ masz- wytrząsnęła z rękawa nóż i zaczęła nim kręcić. Strażnik przy drzwiach już 
pochodził do niej szybkim krokiem, jednak Djansen powstrzymał go gestem ręki, z napięciem 
wpatrzony w dziewczynę- Przecież twój jotuński sługa uciekł kilka dni temu. Dlaczego miałby 
to robić? Chyba źle mu u ciebie nie było. Za to tej twojej uroczej dziewczynie, Lorie, zaraz coś 
będzie. 
 
Oboje na początku rozmowy mieli ubrane maski. Z tą różnicą, że Skadi była bez niej dużo 
lepsza. Za to pod maską Djansena, maską twardego i pewnego siebie negocjatora, pojawił się 
przerażony mężczyzna dla którego teraz liczyło się bezpieczeństwo wspomnianej dziewczyny.  
-Nie krzywdź jej, nic ci nie zrobiła. 
-Och, ona nie - przerzuciła nóż do drugiej ręki- Ale ty już tak- wysunęła w jego stronę rękę- 
Papiery, migiem. 



Spojrzał na nią z niechęcią. On nie wyciągnął ręki. 
-Słuchaj- westchnęła Skadi- Możesz wrócić do domu bez tego alfheimskiego transportu, z 
którego zyski i tak nadrobisz, albo wrócić z tym papierem i transportem, ale bez dziewczyny 
której mógłbyś cokolwiek za to kupić. Martwym prezenty nie potrzebne. Chyba ,że chcesz ją 
ładnie ubrać do trumny- Podniosła rękę z nożem.  
 
A wtedy, w krótkim przebłysku Djansen ujrzał ją z tym nożem i przerażającym uśmiechem,  ale 
stojącą nad Lorie, związaną i bezbronną. I coś w nim pękło.  
 
Z zaciśniętymi zębami, powoli przesunął po stole dokument. Ta uśmiechnęła się, chwyciła go 
i zamaszystym ruchem wsadziła do kieszeni. Machnęła jakby od niechcenia ręką, nóż wysunął 
się z niej, poszybował i wbił się w ścianę przy oknie, nagle wydając się zupełnie nieszkodliwy. 
-Negocjacje z tobą to czysta przyjemność. 
-Niech cię Helheim pochłonie. 
Na tą uwagę jej uśmiech tylko się poszerzył. Wstała i przeciągnęła się. 
-Możesz być spokojny. Opuściłam już mieszkanie Lorie. Siedzi tam teraz sama, może i lekko 
straumatyzowana, ale hej, żywa.  
Zaczęła iść w kierunku wyjścia. 
-Powiedz mi dwie rzeczy. 
Odwróciła się na te słowa. 
-A jakie to dwie rzeczy chcesz ode mnie usłyszeć? 
-Dlaczego tak bardzo zależało ci na tym towarze? Mówiłaś ,że ja bez problemu mógłbym 
odrobić, więc co dopiero ty. 
-Dobrze że o to pytasz- odparła- Tak to prawda, że mogłabym odrobić straty. Ale wiedz, że tu 
już nawet przestało chodzić o ten transport. Już nie ważne czy byłby tam czarny piasek z 
Helheimu, czy złote asgardzkie zbroje. Chodzi o to, że zabrałeś sobie to co moje. Nie mogę 
powiedzieć ,że nie toleruję kradzieży, bo żyję kradzieżą, ale nie pozwolę żebyś bezkarnie 
zabrał coś mojego. Jeśli mówię ,że ten transport jest mój, to jest mój. Kradnij sobie co chcesz, 
mnie to nie obchodzi. Ale nie próbuj okradać mnie. Co jeszcze chciałeś żebym ci powiedziała? 
Ten tylko pokręcił z niedowierzaniem głową. 
-Jesteś pomylona ,Stormsnaer. 
Jej uśmiech zbladł. 
-Taaa, może i jestem. Ale wolę być genialnym pomyleńcem, niż sprawnym na umyśle idiotą. 
 
I z tymi słowami wyszła, a za nią Ariah. 
*** 
-Przekupiłaś Jotuna? 
-Na bogów, nie. Wszyscy wiedzą, że olbrzymy nie są zbyt rozgarnięte, a ten najwyraźniej 
postanowił skorzystać z uroków kasyn w Skadje, co niektórzy hazardziści wykorzystali. Wiesz, 
wygląda na to że wszyscy poza Djansenem zdali sobie sprawę z tego ,że w kasynach grywa 
olbrzym. Łatwa kasa, każdy chciał z nim grać. Narobił sobie potężnych długów i zwiał. A ja 
lubię wykorzystywać otoczenie. Głupi Jotun dał się wykiwać, mądra Skadi to wykorzystała. 
Wkradłam się wczoraj do domu tej dziewczyny i przyjrzałam się dokładnie. Ją samą zresztą 
obserwowałam przez kilka dni.  
-Nic jej nie groziło, prawda? 
-Poza tym ,że gwizdnęłąm parę kolczyków to nie nic jej się nie stało- przeciągnęła się- Nieźle 
się zdziwi ,kiedy spanikowany Djansen wpadnie do jej mieszkania.  
Szły tak dalej przez miasto. 
Skadje, tak jak wszystko co znane, leżało na drzewie. Było ono podstawą wszystkiego, całego 
życia. Yggdrasil, Drzewo Świata. W jego korzeniach, koronie i na gałęziach leżały światy. 
Dziewięć światów, odrębnych rzeczywistości. Skadje leżało w Midgardzie, świecie ludzkim. 
Nie było jednak kolejnym nie znaczącym miastem, nieważnym w obliczu ogromu Drzewa. 
Miasto różnie nazywano. Sercem Migdardu, Centrum Drzewa, Portem Między Światami. 
Skadje było miastem portowym, największym miastem portowym na Yggdrasilu. Nieważne 
gdzie i skąd, leciał każdy legalny statek transportowy musiał przewinąć się przez Skadje. Statki 



z całego drzewa, ze wszystkich dziewięciu światów. Z Jotunheimu, rzeczywistości utkanej 
iluzją, gdzie nic nie było tak jak im się wydawało i zamieszkanej przez dowolnie manipulujące 
swym wzrostem olbrzymy. Z skutego wiecznym śniegiem i lodem Niflheimu. Nidawelliru, 
podziemia leżącego w korzeniach, nieznającego słońca i zamieszkanego przez krasnoludy. 
Musspelheimu, płonącego ogniem świata, pełnego demonów. Alfheimu, krainy wiecznego 
słońca ,gdzie nigdy nie było nocy, zamieszkanej przez elfy. Helheimu, gdzie dusze zmarłych 
wędrowały po śmierci. Wanaheimu, jednego z dwóch boskich światów, pełnego natury, życia 
i piękna, rządzonego przez bogów Wanów. I z  Asgardu, leżącego w samej koronie Drzewa, 
świata bogów. Do portu rzadko przybijały złote, asgardzkie statki, jednak towary z nich były 
najbardziej luksusowe, potężne i przesycone magią. 
Pojawiało się tam praktycznie wszystko co kiedykolwiek zostało wynalezione, w którymkolwiek 
z światów. 
A Skadi Stormsnaer znała sposób na zagarnianie tego wszystkiego.  
 
*** 
Zrodzona z wody  
I zimowego powietrza 
Z domieszką górskiego deszczu 
 
Śnieżna pani z Niflheimu 
W miasta portowego sercu 
Niemiłe ci życie 
Gdy za nóż tknie 
Jej duszę pokrywa  
Lód i gniew 
 
Skadi zaczęła się śmiać. Był to miły dla ucha śmiech, jednak śpiewające głosy na jego dźwięk 
ucichły przestraszone, jak gdyby miał być śmiechem samej śmierci. 
 
-Co żeście nagle tak zamilkli?- zapytała. Pytanie zawisło w powietrzu. 
-Baliśmy się, że może rozgniewała panią ta piosenka- odezwał się ktoś z tłumu. 
-Rozumiem- odparła- Cóż, jak dla mnie, to nie ma problemu. Jeśli ktoś chce mnie wychwalać 
w piosenkach pod Asgard, to bardzo proszę. 
Po tych słowach wstała. 
-Dobra, koniec imprezy, zabierać się stąd.  
Sama nie zwracając już uwagi na otoczenie ruszyła po schodach na piętro.  
 
Śnieżna pani. 
 
Nadanie jej imienia ,,Skadi’ było jedyną pożyteczną rzeczą jaką kiedykolwiek zrobiła dla niej 
jej matka. Skadi była olbrzymką ,wliczoną w poczet bogów. Mieszkającą w skutym lodem 
Niflheimie, boginią śniegu, lodu i polowań. Była potężna i śmiertelnie niebezpieczna.  
Czy istniało lepsze imię dla jednej z najbardziej niebezpiecznych osób w mieście, niż imię 
Samej bogini? 
 
Nikogo nie dziwiło, że dorośli ludzie mówili do osiemnastoletniej dziewczyny ,,pani’’. Osiągnęła 
to, co przez lata było niemożliwe. Oszukała system portowy. W wieku piętnastu lat stworzyła 
siatkę, niewidzialną i osuniętą w cień siatkę przestępczą, zdolną przechwycić każdy statek. 
Ale pamiętała, wszyscy pamiętali ,że nie osiągnęła tego wszystkiego sama. Kiedyś, sześć lat 
temu ,spotkała dziewczynę, dziewczynę która odmieniła jej życie, z którą podbijała Skadje.  
I której od dwóch lat nie było już w tym świecie.  
 *** 
Alexeia pojawiła się w życiu Skadi ,właśnie wtedy kiedy ta najbardziej jej potrzebowała. 
Dopiero co uciekła od matki, która od najmłodszych lat uczyła ją jak być idealną żoną, aby 
kiedyś wydać córkę za bogatego szlachcica, i zapewnić sobie życie w luksusach. A Skadi nie 



chciała żadnego bogatego, starego mężczyzny za męża. Prawdę mówiąc to nie chciała 
żadnego mężczyzny za męża, ani w wieku dwunastu lat, ani nigdy. Powiedziała o tym matce, 
której jednak jej zdanie nie obchodziło. Nie miała zamiaru porzucić swoich planów.                I  
w ten oto sposób dwunastoletnia Skadi, nie potrafiąca nawet poprawnie utrzymać w ręku noża, 
została wrzucona do świata w którym bez tej umiejętności nie sposób było przetrwać. Gdyby 
nie pomoc ,to prawdopodobnie została pewnej zimowej nocy zasnęłaby na bruku, i nie 
obudziła się już więcej.  
Jednak w jej życiu pojawiła się przeklęta przez bogów dziewczyna. 
Bo Alexeia była przeklęta. 
Stało się to całe wieki temu, przez boginię Sif. Poszło o coś związanego z świętokradztwem, 
bezczeszczeniem jej symboli. Bogini się wściekłą. Skazała ją na nieśmiertelność i wieczne 
wygnanie. Gdy tylko Alexeia zdążyła przywiązać się do jakiegoś miejsca i osoby, boską siłą 
była odsyłana do innego świata ,bez możliwości powrotu. Mogła wrócić dopiero po latach, 
kiedy miejsce zdążyło się już zmienić ,a ludzie umrzeć. Dzień w którym się spotkały, był jednym 
z jej pierwszych w mieście, po spędzeniu siedemdziesięciu lat w Muspellheimie, płonącym 
świecie demonów.  
A tamtej zimnej nocy coś je połączyło. Obie były bez domu, ci których kochały, byli poza 
zasięgiem, i nie miały nic. I z tego niczego i z samych siebie wybudowały królestwo. Zaczęło 
się od kieszonkowych kradzieży, a skończyło się na przechwytywaniu całych statków 
powietrznych, podrabianiu dokumentów, i zdobyciu sławy najbardziej niebezpiecznych osób w 
Skadje.  
Skadi Stormsnaer i Alexeia Eldrodr. 
Śnieżyca i Pożoga.  
*** 
Skadi wiedziała ,że prędzej czy później ,najbliższa jej osoba zniknie. Ale klątwa słabła i obie o 
tym wiedziały. Alexeia to wiedziała. Wiedziała że jej przymuszone opuszczenie tego świata się 
zbliża. ale wiedziała też że po raz ostatni. Nie potrafiła powiedzieć skąd ,ale wiedziała. 
Czasami Stormsnaer słyszała w nocy jej ciche szepty ,o końcu udręki i wolności.  
A wygnanie zbliżało się nieubłaganie. 
 
Słuchaj!- Alexeia z całej siły wczepiła palce w ramiona Skadi. Ich twarze dzieliło tylko kilka 
centymetrów a oczy Eldrodr były rozszerzone ze strachu. 
-Słuchaj- powtórzyła jeszcze raz- Zbliża się. Wiem ,że jutro mnie już tu nie będzie. Zostanę 
wygnana, Nie wiem na ile i nie wiem gdzie, ale wiem coś innego- mówiła szybko, pośpiesznie 
,jak gdyby miała zniknąć już w tym momencie- Sif pokazała mi się we śnie. Potwierdziła to co 
już wiedziałam. To jest już ostatni raz. I powiedziała coś jeszcze- westchnęła- Dostaniesz 
przepowiednię o mnie. 
-Co? - Skadi zszokowana spojrzała w górę na twarz drugiej dziewczyny. 
-Coś co pomogłoby ci mnie znaleźć -opuściła wzrok- I wiem że nie mam prawa cię o to prosić 
i wiem że to niebezpieczne i strasznie egoistyczne z mojej strony- mówiła chaotycznie- ale 
proszę cię znajdź mnie. Nie chcę znowu spędzić siedemdziesięciu lat w jakiejś dziurze w stylu 
Helheimu, gdzie moim jedynym towarzystwem będą duchy. A  potem wrócić do tego miasta, 
po raz kolejny zaczynać w nim życie od nowa , kiedy ty już nie będziesz żyć. Nie chcę tego, 
Skadi. I dlatego proszę cię, abyś mnie znalazła. Chciałabym wrócić z tobą do Skadje, okradać 
razem z tobą statki powietrzne, zawładnąć tym miastem. Przepraszam. Przepraszam, za to że 
myślę tylko o sobie. 
-Alex- Stormsnaer przerwała jej. Teraz to ona trzymała ją za ramiona- Nie przepraszaj za to, 
że chcesz mieć lepsze życie. Nie przepraszaj za to ,że nie chcesz cierpień, bólu i samotności. 
Nie przepraszaj za to że chcesz czegoś więcej, tylko dla siebie- pochyliła się jeszcze bliżej- 
Dlatego przyrzekam Ci Alexeio Eldrodr, na sam Asgard i wszystkich jego bogów ,że gdy po 
raz ostatni zostaniesz wygnana, znajdę cię ,choćbym miała poruszyć koronę i korzenie Drzewa 
Świata. 
Alexeia oparła głowę na ramieniu niższej dziewczyny i westchnęła cicho. 
-Czym zasłużyłam sobie u bogów ,że zesłali mi ciebie? 
 



Następnego dnia już jej nie było. 
*** 
Skadi oparła się o ścianę swojego pokoju. Znajdował się on w kamienicy, nad tawerną Saela.  
Mentalnie przygotowała się na to co zaraz miało nastąpić. W jej głowie pojawił się głos.  
 
W świecie w którym iluzji podstępnej tonie 
I w tym, gdzie demoniczny ogień płonie 
Zaginęła, powróciła, zaginęła znów 
 
I na tym skończyła się przepowiednia. Jak zawsze. Od wyganania Alexei minęły prawie dwa 
lata. Dwa lata od złożenia przysięgi. I od tych dwóch lat ,codziennie te trzy wersy ,a wciąż brak 
ostatniego. Na początku, gdy usłyszała o tym, że dostanie przepowiednię, była gotowa 
wyruszyć natychmiast po jej pierwszym usłyszeniu. Ale nie mogła, nie znając całości. 
Pozostałą część znała na pamięć, i wiedziała co w niej chodzi. Świat podstępnej iluzji to 
Jotunheim. A ten w ,którym płonie demoniczny ogień, to Musspelheim. Zaginęła Alexeia. 
Zrezygnowana otworzyła oczy i powoli się wyprostowała, wciąż lekko zamroczona magicznym 
transem. 
  
A Śnieżna Pani rozpocznie łów 
 
Słowa uderzyły w nią nagle i bez ostrzeżenia, mocne, pewne i przesycone magią. Śnieżna 
Pani. Skadi. 
 
Musiała wyruszać. 
 
*** 
Zjechała z gracją po rynnie, z nieco mniejszą gracją przeskoczyła z niej na parapet, a z 
parapetu na kolejny. Podważyła uchylone okno, i wślizgnęła się przez nie do pokoju.  
-Hej, Kieran, przyszłam do ciebie. 
Siedzący przy biurku chłopak nawet nie podniósł głowy. 
-Nikt cię nie zapraszał 
-Tym razem to ważne- skrzyżowała ręce na piersi 
-Tak? Co jest na tyle ważne, żebyś fatygowała się do mnie, skacząc po parapetach? 
Dopiero teraz podniósł głowę znad książki. Ciemne włosy osunęły się lekko, odsłaniając 
szpiczaste uszy. Kieran był elfem, jak wszystkie pozostałe elfy, pochodzącym z Alfheimu. Nikt 
tak naprawdę nie wie kiedy i dlaczego pojawił się w Skadje. Nic nie wiadomo o jego przeszłości 
w Alfheimie, jego życiu czy rodzinie. Nigdy o tym nie mówi. Wiadomo tylko, że nie chce być 
elfem i stara się to jak najbardziej ukryć. Platynowe, elfickie włosy zafarbował na 
najciemniejszy możliwy odcień, i zapuścił tak by zakrywały mu uszy. 
-Mam resztę przepowiedni. 
Elf spojrzał na nią zszokowany. 
-Jak mam być szczery, to wątpiłem w to ,że kiedykolwiek ją usłyszysz- szepnął- Co w niej jest? 
-,,A Śnieżna Pani rozpocznie łów’’. Dość jasne. 
-Rzadkie jak na przepowiednię- mruknął- Jak mam rozumieć, chodzi o ciebie? Łów, jako 
poszukiwanie Alexei?  
-Skoro przepowiednia jej dotyczy. 
-Kiedy wyruszasz? 
-Natychmiast. Dalej się na to piszesz? Potrzebuję kogoś kto zna się na magii. 
-Chyba nie masz zbyt wiele opcji- westchnął i przetarł oczy- Dalej się na to piszę. Kogo jeszcze 
bierzesz? 
-Tylko ty i Ariah. Nie potrzebuję więcej ludzi. 
-Jesteś po prostu skąpa. 
-Taaa, to też. A jeśli już o pieniądzach mówimy. Zostajemy po cenach które ustaliliśmy 
uprzednio? 



-Dwadzieścia pięć zamiast dwudziestu procent zysków z Helheimu, przez najbliższe sześć 
miesięcy, wszystko inne po staremu. 
-Jesteś jedyną osobą jaką znam która tak entuzjastycznie podchodzi do towarów z Helheimu. 
Ale dobrze. Dostaniesz te swoje pięć procent więcej.  
Nie odpowiedział. Wstał od biurka, i podszedł do szafy. Przed jej drzwiami zatrzymał się, 
nakreślił w powietrzu kilka znaków i wymruczał coś pod nosem, a drzwi otworzyły się same.  
-Bierz- rzucił do Skadi- zabiorę parę rzeczy i będę gotowy 
Ta podeszła do szafy i wyjęła z niej kurtkę. Ciemnozieloną, sięgającą przed kolana. Trzymała 
ją delikatnie, jakby z czcią. Ta kurtka to najcenniejsza rzecz jaką kiedykolwiek trzymała w 
rękach ,a kradła i przechwytywała towary od samych bogów. Handel runami jest niezwykle 
rozrośnięty choć takie prawdziwe są bardzo rzadko spotykane. W wielu sklepach i straganach 
można kupić ,,Litit run’’, Małe runy. To najzwyklejsze podróbki, wykonywane przez ludzi 
niepotrafiących czarować. Są tanie i wykorzystywane do rozrywki. Potrafią stworzyć kolorowy 
dym i płomienie, trąby powietrzne wielkości szklanki czy parę wodną.  
Ale są też ,,Sanar run’’. Runy prawdziwe. Nie każdy może je wykonać. Nieliczni, bardzo 
nieliczni ludzie, elfy i bogowie nauczyli się ich mocy. Wymaga to wielu wyrzeczeń, trwa lata, a 
wielu osobom wyniszczył organizm do tego stopnia ,że zapłacili za cenę nauki własnym 
życiem. Moc run prawdziwych to czysta potęga. Są w stanie wywołać wichurę, pożogę, 
tsunami. Czarodziei runicznych jest mało ,a wykonanie przez nich zaklęcia jest trudne i 
wyczerpujące .Cena czterech run na kurtce, to pieniądze których większość ludzi nie ujrzy 
przez całe życie. Zresztą, sama kurtka też jest sporo warta. Została wykonana w Nidawellirze, 
podziemnym świecie, przez krasnoludy. Jest odporna na ogień i nie da się jej przebić żadnym 
ostrzem. Jeszcze przed naszyciem na nią run, za jej cenę można było kupić mieszkanie w 
Skadje. Oczywiście, Skadi sama na nią nie zarobiła. Wszystko co jest na kurtce i sama kurtka, 
zostało podprowadzone szlachcicom, którzy i tak używali by jej tylko żeby zaimponować 
biedniejszym od nich ludziom. Jej ta kurtka przynajmniej na coś się przyda. 
-A tak właściwie- powiedział Kieran- Jak zamierzasz dostać się do Jotunheimu? 
Uśmiech który rzuciła mu Stormsnaer wcale mu się nie spodobał. Był to uśmiech, za którym 
czaiło się niebezpieczeństwo i który zwiastował ,że zamierza zrobić coś ,za co ludzie kończą 
więzieniach. 
-Ukraść statek oczywiście. 
*** 
Te słowa wypowiadane przez Skadi przestały już brzmieć dramatycznie. Pół życia spędziła, 
kradnąc, przechwytując i plądrując statki.  
 
Teraz razem z Ariah i Kieranem stała w porcie, przypatrując się jednemu z nich. 
 
-Nidawellirski, więc najbardziej wytrzymały. Opróżniony, ale gotowy do załadunku, a co za tym 
idzie ,do lotu. W miejscu ledwo rejestrowanym przez radary. Pilnowany przez jedynie dwóch 
strażników, w dodatku jeden ma uszkodzony komunikator. Patrol- zerknęła na zegarek- za 
czterdzieści osiem minut. 
 
Tak, Skadi miała wprawę w tym co robiła. 
 
-Plan jest taki – odwróciła się do swoich towarzyszy- Atakujemy strażników. Najpierw tego ze 
sprawnym komunikatorem, żeby drugi nie mógł wezwać pomocy. Unieszkodliwiamy również 
tego drugiego, wkradamy się na statek. Tam ja wkradam się do systemu, i odlecimy 
osiemnaście minut przed patrolem, tak aby nie mogli już nas złapać, zrozumiano? 
Oboje pokiwali głowami. 
Skadi uśmiechnęła się, i z szaleńczym błyskiem w oku wyciągnęła nóż. 
-No to działamy. 
*** 
Lecieli ponad Drzewem W dole widać było liście i gałęzie Yggdrasila. Skadi wpatrywała się w 
dół stojąc na dziobie statku, wysoko ponad światami. 
-Lecę po ciebie, Alex. 



 
 
*** 
Bogowie lubią wkradać się w sny. Uważają ,że odwiedzanie nędznych śmiertelników, na jawie 
jest poniżej ich godności. Pojawiają się więc wtedy kiedy czujemy się najbardziej bezpieczni, 
aby swoją obecnością zniszczyć to złudne poczucie. Alexeia kilkukrotnie była odwiedzona 
podczas snu przez Sif. Mówiła ,że masz wrażenie jakby wszystko działo się w rzeczywistości. 
I Skadi musiała przyznać jej rację.  
Nie pamiętała o czym uprzednio śniła, jednak nagle coś wyrwało ją z tego snu. Miała wrażenie, 
że się obudziła, chociaż wiedziała ,że to nie możliwe, by zasnęła na pokładzie statku, a 
obudziła się na łące.  
A przed nią stała bogini.  
I jak to bogini, musiała być tak piękna, że zapierała dech w piersiach. Długie włosy, które nie 
były nawet jasne czy blond, tylko złote, złote jak bramy Asgardu. Jakby muśnięta słońcem 
cera, ciepłe oczy, smukła szyja ozdobiona złotym naszyjnikiem.  
Nie ulegało wątpliwości, że to sama Freja, pani miłości. 
A ponieważ z bogami lepiej nie zadzierać, Skadi uklękła na jedno kolano i pochyliła głowę.  
-Pani Frejo. 
Ta zaśmiała się, lekko zaskoczona. 
-Kto by pomyślał, że skadyjska Śnieżna Pani ma tak nienaganne maniery? Wstań ,moja droga. 
Ta powstała. 
-Jeśli mogę zapytać, dlaczego pojawiłaś się w moim śnie? 
Freja popatrzyła na nią. 
-Ty i twoi przyjaciele zmierzacie właśnie do Jotunheimu, nie wiedząc tak naprawdę dokąd 
macie się tam udać, i czego szukać. 
-Liczymy, że znajdziemy jakieś wskazówki. 
Ta pokręciła głową. 
-Jotunheim jest wielki i stale się zmienia. Jeśli nie wiesz gdzie konkretnie i po co się udajesz, 
nie znajdziesz nic.  
-Więc co pani zdaniem powinniśmy zrobić? 
-Cóż- zaczęła- Poprosiłam Sif ,abym mogła wam pomóc w poszukiwaniach. Nie była 
zachwycona tym pomysłem, ale mnie się nie odmawia- w tych ciepłych oczach przez chwilę 
błysnął chłód- W Jotunheimie musicie się udać do jaskini, w której twoja Alexeia, mieszkała w 
czasie swojego wygnania w tamtym świecie. W Musspelheimie również idźcie do miejsca 
gdzie wcześniej mieszkała. Będziesz wiedziała jak tam trafić, już ja o to zadbam. Tam 
znajdziecie przedmioty, które pomogą wam ją znaleźć. To wszystko co musisz wiedzieć. 
-Ja- odpowiedziała Skadi- jestem dozgonnie wdzięczna za pani pomoc, Frejo.  
-Wanaheim może i jest piękny, ale bywa tu nudno- mruknęła bogini- mam nadzieję, że 
znajdziesz tą dziewczynę. 
-Czy to naprawdę jest jedyny powód dla którego mi pomagasz? 
-Nie- Freja uśmiechnęła się- Pomagam ci dlatego, że jestem boginią miłości, drogie dziecko. 
Po tych słowach machnęła ręką, a łąka i ona sama rozpłynęły się.   
 
*** 
Jotunheim był dziwny.  
Skadi naprawdę starała znaleźć się lepsze określenie, ale to słowo było jedynym które 
przychodziło jej do głowy.  
Przechodzili obok sosen których czubki ginęły w chmurach, obok takich ,które wyglądały jak w 
Midgardzie, i obok takich, które sięgały im do kolan. Góra, która wcześniej wydawała się być 
dobre sto kilometrów od nich, nagle znalazła się ledwie kilometr dalej i okazało się, że bliżej 
jej do pagórka niż do góry. Widzieli jelenia wielkości filiżanki pasącego się na mchu. A potem 
jelenia wysokości siedmiu metrów, żującego gałąź sosny.  
I do tego jeszcze mgła. Błękitna mgła, delikatnie otulająca las i ich, która tylko podkreślała. 



W Jotunheimie nic nie wydawało się prawdziwe. Nie dało się stwierdzić co jest rzeczywistością, 
a co wytworem wyobraźni. Ten świat wydawał się jedną, wielką iluzją, gotową by w dowolnym 
momencie po prostu się rozpaść.  
-Czyli podsumowując - wysapała Ariah, przedzierająca się właśnie przez stertę liści wielkości 
talerzy obiadowych- Freja po prostu ci powiedziała, że będziesz wiedzieć gdzie mamy iść? 
-Zgadza się- odparła Skadi, której zostało zadane to pytanie. 
-A nie mogła, bo ja wiem, po prostu teleportować do nas Alexei, czy coś?  
-Sama trochę nad tym myślałam- przyznała Skadi- Wydaje mi się, że to kwestia nie tego, że 
nie chce, tylko że nie może. 
-Bogini nie może? 
-Skadi ma rację- rzucił Kieran. Ariah spojrzała na niego z wyczekiwaniem, ale elf nie rozwinął 
swojej wypowiedzi.  
-Widzisz ,Ariah! – wspomniana dziewczyna krzyknęła do niej- Magiczny ekspert przyznał mi 
rację! 
-Ale dlaczego Freja nie byłaby w stanie tego zrobić?- zapytała ponownie  
-No wiesz, jest boginią, Wanem asgardzkim, i niewątpliwie jest potężna. Ale klątwy i 
przepowiednie też są potężne. Z tego co wiem o prawach magii, nie można tak po prostu 
cofnąć klątwy. Jest albo na wieczność, albo dopóki nie straci swojej mocy. Ale tą moc musi 
stracić sama- przeskoczyła nad powaloną gałęzią sięgającą jej do piersi- Podobnie jest z 
przepowiedniami. Gdy przepowiednia padnie, musi zostać wypełniona. W przepowiedni jest 
fragment o tym ,że Śnieżna Pani wyrusza na łów? Śnieżna pani musi wyruszyć. Mam rację, 
Kieran? 
-Mówię to dziś zdecydowanie za często- westchnął elf- ale tak. Stormsnaer ma rację. 
Przepowiednie są przecież wypowiadane przez Norny, które są boginiami, więc ich moc jest 
równa z boską. Przepowiednia nie może zostać porzucona, nawet przez bogów.  
-No widzisz, Ariah- Skadi z satysfakcją przeciągnęła jej imię. Ta spojrzała na nią spode łba.  
-Ty się lepiej zamknij i rób za kompas. 
-I tu muszę ci oznajmić, że moja rola kompasu się zakończyła, jesteśmy na miejscu- Skadi 
uśmiechnęła się teatralnie. 
Stali przed wejściem do jaskini.  
-Najwyraźniej Freja wiedziała co robi- mruknął Kieran. Wszedł do jaskini pierwszy, a za nim 
dziewczyny.  
Niewątpliwie dało się stwierdzić, że kiedyś, dawno, ktoś tu mieszkał. Stał tu topornie wykonany 
stół, ociosany pień, prawdopodobnie służący za siedzenie, palenisko, coś w stylu półek 
wiszących na ścianach. Wszystko było jednak puste, zakurzone, nie odwiedzane przez nikogo 
przez ponad osiemdziesiąt lat.  
-Czuć tu magię - odezwał się elf. W ciszy jego głos zabrzmiał donośniej, nagłośniony 
dodatkowo przez echo. 
-Alexeia znała parę sztuczek, mogła ich używać- odparła Skadi. 
Kieran powiódł ręką w powietrzu. 
-Albo jest tu jakiś obiekt magiczny. 
-To mogłoby być to czego szukamy- odezwała się Ariah- Bo w końcu nie wiemy nawet czego. 
-Jestem dziwnie przekonana, że jeśli szukamy czegoś zostawionego przez Freję, to od razu 
poznamy ,że to jej- Stormsnaer zaczęła przechadzać się po jaskini. Przejechała ręką po stole. 
Obłoczek kurzu uniósł się w powietrze- Sprawdźcie wszystko na półkach, chociaż raczej nic 
tam nie znajdziecie. 
Jej przewidywania się spełniły. W pudełkach poza szkieletem czegoś co wyglądało na 
miniaturowego kota, jakimś ususzonym zielskiem i pajęczynami nic nie było. 
-Chociaż- mruknęła Skadi, przyglądając się kościom- koty to święte zwierzęta Freji.  
Zamknęła pudełko i podrzuciła je. 
-Tak pomyślałby każdy złodziej. 
Kieran popatrzył na nią, lekko zdezorientowany, ale Ariah uśmiechnęła się. 
-Metoda podwójnego skarbu? 
-Zgadza się- popatrzyła na elfa- Ale on nie obrabiał z nami asgardzkich i wanaheimskich 
statków, więc pozwól, że mu wytłumaczę- ponownie otwarła skrzynkę- Podczas transportów z 



boskich światów często stosuje się tą sztuczkę. Tą mniej wartościową część skarbu zostawia 
się bardziej na widoku, a tą cenniejszą ukrywa się magicznie. W ten sposób, jeśli statek 
zostanie zaatakowany ,widoczne są tylko te tańsze towary. Oczywiście, one wciąż są 
naprawdę drogie, i dzięki temu złodziej ma poczucie triumfu. Zwinie się ze statku z tą częścią, 
a ta najcenniejsza zostanie. I podobnie jest w tym przypadku. Ktoś kto by się tu pojawił, 
szukając czegoś od Freji, znalazłby szkielet kota, skojarzyłby to z jej świętym zwierzęciem, i 
zabrałby zakurzone kości ,a to czego naprawdę by szukał, zostałoby bezpieczne w jaskini. 
Najwyraźniej nasza cudna bogini miłości chciała nas sprawdzić.  
-Więc gdzie jest to czego szukamy? 
-Zawsze na statkach gdzie mogli używać tego sposobu ,rzucaliśmy Mannaz- kiwnęła w jego 
stronę głową- Dawaj. 
Westchnął cicho, ale wysupłał z skórzanej sakiewki runę. Wymamrotał ciche błogosławieństwo 
do Odyna, po czym rzucił kamień w powietrze.  
Całe pomieszczenie pokrył błękitny woal. Meble, pudełka, obie dziewczyny i elf zlali się z 
otoczeniem. I z tego błękitu, jedynym wyróżniającym się obiektem była, uprzednio 
niewidoczna, złota kula, wisząca w powietrzu. Skadi podeszła do niej, włożyła rękę po czym 
cofnęła ją, wyciągając coś ze środka. Kieran machnął ręką, i runa spadła na jego dłoń. Woal 
się rozwiał, złota kula zniknęła. 
-Zboże- odezwała się Stormsnaer- Freja zostawiła nam zboże. 
-Zaczynam coraz bardziej podejrzewać ,że postanowiła nas wkręcić- pokręciła głową Ariah. 
Elf podszedł do nich, i wyjął z rąk Skadi kłosy. 
-To nie jest zwykłe zboże. Czuć od niego energię. Ciepłą i żywą- wpatrywał się w nie, ze 
skupionym wyrazem twarzy- chyba wiem gdzie może być Alexeia. 
-Zboże- dalej powtarzała Skadi- To znaczy, że jest… Ta przepowiednia o wianku z kłosów. 
Byłam pewna ,że to tylko dziecięca rymowana, ale teraz…- odchrząknęła i lekko drżącym 
głosem zaczęła recytować. 
 
Gdy nie jesteś poległym bohaterem 
A wejście do Wanaheimu jest twym celem 
Potrzebujesz maków i zboża łanów 
Aby upleść wianek dla rodzeństwa Wanów 
 
-Musimy polecieć do Musspelheimu, znaleźć resztę wianka, spleść go i dostać się do 
Wahaheimu- zawahała się chwilę- Tam jest Alexeia. 
*** 
 
-Dobra, moje skarby- oznajmiła Skadi- Jesteśmy w strefie powietrznej Musspelheimu. Za 
jakieś czterdzieści minut opuścimy bezpieczny statek, licząc na to, że uprzednio się nie 
roztopimy, i udamy się na wycieczkę po świecie, gdzie wszędzie pali się ogień, i w każdej 
chwili mogą nas zaatakować demony. Jest spore ryzyko, że tak się stanie ,ponieważ niestety 
musieliśmy odwiedzić nie za bardzo cywilizowane musspelheimskie kraje. Dotrzemy do 
położonej w kanionie Heitr Hael jaskini, gdzie przez jakieś pół wieku mieszkała Alexeia, 
sprzątniemy maki Frejra, wrócimy na statek i zaczniemy pleść wianki, zrozumiano? 
 
-To jest twój plan?- Kieran popatrzył na nią z politowaniem. 
-Najlepszy plan to brak planu, bo wtedy nic nie może pójść niezgodnie z nim-wyrecytowała 
-Długo nad tym myślałaś?- spytała Ariah. 
-Powietrze na zewnątrz ma 92 stopnie, co oznacza, że mamy spore szczęście, biorąc pod 
uwagę, że często występują tu temperatury w których moglibyśmy dokonać samozapłonu- 
zignorowała pytanie. 
Ta tylko westchnęła. 
-Naprawdę to co powiedziałaś na początku to nasz cały plan? 
-Och nie- i przez chwilę Ariah miała nadzieję, że wymyśliła coś poza tym- Zapomniałam dodać 
,że macie się nie spalić żywcem. Jest to rozkaz, a jak go nie wykonacie, to zrzucę z drzewa to 
co z was zostanie na pożarcie Ratatoskowi.  



 
I mimo, że brzmiało to jak żart, to Ariah była prawie pewna, że wcale nim nie było.  
 
*** 
Jak patrzeć na to z perspektywy czasu, to plan na dłuższą metę i tak nic by nie dał. Zeszli już 
ze statku, który ukryli w kanionie, i teraz schodzili w dół tego właśnie kanionu. Powietrzem 
prawie nie dało się oddychać, było jakby rozpalone i przesiąknięte zapachem siarki. Nie mogli 
dotykać skał po których schodzili, bo jedynie nabawiliby się oparzeń. Pot lał się z nich, szybko 
zastygając na suchym powietrzu. Skadi wciąż miała na sobie runiczną kurtkę, chociaż 
najchętniej zerwałaby ją z siebie razem z całą resztą ubrania, to przeczuwała, że lepiej będzie 
jeśli tego nie zrobi. 
Jak na razie jedynym co można udać za powodzenie, to fakt, że nie natknęli się na demony. 
Jeszcze. Powoli, obwiązując skały linami schodzili w dół kanionu. Na samym dole jego dno 
było wysypane piaskiem, któremu bliżej było do rozżarzonego popiołu. Ale szli po tych 
popiołach, szukając jaskini w której Alexeia mogła kiedyś mieszkać. Z pewnością najłatwiej 
było Kieranowi, który większość życia spędził pod wiecznym, alfheimskim słońcem.  
-Nie myślałam, że to kiedyś powiem- wychrypiała przez zaschnięte gardło Skadi- Ale tęsknię 
za Jotunheimem. Może i były tam ruchome góry i jakieś filiżankowe jelenie, ale tam 
przynajmniej było tak przyjemnie chłodno. 
-Wyobraziłam sobie filiżankę w kształcie jelenia- zaśmiała się Ariah 
-A ja jelenia w kształcie filiżanki 
-Która pasie się na mchu 
-Od tego gorąca zaczyna wam odbijać- stwierdził Kieran- Macie szczęście, że już jesteśmy 
-A skąd tą wiedzę posiadasz, mój drogi? 
-Gorąco wypaliło ci też oczy?-wskazał ręką- przecież tam są drzwi. 
Były, prymitywne, osadzone w skale drzwi. 
Na widok celu Skadi i Ariah jakby trochę się otrząsnęły. Ruszyły bardziej energicznym krokiem, 
a elf za nimi. 
Dotarli pod jaskinię, i jednym ruchem Śnieżna Pani otworzyła drzwi.  
-Na węże Lokiego to jest to!- krzyknęła.  
W jaskini najwyraźniej Alexeia zamontowała jakiś system ochładzania powietrza. Bo chociaż, 
jeśli wierzyć termometrowi przy ścianie, temperatura wynosiła tu ponad trzydzieści stopni, to 
w porównaniem z tym co panowało na zewnątrz było tu przyjemnie chłodno. Skadi rozejrzała 
się po pomieszczeniu.  
-Szczerze wątpię ,żeby użyto tu tej samej sztuczki co w Jotunheimie. Powtarzanie tego 
samego dwa razy nie miałoby sensu. Opinia eksperta, Kieran? 
-Czuć tu magię, ale nie ukrytą. W Jotunheimie ślady magii wyglądały na stare lub ukryte, tutaj 
mamy ją na wierzchu ,że tak można powiedzieć- przymknął na chwilę oczy- Maki Frejra są 
ukryte w zupełnie niemagiczny sposób.  
-No dobra- Stormsnaer klasnęła w ręce- szukamy kwiatków. 
I jak powiedziała, tak zrobili. Wszyscy chcieli już wydostać się z tego dusznego, gorącego 
świata, więc zaczęli, centymetr po centymetrze przeszukiwać jaskinię, podobną do tej w 
Jotunheimie. Pudełka, prowizoryczne szafki, a wszystko pokryte kurzem i pyłem, nieruszane 
od sześciu lat. Większość była pusta. Kilka ramek bez zdjęć.  
Nic nie znaleźli.  
-Wciąż podtrzymujesz swoją opinię?-rzuciła Skadi do elfa. Po raz trzeci przeszukiwała ten sam 
wazon, bez żadnej nadziei na znalezienie tam czegokolwiek, po prostu, żeby zająć czymś 
ręce- Może rzuć runą, tak dla pewności? 
-Żartujesz sobie?- warknął Kieran- Myślisz, że w tym cholernym Musspelheimie jestem w 
stanie używać run? Zemdlałbym i zszedł z przegrzania, i tyle by było z tego pożytku. 
-Idioci- parsknęła Ariah 
-Przypomnę ci na wypadek gdybyś zapomniała, że ty również niczego nie znalazłaś… 
-Nie byłabym tego taka pewna- przerwała jej , po czym wskazała na sufit. Na czymś co 
zapewne służyło Alexei za wiszący pod sufitem żyrandol, były maki. Wyglądające na świeżo 
zerwane, idealnie czerwone, jakimś cudem żywe w gorącu Musspelheimu.  



-Maki Frejra 
-Chyba miałeś rację, i naprawdę nam wszystkim wypaliło oczy- rzuciła Skadi do Kierana, 
podsuwając pod żyrandol jedno z krzeseł. Stanęła na nim i ostrożnie zaczęła zdejmować  
kwiaty, jeden po drugim. Umieściła je delikatnie w wcześniej przygotowanej torbie i zeskoczyła 
z krzesła.  
-Wynośmy się stąd- rzuciła do pozostałych.  
Otworzyła drzwi i wszyscy ponownie wyszli na potworne gorąco.  
I wtedy rzuciła się na nich zgraja demonów.  
 
*** 
 
Musiały ich usłyszeć, wyczuć, lub śledzić już od początku ich drogi. Wysokości człowieka, 
pokryte płomieniami, wrzeszczące coś w jednym z skrzekliwych musspelheimskich języków. 
Po prostu rzuciły się na nich, z zaskoczenia, ogniste i zabójcze.  
Skadi cisnęła nożami w te które zaatakowały ich jako pierwsze. Ich ciała ugasiły się, a one 
spopielone upadły na rozgrzany piasek. Wyszarpała noże z zwłok potworów, i zaraz pojawiły 
się kolejne. Atakowały, wyciągając w ich stronę ogniste ręce. Stromsnaer poczuła jak przez jej 
nieuwagę jedna z tych rąk chwyciła ją za ramię. Błyskawicznie odcięła ją, po czym przebiła 
ciało atakującego demona. W duchu jeszcze raz pogratulowała sobie decyzji o nieściąganiu 
krasnoludzkiej kurtki.  
Powiedzenie ,że Śnieżna Pani walczyła jak demon ,mogłoby być traktowane jak obelga. Nie 
walczyła jak demon, ślepo atakując i licząc na łut szczęścia. Walczyła jak Śnieżna Pani, 
chłodno, nieomylnie, z zabójczą precyzją. 
Jednak ogień topi śnieg. 
Demony miały zdecydowaną przewagę liczebną. Walczyły na swoim terenie, gorąco było dla 
nich sprzyjające. Skadi zaczynała przez nie powoli słabnąć, zwłaszcza ,że płonące potwory 
tylko podnosiły już i tak niebotycznie wysoką temperturę. 
Z przerażeniem uświadomiła sobie że, w wirze walki, zapomniała o przyjaciołach. Rozejrzała 
się, i serce jej zamarło. 
Ariah i Kieran siedzieli na ziemi. Jej ubranie było rozdarte, na nodze miała długie rozcięcie. 
Rana się dymiła. Dziewczyna podtrzymywała ledwo żywego elfa, który ostatkiem sił otaczał 
ich dwójkę Isą, runą lodu. Demony nie mogły się do nich zbliżyć, ale dla wszystkich było jasne, 
że długo nie wytrzyma, i w końcu lodowy mur upadnie.  
Kolejny demon wczepił palce w jej kurtkę. Przejechał palcami po runach, próbując wbić je w 
ciało. Stormsnaer jednym płynnym ruchem odcięła najpierw tą rękę ,a potem pozbawiła go 
głowy. 
Runy. 
Myśl o nich majaczała jej gdzieś z tyłu głowy od początku walki. Cały ten czas powstrzymywała 
się od użycia którejś z nich, licząc na to ,że uda im się wyrwać. Jednak nieważne jak zabójcza 
by nie była, nie było opcji, że uda im wszystkim się stąd wyrwać. 
Teraz to ona przejechała palcami po kurtce, i zatrzymała je na runie Perthro. Runa spełniania 
marzeń, snów, nierzeczywistości. I najpotężniejsza runa żywiołu wody. Przez chwilę się 
wahała. 
Po coś w końcu jednak ukradła tą kurtkę 
 Poparzonymi i pobielalymi już od trzymania nozy palcami, oderwała od materiału runę. Z 
cichym skrzypnięciem odeszła pod kurtki, w końcu wolna i gotowa na użycie swojej mocy. 
- Fyrir Odin Alfǫðr enda Rúnatýr! – krzyknęła. Dla Odyna Wszechojca i Stworzyciela run. 

I rzuciła Perthro w powietrze. 

Znak leciał, przedzierał się przez gorące powietrze, a potem powoli zaczął spadać. Ignorując 
grawitację, leciał co raz wolniej by w końcu się zatrzymać. 
A fala tsunami zalała Musspelheim.  
Demony wrzeszczały kiedy runiczna woda je oblewała. Gasły w oka mgnieniu, zostawiając po 
sobie tylko popiół niesiony przez falę.  



Woda uderzała w ściany Heitr Hael jak żywa, potężniejsza od ognia i demonów. Nie parowała, 
magiczna, stworzona przez bogów.  
Skadi nieświadoma tego co robi rozłożyła ręce, wpatrując się w dzieło jej i runy. Upajała się 
tym widokiem, z oczami wypełnionymi adrenaliną i czystym szaleństwem. W głowie 
rozbrzmiały jej słowa Djansena ,,Jesteś pomylona, Stormsnaer’’. 
-Wystarczy- szepnęła cicho. 
Perthro opadła na jej rękę, pozbawiona koloru i wypalona. Resztki ocalałych demonów w 
popłochu uciekały z kanionu Heitr Hael. 
Chciała aby zostały przy życiu. Aby uciekając wypalonymi gorącem pustkowiami niosły ze 
sobą nazwisko. Nazwisko ,które będą przykazywać dalej, z przestrachem. Nazwisko ,które 
zacznie rozbrzmiewać w Musspelheimie. 
Nazwisko Śnieżnej Pani, Skadi Stormsnaer. 
*** 
I znowu byli na statku. Wydostali się z ognistego świata, i teraz na pełnych żaglach pędzili do 
Wahaheimu.  
Rana Ariah została opatrzona. Teraz dziewczyna spała pod pokładem.  
A Kieran i Skadi siedzieli na pokładzie, wpatrując się w rozciągający się pod nimi bezmiar 
Drzewa Świata.  
Dziewczyna plotła wianek z magicznych maków i zboża. Ręce lekko jej się trzęsły.  
-Już jutro będziemy w Wanaheimie.  
-Już jutro ją spotkasz- dodał elf. 
Jeden z czerwonych kwiatów wypadł jej z ręki. W ostatniej chwili go złapała.  
-Nie powinnam być tym tak przerażona ,prawda?- mruknęła. 
-Chyba nie jesteś przerażona perspektywą spotkania, tylko raczej tego, że w ogóle może do 
niego nie dojść. 
-Możliwe- odparła. Nie dodała nic więcej. 
Między liśćmi widać było przebłysk jednej z bram. Skadi wychyliła się lekko, żeby zobaczyć do 
którego ze światów prowadzi. 
-Do Alfheimu- rzucił Kieran. 
Spojrzała na niego. 
-Właśnie powiedziałeś ,,Alfheim’’. Znam cię lata ,a jeszcze nigdy nie słyszałam żebyś chociaż 
wymówił tą nazwę.  
-Nie za dobrze mi się kojarzy. 
Nie powiedział nic więcej.  
-Nie musisz mi mówić jeśli nie chcesz. 
Parsknął niezbyt przekonującym śmiechem. 
-Jak nie będę chciał to nie powiem, bez obaw. 
Wahał się jeszcze przez chwilę.  
-Wiesz, elfy wydają się wszystkim takie idealne. Piękne, nieskazitelne, pełne jasności i słońca 
istoty. I przez to wyobrażenie większość elfów zaczęła dążyć do takiego obrazu. Pojawiło się 
w nich parcie na idealność, i chęć wywierania go na innych. Mamy być wszyscy tacy sami, 
piękni i świetliści. A ja taki nie byłem- zwiesił głowę w dół, wlepiając wzrok w gałęzie pod nami- 
Kolor mojej skóry jest ciemniejszy niż u większości elfów. Nie wyglądałem idealnie. A moja 
matka nie mogła tego przeboleć- uniósł rękaw.  
Całe jego przedramię było pokryte przebarwieniami i poparzeniami. W niektórych miejscach 
skóra była jaśniejsza, gdzieniegdzie całkiem biała, a w wielu miejscach pokryta bliznami po 
oparzeniach.  
-Wybielacz- przerwał na chwilę- i nie tylko. 
-Na Odyna Wszechwiedzącego- wyszeptała tylko Skadi. 
-Widzisz to?- wciąż nie patrzył na nią, tylko w bezmiar liści Drzewa, rozciągających się pod 
nimi- Widzisz już dlaczego uciekłem a Alfheimu? Miałem dość tego chorego społeczeństwa. 
Dość tego ,że każdy wymagał ode mnie idealności. Tego, że abym został zaakceptowany, 
własna matka musiała lać mnie wybielaczem.  



Dopiero teraz podniósł wzrok. Skadi zaciskała z całej siły palce na nożu. Drżała lekko. Elf 
jeszcze nigdy nie widział jej w takim stanie. Zawsze miała kontrolę nad wściekłością, była ona 
zimna i opanowana.  
-Dlaczego – wycedziła, a jej głos drżał jak ona sama- ludzie i elfy, dla których nic nie znaczysz, 
uważają, że mogą cię zmieniać? Bo nie jesteś idealny, ja nie jestem idealna, ale jeśli ideały 
wyglądają tak jak je opisałeś, to nigdy bardziej się nie cieszyłam ,że taki nie jesteś, Kieran.  
I zamilkła, ale nie na długo  
-Walić wybielacze!- krzyknęła w przestrzeń Yggdrasila.- I walić idealne elfy! 
I w końcu, po latach znajomości i nieudolnych żartów, Skadi Stormsnaer udało się doprowadzić 
Kierana do uśmiechu. 
*** 
Nidawellirski statek zatrzymał się pod bramą Wanaheimu. 
-Co mamy teraz zrobić z tym wiankiem?- rzuciła pytanie Ariah. Zawisło ono między nimi, bez 
odpowiedzi.  
-Z tego co widzę- Kieran wychylił się przez burtę- nie ma tam nic co jakkolwiek przypominało 
by dziurkę od klucza, więc jak na razie możemy najwyżej wsadzić sobie ten wianek na głowę. 
Skadi po prostu wpatrywała się w bramę.  
-Wątpię ,żeby Freja miała zaprowadzić nas aż tak daleko ,a potem po prostu zostawić nam 
zamkniętą bramę- mruknęła, ale nie była zbyt przekonana. 
-Freja nas po prostu wystawiła ,co tu dłużej mówić- warknęła Ariah. 
Gdzieś nad nimi rozległo się skrzeczenie ptaka. 
-Niemożliwe- druga dziewczyna pokręciła głową, wpatrując się w wianek w swoich rękach- Nie 
wierzę, że mogła tak po prostu… 
-Cicho- rzucił Kieran- Słyszycie tego ptaka? 
Skrzeczenie rozległo się ponownie, tym razem bliżej.  
-Jeśli mnie słuch nie myli- dodał elf- to sokół. 
-Święty ptak Freji- szepnęła Skadi. 
Odgłosy zbliżały się, i po chwili na burcie wylądował ptak. 
-Nie jestem pewna, ale myślę, że powinnam dać mu ten wianek- mruknęła Stormsnaer. Powoli 
zbliżyła się do sokoła. Był większy niż te midgardzkie, jego pióra lśniły, a oczy w dziwny sposób 
przypominały ludzkie. Wziął wianek w dziób, po czym poleciał w stronę bramy. A oni za nim.  
Złota brama zbliżała się, wciąż zamknięta. 
Ptak po prostu w nią wleciał.  
Przeleciał przez kuty metal, jak gdyby był powietrzem.  
I oni również. 
Byli w Wanaheimie 
 
*** 
Sokół prowadził ich.  
Przelatywali nad pałacami, polami, lasami i łąkami, a on wciąż leciał przed nimi.  
Gdy zaczęło się ściemniać, zatrzymał się. 
W dole było jezioro.  
-Schodzę tam. Sama- powiedziała Skadi do towarzyszy. A oni nie śmieli jej powstrzymać.  
 
Zeszła po sznurowanej drabince, opuszczonej przez burtę. Postawiła stopę na trawie, 
oddychając ,jakby z lekką obawą ,powietrzem tego boskiego świata.  
 
Ktoś stał nad jeziorem. Samotna postać, która powoli zaczęła się do niej zbliżać, jakby z lekką 
obawą. To wcale nie musi być ona, powtarzała w duchu Stormsnaer. 
 
Postać coś powiedziała. I chociaż usłyszenie jej z takiej odległości powinno być niemożliwe, 
to ją usłyszała. 
-Skadi. 
To nie było pytanie. To było stwierdzenie. Ta osoba wiedziała ,że to ona.  
A ona wiedziała ,że to Alexeia. 



-Alex. 
I w tym momencie obie zaczęły biec. Już bez żadnych wątpliwości, biegły w swoją stronę.  
 
A gdy w końcu dopadły jedna drugiej, nic nie mogło ich rozłączyć. 
 
Alexeia wpatrywała się w Skadi, w jej oczy, których wspomnienie przez cały ten czas pomagało 
jej wytrwać samotność.  
 
-To ty- wyszeptała- To naprawdę ty, Skadi. 
Ta tylko wtuliła się w nią. W jej skórę koloru jasnej kawy, ciemne włosy, w taką samą Alexeię 
jaką znała, niezmienioną przez te dwa lata. 
-Przecież przysięgłam. 
 
 
*** 
I tak, nad brzegiem wanaheimskiego jeziora, opowiadały o tym co działo się w czasie 
wygnania. Chłonęły swoją obecność. Mówiły i milczały. A czasami słowa po prostu nie były im 
potrzebne. I tak mijała noc. Noc pod gwiazdami i niebem, jednym nad nimi, a drugim odbitym 
w tafli jeziora, A że wszystko co dobre,  musi się skończyć, tak skończyła się ta noc. Na 
nieboskłonie zaczęło wschodzić słońce, jaśniejsze i piękniejsze niż to ,które widać w 
Midgardzie.  
-Wracamy do Skadje?- spytała Skadi 
Alexeia ścisnęła rękę Śnieżnej Pani. 
-Wracajmy- uśmiechnęła się lekko- Wracajmy i uczyńmy je naszym królestwem. 

 


