
 O WOJOWNICZCE CO ZDOBYŁA SZCZYT 

Słońce stało w zenicie. Grzało niemiłosiernie. Ulice były puste. W to święto nie można               

opuszczać domu. Wszyscy to wiedzą. Jednakowoż zawsze trafi się “buntownik”. Nikt nie            

zabrania wychodzenia, ale każdy ma świadomość, że jeśli już się to czyni to Mroczny widzi.               

On wszystko widzi. Jego Czarna Armia sieje zamęt i pożogę. Ale w święta nawet ona siedzi                

w koszarach.  

-Wielki władca kiedyś powróci. Zaprowadzi porządek w tym nędznym świecie. Światach.            

Problem w tym, że nikt nie pamięta jak ma na imię i jak wygląda. Jednego dnia po prostu                  

zniknął. Od tamtej pory źle się dzieje. Widzisz zresztą. Wszyscy trzymają bojaźń głęboko w              

swoich sercach. Ona zatruwa mózg. - począł się śmiać na cały głos.  

      - Jestem świadoma, ojcze. Nie boję się tego całego Mrocznego. - wypięła dumnie pierś.  

      - To źle, Thorunn. Jeszcze dużo nauki przed tobą.  

Noc była bardzo ciemna. Gdyby nie to, że była pełnia nic by nie było widać. O tej porze                   

wszystkie rasy śpią i zbierają siły na kolejny dzień pracy na rzecz Mrocznego. Ale zawsze               

znajdzie się jakiś “buntownik”. Thorunn nurkowała w lodowatej wodzie. Jeziorko nie było            

duże. Wpadał do niego wodospad zasilany wodami z górskiego źródła. Od tafli odbijał się              

okrągły, jasny księżyc. Dookoła szerzył się gęsty las. Trawa pokryta była rosą. W oddali              

słychać było pohukiwanie sowy. Tak wyglądał standardowy codzienny rytuał. Nie tylko           

poprawiał jej samopoczucie, ale również utwardzał wytrzymałość. Mogła wtedy pomyśleć o           

następnym dniu.  

Biegła pomiędzy drzewami. Jej ciało parowało. Ona sama nie czuła zmęczenia. Miała do              

pokonania kilka kilometrów. Stado saren nie dało rady jej prześcignąć.  

Otworzyła cicho drzwi do starej drewnianej chaty. Ojciec siedział na stołku i drzemał.              

Starała się wejść bezszelestnie. Stara podłoga nie pomogła jej. W chacie dało się słyszeć              

jedno wielkie skrzypnięcie. Zupełnie jakby cały dom zaczął skrzypieć. Ojciec zerwał się            

gwałtownie. Wstał i wyprostował się.  

-Ile razy mam ci powtarzać. Dlaczego chodzisz tam nocą sama? Dobrze wiesz, że              

…-przerwała mu.  

-Doskonale wiem. Mroczny wszystko widzi. I dobrze! Niech wie, że się go nie boje! Jeśli                

mu się to nie podoba to niech ruszy ze swojego zamku nawet z całą armią. Nie dbam o to.  

-Brak ci pokory. Skoro jesteś tak rozbudzona, żeby chodzić po lasach, to możemy teraz               

zrobić kolejną lekcję.  

Mężczyzna usiadł przy wielkim stole. Rozłożył papiery. Ustawił świece. Dziewczyna stała            

w drzwiach oszołomiona. Stary popatrzył na nią z poważną miną. Uniósł rękę i gestem              

pokazał jej, że ma usiąść z drugiej strony. Thorunn niepewnie podeszła i spoczęła. Patrzyła              



na kamienną twarz jej opiekuna. Czuła strach. Nigdy nie był tak poważny. Przeglądał kartki              

bardzo uważnie ale szybko. Przy jednej zatrzymał się na dłużej. Przysunął ją w stronę              

dziewczyny.  

      - Co tu widzisz ?  

      - Podział ras i światów. Myślę, że to coś z historii wspólnej.  

- Zgadza się. Dzisiaj nie będę pytał. Tylko opowiadał. Ty słuchasz. Pytań nie zadajesz. -                

dziewczyna tylko kiwnęła delikatnie. - Istnieje 5 światów. Cztery z nich zawdzięczają swe             

nazwy żywiołom. Świat Ziemi jest dla rasy ludzi. Dbali oni o ziemię. Uprawiali rolę i żyli w                 

pokoju. Byli bardzo zżytą wspólnotą. Świat Ognia to dom orków. Oni od zawsze szukali              

zwady. Nigdy nie byli do końca rozwinięci. Mimo to nie można ich lekceważyć. Świat              

Powietrza zamieszkują elfy, nimfy driady i inne mistyczne stworzenia. Ten świat jest pełen             

magii i piękna. Mieszkańcy są bardzo rozwinięci intelektualnie. Świat Wody jest jednym            

wielkim akwenem. Oceanem Wszechświata. To miejsce dla wodnych stworzeń. Ale nie           

tylko. Są tam wyspy, na których mogą żyć rasy nieumiejące oddychać pod wodą. Jest              

jeszcze nasz świat. Serce Wszechświata. Mieszkają tu przedstawiciele wszystkich ras. Jest           

to miejsce gdzie rezyduje władca wszystkich światów. Najpotężniejsz, o wszystkich mocach i            

siłach ras. Potrafi władać magią i wszystkie stworzenia oddają mu cześć. Jest długowieczny.             

My mieszkając tu stanowimy zaplecze władcy i jego dworu. To my dostarczamy mu zboża,              

wyroby rzemieślnicze, rzadkie surowce. Wszystko, co są w stanie zaoferować istoty           

wszystkich światów, można znaleźć właśnie tu. Wszystkie miejsca łączą mosty. Światem           

nazywamy planetę. Wszystkie planety łączą się ze sobą i oddziałują na siebie. Tak było na               

początku. Kiedy wszyscy znali swoje miejsce. Kiedy nie było Mrocznego. Historię przed            

Mrocznym już znasz. Teraz opowiem ci co się stało gdy przybył...Któregoś dnia, jako młody              

chłopak, pracowałem na polu. Na horyzoncie spostrzegłem obdartego mężczyznę. Wyglądał          

jakby ktoś go zaatakował. Miał poranioną twarz. Udzieliliśmy mu pomocy. On zabawiał nas             

opowieściami. Cały czas opowiadał, że przebył tak długa drogę by obalić tego władcę.             

Wszyscy go wyśmiewali. Jednak kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Mamił            

ludzi obietnicami. Mówił, że władca, który zna ludzkie historie i wie jak ciężko pracują,              

doskonale nadaje się na rządzącego. Oczywiście mowa o nim. Rasy były głuche na moje              

błagania. Nie ufali swojemu tylko przybyszowi. Poszli za nim. Bez trudu weszli do zamku,              

który został zbudowany na chmurze. Nie dało się tam wejść inaczej tylko przez specjalny              

portal, którego bronił klucznik i wielu żołnierzy. Wielki Władca czekał. Użył magii, żeby             

pokazać jego ludowi kto kryje się pod ubraniem biedaka podróżnika. To był Mroczny. Istota              

opisywana w legendach przez dziadów i pradziadów. Mimo to wszyscy dobrze wiedzieli jak             

wygląda. Rasy chciały pomóc Wielkiemu. Niestety ten miał tak samo potężną moc. Lud mógł              



tylko patrzeć i modlić się o łaskę. Mroczny objął Władcę i zniknęli w kłębach dymu. Chwilę                

potem pojawił się zły. Miał ręce całe we krwi. Wszystkie istoty nie miały wyboru jak tylko                

uklęknąć przed nowym panem. Od tamtej pory żyjemy w strachu. Elfy stały się zuchwałe.              

Jak kiedyś darzyły innych swoją wiedzą i serdecznością tak teraz myślą tylko o sobie i o tym,                 

jak przypodobać się Mrocznemu. Orkowie toczą wojny z kim się tylko da. Wielu zaciągnęło              

się jako najemnicy władcy. Wodne istoty zamknęły swoje bramy dla większości. Mogą tam             

wejść tylko elity. Ludzie martwią się tylko o swoje interesy i o to jak zaszkodzić sąsiadowi.                

Mroczny stworzył swoją własną armię, która niszczy wszystko na swojej drodze. Resztę już             

znasz. Pewnie myślisz jak pokora ma się do historii światów. A tak, że istoty słuchały               

przybysza i nie zastanawiały się jakie mogą za tym iść konsekwencje. Nie bali się ryzyka. W                

żadnej walce nie wygrasz jeśli będziesz zbyt pewna siebie. Nigdy nie ufaj niczemu i nikomu               

w pełni. Nawet sobie samej. Koniec lekcji.  

Ojciec wstał i udał się do łoża. Dziewczyna siedziała i próbowała pozbierać myśli. W               

końcu wstała. Poszła na spacer. Szła ulicami z głową spuszczoną w dół. Nie była w pełni                

świadoma. Czuła, że w jej głowie zachodzą jakieś zmiany. Przechodziła obok ludzi            

witających się z nią. Nie zwróciła uwagi jak elf krzyczy na sprzedawcę i grozi mu śmiercią.                

Nie obchodziło ją, że trąciła bokiem żołnierza Mrocznego. Nie obróciła się kiedy ten wołał za               

nią. Nie biegła kiedy patrol zaczął ścigać ją przez tłum ludu. Ona po prostu szła. Skręciła                

nieświadomie w wąska uliczkę. Żołnierze stracili ją z oczu.  

      - Nie ufaj nikomu. - wyszeptała pod nosem.  

Wróciła do domu. Ojciec kroił warzywa na zupę. Zauważył, że twarz dziewczyny jest              

otulona strachem i niepewnością.  

- Ojcze. Zrozumiałam. Dziękuję. - w jej oczach pojawiły się małe kropelki, którym nie               

pozwoliła wypłynąć.  

      Ojciec wstał i podszedł. Uniósł jej opuszczoną twarz.  

      - Jestem z ciebie dumny. - przytulił ją z całej siły. - Nadszedł czas na wielki test.  

      - Na co ? - zapytała ze zdziwieniem.  

      - Wielki test. Sprawdzę cz jesteś gotowa.  

      - Ale gotowa do czego ?  

- Dowiesz się kiedy już wypełnisz zadanie. Zastanawiałaś się kiedyś dlaczego szczyt             

naszej niezdobytej dotąd góry jest czerwony ? Masz szansę się tego dowiedzieć. Góra ta,              

po przejęciu przez Mrocznego władzy, została zaczarowana. Nikt z żywych nie jest w stanie              

na nią wejść. Nie jest to związane z wysokością. 10 kilometrów można przebyć. Podczas              

trudnej wspinaczki będziesz musiała pokonać swoje najgorsze koszmary. Droga usiana          



będzie niebezpieczeństwami i trupami poległych próbujących wspiąć się na szczyt.          

Weźmiesz ze sobą tylko wodę i prowiant. A teraz idź spać. Ruszysz w nocy.  

Noc była niesamowicie czarna. Na zewnątrz było niezwykle cicho i spokojnie. Było             

słychać jedynie odgłosy chodzenia po zamku w przestworzach. Thorunn stała przed chatą.            

Wiatr gładził delikatnie białe włosy osiemnastolatki. Była wyprostowana. Jej błękitne oczy           

przecinały mrok nocy. Czuła się błogo.  

Ojciec wyszedł z chaty. Stanął równo z nią. Patrzył chwilę przed siebie. Trzymał coś w                

prawej dłoni. Wyciągnął rękę w jej stronę.  

- Twoja matka zostawiła to dla ciebie. Chciała, żebyś nosiła to cały cza, kiedy zostaniesz                

tarczowniczką i wojowniczką. Już się nią stałaś trenując ze mną. Jesteś teraz najlepiej             

wyszkolonym wojownikiem jakiego znam. - dał dziewczynie przedmiot.  

      Był to wisior z wilczego kła pokryty runami.  

      - Chronił twoją matkę do samego końca. Dał jej go sam Odyn. Ale to inna historia.  

      - Odyn ? Żartujesz. - wzięła wisior i założyła go.  

      - Powodzenia. - przytulił ją i patrzył jak znika między drzewami.  

Minęła już 3 kilometr. Nic się do tej pory nie działo. Mimo futra, które założyła czuła                 

przenikający chłód. Po drodze znalazła długi twardy kij, z którego wystrugała dzidę. Wspięła             

się na półkę. Odstające skały utworzyły coś w rodzaju jaskini. Tu znalazła pierwsze ciało.              

Mężczyzna zamarzł próbując rozpalić ogień. Zimno zakonserwowało zwłoki. Widoczne były          

kości. Futro osłoniło ciało przed rozpadem. Całkiem odkryta była tylko czaszka. Spod            

kaptura wystawały pojedyncze kosmyki słabych i zniszczonych włosów. Thorunn przerażona          

stała na krańcu półki. Nie chciała podejść do ciała. Chciała wrócić. Zawahała się.  

- O wielki Thorze miej mnie w swej opiece. - podeszła do ciała i wykorzystała                

niedokończone ognisko.  

Dokończyła układać stos z patyków, które zebrała na dole. Zaczęła rozpalać. Bardzo             

mocny wiatr i śnieg utrudniały skutecznie jej zadanie. 

Uderzała kamieniami o siebie długo. Iskry latały wszędzie. Patyki nie chciały się zająć.              

Wiedziała, że nie ma szans na ogień w takim miejscu. Popatrzyła na trupa. Przebiegł ją               

straszny dreszcz. Nie z zimna tylko ze strachu. Podeszła niepewnie do ciała. Wyciągnęła             

rękę. Złapała futro nieboszczyka. Pociągnęła szybkim ruchem. Zrobiła to z taką siłą, że ciało              

spadło w przepaść. Zostały tylko ręce, które były w rękawach.  

Thorunn puściła futro i chciała głośno krzyknąć. W górach to nie byłby dobry pomysł.               

Powstrzymała obrzydzenie i założyła ubranie. Teraz nie potrzebowała ognia. Miała za sobą            

wiele kilometrów i godzin drogi. Czuła potworny ból wszystkich mięśni. Chciała spać. Znała             

jednak zasady gór. Co zostawia się na górze już tam musi zostać. Już należy do góry. Nie                 



odbiera się jej własności. Idąc spać przy takiej pogodzie i wysokości skazałaby się na pewną               

śmierć. Poza tym sen w górach jest stanem gdzie staje się własnością góry. Jest się na jej                 

łasce. 

Była blisko szczytu. Pokonywała lodową grań. Nazwała ją Lustro, ponieważ była niemal             

pionowa i lód był tak gładki, że wyglądał jak lustro. Jej głowę zaprzątały myśli na temat                

koszmarów. O co chodziło jej ojcu.  

Była w połowie Lustra. Spojrzała w górę. Zobaczyła mężczyznę. Pionowa ściana            

stanowiła dla niego podłogę.  

      - Pierwszy koszmar. - wymamrotała zdyszanym głosem.  

Zatrzymała się. Nie wspinała się dalej. Patrzyła w górę. Nie widziała twarzy ów              

mężczyzny. Postać zaczęła biec w jej stronę. Dziewczyna cierpliwie czekała. Nie czuła się             

pewnie. Pot spływał po jej twarzy. Była przerażona. Pokornie czekała aż istota będzie bliżej              

niej. Chwyciła dzidę. Mężczyzna biegł coraz szybciej. Gdy był metr od niej Thorunn odbiła              

się od swojego punktu podparcia. Skoczyła na 2 metry do góry i podcięła istotę kijem. Ta                

spadła z Lustra i rozpłynęła się w powietrzu. Młoda wojowniczka poczuła ulgę w sercu. Szła               

dalej. Już była na końcu pionowej ściany. Spojrzała ostatni raz na nią. Widziała w niej swoje                

odbicie. Z sekundy na sekundę robiło się coraz bardziej zatarte.  

Thorunn przetarła ręką lód. Myślała, że będzie wtedy bardziej przejrzyste. Nie myliła się.              

Jednak nie ujrzała tam siebie. A na pewno nie do końca siebie. Wpatrywała się w               

wyostrzający się obraz. Po paru chwilach oczom ukazał się jej straszny widok. Wprawdzie             

zobaczyła siebie, ale jako trupa. Takiego samego jak ten co spadł przez nią w przepaść.  

Tym razem nie powstrzymała krzyku. Jej donośny głos niósł się wzdłuż góry. Ściana, na               

której aktualnie znajdowała się dziewczyna, zadrżała. Fala dźwiękowa, szczególnie tak silna,           

poruszyła lekko leżący śnieg. Z każdym metrem śniegowe jęzor rósł. Wojowniczka mogła            

jedynie złapać się mocniej, przytulić głowę do ściany i swojego mrocznego odbicia i modlić              

się do Odyna o wsparcie.  

Śnieg staczał się. Zabierał ze sobą napotkane kamienie. Droga zaczęła mu się kończyć.              

Było to miejsce, w którym kończyła się ściana. Śniegowa fala spadła ze skarpy. To było jak                

wodospad, pod którym chroniła się niewinna istota. Śnieg robił się coraz rzadszy.            

Ostatecznie spadały już tylko drobne kamyczki. Thorunn czekała jeszcze chwile. Wbrew           

pozorom była bardzo spokojna. Nie zwracała uwagi na ogłuszający hałas. Wykorzystała           

moment i odpoczywała. Słońce padało jej na plecy. Grzały ją promienie porannego słońca i              

dwie warstwy futra.  

Ojciec stał koło chaty. Chodził nerwowo w kółko. Podszedł do niego młody przystojny elf.               

Mógł być w takim samym wieku co jego Thorunn. Miał krótkie, ładnie ułożone, błyszczące,              



brązowe włosy. Jego gładka i jasne cera świetnie łączyła się z zielonymi jak szmaragdy              

oczami. Młody był inny niż wszystkie elfy. Akceptował inność Thorunn i co ważniejsze             

podobała mu się. Chłopak był zakochany w wojowniczce. Dla niej nauczył się walczyć             

mieczem. Dzięki temu mógł z nią ćwiczyć kiedy jej ojciec był zajęty. Wbrew wszelkim elfim               

kanonom on nie chodził codziennie w czymś innym. Miał swój ulubiony skórzany kaftanik i              

spodnie z dość szorstkiego materiału. Podszedł do mężczyzny z pewnością, że jego            

ukochana jest w domu.  

      - Witaj Kalfie. Thorunn gotowa do treningu ?  

      - Nie ma Thorunn ! Na Odyna. Nie ma jej. - był bardzo roztrzęsiony. 

      - Jak to nie ma ? Co się stało ?  

- Była gotowa. Poszła. Pozna siebie. Nic nie będzie takie samo. Nie ufaj… - brzmiał jak                 

szaleniec. 

      - Gdzie ona jest ?! Mów!  

      Krzyk młodego otrzeźwił starego.  

      - Była gotowa. Posłałem ją na wielki test. Wspina się na szczyt Krwawej Góry.  

      - Jaki test ? Przecież tej góry nie da się zdobyć. Ona tam zginie !  

      - Uspokój się, Uve. Wyjaśnię ci wszystko. - pokazał ręką na stojącą obok chaty ławkę. 

Usiedli na niej. Kalf chciał zacząć ale nie wiedział od czego. Przerwał im krzyk, który                

niósł się od strony gór. Potem było słuchać tylko jeden wielki szum. Kalf wiedział co to                

oznacza. Thorunn miała kłopoty. W tej chwili mogła zginąć. Mężczyzna nie dopuszczał tej             

myśli do siebie. Elf nie miał tak czułego słuchu. Stary nie chciał frasować chłopaka więc               

zaczął mówić drżącym głosem. 

- Zacznę od początku. Thorunn nie jest moją córką. Jak była mała śmiali się z niej, że nie                   

jest czystej rasy. Nikt tak na prawdę nie wiedział z kim ma do czynienia. Mała czuła się                 

odrzucona. Ale dzięki tobie minęło jej. Znasz ją od małego. I widzę, że nie jest ci obojętną. -                  

chłopak delikatnie się zarumienil. - Ale wracając do tematu. Trenowałem ją, bo dostałem taki              

rozkaz. Ona jest kimś ważnym. Nie mogłem jej tego powiedzieć. Musi sama teraz się tego               

dowiedzieć. Ona jest naszą przyszłością…  

Wszystko ustało. Thorunn obróciła się. Była bardzo wysoko. Nie było widać ziemi tylko              

chmury, które tworzyły biały stół wszędzie dookoła. Takie miejsce jest idealne, żeby            

porozmawiać ze swoimi myślami. Tylko tutaj da się tego dokonać. Jest się sam ze sobą i                

swoimi lękami i koszmarami. Góra rozumie. Góra wysłucha. Góra pomoże.  

Dziewczyna pokonała ścianę. Usiadła na krawędzi. Nie czuła zimna. Wręcz przeciwnie.            

Było jej gorąco. Wiedziała, że nie może się rozebrać, bo zamarzłaby. Paradoks górski. Inni              

dawno zamarzli. Nikt nie doszedł tak daleko.  



Droga była łatwa. Śnieg pod jej nogami robił się różowy i ciemniał z każdym metrem.                

Była blisko. Musiała się tylko wspiąć na najwyższy punkt.  

Zajęło jej to dosłownie kilka minut. Znała kształt góry z oddali więc wiedziała, w którym                

miejscu się znajduje.  

Szczyt był prosty. Śnieg był czerwony. Kilka metrów od niej coś leżało. Dziwne. Nikogo               

nie było na szczycie. A jednak. Podeszła bliżej. Ciało. Ubrane w szaty. Jedwab i aksamit. Na                

głowie...złota korona. Pierś przebita była pięknie zdobionym sztyletem z ostrzem w kształcie            

pioruna.  

Do tego ciała nie bała się podejść. Wręcz przeciwnie. Czuła, że musi. Uklękła obok.               

Patrzyła na zapadłe policzki. Połowa twarzy była jakby zaschnięta. W drugiej połowie            

widoczne były kości. Jednak nie białe. Tylko złote. Włosy wystające spod korony były gładkie              

i wyglądały lepiej niż u wszystkich żyjących. Prawe przedramię nie było zasuszone. Miało             

zaróżowioną delikatną skórę jak u niemowlęcia. Na niej znamię.  

- Widziałam coś takiego tylko w księgach ojca. To znamię bogów. I ten sztylet... -                

wyciągnęła rękę i chwyciła nóż.  

Oglądała ostrze dokładnie. Czuła, że musi przejechać ostrzem po otwartej dłoni. Coś ją              

do tego zmuszało. Ręce jej drżały. Dotknęła zimnym ostrzem czerwonej od zimna skóry i              

szybkim ruchem posunęła nożem po ręku. Spojrzała na krew. Usiadła na śniegu. Zaczęła             

się wizja.  

Thorunn stała w wielkiej sali. Dużym oknem bez okiennic wpadało mnóstwo promieni             

słońca. Ściany były złote i bogato zdobione. Na środku pokoju stał mały stolik. Obok dwa               

pięknie rzeźbione krzesła. To były jedyne meble w tym pomieszczeniu. Wiekiem wrota            

otworzyły się prawie bezszelestnie. Do pomieszczenie weszła kobieta. Miała białe włosy,           

niebieskie oczy i piękny uśmiech. Była wysoka i szczupła. Miała ubraną złotą zbroje. U pasa               

miała miecz z wysadzaną klejnotami rękojeścią. Jej włosy falowały w rytm jej kroku.  

Kobieta podeszła do dziewczyny. Uśmiechnęła się jeszcze bardziej. Położyła dłonie na            

jej ramionach.  

- Na Odyna, jakaś ty piękna Thorunn. - przytuliła się do dwóch warstw futra. - Ściągnij to                  

dziecko. Nie będzie ci to więcej potrzebne.  

      - Kim jesteś ? Gdzie ja jestem? Nie wiem co to za miejsce i jak się tu znalazłam. 

- Nazywam się Astrid i jestem Walkirią. Myślę, że wiesz co to za miejsce, ale oczekujesz                 

aż ja to potwierdzę. Jesteśmy w Asgardzie. To jak się tu znalazłaś jest bardzo proste.               

Powiązałaś swoje losy krwią. Sztylet, który nadal trzymasz w ręku to nóż Thora. Mroczny mu               

go ukradł.  

      - Co ? Nic nie rozumiem. - kobieta zaczęła iść w stronę drzwi.  



      Pokazała małej ręką, żeby ta szła za nią.  

- Wszystko jest bardzo proste. Zacznę od początku. Dzieciaki zawsze się śmiały, że nie               

jesteś czysta, prawda ? Śmiali się bo nie wiedzieli kim jesteś. Otóż jesteś moją córką. Kalf                

jest twoim opiekunem na rozkaz Odyna. Ja nie miałam nic do powiedzenia jak się urodziłaś.               

Twój los był wyznaczony przez Wszechojca. Kalf jest byłym żołnierzem Asgardu. Służył            

bardzo długo. Potem przeniósł się do Serca. Tam jako młody chłopak pracował na roli.              

Pasowało mu takie życie. Na tronie Wielkiego Władcy zawsze zasiadał As albo ktoś inny z               

Asgardu. Raz był to zasłużony żołnierz. Innym syn boga. Ostatnim władcą był przyjaciel             

Thora, Hjört. Rządził bardzo dobrze. Najlepiej z nich wszystkich. W Asgardzkich lochach            

siedział niejaki Mroczny. Któregoś dnia udało mu się zbiec. Uciekając ukradł sztylet Thora i              

księgę Lokiego. Dzięki niej nauczył się niezwykle silnych zaklęć i osiągnął niesłychaną moc.             

Sam Odyn miałby teraz problem żeby go pokonać. Mroczny omamił lud, który pokazał mu              

gdzie mieszka władca. Tego niestety w księdze nie znalazł. Gdyby wiedział zabiłby            

wszystkich na swej drodze. Kalf czuł, że coś jest nie tak. Nikt go jednak nie słuchał. Mroczny                 

walczył chwilę z Hjörtem. Ciężko mu było więc żeby lud nie widział z jakim trudem pokonuje                

oponenta po prostu przeniósł siebie i jego na szczyt góry. Tam dopełnił dzieła. Wbił sztylet               

oszołomionemu aż po samą rękojeść. Z jego piersi lały się strumienie krwi. Niestety nie              

złotej a czerwonej. Hjört nie był Asem. Od tamtej pory krew utrzymuje się na szczycie. Wy                

nazwaliście górę Krwawą. Mroczny włada sobie lekką ręką. Wszyscy ze sobą walczą a on              

obserwuje i raduje się ze swego dzieła. Karmi się nienawiścią i złem. Staje się tylko               

potężniejszy. On i jego armia.  

      - Ale co ja mam do tego ?  

- Otóż moje dziecko. Odyn wybrał cię. Pokonasz Mrocznego. Do tego byłaś szkolona. W               

tej chwili jesteś silniejsza od wszystkich Walikirii. A za chwilę od samego Thora. Pokonasz              

go i wrócisz do Asgardu.  

      - Chwila. Jeszcze raz. Jesteś moją matką ? W takim razie kto jest ojcem ?  

      - Jesteś Asem. Ojcem twym jest sam Thor.  

      - CO? ! Ten sam Thor, do którego modlę się gdy nie mam sił ? Gdy potrzebuję pomocy ?  

      - Zgadza się. Co więcej poznasz go. Nie tylko jego zresztą. Chodźmy. Czekają na nas.  

Weszły do wielkiej sali. Młoda wciąż miała na sobie futra. Na wielkim złotym tronie po                

środku sali siedział starzec. Miał przepaskę na oko i długą białą brodę. Obok tronu stali inni.                

Kobieta w pięknej sukni i wysoko ułożonych włosach i mężczyzna z młotem w ręku.              

Doszliśmy do schodów. Matka uklękła. Zrobiłam to samo. Wstałyśmy.  

- Wszechojcze. Oto moja córka. Thorunn. Pokonała górę. Jest już gotowa do             

wypełnienia zadania. - Odyn pokazał ręką żeby mała podeszła.  



Nogi trzęsły się jej jak galareta. Nie umiała zrobić kroku. Podeszła do Odyna i dygnęła                

delikatnie. Starzec wstał i położył rękę na jej głowie.  

- Moje drogie dziecko. Jesteś moją wnuczką. Już jestem z ciebie dumny. - Thorunn była                

twarda ale teraz łzy same jej z oczu leciały.  

      Wszechojciec wytarł jej łzy i przytulił ją.  

- To jest Frigg. Twoja babka. A to mój syn. Twój ojciec. Thor. - rosły mężczyzna zbliżył                  

się do dziewczyny, uklęknął i pocałował jej dłoń.  

      - Witaj piękna. Thorunn. Moja pierworodna. - wstał i przytulił się do niej.  

Stali tak wszyscy razem przez dłuższą chwilę. Dziewczyna opowiadała o treningach, o             

życiu w Sercu, o jej przyjacielu.  

- Muszę się przyjrzeć temu młodzieńcowi. Wiem, że miłuje cię moje dziecko. Nawiedzę              

go we śnie i porozmawiamy sobie. - mówił Thor.  

      - Nie rób tego ojcze. Jeszcze się wystraszy. - śmiała się razem z rodzicami i dziadkami.  

- Nie ma czasu pogawędzimy sobie jak wypełnisz zadanie. Wtedy nadrobimy te lata. W               

Sercu masz 18 lat. Jakbyś mieszkała tutaj nadal byłabyś małym rocznym dzieckiem. Czas             

płynie inaczej.  

Matka prowadziła Thorunn długim korytarzem. Cały czas milczała. Doszli do wielkich            

wrót, na których była płaskorzeźba z wojownikami. Otworzyła drzwi i weszły do środka. Szły              

dalej przez zbrojownię. Doszły do mniejszych drzwi. Do nich potrzebny był klucz. Dziurka             

miała dziwnie znany kształt.  

      - Otwórz drzwi. - powiedziała matka stanowczo.  

Thorunn zdjęła wisior z szyi i porównała kształt. Był taki sam. Wsadziła kieł. Drzwi               

otworzyły się. W środku stała piękna złota zbroja z najtwardszego surowca, który jest tylko w               

Asgardzie. Miała białą pelerynę. Obok na piedestale stało coś w stylu rolki pergaminu.  

      - W twoich rękach to zmieni się w każdą broń jaką sobie tylko wybierzesz.  

Thorunn wzięła rurkę do ręki. Pomyślała o mieczu. W jej rękach pojawiło się ostrze na                

kształt pioruna i o rękojeści bogato zdobionej.  

      - Ubierz i ruszysz w dalszą podróż. - mówiła Astrid ze smutkiem w głosie.  

Wyglądała niesamowicie. Peleryna powiewała w rytm jej ruchów. Białe włosy opadały na             

ramiona. Do pasa miała przypiętą broń. Była urodzona do noszenia zbroi.  

      - Nie daj się zabić. Proszę. - matka popłakała się i przytuliła córkę.  

Opiekun młodej skończył opowiadać jej historię. Siedzieli oboje bez ruchu i patrzyli na              

górę. Nagle ze szczytu zaczęła wychodzić zorza.  

      - Dotarła. Teraz będzie rozmawiać z rodziną. - posmutniał.  



Odyn dotknął Thorunn palcem w czoło. Przyswoił jej magię i sposoby władania nią. Była               

teraz potężniejsza niż jej własny ojciec. Była gotowa na ostateczną walkę.  

      Matka ucałowała córkę w czoło i wypowiedziała błogosławieństwo.  

- Znajdziesz się teraz koło chaty. Zatop sztylet ojca w piersi zła. Wygraj. Przeżyj. Wróć. -                 

ciało dziewczyny rozpadło się na setki płatków róż.  

Koło chaty zerwał się wiatr. Na ziemi w koło zaczęły kręcić się płatki kwiatów. Było ich                 

coraz więcej. Powstało tornado. Wyszła z niego ona. W zbroi i ze sztyletem w ręku.  

      - Żyjesz ! - krzyknął Uve.  

      Podbiegł do niej i przytulił ją. To samo zrobił Kalf.  

- Nie ma czasu. Uve. Kalfie. Mam dla was zadanie. Musicie przekazać nowinę wszystkim               

rasom. Posłuchają was. Dam wam znamiona. - dotknęła skóry mężczyzn sztyletem. 

W tym miejscu powstało znamię Thora. Wszyscy znali to znamię. Thorunn udała się w               

stronę zamku. Użyła swoich mocy aby dostać się do środka niepostrzeżenie. Weszła do             

największej komnaty. Przy wielkim okrągłym stole siedział mężczyzna. Miał zdeformowaną          

twarz. Ubrany był w aksamitną szatę długo do samej ziemi. Na głowie miał koronę              

poplamioną krwią. Wstał z krzesła i zaczął iść w kierunku dziewczyny.  

- Na prawdę ? Bogowie tak się mnie boją, że wysyłają małą dziewczynkę ? Nie wiem czy                  

mam się śmiać. Nie chce mi się z tobą walczyć. Moi ludzie cię zabiją i będzie po krzyku.  

- Nikt nie przyjdzie. Twoja Czarna Armia właśnie została rozbita przez Zjednoczone             

Rasy. Wszyscy walczą przeciw tobie. Teraz moja kolej.  

Thorunn wzięła broń do ręki. Pomyślała o łuku. Mroczny czuł strach. Zaczął używać              

sztuczek. Bawił się magią. Zmieniał rzeczywistość. Złapał krzesło i rzucił w dziewczynę. Ona             

uniknęła ciosu. Zaraz drugie krzesło i trzecie. Przy ostatnim nie zdążyła skoczyć. Uderzyła o              

ścianę. Mroczny wziął miecz. Thorunn również. Walczyli długo. Oboje unikali, parowali, robili            

piruety, salta. Thorunn zebrała całą siłę i uderzyła. Klinga oponenta pękła i rozpadła się na               

milion kawałków. Uderzenie było tak mocne, że oboje powaliło na ziemię. Mroczny wstał.             

Trzymał w ręku rękojeść i najdłuższy z kawałków. Podszedł i zamachnął się. Ciął przez brew               

aż do policzka. Thorunn użyła energii kinetycznej. Z jej ręki wydobyła się fala uderzeniowa.              

Mrocznego zwiało na drugi koniec sali. Leżał bez ruchu. Wojowniczka podeszła. Odłożyła            

broń. Wzięła do ręki sztylet.  

- Widzisz ? Tym sztyletem zabiłem Wielkiego Władcę. Wolą mojej matki i             

błogosławieństwem było, żeby zatopiła go w twoim sercu. Jeśli jakieś masz.  

Dziewczyna wzięła zamach i wbiła nóż. Mroczny zmarł. Było to tylko wcielenie zła. Zła               

nie da się ostatecznie pokonać. Jak przyjdzie to Thorunn będzie czekać.  



Wojowniczka pomogła opatrywać rany elfom, krasnoludom, driadom, morskim stworom.          

Wszyscy walczyli ramię w ramię. I teraz po bitwie pomagali sobie wzajemnie. Zło zniknęło.              

Wszystko wróciło do pierwotnego stanu.  

Na łące obok pola bitwy zrobił się wielki kwiatowy krąg. Chwilę później w tym miejscu                

stał Odyn, Astrid i Thor. Wszyscy szli pomiędzy istotami. Ci klękali, padali do stóp.  

- Nie klękajcie. Teraz jesteście bohaterami wszyscy jak tu stoicie. Uratowaliście swoje             

światy przed samozniszczeniem. - pochylił głowę w stronę ludu.  

Cała trójka bogów podeszła do Thorunn. Matka uściskała ją. Ojciec zrobił to samo. Odyn               

pobłogosławił wszystkich.  

      Uve niepewnie przeszedł obok bogów. Miał twarz we krwi. Ale nie swojej.  

      - Thorunn jesteś ranna. Chodź opatrzę cię. -udali się na bok.  

Chłopak wycierał jej twarz z krwi. Ona nie ukrywała bólu. Ale patrzyła na niego inaczej                

niż zwykle. Czuła, że kocha go i musi mu to powiedzieć.  

- Thorunn. Odkąd cię poznałem wiedziałem, że jesteś wyjątkowa. Poczułem w tobie             

bratnią duszę. Mogłem ci o wszystkim opowiedzieć. Ty zawsze umiałaś mnie wysłuchać.            

Ja… - przerażenie sprawiło, że nie mógł powiedzieć ani słowa. - kocham cię.  

Wojowniczka nic nie powiedziała. Tylko wstała i podeszła do chłopaka. Pocałowała go.             

To była jej odpowiedź. 

- Pora wybrać nowego władcę. Pokonałaś Mrocznego, więc jak nikt inny zasługujesz na              

to stanowisko. - mówił Odyn. 

- Ja byłam tylko narzędziem. Prawdziwym zwycięzcą jest Kalf. On mnie uczył i trenował.               

On powinien zostać władcą. Tylko on na to zasługuje.  

- Niech więc tak będzie. - nakazał Kalfowi uklęknąć przed jego obliczem. - Kalfie. Ja,                

Odyn, ogłaszam cię Wielkim Władcą. Od tej pory rządzisz pięcioma światami. Pełnij funkcję             

godnie. A teraz wstań, Kalfie Wielki Władco.  

Rozległy się głośne brawa. Kalf nie powstrzymywał łez. Dziękował wszystkim.           

Najbardziej Thorunn. Przytulił ją z całej siły. Ona była jego córką. W tym świecie.  

- Moim pierwszym wielkim rozporządzeniem będzie… zmiana położenia zamku. Niech           

stoi na ziemi. Niech wszyscy mają do niego dostęp. Każdy będzie mógł ze mną              

porozmawiać i zgłosić pomysł na rozwój. 

- Będzie świetnym władcą. Na pewno. Wracamy do Asgardu. Chodźmy. Thorunn. - Odyn              

wystawił rękę do wnuczki.  

- Wszechojcze. Chcę bardzo wrócić z wami… ale nie mogę. Moje miejsce jest tu. Muszę                

pomóc Kalfowi. I muszę być z Uve.  



- Musimy go nawiedzić. - śmiał się Thor. - Zgadzamy się z twoją decyzją. Popieramy ją.                 

Ale obiecaj, że będziesz nas odwiedzać. My na pewno będziemy tutaj często.  

      - Oczywiście. Ojcze. Matko. Dziadku. Kocham was. - pożegnała się z rodziną.  

Uve stał smutny. Myślał, że Thorunn udała się do Asgardu wraz z rodziną. Kalf czuł to                 

samo. Stali razem. I razem się smucili. 

      - Czemu się frasujecie ? - na dźwięk jej głosu oboje krzyknęli z radości.  

  

  

 


