
Mě sí csvit 1 

Kdesi v rybářské vsi u kmenového ohně... 

“To máš tak Inge. Valhalla není pro každého smrkáče jako jsi ty. Děláš sice pokroky. S mlatem se už 

slušně oháníš, a brzy ti do ruky svěřím i kalač po dědkovi a nebudu mít strach že si pochroumáš 

koleno. Ale boj je něco úplně jiného. I křivonohá Ulla porazí svinče a oba víme, že Ásgard nikdy 

nenavštíví.” 

“Valhalla je jen pro vyvolené, co něco dokázali a zemřeli hrdinskou smrtí. Vzpomeň na Torvalda a jeho 

příběh z loňského léta. Při nájezdu na Skaldy se setkal s hordou koňských démonů. Ruce měli lidské, 

nohy koňské a jazyk cizí. Byli rychlí a meči nezranitelní. Luky vládli lépe než umí nejlepší z nás. 

Ohnivými šípy zasévali smrt do našich řad. A Torvald? Postavil se jim čelem. Čest mu nedovolila 

ustoupit na loď s ostatními. Proklel ty podivné démony a začal bojovat o místo ve Valhalle. Nikdo neví, 

kolik jich zabil, jeho válečný řev však z lodí slyšeli až za obzorem. V noci pak námořníci viděli dvě jasné 

hvězdy jak míří tam, kde Torvald bojoval. To byly Valkýry, Inge, nádherné ženy, bojovnice, co vedou 

hrdiny k Ódinovu stolu do Valhally.” 

“O pár dní později Torvaldovo tělo vyplavalo na břehu rodné vsi. Bylo celé prošpikované a posekané. 

Na Torvaldově tváři však hrál úsměv jak po hodokvasu. Nikdo neví, jak se jeho tělo mohlo dostat 

domů. Říká se, že Ledové moře překonal na hřbetu bílého hvalira. Kdo ví, ale já bych tomu i věřil, sám 

jsem jednoho málem ulovil, když jsem byl ještě plný sil.“ 

“Nemysli si ale mylně, že čím víc mrtvých, tím větší šance máš na Valhallu. Vzpomeň na Eldira. Taky 

dobrý válečník, který se mohl pochlubit mnohými skutky. Kolik nájezdů přežil - víc než kdokoliv jiný. 

Všichni věřili, že je pod ochranou Thóra, který mu prý neviditelný kryl záda. Řekl bys, že při vyslovení 

jeho jména každý zvedne roh a připije na jeho slávu. Ale opak byl pravdou. V rodu byl neoblíbený, byl 

svárlivý, příliš hodoval kvasu a svůj vztek si vybíjel na své družce. Jeho příběh skončil po oslavě 

narození syna jarla Reimara. Opil se, ztratil rozum a svoji čest. Byl vyhozen od ohně. Nakonec ho našli 

mrtvého v malé vængi za vsí. Byl nahý a plaval ve vlastních hovnech. Nikdo se k němu nehlásil a 

vlastní družka mu poplivala záda. Žádné Valkýry se tu noc neobjevily.” 

“Ódin soudí celý tvůj život, Inge, každý tvůj skutek. Pamatuj na to, ať později nelituješ.” 


