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jégóriás hetek óta rettegésben tartotta a környéket.
Felfalt három kecskét, négy
kutyát és két gyereket.

Az anyák a faluból az
istenek segítségéért
fohászkodtak, és lám,
megkapták.

ŐZ
E

Húsz emberből álló csapat élén
követtem az óriás nyomát egészen a
hegyek közt búvó barlangjáig. Órákig
harcoltunk vele – fatörzsekkel csapkodott, és sziklákat hajigált. Nem
egy vikinget Valhallába küldött.

TE
S

Föld.
Izland nyugati partja.
I . SZ. 893

EL

Mígnem a fejszém véres
cafatokká aprította a
beleit, és lecsapta a fejét.

Mindez négy napja
történt. Azóta több
kecskét ettem, mint
az óriás, annyi mézsört
ittam, hogy tucat matróz is belefúlt volna, és
a falu leányainak felével
együtt háltam.

Odin fia Thor vagyok.
A Mennydörgés Istene. Asgard hercege.
Az Örök Királyság
trónjának örököse.

Az
életem
csodás.
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ES

Valaki van a vízben!
Egy ördögember!
Láttam az
arcát!

Velőtrázó sikoly.
Add, Odin, hogy
újabb óriás legyen!

ET

Igazat szól
a lány. Bizony,
hogy van ott
valaki.

EL

ŐZ

Valakinek
a…
maradványai.

Biztos hajótörött
a szerencsétlen, és összezúzta magát a sziklákon.
Vajon a mi falunkból
való?

Amennyi
maradt belőle,
akkor sem ismerném fel,
ha az apám volna. Semmit
se fogunk így kideríteni.

Tévedsz.
Egyvalami
egészen biztos…

Órák
óta vörös
cafatokat hord
ki a víz
a partra.
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ES

Nem
falunkbéli.

Már
hallottam hozzá
hasonló tollas emberekről. Azok meséltek
róluk, akik állítólag
a Világ Pereme felé
hajózva átkeltek a
tengeren.

ET

Részben igazad van, Orn fia
Ulfar. A látogatónk tényleg
a Víz túloldaláról való,
de nem hiszem,
hogy ember.

Thor
nagyúr,
mondd…

EL

ŐZ

Te
mit látsz
a szemébe
nézve?

Hogy
isten
volt.

De… Mi tud ilyet tenni
egy istennel? Még
ha csak messzi földi
pogány isten is!
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ES

Isten? Odin
szakállára!

Nézd
meg a húsát!
Nincs rajta
harapás. Nem
megették, hanem lemészárolták.

Tengeri
kígyó! Csak
az lehetett,
más nem.

Miféle
szörny…
Tud így
elbánni egy
istennel?

ŐZ

ET

Bármi is volt,
a koponyája nem
áll ellen az
asgardi acélnak,
az biztos!

Ejnye, normannok! Minek álldogálunk
itt a holtak mellett, amikor
odabenn hideg mézsör és
forróvérű nők várnak ránk?
Márpedig Thor még egyikből
sem fogyasztott eleget!

Hozz
tűzifát!

EL

Fiú!

Egy
halotti
máglyányira
valót.

Meggyilkolt
isten… Mondd,
uraság, láttál
már valaha
hasonlót?

Láttam már
a Mennyeket háborúzni.
Láttam isteneket szenvedni
és vérezni. Láttam
halhatatlan atyákat, amint
saját fiaikat leírhatatlan
kínoknak teszik ki.
Láttam Helt magát.
De olyan…

ES

Borzalmat,
ami ennek az
istennek a
szemében lakik,
még nem.

EL

ŐZ

ET

Melyik istenhez
imádkozol,
vénasszony?

Mindegyikhez.
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Indigarr bolygó
a messzi világűrben.
Napjaink.

ES

„Én még… Sosem
imádkoztam. Nem igazán
tudom, hogyan kell,
de megpróbálom.”

„Kedves Thor! A
népünknek szüksége
van rád.”

ET

„Világunkon hosszú évek
óta nem esett eső.
Minden kiszáradt.”

ŐZ

„Hamarosan mi
is meghalunk.”

EL

„Szerte a kozmoszban
mindenki azt mondja, te
vagy a valaha élt legnagyobb
isten, és hatalmad végtelen.
Kérlek, Thor…”

Segíts
rajtunk!

ET

Fényévek távolából is
meghallom a fohászt. És
elhozom a vihart – ha kell,
a kozmoszon át.

ES
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ŐZ

Addig sújtom a földet,
míg víz nem tör elő.
Folyókat fakasztok
a sivatag homokjából.

EL

Thor vagyok.
Asgard bajnoka. Bosszú
Angyala. Esküszöm
mindenre, ami szent…

senki sem hal
meg ma itt!

