
A KÖLTÉSZET SÖRE
Kíváncsiak vagytok rá, honnan származik a költészet? Feltettétek 

magatoknak valaha a kérdést, hogy lehet, hogy egyesek nagy, 
bölcs és szép álmokat álmodnak, és ezeket az álmokat történe-

tek és versek formájában átadják a világnak?

Eltöprengtetek valaha azon, egyesek miért írnak szép 
dalokat, verseket vagy meséket, mások meg miért nem?

Hosszú történet ez, és nem válik becsületére 
senkinek: van benne gyilkosság és árulás, hazugság.

Hallgassá-
tok…



Nem sokkal az idők hajnala után kezdődött,  
az istenek egyik háborújában.

Az Ázok a háború harcos istenei. A Vánok fivérek és nővérek, akik  
termékennyé teszik a talajt, és  

növényeket nevelnek. De ugyanolyan  
erősek.

Az Ázok és a Vánok egyenrangú  
ellenfelek voltak. Egyikük sem  

nyerhette meg a háborút.

Összeültek 
hát, hogy  

békét  
kössenek.

Egyenként beleköptek egy kádba.  
A nyálukkal pecsételték meg az egyezséget.



THOR UTAZÁSA AZ ÓRIÁSOK FÖLDJÉRE

Thjálfi és a nővére, Röskva az anyjukkal  
és apjukkal, Egillel éltek egy földdarabon  

a vadon peremén.

A földjükön túl szörnyek, óriások és farkasok tanyáztak. 
Thjálfi sokszor került bajba, hogy aztán futva meneküljön. Gyorsabban futott  

mindenkinél és  
mindennél.



Thjálfi és Röskva 
hozzászoktak  

a csodákhoz és a  
furcsa történések-
hez a világukban.

Hó, Fogcsikorgó! 
Hó, Fogvigyorgó!

Adjatok 
kvártélyt 
éjszakára.

És  
kosztot.

Zöldségünk van, de 
kemény volt a tél, 
és nem maradtak 

tyúkjaink.

Nincs  
csirke?

Na és!

Thor akkor 
leölte és  
megnyúzta  
a kecskéit.

Nyomás 
az üst- 

be.



A HALHATATLANSÁG ALMÁI
PROLÓGUS

idun hozzáment Bragihoz, a költészet istenéhez. 
Édes, gyengéd és kedves teremtés volt. Egy dobozt 

hordott magánál, abban voltak az aranyalmák.

Amikor az istenek  
megérezték, hogy meg-

legyinti őket az öregség, 
felkeresték idunt.

Ő pedig megengedte az isteneknek, 
hogy megegyenek egy-egy almát…

És ahogy meg- 
ették, visszakapták  

fiatalságukat  
és erejüket.

idun almái 
nélkül  

az istenek 
aligha  
marad-
nának 

istenek.



GERD ÉS FREY TÖRTÉNETE
Freya fivére, Frey volt a leghatalmasabb Ván 

isten. Szép volt, és nemes. Ő tette termékennyé  
a mezőket, életet csalt ki a halott földből.  

Az emberek szerették Freyt.

Valami mégis hiányzott  
az életéből, de nem tudta,  

mi az.

Az övé volt az Asgardon kívüli 
legszebb palota. Alfheim,  

a tündérek otthona.

Volt egy csodás kardja, 
amely magától harcolt.


