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PR EFAŢĂ
Ætii care e cel mai nasol lucru ce ţi s‑ar putea întâmpla? Nu, nu un 
patru la extemporalul la mate. ªi nici un picior rupt sau un pupic 
lipicios de la Tanti Erna, pe care nu poţi s‑o suferi deloc. Cel mai şi 
cel mai nasol lucru este să te uite lumea, să nu se mai gândească 
nimeni la tine, să nu mai creadă nimeni în tine. Groaznic, nu‑i aşa? 
Înfiorător! De nesuportat!

ªi tocmai asta mi s‑a întâmplat mie. Chiar mie, Marele Boss, 
puternicul rege al tuturor zeilor, Odin. ªi când te gândeşti că eu am 
creat lumea, am domnit peste ea aşaaa de mult timp şi am trimis 
nenumăraţi uriaşi şi monştri în lumea celor morţi! Dar, din fericire, 
împărtăşesc aceeaşi soartă cu mulţi alţi zei! Din timpuri străvechi 
trăim aici sus în Asgard, în împărăţia noastră – şi de aproape o mie 
de ani nu ne mai bagă niciun om în seamă. De‑a dreptul frustrant. 
Mai degrabă aş fi preferat un patru la mate sau aş fi lăsat‑o pe ener-
vanta aia de Tanti Erna să mă pupe.

Dar acum, basta! I‑am chemat pe cei mai mari zei şi pe cele mai 
mari zeiţe la o adunare – noi, cei de‑aici, de sus, numim aşa ceva 
un Thing – şi le‑am cerut să‑şi aştearnă pe hârtie aventurile. Am 
că lătorit chiar până în împărăţia lui Hel, înfricoşătoarea zeiţă a 
morţii, şi i‑am rugat pe câţiva eroi de pe‑acolo să facă acelaşi lucru. 
În cele din urmă am încălecat pe curcubeu şi am coborât în lumea 
voastră şi am pus într‑un loc acele pagini multe. Dacă vei ţine 
cândva această carte în mâinile tale, înseamnă că cineva dintre voi 
le‑a găsit. Dar de s‑o mai întâmpla vreodată ca noi, zeii, să fim daţi 
uitării, îl voi trimite pe Thor să vă facă lumea voastră amărâtă bu‑ 
căţi‑bucăţele cu ciocanul lui! Pe‑asta te poţi bizui!
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să‑ l mänuiesc pe MJÖLLNIR, cioca n u l meu ce l 

renumit, ş i să p lec cu e l la vä nătoa rea d e u r ia ş i 

p ros tă naci .

MĂ PRICEP   FOARTE   BINE

NU‑MI PLACE ABSOLUT DELOC
să zac, nefăcä nd NIMIC. M i se pa re ceva í n g roz i t o r.



CEL MAI MULT ÍMI   PLACE    

s ă g o n e sc p r i n Midgard, pe v reme rea, í n carul 
meu zburător t ra s d e  ţapi ş i să‑m i fa c d e ca p 
d e‑a b i n e lea . Să şt i i că a tu n c i cä nd tună ş i fulgeră, EU 

tocma i cu t re ie r ce ru l .

că u n eo r i n u mă pot o p r i d i n bău tu l m ied u l u i . Oda tă s‑a 
ín täm p la t să pu n tot ţ i n u tu l Asga rd í n MARE  pe r ico l, 

í n să d es p re asta íţ i vo i povest i im ed ia t. . .

z i ua d e JOI este d e n um ită d u pă m in e ? Eu n u su n t n u‑
ma i u n t e m u t ze u a l răz bo i u l u i , ci ş i zeu l 
vremii, a l tunetelor ş i a l fulgerelor. Ín 
l im b i le sca nd i nave, z iua d e jo i se n umeşte TORSDAG, ia r 
í n e n g leză THURSDAY.

sTIAI CĂ...

MI E TARE CIUDĂ
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Povestea mea

Trebuie sã ştii cã existã fel de fel de uriaşi. Unii sunt proşti, vulgari 
şi sluţi. Acestora îmi face o deosebitã plãcere sã le sfãrâm ţestele cu 
ciocanul meu Mjöllnir. Însã existã şi din aceia care sunt cumsecade 
şi nu‑s deloc bãtuţi în cap. Tatãl meu, Odin, este de pãrere cã noi, 
Asii, am face bine sã ne întovãrãşim cu aceşti uriaşi şi sã încheiem 
pacea o datã pentru totdeauna. El însuşi a încercat asta de nenu-
mãrate ori, însã fãrã folos. Dar eu nu pot spune cã sunt tare trist din 
aceastã cauzã. Închipuieşte‑ţi cã între Asi şi uriaşi ar domni pacea 
veşnicã. Ce aş face eu toatã ziulica, împotriva cui aş mai ridica eu 
ciocanul? Ar putea fi destul de plicticos.

Odin îmi vânduse un pont: uriaşul Thrym, unul din aceia cumse-
cade, cu el ţi‑ai putea petrece o searã în mod plãcut. Poate chiar sã‑i 
scape câte un secret despre colegii sãi uriaşi, sau eventual sã‑i con-
vingã sã încheie pacea cu noi. Thrym ãsta e un fel de rege al uriaşi-
lor şi are un cuvânt greu de spus acolo în Jötunheim. Aşa se numeşte 
ţinutul din Utgard unde locuiesc uriaşii.

Atunci când Odin mi‑a povestit toate acestea, mi‑am zis în sinea 
mea: ei bine, încercarea moarte n‑are. Aşadar, l‑am invitat pe Thrym 
ãsta la mine acasã. Şi, într‑adevãr, a acceptat invitaţia, ba chiar a 
promis sã vinã cu gând de pace şi complet neînarmat. A dat chiar de 
ştire cã se bucurã enorm sã petreacã o searã veselã chefuind cu 
puternicul zeu al tunetului. Miedul din Asgard este vestit pânã în 
Jötunheim. Era un lucru îmbucurãtor! mi‑am zis.

Odin a avut grijã ca puntea curcubeului sã fie deschisã în ziua 
aceea, astfel încât uriaşii sã poatã trece peste ea. E de la sine înţeles 
cã Thrym nu a venit de unul singur, era însoţit de jumãtate din fami-
lia lui şi de o şleahtã întreagã de amici. Le‑am urat tuturor bun venit 
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în modestul meu cãmin. Sala mare de festivitãţi Bilskirnir era frumos 
împodobitã, de asta se ocupase soaţa mea Siv: multe duzini de 
bãnci şi de mese fuseserã aşezate în rânduri lungi, pe podea zãceau 
împrãştiate flori proaspete, iar de pereţi erau atârnate ghirlande co-
lorate. Lui Thrym i se oferise locul de onoare între Siv şi mine. Din 
când în când arunca o ocheadã spre pãrul auriu al lui Siv.

— Ce nevastã frumoasã ai! a rostit el în şoaptã, când se fãcuse 
deja târziu şi dupã ce se goliserã câteva butoaie cu mied. Şi ce pãr 
are! De parcã ar fi numai şi numai din aur.

Am schiţat un zâmbet. Pasãmite povestea cu pãrul cel nou al lui 
Siv nu ajunsese încã pânã în Jötunheim.

— Cum stã treaba cu tine? l‑am întrebat. Pari încã a fi holtei.
Thrym a dat din cap şi a oftat din greu.
— Nu mi‑am gãsit încã aleasa. La noi în Jötunheim... Deci, uria-

şele... Cum sã‑ţi explic? Pãi, nu sunt toate aşa de frumoase ca soţia 
ta. Sau ca Freia.

A arãtat cu capul spre zeiţa dragostei care şedea doar la câteva 
mese distanţã, cufundatã într‑o discuţie aprinsã cu Loki.

— Ah, am spus, punându‑i lui Thrym mâna pe umãr. Cu siguranţã 
cã ai sã gãseşti şi tu cât de curând o femeie. Orice sac îşi are peticul, 
vorba aceea.

— Tot ce‑i posibil, a rãspuns el, luându‑şi cornul de bãut şi golin-
du‑l dintr‑o sorbire.

Foarte curând, buna dispoziţie a lui Thrym se fãcea tot mai vizi-
bilã. Cu cât bea mai mult, cu atât se binedispunea mai tare. Tot mai 
des închina în sãnãtatea mea, tot mai des ridicam şi eu cornul de 
bãut şi‑l goleam, aidoma uriaşului, dintr‑o sorbiturã. Nu care cumva 
sã se cheme cã un uriaş poate sã bea mai mult vin din miere decât 
vestitul zeu al tunetului. Vai, vai, de n‑aş fi fost atât de nesãbuit în 
seara aceea! De n‑aş fi tras atâta la mãsea!
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Se crãpase de ziuã când cei din urmã musafiri au pãrãsit sala. 
Nevastã‑mea Siv era de mult în pat. Am mai golit încã un ultim corn 
plin cu mied împreunã cu Thrym, când... Ei bine, la drept vorbind, 
habar nu am ce s‑a mai întâmplat atunci. Pesemne cã pur şi simplu 
mi‑a cãzut capul pe masa din faţa mea şi am adormit pe loc. M‑am 
trezit cândva dupã‑amiazã, poate de la gãlãgia pe care o fãceau 
slujnicele noastre în timp ce strângeau şi dereticau. Totul era într‑o 
vraişte de nedescris. Mesele şi bãncile erau rãspândite de‑a valma 
prin salã, multe fuseserã rãsturnate. Pe podea erau împrãştiate 
talgere şi tacâmuri, chiar şi mormane de resturi de mâncare. Capul 
îmi vâjâia îngrozitor. Aveam impresia cã un pitic sãlãşluia în el şi 
lovea din rãsputeri cu un ciocan puternic într‑o nicovalã. Au, au!...

Fiindcã veni vorba de ciocan... Oare unde o fi Mjöllnir? Mi‑am 
rotit privirea. Cu o searã în urmã îl avusesem cu siguranţã la mine. 
Nu ştii ce te paşte atunci când îţi vine un uriaş în casã. Mã încinsesem 
şi cu centura fermecatã Megingjard, care îmi dubla puterile‑mi 
uriaşe. Mi‑o procurasem de curând de la pitici. Paza bunã trece 
primejdia rea, vorba ceea. Poate cã, într‑o bunã zi, Mjöllnir nu-mi 
va mai fi de ajuns. Pe acesta îl ascunsesem cu o searã înainte sub 
jilţul meu, astfel încât Thrym şi ceilalţi uriaşi sã nu‑l poatã zãri. De 
acolo l‑aş fi putut lua la o adicã în orice moment, în caz cã s‑ar fi 
iscat o gâlceavã. Dar, slavã cerului, n‑a fost cazul.

Simţeam cum mi se înmuiaserã picioarele când m‑am ridicat şi 
m‑am uitat sub scaun. Nu era nimic acolo, absolut nimic! Dintr‑o 
datã, gura mi s‑a uscat şi mâinile au început sã‑mi tremure. Mjöllnir 
dispãruse! Ãsta nu era ghinion, era o catastrofã! Oare sã mi‑l fi luat 
Thrym sau vreun alt uriaş? Nici nu‑mi puteam închipui aşa ceva.

De îndatã am chemat la mine toţi argaţii şi toate slujnicele. 
Împreunã cu soţia şi cu fiica mea au întors toatã casa pe dos şi au 
scotocit prin toate cele cinci sute patruzeci de încãperi. Eu însumi 
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m‑am uitat în toate ascunzişurile pe care le pregãtisem pentru 
Mjöllnir. Totul a fost însã zadarnic, ciocanul era de negãsit. Ce‑ar fi 
trebuit sã fac, ce‑ai fi fãcut tu într‑o asemenea situaţie delicatã? De 
bunã seamã cã ai fi alergat degrabã la taicã‑tu şi l‑ai fi rugat spãsit 
sã‑ţi dea un sfat. La fel am fãcut şi eu.

Aşadar m‑am dus la Odin şi i‑am spus pãsul meu. Fireşte cã s‑a 
supãrat foc şi a început sã suduie aşa de tare, de se zgâlţâiau toate 
bârnele din clãdirea lui numitã Gladsheim. Dar s‑a liniştit curând, 
ştiind cã acum trebuia sã se acţioneze rapid. Fãrã Mjöllnir, tot ţinu-
tul Asgard era în mare pericol. Dacã ciocanul a cãzut într‑adevãr în 
mâinile uriaşilor, atunci o mare nenorocire ne ameninţa pe toţi. Nici 
nu‑ţi poţi imagina ce ar putea face cu el!

Odin a poruncit sã fie chemat Loki. Îl considera un sfetnic isteţ, 
drept care i‑a relatat problema noastrã.

— Ce propui? l‑a întrebat. Sã‑i trimit pe toţi Asii în cãutarea lui?  
Şi pe walkirii? Oastea mea formatã din morţi reînviaţi?

Loki a dat din cap în semn cã nu e de acord şi a spus:
— Asta ar produce o vâlvã mult prea mare. Dacã am face tãrãboi, 

uriaşii ar intra imediat la bãnuieli. Nici n‑ar trebui sã batem dara-
bana, cãci asta ar isca nelinişti în Asgard. Nu, deloc, am o idee mult 
mai bunã. Ce pãrere aveţi dacã m‑aş duce în zbor pânã în Jötunheim 
şi m‑aş uita acolo prin cotloane? Într‑o misiune secretã, ca sã zic 
aşa. Poate reuşesc sã aflu ceva.

Eu am gãsit c‑ar fi o idee bunã, însã Odin s‑a încruntat cuprins de 
îngrijorare.

— Cândva ai fugit din Jötunheim, a spus el. Nu crezi cã uriaşii vor 
intra la bãnuieli când or vedea cã‑ţi faci apariţia acolo?

Loki a ridicat din umeri.
— Cred cã ar fi şi mai bãnuitori dacã şi‑ar face Thor apariţia  

pe‑acolo. Sau chiar tu, atotputernicule Tatã a toate cele.
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— Dar cum ai de gând sã zbori pânã în Jötunheim? a întrebat 

Odin. Vrei sã te prefaci din nou într‑un ţânţar?

— Nu, asta mi‑ar lua prea mult timp. Am s‑o întreb pe Freia 

dacã‑mi împrumutã pelerina ei din pene de şoim.

Zeiţa dragostei avea o pelerinã vrãjitã. Nu ne‑a spus niciodatã de 

unde o avea. Presupun însã cã era dintr‑un atelier al piticilor. De 

cum îţi puneai pe spate aceastã pelerinã, te transformai într‑un şoim 

şi puteai zbura ca o pasãre prin vãzduh. Eu n‑am încercat‑o nicio-

datã, cã doar am carul meu cu ajutorul cãruia gonesc prin ceruri.

— Atunci fie! a grãit Odin. Loki va zbura pânã în Jötunheim şi va 

cãuta acolo ciocanul lui Thor. Cel mai bine sã începi a cãuta la 

Thrym.

Freia nu a avut nimic împotrivã sã‑i dea cu împrumut pelerina. I‑a 

destãinuit lui Loki cã i‑ar fi dat‑o şi de‑ar fi fost numai şi numai din 

aur. Sã fi fost oare îndrãgostitã de Loki? Nu am de unde sã ştiu. Nici 

mãcar nu l‑a întrebat pentru ce‑i trebuie.

Întors în Gladsheim, Loki şi‑a pus pelerina pe umeri. Nici nu s‑a 

încheiat bine la toţi nasturii, cã s‑a şi transformat într‑un şoim. Arãta 

splendid. Penajul capului era cenuşiu, pe corp şi pe aripi strãluceau 

nuanţe cafenii şi aurii, iar coada îi era tuciurie. I‑am urat cu toţii 

mult noroc. De cum şi‑a întins aripile, şi‑a luat zborul şi‑n clipa ur-

mãtoare era cât un punct în înaltul cerului.

Zilele ce au urmat au fost pentru mine chinul din lume. Nu pu-

team îmbuca nimic, nu puteam aţipi, umblam încolo şi‑ncoace ca 

un bezmetic mormãind şi bombãnind. Dupã un timp, Siv devenise 

atât de nervoasã din cauza mea şi a proastei mele dispoziţii, încât 

era de pãrere cã ar fi mai bine sã mã duc în Valhalla, în sala cea 

mare a lui Odin, şi sã mã iau la bãtaie cu morţii reînviaţi. Poate asta 

mã va face sã mã gândesc şi la altceva. Am gãsit cã‑i o idee 
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excelentã! Tocmai când mã pregãteam de drum am zãrit în înaltul 
cerului, deasupra ţinutului Asgard, un şoim. Ãsta trebuie sã fie Loki!

Şoimul a venit în picaj în direcţia arborelui lumii Yggdrasil, care 
se aflã în centrul ţinutului Asgard. A aterizat pe una din crengile lui 
cele mai puternice. M‑am repezit spre copac şi am aşteptat ca Loki 
sã‑şi dea jos de pe umeri pelerina de şoim. Mi‑a aruncat‑o în braţe, 
a coborât din frasin şi s‑a postat rânjind cu gura pânã la urechi în 
faţa mea.

— Ce‑i? l‑am întrebat nerãbdãtor. De ce eşti aşa de bucuros? L‑ai 
gãsit pe Mjöllnir?

Loki a început sã clatine din cap.
— Nu‑ţi pot da un rãspuns clar la întrebarea ta.
— Cum adicã? Hai, spune o datã!
— Thrym l‑a luat. Cel puţin, aşa mi‑a zis el. Era foarte bine dispus 

când am aterizat în curtea lui. Se vedea cã se aşteptase ca unul din-
tre noi, Asii, sã vinã. Mi‑a spus cã tu ai adormit la un moment dat în 
timpul ospãţului, ai mai bãut un corn cu mied, dupã care ţi‑a cãzut 
capul pe masã, lovind‑o cu putere.

— Tot ce se poate, am mormãit eu. Acum ştiam în sfârşit de ce mã 
durea fruntea atât de tare. Dar ce s‑a întâmplat cu Mjöllnir?

— Thrym tocmai dãduse sã plece, când a zãrit sub jilţul tãu ceva 
strãlucitor care i‑a stârnit curiozitatea, s‑a uitat mai atent şi l‑a zãrit 
pe Mjöllnir. N‑a stat mult pe gânduri şi l‑a luat cu el.

— Nemernicul! Cum de nu i l‑ai cerut înapoi?
— Ba i l‑am cerut. Însã Thrym a pufnit în râs, spunându‑mi cã l‑a 

îngropat adânc în pãmânt. Undeva prin Jötunheim.
— Pe toţi dracii şi vârcolacii! am suduit eu. Suntem pierduţi! 

Odatã şi‑odatã, nemernicul ãla îl va dezgropa şi se va rãzboi cu noi.
— Nu, nu suntem pierduţi, a spus Loki zâmbind. Thrym este gata 

sã ni‑l dea înapoi.
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— Pe bune? am strigat eu mirat. Pur şi simplu?
— Fireşte cã nu. Cere ceva în schimb.
— Era de aşteptat. Ce anume vrea? Pesemne cã mormane de aur 

şi de argint.
— Nici vorbã, are destule bogãţii, a dat el a înţelege. Pretinde sã 

i se dea o femeie.
M‑am încruntat.
— Una anume?
Loki a dat din cap în semn cã da.
— Hai, spune o datã! l‑am zorit eu. Ce femeie îşi doreşte?
Loki şi‑a şters bãrbia cu mâna. Nu‑mi era deloc clar ce se petrece 

în mintea lui. Era cât p‑aci sã cred cã toatã povestea asta îi face 
chiar o mare plãcere.

— Ei bine, a spus Loki cu jumãtate de gurã. Cum sã‑ţi explic? 
Uriaşul ãsta se vede cã are gust. Vrea sã se însoare cu Freia. Pasãmite 
s‑a îndrãgostit de ea la petrecerea datã de tine. Dacã încuviinţãm sã 
i‑o dãm pe Freia de nevastã, atunci ni‑l dã înapoi pe Mjöllnir. Mi‑a 
fãgãduit.

M‑am dat îngrozit un pas înapoi. Freia era frumoasã ca o cadrã, 
nici nu‑ncãpea vorbã. Poate chiar cea mai frumoasã Asã. Însã nu 
numai cã era frumoasã, era şi tare mândrã. Şi foarte mofturoasã. Nu 
se mãritase pânã atunci, în ciuda faptului cã o curtaserã o sumede-
nie de zei. Oare sã fie dispusã sã se mãrite cu un uriaş, ba mai mult, 
chiar sã se mute cu el în Jötunheim? Trebuia s‑o întrebãm.

— Eu n‑am s‑o întreb! Poţi s‑o faci tu, a spus Loki râzând. Ne în-
tâlnim la Odin în Gladsheim.

Am simţit cã mã ia cu rãu de la stomac în timp ce mã strecuram 
spre Folkwang. Am bãtut la uşã, Freia a deschis, iar eu i‑am povestit 
fãrã ocolişuri tot ce se întâmplase. Şi ce ar putea ea face pentru 
mine, ba nu, pentru tot ţinutul Asgard, pentru toţi zeii şi toate 
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zeiţele. Freia s‑a fãcut deodatã roşie ca para focului în obraji, în 
timp ce ochii ei de un albastru luminos s‑au îngustat de tot. Şi apoi 
a izbucnit. A urlat şi a ţipat şi m‑a ocãrât atât de tare, încât toţi veci-
nii s‑au nãpustit într‑o suflare la porţile caselor lor. Nu o mai vãzu-
serã niciodatã pânã atunci pe zeiţa dragostei într‑o asemenea stare. 
Nu, nici nu‑ţi pot enumera toate vorbele pe care mi le‑a aruncat în 
cap. Mai bine sã nici nu cunoşti asemenea cuvinte. Prostovan beţi-
van, tãntãlãu barosan tunãtor şi cap sec cu barbã roşcovanã erau 
ocãrile cele mai inofensive ce mi‑a fost dat sã‑mi audã urechile. 
Dupã care mi‑a trântit uşa‑n nas. Cu aşa o forţã de s‑a cutremurat 
întregul Folkwang.

Ei bine, nu mai era nimic de fãcut. Asta era limpede. M‑am dus iar 
în Gladsheim. Era un drum scurt ce putea fi strãbãtut pe jos. Odin 
m‑a primit cu o figurã împietritã. Loki îi povestise totul. Odin prevã-
zuse cã Freia nu va încuviinţa sã se mãrite cu un uriaş. Nici n‑ar fi 
putut sã i‑o ia în nume de rãu.

— Voi cere o adunare popularã, un Thing, a decis Odin, dupã ce 
îi povestisem cum a reacţionat Freia. Mâine la amiazã ne vom 
aduna sub ramurile arborelui Yggdrasil.

Crede‑mã, nu mi‑a fost deloc uşor. Îmi venea sã intru în pãmânt 
de ruşine când a trebuit sã le povestesc a doua zi tuturor zeilor şi 
zeiţelor veniţi la adunare despre nenorocirea mea. Poţi sã‑ţi imagi-
nezi cã toate comentariile lor nu erau prea prietenoase. Îndeosebi 
Freia îmi arunca uitãturi tãioase. Îmi aţintisem spãsit privirea în pã-
mânt, sperând ca, în cele din urmã, sã‑i vinã cuiva o idee bunã.

— Ce pãrere aveţi? a strigat Odin sã‑l audã toatã adunarea. Cum 
putem ieşi din acest bucluc? Vã cer sã‑mi daţi sfaturi bine cumpã-
nite.

Numaidecât s‑a iscat o disputã aprinsã. Unii erau de pãrere cã 
n‑ar trebui sã pierdem nicio clipã şi cã trebuie sã‑i atacãm de îndatã 
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pe uriaşi. Alţii socoteau cã ar fi mult prea periculos, mai cu seamã 
cã ne lipsea arma noastrã cea mai bunã. Dupã multe discuţii înfo-
cate a luat cuvântul Heimdall, paznicul zeilor din Asgard.

— Ascultaţi la mine! a strigat el din rãsputeri. Socot cã acela care 
ne‑a vârât în beleaua asta sã ne şi scoatã din ea. Zicând acestea, şi‑a 
aţintit privirea spre mine. Toţi ceilalţi au încuviinţat.

— Thrym şi‑o doreşte pe Freia mireasã, a continuat Heimdall. Şi 
pe ea o va primi.

Freia a încercat sã se împotriveascã, însã Heimdall i‑a fãcut semn 
sã se linişteascã.

— Bineînţeles cã nu pe adevãrata Freia, a spus el. Nu putem sã‑i 
cerem ei una ca asta. La urma urmei, ea nu poartã nicio vinã pentru 
nenorocirea asta. Dar lui Thrym i se poate da o Freia falsã.

Heimdall şi‑a luat un rãgaz şi m‑a privit zâmbind. Oare ce avea 
de gând?

— Propun ca dragul nostru Thor sã se deghizeze în mireasã şi sã 
se ducã în Jötunheim, a grãit el. Acolo se poate cununa cu amicul 
sãu, uriaşul, şi dacã izbuteşte, îi sustrage ciocanul.

Am rãmas cu gura cãscatã. Ce a glãsuit acesta? Sã mã cãsãtoresc 
cu un uriaş şi, pentru asta, sã mã deghizez într‑o mireasã? N‑am 
apucat sã zic nimic, cã zeii şi zeiţele au şi izbucnit în hohote de râs, 
gãsind cã ideea lui Heimdall este grozavã. M‑au condus – fãrã ca eu 
sã mã pot împotrivi în vreun fel! – înspre Folkwang, unde m‑au 
bãgat în vestiarul cu straiele zeiţei Freia. Ei, da’ ce spun eu, vestiarul 
era ditamai sala, în care, în nenumãrate dulapuri, atârnau mii şi zeci 
de mii de veşminte, unul mai frumos ca altul. Erau aici peste o du-
zinã de oglinzi. De asemenea, o toaletã uriaşã care servea pentru 
fardat, mare cât jumãtate din ţinutul Asgard.

Nici nu mi‑am putut da seama ce se întâmplã cu mine. Totul s‑a 
petrecut atât de repede.
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— Barba trebuie datã jos, am auzit pe cineva spunând. Sã fi fost 
Freyr? Nu l‑am putut recunoaşte în zarva produsã în jurul meu. Zeci 
de Asi se strânseserã în vestiarul zeiţei Freia şi se amuzau copios.

— În niciun caz, am strigat şi mi‑am acoperit faţa cu palmele ca 
sã mã apãr. Barba era toatã mândria mea, niciun zeu din tot ţinutul 
Asgard nu avea una mai frumoasã. Era roşie ca focul, aidoma pãru-
lui meu.

— Atunci va trebui sã porţi un vãl, a spus Loki rânjind. Altminteri 
Thrym te va recunoaşte imediat.

— Mã va recunoaşte dupã voce, am ripostat eu. Cu sau fãrã vãl.
— Am aici o licoare, a spus Odin, care se alãturase lui Loki şi 

rânjea aidoma lui Loki. O völva, una din femeile acelea înţelepte, 
mi‑a dãruit‑o cândva. O duşcã este de‑ajuns ca glasul tãu sã devinã 
dulceag ca al unei privighetori.

— Pe vecie? am întrebat îngrozit.
— Doar pentru câteva zile, a rãspuns Odin. Fii fãrã grijã!
— Ai încercat‑o vreodatã?
— Nu, a spus Odin rânjind. Dar am încredere în aceastã völva. 

Licoarea îşi va face mai mult ca sigur treaba.
Cum sã nu‑mi fac griji? Şi încã cum! Ce or sã creadã uriaşii, chiar 

şi oamenii, despre mine, când voi coborî cu Mjöllnir în mânã din 
carul meu din care slobozesc tunetele, vorbindu‑le cu glas ciripitor? 
S‑ar tãvãli de râs şi nu m‑ar mai lua în serios. Dar nici n‑am avut 
timp sã‑mi duc bine gândul la sfârşit, cã dragii mei colegi zei m‑au 
şi dezbrãcat pânã la izmene. Mi‑au luat pânã şi centura fermecatã 
Megingjard de la brâu şi mi‑au pus o rochie de mireasã de culorile 
florilor de varã timpurie dintr‑o poianã. Cât ai zice peşte, aveam pe 
cap o bonetã şi pe chip un vãl. Şi‑atunci a pãşit Freia în faţa mea. 
Ţinea în mânã vestitul ei colier Brisingamen. Era din aur curat, bãtut 
cu nenumãrate nestemate, iar în mijloc trona un rubin roşu – cea 
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mai frumoasã podoabã din lume. Se zvonea cã patru pitici au fãu-

rit‑o timp de câteva luni.

— De nu mi‑o vei aduce înapoi, vei fi pierdut, mi‑a şoptit Freia în 

ureche în timp ce‑mi punea podoaba la gât. Îţi jur.

Nu aveam motiv sã mã îndoiesc de vorbele ei.

— Te voi însoţi, a spus Loki. Orice mireasã are nevoie de o dom-

nişoarã de onoare. Sã mi se aducã o rochie. Şi un vãl mare. Nu‑mi 

stricã nici o duşcã din licoarea ta, Odin!

Tot nu‑mi venea sã dau crezare la tot ceea ce se petrecea acolo, 

dar m‑am lãsat purtat fãrã a mã împotrivi. N‑aveam încotro. Nutream 

speranţa cã ceea ce va urma avea sã izbuteascã.

Nu dupã mult timp şedeam cu Loki în carul meu din care slobo-

zesc tunetele, o mireasã şi domnişoara ei de onoare. Din fericire, 

aici afarã nu erau oglinzi. Cineva adusese cei doi ţapi, care îmi trã-

geau de fiecare datã carul şi i‑a înhãmat. Odin ne‑a dat sticluţa cu 

licoarea fermecatã. Şi acum eram gata de drum. Loki trimitea bezele 

mulţimii adunate în jurul nostru, distrându‑se copios. Eu mã sim-

ţeam, pur şi simplu, penibil. Am apucat hãţul, am plescãit din limbã 

şi ţapii au luat‑o repede din loc. Au sãrit scântei, au bubuit tunete 

atunci când carul meu s‑a ridicat în aer şi, într‑o clipitã, am dispãrut 

de sub privirile Asilor.

Era cale lungã pânã în ţinutul Jötunheim, însã carul meu era foarte 

iute. Iar eu eram tare prost dispus, drept care îmi mânam întruna 

ţapii. Oamenii se vor fi mirat de vijelia cumplitã ce se iscase în acea 

zi pe cer. Tot drumul am slobozit necontenit fulgere şi tunete. Abia 

când am trecut în zbor graniţa ţinutului Utgard m‑am oprit. Am ate-

rizat în apropierea casei lui Thrym şi am ascuns carul şi ţapii într‑o 

peşterã. Restul drumului l‑am parcurs pe jos. În mers, am tras câte o 

duşcã din sticluţa lui Odin şi, ce sã vezi, a avut un efect imediat. 




