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Eirik vetää keuhkot täyteen ilmaa ja ampaisee juoksuun. 
Luolan suuaukko lähestyy, ja kiihtyvät askeleet kumisevat 
kivisen luolan seinämistä. Viimeiset metrit pimeässä vaihtuvat 
räjähtävään auringonpaisteeseen, kun Eirik ponnistaa kaikin 
voimin ja hyppää. Ilma on kirpeä, ja tuuli lyö läpi kehon hänen 
pudotessaan pitkän matkan kylmään veteen. Pisarat räiskyvät 
kirkkaansinisen veden pinnasta, ja jääkylmä vesi kangistaa 
raajoja hänen uidessa rantaan.

- Nyt on sinun vuorosi, Arnaldur! 

- Urf…

- Rohkeasti vain, kyllä sinä pystyt siihen!

- Urgh!

Luolan suuaukosta kurkistaa hassu lohikäärmeen pää. Arnaldur 
muistuttaa enemmän koiraa kuin lohikäärmettä; pieni, pyöreä, 
tottelevainen ja rakastaa perhosia. Ei laisinkaan viikinkitarinoiden 
hurja taistelija ja tulta syöksevä hirviö, pikemminkin kodin pikku 
lemmikki! Arnaldur jolkottaa hitaasti luolan perälle, kääntyy ja 
kiihdyttää juoksuun. Se nelistää vimmattua vauhtia intoa

- Ei se haittaa, ensi kerralla sitten.

- Urrr!  

Eirik rapsuttaa Arnaldurin suomuista päätä. Se on vaivihkaa 
luikkinut luolan takaa portaat alas ja puskee Eirikin kylkeen 
puhaltaen lempeästi savua sieraimistaan. Ystävykset lähtevät 
polkua pitkin kohti kylää. Eirik kulkee edellä mietteissään 
Arnaldurin loikkiessa perässä huitoen välillä leikkisästi 
ritariperhosta, joka on tullut tanssimaan sen ympärille. He 
saapuvat niitylle, josta on enää puoli peninkulmaa kotiin. 
Arnaldur jahtaa perhosta kukkaniityn keskelle, kunnes pysähtyy 
äkisti.

- Hä-hä-hä-zuuu!

- Voi ei! Vettä, nopeasti! Sinä sytytit tulipalon!

- Urrr!!!

Arnaldurin aivastaessa keuhkojensa täydeltä sinkoilevat tulipallot 
ympäri niittyä. Eirik tyhjentää vesileilinsä liekkeihin ja riisuu lopulta

paitansa ja alkaa hakata palopesäkkeitä sammuksiin. 
Hikisen urakan jälkeen he katselevat savuavaa 

niittyä ja huokaisevat helpotuksesta.
puhkuen. Luolan suuaukon lähestyessä alkaa 
vauhti kuitenkin hiipua, ja ratkaisevalla hetkellä 
tulee äkkijarrutus. Ei. Arnaldur ei uskalla. 
Lohikäärmeet hyppäävät ja nousevat siivilleen. 
Kaikki muut paitsi Arnaldur, joka ei osaa lentää.
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- Oli sinun onnesi, että se sammui! Minulla olisi ollut kova 
selittäminen kyläläisille, jos niitty olisi palanut kokonaan.
 
-Urr…

- Niin niin, se oli vahinko, et sinä sitä tahallasi tehnyt.

- Urr?

- Perhoset? Ei niillä ole hätää, nehän lentävät. Kyllä niitty vielä 
kasvaa takaisin.

- Ryökäles! Ahteris kärysis, häntäs mustanas!

Niityn keskeltä nousee pikimusta peikko, joka roikottaa 
kärähtänyttä häntäänsä käpälässään. Se on tosi äkeissään ja 
katsoo heitä hurjistuneena.
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- A-a-anteeksi, emme huomanneet sinua!

- Koiras, kelmis! Saas köniis, odotas kurjimus…

Peikko pui nyrkkiään ja häviää heinikkoon sadatellen samalla 
pilalle mennyttä häntäänsä. Se katsoo Eirikiä merkitsevästi 
ennen kuin katoaa muristen kivien taakse. Eirik ja Arnaldur 
pinkaisevat juoksuun kohti kylää.
 
Puiset talot nököttävät vieri vieressä Sinisen Vuonon 
laaksossa. Takana kohoaa vuori, jonka suojassa kylä on ollut 
jo vuosisatojen ajan. Ilmassa leijuu tervan ja savun tuoksu 
kyläläisten puuhaillessa arkisissa askareissaan. Seppä takoo 
pajassaan kipinöiden sinkoillessa kuumasta ahjosta. Tervasta 
kiiltävät veneet odottavat merelle pääsyä kalastajien 
oikoessa verkkojaan. Lapset leikkivät ajaen toisiaan takaa, 
mutta huomatessaan Eirikin he lopettavat ja kääntyvät 
katsomaan parivaljakkoa totisina. Eirik on jo tottunut 
siihen, että häntä tuijotetaan ja vältellään. Tervehditään 
hienovaraisesti, mutta pysytellään matkan päässä. Niin se 
on aina ollut.

Eirik – kummajainen niin kuin tietäjä-äitinsä, jota kyläläiset yhtä 
aikaa sekä kunnioittivat että pelkäsivät. Isäänsä hän ei ollut 
koskaan tuntenut, mutta oli kuullut lapsena äidiltään tarinoita 
suuresta soturista, joka oli asunut kylässä aikansa ja lähtenyt 
sitten sotaretkelle eikä palannut enää koskaan.

Eirik ei tiennyt varmasti, pitivätkö äidin kertomukset paikkansa ja 
oliko hänen isänsä ollut oikea soturi. Vuosiin äiti ei ollut puhunut 
enää sanaakaan isästä. Siihen aikaan oli suuri nöyryytys olla 
kuulumatta mihinkään sukuun, saati syntyä yksinäisen tietäjän 
isättömäksi pojaksi. Hän tunsi kouraisun sydänalassaan joka 
kerta, kun tiedosti oman asemansa. Eirik ei-kenenkään-poika, 
mikä häpeä! 
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Äidin tuvassa tuoksuu kodilta Eirikin astuessa sisään matalasta 
ovesta. Pöydällä odottaa keitto, josta kiemurtelee höyryävä 
savuvana. Ruuan tuoksu sekoittuu katosta roikkuvien 
lääkeyrttinippujen tuoksuihin. Ikkunalautoja koristavat erikokoiset 
lasipurkit, joiden sisältö on vain äidin tiedossa. Tupa on pieni ja 
lämmin, niin kuin äitikin. 

- Sinähän tiedät, että kohta on aika.

- Tiedän.

- Joko se lentää?

- Ei vielä.

- Sen täytyy, Eirik. Sillä ei ole vaihtoehtoa, muuten se kuolee. 

- Niin.

- Me olemme olleet lohikäärmeenkasvattajia niin kauan kuin 
jaksan muistaa. Yhtä lailla, kun kyläläiset ovat kysyneet minulta 
neuvoa uniinsa ja rohtoja vaivoihinsa, he ovat luottaneet 
löytämänsä lohikäärmeenmunat meidän hoitoomme. Niiden 
kasvattaminen on erityisen tarkkaa ja vaativaa työtä niin kuin 
tiedät. Varsinkin, kun ne saavuttavat sukukypsyyden, jolloin 
ne täytyy palauttaa omiensa pariin. Aikuisten lohikäärmeiden 
kanssa eläminen olisi sietämätön riesa, villejä kun ovat 
luonnoltaan ja suuria kooltaan. Vuosisatojen ajan ihmiset ja 
lohikäärmeet ovat eläneet sovussa yhdessä metsästäen. Aikojen 
saatossa niiden määrä on kuitenkin käynyt pienemmäksi. 
Jokainen yksilö on elintärkeä, ja niiden on päästävä pesimään, 
että lohikäärmeiden mahtava heimo pysyisi elossa.
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Äiti vaipuu hetkeksi ajatuksiinsa ennen kuin jatkaa.

 - Minä olen jo tehtäväni suorittanut Eirik, mutta sinulla se on 
vasta edessäsi. Sinun on vietävä Arnaldur omiensa luokse. Sen 
on osattava lentää, ennen kuin se pystyy täysin liittymään 
lentävien heimoon. Matka on pitkä ja vaarallinenkin, mutta minun 
on päästettävä sinut lähtemään niin kuin sinunkin on lopulta 
päästettävä Arnaldur lentoon.

Eirikin henkeä salpasi. Hän oli tiennyt, että tulee aika, jolloin 
Arnaldur lähtisi, mutta aikaisemmin lohikäärmeitä ovat 
saattaneet kylän vahvimmat soturit, ei keskenkasvuiset hintelät 
pojat! Hän jaksoi hädin tuskin nostaa miekan ilmaan, kuinka 
hän voisi kantaa sitä mukanaan kuukausia ja kestää matkan 
rasitukset?!  Äiti katsoi Eirikiä lempeästi kuin olisi lukenut tämän 
ajatukset.

- Sinä olet poikaseni paljon enemmän kuin luulet. Sinussa on jo 
kaikki tieto ja taito, mitä matkallasi tarvitset. Toiset pojat kasvavat 
miehiksi taistelemalla, toiset matkaamalla suuriin seikkailuihin. 
Kaikki on hyvin koko ajan, ja minä olen sinun kanssasi ajatuksen 
päässä. Riimut ovat vahvistaneet saman jo aikaa sitten. Nyt on 
oikea aika, lähdette aamulla.

Äiti helistää kädessään riimupussia, jonka salaperäisten merkkien 
kirjoitusta vain hän osasi lukea. 

Eirik valvoo koko yön. Koskaan aikaisemmin hän ei ollut tuntenut 
itseään niin yksinäiseksi. Tuleva seikkailu kiehtoi ja pelotti 
samanaikaisesti. Eikä hänellä ollut edes isää, jolta kysyä neuvoa 
ja rohkaisua. Pelostaan huolimatta Eirik tiesi sydämessään, 
että halusi lähteä saattamaan Arnalduria, jota oli hoitanut jo 
kymmenen vuotta. Pieni hassu uroslohikäärme, Eirikin paras 
ystävä. Minkälainen siitäkin tulisi täysikasvuisena?
 
Auringon noustessa kaksikko lähtee matkaan. Kyläläiset ovat 
kokoontuneet polun varrelle ja seisovat hiljaisina katsellen 
heidän kulkuaan. Seppä ojentaa Eirikille miekan, jonka hän sitoo 
vyötäisilleen, ja kylän naiset pakkaavat reppuun kuivattua kalaa 
ja leipää eväiksi. Eirik ei katso taakseen kertaakaan, mutta tietää 
äidin seisovan tuvan edessä niin kauan, kunnes he katoavat 
näkyvistä.
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Eirik ja Arnaldur kulkivat koko päivän iltaan asti. Maisemat 
vaihtuivat kotikylän jäädessä kauas taakse. Hämärän 
laskeutuessa he saapuivat suuren havumetsän reunaan. 
Arnaldur nuuhki ilmaa uteliaana. Se höristeli korvillaan metsästä 
kantautuvia ääniä tutkien ympäristöä varuillaan. 

- Meidän täytyy yöpyä metsässä. Etsitään hyvä leiripaikka ja 
sytytetään tuli.

- Urf!

- Toivotaan, että peikot ovat hyvällä tuulella!

Eirik tiesi, että metsä kuului peikkoklaanille, joka oli erityisen 
tarkka siitä, millä asioilla vierailijat kulkivat heidän maillaan. 
Periaatteessa peikot olivat leikkisiä ja ystävällisiä olentoja, joiden 
päätyö oli suojella metsää ja huolehtia sen asukkaista. Mutta 
ilkikurisia ja kesyttömiäkin ne olivat, varsinkin jos sattuivat sille 
päälle. Astuessaan syvemmälle metsän uumeniin Eirik alkoi 
puhua hiljaa:

- Minä olen Eirik Sinisen Vuonon kylästä, ja tässä on lohikäärmeeni 
Arnaldur, jota olen saattamassa omiensa luokse maan 
pohjoisimpaan kolkkaan. Olemme vain läpikulkumatkalla emmekä 
halua häiritä rauhaanne. Kiitos, kun saamme suojaa metsästänne.

Tovin kuljettuaan he tulivat pienelle metsäaukealle, johon olisi 
hyvä leiriytyä. Eirik rakensi havuista laavun ja kaivoi laukustaan 
kuivattua kalaa ja matkalta keräämiään marjoja ruuaksi. Yön 
saapuessa he asettuivat makuulle ja nukahtivat. 
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- Hihis!

- Heitäs lisääs, mitäs löytyys?!

Eirik havahtui siihen, että joku heitti häntä kivellä. Nuotion 
hiilloksen valossa näkyi pieniä hahmoja, jotka tutkivat Eirikin 
reppua ja nakkelivat kiviä heidän päälleen. Peikkoja!

- Osuis korvaas hirviös!  

- Möhömasus pömpsis! 

Ne yrittivät osua Arnalduria korvaan ja pomppasivat sen mahan 
päältä kuperkeikalla maahan. Unisena se puisteli kiviä korvistaan 
ja käänsi kylkeä. Eirik nousi tavoitellen soihtua ja miekkaa, mutta 
huomasi niiden kadonneen. Kelmeässä kuunvalossa hänen 
silmänsä alkoivat nähdä paremmin, ja ympärillä vilisti kymmeniä 
peikkopoikia kiljuen ja törmäillen toisiinsa.

- Pakoos pötkis, hirviös heräsis!

Arnaldurkin heräsi lopulta syntyneeseen metakkaan ja puhisi 
savua sieraimistaan hermostuneesti pikkupeikkojen vilistäessä 
sen jalkojen ali. Peikot olivat tyhjentäneet Eirikin repun ja 
kantoivat tavaroita sylissään niin paljon kuin jaksoivat. Yksi 
raahasi hänen miekkaansa kohti metsää. Eirik lähti juoksemaan 
kohti peikkoa, joka pelästyi pahanpäiväisesti ja pinkaisi pakoon 
minkä pienillä peikonjaloillaan pääsi. Hädissään se törmäsi 
puun kantoon ja jäi kiinni käpälästään. Voi kuinka kipeästi siihen 
sattuikaan! Ehtiessään peikon luokse Eirik polvistui sen viereen ja 
alkoi puhua sille rauhallisesti.

- No niin, pikku kähveltäjä, annas kun minä katson sinua. Ole ihan 
liikkumatta, niin irrotan käpäläsi. 

Pikku peikko tutisi ja nyyhkytti, mutta totteli Eirikiä kiltisti. Hän 
sai käpälän irti kiipelistä ja haki siihen ratamon lehden niin kuin 
oli nähnyt äitinsä tekevän. 

- Kohta helpottaa, kas noin. Missä on sinun kotisi, voin kantaa sinut 
sinne. Tuolla käpälällä ei voi vielä astua.
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Pikku peikko tarrasi tiukasti Eirikin syliin ja näytti pikkuruisella 
sormellaan tietä. Päästyään valtavan suuren puun juurelle he 
pysähtyivät. Peikkojen asumuksena oli jättiläiskuusen juurakko, 
joka muodosti syvän onkalon maan alle. Onkalosta asteli 
arvokkaasti peikkoklaanin päällikkö Mahtipeikko, jota pidettiin 
koko metsän hallitsijana. Yhä useampia peikkoja kerääntyi 
heidän ympärilleen, ja Eirik laski pikku peikon maahan, josta se 
nilkutti äitinsä helmoihin. 

- Minä kuulin sinun pyyntösi Eirik astuessasi metsäämme. Olen 
seurannut sinua ja nähnyt sinun olevan metsälle hyvä. Pyydän 
anteeksi pienten peikkojen touhuja, innostuvat liikaa, kun saamme 
vieraita niin harvoin. Voitte yöpyä tästedes rauhassa ja kulkea 
metsämme halki. Ole kuitenkin varuillasi, täällä asuu myös 
peikkoja, jotka eivät pidä muukalaisista.

Mahtipeikko puhui hitaasti ja arvokkaasti. Se osasi Eirikin kieltä 
hyvin toisin kuin peikot yleensä. Niiden puhe kuulosti ihmisten 
korvaan hassulta. Asiansa sanottuaan Mahtipeikko kääntyi, ja 
kaikki peikot katosivat onkalon syvyyksiin.
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Aamun sarastaessa Eirik halusi harjoitella lentämistä Arnaldurin 
kanssa. Lohikäärmettä ei vain löytynyt mistään! Se oli kadonnut 
täysin jälkiä jättämättä. Yleensä Eirik kuuli sen tömisevät askeleet 
ja lempeän puhaltelun sen etsiessä marjoja kuonollaan. Eivät 
kai peikot olleet taas asialla ja houkutelleet sitä kauemmas 
metsään?

Hetken kuljettuaan Eirik näki puiden lomasta liikettä. Hiipiessään 
lähemmäs hän näki Arnaldurin, joka leikki sydämensä 
kyllyydestä kisailevien perhosten kanssa. Se haukahteli ja 
hyppeli, kääntyili ilmassa ja kieri maassa varoen samalla 
satuttamasta niitä. Siinä meillä on maailman onnellisin 
lohikäärme, ei suostu lentämään, mutta luulee itseään 
perhoseksi! 

- Ota vauhtia, Arnaldur, juokse kovaa ja avaa siipesi! Sitten 
ponnista ja nouse ylö-ö-ö-s!

Eirik juoksi, räpytti käsiään ja hyppi ilmaan kannustaessaan 
Arnalduria. Aluksi se peruutti epäröiden ja puisteli päätään. 
Eirik jatkoi sitkeästi ja sai Arnaldurin lopulta leikkiin mukaan. Se 
puhisi innokkaasti ja otti vauhtia. Tanner tömisi, kun Arnaldur 
jyräsi halki metsäaukean. Se avasi siipensä ja heilutti niitä kovasti 
ponnistaen kaikilla voimillaan ylöspäin. 

Pienen hetken se nousikin, kunnes menetti hallinnan ja putosi 
kierien maahan.

Ystävykset poistuivat peikkometsästä päivien kuluttua. Eirik 
tiesi heidän olleen matkalla jo kolmatta viikkoa, vaikka lähdöstä 
tuntui olevan vain muutama päivä. Metsässä hän oli tavannut 
uusia peikkoja ja oppinut niiden tavoista lisää. Uniakin hän 
oli nähnyt. Viime yönä hän oli varma, että oli kuullut jonkun 
kuiskivan vihaisesti, mutta ei ollut saanut sanoista selvää. 
Aamulla unesta oli jäänyt vain epämiellyttävä muisto, joka tuntui 
vilunväristyksinä iholla.

Edessä molemmin puolin nouseva vuorijono ja niiden poikki 
kulkeva laakso näyttivät Eirikin silmissä kovin erilaiselta kuin 
kotipuolessa. Hän haistoi vuorten takaa merituulen ja tiesi 
heidän olevan lähellä rannikkoa. Laakson poikki kulkeva tie 
oli leveä, ja siinä oli outoja jälkiä. Tien vierellä oli myös suuria 
kiviä, joihin oli kaiverrettu vierasta kirjoitusta. Hän aavisti, millä 
seudulla he liikkuivat, mutta ei puhunut siitä Arnaldurille mitään, 
sillä häntä pelotti.

Pikkupeikot olivat kerääntyneet katsomaan lentoharjoituksia ja 
nauroivat makeasti joka kerta sen mätkähtäessä maahan. 

- Hihis, hirviös kömpelys!

- Mukkelis makkelis!
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Vuorien väistyessä laakson edessä avautui mahtava 
merimaisema. Korkeat vuoret laskeutuivat kuin laineet meren 
rantaan sulkien kylän syliinsä. Eirik kuuli rummut ja torvet sekä 
näki laivat, jotka seisoivat ankkurissa lahden poukamassa. Heidän 
lähestyessä kylää ilmassa leijui kalan haju, joka sai Arnaldurin 
nyrpistämään nenäänsä. Kylän talot olivat jykevämpää puuta 
kuin kotona. Miehet olivat isokokoisia ja rotevia, ja heillä kaikilla 
oli pitkät parrat. Naiset työskentelivät lampaiden ja nahkojen 
parissa, ja heidän vyötäröillään kilisivät suuret avaimet. He olivat 
saapuneet Viikinkikylään.

- Eiii! Ei käy, minä voitin! Minä olen parempi kuin yksikään noista 
vätyksistä! Minun kuuluu saada palkinto!

Eirik näkee väkijoukon, joka alkaa kerääntyä päällikön talon 
edustalle. Viikinkipäällikkö kantaa sylissään rimpuilevaa 
punahiuksista tyttöä. Hermostuksissaan Eirik tavoittelee 
miekkaansa ennen kuin muistaa pikkupeikkojen vieneen sen 
mukanaan. Sillä lailla! Miten hän nyt puolustautuisi tiukan paikan 
edessä? Pyytäisi Arnalduria aivastamaan!?
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- Kaikki näkivät, että minä voitin, isä, sinäkin näit sen! Minä haluan 
mukaan sotaretkelle, sinä lupasit, että paras mies pääsee, ja se 
olen minä!

Väkijoukko alkaa hohottamaan niin, että miesten parrat tärisevät. 
Päällikkö näyttää silminnähden vaivautuneelta.

- Nooh, äläs nyt pikku kukkani. Katsos, kun sotaretket eivät ole 
tyttöjä varten. Sinulla on vielä paljon annettavaa kylälle, ja 
ymmärrät sitten varmasti isona, kun olet jonkun soturin vaimo, 
miten tärkeä tehtävä naisilla on huolehtia kodista ja…

- MINUSTA EI KOSKAAN TULE KENENKÄÄN VAIMOA! MINÄ OLEN 
SOTURI!

- Äläs nyt pikku kukkani.

- Minä en ole sinun pikku kukkasi! Haluatko tietää, minne voit 
kukkasi tunkea?

- Taitaa olla niin, että minun pikku kukkani tarvitsee vähän 
kastelua! 

Päällikkö nakkaa sylissään rimpuilevan kiukkupussin 
vesisammioon. Väkijoukko ulvoo naurusta. Sammiossa pärskivä 
punahiuksinen tyttö kiipeää silmät leimuten ylös ja juoksee 
kohti kukkulaa, jolta Eirik ja Arnaldur ovat juuri laskeutumassa. 
Eirik väistää, mutta katsoo silti suoraan tyttöön, joka pysähtyy 
ja katsoo häntä pisteliäästi. Tyttö on häntä päätä pidempi ja 
kamalan vihainen.

- Mitäs siinä töllistelet, ruipelo, etkö ole ennen soturia nähnyt?
 
- Ööö, kyllähän minä…

- On sinulla sangen ruma koira mukanasi!

- Tuota lohikäärmehän se…

Tyttö sihisee kiukusta ja juoksee itkua pidätellen mäkeä ylös.                             
Freja, päällikön tytär, ei-koskaan-kenenkään-vaimo.
Arnaldurin ja Eirikin saapuessa kylään kaikki kiinnostuvat 
matkalaisista ja päällikkö kiirehtii heidän luokseen saaden 
huomion pois tyttärensä järjestämästä kohtauksesta. Hän 
kuuntelee tarkkaavaisesti Eirikin kertomusta partaansa haroen. 
Eirikiä hävettää, koska ympärillä olevat vuorenkorkuiset soturit 
hymähtelevät ja osoittelevat heidän vaatimattomia varusteitaan.
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- Sinäkö olet valittu saattamaan lohikäärme Maailmanloppuun, 
maan pohjoisimpaan kolkkaan? 

- Sen vastauksen äitini sai, ja hän on kylän tietäjä.

- Oletko sinä Eirik Astran poika, Sinisen Vuonon tietäjän lapsi?

Päällikkö kumartuu Eirikiä kohti, ja muut soturit ympärillä 
hiljenevät. He kokoontuvat puhumaan hiljaa keskenään kuin 
pitäisivät tärkeää kokousta. Lopulta päällikkö nousee ja tulee 
Eirikin luo.

- Minä tunnen sinun äitisi ja olen kuullut, että lähditte matkaan. 
Koska olen paljosta kiitollinen äidillesi, haluan auttaa sinua. Saat 
mukaasi yhden soturin, joka kulkee kanssanne päämäärään 
asti. Lähdette huomenna auringon noustessa, mutta sitä ennen 
pidetään juhlat!

Ei ollut mikään salaisuus, että viikingit pitivät juhlista yhtä lailla 
kuin sotaretkistään. Eirik ja Arnaldur söivät mahansa täyteen ja 
vetäytyivät unille laulujen raikuessa vielä pitkälle yöhön.
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Uuden päivän koittaessa Eirik ja Arnaldur valmistautuivat 
lähtöön viikinkikylästä. He keräilivät vähäisiä tavaroitaan 
ja astuivat ulos mökin hämärästä. Heitä vastassa seisoi 
viikinkipäällikkö soturiensa kanssa. 

- Yksi joukostamme lähtee matkaanne. Näin yöllä unen, jossa itse 
Thor löi hänen nimensä miekalla kallioon.

Eirik tiesi päällikön puhuvan viikinkijumalasta, jolta he aika ajoin 
kysyivät neuvoa tärkeissä asioissa. 

- Soturi astukoon esiin!

Järkälemäiset viikingit siirtyivät, ja heidän välistään kurkisti FREJA! 
Eirik sai vaivoin peitettyä tyrmistyksensä. Heidän soturinsa oli 
TYTTÖ, eikä kuka tahansa tyttö vaan itse päällikön tytär, kaikkien 
kiukkupussien kuningatar! Eirik nielaisi ja käänsi katseensa 
maahan. Hänen ei tullut mieleenkään uhmata päällikköä, saati 
suututtaa tuittupäistä soturiprinsessaa. Freja säteili ylpeyttä 
punaisten hiusten hulmutessa tuulessa. Voitonriemuisena hän 
astui Eirikin eteen ja tokaisi:

- Joko mennään, ei ole aikaa hukattavaksi! Meillä on vuori 
kiivettävänä, ja haluan ehtiä tasanteelle ennen yötä!

Eirik kiitti päällikköä, ja kolmikko lähti nousemaan kapeaa polkua 
pitkin vuorelle.

Freja oli pukeutunut täyteen taisteluvarustukseen. Hän puhua 
pälpätti innoissaan miekkailu- ja jousenkäyttötaidoistaan. 
Omien sanojensa mukaan hän oli voittanut jo kaikki ikäisensä 
pojat ja vanhemmat soturit olivat kehuneet häntä taitavaksi 
miekkailijaksi. Eirik kuunteli hajamielisesti ja pohti samalla, oliko 
päällikkö työntänyt tyttärensä hänen matkaansa vain, koska ei 
ollut halunnut ottaa tätä mukaan sotaretkelle. Nyt hänellä oli 
sekä lentotaidoton lohikäärme että kovapäinen tyttö vaivoinaan. 
Kaiken lisäksi Frejasta lähti enemmän ääntä kuin määkivästä 
vuohilaumasta. Eivät olleet jumalat onnenkiviä Eirikin taskuun 
jakaneet! 

Vuoripolku kävi yhä vaikeammaksi kulkea, ja ohut ilma sai 
heidät hengästymään. He olivat nousseet jo ensimmäisen 
pilvikerroksen tasalle. Maasto näytti karun kauniilta 
kivimaisemalta. Vuoripurot solisivat rinnettä pitkin, ja kylmä tuuli 
tuntui läpi vaatteiden. Ennen kuin he huomasivatkaan, oli sumu 
alkanut laskeutua huipulta saavuttaen heidät kietoen kaiken 
valkoiseen vaippaan. 

- Mennään tuonne! Meidän on pakko pysähtyä, mutta emme voi 
leiriytyä vielä.

Freja viittilöi heitä suojautumaan kivenlohkareen taakse. Hän 
oli levoton ja varuillaan. Eirik oli kuullut tarinoita, että vuorilla 
vaelteli outoja petoja ja toisinaan myös ryöväreitä. Vuori oli 
ainoa solien ylityspaikka kaikista ilmansuunnista, ja siellä 
kulkiessa oli hyvä aika ajoin katsella olkansa yli.
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Äkkiä usvan keskeltä kuului askelia. Arnaldur nosti päätään ja 
murisi.

- Urr?

- Shh, hiljaa, ole ihan ääneti!

Askeleet lähestyivät, ja maa tärähteli. Valkoisen sumun keskeltä 
kuului raskas hengitys. Eirik painoi Arnalduria syliään vasten ja 
katsoi Frejaa, joka kuunteli aistit valppaina miekkaansa puristaen. 
Ilmaa halkoi matala mörinä, kun tumma hahmo löntysteli 
kivenlohkareen ohi.

- Karhu!

- Älä vain nosta miekkaasi, minä puhun sille.

- Puhut karhulle? Idiootti!

Eirik käänsi katseensa karhuun ja keskittyi. Hitaasti se kääntyi ja 
katsoi Eirikiä suoraan silmiin. Karhun katse oli syvä ja lämmin, 
eikä se pelottanut häntä ollenkaan. Tahtomattaan hän nyökkäsi 
karhulle ja alkoi puhua sille ajatuksissaan. Lopuksi hän toivotti 
sille vielä hyvää matkaa. Karhu kääntyi ja alkoi laskeutua alas 
vuorenrinnettä.
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- Mitä sinä oikein sille sanoit?

- En osaa selittää sitä, mutta tiesin sen jatkavan matkaa 
vahingoittamatta meitä, jos se kuulisi, ettemme halua sille mitään 
pahaa.

- Olet sinä kyllä aika erikoinen poika, Eirik. En tiedä ketään muuta, 
joka osaisi puhua karhua! Lähdetään, meidän on jatkettava 
matkaa ennen kuin tulee pimeä.  

Aurinko loi viimeisiä säteitään vuorenrinteeseen, kun he 
pääsivät perille. Eirik sytytti tulen, ja Freja purki eväitä repustaan 
Arnaldurin työntäessä päätään tielle makupalojen toivossa. 
Nuotion ääressä he söivät ja katselivat pimenevää iltaa.

Eirik tarkkaili huvittuneena, miten Arnaldur ja Freja söivät 
molemmat kuin viikingit: ahnaasti kovalla äänellä maiskuttaen 
ja mättäen ruokaa suuhunsa kuin se olisi viimeinen ateria, minkä 
he koskaan näkisivät.

Hän tajusi katsellessaan vuorelta alas laakson pimeyteen, miten 
kaukana he olivatkaan kotoa.

Sydäntä painoi kaipaus kotivuonon tuttuihin maisemiin. Äidin 
olemus tuntui äkkiä vahvana hänen lähellään, ja Eirikin valtasi 
lämpö. Freja oli nukahtanut sillä välin ja kuorsasi niin kovaa, että 
kaikki villipedot kaikkoaisivat kilometrien säteellä. Eirik painautui 
myös makuulle ja nukahti luottavaisena.

32 33



Vuori kylpi keltaisessa auringonvalossa heidän saavuttaessaan huipun 
seuraavana päivänä. Ohut pilvikerros verhosi rinnettä heidän alapuolellaan 
ja peitti alleen pienet vuoripurot. Eirikistä tuntui kuin he olisivat seisoneet 
taivaan ja maan rajalla. Hän sulki silmänsä ja kuvitteli lentävänsä.

Eirikiä kylmäsi, sillä hän tiesi matkan vaikeimman taipaleen 
olevan juuri Jyrkkävuoret. Vuoristo oli koko maan suurin, ja sitä 
oli silmänkantamattomiin.

- Kuunnelkaa, mitä tuo on? 

- Se on tuuli.

- Ei kun tuo kilinä!

Eirik pysähtyi kuuntelemaan Arnaldurin höristäessä myös 
korviaan. Aluksi he eivät kuulleet mitään, mutta sitten 
hiljaisuudesta alkoi kantautua kaukaisten kellojen ääniä. Ne 
soivat vuorimaisemassa juhlallisina. Eirik oli kuullut tarinoita 
idässä asuvista ihmisistä, jotka puhuivat kummallista kieltä ja 
asuivat kivitaloissa. Joskus tuuli toi tullessaan outoja tuoksuja 
ja ääniä, joita Eirik ei tunnistanut mutta jotka kiehtoivat häntä 
kovasti. Kellojen kaiku soi vuorten seinämistä ja vaipui tuulen 
peittäessä sen alleen. Eirik katsoi vielä kerran taakseen etelään 
ennen kuin käänsi katseensa kohti pohjoista.

- Tältäkö linnuista tuntui? Ymmärsivätkö ne, 
miten vapaita ne olivatkaan?

- Täältä näkee Jyrkkävuorille asti! Minä en 
ole koskaan ennen käynyt siellä!
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Eirik, Freja ja Arnaldur matkasivat halki vuorikylien ja laaksojen. 
Eirik harjoitutti Arnalduria ahkerasti, ja toisinaan se onnistui 
tavallaan jo lentämään muutaman siiveniskun, mutta putosi aina 
lopuksi pyrstölleen. Huoli painoi hänen hartioitaan, koska sitten 
kun Arnaldurin olisi aika liittyä omaan heimoonsa, sen oli osattava 
lentää. Arnaldur oli kasvanut matkan aikana ja näytti jo enemmän 
lohikäärmeeltä kuin koiralta. Perhosia se rakasti edelleen, ja aina 
kun silmä vältti, heittäytyi leikkiin niiden kanssa. Eirik huomasi 
myös venyneensä itse pituutta, koska pystyi katsomaan Frejaa 
silmien korkeudelta. Frejasta oli tullut taitava metsästäjä 
matkan aikana, eikä hän kiukutellut läheskään niin paljon kuin 
Eirik oli alussa pelännyt. Iltaisin Eirik kertoi Frejalle tarinoita 
kotivuonostaan ja seikkailuistaan. Freja kuunteli kiinnostuneena ja 
halusi aina uuden tarinan ennen nukkumaan menoa.

Koski pauhasi vuolaana nuorten saapuessa rantaan. Takana näkyi 
uskomattoman kaunis ja vehreä metsä. Kosken yli johti puinen 
silta, jonka ylitettyään he seisoivat niityllä, joka kukki kaikissa 
sateenkaaren väreissä. Metsän reunassa seisoi Metsänhaltija, jota 
Eirik tervehti kohteliaasti kertoen taas, keitä he olivat ja minne 
he olivat matkalla. Haltija hymyili ja viittoi seuruetta astumaan 
syvemmälle metsään.

Hennot koivut havisivat vaaleanvihreinä kielojen ja saniaisten 
peittäessä maan. Pienet purot puikkelehtivat kasvien lomassa, 
ja sammalet painuivat pehmeinä jalkojen alla. Kaikkialla 
kukoisti toinen toistaan runsaampia kasveja. Liljat hehkuivat 
vaaleanpunaisina, ja eriväriset ruusut tuoksuivat köynnöksissä. 
Kaikki olivat mykistyneitä kauneudesta ja seisoivat ihastuksissaan 
ympärilleen katsellen, kun Eirik näki puiden latvoissa liikettä.
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Keijut seurasivat heitä joka päivä ja viittilöivät, mistä löytyi 
mehevimmät marjapensaat. Ne kuiskuttivat Arnaldurille 
rohkaisevia sanoja ja yrittivät näyttää mallia räpyttämällä siipiään 
oikein lujasti sen kuonon edessä.

Keijukaiset laskeutuivat siipiään räpytellen lähemmäksi ja 
aloittivat siron tervetuliaistanssin vieraille. Ne olivat pieniä ja 
hentoisia ja hohtivat kultaista valoa. Eirikin mieli keveni keijujen 
tanssista, ja hän tunsi olonsa kumman kotoisaksi.
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Eirik seurasi päivien ajan, kuinka eräs keijupoika oli sydänjuuriaan 
myöten rakastunut kauniiseen keijutyttöön, mutta oli liian ujo 
lähestyäkseen tätä. Kuinka kauniisti se katsoikaan tyttöä matkan 
päästä! Tytön nukkuessa se keräsi hehkuvimmat kukat tämän 
ympärille ja haki raikasta lähdevettä. Joka aamu herätessään 
keijutyttö oli iloisen hämmästynyt lahjoista ja ihmetteli, kuka 
mahtoi ahkeroida koko yön ympäröidäkseen hänet kaikella 
kauneudella.
 
Eräänä aamuna Eirik kysyi keijupojalta, miksi tämä ei mennyt 
puhumaan ihastuksensa kanssa. Keijupoika kertoi arastelevansa, 
koska pelkäsi tytön säikähtävän tai pitävän häntä pilkkanaan. 
Eirik oli nähnyt, miten syvästi poika kunnioitti tyttöä ja 
miten lempeästi tyttö oli katsonut tätä heidän kohdatessaan 
ohimennen lähteellä. Hän rohkaisi keijupoikaa seuraamaan 
sydämensä ääntä. Muutamaan päivään ei tapahtunut mitään, 
ja Eirik tuumi, olisiko poika jo luovuttanut, mutta sitten eräänä 
aamuhetkenä, kun auringon ensimmäiset säteet herättelivät 
keijuja, se lensi haukottelevan keijutytön eteen ja polvistui 
ojentaen tälle punaisen ruusun. Tyttö hymyili ja ojensi pojalle 
kätensä. Sen jälkeen Eirik näki heidän lentävän aina yhdessä.

Aika kului Taikametsässä, ja Eirik tunsi päivä päivältä, miten 
metsä henki syvää rauhaa hänen ympärillään. Se tarjosi 
runsautta jokaiselle aistille, ja sinne olisi ollut helppo jäädä 
loppuiäksi. Sisimmässään hän kuitenkin tunsi itsensä 
levottomaksi. Eirik puhui keijujen kanssa ja pyysi niiden 
apua. Pian he saapuisivat Jyrkkävuorille, eikä hänellä ollut 
aavistustakaan, miten jatkaa matkaa. Aikaisemmin vuoret 
oli ylitetty lentäen lohikäärmeen selässä, mutta heidän 
tapauksessaan se ei tulisi kysymykseen.

- Kysy metsältä neuvoa, kerro sille huolesi! 

Keijukaiset katosivat puiden lehvästöön, jossa ilta-auringon 
säteet välkehtivät. Sinä iltana Eirik ei saanut unta, vaan kuljeksi 
öisessä metsässä mietteissään. Metsä soi helliä ja lempeitä 
säveliä yölintujen viritellessä lauluaan tuikkivan tähtitaivaan alla. 
Käpertyessään viimein sammaleen peittämälle mättäälle hän 
kuiskasi metsälle toiveensa ja nukahti.

Unessa taivaan peitti suuri valkoinen pilvi, joka alkoi hitaasti 
laskeutua. Eirik nousi ja katsoi ihmeissään, miten pilvi leijaili 
arvokkaasti laskeutuen metsäniitylle. Pilven päällä seisoi 
mahtava soturijoukko, josta erkani hahmo astuen Eirikin eteen 
katsoen häntä tutuilla silmillä. 
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- Eirik, minä olen Amund, sinun isäsi, ja tämä on sinun heimosi. 

Liityin Valhallan valtakuntaan jo vuosia sitten ja olen seurannut 
sinua siitä asti. Me tulimme muistuttamaan sinua siitä, että et 
koskaan kulje tietäsi yksin. Sinulle on annettu suuri syntymälahja 
osaksesi. Vaikka tämän maailman vaikeudet tuntuisivat sinusta 
ylitsepääsemättömiltä, muista, että olet osa suurempaa 
kokonaisuutta. Me kuljemme sinun kanssasi näkyvässä ja 
näkymättömässä maailmassa. Sinä olet niin suuresti rakastettu 
ja turvassa, että saat aikanasi tehtäväsi suoritettua ja liityt osaksi 
edesmenneiden soturijoukkoa. Kutsu meitä, kun tarvitset apua. 
Tulemme luoksesi unessa. Meillä on sinulle jotain, joka auttaa teitä 
matkallanne. 

Tämän sanottuaan isä nousi pilven päälle, ja soturijoukko katosi 
tuuleen. Eirik seisoi järkyttyneenä, ja kyyneleet alkoivat virrata 
hänen kasvoilleen. 

- Herää Eirik, se oli vain unta!

Freja ravisteli Eirikiä hereille huolestuneena.

- Taisi olla aikamoinen uni. Ja mistä sinä TUON sait, saanko minäkin 
kokeilla sitä!

Freja osoitti maassa makaavaa kiiltävää miekkaa, joka oli täynnä 
salaperäistä kirjoitusta. Eirik tuijotti sitä pöllämystyneenä eikä 
saanut sanaa suustaan pitkään aikaan.

- Minä sain sen… tuolta…
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Eirik kakisteli nostaen sormensa kohti pilviä. Hänen ei auttanut 
muuta kuin kertoa unensa Frejalle. Tämä kuunteli hiljaa ja 
keskittyneesti.

- Minä uskon sinua. Sinä puhut unestasi samalla tavalla kuin niistä 
peikoista ja keijukaisistasi.

- Mitä sinä tarkoitat? Näithän sinäkin ne!

- Eirik, minä en näe peikkoja ja keijukaisia. SINÄ näet.

Kyyneleet alkoivat taas valua pitkin Eirikin poskia, ja nyyhkytys 
muuttui vuolaaksi itkuksi. Hän ei voinut käsittää, mitä Freja oli 
sanonut. 

- Mutta ne ovat TODELLISIA! Minä olen AINA puhunut niiden 
kanssa ja nähnyt ne!

- Vaikka minä en näe niitä, Eirik, se ei tarkoita sitä, etteivätkö ne 
olisi olemassa. Sinä puhut kaikesta niin kauniisti ja kunnioittavasti. 
Jokainen hetki, kun kerrot, mitä olet kokenut ja oppinut heiltä, on 
tuntunut minusta todelta. Emmekä me olisi selvinneet tänne asti 
ilman apua. Tämä miekka on vain vahvistus siitä, että olemme 
oikealla tiellä! Minun isäni sanoi kuulleensa tietäjiltä, että sinä 
tulet tekemään vielä urotekoja ja että sinun lähelläsi ei kukaan ole 
vaarassa. Sinun sydämesi ulottuu tä-ä-änne asti!

Freja levitti kätensä niin auki kuin sai ja perääntyi pitkän matkaa. 
Eirik oli pyörällä päästään. Osittain unitapahtumien johdosta ja 
toisaalta yllättyneenä Frejan lempeästä puolesta, jonka hän näki 
nyt ensimmäistä kertaa. 

- Kiitos. Kiitos, kun lähdit mukaani.

Vielä yhdeksi yöksi he sulkeutuivat keijumetsän suojaan. Eirik 
nojasi vanhaa tammea vasten ja katsoi, miten metsä laskeutui 
hiljaisuuteen. Hän hymyili pienelle pörröiselle kimalaiselle, joka 
etsi sopivaa nukkumapaikkaa kissankelloista. Aikansa pöristyään 
se kömpi kukan terälehdelle ja nukahti pienten karvaisten 
jalkojen pilkottaessa kukan suulta. Tämän yön Eirik, Freja ja 
Arnaldur nukkuivat sikeästi voimia keräten.
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Jyrkkävuoret kohosivat majesteettisina 
kirkkaansinistä taivasta vasten. Eirik oli saanut 
hädin tuskin kannettua uuden miekkansa. Se 
oli pitkä ja painava, paljon suurempi kuin se, 
minkä peikot olivat häneltä vieneet.

- Mitä me nyt teemme? Miten tästä pääsee yli?

- En tiedä. 

- Miten niin et tiedä? Täytyyhän sinun jotain tietää, eivätkö ne 
kertoneet sinulle mitään!

Freja lähti kiukkuisena nousemaan jyrkkää rinnettä. Kivenmurikat 
lentelivät ja seinämä oli liukas, mutta Freja oli päättänyt kiivetä. 
Vaikka hän kuinka pinnisteli, ei pystysuorassa seinämässä ollut 
jalansijaa, ja lopulta hänen voimansa loppuivat ja hän luisui koko 
matkan takaisin juurelle. 

- Vielä minä näytän teille!

Hän nappasi tulistuksissaan Eirikin miekan iskien sen kaikilla 
voimillaan vuorenseinämään.

- Thorin nimessä, minä vaadin päästä kulkemaan tästä! 

Eirik ehti ajatella, että Freja olisi voinut käyttää ystävällisempiä 
sanoja, kun syvältä vuoren sisältä alkoi kuulua jylinää. Soraa 
ja kivenlohkareita alkoi putoilla ympäriinsä. Arnaldur oli hyvin 
peloissaan ja meni Eirikin selän taakse piiloon, vaikka olikin 
kasvanut jo isäntäänsä suuremmaksi. Vuorenseinämästä kuului 
kova pamaus.

- Kuka häiritsee rauhaani?

Vuori halkesi kahtia, ja sisältä nousi valtava jättiläinen. 
Auringonvalosta sokaistuneena se hieroi silmiään.

- Me olemme viemässä lohikäärmettä Maailmanloppuun. Emme 
pääse Jyrkkävuorten yli, koska se ei osaa lentää. Voitko sinä auttaa 
meitä? Minä olen Freja, viikinkisoturi!
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Eirik ihaili Frejan rohkeutta. Hän ei olisi kuuna päivänä uskaltanut 
ehdottaa moista. Jättiläinen kyykistyi tihrustamaan heitä 
valtavilla silmillään. 

- Hmm, te olette kyllä kovin pikkuruisia. Ja kukas sinä sitten olet?

- Minä olen Eirik, ja tämä on lohikäärmeeni Arnaldur.

- Oletko SINÄ Eirik, tietäjä Astran ja soturi Amundin poika? Minä 
olen kuullut sinusta. Äitisi kuiskasi tuulelle, jonka linnut kuulivat ja 
kertoivat viikinkipäällikölle, joka lähetti sanan rummuilla eteenpäin. 
Peikot ymmärsivät sen ja kertoivat taas keijuille, ja keijut (kamalia 
lörpöttelijöitä kun ovat) kertoivat sen kaikille. Me autamme teitä, 
jättiläiset vievät teidät perille! 

Tämän sanottuaan jätti ojensi kouransa, ja he astuivat sen 
kämmenelle. Yhdellä käden heilautuksella se nakkasi heidät 
olkapäälleen. Valtavin askelin se alkoi harppoa kohti seuraavaa 
vuorta, jonka uumenista nousi toinen jättiläinen. 

- Freja, näetkö sinä tämän? Eihän tämä ole unta?

- Totta kai näen, enhän minä sokea ole! Sitä paitsi ne ovat niin 
suuria, ettei niitä voi olla näkemättä! Tai sitten minä alan katsoa 
asioita sinun silmilläsi.

Eirik katseli ihmeissään Frejaa, joka nautti selvästi hurjasta 
vauhdista. Arnaldur oli peittänyt käpälillä silmänsä, koska sitä 
hiukan huimasi.

Matka taittui kuin siivillä jättiläisten kuljettaessa heitä vuorelta 
toiselle. Eirik ei enää tiennyt, miten monta päivää he olivat 
matkanneet jättiläisten olkapäillä, kun viimeisen vuorenjärkäleen 
jätti laski heidät maahan. Tästä eteenpäin olisi vain louhikkoa. 
Nyt heidän täytyi jatkaa määränpäähän omin neuvoin. 
Eirik oli jo joitakin päiviä aistinut epämukavan tunteen, joka 
oli seurannut häntä peikkometsästä asti. Toisinaan hän 
oli näkevinään kiiluvien ilkeiden silmien katsovan häntä 
pimeydestä. Joskus taas olotila hiipi painajaisunina tajuntaan, 
eikä hän oikein saanut kiinni, mistä se johtui. Unet olivat sekavia, 
eikä niissä ollut selkeää ratkaisua tai vastausta kysymyksiin.

- Pois alta!
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Freja työnsi Eirikin syrjään, kun valtava kivenjärkäle vyöryi 
häntä kohti. Sitten toinen ja kolmas. Mäen päältä oli alkanut 
sataa kiviä, ja he väistelivät niitä henkensä kaupalla. Eirik näki, 
miten musta hahmo työnsi lohkareita kaikin voimin, ja tunnisti 
tämän peikoksi, joka oli polttanut häntänsä kotiniityllä. Se oli 
seurannut heitä koko matkan tänne asti! Peikko oli säästänyt 
isoimman lohkareen viimeiseksi ja työnsi sen matkaan 
viimeisillä voimillaan. Freja ja Arnaldur jähmettyivät paikoilleen, 
sillä mitään pakopaikkaa ei enää ollut. Silloin Eirik tarttui 
miekkaansa ja sinkosi sen kohti lohkaretta. Miekka iskeytyi kiveen 
sellaisella voimalla, että se halkesi pieniksi rakeiksi. Soraa satoi 
heidän ylleen, kun he nousivat mäen laelle ja näkivät peikon, 
joka kiskoi kiukuissaan kovia kokenutta häntäänsä maahan 
juuttuneen miekan alta. Eirik käveli peikon eteen ja tarttui 
miekkaansa. Peikko luuli viimeisen hetkensä tulleen ja sulki 
silmänsä. Eirik kohotti miekan ja laittoi sen tuppeen. Peikko 
katsoi hölmistyneenä paikoillaan seisovaa Eirikiä ja luikki sitten 
matkoihinsa epäuskoisena taakseen pälyillen.

- Miksi sinä päästit sen menemään? Sehän yritti vahingoittaa 
sinua!

- Minä näin sen sydämen valon. Se on samanlainen kuin sinulla 
tai minulla. Ehkä kukaan ei ole aiemmin katsonut ja nähnyt 
sitä. Olennot, jotka eivät tule nähdyiksi, muuttuvat vihaisiksi ja 
surullisiksi. Minä näin kaltaiseni, Freja, minä olen peikko.

- Hullu sinä olet!

- Tämä miekka annettiin minulle, koska sillä tulee 
suojella eikä taistella. Minä näen, koska se on ainoa asia, 

mitä elämässä tarvitsee selviytyäkseen. Taito nähdä 
sydämen valo ja vaalia sitä.

- Jumalten suosiossa sinä ainakin olet. Olet tainnut periä 
miekkasi itse Thorilta! 

- Niin kai sitten.

- Soturi Eirik – ihan kohtalainen miekkamies!

Freja kiusoitteli Eirikiä, ja he nauroivat. Tuuli yltyi, ja 
Arnaldur alkoi liikehtiä levottomasti. Se kuuli jo toisten 

lohikäärmeiden äänet ja pyrki niiden luokse. Eirik katsoi 
ystäväänsä, joka oli jo täysikasvuinen mutta vielä 

todellisen luontonsa tavoittamattomissa. 
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Ilmassa leijui palaneen käry, kun Eirik, Freja ja Arnaldur kiipesivät 
mustaa kivilouhikkoa kohti mereen päättyvää jyrkännettä. 
Arnaldur murisi ja syöksi tulta. Se oli lohikäärmeiden tapa 
kommunikoida keskenään.  

”Se, ken tästä kulkee, jättäköön kaiken taakseen”, luki suuressa 
kivipaadessa. Eirik ja Freja jättivät aseensa ja reppunsa kiven 
juureen ja jatkoivat nousua. Ilma muuttui polttavan kuumaksi, 
ja tuulen virtaukset tuntuivat tempaavan heidät mukaansa. 
Kuumuus johtui lohikäärmeistä, jotka lensivät korkealla heidän 
yläpuolellaan. Ne puhkuivat ja syöksivät tulta kaarrellessaan 
ilmassa. 

Jyrkänteen laki häämötti jo, kun Eirikin valtasi lohduton 
epätoivo. Olisiko heidän pitkä matkansa ollut aivan turha, 
jos Arnaldur putoaisi jyrkänteeltä mereen ja murskautuisi 
kivenlohkareisiin? 

- Miten minä voin hyvästellä sinut, rakas ystäväni? Miksi sinun 
pitää lähteä, etkö voisi kuitenkin jäädä minun luokseni? 

Eirikin ajatuksissa vilistivät yhteiset muistot Arnaldurin kanssa, 
unet ja todellisuus, olennot jotka vain hän näki. 

He olivat lopen uupuneita ja hikisiä kivutessaan 
viimeiset askeleet jyrkänteen laelle. Edessä avautui 
henkeäsalpaava näky: satoja erikokoisia ja -näköisiä 

lohikäärmeitä lähdössä lentoon jyrkänteen 
reunalta. Ne nousivat siivilleen ja liittyivät 

satapäiseen lentävien heimoon. Kun kaikki olisivat 
ilmassa, ne suuntaisivat pesimään kaukaiseen 

maahan, jonne ei ihmisillä ollut asiaa. Tässä se oli, 
heidän matkansa pää. Maailmanloppu.
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Maailmanloppu, niin ainakin Eirikin kansa uskoi. Kun maa loppui 
kaukana pohjoisessa mereen, se tarkoitti maailmanloppua. Ei 
enää mitään sen jälkeen, ainoastaan ääretön meri. Ja tässä he 
nyt seisoivat viimeisellä rannalla. Soturi Freja, surullinen Eirik ja 
lohikäärme Arnaldur, joka ei vieläkään osannut lentää. Eirik katsoi 
Arnalduria ja puhui sille äänettömästi.

”Minä tiedän, että sinä osaat lentää. Sinä olet jo täysikasvuinen 
lohikäärme, ja sinulla on ollut lentämisen taito syntymästäsi asti. 
Minun kanssani sait olla pieni ja turvassa. Nyt on sinun aikasi 
kasvaa suureksi ja vahvaksi.” 

Arnaldur oli kyyristynyt kokoon ja tömisti hermostuneesti. Sillä 
ei ollut aikomustakaan liikahtaa mihinkään. Sen epävarmuus 
hermostutti toisia lohikäärmeitä, ja ne kiertelivät tulta ärjyen 
heidän yläpuolellaan. Mitä sattuisikaan, jos ne suuttuisivat toden 
teolla?

Silloin Eirik näki perhoset. Tuhansia sinisiä perhosia ilmestyi kuin 
tyhjästä, ja ne kerääntyivät lepattamaan heidän ympärilleen. 
Perhosten siivistä lähtevä ääni oli kuin sateen kohinaa. Eirik 
katsoi vuorotellen Arnalduria ja Frejaa, veti keuhkot täyteen 
ilmaa ja lähti juoksuun. Hän tiesi tarkalleen, mitä piti tehdä, 
vaikka se vaatisi enemmän rohkeutta kuin koskaan aikaisemmin.

- Eiiii!

Eirik kuuli Frejan huutavan, mutta kiihdytti vauhtia. Hän 
tunsi sydämensä hakkaavan nopeutuvien askelten tahdissa 
kannustaen juoksemaan vielä kovempaa. Viimeisillä voimillaan 
hän ponnisti ja katosi sitten perhosten sekaan.  
Jyrkänteen kivireuna muuttui syvänsiniseksi mereksi Eirikin 
hypätessä sen yli. Hetken vapaus, tunne vatsanpohjassa, kun 
kieppuu ilmavirtojen armoilla. Hän ei ollut ikinä tuntenut itseään 
niin vahvaksi kuin pudotessaan kohti rantakallioita vasten 
iskeytyviä aaltoja. Eirik ehti kuvitella, miltä tuntuisi osua hyiseen 
mereen keskelle kivilohkareista rantaa, jos hänen aavistuksensa 
olisi ollut väärä. Vielä hetki ja…

Läiskis! Hän tömähti keskelle suomuista selkää! 

Eirik oli pudonnut lohikäärmeen päälle, joka oli suuri kuin 
jättiläiset. Hän tunnisti sen naaraspuoliseksi valtavasta 
perhoskuviosta, joka koristi sen selkää. Se näytti jotenkin 
tutulta. Eirik liukui lohikäärmeen kaulaa pitkin maahan heidän 
laskeutuessaan takaisin jyrkänteen laelle. Se käänsi päänsä kohti 
Eirikiä ja puhui silmillään.
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”Minä lennän sinun rakkautesi voimalla, Eirik.”

- Arnaldur! Miten tämä on mahdollista, sinähän olet uros!

Tai niin ainakin Eirik oli luullut kaikki nämä vuodet. 
Naaraspoikaset kehittyivät myöhemmin, ja niiden suomuihin 
kasvoi kuvioita toisin kuin uroksilla, joiden suomupeite oli 
yksivärinen. 

- Sinä oletkin naaras!

Arnaldur esitteli ylpeänä täyteen mittaan avautuneita siipiään 
ja perhoskuvioista suomupanssariaan. Sillä hetkellä, kun Eirik 
oli hypännyt, se oli ampaissut juoksuun ja tuntenut, miten sen 
siivet olivat alkaneet kasvaa ja suomut työntyä selästä esiin. Se 
tiesi, että yhtä varmasti kuin Eirik oli hoivannut ja rakastanut 
sitä, yhtä varmasti se osaisi lentää. Ja jos ei osannut, niin 
perhoset kyllä auttaisivat, kunnes sen omat siivet kantaisivat. Ja 
Arnaldur lensi, kauniimmin kuin koskaan.
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Eirik ja Freja katselivat lohikäärmeiden lähtöä. Viimeisin oli 
Arnaldur, joka nousi ilmaan tehden vielä yhden kierroksen 
heidän päänsä yläpuolella ennen kuin suuntasi toisten mukana 
kohti merta. Miten ylväs se olikaan! Eirikin poskilla vierivät 
ilonkyyneleet, eikä hän enää ollut surullinen. Sydämessään hän 
tiesi, että jonain päivänä he vielä kohtaisivat.

Eirik ummisti silmänsä ja kuuli Taikametsän äänet korvissaan. 
Metsä puhui hänelle kutsuvasti, ja Eirik puhui takaisin. Hän tiesi, 
että edessä olisi vielä monta seikkailua. Sitten kun hänen aikansa 
vanhana ja viisaana miehenä tulisi, saisi hän liittyä isänsä rinnalle 
osaksi Valhallan mahtavaa soturijoukkoa ja nukahtaa syvään 
uneen metsän lempeään syliin. 
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