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Mennään 
jo takaisin, 
Aaricia. Juhla 
alkaa ihan 
pian. (*)

  Etkö 
sinä haluakaan 
   Thorgalin 
   vaimoksi?

Alkoi jo. Miesten 
nauru kuuluu tänne asti. 
jäädään vielä hetkeksi, 
Solveig – ihan 
    hetkeksi 
        vain.

Tietysti haluan. Olemme 
hartaasti odottaneet tätä 
päivää. Mutta tänä iltana, 
kun minä olen hänen vai- 
monsa, me lähdemme 
kylästä ainiaaksi. Ha- 
luan siis vielä kerran 
katsella lapsuuteni 
maisemaa silmieni 
kyllyydestä.

(*) Katso edellinen albumi Lumoojattaren kosto
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Tsa
k

Totta. Voi olla, 
että kilpailu jää 
vaille voittajaa.

Tuo kotka 
väistelee nuolia 

harvinaisen 
taitavasti. 

Hah hah! Ohi meni, 
ivar. Taisit juoda liikaa. 

Hah hah!

Kautta Thorin 
vasaran, minun päivinäni 
Pohjolan viikingit eivät 

olleet näin kehnoja 
ampujia. Kunniamme on 
nyt Björn-poikani ja 
Thorgalin käsissä.

Eikö sinusta ole ikävää 
jättää kotikylä, isäsi 
   ja ystäväsi?

     Solveig, 
   kallis ystä- 
  väni ja paras 
toverini, tiedät 
hyvin, että mei- 
dän on pakko 

lähteä.

Dzzoinng

4



Mutta 
sinä et nyt 
kuuntele…

Olen huolissani veljestäni 
Björnistä. Luulen, että hän 
vihaa Thorgalia.

Niin, 
mutta…

Mitä sinä puhut, 
Solveig! Kotkahan on 

vapauden ruumiillistuma. 
Katso nyt, kuinka jaloja 

ja komeita ne ovat.

Kukaan ei tiedä, mistä 
Thorgal on peräisin. 
Viikinki hän ei kuitenkaan 
ole. Hän on urhea, mutta 
inhoaa täkäläisten väki- 
valtaa ja mielivaltaista 
julmuutta. Hän on tehnyt 
sovun Gandalfin kanssa, 
vaan isä on jo vanha eikä 
ole toipunut haavoistaan. 

   Nuo kotkat… 
ne… ne pelot- 
   tavat minua. 

Olet oikeassa, Aaricia, 
puhun pehmoisia. Sinä 
taisit sanoa jotain 

veljestäsi…

     Niin. Björn 
   tahtoo päälli- 
 köksi Gandalfin 
jälkeen. Siitä läh- 
tien, kun isä an- 
toi meille luvan 
mennä naimisiin, 
Björn on suhtau- 
tunut Thorgaliin 
kuin kilpailijaan. 
Mutta vähät siitä, 
 mehän lähdemme 
      tänä iltana. 

Tule, Solveig, 
palataan kylään. 
Haluan kiireesti 

takaisin sulhaseni 
luo. 
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Aaricia…
Aaricia! 

Eiih!

   Solveig! 
  Tule apuun! 

Ne vievät minut! 
Pidä kiin…
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