Logicky vzato
bych měl být
po smrti, Anebo
přinejmenším
vážně raněný.
Přitom necítím
žádnou bolest
a nemám ani
jizvu. Jak je
to možné?

Ale jak dlouho jí ještě zůstanu?
Dopustila jsem se té nejhorší chyby.
Spojila jsem se se smrtelníkem, pro
tože jsem si myslela, že to jsi ty,
a přišla jsem o pás. Když pomyslím, že
jsem… že to bylo s tím prasetem, Vol
sungem z Nichoru… ááá! Zabila bych se!

Smrt je jen přechod
z jednoho světa do
jiného. A já můžu
jako strážkyně bran
po libosti obracet
směr té cesty.

A v tom je to nebezpečí, Thorgale.
Najednou jsem zranitelná a také
smrtelná. Pokud se mi cokoli stane,
pokud už nebudu, průchody nebudou
střeženy, vesmíry začnou pronikat
jedny do druhých, rozměry se pro
pletou a nastane chaos, apokalypsa,
konec stvořeného světa!

Ale… kdo ti tu úlohu
a moc dal?
To nevím a nikdy se to
nedovím. Nevím, odkud
pocházím a z koho
jsem se narodila.
Nemám ani jméno. Jsem
tady a to je vše.
Vždycky jsem
tady byla: sama,
nesmrtelná,
nezranitelná.

A to
všechno
kvůli
obyčejnému
pásku?
Ano, to vše kvůli
„obyčejnému
pásku“. Kvůli
mojí slabosti.

Nejen pro mě,
Je ten
Thorgale. Tomu, kdo ho
pás pro
nosí,
dává nezranitel
tebe tak
nost a věčný život.
strašně
Neměla jsem právo
důležitý?
ho odkládat. Za
žádnou cenu.

Co tím
chceš
říct?

Nesmrtelnost?!
U všech bohů! Už
chápu, proč se
mizera jako
Volsung chtěl
zmocnit tak
cenného
pokladu.

Vím, kde se
Volsung
ukrývá. Dojdu
ti pro pás…
pro ten pravý.
Všechno
zase bude
v pořádku.

Volsung je jen
člověk. Rozhodně
nebyl s to se sám
vymanit z oněch
vesmírných oblak,
natož si opatřit tvou
podobu. Na to jsou
potřeba schopnosti boha
nebo nesmrtelného.
Nesmrtelného, jehož
pohání nutkání

ke zlu a k ničení.

Jaký zájem
o můj pás
by mohla mít
bytost, která
už nesmrtelná
je? Bojím se,
že její úmysl
bude mnohem
děsivější: vyvolat

chaos světů!

Víš, Thorgale, to, čemu říkáš

Druhý svět,

Asgard, země vašich bohů;
Midgard, země lidí; Niflhel,
kde dlí mrtví. To je jen
několik příkladů
paralelních světů.

ve skutečnosti tvoří nekonečný
počet vesmírů, které koexistují
v čase a prostoru. Nekonečný
Netuším, kdo takovou
počet vesmírů v nekonečném
mnohost bytí vytvořil, ale je
počtu rozměrů.
tu jedno absolutní pravidlo:

Ne. Vzpomeň si, co jsem ti
vyprávěl. Nůž se mi zlomil,
než se vůbec dotkl jeho
hrudi. Volsung se stal
nezranitelným, protože
má pás stále u sebe!

Je dost podlý na to, aby se
ho nevzdal. A do Midgardu
se sám dostal díky tomu,
že si nechal i tvůj stříbrný
klíč. Jistě si myslí, že tam
bude v bezpečí před tím,
kdo mu ten hnusný
úkol svěřil.

zákon světů

,
jenž vesmírům zakazuje, aby se
stýkaly a protínaly. A já jsem tu
proto, aby byl dodržován.
Protože jak sám víš,
jsou jisté průchody, k nimž
lze najít klíče. Já jsem
dostala moc je ovládat. Jsem

Strážkyně klíčů.

Chceš říct, že je nejen
nezranitelný, ale navíc
se může ve Druhém světě
pohybovat, jak chce!? Žádný
tvor v žádném vesmíru nikdy
podobnou moc neměl!
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Kvůli
tobě,
Thorgale.
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Je pozdě, Thorgale,
už jej určitě předal
té zlovolné bytosti,
které posloužil
jen jako nástroj
a jež jej za odměnu
pošle do Midgardu.

