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Prolog

Vechile legende ale popoarelor nordice poves-
tesc despre salba Brisingamen. Făurită de Alfrigg, 
Dvalin, Berling și Grer, patru pitici cu barba lun-
gă și cu mușchii de fier, această podoabă fusese 
odinioară preţuită ca fiind una dintre minunile 
lumii. Aceleași legende mai spun că Freyja, zeiţa 
Iubirii și a Fertilităţii, vru să și-o însușească, pen-
tru a-și spori frumuseţea, deja vestită. Și-atunci, 
aruncă farmece asupra piticilor, furându-le, ast-
fel, salba Brisingamen. Povestea mai adaugă că, 
 atunci când zeiţa reveni în Asgard, tărâmul zei-
lor, era atât de frumoasă, încât lumina ca un soa-
re locurile prin care trecea. Odin, stăpânul zei-
lor nordici, îi porunci însă să înapoieze bijuteria 
stăpânilor săi de drept. Căci piticii făcuseră, între 
timp, plângere, cerând să li se facă dreptate. Nu 
voiau nimic altceva decât să-și recupereze bunul.

După spusele lui Odin, acel furt punea zeii 
binelui într-o lumină proastă și nu era defel 
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demn de un suflet frumos și nobil precum cel 
al Freyjei. Cu toate acestea, zeiţa refuză să-i dea 
ascultare și încredinţă salba zânelor Brising, o 
seminţie de zâne care trăiau ascunse în adâncul 
pădurilor înzăpezite, unde nici piticii, nici Odin 
nu o puteau afla.

În cele din urmă, din cauza acestei podoabe, 
izbucni un război între armatele Freyjei și cele ale 
lui Odin. Război care dură mai multe decenii și 
duse la moartea a sute de vikingi și la dispariţia 
a numeroase făpturi magice. Pentru a se răzbu-
na pe Odin, Freyja aruncă asupra beoriţilor un 
blestem care le ucidea copiii încă din leagăn, con-
damnând, astfel, această rasă la o dispariţie sigu-
ră. Oamenii-urși erau creaturile ce se numărau 
printre preferatele lui Odin.

Or, înţelepţii știu că, atunci când zeii binelui 
se ceartă între ei, zeii răului profită și-și întind 
stăpânirea asupra lumii. Așa s-a întâmplat din-
totdeauna, încă de la începutul timpurilor...



7

1

Baya Gaya

Venise primăvara și pădurile nordului în-
cepuseră să înmugurească. Și cum păsările că-
lătoare se întorseseră deja, presurile și cintezele 
împânziseră împrejurimile colibei în care locuia 
Baya Gaya. Bătrâna cu părul lung, cărunt, mer-
gea agale prin pădure, sprijinită într-un baston 
lung și tare îndoită de spate. Trupul său, învins 
de povara anilor, suferea din toate încheieturile. 
Din cauza artritei, mâinile-i erau deformate, cu 
degetele noduroase. Articulaţiile îi erau umflate 
și, sub pielea tocită, i se vedeau venele albăstrui 
îngroșate. Din urechi și din nas, îi creșteau fire de 
păr negre și lungi. Avea negi întunecaţi pe chip și 
pe o bună parte din trup. În spatele genunchilor, 
picioarele îi erau brăzdate de varice șerpuitoare, 
iar când deschidea gura, limba cenușie i se în-
trevedea printre cei câţiva dinţi galbeni care-i 
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mai rămăseseră. Cât despre ochi, îi erau cu totul 
acoperiţi de cataracte lăptoase, groase, ce-i întu-
necau vederea.

Tot mergând așa, femeia boscorodea în legea 
ei. Blestema zeii, natura, trilurile insuportabi-
le ale păsărilor și primăvara aceea prea blândă, 
în timp ce, dintr-un săculeţ prins la cingătoare, 
hrănea, totuși, presurile și cintezele cu boabe de 
grâu, pe care le arunca de jur împrejur cu gesturi 
largi și teatrale. Așa se face că zeci de păsări bă-
teau din aripi care mai de care și se ghiftuiau cu 
acest ospăţ neașteptat. Însă acea zi de primăvară 
avea să le fie ultima: căci boabele erau otrăvite.

Baya Gaya fusese odată, demult, o femeie tare 
frumoasă, fermecătoare și radioasă. Măritată cu 
un bărbat puternic și cumsecade, locuia într-un 
sătuc încântător, mereu plin de flori și de glasuri 
zglobii de copii. Cea mai aprinsă dorinţă a ei fu-
sese să întemeieze o familie, însă, după câţiva ani 
buni de căsătorie, zeii nu o binecuvântaseră cu 
darul de a face copii, iar ea aștepta, răbdătoare, 
an după an, fără să reușească să rămână grea.

Într-o zi, satul fu răvășit de o furtună năpras-
nică și casa femeii fu lovită de trăsnet. Din pri-
cina acestei pedepse a zeilor, dar și pentru că nu 
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putea avea copii, sătenii o bănuiră că ar fi fost 
vrăjitoare și, închipuindu-și că zeii le dăduseră 
astfel un semn, o alungară cu ură pe Baya Gaya. 
Prietenii, vecinii și chiar rudele o blestemară, o 
snopiră în bătaie și o aruncară aproape moartă 
într-un pârâu din pădure. Căsătoria sa fu dezle-
gată și femeia își pierdu pentru totdeauna soţul 
pe care îl iubea atât de mult. Acesta se căsători 
curând cu altă femeie, care-i dărui trei copii.

Baya Gaya fu salvată ca prin minune de niște 
vrăjitoare adevărate și deveni, astfel, una de-a lor. 
Într-o zi, pe când se îndrepta către locul secret 
de întâlnire a vrăjitoarelor, află, din întâmplare, 
că bărbatul său se recăsătorise și că avea doi bă-
ieţi și o fetiţă tare frumușică. Atunci inima Bayei 
Gaya se umplu de o ură cumplită pentru noua 
familie. Zeii îi răpiseră bucuria de a da viaţă unei 
făpturi, de a trăi înconjurată de copii, o lipsiseră 
de dragostea bărbatului ei și de afecţiunea celor 
apropiaţi! Aveau să i-o plătească scump! Avea să 
se răzbune pe lumea-ntreagă pentru nefericirea 
ei și nimeni n-avea să mai fie în siguranţă, copiii 
în primul rând.

Baya Gaya deveni, încetul cu încetul, o vră-
jitoare ursuză și arţăgoasă. Se iniţie în riturile 
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străvechi ale magiei negre, învăţă să fiarbă licori 
ciudate, din ierburi secrete. Ba chiar, în câţiva ani, 
noua venită deveni cea mai bună dintre toate și fu 
aleasă stareţă a ordinului său. Or, când fu sigură 
că știa totul despre arta vrăjitoriei, Baya Gaya în-
cepu să se descotorosească de surorile sale vrăji-
toare, pe care, cum nu-i mai puteau fi de folos în 
niciun fel, le elimină una câte una, otrăvindu-le 
până la ultima.

După care veni și clipa răzbunării! Baya 
Gaya îi răpi pe copiii fostului său soţ și îi ucise 
mișelește în pădure, cu lovituri de cuţit. Apoi, 
puse o ciupercă otrăvitoare în rezervele de apă 
ale satului și privi de departe cum muriră aproa-
pe jumătate din vechii săi prieteni. Abătu, în cele 
din urmă, asupra satului și o epidemie de ciumă, 
pentru a-i omorî până la unul pe toţi cei care mai 
 rămăseseră.

Cât despre Gunther, fostul său soţ, slăbit de 
boală, Baya Gaya îl prinse și-i smulse inima din 
piept, asupra căreia aruncă fel de fel de farmece 
pentru ca să continue să bată și o puse într-o cupă 
cu un lichid vâscos. Era, în sfârșit, răzbunată! 
Astfel, inima lui Gunther avea să bată pentru ea 
și numai pentru ea, până la sfârșitul timpurilor.
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Apoi, îmbătată de puterile sale, Baya Gaya 
făcu nenumărate alte nelegiuiri, în satele încon-
jurătoare. Răpea copiii, pentru a-i fierbe de vii. 
Cu rămășiţele acestora, făcea licori și elixire. Așa 
că, în faţa acestei cumplite ameninţări, oamenii 
își părăsiră casele și satele, Baya Gaya trezindu-
se, în foarte scurt timp, singură în toată pădurea 
aceea necuprinsă. Pentru a-și satisface setea tot 
mai mare de distrugere, trecu la animalele pădu-
rii. Și cum mamiferele fugiseră deja cu toatele, 
nu-i mai rămâneau de omorât decât păsările. Iată 
de ce, în ziua aceea, Baya Gaya le otrăvea, bleste-
mând primăvara, mugurii copacilor și tot ce se 
trezea la viaţă în pădure. Căci Baya Gaya ura tot 
ceea ce era pe cale de-a se naște. 

Bătrâna își încheie îndeletnicirea ucigașă, re-
veni la colibă și, de cum trecu pragul, strigă:

– M-am întors, dragă Gunther! Sper că nu  
te-ai plictisit prea tare...

Vrăjitoarea se adresa, aţi ghicit bine, cupei în 
care bătea inima lui Gunther, fostul său soţ, că-
ruia, de altfel, îi vorbea tot timpul.

– M-am dus să le hrănesc pe ticăloasele alea. 
Mâine, vor fi mult mai puţine, ai să vezi! Da, 
Gunther, să știi că nu te mint, încetul cu încetul, 
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vor fi tot mai puţine și, în scurt timp, vom avea 
liniște, căci toate trilurile vor dispărea, pentru 
totdeauna. Hai, Gunther, nu te bosumfla... Să 
nu-mi zici că te-ai supărat? Sau te gândești cum-
va la cea de-a doua soţie a ta? Da, e adevărat că 
și ea cânta frumos. Bineînţeles, asta înainte să-i 
tai limba și să-i spintec pântecul cu pumnalul. 
Îţi mai amintești cum striga? Ah, când îmi vine 
în minte, această amintire mă umple de bucurie! 
Trebuie să fie din cauza primăverii... Ah, ce amin-
tiri frumoase avem noi doi, Gunther, ce amintiri 
frumoase!

Tot vorbind, Baya Gaya se apropie de o masă 
mare de lemn, care ocupa aproape toată coliba. 
Se așeză cu greu pe un scaun și își plimbă pri-
virea prin încăperea în care mai era un pat cu 
cearșafuri dezgustătoare, o vatră toată neagră de 
funingine, în care atârna fumegând un ceaun, o 
bibliotecă răvășită, ale cărei rafturi erau înţesate 
de cărţi, borcănașe cu fel de fel de amestecuri, 
oase de om, cranii de copii, animale mici uscate 
și alte obiecte folosite în magia neagră care, toa-
te, de-abia dacă-ncăpeau pe rafturi. Decorul era 
completat de o fereastră cu geamuri opace și de 
inima lui Gunther, captivă într-un lichid verde.
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– Va trebui să mai mărim spaţiul! exclamă vră-
jitoarea privindu-și cupa. Suntem cam înghesuiţi 
aici, nu-i așa, Gunther? Ar trebui măcar să fac 
puţină curăţenie... Cred că ultimul lucru pe care 
l-am spălat a fost craniul primului tău fiu, după 
ce i-am tăiat capul. Ah, afurisitul! Se tot zbătea, 
așa că n-am avut încotro și a trebuit să-i tai un 
deget, ca să-l mai liniștesc... Și știi ce s-a întâm-
plat atunci? Ei bine, nici gând să se liniștească, 
mai rău, a început să urle și mai abitir! Hi, hi, 
hi!... Era, într-adevăr, un băieţel minunat! Unde 
mai pui că și curajos pe deasupra! Vrei să știi? 
Înainte să-i tai gâtul, chiar m-a scuipat... Da, da, 
Gunther, curajos ca tine!

Chiar atunci, cineva bătu de trei ori în ușa 
colibei. La care vrăjitoarea tresări și ţipă, spe-
riată. Tulburată, privi inima fostului său soţ și 
 murmură:

– Oare cine-ar putea bate la ușa mea? Ce-ar 
trebui să fac, Gunther? Ce spui? Da! E o idee 
foarte bună...

Bătrâna luă un cuţit lung, ruginit și îl ascunse 
la spate. În timp ce se îndrepta spre ușă, se auziră 
din nou trei alte bătăi puternice.
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– Vin acum! strigă vrăjitoarea cu un glas care 
încerca să fie cât mai amabil. Răbdare, sunt sin-
gură, bătrână și merg greu...

Baya Gaya deschise ușa încetișor. Balamale-
le scârţâiră și speriară păsările de prin copacii 
vecini. La câţiva pași în faţa sa, stătea un lup 
cenușiu, care o privea liniștit. Vrăjitoarea se uită 
în stânga, apoi în dreapta, și, la urmă, întrebă  
animalul:

– Tu mă căutai, fiară ticăloasă?
– Da, eu, încuviinţă lupul cu o voce gravă, 

pronunţând apăsat fiecare cuvânt. 
– Un lup vorbitor! se miră vrăjitoarea. Ai trăit 

s-o vezi și pe-asta, Gunther, un lup vorbitor în 
faţa casei noastre! Urăsc lupii...

Cu aceste cuvinte, Baya Gaya scoase la iveală 
cuţitul. Cu o îndemânare și o forţă de nebănuit la 
vârsta ei înaintată, îl aruncă asupra lupului. Ani-
malul prinse însă cuţitul în bot și, cu o mișcare 
rapidă, îl trimise înapoi către vrăjitoare. Lama se 
înfipse în umărul bătrânei, care, sub puterea lo-
viturii, căzu urlând de durere. 

– Ah, lup mârșav! Gunther, ai văzut ce mi-a 
făcut lupul? Ai văzut? Ce fiinţă îngrozitoare! O 
să-i scot ochii și o să-l jupoi!
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Animalul nu făcu nicio mișcare și o așteptă să 
se ridice. Baya Gaya se ridică și-și scoase cuţitul 
din umăr. Sângele îi curgea șiroaie. 

– Ce vrei de la mine, fiară ticăloasă? întrebă 
ea. Te distrezi terorizând bătrânele? Îţi place să 
chinui bietele femei lipsite de apărare?

– Mă faci de-a dreptul să râd, spuse lupul 
schiţând un zâmbet. Eu vin din partea stăpânu-
lui meu, ca să-ţi cer un serviciu. 

– NICIODATĂ! N-am făcut niciodată servicii 
nimănui și să nu-ţi închipui c-am să-ncep taman 
acum. Du-te și spune-i stăpânului tău că sunt 
doar o femeie bătrână și că nu vreau decât să mă 
lase în pace. 

– Poate m-am înșelat și nu ești Baya Gaya? se 
miră animalul. Nu ești cea mai rea vrăjitoare din 
lume?

– Complimentele tale vin cam cu întârziere! 
răspunse brusc bătrâna. Hai, valea de-aici!

– Bine, foarte bine, încheie lupul. Și eu care-mi 
închipuiam că încă îţi mai place să ucizi copii... 
Iartă-mă, plec îndată...

– AȘTEAPTĂ! strigă Baya Gaya. Vai, ești 
groaznic de nepoliticos... Mă iei de la treburi, îmi 
înfigi cuţitul în umăr și, gata, pleci fără să-mi spui 
de ce-ai venit? Ia hai înăuntru, să îmbucăm ceva.
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– Stăpânul meu m-a sfătuit să nu mă apro-
pii de dumneata, pentru că s-ar putea să ajung 
 ciorbă...

– Stăpânul tău e un om înţelept! Cine e?
– Se numește Loki.
– Lo... Lo... ki! bolborosi vrăjitoarea. Tu... ești 

lupul... lupul lui Loki... zeul Focului și al Discor-
diei?

– Da, întocmai, confirmă animalul, înclinând 
ușor din cap.

– Păi de ce n-ai spus așa de la bun început, 
asta-i cu totul altă mâncare de... pește! spuse vră-
jitoarea, încurcată. I-auzi, Gunther, lupul zeului 
Loki a venit la noi în vizită... Nu-i așa că-i minu-
nat? Ce surpriză frumoasă!

– Stăpânul meu are o trebșoară pentru dum-
neata. Ar vrea să ucizi doi copii care-l încurcă. 
Floare la ureche, nu-i așa?

– Într-adevăr! Floare la ureche! exclamă vră-
jitoarea râzând arogant. Dar de ce vrea Loki să 
scape de micii ștrengari?

– Asta nu te privește, răspunse sec lupul. 
Dumneata trebuie doar să ucizi copiii, și cu asta 
basta!

– Și eu ce primesc în schimb?
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– Nimic! Poate doar consideraţia sa.
– Și dacă refuz? continuă vrăjitoarea pe același 

ton.
– Mânia sa o să te urmărească până pe lumea 

cealaltă!
– MINUNAT! strigă cu putere Baya Gaya. 

Auzi, Gunther, vom lucra gratis pentru Loki. Ce 
pleașcă a căzut pe capul nostru! Cu câtă plăcere 
vom sluji acest zeu care a fost atât de generos cu 
noi! Da’ ia spune-mi, dragă domnule lup, cum se 
numesc cei doi pui adorabili cărora trebuie să le 
fac felul?

– E vorba de doi băieţi. Unul se numește Amos 
Daragon, iar celălalt Béorf Bromanson. Amândoi 
se află în satul Upsgran, pe coastă, la șapte sute 
de leghe depărtare. În curând vor pleca pe mare; 
or, ei nu trebuie să ajungă niciodată la destinaţie. 
Poţi să-i otrăvești, să-i înjunghii sau să-i îneci... 
Cum anume hotărăști s-o faci nu are nicio im-
portanţă pentru Loki, însă trebuie neapărat să 
scapi de ei! Te mai avertizez că Amos este vrăji-
tor, iar Béorf este omanimal, din rasa beoriţilor, 
și poate să se transforme în urs ori de câte ori 
dorește. Ai întrebări?


