
Ett år før Siegfrieds Første Seier, tjueen år før Siegfrieds Ettermæle. Midtvinter. 
 
Sur, svart røyk lå som et teppe over Kamillahs Vugge. De enda ulmende arrene av brente 
gårder lå i sterk kontrast med den nesten sviende kulda som omkranset byen. Over alt var 
snøen nedtrampet av tunge støvler, og hvor enn man så ble det hvite brutt av rødbrune flekker. 
Byen lå i stillhet, bare svak jamring fra de skadde og gråt fra de som hadde mistet sine kjære 
kunne høres. 
 
Høvding Otto Ammon-Ra lå i halvmørke, den sparslige liden i peisen det eneste lyset i rommet. 
Han lå alene med tankene sine og hørte på den skrapende lyden av sin egen pust, smertene i 
sjelen var langt verre enn de fra såret Tordensønnen hadde påført ham. Svartvinteren hadde 
tatt fire av sønnene hans, i angrepet hadde to til satt livet til. Snart skulle også Otto død, det 
visste ham, for såret var dypt og hadde ødelagt lungen. Snart ville han drukne i sitt eget blod, 
men han sørget ikke over seg selv. Han sørget over sitt folk, og sin eneste gjenlevende sønn, 
som skulle sulte ihjel i den evige vinteren. 
 
Vanligvis lot de Tordenfolket ta det de ville ha, men etter tolv år med vinter hadde de ingenting å 
avse. Jernfolket hadde sloss, og de hadde tapt. Nå hadde de bare smuler igjen. Døden ville ta 
dem alle innen kort tid. 
 
Høvdingen ble oppmerksom på en bevegelse. Smerten skar igjennom ham i det han snudde 
hodet mot røykgluggen, og der så han en ugle. Den kikket ned på ham med nesten 
menneskelige øyne. Gråsprengt var ugla, og den låste blikk med Otto, som om den stirret inn i 
sjelen hans. 
 
Otto trakk pusten og visste det var for siste gang. Uglen var et sendebud fra Sekhet-Ata. Snart 
ville han stå foran Dødskongen, og bli veid. 
 
--- 
 
Neste morgen var Kamilahs Vugge atter preget av svart røyk. Otto Ammon-Ra ble brent, slik 
skikken var, med det siste av sin rikdom. Det var ikke mye. Et sverd. En del smykker, for ingen 
ville ha gull når det var mangel på mat. Noen skinnfeller, kanskje det største offeret som ble 
gjort. 
 
Den yngste av hans sønner stirret inn i flammene, ilden som brant i hugen hans var enda hetere 
enn den i bålet. Den nysmidde høvdingen snudde seg mot Jernfolket og så på dem. De hutret 
seg sammen. De var knekt, alle visste det. Magre, kalde, uten håp. 
 
“Frender.” Siegfried snakket lavt, med alvor i stemmen. “Svartvinteren har vært hard mot oss. 
Tordensønnen hardere. Men nå har tiden kommet. Nok er nok.” Ingen blikk hevet seg. De hørte 
ordene, men de trodde ikke på dem.  
 



Siegfried stirret på dem, ilden i blikket hans hadde ikke stilnet til tross for at han hadde bålet bak 
seg nå. “I dag er vinteren over. I dag reiser Jernfolket seg. Snart skal Tordensønnen ligge død 
ved mine føtter, for i dag er dagen jeg lærer dere å smi trolldom inn i jern.” 
 
Med en sikker bevegelse trakk høvdingen klingen opp av sliren, og holdt den høyt. Ordene hans 
begynte å røre folket, og de så opp. Det mest fantastiske våpen de noensinne hadde sett var i 
neven hans, så blankt og perfekt som de aldri hadde sett et sverd. Ilden lekte i overflaten som 
om det var et speil, og med det samme sprakk de tykke skyene over dem. Sollys skar gjennom 
røyken, for første gang så lenge noen kunne huske. Jernfolket gispet. Det var et tegn fra 
gudene. 
 
“I dag er dagen jeg gir dere trollstål!” 
 
Høvding Siegfried Ammon-Ras stemme gjallet gjennom dalen, og ble snart druknet av et brøl av 
håp og triumf fra Jernfolket. En gråsprengt ugle betraktet det hele på avstand, før den spredte 
vingene og begynte å fly nordover. 
 


