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Sagt om «En sang om is og ild», bok 1

I vargens tid

Ikke siden «Ringenes Herre» har jeg falt slik for en fantasysaga  
som “En sang om is og ild”. Den er vakker, grusom,  

spennende og stor på alle måter…
- Bergensavisen

«I vargens tid» er en fabelaktig god og underholdende  
fortelling på et nivå som stiller det meste annetinnenfor denne 

sjangeren fullstendig i skyggen.
- Adresseavisen

Fantasy i særklasse!
- Telemarksavisa
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DAENERYS
                    esteporten i Vaes Dothrak besto av to gigantiske, steil- 

ende  bronsehingster med hover som møttes tretti meter 
                          over veien så de dannet en spiss buegang.
                 Dany skjønte ikke hvorfor byen trengte en port når den 
ikke hadde noen mur … og ingen bygninger så vidt hun kunne se. Men 
likevel sto den der, enorm og vakker, med de staselige hestene som en 
ramme for de lilla "ellene i det "erne. Bronsehingstene kastet lange 
skygger over det bølgende gresset mens khal Drogo ledet khalasaren 
under hovene og ned gudeveien, med blodsrytterne sine rundt seg.
 Dany fulgte etter på sølvet, eskortert av ser Jorah Mormont og sin 
bror, Viserys, som var tilbake på hesteryggen. Etter den dagen i gres-
set da hun hadde tvunget ham til å gå tilbake til khalasaren, hadde 
dothrakiene #irende gitt ham navnet khal Rhae Mhar, gnagsårkon-
gen. Neste dag hadde khal Drogo tilbudt ham en plass i en av kjer-
rene, og Viserys hadde gladelig takket ja. I sin sta ignoranse skjønte 
han ikke at han ble latterliggjort; vognene var forbeholdt evnukker, 
krøplinger, fødende kvinner, de aller minste barna og de aller eldste. 
Dette ska$et ham nok et tilnavn: khal Rhaggat, kjerrekongen. Han 
trodde dette var khalens måte å unnskylde Danys oppførsel på. Hun 
hadde tryglet ser Jorah om ikke å fortelle ham sannheten, for da kom 
han til å føle fornedrelsen desto mer. Ridderen hadde sagt at kongen 
hadde godt av å bli ydmyket litt … men han hadde gjort som hun ba 
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DA E N E RY S 5

ham om. Det hadde kostet mye trygling og alle sengekunster Doreah 
hadde lært henne, å overtale Drogo til å la Viserys få ri sammen med 
dem igjen.
 «Hvor er byen?» spurte hun mens de red under de steilende bron-
sehingstene. Det var ikke en bygning å se, ingen mennesker, bare 
gresset og veien. Langs veien var det en allé av monumenter fra kon-
geriker dothrakiene hadde plyndret gjennom århundrene.
 «Der fremme,» svarte ser Jorah. «Ved foten av "ellene.»
Bortenfor hesteporten ruvet bortrøvede guder og stjålne helter over 
dem. Glemte guder fra døde byer hyttet med sine ødelagte lyn mot 
himmelen der Dany red forbi på sølvet. Steinkonger så ned på henne 
fra tronene sine, med ansikter som var fulle av #ekker og skår, hvis 
navn var glemt i tidens tåke. Smekre unge jomfruer danset på mar-
morsokler, svøpt i blomster, eller helte lu% ut av knuste vannkrukker. 
Monstre sto i gresset ved veikanten: svarte jerndrager med juveløyne, 
brølende gri$er, mantikorer med brodden lø%et til hugg og andre 
fabeldyr hun ikke kunne navnet på. Noen av statuene var så vakre at 
de tok pusten fra henne, andre så så misformet og grusomme ut at 
hun knapt orket å se på dem. De siste, fortalte ser Jorah, kom trolig 
fra Skyggelandene forbi Asshai.
 «Så mange,» sa hun mens sølvet skrittet sakte videre, «og fra så 
mange land.»
Viserys var ikke like imponert. «Søppel fra døde byer,» fnyste han. 
Han passet på så han snakket allmannamål, som få dothrakier forsto, 
men Dany tok seg likevel i å skotte bakover på mennene i khasen 
for å forsikre seg om at ingen hadde overhørt ham. Han fortsatte 
ubekymret. «Alt disse villmennene kan, er å stjele ting som dyktigere 
folk har skapt … og drepe.» Han lo. «De kan dette med å drepe. Hvis 
ikke hadde jeg ikke hatt bruk for dem.»
 «De er folket mitt nå,» sa Dany. «Du burde ikke kalle dem vill-
menn, bror.»
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KA M P E N O M J E R N T R O N E N6

 «Dragen snakker som det passer ham,» sa Viserys … på allman-
namål. Han kikket seg over skulderen mot Aggo og Rakharo, som 
red bak dem, og forærte dem et hånlig smil. «Ser du, barbarene er 
ikke skarpe nok til å skjønne talemålet til den siviliserte mann.» 
En mosegrodd steinmonolitt på nesten ti meter ruvet over veien. 
Viserys så uinteressert på den. «Hvor lenge må vi drøye blant disse 
ruinene før Drogo gir meg hæren han lovet meg? Jeg er lei av å 
vente.»
 «Prinsessen må først presenteres for dosh khaleen …»
 «De gamle heksene, ja,» avbrøt broren hennes, «og så skal det 
være en eller annen profetisk farse om valpen i magen hennes, du 
har allerede fortalt meg dette. Hva bryr det meg? Jeg er lei av å spise 
hestekjøtt, og jeg er lei av stanken fra disse villmennene.» Han snuste 
på det vide, myke ermet på tunikaen, hvor han pleide å ha en du%-
pose. Det hjalp neppe stort. Tunikaen var skitten. All silken og ullen 
som Viserys hadde ikledd seg da de forlot Pentos, var nå møkkete og 
gul av svette etter den harde reisen.
 Ser Jorah Mormont sa: «Vestmarkedet har mat som passer Deres 
gane bedre, Deres Høyhet. Handelsmenn fra De frie byene kommer 
dit for å selge varene sine. Khalen vil holde sitt lø%e, men først når det 
passer ham.»
 «Det bør han,» sa Viserys mørkt. «Jeg ble lovet en krone, og en 
krone skal jeg ha. Dragen nekter å bli gjort til latter.»
 Han &kk øye på en obskøn statue av en kvinne med seks bryster 
og hodet til en ilder og red bort for å inspisere den nærmere.
 Dany var lettet, men fortsatt bekymret. «Jeg håper min sol-og-
stjerne ikke lar ham vente mye lenger,» sa hun til ser Jorah da broren 
var utenfor hørevidde.
 Ridderen så tvilende etter Viserys. «Din bror burde ha ventet i 
Pentos. Det er ikke rom for slike som ham i en khalasar. Illyrio for-
søkte å advare ham.»
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DA E N E RY S 7

 «Han vil dra så snart han har sine ti tusen menn. Min ærverdige 
husbond lovet ham en gyllen krone.»
 Ser Jorah gryntet. «Ja, khaleesi, men … Dothrakiene ser annerle-
des på slikt enn vi gjør i Vesten. Jeg har allerede sagt det til ham, det 
samme har Illyrio, men din bror nekter å høre. Hesteherrene er ikke 
handelsmenn. Viserys tror han solgte deg, og nå vil han ha betalin-
gen. Men khal Drogo ser på deg som en gave. Joda, han vil gi Viserys 
en gave tilbake … når han føler for det. Man kan ikke kreve en gave, 
spesielt ikke av en khal. Man kan ikke kreve noen ting av en khal.»
 «Det er ikke riktig bare å la ham vente.» Dany skjønte ikke hvor-
for hun forsvarte broren, men det var akkurat det hun gjorde. «Vi-
serys sier han kan feie over De syv rikene med ti tusen dothrakiske 
soldater.»
 Ser Jorah fnyste. «Viserys kunne ikke feie over en stall med ti tu-
sen sopelimer.» Dany greide ikke å spille overrasket over forakten i 
stemmen hans. «Men hva om … hva om det ikke var Viserys?» spur-
te hun.
 «Om det var noen andre som ledet dem? Noen sterkere? Kan vir-
kelig dothrakiene erobre De syv rikene?»
 Ser Jorah ble tankefull mens hestene deres skrittet nedover gude-
veien. «Da jeg først dro i eksil, så jeg ikke på dothrakiene som noe 
annet enn halvnakne barbarer, like ville som hestene de red. Hadde 
du spurt meg da, prinsesse, ville jeg ha sagt at tusen riddere ikke ville 
hatt problemer med å jage hundre ganger så mange dothrakier på 
#ukt.»
 «Men hvis jeg spør deg nå?»
 «Nå,» sa ridderen, «er jeg ikke så sikker. De er bedre ryttere enn 
hvilken som helst ridder, fullstendig fryktløse, og buene deres skyter 
betraktelig lenger. I De syv rikene slåss bueskytterne til fots, skjult 
bak en mur eller en barrikade av kvessede trestaker. Dothrakiene 
skyter fra hesteryggen; om de angriper eller trekker seg tilbake, spil-
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KA M P E N O M J E R N T R O N E N8

ler ingen rolle, de er like dødelige uansett … og det er så mange av 
dem, frue. Din husbond alene har over førti tusen soldater i sin kha-
lasar.»
 «Er det virkelig så mange?»
 «Din bror Rhaegar ledet like mange menn ved Treforken,» inn-
rømmet ser Jorah, «men blant dem var bare en tidel riddere. Resten 
var bueskyttere, leiesoldater og fotsoldater bevæpnet med spyd og 
klubber. Da Rhaegar falt, kastet mange ned våpnene sine og #yktet 
fra slagmarken. Og hvor lenge tror du en slik broket bande kan stå 
imot førti tusen brølende ryttere? Hvor godt vil kokt lær og ring-
brynjer beskytte dem mot pilregnet?»
 «Ikke lenge og ikke godt,» sa hun.
 Han nikket. «Men, kjære prinsesse, hvis lordene i De syv rikene 
har mer vett enn gudene ga fuglene, vil det aldri skje. Rytterne har 
ikke tålmodighet nok til en beleiring. Jeg tror ikke engang de kunne 
erobret det dårligst beskyttede slottet i alle De syv rikene, men hvis 
Robert Baratheon var dum nok til å møte dem på slagmarken …»
 «Er han?» spurte Dany. «Dum, mener jeg?»
 Ser Jorah så ut til å tenke over dette en liten stund. «Robert burde 
vært dothraki,» sa han til slutt. «Din khal vil fortelle deg at bare en 
feiging gjemmer seg bak en mur hvis han kan møte sin &ende ansikt 
til ansikt. Tronrøveren vil si seg enig i det. Han er en sterk mann, 
modig … og utålmodig nok til å møte dothrakiene til kamp. Men 
mennene rundt ham, de kveder en helt annen vise. Hans bror, Stan-
nis, lord Tywin Lannister, Eddard Stark …» Han spyttet.
 «Du hater denne lord Stark,» sa Dany.
 «Han frarøvet meg alt jeg elsket, på grunn av et par lusebefeng-
te krypskyttere og sin egen dyrebare stolthet,» sa ser Jorah bittert. 
Stemmen hans røpet at dette fortsatt smertet ham. Han byttet samta-
leemne. «Der,» erklærte han og pekte. «Vaes Dothrak. Hesteherrenes 
by.»
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DA E N E RY S 9

 Khal Drogo og hans blodsryttere ledet dem gjennom vestmarke-
dets store basar og ned den brede veien bortenfor. Dany fulgte tett 
etter på sølvet mens hun stirret på alt det merkelige rundt seg. Vaes 
Dothrak var både den største og den minste byen hun noen gang 
hadde sett. Hun trodde den måtte være ti ganger så stor som Pentos, 
en uendelighet uten vegger eller grenser, med brede, vindfulle gater 
av nedtråkket gress og gjørme og villblomster. I de frie byene i vest 
var tårn, herregårder, broer, boder og palasser bygd mer eller mindre 
oppå hverandre, men Vaes Dothrak bredte seg makelig utover i den 
kokhete solen, eldgammel, arrogant og tom.
 Til og med bygningene så merkelige ut. Hun så paviljonger av 
stein, herregårder av vevd gress så store som slott, knirkete tretårn, 
pyramider kledd i marmor, la%ede trehaller som åpnet seg mot him-
melen. Istedenfor murer var noen av palassene omkranset av torne-
hekker. «Ingen av dem er like,» sa hun.
 «Din bror har rett i noe,» innrømmet ser Jorah. «Dothrakiene er 
ingen byggherrer. For tusen år siden, hvis de trengte et hus, gravde 
de bare et hull i bakken og vevde en matte av gress til å legge over. 
Bygningene du ser her, er reist av slaver dothrakiene hadde med seg 
fra "erne land, og de bygde hvert av dem etter sine egne lands skik-
ker.»
 De #este hallene, selv de største, virket folketomme. «Hvor er de 
som bor her?» spurte Dany. Markedet hadde vært fullt av løpende 
barn og menn som ropte, men her så hun bare en og annen evnukk 
som gikk rundt.
 «Bare de gamle heksene av dosh khaleen bor fast i den hellige 
byen, de og deres slaver og tjenere,» sa ser Jorah, «men Vaes Dothrak 
er likevel stor nok til å huse hver eneste mann i hver eneste khalasar, 
dersom alle khalene vender hjem til mor samtidig. Heksenes profeti 
sier at det en gang skal skje, og derfor må Vaes Dothrak alltid være 
klar til å ta imot alle sine barn.»
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 Khal Drogo stanset khalasaren ved østmarkedet, hvor karavanene 
fra Yi Ti, Asshai og Skyggelandene kom for å handle, med Fjellenes 
mor ruvende over seg. Dany smilte da hun kom til å tenke på ma-
gister Illyrios slavejente, som snakket om et palass med to hundre 
rom og dører av sølv. «Palasset» var en grotteaktig gildehall av tre, 
med over ti meter høye grove tømmervegger og med et tak av silke 
– et enormt, bølgende telt som kunne spennes opp hvis det mot all 
formodning skulle regne, eller senkes for å slippe inn den endeløse 
himmelen. Rundt bygget var det brede, gresskledde hestehager inn-
gjerdet av høye hekker, ildgroper og hundrevis av runde jordgammer 
som stakk opp av bakken som ørsmå hauger, dekket av gress.
 En liten hær av slaver var sendt i forveien for å gjøre i stand palas-
set til khal Drogos ankomst. Én etter én steg rytterne av hestene og 
ga sine arakhs til en ventende slave sammen med andre våpen de bar. 
Selv khal Drogo måtte gi fra seg våpnene. Ser Jorah hadde forklart 
henne at i Vaes Dothrak var det forbudt å bære våpen og å spille en 
fri manns blod. Selv khalasarer som lå i krig med hverandre, la fei-
dene til side her og delte mat og drikke i skyggen av Fjellenes mor. 
Her, i denne byen, hadde heksene av dosh khaleen bestemt at alle 
dothrakier var av ett blod, én khalasar, én #okk.
 Cohollo kom bort til Dany mens Irri og Jhiqui hjalp henne av 
sølvet. Han var den eldste av Drogos tre blodsryttere, en &rskåren, 
skallet mann med knekt nese og en kje% full av knuste tenner; de 
var blitt smadret av en klubbe tjue år tidligere da han reddet den 
unge khalakka fra noen leiesoldater som ville selge ham til hans fars 
&ender. Hans liv ble bundet til Drogo den dagen hennes ærbødige 
ektemann ble født.
 Enhver khal hadde sine blodsryttere. Til å begynne med tenkte 
Dany på dem som en slags dothrakisk kongsgarde, edsvoren til å be-
skytte sin lord, men det var sterkere enn som så. Jhiqui hadde fortalt 
henne at blodsrytterne var mer enn vakter; de var khalens brødre, 
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DA E N E RY S 11

skygger, hans nærmeste venner. «Blod av mitt blod,» kalte Drogo 
dem, og slik var det, de delte ett liv. De eldgamle tradisjonene til hes-
teherrene krevde at når en khal døde, måtte blodsrytterne dø med 
ham, så de kunne ri ved hans side gjennom natterikene. Hvis khalen 
døde ved en &endes hånd, levde de lenge nok til å hevne seg, før de 
velvillig fulgte ham i graven. I noen khalasarer, fortalte Jhiqui, delte 
blodsrytterne khalens vin, telt, til og med hans koner, men aldri hans 
hest. En manns hest var hans egen.
 Daenerys var glad for at khal Drogo ikke holdt seg til de eldgamle 
skikkene. Hun ville ikke likt å bli delt med andre. Og mens Cohollo 
behandlet henne vennlig nok, skremte de andre henne; Haggo, diger 
og taus, skulte o%e på henne som om han hadde glemt hvem hun var, 
og Qotho hadde ondskapsfulle øyne og hender som likte å forårsake 
smerte. Han ga Doreahs hvite hud blåmerker hver gang han tok på 
henne, og noen ganger &kk han Irri til å gråte seg i søvn. Til og med 
hestene hans så ut til å frykte ham.
 Men de var bundet til Drogo i både livet og døden, så Daenerys 
hadde intet annet valg enn å akseptere dem. Og noen ganger skulle 
hun ønske at hennes egen far hadde vært beskyttet av slike menn. I 
sangene var de hvite ridderne av kongsgarden edle, tapre og trofaste, 
men kong Aerys var likevel blitt drept av en av dem, den vakre gutten 
de nå kalte Kongefelleren. En annen, ser Barristan den djerve, tjente 
nå under tronrøveren. Hun lurte på om alle menn like falske i De syv 
rikene.
 Når hennes egen sønn satt på jerntronen, skulle hun sørge for at 
han hadde sine egne blodsryttere til å beskytte seg mot forræderi i 
kongsgarden.
 «Khaleesi,» sa Cohollo til henne på dothrakisk. «Drogo, som er 
blod av mitt blod, har befalt meg til å fortelle deg at han må bestige 
Fjellenes mor i natt, for å ofre til gudene for sin trygge tilbakekomst.»
 Bare menn kunne sette fot på Fjellenes mor, visste Dany. Kha-
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lens blodsryttere ville bli med ham og vende tilbake ved morgengry. 
«Fortell min sol-og-stjerne at jeg vil drømme om ham, og at jeg ven-
ter lengselsfullt på hans tilbakekomst,» svarte hun lettet. Dany ble 
fortere sliten etter som barnet vokste i henne, og når sant skulle sies, 
kunne hun trenge en god natts søvn. Graviditeten hennes virket å 
ha en opphissende e$ekt på ham, og i det siste hadde omfavnelsene 
hans slitt henne ut.
 Doreah viste henne til jordgammen de hadde gjort klar til henne 
og hennes khal. Det var svalt og mørkt der inne, som et telt av jord. 
«Jhiqui, et bad, er du snill,» befalte hun. Hun ville vaske av seg støvet 
fra reisen og hvile slitne muskler og bein. Det var deilig å vite at de 
skulle være her en stund, at hun ikke trengte å klatre opp på sølvet 
neste morgen.
 Vannet var glovarmt, slik hun likte det. «Jeg vil gi mine gaver til 
min bror i kveld,» bestemte hun mens Jhiqui vasket håret hennes. 
«Han bør se ut som en konge i den hellige byen; Doreah, &nn ham 
og inviter ham til å spise middag med meg i kveld.» Viserys var 
snillere mot jenta fra Lys enn han var mot de dothrakiske tjenerne 
hennes, kanskje fordi Illyrio hadde latt ham gå til sengs med henne 
i Pentos. «Irri, dra til markedet og kjøp frukt og kjøtt. Hva som 
helst, bare ikke hestekjøtt.»
 «Hva er galt med hestekjøtt?» sa Irri. «Hestekjøtt gjør menn ster-
ke.»
 «Viserys hater hestekjøtt.»
 «Som du befaler, khaleesi.»
 Hun kom tilbake med geitelår og en kurv fylt med frukt og grønn-
saker. Jhiqui stekte kjøttet med søtgress og ildkapsler og bastet det 
med honning mens det stekte over bålet. Hun satte også frem melo-
ner, granatepler, plommer og noen rare frukter fra Østen som Dany 
aldri hadde sett før. Mens tjenestepikene laget maten, la hun frem 
klærne hun hadde fått sydd etter brorens mål: en tunika og benklær 

Kampen om jerntronen.indd   12 08.08.11   14.19



DA E N E RY S 13

av hvitt lin, lærsandaler med snøring opp til knærne, et belte av bron-
semedaljonger og en lærvest som var malt med ildsprutende drager. 
Dothrakiene ville respektere ham mer hvis han ikke så ut som en 
tigger, håpet hun, og kanskje ville han tilgi henne for at hun skjemte 
ham ut den dagen i det høye gresset. Han var fortsatt hennes konge 
og hennes bror. De var begge av dragens blod.
 Hun var i ferd med å &nne frem de siste gavene – en sandsilke-
kappe, grønn som gresset, med grått kantebånd som ville stå til det 
vakre sølvhåret – da Viserys ankom. Han dro Doreah etter armen. 
Øyet hennes var rødt der han hadde slått henne. «Hvordan våger du 
å sende denne hora for å kommandere meg?» sa han. Han slengte 
tjenestepiken brutalt i gulvet.
 Raseriet overrasket Dany. «Jeg ville bare … Doreah, hva sa du?»
 «Khaleesi, tilgi meg. Jeg oppsøkte ham som du ba meg om, og sa 
at du beordret ham til å spise middag her.»
 «Ingen beordrer dragen,» snerret Viserys. «Jeg er din konge! Jeg 
burde ha sendt deg hodet hennes som svar!»
 Jenta fra Lys lå skrekkslagen på gulvet, men Dany strøk henne 
beroligende på armen. «Ikke vær redd, han kommer ikke til å skade 
deg. Kjære bror, vær så snill, tilgi henne, hun mente ikke det hun sa. 
Jeg ba henne om å invitere deg til å spise med meg, hvis det passer 
Deres nåde.» Hun tok ham i hånden og leide ham gjennom rommet.
 «Se. Disse er til deg.»
 Viserys rynket øyenbrynene mistenksomt. «Hva er dette?»
 «Nye klær. Jeg har fått dem laget spesielt til deg.» Dany smilte 
sjenert.
 Han så opp på henne og fnyste. «Dothrakiske &ller. Så du tror du 
kan kle meg opp nå?»
 «Vær så snill … disse er lettere og mer komfortable, og jeg tenkte 
… kanskje hvis du kledde deg som dem, så kanskje dothrakiene …» 
Dany visste ikke hvordan hun skulle si dette uten å vekke dragen.
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 «Snart vil du vel #ette håret mitt.»
 «Jeg ville aldri …» Hvorfor var han alltid så slem? Hun ville jo bare 
hjelpe ham. «Du har ingen rett til #ette, du har ingen seire ennå.»
 Det var feil ting å si. Raseriet lyste i de lilla øynene hans, men 
likevel torde han ikke slå henne, ikke med tjenestepikene her og kri-
gerne i hennes khas utenfor. Viserys plukket opp kappen og luktet 
på den. «Den stinker hestemøkk. Kanskje jeg kan bruke den som 
hestedekke.»
 «Jeg &kk Doreah til å sy den spesielt for deg,» sa hun såret. «Dette 
er klær som passer en khal.»
 «Jeg er kongen av De syv rikene, ikke en barbar full av grønske 
med bjeller i håret,» spyttet Viserys tilbake til henne. Han grep tak 
i armen hennes. «Du glemmer din plass, hore. Tror du den svære 
magen din vil beskytte deg hvis du vekker dragen?»
 Fingrene hans gravde seg smertefullt inn i armen hennes, og i 
et lite øyeblikk følte Dany seg som et barn igjen, livredd for raseriet 
hans. Hun strakte ut den andre hånden og tok tak i det første hun 
fant, beltet med bronsemedaljongene hun hadde villet gi ham. Hun 
svingte det med all sin styrke.
 Det tra$ ham rett i ansiktet. Viserys slapp henne og falt til bakken. 
Blod rant nedover kinnet der en av medaljongene hadde kuttet ham. 
«Det er du som glemmer din plass,» sa hun til ham. «Lærte du ingen-
ting den dagen i gresset? Forlat meg før jeg tilkaller min khas, så de 
kan dra deg ut herfra. Og du bør be på dine knær om at khal Drogo 
ikke får vite om dette, for da vil han spjære magen din og tvinge deg 
til å spise dine egne innvoller.»
 Viserys kom seg på føttene igjen. «Når jeg sitter på tronen, vil du 
angre denne dagen, hore.» Han gikk ut mens han holdt seg til det 
blødende kinnet, og lot gavene ligge igjen.
Dråper av blodet hans hadde ødelagt den #otte kappen. Dany strøk 
den mot kinnet og satte seg ned på sovematten med beina i kors.
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 «Maten din er klar, khaleesi,» sa Jhiqui.
 «Jeg er ikke sulten,» sa Dany trist. Hun følte seg plutselig veldig 
trett. «Del maten mellom dere, og send noe til ser Jorah, er du snill.» 
Etter noen sekunder la hun til: «Og gi meg ett av eggene mine.»
 Irri hentet det mørkegrønne egget. Bronse#ekker skinte mellom 
skjellene mens hun snudde på det i de små hendene. Dany krøllet 
seg sammen på siden, dro kappen over seg og la egget mellom den 
store magen og de små, ømme brystene. Hun likte å holde eggene. 
De var så vakre, og noen ganger var det nok å være nær dem for at 
hun skulle føle seg sterkere, modigere, som om hun lånte styrke av 
steindragene som var fanget i dem.
 Hun lå der og omfavnet egget da hun kjente barnet i magen be-
vege på seg … som om han strakte ut armene, bror mot bror, blod 
mot blod. «Du er dragen,» hvisket Dany til ham, «den ekte dragen. 
Jeg vet det. Jeg vet det.» Så smilte hun, sovnet og drømte om hjem.

Kampen om jerntronen.indd   15 08.08.11   14.19



KA M P E N O M J E R N T R O N E N

BRAN
          nøen falt lett. Bran kunne kjenne snø#akene mot  

 ansiktet, de smeltet idet de tra$ huden som det myk- 
                         este regn. Han satt rakrygget på hesten og fulgte med 
                     mens fallgitteret sakte ble sveivet opp. Det hjalp ikke hvor 
hardt han enn forsøkte å være rolig; hjertet hans skalv likevel.

«Er du klar?» spurte Robb.
Bran nikket og prøvde å se uredd ut. Han hadde ikke vært utenfor 

Vinterfall siden han falt, men han var fast bestemt på å ri ut like stolt 
som en ridder.

«Så la oss ri.» Robb satte hælene i den store gråhvite hingsten, og 
den skrittet under fallgitteret.

«Gå,» hvisket Bran til hesten sin. Han rørte forsiktig ved nakken 
hennes, og den lille brune hoppen begynte å gå fremover. Bran kalte 
henne for Danser. Hun var to år gammel og Joseth hadde sagt at hun 
var smartere enn en hest burde være. De hadde trent henne til å rea-
gere på tømmene, stemmen og berøring. Frem til nå hadde Bran ridd 
henne bare rundt i borggården. Til å begynne med hadde Joseth eller 
Hodor leid henne, mens Bran hadde sittet fastspent i den store salen 
som dvergen hadde tegnet til ham, men i de siste ukene hadde han 
ridd henne selv, rundt og rundt i borggården, modigere for hvert 
eneste steg.

De red under porttårnet, over vindebroen og gjennom de ytre 
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murene. Sommer og Gråvind kom luntende mens de snuste i vin-
den. Rett bak kom !eon Greyjoy med langbue og pilkogger med 
brede pilspisser; han kunne gjerne tenke seg å felle en hjort, hadde 
han sagt. Han ble fulgt av &re soldater kledd i ringbrynjer med hette 
og Joseth, den kvistmagre stallgutten som Robb hadde utnevnt til 
hestemester nå som Hullen var borte. Mester Luwin dannet baktrop-
pen, ridende på et esel.

Bran skulle ønske at han og Robb kunne ri alene, men Hal Mollen 
ville ikke høre tale om det, og mester Luwin hadde sagt seg enig. Hvis 
Bran falt av hesten og skadet seg, var mesteren bestemt på å være der 
sammen med ham.

Utenfor borgen lå markedsplassen. Salgsbodene var tomme så 
tidlig på morgenen. De red gjennom landsbyen på gjørmete gater, 
forbi ordnede rader med hus av tømmer og stein. Knapt ett av fem 
var bebodd. Røyken fra skorsteinene viste hvilke. Resten ville fylles 
opp når kulden kom. Gamle Nan sa at når snøen begynner å falle og 
den iskalde nordavinden uler, laster bøndene opp kjerrene og for-
later frosne åkre og "erne fort, og da våkner vinterbyen til liv igjen. 
Bran hadde aldri sett det, men mester Luwin sa det begynte å nærme 
seg. Denne lange sommeren var snart over. Vinteren kommer.

Noen av landsbyboerne så engstelig etter vintervargene mens de 
red forbi, og en mann slapp vedkubbene han hadde i hendene, og 
trakk seg skrekkslagent unna, men de #este i landsbyen hadde vent 
seg til synet. De gikk ned på kne da de så guttene komme, og Robb 
hilste til hver av dem med et adelig nikk.

Brans bein kunne ikke gripe om hesten, så han hadde vært ustø-
dig på hesteryggen til å begynne med, men den digre salen med den 
brede salknappen og høye ryggen holdt ham betryggende fast, og 
remmene rundt brystet og lårene hindret ham i å falle. Etter en stund 
begynte rytmen i ridingen å føles naturlig. Engstelsen forsvant, og et 
skjelvende smil krøp over ansiktet hans.
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To serveringsjenter sto under skiltet til Den rykende kubbe, det 
lokale vertshuset. Da !eon Greyjoy ropte til dem, rødmet den yng-
ste av jentene og gjemte ansiktet i hendene. !eon red opp på siden 
av Robb. «Søte Kyra,» sa han og lo. «Hun er som en villkatt i sengen, 
men si ett ord til henne på gaten, og hun blir #au som en jentunge. 
Fortalte jeg deg om natten da hun og Bessa –»

«Ikke så min bror hører det, !eon,» advarte Robb ham mens han 
kikket på Bran.

Bran så bort og lot som om han ikke hadde hørt noe, men han 
kjente Greyjoys øyne på seg. Han smilte sikkert. !eon smilte mye, 
som om hele verden var en spøk som bare han var smart nok til å 
skjønne. Det virket som Robb så opp til !eon og satte pris på hans 
selskap, men Bran hadde aldri likt sin fars vergebarn.

Robb red nærmere. «Du klarer deg bra, Bran.»
«Jeg vil ri fortere,» svarte Bran.
Robb smilte. «Som du vil.» Han sparket vallaken opp i trav. Ulvene 

satte etter ham. Bran rykket i tømmene, og Danser begynte å trave. 
Han hørte et rop fra !eon Greyjoy og hovslagene fra de andre hes-
tene bak seg.

Brans kappe #agret bak ham, og snøen pisket mot ansiktet hans. 
Robb var langt foran. Han gløttet over skulderen fra tid til annen for 
å forsikre seg om at Bran og de andre fortsatt hang med.

Han rykket i tømmene igjen. Mykt som silke gled Danser over i 
galopp. Avstanden mellom dem minket. Da han endelig tok Robb 
igjen i utkanten av ulveskogen, noen kilometer fra landsbyen, var 
de andre langt bak dem. «Jeg kan ri!» ropte Bran og gliste. Det var 
nesten like bra som å #y.

«Jeg skulle gjerne ha ridd om kapp med deg, men jeg er redd du 
ville vinne.» Robbs tone var lett og spøkefull, men Bran hørte at noe 
plaget broren under smilet.

«Jeg vil ikke ri om kapp.» Bran så seg rundt etter vintervargene. 
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Begge hadde forsvunnet inn i skogen. «Hørte du Sommer ule i går 
kveld?»

«Gråvind var også urolig,» sa Robb. Det brune håret hans hadde 
vokst seg tjafsete og langt, og rødlige skjeggstubber dekket haken 
hans. Det &kk ham til å se eldre ut enn femten. «Noen ganger tror jeg 
de vet ting … føler ting …» Robb sukket. «Jeg vet aldri hvor mye jeg 
bør fortelle deg, Bran. Jeg skulle ønske du var eldre.»

«Jeg er åtte!» sa Bran. «Åtte er ikke så mye mindre enn femten, og 
jeg er Vinterfalls arving etter deg.»

«Det er du.» Robb hørtes trist ut, til og med litt redd. «Bran, jeg 
må fortelle deg noe. Det kom en fugl fra Kongshavn i natt. Mester 
Luwin vekket meg.»

Bran ble plutselig redd. Mørke vinger, mørke ord. Gamle Nan sa 
alltid det, og i det siste hadde de svarte ravnene levd opp til ordtaket. 
Da Robb skrev brev til Nattevaktens kommandant ved Muren, hadde 
fuglen kommet tilbake med beskjed om at onkel Benjen fortsatt var 
savnet. Så kom en beskjed fra Eyrie, fra mor, men det hadde hel-
ler ikke vært gode nyheter. Hun skrev ikke når hun hadde tenkt å 
komme tilbake, bare at hun hadde tatt dvergen til fange. Bran likte 
for så vidt den lille mannen, men navnet Lannister sendte likevel gys-
ninger gjennom kroppen hans. Det var noe ved Lannister-familien, 
noe han burde huske, men hver gang han prøvde å tenke på det, ble 
han svimmel og magen hard som stein. Robb tilbrakte resten av den 
dagen bak låste dører med mester Luwin, !eon Greyjoy og Hallis 
Mollen. Etterpå ble ryttere sendt ut på raske hester, og de bar med seg 
Robbs ordrer gjennom det nordlige riket.

Bran hadde hørt snakk om Cailins dike, den eldgamle festningen 
De første menn hadde bygd på toppen av Nakken. Ingen fortalte ham 
hva som var i ferd med å skje, men han visste at det ikke var bra.

Og nå, nok en ravn med nok en beskjed. Bran klamret seg til 
håpet. «Kom den fra mor? Kommer hun hjem?»
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«Beskjeden var fra Alyn i Kongshavn. Jory Cassel er død. Det er 
også Wyl og Heward. Drept av Kongefelleren.» Robb vendte ansik-
tet mot himmelen, og snø#akene smeltet på kinnene hans. «Måtte 
gudene gi dem fred.»

Bran visste ikke hva han skulle si. Det føltes som om noen hadde 
slått ham. Jory hadde vært vaktkaptein i Vinterfall siden før Bran ble 
født. «Drepte de Jory?» Han husket alle gangene Jory hadde jaget 
ham over takene. Han kunne se ham for seg, strenende over borg-
gården i rustning eller sittende på sin faste plass i Gildehallen, leende 
og spøkende mens han spiste. «Men hvorfor ville noen drepe Jory?»

Robb ristet sorgtungt på hodet, smerten var tydelig i øynene hans 
nå. «Jeg vet ikke, og … Bran, det er ikke det verste. Far havnet under 
en fallende hest i kampen. Alyn skriver at beinet hans er knust, og 
… mester Pycelle har gitt ham valmuemelk, men de vet ikke når … 
når han …» Lyden av hester &kk ham til å kikke nedover veien, der 
!eon og vaktene kom ridende. «Når han vil våkne,» avsluttet Robb. 
Han la hånden på sverdhjaltet og fortsatte med lord Robbs høytide-
lige stemme. «Bran, jeg lover deg, uansett hva som skjer, vil ikke dette 
bli glemt.»

Noe i stemmen hans gjorde Bran enda reddere. «Hva har du tenkt 
å gjøre?» spurte han idet !eon Greyjoy nådde frem til dem.

«!eon mener jeg bør samle vasallene,» sa Robb.
«Blod for blod.» For en gangs skyld smilte ikke Greyjoy. Det 

tynne, mørke ansiktet så sultent ut, og det svarte håret hang foran 
øynene hans.

«Bare en lord kan kalle sammen vasallene,» sa Bran mens snøen 
dalte ned rundt dem.

«Men hvis din far dør,» sa !eon, «er Robb lord av Vinterfall.»
«Han kommer ikke til å dø,» brølte Bran mot ham.
Robb tok hånden hans. «Han kommer ikke til å dø, ikke far,» sa 

han rolig. «Men … nords ære hviler i mine hender nå. Da vår edle far 
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dro sørover, ba han meg være sterk for deg og Rickon. Jeg er nesten 
voksen nå, Bran.»

Bran skalv. «Jeg skulle ønske at mor kom tilbake,» sa han mismo-
dig. Han så etter mester Luwin; eselet hans kunne skimtes i det "erne 
der det kom traskende over en åskam. «Sier mester Luwin også at du 
bør samle vasallene?»

«Mesteren er like tafatt som en gammel kjerring,» sa !eon.
«Men far lytter alltid til hans råd,» minnet Bran broren om, «og 

det gjør også mor.»
«Jeg lytter til ham,» insisterte Robb. «Jeg lytter til alle.»
Gleden Bran hadde kjent under rideturen, var forsvunnet, smeltet 

vekk som snø#akene på ansiktet hans. For ikke lenge siden ville tan-
ken på at Robb skulle tilkalle vasallene og gå til krig, fylt ham med 
spenning, men nå følte han bare frykt. «Kan vi dra hjem?» sa han. 
«Jeg fryser.» Robb kikket seg rundt. «Vi må &nne ulvene. Orker du 
et stykke til?»

«Jeg kan holde ut like lenge som deg.» Mester Luwin hadde 
advart ham mot å dra for langt, i tilfelle gnagsår, men Bran ville ikke 
erkjenne noen svakheter foran broren sin. Han var lei av at alle laget 
så mye styr og spurte ham om hvordan han hadde det.

«La oss jage jegerne,» sa Robb. Side om side førte de hestene av 
Kongsveien og inn i ulveskogen. !eon holdt igjen hesten sin og 
fulgte etter på avstand mens han pratet og spøkte med vaktene.

Det var &nt i skogen under trærne. Bran lot Danser skritte rolig 
mens han holdt lett i tømmene og så seg rundt. Han kjente denne 
skogen, men han hadde vært bundet til sengen i Vinterfall så lenge 
at det føltes som om han så den for første gang. Luktene fylte nesen 
hans: den skarpe, friske du%en av barnåler, lukten av råtnende løv på 
bakken, den svake eimen av dyr og "erne bål. Han så et svart ekorn 
som løp over de snødekkede greinene til en gammel eik, og stoppet 
for å se på det sølvaktige spindelvevet til en edderkopp. !eon og de 
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andre sakket lengre og lengre etter, helt til Bran ikke lenger kunne 
høre dem. Foran seg hørte han lyden av rennende vann. Den ble høy-
ere og høyere til de nådde bekken. Tårer sved i øynene hans.

«Bran?» spurte Robb. «Hva er i veien?»
Bran ristet på hodet. «Jeg bare husket på noe,» sa han. «Jory tok 

oss med hit for å &ske etter ørret en gang. Du, jeg og Jon. Husker du 
det?»

«Jeg husker det,» sa Robb. Stemmen hans var lav og trist.
«Jeg &kk ingenting,» sa Bran, «men Jon ga meg &sken sin på turen 

tilbake til Vinterfall. Tror du vi noen gang får se Jon igjen?»
«Vi møtte jo onkel Benjen da kongen kom på besøk,» sa Robb. 

«Jon vil også komme på besøk, bare vent og se.»
Bekken gikk stor og rask. Robb steg av hesten og leide den over 

vadestedet. På det dypeste rakk vannet ham til lårene. Han bant fast 
hesten til en grein på den andre siden og vasset tilbake for å hente 
Bran og Danser. Strømmen bruste rundt røtter og steiner, og Bran 
kjente dråper av det iskalde vannet som tra$ ansiktet hans mens 
Robb førte ham over. Det &kk ham til å smile. I et øyeblikk følte han 
seg sterk og hel igjen. Han så opp i trærne og drømte at han klatret i 
dem, helt opp til toppen, med hele skogen under seg.

De var kommet til den andre siden da de hørte ulingen, et langt, 
stigende ul som kom gjennom skogen som en iskald vind. Bran lø%et 
hodet for å høre bedre. «Sommer,» sa han. Ikke før hadde han sagt 
det, så føyet en ny uling seg til den første.

«De har drept noe,» sa Robb mens han steg opp på hesten. «Det 
er best jeg drar og henter dem. Vent her, !eon og de andre kommer 
snart.»

«Jeg vil bli med deg,» sa Bran.
«Jeg &nner dem raskere hvis jeg drar alene.» Robb satte hælene i 

vallaken og forsvant inn i skogen.
Så snart han var borte, virket det som om skogen kom nærmere. 
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Snøen falt tettere nå. Der den tra$ bakken, smeltet den, men rundt 
ham var steiner, røtter og greiner dekket med et tynt lag av hvitt. 
Mens han ventet, ble han klar over hvor ukomfortabel han følte seg. 
Han hadde ingen følelse i beina, som hang ubrukelige i stigbøylene, 
men remmene over brystet var stramme og gnaget seg inn i huden. 
Snøen hadde smeltet seg gjennom hanskene, og hendene hans sved i 
kulden. Han lurte på hva som oppholdt !eon, mester Luwin, Joseth 
og resten av følget.

Da han hørte noen tråkke i løvet, brukte Bran remmene til å snu 
Danser. Han forventet å se vennene sine, men de lurvete mennene 
som trådte frem på bekkens bredd, var fremmede.

«God dag til dere,» sa han nervøst. Bare ved et øyekast forsto han 
at de verken var jegere eller bønder. Han ble plutselig klar over hvor 
overdådig han var kledd. Jakken hans var av ny, mørkegrå ull med 
sølvknapper, og en stor sølvbrosje festet pelskappen til skuldrene. 
Støvlene og hanskene hadde også pelskanter.

«Helt alene eller?» sa den største av dem, en skallet mann med et 
råbarket, værbitt ansikt. «Gått seg bort i Ulveskogen. Stakkars gutt.»

«Jeg har ikke gått meg bort.» Bran likte ikke måten fremmedka-
rene så på ham på. Han talte &re, men da han snudde seg, så han to til 
bak seg. «Broren min red av sted for noen sekunder siden, og vaktene 
mine kommer straks.»

«Vaktene dine? Sier du det?» sa en annen mann. Grå skjeggstub-
ber dekket det magre ansiktet hans. «Og hva vokter de, da, min lille 
lord? Er det en sølvbrosje jeg ser på kappen din?»

«Vakker,» sa en kvinne. Hun så knapt nok ut som en kvinne; høy 
og tynn, med det samme harde ansiktet som de andre, håret var 
skjult under en skålformet halvhjelm. Spydet hun bar, var to og en 
halv meter svart eik med rusten spiss.

«La oss ta en titt,» sa den store, skallede mannen.
Bran kikket nervøst på ham. Klærne hans var møkkete og hang 
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i laser. De var lappet sammen med brunt her, blått der og mørke-
grønt et annet sted og falmet overalt ellers til grått. En gang hadde 
kappen hans kanskje vært svart. Mannen med de grå skjeggstubbene 
var også kledd i svarte &ller, så han. Plutselig kom han til å tenke på 
edbryteren hans far hadde kappet hodet av den dagen de hadde fun-
net vargvalpene. Han hadde også vært kledd i svart. Far hadde sagt at 
han var en desertør fra Nattevakten. Ingen mann er mer farlig, husket 
han at lord Eddard sa. Desertøren vet at livet hans er over hvis han blir 
tatt, så han vil ikke sky noen forbrytelse, uansett hvor skammelig eller 
grusom den er.

«Brosjen, gutt,» sa den store mannen og holdt frem hånden.
«Vi tar hesten også,» sa en annen av dem, en kvinne som var 

lavere enn Robb, med et bredt, #att ansikt og stritt gult hår. «Kom 
deg ned, og vær kjapp.» En kniv fant veien til hånden hennes, eggen 
var taggete som en sag.

«Nei,» sa Bran, «jeg kan ikke …»
Den store mannen tok tak i tømmene før Bran rakk å galoppere 

bort. «Det kan du, lille lord … og det skal du, hvis du vet hva som er 
best for deg.»

«Stiv, se hvordan han er spent fast.» Den høye kvinnen pekte med 
spydet. «Kanskje han faktisk forteller sannheten?»

«Spent fast?» sa Stiv. Han dro en dolk opp fra beltet. «Det &nnes 
måter å løsne opp stropper på.»

«Er du en krøpling?» spurte den stutte kvinnen.
Bran ble rasende. «Jeg er Brandon Stark av Vinterfall, og du bør 

slippe hesten min, ellers skal jeg få dere alle drept!»
Mannen med de grå skjeggstubbene begynte å le.
«Gutten er en Stark, det er det ingen tvil om. Bare en Stark er dum 

nok til å true der de smarte trygler.»
«Kutt av ham pikken og stapp den i kje%en hans,» foreslo den 

stutte kvinnen. «Det burde stoppe kje%en på ham.»

Kampen om jerntronen.indd   24 08.08.11   14.19



BR A N 25

«Du er like dum som du er stygg, Hali,» sa den høye kvinnen. 
«Gutten er ikke verdt noe død, men i live … ved gudene, tenk deg 
hva Mance ville gitt for å ha Benjen Starks eget blod som gissel!»

«Til helvete med Mance,» svor den store mannen. «Vil du dra til-
bake dit, Osha? Er du så dum? Tror du De hvite vandrerne bryr seg 
om hvorvidt du har et gissel?» Han snudde seg tilbake mot Bran og 
kuttet remmene rundt lårene hans. Læret delte seg med et sukk.

Hugget var kjapt og uforsiktig, og det bet dypt. Bran kikket ned 
og så den bleke huden der buksen hans var blitt #erret. Så begynte 
blodet å #yte. Han stirret mens den røde #ekken vokste. Han følte 
seg nesten svimmel, merkelig fraværende; han hadde ikke følt noen 
smerte. Den store mannen gryntet overrasket.

«Legg ned våpnene nå, og jeg lover dere en rask og smerteløs 
død,» ropte Robb.

Bran så opp i et desperat håp, og der sto han. Stemmen hans brast 
og svekket de bydende ordene. Han satt i salen, en blodig elgskrott lå 
slengt bak ham på hesten, og han hadde sverdet i hånden.

«Broren,» sa mannen med de grå skjeggstubbene.
«Han er en he%ig en, han der,» hånet den korte kvinnen. Hali, 

kalte de henne. «Har du tenkt å slåss mot oss, pjokken?»
«Ikke vær dum, gutt, du er én mot seks.» Den høye kvinnen, 

Osha, senket spydet. «Kom deg av hesten, og kast fra deg sverdet. 
Vi takker deg for hestene og byttet. Så snart vi får det, kan du og din 
bror dra av sted.»

Robb plystret. De hørte en svak lyd av poter over vått løv. Buskaset 
delte seg, de lave greinene ristet av seg snøen, og ut av det grønne kom 
Sommer og Gråvind. Sommer snuste i lu%en og begynte å knurre.

«Ulver,» gispet Hali.
«Vintervarger,» sa Bran. De var fortsatt bare ungdyr, selv om de 

var like store som hvilken som helst ulv. Men forskjellen var lett å 
se hvis du visste hva du lette etter. Mester Luwin og kennelmester 
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Farlen hadde lært ham det. En vintervarg hadde større hode og len-
gre bein i forhold til kroppen, og snuten og kjeven var tynnere og 
mer fremtredende. Det var noe magert og skrekkinngytende over 
dem der de sto knurrende i den fallende snøen. Bran så ferskt blod 
på Gråvinds snute.

«Bikkjer,» sa den skallede mannen med forakt i stemmen. «Men 
jeg har hørt at det ikke &nnes noe bedre enn en ulveskinnskappe å 
varme seg med en kald natt.» Han pekte på dem. «Ta dem.»

Robb ropte «Vinterfall!» og sparket i hesten. Vallaken stupte ned 
i bekkefaret mens de &llete mennene samlet seg. En mann med øks 
gikk til angrep, skrikende og uforsiktig. Robbs sverd tra$ ham midt i 
ansiktet med et kvalmende knas, og blodet begynte å sprute. Mannen 
med de grå skjeggstubbene prøvde å få fatt i tømmene, og i et lite 
sekund hadde han dem … og så var plutselig Gråvind over ham. 
Mannen falt bakover i bekken med et plask og et brøl. Han fektet vilt 
med kniven idet hodet hans dukket under. Vintervargen stupte etter 
ham, og det hvite vannet ble farget rødt der de forsvant.

Robb og Osha utvekslet slag midtstrøms. Det lange spydet hennes 
var en stålhodet slange, som hugget mot brystet hans en, to, tre gan-
ger, men Robb parerte hvert stikk med langsverdet og slo spydspis-
sen til side. Ved det "erde eller femte støtet mistet den høye kvinnen 
balansen, bare i et lite sekund. Robb rykket i tømmene og red henne 
ned.

En meter unna hoppet Sommer inn i kampen og glefset etter 
Hali. Kniven bet ulven i siden. Sommer trakk seg tilbake, knurret 
og angrep igjen. Denne gangen låste kjeven seg rundt leggen hen-
nes. Med begge hendene på kniven hugget den lille kvinnen nedover, 
men det virket som vintervargen merket at kniven kom. I et øyeblikk 
slapp han grepet, med kje%en full av ull, blod og kjøtt. Da Hali snu-
blet og falt, var Sommer over henne igjen og slo henne over ende 
mens tennene rev magen hennes åpen.
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Den sjette mannen stakk av fra blodbadet … men han kom ikke 
langt. Mens han strevde seg opp på den andre bredden, kom Gråvind 
opp av elven, dryppende våt. Han ristet av seg vannet og bykset etter 
den #yktende mannen. Med ett enkelt bitt røsket han ut hælsenen 
før han gikk etter strupen idet den hylende mannen skled ned mot 
vannet igjen.

Og så var det ingen igjen bortsett den store mannen, Stiv. Han 
hugget etter brystremmene til Bran og dro i armen hans. Plutselig 
falt Bran og ble liggende i en haug på bakken, med ett bein under seg 
og det andre i bekken. Han kjente ikke kulden fra vannet. Derimot 
følte han det kalde stålet da Stiv la dolken mot strupen hans. «Trekk 
deg tilbake,» advarte mannen, «eller så kutter jeg halsen på ham, jeg 
sverger.»

Robb dro i tømmene til hesten og pustet tungt. Raseriet forlot 
øynene hans, og sverdarmen sank. Og i det øyeblikket så Bran alt. 
Sommer rev Hali i &llebiter og dro glinsende, blå slanger ut av magen 
hennes. Øynene hennes var vide og stirrende. Bran visste ikke om 
hun fortsatt var i live. Mannen med det grå skjegget og mannen 
med øksen lå urørlige, men Osha lå på knær og kravlet mot spydet. 
Gråvind beveget seg mot henne, dryppende våt. «Kall ham tilbake», 
ropte den store mannen. «Kall dem begge tilbake, eller så dør krøp-
lingen nå!»

«Gråvind, Sommer, på plass,» sa Robb.
Vintervargene stoppet og snudde seg mot ham. Gråvind gikk mot 

Robb, men Sommer ble der han var, med øynene festet til Bran og 
mannen bak ham. Han knurret. Snuten var våt og rød, men øynene 
brant.

Osha brukte enden av spydet til å komme seg på beina. Blod sivet 
ut av et sår på overarmen der Robb hadde kuttet henne. Bran så  
svetten som rant nedover den store mannens ansikt. Stiv var like 
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redd som han selv, innså han. «Starks,» mumlet mannen, «forban-
nede Starks.»

Han hevet stemmen. «Osha, drep vargene, og ta sverdet hans.»
«Drep dem selv,» svarte hun. «Jeg nærmer meg ikke de mon-

strene.»
I et øyeblikk var Stiv i villrede. Hånden hans skalv; Bran kjente 

blodet sildre der kniven bet seg inn i halsen. Stanken av mannen fylte 
neseborene hans; han luktet av frykt. «Du,» ropte han til Robb. «Har 
du et navn?»

«Jeg er Robb Stark, arving til Vinterfall.»
«Og dette er din bror?»
«Ja.»
«Vil du at han skal leve, gjør du som jeg sier. Kom deg av hesten.»
Robb nølte et lite øyeblikk. Så steg han sakte og bestemt av hesten 

og sto med sverdet i hånden.
«Og nå skal du drepe ulvene.»
Robb rørte seg ikke.
«Gjør det! Ulvene eller gutten.»
«Nei!» skrek Bran. Hvis Robb gjorde som han ble bedt om, ville 

Stiv drepe dem begge uansett med en gang ulvene var døde.
Den skallede mannen tok tak i håret hans og vred det rundt til 

Bran hulket i smerte. «Du holder kje%, krøpling, skjønner du?» Han 
dro hardere. «Skjønner du?»

Et lavt thrum kom fra skogen bak dem. Stiv gispet da femten cen-
timeter av en sylskarp, bredspisset pil eksploderte ut av brystet hans. 
Pilen var skinnende rød, som om den var blitt malt i blod.

Dolken falt fra Brans hals. Den store mannen svaiet litt før han 
kollapset med "eset først ned i bekken. Pilen knakk under ham. Bran 
så hvordan livet hans svant ut i vannet.

Osha kikket seg rundt mens fars vakter kom til syne mellom 
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trærne med våpen i hendene. Hun kastet fra seg spydet. «Vis nåde, 
min herre,» ropte hun mot Robb.

Vaktene hadde et merkelig, blekt uttrykk i ansiktet der de betrak-
tet blodbadet foran seg. De så usikkert på ulvene, og da Sommer gikk 
tilbake til liket av Hali for å spise, slapp Joseth kniven og løp mot 
skogen for å spy. Selv mester Luwin virket sjokkert da han kom ut av 
skogen, men bare i et lite øyeblikk. Så ristet han på hodet og vadet 
over bekken til der Bran lå. «Er du skadet?»

«Han kuttet meg i låret,» sa Bran, «men jeg kjente ingenting.»
Mens mesteren knelte for å se nærmere på såret, vendte Bran blik-

ket en annen vei. !eon Greyjoy sto ved et voktertre med buen i 
hånden. Han smilte som vanlig. Et halvt dusin piler var stukket ned 
i den myke jorden foran ham, men det hadde bare trengtes én. «En 
død &ende er et vakkert skue,» sa han.

«Jon har alltid sagt at du er en idiot, Greyjoy,» sa Robb høyt. «Jeg 
burde lenke deg fast i borggården og la Bran øve med buen på deg.»

«Du burde heller takke meg for at jeg reddet din brors liv.»
«Og hva om du hadde bommet?» sa Robb. «Hva om du bare 

hadde skadet ham? Hva om du hadde fått hånden hans til å rykke, 
eller om du tra$ Bran isteden? For alt du visste, kunne mannen hatt 
brystplate; alt du kunne se, var baksiden av kappen hans. Hva ville 
skjedd med broren min da? Tenkte du på dét, Greyjoy?»

!eons smil var forsvunnet. Han trakk mutt på skuldrene og 
begynte å dra pilene opp fra jorden, én etter én.

Robb snudde seg mot soldatene. «Og hvor var dere?» spurte han. 
«Jeg var sikker på at dere var rett bak oss.»

Mennene kikket skyldig på hverandre. «Vi var på vei, min herre,» 
sa Quent, den yngste av dem; skjegget hans var mykt, brunt dun. 
«Det var bare at vi først ventet på mester Luwin og eselet, og så, vel, 
det var …» Han kikket bort på !eon før han vendte blikket skam-
fullt ned i bakken.
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«Jeg så en kalkun,» sa !eon, tydelig irritert over spørsmålene. 
«Hvordan kunne jeg vite at du kom til å forlate gutten?»

Robb snudde seg for å se på !eon igjen. Bran hadde aldri sett 
ham så sint, men likevel sa han ingenting. Til slutt knelte han ved 
mester Luwin. «Hvor hardt skadet er min bror?»

«Det er bare en skramme,» sa mesteren. Han vætet et tøystykke 
i bekken for å rense såret. «To av dem bærer svart,» sa han til Robb 
mens han stelte såret.

Robb kikket bort på Stiv, som lå i vannet; den svarte kappen beve-
get seg i takt med strømmen. «Desertører fra Nattevakten,» sa han 
dystert. «De må ha vært idioter siden de våget seg så nær Vinterfall.»

«Idioti og desperasjon kan være vanskelige å skille,» sa mester 
Luwin.

«Skal vi begrave dem, min herre?» spurte Quent.
«De ville ikke ha begravet oss,» sa Robb. «Hugg av dem hodet, så 

sender vi dem tilbake til Muren. La resten ligge til ravnene.»
«Hva med hun der?» Quent pekte på Osha.
Robb gikk bort til henne. Hun var et hode høyere enn ham, men 

hun falt på kne straks han så på henne. «La meg beholde livet, min 
herre, og jeg er Deres.»

«Tjene meg? Hvilken nytte har jeg av en edsbryter?»
«Jeg brøt ingen ed. Stiv og Wallen #yktet fra Muren, ikke jeg. De 

svarte ravnene har ikke bruk for kvinner.»
!eon Greyjoy slentret mot dem. «Gi henne til ulvene,» sa han til 

Robb. Kvinnens øyne gikk til restene av Hali, før de engstelig vendte 
mot bakken igjen. Hun skalv. Til og med vaktene virket uvel av for-
slaget.

«Hun er kvinne,» sa Robb.
«En skræling,» sa Bran. «Hun sa de burde holde meg i live så de 

kunne ta meg med til Mance Rayder.»
«Hva heter du?» spurte Robb henne.
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«Osha, min herre,» mumlet hun surt.
Mester Luwin reiste seg. «Vi burde avhøre henne.»
Bran kunne se lettelsen i brorens ansikt. «Som du vil, mester. 

Wayn, bind hendene hennes. Hun blir med oss tilbake til Vinterfall 
… og sannhetene hun gir oss, vil bestemme hennes skjebne.»
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