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RYGJAFYLKE

Eivor,  
o que vamos 

fazer?

Você ainda 
pergunta?

Os  
desgraçados 

de Kjotve estão 
massacrando o  
povo de meu pai.
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Vamos 
massacrá-los 

também.
Vamos dar  

um passo para trás, 
sim, Eivor? Vários 
passos para trás.

Esta vila fica na  
fronteira das terras 

do Rei Styrbjorn. 
Tecnicamente, os 

aldeões não se curvaram 
diante de seu pai.

Então,  
resgatá-los lhes 
dará motivos para 
jurar fidelidade. 

Tudo 
pronto, 
Tora?

Você me conhece, Eivor. 
Sempre pronto para 
colocar a corta- 

-osso para trabalhar.  
E, por mais que eu  
odeie admitir, Dag  

tem razão.

Não precisa 
ficar tão 
surpreso.

Não se preocupe.  
Tenho certeza de que não 
acontecerá novamente.

Estamos em  
menor número,  

pelo menos três 
para um.

Já vi 
situações 

piores.

Só dos 
mortos.
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Não tenho 
medo de 
morrer.

E nós não sabemos? Mas se 
tivermos que fazer isso, que 
tal um pouco de estratégia? 

Lembra?

Você tem um plano, 
Bafo de Bosta?

Só estou pensando no 
que Sigurd faria se 

estivesse aqui.

Meu irmão não 
está aqui. Nós 

estamos.

Sim, mas, se estivesse,  
ELE aconselharia discrição  

em vez de suicídio.

O que você sugere? Simples… Tora, vá até aquele 
cercado e faça o seu melhor. 

Comece uma confusão…

Para atrair 
os homens de 

Kjotve...
Eivor e eu 

atacaremos 
enquanto eles 
correm para 
matar você.

Parece uma 
maneira ótima de 

ser morto.

Sabia que 
você ia 

adorar. Eivor, 
e você?

Eivor?

 Onde ela 
está?

Onde 
você 
acha?

Pelas bolas 
de Fenrir–
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Essa garota 
vai ser a nossa 

morte.

Destrua essas 
cabanas se 
precisar.

Deve haver 
algo aqui.

HHKHHK

Ah realmente, 
tem algo aqui–

Eu! 
Quem é o 
próximo?
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Vamos parecer 
covardes se não 
entrarmos depois 

dela, certo?
Certo.

E Styrbjorn nunca  
vai nos perdoar  
se ela acabar  

morrendo. Não.

Já era a 
discrição…
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Trilha de Dniester — Bulgária

Deuses, sinto 
falta de Sigurd.

Posso te 
ajudar, 

forasteiro?

Você é o 
ferreiro que 
eles chamam 

de Tekin?

Sim, sou 
eu.

Então, 
cheguei ao 

lugar certo.

Você precisa 
de uma espada, 

correto? Sim, por 
Asgard, mas 

não qualquer 
espada.

Desejo uma  
lâmina digna de Brokkr,  
o ferreiro dos deuses.  
Uma lâmina que cantaria 

minha glória.

Uma lâmina 
de aço de 
cadinho.

Uma lâmina 
como 
esta?

Sim!  
Estou vendo 

que as histórias 
sobre você são 

verdadeiras. 

Me diga,  
qual é o nome  

dela? Toda boa 
espada deve  
ter um nome.
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O nome dela é 
Vingança… E ela 
nunca será sua, 

bárbaro.
O quê? Não estou 

entendendo.

Por que deveria ser  
você? Ela foi feita como 
presente para meu irmão.  

Um homem pacífico.  
Um homem dedicado.  

Não merecia ter morrido.

Como ele 
morreu?

Assassinado 
por causa 

de suas 
sedas…

… assassinado  
por um norueguês 

sedento por sangue, 
como você!

Rezei por vingança, e 
os espíritos ouviram meu 
apelo. Que seus nomes 

sejam louvados.

Primeiro, 
tomaremos suas 
armas; depois, 

sua vida.
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É uma 
pena.  

Seu nome 
teria sido 

homenageado.

Agora, será 
esquecido.

GRRK 

AAAAAH!

De qualquer 
maneira, sua 
coragem é 
admirável,  
velhote.

Assim como 
sua sede de 

vingança.

O luto é 
um fardo 
terrível…

AA!

Como bem 
saberão seus 

parentes.
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Sigurd?
Um típico Knud:  

sempre avançando  
para a batalha  
assim que as  

Valquírias voam.

Cuidado, primo. Eu 
poderia arrancar 

sua língua por 
 dizer isso.

Pode tentar.  
Minha espada  
nova precisa  
de sangue.

Ela é uma 
beleza. De fato, 

ela é.

Talvez eu deva 
testar seu aço 

nesse fedelho…

P-Por favor 
não me mate. Eu 
posso ajudar 

você.

Duvido. Temos 
todas as 

armas de que 
precisamos.

Sim, mas você 
sabe onde pode 

usá-las?

Você quer riquezas? 
Tesouros? Posso te mostrar 

onde os encontrar,  
e você será o homem mais  

rico que existe.

Ouviu isso, 
primo? O homem 
mais rico que 

existe?  

Ah, se minha 
irmã estivesse 

aqui…
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Ela estaria vivendo seu 
melhor momento!

RRRGH!  
Isso é muito 

fácil!

UGH

Fácil?

Só estamos 
começando.

Você não tem 
ideia de com quem 

está lidando.

Ah, é?

HH!
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Parece-me 
que esta é a 
fedelha de 
Styrbjorn.

Desculpe.  
Eu esqueci. Você 
não é realmente 

dele, não é?  

Kjotve 
 contou-me tudo 

sobre você.

Como ele invadiu 
sua vila.  

Matou seu pai–

Enquanto aquele 
filho de um rato 
implorava por 
misericórdia!

Então, o 
que vai ser, 

Eivor?  
 

Vai se levantar e 
lutar ou morrer 
como seu pai?

Como um 
covarde.

Eu  
nunca vou 
morrer de 
joelhos…
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Diferente 
de você!

Eivor! 
Você está 

ferida!

Estou viva.  
E isso é tudo o 

que importa. AAA!  
AAA!

Sua cadela órfã… Me 
 mande para Valhalla…  

Vou beber com  
o Pai-de-Todos 

esta noite.

Não pela 
minha espada.

Você não é 
digno de beber 
o mijo de Odin.

Não! Você  
não pode me  

deixar assim…  
Me mande para o 
grande salão!  

Me mande  
para o grande 

salão!
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Onde está 
Dag?

Provando seu valor… 
pela primeira vez.

Ha! Você luta 
como uma 
velhota. Isso foi 

engraçado–

AAA! Você grita 
mais que um 

javali preso!

Taras, 
corra!

Não! Eu  
preciso ajudar 

Roscoe.

Dag!

Hel os levará… 
esses malditos 

covardes.

Quem 
precisa 
de Hel?
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