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Marianne Slot Det er den unge, kristne munk, Hannibal, der fortæller Hauge, at hans far, Styrbjørn, er blevet
dræbt under det blodige overfald på deres by. Det bliver starten på et livslangt venskab, men giver også

Hauge anledning til at undres over den mærkelige nye gud, som Hannibal fortæller om. Da Hauges far skal
gravlægges, sådan som det er skik for en høvding, er det den stumme trællepige, Astrid, der får den ære at
skulle følge sin herre i graven. Det prøver Hauge at forhindre, fordi Astrid har "fortalt" ham noget… Under

Styrbjørns gravlæggelse lover Hauges mor, Åsa, sin afdøde mand, at Hauge vil hævne sin far, når den rette tid
kommer. Hannibal og den ældre, strenge munk, Peter, skal videre på deres færd, men Hannibal lover Hauge at

komme igen. Da de er taget af sted, får Hauge en overraskelse…
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