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Slot Det er vinteren efter hævntogtet. Hannibal og Edwina er stadig i byen. Edwina sammen med sin
tjenestepige, Hilda og dennes lille dreng, Olav. Hauge redder de to unge kvinder og Olav efter en lavine i

fjeldet. Og da den sidste sne er væk, kan han fortælle sin mor, Åsa, at han skal giftes med den kristne Edwina.
Brylluppet bliver holdt, som det hører sig til, med ofring af dyr til guderne og stor fest i flere dage. En af den
dræbte Svens mænd, Vagn, prøver at ødelægge festen, men bliver sendt bort. Et par måneder efter brylluppet
tager tre skibe på handelstogt til Island, hvor Hauge handler sig til nogle hvalrostænder, som han vil sælge
igen i Hedeby. Efter et dramatisk opgør i Røgviken kommer skibene på vej mod Hedeby ud i stormvejr, og
Vagns skib forliser ved Færøerne. I Hedeby får de både gjort gode handler og mødt mærkelige folk fra fjerne

lande. Da de omsider vender hjem, venter der Hauge mere end én overraskelse…
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