Notikumu laiks: kuršu brīvības karš ap 1243.g.
Kaujā ar vāciešiem, kurši cietuši sakāvi, viņu pils ir ieņemta un ir daudzi kritušie. Indulis (Kuršu
virsaitis) lūdz Krīva palīdzību, lai glābtu savu tautu. Viņam tuvojas bruņinieks, sākas cīņa. Noraujot
bruņinieka sejas masku, Indulis atklāj, ka cīnījies ar sievieti – Āriju (Kuldīgas pils vācu komptura
meitu). Abos mostas jūtas.
Ierodas Vizbulīte (meitene kalpone) un Uģis (Induļa bruņnesis), kuri aizved ievainoto Induli. Kaujas
vietā ir ieradušās kūru sievas un meitas, kuras uzbrūk Ārijai, vēloties atriebt savu vīru un dēlu nāvi.
Viņu vidū ir arī Svaista (leišu jaunava), kura nozog Ārijas gredzenu. Uzbrukumus pārtrauc Lengvina
ierašanās, kurš saņem Āriju gūstā.
Lengvins nodod ievainoto Āriju vecās burves Tušes rokās, kura veic rituālu, lai sagatavotu Āriju
sadedzināšanai. Ārija sapnī redz savu māti, bet pamostoties saprot, ka tā bijusi Tuše.
Ieraugot telpā sarkanu kleitu, Vizbulīte saprot, ka Ārija tiks ziedota, viņa cenšas pretoties, bet
Lengvins viņai piedraud. Ierodas Indulis un Uģis, viņus sagaida Pudiķis.
Pudiķim, kurš Indulim ir tēva vietā, izdodas Induli pārliecināt, ka atšķirīgās ticības dēļ viņš nekad
nevarēs būt kopā ar Āriju un ka viņa jāatstāj lietuviešiem.
Indulis cenšas pārliecināt Āriju, ka viņi ir pārāk atšķirīgi, lai būtu kopā. Ārija parāda viņam sarkano
kleitu un atzīstas, ka tādā gadījumā ir gatava mirt. Pa to laiku Embūtē vācieši un Berneks (Ārijas
tēvs) pārdzīvo Ārijas pazušanu. Uģis un Pudiķis paziņo par Mintauta (Leišu kunigaikstis) ierašanos.
Mintauts novērtē Ārijas skaistumu, Ārija neatzīst Mintautu. Tiek atvests vecais Valters (vācu
kareivis), kurš cenšas izpirkt Āriju no gūsta, taču Mintauts pavēl viņu sadedzināt. Mintauts piedāvā
Indulim atteikties no Ārijas un atzīt viņa varu, savukārt par sievu apņemt Lengvina skaisto meitu
Aldu. Indulis aizvaino lietuviešus, atsakoties no viņu piedāvājuma. Tiek ievesta Ārija, tērpta sarkanā
kleitā – gatava sadedzināšanai. Rituāla laikā Ārija saprot, ka drīz mirs, bet Indulim izdodas viņu
izglābt.
Indulis atved Āriju atpakaļ pie tēva, bet pats grib doties prom. Ārija cenšas samierināt Induli un
Berneku, jo viņa mīl abus. Indulis pretojas izlīgumam, jo saprot, ka, lai būtu kopā ar Āriju, viņam
jākristās. Mīlestība izrādās stiprāka, un viņš piekāpjas Ārijai.
Embūtes pilī sākas kristīšanas ceremonija un kāzu mielasts. Berneks pavēl visiem līksmoties,
ignorējot tuvojošos lietuviešu karaspēku. Kuno (vācu bruņinieks) nepārtraukti kacina Induli, jo pats ir
nolūkojis Āriju. Tiek ievesta gūstekne. Ārija viņā atpazīst Svaistu, kura viņu apvainojusi mežā.
Indulis lūdz Āriju apžēlot nabaga sievieti, bet Ārija ir vēsa pret Svaistas ciešanām. Svaistu cenšas
nokristīt, viņa tam pretojas un zaimo kristīgo ticību. Indulim izdodas atbrīvot gūstekni. Kuno
niknuma izvirdumā pret Induli nejauši nogalina Uģi.
Bēdu sagrauztais Indulis pamet Embūtes pili ar mirušo Uģi uz rokām. Tajā pat laikā Berneks cenšas
mierināt meitu un lūdz viņu aizmirst savu vīru. Ārija atceras, kā tēvs izturējies pret māti, un nespēj
viņam to piedot. Vizbulīte pārliecina Āriju, ka viņa vajadzīga Indulim. Pretēji tēva gribai, Ārija
pieņem lēmumu pamest mājas un doties uz mežu, lai atrastu Induli. Berneks notiekošajā vaino
Vizbulīti un pavēl Kuno viņu nogalināt.

Lietuviešu pulks ar Mintautu priekšgalā iekaro līdzās esošās zemes – neviens nevar viņus apturēt.
Indulis ierodas Vilku gravā, viņu ir pārņēmusi nožēla, viņš lūdz piedošanu saviem dieviem un tautai,
kuras dēļ ir gatavs atdot dzīvību. Indulis ziedo mirušo Uģi Krīvam, bet Krīvs viņam paziņo – nevajag
sērot par mirušajiem, ir jāglābj sava tauta un jāizbeidz asiņainais karš. Jods, kurš pieņēmis Induļa
nožēlu, dod viņam spēku uzvarēt lietuviešus.
Pēc grūtās cīņas nespēcīgo Induli atrod Pudiķis. Viņš priecājas, ka dēls ir dzīvs. Mežā ierodas arī
Ārija. Viņa vēlas atkal būt kopā ar vīru. Pudiķis saprot, ka, esot blakus viņai, Indulis nevarēs būt
kuršu vadonis. Savukārt Berneks, redzot, ka Ārija atradusi Induli, cenšas atturēt meitu. Pudiķis un
Berneks cenšas viņus izšķirt, nevēloties pieļaut abu savienību, taču viņus apsteidz Pērkons. Indulis un
Ārija mirst.
Tēvi nespēj noticēt notikušajam. Ierodas arī sakautais Mintauts. Pudiķis, Berneks un Mintauts – triju
tautu vadoņi stāv viens otram blakus, taču savu ambīciju dēļ tā arī nespēj apvienoties.

