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 อัคคีและโลหิต  หรือ  Fire  &  Blood  ของจอร์จ  อาร์.  อาร์.  

มาร์ติน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวสเทอรอส  ๓๐๐  ปี ก่อนเหตุการณ์ 

ในหนังสือมหากาพย์แฟนตาซีชุดยิ่งใหญ่ของผู้เขียนคนเดียวกัน นั่นคือ 

ชุด มหาศึกชิงบัลลังก์ หรือ A Game of Thrones อันลือลั่น

	 จนถึงขณะนี้ จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ยังเขียนสองเล่มสุดท้าย 

ในชุด  มหาศึกชิงบัลลังก์  ไม่เสร็จ แต่เพื่อสนองความต้องการของแฟน  ๆ  

ทั่วโลกที่เฝ้ารอด้วยความกระหาย เขาจึงขอเสนอเรื่องราวในดินแดน 

เวสเทอรอสช่วงก่อนหน้านั้นสามศตวรรษที่สนุกเข้มข้นและตื่นเต้นเร้าใจ 

ไม่แพ้กันใน อัคคีและโลหิต นี้

	 เนื่องจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีความหนาค่อนข้างมาก ดังนั้น 

เพื่อความสะดวกในการอ่าน แพรวสำนักพิมพ์จึงจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทย 

แบ่งเป็นสองเล่ม และเล่มแรกก็อยู่ในมือผู้อ่านแล้ว ณ บัดนี้

	 แพรวสำนักพิมพ์เชื่อว่า อัคคีและโลหิต จะช่วยบรรเทาความโหยหา 

ของบรรดาแฟน  ๆ  มหาศึกชิงบัลลังก์  ได้ไปพลาง  ๆ  จนกว่าสองเล่มสุดท้าย 

จะเสร็จสมบูรณ์สู่บรรณพิภพ

แพรวสำนักพิมพ์
กันยายน ๒๕๖๒

คําน ําส ําน ักพิมพ์
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ปีแห่งสามเจ้าสาว — ปีที่ ๔๙ หลังการพิชิต	 ๑๕๕

การมีผู้ปกครองมากเกินไป	 ๑๘๒

ช่วงเวลาแห่งการทดสอบ — การสร้างอาณาจักรใหม่	 ๒๒๒
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อัคคีและโลหิต
คือประวัติศาสตร์แห่ง

เหล่าพระราชาทาร์แกเรียนของเวสเทอรอส

เล่มหนึ่ง

จากเอกอนที่หนึ่ง (ผู้พิชิต)

ถึง

สมัยผู้สำเร็จราชการของเอกอนที่สาม

(ผู้ทำลายมังกร) 

โดยอาร์ชเมสเตอร์ไกล์เดย์น

แห่งซิตาเดลของโอลด์ทาวน์

(ถอดความมา ณ ที่นี้โดยจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน)



การพิชิตดินแดนของเอกอน

เมสเตอร์แห่งซิตาเดล  ผู้คอยบันทึกประวัติศาสตร์แห่งเวสเทอรอส 

ใช้  การพิชิตชัยของเอกอน  เป็นมาตรฐานมาตลอดสามร้อยปีที่ผ่านมา การเกิด  

การตาย การศึก และเหตุการณ์อื่น  ๆ  จะลงวันที่ว่าหลังการพิชิตหรือก่อน 

การพิชิต

นักปราชญ์ผู้รู้ที่แท้จริงรู้ว่าการลงวันที่เช่นนั้นอยู่ห่างไกลจากความ 

แม่นยำมาก การพิชิตเจ็ดราชอาณาจักรของเอกอน ทาร์แกเรียน มิได้เกิดขึ้น 

ในวันเดียว เวลามากกว่าสองปีได้ผ่านไประหว่างวันที่เอกอนเหยียบเวสเทอรอส 

กับพิธีสวมมงกุฎที่ โอลด์ทาวน์…และแม้แต่ในตอนนั้นการพิชิตชัยก็ยัง 

ไม่สมบูรณ์เพราะดอร์นยังคงไม่ถูกกำราบ ความพยายามที่จะรวบชาวดอร์น 

มารวมอยู่ในอาณาจักรเกิดขึ้นเป็นระยะตลอดรัชสมัยของพระราชาเอกอน 

เรื่อยไปจนถึงรัชสมัยของลูก  ๆ  ของเขา การกำหนดวันสิ้นสุดของสงคราม 

พิชิตดินแดนที่แน่ชัดจึงเป็นไปไม่ได้

แม้แต่วันเริ่มต้นก็มีความเข้าใจผิดอยู่บ้างเช่นกัน หลายคนทึกทักผิด ๆ 

ว่ารัชสมัยของพระราชาเอกอน ทาร์แกเรียน  ที่หนึ่ง  เริ่มในวันที่เขาไปถึง 

ปากแม่น้ำเชี่ยวทมิฬใต้เนินเขาสามลูกที่ซึ่งเมืองคิงส์แลนดิ้งจะตั้งขึ้นในที่สุด  

ซึ่งไม่จริงเลย พระราชาและทายาทของเขาฉลองวันที่เอกอนเหยียบเวสเทอรอส 

ก็จริง แต่ผู้พิชิตได้กำหนดให้การเถลิงราชสมบัติเริ่มจากวันที่เขาได้รับการสวม 



2 จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร์ ต ิน

มงกุฎและเจิมน้ำมันในวิหารดวงดาวแห่งโอลด์ทาวน์โดยสังฆราชแห่งศาสนจักร 

พิธีสวมมงกุฎนี้เกิดขึ้นสองปีหลังจากเอกอนเหยียบเวสเทอรอส นานหลังจาก 

การต่อสู้และเอาชนะสามศึกสำคัญในสงครามพิชิตดินแดน จึงเห็นได้ว่า 

การพิชิตชัยจริง ๆ ส่วนใหญ่ของเอกอนเกิดขึ้นในช่วง ๒ - ๑ ปีก่อนการพิชิต

ทาร์แกเรียนมีสายเลือดวาลีเรียบริสุทธิ์ เป็นจ้าวแห่งมังกรของสายเลือด 

โบราณ สิบสองปีก่อนการล่มสลายของวาลีเรีย (๑๑๔ ก่อนการพิชิต) เอนาร์ 

ทาร์แกเรียน  ขายที่ดินของเขาในปราการอิสระและดินแดนแห่งฤดูร้อนอัน 

ยาวนาน และย้ายไปดราก้อนสโตน ป้อมปราการเปล่าเปลี่ยวบนเกาะซึ่งอยู่ 

ใต้ภูเขากรุ่นควันลูกหนึ่งในทะเลแคบ พร้อมภรรยา ทรัพย์สิน ทาส มังกร  

เครือญาติ และลูก ๆ ทั้งหมดของเขา

ขณะรุ่งเรืองสูงสุด วาลีเรียคือนครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เรารู้จัก เป็น 

ศูนย์กลางอารยธรรม ภายในกำแพงเปล่งประกายนั้น ตระกูลสี่สิบตระกูล 

คอยชิงดีชิงเด่นกันแย่งอำนาจและเกียรติยศในราชสำนักและสภา พวกเขา 

รุ่งเรืองและเสื่อมอำนาจลงขณะต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่กันไม่จบไม่สิ้นอย่าง 

แยบยลและมักจะป่าเถื่อนรุนแรง พวกทาร์แกเรียนนั้นอยู่ห่างไกลจากการ 

เป็นจ้าวแห่งมังกรที่ทรงอำนาจที่สุด คู่แข่งของพวกเขาเห็นว่าการที่พวกเขา 

หนีไปยังดราก้อนสโตนนั้นคือการยอมแพ้และความขี้ขลาด แต่เดนิส ธิดา 

พรหมจรรย์ของลอร์ดเอนาร์ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักไปตลอดกาลในชื่อเดนิส 

นักฝัน มองเห็นล่วงหน้าว่าวาลีเรียจะถูกเพลิงทำลายล้าง และสิบสองปีหลัง 

จากนั้น เมื่อการล่มสลายมาถึง ทาร์แกเรียนก็เป็นจ้าวแห่งมังกรตระกูลเดียว 

ที่รอดมาได้

ดราก้อนสโตนคือเมืองหน้าด่านทางตะวันตกสุดของวาลีเรียมานาน 

สองศตวรรษ ตำแหน่งที่ตั้งของมันซึ่งทอดขวางช่องแคบคอหอยทำให้ลอร์ด 

ผู้ปกครองมีอำนาจเหนืออ่าวน้ำดำ และทำให้พวกทาร์แกเรียนกับพันธมิตร 

ใกล้ชิด คือ พวกเวลาเรียนแห่งดริฟต์มาร์ก (ตระกูลเชื้อสายวาลีเรียที่เล็กกว่า)  

ร่ำรวยจากการค้าขายกับผู้ที่เดินทางผ่านมา เรือของเวลาเรียนและเซลติการ์ 
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แห่งเกาะกรงเล็บ พันธมิตรจากวาลีเรียอีกตระกูล คุมน่านน้ำตอนกลางของ 

ทะเลแคบขณะที่ทาร์แกเรียนปกครองน่านฟ้าด้วยมังกร

แม้กระนั้น ในช่วงเกือบหนึ่งร้อยปีหลังการล่มสลายของวาลีเรีย  (ซึ่ง 

มีชื่อเรียกอันเหมาะสมว่าศตวรรษแห่งโลหิต) ตระกูลทาร์แกเรียนเล็งเป้าไป 

ทางตะวันออก มิใช่ตะวันตก และแทบไม่สนใจเหตุการณ์ในเวสเทอรอสเลย  

เกมอน ทาร์แกเรียน พี่ชายและสามีของเดนิสนักฝัน สืบทอดเอนาร์ผู้ถูก 

เนรเทศในฐานะลอร์ดแห่งดราก้อนสโตนและกลายเป็นที่รู้จักในนามเกมอน 

ผู้รุ่งโรจน์ เอกอน บุตรชาย และเอลีนา ธิดาของเกมอนปกครองด้วยกัน 

หลังการตายของเขา หลังจากนั้นตำแหน่งผู้ปกครองก็ส่งต่อไปยังเมกอน 

ลูกชายของทั้งคู่ ต่อด้วยแอริส น้องชายของเขา และเอลิกซ์ เบลอน กับ 

เดเมียน บุตรชายของแอริส ต่อมาเอเรียน บุตรชายของเดเมียน น้องชาย 

คนสุดท้องกลายเป็นผู้สืบทอดดราก้อนสโตน

เอกอนผู้จะได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ในฐานะเอกอนผู้พิชิต และ 

เอกอนพระราชามังกร เกิดที่ดราก้อนสโตนในปี ๒๗ ก่อนการพิชิต เขาเป็น 

ลูกชายคนเดียวและเป็นลูกคนที่สองของเอเรียน ลอร์ดแห่งดราก้อนสโตนและ 

ท่านหญิงเวเลนาแห่งตระกูลเวลาเรียน ซึ่งมีเชื้อสายของทาร์แกเรียนครึ่งหนึ่ง 

จากทางฝั่งมารดา เอกอนมีพี่น้องที่ถือกำเนิดโดยถูกต้องสองคนคือ วิเซเนีย  

พี่สาว และเรนิส น้องสาว จ้าวแห่งมังกรแห่งวาลีเรียมีธรรมเนียมมาแต่ช้านาน 

ให้พี่น้องสมรสกันเองเพื่อคงสายเลือดให้บริสุทธิ์ แต่เอกอนเอาทั้งพี่สาวและ 

น้องสาวเป็นภรรยา ตามธรรมเนียมแล้วเขาต้องแต่งงานกับวิเซเนีย พี่สาว 

เท่านั้น การรับเรนิสมาเป็นภรรยาคนที่สองนั้นผิดธรรมดาแต่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น  

บ้างก็ว่าเอกอนแต่งงานกับวิเซเนียเพราะหน้าที่และแต่งกับเรนิสเพราะความ 

สิเน่หา

พี่น้องทั้งสามแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นจ้าวแห่งมังกรก่อนจะแต่งงาน 

กัน จากมังกรห้าตัวที่บินมากับเอนาร์ผู้ถูกเนรเทศจากวาลีเรีย มีแค่ตัวเดียว 

เท่านั้นที่รอดตายมาถึงยุคของเอกอน มันเป็นมังกรตัวมหึมาชื่อว่าบาเลอเรียน 
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มฤตยูดำ มังกรอีกสองตัวคือเวการ์กับเมอแรกซิสมีอายุน้อยกว่าและฟักเป็นตัว 

ที่ดราก้อนสโตน

ความเชื่อผิด ๆ ซึ่งมักได้ยินโดยทั่วไปในหมู่ผู้ไม่มีความรู้อ้างว่า เอกอน 

ทาร์แกเรียน  ไม่เคยเหยียบแผ่นดินเวสเทอรอสเลยจนกระทั่งวันที่เขาออก 

เดินทางไปพิชิตมัน แต่นั่นไม่อาจเป็นเรื่องจริงไปได้ หลายปีก่อนการเดินทาง 

นั้น โต๊ะเขียนลายได้รับการแกะสลักและประดับตกแต่งขึ้นมาตามคำสั่งของ 

ลอร์ดเอกอน มันคือแผ่นไม้ขนาดใหญ่ยักษ ์ ยาวประมาณห้าสิบฟุต แกะสลัก 

เป็นรูปเวสเทอรอสและลงสีเพื่อแสดงผืนป่า แม่น้ำ เมือง และปราสาททั้งหมด 

ของเจ็ดราชอาณาจักร เห็นได้ชัดว่าความสนใจของเอกอนต่อเวสเทอรอสนั้น 

มีมานานก่อนเหตุการณ์ที่ผลักดันให้เขาทำสงคราม นอกจากนี้ยังมีรายงาน 

ที่เชื่อถือได้ว่าเอกอนกับวิเซเนีย พี่สาว เดินทางไปซิตาเดลแห่งโอลด์ทาวน์ 

สมัยยังเด็กและเคยล่าสัตว์ด้วยเหยี่ยวบนเกาะอาร์เบอร์ในฐานะแขกของลอร์ด 

เรดไวน ์ เขาอาจจะไปแลนนสิพอรต์ดว้ย แตบ่นัทกึหลายฉบบัใหข้อ้มลูแตกตา่ง 

กันไป

เวสเทอรอสในสมัยที่เอกอนยังเยาว์นั้นแบ่งแยกเป็นเจ็ดราชอาณาจักร 

ที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกัน และแทบไม่มีเวลาไหนเลยที่ราชอาณาจักรสอง 

หรือสามแห่งในนั้นจะไม่ทำสงครามกัน แดนเหนืออันไพศาล หนาวเย็นและ 

มีแต่หินมีพวกสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลปกครอง ณ  ทะเลทรายแห่งดอร์น  

เหล่าเจ้าชายมาร์เทลเป็นผู้ครองอำนาจ  แดนตะวันตกที่มั่งคั่งด้วยทองคำ 

มีพวกแลนนิสเตอร์แห่งคาสเตอร์ลีร็อกปกครอง แดนสุดเขตอันอุดมสมบูรณ์ 

มีพวกการ์เดเนอร์แห่งไฮการ์เด้นปกครอง  แคว้นหุบเขา แหลมนิ้ว และ 

เทือกเขาจันทราเป็นของตระกูลแอร์ริน…แต่พระราชาที่กระหายสงครามที่สุด 

ในยุคของเอกอนคือพระราชาที่มีอาณาจักรอยู่ใกล้ดราก้อนสโตนมากที่สุดคือ  

ฮาร์เรนดำและอาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโส

จากป้อมปราการอันยิ่งใหญ่แห่งสตอร์มส์เอนด์ ราชาวายุแห่งตระกูล 

ดูร์รานดอนเคยปกครองเวสเทอรอสครึ่งตะวันออกตั้งแต่แหลมโกรธาไปจนถึง 
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อ่าวปู แต่อำนาจของพวกเขาหดหายไปเรื่อย  ๆ  ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา  

เหล่าพระราชาในแดนสุดเขตคอยฉกดินแดนของพวกเขาจากทางตะวันตก ส่วน 

พวกดอร์นก็รังควานพวกเขาจากทางใต้ ฮาร์เรนดำและชาวเกาะเหล็กของเขา 

ขับไล่พวกเขาจากแม่น้ำสามง่ามและดินแดนทางเหนือของแม่น้ำเชี่ยวทมิฬ  

พระราชาอาร์กิแล็ค ซึ่งเป็นดูร์รานดอนคนสุดท้ายยับยั้งความเสื่อมถอยนี้ได้ 

ระยะหนึ่ง ขับไล่การรุกรานของดอร์นขณะที่ยังเป็นแค่เด็กชาย ข้ามทะเลแคบ 

ไปเข้าร่วมมหาพันธมิตรเพื่อต่อต้าน  “พวกเสือ” แห่งโวแลนทิสที่ฝักใฝ่จักรวรรดิ- 

นิยม และยี่สิบปีหลังจากนั้นก็สังหารการ์ส การ์เดเนอร์ ที่เจ็ด พระราชา 

แห่งแดนสุดเขตในการรบแห่งทุ่งฤดูร้อน แต่อาร์กิแล็คแก่ตัวลงแล้ว เรือนผม 

สีดำอันเลื่องลือของเขากลายเป็นสีเทา และฝีมือการต่อสู้ก็เสื่อมถอยลง

ดินแดนลุ่มแม่น้ำทางเหนือของแม่น้ำทมิฬปกครองโดยมืออันโชกเลือด 

ของฮาร์เรนดำแห่งตระกูลฮอร์ พระราชาแห่งหมู่เกาะและแม่น้ำ ฮาร์วิน 

มือแกร่ง หลานชายชาวเกาะเหล็กของฮาร์เรนยึดแม่น้ำสามง่ามจากอาร์เรก  

หลานชายของอาร์กิแล็ค ผู้ซึ่งบรรพบุรุษของเขาเองเคยโค่นล้มพระราชาแม่น้ำ 

องค์สุดท้ายเมื่อหลายศตวรรษก่อนหน้า บิดาของฮาร์เรนได้ขยายอาณาจักร 

ไปทางตะวันออกสู่ดัสเคนเดลและรอสบี  ตัวฮาร์เรนเองนั้นได้อุทิศเวลา 

ส่วนใหญ่ในรัชสมัยอันยาวนานเกือบสี่สิบปีไปกับการสร้างปราสาทใหญ่มหึมา 

ข้างทะเลสาบเนตรทวยเทพ แต่เมื่อฮาร์เรนฮอลใกล้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด  

พวกชาวเกาะเหล็กก็มีอิสระที่จะออกพิชิตดินแดนใหม่ ๆ ได้ในไม่ช้า

ไม่มีพระราชาองค์ไหนในเวสเทอรอสที่คนหวาดกลัวมากไปกว่าฮาร์เรน 

ดำ ความอำมหิตของเขาเป็นตำนานเลื่องลือไปทั่วเจ็ดราชอาณาจักร ไม่มี 

พระราชาองค์ไหนในเวสเทอรอสที่รู้สึกถูกคุกคามมากไปกว่าอาร์กิแล็ค ราชา 

วายุ ซึ่งเป็นดูร์รานดอนคนสุดท้าย เขาเป็นนักรบที่กำลังแก่ตัวลงและมีธิดา 

พรหมจรรย์เป็นทายาทคนเดียว ดังนั้นพระราชาอาร์กิแล็คจึงยื่นมือไปหาพวก 

ทาร์แกเรียนที่ดราก้อนสโตนและเสนอจะยกลูกสาวให้สมรสกับลอร์ดเอกอน  

พร้อมด้วยสินเดิมเป็นดินแดนทางฝั่ งตะวันออกทั้ งหมดของทะเลสาบ 
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เนตรทวยเทพ จากแม่น้ำสามง่ามไปจนถึงแม่น้ำเชี่ยวทมิฬ

เอกอน ทาร์แกเรียน  ปฏิเสธข้อเสนอของราชาวายุ เขาชี้แจงว่าเขา 

มีภรรยาแล้วสองคนและไม่จำเป็นต้องมีคนที่สาม ส่วนดินแดนที่เสนอให้เป็น 

สินเดิมนั้นเป็นของฮาร์เรนฮอลมานานกว่าหนึ่งชั่วอายุคน ไม่ใช่สิ่งที่อาร์กิแล็ค 

จะยกให้ใครได้ พูดง่าย  ๆ  คือราชาวายุที่กำลังแก่เฒ่าตั้งใจให้พวกทาร์แกเรียน 

เป็นเครื่องรับแรงกระแทกตามลำแม่น้ำทมิฬ ระหว่างดินแดนของเขาเองกับ 

ดินแดนของฮาร์เรนดำ

ลอร์ดแห่งดราก้อนสโตนยื่นข้อเสนอของเขาเองบ้าง เขาจะรับดินแดน 

ที่เสนอเป็นสินเดิมนั้นไว้ถ้าอาร์กิแล็คยอมยกคาบสมุทรตะขอแมสซีย์กับ 

ผืนป่าและที่ราบตั้งแต่แม่น้ำเชี่ยวทมิฬลงไปทางใต้ถึงแม่น้ำน้ำบ่าและต้นน้ำ 

ของแมนเดอร์ โดยจะผนึกข้อตกลงนั้นด้วยการสมรสระหว่างลูกสาวของ 

พระราชาอาร์กิแล็คกับออริส บาราเธียน สหายในวัยเด็กและตัวแทนต่อสู้ 

ของลอร์ดเอกอน

ข้อเสนอนี้อาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสปฏิเสธอย่างเย่อหยิ่ง คนกระซิบกันว่า 

ออริส บาราเธียน เป็นน้องชายต่างแม่ชาติกำเนิดต่ำของลอร์ดเอกอน และราชา 

วายุจะไม่ยอมให้ธิดาของตนเสื่อมเกียรติด้วยการยกนางให้แก่ลูกนอกสมรส  

แค่ฟังข้อเสนอก็ทำให้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว อาร์กิแล็คสั่งตัดมือผู้ส่งสาสน ์

ของเอกอนและใส่กล่องส่งกลับไปให้เขา “นี่คือสิ่งเดียวที่ลูกนอกสมรสคนนั้น 

ของท่านจะได้รับจากข้า” เขาเขียน

เอกอนไม่ตอบกลบั แต่เรียกบรรดาสหาย ผูเ้ชิญธง และพันธมิตรหลกั 

ใหม้าหาเขาทีด่รากอ้นสโตน ซึง่มจีำนวนไมม่าก พวกเวลาเรยีนแหง่ดรฟิตม์ารก์ 

สาบานตนต่อตระกูลทาร์แกเรียน เช่นเดียวกับพวกเซลติการ์แห่งเกาะกรงเล็บ  

ลอร์ดบาร์ เอ็มมอน  แห่งชาร์ปพ้อยต์ และลอร์ดแมสซีย์แห่งสโตนแดนซ์ 

เดินทางมาจากคาบสมุทรตะขอแมสซีย์ ทั้งสองต่างสาบานต่อสตอร์มส์เอนด์ 

แต่มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดราก้อนสโตนมากกว่า ลอร์ดเอกอนกับพี่สาวน้องสาว 

ของเขาปรึกษาหารือกับคนเหล่านั้นและไปยังวิหารของปราสาทเพื่อสวดภาวนา 
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ต่อทวยเทพทั้งเจ็ดแห่งเวสเทอรอสด้วยเช่นกัน แม้ว่าเขาจะไม่เคยได้ชื่อว่า 

เป็นผู้ศรัทธามาก่อน

ในวันที่เจ็ด ฝูงนกเรเวนก็บินกรูกันออกจากหอคอยของดราก้อนสโตน 

เพื่อนำสาสน์ของลอร์ดเอกอนไปยังเจ็ดราชอาณาจักรแห่งเวสเทอรอส พวกมัน 

บินไปยังเจ็ดราชอาณาจักร สู่ซิตาเดลแห่งโอลด์ทาวน์และท่านลอร์ดน้อยใหญ่ 

นกทั้งหมดต่างนำสาสน์เดียวกันไปให้คือ นับจากวันนี้เป็นต้นไป เวสเทอรอส 

จะมีพระราชาเพียงองค์เดียว ผู้ที่คุกเข่ายอมจำนนต่อเอกอนแห่งตระกูลทาร์- 

แกเรียนจะรักษาดินแดนและตำแหน่งของตนไว้ได้ ผู้ที่จับอาวุธต่อสู้จะถูก 

โค่นอำนาจ ต้องอับอายขายหน้า และถูกทำลายล้าง

บันทึกเกี่ยวกับจำนวนไพร่พลที่ออกเดินเรือจากดราก้อนสโตนไปกับ 

เอกอนและพี่สาวน้องสาวของเขานั้นแตกต่างกันไป บ้างบอกว่าสามพัน บ้าง 

บอกว่าแค่หลักร้อย  กองเรือทาร์แกเรียนขนาดย่อมนี้ขึ้นฝั่งที่ปากแม่น้ำ 

เชี่ยวทมิฬ ตรงชายฝั่งทิศเหนือซึ่งมีเนินเขาสามลูกมีป่าปกคลุมตั้งอยู่เหนือ 

หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ 

ในยุคหนึ่งร้อยราชอาณาจักร พระราชายิบย่อยหลายองค์ต่างอ้างสิทธิ์ 

เหนือปากแม่น้ำ ในบรรดาพระราชาเหล่านั้นคือเหล่าพระราชาดาร์คลินแห่ง 

ดัสเคนเดล พวกแมสซีย์แห่งสโตนแดนซ์ และพระราชาแม่น้ำแต่โบราณ  

ทั้งพวกมัดด์, ฟิชเชอร์, แบร็กเคน, แบล็กวู้ด หรือฮุก หอคอยและปราการ 

ผุดขึ้นบนยอดเนินเขาทั้งสามในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่แล้วก็ถูกทลายลง 

ไม่ในสงครามใดก็สงครามหนึ่ง บัดนี้มีแค่ซากก้อนหินและซากปรักหักพังรกเรื้อ 

เหลืออยู่เพื่อต้อนรับพวกทาร์แกเรียน แม้ทั้งสตอร์มส์เอนด์และฮาร์เรนฮอล 

จะอา้งวา่เปน็คนคมุปากแมน่ำ้ แตม่นักไ็รก้ารคุม้กนั สว่นปราสาททีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ 

ก็ปกครองโดยลอร์ดชั้นผู้น้อยที่ไม่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่หรือความสามารถทาง 

ทหาร รวมถงึพวกลอรด์ทีไ่มม่เีหตผุลอนัใดทีจ่ะรกัใครฮ่ารเ์รนดำ นายเหนอืหวั 

ของพวกเขาแต่ในนาม

เอกอน ทาร์แกเรียน รีบสร้างรั้วจากท่อนซุงและดินรอบเนินลูกที่สูง 
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ที่สุดของเนินเขาทั้งสามและส่งพี่สาวน้องสาวของเขาไปกำราบปราสาทที่อยู่ใกล้ 

ที่สุด รอสบียอมจำนนต่อเรนิสและเมอแรกซิสที่มีดวงตาสีทองโดยไม่ต่อสู้ใด  ๆ  

ณ สโตกเวิร์ธ พลหน้าไม้สองสามรายยิงลูกศรใส่วิเซเนียกระทั่งเปลวไฟของ 

เวการ์แผดเผาหลังคาป้อมปราสาทลุกไหม้ เมื่อนั้นพวกเขาก็ยอมแพ้เช่นกัน

บททดสอบที่แท้จริงครั้งแรกของผู้พิชิตมาจากลอร์ดดาร์คลินแห่ง 

ดัสเคนเดลและลอร์ดมูทันแห่งเมเดนพูล ซึ่งผนึกกำลังกันออกเดินทัพจำนวน 

สามพันคนลงใต้เพื่อขับไล่ผู้รุกรานให้กลับออกทะเลไป เอกอนส่งออริส บารา- 

เธียน  ไปโจมตีพวกเขาขณะกำลังเดินทัพ ส่วนตัวเขาเองนั้นจู่โจมจากทาง 

ด้านบนพร้อมกับมฤตยูดำ ลอร์ดทั้งสองถูกสังหารในการศึกด้านเดียวที่เกิดขึ้น 

ตามมา ลูกชายของดาร์คลินและน้องชายของมูทันยอมยกปราสาทให้หลังจาก 

นั้นและสาบานตนต่อตระกูลทาร์แกเรียน ในตอนนั้น ดัสเคนเดลคือเมืองท่า 

หลักของเวสเทอรอสบนทะเลแคบซึ่งเจริญมั่งคั่งขึ้นมาจากการค้าขายที่ผ่านทาง 

อ่าวของเมือง วิเซเนีย ทาร์แกเรียน ไม่ยอมให้ปล้นชิงทรัพย์ที่นั่น แต่นาง 

ไม่ลังเลที่จะยึดความมั่งคั่งของมันมาทำให้คลังสมบัติของผู้พิชิตพอกพูนขึ้น

ณ  ตรงนี้น่าจะเหมาะสมต่อการกล่าวถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน 

ระหว่างเอกอน ทาร์แกเรียน กับพี่น้องสองสาว ราชินีของเขา

วิเซเนีย พี่สาวคนโตในบรรดาสามพี่น้องเป็นนักรบไม่ต่างจากเอกอน  

นางสวมชุดเกราะโซ่ถักได้สบาย  ๆ  ไม่ต่างจากชุดผ้าไหม นางคาดดาบยาว 

วาลีเรียชื่อดาร์กซิสเตอร์และมีทักษะในการใช้ดาบนั้นอย่างยิ่ง เพราะฝึกฝน 

ร่วมกับน้องชายมาตั้งแต่เด็ก แม้นางจะมีผมสีทองปนเงินและดวงตาสีม่วง 

แห่งวาลีเรีย แต่ความงามของนางนั้นดุดันเข้มงวด แม้แต่ผู้ที่รักใคร่ชื่นชมนาง 

ทีส่ดุยงัพบวา่นางเยน็ชา เครง่ขรมึ และไรค้วามกรณุา บา้งกบ็อกวา่นางเลน่กบั 

ยาพิษและเล่นกับมนตร์ดำนิด ๆ หน่อย ๆ 

เรนิส น้องคนเล็กสุดของทาร์แกเรียนทั้งสามนั้นตรงกันข้ามกับพี่สาว 

ทุกอย่าง นางขี้ เล่น ช่างสงสัย หุนหัน และมักให้จินตนาการเป็นใหญ่  

เรนิสมิใช่นักรบที่แท้จริงแต่อย่างใด นางรักดนตรี การเต้นรำ และบทกวี  
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นางสนับสนุนนักขับลำนำ นักเล่นละครใบ้ และนักเล่นละครหุ่นเชิดหลายราย  

แต่ว่ากันว่าเรนิสใช้เวลาอยู่บนหลังมังกรมากกว่าพี่ชายและพี่สาวรวมกัน  

เพราะสิ่งที่นางรักเหนือสิ่งอื่นใดคือการโบยบิน  เคยมีคนได้ยินนางพูดว่า 

ก่อนตายนางหมายมั่นจะขี่เมอแรกซิสข้ามทะเลอาทิตย์อัสดงเพื่อดูว่ามีสิ่งใด 

ตัง้อยูบ่นชายฝัง่ตะวนัตกของทะเลแหง่นัน้ ขณะทีไ่มม่ใีครกงัขาถงึความซือ่สตัย ์

ที่วิเซเนียมีต่อน้องชายและสามีของนาง แต่เรนิสกลับมีชายหนุ่มหน้าตาดี 

รายล้อมและ (คนกระซิบกัน) ถึงขั้นให้ความบันเทิงแก่บางรายในห้องนอน 

ของนางในคืนที่เอกอนอยู่กับพี่สาวของนาง แม้จะมีข่าวลือเช่นนี้แต่คนใน 

ราชสำนักก็อดสังเกตเห็นไม่ได้ว่า พระราชาใช้เวลาสิบคืนกับเรนิสต่อหนึ่งคืน 

กับวิเซเนีย

น่าแปลกที่เอกอน ทาร์แกเรียน เองนั้นก็เป็นปริศนาต่อคนในยุคเดียว 

กันกับเขาไม่ต่างจากคนในยุคของเรา เขามีแบล็กไฟร์ ดาบเหล็กกล้าวาลีเรีย 

เป็นอาวุธ และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่เก่งกาจที่สุดในยุคของเขา  

แต่เขากลับไม่พึงใจในการต่อสู้ และไม่เคยลงแข่งขันในการประลองทวนหรือ 

การต่อสู้ตะลุมบอนใด  ๆ มังกรของเขาคือบาเลอเรียน มฤตยูดำ แต่เขาจะ 

ขี่มันบินไปต่อสู้หรือเดินทางอย่างรวดเร็วเพื่อข้ามดินแดนหรือทะเลเท่านั้น  

รังสีความเป็นผู้นำของเขาดึงดูดผู้คนให้จงรักภักดี แต่เขากลับไม่มีสหายสนิท 

ยกเว้นก็แต่ออริส บาราเธียน เพื่อนแต่วัยเด็ก เหล่าสตรีหลงเสน่ห์เอกอน 

แต่เขายังคงซื่อสัตย์ต่อพี่สาวน้องสาวของเขา ในฐานะพระราชา เขามอบความ 

ไว้วางใจอย่างมากให้แก่สภาเล็กและพี่สาวน้องสาว ปล่อยให้การปกครอง 

อาณาจักรเป็นงานของคนเหล่านั้นเสียเป็นส่วนใหญ่…แต่ก็ไม่ลังเลที่จะบัญชาการ 

เมื่อพบว่าจำเป็น แม้เขาจะจัดการกับพวกกบฏและคนทรยศอย่างเด็ดขาดดุดัน 

แต่เขาก็ใจกว้างต่ออดีตศัตรูที่คุกเข่ายอมจำนน

เขาแสดงเรื่องนี้ให้เห็นเป็นครั้งแรกที่ป้อมเอกอน ปราสาทหยาบ  ๆ  

จากไม้และดินที่เขาสร้างขึ้นในบริเวณที่ต่อมาเป็นที่รู้จักไปตลอดกาลว่าเนินสูง 

เอกอน หลังจากยึดปราสาทนับโหลและคุมปากแม่น้ำเชี่ยวทมิฬทั้งสองฝั่งแล้ว 
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เขาก็สั่งพวกลอร์ดที่เขาเอาชนะได้ให้ไปหา พวกนั้นวางดาบลงแทบเท้าเอกอน 

แล้วเอกอนก็ให้พวกนั้นลุกขึ้นมาและให้พวกเขาครอบครองดินแดนและตำแหน่ง 

ของตนต่อไป สำหรับผู้สนับสนุนเก่าแก่ที่สุด เขาได้มอบยศตำแหน่งใหม่ 

ให้ เดมอน เวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์ส ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนาวา  

บังคับบัญชากองทัพเรือของพระราชา ทริสตัน แมสซีย์ ลอร์ดแห่งสโตนแดนซ ์

ได้รับตำแหน่งขุนนิติ คริสเปียน เซลติการ์ ได้เป็นขุนกษาปณ์ ส่วนออริส  

บาราเธียน เขาประกาศให้เป็น “โล่ สหายผู้ภักดี และมือขวาผู้แข็งแกร่งของข้า”  

พวกเมสเตอร์จึงถือว่าบาราเธียนเป็นหัตถ์ของพระราชาคนแรก

มีธรรมเนียมการใช้ธงตราเพื่อประกาศตนมานานแล้วในหมู่ลอร์ดแห่ง 

เวสเทอรอส แต่จ้าวแห่งมังกรแห่งวาลีเรียโบราณไม่เคยใช้ เมื่ออัศวินของ 

เอกอนแผ่ธงผ้าไหมผืนใหญ่ที่มีตรามังกรสามหัวสีแดงพ่นไฟบนพื้นดำ  

พวกท่านลอร์ดจึงถือว่านั่นคือสัญญาณว่าบัดนี้เขากลายเป็นหนึ่งในพวกเขา 

อย่างแท้จริงแล้ว คู่ควรต่อการเป็นพระราชาสูงสุดแห่งเวสเทอรอส เมื่อราชินี 

วิเซเนียวางมงกุฎเหล็กกล้าวาลีเรียฝังทับทิมลงบนศีรษะน้องชายและราชินีเรนิส 

ประกาศว่าเขาเป็น “เอกอนที่หนึ่ง พระราชาแห่งเวสเทอรอสทั้งมวล และ 

โล่แห่งปวงชน” พวกมังกรส่งเสียงคำราม พวกลอร์ดและอัศวินตะโกนโห่ร้อง… 

แต่ชาวบ้าน ชาวประมง และคนงานในไร่ และแม่บ้าน คือพวกที่ตะโกน 

เสียงดังที่สุด

อย่างไรก็ตาม พระราชาเจ็ดองค์ที่เอกอนพระราชามังกรตั้งใจจะโค่นล้ม 

มิได้ส่งเสียงแสดงความยินดี ณ ฮาร์เรนฮอลและสตอร์มส์เอนด์ ฮาร์เรนดำ 

กับอาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสได้ตามตัวพวกลอร์ดในปกครองมา พระราชาเมิร์น 

แห่งแดนสุดเขตทางตะวันตกขี่ม้าไปตามสมุทรมรรคา ซึ่งอยู่ทางเหนือของ 

คาสเตอร์ลีร็อกเพื่อพบกับพระราชาลอเรนแห่งตระกูลแลนนิสเตอร์ เจ้าหญิง 

แห่งดอร์นส่งนกเรเวนไปยังดราก้อนสโตน  เสนอตัวจะเข้าร่วมกับเอกอน 

เพื่อต่อสู้กับอาร์กิแล็คราชาวายุ...แต่ในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมกัน มิใช่ผู้อยู่ 

ใต้ปกครอง ข้อเสนอเป็นพันธมิตรอีกข้อมาจากรอนเนล แอร์ริน พระราชา 
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เด็กแห่งเอียรี มารดาของเขาขอให้ดินแดนทั้งหมดทางตะวันออกของแม่น้ำ 

ง่ามเขียวแห่งสามง่ามช่วยสนับสนุนการต่อต้านฮาร์เรนดำของแคว้นหุบเขา  

แม้แต่ในแดนเหนือ พระราชาทอร์เรน สตาร์ค แห่งวินเทอร์เฟลก็ยังพูดคุย 

กับเหล่าท่านลอร์ดผู้เชิญธงและที่ปรึกษาจนถึงดึกดื่นเพื่อหารือว่าจะทำอย่างไร 

ต่อว่าที่ผู้พิชิตรายนี้ ทั้งอาณาจักรเฝ้ารออย่างกระวนกระวายเพื่อดูว่าเอกอน 

จะทำอะไรต่อไป

ภายในไม่กี่วันหลังพิธีสวมมงกุฎ ทัพของเอกอนก็ออกเดินทัพอีกครั้ง  

กองกำลังส่วนใหญ่ของเขาข้ามแม่น้ำเชี่ยวทมิฬ มุ่งหน้าลงใต้สู่สตอร์มส์เอนด์  

ภายใต้การบัญชาการของออริส บาราเธียน ราชินีเรนิสไปกับเขาด้วยโดยขี่ 

เมอแรกซิสที่มีดวงตาสีทองและเกล็ดสีเงิน กองเรือของทาร์แกเรียนซึ่งมี 

เดมอน เวลาเรียน บัญชาการออกจากอ่าวน้ำดำและมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ 

กัลล์ทาวน์และแคว้นหุบเขาโดยมีราชินีวิเซเนียกับเวการ์ไปกับพวกเขาด้วย  

ส่วนตัวพระราชาเองนั้นเดินทัพไปทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลสาบเนตร- 

ทวยเทพและฮาร์เรนฮอล ปราการขนาดมหึมาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและ 

ความหมกมุ่นของพระราชาฮาร์เรนดำ 

กองกำลังของทาร์แกเรียนทั้งสามเผชิญกับการต่อต้านอันดุดัน ลอร์ด 

แอร์รอล เฟลล์ และบัคเลอร์ ลอร์ดผู้เชิญธงของสตอร์มส์เอนด์ ซุ่มโจมตี 

กองกำลังของออริส บาราเธียน ขณะที่พวกนั้นบุกข้ามแม่น้ำน้ำบ่ามาและสังหาร 

ชายมากกว่าหนึ่งพันคนก่อนที่จะหายกลับเข้าป่า กองเรือของแอร์รินซึ่งรีบ 

รวบรวมขึ้นมามีเรือรบบราวอสอีกหนึ่งโหลมาสมทบและเผชิญหน้ากับกองเรือ 

ทาร์แกเรียนในน่านน้ำใกล้กัลล์ทาวน์และเป็นฝ่ายชนะ ในหมู่ผู้ตายมีเดมอน  

เวลาเรียน จอมพลเรือของเอกอนด้วย ตัวเอกอนเองนั้นถูกโจมตีบนชายฝั่ง 

ด้านใต้ของทะเลสาบเนตรทวยเทพ มิใช่แค่หนึ่งครั้งแต่สองครั้ง ทาร์แกเรียน 

กำชัยชนะในการศึกต้นอ้อแต่ก็พ่ายแพ้อย่างหนักที่การศึกต้นวิลโลว์โหยหวน 

เมื่อลูกชายสองคนของพระราชาฮาร์เรนข้ามทะเลสาบมาด้วยเรือยาวที่หุ้ม 

กรรเชียงไม่ให้มีเสียงและเข้าโจมตีทางด้านหลัง
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อย่างไรก็ตาม ในตอนท้าย ศัตรูของเอกอนก็มิอาจต่อกรกับมังกร 

ของเขาได้ คนของแคว้นหุบเขาจมเรือจำนวนหนึ่งในสามของทาร์แกเรียนและ 

ยึดเรือไปในจำนวนพอ  ๆ  กัน แต่เมื่อราชินีวิเซเนียร่อนลงมาจากท้องฟ้า เรือ 

ของพวกเขาเองก็ถูกเผา ลอร์ดแอร์รอล เฟลล์ และบัคเลอร์ ซ่อนตัวในผืนป่า 

ที่พวกเขาคุ้นเคยกระทั่งราชินีเรนิสปล่อยเมอแรกซิสออกมา แล้วกำแพงไฟ 

ก็กวาดท่วมทั่วป่า เปลี่ยนต้นไม้ให้กลายเป็นคบเพลิง ผู้ชนะที่ศึกต้นวิลโลว์ 

โหยหวนซึ่งข้ามทะเลสาบกลับมาสู่ฮาร์เรนฮอลนั้นไม่ทันตั้งตัวเมื่อบาเลอเรียน 

โจมตีพวกเขาจากท้องฟ้ายามเช้า เรือยาวของฮาร์เรนถูกเผา ลูกชายของ 

ฮาร์เรนก็เช่นกัน

ศัตรูของเอกอนยังถูกศัตรูรายอื่น  ๆ  รังควานอีกด้วย ขณะที่อาร์กิแล็ค 

ผู้หยิ่งยโสรวบรวมนักดาบที่สตอร์มส์เอนด์ โจรสลัดจากสเต็ปสโตนส์ได้บุก 

ชายฝั่งของแหลมโกรธาเพื่อฉวยโอกาสตอนที่พวกเขาไม่อยู่ ส่วนกองกำลัง 

บุกปล้นชาวดอร์นก็หลั่งไหลออกมาจากภูเขาสีแดงเพื่อล้างผลาญเขตชายแดน  

ในแควน้หบุเขา พระราชารอนเนลผูเ้ยาวว์ยัตอ้งตอ่กรกบักบฏบนเกาะสามพีน่อ้ง 

เมื่อพวกชาวเกาะสามพี่น้องเพิกถอนความสวามิภักดิ์ต่อเอียรีและประกาศว่า 

ท่านหญิงมาร์ลา ซันเดอร์แลนด์ คือราชินีของพวกเขา

ถึงกระนั้น นี่เป็นแค่เรื่องน่ารำคาญใจเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดกับ 

ฮาร์เรนดำ แม้ตระกูลฮอร์จะปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำมานานสามชั่วอายุคน  

แต่ชาวสามง่ามก็มิได้มีความรักใคร่ต่อนายเหนือหัวชาวเกาะเหล็กของตน  

ฮาร์เรนดำทำให้คนเป็นพัน  ๆ ถึงแก่ความตายในการสร้างฮาร์เรนฮอล ปราสาท 

อันยิ่งใหญ่ของเขา ปล้นดินแดนลุ่มแม่น้ำเพื่อวัตถุดิบ ปล้นพวกลอร์ดและ 

ชาวบ้านไม่ต่างกันเพื่อตอบสนองความกระหายทองคำของเขา  ดินแดนลุ่ม 

แม่น้ำจึงลุกฮือขึ้นต่อต้านเขาในตอนนั้นโดยมีลอร์ดเอ็ดมิน ทัลลี แห่งริเวอร์รัน 

เป็นผู้นำ เมื่อถูกตามตัวให้ไปป้องกันฮาร์เรนฮอล ทัลลีกลับประกาศตน 

สนับสนุนตระกูลทาร์แกเรียน ชักธงมังกรเหนือปราสาท และขี่ม้าไปกับอัศวิน 

และพลธนูเพื่อเข้าร่วมกับกองกำลังของเอกอน การท้าทายของเขาทำให้ลอร์ด 
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ดินแดนลุ่มแม่น้ำรายอื่น  ๆ  มีกำลังใจขึ้นมา ลอร์ดแห่งสามง่ามทีละราย  ๆ   

ประกาศเพิกถอนความสวามิภักดิ์ต่อฮาร์เรนและประกาศตนสนับสนุนเอกอน 

พระราชามงักรแทน พวกแบลก็วูด้, มลัลสิเตอร,์ แวนซ,์ แบรก็เคน, ไพเพอร,์  

เฟรย์, สตรอง…สั่งเกณฑ์คนแล้วบุกโจมตีฮาร์เรนฮอล

จู่  ๆ  พระราชาฮาร์เรนดำก็มีกำลังพลน้อยกว่าและต้องหนีไปหลบอยู่ใน 

ปราการที่เชื่อกันว่าทะลุทะลวงไม่ได้ของเขา ฮาร์เรนฮอล ปราสาทที่ใหญ่ที่สุด 

ที่เคยมีมาในเวสเทอรอสมีหอคอยมหึมาห้าหออวดโฉมอยู่ มีแหล่งน้ำจืดที่ไม่มี 

วนัหมดสิน้ หอ้งเกบ็ของใตด้นิขนาดใหญท่ีเ่ตม็ไปดว้ยเสบยีงกรงัและกำแพงหนิ 

สีดำขนาดใหญ่ สูงเกินกว่าบันไดใด  ๆ  และหนาเกินกว่าจะถูกทำลายด้วยเสา 

กระทุ้งหรือแตกร้าวด้วยเครื่องขว้างหิน ฮาร์เรนกั้นประตูปราสาทและปักหลัก 

อยู่กับลูกชายและผู้สนับสนุนที่เหลืออยู่ของเขาเพื่อต้านการปิดล้อม

เอกอนแห่งดราก้อนสโตนคิดต่างออกไป เมื่อเขาผนึกกำลังกับเอ็ดมิน  

ทัลลี และลอร์ดดินแดนลุ่มแม่น้ำรายอื่น  ๆ  เพื่อล้อมปราสาทแล้ว เขาจึงส่ง 

เมสเตอร์คนหนึ่งไปที่ประตูปราสาทภายใต้ธงสงบศึกเพื่อเจรจาต่อรอง ฮาร์เรน 

โผล่ออกมาพบเขา แม้จะเป็นชายแก่ผมขาว แต่เขาก็ยังดุดันในชุดเกราะสีดำ  

พระราชาแต่ละองค์มีผู้เชิญธงและเมสเตอร์ไปด้วย คำพูดที่พวกเขาเอ่ยต่อกัน 

จึงยังคงเป็นที่จดจำได้

“ยอมแพ้เสียแต่ตอนนี้” เอกอนเริ่มพูด “แล้วท่านจะยังคงเป็นลอร์ด 

แห่งเกาะเหล็กต่อไป ยอมแพ้เสียแต่ตอนนี้ แล้วลูกชายของท่านจะมีชีวิต 

เพื่อปกครองต่อจากท่าน ข้ามีทหารแปดพันคนอยู่นอกกำแพงปราสาทของท่าน”

“สิ่งที่อยู่นอกกำแพงปราสาทของข้าไม่ใช่เรื่องที่ข้ากังวล” ฮาร์เรนบอก  

“กำแพงนี้แข็งแกร่งและแน่นหนา”

“แต่สูงไม่พอที่จะกันมังกร มังกรบินได้”

“ข้าสร้างจากหิน” ฮาร์เรนบอก “หินไม่ไหม้ไฟ”

เอกอนจึงตอบว่า “เมื่ออาทิตย์ลับฟ้า วงศ์ตระกูลของท่านจะสิ้นสุดลง”

ว่ากันว่าฮาร์เรนถ่มน้ำลายใส่เมื่อได้ยินเช่นนั้นและกลับเข้าไปในปราสาท 
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เมื่ออยู่ข้างในแล้ว เขาจึงส่งชายทุกคนไปที่เชิงเทินพร้อมด้วยหอก ธนู และ 

หน้าไม้ โดยสัญญาว่าจะมอบดินแดนและความมั่งคั่งให้พวกเขาคนใดก็ตาม 

ที่สยบมังกรลงได้ “หากมีลูกสาว ข้าคงให้ผู้สังหารมังกรแต่งงานกับนางด้วย”  

ฮาร์เรนดำประกาศ “ข้าจะยกลูกสาวคนหนึ่งของทัลลีให้แทนหรือทั้งสามคนเลย 

ก็ได้ถ้าต้องการ หรือจะเลือกเด็กสักคนจากพวกแบล็กวู้ด ไม่ก็พวกสตรอง  

หรือเด็กสาวคนไหนที่เกิดจากพวกผู้ทรยศแห่งสามง่าม ลอร์ดแห่งโคลนเน่า 

พวกนั้น” แล้วฮาร์เรนดำก็กลับไปที่หอคอยของเขา ห้อมล้อมด้วยองครักษ์ 

ประจำตัว และกินอาหารกับพวกลูกชายที่เหลืออยู่

ขณะที่แสงอาทิตย์สุดท้ายจางลง คนของฮาร์เรนดำต่างจ้องมองไปยัง 

ความมืดที่ก่อตัวขึ้น มือกำหอกและหน้าไม้ไว้แน่น เมื่อไม่มีมังกรตัวใดโผล่มา 

บ้างก็คิดว่าเอกอนขู่ไปอย่างนั้น แต่เอกอน ทาร์แกเรียน  ได้ขี่บาเลอเรียน 

ขึ้นสูงทะลุก้อนเมฆไปเรื่อย  ๆ จนกระทั่งมังกรมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าแมลงวัน 

บนพระจันทร์ ต่อเมื่อนั้นเองที่เขาลดระดับความสูงลงมาอยู่ด้านในกำแพง 

ปราสาท ด้วยปีกที่ดำดุจน้ำมันดิน บาเลอเรียนพุ่งฝ่าความมืดลงมา และเมื่อ 

เหล่าหอคอยใหญ่ของฮาร์เรนฮอลปรากฏให้เห็นอยู่ข้างใต้ เจ้ามังกรก็ส่งเสียง 

คำรามด้วยความพิโรธและอาบหอคอยด้วยเพลิงสีดำที่มีเกลียวไฟสีแดงอยู่ 

ตรงกลาง 

หินไม่ไหม้ไฟ ฮาร์เรนอวดอ้างเช่นนั้น แต่ปราสาทของเขามิได้สร้างจาก 

หินเพียงอย่างเดียว ไม้และขนสัตว์ เชือกปอและฟาง ขนมปัง เนื้อเค็มและ 

เมล็ดข้าว ล้วนติดไฟทั้งสิ้น ชาวเกาะเหล็กของฮาร์เรนก็มิได้ทำจากหินเช่นกัน 

ในสภาพถูกควันรมและกรีดร้องทั้งยังถูกเปลวเพลิงห่อหุ้ม พวกเขาวิ่งไปบน 

ลานปราสาทและตกจากทางเดินบนกำแพงลงไปตายที่พื้นด้านล่าง และแม้แต่ 

หินก็แตกร้าวและละลายลงถ้าไฟร้อนมากพอ พวกลอร์ดแห่งดินแดนลุ่มแม่น้ำ 

ด้านนอกกำแพงปราสาทกล่าวในภายหลังว่า หอคอยของฮาร์เรนฮอลลุกเรือง 

เป็นสีแดงตัดกับยามราตรี ดุจเทียนขนาดใหญ่ห้าเล่ม…และเช่นเดียวกับเทียน  

มันเริ่มบิดเบี้ยวและละลายขณะที่หินหลอมละลายไหลเป็นทางลงมาด้านข้าง
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ฮาร์เรนกับลูกชายที่เหลืออยู่สิ้นชีพในเปลวไฟที่กลืนกินปราการใหญ่ยักษ์ 

ของเขาในคืนนั้น ตระกูลฮอร์ตายไปกับเขาด้วย รวมถึงอำนาจปกครองของ 

หมู่เกาะเหล็กเหนือดินแดนลุ่มแม่น้ำ วันต่อมา ณ ด้านนอกของซากฮาร์เรน- 

ฮอลกรุน่ควนั พระราชาเอกอนยอมรบัคำสตัยส์าบานวา่จะจงรกัภกัดจีากเอด็มนิ  

ทัลลี ลอร์ดแห่งริเวอร์รัน และแต่งตั้งเขาเป็นลอร์ดสูงสุดแห่งแม่น้ำสามง่าม  

ส่วนลอร์ดดินแดนลุ่มแม่น้ำรายอื่น  ๆ  ก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อเอกอนในฐานะ 

พระราชาและต่อเอ็ดมิน ทัลลี ในฐานะนายเหนือหัว เมื่อขี้เถ้าเย็นลงมากพอ 

ให้คนเข้าไปในปราสาทได้อย่างปลอดภัยจึงมีการเก็บรวบรวมดาบของผู้ตาย  

ซึ่งมีจำนวนมากที่แตกหัก ละลายหรือกลายเป็นแท่งเหล็กบิดเบี้ยวเพราะไฟ 

มังกร ทั้งหมดถูกนำใส่เกวียนส่งกลับไปที่ป้อมเอกอน

ณ ทางใต้และตะวันออก ปรากฏว่าผู้เชิญธงของราชาวายุมีความภักดี 

กว่าคนของพระราชาฮาร์เรนมาก อาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสรวบรวมทัพใหญ่ที่ 

สตอร์มส์เอนด์ ปราการที่มั่นอันแข็งแกร่งของตระกูลดูร์รานดอน กำแพง 

ชั้นนอกของปราสาทขนาดใหญ่นั้นหนายิ่งกว่ากำแพงของฮาร์เรนฮอล คนคิด 

เช่นกันว่าที่นี่ถูกตีแตกไม่ได้ ทว่า ไม่นานข่าวการตายของพระราชาฮาร์เรน 

ก็มาถึงหูของพระราชาอาร์กิแล็คศัตรูเก่า ลอร์ดเฟลล์และบัคเลอร์ซึ่งถอยหนี 

เมื่อเผชิญกับกองทัพที่รุกคืบมา (ลอร์ดแอร์รอลถูกสังหาร) ได้บอกข่าวของ 

ราชินีเรนิสกับมังกรของนางให้เขารู้ พระราชานักรบเฒ่าคำรามออกมาว่า 

เขาไม่มีความตั้งใจจะตายคาปราสาทของตัวเองเหมือนฮาร์เรนเยี่ยงลูกหมูคาบ 

แอ๊ปเปิ้ลถูกย่าง เขาซึ่งคุ้นเคยกับการศึกจะตัดสินชะตากรรมของตัวเองด้วย 

ดาบในมือ ดังนั้น อาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสจึงออกจากสตอร์มส์เอนด์เป็นครั้ง 

สุดท้ายเพื่อไปเผชิญหน้ากับศัตรูของเขาในสนามรบเปิดโล่ง

การที่ราชาวายุยกทัพมามิใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับออริส บาราเธียน 

กบัคนของเขา เพราะราชนิเีรนสิบนหลงัเมอแรกซสิเหน็วา่อารก์แิลค็ออกเดนิทาง 

จากสตอร์มส์เอนด์มาและบอกให้หัตถ์รู้ถึงจำนวนของศัตรูและรูปแบบการ 

จัดกองทหารทั้งหมด ออริสยึดที่มั่นอันแข็งแกร่งบนเนินเขาทางใต้ของปราสาท 
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บรอนซ์เกต ปักหลักอยู่บนที่สูงนั้นและรอให้คนจากแดนพายุมาถึง

เมื่อกองทัพมาพบกัน คนจากแดนพายุก็แสดงตนสมชื่อ ฝนเริ่มตก 

ลงมาต่อเนื่องในเช้าวันนั้น เมื่อถึงเที่ยงวันก็แปรเปลี่ยนเป็นลมพายุโหยหวน  

ลอร์ดผู้เชิญธงของพระราชาอาร์กิแล็คขอให้เขาเลื่อนการโจมตีไปอีกวันด้วย 

หวังว่าพายุฝนจะผ่านพ้นไป แต่ทัพของราชาวายุมีจำนวนมากกว่าของผู้พิชิต 

เกือบสองต่อหนึ่ง และมีอัศวินและม้าใหญ่มากกว่าถึงเกือบสี่เท่า ภาพธงตรา 

ของทาร์แกเรียนที่สะบัดเปียกชุ่มอยู่บนเนินของเขาเองนั้นทำให้เขาโกรธจัด  

และนักรบเฒ่าผู้ผ่านการศึกโชกโชนก็ยังสังเกตเห็นด้วยว่าสายฝนพัดมาจาก 

ทางใต้ ตีเข้าใส่หน้าของพวกทาร์แกเรียนบนเนินเขา อาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสจึงสั่ง 

บุกโจมตี และการศึกที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ในชื่อพายุลูกสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้น

การต่อสู้นองเลือดล่วงเลยไปจนถึงตอนกลางคืน และมิใช่การต่อสู้ 

ด้านเดียวแบบที่เอกอนพิชิตฮาร์เรนฮอลเลย อาร์กิแล็คผู้หยิ่งยโสนำอัศวิน 

ของเขาเข้าสู้กับทัพของบาราเธียนสามครั้ง แต่เนินเขานั้นลาดชันและสายฝน 

ยังทำให้พื้นดินนุ่มแฉะโคลน ม้าศึกต้องดิ้นรนและเสียหลัก การบุกโจมตีจึง 

เสียจังหวะและกระบวน คนจากดินแดนพายุสู้ได้ดีกว่าเมื่อส่งพลหอกเดินเท้า 

ขึ้นไปบนเนินเขา ผู้บุกรุกที่ตาพร่าบอดเพราะสายฝนมองไม่เห็นพวกเขาไต่เนิน 

ขึ้นไปจนกระทั่งสายไปเสียแล้ว ธนูของพลธนูไร้ประโยชน์เมื่อสายธนูเปียก  

เนินเขาลูกแรกแตกพ่าย ตามด้วยอีกลูก แล้วการบุกครั้งที่สี่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย 

ของราชาวายุกับอัศวินของเขาก็ฝ่ากลางทัพของบาราเธียนไปได้…แต่ก็ไป 

เผชิญกับราชินีเรนิสและเมอแรกซิส ปรากฏว่าแม้แต่บนพื้นดินมังกรก็น่ากลัว 

ดิกคอน มอร์ริเกน  และลูกนอกสมรสแห่งแบล็กเฮเวนซึ่งบัญชาการทัพ 

หลังถูกไฟมังกรกลืนกินไปพร้อมกับอัศวินองครักษ์ของพระราชาอาร์กิแล็ค  

ม้าศึกตื่นตระหนกและวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว ชนใส่คนขี่ด้านหลังและ 

แปรเปลี่ยนการบุกโจมตีเป็นความอลหม่าน ตัวราชาวายุถูกเหวี่ยงตกลงจาก 

อานม้า

แต่อาร์กิแล็คก็ยังคงสู้ต่อไป เมื่อออริส บาราเธียน ลงมาจากเนินเขา 
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แฉะโคลนพร้อมคนใต้บัญชา เขาพบว่าพระราชาเฒ่ากำลังต้านชายครึ่งโหลอยู่ 

และมีศพจำนวนมากเท่ากันกองอยู่แทบเท้า “หลบไป” บาราเธียนสั่ง เขาลง 

จากหลังม้าเพื่อเผชิญหน้ากับพระราชาในระดับเดียวกันและเสนอโอกาสสุดท้าย 

ให้ราชาวายุยอมจำนน  อาร์กิแล็คสบถใส่ เขาแทน  พวกเขาจึงต่อสู้กัน  

พระราชานักรบเฒ่า เรือนผมสยายยาวสีขาวกับหัตถ์เคราเข้มดุร้ายของเอกอน 

ว่ากันว่าชายทั้งสองต่างมอบบาดแผลให้อีกฝ่าย  แต่ในที่สุดดูร์รานดอน 

คนสุดท้ายก็ตายพร้อมดาบในมือและคำสาปแช่งคาปากสมใจปรารถนา ความ 

ตายของพระราชาทำให้ชาวแดนพายุหมดกำลังใจไปสิ้น และเมื่อข่าวการตาย 

ของอาร์กิแล็คแพร่ไป พวกท่านลอร์ดและอัศวินของเขาก็ทิ้งดาบหนี

นานสองสามวันที่คนกลัวกันว่าสตอร์มส์เอนด์จะเผชิญชะตากรรมเดียว 

กับฮาร์เรนฮอล เนื่องจากอาร์เจลลา ธิดาของอาร์กิแล็คปิดประตูปราสาท 

เมื่อออริส บาราเธียน และกองทัพของทาร์แกเรียนรุกคืบมาใกล้และประกาศ 

ตนเป็นราชินีวายุ เหล่าผู้คุ้มกันสตอร์มส์เอนด์จะยอมตายไม่เหลือแทนที่จะ 

ยอมคุกเข่า นางปฏิญาณเมื่อราชินีเรนิสขี่เมอแรกซิสบินเข้าไปในปราสาทเพื่อ 

เจรจาสงบศึก “ท่านอาจยึดปราสาทของข้า แต่ท่านจะได้เพียงกระดูก เลือด 

และขี้เถ้าเท่านั้น” นางประกาศ…แต่พวกทหารในกองกำลังรักษาการณ์มิได้ 

อยากตายขนาดนั้น ในคืนนั้นพวกเขาชักธงสงบศึก เปิดประตูปราสาทและ 

ส่งตัวท่านหญิงอาร์เจลลาในสภาพถูกอุดปาก ล่ามโซ่ และเนื้อตัวเปล่าเปลือย 

ไปที่ค่ายของออริส บาราเธียน

ว่ากันว่าบาราเธียนเป็นคนปลดโซ่ให้นางด้วยมือของเขาเอง เอาผ้าคลุม 

ไหล่ของเขาห่อร่างของนาง รินเหล้าองุ่นให้นาง และพูดกับนางอย่างนุ่มนวล  

บอกนางถึงความกล้าหาญของบิดานางและเล่าถึงลักษณะการตายของบิดานาง 

จากนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพระราชาผู้วายชนม์ เขาได้นำตราสัญลักษณ์ 

และคำขวัญประจำตระกูลดูร์รานดอนมาใช้เป็นของเขาเอง กวางสวมมงกุฎ 

กลายมาเป็นตราประจำตระกูลของเขา สตอร์มส์เอนด์กลายเป็นปราสาทที่มั่น 

ของเขา ส่วนท่านหญิงอาร์เจลลาก็กลายเป็นภรรยาของเขา
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เมื่อบัดนี้ทั้งดินแดนลุ่มแม่น้ำและดินแดนแห่งพายุอยู่ใต้การควบคุมของ 

เอกอนพระราชามังกรและพันธมิตรของเขาแล้ว พระราชาแห่งเวสเทอรอส 

ทีเ่หลอือยูจ่งึมองออกชดัเจนวา่คราวของพวกเขาเองกำลงัจะมาถงึ ณ วนิเทอรเ์ฟล  

พระราชาทอร์เรนตามตัวลอร์ดใต้ปกครองของเขามา แต่ในเมื่อแดนเหนือนั้น 

กว้างใหญ่ไพศาล เขาจึงรู้ดีว่าการรวบรวมกองทัพจะต้องใช้เวลานาน ราชินี 

ชาร์ราแห่งแคว้นหุบเขา ผู้สำเร็จราชการของรอนเนล ลูกชายของนางได้หนี 

ไปหลบที่เอียรี คอยเฝ้าระวังปราการป้องกันของนาง และส่งกองทหารไปยัง 

บลัดดี้เกต ซึ่งเป็นประตูเข้าออกสู่ดินแดนหุบเขาแห่งแอร์ริน สมัยยังสาว 

ราชินีชาร์ราได้รับการยกย่องว่าเป็น  “บุปผางามแห่งขุนเขา” เป็นหญิงที่งดงาม 

ที่สุดในเจ็ดราชอาณาจักร นางคงหวังจะจูงใจเอกอนด้วยความงามของนาง  

จึงส่งภาพเหมือนของตัวเองไปให้เขาและเสนอจะถวายตนให้เขาด้วยการสมรส 

หากเขาแต่งตั้งรอนเนล ลูกชายของนางให้เป็นทายาท แม้ว่าภาพวาดนั้น 

จะไปถึงมือเขาในที่สุด แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเอกอน ทาร์แกเรียน เคยตอบข้อเสนอ 

ของนางหรือไม่ เขามีราชินีแล้วสององค์ ส่วนชาร์ราในตอนนั้นก็เป็นบุปผา 

ร่วงโรยที่อายุมากกว่าเขาถึงสิบปี

ระหว่างนั้น พระราชาแดนตะวันตกผู้ยิ่งใหญ่สององค์ได้จับมือกันและ 

รวบรวมไพร่พลของตนหมายจะปราบเอกอนให้สิ้นซาก เมิร์นที่เก้าแห่งตระกูล 

การ์เดเนอร์ พระราชาแห่งแดนสุดเขต นำทัพขนาดใหญ่ออกจากไฮการ์เด้น  

ณ ใต้กำแพงปราสาทโกลเด้นโกรฟ ที่มั่นของตระกูลโรแวน เขาพบกับลอเรน  

แลนนิสเตอร์ ที่หนึ่ง พระราชาแห่งหินผา ผู้นำกองทัพของเขาเองลงมาจาก 

แดนตะวันตก พระราชาทั้งสองร่วมกันบัญชากองทัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใคร 

เคยเห็นมาในเวสเทอรอส กองทัพซึ่งประกอบด้วยไพร่พลห้าหมื่นห้าพันคน  

ลอร์ดน้อยใหญ่อีกประมาณหกร้อยคน และอัศวินบนหลังม้ามากกว่าห้าพันคน  

“กำปั้นเหล็กของเรา” พระราชาเมิร์นโม้ ลูกชายทั้งสี่ของเขาขี่ม้าอยู่ข้างกาย  

โดยมีหลานชายวัยเยาว์ทั้งสองรับใช้ในฐานะอัศวินฝึกหัด

พระราชาทั้งสองมิได้อ้อยอิ่งอยู่ที่โกลเด้นโกรฟ กองทหารขนาดใหญ่ 
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เช่นนั้นต้องคอยเดินทัพไปเรื่อย ๆ มิเช่นนั้นมันจะกินผลาญพื้นที่ชนบทโดยรอบ 

ไม่เหลือ กลุ่มพันธมิตรออกเดินทางทันที โดยเดินทัพไปทางตะวันออกเฉียง- 

เหนือ ทะลุผ่านหญ้าสูงและทุ่งข้าวสาลีสีทองอร่าม

เอกอนที่อยู่ในค่ายพักข้างทะเลสาบเนตรทวยเทพได้รับแจ้งถึงการมา 

ของพวกเขาและรวบรวมไพร่พลเพื่อไปเผชิญหน้ากับศัตรูรายใหม่ เขาบัญชา 

กองทัพขนาดแค่หนึ่งในห้าของกองทัพของพระราชาทั้งสองรวมกัน และ 

กองกำลังส่วนใหญ่ก็เป็นชายที่สาบานตนต่อลอร์ดดินแดนลุ่มแม่น้ำ ความ 

ภักดีของคนเหล่านั้นต่อตระกูลทาร์แกเรียนยังใหม่เอี่ยมและไม่เคยได้รับการ 

ทดสอบ ทว่า ด้วยกองทัพที่เล็กกว่า เอกอนจึงเคลื่อนทัพได้เร็วกว่าศัตรูมาก 

ในเมืองสโตนีย์เซปท์  ราชินีทั้งสองตามไปสมทบกับเขาพร้อมมังกรของ 

พวกนาง เรนิสมาจากสตอร์มส์เอนด์ ส่วนวิเซเนียมาจากแหลมกรงเล็บแตก 

ที่ซึ่งท่านลอร์ดท้องถิ่นจำนวนมากสาบานตนต่อนางอย่างแข็งขันว่าจะจงรักภักดี 

ทาร์แกเรียนทั้งสามเฝ้ามองลงมาจากท้องฟ้าขณะที่กองทัพของเอกอนรีบเร่ง 

ข้ามต้นน้ำของแม่น้ำเชี่ยวทมิฬลงใต้

กองทพัทัง้สองมาบรรจบกนัทา่มกลางทีร่าบโลง่กวา้งทางใตข้องแมน่ำ้ทมฬิ 

ใกล้กับบริเวณที่จะมีถนนสุวรรณมรรคาตัดผ่านในอนาคต พระราชาทั้งสอง 

รู้สึกยินดีเมื่อพลลาดตระเวนกลับมารายงานถึงจำนวนและรูปแบบการจัดทัพ 

ของพวกทาร์แกเรียน ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีชายห้าคนต่อทุก  ๆ  หนึ่งคนของ 

เอกอน และจำนวนท่านลอร์ดกับอัศวินยิ่งแตกต่างกันเข้าไปใหญ่ ส่วน 

ดินแดนนั้นกว้างและเปิดโล่ง มีแต่หญ้าและต้นข้าวสาลีแผ่ไปไกลสุดลูกหู- 

ลูกตา เหมาะเจาะต่อม้าใหญ่อย่างยิ่ง เอกอน ทาร์แกเรียน มิได้บัญชาการอยู ่

บนที่สูงอย่างที่ออริส บาราเธียน ทำในศึกพายุลูกสุดท้าย ดินแน่น ไม่แฉะ 

เป็นโคลน และยังไม่มีปัญหาเรื่องฝนด้วย วันนั้นฟ้าไร้เมฆ แต่มีลมแรง  

ฝนไม่ได้ตกลงมากว่าปักษ์หนึ่งแล้ว

พระราชาเมิร์นนำไพร่พลมาทำศึกมากกว่าพระราชาลอเรนครึ่งหนึ่ง 

จึงอ้างเกียรติในการบัญชาทัพกลาง เอ็ดมันด์ บุตรชายและทายาทของเขา 
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คุมทัพหลัง พระราชาลอเรนกับอัศวินของเขาตั้งทัพเป็นปีกขวา ส่วนลอร์ด 

โอ๊กฮาร์ตอยู่ปีกซ้าย เมื่อไม่มีแนวป้องกันทางธรรมชาติมายับยั้งแถวทัพของ 

ทาร์แกเรียน พระราชาทั้งสองจึงตั้งใจจะอ้อมปีกสองด้านของเอกอนแล้วโจมต ี

เขาทางด้านหลัง ขณะที่  “กำปั้นเหล็ก” กองทัพรูปลิ่มแห่งอัศวินและลอร์ด 

สูงศักดิ์ในชุดเกราะจะโจมตีฝ่าทัพกลางของเอกอนไป

เอกอน ทาร์แกเรียน จัดทัพของเขาเองเป็นรูปจันทร์เสี้ยวหยาบ  ๆ  ที่ 

เต็มไปด้วยหอกและไม้เหลาแหลม โดยมีพลธนูและพลหน้าไม้อยู่ด้านหลัง  

ขนาบข้างด้วยทหารม้าเบา เขายกหน้าที่บัญชาการให้แก่จอน มูทัน ลอร์ดแห่ง 

เมเดนพูล หนึ่งในศัตรูรายแรก  ๆ  ที่หันมาร่วมมือกับเขา ส่วนตัวพระราชา 

เองนั้นตั้งใจจะต่อสู้จากบนฟ้าเคียงข้างราชินีของเขา เอกอนสังเกตเห็นว่าฝน 

ไม่ตกเช่นกัน ต้นหญ้าและต้นข้าวสาลีที่ล้อมกองทัพอยู่นั้นทั้งสูงและสุกงอม 

พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว...และแห้งอย่างยิ่ง

พวกทาร์แกเรียนรอจนพระราชาทั้งสองเป่าแตรและเริ่มเดินทัพมาใต้ 

ทะเลแห่งผืนธง พระราชาเมิร์นเองนั้นเป็นผู้นำการโจมตีทัพกลางอยู่บนพ่อม้า 

สีทอง กาเวน โอรส อยู่ข้างกายเขาพร้อมธงประจำตัวรูปมือสีเขียวขนาดใหญ ่

บนพื้นขาว พวกการ์เดเนอร์และแลนนิสเตอร์ซึ่งฮึกเหิมด้วยเสียงแตรและ 

กลองร้องตะโกนขู่คำรามขณะพุ่งฝ่าพายุลูกธนูเข้าหาศัตรู กวาดพลหอกของ 

ทาร์แกเรียนที่ขวางทางและทำให้พวกนั้นแตกแถว แต่ตอนนั้นเองเอกอนและ 

พี่สาวน้องสาวของเขาก็โผล่มาในอากาศ

เอกอนบินเหนือแถวทหารของศัตรูบนหลังบาเลอเรียน ทะลวงผ่านพายุ 

แห่งหอก หิน และลูกธนู บินโฉบลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อพ่นไฟอาบศัตรู  

เรนิสกับวิเซเนียจุดไฟทางต้นลมของศัตรูและด้านหลังพวกเขา หญ้าแห้งและ 

ต้นข้าวสาลีลุกติดไฟทันที ลมโหมให้เปลวไฟลุกท่วมและพัดควันใส่หน้าแถว 

ทหารของพระราชาทั้งสองที่กำลังรุกคืบ กลิ่นไฟทำให้ม้าตื่นตระหนก และเมื่อ 

ควันก่อตัวหนาขึ้น ทั้งม้าและคนขี่ก็ตาบอดไม่ต่างกัน แถวทัพเริ่มแตกขณะที่ 

กำแพงไฟลุกขึ้นท่วมพวกเขารอบด้าน คนของลอร์ดมูทันซึ่งปลอดภัยอยู่ทาง 
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ต้นลมของเพลิงไหม้ เฝ้ารออยู่พร้อมหน้าไม้และหอกและจัดการกับคนที่ถูก 

ไฟคลอกและมีไฟลุกท่วมตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาโซซัดโซเซออกมาจาก 

ไฟบรรลัยกัลป์

ทุ่งเพลิงผลาญ คือชื่อที่ในภายหลังใช้เรียกศึกครั้งนี้

ไพร่พลมากกว่าสี่พันคนตายในเปลวเพลิง อีกหนึ่งพันตายด้วยดาบ  

หอก และลูกธนู คนนับหมื่นถูกไฟคลอก บ้างก็รุนแรงจนมีแผลเป็นไปตลอด 

ชีวิต พระราชาเมิร์นที่เก้ารวมอยู่ในกลุ่มผู้ตาย พร้อมกับลูกชาย หลานชาย  

น้องชาย และญาติ  ๆ  ทั้งหมดของเขา หลานชายคนหนึ่งมีชีวิตรอดได้สามวัน  

เมื่อเขาตายจากแผลไฟคลอก ตระกูลการ์เดเนอร์ก็ตายไปพร้อมกับเขาด้วย  

พระราชาลอเรนแห่งปราการหินผามีชีวิตรอด เมื่อเห็นว่าแพ้ศึก เขาก็ขี่ม้า 

ฝ่ากำแพงไฟและควันหนีไปสู่ความปลอดภัย

พวกทาร์แกเรียนเสียคนไปไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ราชินีวิเซเนียถูกลูกธนู 

ยิงเสียบไหล่ข้างหนึ่งแต่ไม่นานก็หายดี ขณะที่พวกมังกรสวาปามซากคนตาย  

เอกอนก็สั่งให้เก็บรวบรวมดาบของผู้ที่ถูกสังหารแล้วส่งลงไปตามแม่น้ำ

ลอเรน แลนนิสเตอร์ ถูกจับตัวได้ในวันรุ่งขึ้น พระราชาแห่งปราการ 

หินผาวางดาบและมงกุฎของเขาลงแทบเท้าเอกอน คุกเข่าและยอมสวามิภักดิ์  

ส่วนเอกอนนั้นทำตามสัญญา เขาประคองศัตรูผู้ปราชัยให้ลุกขึ้นยืน อนุญาต 

ให้เขาครองดินแดนและยศตำแหน่งต่อไป และแต่งตั้งเขาเป็นลอร์ดแห่งคาส- 

เตอร์ลีร็อกและผู้ปกครองแดนตะวันตก ผู้เชิญธงของลอร์ดลอเรนทำตาม 

อย่าง รวมถึงลอร์ดจำนวนมากแห่งแดนสุดเขตที่รอดตายจากไฟมังกรมาได้

ทว่าการพิชิตชัยในแดนตะวันตกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ พระราชาเอกอน 

จึงแยกจากพี่สาวน้องสาวของเขาเพื่อยกทัพไปที่ไฮการ์เด้นทันที ใจหวังจะ 

ทำให้พวกนั้นยอมแพ้ก่อนที่จะมีผู้อ้างสิทธิ์คนอื่น  ๆ  มายึดมันไว้เอง เขาพบ 

ปราสาทตกอยู่ในกำมือของฮาร์ลัน ไทเรล พ่อบ้านประจำปราสาทที่บรรพบุรุษ 

ของเขารับใช้พวกการ์เดเนอร์มานานหลายศตวรรษ ไทเรลยอมมอบกุญแจ 

ปราสาทให้โดยไม่ต่อสู้ใด  ๆ และถวายคำสัตย์ว่าจะสนับสนุนพระราชาผู้พิชิต  
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เอกอนจึงยกไฮการ์เด้นและดินแดนทั้งหมดให้เขาเป็นรางวัลตอบแทน และ 

แต่งตั้งเขาเป็นผู้ปกครองแดนใต้และลอร์ดสูงสุดแห่งแม่น้ำแมนเดอร์ ทั้งยัง 

ให้อำนาจปกครองแก่เขาเหนือลอร์ดชั้นผู้น้อยทั้งหมดที่เคยภักดีต่อตระกูล 

การ์เดเนอร์อีกด้วย

เป็นความตั้งใจของพระราชาเอกอนที่จะเดินทัพต่อไปทางใต้และสยบ 

โอลด์ทาวน์ อาร์เบอร์ และดอร์น แต่ขณะอยู่ที่ไฮการ์เด้น ข่าวของผู้ท้าทาย 

รายใหม่ก็ไปถึงหูเขา ทอร์เรน สตาร์ค พระราชาแดนเหนือได้ข้ามดินแดน 

คอคอดเข้ามาในดินแดนลุ่มแม่น้ำ นำกองกำลังชาวเหนือป่าเถื่อนจำนวน 

สามหมื่นคนมาด้วย เอกอนเดินทางขึ้นเหนือไปเผชิญหน้ากับเขาทันที รีบรุด 

นำหน้ากองทัพของเขาไปบนปีกบาเลอเรียน มฤตยูดำ เขาส่งข่าวไปยังราชินี 

ทั้งสองด้วย รวมถึงลอร์ดและอัศวินทั้งหมดที่ยอมคุกเข่าให้เขาหลังจาก 

เหตุการณ์ที่ฮาร์เรนฮอลและทุ่งเพลิงผลาญ

เมื่อไปถึงริมฝั่งแม่น้ำสามง่าม ทอร์เรน สตาร์ค พบกับกองทัพขนาด 

ใหญ่กว่าของเขาครึ่งหนึ่งกำลังรออยู่ทางใต้ของแม่น้ำ ลอร์ดดินแดนลุ่มแม่น้ำ  

ชาวแดนตะวันตก ชาวแดนพายุ ชายจากแดนสุดเขต…ล้วนมาทั้งสิ้น และ 

เหนือค่ายของพวกนั้นก็มีบาเลอเรียน เมอแรกซิส และเวการ์บินวนเป็นวงกว้าง 

อยู่บนท้องฟ้า

พลลาดตระเวนของทอร์เรนได้เห็นซากฮาร์เรนฮอลที่ยังมีเพลิงสีแดง 

ลุกไหม้ช้า  ๆ  อยู่ใต้เศษหินปรักหักพัง ราชันแห่งแดนเหนือได้ยินเรื่องราว 

เกี่ยวกับทุ่งเพลิงผลาญมามากมายเช่นกัน เขารู้ว่าชะตากรรมเดียวกันอาจ 

รออยู่หากเขาพยายามฝืนข้ามแม่น้ำไป ลอร์ดใต้ปกครองบางรายของเขาขอให้ 

เขาบุกโจมตีอยู่ดี โดยยืนกรานว่าความกล้าหาญของชาวเหนือจะนำชัยมาให้  

ส่วนบางรายก็ขอให้เขาถอยกลับไปยังโมตเคลินและตั้งมั่นอยู่ที่นั่นบนแผ่นดิน 

ของแดนเหนือ แบรนดอน สโนว์ น้องชายนอกสมรสของพระราชาเสนอ 

จะข้ามแม่น้ำสามง่ามไปตามลำพังโดยอาศัยความมืดกำบังกายเพื่อสังหารมังกร 

ขณะที่พวกมันหลับอยู่
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พระราชาทอร์เรนส่งแบรนดอน สโนว์ ข้ามแม่น้ำสามง่ามไปจริง แต่มี 

เมสเตอร์สามคนไปด้วย มิใช่เพื่อสังหาร แต่เพื่อเจรจา สาสน์ถูกส่งกลับไป 

กลับมาตลอดทั้งคืน ในเช้าวันรุ่งขึ้น ตัวทอร์เรน สตาร์ค เองจึงข้ามแม่น้ำ 

สามง่ามไป ณ ริมฝั่งแม่น้ำสามง่ามทางทิศใต้ เขาคุกเข่าลง วางมงกุฎโบราณ 

ของพระราชาแห่งเหมันต์แทบเท้าเอกอนและสาบานว่าจะเป็นคนของเขา เขา 

ลุกขึ้นยืนในฐานะลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลและผู้ปกครองแห่งแดนเหนือ มิใช่ 

พระราชาอีกต่อไป จากวันนั้นจวบจนวันนี้ ทอร์เรน สตาร์ค ได้รับการจดจำ 

ในฐานะพระราชาผู้ยอมคุกเข่า…แต่ไม่มีชาวเหนือคนใดต้องทิ้งกระดูกที่ถูก 

เผาเกรียมไว้ข้างแม่น้ำสามง่าม และดาบที่เอกอนริบจากลอร์ดสตาร์คกับบรรดา 

ลอร์ดบริวารก็มิได้บิดเบี้ยว หลอมละลาย หรือคดงอ

เอกอน ทาร์แกเรียน  และราชินีของเขาแยกกันไปคนละทางอีกครั้ง  

เอกอนเลี้ยวลงใต้อีกครา เดินทัพสู่โอลด์ทาวน์ ขณะที่พี่สาวน้องสาวทั้งสอง 

ขึ้นขี่มังกร วิเซเนียไปที่แคว้นหุบเขาของแอร์ริน ส่วนเรนิสไปซันสเปียร์และ 

ทะเลทรายแห่งดอร์น

ชารร์า แอรร์นิ ไดเ้สรมิความแขง็แกรง่ของปราการปอ้งกนัของกลัลท์าวน ์ 

เคลื่อนกองกำลังอันแข็งแกร่งไปยังบลัดดี้ เกต และเพิ่มขนาดกองกำลัง 

รักษาการณ์ให้ใหญ่ขึ้นสามเท่าที่ปราสาทหิน ปราสาทหิมะ และปราสาทท้องฟ้า  

อันเป็นปราสาทรายทางที่ปกปักไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เอียรี ปรากฏว่าการป้องกัน 

ทั้งหมดนี้ไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับวิเซเนีย ทาร์แกเรียน ผู้ขี่ปีกหนังของ 

เวการ์เหนือทุกคนและร่อนลงไปในลานปราสาทชั้นในของเอียรี เมื่อราชินี 

ผู้สำเร็จราชการแห่งแคว้นหุบเขารีบรุดออกมาเผชิญหน้ากับนาง ตามติดด้วย 

ทหารองครักษ์อีกหนึ่งโหล นางพบวิเซเนียอยู่กับรอนเนล แอร์ริน ซึ่งนั่งอยู่ 

บนเขา่นาง กำลงัจอ้งไปทีม่งักรดว้ยความทึง่ “ทา่นแม ่ ขา้ขอบนิไปกบัทา่นหญงิ 

คนนี้ได้ไหม” พระราชาเด็กถาม ไม่มีคำขู่ใดเอื้อนเอ่ยออกมา ไม่มีคำพูด 

โกรธแค้นใส่กัน ราชินีทั้งสองยิ้มให้แก่กันแทนและทักทายกันตามมารยาท  

จากนั้นท่านหญิงชาร์ราจึงสั่งให้คนไปหยิบมงกุฎทั้งสามมา (รัดเกล้าของราชินี 
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ผู้สำเร็จราชการ มงกุฎขนาดเล็กของบุตรชายนาง และมงกุฎเหยี่ยวแห่งภูเขา 

และแคว้นหุบเขาที่บรรดาพระราชาแห่งแอร์รินเคยสวมมานานนับพันปี) และ 

ถวายทั้งหมดแก่ราชินีวิเซเนีย พร้อมด้วยดาบของกองกำลังรักษาการณ์ของนาง  

หลังจากนั้นมีผู้กล่าวกันว่า ราชาองค์น้อยได้บินวนรอบยอดเขาทวนยักษา 

สามรอบและร่อนลงสู่พื้นในฐานะท่านลอร์ดน้อย วิเซเนีย ทาร์แกเรียน จึง 

รวมแคว้นหุบเขาแห่งแอร์รินไว้ในอาณาจักรของน้องชายได้เช่นนี้เอง

เรนิส ทาร์แกเรียน มิได้พิชิตชัยง่ายดายเช่นนั้น ทัพพลหอกชาวดอร์น 

ป้องกันช่องเขาเจ้าชายซึ่งเป็นเส้นทางทะลุภูเขาสีแดง แต่เรนิสมิได้ต่อสู้กับ 

พวกเขา นางบินสูงเหนือช่องเขา เหนือทรายแดงและขาว แล้วร่อนลงไปที่เวธ 

เพื่อสั่งให้พวกนั้นยอมจำนน แต่นางกลับพบว่าปราสาทถูกทิ้งร้างว่างเปล่า ตัว 

เมืองใต้กำแพงปราสาทมีแต่ผู้หญิง เด็ก และชายชราเหลืออยู่ เมื่อถามว่า 

ลอร์ดของพวกเขาไปไหน พวกนั้นจะตอบแค่ว่า  “ไม่อยู่” เรนิสเดินทางลงไป 

ตามแม่น้ำสู่กอดส์เกรซ ที่มั่นของตระกูลอัลลีเรียน แต่ที่นั่นก็ถูกทิ้งร้างเช่นกัน 

นางบินต่อไปอีก ณ ที่ที่โลหิตเขียวบรรจบกับทะเล เรนิสพบเมืองแพลงกี 

ซึ่งมีเรือถ่อ เรือกรรเชียงเล็กสำหรับหาปลา เรือท้องแบน เรือบ้าน และเรือ 

ขนาดใหญ่นับหลายร้อยลอยอาบแดดอยู่ เชือก โซ่ และไม้กระดานเชื่อมโยง 

พวกมันเข้าด้วยกันเป็นเมืองลอยน้ำ ทว่า มีเพียงหญิงชราสองสามคนกับเด็ก 

เล็ก ๆ โผล่ออกมามองขึ้นไปหานางขณะที่เมอแรกซิสบินวนอยู่เหนือศีรษะ

ในที่สุด ราชินีก็บินไปถึงซันสเปียร์ ที่มั่นโบราณของตระกูลมาร์เทล  

นางพบเจ้าหญิงแห่งดอร์นกำลังรออยู่ในปราสาทที่ถูกทิ้งร้าง พวกเมสเตอร์ 

บอกเราว่ามีเรีย มาร์เทล อายุแปดสิบปีและปกครองชาวดอร์นมานานหกสิบป ี

นางอ้วนฉุ ตาบอด และหัวล้านแทบทั้งหัว ผิวซีดและหย่อนย่น อาร์กิแล็ค 

ผูห้ยิง่ยโสตัง้ฉายาใหน้างวา่ “คางคกเหลอืงแหง่ดอรน์” แตท่ัง้อายแุละตาทีบ่อด 

มิได้ทำให้สติปัญญาของนางเสื่อมลงเลย

“ข้าจะไม่สู้กับท่าน”  เจ้าหญิงมีเรียบอกเรนิส  “หรือคุกเข่าให้ท่าน  

ดอร์นไม่มีพระราชา ไปบอกพี่ชายท่านตามนั้น”
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“ข้าจะบอก” เรนิสตอบ “แต่เราจะกลับมาอีก เจ้าหญิง และครั้งหน้า 

เราจะมาพร้อมอัคคีและโลหิต”

“คำขวัญประจำตระกูลของท่าน”  เจ้าหญิงมีเรียเอ่ย  “ของเราคือ  

ไม่ก้มหัว ไม่คุกเข่า ไม่หักโค่น ท่านอาจเผาเราได้ ท่านหญิง...แต่ท่านบังคับ 

ให้เราคุกเข่า หักโค่น หรือก้มหัวไม่ได้ ที่นี่คือดอร์น ที่นี่ไม่ต้อนรับท่าน  

ถ้าท่านกลับมาเราจะได้เห็นดีกัน”

ราชินีและเจ้าหญิงจากกันเช่นนั้น และดอร์นก็ยังคงไม่ถูกพิชิต

ทางตะวันตก เอกอน ทาร์แกเรียน  พบกับการต้อนรับที่อบอุ่นกว่า  

โอลด์ทาวน์ เมืองที่ยิ่งใหญ่เหนือเมืองใดในเวสเทอรอส มีกำแพงใหญ่โต 

โอบล้อมและปกครองโดยตระกูลไฮทาวเวอร์แห่งไฮทาวเวอร์ ตระกูลขุนนาง 

ที่เก่าแก่ ร่ำรวย และทรงอำนาจที่สุดในแดนสุดเขต โอลด์ทาวน์ยังเป็น 

ศูนย์กลางของศาสนาทวยเทพทั้งเจ็ด เป็นที่พำนักของสังฆราช บิดาแห่ง 

ผู้เปี่ยมศรัทธา เสียงแห่งทวยเทพใหม่บนโลกซึ่งมีผู้เชื่อถือศรัทธานับหลายล้าน 

คนทั่วทั้งอาณาจักร (ยกเว้นแดนเหนือ ที่ซึ่งทวยเทพโบราณยังคงมีอิทธิพล)  

และดาบของกองกำลังแห่งศาสนจักร กลุ่มนักสู้ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพวกดาว 

และพวกดาบ

ทว่า เมื่อเอกอน ทาร์แกเรียน  กับกองทัพของเขาเข้าไปใกล้โอลด์- 

ทาวน์ พวกเขากลับพบว่าประตูเมืองเปิดอยู่และลอร์ดไฮทาวเวอร์ก็กำลังรอที่จะ 

สวามิภักดิ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อข่าวการมาถึงเวสเทอรอสของเอกอนเดินทาง 

ไปถึงโอลด์ทาวน์เป็นครั้งแรก สังฆราชได้ขังตัวเองไว้ในวิหารดวงดาวนาน 

เจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อขอคำแนะนำจากทวยเทพ เขาไม่กินอาหารใด  ๆ  ยกเว้นแต่ 

ขนมปังและน้ำ และใช้เวลายามตื่นทั้งหมดไปกับการสวดมนต์จากแท่นบูชา 

หนึ่งไปยังอีกแท่นหนึ่ง และในวันที่เจ็ด เทพหญิงชราก็ชูตะเกียงทองคำขึ้น 

ส่องเส้นทางเบื้องหน้าให้เขา สังฆราชเห็นว่าถ้าโอลด์ทาวน์จับอาวุธต่อสู้กับ 

เอกอนพระราชามังกร เมืองจะถูกเผาเป็นแน่แท้ และไฮทาวเวอร์กับซิตาเดล 

และวิหารดวงดาวจะถูกทำลายย่อยยับ
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แมนเฟร็ด ไฮทาวเวอร์ ลอร์ดแห่งโอลด์ทาวน์ เป็นลอร์ดที่รอบคอบ 

และศรัทธาในทวยเทพ หนึ่งในบุตรชายคนรอง  ๆ  ของเขารับใช้พวกบุตรแห่ง 

เทพนักรบ ส่วนอีกรายเพิ่งปฏิญาณตนเป็นนักบวช เมื่อสังฆราชบอกเขา 

ถึงภาพนิมิตที่เทพหญิงชรามอบให้ ลอร์ดไฮทาวเวอร์จึงตั้งใจว่าจะไม่ต่อต้าน 

ผู้พิชิตด้วยกำลังทหาร  ดังนั้นจึงไม่มีชายคนใดในโอลด์ทาวน์ที่ถูกเผา 

บนทุ่งเพลิงผลาญแม้ไฮทาวเวอร์จะเป็นตระกูลใต้ปกครองของพวกการ์เดเนอร์ 

แห่งไฮการ์เด้น ดังนั้นจึงปรากฏว่าลอร์ดแมนเฟร็ดที่ขี่ม้าออกไปต้อนรับ 

เอกอนพระราชามังกรเมื่อเขาเดินทางมา เขามอบดาบ เมือง และคำสัตย์ 

สาบานให้ (บ้างบอกว่าลอร์ดไฮทาวเวอร์ยังเสนอจะยกธิดาคนสุดท้องให้เป็น 

ภรรยาด้วย แต่เอกอนปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยเกรงว่าจะทำให้ราชินีทั้งสอง 

ของเขาขุ่นเคือง)

สามวันหลังจากนั้น ในวิหารดวงดาว สังฆราชเจิมน้ำมันเจ็ดอย่างให้ 

เอกอน วางมงกุฎลงบนศีรษะของเขา และประกาศให้เขาเป็นเอกอนที่หนึ่ง 

แห่งตระกูลทาร์แกเรียน พระราชาแห่งแอนดัล รอยนาร ์ และปฐมบุรุษ ลอร์ด 

แห่งเจ็ดราชอาณาจักรและผู้พิทักษ์อาณาจักร (“เจ็ดราชอาณาจักร” เป็นคำที่ใช้ 

กัน แต่ดอร์นยังไม่ยอมจำนนและจะเป็นดังนั้นไปอีกนานกว่าหนึ่งศตวรรษ)

มีท่านลอร์ดแค่ไม่กี่คนที่ปรากฏตัวในพิธีสวมมงกุฎครั้งแรกของเอกอน 

ที่ปากแม่น้ำทมิฬ แต่มีหลายร้อยคนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งที่สอง  

และหลงัพธิี ผูค้นหลายหมืน่คนไชโยโหร่อ้งใหเ้ขาบนถนนของโอลดท์าวนข์ณะที่ 

เขาขี่หลังบาเลอเรียนผ่านไปทั่วเมือง คนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมพิธีสวมมงกุฎครั้งที่ 

สองของเอกอนคือเหล่าเมสเตอร์และอาร์ชเมสเตอร์แห่งซิตาเดล บางทีอาจ 

ด้วยเหตุนั้นเอง พิธีสวมมงกุฎครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นรัชสมัยของเอกอน  

แทนที่จะเป็นพิธีสวมมงกุฎที่ป้อมเอกอนในวันที่เอกอนเหยียบเวสเทอรอส

เจ็ดราชอาณาจักรแห่งเวสเทอรอสจึงหลอมรวมเป็นหนึ่งอาณาจักร 

อันยิ่งใหญ่ด้วยเจตจำนงของเอกอนผู้พิชิตและพี่สาวน้องสาวของเขาโดย 

ประการฉะนี้
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หลายคนคิดว่าพระราชาเอกอนจะให้โอลด์ทาวน์เป็นฐานที่มั่นของเขา 

หลังสงครามจบลง ขณะที่บางคนก็คิดว่าเขาจะปกครองจากดราก้อนสโตน  

ปราการโบราณบนเกาะของตระกูลทาร์แกเรียน พระราชาทำให้คนทั้งหมด 

ประหลาดใจด้วยการประกาศว่าเขาตั้งใจจะสร้างราชสำนักในเมืองใหม่ที่เกิดขึ้น 

มาแล้วบนเนินเขาสามลูกที่ปากแม่น้ำเชี่ยวทมิฬ สถานที่แรกที่เขากับพี่สาว 

น้องสาวเหยียบแผ่นดินเวสเทอรอส เมืองใหม่นี้จะมีชื่อเรียกว่าคิงส์แลนดิ้ง  

เอกอนพระราชามังกรจะปกครองอาณาจักรของเขาจากที่นั่น  ว่าราชการ 

บนบัลลังก์เหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างจากดาบที่แตกหัก บี้แบน บิดเบี้ยว และ 

หลอมละลายของศัตรูทั้งหมดที่พ่ายแพ้แก่เขา  บัลลังก์อันตรายที่ในไม่ช้า 

จะเป็นที่รู้จักไปทั่วหล้าในนามบัลลังก์เหล็กแห่งเวสเทอรอส


