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เมล็ดพันธุ์แห่งสงครามมักถูกเพาะในยามสงบ ในเวสเทอรอส 

ก็เช่นกัน การต่อสู้นองเลือดเพื่อแย่งชิงบัลลังก์เหล็กรู้จักกันในนาม ศึกการ 

ร่ายรำแห่งมังกร เป็นการศึกที่โรมรันกันตั้งแต่ปีที่ 129 - 131 หลังการพิชิต  

และหยั่งรากมาตั้งแต่ครึ่งศตวรรษก่อน ซึ่งเป็นช่วงรัชสมัยอันยาวนานและ 

สงบสุขที่สุดเท่าที่ลูกหลานของผู้พิชิตเคยพบพาน นั่นคือรัชสมัยของเจเฮริส  

ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง พระราชาผู้ประนีประนอม

พระราชาเฒ่าและราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดีปกครองเคียงคู่กัน (ยกเว้น 

ความหมางเมินเหินห่างสองช่วงเวลา ซึ่งรู้จักกันในชื่อการทะเลาะกันครั้งที่หนึ่ง 

และการทะเลาะกันครั้งที่สอง) กระทั่งนางเสียชีวิตในปีที่ 100 หลังการพิชิต  

ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสิบสามคน สี่คนในนั้น  -  ประกอบด้วยบุตรชายสองคน 

และบุตรสาวสองคน - เติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่งงาน และมีลูกมีหลานของตัวเอง 

แต่ไหนแต่ไรมาหรือหลังจากนี้เจ็ดราชอาณาจักรไม่เคยได้รับพร (หรือบางคน 

อาจถือเป็นคำสาป) เป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายทาร์แกเรียนมากมายถึงเพียงนี้  

การร่วมรักของพระราชาเฒ่ากับราชินียอดรักก่อกำเนิดความสับสนวุ่นวายของ 

การอ้างสิทธิ์และผู้อ้างสิทธิ์มากกว่าครั้งใด จนไม่แปลกที่เหล่าเมสเตอร์เชื่อว่า  

ศึกการร่ายรำแห่งมังกรหรือการต่อสู้ทำนองนั้น ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทายาทมังกร
ปัญหาเรื่องการสืบบัลลังก์
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เรื่องนี้ไม่มีวี่แววปรากฏในช่วงต้นรัชสมัยของเจเฮริส เพราะฝ่าบาท 

มีเจ้าชายเอมอนกับเจ้าชายเบลอนเป็น  “ทายาทตัวจริงและทายาทตัวสำรอง”  

ตามที่เรียกขานกัน และน้อยครั้งที่อาณาจักรจะได้รับพรเป็นสองเจ้าชาย 

ผู้เก่งกล้ามากไปกว่าสองคนนี้ ในปีที่ 62 หลังการพิชิต เอมอนวัยเจ็ดขวบ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนและทายาทบัลลังก์เหล็กอย่างเป็น 

ทางการ เขาได้เป็นอัศวินในวัยสิบเจ็ด เป็นผู้ชนะการประลองในวัยยี่สิบ ได้ 

เป็นตุลาการของบิดาและขุนนิติในวัยยี่สิบหก ทว่าเขาไม่เคยได้รับใช้บิดาใน 

ฐานะหัตถ์แห่งพระราชา เพียงเพราะตำแหน่งนั้นเป็นของนักบวชบาร์ธ สหาย 

ผู้ได้รับความไว้วางใจที่สุดของพระราชา และ  “ผู้ร่วมกรำงานหนักกับข้า”  

เบลอน ทาร์แกเรียน  เองก็เก่งกาจไม่น้อยไปกว่ากัน เจ้าชายผู้น้องได้ยศ 

อัศวินในวัยสิบหกและแต่งงานเมื่ออายุสิบแปด แม้ว่าเขากับเอมอนจะชื่นชอบ 

การออกแรงแข่งขันกันเอง แต่ไม่มีใครติดใจสงสัยในความรักที่ผูกพันพวกเขา 

ทั้งสอง การสืบบัลลังก์ดูมั่นคงแข็งแรงดุจดังศิลา

ทว่าศิลาเริ่มร้าวในปีที่  92 หลังการพิชิต เมื่อเอมอนเจ้าชายแห่ง 

ดราก้อนสโตนถูกสังหารที่ทาร์ธโดยลูกดอกหน้าไม้ของชาวมีร์ที่หมายจะยิงชาย 

ผู้อยู่ข้างเขา พระราชากับพระราชินีอาลัยการจากไปของเขา และอาณาจักร 

ก็ร่วมอาลัยด้วย แต่ไม่มีใครจะเศร้าเสียใจมากไปกว่าเจ้าชายเบลอนซึ่งเดินทาง 

ไปทาร์ธในทันใดและแก้แค้นให้พี่ชายด้วยการเสือกไสพวกมีร์ลงทะเล เมื่อ 

กลับมายังคิงส์แลนดิ้ง เบลอนได้รับการแซ่ซ้องเป็นวีรบุรุษโดยฝูงชนที่ส่งเสียง 

โห่ร้อง และได้รับการสวมกอดโดยพระราชาผู้เป็นบิดา ซึ่งแต่งตั้งเขาเป็น 

เจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนและทายาทบัลลังก์เหล็ก มันเป็นประกาศิตที่ครอง 

ใจคน ชาวบ้านรักเบลอนใจกล้า และลอร์ดทั้งหลายแห่งอาณาจักรก็มองเขา 

เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของพี่ชายอยู่แล้ว

ทว่าเจ้าชายเอมอนมีบุตรีคนหนึ่งนามว่าเรนิสซึ่งเกิดในปีที่ 74 หลัง 

การพิชิต นางเติบโตเป็นหญิงสาวรูปงาม เฉลียวฉลาด และเก่งกล้าสามารถ  

ในปีที่ 90 หลังการพิชิต ด้วยวัยสิบหกปี นางได้แต่งงานกับลอร์ดจอมพลเรือ 
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และขุนนาวาของพระราชานามคอร์ลิสแห่งตระกูลเวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์ส  

หรือที่รู้จักกันในนามอสรพิษทะเลตามชื่อเรืออันโด่งดังที่สุดในบรรดาเรือจำนวน 

มากของเขา ยิง่ไปกวา่นัน้เจา้หญงิเรนสิกำลงัตัง้ครรภต์อนทีบ่ดิาของนางเสยีชวีติ  

การที่พระราชาเจเฮริสยกดราก้อนสโตนให้เจ้าชายเบลอน ไม่เพียงแต่เป็นการ 

มองข้ามเรนิส แต่ (อาจ) รวมถึงบุตรชายที่ยังไม่คลอดของนางด้วย

การตัดสินใจของพระราชาสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมา 

ช้านาน เอกอนผู้พิชิตเป็นจ้าวแห่งเจ็ดราชอาณาจักรคนแรก มิใช่วิเซเนียผู้เป็น 

พี่สาวซึ่งแก่กว่าเขาสองปี เจเฮริสเองก็สืบบัลลังก์เหล็กต่อจากอาเมกอร์ผู้ชิง 

บัลลังก์ แม้ว่าหากตัดสินกันด้วยลำดับการเกิดเพียงอย่างเดียว เรนาผู้เป็น 

พี่สาวของเขาย่อมมีสิทธิ์มากกว่า เจเฮริสไม่ได้ตัดสินใจแค่เพียงผิวเผิน เป็น 

ที่ทราบกันว่าเขาได้ถกเรื่องนั้นกับสภาที่ปรึกษาคณะเล็ก แน่นอนว่าเขาปรึกษา 

นักบวชบาร์ธเช่นเดียวกับเรื่องสำคัญทั้งหลาย และความคิดเห็นของแกรนด์ 

เมสเตอร์เอลิซาร์ก็มีน้ำหนักอย่างมาก ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน เบลอน อัศวิน 
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ชาญศึกในวัยสามสิบห้าเหมาะจะปกครองมากกว่าเจ้าหญิงเรนิสในวัยสิบแปด 

หรือทารกน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลกของนาง (ซึ่งอาจจะเป็นเด็กชายหรือไม่ก็ได้  

ในขณะที่เจ้าชายเบลอนมีบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงสองคน ชื่อวิเซริสกับ 

เดมอน) ความรักที่ชาวบ้านมีให้เบลอนใจกล้าก็เป็นที่กล่าวขวัญเช่นกัน

มีพวกที่ไม่เห็นด้วย เรนิสเองเป็นคนแรกที่ออกเสียงคัดค้าน “เท่ากับ 

ว่าท่านริบสิทธิ์แต่กำเนิดของลูกชายข้า” นางบอกพระราชาพร้อมกับวางมือทาบ 

บนหน้าท้องที่ขยายใหญ่ คอร์ลิส เวลาเรียน สามีของนางเองโกรธเป็นฟืน 

เป็นไฟจนขอสละตำแหน่งจอมทัพเรือและตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาคณะเล็ก  

และพาภรรยากลับดริฟต์มาร์ก เลดี้จอซลินแห่งตระกูลบาราเธียนผู้เป็นมารดา 

ของเรนิสเองก็โกรธมากไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับบอร์มันด์น้องชายผู้น่าเกรงขาม 

ของนาง ลอร์ดแห่งสตอร์มส์เอนด์

ผู้คัดค้านคนสำคัญที่สุดคือราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดี ซึ่งช่วยสามี 

ของนางปกครองเจ็ดราชอาณาจักรมานานปี และตอนนี้มองเห็นบุตรสาวของ 

บุตรชายถูกมองข้ามเพราะเรื่องเพศ “ผู้ปกครองจำต้องมีสมองที่ดีและหัวใจ 

ที่ซื่อตรง” ว่ากันว่านางกล่าวกับพระราชาตามนี้ “เจ้าจ้อนมิได้จำเป็น หาก 

ฝ่าบาทเชื่ออย่างแท้จริงว่าสตรีขาดปัญญาในการปกครอง เช่นนั้นแล้วท่าน 

ก็ไม่ต้องการข้าอีกต่อไป” ด้วยเหตุนี้เองราชินีเอลีซานน์จึงออกจากคิงส์แลนดิ้ง 

และบินไปดราก้อนสโตนบนหลังซิลเวอร์วิง นางกับพระราชาเจเฮริสยังคงแยก 

กันอยู่เป็นเวลาสองปี ช่วงเวลาแห่งความหมางเมินเหินห่างถูกบันทึกไว้ใน 

ประวัติศาสตร์ว่าเป็นการทะเลาะกันครั้งที่สอง

พระราชาเฒ่ากับราชินีคนดีกลับมาดีกันอีกครั้งในปีที่  94 หลังการ 

พิชิต โดยความช่วยเหลือของนักบวชหญิงเมเกลล์บุตรสาว แต่ก็ไม่เคยเห็น 

ตรงกันเรื่องการสืบบัลลังก์ ราชินีสิ้นชีวิตด้วยโรคกระษัยในปีที่ 100 หลังการ 

พิชิตด้วยวัยหกสิบสี่ปี และยังคงยืนกรานว่าเรนิสผู้เป็นหลานสาวกับลูก  ๆ  

ของนางถูกช่วงชิงสิทธิ์ไป “เด็กชายในท้อง” เด็กน้อยซึ่งยังไม่ลืมตาดูโลกและ 

กลายเป็นหัวข้อการถกเถียงกันอย่างหนัก กลับกลายเป็นเด็กหญิงเมื่อคลอด 
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ออกมาในปีที่ 93 หลังการพิชิต มารดาของนางตั้งชื่อให้ว่าเลนา ปีต่อมาเรนิส 

มอบน้องชายให้นางชื่อว่าเลนอร์ ในเวลานั้นเจ้าชายเบลอนได้ครองตำแหน่งว่าที ่

รัชทายาทแล้ว ทว่าตระกูลเวลาเรียนกับตระกูลบาราเธียนยึดมั่นความเชื่อที่ว่า  

เลนอร์น้อยมีสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กมากกว่า และมีสองสามคนที่ถึงกับให้การ 

สนับสนุนสิทธิ์ของเลนา พี่สาวคนโตของเขา และเรนิส มารดาของทั้งสอง

ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ทวยเทพรุมกระหน่ำทำร้ายราชินีเอลีซานน์ 

อย่างโหดเหี้ยมดังที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้นราชินีมีทั้ง 

ทุกข์และสุขควบคู่กัน เหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขที่เกิดจากหลาน  ๆ  ของนาง  

และงานวิวาห์เช่นกัน ในปีที่ 93 หลังการพิชิต นางเข้าร่วมงานวิวาห์ของวิเซริส 

บุตรชายคนโตของเบลอน เขาแต่งกับเลดี้เอมมาแห่งตระกูลแอร์ริน บุตรสาว 

วัยสิบเอ็ดของเจ้าหญิงดาเอลลาผู้ล่วงลับ  (หลังแต่งงานทั้งสองยังไม่เข้าหอ 

กระทั่งเจ้าสาวมีระดูครั้งแรกในอีกสองปีต่อมา) เมื่อถึงปีที่ 97 ราชินีคนดี 

ได้เห็นเดมอน บุตรคนที่สองของเบลอนแต่งงานกับเลดี้รีอาแห่งตระกูลรอยซ ์ 

ทายาทของปราสาทเก่าแก่แห่งรูนสโตนในแคว้นหุบเขา

การประลองครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในคิงส์แลนดิ้งปีที่ 98 หลังการพิชิต 

เพื่อฉลองการครองราชย์ปีที่ห้าสิบของพระราชาเจเฮริสสร้างความปลาบปลื้มให ้

ราชินีด้วยเช่นกัน เพราะลูก หลาน เหลนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยส่วนใหญ่ของ 

ราชินีกลับมาร่วมงานเลี้ยงและการเฉลิมฉลอง ว่ากันว่านับตั้งแต่การล่มสลาย 

ของวาลีเรียก็ไม่เคยมีผู้ใดเห็นมังกรปรากฏตัวพร้อมกันในที่เดียวมากขนาดนี้ 

เลย การแทงทวนครั้งสุดท้ายซึ่งอัศวินแห่งราชองครักษ์ เซอร์เรียม เรดไวน์  

กับเซอร์เคลเมนต์ แครบบ์ สู้กันจนทวนหักสามสิบเล่มก่อนที่พระราชาเจเฮริส 

จะประกาศให้ทั้งสองเป็นผู้ชนะร่วมกัน  เรียกได้ว่าเป็นการแทงทวนอัน 

ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยพบในเวสเทอรอส

อย่างไรก็ตาม หนึ่งปักษ์หลังสิ้นสุดการประลอง นักบวชบาร์ธผู้เป็น 

สหายคนเก่าคนแก่ของพระราชาก็เสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับหลังให้การ 

รับใช้ในฐานะหัตถ์แห่งพระราชาอย่างเต็มความสามารถมาสี่สิบเอ็ดปี เจเฮริส 



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

เลือกลอร์ดผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ของเขามารับตำแหน่งนี้แทน แต่ 

เซอร์เรียม เรดไวน์ มิใช่นักบวชบาร์ธ และความเก่งกาจช่ำชองในการใช้ทวน 

ก็แทบไม่เป็นประโยชน์กับเขาในฐานะหัตถ์ “ปัญหาบางอย่างแก้โดยใช้ไม้ทุบ 

ไม่ได้” แกรนด์เมสเตอร์อัลลาร์ตั้งข้อสังเกตไว้ดีเสียจนเป็นที่กล่าวขาน ฝ่าบาท 

ไม่มีทางเลือกนอกจากปลดเซอร์เรียมหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียงหนึ่งป ี เขา 

ให้เบลอนบุตรชายมารับหน้าที่แทน และในปีที่ 99 หลังการพิชิต เจ้าชายแห่ง 

ดรากอ้นสโตนกไ็ดเ้ปน็หตัถแ์หง่พระราชาดว้ย เขาปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งนา่ชืน่ชม  

แม้จะไม่เรืองปัญญาเท่านักบวชบาร์ธ แต่เจ้าชายดูคนเก่ง อีกทั้งมีบริวารและ 

ที่ปรึกษาผู้ซื่อสัตย์ห้อมล้อม เบลอน ทาร์แกเรียน จะปกครองอาณาจักรได้ 

เป็นอย่างดีเมื่อเขาขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก ทั้งลอร์ดและชาวบ้านต่างเห็นตรงกัน

ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ในปีที่ 101 หลังการพิชิต เจ้าชาย 

เบลอนบ่นถึงอาการเจ็บแปลบบริเวณสีข้างระหว่างล่าสัตว์ในป่าราชัน อาการ 

เจ็บแย่ลงเมื่อเขากลับเข้าเมือง ท้องเขาบวมและแข็งขึ้น ก่อนความเจ็บจะทวี 

ความรุนแรงจนเขานอนซม รันซิเตอร์ซึ่งเป็นแกรนด์เมสเตอร์คนใหม่เพิ่งมา 

จากซิตาเดลหลังจากอัลลาร์เสียชีวิตด้วยหลอดเลือดในสมองแตก เขาลดไข้ 

ของเจ้าชายลงได้บ้างและบรรเทาความเจ็บปวดทรมานด้วยน้ำนมดอกฝิ่น แต่ 

อาการของเขายังคงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าวันที่ห้าของการเจ็บป่วย  

เจ้าชายเบลอนก็เสียชีวิตในห้องนอนของเขาที่หอคอยแห่งหัตถาโดยมีบิดานั่ง 

กุมมือเขาอยู่ข้าง ๆ หลังผ่าศพดูแล้ว แกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์ก็เขียนสาเหตุ 

การเสียชีวิตว่า ไส้แตก

ทั่วทั้งเจ็ดราชอาณาจักรร่ำไห้อาลัยเจ้าชายเบลอน และไม่มีผู้ใด 

จะเสียใจมากไปกว่าพระราชาเจเฮริส ครั้งนี้เมื่อจุดเชิงตะกอนเผาศพบุตรชาย  

เขาไม่มีแม้แต่การปลอบโยนจากภรรยาผู้เป็นที่รักข้างกาย พระราชาเฒ่าไม่เคย 

รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเช่นนี ้ อีกทั้งฝ่าบาทต้องเผชิญกับปัญหาหนักอกกวนใจ 

อีกครั้ง เนื่องจากการสืบบัลลังก์กลายเป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกครา เมื่อว่าที่ 

รัชทายาทเสียชีวิตและถูกเผาด้วยกันทั้งคู่ จึงไม่มีผู้สืบบัลลังก์เหล็กที่แน่ชัด 
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อีกต่อไป...แต่ใช่ว่าจะไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

เบลอนมีบุตรชายสามคนที่เกิดกับน้องสาวชื่ออลิสซา สองคนยัง 

มีชีวิตอยู่ คือวิเซริสกับเดมอน หากเบลอนได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก วิเซริสก็จะ 

สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาอย่างไร้ข้อกังขา แต่การเสียชีวิตอย่างน่าอนาถของ 

เจ้าชายรัชทายาทในวัยสี่สิบสี่ทำให้การสืบบัลลังก์ยุ่งเหยิง มีการทวงถามสิทธิ์ 

ของเจ้าหญิงเรนิสและเลนา เวลาเรียน ซึ่งเป็นบุตรสาวของนางอีกครั้ง...และ 

ถึงแม้ว่าพวกนางจะถูกมองข้ามเพราะเรื่องเพศ แต่เรื่องนั้นไม่เป็นอุปสรรค 

สำหรับเลนอร์ซึ่งเป็นบุตรชายของเรนิส  เลนอร์ เวลาเรียน  เป็นชายและ 

อ้างสิทธิ์การสืบเชื้อสายจากบุตรชายคนโตของเจเฮริสได้ ขณะที่บุตรชายของ 

เบลอนสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายคนน้อง

ยิ่งไปกว่านั้นพระราชาเจเฮริสมีบุตรชายที่ยังมีชีวิตอยู่อีกคน นั่นคือ 

เวกอน ซึ่งเป็นอาร์ชเมสเตอร์อยู่ที่ซิตาเดล ผู้ครอบครองแหวน คทา และ 

หน้ากากทองคำสีเหลือง ประวัติศาสตร์เรียกขานเขาว่าเวกอนผู้ไร้มังกร คน 

ส่วนใหญ่ในเจ็ดราชอาณาจักรพากันลืมตัวตนของเขา แม้จะอายุเพียงสี่สิบ แต ่

เวกอนดูซีดเซียวและซูบผอม ชายผู้คลั่งตำราอุทิศตนให้กับการเล่นแร่แปรธาต ุ

ดาราศาสตร์  คณิตศาสตร์  และศาสตร์ลี้ลับอื่น  ๆ  แม้กระทั่งในวัยเด็ก 

เขาก็ไม่เคยเป็นที่ชื่นชอบ น้อยคนมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะ 

นั่งบนบัลลังก์เหล็ก

แต่กระนั้นผู้ที่พระราชาเฒ่าหันไปหาในเวลานี้ก็คืออาร์ชเมสเตอร์เวกอน  

เขาเรียกตัวบุตรชายคนสุดท้ายของตนมายังคิงส์แลนดิ้ง สิ่งที่ทั้งสองพูดกัน 

ยังคงเป็นที่ถกเถียง บ้างก็บอกว่าพระราชาเสนอบัลลังก์ให้เวกอนและถูกเขา 

ปฏิเสธ บ้างก็ยืนยันว่าพระราชาเพียงขอคำปรึกษา มีรายงานมาถึงราชสำนักว่า 

คอร์ลิส เวลาเรียน กำลังรวบรวมเรือและไพร่พลที่ดริฟต์มาร์กเพื่อ  “พิทักษ์ 

สิทธิ์”  ของเลนอร์ผู้ เป็นบุตรชาย  ขณะที่ เดมอน  ทาร์แกเรียน  ชายหนุ่ม 

อารมณ์ร้อนและชอบทะเลาะวิวาทวัยยี่สิบ ก็ได้รวบรวมกลุ่มดาบผู้ให้สัตย์ 

สาบานของตนเพื่อสนับสนุนวิเซริสพี่ชายของเขา การต่อสู้อันรุนแรงเพื่อแย่งชิง 
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สิทธิ์ในการสืบบัลลังก์มีแววจะเกิดไม่ว่าพระราชาเฒ่าจะแต่งตั้งใครให้สืบทอด 

ตำแหน่ง  แน่นอนว่านั่นคือเหตุผลที่ฝ่าบาทกระตือรือร้นจะคว้าทางออก 

ซึ่งอาร์ชเมสเตอร์เวกอนเสนอให้

พระราชาเจเฮริสประกาศเจตนาที่จะจัดประชุมมหาสภา เพื่อพูดคุย  

ถกเถียง และท้ายที่สุดคือตัดสินใจเรื่องการสืบบัลลังก์  ลอร์ดน้อยใหญ่ 

ทั้งหมดแห่งเวสเทอรอสได้รับเชิญให้เข้าร่วม รวมทั้งเมสเตอร์จากซิตาเดลแห่ง 

โอลด์ทาวน์ นักบวชหญิงและนักบวชเพื่อพูดในนามศาสนจักร ผู้อ้างสิทธิ์จะได ้

ชี้แจงเหตุผลของพวกเขาเบื้องหน้าลอร์ดที่มาชุมนุมกัน ฝ่าบาทออกประกาศิต  

เขาจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของสภา ไม่ว่าสภาจะเลือกใครก็ตาม

มีการตัดสินใจว่าการประชุมจะจัดขึ้นที่ฮาร์เรนฮอล ปราสาทที่ใหญ่ 

ที่สุดในอาณาจักร ไม่มีใครรู้ว่าพวกลอร์ดจะมากันกี่คน เนื่องจากไม่เคยมีการ 

จัดประชุมเช่นนั้นมาก่อน แต่คิดกันว่าเป็นการรอบคอบหากจะมีห้องหับ 

สำหรับลอร์ดและคณะผู้ติดตามอย่างน้อยสักห้าร้อยคน มีลอร์ดมาเข้าร่วมกว่า 

พันคน กินเวลานานครึ่งปีกว่าพวกเขาจะมารวมตัวกันครบ (มีสองสามคน 

มาถึงเมื่อการประชุมกำลังจะเสร็จสิ้นด้วยซ้ำ) กระทั่งฮาร์เรนฮอลก็ไม่อาจ 

รองรับฝูงชนล้นหลามขนาดนั้นได้ เพราะลอร์ดแต่ละคนมีบริวารติดตาม 

เป็นอัศวิน อัศวินฝึกหัด เด็กเลี้ยงม้า คนครัว และทาสรับใช้ ไทมอนด์  

แลนนิสเตอร์ ลอร์ดแห่งคาสเตอร์ลีร็อก นำคนมาด้วยสามร้อยคน ที่ไม่ 

น้อยหน้าไปกว่ากันคือลอร์ดแม็ตธอส ไทเรล แห่งไฮการ์เด้น ซึ่งพาคนมา 

ถึงห้าร้อยคน

บรรดาลอร์ดมาจากทั่วทุกมุมของอาณาจักร ตั้งแต่ชายแดนดอร์น 

ไปจนถึงเงาของผากำแพง จากเกาะสามพี่น้องไปจนถึงหมู่เกาะเหล็ก ดาว 

ประจำเมืองแห่งทาร์ธก็อยู่ที่นั่น รวมทั้งลอร์ดแห่งโลนลี่ไลต์ ลอร์ดเอลลาร์ด  

สตาร์ค มาจากวินเทอร์เฟล ลอร์ดโกรเวอร ์ ทัลล ี มาจากริเวอร์รัน ยอร์เบิร์ต  

รอยซ์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการและตัวแทนนักสู้เจย์น  แอร์ริน ท่านหญิง 

แห่งเอียรีในวัยเยาว์ มาจากแคว้นหุบเขา แม้กระทั่งชาวดอร์นก็ส่งตัวแทนมา  
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เจ้าชายแห่งดอร์นส่งบุตรสาวกับอัศวินชาวดอร์นยี่สิบคนมายังฮาร์เรนฮอล 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ สังฆราชเดินทางจากโอลด์ทาวน์เพื่อมาให้พรแก่ 

ที่ประชุม พวกพ่อค้าและช่างฝีมือแห่กันมาฮาร์เรนฮอลหลายร้อยคน อัศวิน 

พเนจรและนักรบอิสระมาด้วยหวังจะหางานให้ตัวเอง  พวกล้วงกระเป๋า 

มาหาเงิน พวกสาวน้อยสาวใหญ่มาหาสามี พวกโจรและนางโลม สาวใช้ซักผ้า 

และผู้ติดตามค่าย นักขับลำนำและนักแสดงละครใบ้ พวกเขามาจากฝั่ง 

ตะวันออกและตะวันตก เหนือและใต้ นครแห่งกระโจมผุดขึ้นนอกกำแพง 

ฮารเ์รนฮอลและตลอดแนวทะเลสาบแผไ่ปไกลหลายโยชนท์กุทศิทกุทาง ชัว่เวลา 

หนึ่งที่ฮาร์ เรนฮอลกลายเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สี่ของอาณาจักร  มีเพียง 

โอลด์ทาวน์ คิงส์แลนดิ้ง และแลนนิสพอร์ตที่มีขนาดใหญ่กว่า

บรรดาลอร์ดที่มาร่วมชุมนุมต้องตรวจสอบและพิจารณาผู้อ้างสิทธิ์ 

ครองบลัลงักไ์มน่อ้ยกวา่สบิสีร่าย มผีูเ้ขา้ชงิจากเอสซอสสามคน เปน็ลกูชายของ 

เซรา บุตรสาวของพระราชาเจเฮริส จึงมีศักดิ์เป็นหลานชายของเขา แต่ละคน 

เกดิจากคนละพอ่ วา่กนัวา่คนหนึง่ถอดแบบตาของเขาในวยัหนุม่มาทกุกระเบยีด  

อีกคนเป็นลูกนอกสมรสเกิดกับประมุขคนหนึ่งของโวแลนทิสโบราณ มาถึง 

พร้อมถุงทองและช้างแคระ ของกำนัลเลอค่าที่เขาแจกจ่ายให้บรรดาลอร์ด 

ผู้ด้อยฐานะซึ่งมั่นใจได้ว่าจะช่วยรับรองสิทธิ์ให้เขาอย่างแน่นอน ส่วนช้างนั้น 

ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าใด (เจ้าหญิงเซรายังมีชีวิตสุขสบายในโวแลนทิส ด้วย 

วัยเพียงสามสิบสี่ นางมีสิทธิ์มากกว่าลูกนอกสมรสของนางอย่างเด่นชัด แต่ 

นางเลอืกจะไมเ่รยีกรอ้ง “ขา้มอีาณาจกัรของขา้ทีน่ีแ่ลว้” นางพดูเมือ่มคีนถามวา่ 

นางตั้งใจจะกลับเวสเทอรอสหรือไม่) ผู้เข้าชิงอีกคนนำม้วนแผ่นหนังมาด้วย 

หลายมัดเพื่อแสดงการสืบเชื้อสายจากเกมอนผู้รุ่งโรจน์ ลอร์ดทาร์แกเรียน 

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งดราก้อนสโตนก่อนการพิชิต โดยอ้างว่าตนสืบเชื้อสายต่อมา 

เจ็ดรุ่นผ่านทายาทของบุตรสาวคนเล็กของเกมอนซึ่งสมรสกับลอร์ดผู้น้อย  

นอกจากนี้ยังมีพลทหารผมแดงร่างใหญ่กำยำที่อ้างว่าเป็นลูกนอกสมรสของ 

เมกอร์ผู้โหดเหี้ยม เพื่อเป็นการพิสูจน์ เขาพามารดามาด้วย บุตรสาวของ 
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เจ้าของเรือนพักแรมวัยชราซึ่งบอกว่านางเคยโดนเมกอร์ขืนใจครั้งหนึ่ง  (พวก 

ลอร์ดพร้อมเชื่อเรื่องการขืนใจ แต่ไม่เชื่อว่าการกระทำนั้นส่งผลให้นางมีลูก)

มหาสภาพิจารณาไตร่ตรองอยู่สิบสามวัน โดยพิจารณาและตัดผู้อ้าง 

สิทธิ์ระดับรองที่ไม่สลักสำคัญจำนวนเก้าคนออก  (ตัวอย่างหนึ่งคือ อัศวิน 

พเนจรที่แนะนำตัวว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของพระราชาเจเฮริสเอง ถูกจับขังคุก 

เมื่อพระราชาเปิดโปงว่าเขาเป็นคนโกหก) อาร์ชเมสเตอร์เวกอนถูกตัดสิทธิ์ 

เนื่องด้วยคำปฏิญาณของเขา ส่วนเจ้าหญิงเรนิสกับบุตรสาวของนางถูกตัดสิทธิ ์

เนื่องด้วยเพศ จึงเหลือผู้อ้างสิทธิ์สองคนที่ได้เสียงสนับสนุนมากที่สุด คือ 

วิเซริส ทาร์แกเรียน บุตรชายคนโตของเจ้าชายเบลอนกับเจ้าหญิงอลิสซา  

และเลนอร์ เวลาเรียน บุตรชายของเจ้าหญิงเรนิส และหลานชายของเจ้าชาย 

เอมอน  วิ เซริสเป็นหลานชายของพระราชาเฒ่า  ส่วนเลนอร์ เป็นเหลน  

หลักของการสืบทอดมรดกของบุตรคนโตทำให้เลนอร์ได้เปรียบ หลักแห่ง 

ความใกล้ชิดทางสายเลือดเอื้อต่อวิเซริส อีกทั้งวิเซริสยังเป็นทาร์แกเรียน 

คนสุดท้ายที่ได้ขี่บาเลอเรียนด้วย...แม้ว่าภายหลังการตายของเจ้ามฤตยูทมิฬ 

ในปีที่ 94 หลังการพิชิต เขาไม่เคยขี่มังกรตัวอื่นอีกเลย ขณะที่เด็กชายเลนอร ์

ยังไม่ได้หัดบินครั้งแรกกับมังกรแรกรุ่นของเขา เจ้าสัตว์ร้ายสีขาวอมเทางาม 

จับตาที่เขาตั้งชื่อให้ว่า ซีสโมค

แต่สิทธิ์ของวิเซริสได้มาจากบิดาของเขา ส่วนสิทธิ์ของเลนอร์มาจาก 

มารดา และลอร์ดส่วนใหญ่รู้สึกว่าสายเลือดฝั่งผู้ชายต้องมาก่อนฝั่งผู้หญิง  

ยิ่งไปกว่านั้นวิเซริสเป็นชายวัยยี่สิบสี่ เลนอร์เป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบ ด้วย 

เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ การอ้างสิทธิ์ของเลนอร์จึงถูกมองโดยคนส่วนใหญ่ว่า 

ด้อยกว่า แต่บิดามารดาของเด็กชายเป็นผู้ทรงอำนาจและทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง 

จนพวกเขาไม่สามารถถูกมองข้ามไปได้โดยสิ้นเชิง

นี่อาจเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิดาของเขาสัก 

เล็กน้อย คอร์ลิส เวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์สและนายเรือแห่งดริฟต์มาร์ก  

มีชื่อเสียงโด่งดังในบทลำนำและเรื่องเล่าในฐานะอสรพิษทะเล และแน่นอนว่า 
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เป็นหนึ่งในสุดยอดบุคคลแห่งยุค พวกเวลาเรียนเป็นตระกูลสูงศักดิ์บวกกับมี 

เชื้อสายวาลีเรียตามคำเล่าลือ หากเชื่อตามประวัติศาสตร์ประจำตระกูลแล้ว 

คนพวกนี้มายังเวสเทอรอสก่อนพวกทาร์แกเรียนเสียอีก พวกเขาตั้งหลักแหล่ง 

อยู่ที่ช่องแคบคอหอยบนเกาะอันอุดมสมบูรณ์ใกล้ระดับน้ำทะเลของดริฟต์มาร์ก  

(ที่ ได้ชื่อนี้ เนื่องจากเศษไม้ที่กระแสน้ำซัดเข้าฝั่ งทุกวัน1)  แทนที่จะเป็น 

ดราก้อนสโตน ถิ่นใกล้เคียงที่มีควันกรุ่นและเต็มไปด้วยหิน แม้ว่าไม่เคยเป็น 

ผู้ขี่มังกร แต่พวกเวลาเรียนก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และใกล้ชิดที่สุดกับ 

พวกทาร์แกเรียน พวกเขาครองท้องทะเล มิใช่ท้องฟ้า ในยุคการพิชิต เรือ 

เวลาเรียนนั่นเองที่พาทหารของเอกอนข้ามอ่าวน้ำดำ  และต่อมาได้ก่อตั้ง 

กองทัพเรือหลวงอันเกรียงไกรยิ่งกว่าที่ผ่านมา ตลอดศตวรรษแรกในการ 

ปกครองของตระกูลทาร์แกเรียน ลอร์ดแห่งไทด์สหลายต่อหลายคนรับใช้สภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็กในฐานะแม่ทัพเรือจนผู้คนส่วนใหญ่มองว่าตำแหน่งนั้น 

เป็นสิทธิ์ตกทอดของตระกูลเวลาเรียนก็ว่าได้

แต่ถึงแม้จะมีบรรพบุรุษยิ่งใหญ่ แต่คอร์ลิส เวลาเรียน ก็เป็นชาย 

ผู้ไม่เหมือนใคร ชายผู้ปราดเปรื่องเท่ากับที่งุ่นง่าน รักการผจญภัยเท่ากับ 

ที่ทะเยอทะยาน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่เหล่าบุตรชายของม้าน้ำ  

(สัญลักษณ์ประจำตระกูลเวลาเรียน) จะได้รับรู้รสชาติของชีวิตนักเดินเรือ 

ในวัยเยาว์ แต่ไม่เคยมีเวลาเรียนคนใดไม่ว่าจะแต่ก่อนนั้นหรือหลังจากนี้  

ที่ใช้ชีวิตบนเรืออย่างกระตือรือร้นเท่าเด็กชายผู้ซึ่งจะกลายเป็นอสรพิษทะเล 

เขาข้ามทะเลแคบเป็นครั้งแรกในวัยหกขวบ ล่องเรือไปเพนทอสกับอา หลัง 

จากนั้นคอร์ลิสก็ออกเดินทางเช่นนั้นทุกปี เขาไม่ยอมเดินทางอย่างผู้โดยสาร  

เขาปีนเสากระโดง ผูกเงื่อน ขัดถูดาดฟ้าเรือ คัดไม้พาย อุดรูรั่ว ขึ้นและลด 

ใบเรือ เฝ้ารังกา หัดกำหนดทิศทางและคุมหางเสือ นายเรือของเขาต่างบอก 

ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นกะลาสีที่เก่งตั้งแต่เกิดเช่นคนนี้มาก่อน

1 Driftmark แปลตรงตัวได้ว่าแหล่งรวมเศษไม้ที่ลอยมากับน้ำ
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ในวัยสิบหก เขาได้เป็นนายเรือเอง พาเรือหาปลาที่ตั้งชื่อว่า  ราชินี 

ปลาค็อด  ออกจากดริฟต์มาร์กไปดราก้อนสโตนและกลับมา ในช่วงหลายปี 

นบัจากนัน้ เรอืของเขากเ็ริม่ใหญข่ึน้และแลน่ไวขึน้ การเดนิทางของเขายาวนาน 

และเสี่ยงภัยมากขึ้น เขาพาเรืออ้อมตอนล่างสุดของเวสเทอรอสเพื่อไปเยือน 

โอลดท์าวน ์ แลนนสิพอรต์ และลอรด์สพอรต์ทีไ่พค ์ เขาแลน่เรอืไปลสิ ไทรอช  

เพนทอส และมีร์ เขาพาเรือ  คิมหันต์ดรุณี  ไปโวแลนทิสกับหมู่เกาะฤดูร้อน 

และพาเรือ หมาป่าน้ำแข็ง ขึ้นเหนือไปบราวอส ปราการอีสต์วอตช์ริมทะเล และ 

ฮาร์ดโฮมก่อนจะเลี้ยวไปยังทะเลหนาวสั่นเพื่อไปลอรัธและเมืองท่าของอิบเบ็น  

ในการเดินทางครั้งต่อมา เขากับเรือ  หมาป่าน้ำแข็ง  มุ่งหน้าขึ้นเหนืออีกครั้ง  

มองหาเส้นทางเดินเรืออ้อมตอนเหนือสุดของเวสเทอรอสตามคำร่ำลือ แต่ 

พบเพียงทะเลหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งกับภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่เท่าภูเขาเลากา

การเดินทางอันเลื่องชื่อที่สุดคือครั้งที่เขาไปกับเรือซึ่งเขาออกแบบและ 

ต่อเอง เรือ  อสรพิษทะเล พวกพ่อค้าจากโอลด์ทาวน์และอาร์เบอร์มักจะแล่น 

เรือไปไกลเทียมการ์ธเพื่อมองหาเครื่องเทศ ผ้าไหม และของล้ำค่าอื่น  ๆ แต่ 

คอร์ลิส เวลาเรียน กับเรือ  อสรพิษทะเล  เป็นคู่แรกที่เดินทางไปไกลกว่านั้น  

ล่องผ่านประตูเจดไปยิติและเกาะเลง แล้วกลับมาพร้อมผ้าไหมและเครื่องเทศ 

มากล้นจนเขาทำให้ตระกูลเวลาเรียนมั่งคั่งขึ้นทบทวีในบัดดล ในการเดินทาง 

ครั้งที่สองกับเรือ  อสรพิษทะเล เขาล่องไปไกลยิ่งกว่านั้น ไปยังอัสชายใกล้ 

เงาทมิฬ ในครั้งที่สามเขาลองไปทางทะเลหนาวสั่นแทน และกลายเป็นชาว 

เวสเทอรอสคนแรกที่เดินเรือไปดินแดนพันเกาะและแวะชายฝั่งหนาวเย็น 

เวิ้งว้างของเอ็น’ไกและมอสซอวี

ในตอนท้ายเรือ  อสรพิษทะเล  ได้ออกเดินทางเก้าครั้ง  ครั้งที่ เก้า 

เซอร์คอร์ลิสพามันกลับไปการ์ธ บรรทุกทองคำไปมากพอจะซื้อเรืออีกยี่สิบลำ 

และบรรทกุทกุลำดว้ยหญา้ฝรัน่ พรกิไทย จนัทนเ์ทศ ชา้ง และผา้ไหมชัน้เลศิ 

อีกหลายม้วน มีเรือเพียงสิบสี่ลำกลับมาถึงดริฟต์มาร์กอย่างปลอดภัย และช้าง 

ทกุตวัตายกลางทะเล แตก่ระนัน้กำไรจากการเดนิทางครัง้นัน้กม็ากมายมหาศาล 
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จนเวลาเรียนกลายเป็นตระกูลมั่งคั่งที่สุดในเจ็ดราชอาณาจักร เหนือกว่า 

แม้กระทั่งตระกูลไฮทาวเวอร์และแลนนิสเตอร์ แม้จะชั่วระยะสั้น ๆ ก็ตาม

ความมัง่คัง่นีเ้ปน็ประโยชนต์อ่เซอรค์อรล์สิเมือ่ปูผู่แ้กเ่ฒา่ของเขาเสยีชวีติ 

ในวัยแปดสิบแปดปี และเซอร์คอร์ลิสซึ่งได้รับการขนานนามว่าอสรพิษทะเล 

ก็ได้ขึ้นเป็นลอร์ดแห่งไทด์ส ที่มั่นของตระกูลเวลาเรียนคือปราสาทดริฟต์มาร์ก 

สถานที่มืดมัวทึมเทา ชื้นแฉะและมีน้ำท่วมขังเสมอ ลอร์ดคอร์ลิสสร้างปราสาท 

แห่งใหม่บนท้ายเกาะอีกด้าน ปราสาทไฮไทด์สร้างขึ้นด้วยหินสีอ่อนเหมือนกับ 

ที่เอียรี หอคอยรูปทรงระหงของมันประดับยอดด้วยหลังคาทำจากเงินทุบ 

ที่ส่องประกายวิบวับยามต้องแสงอาทิตย์ เมื่อกระแสน้ำขึ้นในยามเช้าและ 

ยามเย็น ปราสาทก็ถูกล้อมรอบโดยท้องทะเล เชื่อมต่อกับดริฟต์มาร์กโดย 

ทางเดินข้ามน้ำเท่านั้น ลอร์ดคอร์ลิสย้ายบัลลังก์ขอนไม้โบราณ (ของขวัญจาก 

เทพเมอร์ลิง ตามตำนานเล่าขาน) ไปยังปราสาทใหม่แห่งนี้

ลอร์ดคอร์ลิส อสรพิษทะเล ต่อเรือหลายลำด้วยเช่นกัน กองทัพเรือ 

หลวงเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงหลายปีที่เขารับใช้พระราชาเฒ่าในฐานะนายเรือ 

แม้กระทั่งหลังจากละทิ้งตำแหน่งนั้นแล้ว เขาก็ยังต่อเรือ เปลี่ยนเรือสินค้าและ 

เรือพาณิชย์ให้กลายเป็นเรือรบ ด้านล่างกำแพงทะมึนเปื้อนคราบเกลือของ 

ปราสาทดริฟต์มาร์ก หมู่บ้านหาปลาขนาดย่อมสามแห่งเติบโตจนกลายเป็น 

เมืองอันเจริญรุ่งเรืองที่ชื่อฮัลล์2 เพราะลำเรือเป็นทิวแถวที่มองเห็นอยู่เสมอ 

ข้างล่างปราสาท อีกฟากของเกาะ ใกล้ไฮไทด์มีอีกหมู่บ้านที่แปรเปลี่ยนไป 

เป็นสไปซ์ทาวน์ ท่าและสะพานเทียบเรืออัดแน่นไปด้วยเรือจากนครเสรีและ 

จากที่ไกลกว่านั้น เนื่องจากตั้งขวางช่องแคบคอหอย ดริฟต์มาร์กจึงอยู่ใกล้ 

ทะเลแคบมากกว่าดัสเคนเดลหรือคิงส์แลนดิ้ง สไปซ์ทาวน์จึงเริ่มแย่งชิงการ 

ขนสง่สนิคา้ทางเรอืเปน็จำนวนมาก ซึง่หาไมแ่ลว้เรอืตา่ง ๆ คงจะไปยงัทา่เหลา่นัน้ 

มากกว่า และตระกูลเวลาเรียนก็เริ่มร่ำรวยและเรืองอำนาจมากยิ่งขึ้นไปอีก

2 Hull แปลว่าลำเรือ
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ลอร์ดคอร์ลิสเป็นคนทะเยอทะยาน ระหว่างการเดินทางเก้าครั้งกับ 

เรือ อสรพิษทะเล เขาต้องการบุกบั่นไปข้างหน้าเสมอ ไปยังที่ซึ่งไม่มีใครเคยไป 

มาก่อนและเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่ แม้จะประสบความสำเร็จในชีวิต 

มากมายหลายอย่าง แต่เขาแทบไม่เคยพอใจ คนใกล้ตัวที่รู้จักเขาดีจะพูด 

เช่นนั้น เขาพบคู่ครองที่สมบูรณ์แบบในตัวเรนิส ทาร์แกเรียน บุตรสาวของ 

บุตรชายคนโตและทายาทของพระราชาเฒ่า หญิงงามผู้มีความมุ่งมั่นและ 

หยิ่งทะนงไม่แพ้หญิงใดในอาณาจักร ทั้งยังเป็นผู้ขี่มังกรอีกด้วย บุตรชายและ 

บุตรสาวของเขาจะโผบินสู่ท้องนภา ลอร์ดคอร์ลิสคาดหวัง และสักวันหนึ่ง 

คนหนึ่งในนั้นจะได้นั่งบัลลังก์เหล็ก

ไมน่า่ประหลาดใจทีอ่สรพษิทะเลผดิหวงัอยา่งรา้ยแรงเมือ่เจา้ชายเอมอน 

เสียชีวิตและพระราชาเจเฮริสมองข้ามเรนิสซึ่งเป็นบุตรสาวของเอมอน เพื่อ 

สนับสนุนน้องชายของเขา เบลอน เจ้าชายฤดูใบไม้ผลิ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า 

กงลอ้ไดห้มนุวนมาอกีครัง้ และความผดิพลาดอาจไดร้บัการแกไ้ข ดงันัน้ลอรด์ 

คอร์ลิสกับเจ้าหญิงเรนิสผู้เป็นภรรยาจึงมายังฮาร์เรนฮอลด้วยความมุ่งหวัง  

ใช้ความมั่งคั่งและอิทธิพลของตระกูลเวลาเรียนโน้มน้าวใจพวกลอร์ดที่มาร่วม 

ชุมนุมว่า เลนอร์บุตรชายของพวกเขาควรได้รับการยอมรับในฐานะทายาทแห่ง 

บัลลังก์เหล็ก พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากบอร์มันด์ บาราเธียน ลอร์ด 

แห่งสตอร์มส์เอนด์ (ญาติผู้ใหญ่ฝั่งมารดาของเรนิสและถือเป็นพี่ชายของทวด 

ของเด็กชายเลนอร์) ลอร์ดสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟล ลอร์ดแมนเดอร์ลีแห่ง 

ไวทฮ์ารเ์บอร ์ ลอรด์ดสัตนิแหง่แบรโ์รวต์นั ลอรด์แบลก็วูด้แหง่เรเวนทร ี ลอรด์ 

บาร์ เอ็มมอนแห่งชาร์ปพ้อยต์ ลอร์ดเซลติการ์แห่งเกาะกรงเล็บ และคนอ่ืน  ๆ อีก

พวกเขากลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ แม้ว่าลอร์ดและเลดี้เวลาเรียนจะมี 

วาทศิลป์และใจถึงด้วยความพยายามที่จะช่วยบุตรชายของตน แต่การตัดสินใจ 

ของมหาสภาไม่มีความน่ากังขาใด  ๆ  ด้วยคะแนนเสียงที่ชนะขาดลอย พวก 

ลอร์ดในที่ชุมนุมเลือกวิเซริส ทาร์แกเรียน  เป็นทายาทโดยชอบธรรมของ 

บัลลังก์เหล็ก แม้ว่าเหล่าเมสเตอร์ผู้นับคะแนนไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริง  
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แต่มีเสียงพูดกันหลังจากนั้นว่าผลคะแนนเกินกว่ายี่สิบต่อหนึ่ง

พระราชาเจเฮริสไม่ได้เข้าร่วมในสภา แต่เมื่อข่าวเกี่ยวกับคำตัดสิน 

ของพวกเขามาถึง ฝ่าบาทแสดงความขอบใจลอร์ดทั้งหลายสำหรับการรับใช้ 

และทำพธิแีตง่ตัง้วเิซรสิหลานชายเปน็เจา้ชายแหง่ดรากอ้นสโตนดว้ยความตืน้ตนั  

สตอร์มส์เอนด์และดริฟต์มาร์กยอมรับการตัดสินใจแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม  

คะแนนเสียงทิ้งห่างกันมากเสียจนแม้กระทั่งบิดาและมารดาของลอร์ดเลนอร์ 

ยังเห็นว่า พวกเขาไม่มีหวังที่จะเอาชนะได้ ในสายตาคนจำนวนมาก มหาสภา 

ในปีที่ 101 หลังการพิชิตได้กำหนดแบบแผนอันเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องของการ 

สืบทอดอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงความอาวุโส บัลลังก์เหล็กแห่งเวสเทอรอส 

ไม่สามารถส่งผ่านไปยังสตรี หรือผ่านสตรีไปสู่ทายาทเพศชายของนางได้

ช่วงปีท้าย  ๆ  ในรัชสมัยของพระราชาเจเฮริสแทบไม่มีเรื่องใดให้  

กล่าวถึง เจ้าชายเบลอนรับใช้บิดาในฐานะหัตถ์แห่งพระราชาและเจ้าชายแห่ง 

ดราก้อนสโตน  แต่ภายหลังการเสียชีวิตของเขา ฝ่าบาทเลือกที่จะแยก 

ตำแหน่งเหล่านั้นออกจากกัน สำหรับหัตถ์คนใหม่ เขาเรียกตัวเซอร์ออตโต  

ไฮทาวเวอร์ น้องชายคนรองของลอร์ดไฮทาวเวอร์แห่งโอลด์ทาวน์มา เซอร์ 

ออตโตพาภรรยาและลูก ๆ มายังราชสำนักด้วย และรับใช้พระราชาเจเฮริสด้วย 

ความซื่อสัตย์ตลอดช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ เมื่อกำลังและสติปัญญาของ 

พระราชาเฒ่าเริ่มเสื่อมถอย เขามักจะนอนซมอยู่บนเตียง อลิเซนต์บุตรสาววัย 

สิบห้าผู้ฉลาดเกินวัยของเซอร์ออตโตกลายเป็นสหายคนสนิทของเขา นำอาหาร 

มาให้ฝ่าบาท อ่านหนังสือให้ฟัง ช่วยเขาอาบน้ำและแต่งตัว บางครั้งพระราชา 

เข้าใจผิดคิดว่านางคือบุตรสาวคนใดคนหนึ่งของเขา และเรียกนางด้วยชื่อของ 

บุตรสาว เมื่อใกล้วาระสุดท้ายเขาเริ่มปักใจเชื่อว่านางคือเซรา บุตรสาวซึ่งกลับ 

มาหาเขาจากอีกฟากฝั่งทะเลแคบ

ในปีที่  103 หลังการพิชิต พระราชาเจเฮริส ทาร์แกเรียน  ที่หนึ่ง  

สิ้นชีวิตบนเตียงนอนขณะที่เลดี้อลิเซนต์กำลังอ่าน ภูมิหลังอันผิดธรรมชาติ ของ 

นักบวชบาร์ธให้ฟัง ฝ่าบาทอายุหกสิบเก้าปี และได้ครองเจ็ดราชอาณาจักร 
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นับตั้งแต่ขึ้นประทับบัลลังก์เหล็กในวัยสิบสี่ ร่างของเขาถูกเผาในบ่อมังกร  

เถ้ากระดูกถูกฝังคู่กับเถ้าของราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดีที่ดราก้อนสโตน ทั่วทั้ง 

เวสเทอรอสไว้อาลัย แม้กระทั่งในดอร์นที่ซึ่งประกาศิตของเขาไม่มีผล พวก 

ผู้ชายร่ำไห้และพวกผู้หญิงฉีกทึ้งเสื้อผ้าของตัวเอง

ตามประสงค์ของเขาและการตัดสินใจของมหาสภาในปีที่ 101 วิเซริส 

ผู้เป็นหลานชายสืบทอดอำนาจต่อจากเขา ประทับบนบัลลังก์เหล็กในนาม 

พระราชาวิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง ในเวลาที่เข้ารับตำแหน่ง พระราชาวิเซริส 

อายุยี่สิบหกปี เขาแต่งงานมาได้หนึ่งทศวรรษกับลูกพี่ลูกน้อง เลดี้เอมมาแห่ง 

ตระกูลแอร์ริน ซึ่งนับเป็นหลานสาวของพระราชาเฒ่ากับราชินีเอลีซานน์ผู้แสนด ี 

เนื่องจากมารดาของนางคือเจ้าหญิงดาเอลลาผู้ล่วงลับ  (สิ้นในปีที่  82 หลัง 

การพิชิต) ตลอดชีวิตสมรสของนาง เลดี้เอมมาต้องเผชิญกับการแท้งบุตร 

หลายครั้งและการสูญเสียบุตรชายคนหนึ่งในเปล (เมสเตอร์บางคนเห็นว่านาง 

แต่งงานและร่วมรักเมื่อยังเด็กเกินไป) แต่นางได้ให้กำเนิดบุตรสาวแข็งแรงดี 
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คนหนึ่งชื่อ เรนีรา (เกิดปีที่ 97 หลังการพิชิต) พระราชาคนใหม่และราชินีของ 

เขาทั้งรักทั้งหลงเด็กหญิง บุตรเพียงคนเดียวของพวกเขาที่ยังมีชีวิต

หลายคนมองว่ารัชสมัยของพระราชาวิเซริสที่หนึ่งเป็นจุดเรืองอำนาจ 

สูงสุดของพวกทาร์แกเรียนในเวสเทอรอส ไม่ว่ายุคก่อนหรือหลังจากนี้ ก็ 

ไม่เคยมีบรรดาลอร์ดและเจ้าชายที่อ้างว่ามีสายเลือดมังกรมากถึงเพียงนี้ แม้ 

พวกทาร์แกเรียนยังคงสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขาในการแต่งงาน 

ระหว่างพี่น้องชายหญิง อากับหลานสาว และลูกพี่ลูกน้องกับลูกพี่ลูกน้อง 

ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ แต่ก็มีการแต่งงานที่สำคัญนอกราชสกุลเช่นกัน ซึ่ง 

ทายาทที่เกิดตามมาหลังจากนั้นก็จะมีบทบาทสำคัญในสงครามที่กำลังจะมาถึง  

นอกจากนี้รัชสมัยของพระราชาวิเซริสที่หนึ่งยังมี  มังกร  มากกว่าในอดีตด้วย  

มังกรเพศเมียหลายตัวจะออกไข่เป็นครอกอยู่เสมอ แม้ไข่เหล่านี้จะไม่ได้ 

ฟักออกมาเป็นตัวทุกใบ แต่ก็มีหลายใบที่มีลูกมังกรออกมา จึงกลายเป็น 

ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้เป็นพ่อหรือแม่ของเจ้าชายเจ้าหญิงแรกคลอดที่จะวาง 

ไข่มังกรลงในเปลของลูก  ๆ  ตามที่เจ้าหญิงเรนาเคยเริ่มไว้เมื่อหลายปีก่อน  

เด็ก ๆ จึงมีความผูกพันกับลูกมังกรอยู่เสมอกระทั่งกลายเป็นผู้ขี่มังกร

วิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่งเป็นคนใจดีและมีอัธยาศัยไมตรี เป็น 

ที่รักของทั้งลอร์ดและชาวบ้าน รัชสมัยของพระราชาหนุ่มตามที่ชาวบ้านเรียก 

เขาเมื่อเข้ารับตำแหน่ง มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ความใจกว้างของ 

ฝ่าบาทเป็นที่เลื่องลือ และป้อมแดงกลายเป็นสถานที่แห่งบทขับลำนำและความ 

วิจิตรอลังการ พระราชาวิเซริสกับราชินีเอมมาจัดงานเลี้ยงและการประลอง 

มากมาย อีกทั้งบำรุงบำเรอคนโปรดของเขาด้วยทองคำ ตำแหน่ง และยศศักดิ์

ศูนย์รวมความสุขสันต์ซึ่งเป็นที่รักใคร่เทิดทูนจากทุกคนคือบุตรเพียง 

คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขา เจ้าหญิงเรนีรา เด็กหญิงตัวน้อยที่บรรดา 

นักขับลำนำประจำราชสำนักขนานนามให้ว่า  “ความรื่นรมย์แห่งอาณาจักร” แม้ 

อายุเพียงหกขวบตอนที่บิดาขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก แต่เรนีรา ทาร์แกเรียน ก็เป็น 

เด็กที่ฉลาดเกินวัย หัวไว ใจกล้า และรูปงามเท่าที่สายเลือดมังกรเพียง 
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ผู้เดียวจะงามได้ ในวัยเจ็ดขวบนางได้เป็นผู้ขี่มังกร ขึ้นสู่ท้องฟ้าไปบนมังกร 

แรกรุ่นที่นางตั้งชื่อให้ว่าซีแรกซ์ ตามเทพีแห่งวาลีเรียโบราณ พอแปดขวบ 

เจ้าหญิงก็รับหน้าที่เป็นผู้เติมจอกเหล้า...แต่สำหรับพระราชาผู้เป็นบิดาของ 

นางเองเท่านั้น นับจากนั้นมาที่โต๊ะอาหาร ที่การประลอง และที่ราชสำนัก  

แทบไม่ค่อยมีใครได้เห็นพระราชาวิเซริสโดยปราศจากบุตรสาวข้างกายเลย

ระหวา่งนัน้ความนา่เบือ่ของการปกครองตกเปน็หนา้ทีข่องสภาทีป่รกึษา 

คณะเล็กกับหัตถ์ของพระราชาโดยส่วนใหญ่ เซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร์ ยังคง 

ดำรงตำแหน่งนั้น รับใช้คนหลานเหมือนที่เคยรับใช้คนปู่ ทุกคนเห็นตรงกันว่า 

เขาเป็นคนเก่ง ถึงแม้หลายคนจะมองว่าเขาทะนงตัว กระด้าง และเย่อหยิ่ง  

มีเสียงพูดว่ายิ่งอยู่รับใช้นานเท่าไร เซอร์ออตโตก็ยโสโอหังมากขึ้นเท่านั้น  

ลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่และเจ้าชายมากมายเริ่มไม่พอใจกิริยาท่าทีของเขา และอิจฉา 

ที่เขามีสิทธิ์เข้าถึงบัลลังก์เหล็ก

คู่แข่งตัวฉกาจของเขาคือเดมอน ทาร์แกเรียน น้องชายเจ้าอารมณ์  

ใจร้อน และทะเยอทะยานของพระราชา เขาทั้งเจ้าเสน่ห์พอ ๆ กับที่อารมณ์ร้อน  

เจ้าชายเดมอนได้รับเดือยรองเท้าประดับยศอัศวินของเขาในวัยสิบหก และ 

ได้รับมอบดาบดาร์กซิสเตอร์จากมือของพระราชาเฒ่าเพื่อตอบแทนความเก่งกล้า 

ของเขา แม้ว่าเขาแต่งงานกับท่านหญิงแห่งรูนสโตนในปีที่  97 หลังการพิชิต  

ระหว่างรัชสมัยของพระราชาเฒ่า แต่การแต่งงานมิใช่ความผาสุก เจ้าชาย 

เดมอนพบว่าแคว้นหุบเขาแห่งแอร์รินน่าเบื่อ  (“ในแคว้นหุบเขา พวกผู้ชาย 

เอากับแกะ” เขาเขียนเล่า “จะกล่าวโทษพวกเขาไม่ได้หรอก ในเมื่อแกะ 

ของพวกเขาหน้าตาดีกว่าพวกผู้หญิง”) และไม่นานก็เริ่มไม่ชอบใจท่านหญิง 

ผู้เป็นภรรยาซึ่งเขาเรียกว่า  “แม่ทองสำริดของข้า” ตามชุดเกราะสำริดจารึก 

อักษรโบราณที่พวกลอร์ดตระกูลรอยซ์สวมใส่ เมื่อพี่ชายของเขาขึ้นครอง 

บัลลังก์เหล็ก เจ้าชายก็ร้องขอให้ยกเลิกการแต่งงานของเขา วิเซริสปฏิเสธ 

คำขอนั้น  แต่อนุญาตให้เดมอนกลับมายังราชสำนักที่ซึ่งเขาได้นั่งในสภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็ก ทำหน้าที่ขุนกษาปณ์ตั้งแต่ปีที่ 103 - 104 หลังการพิชิต 
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และขุนนิติอีกครึ่งปีในปีที่ 104 หลังการพิชิต

อย่างไรก็ตามการปกครองทำให้เจ้าชายนักรบเบื่อหน่าย เขาทำได้ 

ดีกว่าเมื่อพระราชาวิเซริสแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์นคร  

เดมอนพบว่าพวกทหารยามขาดแคลนอาวุธและสวมใส่เศษผ้าขาด ๆ เดมอน 

จัดหากริช ดาบสั้น และกระบองให้ทหารแต่ละคน ห่อหุ้มพวกเขาด้วย 

เสือ้เกราะโซถ่กัสดีำ (กบัแผน่เกราะอกสำหรบัพวกหวัหนา้) และมอบผา้คลมุไหล ่

สีทองยาวที่พวกเขาน่าจะได้สวมใส่ด้วยความภูมิใจ นับจากนั้นมาทหารของ 

หน่วยพิทักษ์นครก็เป็นที่รู้จักในนาม “พวกผ้าคลุมไหล่ทอง”

เจ้าชายเดมอนเริ่มงานของพวกผ้าคลุมไหล่ทองด้วยความกระตือรือร้น 

และมักจะตระเวนไปตามตรอกต่าง  ๆ ของคิงส์แลนดิ้งกับไพร่พลของตน ไม่มี 

ใครติดใจสงสัยเรื่องที่เขาทำให้เมืองมีระบบระเบียบมากขึ้น แต่บทลงโทษของ 

เขาโหดร้ายทารุณ เขาสนุกกับการสับมือพวกล้วงกระเป๋า ตอนพวกโจรข่มขืน 

เฉือนจมูกพวกหัวขโมย และฆ่าชายสามคนในการทะเลาะวิวาทกลางถนน 

ในช่วงปีแรกที่เขาเป็นผู้บัญชาการ ไม่ช้าไม่นานเจ้าชายก็เป็นที่รู้จักตามสถานที่ 

ชั้นต่ำทุกแห่งของคิงส์แลนดิ้ง เขากลายเป็นภาพชินตาตามโรงหมักเหล้าองุ่น  

(ที่ซึ่งเขาดื่มกินโดยไม่จ่าย) และตามบ่อนพนัน (ที่ซึ่งเขากลับออกมาพร้อมด้วย 

เงินเหรียญมากกว่าตอนเข้าไปเสมอ) แม้เขาลิ้มลองนางโลมนับไม่ถ้วนตามซ่อง 

ต่าง  ๆ  ของเมือง และว่ากันว่าเขาชื่นชอบการพร่าพรหมจรรย์สาวน้อยเป็น 

พิเศษ แต่สาวนักเต้นระบำชาวลิสคนหนึ่งกลายเป็นคนโปรดของเขาในไม่ช้า  

มิซาเรียคือชื่อของนาง  แม้ว่าพวกคู่แข่งและศัตรูของนางจะเรียกนางว่า 

มิเซอรี3 นางหนอนขาว

เนื่องจากพระราชาวิเซริสไม่มีบุตรชายที่ยังมีชีวิต เดมอนจึงมอง 

ตัวเองเป็นทายาทโดยชอบธรรมของบัลลังก์เหล็ก และหมายปองจะได้ตำแหน่ง 

เจ้าชายแห่งดราก้อนสโตน ซึ่งฝ่าบาทปฏิเสธจะมอบให้เขา...แต่พอสิ้นปีที่ 105 

3 Misery แปลว่า น่าสังเวช
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หลังการพิชิต เขาเป็นที่รู้จักในหมู่สหายว่าเจ้าชายแห่งนคร ส่วนชาวบ้านเรียก 

เขาว่าลอร์ดย่านก้นหมัด แม้ว่าพระราชาไม่ปรารถนาจะให้เดมอนสืบทอด 

อำนาจต่อจากเขา แต่เขาก็ยังรักใคร่น้องชายคนนี้ และพร้อมจะอภัยให้ 

การกระทำผิดมากมายหลายเรื่องของเขา

เจ้าหญิงเรนีราก็หลงใหลได้ปลื้มผู้เป็นอาเช่นกัน เพราะเดมอนชอบ 

มาเอาใจนางอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่เขาข้ามทะเลแคบไปบนหลังมังกรคู่ใจ  

ขากลับเขาจะนำของขวัญแปลกหูแปลกตามาฝากนาง ผ่านไปหลายปีพระราชา 

เริ่มอ้วนท้วนและอ่อนแอปวกเปียก วิเซริสไม่เคยครอบครองมังกรตัวใหม่หลัง 

บาเลอเรียนตาย อีกทั้งเขาไม่มีใจรักในการประลอง การล่าสัตว์ หรือการ 

ประดาบ ขณะที่เจ้าชายเดมอนเป็นเลิศในเรื่องเหล่านี้ และดูเหมือนจะใน 

ทุกเรื่องที่พี่ชายของเขาไม่ถนัด รูปร่างประเปรียวแข็งแกร่ง เป็นนักรบ 

ชื่อกระฉ่อน มาดมั่น อาจหาญ และอันตรายไม่น้อย

มาถึงตรงนี้ เราต้องออกนอกเรื่องเพื่อกล่าวถึงแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  

ของเรา เนื่องจากเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีต่อจากนั้นเกิดใน 

ที่ลับตา ในที่รโหฐานตรงช่องบันได ห้องประชุมสภา และห้องนอน แล้ว 

ความจริงทั้งหมดของมันก็ไม่น่าจะมีใครล่วงรู้ได้ แน่นอนว่าเรามีพงศาวดารที่ 

เขียนบันทึกโดยแกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์และผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา  

รวมทั้งจดหมายเหตุในราชสำนักอีกเป็นจำนวนมาก โองการและคำแถลงการณ ์

ทั้งหลาย แต่สิ่งเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวแค่เพียงส่วนน้อย สำหรับส่วนที่เหลือ 

เราต้องอาศัยเรื่องเล่าที่เขียนบันทึกไว้ในอีกหลายทศวรรษต่อมาโดยลูกหลาน 

ของพวกที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในช่วงเวลาเหล่านี้ พวกลอร์ดและ 

อัศวินที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นโดยมีบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นประจักษ์พยาน  

ความทรงจำที่รับฟังมาอีกทอดของข้ารับใช้แก่เฒ่าซึ่งเล่าเรื่องอื้อฉาวในวัยเยาว ์

ของพวกเขา แม้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่เหตุการณ์ผันผ่านไปนาน 

มากกว่าจะมีการจดบันทึก ก่อให้เกิดความสับสนและความขัดแย้งมากมาย 

ซึ่งแทรกซึมเข้ามาอย่างเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งความทรงจำเหล่านี้ก็ไม่ได้สอดคล้อง 
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ตรงกันเสมอไป

โชคไม่ดีที่เรื่องเล่าสองเรื่องจากผู้สังเกตการณ์โดยตรงซึ่งตกทอดมา 

ถึงเราก็เป็นเช่นนั้น นักบวชยูสเทซซึ่งรับใช้ในวิหารหลวงที่ป้อมแดงในช่วงเวลา 

ดังกล่าว และต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้เปี่ยมศรัทธา เขาได้บันทึกประวัติศาสตร ์

อย่างละเอียดยิบเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ ในฐานะคนสนิทและผู้ฟังคำสารภาพบาป 

ของพระราชาวิเซริสกับราชินีของเขา ยูสเทซจึงอยู่ในตำแหน่งที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น 

มากกว่าใคร แล้วเขาก็ไม่สงวนปากสงวนคำในการบันทึกแม้กระทั่งคำครหา 

และข่าวลือกระตุ้นกำหนัดอันน่าตกใจ แม้ว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของ รัชสมัย 

ของพระราชาวิเซริสที่หนึ่ง และการร่ายรำแห่งมังกรที่เกิดขึ้นตามมา  ยังคง 

เป็นประวัติศาสตร์อันเคร่งขรึมและค่อนข้างน่าเบื่อก็ตามที

เพื่อถ่วงดุลเรื่องเล่าของยูสเทซ เรามี  คำให้การของดอกเห็ด อ้างอิง 

จากการบอกเล่าของตัวตลกประจำราชสำนัก (จดบันทึกโดยอาลักษณ์ซึ่งไม่ได้ 
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ลงชื่อตัวเอง) หลายครั้งหลายคราเขากระโดดโลดเต้นให้ความสนุกสนาน 

แก่พระราชาวิเซริส เจ้าหญิงเรนีรา รวมทั้งเอกอนที่สองและที่สาม คนแคระ 

สูงสามฟุตมีศีรษะโตมาก (ทั้งยืนกรานว่าความเป็นชายนั้นอันโตยิ่งกว่า) ใคร ๆ 

พากันคิดว่าเจ้าดอกเห็ดโง่เขลาเบาปัญญา พระราชา ลอร์ด และเจ้าชาย 

ทั้งหลายจึงไม่ระแวดระวังที่จะปกปิดความลับไม่ให้เขารู้ ในขณะที่นักบวช 

ยูสเทซบันทึกความลับของห้องนอนและซ่องนางโลมด้วยน้ำเสียงประณาม 

แผ่วเบา  ดอกเห็ดเพลิดเพลินกับเรื่องเช่นนั้น  และ  คำให้การ  ของเขา 

ประกอบไปด้วยเรื่องซุบซิบและเรื่องสัพเพเหระทว่าหยาบโลน มีเรื่องการ 

ทิ่มแทง การวางยาพิษ การทรยศ การล่อลวง และการหมกมุ่นในโลกีย์ 

มากมาย เรื่องนี้สามารถเชื่อถือได้มากแค่ไหนเป็นคำถามที่นักประวัติศาสตร์ 

ตัวจริงไม่อาจตอบได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระราชาเบเลอร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ถึงกับ 

ออกคำสั่งให้ทำลายพงศาวดารของดอกเห็ดทุกฉบับ ถือเป็นโชคดีสำหรับเรา 

ที่มีสองสามฉบับรอดพ้นจากเปลวไฟมาได้

นักบวชยูสเทซกับดอกเห็ดไม่ได้เห็นตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ 

เสมอไป และมีหลายครั้งที่เรื่องเล่าของพวกเขาแตกต่างกันลิบลับ รวมทั้ง 

จดหมายเหตุในราชสำนักและพงศาวดารของแกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์กับ 

ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาด้วย ถึงกระนั้นเรื่องเล่าของพวกเขาก็อธิบายอะไร 

ได้มากมาย ซึ่งหาไม่แล้วก็อาจจะสร้างความสับสน และเรื่องเล่าในเวลาต่อมา 

ก็ยืนยันเรื่องของพวกเขามากพอจะกล่าวได้ว่า อย่างน้อยมันก็มีเค้าความจริง 

อยู่บ้าง คำถามที่ว่าสิ่งใดเชื่อได้และสิ่งใดชวนสงสัยยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษา 

แต่ละคนต้องตัดสินใจเอง

มีเรื่องหนึ่งที่ดอกเห็ด นักบวชยูสเทซ แกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์  

และแหล่งข่าวอื่น ๆ ทั้งหมดของเราเห็นพ้องกัน นั่นคือเซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร ์ 

หัตถ์ของพระราชาจงเกลียดจงชังน้องชายของพระราชา เซอร์ออตโตเป็นคน 

เกลี้ยกล่อมวิเซริสให้ปลดเจ้าชายเดมอนจากการเป็นขุนกษาปณ์ต่อด้วยขุนนิต ิ 

อันเป็นการกระทำที่ผู้เป็นหัตถ์นึกเสียใจในเวลาต่อมา ในฐานะผู้บัญชาการ 
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หน่วยพิทักษ์นคร มีทหารสองพันนายอยู่ใต้อำนาจ เดมอนกลับเรืองอำนาจ 

ยิ่งกว่าเก่า “จะปล่อยให้เจ้าชายเดมอนครองบัลลังก์เหล็กไม่ได้โดยเด็ดขาด”  

หัตถ์เขียนถึงพี่ชาย ลอร์ดแห่งโอลด์ทาวน์ “เขาจะเป็นเมกอร์ผู้โหดเหี้ยม 

คนที่สอง หรือร้ายเสียยิ่งกว่า” เป็นความปรารถนาของเซอร์ออตโต  (ใน 

เวลานั้น) ที่จะให้เจ้าหญิงเรนีราสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา “ความรื่นรมย์แห่ง 

อาณาจักรย่อมดีกว่าลอร์ดย่านก้นหมัด” เขาเขียน เขาไม่ได้มีความคิดเห็น 

เช่นนี้เพียงผู้เดียว แต่กระนั้นคณะของเขาก็เผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวง หาก 

มีการยึดตามแบบแผนที่วางไว้โดยมหาสภาปีที่ 101 ผู้อ้างสิทธิ์เพศชายย่อมมี 

ชัยเหนือเพศหญิง เมื่อปราศจากบุตรชายสืบสายเลือด น้องชายของพระราชา 

ย่อมมาก่อนบุตรสาวของพระราชา เหมือนเช่นที่เบลอนมาก่อนเรนิสในปีที่ 92  

หลังการพิชิต

สำหรับทัศนคติของพระราชา พงศาวดารทั้งหมดเห็นตรงกันว่า  

พระราชาวิเซริสเกลียดความไม่ลงรอยกัน ใช่ว่าเขาไม่รับรู้ในข้อบกพร่องของ 

น้องชาย แต่เขาเทิดทูนความทรงจำเกี่ยวกับเด็กชายผู้รักการผจญภัยและเป็น 

ตัวของตัวเองอย่างที่เดมอนเคยเป็น บุตรสาวเป็นความสุขล้นในชีวิตของเขา  

เขามักจะพูดเช่นนั้น แต่น้องชายก็คือน้องชาย ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพยายามยุต ิ

ความบาดหมางระหว่างเจ้าชายเดมอนกับเซอร์ออตโต แต่ความชิงชังระหว่าง 

ชายสองคนเกิดได้ไม่รู้จบภายใต้รอยยิ้มจอมปลอมที่ทั้งสองแย้มให้กันใน 

ราชสำนัก เมื่อถูกกดดันเรื่องนั้น พระราชาวิเซริสจะพูดเพียงว่า เขาแน่ใจว่า 

ราชินีจะมอบบุตรชายให้เขาในไม่ช้า และในปีที่ 105 หลังการพิชิตเขาก็ประกาศ 

กับราชสำนักและสภาที่ปรึกษาคณะเล็กว่า ราชินีเอมมาตั้งครรภ์อีกครั้ง

ในช่วงปีแห่งโชคชะตาปีเดียวกันนั้น  เซอร์คริสตัน  โคล  ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่หายไปจากการเสียชีวิตของ 

เซอร์เรียม เรดไวน์ ผู้เป็นตำนาน เซอร์คริสตันเป็นบุตรของมหาดเล็กผู้รับใช้ 

ลอร์ดดอนแดร์เรียนแห่งแบล็กเฮเวน เป็นอัศวินหนุ่มรูปงามวัยยี่สิบสามปี  

เขาดึงดูดความสนใจของคนในราชสำนักครั้งแรกตอนชนะการประจัญบานที่จัด 
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ในเมเดนพูลเพื่อเป็นเกียรติแก่การขึ้นครองราชย์ของพระราชาวิเซริส ในช่วง 

ท้ายของการต่อสู้ เซอร์คริสตันใช้ตะบองหนามของเขาฟาดดาบดาร์กซิสเตอร์ 

ของเจ้าชายเดมอนหลุดจากมือ ทำให้ฝ่าบาทเพลิดเพลินและทำให้เจ้าชายโกรธ 

จัด หลังจากนั้นเขามอบช่อชัยพฤกษ์ของผู้ชนะให้เจ้าหญิงเรนีราวัยเจ็ดขวบ 

และขอของที่ระลึกจากนางเพื่อประดับกายในการแทงทวน ในลานประลอง  

เขาเอาชนะเจ้าชายเดมอนอีกครั้ง และทำให้เซอร์อาร์ริคกับเซอร์เออร์ริคแห่ง 

ราชองครักษ์ คู่แฝดคาร์จิลล์ผู้โด่งดังพลัดตกม้าทั้งคู่ ก่อนจะพลาดท่าให้กับ 

ลอร์ดไลมอนด์ มัลลิสเตอร์

ด้วยดวงตาสีเขียวอ่อน ผมสีดำขลับ และความมีเสน่ห์เป็นกันเอง  

ไม่ช้าโคลก็กลายเป็นขวัญใจของสตรีทุกนางในราชสำนัก...ที่ไม่น้อยไปกว่าใคร 

ก็คือเรนีรา ทาร์แกเรียน นั่นเอง นางหลงเสน่ห์ของชายที่นางเรียกว่า  “อัศวิน 

ชุดขาวของข้า” มากจนเรนีราอ้อนวอนขอให้บิดาแต่งตั้งเซอร์คริสตันให้เป็น 

องครักษ์และตัวแทนนักสู้ประจำตัวนาง ฝ่าบาทตามใจนางในเรื่องนี้เช่นเดียว 

กับเรื่องอื่น  ๆ หลังจากนั้นมาเซอร์คริสตันก็ประดับของที่ระลึกของนางใน 

ลานประลองเสมอและกลายเป็นผู้ที่คอยอยู่ข้างกายนางระหว่างงานเลี้ยงและ 

งานรื่นเริงต่าง ๆ 

ไม่นานหลังจากที่เซอร์คริสตันสวมผ้าคลุมไหล่ขาว พระราชาวิเซริส 

ก็เชิญไลโอเนล สตรอง ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอล มาเข้าร่วมที่ปรึกษาคณะเล็ก 

ในฐานะขุนนิติ ชายร่างใหญ่กำยำกับศีรษะที่เริ่มล้าน ลอร์ดสตรองมีชื่อเสียง 

น่าเกรงขามในฐานะนักรบ พวกที่ไม่รู้จักเขามักจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนโหด  

เข้าใจผิดว่าการนิ่งเงียบและการพูดเชื่องช้าของเขาคือความโง่เขลา ความจริง 

ไม่เป็นเช่นนั้นเลย ลอร์ดไลโอเนลเคยศึกษาเล่าเรียนที่ซิตาเดลในวัยหนุ่ม  

ได้รับโซ่หกห่วงก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าชีวิตของเมสเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ 

เขามีความรู้และคงแก่เรียน ความรู้ด้านกฎหมายแห่งเจ็ดราชอาณาจักรของเขา 

ละเอียดถี่ถ้วน ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลแต่งงานมาแล้วสามครั้งและเป็นม่ายทั้ง 

สามครั้ง เขาพาบุตรสาววัยแรกรุ่นสองคนกับบุตรชายสองคนมายังราชสำนัก  
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สองสาวกลายเป็นสาวใช้ของเจ้าหญิงเรนีรา ขณะที่พี่ชายของพวกนาง เซอร์ 

ฮาร์วิน สตรอง หรือเรียกกันว่าจอมหักกระดูก ได้เป็นนายกองพวกผ้าคลุม 

ไหล่ทอง ส่วนน้องชาย ลาริสตีนแป เข้าร่วมเป็นผู้ทรมานนักโทษของพระราชา

มีเรื่องราวเกิดขึ้นในคิงส์แลนดิ้งปลายปีที่  105 หลังการพิชิต เมื่อ 

ราชินีเอมมาถูกนำตัวขึ้นเตียงคลอดที่ป้อมเมกอร์และเสียชีวิตขณะคลอดบุตร 

ชายซึ่งวิเซริสมุ่งมาดปรารถนามาแสนนาน เด็กชาย (ชื่อว่าเบลอนตามบิดาของ 

พระราชา) มีชีวิตอยู่นานกว่านางเพียงหนึ่งวัน  ทิ้งความเศร้าเสียใจไว้ให้ 

พระราชาและราชสำนัก...อาจจะไม่นับเจ้าชายเดมอนซึ่งมีคนสังเกตเห็นว่าอยู่ใน 

ซ่องนางโลมบนถนนผ้าไหม พูดจาล้อเลียนด้วยความเมากับเหล่าสหาย 

ชนชั้นสูงเรื่อง “ทายาทวันเดียว” เมื่อข่าวเรื่องนี้รู้มาถึงพระราชา (ตำนานบอกว่า 

นางโลมซึ่งนั่งบนตักของเดมอนเป็นคนมาแจ้งเขา แต่มีหลักฐานบอกว่าแท้จริง 

แล้วเป็นสหายในวงเหล้าคนหนึ่งของเขา นายกองในชุดผ้าคลุมไหล่ทองซึ่ง 

กระเหี้ยนกระหือรือจะได้เลื่อนขั้น) วิเซริสโกรธจัด ในที่สุดฝ่าบาทก็เต็มกลืน 

กับน้องชายผู้ไร้สำนึกและความมักใหญ่ใฝ่สูงของเขา

เมื่อคลายความอาลัยจากการสูญเสียภรรยาและบุตรชายแล้ว  

พระราชาก็หันมาแก้ไขปัญหาที่คุกรุ่นมานานเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง 

โดยพลัน วิเซริสไม่ใส่ใจแบบแผนที่กำหนดเอาไว้โดยพระราชาเจเฮริสใน 

ปีที่ 92 และมหาสภาในปีที่ 101 เขาประกาศให้เรนีราผู้เป็นบุตรสาวเป็นทายาท 

โดยชอบธรรม  และแต่งตั้งนางเป็นเจ้าหญิงแห่งดราก้อนสโตน  ในพิธี 

เฉลิมฉลองใหญ่โตที่คิงส์แลนดิ้ง ลอร์ดหลายร้อยคนแสดงความเคารพต่อ 

ความรื่นรมย์แห่งอาณาจักรขณะที่นางนั่งแทบเท้าบิดาตรงฐานของบัลลังก์เหล็ก  

พร้อมทั้งให้สาบานว่าจะยกย่องและพิทักษ์สิทธิ์ในการสืบทอดตำแหน่งของนาง

อย่างไรก็ตาม เจ้าชายเดมอนไม่ได้อยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น ด้วย 

ความโกรธแค้นประกาศิตของพระราชา เจ้าชายออกจากคิงส์แลนดิ้ง ถอนตัว 

จากหน่วยพิทักษ์นคร เขาไปดราก้อนสโตนเป็นที่แรก พามิสซาเรียผู้เป็นชู้รัก 

ไปกับเขาบนหลังมังกรคาแรกซิส สัตว์ร้ายสีแดงร่างประเปรียวที่ชาวบ้าน 
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เรียกกันว่ามังกรเลือด เขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาครึ่งปี ระหว่างนั้นมิสซาเรียตั้งท้อง 

กับเขา

เมื่อได้รู้ว่านางบำเรอของตนตั้งท้อง เจ้าชายเดมอนก็นำไข่มังกรมาให้ 

นาง แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาทำเกินขอบเขตและทำให้พี่ชายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ  

พระราชาวเิซรสิสัง่ใหเ้ขานำไขม่งักรไปคนื ขบัไลน่างโลมของเขา และใหเ้ขากลบั 

ไปหาภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย มิเช่นนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศ  

เจ้าชายทำตามทั้งที่ไม่พอใจ ส่งมิซาเรีย (โดยปราศจากไข่มังกร) กลับลิส  

ขณะที่ตัวเขาบินกลับไปยังรูนสโตนในแคว้นหุบเขา ไปอยู่กับ  “แม่ทองสำริด”  

ซึ่งไม่ต้อนรับขับสู้เขา แต่มิซาเรียเสียลูกของนางระหว่างเจอพายุกลางทะเล 

แคบ เมื่อเจ้าชายเดมอนรู้ข่าว เขาไม่เอ่ยถึงความเศร้าเสียใจแม้แต่คำเดียว  

แตก่ไ็มเ่หลอืเยือ่ใยใหพ้ระราชาผูเ้ปน็พีช่าย หลงัจากนัน้เขาพดูถงึพระราชาวเิซรสิ 

ด้วยความเหยียดหยันเท่านั้น และเริ่มครุ่นคิดถึงเรื่องการสืบบัลลังก์ทั้งเช้าค่ำ

แม้มีการประกาศให้เจ้าหญิงเรนีราเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา 

แต่ก็มีคนมากมายในอาณาจักร ทั้งในและนอกราชสำนัก ซึ่งยังคงหวังว่าวิเซริส 

น่าจะได้ทายาทเพศชาย เพราะพระราชาหนุ่มยังอายุไม่ครบสามสิบ แกรนด์ 

เมสเตอร์รันซิเตอร์เป็นคนแรกที่ยุให้ฝ่าบาทแต่งงานใหม่ ถึงขั้นเสนอตัวเลือก 

ที่เหมาะสม นั่นคือ เลดี้เลนา เวลาเรียน ซึ่งเพิ่งอายุครบสิบสอง สาวน้อย 

เจ้าอารมณ์และเพิ่งมีระดูหมาด  ๆ เลดี้เลนาได้เชื้อความงามของทาร์แกเรียน 

โดยแท้จากเรนิสผู้เป็นมารดา และได้เชื้อความกล้าหาญและรักการผจญภัย 

มาจากอสรพิษทะเลผู้เป็นบิดา ขณะที่ลอร์ดคอร์ลิสรักการล่องเรือ เลนารัก 

การโบยบิน และเลือกพาหนะของตัวเองเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่เวการ์ มังกรตัวโต 

ที่สุดและแก่เฒ่าที่สุดในหมู่มังกรทาร์แกเรียนนับตั้งแต่มฤตยูดำตายไปในปี 

ที่ 94 หลังการพิชิต การรับสาวน้อยผู้นี้มาเป็นภรรยา พระราชาก็จะสามารถ 

ประสานรอยรา้วทีข่ยายใหญข่ึน้ระหวา่งบลัลงักเ์หลก็กบัดรฟิตม์ารก์ได้ รนัซเิตอร ์

ชี้แจง และเลนาจะเป็นราชินีที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอน

สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือ วิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง ไม่ใช่พระราชา 
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ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเหนือใคร ด้วยความเป็นคนมีไมตรีจิตและต้องการเอาใจ 

ผู้อื่นอยู่เสมอ เขาจึงพึ่งพาคำปรึกษาของผู้คนรอบตัวอย่างมาก และมักจะ 

ทำตามที่พวกเขาบอกอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ฝ่าบาทมีความคิด 

เป็นของตัวเอง และไม่มีเหตุผลโต้แย้งใด  ๆ  จะเปลี่ยนใจของเขาได้ เขาจะ 

แต่งงานอีกครั้ง ใช่...แต่ไม่ใช่กับเด็กสาววัยสิบสอง และไม่ใช่เพื่อเหตุผลของ 

บ้านเมือง มีสตรีอีกคนต้องตาเขา เขาประกาศเจตนาที่จะแต่งงานกับเลดี้ 

อลิเซนต์แห่งตระกูลไฮทาวเวอร์ บุตรสาวคนสวยและเฉลียวฉลาดวัยสิบแปดปี 

ของหัตถ์แห่งพระราชา หญิงสาวซึ่งเคยอ่านหนังสือให้พระราชาเจเฮริสฟัง 

ขณะที่เขานอนรอความตาย

ตระกลูไฮทาวเวอรแ์หง่โอลดท์าวนเ์ปน็ตระกลูสงูศกัดิเ์กา่แก ่ มเีชือ้สาย 

ดีไร้ที่ติ จึงไม่น่าจะมีเสียงคัดค้านเจ้าสาวที่พระราชาเลือก แม้กระนั้นก็มีพวก 

ที่บ่นอุบอิบว่าหัตถ์ใฝ่สูงเกินตัว และเขาพาบุตรสาวมายังราชสำนักก็เพราะเหตุนี ้ 

บางคนถึงขนาดติดใจสงสัยในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเลดี้อลิเซนต์ โดย 

พูดเป็นนัยว่านางรับพระราชาวิเซริสขึ้นเตียงก่อนราชินีเอมมาเสียชีวิตเสียอีก  

(การใส่ร้ายเหล่านี้ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ แม้ว่าดอกเห็ดพูดถึงมันซ้ำ  ๆ  ใน  

คำให้การ ของเขาและเลยเถิดไปไกลถึงขั้นอ้างว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่งานเดียว 

ที่ เลดี้อลิ เซนต์ทำให้พระราชาเฒ่าในห้องนอนของเขา)  ในแคว้นหุบเขา 

มีรายงานว่าเจ้าชายเดมอนหวดทาสรับใช้ที่นำข่าวนี้มาบอกเขาปางตาย อสรพิษ 

ทะเลก็ไม่พอใจเมื่อข่าวนี้มาถึงดริฟต์มาร์ก  ตระกูลเวลาเรียนถูกมองข้าม 

อีกครา เลนาบุตรสาวของเขาถูกปฏิเสธไม่ต่างจากเลนอร์บุตรชายของเขา 

ซึ่งถูกมหาสภาปฏิเสธ และภรรยาของเขาก็ถูกพระราชาเฒ่าปฏิเสธในปีที่ 92  

หลังการพิชิต มีเพียงเลดี้เลนาเท่านั้นที่ดูไม่อนาทรร้อนใจ “ท่านหญิงมีใจ 

ให้การบินมากกว่าเรื่องหนุ่ม ๆ” เมสเตอร์ที่ไฮไทด์เขียนไปยังซิตาเดล

เมื่อพระราชาวิเซริสเข้าพิธีแต่งงานกับอลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์ ในปีที่  

106 หลังการพิชิต เป็นที่น่าสังเกตว่าตระกูลเวลาเรียนไม่มาร่วมงาน เจ้าหญิง 

เรนีรารินเหล้าให้แม่เลี้ยงของนางในงานฉลอง และราชินีอลิเซนต์จูบนางและ 
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เรียกนางว่า  “ลูกสาว”  ของข้า เจ้าหญิงอยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีที่ เปลื้องผ้า 

พระราชาและส่งตัวเขาเข้าห้องของเจ้าสาว เสียงหัวเราะและความรักครอบคลุม 

ป้อมแดงในค่ำคืนนั้น...ขณะที่อีกฟากของอ่าวน้ำดำ ลอร์ดคอร์ลิสอสรพิษทะเล 

ต้อนรับเจ้าชายเดมอน น้องชายของพระราชาเข้าสู่สภาสงคราม เจ้าชายสู้ทน 

ทุกสิ่งเท่าที่เขาจะทนไหวในแคว้นหุบเขาแห่งแอร์ริน รูนสโตน และท่านหญิง 

ผู้เป็นภรรยา “ดาร์กซิสเตอร์ถูกสร้างมาเพื่องานที่สูงส่งกว่าการฆ่าแกะ” มี 

รายงานว่าเขาบอกลอร์ดแห่งไทด์สเช่นนั้น “มันมีความกระหายเลือด” แต่มิใช่ 

การก่อกบฏที่เจ้าชายคิดจะทำ เขามองเห็นอีกเส้นทางสู่อำนาจ

สเต็ปสโตนส์ หมู่เกาะที่มีแต่โขดหินระหว่างดอร์นกับดินแดนพิพาท 

แห่งเอสซอส เป็นแหล่งซ่องสุมของพวกนอกกฎหมาย พวกที่ถูกเนรเทศ  

พวกล่มเรือเพื่อปล้นทรัพย์ และพวกโจรสลัดมาเป็นเวลานาน ตัวหมู่เกาะแทบ 

หาค่าอะไรไม่ได้ แต่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทำให้มันควบคุมเส้นทางเข้าและออก 

ทะเลแคบ และเรือของพวกพ่อค้าที่ล่องผ่านน่านน้ำเหล่านั้นก็มักจะตกเป็น 

เหยื่อของพวกที่อาศัยอยู่บนเกาะ แต่เนิ่นนานหลายศตวรรษมาแล้วที่การปล้น 

ทำนองนั้นเป็นเพียงเรื่องก่อความรำคาญเท่านั้น

อย่างไรก็ดี สิบปีก่อนหน้านี้ บรรดานครเสรีแห่งลิส มีร์ และไทรอช 

ได้ยุติความเป็นปฏิปักษ์แต่เก่าก่อนของพวกเขาเพื่อร่วมมือกันทำสงครามกับ 

โวแลนทิส หลังจากเอาชนะพวกโวแลนทิสในศึกแห่งพรมแดน นครผู้ชนะ 

ทั้งสามก็ได้เป็น  “พันธมิตรนิรันดร์” และจัดตั้งรัฐใหม่อันแข็งแกร่งที่เรียกว่า  

ไตรประมุข ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในเวสเทอรอสว่าราชอาณาจักรสามธิดา 

(เนื่องจากนครเสรีแต่ละแห่งมองว่าตนเองคือธิดาแห่งวาลีเรียโบราณ) หรือ 

เรียกกันหยาบคายกว่านั้นว่าราชอาณาจักรสามนางโลม (แม้ว่า “ราชอาณาจักร” 

นี้ปราศจากพระราชา แต่ปกครองโดยสภาบัณฑิตสามสิบสามคน) เมื่อครั้ง 

โวแลนทิสร้องขอสันติและถอนตัวจากแดนพิพาท สามธิดาจึงหันเหความสนใจ 

ของพวกเขาไปทางตะวันตก กวาดล้างสเต็ปสโตนส์ด้วยกองทัพและกองทัพ 

เรือที่รวมกำลังกันภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าชายจอมทัพเรือชาวมีร์ชื่อ 
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คาร์กัส ดราฮาร์ เจ้าของฉายาคาร์กัสผู้ให้อาหารปู เนื่องจากเขาตรึงโจรสลัด 

ที่จับกุมได้หลายร้อยคนกับเสาบนผืนทรายเปียกเพื่อให้จมอยู่ใต้กระแสน้ำขึ้น

ในคราแรก บรรดาลอร์ดแห่งเวสเทอรอสเห็นชอบกับการพิชิตและ 

การผนวกดินแดนของสเต็ปสโตนส์โดยราชอาณาจักรสามธิดา ความเป็น 

ระเบียบมาแทนที่ความวุ่นวาย และถ้าสามธิดาต้องการเก็บค่าธรรมเนียมจาก 

เรือลำใดที่แล่นผ่านน่านน้ำของพวกเขา ก็ถือเป็นราคาน้อยนิดเพื่อแลกกับการ 

กำจัดพวกโจรสลัด

อย่างไรก็ตาม ไม่ช้าความโลภของคาร์กัสผู้ให้อาหารปูกับสหายผู้ร่วม 

พิชิตของเขาก็ทำให้พวกลอร์ดไม่ชอบใจ มีการขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งแล้วครั้งเล่า 

ไม่นานก็กลายเป็นราคาสูงลิบจนพวกพ่อค้าซึ่งเคยยินดีจ่ายเวลานี้พยายาม 

หาช่องทางหลบหลีกเรือยาวของคณะไตรประมุขเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำกับ 

พวกโจรสลดั ดราฮารแ์ละสหายจอมทพัเรอืชาวไทรอชกบัชาวลสิของเขาดเูหมอืน 

จะแข่งกันว่าใครจะได้เป็นจอมโลภที่สุด ตามที่ผู้คนพร่ำบ่น ชาวลิสเริ่มเป็นที่ 

เกลียดชังมากเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาเรียกร้องมากกว่าเงินจากเรือที่ผ่านไป 

มา ยึดทั้งสตรี หญิงสาว และเด็กหนุ่มหน้าตาดีเพื่อไปทำงานในสวนเริงรมย์ 

และเรือนสำราญของพวกเขา (ท่ามกลางพวกที่โดนจับเป็นทาสคือเลดี้โจแฮนนา  

สวอนน์ หลานสาววัยสิบห้าของลอร์ดแห่งสโตนเฮล์ม ลุงของนางซึ่งขึ้นชื่อ 

เรื่องความตระหนี่ไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ นางจึงถูกขายให้เรือนนางโลม ที่ซึ่งนาง 

ได้กลายเป็นโสเภณีโด่งดังที่รู้จักกันในนามนางหงส์ดำ และผู้ครองลิสตัวจริง 

เว้นแต่ในนาม อนิจจา เรื่องราวของนางแม้จะน่าสนใจสักเพียงใด แต่ก็ไม่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในเวลานี้ของเรา)

ในบรรดาลอร์ดทุกคนแห่งเวสเทอรอส ไม่มีใครเดือดร้อนกับการ 

กระทำเหล่านี้มากเท่าคอร์ลิส เวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์ส กองทัพเรือที่อยู่ 

ภายในครอบครองทำให้เขาเป็นผู้มั่งคั่งและทรงอำนาจไม่แพ้ใครในเจ็ด 

ราชอาณาจักร อสรพิษทะเลตั้งใจแน่วแน่ที่จะยุติการครองสเต็ปสโตนส์ของ 

ไตรประมุข และในตัวเดมอน ทาร์แกเรียน เขาพบสหายผู้พร้อมใจ ซึ่ง 
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กระหายอยากได้ทองคำและความรุ่งโรจน์จากชัยชนะในสงคราม พวกเขา 

เจตนาไม่ไปร่วมงานวิวาห์ของพระราชาและร่วมกันวางแผนในไฮไทด์บนเกาะ 

ดริฟต์มาร์ก ลอร์ดเวลาเรียนจะบัญชาการกองเรือ เจ้าชายเดมอนจะบัญชาการ 

กองทัพ พวกเขามีจำนวนน้อยกว่ากองกำลังของสามธิดามหาศาล...แต่เจ้าชาย 

จะออกรบพร้อมด้วยไฟมังกรของเขา เจ้ามังกรเลือดคาแรกซิส

เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสงครามส่วนตัว 

ที่เดมอน ทาร์แกเรียน และคอร์ลิส เวลาเรียน ต่อสู้ในสเต็ปสโตนส์ ณ ตรงนี ้

เอาเป็นว่าการต่อสู้เริ่มต้นในปีที่ 106 หลังการพิชิต เจ้าชายเดมอนแทบไม่ต้อง 

ลำบากในการรวบรวมกองทัพอันประกอบด้วยเหล่านักผจญภัยไร้ที่ดินและ 

พวกบุตรชายคนรอง เขาได้รับชัยชนะหลายครั้งในช่วงสองปีแรกของการรบ  

ในปีที่ 108 หลังการพิชิต ในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับคาร์กัสผู้ให้อาหารปู  

เขาสังหารอีกฝ่ายด้วยตนเองและตัดหัวคาร์กัสด้วยดาบดาร์กซิสเตอร์

พระราชาวิเซริสซึ่งแน่นอนว่าพอใจที่กำจัดน้องชายตัวปัญหาไปเสียได้ 

สนับสนุนความพยายามของเขาด้วยการจัดส่งทองคำไปให้เป็นประจำ และ 

ประมาณปีที่ 109 หลังการพิชิต เดมอน ทาร์แกเรียน กับกองทัพนักดาบ 

รับจ้างและพวกมือสังหารของเขาก็ควบคุมเกาะทั้งหมด เว้นอยู่สองแห่ง และ 

กองทัพเรือของอสรพิษทะเลได้ยึดที่มั่นตรงน่านน้ำนั้นได้ในที่สุด ช่วงเวลาแห่ง 

ชัยชนะชั่วระยะหนึ่ง เจ้าชายเดมอนประกาศตัวเป็นพระราชาแห่งสเต็ปสโตนส์ 

และทะเลแคบ ลอร์ดคอร์ลิสวางมงกุฎลงบนศีรษะของเขา...ทว่า “อาณาจักร”  

ของพวกเขาไม่มีความมั่นคงใด  ๆ ปีถัดมาราชอาณาจักรสามธิดาส่งกองกำลัง 

รุกรานกลุ่มใหม่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกองเจ้าเล่ห์ชาวไทรอชชื่อ 

ราคัลลิโอ รินดูน แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในคนชั่วช้าจอมโอ้อวดและพิลึกที่สุด 

ในบันทึกประวัติศาสตร์ แล้วดอร์นก็เข้าร่วมสงครามในฐานะพันธมิตรของ 

คณะไตรประมุข การสู้รบเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

แม้ว่าสเต็ปสโตนส์อยู่ในวงล้อมของเลือดและไฟ แต่พระราชาวิเซริส 

กับราชสำนักของเขาก็ยังไม่หวาดหวั่น “ปล่อยให้เดมอนเล่นสนุกกับสงคราม 
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ไปเถอะ” มีรายงานว่าฝ่าบาทพูดเช่นนั้น “เขาจะได้ไม่สร้างปัญหา” วิเซริสเป็น 

คนรักความสงบ และในช่วงหลายปีนี้คิงส์แลนดิ้งมีงานเลี้ยง งานเต้นรำ และ 

การประลองไม่เคยขาด มีนักแสดงละครใบ้และนักขับลำนำแจ้งข่าวการเกิด 

ของเจ้าชายและเจ้าหญิงทาร์แกเรียนคนใหม่ ไม่ช้าราชินีอลิเซนต์ก็แสดงให้เห็น 

ว่ามีลูกได้ดีพอ  ๆ  กับที่หน้าตาดี ในปีที่  107 หลังการพิชิต นางให้กำเนิด 

บุตรชายแข็งแรงแก่พระราชา และตั้งชื่อให้ว่าเอกอนตามผู้พิชิต สองปีต่อมา 

นางให้กำเนิดบุตรสาวแก่พระราชาชื่อเฮเลนา ในปีที่ 110 หลังการพิชิต นาง 

คลอดบุตรชายคนที่สองชื่อเอมอนด์ซึ่งว่ากันว่าตัวเล็กเพียงครึ่งของพี่ชาย แต่ 

พลังเยอะกว่าสองเท่า

แต่กระนั้นเจ้าหญิงเรนีราก็ยังคงนั่งอยู่ที่ฐานบัลลังก์เหล็กเมื่อบิดา 

ของนางออกมหาสมาคม และฝ่าบาทก็เริ่มพานางเข้าร่วมการประชุมสภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็กด้วย แม้ว่าลอร์ดและอัศวินหลายคนพยายามเอาชนะใจนาง 

แต่เจ้าหญิงมีใจให้เพียงเซอร์คริสตัน โคล ตัวแทนนักสู้หนุ่มแน่นแห่งราช- 

องครักษ์และสหายคู่กายของนาง “เซอร์คริสตันปกป้องเจ้าหญิงจากเหล่าศัตรู  

แต่ใครล่ะจะปกป้องเจ้าหญิงจากเซอร์คริสตัน” ราชินีอลิเซนต์เอ่ยถามใน 
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วันหนึ่งที่ราชสำนัก สัมพันธไมตรีระหว่างราชินีกับลูกเลี้ยงคงอยู่ได้ไม่นาน  

เพราะทั้งเรนีราและอลิ เซนต์ต่างหมายปองจะเป็นสตรีผู้กุมอำนาจแห่ง 

อาณาจักร...และแม้ว่าราชินีได้มอบทายาทเพศชายให้พระราชาถึงสองคน แต่ 

วิเซริสก็ไม่ได้ทำสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงลำดับการสืบทอดตำแหน่ง เจ้าหญิง 

แห่งดราก้อนสโตนยังคงเป็นทายาทโดยชอบธรรมของเขา โดยมีลอร์ดครึ่ง 

เวสเทอรอสให้สัตย์สาบานจะพิทักษ์สิทธิ์ของนาง พวกที่ถามว่า “แล้วการ 

ตัดสินของมหาสภาในปีที่ 101 ล่ะ” พบว่าคำพูดของพวกเขาไม่ได้รับความ 

สนใจ ตามความคิดของพระราชาวิเซริส เขาได้ตัดสินใจเรื่องนั้นไปแล้ว จึง 

ไม่ใช่เรื่องที่ฝ่าบาทปรารถนาจะคิดทบทวนอีก

แต่คำถามเหล่านั้นยังคงอยู่  และมาจากราชินีอลิเซนต์เองด้วย  

ผู้สนับสนุนนางอย่างแรงกล้าก็คือบิดาของนาง  เซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร์  

หัตถ์แห่งพระราชา เมื่อถูกกดดันเรื่องนั้นอย่างหนัก ในปีที่ 109 หลังการพิชิต 

วิเซริสก็ปลดเซอร์ออตโตจากตำแหน่งของเขาและแต่งตั้งไลโอเนล สตรอง  

ลอร์ดผู้เงียบขรึมแห่งฮาร์เรนฮอลมาแทนที่เขา “หัตถ์คนนี้จะไม่ก่อกวนข้า”  

ฝ่าบาทประกาศ

แม้กระทั่งหลังจากเซอร์ออตโตกลับไปโอลด์ทาวน์แล้ว แต่ “คณะของ 

ราชินี”  ยังอยู่ที่ราชสำนัก ลอร์ดผู้ทรงอำนาจกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมิตรกับอลิเซนต์ 

และให้การสนับสนุนสิทธิ์ของบุตรชายของนาง ส่วนฝ่ายที่ประชันขันแข่งกับ 

พวกนั้นก็คือ  “คณะของเจ้าหญิง” พระราชาวิเซริสรักทั้งภรรยาและบุตรสาว  

เกลียดชังความขัดแย้งและการโต้เถียง เขาเพียรพยายามตลอดช่วงชีวิตที่จะ 

รักษาความสงบระหว่างสตรีของเขา และเอาใจทั้งสองด้วยของขวัญ ทองคำ  

และเกียรติยศ ตราบเท่าที่เขามีชีวิต ปกครอง และรักษาดุลยภาพ งานเลี้ยง 

และการประลองก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม และความสงบแผ่ไพศาลทั่วอาณาจักร... 

แต่กระนั้นยังมีพวกตาดีบางคนที่สังเกตเห็นมังกรของคณะหนึ่งงับและพ่นไฟ 

ใส่มังกรของอีกคณะ ทุกครั้งที่พวกมันบังเอิญผ่านมาใกล้กัน

ในปีที่  111 หลังการพิชิต มีการจัดการประลองครั้งใหญ่ที่คิงส์ 
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แลนดิ้งในวันครบรอบการแต่งงานปีที่ห้าของพระราชากับราชินีอลิเซนต์ ในการ 

เลี้ยงฉลองเปิดงาน ราชินีสวมชุดยาวสีเขียว ขณะที่เจ้าหญิงสวมชุดสีแดง 

และสีดำประจำตระกูลทาร์แกเรียนอันเด่นสะดุดตา เรื่องนี้เป็นที่สังเกต และ 

หลังจากนั้นกลายเป็นเรื่องปกติที่จะใช้คำว่า  “คณะเขียว”  และ  “คณะดำ” เมื่อ 

พูดถึงคณะของราชินีและคณะของเจ้าหญิงตามลำดับ ในการประลองคณะดำ 

มีชัยมากกว่าเมื่อเซอร์คริสตัน โคล ซึ่งประดับของที่ระลึกจากเจ้าหญิงเรนีรา  

ทำให้ตัวแทนนักสู้ทุกคนของราชินีพลัดตกม้า รวมทั้งลูกพี่ลูกน้องสองคน 

ของนางกับน้องชายคนสุดท้อง เซอร์เกว็น ไฮทาวเวอร์

แต่มีใครคนหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งมิได้สวมใส่ทั้งสีเขียวและสีดำ หากแต่ 

เป็นสีทองกับสีเงิน เจ้าชายเดมอนกลับคืนราชสำนักในที่สุด สวมมงกุฎและ 

เรียกตัวเองว่า พระราชาแห่งทะเลแคบ เขาปรากฏตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 

กลางท้องฟ้าเหนือคิงส์แลนดิ้งบนมังกรคู่กาย  บินวนเหนือลานประลอง 

สามรอบ...แตเ่มือ่เขาลงสูพ่ืน้ดนิในทีส่ดุ เขาคกุเขา่ลงเบือ้งหนา้พีช่ายและสง่มอบ 



เมล็ดพันธุ์แห่งสงครามมักถูกเพาะในยามสงบ ในเวสเทอรอส 

ก็เช่นกัน การต่อสู้นองเลือดเพื่อแย่งชิงบัลลังก์เหล็กรู้จักกันในนาม ศึกการ 

ร่ายรำแห่งมังกร เป็นการศึกที่โรมรันกันตั้งแต่ปีที่ 129 - 131 หลังการพิชิต  

และหยั่งรากมาตั้งแต่ครึ่งศตวรรษก่อน ซึ่งเป็นช่วงรัชสมัยอันยาวนานและ 

สงบสุขที่สุดเท่าที่ลูกหลานของผู้พิชิตเคยพบพาน นั่นคือรัชสมัยของเจเฮริส  

ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง พระราชาผู้ประนีประนอม

พระราชาเฒ่าและราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดีปกครองเคียงคู่กัน (ยกเว้น 

ความหมางเมินเหินห่างสองช่วงเวลา ซึ่งรู้จักกันในชื่อการทะเลาะกันครั้งที่หนึ่ง 

และการทะเลาะกันครั้งที่สอง) กระทั่งนางเสียชีวิตในปีที่ 100 หลังการพิชิต  

ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสิบสามคน สี่คนในนั้น  -  ประกอบด้วยบุตรชายสองคน 

และบุตรสาวสองคน - เติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่งงาน และมีลูกมีหลานของตัวเอง 

แต่ไหนแต่ไรมาหรือหลังจากนี้เจ็ดราชอาณาจักรไม่เคยได้รับพร (หรือบางคน 

อาจถือเป็นคำสาป) เป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายทาร์แกเรียนมากมายถึงเพียงนี้  

การร่วมรักของพระราชาเฒ่ากับราชินียอดรักก่อกำเนิดความสับสนวุ่นวายของ 

การอ้างสิทธิ์และผู้อ้างสิทธิ์มากกว่าครั้งใด จนไม่แปลกที่เหล่าเมสเตอร์เชื่อว่า  

ศึกการร่ายรำแห่งมังกรหรือการต่อสู้ทำนองนั้น ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทายาทมังกร
ปัญหาเรื่องการสืบบัลลังก์



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

เรื่องนี้ไม่มีวี่แววปรากฏในช่วงต้นรัชสมัยของเจเฮริส เพราะฝ่าบาท 

มีเจ้าชายเอมอนกับเจ้าชายเบลอนเป็น  “ทายาทตัวจริงและทายาทตัวสำรอง”  

ตามที่เรียกขานกัน และน้อยครั้งที่อาณาจักรจะได้รับพรเป็นสองเจ้าชาย 

ผู้เก่งกล้ามากไปกว่าสองคนนี้ ในปีที่ 62 หลังการพิชิต เอมอนวัยเจ็ดขวบ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนและทายาทบัลลังก์เหล็กอย่างเป็น 

ทางการ เขาได้เป็นอัศวินในวัยสิบเจ็ด เป็นผู้ชนะการประลองในวัยยี่สิบ ได้ 

เป็นตุลาการของบิดาและขุนนิติในวัยยี่สิบหก ทว่าเขาไม่เคยได้รับใช้บิดาใน 

ฐานะหัตถ์แห่งพระราชา เพียงเพราะตำแหน่งนั้นเป็นของนักบวชบาร์ธ สหาย 

ผู้ได้รับความไว้วางใจที่สุดของพระราชา และ  “ผู้ร่วมกรำงานหนักกับข้า”  

เบลอน ทาร์แกเรียน  เองก็เก่งกาจไม่น้อยไปกว่ากัน เจ้าชายผู้น้องได้ยศ 

อัศวินในวัยสิบหกและแต่งงานเมื่ออายุสิบแปด แม้ว่าเขากับเอมอนจะชื่นชอบ 

การออกแรงแข่งขันกันเอง แต่ไม่มีใครติดใจสงสัยในความรักที่ผูกพันพวกเขา 

ทั้งสอง การสืบบัลลังก์ดูมั่นคงแข็งแรงดุจดังศิลา

ทว่าศิลาเริ่มร้าวในปีที่  92 หลังการพิชิต เมื่อเอมอนเจ้าชายแห่ง 

ดราก้อนสโตนถูกสังหารที่ทาร์ธโดยลูกดอกหน้าไม้ของชาวมีร์ที่หมายจะยิงชาย 

ผู้อยู่ข้างเขา พระราชากับพระราชินีอาลัยการจากไปของเขา และอาณาจักร 

ก็ร่วมอาลัยด้วย แต่ไม่มีใครจะเศร้าเสียใจมากไปกว่าเจ้าชายเบลอนซึ่งเดินทาง 

ไปทาร์ธในทันใดและแก้แค้นให้พี่ชายด้วยการเสือกไสพวกมีร์ลงทะเล เมื่อ 

กลับมายังคิงส์แลนดิ้ง เบลอนได้รับการแซ่ซ้องเป็นวีรบุรุษโดยฝูงชนที่ส่งเสียง 

โห่ร้อง และได้รับการสวมกอดโดยพระราชาผู้เป็นบิดา ซึ่งแต่งตั้งเขาเป็น 

เจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนและทายาทบัลลังก์เหล็ก มันเป็นประกาศิตที่ครอง 

ใจคน ชาวบ้านรักเบลอนใจกล้า และลอร์ดทั้งหลายแห่งอาณาจักรก็มองเขา 

เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของพี่ชายอยู่แล้ว

ทว่าเจ้าชายเอมอนมีบุตรีคนหนึ่งนามว่าเรนิสซึ่งเกิดในปีที่ 74 หลัง 

การพิชิต นางเติบโตเป็นหญิงสาวรูปงาม เฉลียวฉลาด และเก่งกล้าสามารถ  

ในปีที่ 90 หลังการพิชิต ด้วยวัยสิบหกปี นางได้แต่งงานกับลอร์ดจอมพลเรือ 
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และขุนนาวาของพระราชานามคอร์ลิสแห่งตระกูลเวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์ส  

หรือที่รู้จักกันในนามอสรพิษทะเลตามชื่อเรืออันโด่งดังที่สุดในบรรดาเรือจำนวน 

มากของเขา ยิง่ไปกวา่นัน้เจา้หญงิเรนสิกำลงัตัง้ครรภต์อนทีบ่ดิาของนางเสยีชวีติ  

การที่พระราชาเจเฮริสยกดราก้อนสโตนให้เจ้าชายเบลอน ไม่เพียงแต่เป็นการ 

มองข้ามเรนิส แต่ (อาจ) รวมถึงบุตรชายที่ยังไม่คลอดของนางด้วย

การตัดสินใจของพระราชาสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมา 

ช้านาน เอกอนผู้พิชิตเป็นจ้าวแห่งเจ็ดราชอาณาจักรคนแรก มิใช่วิเซเนียผู้เป็น 

พี่สาวซึ่งแก่กว่าเขาสองปี เจเฮริสเองก็สืบบัลลังก์เหล็กต่อจากอาเมกอร์ผู้ชิง 

บัลลังก์ แม้ว่าหากตัดสินกันด้วยลำดับการเกิดเพียงอย่างเดียว เรนาผู้เป็น 

พี่สาวของเขาย่อมมีสิทธิ์มากกว่า เจเฮริสไม่ได้ตัดสินใจแค่เพียงผิวเผิน เป็น 

ที่ทราบกันว่าเขาได้ถกเรื่องนั้นกับสภาที่ปรึกษาคณะเล็ก แน่นอนว่าเขาปรึกษา 

นักบวชบาร์ธเช่นเดียวกับเรื่องสำคัญทั้งหลาย และความคิดเห็นของแกรนด์ 

เมสเตอร์เอลิซาร์ก็มีน้ำหนักอย่างมาก ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน เบลอน อัศวิน 
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ชาญศึกในวัยสามสิบห้าเหมาะจะปกครองมากกว่าเจ้าหญิงเรนิสในวัยสิบแปด 

หรือทารกน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลกของนาง (ซึ่งอาจจะเป็นเด็กชายหรือไม่ก็ได้  

ในขณะที่เจ้าชายเบลอนมีบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงสองคน ชื่อวิเซริสกับ 

เดมอน) ความรักที่ชาวบ้านมีให้เบลอนใจกล้าก็เป็นที่กล่าวขวัญเช่นกัน

มีพวกที่ไม่เห็นด้วย เรนิสเองเป็นคนแรกที่ออกเสียงคัดค้าน “เท่ากับ 

ว่าท่านริบสิทธิ์แต่กำเนิดของลูกชายข้า” นางบอกพระราชาพร้อมกับวางมือทาบ 

บนหน้าท้องที่ขยายใหญ่ คอร์ลิส เวลาเรียน สามีของนางเองโกรธเป็นฟืน 

เป็นไฟจนขอสละตำแหน่งจอมทัพเรือและตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาคณะเล็ก  

และพาภรรยากลับดริฟต์มาร์ก เลดี้จอซลินแห่งตระกูลบาราเธียนผู้เป็นมารดา 

ของเรนิสเองก็โกรธมากไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับบอร์มันด์น้องชายผู้น่าเกรงขาม 

ของนาง ลอร์ดแห่งสตอร์มส์เอนด์

ผู้คัดค้านคนสำคัญที่สุดคือราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดี ซึ่งช่วยสามี 

ของนางปกครองเจ็ดราชอาณาจักรมานานปี และตอนนี้มองเห็นบุตรสาวของ 

บุตรชายถูกมองข้ามเพราะเรื่องเพศ “ผู้ปกครองจำต้องมีสมองที่ดีและหัวใจ 

ที่ซื่อตรง” ว่ากันว่านางกล่าวกับพระราชาตามนี้ “เจ้าจ้อนมิได้จำเป็น หาก 

ฝ่าบาทเชื่ออย่างแท้จริงว่าสตรีขาดปัญญาในการปกครอง เช่นนั้นแล้วท่าน 

ก็ไม่ต้องการข้าอีกต่อไป” ด้วยเหตุนี้เองราชินีเอลีซานน์จึงออกจากคิงส์แลนดิ้ง 

และบินไปดราก้อนสโตนบนหลังซิลเวอร์วิง นางกับพระราชาเจเฮริสยังคงแยก 

กันอยู่เป็นเวลาสองปี ช่วงเวลาแห่งความหมางเมินเหินห่างถูกบันทึกไว้ใน 

ประวัติศาสตร์ว่าเป็นการทะเลาะกันครั้งที่สอง

พระราชาเฒ่ากับราชินีคนดีกลับมาดีกันอีกครั้งในปีที่  94 หลังการ 

พิชิต โดยความช่วยเหลือของนักบวชหญิงเมเกลล์บุตรสาว แต่ก็ไม่เคยเห็น 

ตรงกันเรื่องการสืบบัลลังก์ ราชินีสิ้นชีวิตด้วยโรคกระษัยในปีที่ 100 หลังการ 

พิชิตด้วยวัยหกสิบสี่ปี และยังคงยืนกรานว่าเรนิสผู้เป็นหลานสาวกับลูก  ๆ  

ของนางถูกช่วงชิงสิทธิ์ไป “เด็กชายในท้อง” เด็กน้อยซึ่งยังไม่ลืมตาดูโลกและ 

กลายเป็นหัวข้อการถกเถียงกันอย่างหนัก กลับกลายเป็นเด็กหญิงเมื่อคลอด 
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ออกมาในปีที่ 93 หลังการพิชิต มารดาของนางตั้งชื่อให้ว่าเลนา ปีต่อมาเรนิส 

มอบน้องชายให้นางชื่อว่าเลนอร์ ในเวลานั้นเจ้าชายเบลอนได้ครองตำแหน่งว่าที ่

รัชทายาทแล้ว ทว่าตระกูลเวลาเรียนกับตระกูลบาราเธียนยึดมั่นความเชื่อที่ว่า  

เลนอร์น้อยมีสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กมากกว่า และมีสองสามคนที่ถึงกับให้การ 

สนับสนุนสิทธิ์ของเลนา พี่สาวคนโตของเขา และเรนิส มารดาของทั้งสอง

ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ทวยเทพรุมกระหน่ำทำร้ายราชินีเอลีซานน์ 

อย่างโหดเหี้ยมดังที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้นราชินีมีทั้ง 

ทุกข์และสุขควบคู่กัน เหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขที่เกิดจากหลาน  ๆ  ของนาง  

และงานวิวาห์เช่นกัน ในปีที่ 93 หลังการพิชิต นางเข้าร่วมงานวิวาห์ของวิเซริส 

บุตรชายคนโตของเบลอน เขาแต่งกับเลดี้เอมมาแห่งตระกูลแอร์ริน บุตรสาว 

วัยสิบเอ็ดของเจ้าหญิงดาเอลลาผู้ล่วงลับ  (หลังแต่งงานทั้งสองยังไม่เข้าหอ 

กระทั่งเจ้าสาวมีระดูครั้งแรกในอีกสองปีต่อมา) เมื่อถึงปีที่ 97 ราชินีคนดี 

ได้เห็นเดมอน บุตรคนที่สองของเบลอนแต่งงานกับเลดี้รีอาแห่งตระกูลรอยซ ์ 

ทายาทของปราสาทเก่าแก่แห่งรูนสโตนในแคว้นหุบเขา

การประลองครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในคิงส์แลนดิ้งปีที่ 98 หลังการพิชิต 

เพื่อฉลองการครองราชย์ปีที่ห้าสิบของพระราชาเจเฮริสสร้างความปลาบปลื้มให ้

ราชินีด้วยเช่นกัน เพราะลูก หลาน เหลนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยส่วนใหญ่ของ 

ราชินีกลับมาร่วมงานเลี้ยงและการเฉลิมฉลอง ว่ากันว่านับตั้งแต่การล่มสลาย 

ของวาลีเรียก็ไม่เคยมีผู้ใดเห็นมังกรปรากฏตัวพร้อมกันในที่เดียวมากขนาดนี้ 

เลย การแทงทวนครั้งสุดท้ายซึ่งอัศวินแห่งราชองครักษ์ เซอร์เรียม เรดไวน์  

กับเซอร์เคลเมนต์ แครบบ์ สู้กันจนทวนหักสามสิบเล่มก่อนที่พระราชาเจเฮริส 

จะประกาศให้ทั้งสองเป็นผู้ชนะร่วมกัน  เรียกได้ว่าเป็นการแทงทวนอัน 

ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยพบในเวสเทอรอส

อย่างไรก็ตาม หนึ่งปักษ์หลังสิ้นสุดการประลอง นักบวชบาร์ธผู้เป็น 

สหายคนเก่าคนแก่ของพระราชาก็เสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับหลังให้การ 

รับใช้ในฐานะหัตถ์แห่งพระราชาอย่างเต็มความสามารถมาสี่สิบเอ็ดปี เจเฮริส 
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เลือกลอร์ดผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ของเขามารับตำแหน่งนี้แทน แต่ 

เซอร์เรียม เรดไวน์ มิใช่นักบวชบาร์ธ และความเก่งกาจช่ำชองในการใช้ทวน 

ก็แทบไม่เป็นประโยชน์กับเขาในฐานะหัตถ์ “ปัญหาบางอย่างแก้โดยใช้ไม้ทุบ 

ไม่ได้” แกรนด์เมสเตอร์อัลลาร์ตั้งข้อสังเกตไว้ดีเสียจนเป็นที่กล่าวขาน ฝ่าบาท 

ไม่มีทางเลือกนอกจากปลดเซอร์เรียมหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียงหนึ่งป ี เขา 

ให้เบลอนบุตรชายมารับหน้าที่แทน และในปีที่ 99 หลังการพิชิต เจ้าชายแห่ง 

ดรากอ้นสโตนกไ็ดเ้ปน็หตัถแ์หง่พระราชาดว้ย เขาปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งนา่ชืน่ชม  

แม้จะไม่เรืองปัญญาเท่านักบวชบาร์ธ แต่เจ้าชายดูคนเก่ง อีกทั้งมีบริวารและ 

ที่ปรึกษาผู้ซื่อสัตย์ห้อมล้อม เบลอน ทาร์แกเรียน จะปกครองอาณาจักรได้ 

เป็นอย่างดีเมื่อเขาขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก ทั้งลอร์ดและชาวบ้านต่างเห็นตรงกัน

ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ในปีที่ 101 หลังการพิชิต เจ้าชาย 

เบลอนบ่นถึงอาการเจ็บแปลบบริเวณสีข้างระหว่างล่าสัตว์ในป่าราชัน อาการ 

เจ็บแย่ลงเมื่อเขากลับเข้าเมือง ท้องเขาบวมและแข็งขึ้น ก่อนความเจ็บจะทวี 

ความรุนแรงจนเขานอนซม รันซิเตอร์ซึ่งเป็นแกรนด์เมสเตอร์คนใหม่เพิ่งมา 

จากซิตาเดลหลังจากอัลลาร์เสียชีวิตด้วยหลอดเลือดในสมองแตก เขาลดไข้ 

ของเจ้าชายลงได้บ้างและบรรเทาความเจ็บปวดทรมานด้วยน้ำนมดอกฝิ่น แต่ 

อาการของเขายังคงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าวันที่ห้าของการเจ็บป่วย  

เจ้าชายเบลอนก็เสียชีวิตในห้องนอนของเขาที่หอคอยแห่งหัตถาโดยมีบิดานั่ง 

กุมมือเขาอยู่ข้าง ๆ หลังผ่าศพดูแล้ว แกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์ก็เขียนสาเหตุ 

การเสียชีวิตว่า ไส้แตก

ทั่วทั้งเจ็ดราชอาณาจักรร่ำไห้อาลัยเจ้าชายเบลอน และไม่มีผู้ใด 

จะเสียใจมากไปกว่าพระราชาเจเฮริส ครั้งนี้เมื่อจุดเชิงตะกอนเผาศพบุตรชาย  

เขาไม่มีแม้แต่การปลอบโยนจากภรรยาผู้เป็นที่รักข้างกาย พระราชาเฒ่าไม่เคย 

รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเช่นนี ้ อีกทั้งฝ่าบาทต้องเผชิญกับปัญหาหนักอกกวนใจ 

อีกครั้ง เนื่องจากการสืบบัลลังก์กลายเป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกครา เมื่อว่าที่ 

รัชทายาทเสียชีวิตและถูกเผาด้วยกันทั้งคู่ จึงไม่มีผู้สืบบัลลังก์เหล็กที่แน่ชัด 
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อีกต่อไป...แต่ใช่ว่าจะไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

เบลอนมีบุตรชายสามคนที่เกิดกับน้องสาวชื่ออลิสซา สองคนยัง 

มีชีวิตอยู่ คือวิเซริสกับเดมอน หากเบลอนได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก วิเซริสก็จะ 

สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาอย่างไร้ข้อกังขา แต่การเสียชีวิตอย่างน่าอนาถของ 

เจ้าชายรัชทายาทในวัยสี่สิบสี่ทำให้การสืบบัลลังก์ยุ่งเหยิง มีการทวงถามสิทธิ์ 

ของเจ้าหญิงเรนิสและเลนา เวลาเรียน ซึ่งเป็นบุตรสาวของนางอีกครั้ง...และ 

ถึงแม้ว่าพวกนางจะถูกมองข้ามเพราะเรื่องเพศ แต่เรื่องนั้นไม่เป็นอุปสรรค 

สำหรับเลนอร์ซึ่งเป็นบุตรชายของเรนิส  เลนอร์ เวลาเรียน  เป็นชายและ 

อ้างสิทธิ์การสืบเชื้อสายจากบุตรชายคนโตของเจเฮริสได้ ขณะที่บุตรชายของ 

เบลอนสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายคนน้อง

ยิ่งไปกว่านั้นพระราชาเจเฮริสมีบุตรชายที่ยังมีชีวิตอยู่อีกคน นั่นคือ 

เวกอน ซึ่งเป็นอาร์ชเมสเตอร์อยู่ที่ซิตาเดล ผู้ครอบครองแหวน คทา และ 

หน้ากากทองคำสีเหลือง ประวัติศาสตร์เรียกขานเขาว่าเวกอนผู้ไร้มังกร คน 

ส่วนใหญ่ในเจ็ดราชอาณาจักรพากันลืมตัวตนของเขา แม้จะอายุเพียงสี่สิบ แต ่

เวกอนดูซีดเซียวและซูบผอม ชายผู้คลั่งตำราอุทิศตนให้กับการเล่นแร่แปรธาต ุ

ดาราศาสตร์  คณิตศาสตร์  และศาสตร์ลี้ลับอื่น  ๆ  แม้กระทั่งในวัยเด็ก 

เขาก็ไม่เคยเป็นที่ชื่นชอบ น้อยคนมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะ 

นั่งบนบัลลังก์เหล็ก

แต่กระนั้นผู้ที่พระราชาเฒ่าหันไปหาในเวลานี้ก็คืออาร์ชเมสเตอร์เวกอน  

เขาเรียกตัวบุตรชายคนสุดท้ายของตนมายังคิงส์แลนดิ้ง สิ่งที่ทั้งสองพูดกัน 

ยังคงเป็นที่ถกเถียง บ้างก็บอกว่าพระราชาเสนอบัลลังก์ให้เวกอนและถูกเขา 

ปฏิเสธ บ้างก็ยืนยันว่าพระราชาเพียงขอคำปรึกษา มีรายงานมาถึงราชสำนักว่า 

คอร์ลิส เวลาเรียน กำลังรวบรวมเรือและไพร่พลที่ดริฟต์มาร์กเพื่อ  “พิทักษ์ 

สิทธิ์”  ของเลนอร์ผู้ เป็นบุตรชาย  ขณะที่ เดมอน  ทาร์แกเรียน  ชายหนุ่ม 

อารมณ์ร้อนและชอบทะเลาะวิวาทวัยยี่สิบ ก็ได้รวบรวมกลุ่มดาบผู้ให้สัตย์ 

สาบานของตนเพื่อสนับสนุนวิเซริสพี่ชายของเขา การต่อสู้อันรุนแรงเพื่อแย่งชิง 
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สิทธิ์ในการสืบบัลลังก์มีแววจะเกิดไม่ว่าพระราชาเฒ่าจะแต่งตั้งใครให้สืบทอด 

ตำแหน่ง  แน่นอนว่านั่นคือเหตุผลที่ฝ่าบาทกระตือรือร้นจะคว้าทางออก 

ซึ่งอาร์ชเมสเตอร์เวกอนเสนอให้

พระราชาเจเฮริสประกาศเจตนาที่จะจัดประชุมมหาสภา เพื่อพูดคุย  

ถกเถียง และท้ายที่สุดคือตัดสินใจเรื่องการสืบบัลลังก์  ลอร์ดน้อยใหญ่ 

ทั้งหมดแห่งเวสเทอรอสได้รับเชิญให้เข้าร่วม รวมทั้งเมสเตอร์จากซิตาเดลแห่ง 

โอลด์ทาวน์ นักบวชหญิงและนักบวชเพื่อพูดในนามศาสนจักร ผู้อ้างสิทธิ์จะได ้

ชี้แจงเหตุผลของพวกเขาเบื้องหน้าลอร์ดที่มาชุมนุมกัน ฝ่าบาทออกประกาศิต  

เขาจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของสภา ไม่ว่าสภาจะเลือกใครก็ตาม

มีการตัดสินใจว่าการประชุมจะจัดขึ้นที่ฮาร์เรนฮอล ปราสาทที่ใหญ่ 

ที่สุดในอาณาจักร ไม่มีใครรู้ว่าพวกลอร์ดจะมากันกี่คน เนื่องจากไม่เคยมีการ 

จัดประชุมเช่นนั้นมาก่อน แต่คิดกันว่าเป็นการรอบคอบหากจะมีห้องหับ 

สำหรับลอร์ดและคณะผู้ติดตามอย่างน้อยสักห้าร้อยคน มีลอร์ดมาเข้าร่วมกว่า 

พันคน กินเวลานานครึ่งปีกว่าพวกเขาจะมารวมตัวกันครบ (มีสองสามคน 

มาถึงเมื่อการประชุมกำลังจะเสร็จสิ้นด้วยซ้ำ) กระทั่งฮาร์เรนฮอลก็ไม่อาจ 

รองรับฝูงชนล้นหลามขนาดนั้นได้ เพราะลอร์ดแต่ละคนมีบริวารติดตาม 

เป็นอัศวิน อัศวินฝึกหัด เด็กเลี้ยงม้า คนครัว และทาสรับใช้ ไทมอนด์  

แลนนิสเตอร์ ลอร์ดแห่งคาสเตอร์ลีร็อก นำคนมาด้วยสามร้อยคน ที่ไม่ 

น้อยหน้าไปกว่ากันคือลอร์ดแม็ตธอส ไทเรล แห่งไฮการ์เด้น ซึ่งพาคนมา 

ถึงห้าร้อยคน

บรรดาลอร์ดมาจากทั่วทุกมุมของอาณาจักร ตั้งแต่ชายแดนดอร์น 

ไปจนถึงเงาของผากำแพง จากเกาะสามพี่น้องไปจนถึงหมู่เกาะเหล็ก ดาว 

ประจำเมืองแห่งทาร์ธก็อยู่ที่นั่น รวมทั้งลอร์ดแห่งโลนลี่ไลต์ ลอร์ดเอลลาร์ด  

สตาร์ค มาจากวินเทอร์เฟล ลอร์ดโกรเวอร ์ ทัลล ี มาจากริเวอร์รัน ยอร์เบิร์ต  

รอยซ์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการและตัวแทนนักสู้เจย์น  แอร์ริน ท่านหญิง 

แห่งเอียรีในวัยเยาว์ มาจากแคว้นหุบเขา แม้กระทั่งชาวดอร์นก็ส่งตัวแทนมา  
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เจ้าชายแห่งดอร์นส่งบุตรสาวกับอัศวินชาวดอร์นยี่สิบคนมายังฮาร์เรนฮอล 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ สังฆราชเดินทางจากโอลด์ทาวน์เพื่อมาให้พรแก่ 

ที่ประชุม พวกพ่อค้าและช่างฝีมือแห่กันมาฮาร์เรนฮอลหลายร้อยคน อัศวิน 

พเนจรและนักรบอิสระมาด้วยหวังจะหางานให้ตัวเอง  พวกล้วงกระเป๋า 

มาหาเงิน พวกสาวน้อยสาวใหญ่มาหาสามี พวกโจรและนางโลม สาวใช้ซักผ้า 

และผู้ติดตามค่าย นักขับลำนำและนักแสดงละครใบ้ พวกเขามาจากฝั่ง 

ตะวันออกและตะวันตก เหนือและใต้ นครแห่งกระโจมผุดขึ้นนอกกำแพง 

ฮารเ์รนฮอลและตลอดแนวทะเลสาบแผไ่ปไกลหลายโยชนท์กุทศิทกุทาง ชัว่เวลา 

หนึ่งที่ฮาร์ เรนฮอลกลายเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สี่ของอาณาจักร  มีเพียง 

โอลด์ทาวน์ คิงส์แลนดิ้ง และแลนนิสพอร์ตที่มีขนาดใหญ่กว่า

บรรดาลอร์ดที่มาร่วมชุมนุมต้องตรวจสอบและพิจารณาผู้อ้างสิทธิ์ 

ครองบลัลงักไ์มน่อ้ยกวา่สบิสีร่าย มผีูเ้ขา้ชงิจากเอสซอสสามคน เปน็ลกูชายของ 

เซรา บุตรสาวของพระราชาเจเฮริส จึงมีศักดิ์เป็นหลานชายของเขา แต่ละคน 

เกดิจากคนละพอ่ วา่กนัวา่คนหนึง่ถอดแบบตาของเขาในวยัหนุม่มาทกุกระเบยีด  

อีกคนเป็นลูกนอกสมรสเกิดกับประมุขคนหนึ่งของโวแลนทิสโบราณ มาถึง 

พร้อมถุงทองและช้างแคระ ของกำนัลเลอค่าที่เขาแจกจ่ายให้บรรดาลอร์ด 

ผู้ด้อยฐานะซึ่งมั่นใจได้ว่าจะช่วยรับรองสิทธิ์ให้เขาอย่างแน่นอน ส่วนช้างนั้น 

ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าใด (เจ้าหญิงเซรายังมีชีวิตสุขสบายในโวแลนทิส ด้วย 

วัยเพียงสามสิบสี่ นางมีสิทธิ์มากกว่าลูกนอกสมรสของนางอย่างเด่นชัด แต่ 

นางเลอืกจะไมเ่รยีกรอ้ง “ขา้มอีาณาจกัรของขา้ทีน่ีแ่ลว้” นางพดูเมือ่มคีนถามวา่ 

นางตั้งใจจะกลับเวสเทอรอสหรือไม่) ผู้เข้าชิงอีกคนนำม้วนแผ่นหนังมาด้วย 

หลายมัดเพื่อแสดงการสืบเชื้อสายจากเกมอนผู้รุ่งโรจน์ ลอร์ดทาร์แกเรียน 

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งดราก้อนสโตนก่อนการพิชิต โดยอ้างว่าตนสืบเชื้อสายต่อมา 

เจ็ดรุ่นผ่านทายาทของบุตรสาวคนเล็กของเกมอนซึ่งสมรสกับลอร์ดผู้น้อย  

นอกจากนี้ยังมีพลทหารผมแดงร่างใหญ่กำยำที่อ้างว่าเป็นลูกนอกสมรสของ 

เมกอร์ผู้โหดเหี้ยม เพื่อเป็นการพิสูจน์ เขาพามารดามาด้วย บุตรสาวของ 
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เจ้าของเรือนพักแรมวัยชราซึ่งบอกว่านางเคยโดนเมกอร์ขืนใจครั้งหนึ่ง  (พวก 

ลอร์ดพร้อมเชื่อเรื่องการขืนใจ แต่ไม่เชื่อว่าการกระทำนั้นส่งผลให้นางมีลูก)

มหาสภาพิจารณาไตร่ตรองอยู่สิบสามวัน โดยพิจารณาและตัดผู้อ้าง 

สิทธิ์ระดับรองที่ไม่สลักสำคัญจำนวนเก้าคนออก  (ตัวอย่างหนึ่งคือ อัศวิน 

พเนจรที่แนะนำตัวว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของพระราชาเจเฮริสเอง ถูกจับขังคุก 

เมื่อพระราชาเปิดโปงว่าเขาเป็นคนโกหก) อาร์ชเมสเตอร์เวกอนถูกตัดสิทธิ์ 

เนื่องด้วยคำปฏิญาณของเขา ส่วนเจ้าหญิงเรนิสกับบุตรสาวของนางถูกตัดสิทธิ ์

เนื่องด้วยเพศ จึงเหลือผู้อ้างสิทธิ์สองคนที่ได้เสียงสนับสนุนมากที่สุด คือ 

วิเซริส ทาร์แกเรียน บุตรชายคนโตของเจ้าชายเบลอนกับเจ้าหญิงอลิสซา  

และเลนอร์ เวลาเรียน บุตรชายของเจ้าหญิงเรนิส และหลานชายของเจ้าชาย 

เอมอน  วิ เซริสเป็นหลานชายของพระราชาเฒ่า  ส่วนเลนอร์ เป็นเหลน  

หลักของการสืบทอดมรดกของบุตรคนโตทำให้เลนอร์ได้เปรียบ หลักแห่ง 

ความใกล้ชิดทางสายเลือดเอื้อต่อวิเซริส อีกทั้งวิเซริสยังเป็นทาร์แกเรียน 

คนสุดท้ายที่ได้ขี่บาเลอเรียนด้วย...แม้ว่าภายหลังการตายของเจ้ามฤตยูทมิฬ 

ในปีที่ 94 หลังการพิชิต เขาไม่เคยขี่มังกรตัวอื่นอีกเลย ขณะที่เด็กชายเลนอร ์

ยังไม่ได้หัดบินครั้งแรกกับมังกรแรกรุ่นของเขา เจ้าสัตว์ร้ายสีขาวอมเทางาม 

จับตาที่เขาตั้งชื่อให้ว่า ซีสโมค

แต่สิทธิ์ของวิเซริสได้มาจากบิดาของเขา ส่วนสิทธิ์ของเลนอร์มาจาก 

มารดา และลอร์ดส่วนใหญ่รู้สึกว่าสายเลือดฝั่งผู้ชายต้องมาก่อนฝั่งผู้หญิง  

ยิ่งไปกว่านั้นวิเซริสเป็นชายวัยยี่สิบสี่ เลนอร์เป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบ ด้วย 

เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ การอ้างสิทธิ์ของเลนอร์จึงถูกมองโดยคนส่วนใหญ่ว่า 

ด้อยกว่า แต่บิดามารดาของเด็กชายเป็นผู้ทรงอำนาจและทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง 

จนพวกเขาไม่สามารถถูกมองข้ามไปได้โดยสิ้นเชิง

นี่อาจเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิดาของเขาสัก 

เล็กน้อย คอร์ลิส เวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์สและนายเรือแห่งดริฟต์มาร์ก  

มีชื่อเสียงโด่งดังในบทลำนำและเรื่องเล่าในฐานะอสรพิษทะเล และแน่นอนว่า 
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เป็นหนึ่งในสุดยอดบุคคลแห่งยุค พวกเวลาเรียนเป็นตระกูลสูงศักดิ์บวกกับมี 

เชื้อสายวาลีเรียตามคำเล่าลือ หากเชื่อตามประวัติศาสตร์ประจำตระกูลแล้ว 

คนพวกนี้มายังเวสเทอรอสก่อนพวกทาร์แกเรียนเสียอีก พวกเขาตั้งหลักแหล่ง 

อยู่ที่ช่องแคบคอหอยบนเกาะอันอุดมสมบูรณ์ใกล้ระดับน้ำทะเลของดริฟต์มาร์ก  

(ที่ ได้ชื่อนี้ เนื่องจากเศษไม้ที่กระแสน้ำซัดเข้าฝั่ งทุกวัน1)  แทนที่จะเป็น 

ดราก้อนสโตน ถิ่นใกล้เคียงที่มีควันกรุ่นและเต็มไปด้วยหิน แม้ว่าไม่เคยเป็น 

ผู้ขี่มังกร แต่พวกเวลาเรียนก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และใกล้ชิดที่สุดกับ 

พวกทาร์แกเรียน พวกเขาครองท้องทะเล มิใช่ท้องฟ้า ในยุคการพิชิต เรือ 

เวลาเรียนนั่นเองที่พาทหารของเอกอนข้ามอ่าวน้ำดำ  และต่อมาได้ก่อตั้ง 

กองทัพเรือหลวงอันเกรียงไกรยิ่งกว่าที่ผ่านมา ตลอดศตวรรษแรกในการ 

ปกครองของตระกูลทาร์แกเรียน ลอร์ดแห่งไทด์สหลายต่อหลายคนรับใช้สภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็กในฐานะแม่ทัพเรือจนผู้คนส่วนใหญ่มองว่าตำแหน่งนั้น 

เป็นสิทธิ์ตกทอดของตระกูลเวลาเรียนก็ว่าได้

แต่ถึงแม้จะมีบรรพบุรุษยิ่งใหญ่ แต่คอร์ลิส เวลาเรียน ก็เป็นชาย 

ผู้ไม่เหมือนใคร ชายผู้ปราดเปรื่องเท่ากับที่งุ่นง่าน รักการผจญภัยเท่ากับ 

ที่ทะเยอทะยาน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่เหล่าบุตรชายของม้าน้ำ  

(สัญลักษณ์ประจำตระกูลเวลาเรียน) จะได้รับรู้รสชาติของชีวิตนักเดินเรือ 

ในวัยเยาว์ แต่ไม่เคยมีเวลาเรียนคนใดไม่ว่าจะแต่ก่อนนั้นหรือหลังจากนี้  

ที่ใช้ชีวิตบนเรืออย่างกระตือรือร้นเท่าเด็กชายผู้ซึ่งจะกลายเป็นอสรพิษทะเล 

เขาข้ามทะเลแคบเป็นครั้งแรกในวัยหกขวบ ล่องเรือไปเพนทอสกับอา หลัง 

จากนั้นคอร์ลิสก็ออกเดินทางเช่นนั้นทุกปี เขาไม่ยอมเดินทางอย่างผู้โดยสาร  

เขาปีนเสากระโดง ผูกเงื่อน ขัดถูดาดฟ้าเรือ คัดไม้พาย อุดรูรั่ว ขึ้นและลด 

ใบเรือ เฝ้ารังกา หัดกำหนดทิศทางและคุมหางเสือ นายเรือของเขาต่างบอก 

ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นกะลาสีที่เก่งตั้งแต่เกิดเช่นคนนี้มาก่อน

1 Driftmark แปลตรงตัวได้ว่าแหล่งรวมเศษไม้ที่ลอยมากับน้ำ



13อัคคีและโลหิต 1.2

ในวัยสิบหก เขาได้เป็นนายเรือเอง พาเรือหาปลาที่ตั้งชื่อว่า  ราชินี 

ปลาค็อด  ออกจากดริฟต์มาร์กไปดราก้อนสโตนและกลับมา ในช่วงหลายปี 

นบัจากนัน้ เรอืของเขากเ็ริม่ใหญข่ึน้และแลน่ไวขึน้ การเดนิทางของเขายาวนาน 

และเสี่ยงภัยมากขึ้น เขาพาเรืออ้อมตอนล่างสุดของเวสเทอรอสเพื่อไปเยือน 

โอลดท์าวน ์ แลนนสิพอรต์ และลอรด์สพอรต์ทีไ่พค ์ เขาแลน่เรอืไปลสิ ไทรอช  

เพนทอส และมีร์ เขาพาเรือ  คิมหันต์ดรุณี  ไปโวแลนทิสกับหมู่เกาะฤดูร้อน 

และพาเรือ หมาป่าน้ำแข็ง ขึ้นเหนือไปบราวอส ปราการอีสต์วอตช์ริมทะเล และ 

ฮาร์ดโฮมก่อนจะเลี้ยวไปยังทะเลหนาวสั่นเพื่อไปลอรัธและเมืองท่าของอิบเบ็น  

ในการเดินทางครั้งต่อมา เขากับเรือ  หมาป่าน้ำแข็ง  มุ่งหน้าขึ้นเหนืออีกครั้ง  

มองหาเส้นทางเดินเรืออ้อมตอนเหนือสุดของเวสเทอรอสตามคำร่ำลือ แต่ 

พบเพียงทะเลหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งกับภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่เท่าภูเขาเลากา

การเดินทางอันเลื่องชื่อที่สุดคือครั้งที่เขาไปกับเรือซึ่งเขาออกแบบและ 

ต่อเอง เรือ  อสรพิษทะเล พวกพ่อค้าจากโอลด์ทาวน์และอาร์เบอร์มักจะแล่น 

เรือไปไกลเทียมการ์ธเพื่อมองหาเครื่องเทศ ผ้าไหม และของล้ำค่าอื่น  ๆ แต่ 

คอร์ลิส เวลาเรียน กับเรือ  อสรพิษทะเล  เป็นคู่แรกที่เดินทางไปไกลกว่านั้น  

ล่องผ่านประตูเจดไปยิติและเกาะเลง แล้วกลับมาพร้อมผ้าไหมและเครื่องเทศ 

มากล้นจนเขาทำให้ตระกูลเวลาเรียนมั่งคั่งขึ้นทบทวีในบัดดล ในการเดินทาง 

ครั้งที่สองกับเรือ  อสรพิษทะเล เขาล่องไปไกลยิ่งกว่านั้น ไปยังอัสชายใกล้ 

เงาทมิฬ ในครั้งที่สามเขาลองไปทางทะเลหนาวสั่นแทน และกลายเป็นชาว 

เวสเทอรอสคนแรกที่เดินเรือไปดินแดนพันเกาะและแวะชายฝั่งหนาวเย็น 

เวิ้งว้างของเอ็น’ไกและมอสซอวี

ในตอนท้ายเรือ  อสรพิษทะเล  ได้ออกเดินทางเก้าครั้ง  ครั้งที่ เก้า 

เซอร์คอร์ลิสพามันกลับไปการ์ธ บรรทุกทองคำไปมากพอจะซื้อเรืออีกยี่สิบลำ 

และบรรทกุทกุลำดว้ยหญา้ฝรัน่ พรกิไทย จนัทนเ์ทศ ชา้ง และผา้ไหมชัน้เลศิ 

อีกหลายม้วน มีเรือเพียงสิบสี่ลำกลับมาถึงดริฟต์มาร์กอย่างปลอดภัย และช้าง 

ทกุตวัตายกลางทะเล แตก่ระนัน้กำไรจากการเดนิทางครัง้นัน้กม็ากมายมหาศาล 
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จนเวลาเรียนกลายเป็นตระกูลมั่งคั่งที่สุดในเจ็ดราชอาณาจักร เหนือกว่า 

แม้กระทั่งตระกูลไฮทาวเวอร์และแลนนิสเตอร์ แม้จะชั่วระยะสั้น ๆ ก็ตาม

ความมัง่คัง่นีเ้ปน็ประโยชนต์อ่เซอรค์อรล์สิเมือ่ปูผู่แ้กเ่ฒา่ของเขาเสยีชวีติ 

ในวัยแปดสิบแปดปี และเซอร์คอร์ลิสซึ่งได้รับการขนานนามว่าอสรพิษทะเล 

ก็ได้ขึ้นเป็นลอร์ดแห่งไทด์ส ที่มั่นของตระกูลเวลาเรียนคือปราสาทดริฟต์มาร์ก 

สถานที่มืดมัวทึมเทา ชื้นแฉะและมีน้ำท่วมขังเสมอ ลอร์ดคอร์ลิสสร้างปราสาท 

แห่งใหม่บนท้ายเกาะอีกด้าน ปราสาทไฮไทด์สร้างขึ้นด้วยหินสีอ่อนเหมือนกับ 

ที่เอียรี หอคอยรูปทรงระหงของมันประดับยอดด้วยหลังคาทำจากเงินทุบ 

ที่ส่องประกายวิบวับยามต้องแสงอาทิตย์ เมื่อกระแสน้ำขึ้นในยามเช้าและ 

ยามเย็น ปราสาทก็ถูกล้อมรอบโดยท้องทะเล เชื่อมต่อกับดริฟต์มาร์กโดย 

ทางเดินข้ามน้ำเท่านั้น ลอร์ดคอร์ลิสย้ายบัลลังก์ขอนไม้โบราณ (ของขวัญจาก 

เทพเมอร์ลิง ตามตำนานเล่าขาน) ไปยังปราสาทใหม่แห่งนี้

ลอร์ดคอร์ลิส อสรพิษทะเล ต่อเรือหลายลำด้วยเช่นกัน กองทัพเรือ 

หลวงเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงหลายปีที่เขารับใช้พระราชาเฒ่าในฐานะนายเรือ 

แม้กระทั่งหลังจากละทิ้งตำแหน่งนั้นแล้ว เขาก็ยังต่อเรือ เปลี่ยนเรือสินค้าและ 

เรือพาณิชย์ให้กลายเป็นเรือรบ ด้านล่างกำแพงทะมึนเปื้อนคราบเกลือของ 

ปราสาทดริฟต์มาร์ก หมู่บ้านหาปลาขนาดย่อมสามแห่งเติบโตจนกลายเป็น 

เมืองอันเจริญรุ่งเรืองที่ชื่อฮัลล์2 เพราะลำเรือเป็นทิวแถวที่มองเห็นอยู่เสมอ 

ข้างล่างปราสาท อีกฟากของเกาะ ใกล้ไฮไทด์มีอีกหมู่บ้านที่แปรเปลี่ยนไป 

เป็นสไปซ์ทาวน์ ท่าและสะพานเทียบเรืออัดแน่นไปด้วยเรือจากนครเสรีและ 

จากที่ไกลกว่านั้น เนื่องจากตั้งขวางช่องแคบคอหอย ดริฟต์มาร์กจึงอยู่ใกล้ 

ทะเลแคบมากกว่าดัสเคนเดลหรือคิงส์แลนดิ้ง สไปซ์ทาวน์จึงเริ่มแย่งชิงการ 

ขนสง่สนิคา้ทางเรอืเปน็จำนวนมาก ซึง่หาไมแ่ลว้เรอืตา่ง ๆ คงจะไปยงัทา่เหลา่นัน้ 

มากกว่า และตระกูลเวลาเรียนก็เริ่มร่ำรวยและเรืองอำนาจมากยิ่งขึ้นไปอีก

2 Hull แปลว่าลำเรือ
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ลอร์ดคอร์ลิสเป็นคนทะเยอทะยาน ระหว่างการเดินทางเก้าครั้งกับ 

เรือ อสรพิษทะเล เขาต้องการบุกบั่นไปข้างหน้าเสมอ ไปยังที่ซึ่งไม่มีใครเคยไป 

มาก่อนและเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่ แม้จะประสบความสำเร็จในชีวิต 

มากมายหลายอย่าง แต่เขาแทบไม่เคยพอใจ คนใกล้ตัวที่รู้จักเขาดีจะพูด 

เช่นนั้น เขาพบคู่ครองที่สมบูรณ์แบบในตัวเรนิส ทาร์แกเรียน บุตรสาวของ 

บุตรชายคนโตและทายาทของพระราชาเฒ่า หญิงงามผู้มีความมุ่งมั่นและ 

หยิ่งทะนงไม่แพ้หญิงใดในอาณาจักร ทั้งยังเป็นผู้ขี่มังกรอีกด้วย บุตรชายและ 

บุตรสาวของเขาจะโผบินสู่ท้องนภา ลอร์ดคอร์ลิสคาดหวัง และสักวันหนึ่ง 

คนหนึ่งในนั้นจะได้นั่งบัลลังก์เหล็ก

ไมน่า่ประหลาดใจทีอ่สรพษิทะเลผดิหวงัอยา่งรา้ยแรงเมือ่เจา้ชายเอมอน 

เสียชีวิตและพระราชาเจเฮริสมองข้ามเรนิสซึ่งเป็นบุตรสาวของเอมอน เพื่อ 

สนับสนุนน้องชายของเขา เบลอน เจ้าชายฤดูใบไม้ผลิ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า 

กงลอ้ไดห้มนุวนมาอกีครัง้ และความผดิพลาดอาจไดร้บัการแกไ้ข ดงันัน้ลอรด์ 

คอร์ลิสกับเจ้าหญิงเรนิสผู้เป็นภรรยาจึงมายังฮาร์เรนฮอลด้วยความมุ่งหวัง  

ใช้ความมั่งคั่งและอิทธิพลของตระกูลเวลาเรียนโน้มน้าวใจพวกลอร์ดที่มาร่วม 

ชุมนุมว่า เลนอร์บุตรชายของพวกเขาควรได้รับการยอมรับในฐานะทายาทแห่ง 

บัลลังก์เหล็ก พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากบอร์มันด์ บาราเธียน ลอร์ด 

แห่งสตอร์มส์เอนด์ (ญาติผู้ใหญ่ฝั่งมารดาของเรนิสและถือเป็นพี่ชายของทวด 

ของเด็กชายเลนอร์) ลอร์ดสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟล ลอร์ดแมนเดอร์ลีแห่ง 

ไวทฮ์ารเ์บอร ์ ลอรด์ดสัตนิแหง่แบรโ์รวต์นั ลอรด์แบลก็วูด้แหง่เรเวนทร ี ลอรด์ 

บาร์ เอ็มมอนแห่งชาร์ปพ้อยต์ ลอร์ดเซลติการ์แห่งเกาะกรงเล็บ และคนอ่ืน  ๆ อีก

พวกเขากลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ แม้ว่าลอร์ดและเลดี้เวลาเรียนจะมี 

วาทศิลป์และใจถึงด้วยความพยายามที่จะช่วยบุตรชายของตน แต่การตัดสินใจ 

ของมหาสภาไม่มีความน่ากังขาใด  ๆ  ด้วยคะแนนเสียงที่ชนะขาดลอย พวก 

ลอร์ดในที่ชุมนุมเลือกวิเซริส ทาร์แกเรียน  เป็นทายาทโดยชอบธรรมของ 

บัลลังก์เหล็ก แม้ว่าเหล่าเมสเตอร์ผู้นับคะแนนไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริง  
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แต่มีเสียงพูดกันหลังจากนั้นว่าผลคะแนนเกินกว่ายี่สิบต่อหนึ่ง

พระราชาเจเฮริสไม่ได้เข้าร่วมในสภา แต่เมื่อข่าวเกี่ยวกับคำตัดสิน 

ของพวกเขามาถึง ฝ่าบาทแสดงความขอบใจลอร์ดทั้งหลายสำหรับการรับใช้ 

และทำพธิแีตง่ตัง้วเิซรสิหลานชายเปน็เจา้ชายแหง่ดรากอ้นสโตนดว้ยความตืน้ตนั  

สตอร์มส์เอนด์และดริฟต์มาร์กยอมรับการตัดสินใจแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม  

คะแนนเสียงทิ้งห่างกันมากเสียจนแม้กระทั่งบิดาและมารดาของลอร์ดเลนอร์ 

ยังเห็นว่า พวกเขาไม่มีหวังที่จะเอาชนะได้ ในสายตาคนจำนวนมาก มหาสภา 

ในปีที่ 101 หลังการพิชิตได้กำหนดแบบแผนอันเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องของการ 

สืบทอดอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงความอาวุโส บัลลังก์เหล็กแห่งเวสเทอรอส 

ไม่สามารถส่งผ่านไปยังสตรี หรือผ่านสตรีไปสู่ทายาทเพศชายของนางได้

ช่วงปีท้าย  ๆ  ในรัชสมัยของพระราชาเจเฮริสแทบไม่มีเรื่องใดให้  

กล่าวถึง เจ้าชายเบลอนรับใช้บิดาในฐานะหัตถ์แห่งพระราชาและเจ้าชายแห่ง 

ดราก้อนสโตน  แต่ภายหลังการเสียชีวิตของเขา ฝ่าบาทเลือกที่จะแยก 

ตำแหน่งเหล่านั้นออกจากกัน สำหรับหัตถ์คนใหม่ เขาเรียกตัวเซอร์ออตโต  

ไฮทาวเวอร์ น้องชายคนรองของลอร์ดไฮทาวเวอร์แห่งโอลด์ทาวน์มา เซอร์ 

ออตโตพาภรรยาและลูก ๆ มายังราชสำนักด้วย และรับใช้พระราชาเจเฮริสด้วย 

ความซื่อสัตย์ตลอดช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ เมื่อกำลังและสติปัญญาของ 

พระราชาเฒ่าเริ่มเสื่อมถอย เขามักจะนอนซมอยู่บนเตียง อลิเซนต์บุตรสาววัย 

สิบห้าผู้ฉลาดเกินวัยของเซอร์ออตโตกลายเป็นสหายคนสนิทของเขา นำอาหาร 

มาให้ฝ่าบาท อ่านหนังสือให้ฟัง ช่วยเขาอาบน้ำและแต่งตัว บางครั้งพระราชา 

เข้าใจผิดคิดว่านางคือบุตรสาวคนใดคนหนึ่งของเขา และเรียกนางด้วยชื่อของ 

บุตรสาว เมื่อใกล้วาระสุดท้ายเขาเริ่มปักใจเชื่อว่านางคือเซรา บุตรสาวซึ่งกลับ 

มาหาเขาจากอีกฟากฝั่งทะเลแคบ

ในปีที่  103 หลังการพิชิต พระราชาเจเฮริส ทาร์แกเรียน  ที่หนึ่ง  

สิ้นชีวิตบนเตียงนอนขณะที่เลดี้อลิเซนต์กำลังอ่าน ภูมิหลังอันผิดธรรมชาติ ของ 

นักบวชบาร์ธให้ฟัง ฝ่าบาทอายุหกสิบเก้าปี และได้ครองเจ็ดราชอาณาจักร 



17อัคคีและโลหิต 1.2

นับตั้งแต่ขึ้นประทับบัลลังก์เหล็กในวัยสิบสี่ ร่างของเขาถูกเผาในบ่อมังกร  

เถ้ากระดูกถูกฝังคู่กับเถ้าของราชินีเอลีซานน์ผู้แสนดีที่ดราก้อนสโตน ทั่วทั้ง 

เวสเทอรอสไว้อาลัย แม้กระทั่งในดอร์นที่ซึ่งประกาศิตของเขาไม่มีผล พวก 

ผู้ชายร่ำไห้และพวกผู้หญิงฉีกทึ้งเสื้อผ้าของตัวเอง

ตามประสงค์ของเขาและการตัดสินใจของมหาสภาในปีที่ 101 วิเซริส 

ผู้เป็นหลานชายสืบทอดอำนาจต่อจากเขา ประทับบนบัลลังก์เหล็กในนาม 

พระราชาวิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง ในเวลาที่เข้ารับตำแหน่ง พระราชาวิเซริส 

อายุยี่สิบหกปี เขาแต่งงานมาได้หนึ่งทศวรรษกับลูกพี่ลูกน้อง เลดี้เอมมาแห่ง 

ตระกูลแอร์ริน ซึ่งนับเป็นหลานสาวของพระราชาเฒ่ากับราชินีเอลีซานน์ผู้แสนด ี 

เนื่องจากมารดาของนางคือเจ้าหญิงดาเอลลาผู้ล่วงลับ  (สิ้นในปีที่  82 หลัง 

การพิชิต) ตลอดชีวิตสมรสของนาง เลดี้เอมมาต้องเผชิญกับการแท้งบุตร 

หลายครั้งและการสูญเสียบุตรชายคนหนึ่งในเปล (เมสเตอร์บางคนเห็นว่านาง 

แต่งงานและร่วมรักเมื่อยังเด็กเกินไป) แต่นางได้ให้กำเนิดบุตรสาวแข็งแรงดี 
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คนหนึ่งชื่อ เรนีรา (เกิดปีที่ 97 หลังการพิชิต) พระราชาคนใหม่และราชินีของ 

เขาทั้งรักทั้งหลงเด็กหญิง บุตรเพียงคนเดียวของพวกเขาที่ยังมีชีวิต

หลายคนมองว่ารัชสมัยของพระราชาวิเซริสที่หนึ่งเป็นจุดเรืองอำนาจ 

สูงสุดของพวกทาร์แกเรียนในเวสเทอรอส ไม่ว่ายุคก่อนหรือหลังจากนี้ ก็ 

ไม่เคยมีบรรดาลอร์ดและเจ้าชายที่อ้างว่ามีสายเลือดมังกรมากถึงเพียงนี้ แม้ 

พวกทาร์แกเรียนยังคงสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขาในการแต่งงาน 

ระหว่างพี่น้องชายหญิง อากับหลานสาว และลูกพี่ลูกน้องกับลูกพี่ลูกน้อง 

ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ แต่ก็มีการแต่งงานที่สำคัญนอกราชสกุลเช่นกัน ซึ่ง 

ทายาทที่เกิดตามมาหลังจากนั้นก็จะมีบทบาทสำคัญในสงครามที่กำลังจะมาถึง  

นอกจากนี้รัชสมัยของพระราชาวิเซริสที่หนึ่งยังมี  มังกร  มากกว่าในอดีตด้วย  

มังกรเพศเมียหลายตัวจะออกไข่เป็นครอกอยู่เสมอ แม้ไข่เหล่านี้จะไม่ได้ 

ฟักออกมาเป็นตัวทุกใบ แต่ก็มีหลายใบที่มีลูกมังกรออกมา จึงกลายเป็น 

ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้เป็นพ่อหรือแม่ของเจ้าชายเจ้าหญิงแรกคลอดที่จะวาง 

ไข่มังกรลงในเปลของลูก  ๆ  ตามที่เจ้าหญิงเรนาเคยเริ่มไว้เมื่อหลายปีก่อน  

เด็ก ๆ จึงมีความผูกพันกับลูกมังกรอยู่เสมอกระทั่งกลายเป็นผู้ขี่มังกร

วิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่งเป็นคนใจดีและมีอัธยาศัยไมตรี เป็น 

ที่รักของทั้งลอร์ดและชาวบ้าน รัชสมัยของพระราชาหนุ่มตามที่ชาวบ้านเรียก 

เขาเมื่อเข้ารับตำแหน่ง มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ความใจกว้างของ 

ฝ่าบาทเป็นที่เลื่องลือ และป้อมแดงกลายเป็นสถานที่แห่งบทขับลำนำและความ 

วิจิตรอลังการ พระราชาวิเซริสกับราชินีเอมมาจัดงานเลี้ยงและการประลอง 

มากมาย อีกทั้งบำรุงบำเรอคนโปรดของเขาด้วยทองคำ ตำแหน่ง และยศศักดิ์

ศูนย์รวมความสุขสันต์ซึ่งเป็นที่รักใคร่เทิดทูนจากทุกคนคือบุตรเพียง 

คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขา เจ้าหญิงเรนีรา เด็กหญิงตัวน้อยที่บรรดา 

นักขับลำนำประจำราชสำนักขนานนามให้ว่า  “ความรื่นรมย์แห่งอาณาจักร” แม้ 

อายุเพียงหกขวบตอนที่บิดาขึ้นนั่งบัลลังก์เหล็ก แต่เรนีรา ทาร์แกเรียน ก็เป็น 

เด็กที่ฉลาดเกินวัย หัวไว ใจกล้า และรูปงามเท่าที่สายเลือดมังกรเพียง 
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ผู้เดียวจะงามได้ ในวัยเจ็ดขวบนางได้เป็นผู้ขี่มังกร ขึ้นสู่ท้องฟ้าไปบนมังกร 

แรกรุ่นที่นางตั้งชื่อให้ว่าซีแรกซ์ ตามเทพีแห่งวาลีเรียโบราณ พอแปดขวบ 

เจ้าหญิงก็รับหน้าที่เป็นผู้เติมจอกเหล้า...แต่สำหรับพระราชาผู้เป็นบิดาของ 

นางเองเท่านั้น นับจากนั้นมาที่โต๊ะอาหาร ที่การประลอง และที่ราชสำนัก  

แทบไม่ค่อยมีใครได้เห็นพระราชาวิเซริสโดยปราศจากบุตรสาวข้างกายเลย

ระหวา่งนัน้ความนา่เบือ่ของการปกครองตกเปน็หนา้ทีข่องสภาทีป่รกึษา 

คณะเล็กกับหัตถ์ของพระราชาโดยส่วนใหญ่ เซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร์ ยังคง 

ดำรงตำแหน่งนั้น รับใช้คนหลานเหมือนที่เคยรับใช้คนปู่ ทุกคนเห็นตรงกันว่า 

เขาเป็นคนเก่ง ถึงแม้หลายคนจะมองว่าเขาทะนงตัว กระด้าง และเย่อหยิ่ง  

มีเสียงพูดว่ายิ่งอยู่รับใช้นานเท่าไร เซอร์ออตโตก็ยโสโอหังมากขึ้นเท่านั้น  

ลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่และเจ้าชายมากมายเริ่มไม่พอใจกิริยาท่าทีของเขา และอิจฉา 

ที่เขามีสิทธิ์เข้าถึงบัลลังก์เหล็ก

คู่แข่งตัวฉกาจของเขาคือเดมอน ทาร์แกเรียน น้องชายเจ้าอารมณ์  

ใจร้อน และทะเยอทะยานของพระราชา เขาทั้งเจ้าเสน่ห์พอ ๆ กับที่อารมณ์ร้อน  

เจ้าชายเดมอนได้รับเดือยรองเท้าประดับยศอัศวินของเขาในวัยสิบหก และ 

ได้รับมอบดาบดาร์กซิสเตอร์จากมือของพระราชาเฒ่าเพื่อตอบแทนความเก่งกล้า 

ของเขา แม้ว่าเขาแต่งงานกับท่านหญิงแห่งรูนสโตนในปีที่  97 หลังการพิชิต  

ระหว่างรัชสมัยของพระราชาเฒ่า แต่การแต่งงานมิใช่ความผาสุก เจ้าชาย 

เดมอนพบว่าแคว้นหุบเขาแห่งแอร์รินน่าเบื่อ  (“ในแคว้นหุบเขา พวกผู้ชาย 

เอากับแกะ” เขาเขียนเล่า “จะกล่าวโทษพวกเขาไม่ได้หรอก ในเมื่อแกะ 

ของพวกเขาหน้าตาดีกว่าพวกผู้หญิง”) และไม่นานก็เริ่มไม่ชอบใจท่านหญิง 

ผู้เป็นภรรยาซึ่งเขาเรียกว่า  “แม่ทองสำริดของข้า” ตามชุดเกราะสำริดจารึก 

อักษรโบราณที่พวกลอร์ดตระกูลรอยซ์สวมใส่ เมื่อพี่ชายของเขาขึ้นครอง 

บัลลังก์เหล็ก เจ้าชายก็ร้องขอให้ยกเลิกการแต่งงานของเขา วิเซริสปฏิเสธ 

คำขอนั้น  แต่อนุญาตให้เดมอนกลับมายังราชสำนักที่ซึ่งเขาได้นั่งในสภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็ก ทำหน้าที่ขุนกษาปณ์ตั้งแต่ปีที่ 103 - 104 หลังการพิชิต 
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และขุนนิติอีกครึ่งปีในปีที่ 104 หลังการพิชิต

อย่างไรก็ตามการปกครองทำให้เจ้าชายนักรบเบื่อหน่าย เขาทำได้ 

ดีกว่าเมื่อพระราชาวิเซริสแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์นคร  

เดมอนพบว่าพวกทหารยามขาดแคลนอาวุธและสวมใส่เศษผ้าขาด ๆ เดมอน 

จัดหากริช ดาบสั้น และกระบองให้ทหารแต่ละคน ห่อหุ้มพวกเขาด้วย 

เสือ้เกราะโซถ่กัสดีำ (กบัแผน่เกราะอกสำหรบัพวกหวัหนา้) และมอบผา้คลมุไหล ่

สีทองยาวที่พวกเขาน่าจะได้สวมใส่ด้วยความภูมิใจ นับจากนั้นมาทหารของ 

หน่วยพิทักษ์นครก็เป็นที่รู้จักในนาม “พวกผ้าคลุมไหล่ทอง”

เจ้าชายเดมอนเริ่มงานของพวกผ้าคลุมไหล่ทองด้วยความกระตือรือร้น 

และมักจะตระเวนไปตามตรอกต่าง  ๆ ของคิงส์แลนดิ้งกับไพร่พลของตน ไม่มี 

ใครติดใจสงสัยเรื่องที่เขาทำให้เมืองมีระบบระเบียบมากขึ้น แต่บทลงโทษของ 

เขาโหดร้ายทารุณ เขาสนุกกับการสับมือพวกล้วงกระเป๋า ตอนพวกโจรข่มขืน 

เฉือนจมูกพวกหัวขโมย และฆ่าชายสามคนในการทะเลาะวิวาทกลางถนน 

ในช่วงปีแรกที่เขาเป็นผู้บัญชาการ ไม่ช้าไม่นานเจ้าชายก็เป็นที่รู้จักตามสถานที่ 

ชั้นต่ำทุกแห่งของคิงส์แลนดิ้ง เขากลายเป็นภาพชินตาตามโรงหมักเหล้าองุ่น  

(ที่ซึ่งเขาดื่มกินโดยไม่จ่าย) และตามบ่อนพนัน (ที่ซึ่งเขากลับออกมาพร้อมด้วย 

เงินเหรียญมากกว่าตอนเข้าไปเสมอ) แม้เขาลิ้มลองนางโลมนับไม่ถ้วนตามซ่อง 

ต่าง  ๆ  ของเมือง และว่ากันว่าเขาชื่นชอบการพร่าพรหมจรรย์สาวน้อยเป็น 

พิเศษ แต่สาวนักเต้นระบำชาวลิสคนหนึ่งกลายเป็นคนโปรดของเขาในไม่ช้า  

มิซาเรียคือชื่อของนาง  แม้ว่าพวกคู่แข่งและศัตรูของนางจะเรียกนางว่า 

มิเซอรี3 นางหนอนขาว

เนื่องจากพระราชาวิเซริสไม่มีบุตรชายที่ยังมีชีวิต เดมอนจึงมอง 

ตัวเองเป็นทายาทโดยชอบธรรมของบัลลังก์เหล็ก และหมายปองจะได้ตำแหน่ง 

เจ้าชายแห่งดราก้อนสโตน ซึ่งฝ่าบาทปฏิเสธจะมอบให้เขา...แต่พอสิ้นปีที่ 105 

3 Misery แปลว่า น่าสังเวช
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หลังการพิชิต เขาเป็นที่รู้จักในหมู่สหายว่าเจ้าชายแห่งนคร ส่วนชาวบ้านเรียก 

เขาว่าลอร์ดย่านก้นหมัด แม้ว่าพระราชาไม่ปรารถนาจะให้เดมอนสืบทอด 

อำนาจต่อจากเขา แต่เขาก็ยังรักใคร่น้องชายคนนี้ และพร้อมจะอภัยให้ 

การกระทำผิดมากมายหลายเรื่องของเขา

เจ้าหญิงเรนีราก็หลงใหลได้ปลื้มผู้เป็นอาเช่นกัน เพราะเดมอนชอบ 

มาเอาใจนางอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่เขาข้ามทะเลแคบไปบนหลังมังกรคู่ใจ  

ขากลับเขาจะนำของขวัญแปลกหูแปลกตามาฝากนาง ผ่านไปหลายปีพระราชา 

เริ่มอ้วนท้วนและอ่อนแอปวกเปียก วิเซริสไม่เคยครอบครองมังกรตัวใหม่หลัง 

บาเลอเรียนตาย อีกทั้งเขาไม่มีใจรักในการประลอง การล่าสัตว์ หรือการ 

ประดาบ ขณะที่เจ้าชายเดมอนเป็นเลิศในเรื่องเหล่านี้ และดูเหมือนจะใน 

ทุกเรื่องที่พี่ชายของเขาไม่ถนัด รูปร่างประเปรียวแข็งแกร่ง เป็นนักรบ 

ชื่อกระฉ่อน มาดมั่น อาจหาญ และอันตรายไม่น้อย

มาถึงตรงนี้ เราต้องออกนอกเรื่องเพื่อกล่าวถึงแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  

ของเรา เนื่องจากเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีต่อจากนั้นเกิดใน 

ที่ลับตา ในที่รโหฐานตรงช่องบันได ห้องประชุมสภา และห้องนอน แล้ว 

ความจริงทั้งหมดของมันก็ไม่น่าจะมีใครล่วงรู้ได้ แน่นอนว่าเรามีพงศาวดารที่ 

เขียนบันทึกโดยแกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์และผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา  

รวมทั้งจดหมายเหตุในราชสำนักอีกเป็นจำนวนมาก โองการและคำแถลงการณ ์

ทั้งหลาย แต่สิ่งเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวแค่เพียงส่วนน้อย สำหรับส่วนที่เหลือ 

เราต้องอาศัยเรื่องเล่าที่เขียนบันทึกไว้ในอีกหลายทศวรรษต่อมาโดยลูกหลาน 

ของพวกที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในช่วงเวลาเหล่านี้ พวกลอร์ดและ 

อัศวินที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นโดยมีบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นประจักษ์พยาน  

ความทรงจำที่รับฟังมาอีกทอดของข้ารับใช้แก่เฒ่าซึ่งเล่าเรื่องอื้อฉาวในวัยเยาว ์

ของพวกเขา แม้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่เหตุการณ์ผันผ่านไปนาน 

มากกว่าจะมีการจดบันทึก ก่อให้เกิดความสับสนและความขัดแย้งมากมาย 

ซึ่งแทรกซึมเข้ามาอย่างเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งความทรงจำเหล่านี้ก็ไม่ได้สอดคล้อง 
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ตรงกันเสมอไป

โชคไม่ดีที่เรื่องเล่าสองเรื่องจากผู้สังเกตการณ์โดยตรงซึ่งตกทอดมา 

ถึงเราก็เป็นเช่นนั้น นักบวชยูสเทซซึ่งรับใช้ในวิหารหลวงที่ป้อมแดงในช่วงเวลา 

ดังกล่าว และต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้เปี่ยมศรัทธา เขาได้บันทึกประวัติศาสตร ์

อย่างละเอียดยิบเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ ในฐานะคนสนิทและผู้ฟังคำสารภาพบาป 

ของพระราชาวิเซริสกับราชินีของเขา ยูสเทซจึงอยู่ในตำแหน่งที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น 

มากกว่าใคร แล้วเขาก็ไม่สงวนปากสงวนคำในการบันทึกแม้กระทั่งคำครหา 

และข่าวลือกระตุ้นกำหนัดอันน่าตกใจ แม้ว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของ รัชสมัย 

ของพระราชาวิเซริสที่หนึ่ง และการร่ายรำแห่งมังกรที่เกิดขึ้นตามมา  ยังคง 

เป็นประวัติศาสตร์อันเคร่งขรึมและค่อนข้างน่าเบื่อก็ตามที

เพื่อถ่วงดุลเรื่องเล่าของยูสเทซ เรามี  คำให้การของดอกเห็ด อ้างอิง 

จากการบอกเล่าของตัวตลกประจำราชสำนัก (จดบันทึกโดยอาลักษณ์ซึ่งไม่ได้ 
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ลงชื่อตัวเอง) หลายครั้งหลายคราเขากระโดดโลดเต้นให้ความสนุกสนาน 

แก่พระราชาวิเซริส เจ้าหญิงเรนีรา รวมทั้งเอกอนที่สองและที่สาม คนแคระ 

สูงสามฟุตมีศีรษะโตมาก (ทั้งยืนกรานว่าความเป็นชายนั้นอันโตยิ่งกว่า) ใคร ๆ 

พากันคิดว่าเจ้าดอกเห็ดโง่เขลาเบาปัญญา พระราชา ลอร์ด และเจ้าชาย 

ทั้งหลายจึงไม่ระแวดระวังที่จะปกปิดความลับไม่ให้เขารู้ ในขณะที่นักบวช 

ยูสเทซบันทึกความลับของห้องนอนและซ่องนางโลมด้วยน้ำเสียงประณาม 

แผ่วเบา  ดอกเห็ดเพลิดเพลินกับเรื่องเช่นนั้น  และ  คำให้การ  ของเขา 

ประกอบไปด้วยเรื่องซุบซิบและเรื่องสัพเพเหระทว่าหยาบโลน มีเรื่องการ 

ทิ่มแทง การวางยาพิษ การทรยศ การล่อลวง และการหมกมุ่นในโลกีย์ 

มากมาย เรื่องนี้สามารถเชื่อถือได้มากแค่ไหนเป็นคำถามที่นักประวัติศาสตร์ 

ตัวจริงไม่อาจตอบได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระราชาเบเลอร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ถึงกับ 

ออกคำสั่งให้ทำลายพงศาวดารของดอกเห็ดทุกฉบับ ถือเป็นโชคดีสำหรับเรา 

ที่มีสองสามฉบับรอดพ้นจากเปลวไฟมาได้

นักบวชยูสเทซกับดอกเห็ดไม่ได้เห็นตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ 

เสมอไป และมีหลายครั้งที่เรื่องเล่าของพวกเขาแตกต่างกันลิบลับ รวมทั้ง 

จดหมายเหตุในราชสำนักและพงศาวดารของแกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์กับ 

ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาด้วย ถึงกระนั้นเรื่องเล่าของพวกเขาก็อธิบายอะไร 

ได้มากมาย ซึ่งหาไม่แล้วก็อาจจะสร้างความสับสน และเรื่องเล่าในเวลาต่อมา 

ก็ยืนยันเรื่องของพวกเขามากพอจะกล่าวได้ว่า อย่างน้อยมันก็มีเค้าความจริง 

อยู่บ้าง คำถามที่ว่าสิ่งใดเชื่อได้และสิ่งใดชวนสงสัยยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษา 

แต่ละคนต้องตัดสินใจเอง

มีเรื่องหนึ่งที่ดอกเห็ด นักบวชยูสเทซ แกรนด์เมสเตอร์รันซิเตอร์  

และแหล่งข่าวอื่น ๆ ทั้งหมดของเราเห็นพ้องกัน นั่นคือเซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร ์ 

หัตถ์ของพระราชาจงเกลียดจงชังน้องชายของพระราชา เซอร์ออตโตเป็นคน 

เกลี้ยกล่อมวิเซริสให้ปลดเจ้าชายเดมอนจากการเป็นขุนกษาปณ์ต่อด้วยขุนนิต ิ 

อันเป็นการกระทำที่ผู้เป็นหัตถ์นึกเสียใจในเวลาต่อมา ในฐานะผู้บัญชาการ 
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หน่วยพิทักษ์นคร มีทหารสองพันนายอยู่ใต้อำนาจ เดมอนกลับเรืองอำนาจ 

ยิ่งกว่าเก่า “จะปล่อยให้เจ้าชายเดมอนครองบัลลังก์เหล็กไม่ได้โดยเด็ดขาด”  

หัตถ์เขียนถึงพี่ชาย ลอร์ดแห่งโอลด์ทาวน์ “เขาจะเป็นเมกอร์ผู้โหดเหี้ยม 

คนที่สอง หรือร้ายเสียยิ่งกว่า” เป็นความปรารถนาของเซอร์ออตโต  (ใน 

เวลานั้น) ที่จะให้เจ้าหญิงเรนีราสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา “ความรื่นรมย์แห่ง 

อาณาจักรย่อมดีกว่าลอร์ดย่านก้นหมัด” เขาเขียน เขาไม่ได้มีความคิดเห็น 

เช่นนี้เพียงผู้เดียว แต่กระนั้นคณะของเขาก็เผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวง หาก 

มีการยึดตามแบบแผนที่วางไว้โดยมหาสภาปีที่ 101 ผู้อ้างสิทธิ์เพศชายย่อมมี 

ชัยเหนือเพศหญิง เมื่อปราศจากบุตรชายสืบสายเลือด น้องชายของพระราชา 

ย่อมมาก่อนบุตรสาวของพระราชา เหมือนเช่นที่เบลอนมาก่อนเรนิสในปีที่ 92  

หลังการพิชิต

สำหรับทัศนคติของพระราชา พงศาวดารทั้งหมดเห็นตรงกันว่า  

พระราชาวิเซริสเกลียดความไม่ลงรอยกัน ใช่ว่าเขาไม่รับรู้ในข้อบกพร่องของ 

น้องชาย แต่เขาเทิดทูนความทรงจำเกี่ยวกับเด็กชายผู้รักการผจญภัยและเป็น 

ตัวของตัวเองอย่างที่เดมอนเคยเป็น บุตรสาวเป็นความสุขล้นในชีวิตของเขา  

เขามักจะพูดเช่นนั้น แต่น้องชายก็คือน้องชาย ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพยายามยุต ิ

ความบาดหมางระหว่างเจ้าชายเดมอนกับเซอร์ออตโต แต่ความชิงชังระหว่าง 

ชายสองคนเกิดได้ไม่รู้จบภายใต้รอยยิ้มจอมปลอมที่ทั้งสองแย้มให้กันใน 

ราชสำนัก เมื่อถูกกดดันเรื่องนั้น พระราชาวิเซริสจะพูดเพียงว่า เขาแน่ใจว่า 

ราชินีจะมอบบุตรชายให้เขาในไม่ช้า และในปีที่ 105 หลังการพิชิตเขาก็ประกาศ 

กับราชสำนักและสภาที่ปรึกษาคณะเล็กว่า ราชินีเอมมาตั้งครรภ์อีกครั้ง

ในช่วงปีแห่งโชคชะตาปีเดียวกันนั้น  เซอร์คริสตัน  โคล  ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่หายไปจากการเสียชีวิตของ 

เซอร์เรียม เรดไวน์ ผู้เป็นตำนาน เซอร์คริสตันเป็นบุตรของมหาดเล็กผู้รับใช้ 

ลอร์ดดอนแดร์เรียนแห่งแบล็กเฮเวน เป็นอัศวินหนุ่มรูปงามวัยยี่สิบสามปี  

เขาดึงดูดความสนใจของคนในราชสำนักครั้งแรกตอนชนะการประจัญบานที่จัด 
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ในเมเดนพูลเพื่อเป็นเกียรติแก่การขึ้นครองราชย์ของพระราชาวิเซริส ในช่วง 

ท้ายของการต่อสู้ เซอร์คริสตันใช้ตะบองหนามของเขาฟาดดาบดาร์กซิสเตอร์ 

ของเจ้าชายเดมอนหลุดจากมือ ทำให้ฝ่าบาทเพลิดเพลินและทำให้เจ้าชายโกรธ 

จัด หลังจากนั้นเขามอบช่อชัยพฤกษ์ของผู้ชนะให้เจ้าหญิงเรนีราวัยเจ็ดขวบ 

และขอของที่ระลึกจากนางเพื่อประดับกายในการแทงทวน ในลานประลอง  

เขาเอาชนะเจ้าชายเดมอนอีกครั้ง และทำให้เซอร์อาร์ริคกับเซอร์เออร์ริคแห่ง 

ราชองครักษ์ คู่แฝดคาร์จิลล์ผู้โด่งดังพลัดตกม้าทั้งคู่ ก่อนจะพลาดท่าให้กับ 

ลอร์ดไลมอนด์ มัลลิสเตอร์

ด้วยดวงตาสีเขียวอ่อน ผมสีดำขลับ และความมีเสน่ห์เป็นกันเอง  

ไม่ช้าโคลก็กลายเป็นขวัญใจของสตรีทุกนางในราชสำนัก...ที่ไม่น้อยไปกว่าใคร 

ก็คือเรนีรา ทาร์แกเรียน นั่นเอง นางหลงเสน่ห์ของชายที่นางเรียกว่า  “อัศวิน 

ชุดขาวของข้า” มากจนเรนีราอ้อนวอนขอให้บิดาแต่งตั้งเซอร์คริสตันให้เป็น 

องครักษ์และตัวแทนนักสู้ประจำตัวนาง ฝ่าบาทตามใจนางในเรื่องนี้เช่นเดียว 

กับเรื่องอื่น  ๆ หลังจากนั้นมาเซอร์คริสตันก็ประดับของที่ระลึกของนางใน 

ลานประลองเสมอและกลายเป็นผู้ที่คอยอยู่ข้างกายนางระหว่างงานเลี้ยงและ 

งานรื่นเริงต่าง ๆ 

ไม่นานหลังจากที่เซอร์คริสตันสวมผ้าคลุมไหล่ขาว พระราชาวิเซริส 

ก็เชิญไลโอเนล สตรอง ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอล มาเข้าร่วมที่ปรึกษาคณะเล็ก 

ในฐานะขุนนิติ ชายร่างใหญ่กำยำกับศีรษะที่เริ่มล้าน ลอร์ดสตรองมีชื่อเสียง 

น่าเกรงขามในฐานะนักรบ พวกที่ไม่รู้จักเขามักจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนโหด  

เข้าใจผิดว่าการนิ่งเงียบและการพูดเชื่องช้าของเขาคือความโง่เขลา ความจริง 

ไม่เป็นเช่นนั้นเลย ลอร์ดไลโอเนลเคยศึกษาเล่าเรียนที่ซิตาเดลในวัยหนุ่ม  

ได้รับโซ่หกห่วงก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าชีวิตของเมสเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ 

เขามีความรู้และคงแก่เรียน ความรู้ด้านกฎหมายแห่งเจ็ดราชอาณาจักรของเขา 

ละเอียดถี่ถ้วน ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลแต่งงานมาแล้วสามครั้งและเป็นม่ายทั้ง 

สามครั้ง เขาพาบุตรสาววัยแรกรุ่นสองคนกับบุตรชายสองคนมายังราชสำนัก  
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สองสาวกลายเป็นสาวใช้ของเจ้าหญิงเรนีรา ขณะที่พี่ชายของพวกนาง เซอร์ 

ฮาร์วิน สตรอง หรือเรียกกันว่าจอมหักกระดูก ได้เป็นนายกองพวกผ้าคลุม 

ไหล่ทอง ส่วนน้องชาย ลาริสตีนแป เข้าร่วมเป็นผู้ทรมานนักโทษของพระราชา

มีเรื่องราวเกิดขึ้นในคิงส์แลนดิ้งปลายปีที่  105 หลังการพิชิต เมื่อ 

ราชินีเอมมาถูกนำตัวขึ้นเตียงคลอดที่ป้อมเมกอร์และเสียชีวิตขณะคลอดบุตร 

ชายซึ่งวิเซริสมุ่งมาดปรารถนามาแสนนาน เด็กชาย (ชื่อว่าเบลอนตามบิดาของ 

พระราชา) มีชีวิตอยู่นานกว่านางเพียงหนึ่งวัน  ทิ้งความเศร้าเสียใจไว้ให้ 

พระราชาและราชสำนัก...อาจจะไม่นับเจ้าชายเดมอนซึ่งมีคนสังเกตเห็นว่าอยู่ใน 

ซ่องนางโลมบนถนนผ้าไหม พูดจาล้อเลียนด้วยความเมากับเหล่าสหาย 

ชนชั้นสูงเรื่อง “ทายาทวันเดียว” เมื่อข่าวเรื่องนี้รู้มาถึงพระราชา (ตำนานบอกว่า 

นางโลมซึ่งนั่งบนตักของเดมอนเป็นคนมาแจ้งเขา แต่มีหลักฐานบอกว่าแท้จริง 

แล้วเป็นสหายในวงเหล้าคนหนึ่งของเขา นายกองในชุดผ้าคลุมไหล่ทองซึ่ง 

กระเหี้ยนกระหือรือจะได้เลื่อนขั้น) วิเซริสโกรธจัด ในที่สุดฝ่าบาทก็เต็มกลืน 

กับน้องชายผู้ไร้สำนึกและความมักใหญ่ใฝ่สูงของเขา

เมื่อคลายความอาลัยจากการสูญเสียภรรยาและบุตรชายแล้ว  

พระราชาก็หันมาแก้ไขปัญหาที่คุกรุ่นมานานเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง 

โดยพลัน วิเซริสไม่ใส่ใจแบบแผนที่กำหนดเอาไว้โดยพระราชาเจเฮริสใน 

ปีที่ 92 และมหาสภาในปีที่ 101 เขาประกาศให้เรนีราผู้เป็นบุตรสาวเป็นทายาท 

โดยชอบธรรม  และแต่งตั้งนางเป็นเจ้าหญิงแห่งดราก้อนสโตน  ในพิธี 

เฉลิมฉลองใหญ่โตที่คิงส์แลนดิ้ง ลอร์ดหลายร้อยคนแสดงความเคารพต่อ 

ความรื่นรมย์แห่งอาณาจักรขณะที่นางนั่งแทบเท้าบิดาตรงฐานของบัลลังก์เหล็ก  

พร้อมทั้งให้สาบานว่าจะยกย่องและพิทักษ์สิทธิ์ในการสืบทอดตำแหน่งของนาง

อย่างไรก็ตาม เจ้าชายเดมอนไม่ได้อยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น ด้วย 

ความโกรธแค้นประกาศิตของพระราชา เจ้าชายออกจากคิงส์แลนดิ้ง ถอนตัว 

จากหน่วยพิทักษ์นคร เขาไปดราก้อนสโตนเป็นที่แรก พามิสซาเรียผู้เป็นชู้รัก 

ไปกับเขาบนหลังมังกรคาแรกซิส สัตว์ร้ายสีแดงร่างประเปรียวที่ชาวบ้าน 
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เรียกกันว่ามังกรเลือด เขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาครึ่งปี ระหว่างนั้นมิสซาเรียตั้งท้อง 

กับเขา

เมื่อได้รู้ว่านางบำเรอของตนตั้งท้อง เจ้าชายเดมอนก็นำไข่มังกรมาให้ 

นาง แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาทำเกินขอบเขตและทำให้พี่ชายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ  

พระราชาวเิซรสิสัง่ใหเ้ขานำไขม่งักรไปคนื ขบัไลน่างโลมของเขา และใหเ้ขากลบั 

ไปหาภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย มิเช่นนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศ  

เจ้าชายทำตามทั้งที่ไม่พอใจ ส่งมิซาเรีย (โดยปราศจากไข่มังกร) กลับลิส  

ขณะที่ตัวเขาบินกลับไปยังรูนสโตนในแคว้นหุบเขา ไปอยู่กับ  “แม่ทองสำริด”  

ซึ่งไม่ต้อนรับขับสู้เขา แต่มิซาเรียเสียลูกของนางระหว่างเจอพายุกลางทะเล 

แคบ เมื่อเจ้าชายเดมอนรู้ข่าว เขาไม่เอ่ยถึงความเศร้าเสียใจแม้แต่คำเดียว  

แตก่ไ็มเ่หลอืเยือ่ใยใหพ้ระราชาผูเ้ปน็พีช่าย หลงัจากนัน้เขาพดูถงึพระราชาวเิซรสิ 

ด้วยความเหยียดหยันเท่านั้น และเริ่มครุ่นคิดถึงเรื่องการสืบบัลลังก์ทั้งเช้าค่ำ

แม้มีการประกาศให้เจ้าหญิงเรนีราเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา 

แต่ก็มีคนมากมายในอาณาจักร ทั้งในและนอกราชสำนัก ซึ่งยังคงหวังว่าวิเซริส 

น่าจะได้ทายาทเพศชาย เพราะพระราชาหนุ่มยังอายุไม่ครบสามสิบ แกรนด์ 

เมสเตอร์รันซิเตอร์เป็นคนแรกที่ยุให้ฝ่าบาทแต่งงานใหม่ ถึงขั้นเสนอตัวเลือก 

ที่เหมาะสม นั่นคือ เลดี้เลนา เวลาเรียน ซึ่งเพิ่งอายุครบสิบสอง สาวน้อย 

เจ้าอารมณ์และเพิ่งมีระดูหมาด  ๆ เลดี้เลนาได้เชื้อความงามของทาร์แกเรียน 

โดยแท้จากเรนิสผู้เป็นมารดา และได้เชื้อความกล้าหาญและรักการผจญภัย 

มาจากอสรพิษทะเลผู้เป็นบิดา ขณะที่ลอร์ดคอร์ลิสรักการล่องเรือ เลนารัก 

การโบยบิน และเลือกพาหนะของตัวเองเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่เวการ์ มังกรตัวโต 

ที่สุดและแก่เฒ่าที่สุดในหมู่มังกรทาร์แกเรียนนับตั้งแต่มฤตยูดำตายไปในปี 

ที่ 94 หลังการพิชิต การรับสาวน้อยผู้นี้มาเป็นภรรยา พระราชาก็จะสามารถ 

ประสานรอยรา้วทีข่ยายใหญข่ึน้ระหวา่งบลัลงักเ์หลก็กบัดรฟิตม์ารก์ได้ รนัซเิตอร ์

ชี้แจง และเลนาจะเป็นราชินีที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอน

สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือ วิเซริส ทาร์แกเรียน ที่หนึ่ง ไม่ใช่พระราชา 



29อัคคีและโลหิต 1.2

ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเหนือใคร ด้วยความเป็นคนมีไมตรีจิตและต้องการเอาใจ 

ผู้อื่นอยู่เสมอ เขาจึงพึ่งพาคำปรึกษาของผู้คนรอบตัวอย่างมาก และมักจะ 

ทำตามที่พวกเขาบอกอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ฝ่าบาทมีความคิด 

เป็นของตัวเอง และไม่มีเหตุผลโต้แย้งใด  ๆ  จะเปลี่ยนใจของเขาได้ เขาจะ 

แต่งงานอีกครั้ง ใช่...แต่ไม่ใช่กับเด็กสาววัยสิบสอง และไม่ใช่เพื่อเหตุผลของ 

บ้านเมือง มีสตรีอีกคนต้องตาเขา เขาประกาศเจตนาที่จะแต่งงานกับเลดี้ 

อลิเซนต์แห่งตระกูลไฮทาวเวอร์ บุตรสาวคนสวยและเฉลียวฉลาดวัยสิบแปดปี 

ของหัตถ์แห่งพระราชา หญิงสาวซึ่งเคยอ่านหนังสือให้พระราชาเจเฮริสฟัง 

ขณะที่เขานอนรอความตาย

ตระกลูไฮทาวเวอรแ์หง่โอลดท์าวนเ์ปน็ตระกลูสงูศกัดิเ์กา่แก ่ มเีชือ้สาย 

ดีไร้ที่ติ จึงไม่น่าจะมีเสียงคัดค้านเจ้าสาวที่พระราชาเลือก แม้กระนั้นก็มีพวก 

ที่บ่นอุบอิบว่าหัตถ์ใฝ่สูงเกินตัว และเขาพาบุตรสาวมายังราชสำนักก็เพราะเหตุนี ้ 

บางคนถึงขนาดติดใจสงสัยในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเลดี้อลิเซนต์ โดย 

พูดเป็นนัยว่านางรับพระราชาวิเซริสขึ้นเตียงก่อนราชินีเอมมาเสียชีวิตเสียอีก  

(การใส่ร้ายเหล่านี้ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ แม้ว่าดอกเห็ดพูดถึงมันซ้ำ  ๆ  ใน  

คำให้การ ของเขาและเลยเถิดไปไกลถึงขั้นอ้างว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่งานเดียว 

ที่ เลดี้อลิ เซนต์ทำให้พระราชาเฒ่าในห้องนอนของเขา)  ในแคว้นหุบเขา 

มีรายงานว่าเจ้าชายเดมอนหวดทาสรับใช้ที่นำข่าวนี้มาบอกเขาปางตาย อสรพิษ 

ทะเลก็ไม่พอใจเมื่อข่าวนี้มาถึงดริฟต์มาร์ก  ตระกูลเวลาเรียนถูกมองข้าม 

อีกครา เลนาบุตรสาวของเขาถูกปฏิเสธไม่ต่างจากเลนอร์บุตรชายของเขา 

ซึ่งถูกมหาสภาปฏิเสธ และภรรยาของเขาก็ถูกพระราชาเฒ่าปฏิเสธในปีที่ 92  

หลังการพิชิต มีเพียงเลดี้เลนาเท่านั้นที่ดูไม่อนาทรร้อนใจ “ท่านหญิงมีใจ 

ให้การบินมากกว่าเรื่องหนุ่ม ๆ” เมสเตอร์ที่ไฮไทด์เขียนไปยังซิตาเดล

เมื่อพระราชาวิเซริสเข้าพิธีแต่งงานกับอลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์ ในปีที่  

106 หลังการพิชิต เป็นที่น่าสังเกตว่าตระกูลเวลาเรียนไม่มาร่วมงาน เจ้าหญิง 

เรนีรารินเหล้าให้แม่เลี้ยงของนางในงานฉลอง และราชินีอลิเซนต์จูบนางและ 
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เรียกนางว่า  “ลูกสาว”  ของข้า เจ้าหญิงอยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีที่ เปลื้องผ้า 

พระราชาและส่งตัวเขาเข้าห้องของเจ้าสาว เสียงหัวเราะและความรักครอบคลุม 

ป้อมแดงในค่ำคืนนั้น...ขณะที่อีกฟากของอ่าวน้ำดำ ลอร์ดคอร์ลิสอสรพิษทะเล 

ต้อนรับเจ้าชายเดมอน น้องชายของพระราชาเข้าสู่สภาสงคราม เจ้าชายสู้ทน 

ทุกสิ่งเท่าที่เขาจะทนไหวในแคว้นหุบเขาแห่งแอร์ริน รูนสโตน และท่านหญิง 

ผู้เป็นภรรยา “ดาร์กซิสเตอร์ถูกสร้างมาเพื่องานที่สูงส่งกว่าการฆ่าแกะ” มี 

รายงานว่าเขาบอกลอร์ดแห่งไทด์สเช่นนั้น “มันมีความกระหายเลือด” แต่มิใช่ 

การก่อกบฏที่เจ้าชายคิดจะทำ เขามองเห็นอีกเส้นทางสู่อำนาจ

สเต็ปสโตนส์ หมู่เกาะที่มีแต่โขดหินระหว่างดอร์นกับดินแดนพิพาท 

แห่งเอสซอส เป็นแหล่งซ่องสุมของพวกนอกกฎหมาย พวกที่ถูกเนรเทศ  

พวกล่มเรือเพื่อปล้นทรัพย์ และพวกโจรสลัดมาเป็นเวลานาน ตัวหมู่เกาะแทบ 

หาค่าอะไรไม่ได้ แต่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทำให้มันควบคุมเส้นทางเข้าและออก 

ทะเลแคบ และเรือของพวกพ่อค้าที่ล่องผ่านน่านน้ำเหล่านั้นก็มักจะตกเป็น 

เหยื่อของพวกที่อาศัยอยู่บนเกาะ แต่เนิ่นนานหลายศตวรรษมาแล้วที่การปล้น 

ทำนองนั้นเป็นเพียงเรื่องก่อความรำคาญเท่านั้น

อย่างไรก็ดี สิบปีก่อนหน้านี้ บรรดานครเสรีแห่งลิส มีร์ และไทรอช 

ได้ยุติความเป็นปฏิปักษ์แต่เก่าก่อนของพวกเขาเพื่อร่วมมือกันทำสงครามกับ 

โวแลนทิส หลังจากเอาชนะพวกโวแลนทิสในศึกแห่งพรมแดน นครผู้ชนะ 

ทั้งสามก็ได้เป็น  “พันธมิตรนิรันดร์” และจัดตั้งรัฐใหม่อันแข็งแกร่งที่เรียกว่า  

ไตรประมุข ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในเวสเทอรอสว่าราชอาณาจักรสามธิดา 

(เนื่องจากนครเสรีแต่ละแห่งมองว่าตนเองคือธิดาแห่งวาลีเรียโบราณ) หรือ 

เรียกกันหยาบคายกว่านั้นว่าราชอาณาจักรสามนางโลม (แม้ว่า “ราชอาณาจักร” 

นี้ปราศจากพระราชา แต่ปกครองโดยสภาบัณฑิตสามสิบสามคน) เมื่อครั้ง 

โวแลนทิสร้องขอสันติและถอนตัวจากแดนพิพาท สามธิดาจึงหันเหความสนใจ 

ของพวกเขาไปทางตะวันตก กวาดล้างสเต็ปสโตนส์ด้วยกองทัพและกองทัพ 

เรือที่รวมกำลังกันภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าชายจอมทัพเรือชาวมีร์ชื่อ 
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คาร์กัส ดราฮาร์ เจ้าของฉายาคาร์กัสผู้ให้อาหารปู เนื่องจากเขาตรึงโจรสลัด 

ที่จับกุมได้หลายร้อยคนกับเสาบนผืนทรายเปียกเพื่อให้จมอยู่ใต้กระแสน้ำขึ้น

ในคราแรก บรรดาลอร์ดแห่งเวสเทอรอสเห็นชอบกับการพิชิตและ 

การผนวกดินแดนของสเต็ปสโตนส์โดยราชอาณาจักรสามธิดา ความเป็น 

ระเบียบมาแทนที่ความวุ่นวาย และถ้าสามธิดาต้องการเก็บค่าธรรมเนียมจาก 

เรือลำใดที่แล่นผ่านน่านน้ำของพวกเขา ก็ถือเป็นราคาน้อยนิดเพื่อแลกกับการ 

กำจัดพวกโจรสลัด

อย่างไรก็ตาม ไม่ช้าความโลภของคาร์กัสผู้ให้อาหารปูกับสหายผู้ร่วม 

พิชิตของเขาก็ทำให้พวกลอร์ดไม่ชอบใจ มีการขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งแล้วครั้งเล่า 

ไม่นานก็กลายเป็นราคาสูงลิบจนพวกพ่อค้าซึ่งเคยยินดีจ่ายเวลานี้พยายาม 

หาช่องทางหลบหลีกเรือยาวของคณะไตรประมุขเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำกับ 

พวกโจรสลดั ดราฮารแ์ละสหายจอมทพัเรอืชาวไทรอชกบัชาวลสิของเขาดเูหมอืน 

จะแข่งกันว่าใครจะได้เป็นจอมโลภที่สุด ตามที่ผู้คนพร่ำบ่น ชาวลิสเริ่มเป็นที่ 

เกลียดชังมากเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาเรียกร้องมากกว่าเงินจากเรือที่ผ่านไป 

มา ยึดทั้งสตรี หญิงสาว และเด็กหนุ่มหน้าตาดีเพื่อไปทำงานในสวนเริงรมย์ 

และเรือนสำราญของพวกเขา (ท่ามกลางพวกที่โดนจับเป็นทาสคือเลดี้โจแฮนนา  

สวอนน์ หลานสาววัยสิบห้าของลอร์ดแห่งสโตนเฮล์ม ลุงของนางซึ่งขึ้นชื่อ 

เรื่องความตระหนี่ไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ นางจึงถูกขายให้เรือนนางโลม ที่ซึ่งนาง 

ได้กลายเป็นโสเภณีโด่งดังที่รู้จักกันในนามนางหงส์ดำ และผู้ครองลิสตัวจริง 

เว้นแต่ในนาม อนิจจา เรื่องราวของนางแม้จะน่าสนใจสักเพียงใด แต่ก็ไม่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในเวลานี้ของเรา)

ในบรรดาลอร์ดทุกคนแห่งเวสเทอรอส ไม่มีใครเดือดร้อนกับการ 

กระทำเหล่านี้มากเท่าคอร์ลิส เวลาเรียน ลอร์ดแห่งไทด์ส กองทัพเรือที่อยู่ 

ภายในครอบครองทำให้เขาเป็นผู้มั่งคั่งและทรงอำนาจไม่แพ้ใครในเจ็ด 

ราชอาณาจักร อสรพิษทะเลตั้งใจแน่วแน่ที่จะยุติการครองสเต็ปสโตนส์ของ 

ไตรประมุข และในตัวเดมอน ทาร์แกเรียน เขาพบสหายผู้พร้อมใจ ซึ่ง 



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

กระหายอยากได้ทองคำและความรุ่งโรจน์จากชัยชนะในสงคราม พวกเขา 

เจตนาไม่ไปร่วมงานวิวาห์ของพระราชาและร่วมกันวางแผนในไฮไทด์บนเกาะ 

ดริฟต์มาร์ก ลอร์ดเวลาเรียนจะบัญชาการกองเรือ เจ้าชายเดมอนจะบัญชาการ 

กองทัพ พวกเขามีจำนวนน้อยกว่ากองกำลังของสามธิดามหาศาล...แต่เจ้าชาย 

จะออกรบพร้อมด้วยไฟมังกรของเขา เจ้ามังกรเลือดคาแรกซิส

เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสงครามส่วนตัว 

ที่เดมอน ทาร์แกเรียน และคอร์ลิส เวลาเรียน ต่อสู้ในสเต็ปสโตนส์ ณ ตรงนี ้

เอาเป็นว่าการต่อสู้เริ่มต้นในปีที่ 106 หลังการพิชิต เจ้าชายเดมอนแทบไม่ต้อง 

ลำบากในการรวบรวมกองทัพอันประกอบด้วยเหล่านักผจญภัยไร้ที่ดินและ 

พวกบุตรชายคนรอง เขาได้รับชัยชนะหลายครั้งในช่วงสองปีแรกของการรบ  

ในปีที่ 108 หลังการพิชิต ในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับคาร์กัสผู้ให้อาหารปู  

เขาสังหารอีกฝ่ายด้วยตนเองและตัดหัวคาร์กัสด้วยดาบดาร์กซิสเตอร์

พระราชาวิเซริสซึ่งแน่นอนว่าพอใจที่กำจัดน้องชายตัวปัญหาไปเสียได้ 

สนับสนุนความพยายามของเขาด้วยการจัดส่งทองคำไปให้เป็นประจำ และ 

ประมาณปีที่ 109 หลังการพิชิต เดมอน ทาร์แกเรียน กับกองทัพนักดาบ 

รับจ้างและพวกมือสังหารของเขาก็ควบคุมเกาะทั้งหมด เว้นอยู่สองแห่ง และ 

กองทัพเรือของอสรพิษทะเลได้ยึดที่มั่นตรงน่านน้ำนั้นได้ในที่สุด ช่วงเวลาแห่ง 

ชัยชนะชั่วระยะหนึ่ง เจ้าชายเดมอนประกาศตัวเป็นพระราชาแห่งสเต็ปสโตนส์ 

และทะเลแคบ ลอร์ดคอร์ลิสวางมงกุฎลงบนศีรษะของเขา...ทว่า “อาณาจักร”  

ของพวกเขาไม่มีความมั่นคงใด  ๆ ปีถัดมาราชอาณาจักรสามธิดาส่งกองกำลัง 

รุกรานกลุ่มใหม่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกองเจ้าเล่ห์ชาวไทรอชชื่อ 

ราคัลลิโอ รินดูน แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในคนชั่วช้าจอมโอ้อวดและพิลึกที่สุด 

ในบันทึกประวัติศาสตร์ แล้วดอร์นก็เข้าร่วมสงครามในฐานะพันธมิตรของ 

คณะไตรประมุข การสู้รบเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

แม้ว่าสเต็ปสโตนส์อยู่ในวงล้อมของเลือดและไฟ แต่พระราชาวิเซริส 

กับราชสำนักของเขาก็ยังไม่หวาดหวั่น “ปล่อยให้เดมอนเล่นสนุกกับสงคราม 
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ไปเถอะ” มีรายงานว่าฝ่าบาทพูดเช่นนั้น “เขาจะได้ไม่สร้างปัญหา” วิเซริสเป็น 

คนรักความสงบ และในช่วงหลายปีนี้คิงส์แลนดิ้งมีงานเลี้ยง งานเต้นรำ และ 

การประลองไม่เคยขาด มีนักแสดงละครใบ้และนักขับลำนำแจ้งข่าวการเกิด 

ของเจ้าชายและเจ้าหญิงทาร์แกเรียนคนใหม่ ไม่ช้าราชินีอลิเซนต์ก็แสดงให้เห็น 

ว่ามีลูกได้ดีพอ  ๆ  กับที่หน้าตาดี ในปีที่  107 หลังการพิชิต นางให้กำเนิด 

บุตรชายแข็งแรงแก่พระราชา และตั้งชื่อให้ว่าเอกอนตามผู้พิชิต สองปีต่อมา 

นางให้กำเนิดบุตรสาวแก่พระราชาชื่อเฮเลนา ในปีที่ 110 หลังการพิชิต นาง 

คลอดบุตรชายคนที่สองชื่อเอมอนด์ซึ่งว่ากันว่าตัวเล็กเพียงครึ่งของพี่ชาย แต่ 

พลังเยอะกว่าสองเท่า

แต่กระนั้นเจ้าหญิงเรนีราก็ยังคงนั่งอยู่ที่ฐานบัลลังก์เหล็กเมื่อบิดา 

ของนางออกมหาสมาคม และฝ่าบาทก็เริ่มพานางเข้าร่วมการประชุมสภา 

ที่ปรึกษาคณะเล็กด้วย แม้ว่าลอร์ดและอัศวินหลายคนพยายามเอาชนะใจนาง 

แต่เจ้าหญิงมีใจให้เพียงเซอร์คริสตัน โคล ตัวแทนนักสู้หนุ่มแน่นแห่งราช- 

องครักษ์และสหายคู่กายของนาง “เซอร์คริสตันปกป้องเจ้าหญิงจากเหล่าศัตรู  

แต่ใครล่ะจะปกป้องเจ้าหญิงจากเซอร์คริสตัน” ราชินีอลิเซนต์เอ่ยถามใน 
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วันหนึ่งที่ราชสำนัก สัมพันธไมตรีระหว่างราชินีกับลูกเลี้ยงคงอยู่ได้ไม่นาน  

เพราะทั้งเรนีราและอลิ เซนต์ต่างหมายปองจะเป็นสตรีผู้กุมอำนาจแห่ง 

อาณาจักร...และแม้ว่าราชินีได้มอบทายาทเพศชายให้พระราชาถึงสองคน แต่ 

วิเซริสก็ไม่ได้ทำสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงลำดับการสืบทอดตำแหน่ง เจ้าหญิง 

แห่งดราก้อนสโตนยังคงเป็นทายาทโดยชอบธรรมของเขา โดยมีลอร์ดครึ่ง 

เวสเทอรอสให้สัตย์สาบานจะพิทักษ์สิทธิ์ของนาง พวกที่ถามว่า “แล้วการ 

ตัดสินของมหาสภาในปีที่ 101 ล่ะ” พบว่าคำพูดของพวกเขาไม่ได้รับความ 

สนใจ ตามความคิดของพระราชาวิเซริส เขาได้ตัดสินใจเรื่องนั้นไปแล้ว จึง 

ไม่ใช่เรื่องที่ฝ่าบาทปรารถนาจะคิดทบทวนอีก

แต่คำถามเหล่านั้นยังคงอยู่  และมาจากราชินีอลิเซนต์เองด้วย  

ผู้สนับสนุนนางอย่างแรงกล้าก็คือบิดาของนาง  เซอร์ออตโต ไฮทาวเวอร์  

หัตถ์แห่งพระราชา เมื่อถูกกดดันเรื่องนั้นอย่างหนัก ในปีที่ 109 หลังการพิชิต 

วิเซริสก็ปลดเซอร์ออตโตจากตำแหน่งของเขาและแต่งตั้งไลโอเนล สตรอง  

ลอร์ดผู้เงียบขรึมแห่งฮาร์เรนฮอลมาแทนที่เขา “หัตถ์คนนี้จะไม่ก่อกวนข้า”  

ฝ่าบาทประกาศ

แม้กระทั่งหลังจากเซอร์ออตโตกลับไปโอลด์ทาวน์แล้ว แต่ “คณะของ 

ราชินี”  ยังอยู่ที่ราชสำนัก ลอร์ดผู้ทรงอำนาจกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมิตรกับอลิเซนต์ 

และให้การสนับสนุนสิทธิ์ของบุตรชายของนาง ส่วนฝ่ายที่ประชันขันแข่งกับ 

พวกนั้นก็คือ  “คณะของเจ้าหญิง” พระราชาวิเซริสรักทั้งภรรยาและบุตรสาว  

เกลียดชังความขัดแย้งและการโต้เถียง เขาเพียรพยายามตลอดช่วงชีวิตที่จะ 

รักษาความสงบระหว่างสตรีของเขา และเอาใจทั้งสองด้วยของขวัญ ทองคำ  

และเกียรติยศ ตราบเท่าที่เขามีชีวิต ปกครอง และรักษาดุลยภาพ งานเลี้ยง 

และการประลองก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม และความสงบแผ่ไพศาลทั่วอาณาจักร... 

แต่กระนั้นยังมีพวกตาดีบางคนที่สังเกตเห็นมังกรของคณะหนึ่งงับและพ่นไฟ 

ใส่มังกรของอีกคณะ ทุกครั้งที่พวกมันบังเอิญผ่านมาใกล้กัน

ในปีที่  111 หลังการพิชิต มีการจัดการประลองครั้งใหญ่ที่คิงส์ 
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แลนดิ้งในวันครบรอบการแต่งงานปีที่ห้าของพระราชากับราชินีอลิเซนต์ ในการ 

เลี้ยงฉลองเปิดงาน ราชินีสวมชุดยาวสีเขียว ขณะที่เจ้าหญิงสวมชุดสีแดง 

และสีดำประจำตระกูลทาร์แกเรียนอันเด่นสะดุดตา เรื่องนี้เป็นที่สังเกต และ 

หลังจากนั้นกลายเป็นเรื่องปกติที่จะใช้คำว่า  “คณะเขียว”  และ  “คณะดำ” เมื่อ 

พูดถึงคณะของราชินีและคณะของเจ้าหญิงตามลำดับ ในการประลองคณะดำ 

มีชัยมากกว่าเมื่อเซอร์คริสตัน โคล ซึ่งประดับของที่ระลึกจากเจ้าหญิงเรนีรา  

ทำให้ตัวแทนนักสู้ทุกคนของราชินีพลัดตกม้า รวมทั้งลูกพี่ลูกน้องสองคน 

ของนางกับน้องชายคนสุดท้อง เซอร์เกว็น ไฮทาวเวอร์

แต่มีใครคนหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งมิได้สวมใส่ทั้งสีเขียวและสีดำ หากแต่ 

เป็นสีทองกับสีเงิน เจ้าชายเดมอนกลับคืนราชสำนักในที่สุด สวมมงกุฎและ 

เรียกตัวเองว่า พระราชาแห่งทะเลแคบ เขาปรากฏตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 

กลางท้องฟ้าเหนือคิงส์แลนดิ้งบนมังกรคู่กาย  บินวนเหนือลานประลอง 

สามรอบ...แตเ่มือ่เขาลงสูพ่ืน้ดนิในทีส่ดุ เขาคกุเขา่ลงเบือ้งหนา้พีช่ายและสง่มอบ 


