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ลมโบก

ข่าวแพร่ไปท่ัวค่ายด่ังสายลมร้อน เธอกำลังมาแล้ว ทัพของเธอกำลัง 

ยกมา เธอกำลังเร่งรุดลงใต้ไปยันไค เพื่อเผาเมืองให้ราบคาบและเข่นฆ่า 

ชาวเมืองให้สิ้น ส่วนเราก็กำลังขึ้นเหนือไปประจันหน้ากับเธอ

	 เจา้กบไดย้นิมาจากดิก๊ สตรอว ์ ซึง่ไดย้นิมาจากเฒา่บลิล ์ โบน ซึง่ไดย้นิ 

มาจากชาวเพนทอสชื่อไมริโอ ไมราคิส ซึ่งมีลูกพี่ลูกน้องที่รับใช้เจ้าชายผ้าขี้ริ้ว 

ในฐานะเด็กรินเหล้า “คอซได้ยินมาจากในกระโจมบัญชาการ จากปากของแค็กโก 

เองเลย” ดิ๊ก สตรอว์ ยืนกราน “เราจะออกเดินทัพก่อนหมดวัน คอยดูสิ”

	 อยา่งนอ้ยนัน่กป็รากฏวา่เปน็จรงิ คำสัง่ลงมาจากเจา้ชายผา้ขีร้ิว้ ผา่นทาง 

หัวหน้าหมู่และทหารผู้ช่วย ให้รื้อกระโจม ขนของขึ้นหลังล่อ ใส่อานม้า  

เราจะเดินทัพไปยันไคตอนฟ้าสาง “ไม่ใช่ว่าไอ้พวกชั่วยันไคจะอยากให้เรา 

เข้าไปในนครสีเหลืองของมัน แล้วไปป้วนเปี้ยนดมกลิ่นลูกสาวพวกมันหรอก”  

แบ็กก์ทำนาย เขาเป็นพลหน้าไม้ตาเหล่ชาวมีร์ ที่ชื่อแปลว่า  ถั่ว “เราจะไป 

เอาเสบียงในยันไค อาจจะม้าตัวใหม่ด้วย แล้วจากนั้นก็จะไปมีรีนต่อเพื่อเต้น 

ระบำกับราชินีมังกร เพราะฉะนั้นก็กระโดดให้ไวเลย เจ้ากบ แล้วก็ลับดาบ 

ของนายเจ้าให้ดีด้วย เขาอาจจะต้องใช้มันเร็ว ๆ นี้”

	 ในดอร์น เคว็นทนิ มารเ์ทล เปน็เจา้ชาย ในโวแลนทสิเปน็คนของพอ่คา้  

แต่ที่ชายฝั่งอ่าวพ่อค้าทาส เขาเป็นแค่กบ อัศวินฝึกหัดของอัศวินชาวดอร์น 

หวัโลน้ตวัโต ซึง่พวกนกัดาบรบัจา้งเรยีกวา่กรนีกตัส์ สมาชกิกลุม่ลมโบกใชช้ือ่ 

ตัวตามต้องการ และเปลี่ยนตามอำเภอใจ พวกนั้นยัดเยียดชื่อ  กบ  ให้เขา  
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เพราะเขากระโดดได้รวดเร็วยิ่งนักเมื่อพี่เบิ้มตะโกนออกคำสั่ง

	 แม้แต่ผู้บัญชาการของกลุ่มลมโบกก็ยังเก็บงำชื่อที่แท้จริงของตนเองไว้  

คณะอิสระบางกลุ่มถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษแห่งโลหิตและความโกลาหล 

อลหม่าน ซ่ึงเกิดข้ึนตามหลังจากหายนะแห่งวาลีเรีย บางกลุ่มก็ก่อต้ังข้ึนเม่ือวาน 

และจะหายวับไปในวันรุ่งขึ้น กลุ่มลมโบกมีอายุย้อนหลังกลับไปสามสิบปี  

และรู้จักผู้บัญชาการเพียงคนเดียวเท่านั้น เขาเป็นชายสูงศักดิ์ชาวเพนทอส  

ผู้มีดวงตาเศร้าสร้อย พูดจานุ่มนวล ซึ่งผู้คนเรียกว่าเจ้าชายผ้าขี้ริ้ว เรือนผม 

และเสื้อเกราะโซ่ถักของเขาเป็นสีเทาเงิน แต่ผ้าคลุมไหล่กะรุ่งกะริ่งของเขา 

ทำจากผ้าหลากสี ทั้งน้ำเงิน เทา ม่วง แดง ทอง เขียว แดงอมม่วง แดง 

เลือดนก และฟ้าสด ซึ่งล้วนซีดจางไปเพราะแสงแดด ตามที่ดิ๊ก สตรอว์  

เลา่นัน้ เมือ่เจา้ชายผา้ขีร้ิว้อายไุดย้ีส่บิสามปี เหลา่บณัฑติแหง่เพนทอสไดเ้ลอืก 

เขาเปน็เจา้ชายองคใ์หม ่ เพยีงไมก่ีช่ัว่โมงหลงัจากทีต่ดัหวัเจา้ชายองคเ์กา่ แตเ่ขา 

กลับรัดเข็มขัดดาบ ขึ้นขี่ม้าตัวโปรด แล้วหนีไปยังดินแดนพิพาทแทนโดย 

ไมห่วนกลบัไปอกีเลย เขาเคยขีม่า้ไปกบักลุม่ลกูชายรอง, โลเ่หลก็ และคนของ 

หญิงพรหมจรรย์ จากนั้นจึงรวมกลุ่มกับพี่น้องร่วมรบห้าคนเพื่อก่อตั้งกลุ่ม 

ลมโบกขึ้น ในบรรดาผู้ก่อตั้งทั้งหก มีเพียงเขาเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอด

	 เจา้กบไมม่คีวามคดิวา่มเีรือ่งใดทีเ่ปน็เรือ่งจรงิบา้งหรอืเปลา่ นบัแตส่มคัร 

เข้าร่วมกับกลุ่มลมโบกในโวแลนทิส เขาได้เห็นเจ้าชายผ้าข้ีร้ิวแค่จากไกล  ๆ เท่าน้ัน  

พวกชาวดอรน์เปน็มอืใหม ่ เพิง่เขา้รว่มกบักลุม่ ยงัไรป้ระสบการณ ์ เปน็เปา้ธน ู 

ชายสามคนท่ามกลางคนสองพัน ผู้บัญชาการของพวกเขาจะคบค้าสมาคมกับ 

คนตำแหน่งสูงกว่านี้ “ข้าไม่ใช่อัศวินฝึกหัดนะ” เคว็นทินประท้วงเมื่อแกร์ริส  

ดริงก์วอเทอร์ เสนอกลลวงนี้ ที่นี่เขาเป็นที่รู้จักในนามเกอร์โรลด์ชาวดอร์น  

เพื่อแยกเขาจากเกอร์โรลด์หลังแดงและเกอร์โรลด์ดำ บางครั้งคนก็เรียกเขาว่า 

ดรงิก ์ เนือ่งจากพีเ่บิม้เคยเผลอหลดุปากเรยีกเขาเชน่นัน้ “ขา้พสิจูนฝ์มีอืตวัเอง 

แล้วที่ดอร์น ข้าก็เป็นอัศวินพอ ๆ กับเจ้านั่นแหละ”

	 แตแ่กร์ริสคดิถกูแลว้ เขากบัอารช์มาทีน่ีเ่พือ่คุม้ครองเควน็ทนิ และนัน่ 

ก็หมายถึงการเก็บเขาให้อยู่ข้างตัวพี่เบิ้ม “อาร์ชเป็นนักสู้ฝีมือดีที่สุดในหมู่เรา 

สามคน” ดริงก์วอเทอร์ชี้แจง “แต่มีแค่เจ้าคนเดียวที่หวังจะแต่งงานกับราชิน ี
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มังกรได้”

 แตง่งานกบัเธอหรอืไมก่ส็ูก้บัเธอ ไมว่่าจะทางไหน ขา้กจ็ะไดเ้ผชญิหนา้ 

กับเธอในเร็ว  ๆ น้ี ย่ิงเคว็นทินได้ยินเร่ืองราวของเดแนริส ทาร์แกเรียน มากเท่าไร  

เขาก็ยิ่งกลัวการพบกันมากเท่านั้น พวกยันไคอ้างว่าเธอให้มังกรกินเนื้อมนุษย ์ 

และอาบน้ำด้วยเลือดของสตรีพรหมจรรย์เพื่อรักษาผิวพรรณให้เรียบเนียน 

นุ่มหยุ่น เจ้าถั่วหัวเราะขันเมื่อได้ยินเช่นนั้น แต่ก็ชอบใจเรื่องเล่าที่ว่าราชินี 

เกศาเงินเป็นหญิงสำส่อน “หัวหน้าทัพคนหนึ่งของเธอมาจากตระกูลที่ผู้ชาย 

มอีวยัวะเพศยาวเปน็ฟตุ” เขาเลา่ใหฟ้งั “แตข่นาดเขากย็งัไมใ่หญพ่อสำหรบัเธอ  

เธอขี่ม้าไปกับพวกดอธรากี แล้วก็ชินกับการถูกพวกม้าหนุ่มเอา ตอนนี้ก็เลย 

ไมม่ผีูช้ายหนา้ไหนจะเตมิเธอใหเ้ตม็ได”้ สว่นเจา้หนงัสอื นกัดาบชาวโวแลนทสิ 

ผูฉ้ลาดหลกัแหลม ซึง่ดเูหมอืนจะเอาจมกูแหยม่ว้นจารกึเปือ่ย ๆ อยูต่ลอดเวลา  

คดิวา่ราชนิมีงักรนัน้ทัง้โหดเหีย้ม บา้เลอืด และเสยีสต ิ “คาลของเธอฆา่สงัหาร 

พีช่ายของเธอเพือ่ใหเ้ธอไดเ้ปน็ราชนิ ี จากนัน้เธอกฆ็า่คาล เพือ่ใหต้วัเองไดเ้ปน็  

คาลีซี เธอบูชายัญด้วยเลือด โกหกได้ง่ายดายเหมือนหายใจ แล้วก็ทรยศ 

พวกเดียวกันเองตามอำเภอใจ เธอละเมิดข้อตกลงสงบศึก ทรมานพวกทูต... 

พ่อของเธอก็เป็นบ้าเหมือนกัน มันอยู่ในสายเลือดน่ะ”

 มันอยู่ในสายเลือด พระราชาแอริสท่ีสองเป็น บ้า ท่ัวท้ังเวสเทอรอสต่างรู้ดี  

เขาสั่งเนรเทศหัตถ์ไปสองคนและเผาคนที่สาม ถ้าเดแนริสโหดเหี้ยมบ้าเลือด 

เหมือนบิดา แล้วข้ายังต้องแต่งกับเธอไหม เจ้าชายดอรันไม่เคยพูดถึงความ 

เป็นไปได้ข้อนั้นเลย

	 เจ้ากบจะยินดีนักที่ได้ทิ้งแอสตาพอร์ไว้เบื้องหลัง นครสีแดงนี้ใกล้เคียง 

กับนรกที่สุดเท่าที่เขาคิดหวังจะได้รู้จัก พวกยันไคปิดตายประตูเมืองซึ่งได้รับ 

ความเสียหายเพื่อกันคนตายและคนที่กำลังจะตายไว้ภายในเมือง แต่ภาพที่ 

เขาเห็นขณะขี่ม้าไปตามถนนอิฐสีแดงพวกนั้นจะตามหลอนเคว็นทิน มาร์เทล  

ไปชั่วนิรันดร์ แม่น้ำอัดแน่นด้วยซากศพ นักบวชหญิงในชุดเสื้อคลุมยาวขาด 

รุ่งริ่งถูกเสียบกับแท่งไม้ มีฝูงแมลงวันสีเขียววาววับรุมตอมยั้วเยี้ย เหล่าคน 

ใกล้ตายเดินโซเซไปตามท้องถนนในสภาพตัวโชกเลือดสกปรกโสโครก พวกเด็ก ๆ  

ต่อสู้แย่งชิงลูกสุนัขกึ่งสุก พระราชาแอสตาพอร์คนสุดท้ายที่เป็นชายอิสระ  
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ร้องโหยหวนตัวเปลือยเปล่าอยู่ในหลุมขณะที่ฝูงสุนัขอดอยากนับยี่สิบตัวเข้า 

กลุ้มรุม และยังไฟไหม้อีก ไฟไหม้ทั่วทุกหนแห่ง เขาหลับตาลงและก็ยังคง 

มองเห็นภาพเหล่านั้น ทั้งเปลวไฟหมุนวนลอยขึ้นมาจากพีระมิดอิฐ  ซึ่งมี 

ขนาดใหญ่โตกว่าปราสาทใด  ๆ ที่เขาเคยเห็นมา และกลุ่มควันหนาเปื้อนน้ำมัน 

ที่ลอยขดขึ้นไปเหมือนงูสีดำขนาดยักษ์

	 เมื่อลมพัดมาจากทางใต้ อากาศก็ส่งกลิ่นควันไฟแม้จะอยู่ตรงนี้ ซึ่ง 

ห่างไกลจากตัวเมืองมาสามไมล์ แอสตาพอร์หลังกำแพงอิฐสีแดงพังทลาย 

ยังคงไหม้คุกรุ่นอยู่ แม้เมื่อถึงตอนนี้ เพลิงไหม้จุดใหญ่  ๆ จะมอดดับไปเกือบ 

ทกุแหง่แลว้กต็าม ขีเ้ถา้ลอยเอือ่ยอยูใ่นสายลมแผว่ราวกบัเกลด็หมิะสเีทาหนา ๆ  

ไปจากที่นี่เสียได้ก็ดี

	 พี่เบิ้มเห็นตรงกัน “น่าจะไปตั้งนานแล้ว” เขาเอ่ย เมื่อเจ้ากบพบเขา 

กำลังทอดเต๋าเล่นอยู่กับเจ้าถั่ว เจ้าหนังสือ และเฒ่าบิลล์ โบน และกำลังเป็น 

ฝ่ายแพ้อีกแล้ว พวกนักดาบรับจ้างชอบกรีนกัตส์ ผู้พนันขันต่อโดยไม่หวั่น 

เกรงเช่นยามต่อสู้ แต่ด้วยความสำเร็จท่ีน้อยกว่ามากนัก “ข้าจะต้องใช้เกราะแน่ะ  

เจ้ากบ เจ้าขัดคราบเลือดออกจากเสื้อเกราะโซ่ถักแล้วใช่มั้ย”

	 “ใชแ่ลว้ ทา่นเซอร”์ เสือ้เกราะโซถ่กัของกรนีกตัสท์ัง้เกา่ทัง้หนกั ปะแลว้ 

ปะอีก และทรุดโทรมมาก หมวกเกราะ เกราะคอ เกราะขา เกราะมือ และ 

เกราะแผ่นที่เหลือซึ่งไม่เข้าชุดกันทั้งหมดก็อยู่ในสภาพเดียวกัน อุปกรณ์ของ 

เจา้กบดกีวา่แคเ่ลก็นอ้ย สว่นของเซอรแ์กรร์สิแยก่วา่อยา่งเหน็ไดช้ดั เหลก็กลา้ 

ประจำคณะ ชา่งทำเกราะเรยีกมนัอยา่งนัน้ เควน็ทนิไมไ่ดถ้ามวา่มชีายคนอืน่ ๆ  

จำนวนเทา่ใดทีส่วมมนัมากอ่นหนา้เขา มชีายจำนวนเทา่ใดทีต่ายคาชดุเกราะนัน้  

พวกเขาได้ท้ิงเกราะช้ันดีของตนไปท่ีโวแลนทิส รวมถึงทองคำและช่ือท่ีแท้จริงด้วย  

อัศวินผู้มั่งคั่งจากตระกูลเก่าแก่พรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ ไม่ข้ามทะเลแคบ 

มาเพื่อขายฝีมือดาบดอก นอกจากจะถูกเนรเทศเพราะประพฤติตนเสื่อมเสีย 

อนัใดสกัอยา่ง “ขา้ขอแสรง้ทำตวัเปน็คนจนดกีวา่เปน็คนชัว่” เควน็ทินประกาศ  

เมื่อแกร์ริสอธิบายแผนลวงให้พวกเขาฟัง

	 พวกลมโบกใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการรื้อค่าย “ทีนี้เราก็ขี่ม้าไปกัน”  

เจ้าชายผ้าขี้ริ้วประกาศจากม้าศึกสีเทาตัวใหญ่ของเขา ด้วยภาษาวาลีเรียชั้นสูง 
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ดั้งเดิมซึ่งใกล้เคียงที่สุดกับภาษากลางประจำคณะ บริเวณสะโพกลายด่างดวง 

ของมา้หนุม่ถกูปกคลมุดว้ยเศษผา้ยาวรุง่ริง่ ซึง่ฉกีจากเสือ้คลมุชัน้นอกของชาย 

ที่นายของมันสังหาร ผ้าคลุมไหล่ของเจ้าชายก็เย็บขึ้นในลักษณะเดียวกัน เขา 

เปน็ชายสงูวยั อายเุลยหกสบิปไีปแลว้ แตก่ย็งันัง่ตวัสงูตรงอยูบ่นอานมา้ และ 

เสียงของเขาก็ทรงพลังพอที่จะดังไปทั่วทุกมุมทุ่ง “แอสตาพอร์เป็นแค่อาหาร 

เรียกน้ำย่อยเท่านั้น” เขาบอก “มีรีนจะเป็นงานเลี้ยงฉลองอันยิ่งใหญ่” แล้ว 

พวกนักดาบรับจ้างก็ไชโยโห่ร้องอย่างคึกคะนอง ธงหางยาวทำจากผ้าไหม 

สีฟ้าอ่อนสะบัดจากปลายหอก ขณะที่ธงหางแฉกสีขาวกับน้ำเงินประจำกลุ่ม 

ลมโบกโบกสะบัดอยู่เหนือศีรษะ

	 ชาวดอร์นสามคนส่งเสียงโห่ร้องไปกับคนท่ีเหลือท้ังหมด การปิดปากเงียบ 

จะทำให้เป็นที่สังเกตขึ้นมา แต่ขณะที่กลุ่มลมโบกขี่ม้าขึ้นเหนือไปตามถนน 

เลยีบชายฝัง่ ไลห่ลงัเคราเลอืดและพลพรรคแมวไปตดิ ๆ เจา้กบกข็ยบัมา้ไปอยู ่

ข้าง  ๆ เกอร์โรลด์ชาวดอร์น “เร็ว  ๆ น้ีแหละ” เขาเอ่ยด้วยภาษาร่วมของเวสเทอรอส  

มีชาวเวสเทอรอสคนอื่นอยู่ในกลุ่มด้วย แต่จำนวนไม่มาก และมิได้อยู่ใกล้ ๆ  

“เราต้องลงมือเร็ว ๆ นี้”

	 “ไม่ใช่ที่นี่” แกร์ริสเตือน พร้อมรอยยิ้มอันว่างเปล่าเยี่ยงนักแสดง 

ละครใบ ้ “เราจะคุยเรื่องนี้กันคืนนี้ ตอนตั้งค่าย”

	 การเดินทางจากแอสตาพอร์ไปยันไคด้วยถนนเลียบชายฝั่งสายเก่าของ 

พวกกิสน้ันยาวหน่ึงร้อยโยชน์ และอีกห้าสิบโยชน์จากยันไคไปมีรีน พวกนักดาบ 

อิสระซ่ึงมีม้าฝีเท้าดีสามารถไปถึงยันไคได้ภายในหกวันหากข่ีม้าอย่างหนัก  

หรือแปดวันหากเดินทางด้วยความเร็วท่ีผ่อนคลายกว่าน้ัน กองกำลังจากโอลด์กิส 

ซ่ึงเดินด้วยเท้าจะใช้เวลามากกว่าน้ันอีกคร่ึงหน่ึง ส่วนพวกยันไคกับทหารทาส 

น้ัน... “ในเม่ือมีหัวหน้าทัพแบบน้ัน ก็น่ามหัศจรรย์จริง  ๆ  ท่ีพวกมันไม่เดิน 

ตกทะเลไป” เจ้าถ่ัวเอ่ยข้ึน

	 พวกยันไคมิได้ขาดแคลนผู้บัญชาการเลย วีรบุรุษชรานามว่าเยอร์คาซ  

โซยันซัก เป็นผู้บัญชาการสูงสุด ทว่าสมาชิกกลุ่มลมโบกก็เหลือบเห็นเขาแค่ไกล ๆ  

ขณะเข้าออกเสล่ียงซ่ึงมีขนาดใหญ่เสียจนต้องใช้ทาสส่ีสิบคนแบก

	 แต่พวกเขาเห็นลูกน้องของเขามากมาย พวกลอร์ดช้ันผู้น้อยชาวยันไค 
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จะซอยเท้าปรูดไปทุกหนแห่งเหมือนพวกแมลงสาบ คร่ึงหน่ึงในน้ันดูเหมือนจะ 

มีช่ือว่ากาซดาน, กราซดาน, มาซดาน หรือไม่ก็กาซแน็ก การแยกช่ือชาวกิส 

แต่ละช่ือให้ออกเป็นศิลปะท่ีน้อยคนในกลุ่มลมโบกจะเช่ียวชาญ พวกน้ันจึงต้ังช่ือ 

ล้อเลียนตามใจชอบแทน

	 ท่ีโดดเด่นเหนือใครก็คือปลาวาฬเหลือง เขาเป็นชายตัวอ้วนฉุอย่างน่าสยอง  

ผู้สวม  โทการ์ ผ้าไหมสีเหลืองมีชายพู่สีทองเสมอ เขาตัวหนักเกินกว่าจะยืนได้ 

โดยไม่มีคนช่วยด้วยซ้ำ เขากล้ันฉ่ีไม่ได้ ดังน้ันจึงตัวเหม็นกล่ินฉ่ีอยู่ตลอดเวลา  

กล่ินน้ันรุนแรงเสียจนแม้แต่น้ำหอมกล่ินฉุนก็ยังกลบซ่อนไว้ไม่ได้ แต่ว่ากันว่า 

เขาเป็นชายท่ีร่ำรวยท่ีสุดในยันไค และก็หลงใหลความวิตถารต่าง  ๆ  ทาสของเขา 

มีท้ังเด็กชายท่ีมีขาและกีบเป็นแพะ สตรีมีเครา สัตว์ประหลาดสองหัวจาก 

มันทาริส และคนสองเพศท่ีอุ่นเตียงเขายามกลางคืน “มีท้ังจ้อนท้ังจ๋ิมเลยละ”  

ด๊ิก สตรอว์ บอกพวกเขา “เจ้าปลาวาฬเคยเป็นเจ้าของยักษ์ตนหน่ึงด้วยนะ เขา 

ชอบดูมันนอนกับพวกทาสสาว  ๆ   แล้วมันก็ตายไป ข้าได้ข่าวว่าเจ้าปลาวาฬ 

จะยอมจ่ายทองคำเต็มถุงสำหรับยักษ์ตัวใหม่เลย”

	 แล้วก็ยังมีหัวหน้าทัพหญิง ผู้ข่ีม้าขาวแผงคอแดงไปไหนต่อไหน และ 

บัญชาการทหารทาสร่างกำยำร้อยคน ซ่ึงนางเป็นคนผสมพันธ์ุและฝึกฝีมือด้วย 

ตัวเอง พวกน้ันท้ังหมดยังหนุ่ม ร่างเพรียว มีกล้ามเน้ือเป็นมัด ๆ  เปลือยเปล่า 

ยกเว้นก็แต่ผ้าเต่ียว ผ้าคลุมไหล่สีเหลือง และโล่ยาวทำจากสำริดฝังลาย 

ย่ัวยุกาม นายหญิงของพวกนี้ไม่น่าจะมีอายุเกินสิบหก และชอบคิดฝันว่าตน 

เป็นเดแนริส ทาร์แกเรียน แห่งยันไค

	 เจ้าพิราบน้อยไม่ถึงกับเป็นคนแคระ แต่ก็อาจดูเป็นเช่นนั้นในแสงสลัว  

ถึงกระนั้นเขาก็เดินวางท่าไปไหน  ๆ  ราวกับตัวเองเป็นยักษ์ ท่อนขาอวบเล็ก 

แยกกวา้งและแผงอกอวบเลก็เบง่ลมจนพอง ทหารของเขาเปน็พวกทีต่วัสงูทีส่ดุ 

เทา่ทีใ่ครในกลุม่ลมโบกเคยเหน็มา คนทีเ่ตีย้ทีส่ดุนัน้สงูเจด็ฟตุ สว่นทีส่งูทีส่ดุ 

เกือบแปดฟุต ทั้งหมดมีใบหน้ายาว ท่อนขายาว และไม้ต่อขาซึ่งเชื่อมต่อกับ 

ส่วนขาของชุดเกราะหรูหราก็ทำให้มันย่ิงยาวเข้าไปใหญ่ เกราะเกล็ดเคลือบสีชมพู 

คลุมลำตัวของพวกน้ัน ส่วนบนศีรษะก็สวมหมวกเกราะทรงสูงยาว พร้อมด้วย 

จะงอยปากแหลมทำจากเหลก็กลา้และประดบัยอดดว้ยขนนกสชีมพทูีข่ยบัขึน้ลง  
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แตล่ะคนหอ้ยดาบโคง้เลม่ยาวไวต้รงสะโพก และแตล่ะคนกถ็อืหอกทีส่งูเทา่กบั 

ตัวเอง ปลายหอกทั้งสองด้านมีคมเป็นรูปใบไม้

	 “เจ้าพิราบน้อยเป็นคนผสมพันธุ์พวกนั้น” ดิ๊ก สตรอว์ แจ้งพวกเขา  

“เขาซ้ือทาสตัวสูง  ๆมาจากท่ัวโลก แล้วก็ให้ผู้ชายผสมพันธ์ุกับผู้หญิง แล้วก็เอาตัว 

ลูก ๆ ที่ตัวสูงที่สุดไปเข้ากลุ่มนกกระสา มันหวังว่าสักวันจะไม่ต้องใช้ไม้ต่อขา”

	 “จบัใสเ่ครือ่งทรมานดงึแขนขาสกัสองสามครัง้อาจจะชว่ยเรง่กระบวนการ 

ให้เร็วขึ้นนะ” พี่เบิ้มแนะ

	 แกรร์สิ ดรงิกว์อเทอร์ หวัเราะ “เปน็พวกทีน่า่กลวัเหลอืเกิน๊ ไมม่อีะไร 

จะทำให้ข้ากลัวได้มากไปกว่าคนท่ีเดินบนไม้ต่อขาในชุดเกราะเกล็ดกับขนนกสีชมพ ู

แล้ว ถ้าหนึ่งในนั้นไล่ล่าข้า ข้าคงจะหัวร่องอหายจนฉี่แตกแน่”

	 “บางคนบอกว่านกกระสาน่ะสง่างามนัก” เฒ่าบิลล์ โบน บอก 

	 “ถ้าพระราชาของเจ้ากินกบขณะที่ยืนขาเดียวนะ”

	 “นกกระสานะ่ขีข้ลาด” พีเ่บิม้ออกความเหน็ “ครัง้หนึง่ขา้กบัดรงิกแ์ลว้ก ็

กับคลิตัสออกไปล่าสัตว์กัน แล้วก็เจอนกกระสากำลังลุยน้ำตื้น  ๆ  กินพวก 

ลกูออ๊ดกบัปลาตวัเลก็ ๆ พวกมนักส็วยนา่ดอูยูห่รอก ใช ่ แตพ่อเหยีย่วตวัหนึง่ 

บินผ่านมาเหนือหัว พวกมันทั้งหมดก็กางปีนบินไปอย่างกับเห็นมังกรงั้นแหละ  

เตะลมขึ้นมาอย่างแรงจนพัดข้าตกม้าเลย แต่คลิตัสขึ้นลูกธนูกับสายแล้วยิง 

มันตกลงมาตัวหนึ่ง รสชาติเหมือนเป็ดเลย แต่ไม่มันเท่า”

	 แม้แต่เจ้าพิราบน้อยกับพวกนกกระสาของเขาก็ยังหมองไป เมื่อเทียบ 

กับความโง่เขลาของพี่น้องนักดาบรับจ้างที่ชื่อลอร์ดกร๊องแกร๊ง ครั้งสุดท้ายที่ 

ทหารทาสแห่งยันไคเผชิญหน้ากับผู้ไร้มลทินของราชินีมังกร พวกนั้นแตกทัพ 

และเตลิดหนี ลอร์ดกร๊องแกร๊งจึงคิดค้นกลอุบายเพื่อป้องกันเรื่องนั้นด้วยการ 

ล่ามโซ่ทหารไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละสิบคน ข้อมือต่อข้อมือ ข้อเท้าต่อข้อเท้า  

“ไอ้ลูกไม่มีพ่อที่น่าสงสารพวกนั้นจะวิ่งหนีไม่ได้เลยสักคนถ้าไม่วิ่งพร้อมกัน 

ทั้งหมด” ดิ๊ก สตรอว์ อธิบายพลางหัวเราะ “แล้วถ้าพวกมันทั้งหมดวิ่งจริง ๆ  

ก็จะวิ่งได้ไม่เร็วนักหรอก”

	 “แล้วพวกมันก็เดินทัพไม่เร็วนักด้วย” เจ้าถ่ัวต้ังข้อสังเกต “เราได้ยินเสียง 

แกร๊ง ๆ ของพวกนั้นห่างออกไปสิบโยชน์เลย”
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	 ยังมีพวกอื่นอีก ซึ่งหากไม่บ้าพอกันก็เลวร้ายยิ่งกว่า อันได้แก่ลอร์ด 

แก้มกระเพื่อม, ผู้พิชิตขี้เมา, จ่าฝูงสัตว์ป่า, เจ้าแก้มย้วย, เจ้ากระต่าย,  

สารถีรถศึก, วีรบุรุษพรมน้ำหอม บ้างก็มีทหารยี่สิบคน บ้างก็สองร้อยหรือ 

สองพัน ล้วนเป็นทาสที่พวกนั้นฝึกฝนและจัดหาเครื่องมือเครื่องไม้ให้เอง  

ทุกคนล้วนมั่งคั่ง  ทุกคนล้วนเย่อหยิ่ง  และทุกคนก็เป็นหัวหน้าทัพและ 

ผู้บัญชาการ ไม่ขึ้นตรงต่อใครยกเว้นแต่เยอร์คาซ โซยันซัก พวกนี้ดูถูกพวก 

ที่เป็นแค่นักดาบรับจ้าง และมักชอบถกเถียงกันถึงลำดับยศศักดิ์ ซึ่งไม่มีวัน 

สิ้นสุดพอ ๆ กับไม่อาจเข้าใจได้

	 ในเวลาท่ีกลุ่มลมโบกใช้ข่ีม้าไปได้ไกลสามไมล์ พวกยันไคตกไปอยู่ข้างหลัง 

ห่างออกไปสองไมล์คร่ึง “ไอ้พวกโง่เง่าตัวเหลืองเหม็นห่ึงเอ๊ย” เจ้าถ่ัวบ่น “พวกมัน 

ยงัไขปรศินาไมอ่อกเลยวา่ทำไมอกีาพายกุบัลกูชายรองถงึยา้ยไปเขา้กบัฝา่ยราชนิี 

มังกร”

	 “เพื่อทองคำ พวกมันเชื่ออย่างงั้น” เจ้าหนังสือบอก “เจ้าคิดว่าเพราะ 

อะไรพวกมันถึงจ่ายค่าจ้างเราอย่างงามขนาดนี้ล่ะ”

	 “ทองคำน่ะหอมหวาน แต่ชีวิตหอมหวานกว่า” เจ้าถั่วว่า “เราเต้นระบำ 

กับพวกคนพิการที่แอสตาพอร์ เจ้าอยากเผชิญหน้ากับผู้ไร้มลทินที่แท้จริง  

โดยมีพวกนั้นอยู่ข้างกายมั้ยล่ะ”

	 “เราต่อสู้กับผู้ไร้มลทินที่แอสตาพอร์นะ” พี่เบิ้มพูด

	 “ข้าพูดว่า ผู้ไร้มลทิน ที่แท้จริง นะ แค่เอามีดใหญ่ของพ่อค้าเนื้อสับไข่ 

ของเด็กชายสักคนออก แล้วยื่นหมวกแหลม  ๆ  ให้ ไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้ 

ไร้มลทินขึ้นมานะ ราชินีมังกรนั่นน่ะได้ของแท้ไป ประเภทที่ไม่แตกแถว 

เตลิดหนีเวลาที่เจ้าตดไปทางพวกมัน”

	 “พวกนั้น แล้วก็มังกรด้วย” ดิ๊ก สตรอว์ เหลือบมองขึ้นไปยังท้องฟ้า 

ราวกับคิดว่าแค่พูดถึงมังกรเท่านั้นอาจเพียงพอให้พวกมันโฉบลงมาโจมตี 

พวกเขาแล้ว “คอยลับดาบเจ้าให้คมเถอะ ไอ้หนู อีกไม่นานเราจะพบการต่อสู้ 

ที่แท้จริง”

 การตอ่สูท้ีแ่ทจ้รงิ เจา้กบคดิ คำพดูนัน้ทำใหเ้ขารูส้กึขมขืน่นกั การตอ่สู ้

ใตก้ำแพงแอสตาพอรด์จูรงิแทม้ากพอสำหรบัเขาแลว้ แมเ้ขาจะรูว้า่พวกนกัดาบ 
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รับจ้างรู้สึกตรงข้ามก็ตาม “นั่นน่ะแค่การเชือด ไม่ใช่การสู้รบ” มีคนได้ยิน 

เดนโซ ดาน กวีนักรบประกาศหลังจากนั้น เดนโซเป็นหัวหน้าทัพ และนักรบ 

ที่ผ่านศึกมานับร้อยครั้ง ส่วนเจ้ากบมีประสบการณ์จำกัดอยู่แค่ในลานฝึกกับ 

สนามประลองยุทธ์ ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าตนอยู่ในฐานะที่จะโต้เถียงคำวินิจฉัย 

ของนักรบผู้ช่ำชองประสบการณ์

 แต่มันดูเหมือนการสู้รบตอนที่มันเริ่มขึ้นนะ เขาจำได้ว่าท้องไส้บีบรัด 

ขึน้มาอยา่งไรเมือ่ถกูเตะปลกุตอนรุง่สาง โดยมพีีเ่บิม้ยนืคำ้รา่งอยู่ “ใสเ่กราะซะ  

เจ้าข้ีเซา” เขาตะโกนล่ัน “จอมแล่เน้ือโผล่มาให้เราได้สู้แล้ว ลุกข้ึน นอกเสียจาก 

เจ้าอยากเป็นเนื้อให้มันแล่”

	 “พระราชานักแล่เนื้อตายไปแล้ว” เจ้ากบประท้วงเสียงง่วงงุน นั่นคือ 

เร่ืองราวท่ีทุกคนได้ยินขณะตะเกียกตะกายข้ึนจากเรือท่ีพาพวกเขามาจากโวแลนทิส 

เก่า สันนิษฐานกันว่าพระราชาคลีออนที่สองยึดมงกุฎมา แล้วก็ต้องตายไป  

และบัดนี้แอสตาพอร์ก็มีนางโลมคนหนึ่งกับช่างตัดผมเสียสติเป็นผู้ปกครอง  

โดยผู้สนับสนุนของทั้งสองกำลังต่อสู้กันเองเพื่อชิงอำนาจควบคุมเมือง

	 “พวกมันอาจจะโกหกก็ได้” พี่เบิ้มตอบ “ไม่อย่างนั้นนี่ก็เป็นพ่อค้าเนื้อ 

รายอื่น บางทีรายแรกอาจจะกรีดร้องกลับมาจากหลุมเพื่อฆ่าพวกยันไคก็ได้  

นั่นไม่สำคัญอะไรเลยนะ เจ้ากบ ใส่เกราะได้แล้ว” กระโจมหนึ่งมีคนนอน 

สบิคน และทัง้หมดกล็กุขึน้ยนืแลว้เมือ่ถงึตอนนัน้ กำลงัขยบัตวัใสก่างเกงรดัเขา่ 

และรองเทา้บูต๊ สวมเสือ้เกราะโซถ่กัตวัยาวลงบนไหล ่ ผกูสายรดัแผน่เกราะอก  

รัดสายเกราะขาหรือไม่ก็เกราะแขนให้แน่น คว้าหมวกเกราะ โล่ และเข็มขัด 

ดาบ แกร์ริสผู้ว่องไวตามเคยแต่งกายครบเครื่องเสร็จเป็นคนแรก อาร์ช 

ตามมาติด ๆ แล้วทั้งสองก็ช่วยเคว็นทินใส่ชุดเกราะของเขา

	 ห่างออกไปสามร้อยหลา ผู้ไร้มลทินกลุ่มใหม่ของแอสตาพอร์กำลังหล่ังไหล 

ออกมาจากประต ู และตัง้กระบวนแถวอยูใ่ตก้ำแพงเมอืงทำจากอฐิสแีดงทีก่ำลงั 

ทรดุพงั แสงอรณุสะทอ้นกบัหมวกเกราะสำรดิมเีดอืยแหลมและปลายหอกยาว 

ของพวกนั้น

	 ชาวดอรน์ทัง้สามกรอูอกมาพรอ้มกนัจากกระโจมเพือ่สมทบกบันกัสูอ้ืน่ ๆ  

ที่วิ่งฉิวไปยังแนวผูกม้า การรบ เคว็นทินฝึกใช้หอก ดาบ และโล่มาตั้งแต่ 
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โตพอจะเดนิได้ แตน่ัน่ไมม่คีวามหมายอนัใดเลยในตอนนี้ เทพนกัรบ ชว่ยให้ 

ข้ากล้าหาญด้วยเถิด เจ้ากบสวดภาวนา ขณะที่เสียงกลองดังแว่วอยู่ไกล  ๆ   

บมู บมู บมู บมู บมู บมู พีเ่บิม้ชีใ้หเ้ขาดพูระราชานกัแลเ่นือ้ นัง่ตวัสงูเกรง็ 

ในชุดเกราะเกล็ดทองแดงแวบวาบสว่างตาในแสงแดดยามเช้า อยู่บนม้าสวม 

เกราะ เขาจำได้ว่าแกร์ริสขยับเบี่ยงข้างมาหาก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นพอดี  

“คอยอยูใ่กล ้ๆ อารช์เขา้ไวไ้มว่า่จะเกดิอะไรขึน้ จำไว้นะ เจา้เปน็คนเดยีวในหมู ่

พวกเราที่จะชนะใจแม่สาวนั่นได้” กว่าจะถึงตอนนั้นพวกแอสตาพอร์ก็รุกคืบ 

มาแล้ว

	 ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย พระราชานักแล่เนื้อก็ยังโจมตีพวกนายทาส 

ผู้ปราดเปรื่องได้โดยไม่ให้ตั้งตัว พวกยันไคยังคงกำลังวิ่งไปมาในชุด  โทการ์  

สะบัดกระพือ ขณะพยายามคุมทหารทาสที่ได้รับการฝึกมาครึ่ง  ๆ  กลาง  ๆ  

ให้พอมีระเบียบขึ้นบ้าง ขณะที่คมหอกของผู้ไร้มลทินพุ่งแทงผ่านแนวปิดล้อม 

เข้ามา หากไม่ใช่เพราะพันธมิตรและทหารรับจ้างซ่ึงเป็นท่ีเกลียดชังแล้ว พวกน้ัน 

ก็อาจพ่ายแพ้กำลังอีกฝ่ายได้ แต่กลุ่มลมโบกกับพลพรรคแมวขึ้นไปอยู่บน 

หลังม้าภายในไม่กี่นาที แล้วก็พุ่งทะยานเข้าโจมตีปีกข้างของแอสตาพอร์ขณะ 

เดียวกับที่กองกำลังจากนิวกิสบุกทะลวงค่ายของยันไคมาจากอีกด้าน แล้ว 

เผชิญหน้ากับผู้ไร้มลทินชนิดหอกต่อหอก โล่ต่อโล่

	 ที่เหลือหลังจากนั้นคือการเชือด แต่คราวนี้เป็นพระราชานักแล่เนื้อเอง 

ทีอ่ยูผ่ดิดา้นของมดี แคก็โกคอืคนทีฟ่นัโคน่เขาลงในทีส่ดุ โดยอยูบ่นหลงัมา้ศกึ 

ตัวมหึมา ต่อสู้ฝ่าผู้คุ้มกันของพระราชาเข้าไปฟาด อาราคห์ ดาบโค้งวาลีเรีย  

แหกร่างคลีออนผู้ยิ่งใหญ่จากไหล่ลงไปถึงสะโพกในครั้งเดียว เจ้ากบไม่ได้เห็น  

แต่คนที่เห็นอ้างว่าเกราะทองแดงของคลีออนแยกฉีกออกราวผ้าไหมทีเดียว  

และจากข้างในเกราะก็มีกลิ่นเน่าเหม็นร้ายกาจหลุดออกมากับหนอนหลุมศพ 

ยุ่บยั่บนับร้อย คลีออนตายไปแล้วนั่นเอง ชาวแอสตาพอร์ผู้สิ้นหวังได้ดึงเขา 

ออกมาจากหลมุศพ ใสเ่กราะใหเ้ขา แลว้ผกูยดึเขาบนหลงัมา้ ดว้ยความหวงัวา่ 

จะปลุกขวัญกำลังใจให้ผู้ไร้มลทินของตนได้

	 การสิ้นท่าของคลีออนผู้ตายแล้วนำมาซึ่งจุดจบในเรื่องนั้น ผู้ไร้มลทิน 

กลุม่ใหมโ่ยนหอกกบัโลท่ิง้แลว้วิง่หน ี เพยีงเพือ่จะพบวา่ประตเูมอืงแอสตาพอร ์
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ถูกปิดลงเบื้องหลังพวกเขา เจ้ากบทำหน้าที่ของตนในการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้น 

ตามมา โดยขี่ม้าไล่ล่าพวกขันทีที่ตื่นตระหนกไปกับพวกลมโบกคนอื่น ๆ เขา 

ขี่ม้าอย่างหนักหน่วงอยู่เคียงข้างพี่เบิ้ม สังหารคนทางขวาทีทางซ้ายที ขณะที่ 

กระบวนทัพรูปลิ่มเคลื่อนทะลวงเข้าใส่ผู้ไร้มลทินราวปลายหอก เมื่อพวกเขา 

ฝา่ทะลอุอกไปอกีด้าน เจา้ชายผา้ขีร้ิว้กใ็หพ้วกเขาเลีย้วกลบัและนำทะลวงฝา่ไป 

อีกรอบ ต่อเมื่อตอนขากลับนี้เองที่เจ้ากบได้เห็นบรรดาใบหน้าใต้หมวกเกราะ 

สำริดมีเดือยแหลมอย่างถนัดถนี่ และตระหนักได้ว่าพวกนั้นส่วนใหญ่มิได้มี 

อายุมากกว่าเขาเลย เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตะโกนเรียกหาแม่ของตัวเอง เขาคิด  

แตเ่ขากฆ็า่พวกนัน้อยูด่ ี กวา่จะขีพ่น้จากสนามรบมา ดาบของเขากม็เีลอืดสแีดง 

ไหลอาบ ส่วนแขนก็ล้าจนยกแทบไม่ขึ้น

 แตน่ีก่ไ็มใ่ชก่ารสูร้บทีแ่ทจ้รงิ เขาคดิ การสูร้บทีแ่ทจ้รงิจะมาถงึเราในอกี 

ไม่ช้านี้ และเราจะต้องไปก่อนที่มันจะมาถึง มิฉะนั้นเราก็จะพบตัวเองสู้อยู่ 

ผิดฝ่าย

	 คืนนั้นกลุ่มลมโบกตั้งค่ายอยู่ข้างชายฝั่งอ่าวพ่อค้าทาส เจ้ากบจับฉลาก 

ไดเ้ฝา้ยามกะแรก และถกูสง่ใหไ้ปเฝา้แนวผกูมา้ แกรร์สิไปพบเขาทีน่ัน่หลงัจาก 

พระอาทิตย์ตกดินไม่นาน ขณะที่จันทร์ครึ่งดวงส่องแสงกระทบผิวน้ำ

	 “พี่เบิ้มควรมาอยู่ที่นี่ด้วย” เคว็นทินเอ่ยขึ้น

	 “เขาไปตามหาเฒา่บลิล ์ โบน นะ่ จะไดเ้สยีเหรยีญเงนิทีเ่หลอืใหห้มดไง”  

แกร์ริสบอก “ไมต่อ้งเอาเขามาเกีย่วหรอก เขาจะทำตามทีเ่ราบอกอยูแ่ลว้ แมจ้ะ 

ไม่ชอบใจเท่าไรก็ตาม”

	 “ใช่” มีอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เคว็นทินเองก็ไม่ชอบ ทั้งการ 

โดยสารเรือที่มีคนแน่นเกินไป ถูกสายลมกับคลื่นทะเลโยนไปมา การกิน 

ขนมปังแข็งที่มีแมลงไต่ยั้วเยี้ย การดื่มเหล้ารัมสีดำเหมือนน้ำมันดินจน 

หมดสตฝินัหวาน การนอนบนกองฟางขึน้ราพรอ้มกลิน่เหมน็ของคนแปลกหนา้ 

ในรจูมกู...ทัง้หมดนีเ้ขาคาดไวแ้ลว้เมือ่ลงตราประจำตวับนเศษแผน่หนงัจารกึนัน่ 

ในโวแลนทิส เพื่อปฏิญาณต่อเจ้าชายผ้าขี้ริ้วว่าจะจับดาบรับใช้เขานานหนึ่งปี  

นัน่คอืความยากลำบากทีเ่ขาตอ้งอดทน คอืสิง่ทีต่อ้งพบในการผจญภยัทัง้หลาย 

นั่นละ
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	 แต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อจากนี้คือการทรยศหักหลังโดยแท ้ พวกยันไค 

พาพวกเขามาจากโวแลนทิสเก่าเพื่อต่อสู้ให้กับนครสีเหลือง แต่บัดนี้พวกชาว 

ดอรน์ตัง้ใจจะแปรพกัตรไ์ปเขา้กบัอกีฝา่ย นัน่หมายถงึการทอดทิง้พีน่อ้งรว่มรบ 

ใหม่  ๆ  ของพวกเขาด้วย พวกลมโบกมิใช่กลุ่มคณะที่เคว็นทินอยากเลือก 

เข้าร่วมด้วยดอก แต่เขาก็ข้ามทะเลมากับพวกนั้น กินอาหารและเหล้าน้ำผึ้ง 

กับพวกนั้น ต่อสู้เคียงข้างพวกนั้น แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง  ๆ  กับคนไม่กี่คน 

ทีพู่ดภาษาท่ีเขาเข้าใจ และถ้าเร่ืองเล่าท้ังหมดของเขาเป็นเร่ืองโกหก เอ้า น่ันก็คือ 

ค่าเดินทางไปมีรีนที่เขาต้องจ่าย

 ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่จา้จะเรยีกไดว้า่มเีกยีรติ แกรร์สิเตอืนพวกเขาไวแ้ลว้ ตอนอยู ่

ที่เรือนพ่อค้า

	 “เดแนริสอาจจะอยู่ครึ่งทางสู่ยันไคแล้วก็ได้ตอนนี้ พร้อมกับกองทัพ 

หนุนหลัง” เคว็นทินพูดขณะที่พวกเขาเดินไปท่ามกลางพวกม้า

	 “ก็อาจใช่” แกร์ริสว่า “แต่ไม่หรอก เราได้ยินคนพูดอะไรแบบนั้น 

มาแลว้ พวกแอสตาพอรเ์ชือ่มัน่วา่เดแนรสิกำลงัลงใตม้าพรอ้มกบัมงักรของเธอ  

เพื่อทำลายการปิดล้อม ตอนนั้นเธอไม่ได้มา และตอนนี้เธอก็จะไม่มาด้วย”

	 “เราไม่อาจรู้ได้หรอก ไม่อาจรู้แน่ได้ เราต้องลอบหนีไปก่อนที่เราจะ 

ลงเอยด้วยการต่อสู้กับสตรีที่ข้าถูกส่งตัวไปเกี้ยวพา”

	 “รอให้ถึงยันไคเถอะ” แกร์ริสชี้ไปยังเนินเขา “ดินแดนแถบนี้เป็นของ 

ยันไค ไม่น่าจะมีใครอยากให้อาหารหรือที่พักกับพวกทิ้งหน้าที่สามคนหรอก  

ทางเหนือของยันไคสิ นั่นไม่ใช่ดินแดนของใครเลย”

	 เขาพูดไม่ผิดดอก แต่ถึงกระนั้นเคว็นทินก็ยังรู้สึกไม่สบายใจ “พี่เบิ้ม 

สร้างสหายไว้เยอะเกินไปแล้ว เขารู้ว่าแผนของเราคือการลอบหนีออกไป แล้ว 

เดนิทางไปหาเดแนรสิ แตเ่ขาจะไมช่อบใจทีต่อ้งทอดทิง้คนทีเ่ขารว่มตอ่สูม้าดว้ย  

ถ้าเรารอนานเกินไป เราจะรู้สึกเหมือนทอดทิ้งพวกเขาก่อนจะเข้าสนามรบ  

เขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นหรอก เจ้าก็รู้จักเขาดีพอ ๆ กับข้า”

	 “ไมว่า่เราจะทำตอนไหนมนักค็อืการทิง้หนา้ทีอ่ยูด่นีัน่แหละ” แกรร์สิเถยีง  

“และเจ้าชายผ้าขี้ริ้วก็ไม่ชอบใจพวกทิ้งหน้าที่ด้วย เขาจะส่งคนมาตามล่าเรา  

ถ้าพวกมันจับเราได้ ก็ขอให้ทวยเทพทั้งเจ็ดช่วยเราด้วยเถอะ ถ้าเราโชคดี  
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พวกมันก็จะแค่ตัดเท้าสักข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่มีวันหนีอีก ถ้าเราโชคร้าย  

พวกมันก็จะส่งตัวเราให้เมริสคนงาม”

	 ประโยคสุดท้ายนั้นทำให้เคว็นทินชะงักไป เมริสคนงามทำให้เขา 

หวาดกลัวนัก นางเป็นหญิงชาวเวสเทอรอส แต่ตัวสูงกว่าเขา โดยเตี้ยกว่า 

หกฟุตไปแค่นิ้วหัวแม่มือเดียวเท่านั้น หลังจากอยู่กับกลุ่มทหารรับจ้างอิสระ 

มานานยี่สิบปี นางก็ไม่มีอะไรสักอย่างที่งามอีกแล้ว  ไม่ว่าจะภายในหรือ 

ภายนอก

	 แกร์ริสคว้าแขนเขา “รอก่อนเถอะ อีกสักสองสามวันเท่านั้นเอง เรา 

เดินทางข้ามมาครึ่งโลกแล้ว ใจเย็น ๆ ไปอีกสักสองสามโยชน์เถอะ โอกาสของ 

เราจะมาถึงที่ไหนสักแห่งทางเหนือของยันไค”

	 “ถ้าเจ้าพูดอย่างนั้น” เจ้ากบเอ่ยอย่างคลางแคลงใจ...

	 …แต่อย่างน้อยครั้งนี้ทวยเทพก็รับฟัง และโอกาสของพวกเขาก็มาถึง 

เร็วกว่านั้นมาก

	 นั่นคือสองวันต่อมา ฮิวห์ ฮังเกอร์ฟอร์ด บังคับม้ามาหยุดตรงกองไฟ 

หุงต้มของพวกเขา และบอกว่า “ชาวดอร์น เจ้าเป็นที่ต้องการตัวที่กระโจม 

บัญชาการ”

	 “เราคนไหนล่ะ” แกร์ริสถาม “เราเป็นชาวดอร์นกันหมด”

	 “ถ้าอย่างนั้นก็พวกเจ้าทุกคน” ฮังเกอร์ฟอร์ดผู้มีใบหน้าบูดบึ้งเคร่งขรึม 

และมือด้วนกุดเคยเป็นคนจ่ายค่าแรงประจำกลุ่มอยู่พักหนึ่ง  จนกระทั่ง 

เจ้าชายผ้าขี้ริ้วจับได้ว่าเขาขโมยเงินจากหีบ และตัดนิ้วมือของเขาไปสามนิ้ว  

ตอนนี้เขาจึงเป็นแค่ผู้ช่วย

 มีเร่ืองอะไรล่ะน่ี จนถึงตอนน้ี เจ้ากบไม่คิดเลยว่าผู้บัญชาการของพวกเขา 

จะรูว้า่เขามชีวีติอยู ่ ทวา่ฮงัเกอรฟ์อรด์ขีม่า้จากไปแลว้ ดงันัน้จงึไมม่เีวลาใหถ้าม  

สิง่เดยีวทีพ่วกเขาทำไดค้อืการตามตวัพีเ่บิม้ แลว้ไปรายงานตวัตามคำสัง่ “อยา่ 

ยอมรับอะไรทั้งนั้น แล้วก็เตรียมตัวพร้อมสู้ด้วย” เคว็นทินบอกเหล่าสหาย

	 “ข้าพร้อมสู้อยู่ตลอดแหละ” พี่เบิ้มบอก

	 กระโจมผา้ใบสเีทาขนาดใหญท่ีเ่จา้ชายผา้ขีร้ิว้ชอบเรยีกวา่ปราสาทใบเรอื 

ของเขา มีคนแออัดเมื่อกลุ่มชาวดอร์นไปถึง เคว็นทินใช้เวลาเพียงชั่วครู่ 
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ก็ตระหนักได้ว่าคนที่มารวมตัวกันส่วนใหญ่มาจากเจ็ดราชอาณาจักร หรือไม่ก็ 

อวดอ้างว่ามีเชื้อสายเวสเทอรอส พวกถูกเนรเทศ หรือไม่ก็ลูกชายของผู้ถูก 

เนรเทศ ดิ๊ก สตรอว์ อ้างว่ามีชาวเวสเทอรอสราวหกสิบคนอยู่ในกลุ่ม และ 

หนึ่งในสามของพวกนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วย รวมถึงตัวดิ๊กเอง, ฮิวห์ ฮังเกอร์ฟอร์ด,  

เมริสคนงาม  และลูวิส  แลนสเตอร์  ผมทอง  ซึ่งเป็นพลธนูฝีมือดีที่สุด 

ของกลุ่ม

	 เดนโซ ดาน ก็อยู่ที่นั่นด้วย โดยมีแค็กโกตัวยักษ์อยู่ข้าง  ๆ แค็กโก 

ผู้ฆ่าศพ เดี๋ยวนี้คนเรียกเขาเช่นนั้น แม้จะมิใช่ต่อหน้าเพราะเขาขี้โมโห และ 

ดาบโค้งสีดำของเขาก็ร้ายพอ  ๆ  กับตัวเจ้าของ ในโลกนี้มีดาบยาววาลีเรียอยู่ 

หลายร้อยเล่ม แต่มี  อาราคห์  วาลีเรียอยู่เพียงหยิบมือเท่านั้น ทั้งแค็กโกและ 

ดานไม่ใช่ชาวเวสเทอรอส แต่ทั้งสองเป็นหัวหน้าทหาร และมีความสำคัญ 

ในสายตาของเจา้ชายผา้ขีร้ิว้ แขนขวากบัแขนซา้ยของเขา เรือ่งสำคญับางอยา่ง 

กำลังจะเกิดขึ้น

	 เจ้าชายผ้าขี้ริ้วนั่นเองที่พูดขึ้น “มีคำสั่งมาจากเยอร์คาซ” เขาบอก  

“ดูเหมือนพวกแอสตาพอร์ที่ยังมีชีวิตรอดจะย่องออกจากรูที่ซ่อนแล้ว ไม่มี 

อะไรเหลืออยู่ในแอสตาพอร์นอกจากซากศพ พวกนั้นเลยกรูกันเข้าไปในเขต 

ชนบท พวกมันเป็นร้อย  ๆ อาจจะเป็นพัน  ๆ ทั้งหมดกำลังอดอยากเจ็บไข้  

ยนัไคไมต่อ้งการใหพ้วกนัน้เขา้ใกลน้ครสเีหลอืงของพวกมนั เราเลยไดร้บัคำสัง่ 

ให้ตามล่าและไล่พวกมันไป ต้อนพวกมันกลับไปแอสตาพอร์หรือไม่ก็ขึ้นเหนือ 

ไปมีรีน ถ้าราชินีมังกรอยากรับพวกมันไว้ก็เชิญได้เลย พวกมันครึ่งหนึ่งกำลัง 

ถ่ายเป็นเลือดและแม้แต่พวกที่แข็งแรงก็เป็นปากท้องที่ต้องเลี้ยง”

	 “ยนัไคอยูใ่กลก้วา่มรีนี” ฮวิห ์ ฮังเกอรฟ์อรด์ ค้าน “ถา้พวกมนัไมย่อม 

ถอยล่ะ นายข้า”

	 “เพราะอย่างนี้เจ้าถึงต้องมีดาบกับหอกไง ฮิวห์ ถึงเจ้าจะใช้ธนูได้ดีกว่า 

ก็เถอะ อยู่ให้ห่างพวกที่แสดงอาการท้องเสียเข้าไว้ล่ะ ข้าจะส่งกองกำลังของ 

เราครึ่งหนึ่งเข้าไปในแถบเนินเขา หน่วยลาดตระเวนห้าสิบหน่วย แต่ละหน่วย 

มีทหารม้ายี่สิบคน เคราเลือดก็ได้รับคำสั่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นพวกแมว 

ก็จะลงพื้นที่ด้วย”
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	 ชายในกลุ่มต่างมองสบตากัน และสองสามคนก็พึมพำเบา ๆ แม้พวก 

ลมโบกกับพลพรรคแมวจะต่างทำสัญญากับยันไคด้วยกันทั้งคู่ แต่เมื่อหนึ่งปี 

ก่อนในดินแดนพิพาท พวกเขาอยู่กันคนละด้านของแนวรบ และความอาฆาต 

แคน้กย็งัออ้ยอิง่อยู ่ เคราเลอืด ผูบ้ญัชาการจอมปา่เถือ่นของพวกแมว เปน็ชาย 

รา่งยกัษเ์สยีงดงัสนัน่ ผูเ้หีย้นกระหายการเขน่ฆา่อยา่งแรงกลา้ และไมไ่ดป้ดิบงั 

ความรังเกียจที่มีต่อ “พวกเฒ่าเคราหงอกในชุดผ้าขี้ริ้ว” เลย

	 ดิ๊ก สตรอว์ กระแอมไอ “อภัยให้ข้าด้วย แต่พวกเราทั้งหมดล้วนเป็น 

ชาวเจ็ดราชอาณาจักรที่เกิดที่นี่ นายข้าไม่เคยแบ่งกลุ่มตามสายเลือดและภาษา 

มาก่อนเลย แล้วทำไมถึงจะส่งพวกเราไปด้วยกันเล่า”

	 “เป็นคำถามท่ีดี เจ้าจะต้องข่ีม้าไปทางตะวันออก ลึกเข้าไปในแถบเนินเขา  

จากนั้นก็ตีวงกว้างอ้อมยันไคไปมีรีน ถ้าเกิดไปเจอชาวแอสตาพอร์เข้า ก็ไล่ 

พวกมันขึ้นเหนือ หรือไม่ก็ฆ่าเสีย...แต่จงรู้ไว้ว่านั่นมิใช่จุดมุ่งหมายของภารกิจ 

ของเจ้า พ้นนครสีเหลืองไป เจ้าน่าจะเจอกับทหารลาดตระเวนของราชินีมังกร  

พวกลูกชายรอง หรือไม่ก็อีกาพายุ จะพวกไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้น จงย้ายไปอยู่ 

ฝ่ายมันเสีย”

	 “ย้ายไปอยู่ฝ่ายมันรึ” เซอร์ออร์สัน สโตน อัศวินบุตรนอกสมรสเอ่ย  

“นี่ท่านจะให้เราแปรพักตร์หรือ”

	 “ใช่แล้ว” เจ้าชายผ้าขี้ริ้วบอก

	 เควน็ทนิ มารเ์ทล เกอืบหวัเราะเสยีงดงัออกมาทเีดยีว ทวยเทพเปน็บา้ 

ไปแล้ว

	 ชาวเวสเทอรอสขยบัตวัอยา่งอดึอดั บา้งกจ็อ้งลงไปในจอกเหลา้องุน่ของ 

ตน ราวกับหวังว่าจะพบสติปัญญาอะไรสักอย่างในนั้น ฮิวห์ ฮังเกอร์ฟอร์ด  

นิ่วหน้า “ท่านคิดว่าราชินีเดแนริสจะรับเราไว้...”

	 “ใช่แล้ว”

	 “...แต่ถ้าเธอรับ แล้วยังไงต่อไปล่ะ เราเป็นสายลับรึ หรือว่านักลอบ 

สังหาร หรือเป็น ทูต ท่านคิดจะย้ายข้างรึ”

	 แค็กโกถลึงตา “นั่นเป็นเรื่องที่เจ้าชายจะตัดสินใจเอง ฮังเกอร์ฟอร์ด  

หน้าที่ของเจ้าคือทำตามคำสั่งที่ได้รับ”
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	 “แน่นอน” ฮังเกอร์ฟอร์ดยกมือที่มีสองนิ้วขึ้นมา

	 “เรามาพูดกันตรง ๆ เถอะ” เดนโซ ดาน กวีนักรบเอ่ยขึ้น “พวกยันไค 

น่ะไม่น่าไว้ใจเลย ไม่ว่าผลของสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไง พวกลมโบกก็ควร 

ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่ได้จากชัยชนะ เจ้าชายของเราฉลาดแล้วที่เปิด 

ช่องทางทุกช่องไว้”

	 “เมริสจะเป็นผู้บัญชาการพวกเจ้า” เจ้าชายผ้าขี้ริ้วบอก “นางรู้ใจข้า 

ในเรื่องนี้...และเดแนริส ทาร์แกเรียน ก็อาจจะพร้อมยอมรับผู้หญิงอีกคน 

มากกว่า”

	 เคว็นทินเหลือบมองกลับไปยังเมริสคนงาม เมื่อดวงตากระด้างไร้ชีวิต 

ของนางสบกับเขา เขาก็รู้สึกขนลุกวาบขึ้นมา ข้าไม่ชอบอย่างนี้เลย

	 ดิก๊ สตรอว ์ กย็งัมขีอ้คลางแคลงใจเชน่กนั “แมส่าวนัน่คงโงน่กัถา้ไวใ้จ 

พวกเรา แม้แต่กับเมริสก็เถอะ โดยเฉพาะ  เมริสเลยละ ให้ตายสิ ข้า  เอง 

ยังไม่ไว้ใจเมริสเลย ทั้ง  ๆ  ที่นอนกับนางมาสองสามครั้งแล้ว” เขาฉีกยิ้ม  

แต่ไม่มีใครหัวเราะ ยิ่งเมริสคนงามยิ่งแล้วใหญ่

	 “ข้าว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้ว ดิ๊ก” เจ้าชายผ้าขี้ริ้วบอก “พวกเจ้าทุกคน 

ล้วนเป็นชาวเวสเทอรอส สหายจากบ้านเกิด พวกเจ้าพูดภาษาเดียวกับนาง  

บูชาทวยเทพองค์เดียวกับนาง ส่วนเรื่องของแรงจูงใจน่ะร ึ พวกเจ้าทุกคนต่าง 

กลำ้กลนืฝนืทนความอยตุธิรรมจากนำ้มอืขา้ ดิก๊ ขา้ลงแสเ้จา้มากกวา่ชายคนใด 

ในกลุ่ม และเจ้าก็มีแผ่นหลังเป็นเครื่องพิสูจน์ ส่วนฮิวห์ก็เสียนิ้วมือไปสามนิ้ว 

ตามบทลงโทษทางวินัยของข้า เมริสถูกคนครึ่งหนึ่งในกลุ่มข่มขืน จริงอยู่ว่า 

ไม่ใช่  กลุ่มนี้ แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องพูดเช่นนั้น ส่วนวิลล์แห่งพงไพร เฮอะ  

เจ้ามันก็แค่ไอ้คนถ่อย ส่วนเซอร์ออร์สันก็โทษข้าที่ส่งน้องชายของเขาไปนคร 

ทุกข์ตรม และเซอร์ลูซิเฟอร์ก็ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่แค็กโกแย่งทาสหญิง 

คนนั้นไป”

	 “พอไดน้างแลว้ เขาสง่คนืมาใหข้า้กไ็ดน้ี”่ ลซูเิฟอร ์ ลอง บน่ “เขาไมม่ ี

เหตุผลให้ฆ่านางเลย”

	 “ก็นางอัปลักษณ์” แค็กโกบอก “แค่นั้นก็เป็นเหตุผลพอแล้ว”

	 เจ้าชายผ้าขี้ริ้วพูดต่อราวกับไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาเลย “เว็บเบอร์ เจ้า 
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เฝ้าฝันจะยึดดินแดนในเวสเทอรอสที่สูญเสียไปกลับคืน แลนสเตอร์ ข้าฆ่า 

เด็กผู้ชายคนนั้นที่เจ้าโปรดปรานนักหนา ส่วนเจ้าชาวดอร์นสามคนนี่ พวกเจ้า 

คิดว่าเราโกหกเจ้า ส่วนแบ่งการปล้นแอสตาพอร์ที่พวกเจ้าได้รับน้อยกว่าที่เรา 

สัญญาไว้ตอนอยู่โวแลนทิสมากโข และข้าก็เป็นคนได้ส่วนแบ่งก้อนใหญ่ไป”

	 “ส่วนสุดท้ายนั่นก็จริงอยู่หรอก” เซอร์ออร์สันเอ่ยขึ้น

	 “กลลวงทีด่ทีีส่ดุจะตอ้งมเีมลด็พนัธุแ์หง่ความจรงิอยูบ่า้งเสมอ” เจา้ชาย 

ผ้าขี้ริ้วบอก “พวกเจ้าทุกคนมีเหตุผลมากพอที่จะอยากทิ้งข้าไป และเดแนริส  

ทารแ์กเรยีน กร็ูว้า่นกัดาบรบัจา้งเปน็พวกโลเล พวกลกูชายรองกบัอกีาพายขุอง 

เธอเองรับทองคำจากยันไคมา แต่ก็ไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมกับเธอเมื่อกระแส 

การสู้รบเริ่มไหลไปหาเธอ”

	 “เราควรจะไปเมื่อไหร่” ลูวิส แลนสเตอร์ ถาม

	 “ทันทีเลย คอยระวังพวกแมวกับทวนยาวที่เจ้าอาจไปเจอเข้าด้วยล่ะ  

จะไม่มีใครรู้ว่าที่พวกเจ้าแปรพักตร์น่ะเป็นแค่กลลวง ยกเว้นก็แต่พวกเราที่อยู่ 

ในกระโจมนี่ เผยไต๋เร็วเกินไป แล้วเจ้าจะต้องถูกตัดแขนขาฐานทิ้งหน้าที่  

หรือไม่ก็ถูกควักไส้ฐานแปรพักตร์”

	 ชาวดอร์นทั้งสามเงียบงันขณะออกจากกระโจมบัญชาการ ทหารม้า 

ยีส่บิคน ทัง้หมดลว้นพดูภาษารว่ม เควน็ทนินกึ การกระซบิกระซาบกลายเปน็ 

เรื่องอันตรายมากขึ้นอย่างยิ่งแล้วสิ

	 พีเ่บิม้ตบหลงัเขาอยา่งแรง “เอ้า นีแ่หละเยีย่มนกั เจา้กบ การลา่มงักร 

ไงล่ะ”
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เจ้าสาวผู้เอาแต่ใจ

อาชา เกรย์จอย นั่งอยู่ในห้องโถงยาวของกัลบาร์ต โกลเวอร์ กำลังดื่ม 

เหล้าองุ่นของกัลบาร์ต โกลเวอร์ เมื่อเมสเตอร์ของกัลบาร์ต โกลเวอร์  

นำจดหมายมาให้

	 “ท่านหญิงของข้า” เสียงของเมสเตอร์กระวนกระวายอย่างที่เป็นเสมอ 

ยามเมื่อเขาพูดกับนาง “มีนกมาจากแบร์โรว์ตัน” เขายื่นม้วนแผ่นหนังให้นาง 

ราวกับรอไม่ไหวที่จะกำจัดมันไป มันถูกม้วนไว้แน่นและผนึกด้วยขี้ผึ้งแข็ง 

สีชมพู

 แบร์โรว์ตัน อาชาพยายามนึกว่าใครปกครองในแบร์โรว์ตัน ลอร์ด 

แดนเหนือสักคน ไม่ใช่สหายของข้า ส่วนตราผนึกนั่น...พวกบอลตันแห่ง 

เดรดฟอร์ตเข้าทำศึกใต้ธงสีชมพูมีลายหยดเลือดเล็ก  ๆ กระจัดกระจาย ดังนั้น 

ก็มีเหตุผลดีอยู่ที่พวกนั้นจะใช้ขี้ผึ้งครั่งผนึกสีชมพูด้วย

 ข้ากำลังถือยาพิษ นางคิด ข้าควรเผามันเสีย แต่นางกลับแกะขี้ผึ้ง 

ออก เศษหนงัชิน้เลก็รว่งตกลงบนตกั เมือ่นางอา่นถอ้ยคำสนีำ้ตาลแหง้แลง้นัน้  

อารมณ์ขุ่นมัวดำมืดก็ยิ่งดำทมิฬเข้าไปใหญ่ ปีกดำนำข่าวร้าย นกเรเวนไม่เคย 

นำข่าวที่น่ายินดีมาให้เลย สารฉบับล่าสุดที่ส่งมายังดีปวู้ดนั้นมาจากสแตนนิส  

บาราเธียน เรยีกรอ้งใหน้างยอมสวามภิกัดิ ์ นีเ่ลวรา้ยกวา่นัน้อกี “พวกชาวเหนอื 

ยึดโมตเคลินได้แล้ว”

	 “ลูกนอกสมรสแห่งบอลตันรึ” คาร์ลซึ่งอยู่ข้าง ๆ นางถามขึ้น 

 “แรมเซย ์ บอลตนั ลอรด์แหง่วนิเทอรเ์ฟล เขาลงชือ่เองเลย แตก่ม็ชีือ่ 
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คนอื่น ๆ ด้วย” ท่านหญิงดัสติน ท่านหญิงเซอร์วิน และพวกริสเวลสี่คนลงชื่อ 

ใตช้ือ่ของเขา ข้าง ๆ ชือ่มรีปูยกัษห์ยาบ ๆ วาดไว้ ซึง่เปน็สญัลกัษณข์องอมัเบอร ์

สักราย

	 สิ่งเหล่านี้เขียนด้วยหมึกของเมสเตอร์ ซึ่งทำจากเขม่าและน้ำมันดินจาก 

ถา่นหนิ แตข่อ้ความดา้นบนเขยีนขึน้หวดั  ๆดว้ยตวัอกัษรสนีำ้ตาลตวัใหญแ่หลม  

ใจความเอ่ยถึงการแตกของโมตเคลิน ถึงผู้พิทักษ์แดนเหนือที่เดินทางกลับ 

ดินแดนของตนพร้อมชัยชนะ ถึงการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว  ๆ  นี้  

ถ้อยคำแรก  ๆ  มีว่า “ข้าเขียนจดหมายนี้ด้วยเลือดของพวกคนเหล็ก” คำพูด 

ตอนท้ายคือ “ข้าส่งชิ้นส่วนของเจ้าชายมาให้พวกเจ้าคนละชิ้น อ้อยอิ่งอยู่ใน 

ดินแดนของข้า แล้วเจ้าจะได้พบชะตากรรมเดียวกับมัน”

	 อาชาเชื่อว่าน้องชายของนางตายไปแล้ว ตายเสียยังดีกว่าแบบนี้ เศษ 

ผิวหนังของเขาตกลงบนตัก นางหยิบมันขึ้นจ่อกับเปลวแสงเทียน และมอง 

ควันไฟม้วนงอขึ้นมา จนกระทั่งส่วนสุดท้ายของมันถูกกลืนกินและเปลวไฟ 

ลามเลียนิ้วของนาง

	 เมสเตอร์ของกัลบาร์ต โกลเวอร์ ยืนรีรออยู่ใกล้ ๆ นางอย่างคาดหมาย  

“ไม่มีจดหมายตอบหรอก” นางแจ้งเขา

	 “ข้าขอแจ้งข่าวนี้กับท่านหญิงซีเบลล์ได้หรือไม่”

	 “ตามใจทา่นเถอะ” ไมว่า่ซเีบลล ์ โกลเวอร ์ จะพบความสขุอนัใดในความ 

พินาศของโมตเคลินหรือไม่นั้น อาชามิอาจบอกได้ ท่านหญิงซีเบลล์แทบจะใช้ 

ชวีติอยูแ่ตใ่นปา่ศกัดิส์ทิธิข์องนาง เพือ่สวดภาวนาใหล้กู  ๆและสามีกลบัมาอยา่ง 

ปลอดภยั คำสวดภาวนาอกีขอ้ไมน่า่จะไดร้บัการตอบสนอง ตน้ดวงใจของนาง 

ทั้งหูหนวกและตาบอดพอกับเทพจมน้ำของเราเลย โรเบ็ตต์ โกลเวอร์ และ 

กัลบาร์ตพี่ชาย ได้ขี่ม้าลงใต้ไปกับหมาป่าหนุ่ม หากเรื่องเล่าเกี่ยวกับงานวิวาห ์

เลือดที่พวกนางได้ยินเป็นจริงแม้สักครึ่ง พวกนั้นก็ไม่น่าจะขี่ม้ากลับขึ้นเหนือ 

มาอกีแลว้ อยา่งนอ้ยลกู ๆ ของนางกย็งัมชีวีติอยู ่ และนัน่กเ็ปน็เพราะขา้ อาชา 

ทิง้พวกแกไวท้ีเ่ทน็ทาวเวอรส์ในความดแูลของพวกนา้สาว ลกูสาววยัทารกของ 

ทา่นหญงิซเีบลลย์งัคงกนินมแมอ่ยู ่ และนางกล็งความเหน็วา่เดก็หญงิเปราะบาง 

เกินกว่าจะเผชิญการเดินทางฝ่าพายุอันยากลำบากอีกครั้ง อาชายัดจดหมาย 
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ใส่มือเมสเตอร์ “เอ้า ให้นางหาสิ่งปลอบใจจากในนี้ก็แล้วกันถ้าทำได้ เจ้าไป 

ได้แล้ว” 

	 เมสเตอร์ค้อมศีรษะแล้วจากไป หลังจากที่เขาไปแล้ว ทริส บอตลีย์  

จงึหนัมาหาอาชา “ถา้โมตเคลนิแตกแลว้ อกีไมน่านทอรเ์รนสส์แควรก์จ็ะตามไป  

แล้วก็จะถึงคราวของเรา”

	 “ยงัอกีสกัพกัหรอก กรามโหวจ่ะทำใหพ้วกมนัเสยีเลอืดเนือ้” ทอรเ์รนส ์

สแควรไ์มใ่ชซ่ากปรกัหกัพงัเหมอืนโมตเคลนิ และแดก็เมอรก์เ็ปน็ชาวเกาะเหลก็ 

จนถึงกระดูก เขาจะยอมตายก่อนจะยอมแพ้แน่

 ถา้พอ่ขา้ยงัมชีวีติอยู่ โมตเคลนิจะไมม่ทีางแตกเลย เบลอน เกรยจ์อย  

รูว้า่โมตคอืกญุแจในการรกัษาแดนเหนอืไว้ ยรูอนกร็ูเ้ชน่กนั แตเ่ขาแคไ่มใ่สใ่จ  

เหมือนกับท่ีไม่ใส่ใจว่าอะไรจะเกิดข้ึนกับดีปวู้ดมอตต์หรือทอร์เรนส์สแควร์  

“ยูรอนไม่สนใจว่าเบลอนจะพิชิตดินแดนใดไว้บ้าง อาของข้าออกไปล่ามังกร”  

นัยน์ตากาได้เรียกกำลังพลทั้งหมดของหมู่เกาะเหล็กไปยังโอลด์วิค แล้ว 

แล่นเรือลึกเข้าไปในทะเลอาทิตย์อัสดง  โดยมีวิกทาเรียนผู้เป็นน้องชาย 

ตามหลังไปเหมือนสุนัขที่ถูกลงแส้ ไม่มีใครเหลืออยู่ที่ไพค์ให้ร้องทุกข์ ยกเว้น 

ก็แต่ลอร์ดสามีของนางเอง “เรายืนหยัดอยู่เพียงลำพัง”

	 “แด็กเมอร์จะทำลายพวกนั้นแหลกลาญ” ครอมม์ ผู้ไม่เคยพบสตรีใด 

ที่เขารักได้ถึงครึ่งของการศึกยืนกราน “พวกมันก็แค่หมาป่า”

	 “พวกหมาปา่ถกูสงัหารไปหมดแลว้” อาชาเอาเลบ็หวัแมม่อืเขีย่ขีผ้ึง้สชีมพ ู 

“พวกนักถลกหนังนั่นละที่สังหารพวกมัน”

	 “เราควรไปท่ีทอร์เรนส์สแควร์ แล้วเข้าร่วมการต่อสู้ด้วย” เควนตัน  

เกรย์จอย ญาติห่าง ๆ ของนางและเป็นนายเรือ แม่สาวชาวเล รบเร้า

	 “ใช”่ เดกอน เกรยจ์อย ญาตทิีห่า่งยิง่ไปกวา่นัน้เอย่ เดกอนขีเ้มา ผูค้น 

เรียกเขาเช่นนั้น แต่ไม่ว่าจะเมาหรือสร่าง เขาก็ชื่นชอบการต่อสู้อยู่ดี “ทำไม 

ต้องให้เจ้ากรามโหว่ได้รับชื่อเสียงรุ่งโรจน์ทั้งหมดด้วยเล่า”

	 คนรับใช้สองคนของกัลบาร์ต โกลเวอร์ นำเน้ือย่างมาให้ แต่แถบหนังน่ัน 

พรากเอาความอยากอาหารของอาชาไปแล้ว คนของข้าทิ้งความหวังที่จะคว้า 

ชัยชนะไปแล้วทั้งหมด นางตระหนักขึ้นได้อย่างหมองหม่น ตอนนี้พวกเขา 



21

มังกรร่อนระบำ 5.2

เอาแตม่องหาทางตายด ี  ๆ เทา่นัน้ พวกหมาปา่จะมอบสิง่นัน้ให ้ นางไม่สงสยัเลย  

ไม่ช้าก็เร็ว พวกมันจะมายึดเอาปราสาทนี้กลับคืน

	 ดวงอาทติยก์ำลงัจมลงหลงัตน้สนสงูในไพรหมาปา่ขณะทีอ่าชาไตบ่นัไดไม ้

ขึ้นไปยังห้องนอนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกัลบาร์ต โกลเวอร์ นางดื่มเหล้าองุ่น 

มากเกนิไปและกำลงัปวดศรีษะตบุ ๆ อาชา เกรยจ์อย รกัคนของนาง ทัง้พวก 

นายเรอืและลกูเรอืไมต่า่งกนั แตพ่วกนัน้ครึง่หนึง่โงเ่ขลา คนโงเ่ขลาทีก่ลา้หาญ  

แต่ก็โง่อยู่ดี ไปหากรามโหว ่ ใช ่ อย่างกับว่าเราจะสามารถ...

	 ระหว่างดีปวู้ดกับแด็กเมอร์มีระยะทางไกลหลายโยชน์ทอดขวางอยู่   

เป็นเนินเขาขรุขระ ป่าไม้หนาทึบ แม่น้ำเชี่ยว และชาวเหนืออีกมากเกินกว่า 

นางจะอยากใส่ใจคิด อาชามีเรือยาวสี่ลำ และคนไม่ถึงสองร้อย...ซึ่งรวม 

ทริสติเฟอร์ บอตลีย์ ที่นางไว้ใจพึ่งพาไม่ได้ แม้เขาจะพูดว่ารักนางเพียงใด  

แตน่างกจ็นิตนาการไมอ่อกวา่ทรสิจะรบีรดุไปยงัทอรเ์รนสส์แควรเ์พือ่ตายพรอ้ม 

แด็กเมอร์กรามโหว่

	 คาร์ลตามนางขึ้นมายังห้องนอนของกัลบาร์ต โกลเวอร์ “ออกไปนะ”  

นางบอกเขา “ข้าอยากอยู่คนเดียว”

	 “สิ่งที่เจ้าต้องการคือข้าต่างหาก” เขาพยายามจูบนาง

	 อาชาผลักเขาออก “แตะต้องตัวข้าอีกท ี แล้วข้าจะ...”

	 “จะทำไม” เขาชักกริชออกมา “ถอดเสื้อผ้าออกซะ สาวน้อย”

	 “ไปตายเสียไป ๊ เจ้าหนูไร้เครา”

	 “ข้าอยากนอนกับเจ้ามากกว่า” เขาตวัดกริชอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่ง แล้ว 

สายร้อยเส้ือเข้ารูปไร้แขนของนางก็ขาดออก อาชาเอ้ือมมือไปคว้าขวาน แต่คาร์ล 

ทิ้งมีดและยึดข้อมือนางไว้ บิดแขนนางไปข้างหลังจนอาวุธนั่นหลุดจากนิ้ว  

เขาผลักนางกลับลงไปบนเตียงของโกลเวอร์ จูบนางอย่างแรง จากนั้นก็ฉีก 

เสือ้ตวัยาวนางใหท้รวงอกทะลกัออกมา เมือ่นางพยายามกระแทกเขา่ใสห่วา่งขา  

เขาก็บิดตัวหลบ แล้วใช้เข่าบังคับให้ขาของนางแยกออก “ข้าจะเอาเจ้าละทีนี้”

	 “เอาสิ” นางถ่มน้ำลาย “แล้วข้าจะฆ่าเจ้าตอนหลับ”

	 นางเปียกชุ่มตอนที่เขาสอดเข้าไป “ไปตายซะ” นางพูด “ไปตายซะ  

ไปตายซะ ไปตายซะ” เขาดูดปลายถันของนางจนนางร้องออกมา กึ่งเจ็บปวด 
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กึ่งสุขสม ช่องคลอดของนางกลายเป็นโลกทั้งใบ นางลืมโมตเคลิน แรมเซย์  

บอลตัน และชิ้นหนังเล็ก  ๆ  ของเขา ลืมพิธีเลือกพระราชา ลืมความล้มเหลว 

ของตน ลืมการถูกเนรเทศของตัวเอง ลืมศัตรูและสามีของนาง มีแต่มือของ 

เขาเท่านั้นที่สำคัญ มีแต่ปากของเขา มีแต่แขนของเขาที่โอบรอบตัวนาง และ 

อวัยวะของเขาในกายนาง เขาสมสู่กับนางจนนางกรีดร้องออกมา แล้วก็ซ้ำอีก 

ครั้งจนนางหลั่งน้ำตา ก่อนที่เขาจะปล่อยเมล็ดพันธุ์เข้าไปในครรภ์ของนาง 

ในที่สุด

	 “ข้าเป็นหญิงท่ีแต่งงานแล้ว” นางเตือนเขาหลังจากน้ัน “เจ้าทำให้ข้ามีมลทิน  

เจ้าเด็กไร้เครา ลอร์ดสามีของข้าจะตัดไข่เจ้าทิ้งแล้วก็จับเจ้าใส่ชุดกระโปรง”

	 คาร์ลพลิกตัวออกจากนาง “ถ้าเขาลุกจากเก้าอี้ไหวละก็”

	 ห้องนั้นหนาวเย็น อาชาลุกขึ้นจากเตียงของกัลบาร์ต โกลเวอร์ แล้ว 

ปลดเสื้อผ้าที่ฉีกขาดออก เสื้อเข้ารูปแขนกุดต้องเปลี่ยนสายร้อยใหม่ แต่เสื้อ 

ตัวยาวนั้นยับเยินไปแล้ว ข้าไม่เคยชอบเสื้อตัวนี้อยู่แล้วละ นางโยนมันลงไป 

บนเปลวไฟ ส่วนที่เหลือนางปล่อยกองไว้ข้างเตียง ทรวงอกของนางเจ็บแสบ  

เมล็ดพันธุ์ของคาร์ลไหลลงมาตามต้นขา นางจะต้องชงชาพระจันทร์สักหน่อย  

ไม่อย่างนั้นก็จะเสี่ยงให้กำเนิดคราเคนอีกตัวออกมาสู่โลกใบนี้ แล้วนั่นสำคัญ 

อะไรเล่า พ่อข้าตายไปแล้ว ส่วนแม่ข้าก็กำลังจะตาย น้องชายข้ากำลังถูก 

ถลกหนงั แลว้กไ็มม่อีะไรสกัอยา่งทีข่า้จะทำไดเ้ลย และขา้ยงัแตง่งานแลว้ดว้ย  

แต่งงานและขึ้นเตียงแล้ว...แม้จะไม่ใช่กับชายคนเดียวกันก็ตาม

	 เมื่อนางสอดตัวกลับไปใต้ผ้าขนเฟอร์ คาร์ลก็หลับไปแล้ว “ชีวิตเจ้า 

เป็นของข้าแล้วตอนนี้ นี่ข้าเอากริชไปไว้ไหนนะ” อาชาเบียดตัวแนบแผ่นหลัง 

ของเขาแล้วสอดแขนโอบรอบตัวเขา ในหมู่เกาะ เขาเป็นที่รู้จักในนามคาร์ล 

สาวน้อย ส่วนหนึ่งก็เพื่อแยกเขาจากคาร์ลคนเลี้ยงแกะ, คาร์ล เคนนิง คน 

พิลึก, คาร์ลขวานไว และคาร์ลขี้ข้า แต่อีกส่วนที่สำคัญกว่าก็เพราะแก้ม 

เรยีบเนยีนของเขา เมือ่อาชาพบคารล์เปน็ครัง้แรก เขากำลงัพยายามไวเ้คราอยู่  

“ขนลูกพีช” นางเรียกเช่นนั้นพลางหัวเราะ คาร์ลสารภาพว่าเขาไม่เคยเห็น 

ลูกพีชมาก่อน นางจึงบอกว่าเขาต้องเดินทางลงใต้ไปกับนางในเที่ยวหน้า

	 ตอนนั้นยังคงเป็นฤดูร้อน โรเบิร์ตนั่งบัลลังก์เหล็ก เบลอนนั่งครุ่นคิด 
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อยู่บนบัลลังก์ศิลาสมุทร และเจ็ดราชอาณาจักรสงบสุข อาชาแล่น ลมดำ ลงไป 

ตามชายฝ่ังเพ่ือค้าขาย พวกนางเทียบท่าท่ีเกาะงามและแลนนิสพอร์ต กับเมืองท่า 

ขนาดเล็กกว่านั้นอีกราวยี่สิบแห่ง ก่อนจะเดินทางไปถึงอาร์เบอร์ ที่ซึ่งลูกพีช 

ผลโตและมรีสหวานเสมอ “เหน็มัย้” นางเอ่ย ครัง้แรกทีช่ลูกูหนึง่ขึน้แนบแกม้ 

คารล์ เมือ่นางบงัคบัใหเ้ขาลองชมิสกัคำ นำ้ผลไมก้ไ็หลลงมาทีค่างของเขา และ 

นางก็จุมพิตเช็ดให้จนหมดจด

	 คนืนัน้ทัง้สองใชเ้วลาดืม่ดำ่สำราญกบัลกูพชีและกนัและกนั กวา่แสงสวา่ง 

แห่งวันจะหวนกลับมา อาชาก็อิ่มเอม ตัวเหนียวเหนอะ และมีความสุขที่สุด 

เท่าที่นางเคยประสบมา นั่นหกปีมาแล้วใช่ไหมนะ หรือว่าเจ็ด ฤดูร้อนเป็น 

ความทรงจำที่กำลังรางเลือนไป และก็ผ่านมาสามปีแล้วนับจากครั้งสุดท้ายที่ 

อาชาได้เอร็ดอร่อยกับลูกพีช แต่นางยังคงสุขสำราญกับคาร์ลอยู่ พวกนายเรือ 

และพระราชาอาจไม่ต้องการนาง แต่เขาต้องการ

	 อาชาเคยมีชู้รักคนอื่นมาก่อน บ้างก็ร่วมเตียงกับนางนานครึ่งปี บ้างก็ 

ครึ่งคืน คาร์ลทำให้นางพึงใจมากกว่าคนอื่นที่เหลือทั้งหมดรวมกัน เขาอาจจะ 

โกนหนวดเคราแค่ปักษ์ละครั้ง แต่เครารุงรังมิได้ทำให้ใครเป็นชายชาตรี นาง 

ชอบสัมผัสของผิวนุ่มเนียนของเขาใต้นิ้วมือ นางชอบลักษณะที่ผมยาวตรง 

ของเขาระกับไหล่ นางชอบวิธีที่เขาจูบ นางชอบเวลาที่เขายิ้มกว้างเมื่อนาง 

เอานิว้หวัแมม่อืปดัหวันมของเขา ขนตรงหวา่งขาของเขาเปน็สทีรายทีเ่ขม้กวา่ผม 

บนศีรษะ แต่ละเอียดนุ่มราวขนนกเมื่อเทียบกับกลุ่มขนสีดำหยาบรอบอวัยวะ 

เพศของนาง นางชอบเช่นนั้นด้วย เขามีเรือนร่างของนักว่ายน้ำ สะโอดสะอง 

เพรียวบาง ไม่มีรอยแผลเป็นเลยสักรอย

 รอยยิ้มเหนียมอาย วงแขนแข็งแรง นิ้วมือช่ำชอง และดาบสองเล่มที่ 

แม่นยำ แล้วผู้หญิงจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกเล่า นางคงจะแต่งงานกับ 

คาร์ลไปแล้วด้วยความยินดี แต่นางคือบุตรสาวของลอร์ดเบลอน ส่วนเขาเกิด 

มาเป็นชาวบ้านธรรมดา เป็นหลานชายของทาสคนหนึ่ง ต่ำต้อยเกินกว่าข้าจะ 

แต่งงานด้วย แต่ไม่ต่ำต้อยเกินกว่าที่ข้าจะดูดไอ้จ้อนให้ นางยิ้มร่าอย่าง 

เมามาย คลานมุดไปใต้ผ้าขนเฟอร์และเอาเขาเข้าปาก คาร์ลขยับตัวทั้งยังหลับ 

และหลงัจากนัน้ครูห่นึง่เขากเ็ริม่ตวัเกรง็ขึน้มา เมือ่นางทำใหเ้ขาแขง็ขนัไดอ้กีครัง้ 
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เขาก็ต่ืนเต็มตา ส่วนนางก็เปียกแฉะ อาชาเอาผ้าขนเฟอร์คลุมรอบไหล่เปลือยเปล่า 

ของตนแลว้ขึน้ครอ่มเขา ดงึเขาเขา้ไปลกึในตวัจนนางบอกไมไ่ดว้า่ใครมจีอ้นและ 

ใครมีจิ๋ม คราวนี้ทั้งคู่ถึงจุดสุดยอดพร้อมกัน

	 “ท่านหญิงที่รักของข้า” เขาพึมพำหลังจากนั้นด้วยเสียงที่ยังงัวเงีย  

“ราชินีที่รักของข้า”

 ไม่ อาชาคิด ข้าไม่ใช่ราชินี แล้วก็จะไม่มีวันเป็นด้วย “นอนต่อเถอะ”  

นางจบูแกม้เขา แลว้ยอ่งขา้มหอ้งนอนของกลับารต์ โกลเวอร ์ ไปเปิดบานเกลด็ 

หน้าต่าง พระจันทร์เกือบเต็มดวงแล้ว คืนนี้แจ่มกระจ่างจนนางมองเห็นภูเขา 

มีหิมะปกคลุมยอด หนาวเย็นโดดเดี่ยว ไม่อาจอาศัยอยู่ได้ แต่ก็งดงามใน 

แสงจันทร์ ยอดเขาเป็นประกายระยับสีซีดหยักเหมือนฟันแหลมเรียงเป็นแถว  

เนินบริเวณเชิงเขาและยอดเขาขนาดเล็กกว่าถูกกลืนหายไปในเงามืด

	 ทะเลอยู่ใกล้กว่านั้น แค่ห้าโยชน์ไปทางเหนือ แต่อาชามองไม่เห็น มี 

เนินเขาขวางทางอยู่มากเกินไป แล้วก็ต้นไม้ ต้นไม้เยอะแยะเหลือเกิน ไพร 

หมาป่า ชาวเหนือตั้งชื่อให้ป่าผืนนี้ เกือบทุกคืน เสียงหมาป่าร้องเรียกหากัน 

ในความมืดจะดังมาให้ได้ยิน มหาสมุทรแห่งใบไม้ ถ้ามันเป็นมหาสมุทรแห่ง 

ผืนน้ำก็ดีหรอก

	 ดีปวู้ดอาจอยู่ใกล้ทะเลกว่าวินเทอร์เฟล แต่ก็ยังไกลเกินกว่าที่นางจะ 

ชอบใจ อากาศที่นี่ให้กลิ่นต้นสนแทนที่จะเป็นเกลือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของภูเขาสีเทามืดหม่นเหล่านี้มีผากำแพงตั้งอยู่ ที่ซึ่งสแตนนิส บาราเธียน  

ชักธงของตนขึ้น ศัตรูของศัตรูข้าคือสหายของข้า คนพูดกันเช่นนั้น แต่ที่ 

อกีดา้นของเหรยีญนัน้กค็อื ศตัรขูองสหายขา้คอืศตัรขูองขา้ พวกชาวเกาะเหลก็ 

เป็นศัตรูของพวกลอร์ดแห่งแดนเหนือที่บาราเธียนผู้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ต้องการ 

อย่างยิ่งยวด ข้าเสนอร่างกายอันอ่อนเยาว์งดงามให้เขาได้ นางนึก พลางปัด 

ผมปอยหนึ่งให้พ้นจากดวงตา แต่สแตนนิสแต่งงานแล้ว และนางก็เช่นกัน  

เขาและชาวเกาะเหล็กเป็นศัตรูเก่าแก่กันมา ระหว่างการกบฏคร้ังแรกของบิดานาง  

สแตนนิสได้บดขยี้กองเรือเหล็กใกล้เกาะงามและกำราบเกรตวิคในนามพี่ชาย 

ของเขา

	 กำแพงที่มีมอสส์ขึ้นปกคลุมของดีปวู้ดล้อมรอบเนินเขาลูกกลมกว้าง 
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ยอดแบนราบ บนยอดมีอาคารโถงยาวโอ่โถง พร้อมหอคอยสังเกตการณ์ 

ที่ปลายด้านหนึ่ง เหยียดสูงขึ้นไปห้าสิบฟุตเหนือเนินเขา ด้านล่างเนินคือลาน 

ปราสาทชั้นนอก ซึ่งมีคอกสัตว์ ลานเลี้ยงสัตว์มีรั้วล้อม โรงตีเหล็ก บ่อน้ำ  

และคอกแกะ มีคูลึกป้องกันไว้ กับมูนดินลาดเอียง และรั้วไม้ซุง ปราการ 

ชัน้นอกโคง้เปน็วงรไีลไ่ปตามสภาพภมูปิระเทศ มปีระตอูยูส่องแหง่ แตล่ะแหง่ 

ได้รับการปกป้องด้วยหอคอยคู่ทรงสี่เหลี่ยมทำจากไม้ และทางเดินบนกำแพง 

ล้อมรอบอาณาเขต มอสส์ขึ้นหนาครึ้มบนรั้วไม้ทางด้านทิศใต้ของปราสาทและ 

เลื้อยไต่ขึ้นไปครึ่งหอคอย ทางตะวันออกและตะวันตกคือทุ่งโล่งว่างเปล่า  

มีข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ปลูกอยู่ที่นั่นเมื่ออาชายึดปราสาท เพียงเพื่อจะถูก 

เหยียบย่ำใต้เท้าระหว่างการโจมตีของนาง น้ำค้างแข็งซึ่งลงต่อเนื่องทำให้ 

พืชผลที่พวกนางปลูกหลังจากนั้นตายลงสิ้น เหลือทิ้งไว้แต่เพียงโคลน ขี้เถ้า  

และต้นไม้เหี่ยวเฉาผุเปื่อย

	 ปราสาทนี้เก่าแก่แต่ไม่แข็งแกร่ง นางยึดมันมาจากพวกโกลเวอร์ แล้ว 

ลูกนอกสมรสแห่งบอลตันก็จะมาแย่งมันไปจากนาง แต่เขาจะไม่ได้ถลกหนัง 

ของนางดอก อาชา เกรยจ์อย ไมม่คีวามตัง้ใจจะยอมถกูจบัทัง้เปน็ นางขอตาย 

เหมือนยามมีชีวิตอยู่ พร้อมขวานในมือและรอยหัวเราะติดอยู่บนริมฝีปาก

	 ลอร์ดบิดาของนางได้มอบเรือยาวสามสิบลำให้นางใช้ยึดดีปวู้ด มีสี่ลำที่ 

ยังคงอยู่เมื่อนับ ลมดำ ของนางด้วย และหนึ่งลำในนั้นก็เป็นของทริส บอตลีย์  

ซึ่งเข้าร่วมกับนางเมื่อคนทั้งหมดของนางหนีไป ไม่ นั่นไม่ยุติธรรม พวกเขา 

ล่องเรือกลับบ้านเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระราชาของพวกเขาต่างหาก  

ถ้ามีใครสักคนหนี คนนั้นก็คือข้าต่างหาก ความทรงจำนั้นยังคงทำให้นาง 

รู้สึกอับอาย

	 “ไปเถอะ” นักอ่านเร่งเร้านาง ขณะที่พวกนายเรือแบกอายูรอนของนาง 

ลงจากเนินนักกาเพื่อสวมมงกุฎไม้ลอยน้ำให้

	 “แล้วท่านล่ะ ไปกับข้าสิ ข้าต้องการให้ท่านเรียกระดมพลชาวฮาร์ลอว์” 

ตอนนั้นนางตั้งใจหมายจะต่อสู้

	 “ชาวฮาร์ลอว์อยู่ท่ีน่ีแล้ว พวกคนท่ีสำคัญน่ะ บางคนกำลังตะโกนช่ือยูรอน 

อยู่ ข้าจะไม่หาเรื่องให้พวกฮาร์ลอว์ทะเลาะกันเองหรอก”
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	 “ยูรอนบ้าไปแล้ว แล้วก็อันตรายด้วย เขานรกนั่น...”

	 “ข้าได้ยินแล้ว ไปเถอะ อาชา พอยูรอนสวมมงกุฎแล้ว เขาจะตาม 

หาเจ้า อย่ายอมให้เขาเห็นเจ้าเข้าเชียว”

	 “ถ้าข้ายืนหยัดร่วมกับท่านอาคนอื่น ๆ...”

	 “...เจ้าก็จะตายเย่ียงหมาหัวเน่า ถูกทุกฝ่ายต่อต้าน เม่ือเจ้าเสนอช่ือตวัเอง 

ให้พวกนายเรือ นั่นก็เท่ากับเจ้าเสนอตัวให้พวกเขาตัดสิน เจ้าฝืนคำตัดสินนั้น 

ไม่ได้แล้วตอนนี้ มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ผู้ได้รับเลือกจากพิธีเลือกพระราชา 

ถูกโค่นอำนาจ อ่านงานของเฮเร็กดูสิ”

	 มีแต่รอดริคนักอ่านเท่านั้นที่จะพูดถึงหนังสือเก่า  ๆ ที่ไหนสักเล่มขณะที่ 

ชีวิตของทั้งสองกำลังพาดอยู่บนคมดาบ “ถ้าท่านอยู่ต่อ ข้าก็จะอยู่ด้วย” นาง 

บอกเขาอย่างดื้อดึง

	 “อย่าโง่ไปหน่อยเลย ยูรอนมีรอยยิ้มในดวงตาให้โลกได้เห็นในคืนนี้  

แต่พอพรุ่งนี้มาถึง...อาชา เจ้าคือลูกสาวของเบลอนนะ เจ้าสามารถอ้างสิทธิ์ได้ 

เหนอืกวา่เขา ตราบใดทีเ่จา้ยงัมลีมหายใจ เจา้กจ็ะยงัคงเปน็ตวัอนัตรายสำหรบั 

เขา หากเจา้อยูท่ีน่ี ่ เจา้จะถกูฆา่หรอืไมก่ถ็กูจบัแตง่งานกบัฝพีายแดง ขา้ไมรู่ว้า่ 

อย่างไหนจะเลวร้ายกว่ากัน ไปเสีย เจ้าจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว”

	 อาชาไดน้ำ ลมดำ ขึน้ฝัง่ทีด่า้นไกลของเกาะเพือ่ความเปน็ไปไดเ้ชน่นัน้เอง  

โอลด์วิคมิได้มีขนาดใหญ่โต นางกลับไปขึ้นเรือได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 

ออกเดินทางไปยังฮาร์ลอว์ได้ก่อนท่ียูรอนจะตระหนักว่านางหายตัวไป แต่กระน้ัน 

นางก็ลังเลอยู่จนกระท่ังอาของนางบอกว่า “ไปเสียเพ่ือความรักท่ีเจ้ามีต่อข้า  

แม่หนู อย่าบังคับให้ข้าต้องมองดูเจ้าตายเลย”

	 นางจงึจากมา โดยไปยงัเทน็ทาวเวอรส์เปน็อนัดบัแรก เพือ่อำลามารดา  

“คงอีกนานกว่าข้าจะได้มาอีก” อาชาเตือนนาง ท่านหญิงอแลนนิสไม่เข้าใจ  

“ธอีอนอยูไ่หนนะ่” นางถาม “ลกูชายตวันอ้ยของขา้อยูไ่หนกนั” สว่นทา่นหญงิ 

กวินเนสต้องการจะรู้แต่เพียงว่าเมื่อใดลอร์ดรอดริคจะกลับมา “ข้าแก่กว่าเขา 

เจ็ดปี เท็นทาวเวอร์สควรเป็นของข้า”

	 อาชายังคงอยู่ท่ีเท็นทาวเวอร์ส กำลังขนเสบียงลงเรือ เม่ือข่าวการแตง่งาน 

ของนางเดินทางมาถึง “หลานสาวผู้เอาแต่ใจตัวของข้าต้องถูกปราบพยศ”  
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ว่ากันว่านัยน์ตากาพูดไว้เช่นนั้น “และข้าก็รู้จักชายที่จะมาปราบพยศนาง” เขา 

จบันางแตง่งานกบัเอรคิ ไอรอ์อนเมเกอร ์ และแตง่ตัง้ใหผู้ห้กัทัง่เปน็ผูป้กครอง 

หมู่เกาะเหล็กระหว่างที่เขาออกตามล่ามังกร เอริคเคยเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ในยุค 

ของเขา เป็นนักปล้นที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใด ผู้คุยโม้ได้ว่าเคยแล่นเรือไปกับปู่ 

ของปู่ของนาง ซึ่งก็คือเดกอน เกรย์จอย คนเดียวกับที่เดกอนขี้เมาได้รับการ 

ตั้งชื่อตาม พวกหญิงแก่บนเกาะงามยังคงขู่พวกเด็ก  ๆ  ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับ 

ลอร์ดเดกอนและคนของเขา ข้าทำให้เอริคเสียหน้าในพิธีเลือกตั้งพระราชา  

อาชานึกย้อนกลับไป เขาไม่น่าจะลืมเรื่องนั้นไปได้

	 นางต้องยอมรับความสามารถของผู้เป็นอาตามที่เขาสมควรได้รับ ด้วย 

การจู่โจมเพียงครั้งเดียว ยูรอนได้เปลี่ยนคู่ปรับให้กลายเป็นผู้สนับสนุน ยึด 

หมูเ่กาะไดม้ัน่คงทัง้ทีไ่มไ่ดไ้ปปรากฏตวั และกำจดัอาชาในฐานะภยัคกุคามไปได้  

แล้วยังได้หัวเราะจนท้องแข็งอีกด้วย ทริส บอตลีย์  บอกว่านัยน์ตากาใช้ 

ตราประทับแทนตัวนางในงานแต่งงานของนาง “ข้าหวังว่าเอริคไม่ได้ยืนกราน 

จะอ้างสิทธิ์ทางพฤตินัยด้วยนะ” นางพูด

 ข้ากลับบ้านไม่ได้ นางนึก แต่ก็ไม่กล้าอยู่ที่นี่ต่อไปนานกว่านี้อีก  

ผืนป่าเงียบงันทำให้นางใจคอไม่ดี อาชาใช้ชีวิตที่ผ่านมาบนเกาะและบนเรือ  

ท้องทะเลไม่เคยเงียบสงบเลย เสียงคลื่นกระทบชายฝั่งหินขรุขระไหลเวียนอยู่ 

ในโลหิตของนาง แต่ที่ดีปวู้ดมอตต์ไม่มีคลื่น...มีก็แต่ต้นไม้ ต้นไม้ไร้ที่สิ้นสุด  

ทั้งต้นสนทหาร สนพิทักษ์ บีช แอช โอ๊กดึกดำบรรพ์ เกาลัด ไอร์ออนวู้ด  

และเฟอร์ เสียงที่ดังมาจากพวกมันนั้นนุ่มนวลกว่าเสียงของทะเล และนาง 

จะได้ยินก็ต่อเมื่อมีลมพัดมา แล้วจากนั้นเสียงทอดถอนใจนั้นก็เหมือนจะมา 

จากทุกทิศรอบตัวนาง ราวกับพวกต้นไม้กำลังกระซิบกระซาบกันด้วยภาษา 

อะไรสักอย่างที่นางไม่เข้าใจ

	 คืนนี้เสียงกระซิบเหมือนจะดังกว่าเคย ใบไม้แห้งสีน้ำตาลส่ายปลิวน่ะ  

อาชาบอกตัวเอง กิ่งไม้โกร๋น  ๆ  ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดในสายลม นางหันผละจาก 

หน้าต่างไปให้พ้นจากผืนป่า ข้าอยากให้มีดาดฟ้าเรือใต้ฝ่าเท้าอีกคร้ัง หรือถ้าไมไ่ด ้ 

ก็ขออาหารตกถึงท้องสักหน่อยเถอะ เมื่อคืนนี้นางดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป  

แต่กินขนมปังน้อยเกินไป และไม่ได้กินเนื้อย่างชุ่มเลือดชั้นเยี่ยมนั่นเลย
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	 แสงจนัทรส์วา่งพอใหน้างหาเสือ้ผา้พบ นางสวมกางเกงรดัเขา่สดีำตวัหนา  

เสื้อตัวยาวบุนวม และเสื้อหนังแขนกุดเข้ารูปสีเขียว  คลุมทับด้วยเกราะ 

แผ่นเหล็กกล้าเป็นชั้น ๆ ซ้อนทับกัน นางปล่อยให้คาร์ลอยู่กับความฝันของเขา  

แลว้ย่องลงไปตามบันไดด้านนอกของป้อม ข้ันบันไดส่งเสียงเอ๊ียดอ๊าดใต้เท้าเปลา่  

ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินเฝ้ายามบนกำแพงเหลือบเห็นนางขณะกำลังลงมา  

และยกหอกขึน้ทกันาง อาชาผวิปากกลบัไปใหเ้ขา ขณะทีน่างเดนิตดัลานชัน้ใน 

ไปยังโรงครัว สุนัขของกัลบาร์ต โกลเวอร์  ก็เริ่มเห่าขรม ดีเลย นางนึก  

จะได้กลบเสียงต้นไม้ไปเสีย

	 นางกำลงัหัน่เนยแขง็สเีหลอืงเสีย้วหนึง่ออกจากเนยกอ้นกลมใหญเ่หมอืน 

ล้อเกวียน เมื่อทริส บอตลีย์ ก้าวเข้ามาในครัว ผ้าคลุมไหล่ขนเฟอร์ผืนหนา 

ห่อหุ้มร่างเขาไว ้ “ราชินีของข้า”

	 “อย่ามาล้อข้า”

	 “ท่านจะครองหัวใจข้าตลอดไป ไอ้หน้าโง่ที่แหกปากลั่นในพิธีเลือกตั้ง 

พระราชามากมายแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไม่ได้”

 ข้าจะทำยังไงกับเด็กนี่ดีนะ อาชาไม่สงสัยในความอุทิศตนของเขาเลย  

เขาไมเ่พยีงแตย่นืหยดัเปน็ตวัแทนสนบัสนนุนางทีเ่นนินกักา และตะโกนชือ่นาง  

แต่เขายังถึงกับเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาสมทบกับนางหลังจากนั้น ทอดทิ้ง 

ทั้งพระราชา ญาติพี่น้อง และบ้านของตนเอง ไม่ใช่ว่าเขาจะกล้าท้าทายยูรอน 

ต่อหน้าหรอก เมื่อนัยน์ตากานำกองเรือออกทะเลไป ทริสก็แค่อ้อยอิ่งรั้งท้าย 

อยู่ข้างหลัง แล้วเปลี่ยนเส้นทางต่อเมื่อเรือลำอื่น  ๆ  ลับสายตาไปแล้ว แต่นั่น 

ก็ยังต้องอาศัยความกล้าหาญประมาณหนึ่งอยู่ดี เขาไม่มีทางกลับไปที่หมู่เกาะ 

ได้อีกแล้ว “เนยแข็งมั้ย” นางถามเขา “มีแฮมด้วยนะ แล้วก็มัสตาร์ด”

	 “ไม่ใช่อาหารหรอกที่ข้าต้องการ ท่านหญิงของข้า ท่านก็รู้” ทริสไว้ 

เคราครึม้สนีำ้ตาลเมือ่อยูด่ปีวูด้ เขาอา้งวา่มนัชว่ยทำใหห้นา้เขาอุน่ “ขา้เหน็ทา่น 

จากหอสังเกตการณ์”

	 “ถ้าเจ้ากำลังเฝ้ายาม แล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่”

	 “ครอมมอ์ยูบ่นนัน้ แลว้กฮ็าเกนนกัเปา่เขาดว้ย เราตอ้งใชต้ากีคู่ก่นัเชยีว 

สำหรับเฝ้ามองใบไม้ไหวกรอบแกรบในแสงจันทร ์ เราต้องคุยกัน”
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	 “อีกแล้วรึ” นางถอนใจ “เจ้ารู้จักลูกสาวของฮาเกนใช่มั้ย คนที่ผมแดง 

นะ่ นางบงัคบัเรอืไดด้พีอ  ๆกบัชายคนไหน  ๆ เลย แลว้กห็นา้ตานา่รกัดว้ย นาง 

อายุสิบเจ็ด แล้วข้าก็เคยเห็นนางมองเจ้าอยู่นะ”

	 “ข้าไม่ต้องการลูกสาวของฮาเกน” เขาเกือบแตะตัวนางแล้วก่อนจะ 

เปลีย่นใจ “อาชา ไดเ้วลาไปแลว้นะ โมตเคลนิคอืสิง่เดยีวทีเ่หนีย่วรัง้กระแสนำ้ 

ไว ้ ถ้าเรายังอยู่ที่นี่ต่อไป พวกชาวเหนือจะฆ่าเราหมดทุกคน ท่านก็รู้นี่”

	 “เจ้าอยากให้ข้าหนีรึ”

	 “ข้าอยากให้ท่านมีชีวิตรอด ข้ารักท่าน”

 ไม่ใช่หรอก นางคิด เจ้ารักเด็กสาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสักคนที่มีชีวิตอยู ่

ในหัวของเจ้าเท่านั้น เด็กสาวผู้หวาดกลัวที่ต้องการให้เจ้าคุ้มครอง “ข้าไม่ได้ 

รักเจ้า” นางพูดตรง ๆ “และข้าก็จะไม่หนี”

	 “ทีน่ีม่อีะไรใหเ้จา้ยดึเหนีย่วไวแ้นน่เสยีเหลอืเกนิ นอกจากตน้สน โคลน  

แล้วก็ศัตรู เรามีเรือนะ ลงเรือจากไปกับข้าเถอะ แล้วเราจะสร้างชีวิตใหม่ 

กันในทะเล”

	 “ในฐานะโจรสลัดรึ” นั่นเกือบจะล่อใจนางได้ทีเดียว ปล่อยให้พวก 

หมาป่าเอาพงไพรมืดทึมของพวกมันกลับคืนไป แล้วยึดท้องทะเลโล่งกลับมา

	 “ในฐานะพอ่ค้า” เขายนืกราน “เราจะเดนิทางไปตะวนัออกเหมอืนอยา่งที ่

นัยน์ตากาทำ แต่เราจะกลับมาพร้อมผ้าไหมกับเครื่องเทศ แทนที่จะเป็นเขา 

มังกร เดินทางไปทะเลหยกสักครั้ง แล้วเราก็จะร่ำรวยดั่งทวยเทพ เราจะมี 

คฤหาสน์ในโอลด์ทาวน์หรือในนครอิสระสักแห่งก็ได้”

	 “เจ้ากับข้ากับคาร์ลรึ” นางเห็นเขาน่ิวหน้าเม่ือนางเอ่ยช่ือของคาร์ล “ลูกสาว 

ของฮาเกนอาจจะอยากแล่นเรือไปทะเลหยกกับเจ้านะ ข้ายังคงเป็นบุตรสาว 

แห่งคราเคน ที่ของข้าคือ...”

	 “...ที่ไหนรึ ท่านกลับไปที่หมู่เกาะไม่ได้ นอกเสียจากท่านตั้งใจจะยอม 

จำนนต่อลอร์ดสามีของท่าน”

	 อาชาพยายามนึกภาพตัวเองบนเตียงกับเอริค ไอร์ออนเมเกอร์ ถูกร่าง 

ใหญ่หนาของเขากดทับ ต้องทนถูกเขากอด เป็นเขาก็ยังดีกว่าฝีพายแดงหรือ 

ลูคัส คอดด์ มือซ้าย ผู้หักทั่งเคยเป็นชายร่างยักษ์เสียงดังคำราม แข็งแรง 
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น่าเกรงขาม มีความภักดีอย่างแรงกล้า และไร้ซึ่งความหวาดกลัวใด ๆ นั่นก็ 

อาจจะไม่แย่นักหนาหรอก เขาอาจจะตายตอนพยายามทำหน้าที่สามีครั้งแรก 

ก็ได้ นั่นจะทำให้นางเป็นภรรยาม่ายของเอริคแทนที่จะเป็นภรรยาของเอริค  

ซึง่เรือ่งอาจจะดขีึน้ หรอืไมก่แ็ยล่งกวา่เดมิมาก ขึน้อยูก่บัพวกหลานชายของเขา  

และอาของข้าด้วย สุดท้ายแล้ว กระแสลมทั้งหลายก็พัดข้ากลับไปหายูรอน  

“ขา้มตีวัประกนัอยูท่ีฮ่ารล์อว”์ นางเตอืนเขา “แลว้กย็งัมแีหลมมงักรทะเลอกี... 

ถา้ขา้ครอบครองอาณาจกัรของพอ่ขา้ไมไ่ด ้ ทำไมขา้ไมส่รา้งอาณาจกัรของตวัเอง 

ขึ้นมาเล่า” แหลมมังกรทะเลไม่ได้มีคนอาศัยอยู่เบาบางมาตลอดเหมือนอย่าง 

ในตอนนี้ ซากปรักหักพังเก่า ๆ มีให้เห็นท่ามกลางเนินเขากับหนองบึง ซึ่งก็คือ 

ฐานที่มั่นโบราณที่หลงเหลืออยู่ของปฐมบุรุษ และตามที่สูง  ๆ  ก็มีต้นเวียร์วู้ด 

ขึ้นเป็นวงที่พวกเด็ก ๆ แห่งพงไพรทิ้งไว้

	 “เจ้ายึดติดแหลมมังกรทะเลแบบเดียวกับที่ชายจมน้ำยึดเกาะเศษซาก 

เรือเลย มังกรทะเลมีอะไรที่ใครจะอยากได้รึ ที่นั่นไม่มีเหมือง ไม่มีทอง  

ไม่มีเงิน ไม่มีแม้แต่ดีบุกหรือเหล็ก ผืนดินก็เปียกแฉะเกินกว่าจะปลูกข้าวสาลี 

หรือข้าวโพดได้”

 ข้าไม่ได้วางแผนจะปลูกข้าวสาลีหรือข้าวโพดสักหน่อย “ที่นั่นมีอะไรรึ  

ข้าจะบอกให้นะ แนวชายฝั่งยาว ๆ สองแนวไงล่ะ อ่าวเว้านับร้อยที่ซุกซ่อนอยู่  

นากในทะเลสาบ แซลมอนในแม่น้ำ หอยกาบตามริมชายฝั่ง ฝูงแมวน้ำ 

นอกชายฝั่งออกมา ต้นสนสูง ๆ สำหรับต่อเรือ”

	 “แล้วใครจะต่อเรือพวกนั้นรึ ราชินีของข้า ฝ่าบาทจะหาผู้ใต้ปกครอง 

สำหรับอาณาจักรนั่นจากที่ไหน ถ้าพวกชาวเหนือยอมให้ท่านครองที่นั่น หรือ 

ท่านตั้งใจจะปกครองอาณาจักรแห่งแมวน้ำกับนากล่ะ”

	 นางหวัเราะเศรา้ ๆ “นากอาจจะปกครองงา่ยกวา่คน ขา้ยอมใหใ้นขอ้นัน้  

ส่วนแมวน้ำก็ฉลาดกว่า ไม่หรอก เจ้าอาจพูดถูกแล้วละ หนทางที่ดีที่สุด 

ของข้าน่าจะยังคงเป็นการกลับไปที่ไพค์ คนที่ฮาร์ลอว์จะยินดีต้อนรับการ 

กลับไปของข้า ที่ไพค์ด้วย ส่วนยูรอนก็หามิตรไม่ได้เลยที่แบล็กไทด์ตอนที่เขา 

สังหารลอร์ดเบเลอร์ ข้าอาจไปตามหาอาแอรอน แล้วรวมพลที่หมู่เกาะนั่นได้” 

ไม่เคยมีใครพบเห็นผมเปียกนับแต่พิธีเลือกตั้งพระราชา แต่กลุ่มผู้จมน้ำ 
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ของเขาอ้างว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่ที่เกรตวิค และไม่นานก็จะโผล่มาอ้อนวอน 

ต่อเทพจมน้ำให้นำความพิโรธมาสู่นัยน์ตากากับบริวาร

	 “ผู้หักทั่งก็กำลังตามหาผมเปียกเหมือนกัน เขากำลังไล่ล่าพวกผู้จมน้ำ 

อยู่ เบรอน แบล็กไทด์ ตาบอดถูกจับไปสอบสวน แม้แต่เกรย์กัลล์ผู้เฒ่าก็ยัง 

ถูกตีตรวนเลย แล้วท่านจะตามหานักบวชผู้นั้นได้อย่างไรในเมื่อคนทั้งหมด 

ของยูรอนยังหาไม่พบ”

	 “เขามีสายเลือดเดียวกับข้า เป็นน้องชายของพ่อข้า” นั่นเป็นคำตอบที่ 

ไร้น้ำหนักนัก และอาชาก็รู้ดี

	 “ท่านรู้มั้ยว่าข้าคิดยังไง”

	 “ข้าสงสัยว่ากำลังจะได้รู้นี่แหละ”

	 “ข้าคิดว่าผมเปียกตายไปแล้ว คิดว่านัยน์ตากาปาดคอเขา ที่ไอร์ออน- 

เมเกอรอ์อกตามหาเขากแ็คเ่พือ่ทำใหเ้ราเชือ่วา่นกับวชนัน่หนไีปได้ ยรูอนกลวัจะ 

ถูกมองว่าเป็นผู้สังหารญาติตัวเอง”

	 “อย่าให้อาข้าได้ยินเจ้าพูดแบบนั้นเชียว บอกนัยน์ตากาว่าเขากลัวการ 

สังหารญาติ แล้วเขาก็จะฆ่าลูกชายสักคนของตัวเองเพียงเพ่ือพิสูจน์ว่าเจ้าพูดผิด”  

อาชารู้สึกแทบสร่างเมาแล้วเมื่อถึงตอนนั้น ทริสติเฟอร ์ บอตลีย์ ส่งผลต่อนาง 

เช่นนี้

	 “ถึงท่านจะตามหาอาผมเปียกของท่านพบ ท่านทั้งสองก็จะทำไม่สำเร็จ 

หรอก พวกท่านทั้งคู ่ เข้าร่วม พิธีเลือกตั้งพระราชา เพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่า 

พธินีัน้จดัขึน้โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายเหมอืนอยา่งทีท่อรก์อนอา้งไมไ่ด้ ทา่นถกู 

กฎหมายทกุขอ้ของทวยเทพและมนษุยผ์กูมดักบัผลการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ทา่น...”

	 อาชาขมวดคิ้ว “รอก่อน ทอร์กอนรึ ทอร์กอนไหน”

	 “ทอร์กอนผู้มาสาย”

	 “เขาเปน็พระราชาในยคุแหง่วรีบรุษุ” นางนกึออกเกีย่วกบัเขาเพยีงเทา่นัน้  

ส่วนที่เหลือนั้นแทบไม่รู้เลย “เขาทำไมรึ”

	 “ทอร์กอน เกรยไ์อรอ์อน เปน็บตุรชายคนโตของพระราชา แตพ่ระราชา 

กแ็กช่ราและทอรก์อนกก็ระวนกระวายไมเ่ปน็สขุ ตามเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้ ตอนที ่

พอบดิาของเขาเสยีชวีติ เขากำลงัออกไปปลน้ตามแมน่ำ้แมนเดอรจ์ากฐานทีม่ัน่ 



32

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

ของเขาบนโล่เทา พวกน้องชายของเขาไม่ได้ส่งข่าวไปให้รู้แต่กลับรีบจัดพิธี 

เลอืกตัง้พระราชา โดยคดิวา่หนึง่ในพวกเขาจะไดร้บัเลอืกใหส้วมมงกฎุไมล้อยนำ้  

แต่ว่าพวกนายเรือและพระราชากลับเลือกอูร์รากอนพ่ีชายผู้แสนดีข้ึนปกครองแทน  

สิ่งแรกที่พระราชาองค์ใหม่ทำคือสั่งปลิดชีพลูกชายทุกคนของพระราชาองค์เก่า  

พวกนัน้กเ็ลยถกูประหาร หลงัจากนัน้คนจงึเรยีกเขาวา่ พีช่ายชาตชิัว่ ถงึแมว้า่ 

ความจรงิแลว้เขาจะไมใ่ชญ่าตพิีน่อ้งของพวกนัน้เลยกต็าม เขาปกครองอยูเ่กอืบ 

สองปี”

	 อาชาจำได้แล้วตอนนี้ “ทอร์กอนกลับมาบ้าน...”

	 “...แล้วบอกว่าพิธีเลือกตั้งพระราชานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเขา 

ไมไ่ด้อยู่ท่ีน่ันเพ่ืออ้างสิทธ์ิ ตอนน้ันเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าพ่ีชายชาติช่ัวน่ะท้ังโหดร้าย 

และอำมหิต เขามีสหายเพียงน้อยนิดเหลืออยู่บนหมู่เกาะ พวกนักบวชประณามเขา  

พวกลอรด์ลกุขึน้มาตอ่ตา้นเขา แลว้พวกนายเรอืของเขาเองกห็ัน่รา่งเขาเปน็ชิน้ ๆ  

ทอร์กอนผู้มาสายจึงได้ขึ้นเป็นพระราชาและปกครองอยู่นานสี่สิบปี”

	 อาชาจับหูท้ังสองข้างของทริส บอตลีย์ แล้วจูบปากเขาเต็ม ๆ เขาหน้าแดง 

และหายใจหอบเมื่อนางปล่อยมือจากเขา “นั่นอะไรน่ะ” เขาถาม

	 “เรยีกว่าจูบไงล่ะ เอาคนโง่อย่างข้าไปถ่วงน้ำทีเถอะ ทริส ข้าน่าจะจำได้...”  

จู่ ๆ  นางก็หยุดชะงัก เม่ือทริสพยายามจะพูด นางก็ส่งเสียงจุ๊ให้เขาเงียบและ 

เงี่ยหูฟัง “นั่นเสียงแตรศึกนี่ ฮาเกน” นางนึกถึงสามีของตนเป็นอันดับแรก  

เอริค ไอร์ออนเมเกอร์ จะอุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่เพื่ออ้างสิทธิ์ในตัวภรรยา 

ผู้เอาแต่ใจตัวเชียวหรือ “สุดท้ายแล้วเทพจมน้ำก็รักข้า ข้ากำลังนึกสงสัยอยู่ 

นีเ่องวา่จะทำอะไรด ี แลว้ทา่นกส็ง่ศตัรมูาใหข้า้สู”้ อาชาลกุขึน้ยนืแลว้ดนัมดีของ 

ตนกลับเข้าฝักอย่างแรง “การศึกมาหาเราถึงที่แล้ว”

	 กวา่จะไปถงึลานปราสาท นางกว็ิง่เหยาะ  ๆแลว้ โดยมทีรสิไลต่ามหลงัมา  

แต่กระนั้นนางก็ยังไปถึงช้าเกินไป การต่อสู้จบสิ้นลงแล้ว อาชาพบชาวเหนือ 

สองคนกำลังหลั่งเลือดอยู่ตรงกำแพงด้านทิศตะวันออก ไม่ไกลจากประตูหลัง  

ลอร์เรนขวานยาว, ฮาร์ลหกนิ้วเท้า และกริมทังก์ ยืนค้ำร่างพวกนั้นอยู่  

“ครอมม์กับฮาเกนเห็นพวกมันปีนข้ามกำแพงมา” กริมทังก์อธิบาย

	 “แค่สองคนนี้รึ” อาชาถาม 
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	 “หา้ เราฆ่าไปสองก่อนท่ีพวกมันจะข้ามมาได้ ฮาร์ลสังหารอีกคนท่ีทางเดิน 

บนกำแพง เจ้าสองคนนี่เข้ามาถึงลาน”

	 หนึง่ในนัน้ตายแลว้ เลอืดกบัสมองแหง้กรงัอยูบ่นขวานยาวของลอรเ์รน  

แต่คนที่สองยังคงหายใจรวยริน แม้หอกของกริมทังก์จะตรึงเขาไว้กับพื้น  

จมกองเลือดที่กำลังแผ่กระจายออก  ทั้งสองสวมเสื้อเกราะหนังเคี่ยว  

ผ้าคลุมไหล่ลายด่างสีน้ำตาล เขียว และดำ ศีรษะและไหล่มีกิ่งไม้ ใบไม้  

และพุ่มไม้เย็บติดอยู่ทั่ว

	 “เจ้าเป็นใคร” อาชาถามชายที่บาดเจ็บ

	 “ฟลินต์คนหนึ่ง เจ้าล่ะเป็นใคร”

	 “อาชาแห่งตระกูลเกรย์จอย นี่คือปราสาทของข้า”

	 “ดปีวูด้เปน็ปราสาทของกัลบาร์ต โกลเวอร์ ไม่ใช่บ้านของพวกปลาหมึก”

	 “ยังมีพวกเจ้าอีกมั้ย” อาชาถาม เมื่อเขาไม่ตอบ นางจึงคว้าหอกของ 

กริมทังก์แล้วหมุนบิด ชายชาวเหนือร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด ขณะที่เลือด 

ไหลทะลักออกจากบาดแผลอีก “เจ้ามีธุระอะไรที่นี่”

	 “ท่านหญิง” เขาบอกขณะตัวสั่นกระตุก “ทวยเทพ หยุดที เรามาหา 

ท่านหญิง มาช่วยชีวิตนาง พวกเรามีแค่ห้าคน”

	 อาชามองลงไปในดวงตาของเขา เมื่อนางเห็นความเท็จในนั้น นางก็ทิ้ง 

น้ำหนักลงบนหอกแล้วบิด “มีอีกเท่าไหร่” นางถาม “บอกข้ามา ไม่งั้นข้าจะ 

ทำให้เจ้าตายช้า ๆ จนฟ้าสางทีเดียว”

	 “เยอะ” เขาสะอื้นตอบออกมาในที่สุด แทรกระหว่างเสียงแผดร้อง  

“เป็นพัน ๆ สามพัน สี่...อ๊ากกกก...ได้โปรด...”

	 นางกระชากหอกออกจากรา่งเขา แลว้จบัสองมอืแทงทะลลุำคอโปป้ดนัน่  

เมสเตอร์ของกัลบาร์ต โกลเวอร์ เคยอ้างไว้ว่าพวกชนเผ่าบนภูเขาชอบทะเลาะ 

ววิาทกนัจนไมอ่าจรวมกลุม่กนัไดโ้ดยไมม่พีวกสตารค์สกัคนเปน็ผูน้ำ เขาอาจจะ 

ไม่ได้โกหก เขาอาจแค่เข้าใจผิด นางได้เรียนรู้แล้วว่า  นั่น  ให้รสชาติอย่างไร 

ทีพ่ธิเีลอืกตัง้พระราชาของผูเ้ปน็อา “หา้คนนีถ้กูสง่มาเปดิประตขูองเรากอ่นการ 

โจมตีหลัก” นางเอ่ยขึ้น “ลอร์เรน, ฮาร์ล ไปเอาตัวท่านหญิงโกลเวอร์กับ 

เมสเตอร์ของนางมาพบข้า”



34

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร ์ต ิน

	 “แบบสมประกอบหรือโชกเลือด” ลอร์เรนขวานยาวถาม

	 “แบบสมประกอบและไม่ถูกทำร้ายใด  ๆ กริมทังก์ ขึ้นไปที่หอคอย 

ชั่วช้านั่น แล้วบอกครอมม์กับฮาเกนให้คอยจับตาสังเกตให้ดี ถ้าพวกเขาเห็น 

แม้แต่กระต่ายป่าสักตัว ข้าก็ต้องการจะรู้”

	 ไมน่านลานปราสาทของดปีวูด้กเ็ตม็ไปดว้ยผูค้นทีห่วาดกลวั คนของนาง 

กำลังพยายามสวมชุดเกราะ หรือไม่ก็ปีนขึ้นไปยังทางเดินบนกำแพง ชาวบ้าน 

ในปกครองของกัลบาร์ต โกลเวอร์  มองดูด้วยใบหน้าตื่นตระหนก พลาง 

กระซิบกระซาบกัน พ่อบ้านของโกลเวอร์ต้องถูกหามขึ้นมาจากห้องใต้ดิน  

เนือ่งจากเขาเสยีขาไปขา้งหนึง่ตอนทีอ่าชายดึปราสาท เมสเตอรป์ระทว้งเสยีงดงั 

จนกระทั่งลอร์เรนเอากำปั้นหุ้มเกราะโซ่ถักกระแทกใบหน้าเขาอย่างแรง  

ทา่นหญงิโกลเวอรโ์ผลอ่อกมาจากปา่ศกัดิส์ทิธิโ์ดยเกาะแขนสาวใชม้า “ขา้เตอืน 

ท่านแล้วว่าวันนี้จะมาถึง ท่านหญิงของข้า” นางเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นศพบนพื้น

	 เมสเตอร์ดันตัวมาข้างหน้า เลือดหยดลงมาจากจมูกหัก “ท่านหญิง 

อาชา ข้าขอร้องละ เอาธงของท่านลง แล้วให้ข้าต่อรองขอชีวิตท่านเถอะ ท่าน 

ใช้งานพวกเราอย่างยุติธรรมและมีเกียรติ ข้าจะบอกพวกเขาอย่างนั้น”

	 “เราจะแลกตวัทา่นกบัพวกเด็ก ๆ” ดวงตาของซเีบลล์ โกลเวอร ์ แดงกำ่  

จากน้ำตาและค่ำคืนที่นอนไม่หลับ “กาเวนอายุสี่ขวบแล้วตอนนี้ ข้าไม่ได้ 

อยู่กับเขาตอนวันครบรอบวันตั้งชื่อ แล้วก็ลูกสาวตัวน้อยของข้า...คืนลูก  ๆ ข้า 

มาเถอะ แล้วจะไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับท่านและคนของท่านด้วย”

	 คำพูดส่วนสุดท้ายคือคำลวง อาชารู้ นาง  อาจถูกนำไปแลกเปลี่ยน 

ตัวประกัน ส่งลงเรือกลับหมู่เกาะเหล็ก สู่อ้อมแขนที่รักใคร่ของสามี พวก 

ลูกพ่ีลูกน้องของนางจะถูกไถ่ตัวด้วย เช่นเดียวกับทริส บอตลีย์ และคนอ่ืน ๆ  

อีกเล็กน้อยในคณะของนาง พวกที่มีญาติซึ่งมีเงินทองมากพอจะซื้อตัวพวกเขา 

กลับคืน ส่วนพวกที่เหลือจะพบคมขวาน ห่วงแขวนคอ หรือไม่ก็ผากำแพง  

แต่ถึงอย่างงั้น พวกเขาก็มีสิทธิ์เลือก

	 อาชาปนีขึน้ไปบนถงัไมเ้พือ่ทีท่กุคนจะไดม้องเหน็นาง “พวกหมาปา่กำลงั 

แยกเขี้ยวบุกมาโจมตีเรา พวกมันจะมาถึงประตูของเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  

เราควรโยนหอกกับขวานทิ้ง แล้วอ้อนวอนให้พวกนั้นไว้ชีวิตเรามั้ย”
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	 “ไม่” คาร์ลสาวน้อยชักดาบของเขาออกมา “ไม่” ลอร์เรนขวานยาวพูดตาม  

“ไม่” รอล์ฟคนแคระตะโกนลั่น เขาเป็นชายตัวใหญ่เหมือนหมี สูงกว่าบรรดา 

ลูกน้องทั้งหมดของนางหนึ่งช่วงศีรษะ “ไม่มีวัน” แล้วเสียงเขาของฮาเกน 

ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากที่สูง ก้องกังวานไปทั่วลานปราสาท

 “อาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้” เขาศึกร้องต่ำติดกันยาว เป็นเสียงซึ่งทำให้ 

เลือดแข็งตัว อาชาเริ่มเกลียดเสียงเขาศึกแล้ว ที่โอลด์วิค เขานรกของอานาง 

ได้เป่าท่วงทำนองแห่งมรณะจนนางเก็บไปฝัน และตอนนี้ฮาเกนก็กำลังส่งเสียง 

ที่อาจบ่งบอกถึงชั่วโมงสุดท้ายของนางบนโลกนี ้ ถ้าข้าจะต้องตาย ข้าก็จะตาย 

พร้อมขวานในมือและคำสาปแช่งบนริมฝีปาก

	 “ไปที่กำแพง” อาชา เกรย์จอย บอกลูกน้อง นางหันเท้ามุ่งหน้าไปยัง 

หอคอยสังเกตการณ์ โดยมีทริส บอตลีย์ ตามหลังไปติด ๆ 

	 หอคอยสังเกตการณ์ไม้คือสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดทางด้านนี้ของภูเขา  

มันเหยียดสูงขึ้นไปยี่สิบฟุตเหนือเหล่าต้นสนพิทักษ์และสนทหารที่ใหญ่ที่สุด 

ในผืนป่าโดยรอบ “นั่นไง นายเรือ” ครอมม์บอกเมื่อนางไปถึงยอด อาชา 

เห็นแต่ต้นไม้และเงามืด เนินเขาที่มีแสงจันทร์สาดส่องและยอดเขามีหิมะ 

ปกคลมุไกลออกไป จากนัน้นางกต็ระหนกัไดว้า่ตน้ไมก้ำลงัคบืคลานใกลเ้ขา้มา  

“โอโฮ่” นางหัวเราะ “แพะภูเขาพวกน้ีเอาก่ิงสนมาห่มเป็นผ้าคลุมไหล่สินะ” ต้นไม้ 

ในปา่กำลงัขยบัเคลือ่น คบืคลานมายงัปราสาทเหมอืนกระแสนำ้สเีขยีวทีไ่หลมา 

ช้า  ๆ นางนึกย้อนไปถึงนิทานที่นางเคยฟังสมัยยังเด็ก เกี่ยวกับเด็ก  ๆ  แห่ง 

พงไพร และการศึกของพวกนั้นกับปฐมบุรุษ เมื่อผู้ล่วงรู้แห่งพงไพรเปลี่ยน 

ต้นไม้ให้กลายเป็นนักรบ

	 “เราสู้กับคนมากขนาดนั้นไม่ได้หรอก” ทริส บอตลีย์ เอ่ยขึ้น

	 “เราสู้ได้มากเท่าที่จะมีมา ไอ้ลูกหมา” ครอมม์ยืนกราน “ยิ่งมีมาก 

เท่าไร เราก็จะยิ่งมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์เท่านั้น ผู้คนจะขับลำนำถึงพวกเรา”

 ใช่ แต่พวกเขาจะขับขานถึงความกล้าหาญของเจ้าหรือความโง่เขลา 

ของข้ากันล่ะ ทะเลอยู่ห่างไปไกลห้าโยชน์ การปักหลักต่อสู้อยู่หลังคูลึกและ 

กำแพงไม้ของดีปวู้ดจะเป็นการดีกว่าหรือเปล่า  กำแพงไม้ของดีปวู้ดแทบ 

ไม่ช่วยอะไรพวกโกลเวอร์เลยตอนท่ีข้าบุกยึดปราสาท นางเตือนตนเอง แล้วทำไม 
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มันถึงจะช่วยข้าได้ดีไปกว่านั้นเล่า

	 “พอถึงพรุ่งนี้เราก็จะได้กินเลี้ยงใต้ทะเลแล้ว” ครอมม์ลูบขวานราวกับ 

ทนรอไม่ไหว

	 ฮาเกนลดเขาลง “ถ้าเราตายทั้ง  ๆ  ที่ตีนแห้ง แล้วเราจะหาทางไปยัง 

ท้องพระโรงชุ่มน้ำของเทพจมน้ำได้ยังไง”

	 “ผนืป่าท่ีน่ีมีลำธารสายเล็ก  ๆ เต็มไปหมด” ครอมม์รับรองกับเขา “ทุกสาย 

ไหลไปสู่แม่น้ำ และแม่น้ำทุกสายก็ไหลไปสู่ทะเล”

	 อาชายังไม่พร้อมที่จะตาย ไม่ใช่ที่นี่ ยังก่อน “ชายผู้มีชีวิตอยู่หาทะเล 

ได้ง่ายกว่าชายที่ตายไปแล้ว ปล่อยให้พวกหมาป่ายึดป่าที่น่าหดหู่นี่ไปเถอะ  

เราจะไปที่เรือกัน”

	 นางสงสัยว่าใครเป็นผู้บัญชาการศัตรูของนาง ถ้าเป็นข้าละก็ ข้าจะ 

ยึดแนวชายหาดแล้วเผาเรือยาวของเราให้วอดไปเสียก่อนจะโจมตีดีปวู้ด  

แตพ่วกหมาป่าจะพบว่าการทำเช่นน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย ไม่เลยถ้าไม่มีเรือยาวเป็นของ 

ตวัเอง อาชาไม่เคยนำเรือข้ึนหาดจำนวนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของท่ีมี อีกคร่ึงหน่ึงน้ัน 

ลอยลำปลอดภัยอยู่ในทะเล พร้อมคำสั่งให้ชักใบเรือขึ้นเพื่อเดินทางไปแหลม 

มงักรทะเลหากชาวเหนือยดึชายหาดได้ “ฮาเกน จงเปา่เขาใหผ้นืปา่สัน่สะเทอืน  

ทริส สวมเกราะโซ่ถักสักหน่อยซิ ถึงเวลาที่เจ้าจะลองใช้ดาบแสนสวยของเจ้า 

แล้ว” เมื่อนางเห็นว่าเขาหน้าซีดเพียงใด นางก็หยิกแก้มเขา “สาดเลือด 

ใหก้ระจายไปบนดวงจนัทรก์บัขา้ส ิ แลว้ขา้สญัญาวา่จะจบูเจา้ทกุครัง้ทีเ่จา้ฆา่เลย”

	 “ราชินีของข้า” ทริสติเฟอร์พูด “เรามีกำแพงอยู่ที่นี่ แต่ถ้าเราไปถึง 

ทะเลแล้วพบว่าพวกหมาป่ายึดเรือของเรา หรือขับไล่พวกมันไปแล้วล่ะ...”

	 “...เราก็ตาย” นางจบประโยคให้อย่างเริงร่า “แต่อย่างน้อยเราก็จะตาย 

ทั้งเท้าเปียก ชาวเกาะเหล็กสู้ได้ดีกว่าเมื่อมีน้ำทะเลสาดกระเซ็นใส่รูจมูก และ 

มีเสียงคลื่นอยู่เบื้องหลัง”

	 ฮาเกนเป่าเขาสามครั้งสั้น ๆ ติดต่อกัน อันเป็นสัญญาณที่จะส่งชาวเกาะ 

เหล็กกลับไปที่เรือ จากเบื้องล่างมีเสียงตะโกนโหวกเหวก เสียงหอกและดาบ 

กระทบกนั เสยีงมา้รอ้งแหลม มีม้าน้อยเกนิไป คนขีก่น็อ้ยเกนิไป อาชามุง่หนา้ 

ไปยงับนัได ในลานปราสาท นางพบคารล์สาวนอ้ยกำลงัรอนางอยูพ่รอ้มนางมา้ 
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สีเกาลัด หมวกเกราะศึก และขวานซัดของนาง ชาวเกาะเหล็กกำลังนำม้า 

ออกจากโรงม้าของกัลบาร์ต โกลเวอร์

 “เสากระทุ้ง!” เสียงหนึ่งตะโกนลงมาจากกำแพง “พวกมันมีเสากระทุ้ง 

มาด้วย!”

	 “ประตูไหน” อาชาถามขณะขึ้นขี่ม้า

	 “ทางเหนือ!” จากนอกกำแพงไม้ที่มีมอสส์ปกคลุมของดีปวู้ด จู่  ๆ  ก็มี 

เสียงแตรดังขึ้น

 แตรรึ พวกหมาป่าใช้แตรด้วยรึ ผิดไปแล้วแน่  ๆ แต่อาชาไม่มีเวลาครุ่นคิด  

“เปดิประตดูา้นทศิใต”้ นางออกคำสัง่ ขณะเดยีวกบัทีป่ระตทูศิเหนอืสัน่สะเทอืน 

ดว้ยแรงกระแทกของเสากระทุง้ นางดงึขวานซดัดา้มสัน้ออกจากเขม็ขดัพาดไหล่  

“โมงยามแห่งนกฮูกหนีจากไปแล้ว พี่น้องของข้า บัดนี้คือโมงยามแห่งหอก  

ดาบ และขวาน จัดกระบวนแถว เราจะกลับบ้านกัน”

	 เสียงร้องคำรามว่า  “บ้าน!”  และ  “อาชา!”  ดังออกมาจากลำคอนับร้อย  

ทรสิ บอตลยี ์ ควบมา้หนุม่ตวัสงูขนดา่งมาอยูข่า้ง  ๆนาง ในลานปราสาทคนของ 

นางขยับใกล้เข้าหากัน และยกโล่กับหอกขึ้นมา คาร์ลสาวน้อยซึ่งขี่ม้าไม่แข็ง  

ไปประจำตำแหนง่อยูร่ะหวา่งกรมิทงักก์บัลอรเ์รนขวานยาว ขณะทีฮ่าเกนตะกาย 

ลงบันไดหอคอยสังเกตการณ์ ลูกธนูของหมาป่าตัวหนึ่งก็ปักเข้าที่ช่องท้องและ 

ทำใหเ้ขาลม้คะมำหวัทิม่ลงพืน้ ลกูสาวของเขาวิง่ไปหาพลางกรดีรอ้งลัน่ “ไปพา 

นางมา” อาชาสั่ง นี่ไม่ใช่เวลาจะร้องไห้เศร้าโศก รอล์ฟคนแคระฉุดเด็กสาว 

ขึ้นบนหลังม้าของเขา ผมสีแดงของนางปลิวสยาย อาชาได้ยินเสียงประตู 

ทางทิศเหนือส่งเสียงครางขณะที่เสากระทุ้งพุ่งกระแทกใส่อีกครั้ง เราอาจต้องสู ้

กบัพวกนัน้เพือ่ตดัฝา่ทางออกไป นางนึก ขณะทีป่ระตทูศิใตเ้ปดิผลวัะออกกวา้ง 

ตรงหน้า ทางโล่งสะดวก แต่อีกนานแค่ไหนล่ะ

	 “ไปได้!” อาชากระแทกส้นเท้ากับสีข้างม้า

	 ทั้งคนและม้ากำลังวิ่งเหยาะ ๆ  ตอนที่พวกนางไปถึงต้นไม้ที่อีกฟากของ 

ทุ่งหญ้าเฉอะแฉะ ที่ซึ่งต้นข้าวสาลีฤดูหนาวที่เพิ่งงอกและตายไปกำลังเน่าอยู่ 

ใต้แสงจันทร์ อาชาคุมให้ชายบนหลังม้าเป็นกองระวังหลัง เพื่อคอยต้อนให้ 

พวกที่รั้งท้ายอยู่เคลื่อนไป และดูไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ต้นสนทหาร 
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สงูใหญแ่ละตน้โอก๊โบราณหงกิงอหอ้มลอ้มบบีอดัรอบตวัพวกนาง ดปีวูด้ไดร้บั 

การตั้งชื่ออย่างเหมาะเจาะนัก พวกต้นไม้ทั้งใหญ่โตและดำทะมึน ดูข่มขวัญ 

อยา่งบอกไมถ่กู กิง่กา้นของมนัรอ้ยกระหวดัรดัเกีย่วกนั และสง่เสยีงเอีย๊ดอา๊ด 

ทุกครั้งที่สายลมพัดมา ส่วนกิ่งที่อยู่สูงก็เกาข่วนผิวดวงจันทร์ ยิ่งเราไปให้พ้น 

จากที่นี่เร็วเท่าไร ข้าก็จะยิ่งชอบใจมากขึ้นเท่านั้น อาชานึก ต้นไม้เกลียดชัง 

พวกเราทั้งหมด เกลียดลึกลงไปถึงหัวใจทำด้วยไม้ของพวกมันเลย

	 พวกนางมุง่หนา้ตอ่ไปทางใตแ้ละตะวนัตกเฉยีงใต้ จนกระทัง่หอคอยไม ้

แห่งดีปวู้ดมอตต์ลับสายตาไป และเสียงแตรก็ถูกผืนป่ากลืนหาย พวกหมาป่า 

ยึดปราสาทของพวกมันคืนได้แล้ว นางคิด บางทีมันอาจจะยินดีปล่อยเราไป 

ก็ได้

	 ทรสิ บอตลยี ์ ขีม่า้เหยาะ ๆ มาอยูข่า้งนาง “เราไปผดิทางแลว้” เขาบอก  

แลว้ชีไ้ปยงัดวงจนัทรข์ณะทีม่นัโผลท่ะลกุิง่ไมค้รึม้เหนอืศรีษะ “เราตอ้งเลีย้วไป 

ทางเหนือ ไปหาเรือ”

	 “ตะวันตกก่อน” อาชายืนกราน “ไปทางตะวันตกจนกว่าพระอาทิตย์จะข้ึน  

จากนั้นค่อยไปทางเหนือ” นางหันไปหารอล์ฟคนแคระกับร็อกกอนเคราสนิม  

นักขี่ที่เก่งที่สุดของนาง “ออกไปสอดแนมล่วงหน้าดูให้แน่ใจว่าทางโล่งสะดวก  

ข้าไม่อยากเจอเรื่องไม่คาดฝันตอนที่เราไปถึงชายฝั่ง ถ้าเจ้าเจอพวกหมาป่าเข้า  

ก็จงขี่ม้ากลับมาแจ้งข้า”

	 “แน่นอน” ร็อกกอนให้สัญญาผ่านเคราแดงดกหนาของเขา

	 หลงัจากพลสอดแนมหายลับไปในดงไม้ ชาวเกาะเหล็กท่ีเหลือก็เดินทางตอ่  

แตเ่ปน็ไปอยา่งเชือ่งชา้ ตน้ไมซ้กุซอ่นดวงจนัทรแ์ละดวงดาวจากสายตาพวกนาง  

และพืน้ปา่ใตเ้ทา้กด็ำทะมนึและอนัตรายไมน่า่ไวใ้จ กอ่นทีพ่วกนางจะไปไดไ้กล 

ครึ่งไมล์ นางม้าของเควนตันลูกพี่ลูกน้องของนางก็เซคะมำตกหลุมจนขาหน้า 

หกั เควนตนัจำตอ้งปาดคอมนัเพือ่ใหม้นัหยดุรอ้งโหยหวน “เรานา่จะทำคบไฟ”  

ทริสรบเร้า

	 “ไฟจะนำพวกชาวเหนอืมาโจมตเีรา” อาชาสบถออกมาเบา ๆ พลางสงสยั 

ว่านางทำพลาดหรือไม่ที่ออกจากปราสาทมา ไม่หรอก หากเราอยู่สู้ เราคงจะ 

ตายกนัหมดแลว้ตอนนี้ แตก่ารมะงมุมะงาหราฝา่ความมดืกไ็รป้ระโยชนเ์ชน่กนั  
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พวกต้นไม้จะฆ่าพวกเราหมดถ้ามันทำได้ละก็ นางถอดหมวกเกราะออกแล้ว 

เสยผมชุ่มเหงื่อให้พ้นใบหน้า “อีกสองสามชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้ว เรา 

จะหยุดพักกันที่นี่จนกว่าฟ้าจะสาง”

	 ปรากฏวา่การหยดุเดนินัน้เปน็เรือ่งงา่ย แตก่ารพกัผอ่นกลบัเปน็เรือ่งยาก  

ไม่มีใครนอนหลับ ไม่แม้แต่เดลตาปรือ ฝีพายที่ขึ้นชื่อว่าชอบงีบหลับระหว่าง 

กรรเชียงเรือ บางคนส่งถุงหนังใส่เหล้าแอ๊ปเป้ิลของกัลบาร์ต โกลเวอร์ เวียนกันไป 

เพื่อแบ่งกันดื่ม พวกที่เอาอาหารมาก็แบ่งให้พวกที่ไม่ได้เอามา ส่วนชายขี่ม้า 

ก็ให้อาหารและน้ำแก่ม้าของตน เควนตัน เกรย์จอย ลูกพี่ลูกน้องของนาง 

ส่งชายสามรายขึ้นไปบนต้นไม ้ เพื่อเฝ้าสังเกตว่ามีแสงคบไฟใด ๆ ในป่าหรือไม่  

ครอมม์ลับขวานของตน ส่วนคาร์ลสาวน้อยก็ลับดาบ พวกม้าเล็มหญ้าและ 

วัชพืชไร้ชีวิตแห้งกรอบสีน้ำตาล ลูกสาวผมแดงของฮาเกนคว้ามือของทริส  

บอตลยี ์ เพือ่ดงึเขาเขา้ไปในดงไม ้ เมือ่เขาปฏเิสธ นางกเ็ขา้ไปกบัฮารล์หกนิว้เทา้ 

แทน

 ถ้าข้าทำแบบนั้นได้บ้างก็ดี การทอดกายไปในอ้อมแขนของคาร์ลเป็น 

ครั้งสุดท้ายคงจะหอมหวานมิใช่น้อย อาชารู้สึกสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมาในช่องท้อง  

นางจะได้สัมผัสดาดฟ้า  ลมดำ ใต้ฝ่าเท้าอีกครั้งไหม และถ้าได้ นางจะแล่นเรือ 

ไปที่ใด หมู่เกาะปิดตายสำหรับข้าแล้ว นอกจากว่าข้าตั้งใจจะคุกเข่า อ้าขา  

และทนเผชิญอ้อมกอดของเอริค ไอร์ออนเมเกอร์ แล้วก็ไม่น่ามีเมืองท่าใด 

ในเวสเทอรอสที่จะต้อนรับบุตรสาวของคราเคนด้วย นางอาจเปลี่ยนเรือเป็น 

เรือค้าขายก็ได้อย่างท่ีทริสดูเหมือนจะต้องการ หรือไม่ก็เดินทางไปยังสเต็ปสโตนส์  

แล้วเข้าร่วมกับพวกโจรสลัดที่นั่น หรือไม่ก็...

	 “ข้าส่งชิ้นส่วนของเจ้าชายมาให้พวกเจ้าแต่ละคน” นางพึมพำ

	 คารล์ฉกียิม้ “ขา้อยากไดช้ิน้สว่นของทา่นมากกวา่” เขากระซบิ “สว่นที ่

หอมหวานที่...”

	 มีบางอย่างลอยละลิ่วมาจากพุ่มไม้ แล้วตกลงพร้อมเสียง  ตุบ  เบา  ๆ  

ท่ามกลางกลุ่มของนาง แล้วก็กระเด้งกระดอนไป มันมีรูปร่างกลมดำและ 

เปียกชุ่ม พร้อมเรือนผมยาวที่สะบัดไปมาขณะกลิ้ง เมื่อมันหยุดนิ่งท่ามกลาง 

รากต้นโอ๊ก กริมทังก์ก็เอ่ยขึ้น “รอล์ฟคนแคระไม่สูงเท่าที่เคยแล้ว” เมื่อถึง 
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ตอนนัน้ คนของนางครึง่หนึง่กล็กุขึน้ยนื พลางเอือ้มมอืควา้โล ่ หอก และขวาน  

พวกมนัไมไ่ดจ้ดุคบไฟดว้ยเหมอืนกนั อาชามเีวลาพอจะคิด แลว้พวกมนักร็ูจ้กั 

ผืนป่านี่ดีกว่าที่เราจะรู้ได้ จากนั้นต้นไม้ก็ระเบิดออกรอบพวกนาง และชาย 

ชาวเหนือหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงหอน หมาป่า นางนึก พวกมันหอน 

อย่างกับหมาป่าเวรตะไลเลย เสียงโห่ร้องทำศึกของชาวเหนือ ชาวเกาะเหล็ก 

ของนางแผดเสียงกลับใส่พวกมัน แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น

	 ไมม่นีกัขบัลำนำคนใดจะแตง่บทลำนำถงึการสูร้บนี้ ไมม่เีมสเตอรค์นใด 

จะเขียนบันทึกเรื่องราวลงไปในหนังสืออันเป็นที่รักสักเล่มของนักอ่าน ไม่มี 

ธงใดโบกสะบดั ไมม่เีขาศกึรอ้งครวญ ไมม่ลีอรด์ผูย้ิง่ใหญร่อ้งเรยีกคนของตน 

ที่อยู่รอบตัวให้ฟังคำสั่งสุดท้ายที่ดังกังวาน พวกนางต่อสู้ในความมืดสลัว 

ก่อนรุ่งสาง เงาดำกับเงาดำ สะดุดคะมำเหนือรากไม้และก้อนหิน โคลนและ 

ใบไม้เน่าอยู่ใต้ฝ่าเท้า ชาวเกาะเหล็กสวมชุดเกราะโซ่ถักและเกราะหนังเปื้อน 

คราบเกลือ ขณะที่ชาวเหนือสวมชุดขนเฟอร์และหนังดิบและกิ่งสน ดวงจันทร ์

และดวงดาวมองลงมาดูการต่อสู้ของพวกเขา แสงซีด ๆ ของมันฉายทะลุลงมา  

ผ่านกิ่งไม้แห้งโกร๋นที่พันเกี่ยวกันยุ่งอยู่เหนือศีรษะ

	 ชายคนแรกที่พุ่งเข้าหาอาชา เกรย์จอย ตายแทบเท้านางโดยมีขวานซัด 

ของนางเสียบตรงหว่างตา นั่นทำให้นางมีเวลาหายใจมากพอจะสอดโล่กับท่อน 

แขน “มาหาขา้!” นางตะโกน แตน่างกำลงัเรยีกคนของตวัเองหรอืศตัรู แมแ้ต ่

อาชาเองก็บอกอย่างแน่ใจไม่ได้ ชายชาวเหนือคนหน่ึงพร้อมขวานยืนค้ำตระหง่าน 

อยู่ตรงหน้านาง กวัดแกว่งขวานด้วยสองมือขณะร้องคำรามอย่างโกรธจัด 

ไม่เป็นภาษา อาชายกโล่ขึ้นป้องกันการฟาดฟันของมัน จากนั้นก็ดันตัวเข้าไป 

ใกล้ เพ่ือควักไส้ของมันด้วยกริช มันร้องคำรามด้วยเสียงท่ีต่างออกไปขณะล้มลง  

นางหมุนตัวขวับและพบหมาป่าอีกตัวอยู่ข้างหลัง และฟันหน้าผากของมันตรง 

ใต้หมวกเกราะ ส่วนมันก็เฉือนใต้อกนาง แต่ชุดเกราะโซ่ถักทำให้มันแฉลบไป  

นางจงึแทงปลายกรชิลกึเขา้ไปในลำคอของมนัและปลอ่ยใหม้นันอนจมกองเลอืด 

ตัวเอง มือหนึ่งเอื้อมมาขยุ้มผมนาง แต่เนื่องจากนางไว้ผมสั้น มันจึงจับ 

ไมอ่ยูม่อืพอจะกระชากหวันางใหห้งายไป อาชากระทบืสน้รองเทา้บูต๊ใสก่ลางเทา้ 

ของมัน แล้วสะบัดตัวหลุดเป็นอิสระขณะที่มันแหกปากร้องอย่างเจ็บปวด  
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กว่านางจะหันหน้ากลับไป ชายผู้นั้นก็ล้มลงและกำลังสิ้นใจ โดยยังกำผมของ 

นางไว้เต็มมือ คาร์ลยืนค้ำร่างของมัน ดาบยาวของเขามีเลือดหยด แสงจันทร ์

วาววับอยู่ในดวงตา

	 กริมทังก์กำลังนับจำนวนชาวเหนือขณะที่ฆ่าไป โดยร้องออกมาว่า “สี่”  

ขณะที่คนหนึ่งล้มลงไป แล้วอึดใจหนึ่งหลังจากนั้นก็ “ห้า” พวกม้าร้องแหลม  

เตะถีบ ตาเหลือกขึ้นด้วยความหวาดกลัว และเป็นบ้าไปเพราะการฆ่าฟันและ 

เลอืด...มา้ทกุตวัเวน้แตม่า้หนุม่ตวัโตสดีา่งของทรสิ บอตลยี ์ ทรสินัง่อยูบ่นอาน  

แล้วม้าของเขาก็ชูสองขาหน้าขึ้นและหมุนตัวไปมาขณะที่เขาฟาดดาบไปทั่ว ข้า 

อาจจะติดหนี้จูบเขาสักทีหรือสามทีก่อนที่คืนนี้จะสิ้นสุดลงกระมัง อาชานึก

	 “เจด็” กรมิทงักต์ะโกน แตล่อรเ์รนขวานยาวทีอ่ยูข่า้งเขากลบัลม้แผห่ลา  

ขาขา้งหนึง่บดิงออยูใ่ตล้ำตวั ในขณะทีเ่งามดืยงัโหมเขา้มาเรือ่ย  ๆ เสยีงตะโกน 

ดังมาพร้อมกับเสียงสวบสาบ เรากำลังสู้กับพุ่มไม้ อาชานึกขณะสังหารชาย 

คนหนึ่งที่มีใบไม้อยู่บนตัวมากกว่าต้นไม้ใด  ๆ  โดยรอบเสียอีก นั่นทำให้นาง 

หวัเราะออกมา เสยีงหวัเราะดงึใหห้มาปา่เขา้มาหามากขึน้ และนางกฆ็า่พวกมนั 

ด้วยเช่นกัน พลางนึกสงสัยว่านางควรเริ่มนับจำนวนของตัวเองบ้างหรือไม่ ข้า 

เป็นหญิงที่แต่งงานแล้ว และนี่ก็คือลูกน้อยดูดนมของข้า นางแทงกริชใส่ 

แผน่อกของชาวเหนอืคนหนึง่ ทะลผุา่นขนเฟอร ์ ผา้ขนสตัว ์ และเสือ้เกราะหนงั 

เคี่ยวลงไป ใบหน้าของมันอยู่ใกล้นางเสียจนนางได้กลิ่นลมหายใจเหม็นเปรี้ยว 

ของมัน มือของมันกุมลำคอนางไว้ อาชารู้สึกถึงเหล็กที่ครูดกับกระดูกขณะที่ 

ปลายกริชของนางเลื่อนไถลผ่านซี่โครงไป แล้วชายคนนั้นก็ตัวสั่นกระตุกสิ้นใจ  

เมื่อนางปล่อยมือจากมัน นางก็อ่อนแรงเสียจนเกือบล้มทับ

	 หลังจากนั้น นางก็ยืนหลังชนหลังกับคาร์ล พลางฟังเสียงคำรามฮึดฮัด 

และเสียงสบถสาบานที่ดังอยู่รอบกาย รวมทั้งเสียงของเหล่าชายผู้กล้าหาญ 

ทีค่ลานฝา่ไปในเงามดืและรอ้งไหห้าแม ่ พุม่ไมห้นึง่พุง่เขา้ใสน่างพรอ้มหอกทีย่าว 

พอจะแทงทะลุท้องของนางและหลังของคาร์ลด้วย ซึ่งจะตรึงร่างของทั้งสอง 

ไวด้ว้ยกนัขณะตาย กดี็กว่าตายเพยีงลำพงัละ นางคดิ แตเ่ควนตนัลกูพีล่กูนอ้ง 

ของนางฆ่ามือหอกผู้น้ันก่อนท่ีมันจะมาถึงตัวนางได้ หน่ึงอึดใจหลังจากน้ัน พุ่มไม้ 

อีกพุ่มก็ฆ่าเควนตันลง โดยการฟาดขวานเฉาะฐานกะโหลกของเขา
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	 ดา้นหลังนาง กริมทังก์ตะโกนออกมา “เก้า ตายเสียเถอะพวกเจ้าท้ังหมด”  

ลูกสาวของฮาเกนร่างเปลือยเปล่าพุ่งพรวดออกมาจากใต้ต้นไม้ โดยมีหมาป่า 

สองตัวไล่กวดตามติด อาชากระชากขวานซัดหลุดออกมา แล้วส่งมันลอยลิ่ว 

หมุนควงไปจัดการคนหนึ่งในนั้นที่ข้างหลัง เมื่อมันล้มลง ลูกสาวของฮาเกน 

ก็คะมำลงคุกเข่า แล้วคว้าดาบของมันมาแทงชายคนที่สอง จากนั้นก็ลุกขึ้น 

อีกครั้ง ตัวเปื้อนเปรอะด้วยเลือดและโคลน ผมยาวสีแดงของนางหลุดลุ่ย  

แล้วนางก็กระโจนเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้ง

	 ทีใ่ดสกัแหง่ทา่มกลางกระแสการตอ่สู ้ อาชาได้สูญเสยีคารล์ สญูเสยีทรสิ  

สูญเสียพวกเขาทั้งหมดไปสิ้น กริชของนางก็หายไปเช่นกัน รวมทั้งขวานซัด 

ทุกเล่มด้วย แต่นางกลับมีดาบในมือแทน มันเป็นดาบสั้นที่มีใบดาบหนากว้าง  

เกือบจะเหมือนมีดใหญ่ของพ่อค้าเนื้อ แม้จะเอาชีวิตนาง นางก็บอกไม่ได้ว่า 

ได้มันมาจากไหน แขนของนางปวดระบม ปากมีรสเลือด ขาสั่นระริก ขณะที่ 

ลำแสงจาง ๆ แห่งรุ่งอรุณกำลังส่องเฉียงผ่านต้นไม้ลงมา มันนานขนาดนี้เชียวร ึ 

เราสู้มานานแค่ไหนแล้วน่ะ

	 ศัตรูคนสุดท้ายของนางคือชาวเหนือถือขวาน มันเป็นชายร่างใหญ่ 

ศีรษะล้านไว้เครา สวมเสื้อเกราะตัวยาวทำจากเศษโซ่ถักขึ้นสนิมปะต่อกัน  

ซึ่งหมายความได้เพียงว่ามันคือตัวหัวหน้าหรือไม่ก็ตัวแทนต่อสู้ มันไม่พอใจ 

ที่พบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับผู้หญิง “อีจิ๋ม!” มันคำรามลั่นทุกครั้งที่ฟาดขวาน 

ใส่ น้ำลายกระเด็นเปียกแก้มนาง “อีจิ๋ม! อีจิ๋ม!”

	 อาชาอยากตะโกนกลบัใสม่นั แตล่ำคอกแ็หง้ผากเสยีจนทำไดแ้คส่ง่เสยีง 

ฮึม่ฮัม่ออกมา ขวานของมนัทำใหโ้ลข่องนางสัน่สะทา้น ไมแ้ตกรา้วเมือ่ถกูขวาน 

ฟาดลงใส ่ เมือ่มนักระชากกลบั เศษไมย้าวซดีกฉ็กีหลดุออกไปดว้ย อกีไมน่าน 

นางก็จะมีแต่เศษไม้เละเทะห้อยอยู่บนท่อนแขน นางถอยห่างออกมาแล้วสลัด 

โล่พัง  ๆ  ทิ้ง จากนั้นก็ถอยหนีอีก และกระโดดไปทางซ้าย ทางขวา แล้วก็ 

ทางซ้ายอีกครั้งเพื่อหลบขวานที่ฟาดลงมา

	 แล้วจากนั้นหลังของนางก็กระแทกอย่างแรงกับต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วนาง 

ก็กระโดดหลบไม่ได้อีกต่อไป เจ้าหมาป่ายกขวานขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเฉาะหัว 

ของนางเป็นสองซีก อาชาพยายามไถลตัวไปทางขวา แต่เท้าไปเกี่ยวเข้ากับ 
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รากไมซ้ึง่ยดึนางไวก้บัที ่ นางเอีย้วตวัและเสยีหลกัลม้ลง แลว้หวัขวานกก็ระแทก 

บดกับขมับของนาง พร้อมด้วยเสียงแผดร้องของเหล็กปะทะเหล็ก โลกเปล่ียนเป็น 

สีแดงแล้วก็ดำ แล้วกลับมาแดงอีกครั้ง ความเจ็บปวดแล่นแปลบปลาบขึ้นมา 

ตามท่อนขาราวสายฟ้า ไกลออกไปนางได้ยินเสียงชาวเหนือผู้นั้นพูดขึ้น “อีจิ๋ม 

เวรเอ๊ย” ขณะที่มันยกขวานขึ้นเพื่อฟันนางให้ดับสิ้นไป

	 เสียงแตรดังขึ้น

 ผิดแล้ว นางนึก ในท้องพระโรงชุ่มน้ำของเทพจมน้ำไม่มีแตรสักหน่อย  

เบื้องใต้คลื่น พวกเงือกสรรเสริญลอร์ดของตนด้วยการเป่าหอยต่างหาก

	 นางฝนัถงึหวัใจสแีดงลกุไหม ้ และกวางหนุม่สดีำในปา่สทีองซึง่มเีปลวไฟ 

พุ่งเป็นสายออกมาจากเขาของมัน


