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บทนำ

อากาศวันนั้นทึมเทาและหนาวยะเยือก และพวกสุนัขก็ไม่ยอมดมกลิ่น

	 นางหมาสีดำตัวใหญ่สูดจมูกหนึ่งทีที่รอยตีนหมี ก่อนจะถอยหลังและ 

วิ่งหางซุกหว่างขากลับไปหาฝูงซึ่งขดตัวอยู่ด้วยกันอย่างทุกข์ทนริมฝั่งแม่น้ำ 

ขณะที่สายลมบาดเนื้อ เช็ตต์ก็รู้สึกถึงสายลมเช่นกัน มันแทงทะลุชั้นหนัง 

เคี่ยวและผ้าขนสัตว์สีดำที่เขาสวม อากาศหนาวเกินไปสำหรับทั้งคนและสัตว์ 

แต่พวกเขาก็อยู่ที่นี่แล้ว เขาเบะปากและเกือบรู้สึกได้ถึงฝีพุพองที่ปกคลุมแก้ม 

และคอของเขาที่กลายเป็นสีแดงและรู้สึกโกรธ ข้าควรจะได้ปลอดภัยอยู่ที่ 

ผากำแพง ดูแลฝูงเรเวนบ้า  ๆ  พวกนั้น และก่อไฟให้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่า 

เพราะเจ้าลูกนอกสมรส จอน สโนว์  คนเดียวที่ชิงตำแหน่งนั้นไปจากเขา 

จอนกับเพ่ือนตัวอ้วน แซม ทาร์ลี เป็นความผิดของพวกน้ันท่ีเขาต้องมาอยู่ท่ีน่ี 

หนาวแทบแข็งตายกับฝูงหมาล่าเนื้ออยู่กลางป่าผีสิงเช่นนี้

	 “เจ็ดนรกเอ๊ย” เขากระชากเชือกล่ามอย่างแรงเพื่อดึงความสนใจจาก 

พวกสุนัข “แกะรอยเข้า ไอ้หมาเฮงซวย นั่นรอยตีนหมีนะ พวกแกอยากกิน 

เนื้อหรือเปล่า หาให้เจอ!” แต่ฝูงหมาล่าเนื้อกลับยิ่งซุกตัวแน่นขึ้นและส่งเสียง 

โหยหวน เช็ตต์ตวัดแส้สั้น ๆ เหนือหัวพวกมัน และนางหมาสีดำก็คำรามใส่เขา 

“เน้ือหมาก็คงอร่อยไม่แพ้เน้ือหมี” เขาเตือนมัน ลมหายใจจากทุกคำพูดของเขา 

กลายเป็นน้ำแข็ง

	 ลาร์ก ชาวเกาะสามพี่น้อง ยืนกอดอกโดยซุกมือทั้งสองใต้รักแร้ เขา 

สวมถุงมือขนสัตว์สีดำ แต่ก็บ่นไม่หยุดว่านิ้วของเขาเย็นจนแข็ง “มันหนาว 
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เกินกว่าจะออกล่า” เขาบอก “ช่างหมีตัวนี้เถอะ มันไม่คุ้มให้เราหนาวตาย 

หรอก”

	 “เรากลับมือเปล่าไม่ได้ ลาร์ก” พอลตัวจ้อยพึมพำผ่านหนวดเครา 

สีน้ำตาลที่ปกคลุมใบหน้าส่วนใหญ่ของเขา “ลอร์ดผู้บัญชาการต้องไม่ชอบแน่” 

มีน้ำแข็งอยู่ใต้จมูกบี้  ๆ  ของชายร่างใหญ่ตรงที่น้ำมูกของเขากลายเป็นน้ำแข็ง 

มือใหญ่เทอะทะที่สวมถุงมือขนเฟอร์หนากำด้ามหอกไว้แน่น

	 “ช่างหัวหมีเฒ่านั่นด้วย” ชาวเกาะสามพี่น้องบอก เขาเป็นชายร่างผอม 

ที่มีเครื่องหน้าคมและมีตาหลุกหลิก “ยังไงมอร์มอนต์ก็จะตายก่อนฟ้าสาง 

อยู่แล้ว จำไม่ได้รึ ใครจะไปใส่ใจว่าเขาชอบอะไร” 

	 พอลตัวจ้อยกะพริบตาเล็ก  ๆ สีดำ บางทีหมอนั่นอาจลืมไป  แล้ว เช็ตต์ 

คิด เขาโง่เง่าพอจะลืมได้เกือบทุกอย่างนั่นละ “ทำไมเราต้องฆ่าหมีเฒ่าด้วย 

เราก็แค่หนีไปโดยไม่ยุ่งกับเขาไม่ได้หรือ”

	 “เจ้าคิดว่าเขาจะปล่อย  เรา ไปเรอะ” ลาร์กถาม “เขาจะตามล่าเรา เจ้า 

อยากถูกล่าหรือไง ไอ้หัวขี้เลื่อย”

	 “ไม่” พอลตัวจ้อยตอบ “ข้าไม่อยากถูกล่า ไม่เลย”

	 “งั้นเจ้าจะฆ่าเขาไหมล่ะ” ลาร์กถาม

	 “ฆ่า” ชายร่างใหญ่กระแทกปลายหอกกับตลิ่งที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง “ข้า 

จะฆ่า เขาไม่ควรตามล่าเรา”

	 ชาวเกาะสามพี่น้องเอามือออกจากรักแร้และหันมาหาเช็ตต์ “เราต้อง 

ฆ่าพวกเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด นะ ข้าว่า”

	 เช็ตต์เบื่อหน่ายที่จะฟังเรื่องนี้เต็มที “เราพูดเรื่องนี้จบแล้ว หมีเฒ่าตาย 

แล้วก็เบลนจากชาโดว์ทาวเวอร์ กรับบ์สกับเอธันที่โชคร้ายจับสลากต้องเข้าเวร 

พิทักษ์พอดี ไดเวนกับแบนเนนที่แกะรอยเก่ง กับเซอร์หมูอ้วนที่เป็นคนดูแล 

นกเรเวน แค่นั้น เราจะฆ่าพวกเขาเงียบ  ๆ  ตอนพวกเขาหลับ ถ้ามีเสียงร้อง 

แม้แต่แอะเดียว เราเสร็จแน่ เสร็จหมดทุกคน” ฝีพุพองของเขาแดงด้วย 

โทสะ “ทำงานของเจ้าและดูให้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าทำงานของพวกเขา ส่วน 

พอล พยายามจำไว้ด้วยนะว่าตอน เวรสาม ไม่ใช่เวรสอง”

	 “เวรสาม” ชายร่างใหญ่เอ่ยผ่านหนวดเคราและน้ำมูกที่แข็งเป็นน้ำแข็ง 
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“ข้ากับตีนแมว ข้าจำได้เช็ตต์”

	 คืนนี้เป็นคืนเดือนดับ และพวกเขาได้สลับเวรพิทักษ์เพื่อให้คนของ 

พวกเขาแปดคนยืนเฝ้าระวัง กับอีกสองคนดูแลม้า ไม่มีเวลาไหนเหมาะเท่านี้ 

อีกแล้ว นอกจากนี้ พวกคนเถื่อนอาจเล่นงานพวกเขาวันใดวันหนึ่งก็ได้ 

เช็ตต์ต้องการไปให้ไกลจากที่นี่ก่อนเกิดเรื่องนั้น เขาตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไป

	 พี่น้องร่วมสาบานสามร้อยคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีได้ขี่ม้าขึ้นเหนือ 

สองร้อยจากคาสเซิลแบล็กและอีกหนึ่งร้อยจากชาโดว์ทาวเวอร์ เป็นกองกำลัง 

ลาดตระเวนที่ใหญ่ที่สุดในความทรงจำของผู้ที่มีชีวิตอยู ่ หรือเกือบหนึ่งในสาม 

ของหน่วยพิทักษ์ราตรี พวกเขาต้องการตามหาเบน สตาร์ค, เซอร์เวย์มาร์ 

รอยซ ์ และนักลาดตระเวนคนอื่นที่หายตัวไป และค้นหาว่าทำไมพวกคนเถื่อน 

จึงละทิ้งหมู่บ้าน แต่พวกเขาไม่ได้ร่องรอยของสตาร์คกับรอยซ์มากไปกว่าตอน 

ออกจากผากำแพง แต่พวกเขารู้ว่าคนเถื่อนหายไปไหนหมด พวกนั้นหนี 

ขึ้นสู่บริเวณที่สูงอันเหน็บหนาวของเทือกเขาเขี้ยวน้ำแข็งที่แสนทุรกันดาร 

เชิญพวกนั้นสุมหัวกันอยู่ที่นั่นจนโลกสลายและเช็ตต์ก็จะไม่สนใจเลย

	 แต่ไม่หรอก พวกคนเถื่อนกำลังจะลงมาตามแม่น้ำธารน้ำนม	

	 เช็ตต์เหลือบตาขึ้นและเห็นมันอยู่ที่นั่น ตลิ่งหินของแม่น้ำปกคลุมด้วย 

หิมะ ลำน้ำสีน้ำนมจาง  ๆ  รินไหลไม่สิ้นสุดลงมาจากยอดเขาเขี้ยวน้ำแข็ง และ 

ตอนนี้ มานซ์ เรย์เดอร์ กับพวกคนเถื่อนกำลังหลั่งไหลมาในทิศทางเดียวกัน 

ธอเรน สมอลวู้ด กลับมาอย่างตื่นตระหนกเมื่อสามวันก่อน ขณะที่เขาเข้าไป 

รายงานผลการสอดแนมต่อหมีเฒ่า คนของเขา เคดจ์ วิตอาย ก็เล่าให้พวก 

ที่เหลือฟังว่า “พวกมันยังอยู่แถวเชิงเนิน แต่พวกมันกำลังมา” เคดจ์บอก 

พลางเอามืออังไออุ่นจากไฟ “ฮาร์มาหัวหมาคุมกองหน้า นังหมาหน้าปรุนั่น 

โกดี้แอบเข้าไปในค่ายของนางและเห็นนางอยู่ข้างกองไฟ ไอ้โง่ทัมเบอร์จอน 

อยากยิงธนูใส่นาง แต่สมอลวู้ดมีสมองกว่า”

	 เช็ตต์ถ่มน้ำลาย “พวกนั้นมีกันเท่าไร เจ้าบอกได้ไหม”

	 “เยอะแยะมากมาย สองหม่ืน สามหม่ืน เราไม่ได้อยู่นับหรอก ฮาร์มา 

มีคนอยู่ห้าร้อยในกองหน้า ทุกคนขี่ม้า”

	 พวกที่อยู่รอบกองไฟสบตากันอย่างไม่สบายใจ แค่เห็นคนเถื่อนสัก 
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โหลขี่ม้าก็ถือเป็นเรื่องยากแล้ว แต่นี ่ ห้าร้อย...

	 “สมอลวู้ดส่งข้ากับแบนเนนอ้อมกองหน้าไปแอบดูขบวนหลัก” เคดจ์ 

เล่าต่อ “มันยาวไม่สิ้นสุดเลย พวกมันเคลื่อนตัวช้าเหมือนแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็ง 

วันละสี่ห้าไมล์ แต่พวกมันดูเหมือนไม่คิดจะกลับหมู่บ้านอีกแล้ว คนกว่าครึ่ง 

เป็นผู้หญิงและเด็ก แถมยังต้อนสัตว์มาด้วย ทั้งแพะ แกะ และแม้กระทั่ง 

ออร็อคส์ที่ลากเลื่อน บรรทุกขนสัตว์เป็นมัด  ๆ  กับเนื้อเป็นซีก  ๆ กรงไก่ 

เครื่องปั่นเนย และเครื่องปั่นด้าย ข้าวของประดามีทั้งหมด ทั้งลาทั้งม้า 

บรรทุกกันจนหลังแทบหัก พวกผู้หญิงก็เหมือนกัน”

	 “พวกมันเลาะธารน้ำนมมากันงั้นเรอะ” ลาร์ก ชาวเกาะสามพี่น้องถาม

	 “ก็ข้าพูดแบบนั้นไม่ใช่หรือไง”

	 ลำธารน้ำนมจะพาคนเถื่อนผ่านกำปั้นแห่งปฐมบุรุษ หรือป้อมวงแหวน 

โบราณที่หน่วยพิทักษ์ราตรีตั้งค่ายพัก คนที่มีสมองแม้เพียงน้อยนิดย่อมเห็น 

ว่าถึงเวลารื้อค่ายและถอยกลับผากำแพงแล้ว  แม้หมีเฒ่าจะเสริมความ 

แข็งแกร่งของกำปั้นด้วยเหล็กแหลม หลุมพราง และขวาก แต่ทั้งหมดไม่มี 

ทางต้านทานทัพใหญ่ขนาดนั้นได้ ขืนรั้งรออยู่ที่นี่ต่อไป พวกเขาจะถูกล้อม 

และพ่ายแพ้

	 และธอเรน สมอลวู้ด ก็อยาก โจมตี ดอนเนล ฮิลล์ หน้าหวาน เป็น 

อัศวินฝึกหัดของเซอร์มัลลาดอร์ ล็อก เมื่อคืนก่อนสมอลวู้ดไปที่กระโจมของ 

ล็อก เซอร์มัลลาดอร์มีความคิดเหมือนเซอร์ออตทิน ไวเธอร์ส ผู้เฒ่า คือ 

ถอยกลับผากำแพง แต่สมอลวู้ดอยากโน้มน้าวให้เขาทำตรงข้าม “พระราชา 

นอกผากำแพงผูน้ีไ้มม่วีนัคาดวา่จะเจอเราขึน้เหนอืมาไกลขนาดนีแ้น”่ ดอนเนล 

หน้าหวานรายงานคำพูดของเขา “และทัพใหญ่โตของเขาก็เป็นแค่กลุ่มคน 

งุ่มง่าม มีแต่พวกไร้ประโยชน์ที่ไม่รู้ว่าจะจับดาบด้านไหนด้วยซ้ำ แค่โดนซัด 

ทีเดียวพวกมันก็กลัวหัวหด ร้องโหยหวนไม่เป็นท่ากลับกระท่อมไปอีกห้าสิบป ี

แล้ว”

 สามร้อยต่อสามหมื่น เช็ตต์เรียกมันว่าความบ้าคลั่งอย่างสิ้นเชิง และ 

สิง่ทีบ่า้ยิง่กวา่นัน้กค็อืเซอรม์ลัลาดอรเ์ชือ่ และทัง้คูก่ำลงัจะชว่ยกนักลอ่มหมเีฒา่ 

“ขืนรอนานเกินไป เราอาจเสียโอกาส ไม่มีวันมาถึงอีก” สมอลวู้ดบอกทุกคน 
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ที่ฟัง เซอร์ออตทิน ไวเธอร์ส แย้งว่า “เราคือโล่ที่ปกป้องอาณาจักรของมนุษย์

เราไม่โยนโล่ทิ้งถ้าไม่มีเหตุผลอันดี” แต่ธอเรน สมอลวู้ด โต้ว่า “ในการต่อสู้ 

ดว้ยดาบ การปอ้งกนัตวัทีแ่นน่อนทีส่ดุคอืการฟนัดาบอยา่งเรว็จนฆา่ศตัร ู ไมใ่ช ่

การหดตัวซ่อนหลังโล่”

	 แต่ทั้งสมอลวู้ดและไวเธอร์สไม่มีอำนาจบัญชาการ ลอร์ดผู้บัญชาการ 

มอร์มอนต์ต่างหากที่มี และมอร์มอนต์ก็รอกองสอดแนมอื่น  ๆ รอจาร์แมน  

บัคเวล กับพวกที่ไต่บันไดยักษ์ และรอโควรินครึ่งมือกับจอน สโนว์ ที่ไป 

สืบข่าวแถวช่องเขาโหยหวน แต่บัคเวลกับครึ่งมือยังไม่กลับมาเสียที น่าจะ 

ตายไปแล้ว เช็ตต์วาดภาพจอน สโนว์ นอนตัวเขียวและแข็งทื่ออยู่บนยอดเขา 

อ้างว้างหนาวเหน็บที่ไหนสักแห่งโดยมีหอกของคนเถื่อนปักบั้นท้าย ความคิด 

นั้นทำให้เขายิ้มได้ หวังว่าพวกนั้นจะฆ่าหมาป่าบ้าของหมอนั่นด้วย

	 “ที่นี่ไม่มีหมี” เขาตัดสินใจปุบปับ “มีแค่รอยเท้าเก่า ๆ เท่านั้นเอง กลับ 

ไปที่กำปั้นกันเถอะ” พวกสุนัขแทบจะลากเขาจนตัวลอย ด้วยกระตือรือร้นที่ 

จะกลับพอ ๆ กับเขา พวกมันคงคิดว่าจะได้กินอาหาร เช็ตต์ต้องหัวร่อออกมา 

เขาให้พวกมันอดอาหารมาสามวันแล้ว เพื่อให้พวกมันหงุดหงิดหิวโหย คืนนี้ 

ก่อนจะเร้นกายเข้าสู่ความมืด เขาจะปล่อยพวกมันตามแนวผูกม้าหลังจาก 

ดอนเนล ฮิลล์  หน้าหวาน กับคาร์ลตีนแปตัดเชือกล่ามแล้ว  พวกเขาจะ 

เจอเหล่าหมาล่าเนื้อที่แยกเขี้ยวคำรามกับม้าที่ตื่นตระหนกวิ่งพล่านทั่วกำปั้น 

ลุยฝ่ากองไฟ กระโจนจากปราการวงแหวน และเหยียบย่ำกระโจมที่พัก 

ทา่มกลางความสบัสนอลหมา่นนัน้ อาจตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมงกวา่ใครจะสงัเกต 

เห็นว่าพี่น้องสิบสี่คนหายตัวไป

	 ลาร์กอยากพาคนเข้ามาสองเท่าของจำนวนนั้น แต่จะคาดหวังอะไรได้ 

จากชาวเกาะสามพี่น้องผู้โง่เขลาและตัวเหม็นกลิ่นคาวปลาเล่า  เกิดเรื่อง 

แพร่งพรายออกไป มีหวังโดนยิงหัวโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่ละ สิบสี่เป็นจำนวนที่ดี 

มากพอจะลงมือทำสิ่งจำเป็นแต่ไม่มากเกินไปจนเก็บความลับไม่อยู ่ เช็ตต์เป็น 

ผู้เลือกสมาชิกส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง พอลตัวจ้อยเป็นหนึ่งในคนของเขา ชาย 

ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในผากำแพง แม้จะช้าเช่ืองกว่าหอยทากตายก็ตาม มีอยู่คร้ังหน่ึง 

ที่เขาทำให้คนเถื่อนคนหนึ่งถึงกับหลังหักด้วยการกอดรัดอย่างแรง พวกเขา 
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มีเดิร์ก๑ด้วย หมอนี่ได้ชื่อตามอาวุธโปรดที่ใช้ และยังมีชายผมเทาร่างเล็ก 

ที่บรรดาพี่น้องเรียกว่าตีนแมว ซึ่งเคยข่มขืนหญิงร่วมร้อยสมัยยังหนุ่ม และ 

ชอบคุยโวว่าพวกนางไม่มีใครสักคนที่เห็นหรือได้ยินเสียงเขาจนกระทั่งเขา 

สอดใส่เข้าไปในร่างกายแล้ว

	 เช็ตต์เป็นคนวางแผน เขาฉลาด ทำงานรับใช้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่า 

มาสี่ปีเต็มก่อนที่เจ้าลูกนอกสมรส จอน สโนว์ จะเขี่ยเขาออกไป เพื่อให้งาน 

ของเขาตกเป็นของเจ้าหมูอ้วนเพื่อนของมัน ตอนลงมือฆ่าแซม ทาร์ลี คืนนี้  

เขาตั้งใจจะกระซิบว่า “ฝากความรักไปถึงลอร์ดสโนว์ด้วย” ที่หูหมอนั่นก่อน 

เชือดคอเซอร์หมูอ้วนให้เลือดไหลปุด  ๆ  ผ่านชั้นไขมันออกมา เช็ตต์คุ้นกับ 

นกเรเวนดี เขาจึงจะไม่มีปัญหากับพวกมัน ไม่มากไปกว่าทาร์ลี แค่แตะมีด 

หนึง่ท ี เจา้คนขลาดนัน่กค็งฉีร่าดกางเกงและพรำ่วอนขอชวีติ ใหม้นัขอไป ไมม่ ี

ประโยชนห์รอก หลงักรดีคอหอยหมอนัน่แลว้ เขาจะเปดิกรงไลพ่วกนกไปเสยี 

เพื่อไม่ให้มีสารส่งไปถึงผากำแพงได้ ตีนแมวกับพอลตัวจ้อยจะฆ่าหมีเฒ่า 

เดิร์กจะจัดการเบลน และลาร์กกับพวกลูกพี่ลูกน้องจะปิดปากแบนเนนกับ 

ไดเวนผู้เฒ่า เพื่อไม่ให้สองคนนั่นแกะรอยพวกเขาได้ พวกเขาสะสมเสบียง 

มาปกัษห์นึง่แลว้ และดอนเนลหนา้หวานกบัคารล์ตนีแปจะเตรยีมมา้ไวใ้หพ้รอ้ม 

เมื่อมอร์มอนต์ตาย อำนาจบัญชาการจะตกเป็นของเซอร์ออตทิน ไวเธอร์ส 

ชายชราผู้ไร้น้ำยา เขาจะวิ่งหน้าตั้งกลับผากำแพงก่อนพระอาทิตย์ตก และจะ 

ไม่ยอมส่งคนออกตามเราให้เปลืองเปล่าด้วย

	 พวกสุนัขลากเขาขณะที่พวกเขาเดินผ่านดงไม้ เช็ตต์เห็นกำปั้นโผล่พ้น 

สีเขียวของป่าขึ้นมา อากาศวันนี้มืดครึ้มจนหมีเฒ่ามีบัญชาให้จุดคบไฟ คบไฟ 

เป็นวงใหญ่ลุกโชติช่วงอยู่รอบปราการวงแหวนบนยอดเนินหินชัน ทั้งสามลุย 

ข้ามลำธาร น้ำนั้นเย็นยะเยือกและมีแผ่นน้ำแข็งแผ่ไปทั่วพื้นผิว “ข้าจะมุ่งหน้า 

ไปชายฝั่ง” ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องบอก “ข้ากับพวกลูกพี่ลูกน้องของข้า เรา 

จะต่อเรือและแล่นกลับบ้านที่หมู่เกาะสามพี่น้อง”

 และคนที่บ้านก็จะรู้ว่าพวกแกทิ้งหน้าที่และตัดหัวโง่  ๆ  ของพวกแก 

 ๑ Dirk แปลว่า ดาบสั้น
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เช็ตต์คิด ไม่มีการละทิ้งหน่วยพิทักษ์ราตรีเมื่อได้กล่าวคำสัตย์สาบานไปแล้ว  

ไม่ว่าที่ใดก็ตามในเจ็ดราชอาณาจักร พวกเขาจะถูกจับและฆ่าทิ้ง

	 ส่วนออลโลมือกุดกำลังพูดเรื่องการแล่นเรือกลับไทรอช ซึ่งเขาอ้างว่า 

คนทีน่ัน่ไมถ่กูตดัมอืโทษฐานขโมยอยา่งซือ่สตัยส์กัเลก็นอ้ย และไมถ่กูเนรเทศ 

ตลอดชีวิตเพราะนอนกับเมียอัศวินสักคน เช็ตต์คิดอยู่ว่าจะไปกับเขาดีไหม 

แต่เขาพูดภาษาแบบกลั้วอยู่ในคอนั่นไม่ได้ และไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไทรอช 

เขาเติบโตในแฮกส์ไมร์และไม่มีทักษะใดให้อวดอ้าง พ่อของเขาขุดทุ่งนาของ 

คนอื่นเพื่อจับปลิงมาตลอดชีวิต แกจะถอดเสื้อผ้าออกหมดยกเว้นผืนหนัง 

หนา  ๆ ลงไปเดินลุยน้ำขุ่นคลั่ก พอกลับขึ้นมาก็มีปลิงเกาะจากยอดอกลงไป 

ถึงข้อเท้า บางครั้งแกจะสั่งให้เช็ตต์ช่วยดึงปลิงออก ครั้งหนึ่งเช็ตต์ถูกปลิง 

เกาะฝ่ามือและฟาดมันกับกำแพงด้วยความรังเกียจ เขาถูกพ่อตีเกือบตายที่ทำ 

แบบนั้น พวกเมสเตอร์รับซื้อปลิงในราคาสิบสองตัวต่อหนึ่งสตางค์แดง

	 ลาร์กอยากกลับบ้านเกิดก็เชิญ และชาวไทรอชเวรตะไลพวกนั้นด้วย  

แต่เช็ตต์ไม่ไปหรอก หากเขาไม่มีวันกลับไปเห็นแฮกส์ไมร์อีก มันก็ไม่มาก 

เกนิไปหรอก ตวัเขาเองนัน้ชอบปอ้มของคราสเตอร ์ คราสเตอรอ์ยูด่กีนิดใีนปอ้ม 

นั่นเหมือนพวกลอร์ด ทำไมเขาจะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้ นั่นต้องน่าหัวเราะมาก 

เช็ตต์ลูกพ่อค้าปลิงกลายเป็นลอร์ดผู้ครองป้อม ธงประจำตระกูลของเขาอาจ 

เป็นฝูงปลิงสิบสองตัวบนพื้นสีชมพูก็ได ้ แต่เรื่องอะไรจะหยุดแค่การเป็นลอร์ด 

ล่ะ บางทีเขาอาจเป็นพระราชาก็ได้ มานซ์ เรย์เดอร์ เริ่มด้วยการเป็นอีกา 

มากอ่น ขา้กน็า่จะเปน็พระราชาไดเ้หมอืนกนั และมเีมยีหลาย  ๆคน คราสเตอร ์

มสีบิเกา้ ไมน่บัพวกเดก็ผูห้ญงิหรอืลกูสาวทีเ่ขายงัไมท่นันอนดว้ย เมยีครึง่หนึง่ 

ทั้งแก่และอัปลักษณ์พอ ๆ  กับคราสเตอร์เอง แต่นั่นไม่สำคัญอะไร เช็ตต์อาจ 

ให้พวกเมียแก ่ๆ ไปทำครัวและทำความสะอาด ขุดแครอตและให้ข้าวหม ู ส่วน 

พวกเมียสาว  ๆ เขาจะเอาไว้นอนด้วยให้อุ่นเตียงและอุ้มท้องลูกของเขา คราสเตอร์ 

จะไม่ว่าหรอก หลังโดนพอลตัวจ้อยกอดเข้าให้

	 ผู้หญิงกลุ่มเดียวที่เช็ตต์เคยรู้จักคือพวกนางโลมที่เขาจ่ายเงินซื้อใน 

โมลส์ทาวน์ สมัยที่เขาหนุ่ม ๆ สาวในหมู่บ้านมองหน้าเขาที่เต็มไปด้วยฝีกับหูด 

แค่แวบหนึ่งก็เบือนหน้าหนีอย่างรังเกียจ ที่เลวร้ายที่สุดคือนังเบสซาสกปรก 
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ที่อ้าขาให้ผู้ชายทุกคนในแฮกส์ไมร์ จนเขาสงสัยว่าทำไมไม่รวมเขาด้วย เขา 

อุตส่าห์ใช้เวลาทั้งเช้าเก็บดอกไม้ป่าที่ได้ยินว่านางชอบ แต่แม่นั่นกลับหัวเราะ 

ใส่หน้าเขาและบอกว่ายอมคลานขึ้นเตียงกับปลิงของพ่อเขาดีกว่าขึ้นเตียง 

กับเขา นางหยุดหัวเราะเมื่อเขาเอามีดแทงนาง ช่างอ่อนหวาน สีหน้าของนาง 

ยามนั้น เขาจึงดึงมีดออกและแทงนางอีกครั้ง เมื่อเขาถูกจับใกล้ ๆ เจ็ดลำธาร 

ลอร์ดวัลเดอร์ เฟรย์ ผู้เฒ่า ไม่ได้เสียเวลามาตัดสินโทษเองด้วยซ้ำ แต่ส่ง 

ลูกนอกสมรส คนหนึ่งที่ชื่อวัลเดอร์ ริเวอร์ส มาแทน และพอรู้ตัวอีกที เช็ตต์ 

ก็กำลังเดินไปผากำแพงกับยอริน เจ้าปีศาจดำตัวเหม็น เขาต้องแลกวินาทีแห่ง 

ความสุขอันแสนสั้นนั้นด้วยชีวิตทั้งชีวิต

	 แต่ตอนน้ีเขาต้ังใจจะเอาคืน กับผู้หญิงของคราสเตอร์ด้วย ตาแก่คนเถ่ือน 

ใจคดนั่นพูดถูก ถ้าอยากได้ผู้หญิงเป็นเมียก็เอาตัวมา แล้วก็ไม่ต้องให้ดอกไม ้

เผื่อนางจะไม่ทันสังเกตเห็นฝีพุพองของเจ้า เช็ตต์ไม่คิดจะทำความผิดนั้น 

ซ้ำอีก 

	 มันจะได้ผล เขาสัญญากับตัวเองเป็นครั้งที่ร้อย ตราบใดที่เราหนีรอด 

ไปได้อย่างลอยนวล เซอร์ออตทินจะมุ่งหน้าลงใต้ไปชาโดว์ทาวเวอร์ ซึ่งเป็น 

ทางที่สั้นที่สุดสู่ผากำแพง เขาจะไม่เสียเวลากับเรา ไม่ใช่ไวเธอร์สแน่ ทั้งหมด 

ที่เขาอยากได้คือการเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ทีนี้ก็ธอเรน สมอลวู้ด เขา 

จะต้องยืนยันให้โจมตี แต่ความระมัดระวังเซอร์ออตทินนั้นหยั่งรากลึกเกินไป 

และเขาก็เป็นผู้อาวุโส ไม่สำคัญอะไรหรอก พอเราหนีไปแล้ว สมอลวู้ดอยาก 

โจมตีใครก็เชิญตามสบาย เราจะใส่ใจทำไม ถ้าพวกนั้นไม่มีใครกลับถึง 

ผากำแพง กจ็ะไมม่ใีครออกตามหาเราหรอก เพราะคดิวา่เราตายไปกบัคนอืน่ ๆ 

นั่นเป็นความคิดใหม่ และชั่วครู่หนึ่งที่ความคิดนั้นยั่วยวนใจเขา แต่พวกเขา 

จะต้องสังหารเซอร์ออตทินกับเซอร์มัลลาดอร์ ล็อก  ด้วยเพื่อให้สมอลวู้ด 

ได้อำนาจบัญชาการ และทั้งคู่ก็มีคนดูแลรับใช้ทั้งวันทั้งคืน...ไม่ได ้ ความเสี่ยง 

สูงเกินไป

	 “เช็ตต์” พอลตัวจ้อยเอ่ยขณะที่พวกเขาเดินตามทางสัตว์ป่าที่เป็นหิน  

ผ่านดงสนผู้พิทักษ์และสนทหาร “แล้วนกนั่นล่ะ”

	 “นกบ้าอะไร” สิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือไอ้หัวขี้เลื่อยบางคน 
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บ่นพล่ามเรื่องนก

	 “นกเรเวนของหมีเฒ่า” พอลตัวจ้อยตอบ “ถ้าเราฆ่าเขา ใครจะให้ 

อาหารนกของเขา”

	 “ใครจะไปสนล่ะ ถ้าเจ้าอยากฆ่านกนั่นด้วยก็เชิญ”

	 “ข้าไม่อยากทำร้ายนกอะไรที่ไหน” ชายร่างใหญ่ว่า “แต่นกนั่นพูดได้  

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันบอกว่าเราทำอะไร”

	 ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องหัวเราะ “พอลตัวจ้อยหัวทึบทึ่มเหมือนกำแพง 

ปราสาทเลย” เขาล้อ

	 “หุบปากไปเลยนะ” พอลตัวจ้อยพูดอย่างน่ากลัว

	 “พอล” เช็ตต์เอ่ยก่อนที่ชายร่างใหญ่จะบันดาลโทสะเกินไป “ตอน 

พวกเขาพบตาแก่นั่นนอนจมกองเลือดถูกเชือดคอ พวกเขาจะไม่ต้องให้นก 

ที่ไหนมาบอกหรอกว่ามีคนฆ่าเขา”

	 พอลตัวจ้อยหยุดคิดครู่หนึ่ง “นั่นก็จริง” เขายอมรับ “ถ้าอย่างนั้น 

ข้าเลี้ยงมันไว้ได้หรือเปล่า ข้าชอบนกตัวนั้น”

	 “มันเป็นของเจ้าแล้ว” เช็ตต์ตอบเพียงเพื่อจะให้เขาหุบปาก

	 “เรากินมันได้เสมอถ้าหิวขึ้นมา” ลาร์กบอก

	 พอลตัวจ้อยอารมณ์ขุ่นมัวอีกครั้ง “อย่าได้คิดจะกินนก  ของข้า  เป็น 

อันขาดนะ ลาร์ก อย่าเป็นอันขาด”

	 เช็ตต์ได้ยินเสียงลอยผ่านหมู่ไม้มา “หุบปากเสีย  ๆ ของพวกเจ้าได้แล้ว 

ทั้งคู่เลย เราเกือบถึงกำปั้นแล้ว”

	 พวกเขาโผล่ออกไปใกล้ด้านตะวันตกของเนินและเดินอ้อมไปทางใต้ 

ซึ่งลาดชันน้อยกว่า ริมชายป่ามีชายร่วมโหลกำลังฝึกธนู พวกเขาวาดเส้นเป็น 

เคา้โครงรา่งไวท้ีล่ำตน้ของตน้ไม้ และกำลงัยงิลกูธนใูส่ “ดนูัน่” ลารก์วา่ “หมู 

ยิงธนู”

	 จริงเสียด้วย พลธนูที่อยู่ใกล้ที่สุดคือเซอร์หมูอ้วน เด็กหนุ่มร่างอ้วน 

ทีข่โมยตำแหนง่รบัใชเ้มสเตอรเ์อมอนของเขาไป แคเ่ห็นแซมเวล ทารล์ ี เทา่นัน้ 

โทสะของเขาก็คุกรุ่น การรับใช้เมสเตอร์เอมอนเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เขาเคยรู้จัก 

ชายชราตาบอดผูน้ัน้ไมเ่รยีกรอ้งอะไรมากมาย และไคลดาสกด็แูลความตอ้งการ 
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สว่นใหญข่องชายผูน้ัน้อยูแ่ลว้ หนา้ทีข่องเชต็ตง์า่ยมาก ทำความสะอาดกรงนก 

ก่อไฟสองสามกอง ไปรับอาหารมาสองสามมื้อ...และเอมอนไม่เคยลงไม้ลงมือ 

กับเขาแม้แต่ครั้งเดียว ลองคิดดูสิว่าเขาเดินเข้ามาและผลักข้าออกไปได้ 

ด้วยเหตุผลเพราะเขามีชาติตระกูลสูงและอ่านออกเขียนได้ ข้าน่าจะให้เขา 

อ่านมีดให้ก่อนแหวะคอเขา “พวกเจ้าไปก่อนเถอะ” เขาบอกคนอื่น “ข้าอยาก 

ดสัูกหนอ่ย” พวกสนุขัออกแรงลากเขาอยา่งกระวนกระวายอยากไปกบัคนอืน่ ๆ 

เพื่อไปหาอาหารที่พวกมันคิดว่ารออยู่บนยอดเนิน เช็ตต์เตะนางหมาด้วยปลาย 

รองเท้าบู๊ตและนั่นก็ทำให้พวกมันสงบลงบ้าง

	 เขามองจากดงไม้ขณะที่เด็กหนุ่มร่างอ้วนปลุกปล้ำกับธนูยาวที่ยาวเท่า 

ตัวเขา ใบหน้ากลมแป้นสีแดงนั้นย่นยุ่งด้วยความมุ่งมั่น ลูกธนูสามดอกปัก 

บนพื้นข้างหน้า ทาร์ลีพาดลูกธนูและดึง เขาเหนี่ยวสายค้างอยู่นานขณะ 

พยายามเล็งและปล่อยมือ ลูกธนูหายไปในป่า เช็ตต์หัวเราะเสียงดังออกมา  

เป็นเสียงขึ้นจมูกที่เต็มไปด้วยความชิงชังอันฉ่ำหวาน

	 “เราไม่มีทางหาลูกธนูนั่นเจอและข้าก็จะถูกด่า” เอ็ดด์ ทอลเลตต์  

อศัวนิฝกึหดัผมเทาหนา้ตาบึง้ตงึทีท่กุคนเรยีกวา่เอด็ดจ์อมโศก ประกาศ “ไมม่ ี

อะไรหายไปโดยพวกเขาไม่เพ่งเล็งข้า นับตั้งแต่ตอนที่ข้าเสียม้าไป อย่างกับ 

จะมีใครทำอะไรได ้ ม้าน่ะสีขาว แถมหิมะก็ตก พวกเขาคาดหวังอะไรนะ”

	 “ลมพัดดอกนั้นไป” เกร็นน์ เพื่อนอีกคนของลอร์ดสโนว์บอก “จับธนู 

ให้มั่น ๆ เข้าไว้สิ แซม”

	 “มนัหนกันี”่ เดก็หนุม่รา่งอว้นบน่ แตก่ด็งึลกูธนดูอกทีส่องอยูด่ ี ดอกนี ้

พุ่งสูง ผ่านกิ่งไม้สูงเหนือเป้าราวสิบฟุต

	 “ข้าคิดว่าเจ้ายิงใบไม้หลุดจากต้นไม้ต้นนั้นไปแล้ว” เอ็ดด์จอมโศกว่า  

“ใบไม้ร่วงเร็วพออยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องช่วยมันหรอก” เขาถอนใจ “แล้วเรา 

ทุกคนก็รู้ดีว่าหลังฤดูใบไม้ร่วงคืออะไร ทวยเทพ ข้าหนาวเหลือทน ยิงธนู 

ดอกสุดท้ายซะ แซมเวล ข้าว่าลิ้นข้าแข็งติดเพดานปากแล้ว”

	 เซอร์หมูอ้วนลดคันธนูลง และเช็ตต์คิดว่าเขากำลังจะเริ่มโวยวายว่า  

“มันยากเกินไป”

	 “พาด เหนี่ยว แล้วก็ยิง” เกร็นน์บอก “ทำสิ”
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	 เด็กหนุ่มร่างอ้วนดึงลูกธนูดอกสุดท้ายขึ้นจากพื้นอย่างเชื่อฟัง พาดมัน 

กับคันธนู เหนี่ยว และปล่อย เขาทำอย่างเร็วโดยไม่ได้หรี่ตามองลูกธนูอย่าง 

ระมัดระวังเหมือนสองครั้งแรก ธนูจึงปักเข้าที่เค้าโครงร่างที่วาดด้วยถ่านตรง 

บริเวณหน้าอกและสั่นสะท้านอยู่ตรงนั้น “ข้า  ยิง  ถูกเขาแล้ว” เซอร์หมูอ้วน 

ทำเสียงตกใจ “เกร็นน์ เจ้าเห็นไหม เอ็ดด์ ดูสิ ข้ายิงโดนเขาแล้ว!”

	 “เข้าตรงซี่โครงนะ ข้าว่า” เกร็นน์เอ่ย

	 “ข้าทำเขาตายหรือเปล่า” เด็กหนุ่มร่างอ้วนอยากรู้

	 ทอลเลตต์ยักไหล่ “อาจจะแทงทะลุปอด ถ้าเขามีปอดนะ แต่ต้นไม้ 

ส่วนใหญ่ไม่มีหรอก” เขาหยิบคันธนูจากมือของแซม “แต่ข้าเคยเห็นที่ยิงได้ 

แย่กว่านี้มาแล้ว และใช ่ ทำได้ไม่เลว”

	 เซอรห์มอูว้นยิม้กวา้ง คนทีเ่หน็เขาคงคดิวา่เขา ทำ อะไรบางอยา่งมาจรงิ ๆ 

แต่เมื่อเขาเห็นเช็ตต์กับหมาล่าเนื้อ รอยยิ้มของเขาก็ม้วนขึ้นและกลายเป็น 

เสียงร้องแหลม

	 “เจ้ายิงถูกต้นไม้ก็จริง” เช็ตต์เอ่ย “เอาไว้ดูว่าเจ้ายิงเป็นยังไงตอนเจอ 

คนของมานซ์ เรย์เดอร์ เถอะ พวกมันไม่ยืนกางแขนโบกกิ่งใบไปมาหรอกนะ 

ไม่เลย พวกมันจะวิ่งตรงมาหาเจ้า แผดร้องใส่หน้าเจ้า และข้าพนันได้เลยว่า 

เจ้าต้องฉี่ราดกางเกงแน่ คนหนึ่งในพวกนั้นจะปักขวานที่หว่างตาตี่  ๆ  เหมือน 

หมูของเจ้า สิ่งสุดท้ายที่เจ้าได้ยินก็คือเสียง โพละ ตอนที่ขวานจามกะโหลก”

	 เดก็หนุม่รา่งอว้นตวัสัน่เทา เอด็ดจ์อมโศกวางมอืบนไหลเ่ขา “นอ้งชาย” 

เขาเอ่ยเสียงขรึม “แค่เพราะเจ้าโดนแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าแซมเวลจะต้อง 

โดนแบบเดียวกันนี่”

	 “เจ้าพูดถึงอะไร ทอลเลตต์”

	 “ขวานที่เฉาะกบาลเจ้าไง จริงหรือเปล่าที่มันทำให้สมองครึ่งหนึ่งของเจ้า 

ไหลลงพื้นและหมาของเจ้ากินเข้าไปน่ะ”

	 เกรน็นจ์อมเปิน่หวัเราะ และแมแ้ตแ่ซมเวล ทารล์ ี กย็งัยิม้แหง้  ๆออกมา 

เช็ตต์เตะสุนัขตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด กระชากสายจูง และออกเดินขึ้นเนิน เชิญยิ้ม 

ตามสบายเลย เซอรห์มูอ้วน แลว้เราจะไดเ้หน็กนัวา่คนืนีใ้ครจะหวัเราะ เขาได ้

แต่หวังว่าจะมีเวลาพอฆ่าทอลเลตต์ด้วย ไอ้งั่งหน้าม้าอมทุกข์ นั่นแหละมัน
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	 ทางที่ไต่ปีนนั้นสูงชัน แม้กระทั่งด้านนี้ที่ลาดชันน้อยที่สุดของกำปั้น  

ขึ้นไปได้ระยะหนึ่งพวกสุนัขก็เริ่มเห่าและดึงสายจูงเพราะคิดว่าจะได้กินอะไร 

ในเร็ว  ๆ  นี้ เขาให้มันลิ้มรสรองเท้าบู๊ตของเขาแทนและฟาดแส้ใส่เจ้าตัวใหญ่ 

อัปลักษณ์ที่แว้งใส่เขา พอผูกพวกมันเสร็จ เขาก็เข้าไปรายงาน “มีรอยเท้า 

ตามที่เจ้ายักษ์บอก แต่พวกสุนัขไม่ยอมออกแกะรอยขอรับ” เขารายงาน 

มอร์มอนต์หน้ากระโจมสีดำหลังใหญ่ “แต่รอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำแบบนั้นอาจ 

เป็นรอยเท้าเก่าก็ได้”

	 “น่าเสียดาย” ลอร์ดผู้บัญชาการมอร์มอนต์พูด เขามีศีรษะล้านเลี่ยน 

และเคราสเีทาดกหนายุง่เหยงิ นำ้เสยีงดอูอ่นลา้เชน่เดยีวกบัทา่ทาง “เราทกุคน 

คงจะดีข้ึนถ้าได้กินเน้ือสด  ๆ สักหน่อย” นกเรเวนท่ีเกาะไหล่ของเขาทำหัวหงึกหงัก 

และพูดตาม “เนื้อ เนื้อ เนื้อ”

 เราเอาไอ้พวกหมาบ้าเลือดไปทำเป็นอาหารก็ได้  เช็ตต์คิด แต่เขา 

หุบปากสนิทจนกระทั่งหมีเฒ่าสั่งให้เขาออกไปได้ และนี่คือครั้งสุดท้ายที่ข้า 

ตอ้งกม้หวัใหห้มอนัน่ เขาบอกตวัเองดว้ยความพอใจ เขารูส้กึวา่อากาศดเูหมอืน 

จะหนาวขึ้นอีกทั้งที่เขาอยากจะสาบานว่านั่นเป็นไปไม่ได้ พวกสุนัขขดตัวอยู่ 

ดว้ยกนัอยา่งทกุขท์รมานในโคลนทีจ่บัตวัแขง็ และเชต็ตก์น็กึอยากคลานเขา้ไป 

ซุกอยู่กับพวกมันด้วย แต่เขาใช้ผ้าพันคอขนสัตว์สีดำพันรอบใบหน้าครึ่งล่าง 

โดยปล่อยให้มีช่องว่างที่ปาก เขาพบว่ามันจะอุ่นขึ้นถ้าเขาเคลื่อนไหวไม่หยุด 

ก็เลยเดินวนช้า  ๆ  ไปรอบ  ๆ  พร้อมใบไม้เปรี้ยวกำหนึ่ง แบ่งมันให้พี่น้องชุดดำ 

ที่อยู่ยามเคี้ยวบ้างและฟังพวกเขาพูดคุย ไม่มีพวกที่อยู่เวรผลัดกลางวันอยู่ใน 

แผนการของเขา แต่กระนั้นเขาก็คิดว่าเป็นการดีถ้าได้รู้ว่าพวกนั้นกำลังคิด 

อะไรอยู่

	 ส่วนใหญ่ที่พวกนั้นกำลังคิดก็คืออากาศหนาวดุเดือด

	 ลมแรงขึ้นขณะที่เงาทอดยาวขึ้นทุกที มันส่งเสียงวู่หวิวแหลมสูงขณะที่ 

สั่นสะท้านผ่านหมู่หินของปราการวงแหวน “ข้าเกลียดเสียงนั่น” ยักษ์เล็กบอก 

“เหมือนเสียงทารกอยู่ในพุ่มไม้ที่กำลังร้องไห้หานมเลย”

	 เมื่อเดินวนรอบและกลับไปหาฝูงสุนัข เขาก็พบลาร์กรออยู่ “พวก 

เจ้าหน้าที่เข้าไปในกระโจมหมีเฒ่าอีกแล้ว คุยกันลั่นไปหมด”
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	 “นัน่คอืสิง่ทีพ่วกเขาทำละ” เชต็ตว์า่ “พวกเขาเปน็พวกลกูชาตลิกูตระกลู 

ทุกคนยกเว้นเบลน พวกเขาดื่มคำพูดแทนเหล้าองุ่น”

	 ลาร์กขยับเข้ามาใกล้ขึ้น “ไอ้หัวขี้เลื่อยนั่นพูดเรื่องนกไม่ยอมหยุด” เขา 

เตือน ชำเลืองไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ ๆ “ตอนนี้เขาถามว่าเราจะ 

เก็บตุนเมล็ดพืชอะไรให้ไอ้นกเวรนั่นได้บ้างไหม”

	 “นั่นมันนกเรเวนนะ” เช็ตต์ว่า “มันกินซากศพ”

	 ลาร์กยิ้ม “งั้นก็อาจจะเป็นซากเขาสินะ”

 หรือไม่ก็เจ้า เช็ตต์คิดว่าพวกเขาต้องการชายร่างใหญ่คนนั้นมากกว่า 

ลาร์ก “หยุดหัวเสียเรื่องพอลตัวจ้อยได้แล้ว เจ้าทำส่วนของเจ้า เขาทำส่วน 

ของเขา”

	 สนธยาคบืคลานผา่นดงไมม้าปกคลมุแลว้กวา่เขาจะไลช่าวเกาะสามพีน่อ้ง 

ไปได้และนั่งลงลับดาบ มันเป็นงานยากสาหัสทีเดียวเมื่อสวมถุงมืออยู ่ แต่เขา 

จะไม่ถอดมันหรอก หนาวขนาดนี้ ใครโง่จับเหล็กด้วยมือเปล่าคงไม่แคล้ว 

หนังแหว่ง

	 พวกสุนัขครางหงิงเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เขาให้พวกมันดื่มน้ำและฟัง 

คำสบถ “รออกีครึง่คนื แลว้กเ็ชญิพวกแกหากนิเอาเองตามสะดวก” ถงึตอนนัน้ 

เขาก็ได้กลิ่นอาหารเย็นแล้ว

	 ไดเวนกำลงัพดูอะไรยดืยาวอยูข่า้งกองไฟหงุตม้ ขณะทีเ่ชต็ตร์บัขนมปงั 

แข็งและชามซุปถั่วกับเบคอนจากเฮคพ่อครัว “ป่าเงียบเกินไป” พรานเฒ่าเอ่ย 

“ไม่มีกบอยู่ใกล้แม่น้ำนั่น ในความมืดก็ไม่มีนกฮูก ข้าไม่เคยเจอป่าที่ไหนตาย 

ยิ่งกว่านี้เลย”

	 “ตายสนิทพอ ๆ กับฟันของเจ้าสินะ” เฮคว่า

	 ไดเวนขบฟนัปลอมไมเ้สยีงดงั “หมาปา่กไ็มม่ ี เมือ่กอ่นเคยม ี แตต่อนนี ้

ไม่มีแล้ว พวกมันไปไหน เจ้ารู้ไหม”

	 “ที่อุ่น ๆ น่ะสิ” เช็ตต์ว่า

	 ในบรรดาพี่น้องร่วมสิบสองคนที่นั่งรอบกองไฟ มีคนของเขาสี่คน เขา 

กินไปพลางหรี่ตาจ้องแต่ละคนไปพลาง เพื่อสำรวจหาร่องรอยพิรุธ เดิร์กดู 

สงบนิ่งทีเดียว เขานั่งเงียบและลับดาบเหมือนที่ทำทุกคืน ดอนเนล ฮิลล์  
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หน้าหวาน ก็คุยเร่ืองตลกอย่างสบายอารมณ์ เขามีฟันขาว ริมฝีปากแดงอวบอ่ิม 

และปอยผมสีเหลืองที่ปล่อยยาวประบ่าอย่างมีศิลปะ และเขาก็อ้างว่าเป็น 

ลูกนอกสมรสของใครสักคนจากตระกูลแลนนิสเตอร์  ก็อาจจะใช่ เช็ตต์ 

ไม่หลงใหลได้ปลื้มคนหน้าตาดีหรือพวกลูกนอกสมรส แต่ดอนเนลหน้าหวาน 

ดูจะประคับประคองตัวเองไปได้ด้วยดี

	 เขาไม่แน่ใจนักกับพรานป่าที่เหล่าพี่น้องเรียกว่าเลื่อยไม ้ ซึ่งมาจากเสียง 

กรนของเขามากกว่าเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม ้ ตอนนี้เขาดูกระสับกระส่าย 

จนเหมอืนจะกรนไมอ่อกอกีตอ่ไป แตม่สัลนิอาการหนกักวา่ เชต็ตเ์หน็เหงือ่ไหล 

ลงมาตามใบหน้าของฝ่ายนั้นทั้งที่ลมหนาวพัดเยือกขนาดนี้ หยาดความชื้นนั้น 

เป็นประกายล้อแสงไฟ พราวพรายเหมือนอัญมณีเปียกน้ำเม็ดเล็ก  ๆ มากมาย 

มัสลินก็ไม่กินอะไรเช่นกัน เอาแต่จ้องซุปราวกับกลิ่นของมันทำให้เขาคลื่นไส้ 

ข้าต้องจับตาดูหมอนั่นไว้ เช็ตต์คิด

	 “รวมพล!” เสยีงตะโกนดงัขึน้ในฉบัพลนั จากกวา่สบิคน และกระจาย 

ไปทัว่ทกุสว่นของคา่ยพกับนยอดเนนิอยา่งรวดเรว็ “คนของหนว่ยพทิกัษร์าตร!ี 

รวมพลที่กองไฟกลาง!”

	 เช็ตต์ขมวดคิ้วและกินซุปจนหมดก่อนเดินตามคนอื่น ๆ ไป

	 หมีเฒ่ายืนหน้ากองไฟโดยมีสมอลวู้ด, ล็อก, ไวเธอร์ส และเบลน  

ยืนเรียงแถวอยู่ข้างหลัง มอร์มอนต์สวมผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์หนาสีดำ เรเวน 

ของเขายืนไซ้ขนสีดำอยู่บนไหล่ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ เช็ตต์เบียดตัวอยู่ระหว่าง 

เบอร์นารร์ผมน้ำตาลและคนของชาโดว์ทาวเวอร์ เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้า  

ยกเว้นผู้พิทักษ์ที่เฝ้าเวรในป่าและผู้ที่อยู่ยามบนปราการวงแหวน มอร์มอนต์ก็ 

กระแอมและถ่มน้ำลายซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งก่อนจะกระทบพื้น “เหล่าพี่น้อง”  

เขาเอ่ย “คนของหน่วยพิทักษ์ราตรี”

 “คน!” เรเวนของเขากรีดร้อง “คน! คน!”

	 “พวกคนเถื่อนกำลังเคลื่อนพล ออกเดินทางตามลำธารน้ำนมลงจาก 

เทือกเขา ธอเรนเชื่อว่ากองหน้าของพวกมันจะมาถึงเราในอีกสิบวันจากนี้  

นักรบที่คร่ำหวอดที่สุดของพวกมันจะอยู่กับฮาร์มาหัวหมาในกองหน้านั่น ส่วน 

ที่เหลือน่าจะจัดเป็นกองหลัง หรือมาใกล้  ๆ  กับมานซ์ เรย์เดอร์ เอง ส่วน 
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นกัรบอืน่  ๆจะกระจายกนัไปตามเสน้ทางเดนิทพั พวกมนัมพีาหนะ ววั ลอ่ มา้ 

...แต่ก็น้อยมาก ส่วนใหญ่เดินเท้า แทบไม่มีอาวุธ และไม่ผ่านการฝึก อาวุธ 

ของพวกมันน่าจะทำด้วยหินและกระดูกมากกว่าเหล็กกล้า ซ้ำยังมีตัวถ่วงเป็น 

ผู้หญิง เด็ก ฝูงแกะฝูงแพะ และสมบัติพัสถานทั้งหมด  พูดสั้น  ๆ  ก็คือ  

แม้จะมีจำนวนมาก แต่พวกมันก็มีจุดอ่อน...และ พวกมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่  

หรือเราต้องภาวนาให้เป็นเช่นนั้น”

 พวกมันรู้ส ิ เช็ตต์คิด แกไอ้ถุงน้ำหนองเก่า ๆ พวกมันต้องรู้แน่อยู่แล้ว 

โควรินคร่ึงมือยังไม่กลับมาไม่ใช่เรอะ จาร์แมน บัคเวล ก็เหมือนกัน ถ้าพวกเขา 

คนใดคนหนึ่งถูกจับได้ แกก็รู้แก่ใจดีว่าป่านนี้พวกคนเถื่อนคงรีดข้อมูลจาก 

สองคนนั้นไปแล้ว

	 สมอลวู้ดก้าวออกมา “มานซ์ เรย์เดอร์ ตั้งใจจะทลายผากำแพงและ 

เปิดศึกครั้งใหญ่กับเจ็ดราชอาณาจักร เอาละ นั่นคือเกมที่ต้องมีผู้เล่นสองคน 

และพรุ่งนี้เราจะเปิดศึกกับเขา”

	 “เราจะนำกำลังทั้งหมดขี่ม้าออกไปตอนรุ่งสาง” หมีเฒ่าบอกขณะที่ 

เสียงพึมพำดังไปทั่วกลุ่มคนที่มาชุมนุม “เราจะขี่ม้าขึ้นเหนือและตีโอบไปทาง 

ตะวนัตก กองหนา้ของฮารม์าคงผา่นกำปัน้ไปแลว้ตอนทีเ่ราวกกลบัมา เนนิเขา 

ที่อยู่เชิงเขี้ยวน้ำแข็งเต็มไปด้วยหุบเขาคดเคี้ยวคับแคบซึ่งเหมาะสำหรับการ 

ซุ่มโจมตี เส้นทางเคลื่อนทัพของพวกมันทอดยาวหลายไมล์  เราจะลงมือ 

เล่นงานพวกมันหลาย  ๆ  จุดพร้อมกัน และทำให้พวกมันเชื่อสนิทว่าเรามีกัน 

สามพัน ไม่ใช่สามร้อย”

	 “เราจะลงมอือยา่งหนกัและถอยออกมากอ่นทีพ่ลมา้ของพวกมนัจะรวมตวั 

กันประจันหน้ากับเรา” ธอเรน สมอลวู้ด บอก “ถ้าพวกมันไล่ตาม เราจะล่อ 

ให้พวกมันไล่ตามให้สนุก จากนั้นก็จะวกกลับไปจู่โจมอีก เราจะเผาเกวียน 

ของพวกมัน ไล่พวกมันให้แตกกระจาย และฆ่าพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้ มานซ์ เรย์เดอร์ เองด้วย ถ้าเราเจอตัวเขา ถ้าพวกมันแตกกระเจิง 

กลับรัง เราก็ชนะ ถ้าไม่ เราจะไล่ตีพวกมันไปจนถึงผากำแพง และทำให้ 

พวกมันต้องทิ้งซากศพไว้เป็นทางตามหลังเลยทีเดียว”

 “พวกมันมีกันหลายพันนะ” ใครบางคนตะโกนมาจากด้านหลังเช็ตต์
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 “เราจะตาย” นั่นคือเสียงของมัสลินที่แผ่วจางด้วยความหวาดกลัว

 “ตาย” เรเวนของมอร์มอนต์กรีดร้องพลางตีปีกสีดำ “ตาย ตาย  

ตาย”

	 “พวกเราหลายคน” หมีเฒ่าว่า “หรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้ แต่ก็ 

เหมือนที่ลอร์ดผู้บัญชาการท่านอื่นกล่าวไว้เมื่อหนึ่งพันปีก่อน นั่นคือเหตุผล 

ที่เราสวมชุดดำ จงจำคำปฏิญาณตนของเจ้าให้ดีเถิด พี่น้อง เพราะเราคือดาบ 

ในความมืด คือผู้พิทักษ์บนกำแพง...”

	 “คือไฟที่แผดเผาความเหน็บหนาว” เซอร์มัลลาดอร์ ล็อก ชักดาบยาว 

ออกมา

	 “คือแสงที่นำมาซึ่งรุ่งอรุณ” คนอื่น ๆ ขานรับ และมีดาบชักออกจากฝัก 

มากขึ้น

	 จากนั้น ทุกคนก็ดึงดาบออกจากฝักและมีดาบเกือบสามร้อยเล่ม 

ชูขึ้นฟ้าขณะที่เสียงจากคนจำนวนเท่ากันตะโกน “คือแตรที่ปลุกผู้หลับใหล! 

คือโล่ที่ปกป้องอาณาจักรมนุษย์!” เช็ตต์ไม่มีทางเลือกนอกจากเปล่งเสียง 

ตามคนอื่น ๆ บรรยากาศเป็นหมอกมัวจากลมหายใจของพวกเขาขณะที่แสงไฟ 

ต้องดาบเป็นประกาย เขาพอใจที่เห็นลาร์ก ตีนแมว และดอนเนล ฮิลล์ 

หน้าหวาน ร่วมตะโกนด้วย ราวกับเป็นไอ้งั่งเหมือนคนอื่น ๆ แบบนั้นดีแล้ว 

ไม่มีประโยชน์ที่จะดึงความสนใจของคนอื่นในยามที่ใกล้จะถึงเวลาเช่นนี้

	 เมือ่เสยีงตะโกนซาลง เขากไ็ดย้นิเสยีงลมปะทะปราการวงแหวนอกีครัง้ 

เปลวไฟหมุนวนและสั่นสะท้านราวกับพวกมันก็หนาวเหน็บ และในความเงียบ 

ฉับพลันนั้นเอง เจ้าเรเวนของหมีเฒ่าก็ส่งเสียงดังร้องกา  ๆ  และพูดซ้ำอีกครั้ง 

ว่า “ตาย”

 นกฉลาด เช็ตต์คิดขณะที่พวกเจ้าหน้าที่สั่งเลิกรวมพล เตือนทุกคน 

ให้กินให้อิ่มและนอนหลับให้สนิทในคืนนี้ เช็ตต์คลานเข้าไปใต้ผ้าขนสัตว์ใกล้ 

ฝูงสุนัข สมองเต็มไปด้วยสารพัดสิ่งที่อาจผิดพลาด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำ 

ปฏิญาณบ้า  ๆ  นั่นทำให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนใจ หรือพอลตัวจ้อยอาจ 

ลืมเวลานัดและพยายามสังหารมอร์มอนต์ในช่วงยามสองแทนที่จะเป็นยามสาม 

หรือมัสลินเกิดปอดกระเส่าขึ้นมา หรือใครบางคนกลายเป็นสายลับ หรือ...



17

ผจญพายุดาบ 3.1

	 เขาพบว่าตัวเองกำลังฟังเสียงแห่งรัตติกาล ลมส่งเสียงคล้ายทารก  

ร้องไห้จริง ๆ และนาน ๆ ครั้งเขาได้ยินเสียงคน เสียงม้าร้อง เสียงท่อนฟืนลั่น 

จากกองไฟ แต่ไม่มีเสียงอื่นใด เงียบเหลือเกิน

	 เขาเห็นใบหน้าของเบสซาลอยอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่มีดหรอกที่ข้าอยากปัก 

ใส่เจ้า เขาอยากบอกนาง ข้าเก็บดอกไม้ให้เจ้า กุหลาบป่า แทนซี และดอก 

ถ้วยทอง ข้าเสียเวลาตลอดเช้า หัวใจของเขาเต้นรัวราวตีกลอง ดังจนเขา 

เกรงจะทำให้คนทั้งค่ายตื่น น้ำแข็งเกาะเคราที่อยู่รอบปากเขา มันมาจากไหน 

เรื่องเบสซา เวลาที่คิดถึงนางก่อนหน้านี้ เขาก็แค่นึกถึงสีหน้าท่าทางของนาง 

ยามใกล้ตาย เขาเป็นอะไรไป เขาหายใจแทบไม่ออก เขาผล็อยหลับไปหรือ  

เขาลุกขึ้นคุกเข่า และอะไรบางอย่างที่เปียกและเย็นก็กระทบจมูก เช็ตต์ 

เงยหน้าขึ้น

	 หิมะกำลังตก

	 เขารู้สึกถึงน้ำตาที่จับตัวแข็งบนแก้ม ไม่ยุติธรรมเลย เขาอยากจะ 

แผดรอ้งออกมา หมิะจะทำลายทกุอยา่งทีเ่ขาสูอ้ตุสา่หท์ำ แผนการอนัรอบคอบ 

ทั้งหมดของเขา หิมะตกหนัก เกล็ดสีขาวตกหนาลงมารอบตัวเขา พวกเขาจะ 

หาเสบียงอาหารเจอได้อย่างไรในหิมะ ไหนจะยังทางเดินสัตว์ป่าที่พวกเขาตั้งใจ 

จะใชเ้พือ่มุง่หนา้ไปทางตะวนัออกดว้ย พวกนัน้จะไมต่อ้งใชไ้ดเวนหรอืแบนเนน 

ในการตามล่าเราด้วย ไม่เลยถ้าเราย่ำไปบนหิมะตกใหม่ และหิมะยังบดบัง 

สัณฐานของพื้นดินอีกด้วย โดยเฉพาะตอนกลางคืน ม้าอาจสะดุดรากไม้ 

สะดุดหินขาหัก เราจบแล้ว เขาตระหนัก จบตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เราแพ้แล้ว 

จะไม่มีชีวิตเยี่ยงท่านลอร์ดสำหรับลูกชายคนจับปลิง ไม่มีป้อมของตัวเอง  

เมีย หรือมงกุฎ มีเพียงดาบของคนเถื่อนปักท้องกับหลุมศพไร้ป้าย หิมะ 

พรากทุกอย่างไปจากข้า...หิมะเวรตะไล...

	 หิมะเคยทำลายเขามาแล้วครั้งหนึ่ง หิมะและหมูที่เขาเลี้ยงไว้

	 เช็ตต์ลุกขึ้นยืน ขาของเขาแข็ง และเกล็ดหิมะที่โปรยปรายก็เปลี่ยนให ้

คบไฟที่อยู่ไกล  ๆ  กลายเป็นแสงสีส้มเลือนจาง เขารู้สึกราวกับถูกโจมตีด้วย 

ฝูงแมลงหนาวเย็นสีซีดขาว พวกมันลงเกาะไหล่ เกาะหัว บินชนจมูกและตา 

ของเขา เขาสบถและปดัมนัออกไป แซมเวล ทารล์ ี เขานกึขึน้ได ้ ขา้ยงัจดัการ 
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กับเซอร์หมูอ้วนนั่นได้ เขาพันผ้าพันคอรอบใบหน้า ดึงฮู้ดขึ้นสวม และเดิน 

สาวเท้าผ่านค่ายไปยังที่นอนของไอ้ขี้ขลาดนั่น

	 หิมะตกหนักเสียจนเขาหลงทางท่ามกลางกระโจม แต่ท้ายที่สุดเขาก็ 

เห็นผ้ากันลมผืนเล็ก ๆ ที่ไอ้เด็กอ้วนขึงไว้ให้ตัวเองระหว่างก้อนหินกับกรงเรเวน 

ทาร์ลีนอนจมอยู่ใต้กองผ้าห่มขนสัตว์สีดำและขนเฟอร์ยุ่ง  ๆ หิมะปลิวเข้ามา 

ปกคลุมเขา ดูเหมือนภูเขาอ้วนกลมที่หยุ่นนุ่ม เสียงเหล็กกล้ากระซิบกับหนัง 

แผ่วจางเหมือนความหวังขณะท่ีเช็ตต์ดึงกริชออกจากฝัก เรเวนตัวหน่ึงร้อง แคว้ก 

อีกตัวพึมพำว่า “สโนว์” ขณะมองผ่านซี่กรงด้วยดวงตาสีดำ ตัวแรกเพิ่มคำว่า 

“สโนว์”  บ้าง เขาค่อย  ๆ  ขยับผ่านพวกมัน วางเท้าแต่ละข้างอย่างระมัดระวัง 

เขาจะตะปบมือซ้ายบนปากของเด็กอ้วนเพื่ออุดเสียงร้องของมัน จากนั้น...

	 ปู๊นนนนนนนนนนนนน

	 เขาชะงกัเทา้กลางอากาศ กลนืคำสาปแชง่ขณะทีเ่สยีงเปา่เขาดงัขึน้ทัว่คา่ย 

เบาบางและห่างไกล กระนั้นก็ไม่ผิดไปได้ ไม่ใช่ตอนนี้ ให้ตายเถอะ ไม่ใช่ 

ตอนนี้! หมีเฒ่าซ่อนคนเฝ้าระวังไว้ในดงไม้รอบกำปั้นเพื่อเตือนภัยหากมีคน 

เข้ามาใกล้ จาร์แมน บัคเวล กลับจากบันไดยักษ์กระมัง เช็ตต์เดา หรือไม่ 

ก็โควรินครึ่งมือกลับจากช่องเขาโหยหวน เสียงเป่าเขาหนึ่งครั้งคือการแจ้งว่า 

มีพี่น้องกลับมา ถ้าเป็นครึ่งมือจริง  ๆ จอน สโนว์ ก็อาจรอดตายกลับมากับ 

เขาด้วย 

	 แซม ทาร์ลี ลุกขึ้นนั่งงัวเงียและจ้องหิมะอย่างงง ๆ เหล่าเรเวนต่างร้อง 

กา  ๆ  เสียงดังหนวกหู และเช็ตต์ก็ได้ยินเสียงสุนัขของเขาหอน คนครึ่งค่าย 

ตื่นหมดแล้ว นิ้วที่อยู่ในถุงมือของเขากำด้ามกริชไว้ขณะรอให้เสียงเงียบ มัน 

เงียบไปไม่ทันไรก็ดังขึ้นอีกครั้ง ดังขึ้นและนานขึ้น

	 ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

	 “ทวยเทพ” เขาได้ยินแซม ทาร์ลี ครางเบา  ๆ เด็กอ้วนถลาขึ้นคุกเข่า  

เทา้ตดิอยูใ่นผา้คลมุไหลก่บัผา้หม่ เขาเตะมนัออกและเอือ้มมอืไปหยบิเสือ้เกราะ 

โซ่ถักที่พาดไว้บนโขดหินใกล้ ๆ ขณะที่สวมผ้าผืนใหญ่ลงทางศีรษะและขยับ 

ยุกยิกไปมาให้เรียบร้อย เขาก็เห็นเช็ตต์ยืนอยู่ที่นั่น “สองครั้งใช่ไหม” เขา 

ถาม “ข้าฝันว่าข้าได้ยินเสียงดังสองครั้ง...”
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	 “ไม่ได้ฝัน” เช็ตต์ตอบ “สองครั้งคือการเตือนให้ผู้พิทักษ์ติดอาวุธ  

สองครั้งแปลว่าศัตรูใกล้เข้ามา มีขวานอยู่ตรงนั้นและมีคำว่า  หมูอ้วน  เขียน 

อยู ่ เจา้เดก็อว้น สองครัง้หมายถงึ คนเถือ่น” ความกลวับนใบหนา้กลมแปน้นัน้ 

ทำให้เขาอยากหัวเราะ “ขอให้พวกมันไปลงนรกทั้งเจ็ดให้หมด ฮาร์มา  

มานซ์ เรย์เดอร์ สมอลวู้ดเฮงซวย ไหนเขาบอกว่าพวกนั้นจะมาไม่ถึงเราไป 

อีก...”

	 ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

	 เสียงนั้นดังต่อไปเรื่อย  ๆ จนดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด พวกนกเรเวน 

กระพือปีกและกรีดร้อง บินกันว่อนอยู่ในกรงและชนซี่กรง และทั่วทั้งค่าย  

เหล่าพี่น้องของหน่วยพิทักษ์ราตรีก็ลุกขึ้น สวมเกราะ คาดเข็มขัดดาบ คว้า 

ขวานศึกและคันธนู แซมเวล ทาร์ลี ยืนตัวสั่น ใบหน้าเป็นสีเดียวกับหิมะ 

ที่ตกพรูรอบตัวพวกเขา “สาม” เขาพูดเสียงแหลมกับเช็ตต์ “นั่นเท่ากับ 

สามครั้ง ข้าได้ยินสามครั้ง พวกเขาไม่เคยเป่าสามครั้งมาก่อนเลย ไม่ได้เป่า 

มาหลายร้อยหลายพันปีแล้ว สามครั้งหมายถึง...”

 “...อมนุษย์” เช็ตต์เอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงกึ่งหัวเราะกึ่งร้องไห้ และ 

ทันใดนั้นกางเกงในของเขาก็เปียก เขารู้สึกได้ถึงปัสสาวะที่ไหลลงมาตามขา  

และเห็นไอน้ำลอยขึ้นมาจากด้านหน้ากางเกง
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ลมตะวันออกพัดผ่านเรือนผมยุ่งเหยิงของเขา แผ่วเบาและกรุ่นหอมดุจ 

นิ้วของเซอร์ซี เขาได้ยินเสียงนกร้อง และรู้สึกถึงแม่น้ำที่เคลื่อนผ่านอยู่ 

ใต้ท้องเรือทุกจ้วงกรรเชียงที่ส่งพวกเขาแล่นไปสู่รุ่งอรุณสีชมพูเรื่อ หลังจาก 

อยู่ในความมืดมาแสนนาน โลกดูงดงามอ่อนหวานจนเจมี แลนนิสเตอร์ รู้สึก 

วงิเวยีน ขา้ยงัไมต่าย และเมาแสงตะวัน เสยีงหวัเราะระเบดิออกจากรมิฝปีาก 

ของเขา ฉับพลันทันใดคล้ายนกกระทาออกจากที่ซ่อน

	 “เงียบ” หญิงสาวพึมพำในลำคอด้วยสีหน้าบึ้งตึง ความบึ้งตึงเหมาะ 

กับใบหน้าแป้นแบบบ้าน ๆ ของนางมากกว่ารอยยิ้ม ไม่ใช่ว่าเจมีเคยเห็นนางยิ้ม 

หรอก เขาหาความบันเทิงด้วยการวาดภาพนางสวมอาภรณ์ไหมชุดหนึ่งของ 

เซอร์ซีแทนเสื้อกั๊กหนังตอกหมุดทั้งตัว นางก็คงเหมือนจับแม่วัวไปสวมชุด 

ผ้าไหมนั่นละ

	 แต่แม่วัวกรรเชียงเรือได้ ใต้กางเกงรัดเข่าสีน้ำตาลเนื้อหยาบของนาง 

คือน่องที่เหมือนเชือกไม้ และกล้ามเนื้อที่แขนยาว  ๆ  ของนางก็เหยียดตึงใน 

แต่ละจ้วงกรรเชียง แม้จะกรรเชียงมาครึ่งคืนแล้ว แต่นางก็มิได้แสดงวี่แวว 

ของความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งไม่เหมือนกับในกรณีของลูกพี่ลูกน้องเขา เซอร์ 

คลีออส ที่ต้องออกแรงกรรเชียงอีกอันอย่างหนัก รูปลักษณ์ของนางเป็นหญิง 

ชาวบ้านร่างใหญ่แข็งแรง แต่กลับพูดจาดุจลูกผู้ดีมีตระกูล ทั้งยังพกดาบยาว 

กับกริช อา แต่นางใช้เป็นหรือเปล่า เจมีตั้งใจจะหาคำตอบทันทีที่เขากำจัด 

โซ่ตรวนที่สวมอยู่ได้

เจมี
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	 เขาสวมตรวนเหล็กที่ข้อมือและข้อเท้าซึ่งเชื่อมกันด้วยโซ่หนักที่ยาว 

ไม่เกินหนึ่งฟุต “เจ้าคงคิดว่าคำพูดของข้าในฐานะแลนนิสเตอร์คนหนึ่งไม่ดีพอ 

สินะ” เขาเหน็บตอนที่พวกนั้นใส่ตรวน ถึงตอนนั้นเขาก็เมามากแล้วด้วยฝีมือ 

แคทลิน สตาร์ค เขาจำการหลบหนีจากริเวอร์รันของพวกเขาได้แค่บางเสี้ยว 

สว่นเทา่นัน้ มปีญัหาบางอยา่งกบัผูค้มุ แตห่ญงิรา่งใหญเ่อาชนะเขาได ้ จากนัน้ 

พวกเขาก็ขึ้นบันไดที่ทอดยาวไม่สิ้นสุด วนไปมาไม่สุดสิ้น แข้งขาของเขา 

อ่อนปวกเหมือนต้นหญ้าและเขาก็สะดุดล้มสองหรือสามครั้ง จนหญิงผู้นี้ 

ต้องให้เขาเกาะแขน ระหว่างทางมีคนเอาผ้าคลุมไหล่แบบนักเดินทางพันร่าง 

ของเขาและโยนเขาลงไปไว้ท่ีก้นเรือ เขาจำได้ว่าได้ยินท่านหญิงแคทลินบัญชาการ 

ใหใ้ครสกัคนยกประตเูหลก็ของประตนูำ้ขึน้ นางกำลงัจะสง่เซอรค์ลอีอส เฟรย ์ 

กลับคิงส์แลนดิ้ง พร้อมเงื่อนไขใหม่สำหรับราชินี นางประกาศด้วยน้ำเสียงที่ 

ไม่มีใครกล้าโต้แย้ง

	 เขาคงหลับไปในตอนนั้น เหล้าองุ่นทำให้เขาง่วง และเขาก็รู้สึกดีที่ได้ 

ยืดเหยียดกาย อันเป็นความสำราญที่โซ่ตรวนในห้องขังไม่ยอมให้ทำได้ เจมี 

หัดนั่งหลับนกขณะขี่ม้าเดินทัพมานานแล้ว นี่จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นกว่า ทีเรียน 

ต้องหัวร่องอหายถ้าได้ยินว่าข้าหลับตลอดการหลบหนี แต่ตอนนี้เขาตื่นแล้ว 

และเครือ่งพนัธนาการนีก้น็า่รำคาญ “ทา่นหญงิ” เขาตะโกน “ถา้ทา่นชว่ยตดัโซ ่

พวกนี้ ข้าจะช่วยกรรเชียงเรือให้”

	 นางชักสีหน้าอีกครั้ง ใบหน้านั้นเครียดขมึงด้วยความไม่ไว้ใจ “ท่าน 

ต้องใส่โซ่ตรวนต่อไป ผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

	 “เจ้าคิดว่าจะกรรเชียงเรือไปจนถึงคิงส์แลนดิ้งเลยหรือ แม่สาว”

	 “เรียกข้าว่าเบรียนน์ ไม่ใช่ แม่สาว ”

	 “ชื่อของข้าคือเซอร์เจม ี ไม่ใช่ผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

	 “ท่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปลงพระชนม์พระราชางั้นหรือ”

	 “เปล่า แล้วเจ้าปฏิเสธเพศของตัวเองหรือไม่เล่า ถ้าใช่ ก็ถอดกางเกง 

ให้ข้าดูสิ” เขาส่งยิ้มใสซื่อให้นาง “ข้าว่าจะขอให้เจ้าถอดเสื้อ แต่จากท่าทาง 

ของเจ้า นั่นคงพิสูจน์อะไรไม่ได้มากนักหรอก”

	 เซอร์คลีออสขุ่นมัว “ญาติข้า โปรดรักษามารยาทด้วย”
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 เลือดแลนนิสเตอร์ของคนผู้นี้เจือจางนัก คลีออสเป็นลูกของท่าน 

อาเจ็นนาของเขากับไอ้งั่งเอ็มมอน เฟรย์ ผู้ใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวลอร์ด 

ไทวิน แลนนิสเตอร์ นับตั้งแต่วันที่แต่งงานกับน้องสาวของเขา และเมื่อลอร์ด 

วลัเดอร ์ เฟรย ์ นำปอ้มแฝดเขา้รว่มสงครามโดยถอืขา้งรเิวอรร์นั เซอรเ์อม็มอน 

ก็เลือกภักดีต่อภรรยาแทนบิดาตัวเอง คาสเตอร์ลีร็อกได้สิ่งที่แย่ที่สุดจากการ 

ต่อรองนั้น เจมีคิด เซอร์คลีออสหน้าตาเหมือนวีเซิล สู้เหมือนห่าน และ 

มีความกล้าเท่าแม่แกะตัวที่กล้าเป็นพิเศษ ท่านหญิงสตาร์คสัญญาจะปล่อยเขา 

เปน็อสิระหากเขานำสารของนางไปสง่ใหท้เีรยีน และเซอรค์ลอีอสกส็าบานอยา่ง 

จริงจังว่าจะทำเช่นนั้น

	 พวกเขาทุกคนกล่าวคำสาบานในห้องขังนั่น ส่วนใหญ่คือเจมี นั่นคือ 

ข้อแลกเปลี่ยนของท่านหญิงแคทลินในการยอมปล่อยตัวเขา นางจ่อปลายดาบ 

ของแม่สาวร่างใหญ่ที่หัวใจของเขาขณะเอ่ยว่า “จงสาบานว่าท่านจะไม่จับอาวุธ 

เข้าห้ำหั่นสตาร์คหรือทัลลีอีก จงสาบานว่าท่านจะบังคับน้องชายของท่านให้ทำ 

ตามคำมั่นที่ว่าจะคืนลูกสาวของข้ากลับมาอย่างปลอดภัย สาบานด้วยเกียรติ 

ของท่านในฐานะอัศวิน ด้วยเกียรติของท่านในฐานะแลนนิสเตอร์คนหนึ่ง  

ด้วยเกียรติของท่านในฐานะพี่น้องร่วมสาบานแห่งหน่วยราชองครักษ์ สาบาน 

ด้วยชีวิตของพี่สาวท่านและบิดาท่านและบุตรชายท่าน สาบานต่อทวยเทพ 

ทั้งเก่าและใหม ่ และข้าจะส่งท่านกลับไปหาพี่สาวของท่าน ถ้าปฏิเสธ ข้าจะเอา 

เลือดท่าน” เขาจำความรู้สึกเมื่อปลายแหลมของดาบแทงทะลุเสื้อผ้าโกโรโกโส 

ของเขาขณะที่นางบิดปลายดาบได้

 ข้าสงสัยจริงว่าสังฆราชคิดอย่างไรเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของคำสาบาน 

ที่กล่าวตอนเมาหัวทิ่ม ถูกตีตรวนกับผนัง และมีดาบจี้หน้าอกแบบนี้ เจมี 

ไม่ได้กังวลจริงจังอะไรกับคำลวงครั้งใหญ่นั้น หรือเรื่องทวยเทพที่เขาอ้างว่า 

นบัถอื เขาจำถงันำ้ทีท่า่นหญงิแคทลนิเตะควำ่ในหอ้งขงัของเขาได ้ นางชา่งพลิกึ 

นักที่ฝากชีวิตบุตรสาวไว้กับชายที่ไร้เกียรติ แม้นางจะไม่กล้าไว้ใจเขาเท่าใดนัก 

กต็าม นางฝากความหวงัไวก้บัทเีรยีน ไมใ่ชข่า้ “บางทนีางอาจไมไ่ดโ้งเ่ทา่ไรนกั 

ก็ได้” เขาพูดออกมาดัง ๆ 

	 หญิงผู้คุมตัวเขาเข้าใจผิด “ข้าไม่ได้โง ่ แล้วก็ไม่ได้หูหนวกด้วย”	
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	 เขาสุภาพกับนาง การล้อเลียนหญิงผู้นี้เป็นเรื่องง่ายจนไม่มีอะไรท้าทาย 

“ข้าพูดกับตัวเอง และไม่ได้หมายถึงเจ้า นี่เป็นนิสัยที่เกิดได้ง่ายในห้องขัง”

	 นางขมวดคิ้วใส่เขา ดันกรรเชียงไปข้างหน้า ดึงกลับมา ดันไปข้างหน้า 

โดยไม่พูดอะไร

 พูดมากพอ  ๆ  กับความงามบนใบหน้า “จากวาจาของเจ้า ข้าเชื่อว่าเจ้า 

มีกำเนิดสูงส่ง”

	 “พ่อของข้าคือเซลวินแห่งทาร์ธ หรือลอร์ดแห่งอีเวนฟอลล์ด้วยความ 

เมตตาของทวยเทพ” แม้แต่คำตอบนั้นก็เอ่ยออกมาอย่างไม่เต็มใจ

	 “ทาร์ธ” เจมีพูด “หินยักษ์น่าสะพรึงกลัวในทะเลแคบ เท่าที่ข้าจำได้  

และอีเวนฟอลล์ก็สวามิภักดิ์ต่อสตอร์มส์เอนด์ เจ้ามารับใช้รอบบ์แห่งวินเทอร์- 

เฟลได้อย่างไร”

	 “ขา้รบัใชท้า่นหญงิแคทลนิตา่งหากเลา่ นางบญัชาใหข้า้นำทา่นไปสง่ใหถ้งึ 

มือน้องชายของท่าน ทีเรียน ที่คิงส์แลนดิ้ง อย่างปลอดภัยโดยมิให้ต่อปาก 

ต่อคำกับท่าน เงียบเถอะ”

	 “ข้าเอียนความเงียบเต็มทนแล้ว แม่หญิงเอ๋ย”

	 “เช่นนั้นก็สนทนากับเซอร์คลีออส ข้าไม่เสวนากับปีศาจร้าย”

	 เจมีส่งเสียงฮาลั่น “แถวนี้มีปีศาจร้ายด้วยเรอะ ซ่อนอยู่ใต้น้ำร ึ หรือว่า 

อยู่ในดงวิลโลว์ทึบหนานั่น แล้วข้าไม่มีดาบเนี่ยนะ!”

	 “ชายผู้ละเมิดพี่สาวตน ปลงพระชนม์พระราชา และโยนเด็กไร้เดียงสา 

ลงมาให้ตาย หาควรได้สมญาอื่นใด”

 ไร้เดียงสาเรอะ ไอ้เด็กตัวแสบนั่นสอดแนมเรา เจมีก็แค่ปรารถนาจะ 

อยู่กับเซอร์ซีตามลำพังสักชั่วโมง การเดินทางขึ้นเหนือของพวกเขาเป็นความ 

ทรมานอันยาวนาน การได้เห็นนางทุกวัน แต่ไม่อาจแตะต้องสัมผัส และรู้ว่า 

โรเบิร์ตเดินเมาโซเซขึ้นเตียงนางทุกคืนในบ้านเทียมที่ลั่นเอี๊ยดอ๊าดคันใหญ่นั่น 

ทีเรียนพยายามเอาอกเอาใจเขาอย่างเต็มที่ แต่มันไม่เพียงพอ “พูดถึงเซอร์ซี 

ให้ดี ๆ หน่อย แม่หญิง” เขาเตือนนาง

	 “ข้าชื่อเบรียนน์ ไม่ใช่ แม่หญิง ”

	 “เจ้าจะสนใจทำไมว่าปีศาจร้ายเรียกเจ้าว่าอะไร”
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	 “ข้าชื่อเบรียนน์” นางเอ่ยซ้ำ หนักแน่นดุจสุนัขล่าเนื้อ

	 “เลดีเ้บรยีนนง์ัน้หรอื” นางดอูดึอดัจนเจมสีำเหนยีกไดถ้งึจดุออ่น “หรอื 

เซอร์ เบรียนน์จะต้องรสนิยมของเจ้ามากกว่า” เขาหัวเราะ “ไม่หรอก ข้าเกรง 

วา่จะไมใ่ช ่ เจา้อาจลอ่ใหแ้มว่วันมใสส่ายคาดบงัเหยีน เกราะคอ เกราะหวั และ 

พันร่างมันด้วยผ้าไหมทั้งตัวได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะขี่มันเข้ารบได้”

	 “ญาติเจมี ได้โปรดเถอะ เจ้าไม่ควรพูดจาหยาบคายเช่นนั้น” ใต้ผ้า 

คลุมไหล่ของเขา เซอร์คลีออสสวมเสื้อคลุมที่ปักรูปป้อมแฝดของตระกูลเฟรย์ 

และราชสีห์ทองของแลนนิสเตอร ์ “เราต้องไปอีกไกล อย่าทะเลาะกันเองเลย”

	 “เวลาข้าทะเลาะ ข้าทะเลาะด้วยดาบต่างหาก นี่ข้ากำลังสนทนากับ 

ท่านหญิงผู้นี้อยู่ ไหนบอกข้าซิ แม่หญิง ว่าหญิงบนเกาะทาร์ธหน้าตาบ้าน ๆ  

เหมือนเจ้าหมดหรือเปล่า ถ้าใช่ ข้าก็เวทนาผู้ชายที่นั่นเหลือเกิน พวกเขาอาจ 

ไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงแท้ ๆ หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะอยู่บนภูเขาน่าเบื่อกลางทะเล 

แบบนั้น”

	 “ทาร์ธเป็นสถานที่สวยงาม” หญิงสาวตะคอกระหว่างที่กรรเชียง “ได้ 

สมญาว่าเกาะไพลิน เงียบเถอะ เจ้าปีศาจ เว้นแต่ท่านอยากทำให้ข้าอุดปาก 

ท่าน”

	 “นางก็หยาบคายเหมือนกัน ไม่ใช่หรือ” เจมีถามเซอร์คลีออส “แม้ 

ขา้จะตอ้งยอมรบัวา่นางกลา้มากกต็าม มคีนไมม่ากนกัหรอกนะทีก่ลา้เรยีกขา้วา่ 

ปีศาจต่อหน้าต่อตา” ถึงข้าจะแน่ใจว่าพวกเขาเรียกกันคะนองปากลับหลังข้า 

ก็เถอะ 

	 เซอร์คลีออสกระแอมอย่างทำอะไรไม่ถูก “ท่านหญิงเบรียนน์ฟังคำลวง 

เหล่านั้นมาจากแคทลิน สตาร์ค ไม่ต้องสงสัยเลย พวกสตาร์คไม่มีหวังจะ 

เอาชนะท่านด้วยดาบได้ ท่านเซอร์ ตอนนี้จึงทำสงครามด้วยวาจาอาบยาพิษ 

แทน”

 พวกเขาเอาชนะข้าด้วยดาบได้แล้วต่างหาก ไอ้ทึ่มไร้คาง เจมียิ้มอย่าง 

รู้ทัน คนอื่นจะอ่านความหมายสารพัดได้จากรอยยิ้มรู้เท่าทัน ถ้าเรายอมให้ 

อ่าน ญาติคลีออสเชื่อเรื่องเหลวไหลนี้จริง ๆ หรือกำลังพยายามประจบประแจง 

เขาเป็นอะไรแน่ระหว่างหัวขี้เลื่อยผู้ซื่อสัตย์กับจอมประจบสอพลอ
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	 เซอรค์ลอีอสพดูตอ่อยา่งไมอ่นาทรรอ้นใจ “คนทีเ่ชือ่วา่พีน่อ้งรว่มสาบาน 

ตนแห่งหน่วยราชองครักษ์ทำร้ายเด็กได้ลงย่อมไม่เข้าใจความหมายแห่ง 

เกียรติยศ”

 จอมประจบสอพลอ ถา้จะใหพ้ดูกนัจรงิ ๆ เจมเีองกม็ารูส้กึเสยีใจทีโ่ยน 

แบรนดอน สตาร์ค ลงจากหน้าต่างบานนั้น เซอร์ซีทำให้เขาทุกข์ใจไม่สิ้นสุด 

หลงัจากนัน้ เมือ่เดก็นัน่ไมย่อมตาย “แกอาย ุ เจด็ ขวบนะ เจม”ี นางตอ่วา่เขา 

“ต่อให้แกเข้าใจสิ่งที่เห็น เราก็น่าจะขู่ให้แกกลัวจนหุบปากเงียบได้”

	 “ข้าไม่คิดว่าเจ้าอยาก...”

	 “เจ้า ไม่เคย คิดน่ะสิ ถ้าเด็กนั่นฟื้นขึ้นมาและบอกพ่อของแกว่าเห็น...”

	 “ถ้า ถ้า ถ้า” เขาดึงนางขึ้นนั่งตัก “ถ้าเด็กนั่นฟื้น เราจะบอกว่าแกฝัน 

เราจะบอกวา่แกโกหก และถา้เรือ่งมนัเลวรา้ยถงึทีส่ดุ ขา้จะสงัหารเนด็ สตารค์ 

เสีย”

	 “จากนั้น เจ้าคิดว่า โรเบิร์ต จะทำอะไร”

	 “โรเบริต์อยากทำอะไรกต็ามใจ ขา้จะทำสงครามกบัเขาถา้ตอ้งทำสงคราม 

ชิงโยนีเซอร์ซีที่นักขับลำนำจะเรียกขาน”

	 “เจม ี ปล่อยข้านะ!” นางบันดาลโทสะและดิ้นรนที่จะลุกขึ้น

	 แต่เขากลับจูบนางแทน นางขัดขืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผยอปากรับ เขา 

ยังจำรสชาติของเหล้าองุ่นและกานพลูจากปลายล้ินของนางได้ กายนางส่ันสะท้าน 

เขาเลื่อนมือไปที่เสื้อรัดทรงของนางและกระชาก ฉีกผ้าไหมจนทรวงอกคู่นั้น 

เป็นอิสระ และเด็กสตาร์คคนนั้นก็ถูกลืมไปชั่วครู่

	 หรอืวา่เซอรซ์เีกดินกึถงึเดก็นัน่ขึน้มาในภายหลงัและจา้งผูช้ายทีท่า่นหญงิ 

แคทลินพูดถึงไปจัดการให้เด็กนั่นไม่มีวันฟื้น ถ้าเซอร์ซีต้องการให้เด็กนั่นตาย 

นางย่อมส่งข้าไป ดูไม่น่าใช่เซอร์ซีเลยที่เลือกโจรกระจอกไปลงมือฆ่าอย่าง 

ขอไปทีเช่นนั้น

	 ตามลำน้ำเบื้องหน้า ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นส่งแสงระยิบพริบพรายบน 

พื้นผิวน้ำที่ลมพัดกระโชก ชายฝั่งทางใต้เป็นดินสีแดง เรียบเหมือนถนน  

ลำน้ำสายเล็ก  ๆ  ส่งน้ำสู่ลำน้ำใหญ่ ลำต้นผุ  ๆ  ของต้นไม้จมน้ำยืนต้นริมตลิ่ง  

ชายฝั่งทางเหนือรกครึ้มกว่า เป็นผาหินสูงยี่สิบฟุตที่ปกคลุมด้วยดงต้นบีช  
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โอ๊ก และเชสต์นัต เจมีเห็นหอระวังภัยอยู่บนเนินสูงข้างหน้า หอนั้นสูงขึ้น 

ทุกจังหวะการกรรเชียง เขาดูออกตั้งนานก่อนที่เรือจะแล่นเข้าใกล้ว่ามันถูก 

ทิ้งร้าง หินเก่าคร่ำคร่านั้นมีเถากุหลาบขึ้นรกเรื้อ 

	 เมื่อลมเปลี่ยนทิศ เซอร์คลีออสก็ช่วยหญิงร่างใหญ่กางใบ ใบเรือ 

สามเหลี่ยมแข็งทำด้วยผ้าใบลายทางสีแดงและน้ำเงิน สีประจำตระกูลทัลลี 

ซึ่งต้องก่อปัญหาใหญ่แน่หากเผชิญกับกองกำลังของแลนนิสเตอร์ในแม่น้ำนี้ 

แต่นี่คือใบเรือเดียวที่พวกเขามี เบรียนน์บังคับหางเสือ เจมีกางครีบข้างเรือ 

โซ่ลั่นเกรียวกราวยามเขาขยับ จากนั้นพวกเขาก็ทำความเร็วได้ดีขึ้น เมื่อทั้ง 

ลมและกระแสน้ำหนุนส่งการหนี “เราจะประหยัดเวลาเดินทางได้มากถ้าเจ้า 

ไปส่งข้าให้พ่อข้าแทนน้องชายข้า” เขาแนะ

	 “บุตรสาวของท่านหญิงแคทลินอยู่ที่คิงส์แลนดิ้ง ข้าจะเดินทางกลับกับ 

เด็กหญิงทั้งสอง หรือไม่ก็ไม่กลับเลย”

	 เจมีหันไปหาเซอร์คลีออส “ญาติข้า ขอยืมมีดหน่อยเถอะ”

	 “ไม่ได้” หญิงสาวตัวเกร็ง “ข้าไม่ยอมให้ท่านมีอาวุธ” เสียงของนาง 

แข็งกร้าวดุจหิน

 นางกลัวข้าทั้งที่ข้าใส่ตรวน “คลีออส ดูท่าว่าข้าจะต้องขอให้เจ้าช่วย 

โกนผมให้เสียแล้ว ทิ้งเคราไว้ตามเดิม แต่โกนผมให้ที”

	 “เจ้าอยากให้ข้าโกนผมจนล้านเลี่ยนเลยงั้นรึ” คลีออส เฟรย์ ถาม

	 “คนทัง้อาณาจกัรรูจ้กัเจม ี แลนนสิเตอร ์ ในฐานะอศัวนิไรเ้คราผูม้ผีมยาว 

สีทอง ชายหัวล้านที่มีเคราสกปรกสีเหลืองอาจผ่านไปโดยไม่มีใครผิดสังเกต 

ไม่ช้าต้องมีคนจำข้าได้ระหว่างที่ข้ายังถูกตีตรวนเช่นนี้”

	 กรชินัน้ไมค่มอยา่งทีพ่งึเปน็ คลอีอสออกแรงเถอืเตม็ที่ ทัง้เฉอืนและทึง้ 

และโยนเศษผมข้ามกราบเรือ ปอยผมสีทองลอยอยู่บนผิวน้ำก่อนที่จะคล้อย 

เคลื่อนไปอยู่หลังเรือ เมื่อผมยุ่งรุงรังหายไป เหาตัวหนึ่งก็คลานลงมาตามคอ 

เจมีจับมันได้และใช้นิ้วโป้งบดบี ้ เซอร์คลีออสจับได้อีกหลายตัวจากหนังศีรษะ 

ของเขาและดีดลงน้ำ เจมีเอาศีรษะจุ่มน้ำและสั่งให้เซอร์คลีออสลับมีดก่อนจะ 

ใหเ้ขาโกนโคนผมสเีหลอืงนิว้สดุทา้ยทีเ่หลอือยูจ่นหมด เมือ่เสรจ็แลว้กข็รบิเครา 

ด้วย



27

ผจญพายุดาบ 3.1

	 เงาสะท้อนในน้ำเป็นชายที่เขาไม่รู้จัก ไม่เพียงศีรษะล้าน แต่เขายังดู 

เหมือนแก่ลงไปห้าปีในคุกใต้ดินนั่น ใบหน้าตอบซูบ เบ้าตากลวงลึก และ 

มีริ้วรอยที่เขาจำไม่ได้ว่าเคยมี แบบนี้ข้าดูไม่เหมือนเซอร์ซีเท่าไหร่ นางต้อง 

เกลียดเรื่องนี้แน่

	 พอเที่ยงวัน เซอร์คลีออสก็หลับ  เสียงกรนของเขาดังเหมือนเป็ด 

ผสมพันธุ์ เจมีเหยียดตัวออกไปมองโลกที่เคลื่อนผ่าน หลังจากอยู่ในห้องขัง 

มืด ๆ ก้อนหินทุกก้อนและต้นไม้ทุกต้นล้วนน่ามหัศจรรย์

	 กระต๊อบขนาดห้องเดียวสองสามหลังเคลื่อนผ่านมาแล้วผ่านไป ต่าง 

ตัง้อยูบ่นเสาสงูทีท่ำใหม้นัดคูลา้ยนกกระสา แตไ่มป่รากฏวีแ่ววผูอ้าศยั นกบนิ 

เหนือศีรษะหรือส่งเสียงร้องจากหมู่ไม้ริมชายน้ำ และเจมีก็เห็นปลาสีเงิน 

พุง่ปราดไปในหว้งนำ้ ปลาเทราตท์ลัล ี นีค่อืลางรา้ย เขาคดิ จนกระทัง่เหน็สิง่ที ่

เลวรา้ยยิง่กวา่ นัน่คอืทอ่นไมล้อยนำ้ทอ่นหนึง่ทีเ่รอืแลน่ผา่นกลบักลายเปน็ศพ 

ไร้เลือดและบวมอืด ผ้าคลุมไหล่พันกับรากไม้ล้ม เป็นสีแดงเข้มของแลนนิส- 

เตอร์อย่างไม่ผิดไปได้ เขานึกสงสัยว่าศพนั้นอาจเป็นใครสักคนที่เขารู้จัก

	 ลำน้ำสาขาของแม่น้ำสามง่ามคือช่องทางที่สะดวกที่สุดในการลำเลียง 

สินค้าและผู้คนข้ามดินแดนลุ่มแม่น้ำ ยามบ้านเมืองสงบ พวกเขาจะพบ 

ชาวประมงในเรือ เรือขนข้าวถ่อไปตามน้ำ พ่อค้าขายเข็มและผ้าเป็นพับจาก 

รา้นลอยนำ้ บางทอีาจพบเรอืสสีดใสของพวกมมัเมอรท์ีม่ใีบเรอืเปน็ผา้ปกัสตีา่ง ๆ  

ร่วมห้าสิบสี พายทวนน้ำจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง และจากปราสาท 

แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง

	 แตส่งครามไดส้รา้งความเสยีหาย พวกเขาแลน่เรอืผา่นหมูบ่า้นหลายแหง่ 

โดยไมพ่บชาวบ้าน อวนวา่งเปลา่ทีถ่กูกรดีและฉกีขาดและแขวนหอ้ยจากตน้ไม้ 

คือร่องรอยเดียวของชาวประมง สาวน้อยนางหนึ่งที่กำลังให้น้ำม้าควบจากไป 

ทันทีที่เห็นใบเรือของพวกเขา ต่อมาพวกเขาผ่านกลุ่มชาวนาราวสิบสองคน 

กำลังขุดดินในทุ่งนาใต้ซากบ้านหอคอยที่ถูกเผา คนพวกนั้นมองพวกเขา 

ด้วยสายตาขุ่นมัว และหันกลับไปทำงานทันทีที่เห็นว่าเรือนั้นไม่ได้มาร้าย

	 แม่น้ำง่ามแดงนั้นกว้างและไหลช้า คดเคี้ยวเลี้ยวลดด้วยคุ้งโค้งต่าง  ๆ  

มีเกาะเล็ก  ๆ  ที่มีป่ารกเรื้อกระจายอยู่เป็นระยะ รวมทั้งมีสันดอนทรายและ 
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ตอไม้ที่อยู่หนาแน่นใต้ผิวน้ำ ทว่าเบรียนน์ดูจะมีสายตาแหลมคมในการจับ 

อันตรายต่าง ๆ และดูจะหาช่องทางไปได้เสมอ เมื่อเจมีเอ่ยชมนางที่มีความรู้ 

เกี่ยวกับแม่น้ำสายนี้ นางก็มองเขาอย่างคลางแคลงและบอกว่า “ข้าไม่รู้จัก 

แม่น้ำนี่หรอก ทาร์ธเป็นเกาะ ข้าหัดกรรเชียงเรือและแล่นเรือเป็นก่อนจะเคย 

นั่งบนหลังม้าเสียอีก”

	 เซอร์คลีออสลุกขึ้นนั่งและขยี้ตา “ทวยเทพ ข้าปวดแขนไปหมด หวัง 

ว่าลมจะพัดไปเรื่อย ๆ” เขาทำจมูกฟุดฟิด “ข้าได้กลิ่นฝน”

	 เจมีอยากให้ฝนตกหนัก  ๆ คุกใต้ดินของริเวอร์รันไม่ใช่สถานที่สะอาด 

ที่สุดในเจ็ดราชอาณาจักร ตอนนี้เขาคงส่งกลิ่นคล้ายเนยแข็งบูดแล้ว

	 คลีออสหรี่ตามองตามแม่น้ำไป “ควันนี่”

	 นิ้วสีเทาผอม ๆ กวักเรียกพวกเขาให้เดินหน้าต่อ มันลอยขึ้นมาจากตลิ่ง 

ทางใต้ไกลออกไปหลายไมล์ บิดและม้วน เบื้องใต้ เจมีเห็นซากควันกรุ่นของ 

อาคารหลังใหญ่และต้นโอ๊กที่เต็มไปด้วยศพผู้หญิง

	 พวกอีกาแทบยังไม่ทันได้เริ่มจิกกินศพ เชือกเส้นบางบาดเนื้ออ่อน  ๆ 

ที่ลำคอของพวกนางเป็นแผลลึก และยามลมพัด ร่างของพวกนางก็บิดและ 

แกว่งไหว “นี่ไม่ใช่การกระทำของอัศวินผู้กล้า” เบรียนน์พูดเมื่อพวกเขา 

เข้าใกล้พอจะเห็นได้ชัด “ไม่มีอัศวินที่แท้จริงคนใดยอมรับการสังหารโหด 

ตามอำเภอใจเช่นนี้”

	 “อัศวินที่แท้จริงพบเห็นสิ่งเลวร้ายกว่านี้ทุกครั้งที่ออกศึก แม่หญิง” 

เจมีว่า “และ  ทำ เรื่องเลวร้ายกว่านี้ด้วย”

	 เบรียนน์เบนหางเสือเรือเข้าฝั่ง “ข้าจะไม่ทิ้งผู้บริสุทธิ์ไว้เป็นอาหารของ 

อีกา”

	 “แม่หญิงใจดำ พวกอีกาก็ต้องกินเช่นกัน แล่นเรือต่อไปและอย่าไปยุ่ง 

กับคนตายเลยน่ะ แม่หญิง”

	 พวกเขาขึ้นฝั่งที่เหนือน้ำเลยจากจุดที่ต้นโอ๊กใหญ่เอนยื่นลงมาในลำน้ำ  

ขณะที่เบรียนน์ลดใบเรือ เจมีก็ปีนขึ้นจากเรืออย่างทุลักทุเลเพราะโซ่ตรวน น้ำ 

ในแม่น้ำง่ามแดงเข้าไปเต็มรองเท้าบู๊ตและซึมเข้ากางเกงรัดเข่าขาด  ๆ  ของเขา  

เขาคุกเข่าลงพลางหัวเราะ จุ่มศีรษะลงน้ำ และโผล่ขึ้นมาอย่างเปียกชุ่ม มือ 
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ของเขาเต็มไปด้วยคราบไคลและเมื่อถูจนสะอาดในน้ำ มันก็ดูผอมบางและซีด 

กว่าที่เขาจำได ้ ขาของเขาทั้งแข็งขัดและง่อนแง่นเมื่อเขาทิ้งน้ำหนักลงไป ข้าอยู่ 

ในคุกใต้ดินของฮอสเตอร์ ทัลลี นานเกินไปจริง ๆ 

	 เบรียนน์กับคลีออสลากเรือขึ้นฝั่ง ศพเหล่านั้นแขวนอยู่เหนือศีรษะของ 

พวกเขา กำลงัเนา่เปือ่ยดว้ยความตายเหมอืนผลไมเ้นา่ “พวกเราคนใดคนหนึง่ 

จะต้องตัดศพพวกนี้ลงมา” หญิงสาวเอ่ย

	 “ข้าจะปีนขึ้นไปเอง” เจมีเดินลุยน้ำขึ้นฝั่งพร้อมเสียงโซ่ “แค่เอาโซ่ออก 

ให้ข้าเท่านั้น”

	 หญิงสาวเงยหน้าจ้องศพหญิงผู้หนึ่ง เจมีขยับเข้าไปใกล้ ๆ ด้วยฝีเท้าสั้น 

สะดดุเทา่ทีโ่ซย่าวหนึง่ฟตุอำนวย เมือ่เหน็สญัลกัษณห์ยาบ  ๆทีห่อ้ยอยูร่อบลำคอ 

ของศพที่อยู่สูงที่สุด เขาก็ยิ้ม “พวกมันสมสู่กับสิงโต” เขาอ่าน “อ้อ จริงสิ 

แม่หญิง นี่คือการกระทำที่แสนจะ  ไม่เป็นอัศวินผู้กล้า  อย่างที่สุด...แต่โดย 

พวกของเจ้านะ ไม่ใช่ของข้า ข้าละสงสัยนักเทียวว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นใคร”

	 “หญิงโรงเหล้า” เซอร์คลีออส เฟรย์ บอก “นี่คือเรือนพักแรม ข้าจำ 

ได้แล้ว คนที่มากับข้าบางคนพักที่นี่ครั้งสุดท้ายที่เราเดินทางกลับไปริเวอร์รัน” 

อาคารหลังนั้นไม่เหลือซากใดนอกจากฐานหินและคานพังถล่มที่กองซ้อนกัน 

ถูกไฟไหม้เป็นสีดำ ควันยังคงลอยขึ้นมาจากเถ้า

	 เจมีทิ้งซ่องและนางโลมไว้ให้น้องชายของเขา ทีเรียน เซอร์ซีคือหญิง 

คนเดียวที่เขาต้องการ “ดูไปแล้ว หญิงสาวเหล่านี้เคยให้ความสำราญกับทหาร 

บางคนของลอร์ดบิดาข้า บางทีอาจให้อาหารและเครื่องดื่ม นั่นคือเหตุผลที่ 

พวกนางไดร้บัปลอกคอคนทรยศ กบัจมุพติและเอลจอกหนึง่” เขาชำเลอืงไปมา 

ในแม่น้ำเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาอยู่ตามลำพังจริง ๆ “นี่คือเขตแดนของตระกูล 

แบรก็เคน ลอรด์โจนอสอาจเปน็ผูส้ัง่ฆา่พวกนาง พอ่ของขา้เผาปราสาทของเขา 

ข้าเกรงว่าเขาจะไม่ชอบเราหรอก”

	 “หรืออาจเป็นฝีมือของมาร์ค ไพเพอร์ ก็ได้” เซอร์คลีออสว่า “หรือไม่ 

ก็เจ้าคนตัวเล็กในป่า เบริค ดอนแดร์เรียน แม้ข้าจะเคยได้ยินว่าเขาฆ่าแต่ 

ทหารเท่านั้น บางทีอาจเป็นกลุ่มคนจากแดนเหนือของรูส บอลตัน ก็ได้”

	 “บอลตันแพ้พ่อข้าที่แม่น้ำง่ามเขียว”
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	 “แต่ไม่แตกพ่าย” เซอร์คลีออสบอก “เขากลับลงใต้อีกครั้งเมื่อลอร์ด 

ไทวนิยกทพัไปสูก้บัคนในแถบนำ้ตืน้ ขา่วจากรเิวอรร์นับอกวา่เขายดึฮารเ์รนฮอล 

จากเซอร์เอมอรี ลอร์ช ได้แล้ว” 

	 เจมีไม่ชอบเรื่องที่ได้ยินแม้แต่น้อย “เบรียนน์” เขาพูด ยอมเอาใจนาง 

ด้วยการเรียกช่ือด้วยความหวังว่านางจะยอมฟัง “ถ้าลอร์ดบอลตันยึดฮาร์เรนฮอล 

ได้แล้ว ทั้งแม่น้ำสามง่ามและราชมรรคาก็น่าจะมีคนเฝ้าระวัง”

	 เขาคิดว่าเขาเห็นร่องรอยความไม่แน่ใจในดวงตาโตสีฟ้าของนาง “ท่าน 

อยู่ในการอารักขาของข้า พวกเขาต้องฆ่าข้าก่อน”

	 “ข้าไม่คิดว่านั่นจะเป็นปัญหาอะไรนะ”

	 “ข้าเป็นนักสู้ที่เก่งไม่แพ้ท่าน” นางเอ่ยเชิงปกป้องตัวเอง “ข้าเป็นหนึ่ง 

ในเจ็ดที่พระราชาเรนลีเลือก เขาสวมผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมลายทางของหน่วย 

องครักษ์สายรุ้งให้ข้าด้วยมือของเขาเอง”

	 “หน่วยองครักษ์ สายรุ้ง งั้นรึ เจ้ากับหญิงอีกหกนางใช่ไหม นักขับลำนำ 

เคยบอกว่าหญิงสาวทั้งหมดงดงามในชุดผ้าไหม...แต่ว่าเขาไม่เคยพบเจ้าสิท่า”

	 หญิงสาวหน้าแดง “เรามีหลุมศพต้องขุด” นางหันไปปีนต้นไม้

	 กิง่ลา่ง  ๆของตน้โอก๊ใหญพ่อใหน้างยนืไดเ้มือ่ปนีขึน้ไป นางเดนิทา่มกลาง 

ใบไม้ ถือกริชไว้ในมือ ตัดศพทั้งหลายลง แมลงวันรุมตอมรอบศพขณะที่ 

ร่วงลงมา และกลิ่นเหม็นก็รุนแรงขึ้นพร้อมกับแต่ละศพที่นางตัดลงมา “นี่เป็น 

เรื่องยุ่งยากมากนะที่จะทำเพื่อพวกนางโลม” เซอร์คลีออสอุทธรณ์ “เราจะใช้ 

อะไรขุดไมท่ราบ เราไมม่จีอบเสยีม และขา้จะไมใ่ชด้าบของขา้หรอกนะ ขา้…”

	 เบรียนน์ตะโกนมา นางกระโจนพรวดลงจากต้นไม้แทนที่จะปีนลงมา  

“กลับเรือ เร็วเข้า มีเรือมา”

	 พวกเขารีบเท่าที่จะรีบได้ ถึงแม้เจมีจะวิ่งแทบไม่ได้และต้องให้ผู้เป็น 

ลูกพี่ลูกน้องดึงกลับขึ้นเรือ เบรียนน์ใช้กรรเชียงดันเรือออกและรีบกางใบ  

“เซอร์คลีออส ข้าต้องการให้ท่านช่วยกรรเชียงด้วย”

	 เขาทำตามทีน่างสัง่ เรอืเริม่แลน่ตดัผนืนำ้เรว็ขึน้เลก็นอ้ย กระแสนำ้ ลม 

และกรรเชยีงลว้นเอือ้ตอ่พวกเขา เจมนีัง่อยูใ่นตรวน มองทวนนำ้ไป เหน็เพยีง 

สว่นยอดของใบเรอือกีลำเทา่นัน้ ความคดเคีย้วของคุง้นำ้งา่มแดงทำใหเ้รอืลำนัน้ 
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ดเูหมอืนอยูอ่กีฟากทุง่ กำลงัขยบัขึน้เหนอืหลงัมา่นตน้ไมข้ณะทีพ่วกเขามุง่หนา้ 

ลงใต้ แต่เขารู้ว่าภาพที่เห็นนั้นลวงตา เขายกมือทั้งสองข้างขึ้นป้องตา “สีแดง 

เหมือนโคลนและสีน้ำเงินเหมือนน้ำ” เขาประกาศ

	 ปากใหญ่ของเบรียนน์ขยับโดยไม่ส่งเสียง ทำให้นางดูเหมือนแม่วัว 

กำลังเคี้ยวเอื้อง “เร็วขึ้นอีก ท่านเซอร์”

	 ไม่ช้าเรือนพักแรมก็หายลับไปเบื้องหลัง และพวกเขาก็มองไม่เห็นยอด 

ใบเรือลำนั้นด้วยเช่นกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอะไรเลย ทันทีที่ผู้ไล่ล่า 

อ้อมคุ้งน้ำมา พวกเขาจะเห็นมันอีกครั้ง “เราคงได้แต่หวังว่าพวกทัลลีผู้สูงส่ง 

จะหยุดเรือเพื่อฝังศพนางโลมพวกนั้นสินะ” ความคิดที่จะกลับไปอยู่ในห้องขัง 

อีกไม่ดึงดูดใจเจมี ทีเรียนอาจคิดอะไรฉลาด  ๆ  ได้แล้วในตอนนี้ แต่ทั้งหมด 

ที่ข้าคิดได้คือเล่นงานพวกมันด้วยดาบ

	 เกือบชั่วโมงที่พวกเขาเล่นซ่อนหากับผู้ไล่ล่า อ้อมคุ้งน้ำและลัดเลาะ 

เกาะเลก็ ๆ ทีม่ปีา่รกชฏั และเมือ่พวกเขาเริม่หวงัวา่หนพีน้ผูไ้ลล่า่ไดแ้ลว้ ใบเรอื 

อันห่างไกลก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้ง เซอร์คลีออสหยุดกรรเชียงค้าง “ให้พวก 

อมนุษย์จับพวกนั้นไปทีเถอะ” เขาปาดเหงื่อจากหน้าผาก

 “กรรเชียงเข้า!” เบรียนน์สั่ง

	 “เรือที่แล่นตามเรามาเป็นเรือกรรเชียงแม่น้ำ” เจมีประกาศหลังจาก 

เฝ้าดูอยู่ชั่วขณะ และทุกจ้วงกรรเชียง มันดูจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย “มีกรรเชียง 

ด้านละเก้า ซึ่งหมายความว่ามีสิบแปดคน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเรือนั่นมีนักรบอยู ่

มากพอ ๆ กับคนกรรเชียงล่ะ ซ้ำใบเรือของเขายังใหญ่กว่าของเรา เราไม่มีทาง 

หนีมันพ้นหรอก”

	 เซอร์คลีออสกรรเชียงค้าง “ท่านว่าสิบแปดคนงั้นหรือ”

	 “เราตอ้งจดัการคนละหก ขา้อยากรบัสกัแปด แตก่ญุแจมอืพวกนีท้ำให ้

ข้าสู้ได้ไม่เต็มที่” เจมีชูข้อมือขึ้น “เว้นแต่ท่านหญิงเบรียนน์จะเมตตาพอจะ 

ปลดตรวนให้ข้า”

	 นางไม่สนใจเขา พยายามออกแรงกรรเชียงเต็มที่

	 “เราออกเดินทางก่อนพวกเขาครึ่งคืน” เจมีบอก “พวกเขากรรเชียงเรือ 

มาตั้งแต่รุ่งสาง ให้คนกรรเชียงพักทีละคู่ พวกเขาต้องเหนื่อยหมดแรงกันแน่ 
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ตอนนีก้ารเหน็ใบเรอืของเราทำใหพ้วกเขามแีรงฮดึขึน้มา แตน่ัน่คงไมน่านหรอก 

เราน่าจะฆ่าพวกมันได้ไม่น้อย”

	 เซอร์คลีออสอ้าปากค้าง “แต่...พวกมันมีกัน สิบแปด นะ”

	 “นั่นคืออย่างน้อยที่สุด น่าจะมีสักยี่สิบหรือยี่สิบห้ามากกว่า”

	 ลูกพี่ลูกน้องของเขาคราง “เราไม่มีหวังจะเอาชนะคนสิบแปดคนได้”

	 “แล้วข้าบอกว่าเราทำได้หรือ ทางที่ดีที่สุดที่เราหวังได้ก็คือตายโดยถือ 

ดาบอยู่ในมือ” เขาพูดด้วยความจริงใจอย่างที่สุด เจมี แลนนิสเตอร์ ไม่เคย 

กลัวความตาย

	 เบรียนน์หยุดกรรเชียง เหงื่อทำให้ปอยผมสีทองอ่อนของนางเปียก 

แนบหน้าผาก และการทำหน้าเบ้ก็ทำให้นางดูไร้ความงามกว่าเดิม “ท่านอยู่ใน 

อารักขาของข้า” นางเอ่ย น้ำเสียงเข้มด้วยโทสะจนเกือบเป็นคำราม

	 เขาต้องหัวเราะให้ความกราดเกรี้ยวนั้น นางช่างเหมือนสุนัขล่าเนื้อมีเต้า 

จริง ๆ เขาคิด หรืออาจจะใช่ถ้านางมีเต้าน่ะนะ “ถ้าอย่างนั้นก็คุ้มครองข้าด้วย 

แม่หญิง หรือไม่ก็ปล่อยข้าให้คุ้มครองตัวเอง”

	 เรือกรรเชียงลำนั้นแล่นตามน้ำมา เหมือนแมลงปอไม้ตัวใหญ่ ห้วงน้ำ 

รอบลำเรือเป็นฟองขาวด้วยกรรเชียงที่จ้วงอย่างดุเดือด มันใกล้เข้ามาอย่าง 

เห็นได้ชัด คนบนดาดฟ้าเรือแออัดกันมาข้างหน้าขณะที่เรือแล่นมา โลหะเป็น 

ประกายในมอืของพวกเขา และเจมีกเ็หน็คันธนูด้วย พลธน ู เขาเกลยีดพลธนู

	 ตรงหัวเรือที่เร่งเข้ามามีชายร่างล่ำสัน ศีรษะล้าน คิ้วสีเทาดกหนา  

และลำแขนกำยำ เขาสวมเสื้อคลุมสีขาวสกปรกที่ปักลายต้นหลิวสีเขียวอ่อน 

ทับชุดเกราะ แต่ผ้าคลุมไหล่ของเขากลัดไว้ด้วยเข็มกลัดรูปปลาเทราต์เงิน  

หัวหน้าองครักษ์ของริเวอร์รัน ในยุคของเขา เซอร์โรบิน ไรเกอร์ เป็นนักสู้ 

ที่ขึ้นชื่อว่ากัดไม่ปล่อย แต่ยุคของเขาผ่านไปแล้ว เขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ 

ฮอสเตอร์ ทัลลี และแก่เฒ่าตามเจ้านายไป

	 เมื่อเรือทั้งสองอยู่ห่างกันห้าสิบหลา เจมีก็เอามือป้องปากและตะโกน 

ข้ามน้ำกลับไปว่า “มาอวยพรข้าให้เดินทางปลอดภัยหรือ เซอร์โรบิน”

 “มานำตัวท่านกลับไปต่างหาก ผู้ปลงพระชนม์พระราชา” เซอร์โรบิน  

ไรเกอร ์ ตะโกนตอบ “ผมทองของท่านหายไปได้อย่างไรเล่า”
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	 “ข้าหวังจะทำให้ศัตรูตาบอดด้วยความมันวาวของศีรษะข้าน่ะสิ มัน 

ได้ผลดีทีเดียวกับท่านนะ”

	 เซอร์โรบินไม่ขำ ระยะห่างระหว่างเรือลำเล็กและเรือกรรเชียงลดเหลือ 

สี่สิบหลา “โยนกรรเชียงและอาวุธทิ้งลงน้ำเสีย แล้วจะไม่มีใครต้องเจ็บตัว”

	 เซอร์คลีออสบิดตัวกลับมา “เจมี บอกเขาว่าท่านหญิงแคทลินเป็นคน 

ปล่อยตัวเรา...เป็นการแลกเปลี่ยนเชลย ถูกกฎหมาย...”

	 เจมีบอกเขาไปไม่ว่าจะได้ผลอย่างไรก็ตาม “แคทลิน สตาร์ค ไม่ได้ 

ปกครองริเวอร์รัน” เซอร์โรบินตะโกนตอบ พลธนูสี่นายเข้าประจำที่ขนาบ 

ข้างเขา สองคนยืนและสองคนคุกเข่า “โยนดาบของพวกเจ้าลงน้ำเสีย”

 “ข้าไม่มีดาบ” เขาตอบ “แต่ต่อให้มี ข้าก็จะเสียบพุงท่านและเชือดไข่ 

ไอ้ขี้ขลาดสี่คนนั่นด้วย”

	 ลกูธนพูุง่มาเปน็สายแทนคำตอบ ดอกหนึง่ปกัเสากระโดงเรอื สองดอก 

แทงทะลุใบเรือ และดอกที่สี่เฉียดเจมีไปเพียงหนึ่งฟุต

	 คุง้กวา้งอกีคุง้ของแมน่ำ้งา่มแดงปรากฏเบือ้งหนา้พวกเขา เบรยีนนห์กัเรอื 

ตัดข้ามคุ้ง คานใบเรือหมุนคว้างขณะเรือเลี้ยว ใบเรือลั่นเอี๊ยดขณะรับลม 

เบื้องหน้ามีเกาะขนาดใหญ่ขวางกลางลำน้ำ ช่องเดินเรือหลักไหลไปทางขวา  

ทางซ้ายเป็นทางน้ำแคบ  ๆ  ที่ไหลไประหว่างเกาะกับผาสูงของตลิ่งฝั่งเหนือ  

เบรียนน์ขยับหางเสือและเรือก็หักไปทางซ้าย ใบเรือสั่นไหว เจมีมองตานาง  

ตาสวย เขาคิด และสงบนิ่ง เขารู้วิธีอ่านตาคน เขารู้ว่าความกลัวมีลักษณะ 

อย่างไร นางมุ่งมั่น ไม่สิ้นหวัง

	 ห่างออกไปข้างหลังสามสิบหลา เรือกรรเชียงเล้ียวเข้าคุ้งน้ำ “เซอร์คลีออส 

ช่วยบังคับหางเสือด้วย” หญิงสาวบัญชา “ผู้ปลงพระชนม์พระราชา จับ 

กรรเชียงและคอยดันเรือให้พ้นโขดหินพวกนั้นด้วย”

	 “ตามแต่ท่านหญิงของข้าบัญชา” กรรเชียงไม่ใช่ดาบ แต่ใบของมันอาจ 

ทำให้หน้าหักได้ถ้าเหวี่ยงดี ๆ และด้ามก็อาจใช้ป้องกันตัวได้

	 เซอร์คลีออสยัดกรรเชียงใส่มือเจมีและถลันไปยังท้ายเรือ พวกเขาผ่าน 

หัวเกาะและหักเลี้ยวขวับเข้าทางน้ำแคบ ๆ  นั้น ส่งน้ำกระจายใส่ผาหินขณะที่ 

เรือเอียงวูบ เกาะนั้นมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ เต็มไปด้วยต้นวิลโลว์ โอ๊ก และสน 
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สูงที่ทอดเงาลึกบนสายน้ำหลากเชี่ยว ซุกซ่อนตอไม้และลำต้นผุ  ๆ  ของต้นไม้ 

ที่จมน้ำ ทางซ้ายของพวกเขามีหน้าผาหินสูงชัน และที่เชิงผา แม่น้ำก็กระแทก 

หินเป็นฟองสีขาวรอบก้อนหินแตก ๆ และเศษหินที่ร่วงลงมาจากหน้าผา

	 พวกเขาแล่นผ่านจากแสงแดดเข้าสู่เงามืด ซ่อนตัวจากสายตาคนบน 

เรอืกรรเชยีงระหวา่งกำแพงปา่สเีขยีวและผาหนิสนีำ้ตาลอมเทา ไดพ้กัจากหา่ธน ู

ชั่วครู่ชั่วยาม เจมีคิดขณะดันเรือให้พ้นโขดหินที่จมน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง

	 เรือเอียงไหว เขาได้ยินเสียงน้ำกระจายเบา  ๆ และเมื่อมองไปรอบ  ๆ  

เบรียนน์ก็หายไปแล้ว ครู่ต่อมาเขาก็เห็นนางอีกครั้ง กำลังดันตัวขึ้นจากน้ำที่ 

เชงิผา นางลยุผา่นแอง่นำ้ตืน้ ๆ เดนิเลาะกอ้นหนิ และเริม่ปนีขึน้ไป เซอรค์ล-ี 

ออสจ้องตาถลน อ้าปากค้าง โง่ เจมีคิด “เลิกสนใจแม่นั่นได้แล้ว” เขาตวาด 

ลูกพี่ลูกน้องของเขา “บังคับเรือเข้า”

	 พวกเขามองเห็นใบเรือเคลื่อนขยับอยู่หลังหมู่ไม้ เรือกรรเชียงแม่น้ำ 

ปรากฏลำเต็มตาที่ต้นช่องทางน้ำแคบ  ๆ ห่างออกไปยี่สิบห้าหลา หัวเรือหัก 

เลี้ยวขวับขณะแล่นอ้อมเกาะ และลูกธนูราวหกดอกก็ลอยละลิ่ว แต่พลาดเป้า 

ทั้งหมด การเคลื่อนที่ของเรือทั้งสองสร้างความยุ่งยากให้พลธนู แต่เจมีรู้ว่า 

ไม่ช้าพวกนั้นจะแก้ไขได้ เบรียนน์ปีนผาไปได้ครึ่งทาง เหนี่ยวตัวขึ้นจากหิน 

ก้อนหนึ่งไปอีกก้อนหนึ่ง ไรเกอร์ต้องเห็นนางแน่ และทันทีที่เห็น เขาต้องสั่ง 

พลธนูให้ยิงนางตกลงมา เจมีตัดสินใจทดสอบว่าความหยิ่งทะนงของชายชรา 

จะทำใหเ้ขาโงเ่ขลาดว้ยหรอืไม่ “เซอรโ์รบนิ” เขาตะโกน “ฟงัขา้หนอ่ยไดไ้หม”

	 เซอร์โรบินยกมือขึ้นและพลธนูก็ลดคันธนูลง “เชิญพูดได้ ผู้ปลง 

พระชนม์พระราชา แต่ขอให้เร็วด้วย”

	 เรือลำเล็กเลี้ยวผ่านกองหินแตก  ๆ  ขณะที่เจมีตะโกนออกไป “ข้ารู้วิธี 

ที่ดีกว่านี้ในการจบเรื่องนี้ — สู้กันแบบตัวต่อตัว ท่านกับข้า”

 “ข้าไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้นะ แลนนิสเตอร์”

	 “ไม ่ แตท่า่นนา่จะตายบา่ยวนันี”้ เจมยีกมอืขึน้เพือ่ใหอ้กีฝา่ยเหน็ตรวน 

“ข้าจะสู้กับท่านทั้งที่ใส่ตรวน ท่านกลัวอันใดรึ”

 “ไม่ใช่ท่านหรอก ท่านเซอร์ ถ้าข้าเลือกได้ ข้าคงไม่ประสงค์สิ่งใดมาก 

ไปกว่านี้ แต่ข้าได้รับบัญชาให้นำตัวท่านกลับไปโดยที่ยังมีชีวิตถ้าเป็นไปได้  
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พลธนู” เขาส่งสัญญาณให้คนเหล่านั้น “พาด เหนี่ยว ยิ...”

	 ระยะยิงไม่ถึงยี่สิบหลา พลธนูแทบไม่มีทางยิงพลาดเลย แต่ขณะที่ 

พวกเขาน้าวสายธนูยาว ห่ากรวดก็พรั่งพรูลงมารอบตัว หินก้อนเล็ก  ๆ  ร่วง 

กราวลงบนดาดฟ้าเรือลำนั้น กระดอนจากหมวกเกราะของพวกเขา และทำน้ำ 

แตกกระจายทั้งสองด้านของเรือ พวกที่ฉลาดพอจะเข้าใจเงยหน้าขึ้นทันเห็น 

หินก้อนใหญ่เท่าแม่วัวหลุดออกจากยอดผา เซอร์โรบินตะโกนอย่างหัวเสีย  

ก้อนหินนั้นร่วงฝ่าอากาศ กระทบหน้าผา แตกเป็นสองเสี่ยง แล้วหล่นใส่ 

พวกเขา หินก้อนใหญ่ทำเสากระโดงหก ใบเรือฉีกขาด ส่งพลธนูสองนาย 

ตกน้ำ และทับขาคนกรรเชียงขณะก้มตัวลงเหนือกรรเชียง ความเร็วของน้ำที่ 

ไหลเขา้เรอืบง่ชีว้า่หนิกอ้นเลก็พุง่ทะลลุำตวัเรอื เสยีงรอ้งของคนกรรเชยีงสะทอ้น 

หน้าผาขณะที่พลธนูหมุนคว้างไปตามกระแสน้ำ จากท่าทางที่พวกนั้นตีน้ำ  

ไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลย เจมีหัวเราะ

	 กว่าพวกเขาจะโผล่พ้นทางน้ำแคบ ๆ นั้นมาได้ เรือของอีกฝ่ายก็อับปาง 

อยูท่า่มกลางแอง่นำ้ น้ำวนและตอไม้ และเจมี แลนนสิเตอร ์ กล็งความเห็นวา่ 

ทวยเทพเมตตา เซอร์โรบินกับพลธนูที่โชคร้ายซ้ำซ้อนต้องเดินอย่างเปียกปอน 

และยาวนานกลบัรเิวอรร์นั และเขายงักำจดัหญงิตวัใหญไ่รค้วามงามนัน่ไดด้ว้ย 

ข้าเองคงวางแผนไม่ได้ยอดเยี่ยมกว่านี้แน่ ทันทีที่ข้าเป็นอิสระจากเหล็ก 

พวกนี้...

	 เซอร์คลีออสส่งเสียงตะโกน เมื่อเจมีเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นเบรียนน์วิ่ง 

ทุลักทุเลไปตามยอดผาข้างหน้า หลังจากวิ่งตัดผืนดินแคบ ๆ ระหว่างที่เรือแล่น 

อ้อมคุ้งน้ำ นางโยนตัวลงจากโขดหินและดูเกือบสง่างามขณะม้วนตัวพุ่งหลาว 

คงเป็นการไร้กาลเทศะที่จะหวังให้นางหัวกระแทกหิน เซอร์คลีออสเบนเรือไป 

รับนาง โชคดีที่เจมียังถือกรรเชียงไว้ในมือ แค่เหวี่ยงแรง  ๆ สักทีเมื่อนางว่าย 

เข้ามาใกล้ ข้าก็กำจัดนางได้แล้ว

	 แต่เขากลับยื่นกรรเชียงออกไปเหนือน้ำ เบรียนน์คว้าและเจมีก็ดึงนาง 

เข้ามา ขณะที่เขาช่วยนางขึ้นเรือ น้ำก็ไหลจากเรือนผมของนางและหยดจาก 

เสื้อผ้าเปียกชุ่มลงเป็นแอ่งบนเรือ หญิงผู้นี้ยิ่งเปียกยิ่งน่าชัง ใครเล่าจะคิดว่า 

เป็นไปได้ “เจ้านี่เป็นแม่หญิงที่โง่เง่ามาก” เขาบอกนาง “เราอาจแล่นเรือไป 
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โดยไม่มีเจ้าก็ได้ ข้าคิดว่าเจ้าคงคาดว่าข้าจะขอบใจสินะ”

	 “ข้าไม่ต้องการคำขอบคุณของท่าน ผู้ปลงพระชนม์พระราชา ข้าสาบาน 

แล้วว่าจะนำท่านไปยังคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัย”

	 “แล้วเจ้าก็มุ่งมั่นจะทำตามคำสาบานนั่นจริง ๆ งั้นรึ” เจมียิ้มให้นางอย่าง 

สดใสที่สุด “นี่แหละที่น่าอัศจรรย์”
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เซอร์เดสมอนด์ เกรลล์  รับใช้ตระกูลทัลลีมาตลอดชีวิต เขาเป็นอัศวิน 

ฝึกหัดตอนแคทลินถือกำเนิด เป็นอัศวินตอนนางหัดเดินและขี่ม้าและ 

ว่ายน้ำ เป็นครูฝึกอาวุธตอนนางแต่งงาน เขาได้เห็นแคทน้อยของลอร์ด- 

ฮอสเตอรก์ลายเปน็หญงิสาว เปน็ทา่นหญงิของลอรด์ผูย้ิง่ใหญ ่ และเป็นมารดา 

ของพระราชา และมาถึงตอนนี้เขายังได้เห็นข้ากลายเป็นคนทรยศอีกด้วย

	 น้องชายของนาง เอ็ดมัวร์ แต่งตั้งให้เซอร์เดสมอนด์เป็นผู้ปกครอง 

ปราสาทริเวอร์รันก่อนเดินทางไปรบ นั่นทำให้เขาต้องจัดการกับการกระทำผิด 

ของนาง เขาบรรเทาความกระอกักระอว่นดว้ยการนำพอ่บา้นของบดิานางมาดว้ย 

อเูธอไรดสิ เวยน์ ผูบ้ดูบึง้ ชายทัง้สองยนืและมองนาง เซอรเ์ดสมอนดซ์ึง่เปน็ 

ชายรา่งกำยำ ใบหน้าแดง ดูเกอ้กระดาก ขณะทีอ่เูธอไรดสิดจูรงิจงั ผา่ยผอม 

และตรอมตรม ต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายเอ่ยปาก พวกเขามอบชีวิตรับใช้ 

พ่อข้า และข้ากลับตอบแทนพวกเขาด้วยความอัปยศ แคทลินคิดอย่างเหน่ือยล้า

	 “ลูกชายสองคนของท่าน” เซอร์เดสมอนด์เอ่ยขึ้นในที่สุด “เมสเตอร์ 

ไวแมนบอกเราแล้ว หนุ่มน้อยที่น่าสงสาร เลวร้ายเหลือเกิน เลวร้ายจริง  ๆ 

แต่...”

	 “เราเศรา้ใจไปกบัทา่นดว้ยนะขอรบั ทา่นหญงิของขา้” อเูธอไรดสิ เวยน์ 

เอ่ย “คนทั้งริเวอร์รันพลอยโศกตรมไปกับท่านหมด แต่...”

	 “ข่าวนี้คงทำให้ท่านแทบบ้า” เซอร์เดสมอนด์พูดแทรก “ความบ้าจาก 

ความโศกเศร้า ความบ้าของคนเป็น แม่ คนจะเข้าใจ ท่านไม่รู้หรอกว่า...”
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	 “ข้ารู้” แคทลินบอกอย่างหนักแน่น “ข้าเข้าใจดีว่าข้ากำลังทำอะไรและ 

รูด้ว้ยวา่มนัคอืการทรยศ ถา้ทา่นไมล่งโทษขา้ ผูค้นจะเชือ่วา่เราสมรูร้ว่มคดิกนั 

ปลอ่ยตวัเจม ี แลนนสิเตอร ์ นัน่เปน็การกระทำของขา้เองและของขา้เพยีงผูเ้ดยีว 

และขา้จะตอ้งรบัโทษคนเดยีว นำขา้ไปใสต่รวนเปลา่ของผูป้ลงพระชนมพ์ระราชา 

เถอะ ข้าจะสวมมันอย่างภาคภูมิหากต้องเป็นเช่นนั้น”

	 “ตรวนงั้นหรือ” คำนั้นดูจะทำให้เซอร์เดสมอนด์ผู้น่าสงสารตกใจ 

“สำหรับมารดาของพระราชาและธิดาของนายข้าน่ะหรือ เป็นไปไม่ได้”

	 “บางที” พ่อบ้านอูเธอไรดิส เวย์น เอ่ย “ท่านหญิงอาจยอมถูกกักบริเวณ 

ในห้องพักจนกว่าเซอร์เอ็ดมัวร์จะกลับ ใช้เวลาอยู่ตามลำพังเพ่ือสวดภาวนา 

ให้บุตรชายที่ถูกสังหารกระมัง”

	 “กักบริเวณ อา จริงสิ” เซอร์เดสมอนด์ว่า “กักบริเวณในห้องขังบน 

หอคอย น่าจะใช้ได้”

	 “ถ้าข้าจะต้องถูกกักบริเวณ ขอเป็นในห้องพักของพ่อข้าเถอะ ข้าจะได้ 

อยู่เป็นเพื่อนท่านในวาระสุดท้ายของชีวิต”

	 เซอร์เดสมอนด์พิจารณาครู่หนึ่ง “ก็ได้ ท่านจะไม่ขาดความสุขสบาย 

และความเอื้อเฟื้อ แต่ไม่สามารถไปไหนมาไหนในปราสาทตามใจได้ วิหารนั้น 

ไปได้ตามประสงค์ แต่นอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านอยู่ในห้องพักของลอร์ด 

ฮอสเตอร์จนกว่าลอร์ดเอ็ดมัวร์จะกลับ”

	 “ตามที่ท่านต้องการ” น้องชายของนางไม่ได้เป็นลอร์ดในระหว่างที่บิดา 

ยังมีชีวิตอยู่ แต่แคทลินไม่ได้แก้คำพูดของเขา “วางยามเฝ้าข้าด้วยถ้าท่าน 

จำเป็นต้องทำ แต่ข้ารับรองกับท่านว่าจะไม่พยายามหนี”

	 เซอร์เดสมอนด์พยักหน้า เห็นได้ชัดว่าพอใจที่งานอันไม่พึงประสงค์นี้ 

เสร็จสิ้นลง แต่อูเธอไรดิส เวย์น ผู้มีตาเศร้าสร้อย อยู่ต่ออีกครู่หนึ่งหลัง 

ผูป้กครองปราสาทขอตวัออกไปแลว้ “ทา่นทำเรือ่งหนกัหนาสาหสันกั ทา่นหญงิ 

แต่สูญเปล่าทั้งสิ้น เซอร์เดสมอนด์ส่งเซอร์โรบิน ไรเกอร์ ออกตามเพื่อนำตัว 

ผู้ปลงพระชนม์พระราชากลับมา...หรือถ้าทำไม่ได้ ก็นำศีรษะเขามาแทน”

	 แคทลินไม่ได้คาดหวังอะไรที่น้อยกว่านี้ ขอเทพนักรบมอบพละกำลัง 

ให้แขนท่ีถือดาบของเจ้าเถิด เบรียนน์ นางสวดภาวนา นางทำทุกอย่างท่ีสามารถ 
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ทำได้แล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกนอกจากการตั้งความหวัง

	 ของใช้ของนางถูกย้ายไปไว้ในห้องนอนของบิดา ซึ่งเตียงนอนมีดาด 

เพดานที่นางถือกำเนิดตั้งตระหง่าน เสาเตียงสลักเป็นรูปปลาเทราต์กระโจน  

บิดาของนางถูกย้ายลงมาครึ่งชั้น เตียงคนป่วยวางอยู่หน้าระเบียงสามเหลี่ยม 

ของห้องรับแสงอาทิตย ์ เพื่อให้เขามองเห็นแม่น้ำที่รักยิ่งเสมอมา

	 ลอร์ดฮอสเตอร์กำลังหลับตอนแคทลินเดินเข้าไป นางเดินออกไปยัง 

ระเบียงและยืนเท้ามือข้างหนึ่งบนราวหินหยาบ  ๆ ถัดจากบริเวณปลายแหลม 

ของปราสาท แม่น้ำหินคะมำอันเชี่ยวแรงไหลมาบรรจบกับแม่น้ำง่ามแดง 

อันเอื่อยไหล และนางก็มองตามน้ำไปได้ไกล ถ้าเรือที่ใบลายทางแล่นมาจาก 

ตะวันออก นั่นคือเซอร์โรบินกลับมา ตอนนี้พื้นผิวน้ำว่างเปล่า นางขอบคุณ 

ทวยเทพสำหรับเรื่องนั้น และเดินกลับเข้าห้องไปนั่งเป็นเพื่อนบิดา

	 แคทลินไม่อาจบอกได้ว่าลอร์ดฮอสเตอร์รู้หรือไม่ว่านางอยู่ที่นั่น หรือ 

การปรากฏตวัของนางทำใหเ้ขาสบายใจหรอืเปลา่ แตน่างรูส้กึสงบทีไ่ดอ้ยูก่บับดิา 

ท่านพ่อจะว่าอย่างไรบ้างหนอถ้ารู้ว่าข้าทำผิดอะไร ท่านพ่อ นางนึกสงสัย 

ท่านจะทำอย่างที่ข้าทำหรือเปล่า ถ้าข้ากับไลซาตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรู หรือ 

ท่านจะประณามข้าเช่นกันและเรียกมันว่าความบ้าคลั่งของคนเป็นแม่

	 มกีลิน่ความตายอยูใ่นหอ้ง กลิน่หนกัหนว่ง หวาน เอยีน และออ้ยอิง่ 

เตอืนใหน้างนกึถงึลกูชายสองคนทีน่างสญูเสยีไป แบรนผูอ้อ่นหวานกบัรกิคอน 

น้อย  ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของธีออน  เกรย์จอย  ผู้อยู่ ในอุปถัมภ์ของเน็ด 

นางยังคงโศกเศร้าถึงเน็ด นางจะโศกเศร้าถึงเขาเสมอ แต่การสูญเสียลูกไป 

ด้วยนั้น... “เป็นความโหดร้ายใหญ่หลวงที่ต้องเสียลูก” นางกระซิบแผ่วเบา 

กับตัวเองมากกว่าพูดกับบิดา

	 ลอร์ดฮอสเตอร์ลืมตาขึ้น “แทนซี” เขาส่งเสียงแหบ  ๆ  ที่เจือความ 

เจ็บปวด

 พอ่จำขา้ไมไ่ด ้ แคทลนิชนิแลว้ทีบ่ดิาคดิวา่นางเปน็แมห่รอืไลซา นอ้งสาว 

แต่แทนซีเป็นชื่อที่แปลกห ู “นี่แคทลิน” นางบอก “แคทเอง ท่านพ่อ”

	 “ยกโทษให้ข้า...เลือด...โอ ได้โปรด...แทนซี...”

	 เปน็ไปไดห้รอืทีบ่ดิานางจะมผีูห้ญงิอืน่ในชวีติ หญงิชาวบา้นทีไ่หนสกัแหง่ 
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ที่เขาพลั้งเผลอยามหนุ่มกระมัง หรือว่าท่านพ่อจะแสวงหาความอบอุ่นจาก 

อ้อมกอดของหญิงรับใช้สักคนหลังท่านแม่ตาย นี่เป็นความคิดพิลึกพิลั่น  

ชวนให้ไม่สบายใจ ทันใดนั้นนางก็รู้สึกราวกับว่านางไม่รู้จักบิดาของนางเลย  

“ใครคือแทนซี นายข้า ท่านอยากให้ข้าส่งคนไปตามนางไหม ท่านพ่อ ข้าจะ 

หาตัวนางได้ที่ไหน นางยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า”

	 ลอร์ดฮอสเตอร์คราง “ตาย” มือของเขาไขว่คว้ามือนาง “เดี๋ยวเจ้าก็ 

จะมีคนอื่น ๆ อีก...เด็กน้อยน่ารักและสืบเชื้อสายที่แท้”

 คนอื่น  ๆ  งั้นหรือ แคทลินคิด ท่านพ่อลืมไปแล้วหรือว่าเน็ดตายแล้ว  

หรือท่านยังคงพูดกับแทนซี หรือตอนนี้ท่านพ่อพูดกับข้า หรือไลซา หรือ 

ท่านแม่กันนะ

	 เมื่อเขาไอ เสมหะมีเลือดปนออกมา เขากำนิ้วนางไว้ “...เป็นเมียที่ดี 

และทวยเทพจะอำนวยพรเจ้า...ลูกชาย...ลูกชายผู้มีเชื้อแถว...อาาา ” ระลอก 

แห่งความเจ็บปวดฉับพลันทำให้มือของลอร์ดฮอสเตอร์บีบแน่น นิ้วเขาจิกมือ 

นางและส่งเสียงร้องเสียงเครือออกมา

	 เมสเตอร์ไวแมนเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อผสมนมฝิ่นอีกขนาดและช่วย 

ให้ลอร์ดของเขากลืนมันลงไป ในไม่ช้า ลอร์ดฮอสเตอร์ ทัลลี ก็กลับสู่ห้วง 

นิทราสนิทอีกครั้ง

	 “ท่านพ่อถามหาหญิงผู้หนึ่ง” แคทลินเอ่ยขึ้น “ชื่อแทนซี”

	 “แทนซีหรือขอรับ” เมสเตอร์มองนางด้วยสายตาว่างเปล่า

	 “ท่านไม่รู้จักใครชื่อนี้เลยหรือ สาวใช้ หญิงจากหมู่บ้านใกล้  ๆ บางที 

อาจเป็นใครบางคนจากหลายปีก่อน” แคทลินไปจากปราสาทริเวอร์รันเนิ่นนาน 

เหลือเกิน

	 “ไมเ่ลย ทา่นหญงิของขา้ ขา้จะลองถามดู ถา้ทา่นตอ้งการ อเูธอไรดสิ 

เวยน์ นา่จะตอ้งรูแ้นถ่า้มคีนชือ่นีเ้คยทำงานทีร่เิวอรร์นั ทา่นบอกวา่แทนซใีชไ่หม 

พวกชาวบ้านชอบตั้งชื่อลูกสาวตามดอกไม้และสมุนไพร” เมสเตอร์ท่าทาง 

ครุ่นคิด “มีแม่ม่ายคนหนึ่ง ข้าจำได ้ นางเคยมาที่ปราสาทเพื่อถามว่ามีรองเท้า 

เก่าที่ต้องเปลี่ยนพื้นใหม่ไหม นางชื่อแทนซี ตอนนี้พอมาลองคิด ๆ ดูแล้ว เอ 

หรือจะเป็นแพนซ ี อะไรทำนองนั้น แต่นางไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้ว...”
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	 “นางชื่อไวโอเลต” แคทลินซึ่งจำหญิงชราได้ดีบอก

	 “เช่นนั้นหรือ”  เมสเตอร์มีสีหน้าขอโทษขอโพย  “ขออภัยเถอะ 

ทา่นหญงิแคทลนิ แตข่า้คงตอ้งขอตวักอ่น เซอรเ์ดสมอนดบ์ญัชาใหเ้ราสนทนา 

กับท่านเฉพาะแค่หน้าที่กำหนดเท่านั้น”

	 “ถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องทำตามที่เขาบัญชา” แคทลินไม่อาจตำหนิเซอร์ 

เดสมอนด์ได้ นางทำให้เขามีเหตุผลน้อยมากที่จะไว้ใจนาง และไม่ต้องสงสัย 

เลยวา่เขายอ่มกริง่เกรงวา่นางอาจใชค้วามจงรกัภกัดทีีค่นจำนวนมากในปราสาท 

ยังรู้สึกต่อธิดาของท่านลอร์ดเพื่อทำผิดต่อไปอีก อย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยว

กับสงคราม นางบอกตัวเอง แม้จะแค่ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็ตาม

	 หลังจากเมสเตอร์ออกไปแล้ว นางก็สวมผ้าคลุมไหล่ผ้าขนสัตว์และ 

ก้าวออกไปบนระเบียงอีกครั้ง แสงอาทิตย์ทอประกายบนแม่น้ำ ฉาบพื้นผิวน้ำ 

ที่ไหลผ่านหน้าปราสาทให้เป็นสีทอง แคทลินยกมือป้องตาจากแสงจ้านั้น มอง 

หาใบเรือในระยะไกล หวั่นเกรงว่าจะเห็น แต่ไม่มีอะไรเลย และการไม่มีอะไร 

ก็หมายความว่าความหวังของนางยังคงอยู่

	 ตลอดวันนั้นนางเฝ้ามอง และล่วงเลยไปถึงตอนกลางคืนด้วย จน 

กระท่ังปวดขาจากการยืนน้ัน นกเรเวนตัวหน่ึงมาถึงปราสาทตอนเย็น กระพือปีก 

สีดำใหญ่ไปยังกรงนก ปีกดำนำข่าวร้าย นางคิด นึกถึงนกตัวล่าสุดที่บินมา 

และข่าวร้ายกาจที่มันนำมา

	 เมสเตอร์ไวแมนกลับมาตอนค่ำเพื่อดูแลอาการลอร์ดทัลลีและนำ 

อาหารคำ่งา่ย ๆ ซึง่เปน็ขนมปงั เนยแขง็ และเนือ้ตม้กบัหวัผกักาดมาใหแ้คทลนิ  

“ข้าพูดกับอูเธอไรดิสแล้ว ท่านหญิงของข้า เขาค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีหญิงชื่อ 

แทนซีที่ริเวอร์รันในช่วงที่เขาทำงานที่นี่”

	 “ข้าเห็นเรเวนตัวหนึ่งบินมาวันนี้ เจมีถูกจับตัวได้อีกใช่ไหม” หรือถูก 

ฆ่าตาย ทวยเทพอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย

	 “ไม่ใช่หรอก ท่านหญิง เราไม่ได้ข่าวผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

	 “ถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นการรบอีกสิ เอ็ดมัวร์มีปัญหาหรือ หรือว่ารอบบ์  

ได้โปรดเถอะ ช่วยเมตตาคลายความกลัวให้ข้าที”

	 “ทา่นหญงิ ขา้ไมค่วร...” ไวแมนชำเลอืงไปรอบตวั ราวกบัดใูห้แนใ่จวา่ 
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ไม่มีใครอื่นอยู่ในห้อง “ลอร์ดไทวินออกจากเขตลุ่มแม่น้ำแล้ว เหตุการณ์ที่ 

บริเวณท่าน้ำตื้นเงียบสงบ”

	 “ถ้าอย่างนั้นเรเวนตัวนั้นมาจากไหน”

	 “จากทางตะวันตก” เขาตอบขณะสาละวนอยู่กับผ้าห่มของลอร์ด 

ฮอสเตอร์และไม่ยอมสบตานาง

	 “ข่าวจากรอบบ์งั้นหรือ”

	 เขาลังเล “ใช่แล้ว ท่านหญิง”

	 “มีอะไรไม่ดีแน่” นางรู้จากท่าทางของเขา เขากำลังซ่อนอะไรบางอย่าง 

จากนาง “บอกข้าเถอะ รอบบ์ใช่ไหม เขาได้รับบาดเจ็บหรือ” อย่าตายนะ  

ทวยเทพโปรดเมตตาเถิด ได้โปรดอย่าบอกข้าว่าเขาตายแล้ว

	 “ฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บจากการบุกโจมตีแคร็ก” เมสเตอร์ไวแมนตอบ  

ยังคงหลบตา “แต่เขียนมาว่าไม่มีสาเหตุให้ต้องเป็นห่วงและหวังว่าจะได้กลับ 

มาในเร็ววัน”

	 “บาดเจ็บร ึ บาดเจ็บแบบไหน รุนแรงแค่ไหน”

	 “เขาเขียนว่าไม่มีสาเหตุให้ต้องเป็นห่วง”

	 “การบาดเจ็บทุกอย่างล้วนทำให้ข้าเป็นห่วงทั้งนั้น เขาได้รับการดูแล 

ใช่ไหม”

	 “ข้าแน่ใจข้อนั้น เมสเตอร์ที่แคร็กจะดูแลเขาอย่างดี ข้าไม่สงสัยเลย”

	 “เขาบาดเจ็บที่ไหน”

	 “ทา่นหญงิของขา้ ขา้ไดร้บัคำสัง่หา้มสนทนากบัทา่น ขา้ขออภยั” ไวแมน 

เก็บรวบรวมยาและรีบร้อนออกไป แคทลินถูกท้ิงไว้ตามลำพังกับบิดาอีกคร้ังหน่ึง 

นมฝิ่นทำงานได้ผล และลอร์ดฮอสเตอร์ก็จมอยู่ในห้วงนิทราสนิท น้ำลายไหล 

ออกมาเปน็เสน้บาง ๆ จากมมุปากทีเ่ผยออา้และทำใหห้มอนเปยีก แคทลนิหยบิ 

ผ้าลินินผืนหนึ่งมาเช็ดออกอย่างนุ่มนวล เมื่อนางสัมผัสตัวลอร์ดฮอลเตอร์ 

ก็คราง “ยกโทษให้ข้า” เขาเอ่ย แผ่วเบาจนนางแทบไม่ได้ยิน “แทนซี... 

เลือด...เลือด...ทวยเทพโปรดเมตตา...”

	 ถอ้ยคำของบดิารบกวนใจนางมากกวา่ทีน่างจะบอกได้ แมน้างจะไมเ่ขา้ใจ 

อะไรเลย เลือด นางคิด กลับมาที่เลือดทุกครั้งเลยหรือ ท่านพ่อ หญิงผู้นี้ 
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คือใคร แล้วท่านทำอะไรต่อนางจนต้องการคำให้อภัยมากขนาดนั้น!

	 คืนนั้นแคทลินนอนหลับไม่สนิท ถูกความฝันไร้รูปร่างถึงลูก ๆ ทั้งคน 

ที่สูญหายและตายจาก หลอกหลอน เนิ่นนานก่อนถึงเช้าวันใหม่ นางตื่นนอน 

โดยมีคำพูดของบิดาสะท้อนก้องอยู่ในห ู เด็กน้อยน่ารัก และมีเชื้อสาย...ทำไม 

ท่านพ่อถึงพูดแบบนั้น ถ้าไม่ใช่...เป็นไปได้ไหมว่าท่านมีลูกนอกสมรสกับหญิง 

ที่ชื่อแทนซีคนนี้ นางไม่อาจเชื่อเรื่องนี้ได้ น้องชายของนางเอ็ดมัวร์สิ นางจะ 

ไม่แปลกใจเลยที่ได้รู้ว่าเอ็ดมัวร์มีลูกแท้  ๆ  เกินสิบคน แต่ไม่ใช่บิดาของนาง 

ไม่ใช่ลอร์ดฮอสเตอร์ ทัลลี ไม่มีวัน

 หรือแทนซีจะเป็นชื่อเล่นที่ท่านพ่อเรียกไลซา เหมือนที่ท่านเรียกข้าว่า 

แคท ลอร์ดฮอสเตอร์เคยเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นน้องสาวมาก่อน เจ้าจะมี 

คนอื่น  ๆ  อีก ท่านบอก เด็กน้อยน่ารักและมีเชื้อสาย ไลซาเคยแท้งห้าครั้ง 

สองครัง้ทีเ่อยีร ี สามครัง้ทีค่งิสแ์ลนดิง้...แตไ่มเ่คยทีร่เิวอรร์นัใหล้อรด์ฮอสเตอร ์

ปลอบโยนนางได้ ไม่เคย เว้นแต่...เว้นแต่นางจะตั้งครรภ์ในครั้งแรกนั้น...

	 นางกับน้องสาวแต่งงานวันเดียวกัน และอยู่ในความดูแลของบิดาเมื่อ 

สามีของพวกนางขี่ม้าเข้าร่วมศึกกบฏของโรเบิร์ต หลังจากนั้น เมื่อระดูเดือน 

ของพวกนางไม่มาตามกำหนด ไลซาก็พร่ำพูดอย่างมีความสุขถึงลูกชายที่นาง 

แน่ใจเหลือเกินว่าอยู่ในครรภ์ของตนกับพี่สาว “ลูกชายของท่านจะเป็นทายาท 

ของวินเทอร์เฟล ส่วนของข้าจะเป็นทายาทของเอียรี โอ พวกเขาจะเป็น 

เพื่อนสนิทกัน เหมือนเน็ดของท่านกับลอร์ดโรเบิร์ต เป็นพี่น้องกันมากกว่า 

ลูกพี่ลูกน้อง จริง  ๆ  นะ ข้ารู้” นางมีความสุขเหลือเกิน

	 แตร่ะดขูองไลซามาหลงัจากนัน้ไมน่าน และความสขุทัง้มวลกเ็หอืดหาย 

จากตัวนาง แคทลินคิดเสมอว่าระดูของไลซาก็แค่มาช้าไปหน่อย แต่หากนาง 

ตั้งครรภ์จริง ๆ เล่า...

	 นางจำครั้งแรกที่ส่งรอบบ์ให้น้องสาวอุ้มได้ ตัวเล็ก หน้าแดง และ 

รอ้งไหจ้า้ แมแ้ตต่อนนัน้กแ็ขง็แรงและมชีวีติชวีา แคทลนิวางทารกในออ้มแขน 

ของนอ้งสาวไมท่นัไร ไลซากน็ำ้ตานองหนา้ นางรบียดัเยยีดทารกคนืใหแ้คทลนิ 

และหนีไป

 ถ้านางเคยเสียลูกมาก่อน นั่นอาจอธิบายคำพูดของท่านพ่อได้ และ 
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อะไรอีกมากมายนอกจากนั้น...การจับคู่ไลซากับลอร์ดแอร์รินเกิดขึ้นอย่าง 

รบีเรง่ และจอนกเ็ปน็ชายแกแ่มก้ระทัง่ตอนนัน้ แกก่วา่บดิาของพวกนางเสยีอกี 

ชายแก่ไร้ทายาท ภรรยาสองคนแรกของเขาไม่มีลูก ลูกชายของน้องชายเขา 

ถูกสังหารพร้อมกับแบรนดอน สตาร์ค ที่คิงส์แลนดิ้ง ลูกพี่ลูกน้องผู้กล้าหาญ 

ของเขาหรือก็ตายในการรบแห่งเบลส์ เขาต้องมีภรรยาสาวถ้าปรารถนาให้ 

ตระกูลแอร์รินสืบทอดต่อไป...ภรรยาสาวที่รู้ว่ามีลูกได้

	 แคทลินลุกขึ้น  คว้าเสื้อคลุมมาสวม  และลงบันไดไปยังห้องรับ 

แสงอาทิตย์ที่มืดลง และยืนอยู่เหนือบิดา รู้สึกกลัวจับใจ “ท่านพ่อ” นางเอ่ย  

“ท่านพ่อ ข้ารู้ว่าท่านทำอะไร” นางไม่ใช่เจ้าสาวไร้เดียงสาที่มีแต่ความฝันเฟื่อง 

อีกต่อไป นางเป็นแม่ม่าย คนทรยศ แม่ผู้โศกเศร้า และฉลาด ฉลาดใน 

วิถีทางของโลก “ท่านบังคับให้เขาต้องรับนางไว้” นางกระซิบ “ไลซาคือสิ่งที่ 

จอน แอร์ริน ต้องจ่ายเพื่อแลกกับดาบและหอกของตระกูลทัลลี”

	 มิน่าเล่าการแต่งงานของน้องสาวนางจึงไร้รักยิ่งนัก ตระกูลแอร์รินนั้น 

ภาคภูมิและเจ้ายศเจ้าอย่าง ลอร์ดจอนอาจแต่งงานกับไลซาเพื่อให้ตระกูลทัลล ี

ต้องร่วมมือในการก่อกบฏและด้วยความหวังว่าจะได้บุตรชาย แต่เขาคงจะรัก 

ผู้หญิงที่แต่งงานกับเขาอย่างมีมลทินและไม่เต็มใจได้ยาก แน่นอนว่าเขาคงมี 

เมตตาและไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ใช ่ แต่ไลซาต้องการความอบอุ่น

	 วันรุ่งขึ้น ขณะรับประทานอาหารเช้า แคทลินก็ขอปากกาขนนกกับ 

กระดาษและเริ่มเขียนจดหมายถึงน้องสาวในแคว้นหุบเขาแห่งแอร์ริน นาง 

บอกไลซาเรื่องแบรนกับริกคอน พยายามหาคำพูดเหมาะ ๆ แต่ส่วนใหญ่นาง 

เล่าเรื่องบิดา ความคิดของท่านพ่อล้วนวนเวียนอยู่กับความผิดที่ท่านกระทำ 

ต่อเจ้า ในเมื่อบัดนี้ท่านเหลือเวลาน้อยแล้ว เมสเตอร์ไวแมนบอกว่าไม่กล้า 

ปรงุนมฝิน่ใหแ้รงไปกวา่นี ้ ถงึเวลาแลว้ทีท่า่นพอ่จะตอ้งวางดาบและโล ่ ถงึเวลา 

ที่ท่านจะต้องพัก แต่กระนั้นท่านก็ยังสู้ต่อไปอย่างหม่นเศร้า ไม่ยอมแพ้  

ข้าคิดว่าเพื่อเจ้านะ ท่านพ่อต้องการคำอภัยจากเจ้า สงครามทำให้หนทางจาก 

เอียรีมาริเวอร์รันอันตราย ข้ารู้ แต่แน่นอนว่ากองกำลังแข็งแกร่งของเหล่า 

อัศวินย่อมพาเจ้าผ่านเทือกเขาจันทรามาได้อย่างปลอดภัย คนสักร้อยหรือ 

สักพัน และถ้าเจ้ามาเองไม่ได้ อย่างน้อยก็น่าจะเขียนถึงท่านพ่อสักหน่อย 
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การแสดงความรักแค่ไม่กี่คำเพื่อให้ท่านตายตาหลับ เขียนสิ่งที่เจ้าอยากเขียน  

และข้าจะอ่านให้ท่านพ่อฟัง ท่านจะได้จากไปอย่างสงบ

	 แม้กระทั่งตอนวางปากกาขนนกและขอขี้ผึ้งปิดผนึก แคทลินก็รู้สึกว่า 

จดหมายฉบับนี้น่าจะเล็กน้อยเกินไปและสายเกินไป เมสเตอร์ไวแมนไม่เชื่อว่า 

ลอร์ดฮอสเตอร์จะรั้งรออยู่นานพอให้นกเรเวนบินไปถึงเอียรีและกลับมาได้  

แม้เขาจะพูดทำนองเดียวกันนี้มาก่อน...คนตระกูลทัลลีไม่ยอมแพ้ง่าย  ๆ หรอก 

ไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เมื่อส่งแผ่นหนังให้เมสเตอร์แล้ว แคทลินก็ไป 

วิหารและจุดเทียนบวงสรวงเทพบิดาเบื้องบนเพื่อบิดาของนาง จุดเทียนเล่ม 

ที่สองบูชาเทพหญิงชรา ผู้ปล่อยให้เรเวนตัวแรกเข้ามายังโลกเมื่อนางลอบมอง 

ผ่านประตูแห่งความตาย และเทียนเล่มที่สามแด่เทพมารดา สำหรับไลซาและ 

ลูก ๆ ทุกคนที่นางกับไลซาสูญเสียไป

	 ตอ่มาในวนันัน้ ขณะทีน่างนัง่อยูข่า้งเตยีงของลอรด์ฮอสเตอรก์บัหนงัสอื 

อ่านข้อความเดียวซ้ำไปซ้ำมา นางก็ได้ยินเสียงดังและเสียงประโคมแตร เซอร์ 

โรบิน นางนึกทันทีและผงะหนี นางไปที่ระเบียง แต่มองไม่เห็นอะไรที่แม่น้ำ 

แตน่างไดย้นิเสยีงชดัเจนขึน้จากขา้งนอก เสยีงมา้มากมายหลายตวั เสยีงเกราะ 

กระทบกนั และเสยีงโหร่อ้งตรงนัน้ตรงนี ้ แคทลนิเดนิขึน้บนัไดวนไปยงัหลงัคา 

ป้อม เซอร์เดสมอนด์ไม่ได้ห้ามข้าขึ้นหลังคา นางบอกตัวเองขณะที่ไต่ขึ้นไป

	 เสียงนั้นมาจากอีกด้านของปราสาท ทางประตูใหญ่ คนกลุ่มหนึ่งยืน 

อยู่หน้าประตูเหล็กขณะที่ประตูเลื่อนขึ้นด้วยอาการกระตุกสั่น ในทุ่งถัดออก 

ไปนอกปราสาทมีคนขี่ม้าหลายร้อยคน เมื่อลมพัด ธงของพวกเขาก็สะบัดไหว 

และนางตัวสั่นด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นปลาเทราต์กระโจนอันเป็นสัญลักษณ์ 

ของริเวอร์รัน เอ็ดมัวร์

	 ผ่านไปสองชั่วโมงกว่าเขาจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะมาพบนาง ถึง 

ตอนนั้น ปราสาทก็อึงคะนึงด้วยเสียงของการพบปะกันอีกครั้งเมื่อพวกทหาร 

สวมกอดเมียและลูกที่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลัง เรเวนสามตัวบินออกจากกรง  

ปีกสีดำขยับโบกขณะพวกมันออกบิน แคทลินมองจากระเบียงห้องบิดา นาง 

ได้สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และเตรียมตัวรับคำตำหนิของน้องชาย...ถึงกระนั้น 

การรอคอยก็ยังทรมาน
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	 เมื่อในที่สุดนางได้ยินเสียงดังหน้าประตู นางก็นั่งลงและประสานมือ 

บนตัก โคลนสีแดงแห้งกรังเปรอะรองเท้าบู๊ต เกราะขา และเสื้อคลุมของ 

เอ็ดมัวร์ หากมองดูเขา จะไม่มีใครคิดว่าเขาชนะศึกกลับมา เขาผอมและ 

ร่วงโรย แก้มซีดเซียว เครารุงรัง และดวงตาสุกใสเกินไป

	 “เอ็ดมัวร์” แคทลินเอ่ยด้วยความกังวล “เจ้าดูแย่จัง เกิดอะไรขึ้น  

พวกแลนนิสเตอร์ข้ามแม่น้ำได้งั้นหรือ”

	 “ขา้ไลพ่วกมนักลบัไปได ้ ลอรด์ไทวนิ, เกรกอร ์ คลเิกน, อดัดมั มาร-์ 

แบรนด ์ ข้าขับไล่พวกมันไปได้ แต่สแตนนิส...” เขาทำหน้าเบ้

	 “สแตนนิสหรือ สแตนนิสทำไม”

	 “เขาแพ้การรบที่คิงส์แลนดิ้ง” เอ็ดมัวร์พูดอย่างไม่พอใจ “กองเรือ 

ของเขาถูกเผา กองทัพของเขาถูกตีแตกพ่าย”

	 ชัยชนะของแลนนิสเตอร์เป็นข่าวร้าย แต่แคทลินไม่อาจผิดหวังอย่าง 

น้องชายที่แสดงออกชัดเจนได้ นางยังคงฝันร้ายถึงเงาที่นางเห็นเคลื่อนผ่าน 

กระโจมของเรนลแีละเลอืดทีไ่หลออกจากเกราะคอเหลก็กลา้ของเขา “สแตนนสิ 

ไม่ได้เป็นมิตรกับเรามากไปกว่าลอร์ดไทวิน” 

	 “พี่ไม่เข้าใจ ไฮการ์เด้นประกาศสวามิภักดิ์ต่อจอฟฟรีย์ ทางดอร์น 

ก็เช่นกัน ทางใต้ทั้งหมด” เขาเม้มปาก “และ พี่ ยังเห็นควรให้ปล่อยตัวผู้ปลง 

พระชนม์พระราชา พี่ไม่มีสิทธิ์”

	 “ข้ามีสิทธิ์ของคนเป็นแม่” เสียงของนางสงบ แม้ข่าวเรื่องไฮการ์เด้น 

จะกระทบกระเทือนความหวังของรอบบ์อย่างรุนแรงก็ตาม แต่นางไม่อาจคิด 

เรื่องนั้นได้ในตอนนี้

	 “ไม่มีสิทธิ์” เอ็ดมัวร์เอ่ยซ้ำ “เขาเป็นเชลยของรอบบ์ เชลยของ  พระ 

ราชา ของพี ่ และรอบบ์สั่งให้ข้าดูแลเขาให้ปลอดภัย”

	 “เบรียนน์จะดูแลเขาให้ปลอดภัย นางสาบานกับดาบของนาง”

 “ผู้หญิง คนนั้นน่ะหรือ”

	 “นางจะส่งเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้ง และนำตัวอาร์ยากับซานซากลับมาหา 

เราอย่างปลอดภัย”

	 “เซอร์ซีจะไม่มีทางปล่อยทั้งสองมาหรอก”
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	 “ไม่ใช่เซอร์ซี แต่เป็นทีเรียน เขาสาบานต่อหน้าคนทั้งราชสำนัก ผู้ปลง 

พระชนม์พระราชาก็สาบานเช่นกัน”

	 “คำพูดของเจมีน่ะเชื่อถือไม่ได้ ส่วนภูตน้อยนั่น ผู้คนพูดกันว่าโดน 

ขวานจามศีรษะระหว่างการรบ เขาจะตายก่อนที่เบรียนน์ของพี่จะไปถึงคิงส์- 

แลนดิ้งเสียอีก ถ้านางไปจนถึงได้น่ะนะ”

	 “ตายหรือ” ทวยเทพจะไร้เมตตาถึงเพียงนั้นเทียวหรือ นางสู้อุตส่าห์ให ้

เจมีสาบานตั้งเป็นร้อยข้อ แต่คำสัญญาของน้องชายของเขาต่างหากที่นางฝาก 

ความหวังไว้

	 เอ็ดมัวร์มองไม่เห็นความทุกข์ตรมของนาง “เจมีเป็นความรับผิดชอบ  

ของข้า และข้าตั้งใจจะได้ตัวเขากลับมา ข้าส่งนกเรเวนไป...”

	 “ส่งเรเวนไปไหน กี่ตัว”

	 “สาม” เขาตอบ “เพื่อให้ข้อความไปถึงลอร์ดบอลตันแน่  ๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นทางแม่น้ำหรือทางบก หนทางจากริเวอร์รันไปคิงส์แลนดิ้งอย่างไรก็ต้อง 

ผ่านไปใกล้ฮาร์เรนฮอล”

	 “ฮาร์เรนฮอล” คำนั้นดูจะทำให้ห้องทั้งห้องมืดลง ความสะพรึงกลัว 

ทำให้เสียงของนางเข้มขึ้นขณะเอ่ยว่า “เอ็ดมัวร์ รู้หรือเปล่าว่าเจ้าทำอะไร 

ลงไป”

	 “ไม่ต้องกลัว ข้าไม่ได้พูดเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ ข้าเขียนไปว่าเจมีหลบหนี 

และเสนอเหรียญมังกรหนึ่งพันเหรียญแลกกับการจับตัวเขากลับมา”

 ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ แคทลินคิดอย่างสิ้นหวัง น้องชายข้านี่โง่แท้  

น้ำตาเอ่อคลอนัยน์ตานางทั้งที่ไม่ต้องการ “ถ้านี่คือการหนี” นางเอ่ยเสียงเบา  

“และไม่ใช่การแลกเปลี่ยนตัวประกัน แล้วทำไมพวกแลนนิสเตอร์ถึงจะยอม 

คืนลูกสาวข้าให้เบรียนน์ล่ะ”

	 “เรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก ผู้ปลงพระชนม์พระราชาจะต้องกลับ 

มาหาเรา ข้าจัดการให้มันเป็นอย่างนั้น”

	 “ทั้งหมดที่เจ้าจัดการก็คือข้าจะไม่มีทางได้เห็นหน้าลูกสาวอีก เบรียนน์ 

อาจพาเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัยก็ได้...ตราบเท่าที่ไม่มีใครตามล่า 

พวกเขา แต่ตอนนี้...” แคทลินไม่อาจพูดต่อได้ “ขอข้าอยู่ตามลำพังเถอะ  
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เอ็ดมวัร”์ นางไมม่สีทิธิส์ัง่เขา ทีน่ีใ่นปราสาทแหง่นีซ้ึง่จะตกเปน็ของเขาในไมช่า้ 

แตก่ระนัน้นำ้เสยีงของนางกเ็ดด็ขาด “ปลอ่ยขา้ไวก้บัทา่นพอ่และความทกุขต์รม 

ของขา้เถอะ ขา้ไมม่อีะไรจะพดูกบัเจา้แลว้ ไปเถอะ ไปซะ ” ทัง้หมดทีน่างอยาก 

ทำก็คือนอนลง หลับตาและหลับใหล และภาวนาไม่ให้ฝันใดกรายกล้ำ


