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	ราควรจะออกเดินทางกลับกันดีกว่า”  กาเร็ดเร่งเร้าเม่ือป่ารอบตัวเร่ิม 

	มืดลง  “พวกคนเถื่อนตายแล้ว”

“คนตายทำให้เจ้ากลัวหรือ”  เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  ถามพร้อมรอยย้ิม 

จาง ๆ 

กาเร็ดไม่เต้นไปตามคำยั่วยุ  เขาเป็นชายชราอายุกว่าห้าสิบปี  และ 

เขาได้เจอพวกลูกขุนนางแบบนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป  “ตายก็คือตาย”  เขา 

พูด  “เราไม่มีธุระกับคนตาย”

“พวกมันตายแล้วแน่หรือ”  รอยซ์ถามเสียงเบา  “เรามีข้อพิสูจน ์

อะไร”

“วิลล์เห็นพวกมัน”  กาเร็ดบอก  “ถ้าเขาพูดว่าพวกมันตายแล้ว  นั่น 

ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่เพียงพอสำหรับข้า”

วิลล์รู้อยู่แล้วว่าในไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องถูกดึงเข้าร่วมวงถกเถียงด้วย 

แน่ ๆ  เขาแค่อยากให้มันเกิดข้ึนช้ามากกว่าเร็ว  “แม่ข้าบอกว่าคนตายไม่อาจ 

ร้องเพลงได้อีก”  เขาช่วยเสริม

“แม่นมข้าก็พูดแบบน้ันเหมือนกัน  วิลล์”  รอยซ์ตอบ  “อย่าเช่ือส่ิงท่ี 

ได้ยินมายามดูดนมสิ  มีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เสมอแม้แต่จากคนตาย”  เสียง 

ของเขาสะท้อนก้อง  มันดังเกินไปในป่ายามต้องแสงสนธยา

“เรายังต้องเดินทางกันอีกไกล”  กาเร็ดชี้  “แปดวันหรืออาจถึงเก้า  

บทนำ
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และนี่ก็เริ่มมืดแล้ว”

เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  ชำเลืองมองท้องฟ้าด้วยท่าทีไม่สนใจ  “พอถึง 

ช่วงเวลาน้ีก็เป็นอย่างน้ีทุกวัน  ความมืดดูดกลืนความเป็นชายของเจ้าไปหรือ 

อย่างไร  กาเร็ด”

วิลล์มองเห็นริมฝีปากที่เม้มแน่นของกาเร็ด  แววโกรธในดวงตาที่ 

แทบจะสะกดกลั้นไว้ไม่อยู่ภายใต้ฮู้ดหนาสีดำของผ้าคลุม  กาเร็ดใช้ชีวิตอยู ่

กับหน่วยพิทักษ์ราตรีมาส่ีสิบปีแล้ว  ท้ังตอนเด็กและเป็นหนุ่ม  เขาไม่คุ้นเคย 

กับการที่ใครไม่ให้ความสำคัญกับเขา  แต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้น  ภายใต ้

ความภาคภูมิที่ถูกทำร้าย  วิลล์รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างอีกในตัวชายผู้สูงวัย 

กว่า  เขาแทบจะสัมผัสมันได้  เป็นความตึงเครียดกระสับกระส่ายท่ีใกล้เคียง 

กับความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง

วิลล์เองก็รู ้สึกอึดอัดเช่นเดียวกับอีกฝ่าย  เป็นเวลาสี่ปีแล้วที่เขา 

ประจำการอยู่บนผากำแพงผากำแพงกำแพง  คร้ังแรกท่ีเขาถูกส่งออกไปนอกผากำแพง  บรรดา 

นิทานแต่ก่อนเก่าก็กรูกันกลับมาหาจนท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด  เขาต้อง 

หัวเราะเรื่องนี้หลังจากนั้น  ตอนนี้วิลล์เป็นทหารชาญศึกที่ออกลาดตระเวน 

มาแล้วนับร้อยครั้ง  และป่าอันมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดแห่งนี้ที่ชาวบ้านเรียกว่า 

ป่าผีสิงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับเขาอีกต่อไป

จนกระท่ังคืนน้ี  มีบางอย่างแตกต่างไปในคืนน้ี  ในความมืดน้ีมีอะไร 

น่าหวาดหวั่นบางอย่างที่ทำให้เขาขนคอลุก  เก้าวันแล้วที่พวกเขาควบม้า 

ข้ึนเหนือ  ตะวันตกเฉียงเหนือ  แล้วเหนืออีกคร้ัง  ไกลออกไปจากผากำแพงผากำแพงกำแพง 

มากขึ้นเรื่อย  ๆ  มุ่งมั่นตามรอยโจรเถื่อนกลุ่มหนึ่ง  แต่ละวันแย่ลงกว่าวัน 

ก่อนหน้า  จนถึงวันนี้ยิ่งแย่ที่สุด  ลมหนาวพัดมาจากทิศเหนือ  ทำให้ต้นไม ้

สั่นกราวราวกับมีชีวิต  ตลอดทั้งวัน  วิลล์รู้สึกราวกับมีอะไรบางอย่างกำลัง 

จับตามองอยู่  บางสิ่งที่เย็นเยือก  ไร้ความปรานี  และมิได้รักเขา  กาเร็ด 

ก็รู้สึกเช่นเดียวกัน  วิลล์ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าควบม้าเร็วจี๋สู่ความ 

ปลอดภัยของผากำแพงผากำแพงกำแพง  แต่นั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่ควรเผยให้ผู้บังคับบัญชารู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บังคับบัญชาอย่างคนนี้



เ ก ม ล ่า บ ัล ล ัง ก ์ 1.1

�

เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  เป็นลูกชายคนสุดท้องของตระกูลโบราณที่มี 

ผู้สืบเชื้อสายมากเกินไป  เขาเป็นหนุ่มน้อยรูปงามวัยสิบแปดปี  ตาสีเทา  

รูปร่างงามสง่าและเพรียวบางราวกับมีด  เมื่อนั่งอยู่บนม้าศึกสีดำตัวใหญ่  

อัศวินผู้นั้นสูงตระหง่านเหนือวิลล์และกาเร็ดบนม้างานพันธุ์เล็กของพวกเขา  

เซอร์เวย์มาร์สวมรองเท้าบู๊ตหนังสีดำ  กางเกงผ้าขนสัตว์สีดำ  ถุงมือหนังตุ่น 

สีดำ  กับสวมเสื้อเกราะห่วงโซ่สีดำเป็นเงาชั้นดีคลุมทับเสื้อขนแกะและชุด 

หนังเคี่ยวสีดำ  เซอร์เวย์มาร์เพิ่งเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของ 

หน่วยพิทักษ์ราตรีไม่ถึงครึ่งปี  แต่ไม่มีใครพูดได้ว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมา 

เป็นอย่างดีสำหรับการทำหน้าที่  อย่างน้อยก็ในด้านเครื่องแต่งกาย 

ผ้าคลุมคือสิ่งแสดงเกียรติยศสูงสุดของเขา  มันทำจากหนังเซเบิล  

ทั้งหนา  ทั้งดำ  ทั้งนุ่มราวกับผืนบาป  “พนันได้เลยว่าเขาฆ่าพวกมันเอง 

กับมือทุกตัว”  กาเร็ดบอกพวกทหารในวงเหล้า  “บิดหัวเล็ก ๆ ของพวกมัน 

จนขาด  ยอดนักรบผู้ทรงพลังของเราน่ีแหละ”  ทุกคนหัวเราะกันเกรียวกราว 

	 มันยากนักท่ีจะรับคำส่ังจากคนท่ีเราเคยหัวเราะเยาะในวงเหล้า  วิลล์ 

นึกทบทวนระหว่างนั่งตัวสั่นอยู่บนหลังม้า  กาเร็ดคงต้องรู้สึกแบบเดียวกัน

“ท่านมอร์มอนต์บอกว่าเราควรตามรอยพวกมัน  และเราก็ทำแล้ว”  

กาเร็ดพูด  “พวกมันตายแล้ว  จะไม่สามารถก่อปัญหาอะไรให้พวกเราได้อีก 

ยังมีการเดินทางที่ยากลำบากรอเราอยู่  ข้าไม่ชอบสภาพอากาศแบบนี้  หาก 

หิมะตก  พวกเราอาจต้องใช้เวลาเดินทางกลับถึงหนึ่งปักษ์  และหิมะน่ะ 

เป็นสภาพที่ดีที่สุดที่เราจะหวังได้เลยนะ  เคยเห็นพายุน้ำแข็งไหม  นายข้า”

ลอร์ดน้อยดูเหมือนจะไม่ได้ยิน  เขากำลังพิจารณาแสงสนธยาท่ีกำลัง 

มืดลงอย่างกึ่งเบื่อหน่ายกึ่งใจลอยตามแบบของเขา  วิลล์เดินทางกับอัศวิน 

ผู้น้ีมานานจนพอท่ีจะเข้าใจว่าไม่ควรเข้าไปขัดจังหวะเวลาท่ีเขามีท่าทางเช่นน้ี 

“บอกข้าอีกทีซิว่าเจ้าเห็นอะไร  วิลล์  รายละเอียดทั้งหมดเลย  อย่าให ้

ตกหล่น”

วิลล์เคยเป็นนายพรานมาก่อนจะเข้าร่วมหน่วยพิทักษ์ราตร ี แต่อัน 

ที่จริงเป็นพวกลักลอบล่าสัตว์มากกว่า  ทหารม้าอิสระของมัลลิสเตอร์จับเขา 
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ได้คาหนังคาเขาขณะกำลังถลกหนังกวางตัวผู้ของมัลลิสเตอร์อยู่ในป่าของ 

มัลลิสเตอร์เอง  ตอนนั้นเขาต้องเลือกระหว่างการสวมชุดดำหรือเสียมือ 

ข้างหนึ่ง  ไม่มีใครเคลื่อนไหวในป่าได้เงียบเท่าวิลล์  และเหล่าพี่น้องชุดดำ 

ก็ค้นพบพรสวรรค์ของเขาในเวลาไม่นาน

“ค่ายพักไกลออกไปอีกสองไมล์  ตรงสันเขาน่ัน  ริมลำธารเลย”  วิลล์ 

บอก  “ข้าเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะกล้า  พวกมันมีแปดคน  มีทั้งผู้ชายผู้หญิง  

ไม่มีเด็กเท่าที่ข้าเห็น  พวกมันสร้างเพิงยันไว้กับโขดหิน  หิมะปกคลุมเพิง 

ไปมากแล้วแต่ข้ายังดูออก  ไม่มีกองไฟลุกอยู่  แต่ยังมีหลุมสำหรับก่อไฟอยู่ 

ชัด ๆ  ไม่มีใครขยับเลย  ข้าเฝ้าดูอยู่นาน  คนมีชีวิตไม่นอนนิ่งขนาดนั้น”

“เจ้าเห็นเลือดบ้างไหม”

“ก็  ไม่”  วิลล์ยอมรับ

“เจ้าเห็นอาวุธบ้างไหม”

“มีดาบอยู่บ้าง  ธนูสองสามคัน  ชายคนหนึ่งมีขวานสองคมท่าทาง 

หนัก  เป็นชิ้นเหล็กที่ดูโหดเหี้ยม  มันอยู่บนพื้นข้างตัวเขา  ตรงข้าง  ๆ  มือ 

ของเขา”

“เจ้าได้สังเกตตำแหน่งของศพไหม”

วิลล์ยักไหล่  “บ้างก็นั่งพิงโขดหิน  ส่วนใหญ่อยู่บนพื้น  เหมือนล้ม 

ลงไป”

“หรือหลับไป”  รอยซ์เสนอ

“ล้ม”  วิลล์ยืนกราน  “มีหญิงคนหนึ่งอยู่บนต้นไอร์ออนวู้ด  กิ่งไม้ 

บดบังไปคร่ึงตัว  ไกลสุดสายตา”  เขาย้ิมบาง ๆ  “ข้าระวังไม่ให้นางเห็น  เม่ือ 

เข้าไปใกล้ขึ้น  ข้าเห็นว่านางก็ไม่ขยับเช่นกัน”  เขาตัวสั่นอย่างระงับไม่อยู่

“หนาวหรือ”  รอยซ์ถาม

“นิดหน่อย”  วิลล์พึมพำ  “ลมน่ะ  นายข้า”

อัศวินหนุ่มหันกลับไปหานายทหารผู้มีผมหงอกแซม  ใบไม้ท่ีมีน้ำค้าง 

แข็งเกาะจนร่วงส่งเสียงกระซิบผ่านพวกเขาไป  ม้าศึกของรอยซ์ขยับอย่าง 

กระสับกระส่าย  “เจ้าคิดว่าอะไรที่ฆ่าคนเหล่านั้น  กาเร็ด”  เซอร์เวย์มาร์ 
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ถามอย่างไม่ใส่ใจ  เขาจัดรอยจีบของผ้าคลุมเซเบิลผืนยาว

“ความหนาวเย็น”  กาเร็ดตอบด้วยความมั่นใจเต็มที ่ “ข้าเห็นผู้คน 

แข็งตายเม่ือฤดูหนาวท่ีแล้ว  และฤดูหนาวก่อนหน้าน้ัน  ตอนท่ีข้ายังไม่แตก 

เนื้อหนุ่ม  ใคร ๆ ก็พูดกันถึงเรื่องหิมะที่ลึกถึงสี่สิบฟุต  และเรื่องลมน้ำแข็ง 

ท่ีพัดโหยหวนมาจากทางเหนือ  แต่ศัตรูท่ีแท้จริงคือความหนาวเย็น  มันย่อง 

เข้าหาท่านอย่างเงียบเชียบยิ่งกว่าวิลล์เสียอีก  ตอนแรกกายของท่านจะสั่น 

และฟันกระทบกันกึก ๆ  ท่านจะกระทืบเท้าพลางฝันถึงเหล้าองุ่นปรุงอุ่น ๆ  

และกองไฟที่อุ่นสบาย  มันแผดเผา  ใช่  มันแผดเผา  ไม่มีอะไรแผดเผาได้ 

เหมือนความหนาวเย็น  แต่แค่ครู่เดียวเท่านั้นแหละ  จากนั้นมันจะเข้าไป 

ในร่างของท่านแล้วเริ่มแผ่กระจายไปทั้งร่าง  พอผ่านไปพักหนึ่ง  ท่านก็จะ 

ไม่มีเรี ่ยวแรงสู้กับมัน  มันเป็นการง่ายกว่าหากจะนั่งลงและหลับไปเสีย  

ผู้คนเขาพูดกันว่าท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเมื่อใกล้ถึงจุดจบ  ตอนแรกท่าน 

จะอ่อนแรงและง่วง  แล้วทุกอย่างก็จะเร่ิมเลือนราง  หลังจากน้ันก็เหมือนกับ 

จมดิ่งลงสู่ทะเลน้ำนมอันอบอุ่น  สงบสุข”

“เจ้าสำบัดสำนวนจริงนะ  กาเร็ด”  เซอร์เวย์มาร์สังเกต  “ข้าไม่เคย 

รู้มาก่อนเลยว่าเจ้ามีสิ่งนี้อยู่ในตัว”

“ข้าเคยถูกความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ามาในร่างเช่นกัน  นายน้อย”  

กาเร็ดดึงฮู้ดไปข้างหลังให้เซอร์เวย์มาร์เห็นตอเนื้อตรงที่เคยเป็นหูมาก่อน 

อย่างถนัดชัดตา  “หูสอง  นิ้วเท้าสาม  และนิ้วก้อยมือซ้าย  ข้ายังรอดมาได ้ 

พวกเราเจอพี่ชายข้าแข็งตายระหว่างอยู่ยาม  ใบหน้ามีรอยยิ้ม”

เซอร์เวย์มาร์ยักไหล่  “เจ้าควรแต่งกายให้อบอุ่นกว่านี้นะ  กาเร็ด”

กาเร็ดจ้องลอร์ดน้อยเขม็ง  แผลเป็นรอบรูหูตรงที่เมสเตอร์เอมอน 

ตัดหูของเขาท้ิงแดงก่ำข้ึนมาด้วยความโกรธเกร้ียว  “แล้วเราจะคอยดูว่าท่าน 

แต่งกายได้อบอุ่นสักเพียงใดเมื่อฤดูหนาวมาถึง”  เขาดึงฮู้ดขึ้นคลุมศีรษะ 

แล้วก้มลงเหนือม้าของเขาเงียบ ๆ ด้วยใบหน้าบึ้งตึง

“หากกาเร็ดบอกว่ามันคือความหนาวเย็น...”  วิลล์เริ่มพูด

“เจ้าได้จับฉลากเฝ้ายามเวรบ้างไหมในสัปดาห์ที่ผ่านมา  วิลล์”
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“มีขอรับ  นายข้า”  ไม่เคยมีสัปดาห์ไหนเลยที่วิลล์ไม่ได้จับฉลาก 

เฝ้ายามถึงกว่าสิบรอบ  ชายคนนี้กำลังต้องการซักไซ้อะไรกัน

“แล้วเจ้าพบว่าบนผากำแพงเป็นอย่างไรบ้าง”ผากำแพงเป็นอย่างไรบ้าง”กำแพงเป็นอย่างไรบ้าง”

“ฝนตก”  วิลล์พูดพลางขมวดคิ้ว  เขาเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีเดียว 

เมื่อลอร์ดน้อยชี้แนะออกมา  “พวกนั้นไม่มีทางหนาวตาย  ไม่มีทางหากบน 

ผากำแพงมีฝนโปรยปรายกำแพงมีฝนโปรยปราย  มันไม่หนาวพอ”

รอยซ์พยักหน้า  “ฉลาดมากพ่อหนุ่ม  เรามีน้ำค้างแข็งบาง  ๆ บ้างใน 

อาทิตย์ท่ีผ่านมา  และมีเกล็ดหิมะท่ีตกเพียงไม่นานเป็นคร้ังคราว  แต่ท่ีแน่ ๆ 

ไมม่คีวามหนาวเย็นท่ีรุนแรงพอจะฆ่าผู้ใหญ่แปดคนได้  ผู้ใหญ่ท่ีห่อหุ้มกาย 

ด้วยขนและหนังสัตว์  ให้ข้าเตือนความจำเจ้าหน่อยนะ  โดยมีท่ีกำบังอยู่ใกล้ 

ตัว  พร้อมอุปกรณ์ก่อไฟ”  รอยย้ิมของอัศวินแสดงความม่ันอกม่ันใจย่ิงนัก 

“วิลล์  นำทางพวกเราไปที่นั่น  ข้าจะดูศพเหล่านั้นด้วยตัวเอง”

ไม่อาจมีใครทำอะไรในเรื่องนี้ได้  คำสั่งถูกลั่นออกไปแล้ว  และ 

เกียรติยศผูกมัดให้พวกเขาต้องปฏิบัติตาม

วิลล์ออกนำ  ม้าตัวเล็กขนกระเซิงของเขาเลือกเส้นทางอย่างระมัด- 

ระวังผ่านพุ่มไม้เตี้ย ๆ  หิมะตกบาง ๆ  เมื่อคืนก่อน  ก้อนหิน  รากไม้  และ 

หลุมบนพื้นที่ปกติถูกซุกซ่อนอยู่จึงมีแผ่นหิมะบาง  ๆ  ปกคลุม  ดักรอคน 

เลินเล่อไม่ระแวดระวัง  เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  ตามมาเป็นคนถัดไป  ม้าศึก 

ตัวใหญ่สีดำของเขาพ่นลมหายใจทางจมูกอย่างหงุดหงิด  ม้าศึกเป็นพาหนะ 

ผิดประเภทสำหรับการลาดตระเวน  แต่ลองบอกเรื่องนั้นกับลอร์ดน้อยดูสิ  

กาเร็ดรั้งท้าย  ทหารสูงอายุควบม้าพลางบ่นพึมพำกับตัวเอง

แสงสนธยามืดคล้ำลง  ท้องฟ้าไร้เมฆเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มแบบแผล 

ฟกช้ำเก่า ๆ  แล้วเลือนหายกลายเป็นสีดำ  ดวงดาวเริ่มปรากฏ  ดวงจันทร์ 

ครึ่งดวงลอยขึ้นมา  วิลล์รู้สึกขอบคุณสำหรับแสงสว่างนั้น

“ข้าแน่ใจว่าเราเดินทางได้เร็วกว่าน้ี”  รอยซ์เอ่ยเม่ือดวงจันทร์ข้ึนเต็มท่ี 

	 “ไม่ใช่กับม้าตัวน้ี”  วิลล์ว่า  ความกลัวทำให้เขากล้าพูดอวดดี  “บางที 

นายข้าอาจจะอยากออกนำหน้าเองกระมัง”
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เซอร์เวย์มาร์  รอยซ ์ ไม่ลดตัวลงมาตอบ

ที่ไหนสักแห่งไกลออกไปในป่า  หมาป่าส่งเสียงหอน

วิลล์บังคับม้าไปใต้ต้นไอร์ออนวู้ดโบราณตะปุ่มตะปํ่าต้นหนึ่งแล้ว 

ลงจากหลังของมัน

“เจ้าหยุดทำไม”  เซอร์เวย์มาร์ถาม

“ทางที่เหลือควรเดินเท้า  นายข้า  แค่ข้ามสันเขาไปเท่านั้น”

รอยซ์นิ่งไปครู่หนึ่งพลางมองไปไกล ๆ ด้วยสีหน้าครุ่นคิด  ลมหนาว 

กระซิบผ่านแมกไม้  ผ้าคลุมหนังเซเบิลผืนใหญ่ของเขาขยับไหวอยู่ข้างหลัง 

ราวกับกึ่งมีชีวิต

“ที่นี่มีบางอย่างผิดปกติ”  กาเร็ดพึมพำ

อัศวินหนุ่มยิ้มอย่างเหยียดหยาม  “งั้นหรือ”

“ท่านไม่รู้สึกหรือ”  กาเร็ดถาม  “ฟังเสียงความมืดสิ”

วิลล์รู้สึกได้  สี่ปีในหน่วยพิทักษ์ราตรี  เขาไม่เคยรู้สึกหวาดกลัว 

ขนาดนี้มาก่อน  มันคืออะไรกัน

“ลม  ต้นไม้ไหว  หมาป่า  เสียงไหนหรือท่ีทำให้เจ้าหมดความเป็นชาย 

กาเร็ด”  เมื่อกาเร็ดไม่ตอบ  รอยซ์ก็ไถลตัวลงจากอานด้วยท่วงท่าสง่างาม 

เขาผูกม้าไว้อย่างแน่นหนากับกิ่งไม้ห้อยต่ำ  ห่างจากม้าตัวอื่นพอสมควร  

แล้วชักดาบยาวออกจากฝัก  อัญมณีเป็นประกายระยิบระยับตรงด้ามของมัน 

แสงจันทร์ไล่ไปตามคมเหล็กกล้าแวววาว  มันเป็นอาวุธชั้นเลิศ  ตีขึ้นใน 

ปราสาท  ดูจากสภาพแล้วน่าจะเพิ่งตีขึ้นไม่นาน  วิลล์สงสัยว่าดาบเล่มนี ้

คงไม่เคยถูกเหวี่ยงอย่างโกรธแค้นมาก่อน

“แถวน้ีต้นไม้ข้ึนถ่ี”  วิลล์เตือน  “ดาบเล่มน้ันจะปัดแข้งปัดขาท่านนะ 

นายข้า  ใช้มีดจะดีกว่า”

“หากข้าต้องการคำแนะนำ  ข้าจะถามเอง”  ลอร์ดหนุ่มกล่าว  “กาเร็ด 

อยู่ที่นี่  เฝ้าม้าไว้”

กาเร็ดลงจากหลังม้า  “พวกเราต้องการไฟ  ข้าจะจัดการเอง”

“เจ้ามันโง่ขนาดนั้นเชียวหรือ  ตาเฒ่า  หากมีศัตรูอยู่ในป่า  กองไฟ 
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จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ”

“มีศัตรูบางพวกที่ไฟจะป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาใกล้”  กาเร็ดว่า  

“หมี  หมาป่าโลกันตร์  และ...และอะไรอย่างอื่น...”

ปากของเซอร์เวย์มาร์เม้มเป็นเส้นดุดัน  “ห้ามจุดไฟ”

ฮู้ดของกาเร็ดทอดเงาลงปกคลุมใบหน้าของเขา  แต่วิลล์เห็นประกาย 

ดุดันในดวงตาของเขาขณะจ้องหน้าอัศวิน  ช่ัวขณะหน่ึงวิลล์ถึงกับหวาดกลัว 

ว่าชายสูงอายุจะชักดาบของเขาออกมา  มันเป็นดาบส้ัน ๆ  หน้าตานา่เกลียด  

ด้ามซีดจากเหงื่อ  คมบิ่นจากการใช้งานหนัก  แต่วิลล์จะไม่ลงเดิมพันเงิน 

เหล็กสักเหรียญข้างชีวิตของลอร์ดน้อยหรอก  หากกาเร็ดชักมันออกจากฝัก 

	 ในที่สุดกาเร็ดก็หลุบตาลง  “ไม่จุดไฟ”  เขาพูดงึมงำเบา  ๆ  ใต้ลม 

หายใจ

รอยซ์ถือว่านั่นคือการทำตามคำสั่ง  เขาหันไปอีกทาง  “นำทางไป”  

เขาพูดกับวิลล์

วิลล์พาเขาลัดเลาะเส้นทางฝ่าพุ่มไม้ทึบ  แล้วเร่ิมปีนข้ึนทางลาดไปยัง 

สันเขาเตี้ย  ๆ  ที่เขาเคยเจอชัยภูมิเหมาะใต้ต้นไม้ที่ยืนเฝ้ารักษาการณ์อยู ่

ต้นหนึ่ง  พื้นดินใต้แผ่นหิมะบาง  ๆ  นั้นเปียกชื้น  เละเป็นโคลน  ลื่น  ม ี

ก้อนหินและรากไม้ซ่อนตัวไว้ให้สะดุดแข้งสะดุดขา  วิลล์ปีนอย่างไร้สุ้มเสียง 

จากข้างหลัง  เขาได้ยินเสียงโลหะจากเกราะห่วงโซ่ของลอร์ดน้อยเสียดสีกัน 

เบา ๆ  เสียงกรอบแกรบของใบไม ้ และเสียงพึมพำสบถเมื่อมีกิ่งไม้ยื่นออก 

มาเกี่ยวดาบยาวและกระตุกผ้าคลุมเซเบิลอันงดงามของเขา

ต้นไม้ใหญ่นั้นยืนยามอยู่บนยอดสันเขาตรงที่ที ่วิลล์รู ้ว่ามันต้อง 

ยืนต้นอยู่  กิ่งต่ำสุดของมันอยู่ห่างจากพื้นแทบไม่ถึงหนึ่งฟุต  วิลล์ไถลตัว 

ลอดไปข้างใต้  ท้องแนบกับหิมะและโคลน  ก่อนจะมองลงไปยังที ่โล่ง 

ว่างเปล่าเบื้องล่าง

หัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นคาอก  ช่ัวครู่หน่ึงเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ 

แสงจันทร์สาดส่องลงไปยังพื้นที่โล่งนั้น  เถ้าของกองไฟ  เพิงพักที่ปกคลุม 

ด้วยหิมะ  โขดหินใหญ่ก้อนนั้น  และลำธารเล็ก ๆ ที่เป็นน้ำแข็งไปครึ่งหนึ่ง  
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ทุกอย่างยังคงสภาพเดียวกับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว

แต่มันหายไปแล้ว  ศพทั้งหมดหายไปแล้ว

“ทวยเทพ!”  เขาได้ยินเสียงอุทานจากข้างหลัง  ดาบฟาดฟันใส่กิ่งไม ้

ขณะที่เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  ปีนขึ้นมาถึงยอด  เขายืนถือดาบยาวข้างต้นไม้ 

ใหญ่  ผ้าคลุมต้องสายลมโบกสะบัดอยู่ด้านหลัง  เห็นเป็นเงาตัดกับหมู่ดาว 

อย่างงามสง่าให้ทุกคนได้ประจักษ์

“หมอบ ลง! ”  วิลล์กระซิบอย่างร้อนรน  “มีบางอย่างผิดปกติ”

รอยซ์ไม่ขยับ  เขามองลงไปยังท่ีโล่งว่างเปล่าน้ันแล้วหัวเราะ  “ดูเหมือน 

พวกคนตายของเจ้าจะย้ายค่ายไปแล้วนะ  วิลล์”

เสียงของวิลล์ได้ทอดทิ้งเขาไปเสียแล้ว  เขาควานหาคำพูดที่ไม่ยอม 

หลุดออกมา  เป็นไปไม่ได้  ตาของเขากวาดมองกลับไปกลับมาเหนือค่ายพัก 

ที่ถูกทิ้งร้าง  แล้วหยุดลงที่ขวาน  ขวานศึกสองคมเล่มมหึมายังวางอยู่ที่เดิม 

ที่เขาเห็นครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้ถูกแตะต้อง  อาวุธที่มีค่าขนาดนั้น...

“ยืนขึ้น  วิลล์”  เซอร์เวย์มาร์ออกคำสั่ง  “ไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอก  ข้า 

ไม่ยอมให้เจ้าซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้”

วิลล์ทำตามอย่างไม่เต็มใจนัก 

เซอร์เวย์มาร์มองเขาหัวจรดเท้าด้วยความไม่พอใจอย่างเปิดเผย  “ข้า 

จะไม่เดินทางกลับคาสเซิลแบล็กอย่างคนล้มเหลวในการลาดตระเวนคร้ังแรก 

ของข้าแน่  ๆ  เรา  จะต้อง  หาคนพวกนั้นให้เจอ”  เขาชำเลืองมองไปรอบ  ๆ  

“ปีนขึ้นต้นไม้ไป  เร็วเข้า  มองหากองไฟ”

วิลล์หันไปโดยไม่พูดอะไร  ไม่มีประโยชน์ท่ีจะต่อปากต่อคำ  ลมกำลัง 

พัด  มันกระโชกผ่านเขาไป  เขามุ่งไปยังต้นไม้ต้นนั้น  ต้นที่ยืนพิทักษ์เป็น 

ซุ้มโค้งสีเขียวอมเทา  แล้วเร่ิมปีนข้ึนไป  ไม่นานฝ่ามือของเขาก็เหนียวเหนอะ 

ไปด้วยยางไม้  และเขาก็หลงอยู่ท่ามกลางใบแหลม  ความกลัวอัดเต็มช่องท้อง 

เหมือนอาหารที่เขาย่อยไม่ได้  เขากระซิบคำภาวนาต่อทวยเทพไร้นามแห่ง 

พงไพร  ดึงมีดสั้นออกจากฝัก  แล้วคาบไว้เพื่อให้มือทั้งสองว่างสำหรับ 

ปีนป่าย  รสชาติเหล็กเย็น ๆ ในปากช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้น
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เบื้องล่าง  จู่ ๆ ลอร์ดน้อยก็ตะโกนขึ้นมา  “ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ”  วิลล ์

ได้ยินความไม่แน่ใจแฝงอยู่ในคำท้าทายนั้น  เขาหยุดปีน  นิ่งฟัง  และจ้อง 

มอง

แมกไม้ให้คำตอบด้วยเสียงส่ายไหวของใบ  เสียงน้ำปนน้ำแข็งใน 

ลำธารไหลริน  และเสียงร้องของนกฮูกหิมะดังมาแต่ไกล

อมนุษย์ไม่ส่งเสียงใด ๆ 

วิลล์เห็นความเคลื่อนไหวจากทางหางตา  รูปทรงสีซีดกำลังร่อนถลา 

ผ่านหมู่ไม้  เขาหันศีรษะไปเห็นเงาสีขาวแวบหน่ึงในความมืด  แล้วมันก็หาย 

ไป  กิ่งไม้ไหวเบา ๆ ในสายลม  เสียดสีกันและกันด้วยนิ้วไม้ของมัน  วิลล ์

อ้าปากหมายจะร้องเตือน  แต่คำพูดเหมือนจะจับตัวแข็งอยู่ในลำคอ  บางท ี

เขาอาจเข้าใจผิดไปเอง  นั่นอาจเป็นเพียงนกสักตัว  เงาสะท้อนของหิมะ  

หรือภาพลวงตาจากแสงจันทร ์ ตกลงว่าเขาเห็นอะไรกันแน่

“วิลล์  เจ้าอยู่ไหน”  เซอร์เวย์มาร์ร้องเรียก  “เจ้าเห็นอะไรหรือเปล่า” 

เขาหมุนรอบตัวช้า ๆ    เต็มไปด้วยความระมัดระวังขึ้นมาทันใด  ดาบยังอยู่ 

ในมือ  เขาต้องรู้สึกถึงพวกมันเช่นเดียวกับท่ีวิลล์รู้สึก  แต่ก็มองอะไรไม่เห็น 

เลย  “ตอบข้าสิ!  ทำไมมันหนาวอย่างนี้”

มันหนาว จริง ๆ  วิลล์ตัวส่ันและเกาะก่ิงไม้ไว้แน่นย่ิงกว่าเดิม  ใบหน้า 

กดเบียดแนบแน่นกับลำต้นของต้นไม้ที่ยืนยามอยู่  เขารู้สึกได้ถึงยางไม ้

เหนียว ๆ หวาน ๆ บนแก้ม

เงาหน่ึงปรากฏข้ึนจากความมืดของผืนป่า  มันมายืนอยู่ต่อหน้ารอยซ์ 

สูง  มันสูง  และแข็งเกร็งเหมือนกระดูกเก่า ๆ  ผิวซีดขาวราวน้ำนม  เกราะ 

ของมันดูจะเปลี่ยนสีได้ขณะเคลื่อนไหว  ตรงนี้สีขาวเหมือนหิมะตกใหม่  

ตรงนั้นสีดำเหมือนเงา  มีรอยด่างสีเขียวอมเทาเข้มของต้นไม้อยู่ทั่วร่าง  ทุก 

ครั้งที่ก้าวย่าง  ลวดลายนั้นก็จะเหลือบไหวไปมาเหมือนแสงจันทร์บนผิวน้ำ

วิลล์ได้ยินเซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  พ่นลมหายใจยาวดังฟืด  “อย่าเข้ามา 

ใกล้กว่านั้น”  ลอร์ดน้อยเตือน  เสียงของเขาแตกพร่าเหมือนเสียงเด็ก  เขา 

เหวี่ยงผ้าคลุมเซเบิลผืนยาวข้ามบ่าไปข้างหลังเพื่อให้แขนมีอิสระสำหรับการ 
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ต่อสู้  ก่อนจะกุมดาบด้วยมือทั้งสองข้าง  ลมหยุดพัดแล้ว  อากาศหนาว 

เยียบ

อมนุษย์เลื่อนตัวมาข้างหน้าด้วยฝีเท้าเงียบเชียบ  ในมือถือดาบยาว 

ท่ีไม่เหมือนดาบเล่มไหนท่ีวิลล์เคยเห็นมาก่อน  ไม่มีโลหะของมนุษย์ถูกผสม 

ลงไปเลยระหว่างการตี  ดาบเล่มน้ีมีชีวิตข้ึนมาด้วยแสงจันทร์  เป็นแท่งผลึก 

โปร่งแสงบางเฉียบจนแทบจะเหมือนล่องหนเม่ือมองคมของมันตรง  ๆ  มีแสง 

สีฟ้าจางเลือนรางเหมือนแสงปีศาจเต้นระยิบอยู่รอบคมดาบ  และจะเพราะ 

อะไรก็ตาม  วิลล์รู้ว่ามันคมกริบยิ่งกว่าใบมีดโกนใด ๆ 

เซอร์เวย์มาร์ประจันหน้ากับมันอย่างกล้าหาญ  “ถ้าเช่นน้ันก็มาร่ายรำ 

กับข้าเถอะ”  เขาชูดาบขึ้นท้าทายสูงเหนือศีรษะ  มือของเขาสั่นระริกจาก 

น้ำหนักดาบ  หรืออาจจากความหนาวเย็น  ทว่าในชั่วขณะนั้น  วิลล์คิดว่า 

เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไป  แต่เป็นบุรุษเต็มตัวแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรี

อมนุษย์ชะงักไป  วิลล์มองเห็นดวงตาของมัน  มันมีสีฟ้าที่เข้มกว่า 

และสีสดกว่าตาของมนุษย์  สีฟ้าท่ีแผดเผาเหมือนน้ำแข็ง  ดวงตาคู่น้ันจับจ้อง 

ดาบยาวที่กำลังสั่นไหวอยู่เหนือระดับสายตา  และมองดูแสงจันทร์สะท้อน 

เย็นเยียบอยู่บนเนื้อโลหะ  ชั่วหัวใจเต้นหนึ่งจังหวะ  วิลล์เกิดความกล้าที่จะ 

หวัง

พวกมันปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบออกมาจากหลืบเงา  ทีแรกสอง  

แล้วสาม...ส่ี...ห้า...เซอร์เวย์มาร์อาจรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นท่ีมากับพวกมัน 

แต่เขาไม่มีทางเห็นและไม่มีทางได้ยินเสียงของพวกมันอย่างแน่นอน  วิลล ์

ต้องตะโกนบอก  มันคือหน้าที่ของเขา  และจะเป็นความตายของเขาด้วย 

หากเขาตะโกนออกไป  เขาตัวสั่นกอดต้นไม้แน่นและปิดปากสนิท 

ดาบสีซีดฟันแหวกอากาศสั่นระริก

เซอร์เวย์มาร์เข้ารับไว้ด้วยเหล็กกล้า  เม่ือคมดาบปะทะกัน  กลับไม่มี 

เสียงลั่นของโลหะกระทบกันเลย  มีแต่เพียงเสียงสูงแหลมบางเบาที่ปลาย 

ประสาทหู  เหมือนเสียงสัตว์กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด  รอยซ์เข้ารับการ 

จู่โจมครั้งที่สอง  ครั้งที่สาม  แล้วถอยหลังไปก้าวหนึ่ง  รับการโจมตีอีกชุด 
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แล้วก็ถอยไปอีกครั้ง

ข้างหลังเขา  ทั้งทางขวา  ทางซ้าย  และทุกทิศทางรอบตัว  ผู้ที่เฝ้าดู 

ต่างยืนอย่างอดทน  ไร้ใบหน้า  ไร้สุ้มเสียง  ลวดลายที่เปลี่ยนไปมาบนชุด 

เกราะอันแบบบางทำให้พวกมันแทบจะไม่มีใครมองเห็นในผืนป่า  แต่พวกมัน 

ไม่ได้ขยับเข้าแทรกแซง

ดาบปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนวิลล์อยากจะยกมือขึ้นปิดหูจาก 

เสียงแหลมประหลาดแสนเจ็บปวดของการปะทะกันเหล่านั้น  ถึงตอนนี้  

เซอร์เวย์มาร์หายใจหอบจากการต่อสู้  ลมหายใจกลายเป็นไออยู่ในแสงจันทร์ 

ดาบของเขาถูกน้ำแข็งเกาะจนขาวโพลน  ส่วนดาบของอมนุษย์พลิกพลิ้ว 

พร้อมแสงสีฟ้าอ่อน

แล้วการปัดป้องของรอยซ์ก็ช้าไปหนึ่งจังหวะ  ดาบสีซีดเล่มนั้นกัด 

ทะลุชุดโซ่เกราะที่ใต้แขนของเขา  ลอร์ดหนุ่มร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด 

เลือดเอ่อข้ึนมาระหว่างห่วงโซ่  กลายเป็นไอเม่ือสัมผัสความเย็น  หยดเลือด 

ดูแดงราวกับไฟเม่ือตกต้องหิมะ  น้ิวของเซอร์เวย์มาร์ปัดไปข้างลำตัว  ถุงมือ 

หนังตุ่นของเขาหลุดออก  มันชุ่มโชกไปด้วยสีแดง

อมนุษย์พูดอะไรบางอย่างในภาษาท่ีวิลล์ไม่รู้จัก  เสียงของมันเหมือน 

เสียงน้ำแข็งแตกร้าวในทะเลสาบฤดูหนาว  คำพูดเหล่านั้นคือการเย้ยหยัน

เซอร์เวย์มาร์  รอยซ์  ระเบิดความเดือดดาล  “เพ่ือโรเบิร์ต!”  เขาร้อง 

ตะโกนแล้วเดินมาข้างหน้าพร้อมกับขู่คำราม  ยกดาบยาวที่มีน้ำแข็งเกาะขึ้น 

ด้วยมือท้ังสองข้าง  เหว่ียงฟาดมันออกไปรอบตัวในแนวราบโดยทุ่มน้ำหนัก 

ตัวทั้งหมดตามไป  อมนุษย์ปัดป้องแกน ๆ อย่างแทบจะขอไปที

เมื่อคมดาบสัมผัสกัน  เหล็กกล้าก็แตกกระจาย

เสียงกรีดร้องดังสะท้อนก้องไปท่ัวผืนป่ายามราตรี  ดาบยาวแตกกระจาย 

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับร้อยราวกับฝนเข็ม  รอยซ์ทรุดลงคุกเข่าพลางส่งเสียง 

แผดร้องและยกมือปิดตา  เลือดไหลเอ่อลงมาระหว่างนิ้ว

เหล่าผู้เฝ้าดูต่างขยับตัวมาข้างหน้าพร้อมกันราวกับได้รับสัญญาณ  

ดาบชูขึ้นแล้วแทงลงอย่างเงียบกริบน่ากลัว  เป็นการเชือดฟันอย่างเลือดเย็น  
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ดาบสีซีดกรีดทะลุห่วงโซ่ราวกับเป็นผ้าไหม  วิลล์หลับตา  ไกลลงไปเบื้องล่าง  

เขาได้ยินเสียงพูดและเสียงหัวเราะของพวกมันดังแหลมเหมือนน้ำแข็งย้อย

เมื่อเขามีความกล้าพอจะมองดูอีกครั้ง  เวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานแล้ว  

สันเขาเบื้องล่างนั้นว่างเปล่า

เขายังคงอยู่บนต้นไม้  แทบไม่กล้าหายใจ  ระหว่างนั้นดวงจันทร์ก็ 

ค่อย  ๆ  คืบคลานข้ามท้องฟ้าสีดำ  จนในที่สุด  เมื่อกล้ามเนื้อเขาเป็นตะคริว 

และนิ้วมือเริ่มชาเพราะความหนาวเย็น  เขาก็ปีนลงมา

ศพของรอยซ์นอนคว่ำหน้าในหิมะ  แขนข้างหนึ่งยื่นออกไป  ผ้าคลุม 

เซเบิลผืนหนาถูกฟันนับสิบแผล  ในสภาพนอนสิ้นใจเช่นนั้น  จึงเห็นได้ว่าเขา 

ยังอายุน้อยเพียงไร  เป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้น

เขาพบซากที่เหลือของดาบห่างออกไปไม่กี่ฟุต  ปลายของมันแตกออก 

เป็นเส่ียง  และบิดเบ้ียวเหมือนต้นไม้ท่ีถูกฟ้าผ่า  วิลล์คุกเข่าลง  มองไปรอบตัว 

อย่างระมัดระวัง  แล้วคว้ามันขึ้นมา  ซากดาบนี้แหละจะเป็นข้อพิสูจน์ของเขา 

กาเร็ดจะรู้ว่านี่หมายความว่าอย่างไร  และถ้าเขาไม่รู้  ท่านหมีเฒ่ามอร์มอนต ์

หรือเมสเตอร์เอมอนก็ต้องรู้แน่  กาเร็ดจะยังรออยู่กับพวกม้าหรือเปล่า  เขา 

ต้องรีบแล้ว

วิลล์ลุกขึ้น  เซอร์เวย์มาร์  รอยซ ์ ยืนตระหง่านอยู่เหนือเขา

เสื้อผ้าชั้นดีของเขาขาดรุ่งริ่ง  ใบหน้าเป็นซากเหวอะหวะ  ชิ้นส่วนจาก 

ดาบปักคารูม่านตาขาวข้างซ้ายที่บอด 

ตาขวาของเขาเปิดอยู่  รูม่านตาเป็นสีฟ้าเจิดจ้า  มันมองเห็น

ซากดาบร่วงลงจากนิ้วที่ไร้สิ้นความรู้สึก  วิลล์หลับตาลงภาวนา  มือ 

เรียวยาวงามสง่าปัดแก้มของเขา  แล้วไปรัดแน่นรอบลำคอ  มือคู่น้ันสวมถุงมือ 

หนังตุ่นชั้นเลิศและเหนียวเหนอะด้วยเลือด  ทว่าสัมผัสของมันกลับเย็นเยียบ 

ราวน้ำแข็ง
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รุ่
	งอรุณมาถึงอย่างกระจ่างใสและหนาวเย็น  พร้อมความสดช่ืนท่ีบ่งบอก 

	 ถึงการสิ้นสุดของฤดูร้อน  พวกเขาทั้งหมดยี่สิบคนออกเดินทางตอน 

ฟ้าสางไปดูชายคนหนึ่งถูกตัดหัว  แบรนขี่ม้าอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น  รู้สึก 

ต่ืนกลัวด้วยความต่ืนเต้น  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีใคร ๆ  เห็นว่าเขาโตพอจะร่วมทาง 

ไปกับลอร์ดบิดาและบรรดาพี่ชายของเขาเพื่อร่วมชมกระบวนการยุติธรรม 

ของพระราชา  มันเป็นปีที่เก้าของฤดูร้อนและปีที่เจ็ดของชีวิตแบรน

ชายคนนั้นถูกจับได้นอกป้อมเล็ก  ๆ บนเนินเขา  รอบบ์คิดว่าเขาเป็น 

คนเถื่อนที่สาบานดาบต่อมานซ์  เรย์เดอร์  ผู้เป็นพระราชานอกผากำแพงผากำแพงกำแพง  

แบรนขนลุกเมื่อนึกถึงเรื ่องนี้  เขาจำนิทานข้างเตาผิงที่ยายแนนเคยเล่า 

ให้ฟังได้  นางเล่าว่าคนเถ่ือนเป็นพวกโหดร้าย  พวกค้าทาส  มือสังหาร  และ 

หัวขโมย  พวกคนเถื่อนสมสู่กับยักษ์และผีร้าย  ขโมยเด็กผู้หญิงกลางดึก  

ดื่มเลือดจากเขาสัตว์ขัดเงา  ผู้หญิงคนเถื่อนยังร่วมหลับนอนกับอมนุษย์ 

ในราตรีอนันตกาลเพื่อให้กำเนิดเด็กครึ่งมนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัวอีกด้วย

แต่ชายที่พวกเขาพบผู้ถูกมัดมือและเท้าอยู่ตรงกำแพงป้อมเพื่อ 

รอคอยความยุติธรรมของพระราชาเป็นชายชราผอมแห้ง  ตัวไม่สูงกว่า 

รอบบ์เท่าใดนัก  เขาเสียหูทั้งสองข้างและนิ้วหนึ่งเพราะหิมะกัด  แต่งกาย 

ด้วยสีดำทั้งตัวเหมือนพี่น้องในหน่วยพิทักษ์ราตรี  เว้นแต่ว่าชุดขนสัตว ์

ของเขาขาดวิ่นและเปรอะน้ำมัน

แบรน



เ ก ม ล ่า บ ัล ล ัง ก ์ 1.1

��

ลมหายใจของคนและม้าผสมปนเปกันระเหยเป็นไอในอากาศยาม 

เชา้อันหนาวเย็นขณะที่ลอร์ดบดิาของเขาสั่งให้ปลดชายคนนัน้ลงจากกำแพง 

แล้วลากตัวมาตรงหน้า  รอบบ์และจอนนั่งยืดตัวตรงและนิ่งอยู่บนหลังม้า  

แบรนคั่นอยู่ตรงกลางบนหลังม้าตัวเล็กและพยายามวางท่าให้ดูเหมือนอายุ 

มากกว่าเจ็ดขวบ  พยายามเสแสร้งว่าเขาเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้ว  

สายลมบาง  ๆ  โชยผ่านประตูป้อม  ที่โบกสะบัดอยู่เหนือศีรษะของพวกเขา 

คือธงประจำตระกูลสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลซึ่งเป็นรูปหมาป่าโลกันตร์สีเทา 

วิ่งข้ามท้องทุ่งสีขาวหิมะ

บิดาของแบรนนั่งเคร่งขรึมอยู่บนหลังม้า  ผมยาวสีน้ำตาลขยับไหว 

ในสายลม  เคราที่เล็มสั้นของเขาหงอกประปราย  ทำให้เขาดูแก่กว่าวัย 

สามสิบห้าปี  มีแววเครียดขรึมอยู่ในดวงตาสีเทาของเขาในวันนี้  เขาดู 

ไม่เหมือนชายคนที่จะนั่งหน้ากองไฟยามค่ำคืนและเล่าเรื่องเกี่ยวกับยุคแห่ง 

วีรบุรุษและเด็กแห่งพงไพรด้วยเสียงนุ่มเบาเลย  เขาได้ถอดใบหน้าของ 

บิดาออก  และสวมใบหน้าของลอร์ดสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลวินเทอร์เฟล  แบรนคิด

พวกเขาทำการไต่สวนกันตรงนั้นท่ามกลางความหนาวเย็นของยาม 

เช้า  แต่หลังจากน้ันแบรนก็จำส่ิงท่ีพูดกันส่วนใหญ่ไม่ได้แล้ว  ในท่ีสุดลอร์ด 

บิดาของเขาก็ออกคำสั่ง  ทหารองครักษ์สองนายลากชายซอมซ่อคนนั้น 

ไปยังตอต้นไอร์ออนวู้ดที่อยู่กลางลาน  พวกเขากดศีรษะชายคนนั้นลงบน 

ไม้เนื้อแข็งสีดำ  ลอร์ดเอ็ดดาร์ด  สตาร์ค  ลงจากหลังม้า  ธีออน  เกรย์จอย 

เด็กหนุ่มในอุปถัมภ์นำดาบของเขามาเบื้องหน้า  “ไอซ์”  คือชื่อของดาบนั้น 

มันกว้างพอ   ๆ กับมือของผู้ใหญ่และยาวกว่าส่วนสูงของรอบบ์เสียอีก  ใบดาบ 

เป็นเหล็กกล้าวาลีเรีย  ตีข้ึนด้วยเวทมนตร์  มีสีเข้มราวกับควันไฟ  ไม่มีอะไร 

คงความแหลมคมได้เหมือนเหล็กกล้าวาลีเรีย

บิดาของเขาถอดถุงมือออกส่งให้จอร ี คัสเซล  ผู้เป็นหัวหน้าหน่วย 

ทหารรักษาการณ์ประจำบ้าน  เขาถือดาบไอซ์ไว้มั่นด้วยมือทั้งสองข้างแล้ว 

พูดว่า  “ในนามของโรเบิร์ตแห่งตระกูลบาราเธียน  บุคคลแรกแห่งนามนี ้ 

ราชาแห่งชาวแอนดัล  รอยนาร์  และปฐมบุรุษ  ลอร์ดแห่งเจ็ดราชอาณาจักร 



��

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

และผู้พิทักษ์อาณาจักร  โดยวาทะของเอ็ดดาร์ดแห่งตระกูลสตาร์ค  ลอร์ด 

แห่งวินเทอร์เฟลและผู้ปกครองแห่งแคว้นเหนือวินเทอร์เฟลและผู้ปกครองแห่งแคว้นเหนือและผู้ปกครองแห่งแคว้นเหนือ  ข้าขอพิพากษาประหารชีวิต 

เจ้า”  เขายกดาบใหญ่เล่มนั้นขึ้นสูงเหนือศีรษะ

จอน  สโนว์  พี่ชายของแบรน  ซึ่งเป็นบุตรนอกสมรส  ขยับเข้ามา 

ใกล้ข้ึน  “จับม้าไว้ให้ม่ัน”  เขากระซิบ  “และอย่าละสายตาไปทางอ่ืน  ท่านพ่อ 

จะรู้หากเจ้าทำอย่างนั้น”

แบรนจับม้าไว้มั่น  และไม่ละสายตาไปทางอื่น

บิดาของเขาตัดศีรษะของชายคนน้ันด้วยการฟันอย่างม่ันใจเพียงคร้ัง 

เดียว  เลือดสาดกระจายไปบนหิมะ  สีของมันแดงพอ   ๆ กับเหล้าองุ่นฤดูร้อน 

ม้าตัวหน่ึงยกขาหน้าข้ึนและต้องถูกดึงร้ังไว้ไม่ให้พุ่งตัวออกไป  แบรนไม่อาจ 

ละสายตาจากเลือดได้  หิมะรอบตอไม้ดื่มมันอย่างกระหายและเป็นสีแดง 

เข้มขึ้นต่อหน้าต่อตาเขา

ศีรษะกระดอนจากรากไม้หนาแล้วกลิ ้งไปหยุดอยู ่ใกล้เท้าของ 

เกรย์จอย  ธีออนเป็นคนหนุ่มวัยสิบเก้า  ร่างเพรียวผิวคล้ำผู้เห็นทุกอย่างเป็น 

เรื่องขบขัน  เขาหัวเราะ  วางเท้าที่สวมบู๊ตบนศีรษะนั้น  แล้วเตะมันออกไป

“เลว”  จอนพึมพำเสียงเบาพอไม่ให้เกรย์จอยได้ยิน  เขาวางมือบนบ่า 

ของแบรน  แบรนหันมามองพี่ชายลูกนอกสมรส  “เจ้าทำได้ดี”  จอนบอก 

เขาอย่างเคร่งขรึม  จอนอายุสิบสี่ปี  เป็นผู้มากประสบการณ์ด้านกระบวน 

การยุติธรรม

ดูเหมือนอากาศจะหนาวเย็นลงระหว่างการเดินทางไกลกลับวินเทอร์เฟล  

ทั้งที่พอถึงเวลานั้นลมจะหยุดพัดและดวงอาทิตย์ขึ้นสูงกว่าเดิมบนท้องฟ้า 

แล้ว  แบรนข่ีม้าอยู่กับพ่ี ๆ นำหน้ากลุ่มหลักมาพอสมควร  ม้าตัวเล็กของเขา 

พยายามอย่างหนักที่จะเดินตามม้าของพวกพี่ ๆ ให้ทัน

“ทหารหนีทัพคนนั้นตายอย่างกล้าหาญ”  รอบบ์พูดขึ้น  เขาเป็นคน 

ตัวใหญ่ไหลก่วา้งและยงัโตขึ้นทุกวัน  มสีสีันเหมอืนมารดา  ท้ังผิวขาวเนยีน 

ผมสีน้ำตาลแดง  และตาสีฟ้าของตระกูลทัลลีแห่งริเวอร์รัน  “อย่างน้อยเขา 

ก็มีความกล้าหาญ”
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“ไม่หรอก”  จอน  สโนว์  พูดเบา ๆ  “นั่นไม่ใช่ความกล้าหาญ  ชาย 

คนนี้ตายด้วยความกลัว  มองตาก็รู้แล้ว  สตาร์ค”  นัยน์ตาของจอนเป็น 

สีเทาที่เข้มจนดูเกือบดำ  แต่น้อยนักที่จะมีอะไรเล็ดลอดสายตาคู่นั้นไปได้  

เขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับรอบบ์  แต่ทั้งคู่ดูไม่คล้ายกันเลย  จอนผอม 

เพรียวในขณะที่รอบบ์บึกบึน  ผิวเข้มในขณะที่รอบบ์ผิวขาว  สง่างามและ 

คล่องแคล่วในขณะที่พี่ชายต่างมารดาแข็งแรงและรวดเร็ว

รอบบ์ไม่ประทับใจ  “ให้ไอ้พวกอมนุษย์เอาดวงตาเขาไปเลย”  เขา 

สบถ  “เขาตายดี  แข่งกันไปที่สะพานไหม”

“ได้เลย”  จอนพูดพลางกระตุ้นม้าไปข้างหน้า  รอบบ์สบถแล้วตามไป 

พวกเขาควบม้าไปตามทาง  รอบบ์หัวเราะและส่งเสียงกู่ร้อง  จอนเงียบและ 

ต้ังอกต้ังใจ  เกือกม้าของท้ังสองเตะหิมะกระจายเป็นฝอยข้ึนไปตามรายทาง 

	 แบรนไม่พยายามไล่ตาม  ม้าตัวเล็กของเขาตามไม่ทัน  ตอนนี้เขา 

กำลังนึกถึงดวงตาของชายซอมซ่อคนนั้นที่เขาได้เห็น  ผ่านไปพักหนึ่งเสียง 

หัวเราะของรอบบ์ก็จางหายไป  แล้วป่าก็เงียบลงอีกครั้ง

เขาจมลึกอยู่ในห้วงคิดจนไม่ได้ยินเสียงของคนอื่น ๆ ที่เหลือในกลุ่ม 

จนกระทั่งบิดาของเขาเคลื่อนม้าขึ้นมาอยู่ข้าง ๆ  “เจ้าสบายดีไหม  แบรน”  

เขาถามอย่างเมตตา

“ขอรับ  ท่านพ่อ”  แบรนตอบอีกฝ่ายและเงยหน้าขึ้นมอง  เมื่อพัน 

กายด้วยชุดหนังและขนสัตว์และขี่ม้าศึกตัวใหญ่  ลอร์ดบิดาก็ตระหง่าน 

เงื้อมเหนือเขาราวกับยักษ์  “รอบบ์บอกว่าชายคนนั้นตายอย่างกล้าหาญ  

แต่จอนบอกว่าเขากลัว”

“แล้วเจ้าคิดว่าอย่างไร”  บิดาถาม

แบรนคิดใคร่ครวญ  “คนเราจะยังกล้าหาญได้ไหมถ้าเขากลัว”

“นั่นเป็นเวลาเดียวที่คนเราจะกล้าหาญได้”  บิดาบอกเขา  “เจ้าเข้าใจ 

ไหมว่าทำไมข้าถึงทำอย่างนั้น”

“เขาเป็นคนเถื่อน”  แบรนตอบ  “พวกเขาฉกชิงหญิงสาวไปขายให ้

กับพวกอมนุษย์”
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ลอร์ดบิดายิ้ม  “ยายแนนเล่านิทานให้ฟังอีกแล้วละสิ  อันที่จริงชาย 

คนน้ันเป็นคนตระบัดสัตย์  เป็นคนละท้ิงหน้าท่ีจากหน่วยพิทักษ์ราตรี  ไม่มี 

ชายใดจะอันตรายยิ่งกว่านั้นอีกแล้ว  คนทิ้งหน้าที่รู้ดีว่าชีวิตของเขาจะต้อง 

จบสิ้นหากถูกจับตัวได้  ดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะ 

เลวร้ายสักเพียงใด  แต่เจ้าเข้าใจข้าผิดไปแล้ว  คำถามมิใช่ทำไมชายคนนั้น 

ถึงต้องตาย  แต่ทำไม ข้า ถึงต้องเป็นคนลงมือ”

แบรนไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนั้น  “พระราชาโรเบิร์ตมีมือเพชฌ- 

ฆาต”  เขาพูดอย่างไม่แน่ใจ

“ใช่”  บิดายอมรับ  “เช่นเดียวกับเหล่าพระราชาทาร์แกเรียนก่อน 

หน้าพระองค์  แต่วิถีของเราเป็นวิถีที่โบราณกว่า  เลือดของปฐมบุรุษยังคง 

ไหลเวียนอยู ่ในสายเลือดของพวกสตาร์ค  และเรายึดถือความเชื ่อว่า 

ชายผู้พิพากษาควรลงดาบด้วยตัวเอง  หากเจ้าจะปลิดชีวิตใคร  มันเป็น 

ภาระหน้าท่ีของเจ้าท่ีจะมองเข้าไปในดวงตาแล้วรับฟังคำส่ังเสียของเขา  และ 

ถ้าเจ้าทนทำเช่นนั้นไม่ได้  บางทีคนคนนั้นอาจยังไม่สมควรตาย

“วันหน่ึงนะ  แบรน  เจ้าจะเป็นคนเชิญธงให้รอบบ์  ดูแลป้อมปราการ 

ของเจ้าเองให้พ่ีชายและพระราชาของเจ้า  การตัดสินความยุติธรรมจะตกอยู่ 

กับเจ้า  เม่ือวันน้ันมาถึง  จงอย่าได้สนุกกับหน้าท่ีท่ีได้รับ  แต่ก็ห้ามเบือนหน้า 

หนีเช่นกัน  ผู้ปกครองที่หลบซ่อนอยู่ข้างหลังเพชฌฆาตรับจ้างจะลืมเลือน 

ไปในไม่ช้าว่าความตายคืออะไร”

ตอนน้ันเองท่ีจอนปรากฏตัวข้ึนอีกคร้ังบนยอดเนินเบ้ืองหน้าพวกเขา 

เขาโบกมือและตะโกนลงมา  “ท่านพ่อ  แบรน  มาเร็ว  มาดูสิว่ารอบบ์เจอ 

อะไรเข้า!”  แล้วเขาก็หายไปอีก 

จอรีควบม้ามาข้าง ๆ  “มีปัญหาหรือ  นายข้า”

“ไม่ต้องสงสัยเลย”  ลอร์ดบิดากล่าว  “มาเถอะ  ไปดูกันว่าคราวนี ้

พวกลูกชายข้าขุดเรื่องยุ่ง ๆ อะไรขึ้นมาอีก”  เขาเร่งม้าขึ้นวิ่งเหยาะ ๆ  จอรี,  

แบรน  และคนอื่น ๆ ตามหลังไป

พวกเขาพบรอบบ์อยู่ริมแม่น้ำทางเหนือของสะพาน  พร้อมกับจอนท่ี 
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ยังคงอยู่บนหลังม้าข้าง ๆ  เขา  หิมะปลายฤดูร้อนตกหนักในเดือนนี้  รอบบ์ 

ยืนจมลึกถึงเข่าอยู่ในพื้นสีขาว  เขาดึงฮู้ดไปข้างหลัง  เพื่อให้แสงแดดสาด 

ส่องอยู่บนเส้นผม  เขากำลังประคองอะไรบางอย่างอยู่ในอ้อมแขนขณะที่ 

เด็กชายทั้งสองคุยกระซิบกระซาบกันด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

บรรดาผู้ขี่ม้าค่อย  ๆ  ลัดเลาะฝ่าหิมะไปอย่างระมัดระวัง  พร้อมกับ 

คลำหาที่วางเท้าที่มั่นคงบนพื้นดินขรุขระซึ่งซ่อนอยู่ใต้หิมะ  จอรี  คัสเซล  

และธีออน  เกรย์จอย  เป็นกลุ่มแรกที่ลงไปถึงพวกเด็ก ๆ  เกรย์จอยขี่ม้าไป 

ก็หัวเราะเฮฮาพูดจาหยอกล้อไปด้วย  แบรนได้ยินเสียงเขาหายใจเฮือก  

“พระเจ้า!”  ธีออนอุทานพลางพยายามควบคุมม้า  มือข้างหน่ึงเอ้ือมไปท่ีดาบ 

	 ดาบของจอรีถูกชักออกมาเรียบร้อยแล้ว  “รอบบ ์ ถอยห่างออกจาก 

มันเสีย!”  เขาตะโกนขณะที่ม้าของเขาชูขาหน้าขึ้นพร้อมกับส่งเสียงร้อง

รอบบ์ยิ้มแป้นแล้วเงยหน้าขึ้นจากสิ่งที่เขาอุ้มไว้ในอ้อมแขน  “มัน 

ทำร้ายเจ้าไม่ได้หรอก”  เขาบอก  “มันตายแล้ว  จอรี”

ถึงตอนนั้นแบรนก็ลุกโชนไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น  เขาอยาก 

เร่งม้าให้เร็วขึ้น  แต่บิดาสั่งให้ทุกคนลงจากหลังม้าที่ข้างสะพานแล้วเดินเท้า 

เข้าไป  แบรนกระโดดลงจากหลังม้าแล้วออกวิ่ง

พอถึงตอนนั้นทั้งจอน,  จอรี  และธีออน  เกรย์จอย  ต่างก็ลงจาก 

หลังม้าแล้ว  “ในบรรดานรกทั้งเจ็ดขุม  นี่มันตัวอะไรกันนี่”  เกรย์จอยพูด

“หมาป่า”  รอบบ์บอกเขา

“ตัวประหลาดน่ะสิ”  เกรย์จอยว่า  “ดู ขนาด ของมันสิ”

หัวใจของแบรนเต้นระรัวอยู่ในอกขณะแหวกทางผ่านหิมะที่ท่วมถึง 

เอวไปหาพี่ชาย

ร่างของมันคร่ึงหน่ึงฝังอยู่ในหิมะเป้ือนเลือด  รูปทรงสีเข้มขนาดใหญ่ 

ล้มทรุดในสภาพไร้ชีวิต  น้ำแข็งก่อตัวข้ึนตามขนกระเซอะกระเซิงสีเทา  กล่ิน 

เหม็นเน่าจาง  ๆ   เกาะตัวมันอยู่ราวกับน้ำหอมของสตรี  แบรนเห็นดวงตา 

มดืบอดของมนัแวบหนึง่ท่ีมหีนอนคลานยัว้เยีย้  เห็นปากกว้างท่ีเต็มไปดว้ย 

ฟันสีเหลอืง  แต่ท่ีทำให้เขาตกใจจนถึงกบัอ้าปากคา้งกค็อืขนาดของมนั  มนั 
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ตัวใหญ่กว่าม้าของเขาเสียอีก  ใหญ่เป็นสองเท่าของสุนัขล่าเนื้อตัวใหญ่ที่สุด 

ในคอกของบิดาเลยทีเดียว

“มันไม่ใช่ตัวประหลาด”  จอนพูดอย่างใจเย็น  “น่ันคือหมาป่าโลกันตร์ 

พวกมันเติบใหญ่กว่าพันธุ์อื่น ๆ”

ธีออน  เกรย์จอย  พูดว่า  “ไม่มีใครเคยเห็นหมาป่าโลกันตร์ทางใต้ 

ของผากำแพงมาสองร้อยปีแล้ว” 

“ตอนนี้ข้าเห็นตัวหนึ่งแล้วละ”  จอนตอบ

แบรนดึงสายตาไปจากสัตว์ร้ายตัวนั้น  ตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็น 

ส่ิงท่ีอยู่ในอ้อมแขนของรอบบ์  เขาอุทานด้วยความดีใจแล้วขยับเข้าไปใกล้ข้ึน 

ลูกสุนัขเหมือนก้อนกลมเล็ก ๆ  มีขนสีเทาปนดำ  ดวงตาของมันยังคงปิดอยู่ 

ขณะที่รอบบ์ประคองมันไว้  มันก็ดุนจมูกสะเปะสะปะกับหน้าอกของเขา  

เพ่ือหาน้ำนมท่ามกลางชุดหนังของเขาพลางส่งเสียงครางเบา   ๆ เศร้า ๆ  แบรน 

เอื้อมมือออกไปอย่างลังเล  “เอาสิ”  รอบบ์บอกเขา  “เจ้าจับมันได้นะ”

แบรนลูบหัวลูกสุนัขเร็ว ๆ ทีหนึ่งอย่างตื่น ๆ แล้วหันไปเมื่อจอนพูดว่า 

“เอานี่ไป”  พี่ชายต่างมารดาวางลูกสุนัขตัวที่สองลงในอ้อมแขนของเขา  

“พวกมันมีอยู่ด้วยกันห้าตัว”  แบรนนั่งลงในหิมะแล้วกอดลูกหมาป่าแนบ 

ใบหน้า  ขนที่สัมผัสแก้มของเขาช่างนุ่มนิ่มและอบอุ่น

“หมาป่าโลกันตร์หลุดอยู่ในดินแดนนี้  หลังจากหลายต่อหลายปี”  

ฮัลเลนนายอัศวบาลพึมพำ  “ข้าหาชอบไม่”

“มันเป็นลาง”  จอรีว่า

บิดาขมวดคิ้ว  “มันก็แค่ซากสัตว์  จอรี”  เขาพูด  ถึงกระนั้นเขาก็ดู 

ไมส่บายใจ  หมิะบดอยู่ใตร้องเท้าบู๊ตเมื่อเขาเดินวนรอบศพ  “พวกเรารู้ไหม 

ว่าอะไรฆ่ามัน”

“มีอะไรบางอย่างอยู่ในลำคอ”  รอบบ์บอกเขา  ภูมิใจท่ีค้นพบคำตอบ 

ก่อนที่บิดาจะถามเสียอีก  “นั่นไง  ตรงใต้ขากรรไกร” 

บิดาเขาคุกเข่าลงแล้วคลำหาใต้หัวของสัตว์ร้าย  เขาออกแรงกระตุก 

แล้วชูขึ้นให้ทุกคนเห็น  เศษเขากวางยาวหนึ่งฟุต  ปลายแหลมหักหายไป  
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มันชุ่มไปด้วยเลือด

ความเงียบงันเข้าครอบงำคนทั้งกลุ่มอย่างกะทันหัน  ทุกคนมองด ู

เขากวางด้วยความอึดอัด  ไม่มีใครกล้าพูดอะไร  แม้แต่แบรนก็สัมผัสความ 

กลัวของทุกคนได้แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจก็ตาม

บิดาเขาโยนเขากวางไปข้าง  ๆ  แล้วทำความสะอาดมือในหิมะ  “ข้า 

ประหลาดใจมากที่มันมีชีวิตอยู่นานพอจะออกลูก”  เขากล่าว  เสียงของเขา 

ทำลายมนตร์สะกดเมื่อครู่ลง

“บางทีมันอาจจะไม่”  จอรีพูด  “ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่า...บางทีมันอาจ 

จะตายไปแล้วตอนที่พวกลูกหมาเกิดมา”

“เกิดมากับศพ”  ชายอีกคนเสริม  “โชคร้ายนัก” 

“ไม่เห็นจะสำคัญอะไร”  ฮัลเลนว่า  “พวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกัน 

ในไม่ช้า”

แบรนร้องไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจกลัว

“ยิ่งเร็วยิ่งดี”  ธีออน  เกรย์จอย  เห็นชอบด้วย  เขาชักดาบ  “ส่งเจ้า 

สัตว์นั่นมา  แบรน”

เจ้าตัวเล็กบิดตัวไปมากับร่างของเขาราวกับมันได้ยินและเข้าใจ  

“ไม่นะ!”  แบรนร้องอย่างดุร้าย  “มันเป็นของข้า” 

“เก็บดาบเจ้าเสีย  เกรย์จอย”  รอบบ์กล่าว  ช่ัวครู่หน่ึงน้ำเสียงของเขา 

ฟังดูทรงอำนาจพอ  ๆ  กับบิดา  เหมือนเสียงของท่านลอร์ดที่เขาจะได้เป็น 

ในวันหนึ่ง  “พวกเราจะเลี้ยงลูกหมาพวกนี้ไว้”

“เจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้นะ  พ่อหนุ่ม”  ฮาร์วินบุตรของฮัลเลนพูดขึ้น

“ฆ่าพวกมันเสียจะเป็นความปรานีกว่า”  ฮัลเลนบอก

แบรนมองไปยังลอร์ดบิดาของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ  แต่ได้รับ 

กลับมาเพียงใบหน้าบึ้งตึงคิ้วขมวด  “ฮัลเลนพูดถูกแล้ว  ลูก  ตายอย่าง 

รวดเร็วดีกว่าตายอย่างทรมานจากความหนาวและความหิวโหย” 

“ไม่!”  เขารู้สึกได้ถึงน้ำตาที่เอ่อขึ้นมา  ก่อนจะเบือนหน้าหนีไป  เขา 

ไม่ต้องการร้องไห้ต่อหน้าบิดา
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รอบบ์ต่อต้านอย่างดึงดัน  “หมาตัวเมียของเซอร์รอดริคเพิ่งออกลูก 

อีกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว”  เขาบอก  “แค่ครอกเล็ก ๆ  มีลูกหมาแค่สองตัว  มัน 

จะมีน้ำนมมากพอ” 

“แม่หมาจะฉีกพวกมันเป็นช้ิน ๆ น่ะสิตอนพวกมันพยายามจะกินนม” 

	 “ลอร์ดสตาร์ค”  จอนพูดขึ้น  มันช่างประหลาดที่ได้ยินเขาเรียกบิดา 

อย่างนั้น  อย่างเป็นทางการเหลือเกิน  แบรนมองเขาด้วยความหวังอัน 

จนตรอก  “มีลูกหมาอยู่ห้าตัว”  เขาบอกบิดา  “ตัวผู้สาม  ตัวเมียสอง”

“แล้วยังไงหรือ  จอน”

“ท่านมีลูกแท้ ๆ  ห้าคน”  จอนบอก  “บุตรชายสาม  ธิดาสอง  หมาป่า 

โลกันตร์คือสัญลักษณ์ประจำตระกูลของท่าน  ลูก  ๆ  ของท่านได้ถูกลิขิต 

ไว้แล้วให้ครอบครองลูกหมาเหล่านี้  นายข้า”

แบรนเห็นสีหน้าของบิดาเปล่ียนไป  เห็นพวกผู้ใหญ่มองหน้ากันไปมา 

เขารักจอนจนหมดหัวใจในวินาทีน้ัน  แม้จะแค่เจ็ดขวบ  แต่แบรนก็เข้าใจว่า 

พี่ชายของตนพูดอะไรออกมา  ตัวเลขนั้นถูกต้องเพียงเพราะจอนตัดตัวเขา 

เองออกไป  เขารวมพวกน้องสาว  รวมแม้แต่ริกคอนที่ยังเป็นทารก  แต ่

ไม่รวมลูกนอกสมรสผู้ใช้ชื่อสกุลว่าสโนว ์ ชื่อตามประเพณีที่จะมอบให้แก ่

ชาวเหนือผู้อับโชคพอจะเกิดมาโดยไม่มีชื่อเป็นของตนเอง

บิดาของพวกเขาก็เข้าใจเช่นกัน  “เจ้าไม่อยากได้ลูกหมาของเจ้าเอง 

หรือ  จอน”  เขาถามอย่างอ่อนโยน

“หมาป่าโลกันตร์จะประดับเพียงธงของตระกูลสตาร์คเท่านั้น”  จอน 

ชี้แจง  “ข้ามิใช่สตาร์ค  ท่านพ่อ”

ลอร์ดบิดาพิจารณาจอนอย่างไตร่ตรอง  รอบบ์รีบกลับเข้ามาในความ 

เงียบที่เขาทิ้งไว้  “ข้าจะให้นมมันด้วยตัวเองเลย  ท่านพ่อ”  เขาสัญญา  “ข้า 

จะจุ่มผ้ากับนมอุ่น ๆ แล้วให้มันดูด” 

“ข้าก็เหมือนกัน!”  แบรนสนองคำ

ท่านลอร์ดช่ังน้ำหนักบรรดาลูกชายของตนอย่างรอบคอบและยาวนาน 

ด้วยดวงตาท้ังคู่  “พูดง่าย  ทำยาก  ข้าจะไม่ให้พวกเจ้าเสียเวลาของบ่าวรับใช้ 
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ไปกับเร่ืองน้ี  ถ้าเจ้าอยากได้ลูกหมา  เจ้าต้องให้อาหารมันด้วยตัวเอง  เข้าใจ 

ไหม”

แบรนพยักหน้าด้วยความกระตือรือร้น  ลูกหมาบิดตัวไปมาอยู่ใน 

อ้อมกอดแล้วเลียหน้าของเขาด้วยลิ้นอุ่น ๆ 

“และเจ้าต้องฝึกมันด้วย”  บิดากล่าว  “เจ้า  ต้องฝึกมัน  นายสุนัขบาล 

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้  ข้าสัญญากับเจ้าไว้เลย  และขอ 

ทวยเทพช่วยเถอะ  ถ้าเจ้าปล่อยปละละเลย  หรือทำร้ายพวกมัน  หรือ 

ฝึกมันไม่ดี  เจ้าพวกนี้ไม่ใช่หมาที่จะอ้อนขอรางวัลหรือโดนเตะเข้าหน่อย 

ก็หนีไปเงียบ ๆ  หมาป่าโลกันตร์ฉีกแขนของชายฉกรรจ์ออกจากไหล่ได้ง่าย ๆ 

เหมือนหมาฆ่าหนูเลยทีเดียว  เจ้าแน่ใจนะว่าต้องการสิ่งนี้”

“ขอรับ  ท่านพ่อ”  แบรนพูด

“ขอรับ”  รอบบ์เห็นด้วย

“ลูกหมาพวกนี้อาจตายได้อยู่ดี  แม้เจ้าจะทำทุกอย่างแล้วก็ตาม”

“พวกมันจะไม่ตาย”  รอบบ์พูด  “เราจะ ไม่ยอม ให้มันตาย”

“ถ้าเช่นนั้นก็จงเลี้ยงพวกมันไว้  จอรี,  เดสมอนด์  รวบรวมลูกหมา 

ตัวอื่น ๆ มา  ป่านนี้เราควรจะกลับถึงวินเทอร์เฟลแล้ว”วินเทอร์เฟลแล้ว”แล้ว”

จนกระทั่งพวกเขาขึ้นม้าและอยู่ระหว่างทางแล้วนั่นแหละที่แบรน 

ยอมอนุญาตให้ตัวเองได้ล้ิมรสกล่ินอายอันหอมหวานของชัยชนะ  ถึงตอนน้ี 

ลูกหมาของเขาก็ขดตัวอยู่ข้างในชุดหนังของเขา  อบอุ่นแนบกายของแบรน 

ปลอดภัยสำหรับการเดินทางไกลกลับบ้าน  แบรนนึกสงสัยว่าจะต้ังช่ือมันว่า 

อะไรดี

เมื่อข้ามสะพานไปได้ครึ่งทาง  จอนก็หยุดม้ากะทันหัน

“มีอะไรหรือ  จอน”  ลอร์ดบิดาถาม

“ท่านไม่ได้ยินหรือ”

แบรนได้ยินเสียงลมพัดในหมู่ไม้  เสียงกุกกักของเกือกม้าบนแผ่นไม้ 

ไอร์ออนวู้ด  เสียงครางจากลูกสุนัขที่หิวโหยของเขา  แต่จอนกำลังฟังเสียง 

อะไรอย่างอื่น
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“ตรงน้ัน”  จอนบอก  เขาชักม้าให้หมุนตัวแล้วว่ิงควบกลับข้ามสะพาน 

ไป  ทุกคนมองดูจอนลงจากหลังม้าตรงที่หมาป่าโลกันตร์ตัวนั้นนอนตาย 

อยู่ในหิมะ  เห็นเขาคุกเข่าลง  ครู่ต่อมาจอนก็ควบม้ากลับมาหาพรรคพวก 

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

“มันคงต้องคลานหนีไปจากตัวอื่น ๆ”  จอนบอก

“หรือไม่ก็ถูกขับไล่ออกไป”  บิดาของพวกเขากล่าวพลางมองดูลูกหมา 

ตัวที่หก  ขนของมันเป็นสีขาวในขณะที่ตัวอื่นในครอกเป็นสีเทา  ดวงตา 

ของมันสีแดงเหมือนเลือดของชายซอมซ่อที่ตายไปเมื่อเช้า  แบรนคิดว่า 

มันแปลกนักที่ลูกหมาตัวนี้เพียงตัวเดียวใกล้จะลืมตาแล้วในขณะที่ตัวอื่น ๆ 

ยังคงมองไม่เห็น

“หมาเผือก”  ธีออน  เกรย์จอย  พูดด้วยอารมณ์ขันอันฝืดฝืน  “ตัวน้ี 

จะยิ่งตายเร็วกว่าเพื่อนแน่”

จอน  สโนว์  ส่งสายตาเย็นเฉียบให้เด็กในอุปถัมภ์ของบิดาอยู่พัก 

ใหญ ่ๆ  “ข้าไม่คิดเช่นนั้น  เกรย์จอย”  เขาบอก  “ตัวนี้เป็นของข้า”
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แคทลิน

แ
	คทลินไม่เคยชอบป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เลย

	 นางถือกำเนิดมาในตระกูลทัลลีแห่งริเวอร์รัน  ซ่ึงต้ังอยู่บนง่ามแดงของ 

แม่น้ำสามง่ามห่างไกลลงไปทางใต้  ในป่าศักด์ิสิทธ์ิของริเวอร์รันมีสวนท่ีสว่าง 

สดใสปลอดโปร่ง  ที่ซึ่งต้นเรดวู้ดสูงแผ่ร่มเงาลงแตะแต้มทั่วลำธารซึ่งไหล 

ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง  นกน้อยร้องเพลงจากรังที่ซุกซ่อน  อากาศอวลแซมด้วย 

กลิ่นดอกไม้

เหล่าทวยเทพแห่งวินเทอร์เฟลได้เก็บรักษาป่าประเภทท่ีแตกต่างจากวินเทอร์เฟลได้เก็บรักษาป่าประเภทท่ีแตกต่างจากได้เก็บรักษาป่าประเภทท่ีแตกต่างจาก 

ที่อื่นไว้  มันเป็นป่าโบราณมืดครึ้มพื้นที่สามเอเคอร์  ประกอบด้วยป่าไม้ 

แก่เก่าที่ไม่ถูกแตะต้องมานับหมื่นปีแล้วในระหว่างที่ปราสาทอันมืดหม่น 

ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบป่า  มีกลิ่นดินชื้น ๆ และกลิ่นผุพัง  ต้นเรดวู้ดไม่ขึ้นที่นี ่ 

ป่าแห่งนี้เป็นถิ่นของต้นไม้ที่ยืนยามอย่างดื้อดึงในชุดเกราะใบแหลมสีเขียว 

อมเทา  ของต้นโอ๊กใหญ่มหึมา  และของต้นไอร์ออนวู้ดที่เก่าแก่พอ  ๆ  กับ 

ดินแดนนี้เอง  ที่แห่งนี้มีไม้ใหญ่ลำต้นหนาสีดำขึ้นเบียดกันแน่นขณะที่กิ่งไม ้

บิดสอดพันกันเป็นเพดานทึบเหนือศีรษะ  และรากไม้ท่ีบิดเบ้ียวปลุกปล้ำกัน 

อยู่ใต้ดิน  มันเป็นสถานที่แห่งความเงียบสงบลึกล้ำ  เงามืดที่ครุ่นคิด  และ 

ทวยเทพผู้สิงสถิตอยู่ที่นี่ล้วนไร้นาม

แต่นางรู้ว่าจะพบสามีได้ที่นี่ในค่ำคืนนี ้ เมื่อใดก็ตามที่เขาปลิดชีวิต 

คน  หลังจากนั้นเขาจะแสวงหาความเงียบของป่าศักดิ์สิทธิ์
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แคทลินได้รับการเจิมน้ำมันทั้งเจ็ดและได้รับการตั้งชื่อท่ามกลางแสง 

สีรุ้งที่สาดส่องอยู่เต็มโบสถ์แห่งริเวอร์รัน  นางนับถือเหล่าเทพเจ้าแห่งความ 

ศรัทธา  เช่นเดียวกับบิดาและปู่ของนาง  และบิดาของปู่นางก่อนหน้านั้น  

เหล่าทวยเทพของนางมีชื่อเรียก  และพักตร์ของเทพเหล่านั้นเป็นที่คุ้นเคย 

พอ  ๆ  กับใบหน้าของบิดามารดาของนางเอง  พิธีบูชาประกอบด้วยนักบวช 

ถือกระถางกำยาน  กลิ่นเครื่องหอม  ผลึกแก้วเจ็ดเหลี่ยมที่มีชีวิตชีวาเมื่อ 

ต้องแสง  และเสียงร้องเพลง  ตระกูลทัลลีรักษาป่าศักดิ์สิทธิ์ไว้เช่นเดียวกับ 

ที่ตระกูลใหญ่ทุกตระกูลกระทำ  แต่มันเป็นเพียงสถานที่สำหรับเดินเล่น  

อ่านหนังสือ  หรือนอนรับแสงแดดเท่านั้น  การบูชามีไว้สำหรับในโบสถ์

เพ่ือนาง  เน็ดได้สร้างโบสถ์เล็ก ๆ ไว้ให้นางได้ร้องเพลงต่อพระพักตร์ 

ท้ังเจ็ดของเทพเจ้า  แต่เลือดของปฐมบุรุษยังคงไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของ 

คนตระกูลสตาร์ค  เทพของเขาเองคือองค์เก่าแก่  ทวยเทพไร้นาม  ไร้พักตร์ 

แห่งแมกไม้เขียวซึ่งพวกเขาร่วมบูชากับเด็ก ๆ แห่งพงไพรที่หายสาบสูญ

ที่ใจกลางป่ามีต้นเวียร์วู ้ดโบราณต้นหนึ่งยืนต้นครุ่นคิดอยู่เหนือ 

บ่อน้ำเล็ก  ๆ  ที่มีน้ำเย็นสีดำ  เน็ดเรียกมันว่า  “ต้นดวงใจ”  เปลือกของต้น 

เวียร์วู้ดมีสีขาวเหมือนกระดูก  ใบของมันมีสีแดงเข้มเหมือนมือเปื้อนเลือด 

นับพันมือ  ลำต้นของไม้ใหญ่นี้มีรูปใบหน้าแกะสลักเอาไว้  เครื่องหน้า 

เรียวยาวเต็มไปด้วยความโศกเศร้า  ดวงตาสลักลึกเป็นสีแดงด้วยยางไม้ 

แห้งและคอยเฝ้ามองอย่างน่าประหลาด  ดวงตาคู่นั้นเก่าแก่มาก  เก่าแก่ 

กว่าตัววินเทอร์เฟลเองเสียอีกวินเทอร์เฟลเองเสียอีกเองเสียอีก  พวกมันได้เห็นแบรนดอนผู้สร้างวางหิน 

ก้อนแรก  หากเร่ืองราวท่ีเล่าขานกันน้ันเป็นเร่ืองจริง  พวกมันก็ได้เห็นกำแพง 

หินแกรนิตของปราสาทสร้างขึ้นล้อมรอบตัว  กล่าวกันว่าเด็ก ๆ แห่งพงไพร 

เป็นผู้แกะสลักใบหน้าลงในต้นไม้ตั้งแต่ยุคศตวรรษปฐมกาล  ก่อนการ 

มาเยือนของปฐมบุรุษจากอีกฟากหนึ่งของทะเลแคบ

ในแดนใต้  ต้นเวียร์วู้ดต้นสุดท้ายถูกโค่นหรือถูกเผาไปจนหมดสิ้น 

แล้วต้ังแต่เม่ือพันปีก่อน  ยกเว้นบนเกาะแห่งใบหน้าท่ีคนเขียวยังคงเฝ้าดูแล 

อยู่เงียบ ๆ  แต่ที่นี่นั้นต่างกัน  ในดินแดนนี้  ปราสาททุกแห่งมีป่าศักดิ์สิทธิ ์ 
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ป่าศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งมีต้นดวงใจ  และต้นดวงใจทุกต้นมีใบหน้า

แคทลินพบสามีของนางอยู่ใต้ต้นเวียร์วู้ด  เขาน่ังอยู่บนหินท่ีปกคลุม 

ไปด้วยตะไคร่  ดาบใหญ่ไอซ์วางพาดอยู่บนตัก  เขากำลังทำความสะอาด 

ใบดาบในน้ำที่มีสีดำดุจราตรี  ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันหนาอยู่บนพื้น 

ของป่าศักดิ์สิทธิ์มานานนับพันปีช่วยดูดกลืนเสียงฝีเท้าของนาง  แต่ดวงตา 

สีแดงของต้นเวียร์วู้ดดูเหมือนกำลังจับจ้องมองนางอยู่ระหว่างที่นางเดิน 

เข้ามา  “เน็ด”  นางเรียกอย่างนุ่มนวล

เขาเงยหน้าข้ึนมองนาง  “แคทลิน”  เขาพูด  เสียงของเขาห่างเหินและ 

เป็นทางการ  “เด็ก ๆ อยู่ไหน”

เขาจะถามนางอย่างนั้นเสมอ  “ในครัว  กำลังถกกันเรื่องชื่อของลูก 

หมาป่า”  นางปูผ้าคลุมของนางลงกับพื้นป่าแล้วนั่งลงข้างบ่อน้ำ  หันหลังให ้

ต้นเวียร์วู้ด  นางรู้สึกถึงสายตาที่กำลังจ้องมองนาง  แต่ก็พยายามเต็มที่ที่ 

จะไม่ใส่ใจ  “อาร์ยาตกหลุมรักเข้าแล้ว  ซานซาก็หลงเสน่ห์และเอ็นดูพวกมัน 

แต่ริกคอนยังไม่ค่อยแน่ใจ” 

“เขากลัวหรือ”  เน็ดถาม

“นิดหน่อย”  นางยอมรับ  “เขาเพิ่งสามขวบเอง”

เน็ดขมวดคิ้ว  “เขาต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว  เขาจะ 

ไม่เป็นเด็กสามขวบอยู่ตลอดไป  ฤดูหนาวกำลังจะมาถึง”

“ใช่”  แคทลินเห็นด้วย  คำพูดเม่ือครู่ทำให้นางหนาววูบเช่นเดียวกับ 

ทุก ๆ ครั้ง  คำของสตาร์ค  ทุกตระกูลขุนนางต่างก็มีคำของตัวเอง  บ้างเป็น 

คำขวัญประจำครอบครัว  บ้างเป็นมาตรฐาน  บ้างเป็นคล้ายคำอธิษฐาน  

ท้ังหมดล้วนแล้วแต่โอ้อวดเกียรติยศและความรุ่งโรจน์  ความจงรักภักดีและ 

ความซ่ือสัตย์ท่ีให้คำม่ันไว้  คำสาบานว่าจะศรัทธาและกล้าหาญ  ท้ังหมดเลย 

ยกเว้นตระกูลสตาร์ค  ฤดูหนาวกำลังจะมาถึง  คือคำของตระกูลสตาร์ค  

ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางใคร่ครวญว่าชาวเหนือพวกนี้ช่างเป็นคนที่แปลกพิลึก 

อะไรอย่างนี้

“ชายคนน้ันตายดี  ข้ายกให้เร่ืองนึง”  เน็ดพูด  เขามีผืนหนังชุบน้ำมัน 
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อยู่ในมือข้างหนึ่ง  ระหว่างที่พูดเขาก็ถูแผ่นหนังนั้นเบา  ๆ  ไปบนดาบใหญ่  

ขัดเงาให้โลหะจนมันเรืองรองเงาวับ  “ข้ารู้สึกยินดีสำหรับแบรน  เจ้าจะต้อง 

ภูมิใจในตัวแบรนเป็นแน่”

“ข้าภูมิใจในตัวแบรนเสมอ”  แคทลินตอบ  ขณะเฝ้ามองดาบที่เขา 

ขัดถู  นางเห็นร้ิวคล่ืนท่ีอยู่ลึกลงไปในเน้ือเหล็กกล้า  ท่ีซ่ึงโลหะถูกพับทบลง 

บนตัวมันเองนับร้อยครั้งระหว่างที่มันถูกตีขึ้น  แคทลินไม่มีความรักในดาบ 

แต่นางก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าดาบไอซ์มีความสวยงามเฉพาะตัวของมันอยู่  

ดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นในวาลีเรีย  ก่อนที่ป้อมปราการอิสระโบราณจะถึงกาล 

ล่มสลาย  เมื่อครั้งที่ช่างตีเหล็กตีดาบด้วยเวทมนตร์เช่นเดียวกับค้อน  มัน 

มีอายุสี่ร้อยปีแล้ว  และยังคงความคมเหมือนกับวันที่มันถูกตีขึ้น  ชื่อที่มัน 

ครอบครองมีความเป็นมาเก่าแก่กว่านั้น  เป็นมรดกตกทอดมาจากยุคของ 

วีรบุรุษ  สมัยที่ตระกูลสตาร์คยังดำรงตำแหน่งราชันย์แห่งทิศอุดร

“เขาเป็นคนที่สี ่ในปีนี้”  เน็ดพูดอย่างเคร่งขรึม  “ชายที่น่าสังเวช 

คนนั้นเกือบเป็นบ้าไปแล้ว  อะไรบางอย่างได้ฝังความกลัวลึกลงในจิตใจ 

ของเขาเสียจนคำพูดของข้าไม่อาจฝ่าเข้าไปถึงเขาได้”  เขาถอนหายใจ  “เบน 

เขียนบอกมาว่ากำลังพลของหน่วยพิทักษ์ราตรีลดลงไปต่ำกว่าหลักพันแล้ว 

ไม่ใช่แค่พวกที่ทิ ้งหน้าที่เท่านั้นนะ  พวกเขาเสียกำลังพลไประหว่างการ 

ลาดตระเวนด้วย” 

“เป็นพวกคนเถื่อนหรือ”  นางถาม

“จะมีใครอีกเล่า”  เน็ดยกดาบไอซ์ขึ้นและไล่สายตาไปตามความยาว 

ของเหล็กกล้าที่เย็นเยือกของมัน  “และมันมีแต่จะเลวร้ายลง  วันหนึ่ง 

คงมาถึงเมื่อข้าไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องชูธงระดมไพร่พลแล้วยกทัพ 

ขึ้นเหนือเพื่อจัดการกับเจ้าพระราชานอกผากำแพงคนนี้ให้จบเรื่องจบราว” 

“นอกผากำแพงหรือ”  เพียงแค่คิดก็ทำให้แคทลินสั่นกลัว

เน็ดมองเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าของนาง  “มานซ์  เรย์เดอร ์ 

ไม่ใช่อะไรที่เราต้องกลัว”

“ยังมีสิ่งที่ดำทะมึนกว่านั้นอยู่นอกผากำแพง”  นางชำเลืองมองไป 



เ ก ม ล ่า บ ัล ล ัง ก ์ 1.1

��

ข้างหลังยังต้นดวงใจที่มีเปลือกสีซีดและดวงตาสีแดงของมันกำลังเฝ้ามอง  

นิ่งฟัง  และครุ่นคิดด้วยความคิดที่เชื่องช้ายาวนานของมัน

เขายิ้มอย่างอ่อนโยน  “เจ้าฟังนิทานของยายแนนมากเกินไป  พวก 

อมนุษย์น่ะตายไปแล้วเหมือนกับพวกเด็ก ๆ แห่งพงไพร  สาบสูญไปแล้วถึง 

แปดพันปี  เมสเตอร์ลูวินจะบอกเจ้าว่าพวกมันไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำ 

ไม่มีใครที่ยังมีชีวิตอยู่เคยเห็นพวกมันมาก่อนแม้แต่ตนเดียว”

“จนกระทั่งเมื่อเช้านี้  ไม่มีใครที่ยังมีชีวิตเคยเห็นหมาป่าโลกันตร์ 

มาก่อนเหมือนกัน”  แคทลินเตือนความจำเขา

“ข้าน่าจะรู้ดีเกินกว่าจะต่อปากต่อคำกับพวกทัลลี”  เขาพูดพร้อม 

รอยยิ้มเศร้า ๆ แล้วสอดดาบไอซ์กลับเข้าไปในฝัก  “เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่า 

นิทานก่อนนอนให้ข้าฟัง  ข้ารู ้ว่าเจ้าไม่ชอบสถานที่แห่งนี ้  มีอะไรหรือ  

แม่หญิงของข้า”

แคทลินจับมือสามีนาง  “วันนี้มีข่าวอันเศร้าสลด  นายข้า  ข้าไม่ 

ต้องการรบกวนจิตใจท่านจนกว่าท่านจะชำระล้างตัวท่านเองแล้ว”  ไม่มีทาง 

ที่จะบรรเทาความรุนแรงของมัน  นางจึงบอกเขาตรง ๆ  “ข้าเสียใจเหลือเกิน 

ที่รัก  จอน  แอร์ริน  เสียชีวิตแล้ว”

เขาสบตากับนาง  และนางดูออกว่ามันกระทบกระเทือนเขารุนแรง 

เพียงใด  อย่างท่ีนางรู้ว่าจะต้องเป็น  ในวัยเด็ก  เน็ดได้รับการอุปถัมภ์อยู่บน 

ปราสาทเอียรี  และลอร์ดแอร์รินผู้ไร้บุตรได้กลายเป็นบิดาคนที่สองของเขา 

และโรเบิร์ต  บาราเธียน  สหายร่วมความอุปถัมภ์  เม่ือราชาวิกลจริต  แอริส 

ท่ีสองแห่งทาร์แกเรียน  เรียกร้องศีรษะของพวกเขา  ลอร์ดแห่งปราสาทเอียรี 

ได้ชูธงรูปพระจันทร์กับเหยี่ยวของเขาขึ้นแข็งข้อ  แทนที่จะยอมมอบตัว 

คนทั้งสองที่เขาได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะคุ้มครอง

และวันหนึ่งเมื่อสิบห้าปีที่แล้ว  บิดาคนที่สองผู้นี้ยังได้กลายมาเป็น 

พี่ชายของเขาด้วย  เมื่อทั้งเขาและเน็ดยืนเคียงข้างกันในโบสถ์แห่งริเวอร์รัน 

เพื่อสมรสกับหญิงสาวสองพี่น้อง  ธิดาของลอร์ดฮอสเตอร์  ทัลลี

“จอน...”  เขาพูด  “ข่าวนี้แน่นอนแล้วหรือ”
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“มันประทับตราประจำพระองค์  และตัวอักษรเป็นลายมือของโรเบิร์ต 

เอง  ข้าเก็บมันไว้ให้ท่าน  เขาบอกว่าลอร์ดแอร์รินจากไปอย่างรวดเร็ว  แม้แต่ 

เมสเตอร์ไพเซลล์ก็ไม่อาจช่วยอะไรได ้ แต่เขาได้มอบน้ำนมแห่งดอกฝิ่นให ้

เพื่อจอนจะได้ไม่ต้องทนทรมานอยู่นานนัก” 

“นั่นอาจเป็นความเมตตาเล็กน้อยกระมัง”  เขาพูด  นางเห็นความ 

โศกเศร้าบนใบหน้าของเขา  แต่ถึงกระนั้นเขาก็คิดถึงนางเป็นอันดับแรก  

“น้องสาวของเจ้า”  เขาพูด  “และบุตรของจอน  มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับ 

พวกเขาบ้าง”

“ในจดหมายบอกเพียงว่าพวกเขาสบายดี  และกลับปราสาทเอียร ี

ไปแล้ว”  แคทลินบอก  “ข้าหวังว่าพวกเขาจะไปริเวอร์รันแทน  ปราสาทเอียรี 

น่ะทั้งสูงทั้งเหงา  และยังเป็นสถานที่ของสามีนางมาตลอด  มิใช่ของนาง  

ความทรงจำเก่ียวกับลอร์ดจอนจะสิงสถิตอยู่ในหินทุกก้อน  ข้ารู้จักน้องสาว 

ข้าดี  นางต้องการความสบายใจจากครอบครัวและเพื่อนฝูงที่อยู่รอบกาย” 

“อาของเจ้ารออยู่ในแคว้นหุบเขา  มิใช่หรือ  จอนแต่งต้ังเขาเป็นอัศวิน 

ผู้พิทักษ์ประตูเมือง  ข้าได้ยินมา”

แคทลินผงกศีรษะ  “บรินเดนจะทำทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้เพื่อนาง 

และเพื่อเด็กคนนั้น  ก็ยังพออุ่นใจได้บ้าง  แต่ถึงกระนั้น...”

“ไปหานางสิ”  เน็ดกระตุ้น  “พาเด็ก ๆ ไปด้วย  ไปเติมคฤหาสน์ของ 

นางด้วยเสียงตะโกนและเสียงหัวเราะ  ลูกชายของนางต้องการเด็กคนอื่น ๆ  

อยู่ใกล้ ๆ  และไลซาไม่ควรอยู่คนเดียวในความโศกเศร้า” 

“ถ้าทำเช่นน้ันได้ก็ดี”  แคทลินพูด  “ในจดหมายยังมีข่าวสำคัญอย่าง 

อื่นอีก  พระราชากำลังเสด็จมาวินเทอร์เฟลเพื่อพบท่าน”วินเทอร์เฟลเพื่อพบท่าน”เพื่อพบท่าน” 

เน็ดต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าจะเข้าใจคำพูดของนาง  แต่เมื่อความ 

เข้าใจมาถึง  ความมืดหม่นก็อันตรธานไปจากแววตาของเขา  “โรเบิร์ตกำลัง 

มาที่นี่งั้นหรือ”  เมื่อนางพยักหน้า  รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นทั่วใบหน้าของเขา

แคทลินหวังว่านางจะร่วมยินดีกับเขาได้  แต่นางได้ยินคนคุยกัน 

ในลาน  หมาป่าโลกันตร์นอนตายในหิมะ  เขากวางหักอยู่ในลำคอของมัน  
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ความสะพรึงกลัวม้วนเกลียวอยู่ในร่างนางราวกับอสรพิษ  แต่นางฝืนส่งยิ้ม 

ให้ชายผู้นี้ที่นางรัก  ชายผู้ไม่เคยศรัทธาในลางบอกเหตุ  “ข้ารู้ว่าข่าวนี้ต้อง 

ทำให้ท่านดีใจ”  นางพูด  “เราควรส่งข่าวถึงน้องชายของท่านบนผากำแพง”

“ใช่  แน่นอน”  เขาเห็นด้วย  “เบนจะอยากมาอยู่ที ่นี ่  ข้าจะบอก 

เมสเตอร์ลูวินให้ส่งนกตัวที่บินเร็วที่สุดของเขา”  เน็ดลุกขึ้นแล้วดึงนางให ้

ยืนขึ้น  “ให้ตายเถอะ  นี่มันกี่ปีมาแล้วนะ  แล้วเขาไม่บอกอะไรพวกเรา 

มากกว่านี้เลยหรือ  ในคณะของเขามีคนจำนวนเท่าไหร ่ ในจดหมายบอกไว ้

ไหม”

“ข้าว่าน่าจะมีอัศวินร้อยนายเป็นอย่างน้อย  พร้อมบริวารของพวกเขา 

ทั้งหมด  และอีกครึ่งหนึ่งเป็นทหารม้าอิสระ  เซอร์ซีและพวกเด็ก ๆ  เดินทาง 

มาด้วย”

“โรเบิร์ตจะไม่เร่งเดินทางนักหรอกเพ่ือเห็นแก่เด็ก ๆ”  เขาบอก  “ก็ดี 

แล้ว  พวกเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น” 

“เหล่าน้องชายของราชินีก็อยู่ในคณะด้วย”  นางบอกเขา

เน็ดทำหน้าเบ้เมื่อได้ฟังเช่นนั้น  ระหว่างเขาและครอบครัวของราชิน ี

มีความรักอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น  แคทลินรู้ดี  ตระกูลแลนนิสเตอร์แห่ง 

คาสเตอร์ลีร็อกได้เดินทางไปร่วมศึกของโรเบิร์ตล่าช้าเมื่อเห็นชัยชนะได ้

ค่อนข้างแน่นอนแล้ว  และเน็ดไม่เคยให้อภัยพวกนั้นเลย  “ดี  หากการได้ 

โรเบิร์ตมาอยู่ด้วยต้องแลกกับเห็บเหาแลนนิสเตอร์พวกนั้น  ก็คงต้องเป็น 

อย่างนั้น  ฟังดูเหมือนโรเบิร์ตพาราชสำนักครึ่งหนึ่งมาด้วย”

“พระราชาเสด็จไปไหน  อาณาจักรย่อมตามไปด้วย”  นางว่า

“แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้เจอพวกเด็ก  ๆ  ครั้งสุดท้ายที่ข้าเห็น  คน 

สุดท้องยังดูดนมของนางผู้หญิงแลนนิสเตอร์นั่นอยู่เลย  ป่านนี้เขาต้องอายุ 

เท่าไหร่แล้วนะ  ห้าขวบแล้วใช่ไหม” 

“เจ้าชายทอมมินชันษาเจ็ดปี”  นางบอกเขา  “อายุเท่าแบรน  ได้โปรด 

เถอะ  เน็ด  ระวังปากหน่อย  นางผู้หญิงแลนนิสเตอร์นั ่นคือราชินีของ 

พวกเรานะ  และว่ากนัว่าความหยิง่ทะนงของนางเติบใหญ่ข้ึนทุกปีท่ีผ่านไป” 
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	 เน็ดบีบมือนาง  “จะต้องมีงานเลี้ยง  แน่นอนที่สุด  พร้อมด้วยนักร่าย 

ลำนำ  และโรเบิร์ตจะอยากล่าสัตว์  ข้าจะส่งจอรีพร้อมองครักษ์กิตติมศักดิ์ 

ลงใต้ไปพบพวกเขาบนถนนราชมรรคาเพื่ออารักขาพวกเขากลับมา  พระเจ้า  

เราจะเลี้ยงดูพวกเขาทั้งหมดได้อย่างไรกัน  อยู่ระหว่างทางแล้วหรือ  เจ้าว่า  

ให้ตายเถอะเจ้าหมอนี่  ไปลงนรกเสียเถอะไอ้หนังราชวงศ์ด้าน ๆ ของมัน”



��

เดแนริส

พี่
	ชายของเธอชูเสื้อคลุมให้เธอตรวจสอบ  “นี่คือความงาม  จับมันสิ  

  เอาเลย  ลูบไล้เนื้อผ้าสิ” 

เดนีสัมผัสมัน  เนื้อผ้าช่างนุ่มนวลจนเหมือนจะไหลผ่านนิ้วของเธอ 

ราวกับสายน้ำ  เธอจำไม่ได้เลยว่าเคยสวมอะไรนุ่มนวลเพียงนี้มาก่อน  มัน 

ทำให้เธอกลัว  เธอดึงมือกลับ  “เป็นของข้าจริงหรือ”

“ของขวัญจากบัณฑิตอิลเลียริโอ”  วิเซริสพูดยิ้ม ๆ  คืนนี้พี่ชายเธอ 

อารมณ์ดีมาก  “สีของมันจะช่วยขับสีม่วงอ่อนในดวงตาของเจ้า  และเจ้าจะ 

ได้ทองคำ  รวมทั้งอัญมณีนานาชนิดด้วย  อิลเลียริโอสัญญาไว้แล้ว  คืนนี ้

เจ้าจะต้องดูเหมือนเจ้าหญิง”

เจ้าหญิง  เดนีคิด  เธอลืมเลือนไปหมดแล้วว่ามันเป็นอย่างไร  หรือ 

บางทีเธออาจไม่เคยรู้จริง ๆ  เลยกระมัง  “ทำไมเขาให้อะไรพวกเรามากมาย 

เหลือเกิน”  เธอถาม  “เขาต้องการอะไรจากพวกเราหรือ”  เกือบครึ่งปีแล้ว 

ที่พวกเธออาศัยอยู่ในบ้านของบัณฑิต  กินอาหารของเขา  และได้รับการ 

ประคบประหงมโดยบ่าวรับใช้ของเขา  เดนีอายุสิบสามปี  โตพอจะรู้ว่า 

ของขวัญอย่างนี้น้อยครั้งนักที่จะได้มาโดยไม่มีค่าตอบแทนในเมืองอิสระ 

เพนทอสแห่งนี้

“อิลเลียริโอมิใช่คนโง่”  วิเซริสพูด  เขาเป็นหนุ่มน้อยผอมแห้ง  มือไม้ 

เคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งและดวงตาสีไลแล็คอ่อนมีแววลุกลี้ลุกลน  “เจ้าบัณฑิต 
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นั่นรู้ว่าข้าจะไม่ลืมเพื่อน ๆ ของข้าเมื่อได้ขึ้นครองบัลลังก์”

เดนีไม่พูดอะไร  บัณฑิตอิลเลียริโอเป็นพ่อค้าเครื่องเทศ  อัญมณี  

กระดูกมังกร  และของอื่น ๆ ที่ยั่วน้ำลายน้อยกว่า  ว่ากันว่าเขามีเพื่อนอยู่ใน 

เมืองอิสระทั้งเก้าแห่งและเลยถัดไปจากนั้น  ทั้งในวาสดอธรากและดินแดน 

ข้างทะเลหยกในตำนาน  และยังร่ำลือกันด้วยว่าเขาเต็มใจจะขายเพ่ือนทุกคน 

ด้วยความยินดีปรีดาหากได้ราคาดี  เดนีฟังคำสนทนาตามท้องถนนและ 

เธอได้ยินเรื่องราวเหล่านี้  แต่เธอรู้ดีเกินกว่าจะตั้งคำถามกับพี่ชายของเธอ 

ในเวลาที่เขาถักทอสายใยแห่งความฝัน  ความโกรธเกรี้ยวของเขาเป็นสิ่งที ่

น่าสะพรึงกลัวเมื่อถูกกระตุ้น  วิเซริสเรียกมันว่า  “ปลุกมังกร”

พี่ชายของเธอแขวนเสื้อคลุมไว้ข้างประตู  “อิลเลียริโอจะส่งพวก 

ทาสมาอาบน้ำให้เจ้า  ทำให้แน่ใจนะว่าเจ้าล้างกลิ่นของคอกม้าออกหมด  

คาลโดรโกมีม้าเป็นพันตัวแล้ว  คืนนี้มันจะมองหาอะไรอย่างอื่นไว้ขี่”  เขา 

พินิจพิจารณาเธออย่างจับผิด  “เจ้ายังหลังค่อมอยู่เลย  ยืนให้ตรง”  เขาใช้ 

มือทั้งสองข้างดันไหล่ของเธอไปข้างหลัง  “ให้พวกมันเห็นว่าตอนนี้เจ้ามี 

เรือนร่างของสตรีแล้ว”  นิ้วของเขาปัดเบา ๆ ไปเหนือทรวงอกตูมเต่งของเธอ 

แล้วบีบที่ยอดถัน  “คืนนี้เจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวัง  มิเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดี 

กับเจ้าแน่  เจ้าไม่อยากปลุกมังกร  ใช่ไหม”  น้ิวของเขาบิดเน้ือเธอ  แรงหยิก 

นั้นหนักหน่วงรุนแรงอย่างโหดร้ายผ่านผ้าเนื้อหยาบของเสื้อคลุม  “ใช่ไหม” 

เขาย้ำ

“ใช่”  เดนีพูดอย่างว่าง่าย

พี่ชายของเธอยิ้ม  “ดี”  เขาแตะผมของเธออย่างแทบจะเจือความ 

รักใคร่  “เมื่อผู้คนเขียนประวัติศาสตร์รัชสมัยของข้า  พวกเขาจะบอกว่า 

มันเริ่มต้นขึ้นในคืนนี้”

เมื่อเขาจากไปแล้ว  เดนีตรงไปที่หน้าต่างและมองออกไปยังผืนน้ำ 

ในอ่าวอย่างโหยหา  หอคอยอิฐทรงสี่เหลี่ยมของเพนทอสเป็นเงาดำตัดกับ 

ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดิน  เดนีได้ยินเสียงร้องเพลงของเหล่านักบวชแดง 

ระหว่างที่พวกเขาจุดไฟสำหรับคืนนั้น  และเสียงตะโกนของเด็กข้างถนน 
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กำลังเล่นกันอยู่นอกกำแพงคฤหาสน์  ชั่วขณะหนึ่งเธอนึกอยากจะสามารถ 

ออกไปเล่นกับพวกเขาข้างนอกนั่น  ด้วยเท้าเปล่า  หายใจหอบ  แต่งกาย 

ด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง  ไม่ต้องมีอดีต  ไม่ต้องมีอนาคต  และไม่มีงานเลี้ยง 

ให้ต้องไปร่วมที่คฤหาสน์ของคาลโดรโก

ที่ไหนสักแห่งไกลพ้นดวงอาทิตย์อัสดงออกไป  ณ  อีกฟากของทะเล 

แคบ  ยังมีดินแดนแห่งเนินเขาสีเขียว  ทุ่งดอกไม้  และแม่น้ำสายใหญ่ที ่

ไหลร่ี  ดินแดนท่ีหอคอยหินสีเข้มต้ังตระหง่านอยู่ท่ามกลางภูเขาสีเทาแกมฟ้า 

อันงดงาม  และอัศวินในชุดเกราะขี่ม้าสู่สนามรบภายใต้ธงแห่งลอร์ดของ 

พวกเขา  ชาวดอธรากีเรียกดินแดนแห่งน้ันว่า ราอีชแอนดาห์ลี  หรือดินแดน 

ของชาวแอนดัล  ตามเมืองอิสระทั้งหลาย  พวกเขาเรียกมันว่าเวสเทอรอส 

และอาณาจักรตะวันตกดิน  พ่ีชายของเธอมีช่ือท่ีเรียบง่ายกว่าน้ัน  “ดินแดน 

ของเรา”  เขาเรียก  คำพูดนั้นเป็นเหมือนคำอธิษฐานสำหรับเขา  หากเขา 

พูดมันมากพอ  เหล่าทวยเทพต้องได้ยินแน่  ๆ  “ของเราโดยชอบธรรมตาม 

สายเลือด  ถูกชิงไปจากเราด้วยการทรยศหักหลัง  แต่ก็ยังคงเป็นของเรา  

ของเราตลอดไป  เจ้าไม่ขโมยจากมังกรหรอก  อ๋อ  ไม่  มังกรจะจดจำไว้”

และบางทีมังกรอาจจำได้กระมัง  แต่เดนีจำไม่ได้  เธอไม่เคยเห็น 

ดินแดนน้ันท่ีพ่ีชายบอกว่าเป็นของพวกเธอ  ดินแดนแห่งน้ันท่ีอยู่อีกฟากหน่ึง 

ของทะเลแคบ  สถานที่ต่าง ๆ  เหล่านี้ที่เขาพูดถึง  คาสเตอร์ลีร็อก  ปราสาท 

เอียรี  ไฮการ์เด้น  หุบเขาแอร์ริน  ดอร์น  และเกาะใบหน้า  มันเป็นเพียง 

คำพูดเท่านั้นสำหรับเธอ  วิเซริสเป็นเด็กชายอายุแปดขวบเมื่อพวกเขาหน ี

ออกจากคิงส์แลนดิ้งเพื่อลี้ภัยจากกองทัพของผู้ช่วงชิงที่กำลังรุกคืบหน้า  

แต่ตอนนั้นเดแนริสเป็นเพียงแค่ตัวอ่อนในครรภ์มารดาเท่านั้น

ทว่าบางคร้ังเดนีก็นึกภาพลักษณะท่ีมันเคยเป็นได้  บ่อยคร้ังเหลือเกิน 

ที่พี่ชายเล่าเรื่องราวต่าง  ๆ นานาให้เธอฟัง  เรื่องการหลบหนียามเที่ยงคืนไป 

ยังดราก้อนสโตน  แสงจันทร์ท่ีสะท้อนระยิบระยับอยู่บนใบเรือสีดำ  เรการ์พ่ีชาย 

ของเธอต่อสู้กับผู้ช่วงชิงอยู่ในน้ำซึ่งนองไปด้วยเลือดของแม่น้ำสามง่ามและ 

สละชีพเพ่ือหญิงท่ีเขารัก  การเข้ายึดคิงส์แลนด้ิงโดยน้ำมือของพวกท่ีวิเซริส 
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เรียกว่าสุนัขรับใช้ของผู้ช่วงชิง  พวกลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์และสตาร์ค  

เจ้าหญิงเอเลียแห่งดอร์นวิงวอนขอความเมตตาขณะรัชทายาทของเรการ์ 

ถูกพรากไปจากอกนางแล้วถูกสังหารต่อหน้าต่อตา  หัวกะโหลกขัดเงาของ 

มังกรตัวสุดท้ายที่จ้องมองโดยไม่เห็นอะไรลงมาจากผนังของท้องพระโรง 

ในขณะที่ผู้ปลงพระชนม์ปาดคอพระบิดาด้วยดาบทองคำ

นางเกิดมาบนดราก้อนสโตนเก้าเดือนหลังการหลบหนี  ระหว่างท่ีพายุ 

ฤดูร้อนอันบ้าคลั่งกำลังคุกคามหมายจะฉีกป้อมปราการบนเกาะนั้นออก 

เป็นชิ้น ๆ  พูดกันว่าพายุนั้นน่ากลัวมาก  กองเรือของทาร์แกเรียนแตกเป็น 

เส่ียง   ๆระหว่างจอดทอดสมอ  และท่อนหินก้อนมหึมาถูกฉีกหลุดจากกำแพง 

แล้วลอยด่ิงลงไปในน่านน้ำอันบ้าคล่ังของทะเลแคบ  มารดาของเธอเสียชีวิต 

ระหว่างคลอด  และเพราะเหตุนั้น  วิเซริสผู้เป็นพี่ชายจึงไม่เคยยกโทษให ้

เธอเลย

เธอจำดราก้อนสโตนไม่ได้เช่นกันดราก้อนสโตนไม่ได้เช่นกันไม่ได้เช่นกัน  พวกเธอต้องหนีอีกคร้ังเพียงก่อนท่ี 

น้องชายของผู้ช่วงชิงจะยกกองเรือที่สร้างขึ้นใหม่ออกเดินทางมา  ตอนนั้น 

เหลือเพียงดราก้อนสโตนเองดราก้อนสโตนเองเอง  ซ่ึงเป็นบัลลังก์โบราณของตระกูลของพวกเธอ  

ที่ยังเหลืออยู่จากบรรดาเจ็ดราชอาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของพวกเธอ  

มันจะไม่เป็นเช่นนั้นอยู่นานนัก  พวกทหารได้เตรียมที่จะขายพวกเธอให้กับ 

ผู้ช่วงชิง  แต่ในคืนหนึ่ง  เซอร์วิลเลม  ดาร์รี  และชายผู้ภักดีอีกสี่คนได้ฝ่า 

เข้าไปในห้องเด็กและลักตัวพวกเธอทั้งคู่ไปพร้อมกับแม่นม  ก่อนจะอาศัย 

ความมืดพรางตัวแล่นเรือไปสู่ความปลอดภัยของชายฝั่งบราโวเซีย 

เธอจำเซอร์วิลเลมได้เพียงราง ๆ  เขาเป็นชายร่างยักษ์เหมือนหมีสีเทา 

ตาแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว  เขาร้องคำรามและแผดเสียงออกคำสั่งจาก 

เตียงคนป่วยของเขา  พวกบ่าวรับใช้หวาดกลัวเขามาก  แต่เขาใจดีกับเดน ี

เสมอ  เขาเรียกเธอว่า  “เจ้าหญิงน้อย”  และบางครั้งก็  “ท่านหญิงของข้า” 

มือของเขานุ่มนิ่มเหมือนหนังเก่า  ๆ  แต่เขาไม่เคยลุกจากเตียงเลย  กลิ่น 

ของความเจ็บป่วยเกาะติดตัวเขาทั้งวันทั้งคืน  กลิ่นร้อนชื้นและหวานเอียน  

นั่นคือตอนที่พวกเธออาศัยอยู่ในบราวอส  ในบ้านหลังใหญ่ที่มีประตูสีแดง 
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ที่นั่นเดนีมีห้องของเธอเองกับต้นมะนาวอยู่นอกหน้าต่าง  หลังจากเซอร์ 

วิลเลมตายไปแล้ว  พวกบ่าวรับใช้ก็ขโมยเงินที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของ 

พวกเธอไป  ไม่นานหลังจากน้ันพวกเธอก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านใหญ่หลังน้ัน 

เดนีได้แต่ร้องไห้ในขณะที่ประตูสีแดงปิดลงเบื้องหลังพวกเธอตลอดไป

พวกเธอระเหเร่ร่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  จากบราวอสไปมีร์  จาก 

มีร์ไปไทรอช  และต่อไปยังโคฮอร์  วอแลนติส  และลิส  ไม่เคยอยู่ที่ใด 

ที่หนึ่งเป็นเวลานาน  พี่ชายของเธอไม่อนุญาต  มือมีดรับจ้างของผู้ช่วงชิง 

กำลังติดตามพวกเธออย่างกระชั้นชิด  เขายืนกราน  แม้ว่าเดนีจะไม่เคย 

เห็นเลยสักคนก็ตาม

ตอนแรกเหล่าบัณฑิตและเจ้าผู้ครองนครและเจ้าชายพ่อค้าต่างยินด ี

ต้อนรับผู้เหลือรอดคนสุดท้ายของตระกูลทาร์แกเรียนเข้าบ้านและร่วมโต๊ะ 

อาหาร  แต่เมื่อวันเดือนปีผ่านไปโดยที่ผู้ช่วงชิงยังคงนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล็ก 

ประตูเหล่านั้นก็ปิดลงและชีวิตของพวกเธอก็ยากลำบากขึ้น  หลายปีผ่านไป 

พวกเธอถูกบังคับให้ต้องขายสมบัติสุดท้ายที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้น  และ 

บัดนี้แม้กระทั่งเหรียญเงินที่ได้มาจากมงกุฎของมารดาก็หมดไป  พวกผู้คน 

ตามตรอกซอกซอยและร้านเหล้าองุ่นของเพนทอสเรียกพี่ชายของเธอว่า  

“ราชายาจก”  เดนีไม่อยากรู้ว่าพวกนั้นเรียกเธอว่าอะไร

“สักวันหน่ึงเราจะได้มันคืนมาท้ังหมด  น้องสาวท่ีรัก”  เขามักสัญญา 

กับเธอ  บางครั้งมือของเขาจะสั่นเวลาพูดเรื่องนี้  “ทั้งอัญมณีและผ้าไหม  

ดราก้อนสโตนและคิงส์แลนดิ้งและคิงส์แลนดิ้ง  บัลลังก์เหล็กและเจ็ดราชอาณาจักร  ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่พวกมันแย่งชิงไปจากเรา  เราจะได้มันคืนมา”  วิเซริสมีชีวิตอยู ่

เพื่อวันนั้น  แต่ทั้งหมดสิ่งที่เดแนริสอยากได้คืนกลับมา  คือบ้านหลังใหญ ่

ที่มีประตูสีแดง  ต้นมะนาวที่อยู่นอกหน้าต่างห้องเธอ  และชีวิตวัยเด็ก 

ที่เธอไม่เคยได้รู้จัก

มีเสียงเคาะเบา ๆ ที่ประตูห้องเธอ  “เข้ามา”  เดนีพูดพลางหันมาจาก 

หน้าต่าง  สาวใช้ของอิลเลียริโอเข้ามาในห้อง  ค้อมศีรษะ  แล้วเริ่มทำงาน 

ของพวกนาง  พวกนางเป็นทาส  เป็นของขวัญจากหนึ่งในเพื่อนฝูงชาว 
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ดอธรากีจำนวนมากมายของบัณฑิต  เมืองอิสระเพนทอสเป็นเมืองปลอด 

ทาส  แต่ถึงอย่างไรพวกนางก็เป็นทาส  หญิงชราร่างเล็กและผมหงอกเหมือน 

หนู  ไม่เคยเอ่ยปากพูดอะไรเลยสักคำ  แต่เด็กสาวอีกคนหนึ่งช่วยทดแทน 

ได้หมด  นางเป็นคนโปรดของอิลเลียริโอ  เป็นเด็กสาวผมทองตาสีฟ้าวัย 

สิบหกผู้ชอบพูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยระหว่างทำงาน

พวกนางเติมอ่างด้วยน้ำร้อนที่นำมาจากห้องครัวแล้วแต่งกลิ่นด้วย 

น้ำมันหอม  เด็กสาวถอดเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อหยาบออกทางศีรษะของเดนีแล้ว 

ช่วยพาเธอลงอ่าง  น้ำน้ันร้อนแทบลวกผิว  แต่เดแนริสไม่สะดุ้งสะเทือนหรือ 

ร้องอุทาน  เธอชอบความร้อน  มันทำให้เธอรู้สึกสะอาด  นอกจากนั้นพี่ชาย 

ของเธอมักบอกเธออยู่บ่อย  ๆ  ว่าไม่มีอะไรร้อนเกินไปสำหรับทาร์แกเรียน  

“ตระกูลของเราคือตระกูลมังกร”  เขามักพูด  “ไฟอยู่ในสายเลือดของเรา”

หญิงชราสระผมยาวสีอ่อนจางให้เธอ  ก่อนจะสางผมที่พันกันออก 

อย่างเบามือ  นางทำทุกอย่างเงียบ  ๆ  เด็กสาวขัดหลังขัดเท้าให้เธอและ 

พร่ำบอกว่าเธอโชคดีเพียงไหน  “โดรโกร่ำรวยมากจนแม้แต่ทาสของเขายัง 

สวมปลอกคอทองคำ  มีคนนับแสนร่วมอยู่ในขบวน  คาลาซาร์ ของเขา  และ 

คฤหาสน์ของเขาในวาสดอธรากมีห้องสองร้อยห้องและประตูท่ีทำจากเงินแท้ 

ทั้งบาน”  ยังมีอะไรทำนองนั้นอีกมากมายนัก  คาล  ช่างเป็นชายรูปงาม 

เหลือเกิน  ทั้งตัวสูงใหญ่และดุร้าย  ไร้ความหวาดกลัวในสนามรบ  เป็น 

นักขี่ม้าที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา  และเป็นมือธนูระดับพระกาฬ  เดแนริส 

ไม่พูดอะไร  เธอเข้าใจมาตลอดว่าเธอจะต้องแต่งงานกับวิเซริสเมื่อถึงวัย 

เหมาะสม  เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่พวกทาร์แกเรียนแต่งงานกันเอง 

ในหมู่พี ่น้อง  ตั้งแต่เอกอนผู้พิชิตรับเอาบรรดาน้องสาวของเขาเองเป็น 

เจ้าสาว  สายเลือดอันบริสุทธิ์ต้องได้รับการรักษาไว้  วิเซริสบอกเธอมาเป็น 

พันครั้ง  เลือดของพวกเธอคือเลือดแห่งราชันย์  เลือดทองคำแห่งวาลีเรีย 

โบราณ  เลือดของมังกร  มังกรไม่สมสู่กับสัตว์เดรัจฉานแห่งท้องทุ่งฉันใด  

พวกทาร์แกเรียนก็ไม่ยอมให้เลือดของตนผสมกับชนชั้นต่ำกว่าฉันนั้น  ทว่า 

ตอนนี้วิเซริสมีแผนจะขายเธอให้คนแปลกหน้า  คนป่าเถื่อนไร้อารยธรรม
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เมื่อเธอสะอาดดีแล้ว  ทาสทั้งสองก็ช่วยเธอขึ้นจากน้ำ  เช็ดตัวเธอ 

จนแห้ง  เด็กสาวแปรงผมให้เธอจนแวววาวเหมือนเงินหลอม  ระหว่างที่ 

หญิงชราชโลมตัวเธอด้วยน้ำหอมของดอกไม้เครื่องเทศจากทุ่งดอธราก ี 

นางทาบาง  ๆ  ที่ข้อมือแต่ละข้าง  หลังหู  ยอดอก  และสุดท้าย  เย็นฉ่ำบน 

ริมฝีปากกับตรงหว่างขาของเธอ  พวกนางแต่งตัวให้เธอด้วยชุดบางเบาที่ 

บัณฑิตอิลเลียริโอส่งมาให้  จากนั้นก็สวมเสื้อคลุมผ้าไหมสีพลัมเข้มเพื่อ 

ขับสีม่วงในดวงตา  เด็กสาวสวมรองเท้าแตะเคลือบทองให้ขณะที่หญิงชรา 

สวมศิราภรณ์เข้ากับเรือนผมและสวมกำไลทองประดับแอเมทิสต์รอบข้อมือ  

ท้ายที่สุดคือปลอกคอทองคำเส้นหนาหนักสลักตัวอักษรวาลีเรียโบราณ

“ทีน้ีท่านก็ดูเหมือนเจ้าหญิงแล้ว”  เด็กสาวพูดเสียงลมหายใจขาดห้วง 

เมื่อแต่งตัวให้เธอเสร็จ  เดนีชำเลืองมองเงาตัวเองในกระจกเงินที่อิลเลียริโอ 

มีแก่ใจหามาให้  เจ้าหญิง  เธอคิด  แต่เธอจำได้ว่าเด็กสาวพูดอะไร  คาล 

โดรโกมั่งคั่งร่ำรวยมากจนแม้แต่ทาสของเขายังสวมปลอกคอทองคำ  เธอ 

รู้สึกหนาวเยือกวูบขึ้นมา  ขนลุกซู่บนแขนที่เปลือยเปล่า

พ่ีชายของเธอกำลังรออยู่ในความเย็นสบายของโถงทางเข้า  เขาน่ังอยู่ 

ริมสระและวาดมือไปมาอยู่ในน้ำ  เขาลุกขึ้นเมื่อเธอปรากฏตัวแล้วมองเธอ 

ตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างพินิจพิเคราะห ์ “ยืนตรงนั้น”  เขาบอกเธอ  “หมุนตัว 

ซ ิ ใช ่ ดี  เจ้าดู...”

“งามสง่าดุจราชินี”  บัณฑิตอิลเลียริโอพูดพลางก้าวลอดซุ้มทางเดิน 

ออกมา  เขาเคลื่อนกายด้วยความนุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับชายร่าง 

มหึมาขนาดน้ัน  ช้ันไขมันของเขากระเพ่ือมไปตามการก้าวเดินของเขาใต้เส้ือ 

ผ้าไหมหลวม   ๆ สีเปลวเพลิง  อัญมณีเป็นประกายระยิบระยับอยู่บนน้ิวทุกน้ิว 

และบ่าวของเขาได้ชโลมน้ำมันให้เคราสีเหลืองเป็นแฉกของเขาจนมันวาว 

ราวกับทองคำจริง ๆ  “ขอเทพแห่งแสงสว่างโปรดโปรยพระพรให้ท่านในวัน 

อันแสนเป็นมงคลนี้ด้วยเถิด  เจ้าหญิงเดแนริส”  บัณฑิตพูดขณะมองด ู

มือของเธอ  เขาน้อมศีรษะลง  เผยให้เห็นฟันเกสีเหลืองแวบหนึ่งผ่านเครา 

สีทอง  “นางคือภาพนิมิต  ฝ่าบาท  ภาพนิมิต”  เขาบอกพี่ชายนาง  “โดรโก 
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จะต้องหลงใหล”

“นางผอมเกินไป”  วิเซริสพูด  ผมของเขาซึ่งเป็นสีบลอนด์เงินเช่น 

เดียวกับเธอถูกรวบไว้แน่นที่หลังศีรษะและรัดไว้ด้วยเข็มกลัดกระดูกมังกร  

มันทำให้เขาดูเข้มงวดและย่ิงขับเน้นโครงหน้าท่ีผอมเกร็งของเขา  เขาวางมือ 

ลงบนด้ามดาบที่อิลเลียริโอให้ยืมแล้วพูดว่า  “เจ้าแน่ใจหรือว่าคาลโดรโก 

จะชอบให้ผู้หญิงของมันอายุน้อยเพียงนี้”

“นางมีเลือดออกแล้ว  นางโตพอสำหรับ  คาล  ”  อิลเลียริโอบอกเขา 

มิใช่เป็นครั้งแรก  “ดูนางสิ  ผมสีทองอมเงินนั่น  ตาสีม่วงคู่นั้น...นางคือ 

สายเลือดของวาลีเรียโบราณ  ไม่ต้องสงสัยเลย  ไม่ต้องสงสัยเลย...และเกิด 

มาในตระกูลสูง  เป็นธิดาของราชาองค์เก่า  กนิษฐภคินีขององค์ใหม่  นาง 

ไม่มีทางล้มเหลวที่จะทำให้โดรโกของเราลุ่มหลงแน่”  เมื่อเขาปล่อยมือเธอ  

เดแนริสพบว่าร่างของเธอกำลังสั่นเทา

“คงเป็นอย่างนั้น”  พี่ชายของเธอพูดอย่างคลางแคลงใจ  “ไอ้พวก 

ป่าเถื่อนนั่นยิ่งมีรสนิยมประหลาดพิกลอยู่ด้วย  เด็กผู้ชาย  ม้า  แกะ...”

“จะเป็นการดีที่สุดถ้าท่านไม่พูดเรื่องนั้นกับคาลโดรโก”  อิลเลียริโอ 

ว่า

ประกายความโกรธปรากฏแวบขึ้นในดวงตาสีไลแล็คของพี่ชายเธอ  

“เจ้าเห็นว่าข้าเป็นไอ้โง่หรือไง”

บัณฑิตก้มศีรษะเล็กน้อย  “ข้าเห็นว่าท่านเป็นราชา  พระราชาบางคร้ัง 

ก็ขาดความระมัดระวังแบบสามัญชน  ขอประทานอภัยหากข้าล่วงเกิน”  เขา 

หันไปอีกทางแล้วปรบมือเรียกคนแบกเสลี่ยง

ถนนหนทางของเพนทอสมืดสนิทเมื่อพวกเธอออกเดินทางไปใน 

เสลี่ยงที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงของอิลเลียริโอ  บ่าวรับใช้สองคนออก 

เดินนำหน้าเพื่อให้แสงสว่าง  โดยถือตะเกียงน้ำมันงดงามที่มีบานกระจก 

สีฟ้าอ่อน  ในขณะที่ชายแข็งแรงสิบสองคนแบกคานหามไว้บนบ่า  ข้างใน 

หลังผ้าม่านนั้นอบอุ่นและใกล้ชิด  เดนีได้กลิ่นเหม็นสาบจากผิวเนื้อซีด ๆ  

ของอิลเลียริโอผ่านน้ำหอมหนาของเขา
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พี่ชายของเธอที่นอนกางแขนกางขาหนุนหมอนอยู่ข้าง ๆ  ไม่ได้กลิ่น  

จิตใจของเขาโบยบินไปไกลยังอีกฟากหนึ่งของทะเลแคบ  “พวกเราไม่ 

ต้องการ  คาลาซาร์  ทั้งหมดของมันหรอก”  วิเซริสพูด  นิ้วมือกำลังเล่นกับ 

ด้ามดาบที่ยืมมา  แม้เดนีรู้ว่าเขาไม่เคยใช้ดาบอย่างจริงจังมาก่อนก็ตาม  

“หนึ่งหมื่น  น่าจะเพียงพอ  ข้าสามารถกวาดล้างเจ็ดราชอาณาจักรได้ด้วย 

ผู้แผดเสียงชาวดอธรากีจำนวนหนึ่งหมื่น  อาณาจักรจะลุกฮือขึ้นสู้เพื่อ 

พระราชาโดยชอบธรรม  ไทเรล,  เรดไวน์,  ดาร์รี,  เกรย์จอย  พวกมัน 

ไม่ได้มีความรักให้ไอ้ผู้ช่วงชิงมากไปกว่าที่ข้าม ี ชาวดอร์นิชกำลังพลุ่งพล่าน 

ต้องการแก้แค้นให้เอเลียและลูก  ๆ  ของนาง  และพวกชาวบ้านผู้ต่ำต้อย 

ก็จะอยู่ข้างเรา  พวกมันร่ำร้องหาพระราชาของพวกมัน”  เขามองอิลเลียริโอ 

อย่างกังวล  “เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือ”

“พวกเขาล้วนเป็นประชาชนของท่าน  และต่างกรั็กใคร่ท่านเป็นอยา่ง 

ดี”  บัณฑิตอิลเลียริโอกล่าวอย่างเป็นมิตร  “ตามป้อมท่ัวท้ังอาณาจักร  บุรุษ 

ต่างลักลอบยกแก้วดื่มให้กับสุขภาพของท่าน  ในขณะที่สตรีปักเย็บธง 

มังกรแล้วซ่อนมันไว้  รอคอยวันที่ท่านจะข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไป”  เขา 

ยักไหล่อย่างแรง  “หรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่สายสืบของข้าบอกมา”

เดนีไม่มีสายสืบ  เธอไม่มีทางรู้เลยว่าใครกำลังทำอะไรหรือคิดอย่างไร 

อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลแคบ  แต่เธอไม่ไว้ใจคำหวานของอิลเลียริโอ 

เช่นเดียวกับที่เธอไม่ไว้ใจทุกอย่างเกี่ยวกับอิลเลียริโอ  แม้ว่าพี่ชายของเธอ 

จะกำลังพยักหน้าอย่างกระตือรือร้น  “ข้าจะฆ่าไอ้ผู้ช่วงชิงนั่นด้วยตัวเอง”  

เขาผู้ไม่เคยฆ่าใครมาก่อนลั่นวาจา  “เหมือนกับที่มันฆ่าท่านพี่เรการ์ของข้า  

และไอ้แลนนิสเตอร์ผู้พิฆาตราชาด้วย  สำหรับสิ่งที่มันทำกับบิดาข้า”

“น่ันเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด”  บัณฑิตอิลเลียริโอกล่าว  เดนีสังเกต 

เห็นรอยยิ้มบางเบาที่สุดบนริมฝีปากอิ่มเต็มของเขา  แต่พี่ชายเธอไม่ทัน 

สังเกต  เขากำลังพยักหน้าพลางเลิกผ้าม่านออกและจ้องออกไปในยามราตรี 

เดนีรู้ว่าเขากำลังต่อสู้ในศึกแม่น้ำสามง่ามอีกครั้ง

คฤหาสน์เก้าหอคอยของคาลโดรโกต้ังอยู่ริมน้ำในอ่าว  กำแพงอิฐสูง 
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ของมันมีเถาไอวีสีอ่อนข้ึนปกคลุม  อิลเลียริโอบอกพวกเธอว่ามันถูกมอบให้ 

คาล โดยเหล่าบัณฑิตแห่งเพนทอส  พวกเมืองอิสระทั้งหลายมักใจกว้างกับ 

จ้าวบนหลังม้าเสมอ  “ไม่ใช่ว่าเรากลัวพวกป่าเถื่อนนี่หรอกนะ”  อิลเลียริโอ 

มักอธิบายพร้อมรอยยิ้ม  “เทพแห่งแสงสว่างสามารถปกป้องกำแพงเมือง 

ของเราจากพวกดอธรากีได้เป็นล้าน  หรืออย่างน้อยก็ตามที่พวกนักบวช 

แดงสัญญา...แต่จะเสี่ยงไปเพื่ออะไรในเมื่อมิตรภาพของพวกมันราคาถูก 

เหลือเกิน”

เสล่ียงของพวกเธอหยุดลงตรงประตูทางเข้า  หน่ึงในคนยามกระชาก 

ม่านออกอย่างแรง  เขามีผิวสีทองแดงและตาเรียวยาวสีเข้มแบบดอธรากี  

แต่ใบหน้าของเขาไม่มีขนสักเส้น  เขาสวมหมวกสำริดติดเดือยแหลมของ 

พวกผู้ไร้มลทิน  และมองพวกเธออย่างเย็นชา  บัณฑิตอิลเลียริโอคำราม 

เสียงกระด้างใส่เขาในภาษาดอธรากี  คนยามตอบด้วยน้ำเสียงแบบเดียวกัน 

แล้วโบกมือให้พวกเธอผ่านประตูเข้าไป

เดนีสังเกตว่าพี่ชายเธอกำด้ามดาบที่ยืมมาไว้แน่น  เขาดูแทบจะ 

หวาดกลัวพอ ๆ  กับท่ีเธอรู้สึก  “ไอ้ขันทีไร้ยางอาย”  วิเซริสบ่นพึมพำระหว่าง 

ที่เสลี่ยงเอียงวูบขึ้นไปยังคฤหาสน์

คำพูดของบัณฑิตอิลเลียริโอเป็นด่ังน้ำผ้ึง  “บุคคลสำคัญมากมายจะ 

อยู่ที่งานเลี้ยงในคืนนี้  บุคคลเช่นนี้ย่อมมีศัตรู  คาล ต้องปกป้องแขกเหรื่อ 

ของเขา  ท่านเองเป็นคนสำคัญในหมู่คนเหล่าน้ัน  ฝ่าบาท  ไม่ต้องสงสัยเลย 

ว่าผู้ช่วงชิงจะจ่ายอย่างงามสำหรับศีรษะของท่าน”

“อ๋อ  ใช่”  วิเซริสพูดเสียงเหี้ยม  “มันได้พยายามแล้ว  อิลเลียริโอ  

ข้าสาบานกับเจ้าได้  มือมีดรับจ้างของมันติดตามพวกข้าไปทุกหนทุกแห่ง  ข้า 

เป็นมังกรตัวสุดท้าย  และมันจะนอนหลับไม่สนิทระหว่างที่ข้ายังมีชีวิตอยู่”

เสล่ียงชะลอความเร็วลงและหยุด  ม่านถูกเปิดออก  และทาสคนหน่ึง 

เสนอมือช่วยเดแนริสออกจากเสลี่ยง  เธอสังเกตว่าปลอกคอของเขาเป็น 

สำริดธรรมดาทั่วไป  พี่ชายของเธอตามมา  มือข้างหนึ่งยังคงกำด้ามดาบ 

ไว้แน่น  ต้องใช้ผู้ชายแข็งแรงสองคนเพื่อช่วยประคองบัณฑิตอิลเลียริโอ 
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ให้ลุกขึ้นยืน

อากาศภายในคฤหาสน์อบอวลด้วยกลิ ่นเครื ่องเทศ   พินช์ไฟร์  

มะนาวหวาน  และอบเชย  มีผู้พาพวกเธอเดินผ่านโถงทางเข้า  ซึ่งมีภาพ 

โมเสกกระจกหลากสีบอกเล่าเรื่องราวการล่มสลายของวาลีเรีย  น้ำมันเผา 

ไหม้อยู่ในตะเกียงเหล็กสีดำตามผนัง  ที่ใต้ซุ้มหินโค้งรูปใบไม้พันกระหวัด 

มีขันทีคนหนึ่งกำลังขับร้องถึงการมาของพวกเธอ  “วิเซริสแห่งตระกูลทาร์- 

แกเรียน  บุคคลที่สามที่ใช้นามนี้”  เขาร้องด้วยเสียงสูงหวาน  “ราชาของ 

ชาวแอนดัล  ชาวรอยนาร์  และปฐมบุรุษ  ลอร์ดแห่งเจ็ดราชอาณาจักร 

และผู้พิทักษ์อาณาจักร  กนิษฐภคินีของพระองค์  เดแนริส  ธิดาแห่งวายุ  

เจ้าหญิงแห่งดราก้อนสโตนดราก้อนสโตน  เจ้าบ้านอันทรงเกียรติของพระองค์  อิลเลียริโอ  

โมพาทิส  บัณฑิตแห่งเมืองอิสระเพนทอส”

พวกเธอก้าวผ่านขันทีคนนั้นเข้าสู่ลานบ้านที่มีเสารายล้อมและมีเถา 

ไอวีสีอ่อนขึ้นปกคลุม  แสงจันทร์แต่งแต้มใบไม้ด้วยเฉดสีของกระดูกและ 

เงิน  ขณะท่ีบรรดาแขกเหร่ือเคล่ือนกายไปมาอยู่ท่ามกลาง  แขกจำนวนมาก 

เป็นจ้าวบนหลังม้าชาวดอธรากี  บุรุษร่างใหญ่ผิวสีน้ำตาลแดง  รัดหนวดเครา 

ท่ีห้อยย้อยด้วยห่วงโลหะ  เส้นผมสีดำชโลมน้ำมัน  ถักเปีย  และห้อยกระด่ิง 

เอาไว้  อย่างไรก็ดี  ท่ามกลางพวกเขายังมีชาวบราวอสกับนักดาบรับจ้างจาก 

เพนทอส  มีร์  และไทรอช  เคล่ือนไหวไปมาปะปนอยู่  มีนักบวชแดงผู้อ้วน 

ยิ่งกว่าอิลเลียริโอ  มีชายขนดกจากเมืองท่าอิบเบ็น  อีกทั้งบรรดาขุนนาง 

จากเกาะฤดูร้อนผู้มีผิวดำราวไม้มะเกลือ  เดแนริสมองดูพวกเขาด้วยความ 

อัศจรรย์ใจ...แล้วตระหนักข้ึนพร้อมกับสะดุ้งด้วยความหวาดกลัวว่าเธอเป็น 

ผู้หญิงเพียงคนเดียวในที่นั้น 

อิลเลียริโอกระซิบบอกพวกเธอ  “สามคนนั้นเป็นนักรบโลหิตของ 

โดรโก”  เขาพูด  “และข้างเสาน่ันคือคาลโมโรกับลูกชายโรโกโร  ชายท่ีมีเครา 

สีเขียวคือน้องชายของเจ้าผู้ครองนครแห่งไทรอช  และชายที่อยู่ข้างหลังเขา 

นั่นคือเซอร์จอราห์  มอร์มอนต์”

ชื่อสุดท้ายสะดุดใจเดแนริส  “อัศวินหรือ”
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“ไม่น้อยไปกว่านั้น”  อิลเลียริโอยิ้มผ่านเคราของเขา  “ผ่านการเจิม 

น้ำมันทั้งเจ็ดโดยท่านสังฆราชเองเลยทีเดียว”

“เขามาทำอะไรที่นี่”  เธอโพล่งออกมา

“ผู้ช่วงชิงต้องการศีรษะของเขา”  อิลเลียริโอบอกพวกเธอ  “เรื่อง 

สบประมาทไร้สาระนิดหน่อยน่ะ  เขาขายพวกลักลอบล่าสัตว์ให้กับพ่อค้าทาส 

ชาวไทรอชแทนที่จะมอบตัวพวกนั้นให้หน่วยพิทักษ์ราตร ี กฎหมายไร้สาระ 

บุรุษควรมีสิทธิ์ทำกับสิ่งของของตนได้ตามใจชอบสิ”

“ข้าอยากคุยกับเซอร์จอราห์ก่อนที่คืนนี้จะจบลง”  พี่ชายของเธอพูด  

เดนีพบว่าตัวเองกำลังมองอัศวินผู้นั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น  เขาเป็น 

ชายอาวุโสแล้ว  อายุเกินสี่สิบและศีรษะเริ่มล้าน  แต่ยังคงแข็งแรงกระฉับ- 

กระเฉง  แทนที่จะสวมผ้าไหมและผ้าฝ้าย  เขากลับสวมชุดขนสัตว์และ 

หนังสัตว ์ เสื้อของเขาสีเขียวเข้ม  ปักรูปหมีดำยืนสองขา

เธอยังคงมองชายแปลกประหลาดผู้มาจากมาตุภูมิที่เธอไม่เคยรู้จัก 

เมื่อบัณฑิตอิลเลียริโอวางมือชื้น  ๆ  ของเขาลงบนบ่าเปลือยเปล่าของเธอ  

“ตรงนั้น  เจ้าหญิงผู้น่ารัก”  เขากระซิบ  “นั่นไงล่ะท่าน คาล”

เดนีอยากหนีไปซ่อนตัว  แต่พี่ชายกำลังมองเธออยู่  และหากเธอ 

ทำให้เขาไม่พอใจ  เธอรู้ว่าเธอจะปลุกมังกรข้ึนมา  เธอหันไปมองชายท่ีวิเซริส 

หวังว่าจะขอเธอแต่งงานก่อนที่ค่ำคืนนี้จะจบลงอย่างกังวลใจ

ทาสสาวคนน้ันไม่ได้พูดผิดไปสักเท่าไหร่  เธอคิด  คาลโดรโกสูงกว่า 

ชายที่สูงที่สุดในห้องนั้นถึงหนึ่งช่วงศีรษะ  แต่ด้วยวิธีใดก็ตามเขามีฝีเท้า 

ที่เบาว่องไวและงามสง่าราวกับเสือดำในสวนสัตว์ป่าของอิลเลียริโอ  เขาอายุ 

น้อยกว่าที่เธอคิด  ไม่เกินสามสิบ  ผิวของเขาเป็นสีทองแดงขัดเงา  เครา 

หนาของเขารัดไว้ด้วยห่วงทองและสำริด

“ข้าต้องไปแสดงความคารวะ”  บัณฑิตอิลเลียริโอพูด  “รอที่นี่  ข้า 

จะพาเขามาหาท่าน”

พี่ชายเธอคว้าแขนเธอไว้ระหว่างที่อิลเลียริโอเดินส่ายร่างไปหา  คาล 

นิ้วมือเขาบีบแรงจนเธอรู้สึกเจ็บ  “เจ้าเห็นผมเปียของมันไหม  น้องสาว 
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ที่น่ารัก”

เปียของโดรโกสีดำขลับราวกับเที่ยงคืน  ชโลมน้ำมันหอมจนเยิ้ม  

ห้อยกระด่ิงเล็ก ๆ  ท่ีส่งเสียงเบา ๆ ยามเขาเคล่ือนไหว  ปลายผมห้อยยาวเลย 

เข็มขัดไปมาก  ห้อยต่ำกว่าสะโพกเขาเสียด้วยซ้ำ  ปลายของมันปัดหลังต้นขา 

ไปมา

“เห็นไหมว่ามันยาวแค่ไหน”  วิเซริสพูด  “ยามท่ีพวกดอธรากีพ่ายแพ้ 

ในการรบ  พวกมันจะตัดผมเปียออกด้วยความอับอาย  เพื่อให้โลกได้รับรู ้

ความละอายของพวกมัน  คาลโดรโกไม่เคยแพ้การต่อสู้เลย  เขาคือเอกอน  

จ้าวแห่งมังกร  กลับชาติมาเกิดอีกครั้ง  และเจ้าจะได้เป็นราชินีของมัน” 

เดนีมองคาลโดรโก  ใบหน้าของเขากระด้างและโหดร้าย  ดวงตา 

เย็นชาและสีเข้มเหมือนนิล  พี่ชายทำให้เธอเจ็บบ้างเป็นบางครั้งเวลาที่เธอ 

ปลุกมังกรขึ้นมา  แต่เขาไม่ได้ทำให้เธอหวาดกลัวเหมือนอย่างที่ชายคนนี ้

ทำให้เธอกลัว  “ข้าไม่อยากเป็นราชินีของเขา”  เธอได้ยินเสียงตัวเธอเองพูด 

อ่อนเบา  “ได้โปรดเถิด  ได้โปรด  วิเซริส  ข้าไม่อยาก  ข้าอยากกลับบ้าน” 

“บ้านรึ”  เขายังคงพูดเสียงเบาเข้าไว้แต่เธอได้ยินแววโกรธเกรี้ยว 

ในน้ำเสียง  “เราจะกลับบ้านได้อย่างไร  น้องสาวที่รัก  พวกมันแย่งชิง 

บ้านของเราไป!”  เขาดึงเธอเข้าไปในหลืบเงาให้พ้นสายตา  นิ้วของเขาจิกลง 

ในผิวของเธอ  “เราจะกลับบ้านได้อย่างไร”  เขาถามย้ำ  เขากำลังพูดถึง 

คิงส์แลนดิ้ง  ดราก้อนสโตน  และดินแดนทั้งหมดที่พวกเธอสูญเสียไป 

แต่เดนีหมายถึงเพียงห้องของพวกเธอในคฤหาสน์ของอิลเลียริโอ  

จริงอยู่มันไม่ใช่บ้านท่ีแท้จริง  แต่ก็เป็นบ้านเพียงแห่งเดียวท่ีพวกเธอมี  ทว่า 

พี่ชายเธอไม่อยากได้ยินอย่างนั้น  ที่นั่นไม่ใช่บ้านสำหรับเขา  แม้แต่บ้าน 

หลังใหญ่ท่ีมีประตูสีแดงหลังน้ันก็ไม่ใช่บ้านสำหรับเขา  น้ิวของเขาจิกลึกลงไป 

ในแขนของเธอเพื่อเรียกร้องคำตอบ  “ข้าไม่รู้...”  เธอเอ่ยขึ้นในที่สุดด้วย 

น้ำเสียงแตกพร่า  น้ำตาเอ่อคลอ

“ข้ารู้”  เขาพูดเสียงห้วน  “เราจะกลับบ้านกับกองทัพ  น้องสาวที่รัก 

กับกองทัพของคาลโดรโก  นั่นคือวิธีที ่เราจะกลับบ้าน  และถ้าเจ้าต้อง 
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แต่งงานกับมันและนอนกับมันเพื่อสิ่งนั้น  เจ้าก็จะทำ”  เขายิ้มให้เธอ  “ข้า 

จะยอมให้  คาลาซาร์  ทั้งหมดของมันนอนกับเจ้าหากจำเป็น  น้องสาวที่รัก 

ผู้ชายทั้งสี่หมื่นคนนั่นเลย  รวมทั้งม้าของพวกนั้นด้วยหากมันจะทำให้ข้าได้ 

กองทัพมา  จงขอบคุณเถอะที่มันแค่โดรโกคนเดียวเท่านั้น  ในไม่ช้าเจ้าอาจ 

เรียนรู้ที่จะชอบมันก็ได้  ทีนี้เช็ดน้ำตาเสีย  อิลเลียริโอกำลังพามันมาแล้ว  

และมันจะต้อง ไม่  เห็นเจ้าร้องไห้”

เดนีหันไปแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องจริง  บัณฑิตอิลเลียริโอกำลังยิ้มแย้ม 

พินอบพิเทาเต็มที่ขณะนำทางคาลโดรโกมายังที่ที่พวกเธอยืนอยู่  เธอเช็ด 

น้ำตาที่ยังไม่ร่วงลงมาด้วยหลังมือ

“ยิ้มสิ”  วิเซริสกระซิบอย่างร้อนรน  มือของเขาตกลงไปอยู่ที่ด้าม 

ดาบ  “แล้วยืดตัวให้ตรง  ให้มันเห็นว่าเจ้ามีหน้าอก  ทวยเทพทรงทราบว่า 

แค่นี้เจ้าก็มีน้อยพออยู่แล้ว”

เดแนริสยิ้ม  แล้วยืนยืดตัวตรง


