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บทนํา

อากาศวันนั้นทึมเทาและหนาวยะเยือกและพวกสุนัขก็ไม่ยอมดมกลิ่น

นางหมาสีดำาตัวใหญ่สูดจมูกหนึ่งทีที่รอยตีนหมีก่อนจะถอยหลังและวิ่งหาง
ซุกหว่างขากลับไปหาฝูงซึ่งขดตัวอยู่ด้วยกันอย่างทุกข์ทนริมฝั่งแม่น้ำาขณะที่สาย
ลมบาดเนื้อเช็ตต์ก็รู้สึกถึงสายลมเช่นกันมันแทงทะลุชั้นหนังเคี่ยวและผ้าขน
สัตว์สีดำาที่เขาสวมอากาศหนาวเกินไปสำาหรับทั้งคนและสัตว์แต่พวกเขาก็อยู่ที่
นี่แล้วเขาเบะปากและเกือบรู้สึกได้ถึงฝีพุพองที่ปกคลุมแก้มและคอของเขาที่
กลายเป็นสีแดงและรู้สึกโกรธข้าควรจะได้ปลอดภัยอยู่ที่ผากำาแพงดูแลฝูงเร
เวนบ้าๆพวกนั้นและก่อไฟให้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่าเพราะเจ้าลูกนอกสมรส
จอนสโนว์คนเดียวที่ชิงตำาแหน่งนั้นไปจากเขาจอนกับเพื่อนตัวอ้วนแซมทาร์
ลีเป็นความผิดของพวกนั้นที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่หนาวแทบแข็งตายกับฝูงหมาล่า
เนื้ออยู่กลางป่าผีสิงเช่นนี้

“เจ็ดนรกเอ๊ย”เขากระชากเชือกล่ามอย่างแรงเพื่อดึงความสนใจจากพวก
สุนัข“แกะรอยเข้าไอ้หมาเฮงซวยนั่นรอยตีนหมีนะพวกแกอยากกินเนื้อหรือ
เปล่าหาให้เจอ!”แต่ฝูงหมาล่าเนื้อกลับยิ่งซุกตัวแน่นขึ้นและส่งเสียงโหยหวน
เช็ตต์ตวัดแส้สั้นๆเหนือหัวพวกมันและนางหมาสีดำาก็คำารามใส่เขา“เนื้อหมา
ก็คงอร่อยไม่แพ้เนื้อหมี”เขาเตือนมันลมหายใจจากทุกคำาพูดของเขากลายเป็น
น้ำาแข็ง
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ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องยืนกอดอกโดยซุกมือทั้งสองใต้รักแร้เขาสวมถุง
มือขนสัตว์สีดำาแต่ก็บ่นไม่หยุดว่านิ้วของเขาเย็นจนแข็ง“มันหนาวเกินกว่าจะ
ออกล่า”เขาบอก“ช่างหมีตัวนี้เถอะมันไม่คุ้มให้เราหนาวตายหรอก”

“เรากลับมือเปล่าไม่ได้ลาร์ก”พอลตัวจ้อยพึมพำาผ่านหนวดเคราสีน้ำาตาล
ที่ปกคลุมใบหน้าส่วนใหญ่ของเขา“ลอร์ดผู้บัญชาการต้องไม่ชอบแน่”มีน้ำาแข็ง
อยู่ใต้จมูกบี้ๆของชายร่างใหญ่ตรงที่น้ำามูกของเขากลายเป็นน้ำาแข็งมือใหญ่
เทอะทะที่สวมถุงมือขนเฟอร์หนากำาด้ามหอกไว้แน่น

“ช่างหัวหมีเฒ่านั่นด้วย”ชาวเกาะสามพี่น้องบอกเขาเป็นชายร่างผอมที่มี
เครื่องหน้าคมและมีตาหลุกหลิก“ยังไงมอร์มอนต์ก็จะตายก่อนฟ้าสางอยู่แล้ว
จำาไม่ได้รึใครจะไปใส่ใจว่าเขาชอบอะไร”

พอลตัวจ้อยกะพริบตาเล็กๆสีดำาบางทีหมอนั่นอาจลืมไปแล้วเช็ตต์คิด
เขาโง่เง่าพอจะลืมได้เกือบทุกอย่างนั่นละ“ทำาไมเราต้องฆ่าหมีเฒ่าด้วยเราก็แค่
หนีไปโดยไม่ยุ่งกับเขาไม่ได้หรือ”

“เจ้าคิดว่าเขาจะปล่อยเราไปเรอะ”ลาร์กถาม“เขาจะตามล่าเราเจ้าอยาก
ถูกล่าหรือไงไอ้หัวขี้เลื่อย”

“ไม่”พอลตัวจ้อยตอบ“ข้าไม่อยากถูกล่าไม่เลย”

“งั้นเจ้าจะฆ่าเขาไหมล่ะ”ลาร์กถาม

“ฆ่า”ชายร่างใหญ่กระแทกปลายหอกกับตลิ่งที่จับตัวเป็นน้ำาแข็ง“ข้าจะฆ่า
เขาไม่ควรตามล่าเรา”

ชาวเกาะสามพี่น้องเอามือออกจากรักแร้และหันมาหาเช็ตต์“เราต้องฆ่าพวก
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะข้าว่า”

เช็ตต์เบื่อหน่ายที่จะฟังเรื่องนี้เต็มที“เราพูดเรื่องนี้จบแล้วหมีเฒ่าตายแล้วก็
เบลนจากชาโดว์ทาวเวอร์กรับบ์สกับเอธันที่โชคร้ายจับสลากต้องเข้าเวรพิทักษ์
พอดีไดเวนกับแบนเนนที่แกะรอยเก่งกับเซอร์หมูอ้วนที่เป็นคนดูแลนกเรเวน
แค่นั้นเราจะฆ่าพวกเขาเงียบๆตอนพวกเขาหลับถ้ามีเสียงร้องแม้แต่แอะ
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เดียวเราเสร็จแน่เสร็จหมดทุกคน”ฝีพุพองของเขาแดงด้วยโทสะ“ทำางาน
ของเจ้าและดูให้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าทำางานของพวกเขาส่วนพอลพยายามจำา
ไว้ด้วยนะว่าตอนเวรสามไม่ใช่เวรสอง”

“เวรสาม”ชายร่างใหญ่เอ่ยผ่านหนวดเคราและน้ำามูกที่แข็งเป็นน้ำาแข็ง“ข้า
กับตีนแมวข้าจำาได้เช็ตต์”

คืนนี้เป็นคืนเดือนดับและพวกเขาได้สลับเวรพิทักษ์เพื่อให้คนของพวกเขา
แปดคนยืนเฝ้าระวังกับอีกสองคนดูแลม้าไม่มีเวลาไหนเหมาะเท่านี้อีกแล้ว
นอกจากนี้พวกคนเถื่อนอาจเล่นงานพวกเขาวันใดวันหนึ่งก็ได้เช็ตต์ต้องการไป
ให้ไกลจากที่นี่ก่อนเกิดเรื่องนั้นเขาตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไป

พี่น้องร่วมสาบานสามร้อยคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีได้ขี่ม้าขึ้นเหนือสอง
ร้อยจากคาสเซิลแบล็กและอีกหนึ่งร้อยจากชาโดว์ทาวเวอร์เป็นกองกำาลังลาด
ตระเวนที่ใหญ่ที่สุดในความทรงจำาของผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือเกือบหนึ่งในสามของ
หน่วยพิทักษ์ราตรีพวกเขาต้องการตามหาเบนสตาร์ค,เซอร์เวย์มาร์รอยซ์
และนักลาดตระเวนคนอื่นที่หายตัวไปและค้นหาว่าทำาไมพวกคนเถื่อนจึงละทิ้ง
หมู่บ้านแต่พวกเขาไม่ได้ร่องรอยของสตาร์คกับรอยซ์มากไปกว่าตอนออกจาก
ผากำาแพงแต่พวกเขารู้ว่าคนเถื่อนหายไปไหนหมดพวกนั้นหนีขึ้นสู่บริเวณที่สูง
อันเหน็บหนาวของเทือกเขาเขี้ยวน้ำาแข็งที่แสนทุรกันดารเชิญพวกนั้นสุมหัวกัน
อยู่ที่นั่นจนโลกสลายและเช็ตต์ก็จะไม่สนใจเลย

แต่ไม่หรอกพวกคนเถื่อนกำาลังจะลงมาตามแม่น้ำาธารน้ำานม

เช็ตต์เหลือบตาขึ้นและเห็นมันอยู่ที่นั่นตลิ่งหินของแม่น้ำาปกคลุมด้วยหิมะ
ลำาน้ำาสีน้ำานมจางๆรินไหลไม่สิ้นสุดลงมาจากยอดเขาเขี้ยวน้ำาแข็งและตอน
นี้มานซ์เรย์เดอร์กับพวกคนเถื่อนกำาลังหลั่งไหลมาในทิศทางเดียวกันธอเรน
สมอลวู้ดกลับมาอย่างตื่นตระหนกเมื่อสามวันก่อนขณะที่เขาเข้าไปรายงาน
ผลการสอดแนมต่อหมีเฒ่าคนของเขาเคดจ์วิตอายก็เล่าให้พวกที่เหลือฟัง
ว่า“พวกมันยังอยู่แถวเชิงเนินแต่พวกมันกำาลังมา”เคดจ์บอกพลางเอามืออัง
ไออุ่นจากไฟ“ฮาร์มาหัวหมาคุมกองหน้านังหมาหน้าปรุนั่นโกดี้แอบเข้าไปใน
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ค่ายของนางและเห็นนางอยู่ข้างกองไฟไอ้โง่ทัมเบอร์จอนอยากยิงธนูใส่นางแต่
สมอลวู้ดมีสมองกว่า”

เช็ตต์ถ่มน้ำาลาย“พวกนั้นมีกันเท่าไรเจ้าบอกได้ไหม”

“เยอะแยะมากมายสองหมื่นสามหมื่นเราไม่ได้อยู่นับหรอกฮาร์มามีคนอยู่
ห้าร้อยในกองหน้าทุกคนขี่ม้า”

พวกที่อยู่รอบกองไฟสบตากันอย่างไม่สบายใจแค่เห็นคนเถื่อนสักโหลขี่ม้าก็
ถือเป็นเรื่องยากแล้วแต่นี่ห้าร้อย...

“สมอลวู้ดส่งข้ากับแบนเนนอ้อมกองหน้าไปแอบดูขบวนหลัก”เคดจ์เล่า
ต่อ“มันยาวไม่สิ้นสุดเลยพวกมันเคลื่อนตัวช้าเหมือนแม่น้ำาที่เป็นน้ำาแข็งวัน
ละสี่ห้าไมล์แต่พวกมันดูเหมือนไม่คิดจะกลับหมู่บ้านอีกแล้วคนกว่าครึ่งเป็นผู้
หญิงและเด็กแถมยังต้อนสัตว์มาด้วยทั้งแพะแกะและแม้กระทั่งออร็อคส์ที่
ลากเลื่อนบรรทุกขนสัตว์เป็นมัดๆกับเนื้อเป็นซีกๆกรงไก่เครื่องปั่นเนยและ
เครื่องปั่นด้ายข้าวของประดามีทั้งหมดทั้งลาทั้งม้าบรรทุกกันจนหลังแทบหัก
พวกผู้หญิงก็เหมือนกัน”

“พวกมันเลาะธารน้ำานมมากันงั้นเรอะ”ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องถาม

“ก็ข้าพูดแบบนั้นไม่ใช่หรือไง”

ลำาธารน้ำานมจะพาคนเถื่อนผ่านกำาปั้นแห่งปฐมบุรุษหรือป้อมวงแหวน
โบราณที่หน่วยพิทักษ์ราตรีตั้งค่ายพักคนที่มีสมองแม้เพียงน้อยนิดย่อมเห็นว่า
ถึงเวลารื้อค่ายและถอยกลับผากำาแพงแล้วแม้หมีเฒ่าจะเสริมความแข็งแกร่ง
ของกำาปั้นด้วยเหล็กแหลมหลุมพรางและขวากแต่ทั้งหมดไม่มีทางต้านทาน
ทัพใหญ่ขนาดนั้นได้ขืนรั้งรออยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาจะถูกล้อมและพ่ายแพ้

และธอเรนสมอลวู้ดก็อยากโจมตีดอนเนลฮิลล์หน้าหวานเป็นอัศวิน
ฝึกหัดของเซอร์มัลลาดอร์ล็อกเมื่อคืนก่อนสมอลวู้ดไปที่กระโจมของล็อก
เซอร์มัลลาดอร์มีความคิดเหมือนเซอร์ออตทินไวเธอร์สผู้เฒ่าคือถอยกลับผา
กำาแพงแต่สมอลวู้ดอยากโน้มน้าวให้เขาทำาตรงข้าม“พระราชานอกผากำาแพง
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ผู้นี้ไม่มีวันคาดว่าจะเจอเราขึ้นเหนือมาไกลขนาดนี้แน่”ดอนเนลหน้าหวาน
รายงานคำาพูดของเขา“และทัพใหญ่โตของเขาก็เป็นแค่กลุ่มคนงุ่มง่ามมีแต่
พวกไร้ประโยชน์ที่ไม่รู้ว่าจะจับดาบด้านไหนด้วยซ้ำาแค่โดนซัดทีเดียวพวกมันก็
กลัวหัวหดร้องโหยหวนไม่เป็นท่ากลับกระท่อมไปอีกห้าสิบปีแล้ว”

สามร้อยต่อสามหมื่นเช็ตต์เรียกมันว่าความบ้าคลั่งอย่างสิ้นเชิงและสิ่งที่บ้า
ยิ่งกว่านั้นก็คือเซอร์มัลลาดอร์เชื่อและทั้งคู่กำาลังจะช่วยกันกล่อมหมีเฒ่า“ขืน
รอนานเกินไปเราอาจเสียโอกาสไม่มีวันมาถึงอีก”สมอลวู้ดบอกทุกคนที่ฟัง
เซอร์ออตทินไวเธอร์สแย้งว่า“เราคือโล่ที่ปกป้องอาณาจักรของมนุษย์

เราไม่โยนโล่ทิ้งถ้าไม่มีเหตุผลอันดี”แต่ธอเรนสมอลวู้ดโต้ว่า“ในการต่อสู้
ด้วยดาบการป้องกันตัวที่แน่นอนที่สุดคือการฟันดาบอย่างเร็วจนฆ่าศัตรูไม่ใช่
การหดตัวซ่อนหลังโล่”

แต่ทั้งสมอลวู้ดและไวเธอร์สไม่มีอำานาจบัญชาการลอร์ดผู้บัญชาการ
มอร์มอนต์ต่างหากที่มีและมอร์มอนต์ก็รอกองสอดแนมอื่นๆรอจาร์แมน
บัคเวลกับพวกที่ไต่บันไดยักษ์และรอโควรินครึ่งมือกับจอนสโนว์ที่ไปสืบข่าว
แถวช่องเขาโหยหวนแต่บัคเวลกับครึ่งมือยังไม่กลับมาเสียทีน่าจะตายไปแล้ว
เช็ตต์วาดภาพจอนสโนว์นอนตัวเขียวและแข็งทื่ออยู่บนยอดเขาอ้างว้างหนาว
เหน็บที่ไหนสักแห่งโดยมีหอกของคนเถื่อนปักบั้นท้ายความคิดนั้นทำาให้เขายิ้ม
ได้หวังว่าพวกนั้นจะฆ่าหมาป่าบ้าของหมอนั่นด้วย

“ที่นี่ไม่มีหมี”เขาตัดสินใจปุบปับ“มีแค่รอยเท้าเก่าๆเท่านั้นเองกลับไป
ที่กำาปั้นกันเถอะ”พวกสุนัขแทบจะลากเขาจนตัวลอยด้วยกระตือรือร้นที่จะ
กลับพอๆกับเขาพวกมันคงคิดว่าจะได้กินอาหารเช็ตต์ต้องหัวร่อออกมาเขา
ให้พวกมันอดอาหารมาสามวันแล้วเพื่อให้พวกมันหงุดหงิดหิวโหยคืนนี้ก่อน
จะเร้นกายเข้าสู่ความมืดเขาจะปล่อยพวกมันตามแนวผูกม้าหลังจากดอนเนล
ฮิลล์หน้าหวานกับคาร์ลตีนแปตัดเชือกล่ามแล้วพวกเขาจะเจอเหล่าหมา
ล่าเนื้อที่แยกเขี้ยวคำารามกับม้าที่ตื่นตระหนกวิ่งพล่านทั่วกำาปั้นลุยฝ่ากองไฟ
กระโจนจากปราการวงแหวนและเหยียบย่ำากระโจมที่พักท่ามกลางความสับสน
อลหม่านนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าใครจะสังเกตเห็นว่าพี่น้องสิบสี่คน
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หายตัวไป

ลาร์กอยากพาคนเข้ามาสองเท่าของจำานวนนั้นแต่จะคาดหวังอะไรได้
จากชาวเกาะสามพี่น้องผู้โง่เขลาและตัวเหม็นกลิ่นคาวปลาเล่าเกิดเรื่อง
แพร่งพรายออกไปมีหวังโดนยิงหัวโดยไม่ทันรู้ตัวไม่ละสิบสี่เป็นจำานวนที่ดี
มากพอจะลงมือทำาสิ่งจำาเป็นแต่ไม่มากเกินไปจนเก็บความลับไม่อยู่เช็ตต์เป็น
ผู้เลือกสมาชิกส่วนใหญ่ด้วยตัวเองพอลตัวจ้อยเป็นหนึ่งในคนของเขาชาย
ที่แข็งแกร่งที่สุดในผากำาแพงแม้จะช้าเชื่องกว่าหอยทากตายก็ตามมีอยู่ครั้ง
หนึ่งที่เขาทำาให้คนเถื่อนคนหนึ่งถึงกับหลังหักด้วยการกอดรัดอย่างแรงพวก
เขามีเดิร์ก๑ด้วยหมอนี่ได้ชื่อตามอาวุธโปรดที่ใช้และยังมีชายผมเทาร่างเล็กที่
บรรดาพี่น้องเรียกว่าตีนแมวซึ่งเคยข่มขืนหญิงร่วมร้อยสมัยยังหนุ่มและชอบ
คุยโวว่าพวกนางไม่มีใครสักคนที่เห็นหรือได้ยินเสียงเขาจนกระทั่งเขาสอดใส่เข้า
ไปในร่างกายแล้ว

เช็ตต์เป็นคนวางแผนเขาฉลาดทำางานรับใช้เมสเตอร์เอมอนผู้เฒ่ามาสี่ปีเต็ม
ก่อนที่เจ้าลูกนอกสมรสจอนสโนว์จะเขี่ยเขาออกไปเพื่อให้งานของเขาตก
เป็นของเจ้าหมูอ้วนเพื่อนของมันตอนลงมือฆ่าแซมทาร์ลีคืนนี้เขาตั้งใจจะ
กระซิบว่า“ฝากความรักไปถึงลอร์ดสโนว์ด้วย”ที่หูหมอนั่นก่อนเชือดคอเซอร์
หมูอ้วนให้เลือดไหลปุดๆผ่านชั้นไขมันออกมาเช็ตต์คุ้นกับนกเรเวนดีเขาจึง
จะไม่มีปัญหากับพวกมันไม่มากไปกว่าทาร์ลีแค่แตะมีดหนึ่งทีเจ้าคนขลาดนั่น
ก็คงฉี่ราดกางเกงและพร่ำาวอนขอชีวิตให้มันขอไปไม่มีประโยชน์หรอกหลัง
กรีดคอหอยหมอนั่นแล้วเขาจะเปิดกรงไล่พวกนกไปเสียเพื่อไม่ให้มีสารส่งไป
ถึงผากำาแพงได้ตีนแมวกับพอลตัวจ้อยจะฆ่าหมีเฒ่าเดิร์กจะจัดการเบลนและ
ลาร์กกับพวกลูกพี่ลูกน้องจะปิดปากแบนเนนกับไดเวนผู้เฒ่าเพื่อไม่ให้สองคน
นั่นแกะรอยพวกเขาได้พวกเขาสะสมเสบียงมาปักษ์หนึ่งแล้วและดอนเนล
หน้าหวานกับคาร์ลตีนแปจะเตรียมม้าไว้ให้พร้อมเมื่อมอร์มอนต์ตายอำานาจ
บัญชาการจะตกเป็นของเซอร์ออตทินไวเธอร์สชายชราผู้ไร้น้ำายาเขาจะวิ่ง
หน้าตั้งกลับผากำาแพงก่อนพระอาทิตย์ตกและจะไม่ยอมส่งคนออกตามเราให้
เปลืองเปล่าด้วย
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พวกสุนัขลากเขาขณะที่พวกเขาเดินผ่านดงไม้เช็ตต์เห็นกำาปั้นโผล่พ้นสีเขียว
ของป่าขึ้นมาอากาศวันนี้มืดครึ้มจนหมีเฒ่ามีบัญชาให้จุดคบไฟคบไฟเป็น
วงใหญ่ลุกโชติช่วงอยู่รอบปราการวงแหวนบนยอดเนินหินชันทั้งสามลุยข้าม
ลำาธารน้ำานั้นเย็นยะเยือกและมีแผ่นน้ำาแข็งแผ่ไปทั่วพื้นผิว“ข้าจะมุ่งหน้าไป
ชายฝั่ง”ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องบอก“ข้ากับพวกลูกพี่ลูกน้องของข้าเราจะ
ต่อเรือและแล่นกลับบ้านที่หมู่เกาะสามพี่น้อง”

และคนที่บ้านก็จะรู้ว่าพวกแกทิ้งหน้าที่และตัดหัวโง่ๆของพวกแกเช็ตต์คิด
ไม่มีการละทิ้งหน่วยพิทักษ์ราตรีเมื่อได้กล่าวคำาสัตย์สาบานไปแล้วไม่ว่าที่ใดก็
ตามในเจ็ดราชอาณาจักรพวกเขาจะถูกจับและฆ่าทิ้ง

ส่วนออลโลมือกุดกำาลังพูดเรื่องการแล่นเรือกลับไทรอชซึ่งเขาอ้างว่าคนที่
นั่นไม่ถูกตัดมือโทษฐานขโมยอย่างซื่อสัตย์สักเล็กน้อยและไม่ถูกเนรเทศตลอด
ชีวิตเพราะนอนกับเมียอัศวินสักคนเช็ตต์คิดอยู่ว่าจะไปกับเขาดีไหมแต่เขาพูด
ภาษาแบบกลั้วอยู่ในคอนั่นไม่ได้และไม่รู้จะไปทำาอะไรที่ไทรอชเขาเติบโตใน
แฮกส์ไมร์และไม่มีทักษะใดให้อวดอ้างพ่อของเขาขุดทุ่งนาของคนอื่นเพื่อจับ
ปลิงมาตลอดชีวิตแกจะถอดเสื้อผ้าออกหมดยกเว้นผืนหนังหนาๆลงไปเดิน
ลุยน้ำาขุ่นคลั่กพอกลับขึ้นมาก็มีปลิงเกาะจากยอดอกลงไปถึงข้อเท้าบางครั้งแก
จะสั่งให้เช็ตต์ช่วยดึงปลิงออกครั้งหนึ่งเช็ตต์ถูกปลิงเกาะฝ่ามือและฟาดมันกับ
กำาแพงด้วยความรังเกียจเขาถูกพ่อตีเกือบตายที่ทำาแบบนั้นพวกเมสเตอร์รับ
ซื้อปลิงในราคาสิบสองตัวต่อหนึ่งสตางค์แดง

ลาร์กอยากกลับบ้านเกิดก็เชิญและชาวไทรอชเวรตะไลพวกนั้นด้วยแต่เช็ตต์
ไม่ไปหรอกหากเขาไม่มีวันกลับไปเห็นแฮกส์ไมร์อีกมันก็ไม่มากเกินไปหรอก
ตัวเขาเองนั้นชอบป้อมของคราสเตอร์คราสเตอร์อยู่ดีกินดีในป้อมนั่นเหมือน
พวกลอร์ดทำาไมเขาจะทำาแบบนั้นบ้างไม่ได้นั่นต้องน่าหัวเราะมากเช็ตต์ลูก
พ่อค้าปลิงกลายเป็นลอร์ดผู้ครองป้อมธงประจำาตระกูลของเขาอาจเป็นฝูงปลิง
สิบสองตัวบนพื้นสีชมพูก็ได้แต่เรื่องอะไรจะหยุดแค่การเป็นลอร์ดล่ะบางที
เขาอาจเป็นพระราชาก็ได้มานซ์เรย์เดอร์เริ่มด้วยการเป็นอีกามาก่อนข้าก็น่า
จะเป็นพระราชาได้เหมือนกันและมีเมียหลายๆคนคราสเตอร์มีสิบเก้าไม่
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นับพวกเด็กผู้หญิงหรือลูกสาวที่เขายังไม่ทันนอนด้วยเมียครึ่งหนึ่งทั้งแก่และ
อัปลักษณ์พอๆกับคราสเตอร์เองแต่นั่นไม่สำาคัญอะไรเช็ตต์อาจให้พวกเมีย
แก่ๆไปทำาครัวและทำาความสะอาดขุดแครอตและให้ข้าวหมูส่วนพวกเมีย
สาวๆเขาจะเอาไว้นอนด้วยให้อุ่นเตียงและอุ้มท้องลูกของเขาคราสเตอร์จะไม่
ว่าหรอกหลังโดนพอลตัวจ้อยกอดเข้าให้

ผู้หญิงกลุ่มเดียวที่เช็ตต์เคยรู้จักคือพวกนางโลมที่เขาจ่ายเงินซื้อในโมลส์
ทาวน์สมัยที่เขาหนุ่มๆสาวในหมู่บ้านมองหน้าเขาที่เต็มไปด้วยฝีกับหูดแค่
แวบหนึ่งก็เบือนหน้าหนีอย่างรังเกียจที่เลวร้ายที่สุดคือนังเบสซาสกปรกที่อ้า
ขาให้ผู้ชายทุกคนในแฮกส์ไมร์จนเขาสงสัยว่าทำาไมไม่รวมเขาด้วยเขาอุตส่าห์
ใช้เวลาทั้งเช้าเก็บดอกไม้ป่าที่ได้ยินว่านางชอบแต่แม่นั่นกลับหัวเราะใส่หน้าเขา
และบอกว่ายอมคลานขึ้นเตียงกับปลิงของพ่อเขาดีกว่าขึ้นเตียงกับเขานางหยุด
หัวเราะเมื่อเขาเอามีดแทงนางช่างอ่อนหวานสีหน้าของนางยามนั้นเขาจึงดึง
มีดออกและแทงนางอีกครั้งเมื่อเขาถูกจับใกล้ๆเจ็ดลำาธารลอร์ดวัลเดอร์เฟรย์
ผู้เฒ่าไม่ได้เสียเวลามาตัดสินโทษเองด้วยซ้ำาแต่ส่งลูกนอกสมรสคนหนึ่งที่ชื่อ
วัลเดอร์ริเวอร์สมาแทนและพอรู้ตัวอีกทีเช็ตต์ก็กำาลังเดินไปผากำาแพงกับ
ยอรินเจ้าปีศาจดำาตัวเหม็นเขาต้องแลกวินาทีแห่งความสุขอันแสนสั้นนั้นด้วย
ชีวิตทั้งชีวิต

แต่ตอนนี้เขาตั้งใจจะเอาคืนกับผู้หญิงของคราสเตอร์ด้วยตาแก่คนเถื่อนใจ
คดนั่นพูดถูกถ้าอยากได้ผู้หญิงเป็นเมียก็เอาตัวมาแล้วก็ไม่ต้องให้ดอกไม้เผื่อ
นางจะไม่ทันสังเกตเห็นฝีพุพองของเจ้าเช็ตต์ไม่คิดจะทำาความผิดนั้นซ้ำาอีก

มันจะได้ผลเขาสัญญากับตัวเองเป็นครั้งที่ร้อยตราบใดที่เราหนีรอดไปได้
อย่างลอยนวลเซอร์ออตทินจะมุ่งหน้าลงใต้ไปชาโดว์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นทางที่สั้น
ที่สุดสู่ผากำาแพงเขาจะไม่เสียเวลากับเราไม่ใช่ไวเธอร์สแน่ทั้งหมดที่เขาอยาก
ได้คือการเดินทางกลับอย่างปลอดภัยทีนี้ก็ธอเรนสมอลวู้ดเขาจะต้องยืนยัน
ให้โจมตีแต่ความระมัดระวังเซอร์ออตทินนั้นหยั่งรากลึกเกินไปและเขาก็เป็น
ผู้อาวุโสไม่สำาคัญอะไรหรอกพอเราหนีไปแล้วสมอลวู้ดอยากโจมตีใครก็เชิญ
ตามสบายเราจะใส่ใจทำาไมถ้าพวกนั้นไม่มีใครกลับถึงผากำาแพงก็จะไม่มีใคร
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ออกตามหาเราหรอกเพราะคิดว่าเราตายไปกับคนอื่นๆนั่นเป็นความคิดใหม่
และชั่วครู่หนึ่งที่ความคิดนั้นยั่วยวนใจเขาแต่พวกเขาจะต้องสังหารเซอร์ออต
ทินกับเซอร์มัลลาดอร์ล็อกด้วยเพื่อให้สมอลวู้ดได้อำานาจบัญชาการและทั้งคู่ก็
มีคนดูแลรับใช้ทั้งวันทั้งคืน...ไม่ได้ความเสี่ยงสูงเกินไป

“เช็ตต์”พอลตัวจ้อยเอ่ยขณะที่พวกเขาเดินตามทางสัตว์ป่าที่เป็นหินผ่านดง
สนผู้พิทักษ์และสนทหาร“แล้วนกนั่นล่ะ”

“นกบ้าอะไร”สิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือไอ้หัวขี้เลื่อยบางคนบ่น
พล่ามเรื่องนก

“นกเรเวนของหมีเฒ่า”พอลตัวจ้อยตอบ“ถ้าเราฆ่าเขาใครจะให้อาหารนก
ของเขา”

“ใครจะไปสนล่ะถ้าเจ้าอยากฆ่านกนั่นด้วยก็เชิญ”

“ข้าไม่อยากทำาร้ายนกอะไรที่ไหน”ชายร่างใหญ่ว่า“แต่นกนั่นพูดได้จะเกิด
อะไรขึ้นถ้ามันบอกว่าเราทำาอะไร”

ลาร์กชาวเกาะสามพี่น้องหัวเราะ“พอลตัวจ้อยหัวทึบทึ่มเหมือนกำาแพง
ปราสาทเลย”เขาล้อ

“หุบปากไปเลยนะ”พอลตัวจ้อยพูดอย่างน่ากลัว

“พอล”เช็ตต์เอ่ยก่อนที่ชายร่างใหญ่จะบันดาลโทสะเกินไป“ตอนพวกเขา
พบตาแก่นั่นนอนจมกองเลือดถูกเชือดคอพวกเขาจะไม่ต้องให้นกที่ไหนมาบอก
หรอกว่ามีคนฆ่าเขา”

พอลตัวจ้อยหยุดคิดครู่หนึ่ง“นั่นก็จริง”เขายอมรับ“ถ้าอย่างนั้นข้าเลี้ยงมัน
ไว้ได้หรือเปล่าข้าชอบนกตัวนั้น”

“มันเป็นของเจ้าแล้ว”เช็ตต์ตอบเพียงเพื่อจะให้เขาหุบปาก

“เรากินมันได้เสมอถ้าหิวขึ้นมา”ลาร์กบอก

พอลตัวจ้อยอารมณ์ขุ่นมัวอีกครั้ง“อย่าได้คิดจะกินนกของข้าเป็นอันขาด
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นะลาร์กอย่าเป็นอันขาด”

เช็ตต์ได้ยินเสียงลอยผ่านหมู่ไม้มา“หุบปากเสียๆของพวกเจ้าได้แล้วทั้งคู่
เลยเราเกือบถึงกำาปั้นแล้ว”

พวกเขาโผล่ออกไปใกล้ด้านตะวันตกของเนินและเดินอ้อมไปทางใต้ซึ่งลาด
ชันน้อยกว่าริมชายป่ามีชายร่วมโหลกำาลังฝึกธนูพวกเขาวาดเส้นเป็นเค้าโครง
ร่างไว้ที่ลำาต้นของต้นไม้และกำาลังยิงลูกธนูใส่“ดูนั่น”ลาร์กว่า“หมูยิงธนู”

จริงเสียด้วยพลธนูที่อยู่ใกล้ที่สุดคือเซอร์หมูอ้วนเด็กหนุ่มร่างอ้วนที่ขโมย
ตำาแหน่งรับใช้เมสเตอร์เอมอนของเขาไปแค่เห็นแซมเวลทาร์ลีเท่านั้นโทสะ
ของเขาก็คุกรุ่นการรับใช้เมสเตอร์เอมอนเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เขาเคยรู้จักชายชรา
ตาบอดผู้นั้นไม่เรียกร้องอะไรมากมายและไคลดาสก็ดูแลความต้องการส่วน
ใหญ่ของชายผู้นั้นอยู่แล้วหน้าที่ของเช็ตต์ง่ายมากทำาความสะอาดกรงนกก่อ
ไฟสองสามกองไปรับอาหารมาสองสามมื้อ...และเอมอนไม่เคยลงไม้ลงมือกับ
เขาแม้แต่ครั้งเดียวลองคิดดูสิว่าเขาเดินเข้ามาและผลักข้าออกไปได้ด้วยเหตุผล
เพราะเขามีชาติตระกูลสูงและอ่านออกเขียนได้ข้าน่าจะให้เขาอ่านมีดให้ก่อน
แหวะคอเขา“พวกเจ้าไปก่อนเถอะ”เขาบอกคนอื่น“ข้าอยากดูสักหน่อย”
พวกสุนัขออกแรงลากเขาอย่างกระวนกระวายอยากไปกับคนอื่นๆเพื่อไปหา
อาหารที่พวกมันคิดว่ารออยู่บนยอดเนินเช็ตต์เตะนางหมาด้วยปลายรองเท้าบู๊
ตและนั่นก็ทำาให้พวกมันสงบลงบ้าง

เขามองจากดงไม้ขณะที่เด็กหนุ่มร่างอ้วนปลุกปล้ำากับธนูยาวที่ยาวเท่าตัวเขา
ใบหน้ากลมแป้นสีแดงนั้นย่นยุ่งด้วยความมุ่งมั่นลูกธนูสามดอกปักบนพื้นข้าง
หน้าทาร์ลีพาดลูกธนูและดึงเขาเหนี่ยวสายค้างอยู่นานขณะพยายามเล็งและ
ปล่อยมือลูกธนูหายไปในป่าเช็ตต์หัวเราะเสียงดังออกมาเป็นเสียงขึ้นจมูกที่
เต็มไปด้วยความชิงชังอันฉ่ำาหวาน

“เราไม่มีทางหาลูกธนูนั่นเจอและข้าก็จะถูกด่า”เอ็ดด์ทอลเลตต์อัศวิน
ฝึกหัดผมเทาหน้าตาบึ้งตึงที่ทุกคนเรียกว่าเอ็ดด์จอมโศกประกาศ“ไม่มีอะไร
หายไปโดยพวกเขาไม่เพ่งเล็งข้านับตั้งแต่ตอนที่ข้าเสียม้าไปอย่างกับจะมีใคร
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ทำาอะไรได้ม้าน่ะสีขาวแถมหิมะก็ตกพวกเขาคาดหวังอะไรนะ”

“ลมพัดดอกนั้นไป”เกร็นน์เพื่อนอีกคนของลอร์ดสโนว์บอก“จับธนูให้มั่น
ๆเข้าไว้สิแซม”

“มันหนักนี่”เด็กหนุ่มร่างอ้วนบ่นแต่ก็ดึงลูกธนูดอกที่สองอยู่ดีดอกนี้พุ่งสูง
ผ่านกิ่งไม้สูงเหนือเป้าราวสิบฟุต

“ข้าคิดว่าเจ้ายิงใบไม้หลุดจากต้นไม้ต้นนั้นไปแล้ว”เอ็ดด์จอมโศกว่า“ใบไม้
ร่วงเร็วพออยู่แล้วไม่จำาเป็นต้องช่วยมันหรอก”เขาถอนใจ“แล้วเราทุกคนก็รู้
ดีว่าหลังฤดูใบไม้ร่วงคืออะไรทวยเทพข้าหนาวเหลือทนยิงธนูดอกสุดท้ายซะ
แซมเวลข้าว่าลิ้นข้าแข็งติดเพดานปากแล้ว”

เซอร์หมูอ้วนลดคันธนูลงและเช็ตต์คิดว่าเขากำาลังจะเริ่มโวยวายว่า“มันยาก
เกินไป”

“พาดเหนี่ยวแล้วก็ยิง”เกร็นน์บอก“ทำาสิ”

เด็กหนุ่มร่างอ้วนดึงลูกธนูดอกสุดท้ายขึ้นจากพื้นอย่างเชื่อฟังพาดมัน
กับคันธนูเหนี่ยวและปล่อยเขาทำาอย่างเร็วโดยไม่ได้หรี่ตามองลูกธนูอย่าง
ระมัดระวังเหมือนสองครั้งแรกธนูจึงปักเข้าที่เค้าโครงร่างที่วาดด้วยถ่านตรง
บริเวณหน้าอกและสั่นสะท้านอยู่ตรงนั้น“ข้ายิงถูกเขาแล้ว”เซอร์หมูอ้วนทำา
เสียงตกใจ“เกร็นน์เจ้าเห็นไหมเอ็ดด์ดูสิข้ายิงโดนเขาแล้ว!”

“เข้าตรงซี่โครงนะข้าว่า”เกร็นน์เอ่ย

“ข้าทำาเขาตายหรือเปล่า”เด็กหนุ่มร่างอ้วนอยากรู้

ทอลเลตต์ยักไหล่“อาจจะแทงทะลุปอดถ้าเขามีปอดนะแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่
ไม่มีหรอก”เขาหยิบคันธนูจากมือของแซม“แต่ข้าเคยเห็นที่ยิงได้แย่กว่านี้มา
แล้วและใช่ทำาได้ไม่เลว”

เซอร์หมูอ้วนยิ้มกว้างคนที่เห็นเขาคงคิดว่าเขาทำาอะไรบางอย่างมาจริงๆ
แต่เมื่อเขาเห็นเช็ตต์กับหมาล่าเนื้อรอยยิ้มของเขาก็ม้วนขึ้นและกลายเป็นเสียง
ร้องแหลม
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“เจ้ายิงถูกต้นไม้ก็จริง”เช็ตต์เอ่ย“เอาไว้ดูว่าเจ้ายิงเป็นยังไงตอนเจอคนของ
มานซ์เรย์เดอร์เถอะพวกมันไม่ยืนกางแขนโบกกิ่งใบไปมาหรอกนะไม่เลย
พวกมันจะวิ่งตรงมาหาเจ้าแผดร้องใส่หน้าเจ้าและข้าพนันได้เลยว่าเจ้าต้องฉี่
ราดกางเกงแน่คนหนึ่งในพวกนั้นจะปักขวานที่หว่างตาตี่ๆเหมือนหมูของเจ้า
สิ่งสุดท้ายที่เจ้าได้ยินก็คือเสียงโพละตอนที่ขวานจามกะโหลก”

เด็กหนุ่มร่างอ้วนตัวสั่นเทาเอ็ดด์จอมโศกวางมือบนไหล่เขา“น้องชาย”เขา
เอ่ยเสียงขรึม“แค่เพราะเจ้าโดนแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าแซมเวลจะต้องโดน
แบบเดียวกันนี่”

“เจ้าพูดถึงอะไรทอลเลตต์”

“ขวานที่เฉาะกบาลเจ้าไงจริงหรือเปล่าที่มันทำาให้สมองครึ่งหนึ่งของเจ้าไหล
ลงพื้นและหมาของเจ้ากินเข้าไปน่ะ”

เกร็นน์จอมเปิ่นหัวเราะและแม้แต่แซมเวลทาร์ลีก็ยังยิ้มแห้งๆออกมา
เช็ตต์เตะสุนัขตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดกระชากสายจูงและออกเดินขึ้นเนินเชิญยิ้ม
ตามสบายเลยเซอร์หมูอ้วนแล้วเราจะได้เห็นกันว่าคืนนี้ใครจะหัวเราะเขาได้
แต่หวังว่าจะมีเวลาพอฆ่าทอลเลตต์ด้วยไอ้งั่งหน้าม้าอมทุกข์นั่นแหละมัน

ทางที่ไต่ปีนนั้นสูงชันแม้กระทั่งด้านนี้ที่ลาดชันน้อยที่สุดของกำาปั้นขึ้นไปได้
ระยะหนึ่งพวกสุนัขก็เริ่มเห่าและดึงสายจูงเพราะคิดว่าจะได้กินอะไรในเร็วๆ
นี้เขาให้มันลิ้มรสรองเท้าบู๊ตของเขาแทนและฟาดแส้ใส่เจ้าตัวใหญ่อัปลักษณ์
ที่แว้งใส่เขาพอผูกพวกมันเสร็จเขาก็เข้าไปรายงาน“มีรอยเท้าตามที่เจ้ายักษ์
บอกแต่พวกสุนัขไม่ยอมออกแกะรอยขอรับ”เขารายงานมอร์มอนต์หน้า
กระโจมสีดำาหลังใหญ่“แต่รอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำาแบบนั้นอาจเป็นรอยเท้าเก่าก็
ได้”

“น่าเสียดาย”ลอร์ดผู้บัญชาการมอร์มอนต์พูดเขามีศีรษะล้านเลี่ยนและ
เคราสีเทาดกหนายุ่งเหยิงน้ำาเสียงดูอ่อนล้าเช่นเดียวกับท่าทาง“เราทุกคนคง
จะดีขึ้นถ้าได้กินเนื้อสดๆสักหน่อย”นกเรเวนที่เกาะไหล่ของเขาทำาหัวหงึก
หงักและพูดตาม“เนื้อเนื้อเนื้อ”
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เราเอาไอ้พวกหมาบ้าเลือดไปทำาเป็นอาหารก็ได้เช็ตต์คิดแต่เขาหุบปากสนิท
จนกระทั่งหมีเฒ่าสั่งให้เขาออกไปได้และนี่คือครั้งสุดท้ายที่ข้าต้องก้มหัวให้
หมอนั่นเขาบอกตัวเองด้วยความพอใจเขารู้สึกว่าอากาศดูเหมือนจะหนาวขึ้น
อีกทั้งที่เขาอยากจะสาบานว่านั่นเป็นไปไม่ได้พวกสุนัขขดตัวอยู่ด้วยกันอย่าง
ทุกข์ทรมานในโคลนที่จับตัวแข็งและเช็ตต์ก็นึกอยากคลานเข้าไปซุกอยู่กับพวก
มันด้วยแต่เขาใช้ผ้าพันคอขนสัตว์สีดำาพันรอบใบหน้าครึ่งล่างโดยปล่อยให้มี
ช่องว่างที่ปากเขาพบว่ามันจะอุ่นขึ้นถ้าเขาเคลื่อนไหวไม่หยุดก็เลยเดินวนช้าๆ
ไปรอบๆพร้อมใบไม้เปรี้ยวกำาหนึ่งแบ่งมันให้พี่น้องชุดดำาที่อยู่ยามเคี้ยวบ้าง
และฟังพวกเขาพูดคุยไม่มีพวกที่อยู่เวรผลัดกลางวันอยู่ในแผนการของเขาแต่
กระนั้นเขาก็คิดว่าเป็นการดีถ้าได้รู้ว่าพวกนั้นกำาลังคิดอะไรอยู่

ส่วนใหญ่ที่พวกนั้นกำาลังคิดก็คืออากาศหนาวดุเดือด

ลมแรงขึ้นขณะที่เงาทอดยาวขึ้นทุกทีมันส่งเสียงวู่หวิวแหลมสูงขณะที่
สั่นสะท้านผ่านหมู่หินของปราการวงแหวน“ข้าเกลียดเสียงนั่น”ยักษ์เล็ก
บอก“เหมือนเสียงทารกอยู่ในพุ่มไม้ที่กำาลังร้องไห้หานมเลย”

เมื่อเดินวนรอบและกลับไปหาฝูงสุนัขเขาก็พบลาร์กรออยู่“พวกเจ้าหน้าที่
เข้าไปในกระโจมหมีเฒ่าอีกแล้วคุยกันลั่นไปหมด”

“นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำาละ”เช็ตต์ว่า“พวกเขาเป็นพวกลูกชาติลูกตระกูลทุก
คนยกเว้นเบลนพวกเขาดื่มคำาพูดแทนเหล้าองุ่น”

ลาร์กขยับเข้ามาใกล้ขึ้น“ไอ้หัวขี้เลื่อยนั่นพูดเรื่องนกไม่ยอมหยุด”เขาเตือน
ชำาเลืองไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆ“ตอนนี้เขาถามว่าเราจะเก็บตุน
เมล็ดพืชอะไรให้ไอ้นกเวรนั่นได้บ้างไหม”

“นั่นมันนกเรเวนนะ”เช็ตต์ว่า“มันกินซากศพ”

ลาร์กยิ้ม“งั้นก็อาจจะเป็นซากเขาสินะ”

หรือไม่ก็เจ้าเช็ตต์คิดว่าพวกเขาต้องการชายร่างใหญ่คนนั้นมากกว่าลาร์ก
“หยุดหัวเสียเรื่องพอลตัวจ้อยได้แล้วเจ้าทำาส่วนของเจ้าเขาทำาส่วนของเขา”
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สนธยาคืบคลานผ่านดงไม้มาปกคลุมแล้วกว่าเขาจะไล่ชาวเกาะสามพี่น้องไป
ได้และนั่งลงลับดาบมันเป็นงานยากสาหัสทีเดียวเมื่อสวมถุงมืออยู่แต่เขาจะไม่
ถอดมันหรอกหนาวขนาดนี้ใครโง่จับเหล็กด้วยมือเปล่าคงไม่แคล้วหนังแหว่ง

พวกสุนัขครางหงิงเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าเขาให้พวกมันดื่มน้ำาและฟังคำาสบถ
“รออีกครึ่งคืนแล้วก็เชิญพวกแกหากินเอาเองตามสะดวก”ถึงตอนนั้นเขาก็ได้
กลิ่นอาหารเย็นแล้ว

ไดเวนกำาลังพูดอะไรยืดยาวอยู่ข้างกองไฟหุงต้มขณะที่เช็ตต์รับขนมปังแข็ง
และชามซุปถั่วกับเบคอนจากเฮคพ่อครัว“ป่าเงียบเกินไป”พรานเฒ่าเอ่ย“ไม่มี
กบอยู่ใกล้แม่น้ำานั่นในความมืดก็ไม่มีนกฮูกข้าไม่เคยเจอป่าที่ไหนตายยิ่งกว่านี้
เลย”

“ตายสนิทพอๆกับฟันของเจ้าสินะ”เฮคว่า

ไดเวนขบฟันปลอมไม้เสียงดัง“หมาป่าก็ไม่มีเมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มี
แล้วพวกมันไปไหนเจ้ารู้ไหม”

“ที่อุ่นๆน่ะสิ”เช็ตต์ว่า

ในบรรดาพี่น้องร่วมสิบสองคนที่นั่งรอบกองไฟมีคนของเขาสี่คนเขากินไป
พลางหรี่ตาจ้องแต่ละคนไปพลางเพื่อสำารวจหาร่องรอยพิรุธเดิร์กดูสงบนิ่งที
เดียวเขานั่งเงียบและลับดาบเหมือนที่ทำาทุกคืนดอนเนลฮิลล์หน้าหวานก็
คุยเรื่องตลกอย่างสบายอารมณ์เขามีฟันขาวริมฝีปากแดงอวบอิ่มและปอย
ผมสีเหลืองที่ปล่อยยาวประบ่าอย่างมีศิลปะและเขาก็อ้างว่าเป็นลูกนอกสมรส
ของใครสักคนจากตระกูลแลนนิสเตอร์ก็อาจจะใช่เช็ตต์ไม่หลงใหลได้ปลื้มคน
หน้าตาดีหรือพวกลูกนอกสมรสแต่ดอนเนลหน้าหวานดูจะประคับประคองตัว
เองไปได้ด้วยดี

เขาไม่แน่ใจนักกับพรานป่าที่เหล่าพี่น้องเรียกว่าเลื่อยไม้ซึ่งมาจากเสียงกรน
ของเขามากกว่าเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ตอนนี้เขาดูกระสับกระส่ายจน
เหมือนจะกรนไม่ออกอีกต่อไปแต่มัสลินอาการหนักกว่าเช็ตต์เห็นเหงื่อไหล
ลงมาตามใบหน้าของฝ่ายนั้นทั้งที่ลมหนาวพัดเยือกขนาดนี้หยาดความชื้นนั้น
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เป็นประกายล้อแสงไฟพราวพรายเหมือนอัญมณีเปียกน้ำาเม็ดเล็กๆมากมาย
มัสลินก็ไม่กินอะไรเช่นกันเอาแต่จ้องซุปราวกับกลิ่นของมันทำาให้เขาคลื่นไส้ข้า
ต้องจับตาดูหมอนั่นไว้เช็ตต์คิด

“รวมพล!”เสียงตะโกนดังขึ้นในฉับพลันจากกว่าสิบคนและกระจายไปทั่ว
ทุกส่วนของค่ายพักบนยอดเนินอย่างรวดเร็ว“คนของหน่วยพิทักษ์ราตรี!รวม
พลที่กองไฟกลาง!”

เช็ตต์ขมวดคิ้วและกินซุปจนหมดก่อนเดินตามคนอื่นๆไป

หมีเฒ่ายืนหน้ากองไฟโดยมีสมอลวู้ด,ล็อก,ไวเธอร์สและเบลนยืนเรียงแถว
อยู่ข้างหลังมอร์มอนต์สวมผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์หนาสีดำาเรเวนของเขายืนไซ้ขน
สีดำาอยู่บนไหล่ไม่ใช่เรื่องดีแน่เช็ตต์เบียดตัวอยู่ระหว่างเบอร์นารร์ผมน้ำาตาล
และคนของชาโดว์ทาวเวอร์เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้ายกเว้นผู้พิทักษ์ที่เฝ้าเวร
ในป่าและผู้ที่อยู่ยามบนปราการวงแหวนมอร์มอนต์ก็กระแอมและถ่มน้ำาลาย
ซึ่งกลายเป็นน้ำาแข็งก่อนจะกระทบพื้น“เหล่าพี่น้อง”เขาเอ่ย“คนของหน่วย
พิทักษ์ราตรี”

“คน!”เรเวนของเขากรีดร้อง“คน!คน!”

“พวกคนเถื่อนกำาลังเคลื่อนพลออกเดินทางตามลำาธารน้ำานมลงจากเทือก
เขาธอเรนเชื่อว่ากองหน้าของพวกมันจะมาถึงเราในอีกสิบวันจากนี้นักรบที่
คร่ำาหวอดที่สุดของพวกมันจะอยู่กับฮาร์มาหัวหมาในกองหน้านั่นส่วนที่เหลือ
น่าจะจัดเป็นกองหลังหรือมาใกล้ๆกับมานซ์เรย์เดอร์เองส่วนนักรบอื่นๆ
จะกระจายกันไปตามเส้นทางเดินทัพพวกมันมีพาหนะวัวล่อม้า...แต่ก็น้อย
มากส่วนใหญ่เดินเท้าแทบไม่มีอาวุธและไม่ผ่านการฝึกอาวุธของพวกมันน่า
จะทำาด้วยหินและกระดูกมากกว่าเหล็กกล้าซ้ำายังมีตัวถ่วงเป็นผู้หญิงเด็กฝูง
แกะฝูงแพะและสมบัติพัสถานทั้งหมดพูดสั้นๆก็คือแม้จะมีจำานวนมากแต่
พวกมันก็มีจุดอ่อน...และพวกมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่หรือเราต้องภาวนาให้เป็น
เช่นนั้น”

พวกมันรู้สิเช็ตต์คิดแกไอ้ถุงน้ำาหนองเก่าๆพวกมันต้องรู้แน่อยู่แล้วโควริน
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ครึ่งมือยังไม่กลับมาไม่ใช่เรอะจาร์แมนบัคเวลก็เหมือนกันถ้าพวกเขาคนใด
คนหนึ่งถูกจับได้แกก็รู้แก่ใจดีว่าป่านนี้พวกคนเถื่อนคงรีดข้อมูลจากสองคนนั้น
ไปแล้ว

สมอลวู้ดก้าวออกมา“มานซ์เรย์เดอร์ตั้งใจจะทลายผากำาแพงและเปิดศึก
ครั้งใหญ่กับเจ็ดราชอาณาจักรเอาละนั่นคือเกมที่ต้องมีผู้เล่นสองคนและพรุ่งนี้
เราจะเปิดศึกกับเขา”

“เราจะนำากำาลังทั้งหมดขี่ม้าออกไปตอนรุ่งสาง”หมีเฒ่าบอกขณะที่เสียง
พึมพำาดังไปทั่วกลุ่มคนที่มาชุมนุม“เราจะขี่ม้าขึ้นเหนือและตีโอบไปทางตะวัน
ตกกองหน้าของฮาร์มาคงผ่านกำาปั้นไปแล้วตอนที่เราวกกลับมาเนินเขาที่อยู่
เชิงเขี้ยวน้ำาแข็งเต็มไปด้วยหุบเขาคดเคี้ยวคับแคบซึ่งเหมาะสำาหรับการซุ่มโจมตี
เส้นทางเคลื่อนทัพของพวกมันทอดยาวหลายไมล์เราจะลงมือเล่นงานพวกมัน
หลายๆจุดพร้อมกันและทำาให้พวกมันเชื่อสนิทว่าเรามีกันสามพันไม่ใช่สาม
ร้อย”

“เราจะลงมืออย่างหนักและถอยออกมาก่อนที่พลม้าของพวกมันจะรวมตัว
กันประจันหน้ากับเรา”ธอเรนสมอลวู้ดบอก“ถ้าพวกมันไล่ตามเราจะล่อให้
พวกมันไล่ตามให้สนุกจากนั้นก็จะวกกลับไปจู่โจมอีกเราจะเผาเกวียนของพวก
มันไล่พวกมันให้แตกกระจายและฆ่าพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้มานซ์
เรย์เดอร์เองด้วยถ้าเราเจอตัวเขาถ้าพวกมันแตกกระเจิงกลับรังเราก็ชนะถ้า
ไม่เราจะไล่ตีพวกมันไปจนถึงผากำาแพงและทำาให้พวกมันต้องทิ้งซากศพไว้เป็น
ทางตามหลังเลยทีเดียว”

“พวกมันมีกันหลายพันนะ”ใครบางคนตะโกนมาจากด้านหลังเช็ตต์

“เราจะตาย”นั่นคือเสียงของมัสลินที่แผ่วจางด้วยความหวาดกลัว

“ตาย”เรเวนของมอร์มอนต์กรีดร้องพลางตีปีกสีดำา“ตายตายตาย”

“พวกเราหลายคน”หมีเฒ่าว่า“หรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้แต่ก็เหมือนที่
ลอร์ดผู้บัญชาการท่านอื่นกล่าวไว้เมื่อหนึ่งพันปีก่อนนั่นคือเหตุผลที่เราสวมชุด
ดำาจงจำาคำาปฏิญาณตนของเจ้าให้ดีเถิดพี่น้องเพราะเราคือดาบในความมืด
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คือผู้พิทักษ์บนกำาแพง...”

“คือไฟที่แผดเผาความเหน็บหนาว”เซอร์มัลลาดอร์ล็อกชักดาบยาวออก
มา

“คือแสงที่นำามาซึ่งรุ่งอรุณ”คนอื่นๆขานรับและมีดาบชักออกจากฝักมาก
ขึ้น

จากนั้นทุกคนก็ดึงดาบออกจากฝักและมีดาบเกือบสามร้อยเล่มชูขึ้นฟ้า
ขณะที่เสียงจากคนจำานวนเท่ากันตะโกน“คือแตรที่ปลุกผู้หลับใหล!คือโล่ที่
ปกป้องอาณาจักรมนุษย์!”เช็ตต์ไม่มีทางเลือกนอกจากเปล่งเสียงตามคนอื่น
ๆบรรยากาศเป็นหมอกมัวจากลมหายใจของพวกเขาขณะที่แสงไฟต้องดาบ
เป็นประกายเขาพอใจที่เห็นลาร์กตีนแมวและดอนเนลฮิลล์หน้าหวานร่วม
ตะโกนด้วยราวกับเป็นไอ้งั่งเหมือนคนอื่นๆแบบนั้นดีแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะ
ดึงความสนใจของคนอื่นในยามที่ใกล้จะถึงเวลาเช่นนี้

เมื่อเสียงตะโกนซาลงเขาก็ได้ยินเสียงลมปะทะปราการวงแหวนอีกครั้งเปลว
ไฟหมุนวนและสั่นสะท้านราวกับพวกมันก็หนาวเหน็บและในความเงียบฉับ
พลันนั้นเองเจ้าเรเวนของหมีเฒ่าก็ส่งเสียงดังร้องกาๆและพูดซ้ำาอีกครั้งว่า
“ตาย”

นกฉลาดเช็ตต์คิดขณะที่พวกเจ้าหน้าที่สั่งเลิกรวมพลเตือนทุกคนให้กิน
ให้อิ่มและนอนหลับให้สนิทในคืนนี้เช็ตต์คลานเข้าไปใต้ผ้าขนสัตว์ใกล้ฝูงสุนัข
สมองเต็มไปด้วยสารพัดสิ่งที่อาจผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำาปฏิญาณบ้าๆ
นั่นทำาให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนใจหรือพอลตัวจ้อยอาจลืมเวลานัดและ
พยายามสังหารมอร์มอนต์ในช่วงยามสองแทนที่จะเป็นยามสามหรือมัสลินเกิด
ปอดกระเส่าขึ้นมาหรือใครบางคนกลายเป็นสายลับหรือ...

เขาพบว่าตัวเองกำาลังฟังเสียงแห่งรัตติกาลลมส่งเสียงคล้ายทารกร้องไห้จริง
ๆและนานๆครั้งเขาได้ยินเสียงคนเสียงม้าร้องเสียงท่อนฟืนลั่นจากกองไฟ
แต่ไม่มีเสียงอื่นใดเงียบเหลือเกิน

เขาเห็นใบหน้าของเบสซาลอยอยู่ตรงหน้าไม่ใช่มีดหรอกที่ข้าอยากปักใส่เจ้า
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เขาอยากบอกนางข้าเก็บดอกไม้ให้เจ้ากุหลาบป่าแทนซีและดอกถ้วยทอง
ข้าเสียเวลาตลอดเช้าหัวใจของเขาเต้นรัวราวตีกลองดังจนเขาเกรงจะทำาให้คน
ทั้งค่ายตื่นน้ำาแข็งเกาะเคราที่อยู่รอบปากเขามันมาจากไหนเรื่องเบสซาเวลา
ที่คิดถึงนางก่อนหน้านี้เขาก็แค่นึกถึงสีหน้าท่าทางของนางยามใกล้ตายเขา
เป็นอะไรไปเขาหายใจแทบไม่ออกเขาผล็อยหลับไปหรือเขาลุกขึ้นคุกเข่าและ
อะไรบางอย่างที่เปียกและเย็นก็กระทบจมูกเช็ตต์เงยหน้าขึ้น

หิมะกำาลังตก

เขารู้สึกถึงน้ำาตาที่จับตัวแข็งบนแก้มไม่ยุติธรรมเลยเขาอยากจะแผดร้อง
ออกมาหิมะจะทำาลายทุกอย่างที่เขาสู้อุตส่าห์ทำาแผนการอันรอบคอบทั้งหมด
ของเขาหิมะตกหนักเกล็ดสีขาวตกหนาลงมารอบตัวเขาพวกเขาจะหาเสบียง
อาหารเจอได้อย่างไรในหิมะไหนจะยังทางเดินสัตว์ป่าที่พวกเขาตั้งใจจะใช้เพื่อ
มุ่งหน้าไปทางตะวันออกด้วยพวกนั้นจะไม่ต้องใช้ไดเวนหรือแบนเนนในการ
ตามล่าเราด้วยไม่เลยถ้าเราย่ำาไปบนหิมะตกใหม่และหิมะยังบดบังสัณฐานของ
พื้นดินอีกด้วยโดยเฉพาะตอนกลางคืนม้าอาจสะดุดรากไม้สะดุดหินขาหักเรา
จบแล้วเขาตระหนักจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเราแพ้แล้วจะไม่มีชีวิตเยี่ยงท่านลอร์ด
สำาหรับลูกชายคนจับปลิงไม่มีป้อมของตัวเองเมียหรือมงกุฎมีเพียงดาบ
ของคนเถื่อนปักท้องกับหลุมศพไร้ป้ายหิมะพรากทุกอย่างไปจากข้า...หิมะเวร
ตะไล...

หิมะเคยทำาลายเขามาแล้วครั้งหนึ่งหิมะและหมูที่เขาเลี้ยงไว้

เช็ตต์ลุกขึ้นยืนขาของเขาแข็งและเกล็ดหิมะที่โปรยปรายก็เปลี่ยนให้คบไฟ
ที่อยู่ไกลๆกลายเป็นแสงสีส้มเลือนจางเขารู้สึกราวกับถูกโจมตีด้วยฝูงแมลง
หนาวเย็นสีซีดขาวพวกมันลงเกาะไหล่เกาะหัวบินชนจมูกและตาของเขาเขา
สบถและปัดมันออกไปแซมเวลทาร์ลีเขานึกขึ้นได้ข้ายังจัดการกับเซอร์หมู
อ้วนนั่นได้เขาพันผ้าพันคอรอบใบหน้าดึงฮู้ดขึ้นสวมและเดินสาวเท้าผ่านค่าย
ไปยังที่นอนของไอ้ขี้ขลาดนั่น

หิมะตกหนักเสียจนเขาหลงทางท่ามกลางกระโจมแต่ท้ายที่สุดเขาก็เห็นผ้า
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กันลมผืนเล็กๆที่ไอ้เด็กอ้วนขึงไว้ให้ตัวเองระหว่างก้อนหินกับกรงเรเวนทาร์ลี
นอนจมอยู่ใต้กองผ้าห่มขนสัตว์สีดำาและขนเฟอร์ยุ่งๆหิมะปลิวเข้ามาปกคลุม
เขาดูเหมือนภูเขาอ้วนกลมที่หยุ่นนุ่มเสียงเหล็กกล้ากระซิบกับหนังแผ่วจาง
เหมือนความหวังขณะที่เช็ตต์ดึงกริชออกจากฝักเรเวนตัวหนึ่งร้องแคว้กอีก
ตัวพึมพำาว่า“สโนว์”ขณะมองผ่านซี่กรงด้วยดวงตาสีดำาตัวแรกเพิ่มคำาว่า“ส
โนว์”บ้างเขาค่อยๆขยับผ่านพวกมันวางเท้าแต่ละข้างอย่างระมัดระวังเขา
จะตะปบมือซ้ายบนปากของเด็กอ้วนเพื่ออุดเสียงร้องของมันจากนั้น...

ปู๊นนนนนนนนนนนนน

เขาชะงักเท้ากลางอากาศกลืนคำาสาปแช่งขณะที่เสียงเป่าเขาดังขึ้นทั่วค่าย
เบาบางและห่างไกลกระนั้นก็ไม่ผิดไปได้ไม่ใช่ตอนนี้ให้ตายเถอะไม่ใช่ตอนนี้!
หมีเฒ่าซ่อนคนเฝ้าระวังไว้ในดงไม้รอบกำาปั้นเพื่อเตือนภัยหากมีคนเข้ามาใกล้
จาร์แมนบัคเวลกลับจากบันไดยักษ์กระมังเช็ตต์เดาหรือไม่ก็โควรินครึ่งมือ
กลับจากช่องเขาโหยหวนเสียงเป่าเขาหนึ่งครั้งคือการแจ้งว่ามีพี่น้องกลับมาถ้า
เป็นครึ่งมือจริงๆจอนสโนว์ก็อาจรอดตายกลับมากับเขาด้วย

แซมทาร์ลีลุกขึ้นนั่งงัวเงียและจ้องหิมะอย่างงงๆเหล่าเรเวนต่างร้องกาๆ
เสียงดังหนวกหูและเช็ตต์ก็ได้ยินเสียงสุนัขของเขาหอนคนครึ่งค่ายตื่นหมด
แล้วนิ้วที่อยู่ในถุงมือของเขากำาด้ามกริชไว้ขณะรอให้เสียงเงียบมันเงียบไปไม่
ทันไรก็ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นและนานขึ้น

ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

“ทวยเทพ”เขาได้ยินแซมทาร์ลีครางเบาๆเด็กอ้วนถลาขึ้นคุกเข่าเท้าติด
อยู่ในผ้าคลุมไหล่กับผ้าห่มเขาเตะมันออกและเอื้อมมือไปหยิบเสื้อเกราะโซ่ถัก
ที่พาดไว้บนโขดหินใกล้ๆขณะที่สวมผ้าผืนใหญ่ลงทางศีรษะและขยับยุกยิกไป
มาให้เรียบร้อยเขาก็เห็นเช็ตต์ยืนอยู่ที่นั่น“สองครั้งใช่ไหม”เขาถาม“ข้าฝันว่า
ข้าได้ยินเสียงดังสองครั้ง...”

“ไม่ได้ฝัน”เช็ตต์ตอบ“สองครั้งคือการเตือนให้ผู้พิทักษ์ติดอาวุธสองครั้ง
แปลว่าศัตรูใกล้เข้ามามีขวานอยู่ตรงนั้นและมีคำาว่าหมูอ้วนเขียนอยู่เจ้าเด็ก
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อ้วนสองครั้งหมายถึงคนเถื่อน”ความกลัวบนใบหน้ากลมแป้นนั้นทำาให้เขา
อยากหัวเราะ“ขอให้พวกมันไปลงนรกทั้งเจ็ดให้หมดฮาร์มามานซ์เรย์เดอร์
สมอลวู้ดเฮงซวยไหนเขาบอกว่าพวกนั้นจะมาไม่ถึงเราไปอีก...”

ปู๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

เสียงนั้นดังต่อไปเรื่อยๆจนดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดพวกนกเรเวนกระพือปีก
และกรีดร้องบินกันว่อนอยู่ในกรงและชนซี่กรงและทั่วทั้งค่ายเหล่าพี่น้องของ
หน่วยพิทักษ์ราตรีก็ลุกขึ้นสวมเกราะคาดเข็มขัดดาบคว้าขวานศึกและคัน
ธนูแซมเวลทาร์ลียืนตัวสั่นใบหน้าเป็นสีเดียวกับหิมะที่ตกพรูรอบตัวพวกเขา
“สาม”เขาพูดเสียงแหลมกับเช็ตต์“นั่นเท่ากับสามครั้งข้าได้ยินสามครั้งพวก
เขาไม่เคยเป่าสามครั้งมาก่อนเลยไม่ได้เป่ามาหลายร้อยหลายพันปีแล้วสาม
ครั้งหมายถึง...”

“...อมนุษย์”เช็ตต์เอ่ยบอกด้วยน้ำาเสียงกึ่งหัวเราะกึ่งร้องไห้และทันใดนั้น
กางเกงในของเขาก็เปียกเขารู้สึกได้ถึงปัสสาวะที่ไหลลงมาตามขาและเห็นไอ
น้ำาลอยขึ้นมาจากด้านหน้ากางเกง

๑Dirkแปลว่าดาบสั้น
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เจมี

ลมตะวันออกพัดผ่านเรือนผมยุ่งเหยิงของเขาแผ่วเบาและกรุ่นหอมดุจนิ้ว
ของเซอร์ซีเขาได้ยินเสียงนกร้องและรู้สึกถึงแม่น้ำาที่เคลื่อนผ่านอยู่ใต้ท้องเรือ
ทุกจ้วงกรรเชียงที่ส่งพวกเขาแล่นไปสู่รุ่งอรุณสีชมพูเรื่อหลังจากอยู่ในความมืด
มาแสนนานโลกดูงดงามอ่อนหวานจนเจมีแลนนิสเตอร์รู้สึกวิงเวียนข้ายังไม่
ตายและเมาแสงตะวันเสียงหัวเราะระเบิดออกจากริมฝีปากของเขาฉับพลัน
ทันใดคล้ายนกกระทาออกจากที่ซ่อน

“เงียบ”หญิงสาวพึมพำาในลำาคอด้วยสีหน้าบึ้งตึงความบึ้งตึงเหมาะกับ
ใบหน้าแป้นแบบบ้านๆของนางมากกว่ารอยยิ้มไม่ใช่ว่าเจมีเคยเห็นนางยิ้ม
หรอกเขาหาความบันเทิงด้วยการวาดภาพนางสวมอาภรณ์ไหมชุดหนึ่งของ
เซอร์ซีแทนเสื้อกั๊กหนังตอกหมุดทั้งตัวนางก็คงเหมือนจับแม่วัวไปสวมชุดผ้า
ไหมนั่นละ

แต่แม่วัวกรรเชียงเรือได้ใต้กางเกงรัดเข่าสีน้ำาตาลเนื้อหยาบของนางคือน่อง
ที่เหมือนเชือกไม้และกล้ามเนื้อที่แขนยาวๆของนางก็เหยียดตึงในแต่ละจ้วง
กรรเชียงแม้จะกรรเชียงมาครึ่งคืนแล้วแต่นางก็มิได้แสดงวี่แววของความ
เหน็ดเหนื่อยซึ่งไม่เหมือนกับในกรณีของลูกพี่ลูกน้องเขาเซอร์คลีออสที่ต้อง
ออกแรงกรรเชียงอีกอันอย่างหนักรูปลักษณ์ของนางเป็นหญิงชาวบ้านร่างใหญ่
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แข็งแรงแต่กลับพูดจาดุจลูกผู้ดีมีตระกูลทั้งยังพกดาบยาวกับกริชอาแต่นาง
ใช้เป็นหรือเปล่าเจมีตั้งใจจะหาคำาตอบทันทีที่เขากำาจัดโซ่ตรวนที่สวมอยู่ได้

เขาสวมตรวนเหล็กที่ข้อมือและข้อเท้าซึ่งเชื่อมกันด้วยโซ่หนักที่ยาวไม่เกิน
หนึ่งฟุต“เจ้าคงคิดว่าคำาพูดของข้าในฐานะแลนนิสเตอร์คนหนึ่งไม่ดีพอสินะ”
เขาเหน็บตอนที่พวกนั้นใส่ตรวนถึงตอนนั้นเขาก็เมามากแล้วด้วยฝีมือแคทลิน
สตาร์คเขาจำาการหลบหนีจากริเวอร์รันของพวกเขาได้แค่บางเสี้ยวส่วนเท่านั้น
มีปัญหาบางอย่างกับผู้คุมแต่หญิงร่างใหญ่เอาชนะเขาได้จากนั้นพวกเขาก็ขึ้น
บันไดที่ทอดยาวไม่สิ้นสุดวนไปมาไม่สุดสิ้นแข้งขาของเขาอ่อนปวกเหมือน
ต้นหญ้าและเขาก็สะดุดล้มสองหรือสามครั้งจนหญิงผู้นี้ต้องให้เขาเกาะแขน
ระหว่างทางมีคนเอาผ้าคลุมไหล่แบบนักเดินทางพันร่างของเขาและโยนเขา
ลงไปไว้ที่ก้นเรือเขาจำาได้ว่าได้ยินท่านหญิงแคทลินบัญชาการให้ใครสักคนยก
ประตูเหล็กของประตูน้ำาขึ้นนางกำาลังจะส่งเซอร์คลีออสเฟรย์กลับคิงส์แลนดิ้ง
พร้อมเงื่อนไขใหม่สำาหรับราชินีนางประกาศด้วยน้ำาเสียงที่ไม่มีใครกล้าโต้แย้ง

เขาคงหลับไปในตอนนั้นเหล้าองุ่นทำาให้เขาง่วงและเขาก็รู้สึกดีที่ได้ยืด
เหยียดกายอันเป็นความสำาราญที่โซ่ตรวนในห้องขังไม่ยอมให้ทำาได้เจมีหัดนั่ง
หลับนกขณะขี่ม้าเดินทัพมานานแล้วนี่จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นกว่าทีเรียนต้อง
หัวร่องอหายถ้าได้ยินว่าข้าหลับตลอดการหลบหนีแต่ตอนนี้เขาตื่นแล้วและ
เครื่องพันธนาการนี้ก็น่ารำาคาญ“ท่านหญิง”เขาตะโกน“ถ้าท่านช่วยตัดโซ่
พวกนี้ข้าจะช่วยกรรเชียงเรือให้”

นางชักสีหน้าอีกครั้งใบหน้านั้นเครียดขมึงด้วยความไม่ไว้ใจ“ท่านต้องใส่โซ่
ตรวนต่อไปผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

“เจ้าคิดว่าจะกรรเชียงเรือไปจนถึงคิงส์แลนดิ้งเลยหรือแม่สาว”

“เรียกข้าว่าเบรียนน์ไม่ใช่แม่สาว”

“ชื่อของข้าคือเซอร์เจมีไม่ใช่ผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

“ท่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปลงพระชนม์พระราชางั้นหรือ”
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“เปล่าแล้วเจ้าปฏิเสธเพศของตัวเองหรือไม่เล่าถ้าใช่ก็ถอดกางเกงให้ข้าดู
สิ”เขาส่งยิ้มใสซื่อให้นาง“ข้าว่าจะขอให้เจ้าถอดเสื้อแต่จากท่าทางของเจ้า
นั่นคงพิสูจน์อะไรไม่ได้มากนักหรอก”

เซอร์คลีออสขุ่นมัว“ญาติข้าโปรดรักษามารยาทด้วย”

เลือดแลนนิสเตอร์ของคนผู้นี้เจือจางนักคลีออสเป็นลูกของท่านอาเจ็นนา
ของเขากับไอ้งั่งเอ็มมอนเฟรย์ผู้ใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวลอร์ดไทวินแลนนิ
สเตอร์นับตั้งแต่วันที่แต่งงานกับน้องสาวของเขาและเมื่อลอร์ดวัลเดอร์เฟรย์
นำาป้อมแฝดเข้าร่วมสงครามโดยถือข้างริเวอร์รันเซอร์เอ็มมอนก็เลือกภักดีต่อ
ภรรยาแทนบิดาตัวเองคาสเตอร์ลีร็อกได้สิ่งที่แย่ที่สุดจากการต่อรองนั้นเจมี
คิดเซอร์คลีออสหน้าตาเหมือนวีเซิลสู้เหมือนห่านและมีความกล้าเท่าแม่แกะ
ตัวที่กล้าเป็นพิเศษท่านหญิงสตาร์คสัญญาจะปล่อยเขาเป็นอิสระหากเขานำา
สารของนางไปส่งให้ทีเรียนและเซอร์คลีออสก็สาบานอย่างจริงจังว่าจะทำาเช่น
นั้น

พวกเขาทุกคนกล่าวคำาสาบานในห้องขังนั่นส่วนใหญ่คือเจมีนั่นคือข้อแลก
เปลี่ยนของท่านหญิงแคทลินในการยอมปล่อยตัวเขานางจ่อปลายดาบของแม่
สาวร่างใหญ่ที่หัวใจของเขาขณะเอ่ยว่า“จงสาบานว่าท่านจะไม่จับอาวุธเข้า
ห้ำาหั่นสตาร์คหรือทัลลีอีกจงสาบานว่าท่านจะบังคับน้องชายของท่านให้ทำา
ตามคำามั่นที่ว่าจะคืนลูกสาวของข้ากลับมาอย่างปลอดภัยสาบานด้วยเกียรติ
ของท่านในฐานะอัศวินด้วยเกียรติของท่านในฐานะแลนนิสเตอร์คนหนึ่งด้วย
เกียรติของท่านในฐานะพี่น้องร่วมสาบานแห่งหน่วยราชองครักษ์สาบานด้วย
ชีวิตของพี่สาวท่านและบิดาท่านและบุตรชายท่านสาบานต่อทวยเทพทั้งเก่า
และใหม่และข้าจะส่งท่านกลับไปหาพี่สาวของท่านถ้าปฏิเสธข้าจะเอาเลือด
ท่าน”เขาจำาความรู้สึกเมื่อปลายแหลมของดาบแทงทะลุเสื้อผ้าโกโรโกโสของ
เขาขณะที่นางบิดปลายดาบได้

ข้าสงสัยจริงว่าสังฆราชคิดอย่างไรเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของคำาสาบานที่กล่าว
ตอนเมาหัวทิ่มถูกตีตรวนกับผนังและมีดาบจี้หน้าอกแบบนี้เจมีไม่ได้กังวล
จริงจังอะไรกับคำาลวงครั้งใหญ่นั้นหรือเรื่องทวยเทพที่เขาอ้างว่านับถือเขาจำา
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ถังน้ำาที่ท่านหญิงแคทลินเตะคว่ำาในห้องขังของเขาได้นางช่างพิลึกนักที่ฝากชีวิต
บุตรสาวไว้กับชายที่ไร้เกียรติแม้นางจะไม่กล้าไว้ใจเขาเท่าใดนักก็ตามนางฝาก
ความหวังไว้กับทีเรียนไม่ใช่ข้า“บางทีนางอาจไม่ได้โง่เท่าไรนักก็ได้”เขาพูด
ออกมาดังๆ

หญิงผู้คุมตัวเขาเข้าใจผิด“ข้าไม่ได้โง่แล้วก็ไม่ได้หูหนวกด้วย”

เขาสุภาพกับนางการล้อเลียนหญิงผู้นี้เป็นเรื่องง่ายจนไม่มีอะไรท้าทาย“ข้า
พูดกับตัวเองและไม่ได้หมายถึงเจ้านี่เป็นนิสัยที่เกิดได้ง่ายในห้องขัง”

นางขมวดคิ้วใส่เขาดันกรรเชียงไปข้างหน้าดึงกลับมาดันไปข้างหน้าโดยไม่
พูดอะไร

พูดมากพอๆกับความงามบนใบหน้า“จากวาจาของเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้ามี
กำาเนิดสูงส่ง”

“พ่อของข้าคือเซลวินแห่งทาร์ธหรือลอร์ดแห่งอีเวนฟอลล์ด้วยความเมตตา
ของทวยเทพ”แม้แต่คำาตอบนั้นก็เอ่ยออกมาอย่างไม่เต็มใจ

“ทาร์ธ”เจมีพูด“หินยักษ์น่าสะพรึงกลัวในทะเลแคบเท่าที่ข้าจำาได้และอี
เวนฟอลล์ก็สวามิภักดิ์ต่อสตอร์มส์เอนด์เจ้ามารับใช้รอบบ์แห่งวินเทอร์เฟลได้
อย่างไร”

“ข้ารับใช้ท่านหญิงแคทลินต่างหากเล่านางบัญชาให้ข้านำาท่านไปส่งให้ถึงมือ
น้องชายของท่านทีเรียนที่คิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัยโดยมิให้ต่อปากต่อคำา
กับท่านเงียบเถอะ”

“ข้าเอียนความเงียบเต็มทนแล้วแม่หญิงเอ๋ย”

“เช่นนั้นก็สนทนากับเซอร์คลีออสข้าไม่เสวนากับปีศาจร้าย”

เจมีส่งเสียงฮาลั่น“แถวนี้มีปีศาจร้ายด้วยเรอะซ่อนอยู่ใต้น้ำารึหรือว่าอยู่ใน
ดงวิลโลว์ทึบหนานั่นแล้วข้าไม่มีดาบเนี่ยนะ!”

“ชายผู้ละเมิดพี่สาวตนปลงพระชนม์พระราชาและโยนเด็กไร้เดียงสาลงมา
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ให้ตายหาควรได้สมญาอื่นใด”

ไร้เดียงสาเรอะไอ้เด็กตัวแสบนั่นสอดแนมเราเจมีก็แค่ปรารถนาจะอยู่กับ
เซอร์ซีตามลำาพังสักชั่วโมงการเดินทางขึ้นเหนือของพวกเขาเป็นความทรมาน
อันยาวนานการได้เห็นนางทุกวันแต่ไม่อาจแตะต้องสัมผัสและรู้ว่าโรเบิร์ต
เดินเมาโซเซขึ้นเตียงนางทุกคืนในบ้านเทียมที่ลั่นเอี๊ยดอ๊าดคันใหญ่นั่นทีเรียน
พยายามเอาอกเอาใจเขาอย่างเต็มที่แต่มันไม่เพียงพอ“พูดถึงเซอร์ซีให้ดีๆ
หน่อยแม่หญิง”เขาเตือนนาง

“ข้าชื่อเบรียนน์ไม่ใช่แม่หญิง”

“เจ้าจะสนใจทำาไมว่าปีศาจร้ายเรียกเจ้าว่าอะไร”

“ข้าชื่อเบรียนน์”นางเอ่ยซ้ำาหนักแน่นดุจสุนัขล่าเนื้อ

“เลดี้เบรียนน์งั้นหรือ”นางดูอึดอัดจนเจมีสำาเหนียกได้ถึงจุดอ่อน“หรือเซอร์
เบรียนน์จะต้องรสนิยมของเจ้ามากกว่า”เขาหัวเราะ“ไม่หรอกข้าเกรงว่าจะ
ไม่ใช่เจ้าอาจล่อให้แม่วัวนมใส่สายคาดบังเหียนเกราะคอเกราะหัวและพัน
ร่างมันด้วยผ้าไหมทั้งตัวได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะขี่มันเข้ารบได้”

“ญาติเจมีได้โปรดเถอะเจ้าไม่ควรพูดจาหยาบคายเช่นนั้น”ใต้ผ้าคลุมไหล่
ของเขาเซอร์คลีออสสวมเสื้อคลุมที่ปักรูปป้อมแฝดของตระกูลเฟรย์และราชสีห์
ทองของแลนนิสเตอร์“เราต้องไปอีกไกลอย่าทะเลาะกันเองเลย”

“เวลาข้าทะเลาะข้าทะเลาะด้วยดาบต่างหากนี่ข้ากำาลังสนทนากับท่าน
หญิงผู้นี้อยู่ไหนบอกข้าซิแม่หญิงว่าหญิงบนเกาะทาร์ธหน้าตาบ้านๆเหมือน
เจ้าหมดหรือเปล่าถ้าใช่ข้าก็เวทนาผู้ชายที่นั่นเหลือเกินพวกเขาอาจไม่เคยรู้ว่า
ผู้หญิงแท้ๆหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะอยู่บนภูเขาน่าเบื่อกลางทะเลแบบนั้น”

“ทาร์ธเป็นสถานที่สวยงาม”หญิงสาวตะคอกระหว่างที่กรรเชียง“ได้สมญา
ว่าเกาะไพลินเงียบเถอะเจ้าปีศาจเว้นแต่ท่านอยากทำาให้ข้าอุดปากท่าน”

“นางก็หยาบคายเหมือนกันไม่ใช่หรือ”เจมีถามเซอร์คลีออส“แม้ข้าจะต้อง
ยอมรับว่านางกล้ามากก็ตามมีคนไม่มากนักหรอกนะที่กล้าเรียกข้าว่าปีศาจต่อ
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หน้าต่อตา”ถึงข้าจะแน่ใจว่าพวกเขาเรียกกันคะนองปากลับหลังข้าก็เถอะ

เซอร์คลีออสกระแอมอย่างทำาอะไรไม่ถูก“ท่านหญิงเบรียนน์ฟังคำาลวงเหล่า
นั้นมาจากแคทลินสตาร์คไม่ต้องสงสัยเลยพวกสตาร์คไม่มีหวังจะเอาชนะ
ท่านด้วยดาบได้ท่านเซอร์ตอนนี้จึงทำาสงครามด้วยวาจาอาบยาพิษแทน”

พวกเขาเอาชนะข้าด้วยดาบได้แล้วต่างหากไอ้ทึ่มไร้คางเจมียิ้มอย่างรู้ทัน
คนอื่นจะอ่านความหมายสารพัดได้จากรอยยิ้มรู้เท่าทันถ้าเรายอมให้อ่านญาติ
คลีออสเชื่อเรื่องเหลวไหลนี้จริงๆหรือกำาลังพยายามประจบประแจงเขาเป็น
อะไรแน่ระหว่างหัวขี้เลื่อยผู้ซื่อสัตย์กับจอมประจบสอพลอ

เซอร์คลีออสพูดต่ออย่างไม่อนาทรร้อนใจ“คนที่เชื่อว่าพี่น้องร่วมสาบานตน
แห่งหน่วยราชองครักษ์ทำาร้ายเด็กได้ลงย่อมไม่เข้าใจความหมายแห่งเกียรติยศ”

จอมประจบสอพลอถ้าจะให้พูดกันจริงๆเจมีเองก็มารู้สึกเสียใจที่โยนแบรน
ดอนสตาร์คลงจากหน้าต่างบานนั้นเซอร์ซีทำาให้เขาทุกข์ใจไม่สิ้นสุดหลังจาก
นั้นเมื่อเด็กนั่นไม่ยอมตาย“แกอายุเจ็ดขวบนะเจมี”นางต่อว่าเขา“ต่อให้แก
เข้าใจสิ่งที่เห็นเราก็น่าจะขู่ให้แกกลัวจนหุบปากเงียบได้”

“ข้าไม่คิดว่าเจ้าอยาก...”

“เจ้าไม่เคยคิดน่ะสิถ้าเด็กนั่นฟื้นขึ้นมาและบอกพ่อของแกว่าเห็น...”

“ถ้าถ้าถ้า”เขาดึงนางขึ้นนั่งตัก“ถ้าเด็กนั่นฟื้นเราจะบอกว่าแกฝันเราจะ
บอกว่าแกโกหกและถ้าเรื่องมันเลวร้ายถึงที่สุดข้าจะสังหารเน็ดสตาร์คเสีย”

“จากนั้นเจ้าคิดว่าโรเบิร์ตจะทำาอะไร”

“โรเบิร์ตอยากทำาอะไรก็ตามใจข้าจะทำาสงครามกับเขาถ้าต้องทำาสงครามชิง
โยนีเซอร์ซีที่นักขับลำานำาจะเรียกขาน”

“เจมีปล่อยข้านะ!”นางบันดาลโทสะและดิ้นรนที่จะลุกขึ้น

แต่เขากลับจูบนางแทนนางขัดขืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผยอปากรับเขายังจำา
รสชาติของเหล้าองุ่นและกานพลูจากปลายลิ้นของนางได้กายนางสั่นสะท้าน
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เขาเลื่อนมือไปที่เสื้อรัดทรงของนางและกระชากฉีกผ้าไหมจนทรวงอกคู่นั้น
เป็นอิสระและเด็กสตาร์คคนนั้นก็ถูกลืมไปชั่วครู่

หรือว่าเซอร์ซีเกิดนึกถึงเด็กนั่นขึ้นมาในภายหลังและจ้างผู้ชายที่ท่านหญิงแค
ทลินพูดถึงไปจัดการให้เด็กนั่นไม่มีวันฟื้นถ้าเซอร์ซีต้องการให้เด็กนั่นตายนาง
ย่อมส่งข้าไปดูไม่น่าใช่เซอร์ซีเลยที่เลือกโจรกระจอกไปลงมือฆ่าอย่างขอไปที
เช่นนั้น

ตามลำาน้ำาเบื้องหน้าดวงอาทิตย์ที่กำาลังขึ้นส่งแสงระยิบพริบพรายบนพื้นผิว
น้ำาที่ลมพัดกระโชกชายฝั่งทางใต้เป็นดินสีแดงเรียบเหมือนถนนลำาน้ำาสายเล็ก
ๆส่งน้ำาสู่ลำาน้ำาใหญ่ลำาต้นผุๆของต้นไม้จมน้ำายืนต้นริมตลิ่งชายฝั่งทางเหนือ
รกครึ้มกว่าเป็นผาหินสูงยี่สิบฟุตที่ปกคลุมด้วยดงต้นบีชโอ๊กและเชสต์นัตเจมี
เห็นหอระวังภัยอยู่บนเนินสูงข้างหน้าหอนั้นสูงขึ้นทุกจังหวะการกรรเชียงเขา
ดูออกตั้งนานก่อนที่เรือจะแล่นเข้าใกล้ว่ามันถูกทิ้งร้างหินเก่าคร่ำาคร่านั้นมีเถา
กุหลาบขึ้นรกเรื้อ

เมื่อลมเปลี่ยนทิศเซอร์คลีออสก็ช่วยหญิงร่างใหญ่กางใบใบเรือสามเหลี่ยม
แข็งทำาด้วยผ้าใบลายทางสีแดงและน้ำาเงินสีประจำาตระกูลทัลลีซึ่งต้องก่อ
ปัญหาใหญ่แน่หากเผชิญกับกองกำาลังของแลนนิสเตอร์ในแม่น้ำานี้แต่นี่คือใบ
เรือเดียวที่พวกเขามีเบรียนน์บังคับหางเสือเจมีกางครีบข้างเรือโซ่ลั่นเกรียว
กราวยามเขาขยับจากนั้นพวกเขาก็ทำาความเร็วได้ดีขึ้นเมื่อทั้งลมและกระแส
น้ำาหนุนส่งการหนี“เราจะประหยัดเวลาเดินทางได้มากถ้าเจ้าไปส่งข้าให้พ่อข้า
แทนน้องชายข้า”เขาแนะ

“บุตรสาวของท่านหญิงแคทลินอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งข้าจะเดินทางกลับกับเด็ก
หญิงทั้งสองหรือไม่ก็ไม่กลับเลย”

เจมีหันไปหาเซอร์คลีออส“ญาติข้าขอยืมมีดหน่อยเถอะ”

“ไม่ได้”หญิงสาวตัวเกร็ง“ข้าไม่ยอมให้ท่านมีอาวุธ”เสียงของนางแข็งกร้าว
ดุจหิน

นางกลัวข้าทั้งที่ข้าใส่ตรวน“คลีออสดูท่าว่าข้าจะต้องขอให้เจ้าช่วยโกนผม
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ให้เสียแล้วทิ้งเคราไว้ตามเดิมแต่โกนผมให้ที”

“เจ้าอยากให้ข้าโกนผมจนล้านเลี่ยนเลยงั้นรึ”คลีออสเฟรย์ถาม

“คนทั้งอาณาจักรรู้จักเจมีแลนนิสเตอร์ในฐานะอัศวินไร้เคราผู้มีผมยาวสี
ทองชายหัวล้านที่มีเคราสกปรกสีเหลืองอาจผ่านไปโดยไม่มีใครผิดสังเกตไม่ช้า
ต้องมีคนจำาข้าได้ระหว่างที่ข้ายังถูกตีตรวนเช่นนี้”

กริชนั้นไม่คมอย่างที่พึงเป็นคลีออสออกแรงเถือเต็มที่ทั้งเฉือนและทึ้งและ
โยนเศษผมข้ามกราบเรือปอยผมสีทองลอยอยู่บนผิวน้ำาก่อนที่จะคล้อยเคลื่อน
ไปอยู่หลังเรือเมื่อผมยุ่งรุงรังหายไปเหาตัวหนึ่งก็คลานลงมาตามคอเจมีจับมัน
ได้และใช้นิ้วโป้งบดบี้เซอร์คลีออสจับได้อีกหลายตัวจากหนังศีรษะของเขาและ
ดีดลงน้ำาเจมีเอาศีรษะจุ่มน้ำาและสั่งให้เซอร์คลีออสลับมีดก่อนจะให้เขาโกนโคน
ผมสีเหลืองนิ้วสุดท้ายที่เหลืออยู่จนหมดเมื่อเสร็จแล้วก็ขริบเคราด้วย

เงาสะท้อนในน้ำาเป็นชายที่เขาไม่รู้จักไม่เพียงศีรษะล้านแต่เขายังดูเหมือน
แก่ลงไปห้าปีในคุกใต้ดินนั่นใบหน้าตอบซูบเบ้าตากลวงลึกและมีริ้วรอยที่เขา
จำาไม่ได้ว่าเคยมีแบบนี้ข้าดูไม่เหมือนเซอร์ซีเท่าไหร่นางต้องเกลียดเรื่องนี้แน่

พอเที่ยงวันเซอร์คลีออสก็หลับเสียงกรนของเขาดังเหมือนเป็ดผสมพันธุ์เจ
มีเหยียดตัวออกไปมองโลกที่เคลื่อนผ่านหลังจากอยู่ในห้องขังมืดๆก้อนหิน
ทุกก้อนและต้นไม้ทุกต้นล้วนน่ามหัศจรรย์

กระต๊อบขนาดห้องเดียวสองสามหลังเคลื่อนผ่านมาแล้วผ่านไปต่างตั้งอยู่
บนเสาสูงที่ทำาให้มันดูคล้ายนกกระสาแต่ไม่ปรากฏวี่แววผู้อาศัยนกบินเหนือ
ศีรษะหรือส่งเสียงร้องจากหมู่ไม้ริมชายน้ำาและเจมีก็เห็นปลาสีเงินพุ่งปราดไป
ในห้วงน้ำาปลาเทราต์ทัลลีนี่คือลางร้ายเขาคิดจนกระทั่งเห็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่ง
กว่านั่นคือท่อนไม้ลอยน้ำาท่อนหนึ่งที่เรือแล่นผ่านกลับกลายเป็นศพไร้เลือด
และบวมอืดผ้าคลุมไหล่พันกับรากไม้ล้มเป็นสีแดงเข้มของแลนนิสเตอร์อย่าง
ไม่ผิดไปได้เขานึกสงสัยว่าศพนั้นอาจเป็นใครสักคนที่เขารู้จัก

ลำาน้ำาสาขาของแม่น้ำาสามง่ามคือช่องทางที่สะดวกที่สุดในการลำาเลียงสินค้า
และผู้คนข้ามดินแดนลุ่มแม่น้ำายามบ้านเมืองสงบพวกเขาจะพบชาวประมง
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ในเรือเรือขนข้าวถ่อไปตามน้ำาพ่อค้าขายเข็มและผ้าเป็นพับจากร้านลอยน้ำา
บางทีอาจพบเรือสีสดใสของพวกมัมเมอร์ที่มีใบเรือเป็นผ้าปักสีต่างๆร่วมห้า
สิบสีพายทวนน้ำาจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและจากปราสาทแห่งหนึ่ง
ไปอีกแห่งหนึ่ง

แต่สงครามได้สร้างความเสียหายพวกเขาแล่นเรือผ่านหมู่บ้านหลายแห่งโดย
ไม่พบชาวบ้านอวนว่างเปล่าที่ถูกกรีดและฉีกขาดและแขวนห้อยจากต้นไม้คือ
ร่องรอยเดียวของชาวประมงสาวน้อยนางหนึ่งที่กำาลังให้น้ำาม้าควบจากไปทันที
ที่เห็นใบเรือของพวกเขาต่อมาพวกเขาผ่านกลุ่มชาวนาราวสิบสองคนกำาลังขุด
ดินในทุ่งนาใต้ซากบ้านหอคอยที่ถูกเผาคนพวกนั้นมองพวกเขาด้วยสายตาขุ่น
มัวและหันกลับไปทำางานทันทีที่เห็นว่าเรือนั้นไม่ได้มาร้าย

แม่น้ำาง่ามแดงนั้นกว้างและไหลช้าคดเคี้ยวเลี้ยวลดด้วยคุ้งโค้งต่างๆมีเกาะ
เล็กๆที่มีป่ารกเรื้อกระจายอยู่เป็นระยะรวมทั้งมีสันดอนทรายและตอไม้ที่อยู่
หนาแน่นใต้ผิวน้ำาทว่าเบรียนน์ดูจะมีสายตาแหลมคมในการจับอันตรายต่างๆ
และดูจะหาช่องทางไปได้เสมอเมื่อเจมีเอ่ยชมนางที่มีความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำาสาย
นี้นางก็มองเขาอย่างคลางแคลงและบอกว่า“ข้าไม่รู้จักแม่น้ำานี่หรอกทาร์ธ
เป็นเกาะข้าหัดกรรเชียงเรือและแล่นเรือเป็นก่อนจะเคยนั่งบนหลังม้าเสียอีก”

เซอร์คลีออสลุกขึ้นนั่งและขยี้ตา“ทวยเทพข้าปวดแขนไปหมดหวังว่าลมจะ
พัดไปเรื่อยๆ”เขาทำาจมูกฟุดฟิด“ข้าได้กลิ่นฝน”

เจมีอยากให้ฝนตกหนักๆคุกใต้ดินของริเวอร์รันไม่ใช่สถานที่สะอาดที่สุดใน
เจ็ดราชอาณาจักรตอนนี้เขาคงส่งกลิ่นคล้ายเนยแข็งบูดแล้ว

คลีออสหรี่ตามองตามแม่น้ำาไป“ควันนี่”

นิ้วสีเทาผอมๆกวักเรียกพวกเขาให้เดินหน้าต่อมันลอยขึ้นมาจากตลิ่งทาง
ใต้ไกลออกไปหลายไมล์บิดและม้วนเบื้องใต้เจมีเห็นซากควันกรุ่นของอาคาร
หลังใหญ่และต้นโอ๊กที่เต็มไปด้วยศพผู้หญิง

พวกอีกาแทบยังไม่ทันได้เริ่มจิกกินศพเชือกเส้นบางบาดเนื้ออ่อนๆที่ลำาคอ
ของพวกนางเป็นแผลลึกและยามลมพัดร่างของพวกนางก็บิดและแกว่งไหว
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“นี่ไม่ใช่การกระทำาของอัศวินผู้กล้า”เบรียนน์พูดเมื่อพวกเขาเข้าใกล้พอจะเห็น
ได้ชัด“ไม่มีอัศวินที่แท้จริงคนใดยอมรับการสังหารโหดตามอำาเภอใจเช่นนี้”

“อัศวินที่แท้จริงพบเห็นสิ่งเลวร้ายกว่านี้ทุกครั้งที่ออกศึกแม่หญิง”เจมีว่า
“และทำาเรื่องเลวร้ายกว่านี้ด้วย”

เบรียนน์เบนหางเสือเรือเข้าฝั่ง“ข้าจะไม่ทิ้งผู้บริสุทธิ์ไว้เป็นอาหารของอีกา”

“แม่หญิงใจดำาพวกอีกาก็ต้องกินเช่นกันแล่นเรือต่อไปและอย่าไปยุ่งกับคน
ตายเลยน่ะแม่หญิง”

พวกเขาขึ้นฝั่งที่เหนือน้ำาเลยจากจุดที่ต้นโอ๊กใหญ่เอนยื่นลงมาในลำาน้ำาขณะ
ที่เบรียนน์ลดใบเรือเจมีก็ปีนขึ้นจากเรืออย่างทุลักทุเลเพราะโซ่ตรวนน้ำาใน
แม่น้ำาง่ามแดงเข้าไปเต็มรองเท้าบู๊ตและซึมเข้ากางเกงรัดเข่าขาดๆของเขาเขา
คุกเข่าลงพลางหัวเราะจุ่มศีรษะลงน้ำาและโผล่ขึ้นมาอย่างเปียกชุ่มมือของเขา
เต็มไปด้วยคราบไคลและเมื่อถูจนสะอาดในน้ำามันก็ดูผอมบางและซีดกว่าที่เขา
จำาได้ขาของเขาทั้งแข็งขัดและง่อนแง่นเมื่อเขาทิ้งน้ำาหนักลงไปข้าอยู่ในคุกใต้
ดินของฮอสเตอร์ทัลลีนานเกินไปจริงๆ

เบรียนน์กับคลีออสลากเรือขึ้นฝั่งศพเหล่านั้นแขวนอยู่เหนือศีรษะของพวก
เขากำาลังเน่าเปื่อยด้วยความตายเหมือนผลไม้เน่า“พวกเราคนใดคนหนึ่งจะ
ต้องตัดศพพวกนี้ลงมา”หญิงสาวเอ่ย

“ข้าจะปีนขึ้นไปเอง”เจมีเดินลุยน้ำาขึ้นฝั่งพร้อมเสียงโซ่“แค่เอาโซ่ออกให้ข้า
เท่านั้น”

หญิงสาวเงยหน้าจ้องศพหญิงผู้หนึ่งเจมีขยับเข้าไปใกล้ๆด้วยฝีเท้าสั้นสะดุด
เท่าที่โซ่ยาวหนึ่งฟุตอำานวยเมื่อเห็นสัญลักษณ์หยาบๆที่ห้อยอยู่รอบลำาคอของ
ศพที่อยู่สูงที่สุดเขาก็ยิ้ม“พวกมันสมสู่กับสิงโต”เขาอ่าน“อ้อจริงสิแม่หญิง
นี่คือการกระทำาที่แสนจะไม่เป็นอัศวินผู้กล้าอย่างที่สุด...แต่โดยพวกของเจ้า
นะไม่ใช่ของข้าข้าละสงสัยนักเทียวว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นใคร”

“หญิงโรงเหล้า”เซอร์คลีออสเฟรย์บอก“นี่คือเรือนพักแรมข้าจำาได้แล้ว
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คนที่มากับข้าบางคนพักที่นี่ครั้งสุดท้ายที่เราเดินทางกลับไปริเวอร์รัน”อาคาร
หลังนั้นไม่เหลือซากใดนอกจากฐานหินและคานพังถล่มที่กองซ้อนกันถูกไฟไหม้
เป็นสีดำาควันยังคงลอยขึ้นมาจากเถ้า

เจมีทิ้งซ่องและนางโลมไว้ให้น้องชายของเขาทีเรียนเซอร์ซีคือหญิงคนเดียว
ที่เขาต้องการ“ดูไปแล้วหญิงสาวเหล่านี้เคยให้ความสำาราญกับทหารบางคน
ของลอร์ดบิดาข้าบางทีอาจให้อาหารและเครื่องดื่มนั่นคือเหตุผลที่พวกนางได้
รับปลอกคอคนทรยศกับจุมพิตและเอลจอกหนึ่ง”เขาชำาเลืองไปมาในแม่น้ำา
เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาอยู่ตามลำาพังจริงๆ“นี่คือเขตแดนของตระกูลแบร็กเคน
ลอร์ดโจนอสอาจเป็นผู้สั่งฆ่าพวกนางพ่อของข้าเผาปราสาทของเขาข้าเกรงว่า
เขาจะไม่ชอบเราหรอก”

“หรืออาจเป็นฝีมือของมาร์คไพเพอร์ก็ได้”เซอร์คลีออสว่า“หรือไม่ก็
เจ้าคนตัวเล็กในป่าเบริคดอนแดร์เรียนแม้ข้าจะเคยได้ยินว่าเขาฆ่าแต่ทหาร
เท่านั้นบางทีอาจเป็นกลุ่มคนจากแดนเหนือของรูสบอลตันก็ได้”

“บอลตันแพ้พ่อข้าที่แม่น้ำาง่ามเขียว”

“แต่ไม่แตกพ่าย”เซอร์คลีออสบอก“เขากลับลงใต้อีกครั้งเมื่อลอร์ดไทวิน
ยกทัพไปสู้กับคนในแถบน้ำาตื้นข่าวจากริเวอร์รันบอกว่าเขายึดฮาร์เรนฮอลจาก
เซอร์เอมอรีลอร์ชได้แล้ว”

เจมีไม่ชอบเรื่องที่ได้ยินแม้แต่น้อย“เบรียนน์”เขาพูดยอมเอาใจนางด้วย
การเรียกชื่อด้วยความหวังว่านางจะยอมฟัง“ถ้าลอร์ดบอลตันยึดฮาร์เรนฮอล
ได้แล้วทั้งแม่น้ำาสามง่ามและราชมรรคาก็น่าจะมีคนเฝ้าระวัง”

เขาคิดว่าเขาเห็นร่องรอยความไม่แน่ใจในดวงตาโตสีฟ้าของนาง“ท่านอยู่ใน
การอารักขาของข้าพวกเขาต้องฆ่าข้าก่อน”

“ข้าไม่คิดว่านั่นจะเป็นปัญหาอะไรนะ”

“ข้าเป็นนักสู้ที่เก่งไม่แพ้ท่าน”นางเอ่ยเชิงปกป้องตัวเอง“ข้าเป็นหนึ่งในเจ็ด
ที่พระราชาเรนลีเลือกเขาสวมผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมลายทางของหน่วยองครักษ์
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สายรุ้งให้ข้าด้วยมือของเขาเอง”

“หน่วยองครักษ์สายรุ้งงั้นรึเจ้ากับหญิงอีกหกนางใช่ไหมนักขับลำานำาเคย
บอกว่าหญิงสาวทั้งหมดงดงามในชุดผ้าไหม...แต่ว่าเขาไม่เคยพบเจ้าสิท่า”

หญิงสาวหน้าแดง“เรามีหลุมศพต้องขุด”นางหันไปปีนต้นไม้

กิ่งล่างๆของต้นโอ๊กใหญ่พอให้นางยืนได้เมื่อปีนขึ้นไปนางเดินท่ามกลาง
ใบไม้ถือกริชไว้ในมือตัดศพทั้งหลายลงแมลงวันรุมตอมรอบศพขณะที่ร่วงลง
มาและกลิ่นเหม็นก็รุนแรงขึ้นพร้อมกับแต่ละศพที่นางตัดลงมา“นี่เป็นเรื่องยุ่ง
ยากมากนะที่จะทำาเพื่อพวกนางโลม”เซอร์คลีออสอุทธรณ์“เราจะใช้อะไรขุด
ไม่ทราบเราไม่มีจอบเสียมและข้าจะไม่ใช้ดาบของข้าหรอกนะข้า…”

เบรียนน์ตะโกนมานางกระโจนพรวดลงจากต้นไม้แทนที่จะปีนลงมา“กลับ
เรือเร็วเข้ามีเรือมา”

พวกเขารีบเท่าที่จะรีบได้ถึงแม้เจมีจะวิ่งแทบไม่ได้และต้องให้ผู้เป็นลูกพี่ลูก
น้องดึงกลับขึ้นเรือเบรียนน์ใช้กรรเชียงดันเรือออกและรีบกางใบ“เซอร์คลีออส
ข้าต้องการให้ท่านช่วยกรรเชียงด้วย”

เขาทำาตามที่นางสั่งเรือเริ่มแล่นตัดผืนน้ำาเร็วขึ้นเล็กน้อยกระแสน้ำาลมและ
กรรเชียงล้วนเอื้อต่อพวกเขาเจมีนั่งอยู่ในตรวนมองทวนน้ำาไปเห็นเพียงส่วน
ยอดของใบเรืออีกลำาเท่านั้นความคดเคี้ยวของคุ้งน้ำาง่ามแดงทำาให้เรือลำานั้นดู
เหมือนอยู่อีกฟากทุ่งกำาลังขยับขึ้นเหนือหลังม่านต้นไม้ขณะที่พวกเขามุ่งหน้า
ลงใต้แต่เขารู้ว่าภาพที่เห็นนั้นลวงตาเขายกมือทั้งสองข้างขึ้นป้องตา“สีแดง
เหมือนโคลนและสีน้ำาเงินเหมือนน้ำา”เขาประกาศ

ปากใหญ่ของเบรียนน์ขยับโดยไม่ส่งเสียงทำาให้นางดูเหมือนแม่วัวกำาลังเคี้ยว
เอื้อง“เร็วขึ้นอีกท่านเซอร์”

ไม่ช้าเรือนพักแรมก็หายลับไปเบื้องหลังและพวกเขาก็มองไม่เห็นยอดใบเรือ
ลำานั้นด้วยเช่นกันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยทันทีที่ผู้ไล่ล่าอ้อมคุ้งน้ำา
มาพวกเขาจะเห็นมันอีกครั้ง“เราคงได้แต่หวังว่าพวกทัลลีผู้สูงส่งจะหยุดเรือ
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เพื่อฝังศพนางโลมพวกนั้นสินะ”ความคิดที่จะกลับไปอยู่ในห้องขังอีกไม่ดึงดูด
ใจเจมีทีเรียนอาจคิดอะไรฉลาดๆได้แล้วในตอนนี้แต่ทั้งหมดที่ข้าคิดได้คือ
เล่นงานพวกมันด้วยดาบ

เกือบชั่วโมงที่พวกเขาเล่นซ่อนหากับผู้ไล่ล่าอ้อมคุ้งน้ำาและลัดเลาะเกาะเล็ก
ๆที่มีป่ารกชัฏและเมื่อพวกเขาเริ่มหวังว่าหนีพ้นผู้ไล่ล่าได้แล้วใบเรืออันห่าง
ไกลก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้งเซอร์คลีออสหยุดกรรเชียงค้าง“ให้พวกอมนุษย์จับ
พวกนั้นไปทีเถอะ”เขาปาดเหงื่อจากหน้าผาก

“กรรเชียงเข้า!”เบรียนน์สั่ง

“เรือที่แล่นตามเรามาเป็นเรือกรรเชียงแม่น้ำา”เจมีประกาศหลังจากเฝ้าดู
อยู่ชั่วขณะและทุกจ้วงกรรเชียงมันดูจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย“มีกรรเชียงด้านละ
เก้าซึ่งหมายความว่ามีสิบแปดคนยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรือนั่นมีนักรบอยู่มากพอๆ
กับคนกรรเชียงล่ะซ้ำาใบเรือของเขายังใหญ่กว่าของเราเราไม่มีทางหนีมันพ้น
หรอก”

เซอร์คลีออสกรรเชียงค้าง“ท่านว่าสิบแปดคนงั้นหรือ”

“เราต้องจัดการคนละหกข้าอยากรับสักแปดแต่กุญแจมือพวกนี้ทำาให้ข้า
สู้ได้ไม่เต็มที่”เจมีชูข้อมือขึ้น“เว้นแต่ท่านหญิงเบรียนน์จะเมตตาพอจะปลด
ตรวนให้ข้า”

นางไม่สนใจเขาพยายามออกแรงกรรเชียงเต็มที่

“เราออกเดินทางก่อนพวกเขาครึ่งคืน”เจมีบอก“พวกเขากรรเชียงเรือมา
ตั้งแต่รุ่งสางให้คนกรรเชียงพักทีละคู่พวกเขาต้องเหนื่อยหมดแรงกันแน่ตอนนี้
การเห็นใบเรือของเราทำาให้พวกเขามีแรงฮึดขึ้นมาแต่นั่นคงไม่นานหรอกเราน่า
จะฆ่าพวกมันได้ไม่น้อย”

เซอร์คลีออสอ้าปากค้าง“แต่...พวกมันมีกันสิบแปดนะ”

“นั่นคืออย่างน้อยที่สุดน่าจะมีสักยี่สิบหรือยี่สิบห้ามากกว่า”

ลูกพี่ลูกน้องของเขาคราง“เราไม่มีหวังจะเอาชนะคนสิบแปดคนได้”
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“แล้วข้าบอกว่าเราทำาได้หรือทางที่ดีที่สุดที่เราหวังได้ก็คือตายโดยถือดาบอยู่
ในมือ”เขาพูดด้วยความจริงใจอย่างที่สุดเจมีแลนนิสเตอร์ไม่เคยกลัวความ
ตาย

เบรียนน์หยุดกรรเชียงเหงื่อทำาให้ปอยผมสีทองอ่อนของนางเปียกแนบหน้า
ผากและการทำาหน้าเบ้ก็ทำาให้นางดูไร้ความงามกว่าเดิม“ท่านอยู่ในอารักขา
ของข้า”นางเอ่ยน้ำาเสียงเข้มด้วยโทสะจนเกือบเป็นคำาราม

เขาต้องหัวเราะให้ความกราดเกรี้ยวนั้นนางช่างเหมือนสุนัขล่าเนื้อมีเต้าจริง
ๆเขาคิดหรืออาจจะใช่ถ้านางมีเต้าน่ะนะ“ถ้าอย่างนั้นก็คุ้มครองข้าด้วยแม่
หญิงหรือไม่ก็ปล่อยข้าให้คุ้มครองตัวเอง”

เรือกรรเชียงลำานั้นแล่นตามน้ำามาเหมือนแมลงปอไม้ตัวใหญ่ห้วงน้ำารอบลำา
เรือเป็นฟองขาวด้วยกรรเชียงที่จ้วงอย่างดุเดือดมันใกล้เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด
คนบนดาดฟ้าเรือแออัดกันมาข้างหน้าขณะที่เรือแล่นมาโลหะเป็นประกายใน
มือของพวกเขาและเจมีก็เห็นคันธนูด้วยพลธนูเขาเกลียดพลธนู

ตรงหัวเรือที่เร่งเข้ามามีชายร่างล่ำาสันศีรษะล้านคิ้วสีเทาดกหนาและลำา
แขนกำายำาเขาสวมเสื้อคลุมสีขาวสกปรกที่ปักลายต้นหลิวสีเขียวอ่อนทับชุด
เกราะแต่ผ้าคลุมไหล่ของเขากลัดไว้ด้วยเข็มกลัดรูปปลาเทราต์เงินหัวหน้า
องครักษ์ของริเวอร์รันในยุคของเขาเซอร์โรบินไรเกอร์เป็นนักสู้ที่ขึ้นชื่อว่ากัด
ไม่ปล่อยแต่ยุคของเขาผ่านไปแล้วเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฮอสเตอร์ทัลลี
และแก่เฒ่าตามเจ้านายไป

เมื่อเรือทั้งสองอยู่ห่างกันห้าสิบหลาเจมีก็เอามือป้องปากและตะโกนข้ามน้ำา
กลับไปว่า“มาอวยพรข้าให้เดินทางปลอดภัยหรือเซอร์โรบิน”

“มานำาตัวท่านกลับไปต่างหากผู้ปลงพระชนม์พระราชา”เซอร์โรบินไร
เกอร์ตะโกนตอบ“ผมทองของท่านหายไปได้อย่างไรเล่า”

“ข้าหวังจะทำาให้ศัตรูตาบอดด้วยความมันวาวของศีรษะข้าน่ะสิมันได้ผลดีที
เดียวกับท่านนะ”
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เซอร์โรบินไม่ขำาระยะห่างระหว่างเรือลำาเล็กและเรือกรรเชียงลดเหลือสี่สิบ
หลา“โยนกรรเชียงและอาวุธทิ้งลงน้ำาเสียแล้วจะไม่มีใครต้องเจ็บตัว”

เซอร์คลีออสบิดตัวกลับมา“เจมีบอกเขาว่าท่านหญิงแคทลินเป็นคนปล่อย
ตัวเรา...เป็นการแลกเปลี่ยนเชลยถูกกฎหมาย...”

เจมีบอกเขาไปไม่ว่าจะได้ผลอย่างไรก็ตาม“แคทลินสตาร์คไม่ได้ปกครองริ
เวอร์รัน”เซอร์โรบินตะโกนตอบพลธนูสี่นายเข้าประจำาที่ขนาบข้างเขาสองคน
ยืนและสองคนคุกเข่า“โยนดาบของพวกเจ้าลงน้ำาเสีย”

“ข้าไม่มีดาบ”เขาตอบ“แต่ต่อให้มีข้าก็จะเสียบพุงท่านและเชือดไข่ไอ้ขี้
ขลาดสี่คนนั่นด้วย”

ลูกธนูพุ่งมาเป็นสายแทนคำาตอบดอกหนึ่งปักเสากระโดงเรือสองดอกแทง
ทะลุใบเรือและดอกที่สี่เฉียดเจมีไปเพียงหนึ่งฟุต

คุ้งกว้างอีกคุ้งของแม่น้ำาง่ามแดงปรากฏเบื้องหน้าพวกเขาเบรียนน์หักเรือตัด
ข้ามคุ้งคานใบเรือหมุนคว้างขณะเรือเลี้ยวใบเรือลั่นเอี๊ยดขณะรับลมเบื้องหน้า
มีเกาะขนาดใหญ่ขวางกลางลำาน้ำาช่องเดินเรือหลักไหลไปทางขวาทางซ้ายเป็น
ทางน้ำาแคบๆที่ไหลไประหว่างเกาะกับผาสูงของตลิ่งฝั่งเหนือเบรียนน์ขยับ
หางเสือและเรือก็หักไปทางซ้ายใบเรือสั่นไหวเจมีมองตานางตาสวยเขาคิด
และสงบนิ่งเขารู้วิธีอ่านตาคนเขารู้ว่าความกลัวมีลักษณะอย่างไรนางมุ่งมั่น
ไม่สิ้นหวัง

ห่างออกไปข้างหลังสามสิบหลาเรือกรรเชียงเลี้ยวเข้าคุ้งน้ำา“เซอร์คลีออ
สช่วยบังคับหางเสือด้วย”หญิงสาวบัญชา“ผู้ปลงพระชนม์พระราชาจับ
กรรเชียงและคอยดันเรือให้พ้นโขดหินพวกนั้นด้วย”

“ตามแต่ท่านหญิงของข้าบัญชา”กรรเชียงไม่ใช่ดาบแต่ใบของมันอาจทำาให้
หน้าหักได้ถ้าเหวี่ยงดีๆและด้ามก็อาจใช้ป้องกันตัวได้

เซอร์คลีออสยัดกรรเชียงใส่มือเจมีและถลันไปยังท้ายเรือพวกเขาผ่านหัว
เกาะและหักเลี้ยวขวับเข้าทางน้ำาแคบๆนั้นส่งน้ำากระจายใส่ผาหินขณะที่เรือ
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เอียงวูบเกาะนั้นมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบเต็มไปด้วยต้นวิลโลว์โอ๊กและสนสูงที่
ทอดเงาลึกบนสายน้ำาหลากเชี่ยวซุกซ่อนตอไม้และลำาต้นผุๆของต้นไม้ที่จมน้ำา
ทางซ้ายของพวกเขามีหน้าผาหินสูงชันและที่เชิงผาแม่น้ำาก็กระแทกหินเป็น
ฟองสีขาวรอบก้อนหินแตกๆและเศษหินที่ร่วงลงมาจากหน้าผา

พวกเขาแล่นผ่านจากแสงแดดเข้าสู่เงามืดซ่อนตัวจากสายตาคนบนเรือ
กรรเชียงระหว่างกำาแพงป่าสีเขียวและผาหินสีน้ำาตาลอมเทาได้พักจากห่าธนูชั่ว
ครู่ชั่วยามเจมีคิดขณะดันเรือให้พ้นโขดหินที่จมน้ำาอยู่ครึ่งหนึ่ง

เรือเอียงไหวเขาได้ยินเสียงน้ำากระจายเบาๆและเมื่อมองไปรอบๆเบรี
ยนน์ก็หายไปแล้วครู่ต่อมาเขาก็เห็นนางอีกครั้งกำาลังดันตัวขึ้นจากน้ำาที่เชิงผา
นางลุยผ่านแอ่งน้ำาตื้นๆเดินเลาะก้อนหินและเริ่มปีนขึ้นไปเซอร์คลีออสจ้อง
ตาถลนอ้าปากค้างโง่เจมีคิด“เลิกสนใจแม่นั่นได้แล้ว”เขาตวาดลูกพี่ลูกน้อง
ของเขา“บังคับเรือเข้า”

พวกเขามองเห็นใบเรือเคลื่อนขยับอยู่หลังหมู่ไม้เรือกรรเชียงแม่น้ำาปรากฏลำา
เต็มตาที่ต้นช่องทางน้ำาแคบๆห่างออกไปยี่สิบห้าหลาหัวเรือหักเลี้ยวขวับขณะ
แล่นอ้อมเกาะและลูกธนูราวหกดอกก็ลอยละลิ่วแต่พลาดเป้าทั้งหมดการ
เคลื่อนที่ของเรือทั้งสองสร้างความยุ่งยากให้พลธนูแต่เจมีรู้ว่าไม่ช้าพวกนั้นจะ
แก้ไขได้เบรียนน์ปีนผาไปได้ครึ่งทางเหนี่ยวตัวขึ้นจากหินก้อนหนึ่งไปอีกก้อน
หนึ่งไรเกอร์ต้องเห็นนางแน่และทันทีที่เห็นเขาต้องสั่งพลธนูให้ยิงนางตกลง
มาเจมีตัดสินใจทดสอบว่าความหยิ่งทะนงของชายชราจะทำาให้เขาโง่เขลาด้วย
หรือไม่“เซอร์โรบิน”เขาตะโกน“ฟังข้าหน่อยได้ไหม”

เซอร์โรบินยกมือขึ้นและพลธนูก็ลดคันธนูลง“เชิญพูดได้ผู้ปลงพระชนม์พระ
ราชาแต่ขอให้เร็วด้วย”

เรือลำาเล็กเลี้ยวผ่านกองหินแตกๆขณะที่เจมีตะโกนออกไป“ข้ารู้วิธีที่ดีกว่า
นี้ในการจบเรื่องนี้—สู้กันแบบตัวต่อตัวท่านกับข้า”

“ข้าไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้นะแลนนิสเตอร์”

“ไม่แต่ท่านน่าจะตายบ่ายวันนี้”เจมียกมือขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นตรวน“ข้า
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จะสู้กับท่านทั้งที่ใส่ตรวนท่านกลัวอันใดรึ”

“ไม่ใช่ท่านหรอกท่านเซอร์ถ้าข้าเลือกได้ข้าคงไม่ประสงค์สิ่งใดมากไปกว่า
นี้แต่ข้าได้รับบัญชาให้นำาตัวท่านกลับไปโดยที่ยังมีชีวิตถ้าเป็นไปได้พลธนู”
เขาส่งสัญญาณให้คนเหล่านั้น“พาดเหนี่ยวยิ...”

ระยะยิงไม่ถึงยี่สิบหลาพลธนูแทบไม่มีทางยิงพลาดเลยแต่ขณะที่พวกเขา
น้าวสายธนูยาวห่ากรวดก็พรั่งพรูลงมารอบตัวหินก้อนเล็กๆร่วงกราวลง
บนดาดฟ้าเรือลำานั้นกระดอนจากหมวกเกราะของพวกเขาและทำาน้ำาแตก
กระจายทั้งสองด้านของเรือพวกที่ฉลาดพอจะเข้าใจเงยหน้าขึ้นทันเห็นหินก้อน
ใหญ่เท่าแม่วัวหลุดออกจากยอดผาเซอร์โรบินตะโกนอย่างหัวเสียก้อนหินนั้น
ร่วงฝ่าอากาศกระทบหน้าผาแตกเป็นสองเสี่ยงแล้วหล่นใส่พวกเขาหินก้อน
ใหญ่ทำาเสากระโดงหกใบเรือฉีกขาดส่งพลธนูสองนายตกน้ำาและทับขาคน
กรรเชียงขณะก้มตัวลงเหนือกรรเชียงความเร็วของน้ำาที่ไหลเข้าเรือบ่งชี้ว่าหิน
ก้อนเล็กพุ่งทะลุลำาตัวเรือเสียงร้องของคนกรรเชียงสะท้อนหน้าผาขณะที่พลธนู
หมุนคว้างไปตามกระแสน้ำาจากท่าทางที่พวกนั้นตีน้ำาไม่มีใครว่ายน้ำาเป็นเลย
เจมีหัวเราะ

กว่าพวกเขาจะโผล่พ้นทางน้ำาแคบๆนั้นมาได้เรือของอีกฝ่ายก็อับปางอยู่
ท่ามกลางแอ่งน้ำาน้ำาวนและตอไม้และเจมีแลนนิสเตอร์ก็ลงความเห็นว่าทวย
เทพเมตตาเซอร์โรบินกับพลธนูที่โชคร้ายซ้ำาซ้อนต้องเดินอย่างเปียกปอนและ
ยาวนานกลับริเวอร์รันและเขายังกำาจัดหญิงตัวใหญ่ไร้ความงามนั่นได้ด้วยข้า
เองคงวางแผนไม่ได้ยอดเยี่ยมกว่านี้แน่ทันทีที่ข้าเป็นอิสระจากเหล็กพวกนี้...

เซอร์คลีออสส่งเสียงตะโกนเมื่อเจมีเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเบรียนน์วิ่ง
ทุลักทุเลไปตามยอดผาข้างหน้าหลังจากวิ่งตัดผืนดินแคบๆระหว่างที่เรือแล่น
อ้อมคุ้งน้ำานางโยนตัวลงจากโขดหินและดูเกือบสง่างามขณะม้วนตัวพุ่งหลาวคง
เป็นการไร้กาลเทศะที่จะหวังให้นางหัวกระแทกหินเซอร์คลีออสเบนเรือไปรับ
นางโชคดีที่เจมียังถือกรรเชียงไว้ในมือแค่เหวี่ยงแรงๆสักทีเมื่อนางว่ายเข้ามา
ใกล้ข้าก็กำาจัดนางได้แล้ว
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แต่เขากลับยื่นกรรเชียงออกไปเหนือน้ำาเบรียนน์คว้าและเจมีก็ดึงนางเข้า
มาขณะที่เขาช่วยนางขึ้นเรือน้ำาก็ไหลจากเรือนผมของนางและหยดจากเสื้อผ้า
เปียกชุ่มลงเป็นแอ่งบนเรือหญิงผู้นี้ยิ่งเปียกยิ่งน่าชังใครเล่าจะคิดว่าเป็นไปได้
“เจ้านี่เป็นแม่หญิงที่โง่เง่ามาก”เขาบอกนาง“เราอาจแล่นเรือไปโดยไม่มีเจ้าก็
ได้ข้าคิดว่าเจ้าคงคาดว่าข้าจะขอบใจสินะ”

“ข้าไม่ต้องการคำาขอบคุณของท่านผู้ปลงพระชนม์พระราชาข้าสาบานแล้ว
ว่าจะนำาท่านไปยังคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัย”

“แล้วเจ้าก็มุ่งมั่นจะทำาตามคำาสาบานนั่นจริงๆงั้นรึ”เจมียิ้มให้นางอย่าง
สดใสที่สุด“นี่แหละที่น่าอัศจรรย์”
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แคทลิน

เซอร์เดสมอนด์เกรลล์รับใช้ตระกูลทัลลีมาตลอดชีวิตเขาเป็นอัศวินฝึกหัด
ตอนแคทลินถือกำาเนิดเป็นอัศวินตอนนางหัดเดินและขี่ม้าและว่ายน้ำาเป็นครู
ฝึกอาวุธตอนนางแต่งงานเขาได้เห็นแคทน้อยของลอร์ดฮอสเตอร์กลายเป็น
หญิงสาวเป็นท่านหญิงของลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่และเป็นมารดาของพระราชาและ
มาถึงตอนนี้เขายังได้เห็นข้ากลายเป็นคนทรยศอีกด้วย

น้องชายของนางเอ็ดมัวร์แต่งตั้งให้เซอร์เดสมอนด์เป็นผู้ปกครองปราสาท
ริเวอร์รันก่อนเดินทางไปรบนั่นทำาให้เขาต้องจัดการกับการกระทำาผิดของนาง
เขาบรรเทาความกระอักกระอ่วนด้วยการนำาพ่อบ้านของบิดานางมาด้วยอูเธอ
ไรดิสเวย์นผู้บูดบึ้งชายทั้งสองยืนและมองนางเซอร์เดสมอนด์ซึ่งเป็นชาย
ร่างกำายำาใบหน้าแดงดูเก้อกระดากขณะที่อูเธอไรดิสดูจริงจังผ่ายผอมและ
ตรอมตรมต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายเอ่ยปากพวกเขามอบชีวิตรับใช้พ่อข้าและ
ข้ากลับตอบแทนพวกเขาด้วยความอัปยศแคทลินคิดอย่างเหนื่อยล้า

“ลูกชายสองคนของท่าน”เซอร์เดสมอนด์เอ่ยขึ้นในที่สุด“เมสเตอร์ไวแมน
บอกเราแล้วหนุ่มน้อยที่น่าสงสารเลวร้ายเหลือเกินเลวร้ายจริงๆแต่...”
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“เราเศร้าใจไปกับท่านด้วยนะขอรับท่านหญิงของข้า”อูเธอไรดิสเวย์นเอ่ย
“คนทั้งริเวอร์รันพลอยโศกตรมไปกับท่านหมดแต่...”

“ข่าวนี้คงทำาให้ท่านแทบบ้า”เซอร์เดสมอนด์พูดแทรก“ความบ้าจากความ
โศกเศร้าความบ้าของคนเป็นแม่คนจะเข้าใจท่านไม่รู้หรอกว่า...”

“ข้ารู้”แคทลินบอกอย่างหนักแน่น“ข้าเข้าใจดีว่าข้ากำาลังทำาอะไรและรู้ด้วย
ว่ามันคือการทรยศถ้าท่านไม่ลงโทษข้าผู้คนจะเชื่อว่าเราสมรู้ร่วมคิดกันปล่อย
ตัวเจมีแลนนิสเตอร์นั่นเป็นการกระทำาของข้าเองและของข้าเพียงผู้เดียวและ
ข้าจะต้องรับโทษคนเดียวนำาข้าไปใส่ตรวนเปล่าของผู้ปลงพระชนม์พระราชา
เถอะข้าจะสวมมันอย่างภาคภูมิหากต้องเป็นเช่นนั้น”

“ตรวนงั้นหรือ”คำานั้นดูจะทำาให้เซอร์เดสมอนด์ผู้น่าสงสารตกใจ“สำาหรับ
มารดาของพระราชาและธิดาของนายข้าน่ะหรือเป็นไปไม่ได้”

“บางที”พ่อบ้านอูเธอไรดิสเวย์นเอ่ย“ท่านหญิงอาจยอมถูกกักบริเวณใน
ห้องพักจนกว่าเซอร์เอ็ดมัวร์จะกลับใช้เวลาอยู่ตามลำาพังเพื่อสวดภาวนาให้บุตร
ชายที่ถูกสังหารกระมัง”

“กักบริเวณอาจริงสิ”เซอร์เดสมอนด์ว่า“กักบริเวณในห้องขังบนหอคอย
น่าจะใช้ได้”

“ถ้าข้าจะต้องถูกกักบริเวณขอเป็นในห้องพักของพ่อข้าเถอะข้าจะได้อยู่
เป็นเพื่อนท่านในวาระสุดท้ายของชีวิต”

เซอร์เดสมอนด์พิจารณาครู่หนึ่ง“ก็ได้ท่านจะไม่ขาดความสุขสบายและ
ความเอื้อเฟื้อแต่ไม่สามารถไปไหนมาไหนในปราสาทตามใจได้วิหารนั้นไปได้
ตามประสงค์แต่นอกเหนือจากนี้ขอให้ท่านอยู่ในห้องพักของลอร์ดฮอสเตอร์
จนกว่าลอร์ดเอ็ดมัวร์จะกลับ”

“ตามที่ท่านต้องการ”น้องชายของนางไม่ได้เป็นลอร์ดในระหว่างที่บิดายัง
มีชีวิตอยู่แต่แคทลินไม่ได้แก้คำาพูดของเขา“วางยามเฝ้าข้าด้วยถ้าท่านจำาเป็น
ต้องทำาแต่ข้ารับรองกับท่านว่าจะไม่พยายามหนี”
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เซอร์เดสมอนด์พยักหน้าเห็นได้ชัดว่าพอใจที่งานอันไม่พึงประสงค์นี้เสร็จ
สิ้นลงแต่อูเธอไรดิสเวย์นผู้มีตาเศร้าสร้อยอยู่ต่ออีกครู่หนึ่งหลังผู้ปกครอง
ปราสาทขอตัวออกไปแล้ว“ท่านทำาเรื่องหนักหนาสาหัสนักท่านหญิงแต่สูญ
เปล่าทั้งสิ้นเซอร์เดสมอนด์ส่งเซอร์โรบินไรเกอร์ออกตามเพื่อนำาตัวผู้ปลงพระ
ชนม์พระราชากลับมา...หรือถ้าทำาไม่ได้ก็นำาศีรษะเขามาแทน”

แคทลินไม่ได้คาดหวังอะไรที่น้อยกว่านี้ขอเทพนักรบมอบพละกำาลังให้แขน
ที่ถือดาบของเจ้าเถิดเบรียนน์นางสวดภาวนานางทำาทุกอย่างที่สามารถทำาได้
แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกนอกจากการตั้งความหวัง

ของใช้ของนางถูกย้ายไปไว้ในห้องนอนของบิดาซึ่งเตียงนอนมีดาดเพดาน
ที่นางถือกำาเนิดตั้งตระหง่านเสาเตียงสลักเป็นรูปปลาเทราต์กระโจนบิดาของ
นางถูกย้ายลงมาครึ่งชั้นเตียงคนป่วยวางอยู่หน้าระเบียงสามเหลี่ยมของห้องรับ
แสงอาทิตย์เพื่อให้เขามองเห็นแม่น้ำาที่รักยิ่งเสมอมา

ลอร์ดฮอสเตอร์กำาลังหลับตอนแคทลินเดินเข้าไปนางเดินออกไปยังระเบียง
และยืนเท้ามือข้างหนึ่งบนราวหินหยาบๆถัดจากบริเวณปลายแหลมของ
ปราสาทแม่น้ำาหินคะมำาอันเชี่ยวแรงไหลมาบรรจบกับแม่น้ำาง่ามแดงอันเอื่อย
ไหลและนางก็มองตามน้ำาไปได้ไกลถ้าเรือที่ใบลายทางแล่นมาจากตะวันออก
นั่นคือเซอร์โรบินกลับมาตอนนี้พื้นผิวน้ำาว่างเปล่านางขอบคุณทวยเทพสำาหรับ
เรื่องนั้นและเดินกลับเข้าห้องไปนั่งเป็นเพื่อนบิดา

แคทลินไม่อาจบอกได้ว่าลอร์ดฮอสเตอร์รู้หรือไม่ว่านางอยู่ที่นั่นหรือการ
ปรากฏตัวของนางทำาให้เขาสบายใจหรือเปล่าแต่นางรู้สึกสงบที่ได้อยู่กับบิดา
ท่านพ่อจะว่าอย่างไรบ้างหนอถ้ารู้ว่าข้าทำาผิดอะไรท่านพ่อนางนึกสงสัยท่าน
จะทำาอย่างที่ข้าทำาหรือเปล่าถ้าข้ากับไลซาตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูหรือท่านจะ
ประณามข้าเช่นกันและเรียกมันว่าความบ้าคลั่งของคนเป็นแม่

มีกลิ่นความตายอยู่ในห้องกลิ่นหนักหน่วงหวานเอียนและอ้อยอิ่งเตือนให้
นางนึกถึงลูกชายสองคนที่นางสูญเสียไปแบรนผู้อ่อนหวานกับริกคอนน้อยถูก
ฆ่าด้วยน้ำามือของธีออนเกรย์จอยผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของเน็ดนางยังคงโศกเศร้าถึง
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เน็ดนางจะโศกเศร้าถึงเขาเสมอแต่การสูญเสียลูกไปด้วยนั้น...“เป็นความโหด
ร้ายใหญ่หลวงที่ต้องเสียลูก”นางกระซิบแผ่วเบากับตัวเองมากกว่าพูดกับบิดา

ลอร์ดฮอสเตอร์ลืมตาขึ้น“แทนซี”เขาส่งเสียงแหบๆที่เจือความเจ็บปวด

พ่อจำาข้าไม่ได้แคทลินชินแล้วที่บิดาคิดว่านางเป็นแม่หรือไลซาน้องสาวแต่
แทนซีเป็นชื่อที่แปลกหู“นี่แคทลิน”นางบอก“แคทเองท่านพ่อ”

“ยกโทษให้ข้า...เลือด...โอได้โปรด...แทนซี...”

เป็นไปได้หรือที่บิดานางจะมีผู้หญิงอื่นในชีวิตหญิงชาวบ้านที่ไหนสักแห่งที่
เขาพลั้งเผลอยามหนุ่มกระมังหรือว่าท่านพ่อจะแสวงหาความอบอุ่นจากอ้อม
กอดของหญิงรับใช้สักคนหลังท่านแม่ตายนี่เป็นความคิดพิลึกพิลั่นชวนให้ไม่
สบายใจทันใดนั้นนางก็รู้สึกราวกับว่านางไม่รู้จักบิดาของนางเลย“ใครคือแทน
ซีนายข้าท่านอยากให้ข้าส่งคนไปตามนางไหมท่านพ่อข้าจะหาตัวนางได้
ที่ไหนนางยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า”

ลอร์ดฮอสเตอร์คราง“ตาย”มือของเขาไขว่คว้ามือนาง“เดี๋ยวเจ้าก็จะมีคน
อื่นๆอีก...เด็กน้อยน่ารักและสืบเชื้อสายที่แท้”

คนอื่นๆงั้นหรือแคทลินคิดท่านพ่อลืมไปแล้วหรือว่าเน็ดตายแล้วหรือ
ท่านยังคงพูดกับแทนซีหรือตอนนี้ท่านพ่อพูดกับข้าหรือไลซาหรือท่านแม่กัน
นะ

เมื่อเขาไอเสมหะมีเลือดปนออกมาเขากำานิ้วนางไว้“...เป็นเมียที่ดีและทวย
เทพจะอำานวยพรเจ้า...ลูกชาย...ลูกชายผู้มีเชื้อแถว...อาาา”ระลอกแห่งความ
เจ็บปวดฉับพลันทำาให้มือของลอร์ดฮอสเตอร์บีบแน่นนิ้วเขาจิกมือนางและส่ง
เสียงร้องเสียงเครือออกมา

เมสเตอร์ไวแมนเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อผสมนมฝิ่นอีกขนาดและช่วยให้
ลอร์ดของเขากลืนมันลงไปในไม่ช้าลอร์ดฮอสเตอร์ทัลลีก็กลับสู่ห้วงนิทรา
สนิทอีกครั้ง

“ท่านพ่อถามหาหญิงผู้หนึ่ง”แคทลินเอ่ยขึ้น“ชื่อแทนซี”
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“แทนซีหรือขอรับ”เมสเตอร์มองนางด้วยสายตาว่างเปล่า

“ท่านไม่รู้จักใครชื่อนี้เลยหรือสาวใช้หญิงจากหมู่บ้านใกล้ๆบางทีอาจเป็น
ใครบางคนจากหลายปีก่อน”แคทลินไปจากปราสาทริเวอร์รันเนิ่นนานเหลือ
เกิน

“ไม่เลยท่านหญิงของข้าข้าจะลองถามดูถ้าท่านต้องการอูเธอไรดิสเวย์น
น่าจะต้องรู้แน่ถ้ามีคนชื่อนี้เคยทำางานที่ริเวอร์รันท่านบอกว่าแทนซีใช่ไหมพวก
ชาวบ้านชอบตั้งชื่อลูกสาวตามดอกไม้และสมุนไพร”เมสเตอร์ท่าทางครุ่นคิด
“มีแม่ม่ายคนหนึ่งข้าจำาได้นางเคยมาที่ปราสาทเพื่อถามว่ามีรองเท้าเก่าที่ต้อง
เปลี่ยนพื้นใหม่ไหมนางชื่อแทนซีตอนนี้พอมาลองคิดๆดูแล้วเอหรือจะเป็น
แพนซีอะไรทำานองนั้นแต่นางไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้ว...”

“นางชื่อไวโอเลต”แคทลินซึ่งจำาหญิงชราได้ดีบอก

“เช่นนั้นหรือ”เมสเตอร์มีสีหน้าขอโทษขอโพย“ขออภัยเถอะท่านหญิงแคท
ลินแต่ข้าคงต้องขอตัวก่อนเซอร์เดสมอนด์บัญชาให้เราสนทนากับท่านเฉพาะ
แค่หน้าที่กำาหนดเท่านั้น”

“ถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องทำาตามที่เขาบัญชา”แคทลินไม่อาจตำาหนิเซอร์เดสม
อนด์ได้นางทำาให้เขามีเหตุผลน้อยมากที่จะไว้ใจนางและไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เขาย่อมกริ่งเกรงว่านางอาจใช้ความจงรักภักดีที่คนจำานวนมากในปราสาทยัง
รู้สึกต่อธิดาของท่านลอร์ดเพื่อทำาผิดต่อไปอีกอย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ
สงครามนางบอกตัวเองแม้จะแค่ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็ตาม

หลังจากเมสเตอร์ออกไปแล้วนางก็สวมผ้าคลุมไหล่ผ้าขนสัตว์และก้าวออก
ไปบนระเบียงอีกครั้งแสงอาทิตย์ทอประกายบนแม่น้ำาฉาบพื้นผิวน้ำาที่ไหลผ่าน
หน้าปราสาทให้เป็นสีทองแคทลินยกมือป้องตาจากแสงจ้านั้นมองหาใบเรือใน
ระยะไกลหวั่นเกรงว่าจะเห็นแต่ไม่มีอะไรเลยและการไม่มีอะไรก็หมายความ
ว่าความหวังของนางยังคงอยู่

ตลอดวันนั้นนางเฝ้ามองและล่วงเลยไปถึงตอนกลางคืนด้วยจนกระทั่ง
ปวดขาจากการยืนนั้นนกเรเวนตัวหนึ่งมาถึงปราสาทตอนเย็นกระพือปีกสีดำา
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ใหญ่ไปยังกรงนกปีกดำานำาข่าวร้ายนางคิดนึกถึงนกตัวล่าสุดที่บินมาและข่าว
ร้ายกาจที่มันนำามา

เมสเตอร์ไวแมนกลับมาตอนค่ำาเพื่อดูแลอาการลอร์ดทัลลีและนำาอาหารค่ำา
ง่ายๆซึ่งเป็นขนมปังเนยแข็งและเนื้อต้มกับหัวผักกาดมาให้แคทลิน“ข้าพูด
กับอูเธอไรดิสแล้วท่านหญิงของข้าเขาค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีหญิงชื่อแทนซีที่ริ
เวอร์รันในช่วงที่เขาทำางานที่นี่”

“ข้าเห็นเรเวนตัวหนึ่งบินมาวันนี้เจมีถูกจับตัวได้อีกใช่ไหม”หรือถูกฆ่าตาย
ทวยเทพอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย

“ไม่ใช่หรอกท่านหญิงเราไม่ได้ข่าวผู้ปลงพระชนม์พระราชา”

“ถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นการรบอีกสิเอ็ดมัวร์มีปัญหาหรือหรือว่ารอบบ์ได้
โปรดเถอะช่วยเมตตาคลายความกลัวให้ข้าที”

“ท่านหญิงข้าไม่ควร...”ไวแมนชำาเลืองไปรอบตัวราวกับดูให้แน่ใจว่าไม่มี
ใครอื่นอยู่ในห้อง“ลอร์ดไทวินออกจากเขตลุ่มแม่น้ำาแล้วเหตุการณ์ที่บริเวณ
ท่าน้ำาตื้นเงียบสงบ”

“ถ้าอย่างนั้นเรเวนตัวนั้นมาจากไหน”

“จากทางตะวันตก”เขาตอบขณะสาละวนอยู่กับผ้าห่มของลอร์ดฮอสเตอร์
และไม่ยอมสบตานาง

“ข่าวจากรอบบ์งั้นหรือ”

เขาลังเล“ใช่แล้วท่านหญิง”

“มีอะไรไม่ดีแน่”นางรู้จากท่าทางของเขาเขากำาลังซ่อนอะไรบางอย่างจาก
นาง“บอกข้าเถอะรอบบ์ใช่ไหมเขาได้รับบาดเจ็บหรือ”อย่าตายนะทวยเทพ
โปรดเมตตาเถิดได้โปรดอย่าบอกข้าว่าเขาตายแล้ว

“ฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บจากการบุกโจมตีแคร็ก”เมสเตอร์ไวแมนตอบยังคง
หลบตา“แต่เขียนมาว่าไม่มีสาเหตุให้ต้องเป็นห่วงและหวังว่าจะได้กลับมาใน
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เร็ววัน”

“บาดเจ็บรึบาดเจ็บแบบไหนรุนแรงแค่ไหน”

“เขาเขียนว่าไม่มีสาเหตุให้ต้องเป็นห่วง”

“การบาดเจ็บทุกอย่างล้วนทำาให้ข้าเป็นห่วงทั้งนั้นเขาได้รับการดูแลใช่ไหม”

“ข้าแน่ใจข้อนั้นเมสเตอร์ที่แคร็กจะดูแลเขาอย่างดีข้าไม่สงสัยเลย”

“เขาบาดเจ็บที่ไหน”

“ท่านหญิงของข้าข้าได้รับคำาสั่งห้ามสนทนากับท่านข้าขออภัย”ไวแมน
เก็บรวบรวมยาและรีบร้อนออกไปแคทลินถูกทิ้งไว้ตามลำาพังกับบิดาอีกครั้ง
หนึ่งนมฝิ่นทำางานได้ผลและลอร์ดฮอสเตอร์ก็จมอยู่ในห้วงนิทราสนิทน้ำาลาย
ไหลออกมาเป็นเส้นบางๆจากมุมปากที่เผยออ้าและทำาให้หมอนเปียกแคทลิ
นหยิบผ้าลินินผืนหนึ่งมาเช็ดออกอย่างนุ่มนวลเมื่อนางสัมผัสตัวลอร์ดฮอลเตอร์
ก็คราง“ยกโทษให้ข้า”เขาเอ่ยแผ่วเบาจนนางแทบไม่ได้ยิน“แทนซี...เลือด...
เลือด...ทวยเทพโปรดเมตตา...”

ถ้อยคำาของบิดารบกวนใจนางมากกว่าที่นางจะบอกได้แม้นางจะไม่เข้าใจ
อะไรเลยเลือดนางคิดกลับมาที่เลือดทุกครั้งเลยหรือท่านพ่อหญิงผู้นี้คือใคร
แล้วท่านทำาอะไรต่อนางจนต้องการคำาให้อภัยมากขนาดนั้น!

คืนนั้นแคทลินนอนหลับไม่สนิทถูกความฝันไร้รูปร่างถึงลูกๆทั้งคนที่
สูญหายและตายจากหลอกหลอนเนิ่นนานก่อนถึงเช้าวันใหม่นางตื่นนอนโดย
มีคำาพูดของบิดาสะท้อนก้องอยู่ในหูเด็กน้อยน่ารักและมีเชื้อสาย...ทำาไมท่าน
พ่อถึงพูดแบบนั้นถ้าไม่ใช่...เป็นไปได้ไหมว่าท่านมีลูกนอกสมรสกับหญิงที่ชื่อ
แทนซีคนนี้นางไม่อาจเชื่อเรื่องนี้ได้น้องชายของนางเอ็ดมัวร์สินางจะไม่แปลก
ใจเลยที่ได้รู้ว่าเอ็ดมัวร์มีลูกแท้ๆเกินสิบคนแต่ไม่ใช่บิดาของนางไม่ใช่ลอร์ด
ฮอสเตอร์ทัลลีไม่มีวัน

หรือแทนซีจะเป็นชื่อเล่นที่ท่านพ่อเรียกไลซาเหมือนที่ท่านเรียกข้าว่าแค
ทลอร์ดฮอสเตอร์เคยเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นน้องสาวมาก่อนเจ้าจะมีคนอื่นๆ
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อีกท่านบอกเด็กน้อยน่ารักและมีเชื้อสายไลซาเคยแท้งห้าครั้งสองครั้งที่เอียรี
สามครั้งที่คิงส์แลนดิ้ง...แต่ไม่เคยที่ริเวอร์รันให้ลอร์ดฮอสเตอร์ปลอบโยนนางได้
ไม่เคยเว้นแต่...เว้นแต่นางจะตั้งครรภ์ในครั้งแรกนั้น...

นางกับน้องสาวแต่งงานวันเดียวกันและอยู่ในความดูแลของบิดาเมื่อสามี
ของพวกนางขี่ม้าเข้าร่วมศึกกบฏของโรเบิร์ตหลังจากนั้นเมื่อระดูเดือนของ
พวกนางไม่มาตามกำาหนดไลซาก็พร่ำาพูดอย่างมีความสุขถึงลูกชายที่นางแน่ใจ
เหลือเกินว่าอยู่ในครรภ์ของตนกับพี่สาว“ลูกชายของท่านจะเป็นทายาทของ
วินเทอร์เฟลส่วนของข้าจะเป็นทายาทของเอียรีโอพวกเขาจะเป็นเพื่อนสนิท
กันเหมือนเน็ดของท่านกับลอร์ดโรเบิร์ตเป็นพี่น้องกันมากกว่าลูกพี่ลูกน้อง
จริงๆนะข้ารู้”นางมีความสุขเหลือเกิน

แต่ระดูของไลซามาหลังจากนั้นไม่นานและความสุขทั้งมวลก็เหือดหายจาก
ตัวนางแคทลินคิดเสมอว่าระดูของไลซาก็แค่มาช้าไปหน่อยแต่หากนางตั้ง
ครรภ์จริงๆเล่า...

นางจำาครั้งแรกที่ส่งรอบบ์ให้น้องสาวอุ้มได้ตัวเล็กหน้าแดงและร้องไห้จ้า
แม้แต่ตอนนั้นก็แข็งแรงและมีชีวิตชีวาแคทลินวางทารกในอ้อมแขนของน้อง
สาวไม่ทันไรไลซาก็น้ำาตานองหน้านางรีบยัดเยียดทารกคืนให้แคทลินและหนี
ไป

ถ้านางเคยเสียลูกมาก่อนนั่นอาจอธิบายคำาพูดของท่านพ่อได้และอะไรอีก
มากมายนอกจากนั้น...การจับคู่ไลซากับลอร์ดแอร์รินเกิดขึ้นอย่างรีบเร่งและ
จอนก็เป็นชายแก่แม้กระทั่งตอนนั้นแก่กว่าบิดาของพวกนางเสียอีกชายแก่ไร้
ทายาทภรรยาสองคนแรกของเขาไม่มีลูกลูกชายของน้องชายเขาถูกสังหาร
พร้อมกับแบรนดอนสตาร์คที่คิงส์แลนดิ้งลูกพี่ลูกน้องผู้กล้าหาญของเขาหรือ
ก็ตายในการรบแห่งเบลส์เขาต้องมีภรรยาสาวถ้าปรารถนาให้ตระกูลแอร์ริน
สืบทอดต่อไป...ภรรยาสาวที่รู้ว่ามีลูกได้

แคทลินลุกขึ้นคว้าเสื้อคลุมมาสวมและลงบันไดไปยังห้องรับแสงอาทิตย์ที่
มืดลงและยืนอยู่เหนือบิดารู้สึกกลัวจับใจ“ท่านพ่อ”นางเอ่ย“ท่านพ่อข้ารู้
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ว่าท่านทำาอะไร”นางไม่ใช่เจ้าสาวไร้เดียงสาที่มีแต่ความฝันเฟื่องอีกต่อไปนาง
เป็นแม่ม่ายคนทรยศแม่ผู้โศกเศร้าและฉลาดฉลาดในวิถีทางของโลก“ท่าน
บังคับให้เขาต้องรับนางไว้”นางกระซิบ“ไลซาคือสิ่งที่จอนแอร์รินต้องจ่าย
เพื่อแลกกับดาบและหอกของตระกูลทัลลี”

มิน่าเล่าการแต่งงานของน้องสาวนางจึงไร้รักยิ่งนักตระกูลแอร์รินนั้นภาคภูมิ
และเจ้ายศเจ้าอย่างลอร์ดจอนอาจแต่งงานกับไลซาเพื่อให้ตระกูลทัลลีต้องร่วม
มือในการก่อกบฏและด้วยความหวังว่าจะได้บุตรชายแต่เขาคงจะรักผู้หญิงที่
แต่งงานกับเขาอย่างมีมลทินและไม่เต็มใจได้ยากแน่นอนว่าเขาคงมีเมตตาและ
ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ใช่แต่ไลซาต้องการความอบอุ่น

วันรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้าแคทลินก็ขอปากกาขนนกกับกระดาษ
และเริ่มเขียนจดหมายถึงน้องสาวในแคว้นหุบเขาแห่งแอร์รินนางบอกไลซา
เรื่องแบรนกับริกคอนพยายามหาคำาพูดเหมาะๆแต่ส่วนใหญ่นางเล่าเรื่องบิดา
ความคิดของท่านพ่อล้วนวนเวียนอยู่กับความผิดที่ท่านกระทำาต่อเจ้าในเมื่อ
บัดนี้ท่านเหลือเวลาน้อยแล้วเมสเตอร์ไวแมนบอกว่าไม่กล้าปรุงนมฝิ่นให้แรง
ไปกว่านี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านพ่อจะต้องวางดาบและโล่ถึงเวลาที่ท่านจะต้องพัก
แต่กระนั้นท่านก็ยังสู้ต่อไปอย่างหม่นเศร้าไม่ยอมแพ้ข้าคิดว่าเพื่อเจ้านะท่าน
พ่อต้องการคำาอภัยจากเจ้าสงครามทำาให้หนทางจากเอียรีมาริเวอร์รันอันตราย
ข้ารู้แต่แน่นอนว่ากองกำาลังแข็งแกร่งของเหล่าอัศวินย่อมพาเจ้าผ่านเทือกเขา
จันทรามาได้อย่างปลอดภัยคนสักร้อยหรือสักพันและถ้าเจ้ามาเองไม่ได้อย่าง
น้อยก็น่าจะเขียนถึงท่านพ่อสักหน่อยการแสดงความรักแค่ไม่กี่คำาเพื่อให้ท่าน
ตายตาหลับเขียนสิ่งที่เจ้าอยากเขียนและข้าจะอ่านให้ท่านพ่อฟังท่านจะได้
จากไปอย่างสงบ

แม้กระทั่งตอนวางปากกาขนนกและขอขี้ผึ้งปิดผนึกแคทลินก็รู้สึกว่า
จดหมายฉบับนี้น่าจะเล็กน้อยเกินไปและสายเกินไปเมสเตอร์ไวแมนไม่เชื่อว่า
ลอร์ดฮอสเตอร์จะรั้งรออยู่นานพอให้นกเรเวนบินไปถึงเอียรีและกลับมาได้แม้
เขาจะพูดทำานองเดียวกันนี้มาก่อน...คนตระกูลทัลลีไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกไม่
ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเมื่อส่งแผ่นหนังให้เมสเตอร์แล้วแคทลินก็ไปวิหาร
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และจุดเทียนบวงสรวงเทพบิดาเบื้องบนเพื่อบิดาของนางจุดเทียนเล่มที่สอง
บูชาเทพหญิงชราผู้ปล่อยให้เรเวนตัวแรกเข้ามายังโลกเมื่อนางลอบมองผ่าน
ประตูแห่งความตายและเทียนเล่มที่สามแด่เทพมารดาสำาหรับไลซาและลูกๆ
ทุกคนที่นางกับไลซาสูญเสียไป

ต่อมาในวันนั้นขณะที่นางนั่งอยู่ข้างเตียงของลอร์ดฮอสเตอร์กับหนังสืออ่าน
ข้อความเดียวซ้ำาไปซ้ำามานางก็ได้ยินเสียงดังและเสียงประโคมแตรเซอร์โรบิน
นางนึกทันทีและผงะหนีนางไปที่ระเบียงแต่มองไม่เห็นอะไรที่แม่น้ำาแต่นาง
ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นจากข้างนอกเสียงม้ามากมายหลายตัวเสียงเกราะกระทบ
กันและเสียงโห่ร้องตรงนั้นตรงนี้แคทลินเดินขึ้นบันไดวนไปยังหลังคาป้อม
เซอร์เดสมอนด์ไม่ได้ห้ามข้าขึ้นหลังคานางบอกตัวเองขณะที่ไต่ขึ้นไป

เสียงนั้นมาจากอีกด้านของปราสาททางประตูใหญ่คนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้า
ประตูเหล็กขณะที่ประตูเลื่อนขึ้นด้วยอาการกระตุกสั่นในทุ่งถัดออกไปนอก
ปราสาทมีคนขี่ม้าหลายร้อยคนเมื่อลมพัดธงของพวกเขาก็สะบัดไหวและนาง
ตัวสั่นด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นปลาเทราต์กระโจนอันเป็นสัญลักษณ์ของริเวอร์
รันเอ็ดมัวร์

ผ่านไปสองชั่วโมงกว่าเขาจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะมาพบนางถึงตอนนั้น
ปราสาทก็อึงคะนึงด้วยเสียงของการพบปะกันอีกครั้งเมื่อพวกทหารสวมกอด
เมียและลูกที่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลังเรเวนสามตัวบินออกจากกรงปีกสีดำาขยับ
โบกขณะพวกมันออกบินแคทลินมองจากระเบียงห้องบิดานางได้สระผม
เปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัวรับคำาตำาหนิของน้องชาย...ถึงกระนั้นการรอคอยก็
ยังทรมาน

เมื่อในที่สุดนางได้ยินเสียงดังหน้าประตูนางก็นั่งลงและประสานมือบนตัก
โคลนสีแดงแห้งกรังเปรอะรองเท้าบู๊ตเกราะขาและเสื้อคลุมของเอ็ดมัวร์หาก
มองดูเขาจะไม่มีใครคิดว่าเขาชนะศึกกลับมาเขาผอมและร่วงโรยแก้มซีดเซียว
เครารุงรังและดวงตาสุกใสเกินไป

“เอ็ดมัวร์”แคทลินเอ่ยด้วยความกังวล“เจ้าดูแย่จังเกิดอะไรขึ้นพวกแลนนิ
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สเตอร์ข้ามแม่น้ำาได้งั้นหรือ”

“ข้าไล่พวกมันกลับไปได้ลอร์ดไทวิน,เกรกอร์คลิเกน,อัดดัมมาร์แบรนด์
ข้าขับไล่พวกมันไปได้แต่สแตนนิส...”เขาทำาหน้าเบ้

“สแตนนิสหรือสแตนนิสทำาไม”

“เขาแพ้การรบที่คิงส์แลนดิ้ง”เอ็ดมัวร์พูดอย่างไม่พอใจ“กองเรือของเขาถูก
เผากองทัพของเขาถูกตีแตกพ่าย”

ชัยชนะของแลนนิสเตอร์เป็นข่าวร้ายแต่แคทลินไม่อาจผิดหวังอย่างน้องชาย
ที่แสดงออกชัดเจนได้นางยังคงฝันร้ายถึงเงาที่นางเห็นเคลื่อนผ่านกระโจมของ
เรนลีและเลือดที่ไหลออกจากเกราะคอเหล็กกล้าของเขา“สแตนนิสไม่ได้เป็น
มิตรกับเรามากไปกว่าลอร์ดไทวิน”

“พี่ไม่เข้าใจไฮการ์เด้นประกาศสวามิภักดิ์ต่อจอฟฟรีย์ทางดอร์นก็เช่นกัน
ทางใต้ทั้งหมด”เขาเม้มปาก“และพี่ยังเห็นควรให้ปล่อยตัวผู้ปลงพระชนม์
พระราชาพี่ไม่มีสิทธิ์”

“ข้ามีสิทธิ์ของคนเป็นแม่”เสียงของนางสงบแม้ข่าวเรื่องไฮการ์เด้นจะ
กระทบกระเทือนความหวังของรอบบ์อย่างรุนแรงก็ตามแต่นางไม่อาจคิดเรื่อง
นั้นได้ในตอนนี้

“ไม่มีสิทธิ์”เอ็ดมัวร์เอ่ยซ้ำา“เขาเป็นเชลยของรอบบ์เชลยของพระราชา
ของพี่และรอบบ์สั่งให้ข้าดูแลเขาให้ปลอดภัย”

“เบรียนน์จะดูแลเขาให้ปลอดภัยนางสาบานกับดาบของนาง”

“ผู้หญิงคนนั้นน่ะหรือ”

“นางจะส่งเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้งและนำาตัวอาร์ยากับซานซากลับมาหาเรา
อย่างปลอดภัย”

“เซอร์ซีจะไม่มีทางปล่อยทั้งสองมาหรอก”

“ไม่ใช่เซอร์ซีแต่เป็นทีเรียนเขาสาบานต่อหน้าคนทั้งราชสำานักผู้ปลงพระ
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ชนม์พระราชาก็สาบานเช่นกัน”

“คำาพูดของเจมีน่ะเชื่อถือไม่ได้ส่วนภูตน้อยนั่นผู้คนพูดกันว่าโดนขวานจาม
ศีรษะระหว่างการรบเขาจะตายก่อนที่เบรียนน์ของพี่จะไปถึงคิงส์แลนดิ้งเสีย
อีกถ้านางไปจนถึงได้น่ะนะ”

“ตายหรือ”ทวยเทพจะไร้เมตตาถึงเพียงนั้นเทียวหรือนางสู้อุตส่าห์ให้เจ
มีสาบานตั้งเป็นร้อยข้อแต่คำาสัญญาของน้องชายของเขาต่างหากที่นางฝาก
ความหวังไว้

เอ็ดมัวร์มองไม่เห็นความทุกข์ตรมของนาง“เจมีเป็นความรับผิดชอบของข้า
และข้าตั้งใจจะได้ตัวเขากลับมาข้าส่งนกเรเวนไป...”

“ส่งเรเวนไปไหนกี่ตัว”

“สาม”เขาตอบ“เพื่อให้ข้อความไปถึงลอร์ดบอลตันแน่ๆไม่ว่าจะเป็นทาง
แม่น้ำาหรือทางบกหนทางจากริเวอร์รันไปคิงส์แลนดิ้งอย่างไรก็ต้องผ่านไปใกล้
ฮาร์เรนฮอล”

“ฮาร์เรนฮอล”คำานั้นดูจะทำาให้ห้องทั้งห้องมืดลงความสะพรึงกลัวทำาให้
เสียงของนางเข้มขึ้นขณะเอ่ยว่า“เอ็ดมัวร์รู้หรือเปล่าว่าเจ้าทำาอะไรลงไป”

“ไม่ต้องกลัวข้าไม่ได้พูดเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ข้าเขียนไปว่าเจมีหลบหนีและ
เสนอเหรียญมังกรหนึ่งพันเหรียญแลกกับการจับตัวเขากลับมา”

ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่แคทลินคิดอย่างสิ้นหวังน้องชายข้านี่โง่แท้น้ำาตาเอ่อ
คลอนัยน์ตานางทั้งที่ไม่ต้องการ“ถ้านี่คือการหนี”นางเอ่ยเสียงเบา“และไม่ใช่
การแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วทำาไมพวกแลนนิสเตอร์ถึงจะยอมคืนลูกสาวข้า
ให้เบรียนน์ล่ะ”

“เรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกผู้ปลงพระชนม์พระราชาจะต้องกลับมาหา
เราข้าจัดการให้มันเป็นอย่างนั้น”

“ทั้งหมดที่เจ้าจัดการก็คือข้าจะไม่มีทางได้เห็นหน้าลูกสาวอีกเบรียนน์อาจ
พาเจมีไปถึงคิงส์แลนดิ้งอย่างปลอดภัยก็ได้...ตราบเท่าที่ไม่มีใครตามล่าพวกเขา



58

แต่ตอนนี้...”แคทลินไม่อาจพูดต่อได้“ขอข้าอยู่ตามลำาพังเถอะเอ็ดมัวร์”นาง
ไม่มีสิทธิ์สั่งเขาที่นี่ในปราสาทแห่งนี้ซึ่งจะตกเป็นของเขาในไม่ช้าแต่กระนั้นน้ำา
เสียงของนางก็เด็ดขาด“ปล่อยข้าไว้กับท่านพ่อและความทุกข์ตรมของข้าเถอะ
ข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแล้วไปเถอะไปซะ”ทั้งหมดที่นางอยากทำาก็คือนอน
ลงหลับตาและหลับใหลและภาวนาไม่ให้ฝันใดกรายกล้ำา



59

อาร์ยา

ท้องฟ้าเป็นสีดำาทะมึนเหมือนกำาแพงของฮาร์เรนฮอลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา
และฝนที่ตกพรำาๆไม่หยุดก็ช่วยอำาพรางเสียงกีบม้าและไหลอาบใบหน้าของ
พวกเขา

พวกเธอขี่ม้าขึ้นเหนือไกลจากทะเลสาบไปตามทางที่มีรอยเกวียนซึ่งตัดผ่าน
ไร่นาที่ถูกทำาลายและเข้าสู่พงไพรกับลำาธารอาร์ยาขี่นำากระตุ้นม้าที่ขโมยมา
ให้วิ่งตะบึงอย่างเร็วจนเข้าสู่ดงไม้พายร้อนกับเกนดรีพยายามขี่ตามอย่างเต็ม
ที่หมาป่าหอนอยู่ไกลๆและเธอก็ได้ยินเสียงหายใจหนักๆของพายร้อนไม่
มีใครพูดอะไรอาร์ยาเหลียวหลังมองเป็นระยะเพื่อดูว่าเด็กหนุ่มทั้งสองไม่ทิ้ง
ระยะห่างเกินไปและดูว่ามีใครตามมาหรือไม่

พวกนั้นจะตามมาเธอรู้เธอขโมยม้าสามตัวจากคอกกับแผนที่และกริชมา
จากห้องรับแสงอาทิตย์ของรูสบอลตันทั้งยังฆ่ายามเฝ้าประตูหลังโดยปาดคอ
เขาขณะที่เขาคุกเข่าเก็บเหรียญเหล็กเก่าสึกที่เจเกนฮาการ์มอบให้เธอจะมีคน
พบเขานอนตายจมกองเลือดจากนั้นจะมีเสียงเอะอะโวยวายพวกเขาจะปลุก
ลอร์ดบอลตันและค้นทั่วฮาร์เรนฮอลตั้งแต่ช่องเชิงเทินจนถึงห้องใต้ดินและเมื่อ
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ค้นพวกนั้นจะรู้ว่าแผนที่กับกริชหายไปพร้อมกับดาบสองสามเล่มในคลังอาวุธ
ขนมปังและเนยแข็งจากครัวรวมทั้งเด็กทำาขนมปังช่างตีเหล็กฝึกหัดและคนริน
เหล้าชื่อแนน...หรือวีเซิลหรืออาร์รีแล้วแต่ว่าถามใคร

ลอร์ดแห่งเดรดฟอร์ตจะไม่ตามล่าพวกเธอด้วยตัวเองหรอกรูสบอลตันจะ
นอนอยู่บนเตียงมีปลิงเกาะเนื้อเผละๆไปทั่วคอยออกคำาสั่งด้วยเสียงกระซิบ
แผ่วเบาคนของเขาวอลตันอาจเป็นผู้นำาการล่าคนที่พวกมันให้สมญาว่าแข้ง
เหล็กจากเกราะที่เขามักใส่ปิดขายาวๆคู่นั้นหรือบางทีอาจเป็นวาร์โกโฮต
น้ำาลายแตกฟองกับพวกนักดาบรับจ้างของเขาที่เรียกตัวเองว่าสหายผู้กล้าคน
อื่นๆเรียกพวกนั้นว่ามัมเมอร์บ้าเลือด(แม้จะไม่เคยเรียกต่อหน้าก็ตาม)และ
บางครั้งก็เรียกว่ามนุษย์เท้าเพราะลอร์ดวาร์โกชอบตัดมือเท้าของคนที่เขาไม่สบ
อารมณ์

ถ้าพวกมันจับตัวเราได้เขาจะตัดมือตัดเท้าเราอาร์ยาคิดจากนั้นรูสบอลตัน
จะถลกหนังเราเธอยังคงสวมชุดเด็กรับใช้ที่ปักตราประจำาตระกูลของบอลตันไว้
เหนือหัวใจตรงหน้าอกบุรุษถูกถลกหนังแห่งเดรดฟอร์ต

ทุกครั้งที่เหลียวหลังไปเธอกึ่งคาดหวังจะเห็นเปลวไฟจากคบเพลิงกรูออกมา
จากประตูฮาร์เรนฮอลที่เห็นอยู่ลิบๆหรือวิ่งไปตามยอดของกำาแพงสูงใหญ่แต่
ไม่มีอะไรเลยฮาร์เรนฮอลยังคงหลับใหลจนกลืนหายไปในความมืดและถูกหมู่
ไม้บดบัง

เมื่อพวกเธอข้ามลำาธารสายแรกแล้วอาร์ยาก็ชักม้าลงข้างทางและออกจาก
ถนนลัดเลาะตามลำาน้ำาที่ไหลคดเคี้ยวไปราวหนึ่งในสี่ไมล์ก่อนจะตะกายกลับ
ขึ้นตลิ่งหินในที่สุดถ้าฝ่ายผู้ล่าพาสุนัขมาด้วยเธอก็หวังว่านี่อาจทำาให้พวกมัน
ตามกลิ่นไม่เจอพวกเธออยู่บนถนนต่อไปไม่ได้มีความตายบนถนนเธอบอกตัว
เองความตายอยู่บนถนนทุกสาย

เกนดรีกับพายร้อนไม่สงสัยเส้นทางที่เธอเลือกเพราะถึงจะอย่างไรเธอก็มี
แผนที่และพายร้อนก็ดูจะกลัวเธอเกือบจะเท่ากับกลัวคนพวกนั้นที่อาจตามล่า
พวกเธอเขาเห็นยามคนนั้นที่เธอฆ่าให้เขากลัวข้าไว้ดีกว่าเธอบอกตัวเองถ้า
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เป็นอย่างนั้นเขาจะทำาตามที่ข้าบอกแทนที่จะทำาอะไรโง่ๆ

เธอรู้ว่าตนเองควรจะกลัวมากกว่านี้เธออายุเพียงสิบขวบเป็นเด็กหญิงผอม
แห้งขี่ม้าขโมยมุ่งหน้าเข้าสู่ผืนป่ามืดครึ้มข้างหน้าและถูกคนที่ยินดีจะตัดเท้าเธอ
ไล่ล่าแต่เธอกลับรู้สึกจิตใจสงบกว่าตอนอยู่ในฮาร์เรนฮอลฝนชะล้างเลือดของ
ทหารยามคนนั้นออกจากนิ้วเธอสะพายดาบไว้ข้างหลังพวกหมาป่าเดินด้อมๆ
มองๆอยู่ในความมืดเหมือนเงาสีเทาประเปรียวและอาร์ยาสตาร์คก็หากลัว
ไม่ความกลัวบาดลึกกว่าดาบเธอกระซิบเบาๆถ้อยคำาที่ซิริโอฟอเรลสอน
เธอและคำาพูดของเจเกนด้วยวาลาร์มอร์กูลิส

ฝนตกๆหยุดๆหลายครั้งแต่พวกเธอมีผ้าคลุมไหล่อย่างดีที่กันน้ำาได้อาร์ยา
นำาขบวนเคลื่อนไปช้าๆแต่สม่ำาเสมอถึงอย่างไรใต้ต้นไม้ก็มืดเกินกว่าจะขี่เร็ว
กว่านี้ได้อยู่แล้วเด็กหนุ่มทั้งสองไม่มีใครขี่ม้าเก่งไม่เก่งกันทั้งคู่และพื้นดินอ่อน
นุ่มก็อันตรายจากรากไม้ที่ฝังคาอยู่และก้อนหินที่ซ่อนจมพวกเธอข้ามถนนอีก
สายรอยเกวียนลึกบนถนนมีน้ำาฝนขังเต็มแต่อาร์ยาเลี่ยงถนนสายนั้นเธอพา
พวกเขาขึ้นลงเนินฝ่าพุ่มไม้มีหนามและพุ่มไม้เตี้ยๆที่ขึ้นพันกันรกเรื้อไปตาม
ก้นคูแคบๆซึ่งกิ่งไม้ที่หนักอึ้งด้วยใบเปียกๆฟาดหน้าพวกเธอขณะผ่านไป

นางม้าของเกนดรีเสียหลักในพื้นโคลนครั้งหนึ่งขาหลังของมันทรุดลงอย่าง
แรงจนเกนดรีไถลหลุดจากอานแต่ทั้งม้าทั้งคนไม่ได้รับบาดเจ็บและเกนดรีก็
ทำาสีหน้าดื้อดึงแบบเดิมก่อนจะกระโจนขึ้นม้าอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นพวก
เธอก็เจอหมาป่าสามตัวกำาลังกินซากกวางเมื่อม้าของพายร้อนได้กลิ่นหมาป่า
มันตกใจและออกวิ่งเตลิดหมาป่าสองตัวหนีไปเช่นกันแต่ตัวที่สามเงยหน้าขึ้น
และแยกเขี้ยวเตรียมปกป้องอาหารที่มันล่าได้“ถอย”อาร์ยาบอกเกนดรี“ช้า
ๆมันจะได้ไม่ตกใจ”พวกเธอขยับม้าออกห่างช้าๆจนไม่เห็นหมาป่ากับอาหาร
ของมันอีกเมื่อนั้นอาร์ยาจึงขยับจะออกม้าตามหาพายร้อนผู้ซึ่งกำาลังห้อย
ต่องแต่งอยู่ข้างอานเนื่องจากเขาควบม้าชนต้นไม้

จากนั้นพวกเธอก็ผ่านหมู่บ้านถูกเผาแห่งหนึ่งค่อยๆขยับไปช้าๆระหว่าง
ซากบ้านสีดำาเป็นตอตะโกและผ่านโครงกระดูกคนตายราวสิบสองคนห้อยอยู่
บนต้นแอ๊ปเปิ้ลเป็นแถวเมื่อพายร้อนเห็นศพเหล่านั้นเขาก็เริ่มสวดภาวนาเสียง
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กระซิบอ่อยๆขอความเมตตาจากเทพมารดาซ้ำาไปซ้ำามาอาร์ยาเงยหน้าขึ้น
มองศพไร้เนื้อหนังเหล่านั้นในเสื้อผ้าเปียกโชกเน่าเปื่อยและกล่าวคำาภาวนาของ
ตัวเองเซอร์เกรกอร์เธอเอ่ยดันเซ็น,พอลลิเวอร์,ราฟฟ์ผู้แสนดี,จอมจั๊กจี้กับ
สุนัขล่าเนื้อ,เซอร์อิลิน,เซอร์เมอริน,พระราชาจอฟฟรีย์,ราชินีเซอร์ซีเธอจบ
คำาภาวนาด้วยวาลาร์มอร์กูลิสแตะเหรียญของจาเกนที่เก็บไว้ใต้เข็มขัดจาก
นั้นก็เอื้อมมือเด็ดผลแอ๊ปเปิ้ลที่อยู่ท่ามกลางคนตายขณะขี่ม้าลอดไปมันเละ
และสุกเกินไปแต่เธอก็กินเข้าไปทั้งหนอนและอื่นๆ

เช้าวันนั้นไม่มีตะวันขึ้นฟ้ารอบตัวพวกเธอค่อยๆสว่างขึ้นช้าๆแต่พวกเธอ
ไม่เห็นดวงอาทิตย์สีดำากลายเป็นสีเทาจากนั้นสีสันต่างๆก็คืบคลานอย่าง
ขลาดอายกลับคืนสู่ผืนโลกหมู่สนทหารแต่งตัวด้วยสีเขียวเข้มต้นยาสูบสีน้ำา
ตาลอมแดงและสีทองจางๆเริ่มกลายเป็นสีน้ำาตาลแล้วพวกเธอหยุดนานพอ
ให้น้ำาม้าและกินอาหารเช้าเย็นๆอย่างรวดเร็วฉีกขนมปังก้อนใหญ่ที่พายร้อน
ขโมยจากในครัวและส่งเนยแข็งแข็งๆสีเหลืองหนึ่งก้อนต่อๆกัน

“เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเรากำาลังไปไหน”เกนดรีถามเธอ

“ขึ้นเหนือ”อาร์ยาตอบ

พายร้อนมองไปรอบๆอย่างไม่แน่ใจ“ทางไหนทางเหนือ”

เธอใช้เนยแข็งชี้“ทางนั้น”

“ไม่มีดวงอาทิตย์สักหน่อยเจ้ารู้ได้ยังไง”

“จากมอสส์ไงเห็นไหมว่ามันขึ้นอยู่แค่ฝั่งเดียวของต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นั่นคือ
ทางใต้”

“เราจะขึ้นเหนือไปทำาไม”เกนดรีอยากรู้

“แม่น้ำาสามง่าม”อาร์ยาคลี่แผนที่ที่ขโมยมาให้พวกเขาดู“เห็นไหมพอไปถึง
สามง่ามทั้งหมดที่เราต้องทำาก็แค่เดินทวนน้ำาไปจนถึงริเวอร์รันตรงนี้”นิ้วของ
เธอลากไปตามเส้นทาง“มันไกลแต่เราจะไม่หลงตราบใดที่เดินเลียบแม่น้ำาไว้”

พายร้อนกะพริบตาปริบๆใส่แผนที่“ริเวอร์รันคืออันไหน”
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ริเวอร์รันวาดเป็นรูปหอคอยของปราสาทตั้งอยู่ระหว่างเส้นสีฟ้าของแม่น้ำา
สองสายหินคะมำากับง่ามแดง“นั่นไง”เธอแตะ“มันอ่านว่าริเวอร์รัน”

“เจ้าอ่านหนังสือออกหรือ”เขาถามอย่างแปลกใจราวกับเธอพูดว่าเธอเดิน
บนน้ำาได้

เธอพยักหน้า“เราจะปลอดภัยเมื่อไปถึงริเวอร์รัน”

“งั้นหรือทำาไมล่ะ”

เพราะริเวอร์รันคือปราสาทของท่านตาข้าและรอบบ์พี่ชายข้าก็จะอยู่ที่นั่น
เธออยากพูดออกไปแต่กัดริมฝีปากและม้วนแผนที่เก็บ“เราจะปลอดภัยก็แล้ว
กันแต่ต้องไปให้ถึงที่นั่นเท่านั้น”เธอเป็นคนแรกที่กลับขึ้นหลังม้าการปิดบัง
ความจริงจากพายร้อนทำาให้เธอรู้สึกไม่ดีแต่เธอไม่ไว้ใจที่จะให้เขารู้ความลับ
ของเธอเกนดรีรู้แต่นั่นไม่เหมือนกันเกนดรีมีความลับของเขาเองถึงแม้เขาดู
จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตาม

วันนั้นอาร์ยาเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นบังคับให้ม้าวิ่งเหยาะนานเท่าที่กล้าและบาง
ครั้งก็กระตุ้นให้มันวิ่งควบทะยานเมื่อเห็นทุ่งโล่งอยู่ข้างหน้าแต่เรื่องนั้นเกิดไม่
บ่อยนักเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆภูมิประเทศก็เริ่มเป็นเนินมากขึ้นเนินเขาไม่สูง
หรือชันเป็นพิเศษแต่ดูยาวไกลไม่สิ้นสุดและไม่ช้าพวกเธอก็เริ่มเบื่อการปีนขึ้น
เนินหนึ่งและปีนลงอีกเนินหนึ่งและเดินไปตามภูมิประเทศที่ปรากฏลุยห้วย
และฝ่าเขาวงกตของหุบเขาที่เป็นป่าโปร่งซึ่งเรือนยอดของต้นไม้เป็นพุ่มหนา
เหนือศีรษะ

บางครั้งบางคราวเธอจะส่งพายร้อนกับเกนดรีล่วงหน้าไปก่อนระหว่างที่ตัว
เธอเองย้อนกลับทางเดิมเพื่อพยายามทำาให้เส้นทางสับสนและคอยฟังสัญญาณ
แรกของการไล่ล่าช้าเกินไปเธอคิดพลางขบริมฝีปากเราเดินทางช้าเกินไป
พวกมันจะจับเราได้แน่ครั้งหนึ่งจากยอดสันเขาเธอเห็นเงาตะคุ่มสีเข้มๆกำาลัง
ข้ามลำาธารในหุบเขาข้างหลังและชั่วครึ่งอึดใจเธอกลัวว่าจะเป็นพลม้าของรูส
บอลตันที่ตามล่ามาแต่เมื่อมองอีกครั้งก็พบว่าเป็นเพียงฝูงหมาป่าเท่านั้นเธอ
ป้องปากและส่งเสียงหอนเรียกมัน“อาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้อาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้”เมื่อสุนัขตัวใหญ่
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ที่สุดเงยหน้าและหอนรับเสียงนั้นทำาให้อาร์ยาตัวสั่น

พอเที่ยงวันพายร้อนก็เริ่มอุทธรณ์เขาบอกว่าปวดก้นและอานก็เสียดสีขา
ของเขานอกจากนั้นเขายังอยากนอนด้วย“ข้าเหนื่อยจนแทบตกจากหลังม้า
แล้ว”

อาร์ยามองเกนดรี“ถ้าเขาตกม้าเจ้าว่าใครจะเจอตัวเขาก่อนหมาป่าหรือ
พวกมัมเมอร์”

“หมาป่า”เกนดรีตอบ“จมูกพวกมันดีกว่า”

พายร้อนอ้าปากแล้วก็หุบเขาไม่ตกม้าฝนเริ่มตกไม่นานหลังจากนั้นพวกเธอ
ยังคงไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์สักแวบอากาศเริ่มเย็นลงและหมอกสีขาวจางๆก็
ลอยไประหว่างหมู่ต้นสนและพัดผ่านทุ่งโล่งที่ถูกเผา

เกนดรีเองก็กำาลังรู้สึกย่ำาแย่พอๆกับพายร้อนถึงเขาจะหัวดื้อเกินกว่าจะบ่น
ก็ตามเขานั่งเงอะงะอยู่บนอานสีหน้ามุ่งมั่นตั้งใจปรากฏใต้ผมยุ่งสีดำาแต่อาร์
ยาบอกได้ว่าเขาขี่ม้าไม่เก่งข้าควรจะจำาได้เธอคิดตัวเธอเองขี่ม้าตั้งแต่จำาความ
ได้ขี่ลูกม้าตอนยังเล็กจากนั้นก็ม้าแต่เกนดรีกับพายร้อนเป็นคนเมืองและคน
ทั่วไปในเมืองจะเดินยอรินให้พวกเธอขี่สัตว์พาหนะตอนพาออกจากคิงส์แลน
ดิ้งแต่การขี่ลาตามหลังเกวียนย่ำาไปบนราชมรรคาเป็นเรื่องหนึ่งการบังคับม้า
ล่าสัตว์ผ่านป่ารกชัฏและทุ่งหญ้ามอดไหม้นั้นเป็นอีกเรื่อง

อาร์ยารู้ว่าเธอจะทำาเวลาได้ดีกว่านี้มากถ้าขี่ม้าไปตามลำาพังแต่เธอไม่อาจทิ้ง
พวกเขาได้พวกเขาเป็นคณะของเธอเพื่อนของเธอเพื่อนที่มีชีวิตกลุ่มเดียวที่
ยังเหลือและถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเขาก็จะยังคงปลอดภัยอยู่ในฮาร์เรนฮอล
เกนดรีทำางานเหงื่อท่วมตัวในโรงตีเหล็กส่วนพายร้อนในครัวถ้าพวกมัมเมอร์
จับเราได้ข้าจะบอกพวกมันว่าข้าเป็นลูกสาวของเน็ดสตาร์คเป็นน้องสาวของ
พระราชาแห่งแดนเหนือข้าจะสั่งให้พวกมันพาข้าไปส่งพี่ชายของข้าและห้าม
ทำาอันตรายพายร้อนกับเกนดรีแต่พวกมันอาจไม่เชื่อเธอและถึงจะเชื่อ...ลอร์ด
บอลตันเป็นลอร์ดผู้เชิญธงของพี่ชายเธอก็จริงแต่เธอก็กลัวเขาอยู่ดีข้าจะไม่ให้
พวกมันจับเราได้เธอสาบานเงียบๆเอื้อมมือข้ามไหล่ไปแตะด้ามดาบที่เกนดรี
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ขโมยมาให้เธอข้าจะไม่ยอม

บ่ายแก่ๆวันนั้นพวกเธอออกจากดงไม้มาอยู่บนตลิ่งแม่น้ำาสายหนึ่งพาย
ร้อนโห่ร้องด้วยความดีใจ“แม่น้ำาสามง่าม!ตอนนี้ทั้งหมดที่เราต้องทำาก็คือเดิน
ทางทวนน้ำาเหมือนที่เจ้าว่าเราเกือบถึงแล้ว!”

อาร์ยาขบริมฝีปาก“ข้าไม่คิดว่านี่คือสามง่ามนะ”แม่น้ำานั้นเอ่อท้นจากน้ำา
ฝนแต่กระนั้นมันก็กว้างไม่เกินสามสิบฟุตเธอจำาได้ว่าแม่น้ำาสามง่ามกว้างกว่า
นี้มาก“มันแคบเกินกว่าจะเป็นสามง่าม”เธอบอกพวกเขา“และเรายังมาไม่
ไกลพอ”

“เรามาไกลพอแล้ว”พายร้อนยืนกราน“เราขี่ม้ามาทั้งวันและแทบไม่ได้พัก
เลยเราต้องมาไกลมากๆ”

“ดูแผนที่นั่นอีกครั้งเถอะ”เกนดรีว่า

อาร์ยาลงจากม้าหยิบแผนที่ออกมากางฝนตกใส่หนังแกะและไหลกลิ้งเป็น
สายเล็กๆ“เราน่าจะอยู่แถวนี้นะข้าว่า”เธอบอกพลางชี้ขณะที่เด็กหนุ่มทั้ง
สองมองข้ามไหล่เธอ

“แต่”พายร้อนพูด“มันแทบไม่มีทางเลยนะดูสิฮาร์เรนฮอลอยู่ตรงนั้นใกล้
ๆนิ้วเจ้าเจ้าเกือบจะแตะมันแล้วแล้วเราก็ขี่ม้ามาทั้งวัน!”

“ยังอีกหลายต่อหลายไมล์กว่าจะถึงสามง่าม”เธอบอก“เราจะยังไปไม่ถึงที่
นั่นอีกหลายวันนี่ต้องเป็นแม่น้ำาสายอื่นหนึ่งในพวกนี้ไงดูสิ”เธอให้เขาดูเส้น
สีฟ้าบางๆเส้นอื่นที่คนทำาแผนที่เขียนไว้แต่ละเส้นมีตัวอักษรสวยงามเขียนชื่อ
ไว้ข้างใต้“แดร์รี,แอ๊ปเปิ้ลเขียว,เมเดน...นี่สายนี้ไงวิลโลว์น้อยอาจเป็นสายนี้
ก็ได้”

พายร้อนเงยหน้าจากเส้นในแผนที่และมองแม่น้ำา“มันดูไม่เล็กเท่าไหร่
สำาหรับข้า”

เกนดรีขมวดคิ้วเช่นกัน“แม่น้ำาที่เจ้าชี้นั่นไหลลงสู่อีกเส้นด้วยนะดูสิ”

“วิลโลว์ใหญ่”เธออ่าน
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“งั้นก็วิลโลว์ใหญ่นั่นแหละดูสิวิลโลว์ใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำาสามง่ามเพราะ
ฉะนั้นเราอาจเดินตามแม่น้ำาสายหนึ่งไปถึงอีกสายหนึ่งได้แต่เราต้องเดินตามน้ำา
นะไม่ใช่ทวนน้ำาถ้าเพียงแต่แม่น้ำาสายนี้ไม่ใช่วิลโลว์น้อยถ้ามันคือแม่น้ำาอีก
สายตรงนี้...”

“ธารระลอกล่าง”อาร์ยาอ่าน

“ดูสิมันไหลวนกลับไปลงทะเลสาบกลับไปฮาร์เรนฮอลแน่ะ”เขาลากนิ้วไป
ตามเส้น

พายร้อนตาโต“ไม่นะ!พวกมันจะฆ่าเราแน่”

“เราต้องรู้ให้ได้ว่านี่คือแม่น้ำาอะไร”เกนดรีประกาศด้วยน้ำาเสียงดื้อดึง“เรา
ต้องรู้”

“แต่เราไม่รู้”แผนที่อาจมีชื่อเขียนกำากับข้างเส้นสีฟ้าแต่ไม่มีใครเขียนชื่อไว้
ริมฝั่งแม่น้ำา“เราจะไม่เดินทวนน้ำาหรือตามน้ำา”เธอตัดสินใจพลางม้วนแผนที่
“เราจะข้ามมันไปและมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปอย่างที่เราทำามา”

“ม้าว่ายน้ำาได้ไหม”พายร้อนถาม“มันดูลึกนะอาร์รีแล้วจะทำายังไงถ้ามี
งู”

“เจ้าแน่ใจหรือว่าเรากำาลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือ”เกนดรีถาม“เนินเขาพวกนี้...ถ้า
เราวกกลับไป...”

“มอสส์บนต้นไม้…”

เขาชี้ไปยังต้นไม้ใกล้ๆ“ต้นไม้ต้นนั้นมีมอสส์สามด้านส่วนอีกด้านไม่มีมอสส์
เลยเราอาจหลงทางก็ได้ขี่ม้าวนเป็นวงกลม”

“อาจเป็นได้”อาร์ยาว่า“แต่ข้าจะข้ามแม่น้ำานี้ไปไม่ว่ายังไงก็ตามเจ้าจะไป
ด้วยหรือจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจ”เธอปีนกลับขึ้นม้าไม่สนใจคนทั้งสองถ้าพวกเขา
ไม่อยากตามมาก็เชิญหาริเวอร์รันเอาเองเถอะแม้จะเป็นไปได้มากกว่าว่าพวก
มัมเมอร์จะเจอตัวพวกเขา
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เธอต้องขี่ม้าไปอีกครึ่งไมล์ตามริมฝั่งแม่น้ำากว่าจะพบจุดที่ดูปลอดภัยพอจะ
ข้ามได้ในที่สุดและถึงกระนั้นนางม้าของเธอก็ยังไม่เต็มใจจะลงน้ำาแม่น้ำาสาย
นั้นไม่ว่ามันจะชื่ออะไรก็ตามเป็นสีน้ำาตาลและไหลเชี่ยวและส่วนที่ลึกตรง
กลางก็แตะท้องม้าน้ำาไหลเข้ารองเท้าบู๊ตของเธอแต่เธอก็กดส้นเท้าทั้งสองไว้
แน่นต่อไปและปีนลงที่ฟากตรงข้ามจากด้านหลังเธอได้ยินเสียงน้ำากระเพื่อม
และเสียงม้าร้องตื่นๆตกลงพวกเขาตามข้ามาดีเธอหันกลับไปมองเด็ก
หนุ่มทั้งสองที่พยายามข้ามแม่น้ำาและโผล่ขึ้นมาตัวเปียกข้างๆ“นี่ไม่ใช่แม่น้ำา
สามง่าม”เธอบอกพวกเขา“ไม่ใช่หรอก”

แม่น้ำาสายต่อไปตื้นกว่าและข้ามง่ายกว่าสายนี้ก็ไม่ใช่สามง่ามเช่นกันและไม่
มีใครเถียงเธออีกเมื่อเธอบอกว่าจะข้ามมัน

ฟ้าพลบแล้วเมื่อพวกเธอหยุดพักม้าอีกครั้งและแบ่งขนมปังกับเนยแข็งกินกัน
อีกมื้อ“ข้าหนาวและเปียกไปหมด”พายร้อนบ่น“ตอนนี้เราพ้นฮาร์เรนฮอลมา
ไกลแล้วแน่ๆเราน่าจะจุดไฟ…”

“ไม่ได้!”อาร์ยากับเกนดรีพูดขึ้นพร้อมกันพายร้อนผงะเล็กน้อยอาร์ยา
ชำาเลืองมองเกนดรีเขาพูดพร้อมข้าเหมือนจอนทำาตอนอยู่วินเทอร์เฟลเธอคิด
ถึงจอนสโนว์ที่สุดในบรรดาพี่น้องผู้ชายทั้งหมด

“อย่างน้อยเรานอนสักหน่อยได้มั้ย”พายร้อนถาม“ข้าเหนื่อยเหลือเกินอาร์
รีแล้วก็ปวดก้นไปหมดข้าคิดว่าข้าเป็นตุ่มพุพองนะ”

“เจ้าจะเป็นมากกว่านั้นถ้าถูกจับได้”เธอบอก“เราต้องไปต่อเราต้องไป”

“แต่นี่มันจวนจะมืดแล้วนะแล้วเจ้าก็มองไม่เห็นแม้แต่ดวงจันทร์ด้วยซ้ำา”

“กลับขึ้นม้า”

พวกเธอเดินลากขาไปช้าๆขณะที่แสงรอบตัวมืดลงอาร์ยาเองก็เหนื่อยแทบ
หมดแรงเช่นกันเธออยากนอนพอๆกับพายร้อนแต่พวกเธอไม่กล้านอนถ้า
ขืนหลับพวกเธออาจลืมตาขึ้นมาพบวาร์โกโฮตยืนค้ำาร่างอยู่กับแช็กเวลคนทึ่ม
และเออร์สวิกคนซื่อและรอร์จและจอมกัดและบาทหลวงอุตต์และปีศาจร้ายอื่น
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ๆในกลุ่มของเขา

แต่กระนั้นหลังจากผ่านไปสักพักการเหยาะย่างของม้าก็ขับกล่อมเหมือน
จังหวะไกวของเปลและอาร์ยาก็รู้สึกหนังตาเริ่มหนักเธอปล่อยให้มันหลับลง
แค่อึดใจเดียวเท่านั้นจากนั้นก็กะพริบลืมอีกครั้งข้าหลับไม่ได้เธอแผดเสียง
บอกตัวเองเงียบๆหลับไม่ได้หลับไม่ได้เธอขยี้ตาอย่างแรงเพื่อไม่ให้หลับ
กำาบังเหียนแน่นและกระตุ้นม้าให้วิ่งเหยาะๆแต่ทั้งเธอและม้าไม่อาจรักษา
จังหวะการวิ่งไว้ได้และผ่านไปเพียงครู่เดียวม้าก็กลับมาย่างเหยาะอีกครั้งและ
เดินต่อไปอีกครู่หนึ่งจนกระทั่งตาทั้งคู่ของเธอปิดอีกครั้งครั้งนี้มันลืมไม่เร็วนัก

เมื่อเธอลืมตาเธอพบว่าม้าหยุดเดินและกำาลังเล็มหญ้าขณะที่เกนดรีเขย่า
แขนเธอ“เจ้าหลับไปแน่ะ”เขาบอก

“ข้าแค่พักสายตาน่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็พักสายตานานทีเดียวละม้าของเจ้าเดินเป็นวงกลมแต่
กว่าข้าจะรู้ว่าเจ้าหลับก็ตอนที่มันหยุดเดินพายร้อนก็แย่พอๆกันเขาขี่ม้าชน
กิ่งไม้จนตกลงมาเจ้าน่าจะได้ยินเขาร้องนะถึงขนาดนั้นเจ้ายังไม่ตื่นเลยเจ้า
ต้องหยุดและนอนแล้วละ”

“ข้าไปต่อได้ตราบใดที่เจ้าไปได้”เธอหาว

“โกหก”เขาพูด“เจ้าจะไปต่อก็ได้ถ้าอยากเป็นคนโง่แต่ข้าจะหยุดละข้าจะ
เฝ้ายามกะแรกเจ้านอนเถอะ”

“แล้วพายร้อนล่ะ”

เกนดรีชี้พายร้อนนอนอยู่บนพื้นแล้วขดตัวห่มผ้าคลุมไหล่อยู่บนเตียงใบไม้
เปียกและส่งเสียงกรนเบาๆเขากำาเนยแข็งชิ้นใหญ่ไว้ในมือข้างหนึ่งแต่ดูเหมือน
เขาจะผล็อยหลับไปขณะที่กำาลังกิน

เถียงไปก็เปล่าประโยชน์อาร์ยาตระหนักเกนดรีพูดถูกพวกมัมเมอร์ก็ต้อง
นอนเหมือนกันเธอบอกตัวเองหวังว่านั่นจะเป็นความจริงเธอเหนื่อยจนแม้
แต่จะลงจากอานก็แทบไม่ไหวแต่เธอไม่ลืมผูกขาม้าเข้าด้วยกันเพื่อกันหนีก่อน
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จะหาที่นอนใต้ต้นบีชพื้นนั้นแข็งและเปียกเธอนึกสงสัยว่าอีกนานแค่ไหนกว่า
เธอจะได้นอนเตียงอีกครั้งได้กินอาหารร้อนๆและมีกองไฟให้ความอบอุ่นสิ่ง
สุดท้ายที่เธอทำาก่อนหลับตาคือดึงดาบออกจากฝักและวางข้างตัว“เซอร์เกรก
อร์”เธอกระซิบพลางหาว“ดันเซ็นพอลลิเวอร์ราฟฟ์ผู้แสนดีจอมจั๊กจี้และ...
จอมจั๊กจี้...สุนัขล่าเนื้อ...”

ความฝันของเธอเป็นสีแดงและป่าเถื่อนมีมัมเมอร์อยู่ในนั้นอย่างน้อยสี่คน
ชาวลิสผิวขาวซีดมือขวานผิวดำาผู้โหดเหี้ยมจากอิบเจ้าแห่งม้าชาวดอธรากีหน้า
บากชื่ออิกโกและชาวดอร์นที่เธอไม่เคยรู้ชื่อพวกเขาเข้ามาคนแล้วคนเล่าขี่ม้า
ฝ่าฝนในชุดเกราะขึ้นสนิมและหนังเปียกๆดาบและขวานกระทบอานดังเคล้ง
พวกเขาคิดว่ากำาลังไล่ล่าเธอเธอรู้ด้วยความแน่ใจอย่างประหลาดของความฝัน
แต่พวกเขาคิดผิดแล้วเธอกำาลังไล่ล่าพวกเขาต่างหาก

ในฝันเธอไม่ใช่เด็กหญิงเล็กๆเธอเป็นหมาป่าตัวใหญ่และทรงพลังและ
เมื่อเธอปรากฏตัวจากใต้ต้นไม้เบื้องหน้าพวกเขาและแยกเขี้ยวส่งเสียงคำาราม
ต่ำาๆเธอก็ได้กลิ่นความกลัวจากทั้งม้าและคนม้าของชาวลิสชูขาหน้าขึ้นและ
ร้องด้วยความตระหนกคนอื่นๆตะโกนใส่กันด้วยภาษามนุษย์แต่ก่อนที่พวก
เขาจะทำาอะไรหมาป่าตัวอื่นๆก็มาวิ่งมาจากความมืดและสายฝนเป็นฝูงใหญ่
ผอมโซเปียกโชกและเงียบงัน

การต่อสู้นั้นสั้นแต่นองเลือดผู้ชายขนดกล้มลงขณะปลดขวานชายผิวดำา
ตายขณะพาดลูกธนูและชายตัวซีดจากลิสพยายามกระโจนหนีพี่น้องของเธอ
ล้มเขาพลิกร่างเขาหมุนไปมาพุ่งเข้าหาเขาจากทุกด้านกัดขาม้าและฉีกคอคน
ขี่เมื่อตกถึงพื้น

มีเพียงชายที่มีกระดิ่งบนเรือนผมที่ยืนหยัดอยู่ได้ม้าของเขาเตะหัวพี่น้องของ
เธอตัวหนึ่งและเขาฟันอีกตัวจนเกือบขาดครึ่งด้วยดาบโค้งสีเงินขณะที่ผมของ
เขาส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งเบาๆ

เธอบันดาลโทสะและกระโจนขึ้นหลังเขาทำาให้เขาตกจากอานหัวฟาดพื้นขา
กรรไกรของเธองับแขนของเขาไว้ขณะที่ทั้งคู่ล้มลงฟันของเธอจมทะลุหนังและ
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ผ้าขนสัตว์และเนื้อนุ่มๆเมื่อทั้งสองแตะพื้นเธอก็สะบัดหัวอย่างรุนแรงและฉีก
แขนของเขาหลุดจากหัวไหล่ด้วยความปีติเธอสะบัดมันไปมาในปากหยดสีแดง
อุ่นๆกระจายท่ามกลางสายฝนสีดำาอันเย็นเยือก




