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บทนํา

ห�งของด�วห�งแผ่กระจ�ยท�บท้องฟ้�ย�มรุ่งอรุณเป็นรอยกรีดสีแดงที่
หลั่งเลือดอยู่เหนือโขดหินแห่งดร�ก้อนสโตนเหมือนบ�ดแผลบนท้องฟ้�สีม่วง
อมชมพู

ผู้เป็นเมสเตอร์ยืนอยู่บนระเบียงที่มีลมโกรกนอกห้องพักตรงนี้เองที่พวก
นกเรเวนม�เก�ะหลังจ�กโบยบินม�น�นมูลของพวกมันติดเป็นจุดๆอยู่ต�ม
ก�ร์กอยล์สูงสิบสองฟุตที่ขน�บสองข้�งก�ยของเข�เป็นรูปสุนัขเฝ้�ประตูนรก
ตัวหนึ่งกับมังกรไวเวิร์น๑ตัวหนึ่งสองตัวในจำ�นวนนับพันที่เก�ะอยู่บนกำ�แพง
ป้อมปร�ก�รโบร�ณแห่งนี้เมื่อแรกที่เข�ม�ยังดร�ก้อนสโตนกองทัพหินสลัก
หน้�ต�อัปลักษณ์เหล่�นี้ทำ�ให้เข�รู้สึกอึดอัดแต่เมื่อหล�ยปีล่วงผ่�นเข�ก็เริ่ม
คุ้นเคยกับพวกมันตอนนี้เข�มองพวกมันเป็นดังสห�ยเก่�ทั้งส�มเฝ้�มองท้อง
ฟ้�ด้วยกันด้วยคว�มรู้สึกสังหรณ์ใจ

ผู้เป็นเมสเตอร์ไม่เชื่อล�งบอกเหตุแต่กระนั้น...อยู่ม�จนแก่ชร�อย่�งเข�เค
รสเซ็นยังไม่เคยเห็นด�วห�งที่สุกสว่�งสักครึ่งของดวงนี้หรือที่มีสีเช่นนั้นสีอัน
น่�สะพรึงกลัวนั่นสีของเลือดเปลวเพลิงและอ�ทิตย์อัสดงเข�นึกสงสัยว่�พวก
ก�ร์กอยล์ของตนเคยเห็นอะไรเช่นนี้ม�ก่อนหรือไม่พวกมันอยู่ที่นี่ม�น�นกว่�
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เข�ม�กนักและจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกน�นหลังเข�จ�กไปแล้วถ้�ลิ้นศิล�พูดได้...

ช่�งโง่เขล�นักเข�เอนก�ยพิงเชิงเทินทะเลส�ดซัดอยู่เบื้องล่�งศิล�สีดำ�ให้
คว�มรู้สึกส�กใต้นิ้วมือก�ร์กอยล์พูดได้และคำ�ทำ�น�ยบนท้องฟ้�ข้�เป็นคน
แก่หมดสภ�พที่เริ่มทำ�ตัวโง่เง่�เหมือนเด็กอีกคร�สติปัญญ�ที่ได้ม�อย่�งย�ก
ลำ�บ�กตลอดทั้งชีวิตหนีจ�กเข�ไปพร้อมกับสุขภ�พและพละกำ�ลังกระนั้นหรือ
เข�เป็นเมสเตอร์ที่ผ่�นก�รฝึกฝนและได้คล้องส�ยโซ่ในซิต�เดลอันยิ่งใหญ่แห่ง
โอลด์ท�วน์เข�กล�ยเป็นอะไรไปแล้วเมื่อในหัวมีแต่คว�มเชื่องมง�ยร�วกับ
เป็นลูกมือในไร่น�ผู้โง่เขล�

แต่กระนั้น...แต่กระนั้น...ตอนนี้ด�วห�งสุกสว่�งแม้ในย�มกล�งวันขณะที่ไอ
กรุ่นสีเท�จ�งๆลอยขึ้นม�จ�กปล่องของภูเข�มังกรข้�งหลังปร�ส�ทและเมื่อ
เช้�ว�นนกเรเวนสีข�วตัวหนึ่งได้นำ�ข่�วม�จ�กซิต�เดลข่�วที่ได้รับก�รค�ด
หม�ยม�เนิ่นน�นแต่ก็ยังมิว�ยน่�หว�ดกลัวข่�วก�รสิ้นสุดของฤดูร้อนล�ง
ร้�ยทั้งสิ้นม�กม�ยเกินจะปฏิเสธทั้งหมดนั้นหม�ยคว�มว่�อย่�งไรเข�อย�ก
จะร้องไห้

“เมสเตอร์เครสเซ็นเร�มีแขกม�เยี่ยมขอรับ”ไพลอสพูดเสียงเบ�ร�วกับไม่
อย�กจะรบกวนก�รครุ่นคิดอย่�งเคร่งขรึมของเครสเซ็นห�กฝ่�ยนั้นรู้ว่�มีเรื่อง
เหลวไหลใดอยู่เต็มหัวช�ยชร�เข�คงร้องตะโกน“เจ้�หญิงจะดูนกเรเวนข�วขอ
รับ”ถูกต้องที่สุดตอนนี้ไพลอสเรียกเธอว่�เจ้�หญิงในเมื่อลอร์ดบิด�ของเธอ
เป็นพระร�ช�แล้วพระร�ช�แห่งโขดหินควันกรุ่นในทะเลน้ำ�เค็มอันกว้�งใหญ่
ไพศ�ลแต่กระนั้นก็เป็นพระร�ช�อยู่ดี“ตัวตลกของเธอม�ด้วยขอรับ”

ช�ยชร�หมุนตัวจ�กภ�พรุ่งอรุณมือหนึ่งว�งอยู่บนมังกรไวเวิร์นเพื่อพยุงร่�ง
“ช่วยพ�ข้�ไปนั่งเก้�อี้ทีแล้วก็พ�พวกเธอเข้�ม�”

ไพลอสจับแขนเข�และพ�เข้�ไปข้�งในในวัยหนุ่มเครสเซ็นเดินเหิน
กระฉับกระเฉงแต่ตอนนี้เข�อยู่ห่�งจ�กวันครบรอบก�รตั้งชื่อปีที่แปดสิบเพียง
ไม่น�นแข้งข�อ่อนแรงและไม่มั่นคงสองปีที่แล้วเข�หกล้มจนสะโพกหักมัน
ไม่เคยสม�นกันดังเดิมอีกเลยปีที่แล้วเมื่อเข�ล้มป่วยซิต�เดลได้ส่งไพลอสม�
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จ�กโอลด์ท�วน์เพียงไม่กี่วันก่อนลอร์ดสแตนนิสสั่งปิดเก�ะ...เพื่อช่วยง�นเข�
ต�มที่ว่�กันแต่เครสเซ็นรู้คว�มจริงไพลอสม�เพื่อจะแทนที่เข�เมื่อเข�ต�ยเค
รสเซ็นไม่รังเกียจหรอกต้องมีใครสักคนม�แทนที่เข�อยู่แล้วและเร็วกว่�ที่เข�
ชอบใจด้วย...

เข�ให้ช�ยผู้อ่อนวัยกว่�ว�งเข�ลงข้�งหลังกองหนังสือและเอกส�ร“ไปพ�
เธอเข้�ม�มันไม่สมควรที่จะปล่อยให้สุภ�พสตรีรอ”เข�โบกมือข้�งหนึ่งเป็น
อ�กัปกิริย�เร่งร้อนอันอ่อนแรงจ�กบุรุษผู้ไม่ส�ม�รถเร่งร้อนได้อีกต่อไปเนื้อ
หนังของเข�เหี่ยวย่นและตกกระผิวบ�งเหมือนแผ่นกระด�ษจนมองเห็น
เส้นเลือดที่โยงใยและรูปร่�งของกระดูกที่อยู่ข้�งใต้และมันช่�งสั่นระริกนักสอง
มือนี้ของเข�ที่ครั้งหนึ่งเคยมั่นคงและคล่องแคล่วยิ่ง...

เมื่อไพลอสกลับม�เด็กหญิงผู้นั้นม�กับเข�ด้วยเหนียมอ�ยเหมือนเช่นเคย
ข้�งหลังเธอคือตัวตลกคู่ก�ยที่ล�กเท้�และกระโดดหย็องๆด้วยท่�เดินหันข้�ง
อันแปลกพิลึกของเจ้�ตัวบนศีรษะมีหมวกเกร�ะของเล่นที่ประดิษฐ์จ�กถัง
ดีบุกเก่�ๆกับเข�กว�งที่ผูกติดไว้บนยอดและห้อยกระพรวนผูกคอวัวทุกๆ
ก้�วที่เข�เดินเซซวนกระพรวนพวกนั้นก็ดังเป็นเสียงที่ต่�งกันไปเคล้ง-คล้�ง
ก๊อง-ก๊องกริ๊ง-กริ๊งกร๊องกร๊องกร๊อง

“ใครม�ห�เร�แต่เช้�ตรู่อย่�งนี้นะไพลอส”เครสเซ็นพูด

“ข้�เองแล้วก็หน้�ปุเมสเตอร์”ดวงต�สีฟ้�ใสซื่อกะพริบใส่เข�ใบหน้�ของ
เด็กหญิงมิได้สะสวยอนิจจ�เด็กหญิงได้ข�กรรไกรเหลี่ยมยื่นม�จ�กลอร์ดบิด�
กับใบหูอันอ�ภัพจ�กม�รด�รวมทั้งรูปโฉมผิดสัดส่วนของเธอเองอันเป็นผล
จ�กโรคเกล็ดเท�ที่เกือบคร่�ชีวิตเธอตั้งแต่อยู่ในเปลครึ่งแก้มข้�งหนึ่งเรื่อยลง
ม�ต�มลำ�คอเป็นเนื้อแข็งและต�ยผิวแตกและตกสะเก็ดเป็นด่�งดวงสีดำ�กับสี
เท�แข็งเหมือนหินย�มสัมผัส“ไพลอสบอกว่�เร�อ�จได้เห็นนกเรเวนข�ว”

“นั่นท่�จะจริงอยู่”เครสเซ็นตอบร�วกับเข�จะปฏิเสธเธอได้เธอถูกปฏิเสธ
ม�บ่อยเกินไปแล้วในชีวิตเธอมีน�มว่�ชิรีนกำ�ลังจะครบสิบขวบในวันครบรอบ
วันตั้งชื่อครั้งต่อไปเธอเป็นเด็กที่เศร้�ที่สุดที่เมสเตอร์เครสเซ็นเคยรู้จักคว�ม
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เศร้�ของเธอเป็นคว�มอัปยศของข้�ช�ยชร�คิดเป็นอีกเรื่องที่แสดงถึงคว�ม
ล้มเหลวของข้�“เมสเตอร์ไพลอสช่วยข้�หน่อยเอ�นกตัวนั้นลงม�จ�กรังให้
ท่�นหญิงชิรีนที”

“ด้วยคว�มยินดีขอรับ”ไพลอสเป็นคนหนุ่มสุภ�พอ�ยุอ�น�มไม่เกินยี่สิบ
ห้�ทว่�เคร่งขรึมขึงขังร�วกับบุรุษวัยหกสิบถ้�เข�จะมีอ�รมณ์ขันม�กกว่�นี้
มีชีวิตในตัวเข�ม�กกว่�นี้นั่นคือสิ่งซึ่งเป็นที่ต้องก�รณที่นี้สถ�นที่สลดหดหู่
ต้องก�รคว�มสดใสมิใช่คว�มเคร่งขรึมและดร�ก้อนสโตนก็สลดหดหู่อย่�งไร้
ข้อสงสัยป้อมปร�ก�รโดดเดี่ยวในพื้นที่เวิ้งว้�งเปียกชื้นซึ่งร�ยล้อมไปด้วยพ�ยุ
และเกลือมีภูเข�เป็นเง�มืดควันกรุ่นอยู่เบื้องหลังคนเป็นเมสเตอร์ต้องไปยัง
ที่ที่ตนถูกส่งไปเครสเซ็นจึงม�ที่นี่พร้อมกับลอร์ดของเข�เมื่อประม�ณสิบสอง
ปีก่อนและเข�ก็ได้รับใช้รับใช้อย่�งดีแต่เข�ไม่เคยรักดร�ก้อนสโตนและไม่
เคยรู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่บ้�นณที่นี้ได้เลยจริงๆระยะหลังม�นี้เมื่อเข�ตื่นขึ้น
จ�กคว�มฝันอันร้อนรุ่มที่สตรีชุดแดงปร�กฏตัวขึ้นอย่�งน่�หวั่นวิตกเข�มักไม่
รู้ตัวว่�อยู่ที่ไหน

เจ้�ตัวตลกหันศีรษะที่เป็นล�ยด่�งสองสีม�มองไพลอสปีนบันไดเหล็กชันไป
ที่รังนกกระพรวนของเข�ดังพร้อมกับก�รเคลื่อนไหว“ใต้ทะเลนกมีเกล็ดต่�ง
ขน”เข�ว่�กร๊อง-แกร๊ง“ข้�รู้ข้�รู้โอ๊ะโอ๊ะโอ”

แม้แต่สำ�หรับตัวตลกหน้�ปุก็ยังเป็นสิ่งที่น่�เวทน�ครั้งหนึ่งเข�อ�จเคยเรียก
เสียงหัวเร�ะกร�วใหญ่ได้ด้วยค�รมที่คมค�ยแต่ทะเลพร�กคว�มส�ม�รถที่ว่�
นั้นไปจ�กเข�เสียแล้วรวมทั้งสติปัญญ�ครึ่งหนึ่งและคว�มทรงจำ�ทั้งหมดเข�
ตัวนิ่มอ้วนฉุมักมีอ�ก�รกระตุกและตัวสั่นอีกทั้งพูดจ�ไม่รู้เรื่องเป็นประจำ�
ตอนนี้มีแต่เพียงเด็กหญิงคนเดียวที่หัวเร�ะเข�คนเดียวที่ใส่ใจว่�เข�เป็นหรือ
ต�ย

เด็กหญิงตัวน้อยน่�เกลียดกับตัวตลกแสนเศร้�รวมกับเมสเตอร์เป็นส�ม
คน...ทีนี้ก็มีเรื่องเล่�ที่จะทำ�ให้ผู้คนหลั่งน้ำ�ต�“นั่งกับข้�เถิดเด็กน้อย”เครส
เซ็นกวักมือเรียกเธอให้เข้�ม�ใกล้ขึ้น“แวะม�แต่เช้�ตรู่เลยนะฟ้�เพิ่งจะส�ง
เท่�นั้นเจ้�น่�จะซุกตัวอุ่นๆอยู่บนเตียงนะ”
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“ข้�ฝันร้�ย”ชิรีนบอกเข�“ฝันถึงมังกรพวกมันจะม�กินข้�”

เด็กน้อยถูกฝันร้�ยก่อกวนม�น�นเท่�ที่เมสเตอร์เครสเซ็นจำ�ได้“เร�เคยคุย
เรื่องนี้กันม�แล้วนี่”เข�พูดอย่�งอ่อนโยน“มังกรมีชีวิตขึ้นม�ไม่ได้หรอกพวก
มันแกะสลักจ�กหินนะเด็กน้อยในสมัยก่อนเก�ะของเร�เป็นด่�นด้�นทิศ
ตะวันตกสุดของดินแดนอิสระว�ลีเรียอันยิ่งใหญ่ช�วว�ลีเรียเป็นคนสร้�งป้อม
ปร�ก�รแห่งนี้และพวกเข�มีวิธีแต่งหินให้เป็นรูปม�แต่นมน�นก�เลปร�ส�ท
ต้องมีหอคอยทุกแห่งที่กำ�แพงสองด้�นบรรจบกันเป็นมุมเพื่อป้องกันปร�ส�ท
ช�วว�ลีเรียสร้�งหอคอยพวกนี้เป็นรูปมังกรเพื่อให้ปร�ก�รของพวกเข�ดูน่�
เกรงกลัวม�กขึ้นก็เหมือนกับที่พวกเข�ประดับยอดกำ�แพงด้วยก�ร์กอยล์นับ
พันแทนที่จะเป็นแค่ช่องยิงธนูธรรมด�ๆ”เข�จับมือสีชมพูน้อยๆของเธอไว้ใน
มือตกกระที่อ่อนแรงของตนแล้วบีบเบ�ๆ“เจ้�คงเข้�ใจแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้อง
กลัวไปเลย”

ชิรีนยังไม่เชื่อ“แล้วเจ้�สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้�ล่ะดัลล�กับแมทรีซพูดกันข้�งบ่อ
น้ำ�ดัลล�บอกว่�น�งได้ยินน�งหญิงแดงบอกท่�นแม่ว่�มันคือลมห�ยใจของ
มังกรถ้�พวกมังกรกำ�ลังห�ยใจนั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�พวกมันจะฟื้นคืนชีพ
หรอกเหรอ”

น�งหญิงแดงเมสเตอร์เครสเซ็นคิดอย่�งขุ่นเคืองป่วยถึงขั้นเอ�คว�มบ้�ของ
ตัวไปใส่หัวของคนเป็นแม่น�งต้องใส่ย�พิษในคว�มฝันของลูกส�วด้วยงั้นหรือ
เข�ต้องตำ�หนิดัลล�สักหน่อยแล้วเตือนน�งไม่ให้เที่ยวพูดเรื่องอย่�งนั้นไปทั่ว
“สิ่งที่อยู่บนฟ้�คือด�วห�งนะเด็กดีด�วที่มีห�งหลงท�งอยู่บนสวรรค์มันจะ
จ�กไปในไม่ช้�และจะไม่ได้พบเจออีกในชั่วชีวิตของเร�คอยดูไปเถอะ”

ชิรีนพยักหน้�น้อยๆอย่�งกล้�ห�ญ“ท่�นแม่บอกว่�นกเรเวนข�ว
หม�ยคว�มว่�มันไม่ใช่ฤดูร้อนอีกแล้ว”

“เป็นเช่นนั้นท่�นหญิงนกเรเวนข�วบินม�จ�กซิต�เดลเท่�นั้น”นิ้วมือของ
เครสเซ็นเลื่อนไปที่ส�ยโซ่รอบลำ�คอของตนแต่ละห่วงตีขึ้นจ�กโลหะที่แตกต่�ง
กันแต่ละห่วงเป็นสัญลักษณ์ของคว�มเชี่ยวช�ญในศ�สตร์อีกส�ข�หนึ่งของเข�



11

ปลอกคอของเมสเตอร์เครื่องหม�ยแห่งตำ�แหน่งของเข�ในคว�มทะนงตนแห่ง
วัยหนุ่มเข�สวมมันอย่�งง่�ยด�ยแต่ตอนนี้เข�รู้สึกว่�มันหนักอึ้งโลหะก็เย็น
เยียบกระทบผิวก�ย“พวกมันตัวใหญ่กว่�นกเรเวนอื่นๆแล้วก็ฉล�ดกว่�เลี้ยง
ไว้เพื่อส่งส�รที่สำ�คัญยิ่งเท่�นั้นตัวนี้ม�เพื่อบอกเร�ว่�สภ�สูงได้ประชุมกันแล้ว
มีก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นและก�รตรวจวัดต่�งๆที่ทำ�ขึ้นโดยเมสเตอร์จ�กทั่ว
อ�ณ�จักรและประก�ศว่�ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่นี้สิ้นสุดลงแล้วในที่สุดมันดำ�เนิน
ม�สิบปีสองเดือนกับสิบหกวันเป็นฤดูร้อนอันย�วน�นที่สุดในคว�มทรงจำ�
ของผู้ที่ยังมีชีวิต”

“ตอนนี้มันจะหน�วขึ้นใช่ไหม”ชิรีนเป็นเด็กฤดูร้อนและไม่เคยรู้จักคว�ม
หน�วเย็นที่แท้จริง

“อีกไม่น�น”เครสเซ็นตอบ“ถ้�ทวยเทพเมตต�ท่�นจะประท�นฤดูใบไม้
ร่วงที่อบอุ่นและก�รเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ให้เร�เร�จะได้เตรียมตัวรับฤดู
หน�วที่จะม�ถึง”พวกช�วบ้�นพูดกันว่�ฤดูร้อนอันย�วน�นหม�ยถึงฤดูหน�ว
ที่ย�วน�นยิ่งกว่�แต่เมสเตอร์ไม่เห็นเหตุผลที่จะทำ�ให้เด็กน้อยกลัวด้วยเรื่อง
เล่�เช่นนั้น

หน้�ปุสั่นกระพรวนของตน“ใต้ทะเลเป็นฤดูร้อนเสมอ”เข�พูดเสียงร�บ
เรียบ“น�งเงือกเสียบดอกไม้ทะเลแซมผมและทอชุดจ�กส�หร่�ยทะเลสีเงิน
ข้�รู้ข้�รู้โอ๊ะโอ๊ะโอ”

ชิรีนหัวเร�ะคิกคัก“ข้�อย�กได้ชุดส�หร่�ยทะเลสีเงิน”

“ใต้ทะเลหิมะตกท่วม”เจ้�ตัวตลกพูด“แล้วฝนก็แล้งแห้งผ�กข้�รู้ข้�รู้
โอ๊ะโอ๊ะโอ”

“หิมะจะตกจริงๆหรือ”เด็กน้อยถ�ม

“จริงสิ”เครสเซ็นบอกแต่คงยังไม่ตกอีกหล�ยปีข้�ภ�วน�และขออย่�ให้
ตกน�นด้วย“อ�ไพลอสม�พร้อมกับนกแล้ว”

ชิรีนส่งเสียงร้องด้วยคว�มดีใจแม้กระทั่งเครสเซ็นก็ต้องยอมรับว่�นกตัวนี้
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ง�มจับต�สีข�วดังหิมะและตัวใหญ่กว่�นกเหยี่ยวตัวใดดวงต�สีดำ�สุกใสที่บ่ง
บอกว่�มันไม่ใช่แค่นกเผือกแต่เป็นนกเรเวนข�วส�ยพันธุ์แท้แห่งซิต�เดล“ม�
นี่”เข�เรียกนกเรเวนก�งปีกโผสู่อ�ก�ศและกระพือปีกเสียงดังข้�มห้องเพื่อ
ร่อนลงบนโต๊ะข้�งตัวเข�

“ข้�จะไปดูอ�ห�รเช้�ให้ท่�นเดี๋ยวนี้ขอรับ”ไพลอสแจ้งเครสเซ็นพยักหน้�
“นี่คือเลดี้ชิรีน”เข�บอกนกเรเวนเจ้�นกผงกหัวสีอ่อนขึ้นลงร�วกับโค้งคำ�นับ
“เลดี้”มันร้องเสียงแหบ“เลดี้”

ป�กของเด็กน้อยอ้�ค้�ง“มันพูดได้!”

“ไม่กี่คำ�หรอกอย่�งที่ข้�บอกพวกมันฉล�ดนกพวกนี้น่ะ”

“นกฉล�ดคนฉล�ดตัวตลกฉล�ดฉล�ด”หน้�ปุพูดหงุงหงิง“โอ้ตัวตลก
ฉล�ดฉล�ดฉล�ด”เข�เริ่มร้องเพลง“หมู่เง�ม�เริงระบำ�น�ยข้�เริงระบำ�เถิด
น�ยข้�เริงระบำ�เถิดน�ยข้�”เข�ร้องเป็นเพลงพร้อมกับกระโดดสลับเท้�ไป
ม�“หมู่เง�ม�พำ�นักน�ยข้�พำ�นักเถิดน�ยข้�พำ�นักเถิดน�ยข้�”เข�กระตุก
ศีรษะพร้อมกับแต่ละคำ�ที่ร้องกระพรวนที่ติดกับเข�กว�งบนศีรษะส่งเสียงดัง
ต่อเนื่อง

นกเรเวนข�วแผดเสียงร้องและกระพือปีกบินไปเก�ะบนร�วเหล็กของบันได
ขึ้นสู่รังชิรีนดูเหมือนตัวหดเล็กลง“เข�ร้องเพลงนั้นตลอดเวล�เลยข้�บอกให้
เข�หยุดแต่เข�ไม่ยอมมันทำ�ให้ข้�กลัวสั่งให้เข�หยุดทีสิ”

แล้วข้�จะทำ�เช่นนั้นได้อย่�งไรช�ยชร�ตั้งคำ�ถ�มในใจครั้งหนึ่งข้�อ�จทำ�ให้
เข�เงียบไปได้ตลอดก�ลแต่ตอนนี้...

หน้�ปุม�อยู่กับพวกเข�ตอนเป็นเด็กช�ยลอร์ดสเตฟฟอนผู้ซึ่งยังติดตรึงอยู่
ในคว�มทรงจำ�พบเด็กช�ยในวอแลนติสอีกฟ�กของทะเลแคบพระร�ช�—
พระร�ช�องค์ก่อนแอริสท�ร์แกเรียนที่สองซึ่งยังไม่ได้วิกลจริตม�กนักใน
เวล�นั้นได้ส่งลอร์ดสเตฟฟอนไปแสวงห�เจ้�ส�วให้เจ้�ช�ยเรก�ร์ผู้ซึ่งไม่มีน้อง
ส�วให้สมรสด้วย“เร�ได้เจอตัวตลกที่วิเศษสุด”เข�เขียนม�ห�เครสเซ็นปักษ์
หนึ่งก่อนที่เข�จะเดินท�งกลับบ้�นจ�กภ�รกิจที่ไม่ประสบผล“เป็นแค่เด็ก
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ผู้ช�ยเท่�นั้นแต่คล่องอย่�งกับลิงแล้วก็มีไหวพริบเฉียบแหลมอย่�งกับข้�ร�ช
สำ�นักสักโหลรวมกันมันเล่นกลโยนของท�ยปริศน�และเล่นม�ย�กลได้แถม
ยังร้องเพลงเพร�ะได้สี่ภ�ษ�เร�ได้ซื้อคว�มเป็นไทให้มันและหวังจะพ�มัน
กลับบ้�นม�พร้อมเร�โรเบิร์ตคงเพลิดเพลินที่ได้อยู่กับมันและบ�งทีในไม่ช้�
มันอ�จสอนให้สแตนนิสหัวเร�ะได้ด้วยซ้ำ�”

เครสเซ็นเศร้�ใจเมื่อนึกถึงจดหม�ยฉบับนั้นไม่มีใครเคยสอนให้สแตนนิส
หัวเร�ะได้เลยยิ่งเจ้�เด็กหน้�ปุยิ่งไม่ต้องพูดถึงพ�ยุก่อตัวขึ้นแบบปุบปับส่ง
เสียงดังโหยหวนและอ่�วเรือแตกก็พิสูจน์คว�มจริงแห่งชื่อของมันเรือภ�ค
ภูมิในส�ยลมสองเส�กระโดงของท่�นลอร์ดแตกเป็นเสี่ยงในระยะที่มองเห็น
ปร�ส�ทของเข�จ�กบนเชิงเทินบุตรช�ยคนโตสองคนของเข�มองดูขณะที่เรือ
ของบิด�ชนหินโสโครกและถูกกลืนห�ยไปในส�ยน้ำ�ฝีพ�ยและกะล�สีนับร้อย
จมลงไปพร้อมกับลอร์ดสเตฟฟอนบ�ร�เธียนและท่�นหญิงภรรย�และเป็น
เวล�น�นหล�ยวันนับจ�กนั้นที่น้ำ�ขึ้นทุกครั้งจะทิ้งศพขึ้นอืดศพใหม่ๆไว้บน
ช�ยห�ดเบื้องล่�งสตอร์มส์เอนด์

เด็กช�ยถูกซัดขึ้นฝั่งในวันที่ส�มเมสเตอร์เครสเซ็นลงไปพร้อมกับคนอื่นๆ
ที่เหลือเพื่อช่วยระบุชื่อศพตอนพวกเข�พบตัวตลกเข�ตัวเปลือยเปล่�ผิวข�ว
เผือดเหี่ยวย่นและเนื้อตัวเปรอะเม็ดทร�ยเปียกเครสเซ็นนึกว่�เข�เป็นอีกศพ
หนึ่งแต่เมื่อจอมมี่จับข้อเท้�เข�เพื่อจะล�กไปยังเกวียนขนศพเด็กช�ยก็สำ�รอก
น้ำ�ออกม�และลุกขึ้นนั่งจอมมี่ส�บ�นไปจนวันต�ยทีเดียวว่�เนื้อตัวของหน้�ปุ
เย็นชืด

ไม่เคยมีใครอธิบ�ยได้ถึงสองวันที่ตัวตลกห�ยไปในทะเลช�วประมงชอบ
พูดกันว่�น�งเงือกสอนให้เข�ห�ยใจในน้ำ�เพื่อแลกกับเมล็ดพันธุ์ของเข�หน้�
ปุเองไม่พูดอะไรเด็กหนุ่มฉล�ดเจ้�ไหวพริบที่ลอร์ดสเตฟฟอนเขียนเล่�ไม่เคย
ม�ถึงสตอร์มส์เอนด์เด็กหนุ่มที่พวกเข�พบเป็นใครอีกคนไม่สมประกอบทั้ง
ร่�งก�ยและจิตใจพูดจ�ก็แทบไม่ได้เรื่องไหวพริบยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ใบหน้�
ของตัวตลกบอกสิ่งที่เข�เป็นอย่�งไร้ข้อสงสัยในนครอิสระแห่งวอแลนติสนิยม
สักใบหน้�ของพวกท�สและข้�รับใช้ผิวของเด็กหนุ่มเป็นล�ยต�ร�งสีแดงสลับ
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เขียวตั้งแต่ลำ�คอขึ้นไปจนถึงหนังศีรษะ

“เจ้�เด็กเคร�ะห์ร้�ยนั่นเป็นบ้�ไปแล้วแล้วก็เจ็บปวดด้วยไม่มีประโยชน์
อะไรกับใครโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับตัวมันเอง”เซอร์ฮ�ร์เบิร์ตเฒ่�ผู้ปกครอง
ปร�ส�ทสตอร์มส์เอนด์ในช่วงนั้นประก�ศ“สิ่งที่เมตต�ที่สุดที่ท่�นทำ�ให้เจ้�เด็ก
นั่นได้ก็คือเติมน้ำ�นมฝิ่นใส่จอกให้มันก�รหลับใหลโดยไร้คว�มเจ็บปวดและ
นั่นจะเป็นจุดจบของเรื่องมันคงสำ�นึกขอบคุณท่�นถ้�มันมีสติจะรับรู้ได้”แต่เค
รสเซ็นปฏิเสธและเข�เป็นฝ่�ยชนะในตอนท้�ยหน้�ปุได้รับคว�มสุขใดจ�กชัย
ชนะครั้งนั้นหรือไม่เข�ไม่อ�จบอกได้แม้กระทั่งในวันนี้หล�ยปีนับจ�กนั้น

“หมู่เง�ม�เริงระบำ�น�ยข้�เริงระบำ�เถิดน�ยข้�เริงระบำ�เถิดน�ยข้�”ตัว
ตลกร้องเพลงต่อพร้อมกับแกว่งศีรษะไปม�ทำ�ให้กระพรวนกระทบกันส่งเสียง
ดังก๊องก๊องกรุ๊งกริ๊งก๊องก๊อง

“น�ยข้�”นกเรเวนข�วแผดเสียง“น�ยข้�น�ยข้�น�ยข้�”

“ตัวตลกร้องเพลงต�มแต่ใจอย�กจะร้อง”เมสเตอร์บอกเจ้�หญิงผู้กระวน
กระว�ย“ท่�นอย่�ได้เก็บคำ�พูดของมันม�ใส่ใจเลยวันพรุ่งนี้มันอ�จจำ�เพลงอื่น
และจะไม่มีใครได้ยินเพลงนี้อีกเลยก็ได้”มันร้องเพลงเพร�ะได้สี่ภ�ษ�ลอร์ดส
เตฟฟอนเขียนเล่�...

ไพลอสก้�วย�วๆผ่�นประตูม�“เมสเตอร์ขอรับขออภัย”

“เจ้�ลืมข้�วโอ๊ตต้มเสียแล้ว”เครสเซ็นพูดด้วยคว�มขบขันนี่ไม่สมกับเป็น
ไพลอสเลยสักนิด

“เมสเตอร์ขอรับเซอร์ด�วอสกลับม�เมื่อคืนนี้คนกำ�ลังพูดเรื่องนี้กันในครัว
ข้�คิดว่�ท่�นคงอย�กรู้ในทันที”

“ด�วอส...เจ้�ว่�เมื่อคืนนี้รึเข�อยู่ไหนล่ะ”

“กับพระร�ช�ขอรับพวกเข�อยู่ด้วยกันเกือบทั้งคืน”

มีช่วงเวล�หนึ่งที่ลอร์ดสแตนนิสจะม�ปลุกเข�ไม่ว่�จะเป็นโมงย�มใดเพื่อ
ให้เข�ไปให้คำ�ปรึกษ�ที่นั่น“น่�จะมีคนม�บอกข้�”เครสเซ็นบ่น“น่�จะมีคน
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ม�ปลุกข้�”เข�คล�ยนิ้วมือออกจ�กนิ้วของชิรีน“ขออภัยเถอะท่�นหญิงแต่
ข้�ต้องคุยกับลอร์ดบิด�ของเจ้�ไพลอสส่งแขนม�ให้ข้�หน่อยปร�ส�ทนี่มี
บันไดม�กเหลือเกินและข้�รู้สึกเหมือนเข�สร้�งมันเพิ่มขึ้นคืนละสองส�มขั้น
เพียงเพื่อจะทำ�ให้ข้�หัวเสีย”

ชิรีนกับหน้�ปุต�มทั้งสองออกไปแต่ในไม่ช้�เด็กหญิงก็เริ่มไม่ทันใจกับฝีก้�ว
ที่เหมือนคืบคล�นของช�ยชร�และแซงหน้�ไปตัวตลกโซซัดโซเซต�มหลังเธอ
พร้อมกับกระพรวนที่กระทบกันดังสนั่น

ปร�ส�ทมิใช่สถ�นที่ที่เป็นมิตรกับผู้มีร่�งก�ยอ่อนแอเครสเซ็นถูกย้ำ�เตือน
ขณะลงบันไดวนของหอคอยมังกรทะเลเข�จะพบลอร์ดสแตนนิสได้ในห้องโต๊ะ
เขียนล�ยบนป้อมกลองหินซึ่งเป็นป้อมกล�งของดร�ก้อนสโตนซึ่งได้ชื่อเช่นนั้น
เพร�ะกำ�แพงโบร�ณของมันส่งเสียงดังสนั่นกึกก้องระหว่�งที่มีพ�ยุกว่�จะไป
ถึงตัวสแตนนิสได้ทั้งสองต้องเดินตัดท�งเดินมีหลังค�ผ่�นกำ�แพงชั้นกล�งและ
ชั้นในที่มีเหล่�ก�ร์กอยล์เฝ้�พิทักษ์กับประตูเหล็กสีดำ�แล้วลงบันไดอีกหล�ย
ขั้นเกินกว่�เครสเซ็นอย�กจะคิดคนหนุ่มไต่บันไดทีละสองขั้นสำ�หรับคนแก่ที่
สะโพกไม่ดีทุกขั้นคือคว�มทรม�นแต่ลอร์ดสแตนนิสไม่คิดจะม�ห�เข�ดังนั้น
เมสเตอร์จึงทำ�ใจยอมรับคว�มย�กลำ�บ�กอย่�งน้อยที่สุดเข�ก็มีไพลอสคอย
ช่วยและเข�รู้สึกขอบคุณในเรื่องนั้น

ขณะเดินล�กเท้�ไปต�มท�งเดินมีหลังค�พวกเข�ผ่�นไปหน้�หน้�ต่�งโค้ง
สูงเป็นแถวที่มองออกไปเห็นล�นปร�ส�ทชั้นนอกกำ�แพงชั้นนอกและหมู่บ้�น
ช�วประมงที่อยู่เลยออกไปอย่�งชัดเจนในล�นนั้นพลธนูกำ�ลังยิงเป้�ฝึกซ้อม
ต�มเสียงร้องบอก“พ�ดดึงยิง”ลูกธนูของพวกเข�ส่งเสียงดังเหมือนนกสัก
ฝูงที่ออกบินพวกทห�รย�มก้�วย�วๆไปต�มท�งเดินบนกำ�แพงเขม้นมอง
ระหว่�งตัวก�ร์กอยล์ไปยังกองทัพที่ตั้งค่�ยอยู่ภ�ยนอกอ�ก�ศย�มเช้�ขมุกขมัว
ไปด้วยควันไฟทำ�อ�ห�รขณะที่ไพร่พลส�มพันน�ยนั่งกินมื้อเช้�กันใต้ธงของผู้
เป็นน�ยพ้นแนวค่�ยที่แผ่ไกลออกไปท่�เทียบเรือแออัดไปด้วยเรือไม่มีเรือลำ�
ใดที่เข้�ม�ในระยะมองเห็นดร�ก้อนสโตนในช่วงครึ่งปีที่ผ่�นม�ได้รับอนุญ�ตให้
แล่นออกไปอีกเรือพิโรธของลอร์ดสแตนนิสซึ่งเป็นเรือรบส�มชั้นที่ใช้ฝีพ�ย
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ส�มร้อยคนดูแทบจะเล็กไปทีเดียวเมื่ออยู่เคียงข้�งเรือใบขน�ดใหญ่ท้องลึกกับ
เรือค้�ข�ยที่อยู่ร�ยรอบ

พวกย�มนอกกลองหินคุ้นหน้�ค่�ต�บรรด�เมสเตอร์ดีและให้พวกเข�ผ่�นไป
“รอตรงนี้แหละ”เครสเซ็นบอกไพลอสเมื่อเข้�ไปข้�งในแล้ว“ข้�พบเข�ต�ม
ลำ�พังจะดีกว่�”

“ต้องขึ้นบันไดเป็นท�งย�วนะขอรับเมสเตอร์”

เครสเซ็นยิ้ม“เจ้�คิดว่�ข้�ลืมรึข้�ไต่บันไดนี้บ่อยเสียจนรู้จักชื่อของแต่ละขั้น
เลยละ”

เมื่อขึ้นไปได้ครึ่งท�งเข�ก็นึกเสียใจกับก�รตัดสินใจของตัวเองเข�หยุดเพื่อ
ห�ยใจให้ทันและบรรเท�คว�มเจ็บในสะโพกเมื่อได้ยินเสียงรองเท้�บู๊ตเสียดสี
พื้นหินและประจันหน้�กับเซอร์ด�วอสซีเวิร์ธที่กำ�ลังลงม�

ด�วอสเป็นช�ยร่�งเล็กช�ติกำ�เนิดต่ำ�ต้อยปร�กฏให้เห็นชัดบนหน้�ต�
ธรรมด�ๆผ้�คลุมไหล่เก่�โกโรโกโสสีเขียวที่เปื้อนคร�บเกลือกับละอองน้ำ�เค็ม
และสีซีดจ�งจ�กแสงแดดคลุมรอบไหล่บ�งของเข�ทับเสื้อแขนกุดสีน้ำ�ต�ลกับ
ก�งเกงรัดเข่�ที่มีสีเข้�กับดวงต�และเส้นผมสีน้ำ�ต�ลรอบคอมีถุงหนังเก่�สึกใบ
หนึ่งห้อยไว้กับส�ยหนังเคร�หร็อมแหร็มมีสีเท�แซมประปร�ยเข�สวมถุงมือ
หนังปิดมือข้�งซ้�ยที่โดนตัดเมื่อเห็นเครสเซ็นเข�ก็หยุดเดินลงบันได

“เซอร์ด�วอส”เมสเตอร์พูด“ท่�นกลับม�เมื่อไหร่”

“ตอนเช้�มืดเวล�โปรดของข้�ละ”ว่�กันว่�ไม่มีใครบังคับเรือในเวล�กล�ง
คืนได้ดีสักครึ่งของด�วอสมือสั้นก่อนที่ลอร์ดสแตนนิสจะแต่งตั้งเข�เป็นอัศวิน
เข�เคยเป็นพ่อค้�ของเถื่อนชื่อกระฉ่อนและหลบหลีกเงื้อมมือกฎหม�ยเก่งที่สุด
ในทั้งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักร

“แล้วยังไงล่ะ”

ช�ยผู้นั้นส่�ยศีรษะ“ก็อย่�งที่ท่�นเคยเตือนเข�พวกนั้นจะไม่ลุกฮือขึ้น
หรอกเมสเตอร์ไม่ใช่เพื่อเข�แน่พวกนั้นไม่ได้รักเข�”
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ใช่เครสเซ็นคิดและพวกเข�จะไม่มีวันรักด้วยเข�แข็งแรงเก่งก�จพอจะ...
ใช่พอจะเฉลียวฉล�ดอยู่บ้�ง...แต่มันไม่พอมันไม่มีวันพอหรอก“ท่�นได้พูด
กับพวกนั้นทุกคนไหม”

“ทุกคนรึไม่หรอกเฉพ�ะพวกที่ยอมพบข้�เท่�นั้นแหละพวกนั้นก็ไม่ได้รัก
ข้�เหมือนกันพวกขุนน้ำ�ขุนน�งชั้นสูงพวกนี้น่ะสำ�หรับพวกเข�แล้วข้�จะเป็น
อัศวินหัวหอมเรื่อยไปนั่นแหละ”มือซ้�ยของเข�กำ�เข้�นิ้วหน�สั้นกุดเกร็งเป็น
กำ�ปั้นสแตนนิสได้สับปล�ยนิ้วข้อสุดท้�ยของทุกนิ้วเข�ออกยกเว้นหัวแม่มือ
“ข้�ได้กินอ�ห�รร่วมกับจูเลียนสวอนน์และเพนโรสเฒ่�และพวกท�ร์ธก็ยอม
เข้�ร่วมพบปะตอนเที่ยงคืนในป่�ละเม�ะส่วนคนอื่นๆ...เอ้อเบริคดอนแดร์
เรียนห�ยตัวไปบ้�งก็บอกว่�ต�ยแล้วส่วนลอร์ดค�รอนอยู่กับเรนลีไบรซ์สีส้ม
แห่งองครักษ์ส�ยรุ้ง”

“องครักษ์ส�ยรุ้งรึ”

“เรนลีตั้งร�ชองครักษ์ของเข�ขึ้นม�เอง”อดีตพ่อค้�ของเถื่อนอธิบ�ย“แต่
พวกเข�ทั้งเจ็ดไม่ได้ใส่ชุดข�วแต่ละคนมีสีประจำ�ตัวลอรัสไทเรลเป็นลอร์ดผู้
บัญช�ก�ร”

นั่นเป็นคว�มคิดแบบที่จะดึงดูดใจเรนลีบ�ร�เธียนพอดีระเบียบใหม่อัน
ง�มสง่�ของอัศวินด้วยเครื่องแต่งก�ยใหม่อันสวยหรูเพื่อประก�ศตัวตนแม้แต่
ตอนที่ยังเป็นเด็กเรนลีก็ชอบสีสันสดใสและเสื้อผ้�ง�มหรูทั้งยังชอบเล่นสนุก
ในแบบของเข�ด้วย“ดูข้�สิ!”เข�จะตะโกนขณะวิ่งหัวเร�ะไปต�มห้องโถงของ
สตอร์มส์เอนด์“ดูข้�สิข้�เป็นมังกร”หรือ“ดูข้�สิข้�เป็นพ่อมด”หรือ“ดูข้�สิ
ดูข้�สิข้�เป็นเทพแห่งฝน”

เด็กช�ยตัวน้อยผู้กล้�ห�ญกับผมสีดำ�กระเซิงและดวงต�ร่�เริงเป็นผู้ช�ยเต็ม
ตัวแล้วในตอนนี้อ�ยุยี่สิบเอ็ดและยังคงเล่นสนุกในแบบของเข�ดูข้�สิข้�เป็น
พระร�ช�เครสเซ็นคิดอย่�งเศร้�ใจโอเรนลีเรนลีเด็กน้อยที่น่�รักท่�นรู้ไหม
ว่�ท่�นกำ�ลังทำ�อะไรอยู่และท่�นจะใส่ใจไหมถ้�ท่�นรู้มีใครสักคนไหมที่ใส่ใจ
เข�นอกจ�กข้�“ท่�นลอร์ดทั้งหล�ยให้เหตุผลที่ปฏิเสธว่�ยังไง”เข�ถ�มเซอร์
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ด�วอส

“อ๋อสำ�หรับเรื่องนั้นบ�งคนก็พูดจ�นุ่มนวลบ�งคนก็พูดโผงผ�งบ�งคนให้
ข้ออ้�งบ�งคนให้สัญญ�บ�งคนก็แค่โกหก”เข�ยักไหล่“ท้�ยที่สุดคำ�พูดก็
เป็นเพียงลมป�ก”

“ท่�นไม่มีคว�มหวังกลับม�ให้เข�เลยหรือ”

“มีเพียงคว�มหวังลมๆแล้งๆและข้�จะไม่ทำ�เช่นนั้น”ด�วอสพูด“เข�ได้
รับคว�มจริงจ�กข้�แล้ว”

เมสเตอร์เครสเซ็นจดจำ�วันที่ด�วอสได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินได้หลังจ�กก�ร
ปิดล้อมสตอร์มส์เอนด์ลอร์ดสแตนนิสและทห�รกลุ่มเล็กรักษ�ปร�ส�ทม�ได้
เกือบหนึ่งปีจ�กกองทัพใหญ่ของลอร์ดไทเรลและลอร์ดเรดไวน์แม้แต่ทะเลก็ยัง
ถูกปิดรอบด้�นถูกเฝ้�ระวังทั้งกล�งวันกล�งคืนด้วยกองเรือของเรดไวน์ที่ชักธง
สีแดงเข้มของพวกอ�ร์เบอร์ภ�ยในสตอร์มส์เอนด์นั้นม้�ถูกจับกินหมดไปน�น
แล้วสุนัขและแมวก็หมดและกองทห�รต้องหันม�กินร�กไม้และหนูจ�กนั้นก็
ม�ถึงคืนเดือนเสี้ยวและเมฆดำ�บดบังด�วด�วอสพ่อค้�ของเถื่อนซึ่งอำ�พร�งตัว
ม�ในคว�มมืดได้เสี่ยงฝ่�แนวปิดล้อมของเรดไวน์และหินโสโครกของอ่�วเรือ
แตกเรือลำ�น้อยของเข�มีตัวลำ�เป็นสีดำ�ใบเรือสีดำ�พ�ยสีดำ�และมีท้องเรืออัด
แน่นด้วยหัวหอมกับปล�เค็มแม้จะน้อยนิดแต่มันก็ทำ�ให้กองทห�รมีชีวิตอยู่ได้
น�นพอให้เอ็ดด�ร์ดสต�ร์คม�ถึงสตอร์มส์เอนด์และทำ�ล�ยก�รปิดล้อมเมือง

ลอร์ดสแตนนิสตอบแทนด�วอสด้วยที่ดินผืนง�มๆบนแหลมโกรธ�ป้อมเล็ก
ๆแห่งหนึ่งและยศอัศวิน...แต่เข�ก็มีประก�ศิตด้วยว่�ด�วอสต้องเสียข้อนิ้วมือ
ซ้�ยแต่ละนิ้วเพื่อชดใช้สำ�หรับก�รลักลอบค้�ของเถื่อนตลอดเวล�หล�ยปีด�ว
อสยินยอมด้วยเงื่อนไขว่�สแตนนิสต้องเป็นคนลงมีดเองเข�จะไม่ยอมรับก�รลง
ทัณฑ์จ�กน้ำ�มือของผู้ที่ต่ำ�ต้อยกว่�นั้นท่�นลอร์ดใช้มีดโต้ของพ่อค้�เนื้อมีดที่
เหม�ะสำ�หรับสับให้ข�ดสะบั้นหลังจ�กนั้นด�วอสก็เลือกชื่อซีเวิร์ธเป็นตระกูล
ที่ตั้งขึ้นใหม่ของเข�และใช้ธงรูปเรือสีดำ�บนพื้นสีเท�อ่อนมีหัวหอมอยู่บนใบ
เรืออดีตพ่อค้�ของเถื่อนชอบพูดว่�ลอร์ดสแตนนิสมีบุญคุณต่อเข�ด้วยก�ร
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ช่วยให้เข�มีเล็บที่ต้องทำ�คว�มสะอ�ดและตัดแต่งน้อยลงสี่นิ้ว

ใช่เครสเซ็นคิดผู้ช�ยแบบนั้นจะไม่ให้คว�มหวังลมๆแล้งๆหรือตกแต่ง
คว�มจริงอันโหดร้�ยให้นุ่มนวลลง“เซอร์ด�วอสคว�มจริงอ�จเป็นย�ขมก็ได้
แม้แต่สำ�หรับผู้ช�ยอย่�งลอร์ดสแตนนิสเข�คิดเพียงแค่จะกลับไปคิงส์แลนดิ้ง
พร้อมกำ�ลังพลเต็มที่เพื่อทำ�ล�ยล้�งเหล่�ศัตรูและอ้�งสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของเข�
โดยชอบธรรมแต่ตอนนี้...”

“ถ้�เข�นำ�ทัพอันน้อยนิดนี่ไปคิงส์แลนดิ้งก็มีแต่จะไปต�ยเท่�นั้นเองเข�ไม่
ได้มีกำ�ลังคนม�กม�ยข้�บอกเข�เช่นนั้นแล้วแต่ท่�นก็รู้จักคว�มหยิ่งทะนงของ
เข�”ด�วอสยกมือข้�งที่สวมถุงมือขึ้นม�“นิ้วมือของข้�จะงอกขึ้นม�ใหม่ก่อน
ที่บุรุษผู้นั้นจะยอมฟังเหตุผล”

ช�ยชร�ถอนใจ“ท่�นทำ�ทุกอย่�งที่ทำ�ได้แล้วตอนนี้ข้�ต้องร่วมผส�นเสียง
กับท่�น”เข�เดินขึ้นบันไดต่ออย่�งเหนื่อยล้�

ที่พำ�นักของลอร์ดสแตนนิสบ�ร�เธียนเป็นห้องกลมใหญ่มหึม�ที่มีผนัง
เป็นหินเปลือยสีดำ�กับหน้�ต่�งแคบสูงสี่บ�นที่มองออกไปสู่ปล�ยเขตแดนทั้งสี่
ทิศตรงกล�งห้องคือโต๊ะตัวใหญ่อันเป็นที่ม�ของชื่อห้องเป็นแผ่นไม้แกะสลัก
บ�นมหึม�ที่ทำ�ขึ้นต�มบัญช�ของเอกอนท�ร์แกเรียนในยุคก่อนก�รพิชิตโต๊ะ
เขียนล�ยมีคว�มย�วกว่�ห้�สิบฟุตอ�จจะกว้�งเพียงครึ่งหนึ่งของคว�มย�ว
ตรงจุดที่กว้�งที่สุดแต่กว้�งไม่ถึงสี่ฟุตตรงส่วนที่แคบที่สุดบรรด�ช่�งไม้ของ
เอกอนสร้�งมันต�มรูปแผ่นดินเวสเทอรอสเลื่อยให้เป็นรูปอ่�วและค�บสมุทร
แต่ละแห่งจนกระทั่งไม่มีส่วนใดของโต๊ะเป็นเส้นตรงบนพื้นผิวที่เป็นสีเข้มขึ้น
จ�กน้ำ�ย�ชักเง�อ�ยุเกือบส�มร้อยปีถูกเขียนเป็นล�ยรูปเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรต�ม
ที่เป็นในยุคของเอกอนทั้งแม่น้ำ�และภูเข�ปร�ส�ทและนครต่�งๆทะเลส�บ
และป่�

มีเก้�อี้เพียงตัวเดียวในห้องจัดว�งอย่�งระมัดระวังในตำ�แหน่งเหม�ะเหม็ง
ตรงจุดที่ดร�ก้อนสโตนตั้งอยู่นอกช�ยฝั่งของเวสเทอรอสและยกระดับให้สูง
เพื่อให้มองเห็นพื้นผิวโต๊ะได้ชัดผู้ที่นั่งอยู่บนเก้�อี้คือช�ยสวมเสื้อกั๊กหนังร้อย
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เชือกแน่นกับก�งเกงรัดเข่�ผ้�ขนสัตว์ปั่นหย�บสีน้ำ�ต�ลเมื่อเมสเตอร์เครสเซ็น
เข้�ม�เข�เหลือบต�ขึ้นมอง“ข้�รู้ว่�ท่�นจะม�ต�เฒ่�ไม่ว่�ข้�จะเรียกห�
หรือไม่”ไม่มีแววอบอุ่นเจืออยู่ในน้ำ�เสียงของเข�แทบไม่เคยมีอยู่แล้ว

สแตนนิสบ�ร�เธียนลอร์ดแห่งดร�ก้อนสโตนและท�ย�ทโดยชอบธรรมของ
บัลลังก์เหล็กแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรเวสเทอรอสด้วยคว�มเมตต�ของทวยเทพ
มีไหล่กว้�งและแขนข�เพรียวแกร่งใบหน้�ตึงแน่นและผิวที่เหมือนกับแผ่นหนัง
ต�กแดดจนเหนียวทนดุจเหล็กกล้�แข็งกร้�วคือคำ�ที่ใครๆใช้เมื่อพูดถึงสแตน
นิสและเข�ก็เป็นคนแข็งกร้�วจริงๆแม้อ�ยุยังไม่ถึงส�มสิบห้�แต่บนศีรษะ
ของเข�เหลือเพียงผมสีดำ�บ�งๆเป็นแนวปรกหน้�ผ�กและวนเป็นวงหลังใบ
หูทั้งสองข้�งเหมือนเง�ของมงกุฎพี่ช�ยของเข�พระร�ช�โรเบิร์ตผู้ล่วงลับไว้
เคร�ในช่วงปีท้�ยๆเมสเตอร์เครสเซ็นไม่เคยเห็นแต่ผู้คนพูดกันว่�มันดูป่�
เถื่อนทั้งดกหน�และดุดันร�วกับเป็นก�รตอบสนองสแตนนิสเล็มจอนของ
เข�เองสั้นเกรียนมันดูเหมือนเง�สีดำ�อมน้ำ�เงินบนข�กรรไกรเหลี่ยมและแก้ม
ตอบที่มีแต่กระดูกดวงต�ของเข�เหมือนบ�ดแผลเปิดใต้คิ้วหน�สีน้ำ�เงินเข้ม
ดุจท้องทะเลย�มร�ตรีป�กของเข�คงสร้�งคว�มสิ้นหวังให้แม้กระทั่งตัวตลกที่
ชวนหัวที่สุดมันเป็นป�กที่มีไว้เพื่อทำ�หน้�นิ่วบึ้งตึงและออกคำ�สั่งด้วยถ้อยคำ�
อันเฉียบข�ดริมฝีป�กซีดบ�งและกล้�มเนื้อที่เกร็งแน่นป�กที่ลืมวิธียิ้มแย้มไป
แล้วและไม่เคยรู้จักวิธีหัวเร�ะบ�งครั้งเมื่อโลกเริ่มนิ่งงันและเงียบสนิทในย�ม
กล�งคืนเมสเตอร์เครสเซ็นนึกฝันไปว่�เข�ได้ยินเสียงลอร์ดสแตนนิสขบฟันดัง
ม�จ�กระยะท�งห่�งออกไปครึ่งปร�ส�ท

“ครั้งหนึ่งท่�นจะปลุกข้�”ช�ยชร�พูด

“ครั้งหนึ่งเจ้�ยังหนุ่มตอนนี้เจ้�แก่แล้วก็ป่วยและจำ�เป็นต้องนอน”สแตน
นิสไม่เคยหัดพูดจ�ให้นุ่มนวลลงอำ�พร�งคว�มรู้สึกหรือยกยอเข�พูดสิ่งที่คิด
และไม่แยแสผู้ที่ไม่ชอบฟัง“ข้�รู้ว่�เจ้�จะได้รู้สิ่งที่ด�วอสต้องพูดในไม่ช้�เจ้�รู้
เสมอไม่ใช่หรือ”

“ข้�คงไม่มีประโยชน์กับท่�นห�กข้�ไม่รู้”เครสเซ็นพูด“ข้�พบด�วอสตรง
บันไดแล้ว”
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“ข้�ว่�เข�คงบอกเรื่องทั้งหมดแล้วสินะข้�น่�จะให้ตัดลิ้นช�ยคนนั้นไป
พร้อมกับนิ้วของเข�เสียเลย”

“ถ้�เช่นนั้นเข�ก็คงเป็นทูตที่น่�สมเพชของท่�น”

“เข�เป็นทูตที่น่�สมเพชของข้�อยู่แล้วไม่ว่�จะยังไงบรรด�ลอร์ดแห่งว�ยุจะ
ไม่ลุกฮือขึ้นเพื่อข้�พวกเข�ดูจะไม่ชอบข้�และคว�มชอบธรรมแห่งเป้�หม�ย
ของข้�ก็ไม่มีคว�มหม�ยใดๆต่อพวกเข�เลยพวกขี้ขล�ดจะนั่งอยู่หลังกำ�แพง
รอดูว่�ลมจะพัดไปท�งไหนและใครน่�จะได้ชัยชนะพวกที่กล้�ห�ญได้ประก�ศ
ตัวสู้เพื่อเรนลีแล้วเพื่อเรนลี!”เข�พ่นชื่อนั้นออกม�เหมือนเป็นย�พิษบนลิ้น

“น้องช�ยของท่�นเป็นลอร์ดแห่งสตอร์มส์เอนด์ตลอดสิบส�มปีม�นี้ลอร์ด
พวกนี้เป็นผู้เชิญธงที่ให้สัตย์ส�บ�นของเข�...”

“ของเข�”สแตนนิสขัดขึ้น“ทั้งที่ต�มหลักแล้วพวกนั้นควรเป็นของข้�ข้�
ไม่เคยขอดร�ก้อนสโตนข้�ไม่เคยต้องก�รมันข้�รับม�ก็เพร�ะศัตรูของโรเบิร์ต
อยู่ที่นี่และเข�สั่งให้ข้�ขุดร�กถอนโคนพวกมันให้สิ้นข้�สร้�งกองเรือให้เข�
และทำ�ง�นให้เข�รู้หน้�ที่อย่�งที่น้องช�ยพึงทำ�ต่อพี่ช�ยอย่�งที่เรนลีพึงทำ�ต่อ
ข้�แล้วคำ�ขอบคุณของโรเบิร์ตคืออะไรเข�แต่งตั้งข้�เป็นลอร์ดแห่งดร�ก้อน
สโตนและยกสตอร์มส์เอนด์รวมทั้งร�ยได้ของมันให้เรนลีสตอร์มส์เอนด์เป็น
ของตระกูลบ�ร�เธียนม�ส�มร้อยปีแล้วต�มที่ถูกมันควรตกทอดม�ถึงข้�เมื่อโร
เบิร์ตขึ้นครองบัลลังก์เหล็ก”

มันเป็นคว�มคับแค้นใจแต่เก่�ก่อนที่รู้สึกอย่�งแรงกล้�และไม่เคยรู้สึก
รุนแรงม�กไปกว่�ตอนนี้นี่คือหัวใจแห่งจุดอ่อนของน�ยเข�เพร�ะดร�ก้อนส
โตนแม้จะเก่�และแข็งแรงแต่มีผู้สว�มิภักดิ์เป็นลอร์ดชั้นผู้น้อยเพียงหยิบมือ
ที่ดินในครอบครองของพวกเข�ก็เป็นเก�ะหินที่มีคนอ�ศัยอยู่น้อยนิดเกินกว่�
จะส่งกำ�ลังคนม�ให้ได้อย่�งที่สแตนนิสต้องก�รแม้จะรวมพวกนักด�บรับจ้�ง
ที่เข�นำ�ข้�มทะเลแคบม�จ�กนครอิสระมีร์และลิสแล้วทัพที่ตั้งค่�ยอยู่นอก
กำ�แพงของเข�ก็ยังเล็กเกินกว่�จะโค่นอำ�น�จของตระกูลแลนนิสเตอร์ได้

“โรเบิร์ตไม่ให้คว�มเป็นธรรมแก่ท่�น”เมสเตอร์เครสเซ็นตอบอย่�ง
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ระมัดระวัง“แต่เข�มีเหตุผลที่มีน้ำ�หนักดร�ก้อนสโตนเป็นที่ตั้งของตระกูลท�ร์
แกเรียนม�ช้�น�นเข�ต้องก�รคว�มแข็งแกร่งของบุรุษเพื่อปกครองที่นี่และเรน
ลีก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่�นั้น”

“เข�ยังเป็นเด็กอยู่”สแตนนิสประก�ศคว�มโกรธดังก้องไปในห้องโถงที่
ว่�งเปล่�“เด็กขี้ขโมยที่คิดจะแย่งมงกุฎไปจ�กหัวข้�เรนลีเคยทำ�อะไรที่คู่ควร
จะได้บัลลังก์บ้�งเข�นั่งในสภ�ที่ปรึกษ�และเล่นสนุกกับนิ้วก้อยแล้วในก�ร
ประลองยุทธ์เข�ก็สวมชุดเกร�ะสวยง�มและปล่อยตัวเองให้โดนฟ�ดตกม้�โดย
คนที่เก่งกว่�นั่นละคือเรนลีน้องช�ยของข้�ที่คิดว่�ตัวเองน่�จะเป็นพระร�ช�
ข้�ขอถ�มเจ้�ทวยเทพยัดเยียดพี่น้องให้ข้�ทำ�ไม”

“ข้�ตอบแทนทวยเทพไม่ได้”

“ข้�รู้สึกว่�หมู่นี้เจ้�แทบไม่ตอบอะไรเลยใครเป็นเมสเตอร์ของเรนลีบ�งทีข้�
น่�จะต�มตัวเข�ม�ข้�อ�จจะชอบคำ�ปรึกษ�ของเข�ม�กกว่�ก็ได้เจ้�คิดว่�เมส
เตอร์คนนี้พูดว่�ยังไงเมื่อน้องช�ยข้�ตัดสินใจจะขโมยมงกุฎข้�สห�ยของเจ้�ให้
คำ�ปรึกษ�อะไรต่อคนทรยศส�ยเลือดเดียวกับข้�คนนี้”

“ข้�คงประหล�ดใจห�กลอร์ดเรนลีแสวงห�คำ�ปรึกษ�ฝ่�บ�ท”บุตรช�ย
คนเล็กสุดในส�มคนของลอร์ดสเตฟฟอนโตขึ้นเป็นบุรุษผู้กล้�ห�ญแต่ทว่�ข�ด
คว�มยั้งคิดทำ�ต�มแรงกระตุ้นชั่ววูบม�กกว่�พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบในด้�น
นั้นเช่นเดียวกับในด้�นอื่นอีกม�กเรนลีเหมือนโรเบิร์ตพี่ช�ยและต่�งจ�กส
แตนนิสลิบลับ

“ฝ่�บ�ท”สแตนนิสทวนคำ�อย่�งขมขื่น“เจ้�เย้ยข้�ด้วยก�รพูดกับข้�เยี่ยง
พระร�ช�แต่ข้�เป็นพระร�ช�ของอะไรล่ะดร�ก้อนสโตนกับโขดหินสองส�ม
ก้อนในทะเลแคบนั่นละอ�ณ�จักรของข้�”เข�ลงบันไดของเก้�อี้ม�ยืนหน้�
โต๊ะเง�ของเข�ทอดทับป�กแม่น้ำ�เชี่ยวทมิฬและป่�เขียนสีอันเป็นที่ตั้งของคิง
ส์แลนดิ้งในเวล�นี้เข�ยืนอยู่ตรงนั้นครุ่นคิดถึงอ�ณ�จักรที่เข�พย�ย�มจะอ้�ง
สิทธิ์ครอบครองใกล้แค่มือเอื้อมแต่กลับไกลแสนไกล“คืนนี้ข้�จะกินอ�ห�รค่ำ�
กับบรรด�ลอร์ดผู้เชิญธงของข้�เจ้�พวกนั้นแหละเซลติก�ร์,เวล�เรียน,บ�ร์
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เอ็มมอนพวกปล�ซิวปล�สร้อยทั้งหล�ยพืชพรรณแย่ๆถ้�จะว่�กันต�มจริง
แต่พวกเข�คือสิ่งที่พี่น้องข้�ทิ้งไว้ให้โจรสลัดซัลล�ดอร์ซ�นช�วลิสจะอยู่ที่
นั่นพร้อมกับยอดหนี้ล่�สุดที่ข้�ติดค้�งเข�แล้วโมรอชช�วมีร์ก็จะเตือนข้�ด้วย
ข่�วเรื่องกระแสน้ำ�และพ�ยุฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่ลอร์ดซันกล�สเสแสร้งพึมพำ�
คว�มประสงค์ของทวยเทพทั้งเจ็ดเซลติก�ร์จะอย�กรู้ว่�ลอร์ดแห่งว�ยุคนไหน
จะม�เข้�ร่วมกับเร�เวล�เรียนจะขู่ว่�จะนำ�ทห�รของเข�กลับบ้�นนอกเสียจ�ก
เร�จะจู่โจมในทันทีข้�จะบอกพวกเข�ยังไงข้�ต้องทำ�ยังไงตอนนี้”

“ศัตรูที่แท้จริงของท่�นคือพวกแลนนิสเตอร์นะน�ยข้�”เมสเตอร์เครสเซ็น
ตอบ“ห�กท่�นกับน้องช�ยร่วมมือกันต่อสู้กับพวกนั้น...”

“ข้�จะไม่เจรจ�กับเรนลี”สแตนนิสตอบด้วยน้ำ�เสียงไม่ฟังคำ�โต้แย้ง“ไม่ใน
ขณะที่เข�เรียกตัวเองเป็นพระร�ช�”

“งั้นก็ไม่ร่วมกับเรนลี”เมสเตอร์ยอมแพ้น�ยของเข�ทั้งดื้อรั้นและทะนงตัว
เมื่อเข�ปักใจอะไรแล้วก็ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ“คนอื่นๆอ�จสนองคว�ม
ต้องก�รของท่�นได้เช่นกันลูกช�ยของเอ็ดด�ร์ดสต�ร์คได้รับก�รประก�ศให้
เป็นร�ชันแห่งแคว้นเหนือมีกำ�ลังทั้งหมดของวินเทอร์เฟลและริเวอร์รันหนุน
หลังเข�”

“เด็กเมื่อว�นซืน”สแตนนิสพูด“และพระร�ช�จอมปลอมอีกคนข้�จะต้อง
ยอมรับอ�ณ�จักรที่แตกเป็นเสี่ยงๆอย่�งนั้นรึ”

“แน่นอนว่�ครึ่งร�ชอ�ณ�จักรก็ยังดีกว่�ไม่มีเลย”เครสเซ็นว่�“และถ้�ช่วย
ให้เด็กหนุ่มนั่นล้�งแค้นก�รสังห�รบิด�ของเข�...”

“ทำ�ไมข้�ถึงควรจะล้�งแค้นให้เอ็ดด�ร์ดสต�ร์คด้วยล่ะช�ยคนนั้นไม่มี
คว�มหม�ยอะไรกับข้�อ้อโรเบิร์ตรักเข�นี่แน่ใจได้เลยรักเข�เหมือนพี่น้อง
ข้�ได้ยินอย่�งนั้นบ่อยแค่ไหนนะข้�เป็นน้องช�ยของเข�ไม่ใช่เน็ดสต�ร์คแต่
เจ้�จะไม่มีท�งรู้ได้เลยจ�กวิธีที่เข�ปฏิบัติต่อข้�ข้�รักษ�สตอร์มส์เอนด์ให้เข�
มองดูคนดีๆอดต�ยระหว่�งที่เมซไทเรลกับแพกซ์เตอร์เรดไวน์เลี้ยงฉลอง
กันในระยะมองเห็นกำ�แพงเมืองของข้�โรเบิร์ตขอบใจข้�หรือเปล่�เปล่�เข�
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ขอบใจสต�ร์คที่ยุติก�รปิดล้อมเมืองตอนที่เร�อดอย�กถึงขน�ดกินหนูและหัว
ผักก�ดข้�สร้�งกองเรือต�มบัญช�ของโรเบิร์ตยึดดร�ก้อนสโตนในน�มของ
เข�เข�จับมือข้�และพูดหรือเปล่�ล่ะว่�ยอดเยี่ยมน้องช�ยข้�จะทำ�ยังไงถ้�
ไม่มีเจ้�เปล่�เข�โทษข้�ที่ปล่อยให้วิลเล็มด�ร์รีขโมยตัววิเซริสกับท�รกน้อย
ไปร�วกับว่�ข้�จะหยุดมันได้ข้�นั่งในสภ�ของเข�ม�สิบห้�ปีช่วยจอนแอร์ริน
ปกครองอ�ณ�จักรของเข�ในขณะที่โรเบิร์ตดื่มเหล้�เคล้�น�งโลมแต่พอจอน
ต�ยพี่ช�ยข้�แต่งตั้งข้�ให้เป็นหัตถ์ของเข�หรือเปล่�เปล่�เข�ควบม้�ออกไป
ห�เน็ดสต�ร์คสห�ยรักและหยิบยื่นเกียรตินั้นให้แล้วมันก็แทบไม่เป็นผลดี
อะไรกับพวกเข�ทั้งคู่เลย”

“แม้มันจะเป็นเช่นนั้นน�ยข้�”เมสเตอร์เครสเซ็นพูดอย่�งนุ่มนวล“ท่�นได้
รับคว�มไม่เป็นธรรมอย่�งยิ่งแต่อดีตก็คือฝุ่นผงอน�คตอ�จได้ม�ห�กท่�นเข้�
ร่วมกับพวกสต�ร์คมีคนอื่นๆที่ท่�นอ�จหยั่งเชิงดูได้ด้วยท่�นหญิงแอร์รินล่ะ
ถ้�ร�ชินีสังห�รส�มีของน�งแน่นอนว่�น�งย่อมต้องก�รทวงคว�มยุติธรรมให้
เข�น�งมีลูกช�ยวัยเย�ว์ท�ย�ทของจอนแอร์รินห�กท่�นจะหมั้นหม�ยชิรีน
กับเข�...”

“เด็กช�ยคนนั้นอ่อนแอแล้วก็ขี้โรค”ลอร์ดสแตนนิสแย้ง“แม้แต่พ่อของ
เข�ก็ยังเห็นว่�อะไรเป็นอะไรเมื่อเข�ขอให้ข้�อุปถัมภ์เด็กนั่นที่ดร�ก้อนสโตน
ก�รรับใช้เป็นมห�ดเล็กอ�จเป็นผลดีกับเข�ก็ได้แต่แม่แลนนิสเตอร์ตัวร้�ยนั่น
สั่งว�งย�พิษลอร์ดแอร์รินก่อนจะได้ทำ�เรื่องนั้นและตอนนี้ไลซ�ก็ซ่อนลูกไว้ใน
ปร�ส�ทเอียรีน�งจะไม่มีวันแยกจ�กเด็กนั่นเด็ดข�ดข้�รับรองกับเจ้�ได้”

“งั้นท่�นก็ต้องส่งชิรีนไปเอียรี”เมสเตอร์กระตุ้น“ดร�ก้อนสโตนเป็นบ้�น
อันน่�หดหู่สำ�หรับเด็กให้ตัวตลกของเธอไปกับเธอด้วยเธอจะได้มีใบหน้�ที่คุ้น
เคยอยู่ใกล้ตัว”

“คุ้นเคยและอัปลักษณ์”สแตนนิสย่นหน้�ผ�กด้วยอ�ก�รครุ่นคิด“ถึง
กระนั้น...บ�งทีมันอ�จคุ้มที่จะลองดู...”

“ลอร์ดโดยชอบธรรมแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กหญิง
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ม่�ยและผู้โค่นบัลลังก์พระร�ช�อย่�งนั้นหรือ”เสียงสตรีเอ่ยถ�มอย่�งเฉียบ
ข�ด

เมสเตอร์เครสเซ็นหมุนตัวไปและค้อมศีรษะ“ท่�นหญิง”เข�พูดรู้สึกขัดใจ
ที่ไม่ได้ยินเสียงน�งเข้�ม�

ลอร์ดสแตนนิสทำ�หน้�บึ้ง“ข้�ไม่ได้ขอไม่ว่�จ�กใครเจ้�จงจำ�เรื่องนั้นไว้
ด้วยแม่หญิง”

“ข้�ยินดีที่ได้ยินเช่นนั้นน�ยข้�”เลดี้เซลีสสูงเท่�ผู้เป็นส�มีรูปร่�งและ
ใบหน้�ผอมหูก�งจมูกแหลมและมีไรหนวดจ�งๆเหนือริมฝีป�กบนน�งถอน
มันทุกวันและแช่งด่�เป็นประจำ�แต่มันก็กลับม�ไม่เคยข�ดดวงต�ของน�งมี
สีอ่อนป�กเม้มแน่นเสียงเหมือนแส้น�งหวดมันอยู่ในตอนนี้“ท่�นหญิงแอร์
รินสมควรจะสว�มิภักดิ์ต่อท่�นเช่นเดียวกับพวกสต�ร์คเรนลีน้องช�ยท่�น
และทุกคนที่เหลือท่�นเป็นพระร�ช�ที่แท้จริงองค์เดียวของพวกเข�มันคงไม่
สมควรที่จะไปอ้อนวอนและต่อรองกับพวกเข�เพื่อสิ่งที่เป็นของท่�นโดยชอบ
ธรรมด้วยคว�มเมตต�ของเทพ”

เทพน�งพูดมิใช่ทวยเทพหญิงแดงเอ�ชนะน�งได้ทั้งหัวใจและวิญญ�ณ
เปลี่ยนน�งจ�กที่เคยนับถือทวยเทพแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรทั้งเก่�และใหม่ให้
หันไปบูช�เทพที่พวกเข�เรียกว่�จ้�วแห่งแสง

“ให้เทพของเจ้�เก็บคว�มเมตต�ไว้เถอะ”ลอร์ดสแตนนิสพูดเข�ไม่ได้
เลื่อมใสในศรัทธ�ใหม่อย่�งแรงกล้�เช่นภรรย�“สิ่งที่ข้�ต้องก�รคือด�บไม่ใช่
พรเจ้�มีกองทัพซุกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เจ้�ไม่ได้บอกข้�หรือเปล่�ล่ะ”ไม่
มีคว�มรักใคร่ไยดีในน้ำ�เสียงของเข�สแตนนิสมักรู้สึกอึดอัดเวล�อยู่ใกล้สตรี
เสมอแม้แต่ภรรย�ของเข�เองตอนที่เข�ไปคิงส์แลนดิ้งเพื่อประชุมในสภ�ของ
โรเบิร์ตเข�ทิ้งเซลีสไว้ที่ดร�ก้อนสโตนกับลูกส�วจดหม�ยจ�กเข�มีม�น้อย
ฉบับก�รเยี่ยมเยียนน้อยยิ่งกว่�เข�ทำ�ต�มหน้�ที่บนเตียงวิว�ห์ปีละหนึ่งหรือ
สองครั้งแต่ไม่ได้สุขสำ�ร�ญกับมันและลูกช�ยหล�ยคนที่เข�เคยหวังก็ไม่เคยม�
ถึง
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“พวกพี่น้องผู้ช�ยลุงกับอ�และลูกพี่ลูกน้องของข้�มีกองทัพ”น�งบอกเข�
“ตระกูลฟลอเรนต์จะระดมพลเข้�ร่วมกับธงของท่�น”

“ตระกูลฟลอเรนต์ส่งกำ�ลังเข้�ร่วมได้อย่�งม�กที่สุดก็สองพันคน”ว่�กัน
ว่�สแตนนิสรู้กำ�ลังของทุกตระกูลในเจ็ดร�ชอ�ณ�จักร“และเจ้�มีศรัทธ�ใน
บรรด�พี่น้องและลุงกับอ�ของเจ้�ม�กกว่�ที่ข้�มีท่�นหญิงของข้�ดินแดนของ
ฟลอเรนต์อยู่ใกล้กับไฮก�ร์เด้นม�กเกินกว่�ที่ท่�นลุงของเจ้�จะเสี่ยงกับคว�ม
โกรธแค้นของเมซไทเรล”

“มีอีกท�งหนึ่ง”เลดี้เซลีสขยับเข้�ม�ใกล้ขึ้น“มองออกไปนอกหน้�ต่�งของ
ท่�นสิน�ยข้�มีสัญญ�ณที่ท่�นเฝ้�รอเด่นชัดอยู่บนท้องฟ้�มันเป็นสีแดงสี
แดงของเปลวไฟสีแดงแทนหัวใจอัคคีของเทพที่แท้จริงมันคือธงของเข�—
และของท่�น!ดูสิว่�มันคลี่ไปทั่วท้องฟ้�เหมือนกับลมห�ยใจร้อนแรงของมังกร
และท่�นก็คือลอร์ดแห่งดร�ก้อนสโตนมันหม�ยคว�มว่�เวล�ของท่�นม�ถึง
แล้วฝ่�บ�ทไม่มีอะไรแน่นอนไปกว่�นี้อีกแล้วท่�นจะต้องแล่นเรือจ�กเก�ะ
โดดเดี่ยวแห่งนี้เหมือนเช่นที่เอกอนผู้พิชิตเคยแล่นเพื่อกว�ดล้�งทุกผู้ทุกคน
ตรงหน้�เหมือนเช่นที่เข�เคยทำ�เพียงแค่เอ่ยคำ�นั้นและโอบกอดอำ�น�จของจ้�ว
แห่งแสง”

“จ้�วแห่งแสงจะมอบด�บใส่มือข้�สักกี่เล่มล่ะ”สแตนนิสถ�มอีกครั้ง

“เท่�ที่ท่�นต้องก�ร”ภรรย�ของเข�ให้สัญญ�“เริ่มจ�กด�บแห่งสตอร์มส์
เอนด์และไฮก�ร์เด้นและบรรด�ลอร์ดผู้เชิญธงทุกคนของพวกเข�”

“ด�วอสจะบอกเจ้�ต่�งไปจ�กนี้”สแตนนิสว่�“ด�บพวกนั้นได้ส�บ�นต่อ
เรนลีแล้วพวกเข�รักน้องช�ยหนุ่มเจ้�เสน่ห์ของข้�เหมือนกับที่พวกเข�เคยรัก
โรเบิร์ต...และเหมือนกับที่พวกเข�ไม่เคยรักข้�”

“ใช่”น�งตอบ“แต่ถ้�เรนลีต�ย...”

สแตนนิสมองท่�นหญิงของตนด้วยดวงต�หรี่เล็กจนกระทั่งเครสเซ็นไม่อ�จ
ยั้งว�จ�ได้อีก“มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรคิดนะฝ่�บ�ทไม่ว่�เรนลีจะทำ�เรื่องโง่
เขล�อะไรก็ต�ม...”
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“เรื่องโง่เขล�รึข้�เรียกมันว่�ก�รกบฏต่�งห�ก”สแตนนิสหันกลับม�ห�
ภรรย�“น้องช�ยข้�หนุ่มแน่นและแข็งแรงแล้วเข�ก็มีทัพมหึม�อยู่รอบตัว
แล้วยังอัศวินส�ยรุ้งพวกนั้นของเข�อีก”

“เมลิซ�นดร์ได้เพ่งมองในเปลวเพลิงและเห็นเข�ต�ย”

เครสเซ็นตะลึงงันด้วยคว�มหว�ดกลัว“ก�รฆ่�พี่น้อง...น�ยข้�นี่เป็นเรื่อง
ชั่วร้�ยไม่สมควรคิด...ได้โปรดฟังข้�เถิด”

เลดี้เซลีสมองเข�อย่�งไตร่ตรอง“แล้วเจ้�จะบอกเข�ว่�อย่�งไรหรือเมสเตอร์
เข�จะได้ร�ชอ�ณ�จักรครึ่งหนึ่งม�ได้อย่�งไรถ้�ไปคุกเข่�ต่อพวกสต�ร์คและ
ข�ยลูกส�วของเร�ให้ไลซ�แอร์ริน”

“ข้�ได้ยินคำ�แนะนำ�ของเจ้�แล้วเครสเซ็น”ลอร์ดสแตนนิสพูด“ตอนนี้ข้�จะ
ฟังของน�งบ้�งเจ้�ไปได้แล้ว”

เมสเตอร์เครสเซ็นงอเข่�ที่แข็งขัดเข�รู้สึกได้ถึงส�ยต�ของเลดี้เซลีสบนแผ่น
หลังของตนขณะที่เข�เดินล�กเท้�ช้�ๆข้�มห้องไปกว่�จะลงไปถึงบันไดขั้น
ล่�งสุดเข�ก็ทำ�ได้เพียงยืนตัวตรงทื่อ“ช่วยข้�ที”เข�พูดกับไพลอส

เมื่อปลอดภัยอยู่ในห้องของตนเองต�มเดิมแล้วเครสเซ็นก็ไล่ช�ยผู้อ่อนวัย
กว่�ไปและเดินกะเผลกไปยังระเบียงห้องอีกครั้งเพื่อยืนระหว่�งเหล่�ก�ร์
กอยล์ของเข�และจ้องออกไปยังทะเลเรือรบลำ�หนึ่งของซัลล�ดอร์ซ�นกำ�ลัง
ล่องผ่�นปร�ส�ทลำ�เรือเป็นล�ยท�งสีสดแหวกผ่�นผืนน้ำ�สีเขียวอมเท�ขณะ
ที่กรรเชียงยกขึ้นและลงเข�มองดูกระทั่งเรือลับห�ยไปหลังหัวแหลมถ้�คว�ม
กลัวของข้�ห�ยวับไปง่�ยๆอย่�งนั้นได้ก็ดีสิเข�อยู่ม�น�นเกินไปสำ�หรับเรื่อง
นี้แล้วใช่ไหม

เมื่อเมสเตอร์สวมปลอกคอของตนเข�ละทิ้งคว�มหวังเรื่องก�รมีลูกแต่
กระนั้นเครสเซ็นรู้สึกเหมือนตนเป็นพ่ออยู่บ่อยๆโรเบิร์ตสแตนนิสเรนลี...
บุตรช�ยส�มคนที่เข�เลี้ยงดูม�หลังจ�กทะเลคลั่งคร่�ชีวิตลอร์ดสเตฟฟอนไป
เข�ทำ�หน้�ที่ได้แย่ม�กจนตอนนี้เข�ต้องดูคนหนึ่งฆ่�อีกคนกระนั้นหรือเข�จะ
ยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น
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หญิงคนนั้นคือหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่เลดี้เซลีสห�กเป็นอีกคนน�งหญิงแดง
พวกคนรับใช้ขน�นน�มให้น�งด้วยไม่กล้�เรียกชื่อ“ข้�จะเรียกชื่อน�ง”เครส
เซ็นบอกสุนัขเฝ้�ประตูนรกทำ�ด้วยศิล�“เมลิซ�นดร์ชื่อของน�ง”เมลิซ�นดร์
แห่งอัสช�ยแม่มดหมอผีผู้พันธน�ก�รเง�และนักบวชหญิงแห่งรัลลอร์จ้�ว
แห่งแสงหัวใจอัคคีเทพแห่งเปลวไฟและเง�เมลิซ�นดร์เจ้�ของคว�มวิปล�สที่
จะต้องไม่ถูกปล่อยให้แพร่ระบ�ดไปนอกดร�ก้อนสโตน

ห้องพักของเข�ดูมืดสลัวและหดหู่หลังจ�กคว�มสว่�งจ้�ของย�มเช้�ผ่�น
ไปช�ยชร�ใช้มืองุ่มง่�มจุดเทียนและถือไปยังห้องทำ�ง�นใต้บันไดสู่รังนกที่ซึ่ง
ย�ขี้ผึ้งย�น้ำ�และย�ต่�งๆของเข�ว�งอย่�งเป็นระเบียบอยู่บนชั้นบนชั้นอัน
ล่�งสุดหลังแถวของขี้ผึ้งรักษ�แผลในกระปุกดินเตี้ยๆเข�พบขวดแก้วใบเล็ก
สีคร�มไม่ใหญ่กว่�นิ้วก้อยมันดังรัวเมื่อเข�เขย่�เครสเซ็นเป่�ฝุ่นเป็นชั้นออก
และถือมันกลับไปที่โต๊ะเข�ทรุดลงบนเก้�อี้ดึงจุกออกและเทสิ่งที่บรรจุอยู่ใน
ขวดออกม�แก้วผลึกสิบสองเม็ดไม่ใหญ่ไปกว่�เมล็ดพืชร่วงกร�วลงบนแผ่น
หนังจ�รึกที่เข�อ่�นก่อนหน้�นี้เป็นประก�ยเหมือนอัญมณีในแสงเทียนเป็นสี
ม่วงจัดจนเมสเตอร์คิดว่�เข�ไม่เคยเห็นสีนั้นจริงๆม�ก่อน

ส�ยโซ่รอบลำ�คอของเข�ให้คว�มรู้สึกหนักม�กเข�แตะแก้วผลึกเม็ดหนึ่ง
อย่�งแผ่วเบ�ด้วยปล�ยนิ้วก้อยช่�งเป็นสิ่งเล็กๆที่กุมอำ�น�จของชีวิตและ
คว�มต�ยมันทำ�ขึ้นจ�กพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นเฉพ�ะบนหมู่เก�ะของทะเลหยก
ห่�งไกลออกไปครึ่งโลกใบของมันต้องบ่มไว้เป็นเวล�น�นและแช่ในน้ำ�มะน�ว
กับน้ำ�ผสมน้ำ�ต�ลและเครื่องเทศห�ย�กบ�งชนิดจ�กหมู่เก�ะฤดูร้อนหลัง
จ�กนั้นก็ทิ้งไปได้แต่ตัวย�จะต้องทำ�ให้ข้นด้วยขี้เถ้�และปล่อยให้ตกผลึก
กระบวนก�รนั้นทั้งช้�และย�กสิ่งที่จำ�เป็นต้องใช้ร�ค�แพงลิบและย�กจะได้ม�
แต่เหล่�นักเล่นแร่แปรธ�ตุแห่งลิสรู้วิธีเช่นเดียวกับบุรุษไร้หน้�แห่งบร�วอส...
และเหล่�เมสเตอร์ในศ�สตร์เดียวกับเข�ด้วยแม้ว่�มันไม่ใช่สิ่งที่พูดถึงกันนอก
กำ�แพงซิต�เดลก็ต�มคนทั้งโลกรู้ว่�เมสเตอร์ตีห่วงเงินของตนเมื่อเข�เรียนรู้
ศ�สตร์แห่งก�รเยียวย�แต่โลกเลือกที่จะลืมเสียม�กกว่�ว่�คนที่รู้วิธีรักษ�ย่อม
รู้วิธีฆ่�ด้วย
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เครสเซ็นจำ�ชื่อที่ช�วอัสช�ยเรียกใบไม้นั้นไม่ได้แล้วหรือชื่อที่นักว�งย�พิษ
ช�วลิสเรียกแก้วผลึกนั้นด้วยในซิต�เดลเรียกกันง่�ยๆว่�ผู้รัดคอละล�ย
ในเหล้�องุ่นมันจะทำ�ให้กล้�มเนื้อคอบีบแน่นยิ่งกว่�กำ�ปั้นและปิดหลอดลม
ผู้คนพูดกันว่�ใบหน้�ของเหยื่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงเหมือนเม็ดแก้วผลึกเล็กๆที่
เป็นส�เหตุแห่งคว�มต�ยของเข�นั่นเองแต่คนที่สำ�ลักเศษอ�ห�รสักชิ้นก็จะมี
อ�ก�รแบบนั้นเช่นกัน

และในคืนนี้ลอร์ดสแตนนิสจะจัดง�นเลี้ยงบรรด�ลอร์ดผู้เชิญธงของเข�ท่�น
หญิงผู้เป็นภรรย�...และน�งหญิงแดงเมลิซ�นดร์แห่งอัสช�ย

ข้�ต้องพักเมสเตอร์เครสเซ็นบอกตัวเองพอมืดข้�ต้องมีเรี่ยวแรงทั้งหมด
สองมือของข้�ต้องไม่สั่นคว�มกล้�ห�ญของข้�ต้องไม่ถดถอยข้�จะทำ�สิ่งน่�
หว�ดกลัวแต่มันต้องทำ�ถ้�ทวยเทพมีจริงแน่นอนว่�ท่�นจะอภัยให้ข้�เข�
นอนไม่ค่อยหลับในระยะหลังม�นี้ก�รได้หลับสักงีบคงทำ�ให้เข�มีแรงสำ�หรับ
ง�นย�กลำ�บ�กที่รออยู่เข�เดินโงนเงนอย่�งอ่อนล้�ไปที่เตียงแต่เมื่อหลับต�ลง
เข�ยังคงมองเห็นแสงของด�วห�งสีแดงเหมือนเปลวเพลิงและมีชีวิตอย่�งแจ่ม
ชัดท่�มกล�งคว�มมืดแห่งคว�มฝันของเข�บ�งทีมันอ�จเป็นด�วห�งของข้�
เข�คิดอย่�งง่วงงุนในตอนท้�ยก่อนนิทร�รมณ์เข้�ครอบงำ�ล�งเลือดทำ�น�ย
ก�รฆ่�...ใช่แล้ว...

เข�ตื่นขึ้นม�เมื่อมืดสนิทแล้วห้องนอนเป็นสีดำ�และข้อต่อทุกชิ้นในก�ย
ปวดร้�วเครสเซ็นดันตัวเองขึ้นม�ศีรษะปวดตุบเข�กุมไม้เท้�ลุกขึ้นยืนอย่�ง
ไม่มั่นคงดึกม�กแล้วเข�คิดพวกนั้นไม่ม�ต�มตัวข้�เข�ถูกต�มตัวไปร่วมง�น
เลี้ยงเสมอได้นั่งใกล้กับเกลือใกล้กับลอร์ดสแตนนิสใบหน้�ผู้เป็นน�ยวนเวียน
อยู่ตรงหน้�ไม่ใช่ช�ยหนุ่มอย่�งที่เข�เป็นห�กคือเด็กช�ยที่เข�เคยเป็นยืน
หน�วอยู่ในเง�มืดขณะที่ดวงอ�ทิตย์ส�ดแสงใส่พี่ช�ยคนโตของเข�ไม่ว่�เข�จะ
ทำ�อะไรโรเบิร์ตจะได้ทำ�ก่อนและทำ�ได้ดีกว่�เด็กน่�สงส�ร...เครสเซ็นต้องรีบ
แล้วเพื่อเห็นแก่เข�

เมสเตอร์พบเม็ดผลึกตรงที่ที่เข�ว�งทิ้งไว้และช้อนมันขึ้นม�จ�กแผ่นหนัง
เครสเซ็นไม่มีห่วงที่เป็นรูกลวงอย่�งที่ผู้คนพูดกันว่�พวกนักว�งย�พิษแห่งลิส
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โปรดปร�นแต่มีกระเป๋�ใหญ่น้อยม�กม�ยเย็บติดกับด้�นในแขนเสื้อหลวมๆ
ของเสื้อคลุมที่เข�สวมเข�แอบใส่เม็ดผู้รัดคอไว้ในกระเป๋�หนึ่งในนั้นเหวี่ยง
ประตูห้องออกและร้องเรียก“ไพลอสเจ้�อยู่ไหน”เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบเข�
ก็เรียกอีกครั้งด้วยเสียงดังขึ้น“ไพลอสข้�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ”ยังไม่มีคำ�
ตอบอยู่ดีนั่นเป็นเรื่องแปลกเมสเตอร์หนุ่มมีห้องพักเล็กๆอยู่ห่�งไปแค่กึ่งหัว
เลี้ยวตรงบันไดในระยะที่ได้ยิน

ในที่สุดเครสเซ็นก็ต้องตะโกนเรียกคนรับใช้“เร็วเข้�”เข�บอกพวกนั้น“ข้�
หลับน�นเกินไปป่�นนี้พวกเข�คงกินเลี้ยงกัน...ดื่มเหล้�กันแล้ว...น่�จะมีคนม�
ปลุกข้�”เกิดอะไรขึ้นกับเมสเตอร์ไพลอสเข�ไม่เข้�ใจจริงๆ

เข�ต้องข้�มท�งเดินย�วมีหลังค�อีกรอบส�ยลมย�มร�ตรีกระซิบผ่�น
หน้�ต่�งบ�นใหญ่เข้�ม�เจือกลิ่นทะเลแหลมฉุนคบไฟไหววูบว�บเลียบแนว
กำ�แพงของดร�ก้อนสโตนและในค่�ยเลยออกไปเข�มองเห็นกองไฟหุงต้ม
เป็นร้อยๆกองกำ�ลังลุกไหม้ร�วกับท้องทุ่งแห่งดวงด�วที่ร่วงลงสู่พื้นสูงขึ้นไป
ด�วห�งลุกเรืองเป็นสีแดงอย่�งประสงค์ร้�ยข้�แก่และฉล�ดเกินกว่�จะกลัว
เรื่องพวกนี้แล้วเมสเตอร์บอกตัวเอง

ประตูสู่ห้องโถงใหญ่ตั้งอยู่ตรงป�กของมังกรศิล�เข�บอกพวกคนรับใช้ให้
ปล่อยเข�ไว้ด้�นนอกเข้�ไปคนเดียวจะดีกว่�เข�จะต้องไม่ดูอ่อนแอเครสเซ็น
ทิ้งน้ำ�หนักตัวบนไม้เท้�เต็มที่ขณะเดินขึ้นบันไดสองส�มขั้นสุดท้�ยและเดิน
กระย่องกระแย่งไปข้�งใต้ฟันอันเป็นป�กท�งเข้�ย�มสองคนเปิดประตูสีแดง
บ�นหนักเบื้องหน้�เข�ปลดปล่อยเสียงดังลั่นและแสงสว่�งออกม�ในทันใดเค
รสเซ็นก้�วลงสู่ข�กรรไกรของมังกร

เหนือเสียงกระทบกันของมีดกับจ�นและเสียงพึมพำ�เบ�ๆของก�รกิน
อ�ห�รร่วมกันเข�ได้ยินหน้�ปุร้องเพลง“...เริงระบำ�น�ยข้�เริงระบำ�เถิด
น�ยข้�”คลอเสียงกระพรวนกรุ๊งกริ๊งบทเพลงอันน่�กลัวเพลงเดียวกับที่เข�
ร้องเมื่อเช้�นี้“หมู่เง�ม�พำ�นักน�ยข้�พำ�นักเถิดน�ยข้�พำ�นักเถิดน�ยข้�”
โต๊ะด้�นล่�งแออัดไปด้วยเหล่�อัศวินพลธนูและหัวหน้�นักด�บรับจ้�งกำ�ลัง
ฉีกขนมปังก้อนสีดำ�จุ่มในสตูปล�ของตนที่นี่ไม่มีเสียงหัวเร�ะดังๆไม่มีเสียง
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ตะโกนเอะอะแบบที่ทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติยศในง�นเลี้ยงของคนอื่นๆลอร์ดส
แตนนิสไม่อนุญ�ตให้แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น

เครสเซ็นห�ท�งเดินไปยังแท่นยกพื้นที่ซึ่งบรรด�ลอร์ดนั่งอยู่กับพระร�ช�
เข�ต้องก้�วอ้อมหน้�ปุเจ้�ตัวตลกกำ�ลังเต้นระบำ�กระพรวนส่งเสียงดังรัวไม่
เห็นและไม่ได้ยินเข�เข้�ใกล้ขณะกระโดดสลับข�ไปม�หน้�ปุก็โผเข้�ใส่เครส
เซ็นกระแทกไม้เท้�ของเข�หลุดจ�กมือทั้งสองล้มลงไปด้วยกันท่�มกล�งต้น
กกปูพื้นแขนข�เกี่ยวพันกันยุ่งในขณะที่เสียงหัวเร�ะกร�วใหญ่ดังขึ้นรอบตัว
โดยพลันแน่นอนว่�มันเป็นภ�พชวนหัว

หน้�ปุนอนแผ่ทับตัวเข�ครึ่งหนึ่งใบหน้�ล�ยพร้อยของตัวตลกกดแนบ
ใบหน้�เข�หมวกเกร�ะดีบุกติดเข�กว�งกับกระพรวนหลุดห�ย“ใต้ทะเลท่�น
ร่วงขึ้นไป”เข�ประก�ศ“ข้�รู้ข้�รู้โอ๊ะโอ๊ะโอ”ตัวตลกหัวเร�ะคิกคักขณะ
กลิ้งตัวลงกระโดดลุกขึ้นยืนและเต้นระบำ�เล็กน้อย

เมสเตอร์พย�ย�มแก้ไขสถ�นก�รณ์อย่�งดีที่สุดโดยยิ้มเนือยๆและ
พย�ย�มลุกขึ้นยืนแต่สะโพกของเข�เจ็บปวดเสียจนเข�นึกกลัวขึ้นม�ชั่วขณะ
ว่�เข�ทำ�สะโพกหักไม่เหลือดีอีกครั้งเสียแล้วเข�รู้สึกถึงมืออันแข็งแรงที่ม�จับ
ใต้แขนและพยุงเข�ให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง“ขอบคุณท่�นเซอร์”เข�พึมพำ�ขณะหัน
ไปดูว่�อัศวินคนใดที่ม�ช่วยเข�...

“เมสเตอร์”เลดี้เมลิซ�นดร์พูดเสียงทุ้มลึกของน�งเจือด้วยเสียงดนตรี
ของทะเลหยก“ท่�นควรระวังม�กกว่�นี้”น�งสวมชุดแดงตั้งแต่หัวจรดเท้�
เหมือนเช่นเคยชุดผ้�ไหมพลิ้วไหวหลวมย�วที่สดสว่�งดังอัคคีมีแขนเสื้อเป็น
แฉกและรอยผ่�ลึกบนตัวเสื้อที่เผยให้เห็นเนื้อผ้�สีแดงดังเลือดซึ่งเข้มกว่�ข้�ง
ใต้รอบลำ�คอของน�งมีสร้อยทองคำ�แดงที่รัดแน่นยิ่งกว่�ส�ยโซ่ของเมสเตอร์
ประดับทับทิมเม็ดใหญ่เม็ดเดียวเรือนผมของน�งไม่ใช่สีส้มหรือสีแดงเข้มเช่น
คนผมแดงทั่วไปห�กเป็นสีทองแดงเข้มเป็นเง�ว�วซึ่งเปล่งประก�ยในแสง
คบไฟแม้แต่ดวงต�ของน�งก็เป็นสีแดง...แต่ผิวพรรณของน�งข�วเนียนไร้
ตำ�หนิสีอ่อนซีดดังครีมน�งมีเรือนก�ยเพรียวบ�งง�มสง่�สูงกว่�อัศวินส่วน
ใหญ่หน้�อกอิ่มเต็มเอวคอดและใบหน้�เป็นรูปหัวใจดวงต�ของเหล่�บุรุษ
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ที่พ�นพบน�งเข้�จะไม่มองเมินไปโดยเร็วไม่แม้กระทั่งดวงต�ของเมสเตอร์
หล�ยคนเรียกว่�น�งสวยน�งไม่ได้สวยน�งเป็นสีแดงและน่�กลัวและเป็นสี
แดง

“ข้�...ขอขอบคุณท่�นหญิง”

“ช�ยในวัยท่�นพึงระวังสถ�นที่ที่จะย่�งก้�วไป”เมลิซ�นดร์พูดอย่�งมี
ม�รย�ท“คืนนี้มืดมนและเต็มไปด้วยสิ่งน่�สะพรึงกลัว”

เข�รู้จักประโยคนั้นเป็นบทสวดภ�วน�ในศ�สน�ของน�งมันไม่สำ�คัญอะไร
ข้�เองก็มีศ�สน�ของข้�เอง“เด็กๆเท่�นั้นแหละที่กลัวคว�มมืด”เข�บอกน�ง
ทว่�แม้ในขณะที่เข�เปล่งถ้อยคำ�เหล่�นั้นเข�ได้ยินหน้�ปุขับข�นบทเพลงของ
เข�อีกครั้ง“หมู่เง�ม�เริงระบำ�น�ยข้�เริงระบำ�เถิดน�ยข้�เริงระบำ�เถิดน�ย
ข้�”

“นี่สิปริศน�”เมลิซ�นดร์พูด“ตัวตลกที่ฉล�ดและนักปร�ชญ์ที่โง่เง่�”น�ง
ก้มลงหยิบหมวกเกร�ะของหน้�ปุขึ้นจ�กที่ที่มันร่วงหล่นและว�งลงบนศีรษะ
ของเครสเซ็นกระพรวนส่งเสียงเบ�ๆขณะที่ถังดีบุกเลื่อนลงม�ปิดหูของเข�
“มงกุฎที่เข้�กับส�ยโซ่ของท่�นลอร์ดเมสเตอร์”น�งประก�ศผู้คนรอบตัวทั้ง
สองพ�กันหัวเร�ะ

เครสเซ็นเม้มริมฝีป�กและพย�ย�มข่มคว�มเดือดด�ลน�งคิดว่�เข�อ่อนแอ
ไร้ท�งสู้แต่น�งจะได้รู้อย่�งอื่นก่อนสิ้นร�ตรีนี้เข�อ�จแก่ชร�แต่เข�ยังคงเป็น
เมสเตอร์แห่งซิต�เดล“ข้�ไม่ต้องก�รมงกุฎนอกจ�กคว�มจริง”เข�บอกน�ง
พร้อมกับถอดหมวกเกร�ะของตัวตลกออกจ�กศีรษะ

“มีคว�มจริงหล�ยสิ่งในโลกนี้ที่ไม่มีใครสอนกันในโอลด์ท�วน์”เมลิซ�นดร์
หมุนตัวไปจ�กเข�พร้อมชุดผ้�ไหมสีแดงที่ไหวพลิ้วเป็นวงและเดินกลับไปที่โต๊ะ
สูงที่ซึ่งพระร�ช�สแตนนิสกับร�ชินีของเข�ประทับอยู่เครสเซ็นยื่นถังดีบุกติด
เข�กว�งคืนให้หน้�ปุและต�มน�งไป

เมสเตอร์ไพลอสนั่งอยู่ในที่ประจำ�ของเข�
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ช�ยชร�ทำ�ได้เพียงหยุดและจ้องมอง“เมสเตอร์ไพลอส”เข�พูดขึ้นในที่สุด
“เจ้�...เจ้�ไม่ได้ปลุกข้�”

“ฝ่�บ�ทมีบัญช�ให้ข้�ปล่อยให้ท่�นพัก”อย่�งน้อยไพลอสก็มีคว�มละอ�ย
พอจะหน้�แดง“พระองค์บอกข้�ว่�ท่�นไม่เป็นที่ต้องก�รตัวที่นี่”

เครสเซ็นกว�ดต�มองบรรด�อัศวินน�ยกองและลอร์ดที่นั่งกันเงียบลอร์ด
เซลติก�ร์ผู้แก่ชร�และหน้�ต�บูดบึ้งสวมเสื้อคลุมไร้แขนล�ยปูสีแดงที่เด่น
สะดุดต�ด้วยโกเมนลอร์ดเวล�เรียนรูปง�มเลือกสวมชุดผ้�ไหมสีเขียวน้ำ�ทะเล
ม้�น้ำ�ทองคำ�ข�วที่ลำ�คอของเข�เข้�กันกับผมย�วสีอ่อนลอร์ดบ�ร์เอ็มมอน
เด็กหนุ่มร่�งท้วมวัยสิบสี่ห่อหุ้มก�ยในชุดกำ�มะหยี่สีม่วงขลิบขนแมวน้ำ�สีข�ว
เซอร์แอ็กเซลฟลอเรนต์ยังคงดูเรียบง่�ยแม้จะสวมชุดสีน้ำ�ต�ลอมแดงกับขน
สุนัขจิ้งจอกลอร์ดซันกล�สผู้เคร่งศ�สน�สวมมุกด�ห�รที่ลำ�คอกับข้อมือและ
นิ้วส่วนน�ยกองช�วลิสซัลล�ดอร์ซ�นเป็นดวงอ�ทิตย์แผ่รัศมีในชุดผ้�แพรสี
แดงสดทองคำ�และอัญมณีมีเพียงเซอร์ด�วอสที่แต่งตัวธรรมด�สวมเสื้อแขน
กุดสีน้ำ�ต�ลกับเสื้อคลุมไร้แขนผ้�ขนสัตว์สีเขียวและมีเพียงเซอร์ด�วอสเท่�นั้น
ที่มองสบต�เข�ด้วยแววสงส�รในดวงต�

“เจ้�ป่วยและเลอะเลือนเกินกว่�จะเป็นประโยชน์กับข้�แล้วต�เฒ่�”สุ้ม
เสียงนั้นเหมือนเสียงลอร์ดสแตนนิสยิ่งนักแต่ไม่อ�จเป็นเช่นนั้นได้ไม่อ�จเป็น
เช่นนั้นได้หรอก“ไพลอสจะให้คำ�ปรึกษ�ข้�นับจ�กนี้เป็นต้นไปเข�รับหน้�ที่
เกี่ยวกับนกเรเวนแล้วด้วยในเมื่อเจ้�ปีนขึ้นไปบนรังของมันไม่ไหวอีกต่อไปข้�
จะไม่ให้เจ้�ฆ่�ตัวเองต�ยเพร�ะรับใช้ข้�หรอก”

เมสเตอร์เครสเซ็นกะพริบต�สแตนนิสน�ยข้�เด็กช�ยผู้บูดบึ้งเศร้�สร้อย
ของข้�ลูกช�ยที่ข้�ไม่เคยมีท่�นต้องไม่ทำ�สิ่งนี้ท่�นไม่รู้หรอกหรือว่�ข้�ห่วงใย
ท่�นเพียงใดมีชีวิตอยู่เพื่อท่�นรักท่�นทั้งที่มีเรื่องทั้งหมดนี้ใช่รักท่�นรักม�ก
กว่�โรเบิร์ตหรือเรนลีเสียอีกเพร�ะท่�นเป็นผู้ที่ไม่มีใครรักผู้ที่ต้องก�รข้�ม�ก
ที่สุดแต่เข�พูดเพียงว่�“ต�มที่ท่�นบัญช�น�ยข้�แต่...แต่ข้�หิวข้�ไม่อ�จนั่ง
ที่โต๊ะของท่�นหรือ”ข้�งๆท่�นที่ของข้�คืออยู่ข้�งท่�น...
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เซอร์ด�วอสลุกจ�กม้�นั่งของตน“ข้�จะรู้สึกเป็นเกียรติถ้�เมสเตอร์จะม�นั่ง
ข้�งๆข้�ตรงนี้ฝ่�บ�ท”

“ต�มใจเจ้�”ลอร์ดสแตนนิสหันไปพูดอะไรบ�งอย่�งกับเมลิซ�นดร์ซึ่งนั่ง
ท�งขว�มือของเข�ในตำ�แหน่งอันทรงเกียรติสูงเลดี้เซลีสอยู่ท�งซ้�ยมือของ
เข�ส่งยิ้มสดใสและเปร�ะบ�งเหมือนอัญมณีของน�ง

ไกลเกินไปเครสเซ็นคิดอย่�งหดหู่ขณะมองไปยังตำ�แหน่งที่เซอร์ด�วอสนั่ง
อยู่ลอร์ดผู้เชิญธงจำ�นวนครึ่งหนึ่งแทรกอยู่ระหว่�งพ่อค้�ของเถื่อนกับโต๊ะสูง
ข้�ต้องอยู่ใกล้น�งม�กกว่�นั้นถ้�ข้�จะเอ�ผู้รัดคอใส่ในจอกของน�งแต่ด้วยวิธี
ไหนล่ะ

หน้�ปุกำ�ลังกระโดดโลดเต้นไปรอบๆขณะที่เมสเตอร์ค่อยๆเดินอ้อมโต๊ะ
ไปห�ด�วอสซีเวิร์ธ“ที่นี่เร�กินปล�”เจ้�ตัวตลกประก�ศอย่�งมีคว�มสุข
พร้อมกับแกว่งปล�ค้อดไปม�ร�วกับเป็นคท�“ใต้ทะเลปล�กินเร�ข้�รู้ข้�รู้
โอ๊ะโอ๊ะโอ”

เซอร์ด�วอสขยับไปข้�งๆเพื่อเว้นที่ว่�งบนม้�ย�ว“คืนนี้เร�ทุกคนน่�จะใส่
ชุดล�ยพร้อยกันนะ”เข�พูดเสียงสลดขณะที่เครสเซ็นนั่งลง“เพร�ะเร�กำ�ลังทำ�
เรื่องของตัวตลกกันอยู่น�งหญิงแดงได้เห็นชัยชนะในเปลวอัคคีของน�งสแตน
นิสจึงตั้งใจจะทวงสิทธิ์ของเข�ไม่ว่�จะมีกำ�ลังพลเท่�ไหร่ก็ต�มข้�เกรงว่�ก่อน
น�งจะจบเรื่องเร�ทุกคนน่�จะเห็นสิ่งที่หน้�ปุเห็นก้นทะเลยังไงล่ะ”

เครสเซ็นเลื่อนสองมือเข้�ไปในแขนเสื้อร�วกับเพื่อคว�มอบอุ่นนิ้วมือพบเม็ด
ผลึกที่นูนแข็งในผ้�ขนสัตว์“ลอร์ดสแตนนิส”

สแตนนิสหันม�จ�กน�งหญิงแดงแต่เลดี้เซลีสเป็นผู้ตอบ“พระร�ช�สแตนนิ
สเจ้�ลืมตัวไปนะเมสเตอร์”

“เข�แก่แล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว”พระร�ช�บอกน�งเสียงกร้�ว“มีอะไร
หรือเครสเซ็นว่�ม�”

“ในเมื่อท่�นตั้งใจจะแล่นเรือจึงเป็นเรื่องสำ�คัญยิ่งที่ท่�นจะมีจุดประสงค์
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เดียวกับลอร์ดสต�ร์คและท่�นหญิงแอร์ริน...”

“ข้�ไม่มีจุดประสงค์ร่วมกับใครทั้งนั้น”สแตนนิสบ�ร�เธียนพูด

“เช่นเดียวกับที่แสงสว่�งไม่มีจุดประสงค์ร่วมกับคว�มมืดนั่นแหละ”เลดี้เซลี
สจับมือของเข�

สแตนนิสพยักหน้�“พวกสต�ร์คพย�ย�มจะขโมยร�ชอ�ณ�จักรครึ่งหนึ่ง
ของข้�ในเวล�เดียวกับที่พวกแลนนิสเตอร์กำ�ลังขโมยบัลลังก์ของข้�และน้อง
ช�ยที่รักของข้�เองก็แย่งชิงด�บกองทัพและที่มั่นที่เป็นของข้�โดยชอบธรรม
พวกเข�ล้วนเป็นผู้ชิงบัลลังก์ทั้งนั้นและทุกคนล้วนเป็นศัตรูของข้�”

ข้�เสียเข�ไปแล้วเครสเซ็นคิดด้วยคว�มสิ้นหวังถ้�เพียงแต่เข�จะเข้�ใกล้ตัว
เมลิซ�นดร์ได้โดยไม่มีใครเห็นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง...เข�ต้องก�รเพียงแค่เข้�ถึงจอก
ของน�งชั่วอึดใจเดียว“ท่�นเป็นท�ย�ทที่ชอบธรรมของโรเบิร์ตพี่ช�ยท่�นเป็น
ลอร์ดที่แท้จริงแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรและพระร�ช�แห่งช�วแอนดัลรอยน�ร์
และปฐมบุรุษ”เข�พูดอย่�งสิ้นหวัง“แต่ถึงอย่�งนั้นท่�นไม่อ�จหวังว่�จะได้ชัย
ชนะโดยปร�ศจ�กพันธมิตรได้”

“เข�มีพันธมิตร”เลดี้เซลีสพูด“รัลลอร์จ้�วแห่งแสงหัวใจอัคคีเทพแห่ง
เปลวไฟและเง�”

“อย่�งดีที่สุดทวยเทพก็เป็นได้แค่พันธมิตรที่ไม่แน่นอน”ช�ยชร�ยืนกร�น
“และเทพนั้นก็ไม่มีพลังอำ�น�จที่นี่”

“ท่�นคิดว่�ไม่หรือ”ทับทิมที่ลำ�คอของเมลิซ�นดร์ต้องแสงสว่�งขณะที่น�ง
หันศีรษะม�และชั่วขณะหนึ่งมันดูเหมือนเปล่งแสงเจิดจ้�เหมือนด�วห�ง“ถ้�
ท่�นจะพูดจ�โง่เขล�เยี่ยงนั้นนะเมสเตอร์ท่�นน่�จะสวมมงกุฎของท่�นอีกที”

“ใช่”เลดี้เซลีสเห็นด้วย“หมวกเกร�ะของหน้�ปุไงล่ะมันเหม�ะกับท่�นดี
เชียวละต�เฒ่�ใส่มันอีกทีสิข้�ขอสั่งเจ้�”

“ใต้ทะเลไม่มีใครใส่หมวก”หน้�ปุพูด“ข้�รู้ข้�รู้โอ๊ะโอ๊ะโอ”

ดวงต�ของลอร์ดสแตนนิสอยู่ในเง�มืดภ�ยใต้คิ้วหน�ป�กของเข�เม้มแน่น
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ขณะที่ข�กรรไกรขยับอย่�งไร้สุ้มเสียงย�มโกรธเข�มักขบฟันเสมอ“เจ้�ตัว
ตลก”เข�พูดเสียงกร้�วในที่สุด“ท่�นหญิงภรรย�ของข้�บัญช�เอ�หมวก
เกร�ะของเจ้�ให้เครสเซ็น”

ไม่เมสเตอร์ชร�คิดนี่ไม่ใช่ท่�นไม่ใช่วิสัยของท่�นท่�นมีใจเป็นธรรมเสมอ
แข็งกร้�วเสมอแต่ไม่เคยโหดร้�ยไม่เคยท่�นไม่เข้�ใจก�รล้อเลียนเช่นเดียว
กับที่ไม่เข้�ใจเสียงหัวเร�ะ

หน้�ปุเต้นเข้�ม�ใกล้ขึ้นกระพรวนของเข�ส่งเสียงดังเคล้ง-คล้�งกิ๊ง-กิ๊ง
กร๊อง-แกร๊ง-กร๊อง-แกร๊งเมสเตอร์นั่งเงียบระหว่�งที่ตัวตลกว�งถังติด
เข�กว�งลงบนหน้�ผ�กของเข�เครสเซ็นก้มศีรษะภ�ยใต้น้ำ�หนักของมัน
กระพรวนกระทบกัน“บ�งทีเข�น่�จะให้คำ�ปรึกษ�เป็นเพลงนับจ�กนี้เป็นต้น
ไป”เลดี้เซลีสพูด

“ม�กไปแล้วแม่หญิง”ลอร์ดสแตนนิสพูด“เข�เป็นคนแก่แล้วเข�ก็รับใช้
ข้�ม�เป็นอย่�งดี”

และข้�จะรับใช้ท่�นไปจนว�ระสุดท้�ยน�ยที่รักของข้�ลูกช�ยผู้โดดเดี่ยว
น่�สงส�รของข้�เครสเซ็นคิดเพร�ะทันใดนั้นเองเข�ก็มองเห็นหนท�งจอก
ของด�วอสอยู่ตรงหน้�เข�ยังมีเหล้�องุ่นแดงรสเปรี้ยวอยู่ครึ่งจอกเข�เจอเม็ด
ผลึกแข็งๆในแขนเสื้อคีบมันไว้แน่นระหว่�งนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ขณะเอื้อม
มือออกไปที่จอกใบนั้นเคลื่อนไหวอย่�งนุ่มนวลคล่องแคล่วข้�ต้องไม่เงอะงะ
งุ่มง่�มเอ�ตอนนี้เข�ภ�วน�และทวยเทพก็เมตต�ในชั่วพริบต�นิ้วมือของเข�
ก็ว่�งเปล่�มือเข�ไม่เคยนิ่งเช่นนี้ม�หล�ยปีแล้วและไม่เคยคล่องได้สักครึ่งหนึ่ง
ด้วยด�วอสเห็นแต่ไม่มีใครอื่นอีกเข�แน่ใจเข�ลุกขึ้นยืนพร้อมกับจอกในมือ
“บ�งทีข้�อ�จเป็นตัวตลกโง่เง่�ท่�นหญิงเมลิซ�นดร์ท่�นจะดื่มเหล้�องุ่นร่วม
จอกกับข้�ไหมจอกหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพของท่�นจ้�วแห่งแสงของท่�น
จอกหนึ่งเพื่อฉลองอำ�น�จของเทพนั้น”

น�งหญิงแดงพินิจมองเข�“ห�กท่�นต้องก�ร”

เข�รู้สึกได้ว่�ทุกคนกำ�ลังจับต�มองด�วอสคว้�ตัวเข�ขณะที่เข�ลุกจ�กม้�
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ย�วโดยจับแขนเสื้อด้วยนิ้วที่ลอร์ดสแตนนิสตัดสั้น“ท่�นกำ�ลังจะทำ�อะไรน่ะ”
เข�กระซิบ

“สิ่งที่ต้องทำ�”เมสเตอร์เครสเซ็นตอบ“เพื่อเห็นแก่อ�ณ�จักรและวิญญ�ณ
ของน�ยข้�”เข�สลัดมือของด�วอสออกเหล้�องุ่นหยดหนึ่งกระฉอกลงบนกก
ปูพื้น

น�งม�พบเข�ใต้โต๊ะสูงโดยมีดวงต�ทุกคู่จับอยู่ที่ทั้งสองแต่เครสเซ็นมอง
เห็นแต่น�งเท่�นั้นผ้�ไหมสีแดงดวงต�สีแดงทับทิมสีแดงที่ลำ�คอของน�งริม
ฝีป�กสีแดงตวัดโค้งเป็นรอยยิ้มบ�งๆขณะที่น�งว�งมือหนึ่งลงบนมือเข�รอบ
จอกใบนั้นผิวของน�งให้คว�มรู้สึกร้อนผ่�ว“ทำ�เหล้�องุ่นหกเสียตอนนี้ก็ยังไม่
ส�ยเกินไปนะเมสเตอร์”

“ไม่”เข�กระซิบเสียงแหบ“ไม่”

“ต�มใจท่�น”เมลิซ�นดร์แห่งอัสช�ยรับจอกจ�กมือของเข�และดื่มอึกใหญ่
น�นมีเหล้�องุ่นเหลือเพียงครึ่งอึกเมื่อน�งยื่นมันกลับม�ให้เข�“ทีนี้ก็ต�ท่�น”

มือของเข�สั่นแต่เข�บังคับตัวเองให้เข้มแข็งเมสเตอร์แห่งซิต�เดลต้องไม่
กลัวเหล้�องุ่นมีรสเปรี้ยวย�มสัมผัสลิ้นเข�ปล่อยจอกเปล่�ร่วงจ�กนิ้วจนแตก
กระจ�ยบนพื้น“ท่�นมีอำ�น�จที่นี่โดยแท้น�ยข้�”ผู้หญิงคนนั้นพูด“และ
เปลวไฟจะชำ�ระล้�ง”ทับทิมที่ลำ�คอของน�งส่งประก�ยสีแดง

เครสเซ็นพย�ย�มจะตอบแต่คำ�พูดติดอยู่ในลำ�คอเสียงไอของเข�กล�ยเป็น
เสียงหวีดหวิวน่�กลัวขณะที่เข�ยืดคอเพื่อสูดอ�ก�ศนิ้วมือเหล็กรวบแน่นรอบ
คอเข�ขณะที่ทรุดลงคุกเข่�เข�ยังคงส่�ยศีรษะอยู่ปฏิเสธน�งปฏิเสธอำ�น�จ
ของน�งปฏิเสธเวทมนตร์ของน�งปฏิเสธเทพของน�งและกระพรวนที่หลุด
จ�กเข�กว�งก็ขับข�นว่�เจ้�โง่เจ้�โง่เจ้�โง่ขณะที่น�งหญิงแดงมองลงม�ที่
เข�ด้วยคว�มเวทน�เปลวเทียนเต้นเร่�อยู่ในดวงต�สีแดงฉ�นของน�ง

๑Wyvernมังกรสองข�มีปีกและมีห�งเหมือนงูปล�ยห�งเป็นรูปหัวลูก
ธนู
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ซานซา

เช้�วันครบรอบก�รตั้งชื่อของพระร�ช�จอฟฟรีย์เริ่มขึ้นอย่�งสว่�งสดใสและ
มีลมแรงห�งย�วของด�วห�งดวงใหญ่มองเห็นได้ชัดผ่�นก้อนเมฆที่เคลื่อน
ผ่�นไปอย่�งรวดเร็วสูงขึ้นไปบนท้องฟ้�ซ�นซ�กำ�ลังมองด�วห�งจ�กหน้�ต่�ง
หอคอยของเธอเมื่อเซอร์อ�ริสโอ๊กฮ�ร์ตม�ถึงเพื่อพ�เธอไปยังสน�มประลอง
ยุทธ์“ท่�นคิดว่�มันหม�ยคว�มว่�อย่�งไร”เธอถ�มเข�

“คว�มรุ่งโรจน์แก่คู่หมั้นของท่�น”เซอร์อ�ริสตอบโดยพลัน“ดูสิว่�มันลุก
เรืองทั่วท้องฟ้�ในวันครบรอบก�รตั้งชื่อของฝ่�บ�ทในวันนี้ร�วกับทวยเทพชูธง
เป็นเกียรติแก่พระองค์พวกช�วบ้�นเรียกมันว่�ด�วห�งของพระร�ช�จอฟฟรี
ย์”

แน่ละว่�นั่นคือสิ่งที่พวกเข�บอกจอฟฟรีย์แต่ซ�นซ�ไม่แน่ใจนักหรอก“ข้�
ได้ยินพวกคนรับใช้เรียกมันว่�ห�งมังกร”

“พระร�ช�จอฟฟรีย์ประทับตรงที่ที่เอกอนจ้�วมังกรเคยประทับในปร�ส�ท
ที่บุตรช�ยของเอกอนสร้�งขึ้น”เซอร์อ�ริสพูด“เข�เป็นท�ย�ทของมังกรและ
สีแดงเข้มคือสีประจำ�ตระกูลแลนนิสเตอร์เป็นสัญญ�ณบ่งบอกอีกอย่�งหนึ่ง
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ด�วห�งดวงนี้ถูกส่งม�เพื่อประก�ศก�รขึ้นครองบัลลังก์ของจอฟฟรีย์ข้�ไม่
สงสัยเลยมันหม�ยคว�มว่�เข�จะมีชัยเหนือเหล่�ศัตรู”

จริงน่ะหรือเธอนึกสงสัยทวยเทพจะโหดร้�ยถึงเพียงนั้นเชียวหรือม�รด�
ของเธอเป็นหนึ่งในศัตรูของจอฟฟรีย์ในเวล�นี้รอบบ์พี่ช�ยของเธอก็เป็นอีก
คนบิด�ของเธอสิ้นชีวิตต�มคำ�บัญช�ของพระร�ช�รอบบ์และท่�นแม่ของเธอ
จะต้องต�ยเป็นร�ยต่อไปหรือเปล่�ด�วห�งเป็นสีแดงแต่จอฟฟรีย์เป็นบ�ร�
เธียนพอๆกับที่เป็นแลนนิสเตอร์และตร�สัญลักษณ์ของพวกเข�คือกว�งดำ�
ตัวผู้บนพื้นสีทองทวยเทพไม่ควรส่งด�วห�งสีทองม�ให้จอฟฟ์ม�กกว่�หรือ

ซ�นซ�ปิดบ�นเกล็ดและหมุนตัวขวับจ�กหน้�ต่�ง“ท่�นดูงดง�มม�กในวัน
นี้ท่�นหญิง”เซอร์อ�ริสพูด

“ขอบใจท่�นเซอร์”ด้วยรู้ว่�จอฟฟรีย์จะต้องก�รให้เธอเข้�ร่วมชมก�ร
ประลองยุทธ์เพื่อเป็นเกียรติแก่เข�ซ�นซ�จึงใส่ใจกับใบหน้�และเสื้อผ้�ของตน
เป็นพิเศษเธอสวมชุดผ้�ไหมสีม่วงอ่อนกับต�ข่�ยคลุมผมประดับจันทรก�นต์
อันเป็นของขวัญจ�กจอฟฟรีย์ชุดนั้นมีแขนเสื้อย�วเพื่อปิดบังรอยช้ำ�ต�มแขน
รอยพวกนั้นก็เป็นของขวัญจ�กจอฟฟรีย์เช่นกันตอนที่พวกนั้นบอกเข�ว่�รอบ
บ์ได้รับก�รประก�ศเป็นร�ชันแห่งแคว้นเหนือนั้นคว�มโกรธแค้นของเข�เป็นที่
น่�เกรงกลัวและเข�ส่งเซอร์โบรอสม�ทำ�ร้�ยเธอ

“เร�ไปกันดีไหม”เซอร์อ�ริสยื่นแขนให้เก�ะและเธอยอมให้เข�นำ�ท�งออก
ไปจ�กห้องนอนถ้�เธอต้องมีร�ชองครักษ์หนึ่งคนคอยติดต�มทุกย่�งก้�วซ�น
ซ�ก็อย�กให้เป็นเข�ม�กกว่�ใครเซอร์โบรอสนั้นอ�รมณ์ฉุนเฉียวเซอร์เมอริน
ก็เย็นช�และดวงต�ไร้อ�รมณ์อย่�งประหล�ดของเซอร์แมนดอนก็ทำ�ให้เธอ
รู้สึกอึดอัดในขณะที่เซอร์เพรสตันก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นเด็กไร้สมองอ�ริส
โอ๊กฮ�ร์ตเป็นคนสุภ�พอ่อนน้อมและพูดจ�กับเธอฉันมิตรครั้งหนึ่งเข�ถึงกับ
ค้�นเมื่อจอฟฟรีย์สั่งให้เข�ตบเธอเข�ตบเธอจริงในตอนท้�ยแต่ไม่แรงเท่�กับ
ที่เซอร์เมอรินหรือเซอร์โบรอสอ�จจะทำ�และอย่�งน้อยเข�ก็โต้แย้งคนอื่นๆ
ทำ�ต�มโดยไร้คำ�ถ�ม...นอกจ�กสุนัขล่�เนื้อแต่จอฟฟ์ไม่เคยขอให้สุนัขล่�เนื้อ
ทำ�โทษเธอเข�ใช้คนอื่นๆอีกห้�คนเพื่อก�รนั้น
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เซอร์อ�ริสมีผมสีน้ำ�ต�ลอ่อนกับใบหน้�ที่มิได้ไร้เสน่ห์ชวนมองวันนี้เข�แต่ง
ก�ยหรูหร�น่�ชมทีเดียวด้วยผ้�คลุมไหล่ผ้�ไหมสีข�วที่กลัดติดด้วยใบไม้สีทอง
บนบ่�ข้�งหนึ่งกับต้นโอ๊กที่แผ่กิ่งก้�นบนหน้�อกเสื้อตัวนอกด้วยด้�ยสีทอง
แววว�ว“ท่�นคิดว่�ใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้”ซ�นซ�ถ�มขณะทั้งสองเดิน
คล้องแขนลงบันไดไปด้วยกัน

“ข้�เอง”เซอร์อ�ริสตอบยิ้มๆ“แต่ข้�เกรงว่�ชัยชนะจะไร้รสสน�มนี้เป็น
สน�มเล็กๆและน่�สมเพชจะมีไม่เกินสี่สิบคนลงชื่อเข้�ร่วมก�รประลองรวม
ทั้งพวกอัศวินฝึกหัดและนักรบอิสระก�รทำ�พวกเด็กอ่อนหัดตกม้�ไม่มีเกียรติ
นักหรอก”

ก�รประลองยุทธ์ครั้งล่�สุดแตกต่�งไปจ�กนี้ซ�นซ�หวนคิดพระร�ช�โร
เบิร์ตจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บิด�ของเธอบรรด�ขุนน�งชั้นสูงและเหล่�นักสู้ผู้
เรืองน�มแห่กันม�จ�กทั่วอ�ณ�จักรเพื่อเข้�แข่งขันและคนทั้งเมืองต่�งม�ร่วม
ชมเธอจำ�คว�มอลังก�รของมันได้:พลับพล�เต็มทุ่งริมแม่น้ำ�ที่มีโล่ของอัศวิน
แขวนอยู่หน้�ประตูแต่ละหลังธงผ้�ไหมเป็นทิวย�วโบกสะบัดในส�ยลมแสง
อ�ทิตย์แววว�วบนเหล็กกล้�เจิดจ้�กับเดือยรองเท้�ชุบทองกล�งวันกึกก้อง
ไปด้วยเสียงแตรและเสียงกีบเท้�ม้�กระหน่ำ�ดังกล�งคืนเต็มไปด้วยง�นเลี้ยง
และบทลำ�นำ�ช่วงเวล�นั้นเป็นวันที่สุดแสนวิเศษในชีวิตของเธอแต่ตอนนี้มัน
ดูเหมือนเป็นคว�มทรงจำ�จ�กอีกยุคหนึ่งโรเบิร์ตบ�ร�เธียนล่วงลับไปแล้ว
เช่นเดียวกับบิด�ของเธอที่ถูกตัดศีรษะฐ�นกบฏบนบันไดมห�วิห�รแห่งเบเลอ
ร์เวล�นี้มีพระร�ช�ส�มองค์ในแผ่นดินและสงคร�มกำ�ลังลุกล�มเลยดินแดน
แม่น้ำ�ส�มง่�มขณะที่ในเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่สิ้นหวังไม่น่�แปลกใจเลยที่
พวกเข�จัดก�รประลองยุทธ์ของจอฟฟ์หลังกำ�แพงหินหน�ของป้อมแดง

“ท่�นคิดว่�ร�ชินีจะม�เข้�ร่วมง�นด้วยไหม”ซ�นซ�รู้สึกปลอดภัยขึ้นเสมอ
เมื่อมีเซอร์ซีอยู่คอยควบคุมบุตรช�ยของน�งที่นั่นด้วย

“ข้�เกรงว่�ไม่นะท่�นหญิงกำ�ลังมีก�รประชุมสภ�ที่ปรึกษ�เรื่องเร่งด่วน
บ�งอย่�ง”เซอร์อ�ริสลดเสียงลง“ลอร์ดไทวินเก็บตัวเงียบอยู่ที่ฮ�ร์เรนฮอล
แทนที่จะนำ�ทัพของเข�ม�ที่เมืองนี่ต�มที่ร�ชินีบัญช�น�งกริ้วม�ก”เข�เงียบ
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ไปเมื่อทห�รรักษ�ก�รณ์ของแลนนิสเตอร์ขบวนหนึ่งเดินแถวผ่�นม�ในผ้�คลุม
ไหล่สีแดงเข้มกับหมวกเกร�ะรูปร�ชสีห์เซอร์อ�ริสชอบซุบซิบแต่เฉพ�ะเวล�ที่
เข�แน่ใจว่�ไม่มีใครฟังอยู่เท่�นั้น

พวกช่�งไม้ได้ขย�ยเฉลียงที่นั่งและตีไม้กระด�นไว้ที่ล�นปร�ส�ทชั้นนอกมัน
ดูน่�อน�ถนักและกลุ่มคนบ�งต�ที่ม�รวมตัวกันเพื่อชมก�รประลองก็นั่งกัน
เพียงครึ่งหนึ่งของที่นั่งผู้ชมส่วนใหญ่เป็นพวกองครักษ์ในชุดผ้�คลุมไหล่สีทอง
ของหน่วยพิทักษ์นครหรือไม่ก็สีแดงเข้มของตระกูลแลนนิสเตอร์บรรด�ลอร์ด
และเลดี้ที่อยู่ตรงนั้นมีเพียงเล็กน้อยคือพวกไม่กี่คนที่ยังอยู่ในร�ชสำ�นักลอร์ด
ไจลส์รอสบีผู้มีใบหน้�สีเท�กำ�ลังไอใส่ผ้�ไหมสี่เหลี่ยมสีชมพูท่�นหญิงแทนด�
มีบุตรส�วกระหน�บสองข้�งคือลอลลิสผู้เฉยช�น่�เบื่อกับฟ�ลีสฝีป�กกล้�จ�
ล�บ�ร์โซผู้มีผิวดำ�เมี่ยมเป็นผู้พลัดถิ่นซึ่งไร้ที่ลี้ภัยอื่นท่�นหญิงแอร์เมแซนดีผู้
ไร้เดียงส�นั่งอยู่บนตักของน�งนมผู้คนพูดกันว่�เธอจะแต่งง�นกับลูกพี่ลูกน้อง
คนหนึ่งของร�ชินีในไม่ช้�และพวกแลนนิสเตอร์อ�จอ้�งสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
ของเธอ

พระร�ช�อยู่ใต้ร่มเง�ของปะรำ�สีแดงเข้มข�ข้�งหนึ่งเหวี่ยงพ�ดแขนไม้แกะ
สลักของเก้�อี้ด้วยอ�ก�รไม่ไยดีเจ้�หญิงเมอร์เซลล�กับเจ้�ช�ยทอมมินนั่งอยู่
ข้�งหลังเข�ที่ด้�นหลังของปะรำ�ที่ประทับซ�นดอร์คลิเกนยืนอ�รักข�สอง
มือว�งอยู่บนเข็มขัดค�ดด�บผ้�คลุมไหล่สีข�วของร�ชองครักษ์คลุมอยู่เหนือ
ไหล่กว้�งและกลัดไว้ด้วยเข็มกลัดฝังอัญมณีผ้�ข�วดุจหิมะดูไม่เป็นธรรมช�ติ
เมื่อตัดกับเสื้อตัวนอกสีน้ำ�ต�ลทอหย�บๆกับเสื้อหนังแขนกุดประดับปุ่มปม
“ท่�นหญิงซ�นซ�”สุนัขล่�เนื้อประก�ศเสียงห้วนเมื่อเห็นเธอเสียงของเข�
ระค�ยหูเหมือนเสียงเลื่อยเสียดสีเนื้อไม้แผลเป็นจ�กไฟลวกบนใบหน้�และลำ�
คอทำ�ให้ป�กข้�งหนึ่งของเข�บิดเบี้ยวเวล�พูด

เจ้�หญิงเมอร์เซลล�พยักหน้�เป็นก�รทักท�ยอย่�งเหนียมอ�ยเมื่อได้ยินชื่อ
ของซ�นซ�แต่เจ้�ช�ยน้อยทอมมินเจ้�ของร่�งอวบท้วมกระโดดลุกขึ้นอย่�ง
กระตือรือร้น“ซ�นซ�เจ้�ได้ยินหรือเปล่�ข้�จะได้ขี่ม้�ในก�รประลองยุทธ์วัน
นี้ด้วยละท่�นแม่บอกว่�ข้�ขี่ได้”ทอมมินอ�ยุแปดขวบเท่�นั้นเข�ทำ�ให้เธอนึก
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ถึงแบรนน้องช�ยตัวน้อยของเธอเองทั้งสองอ�ยุเท่�กันแบรนอยู่ที่วินเทอร์
เฟลพิก�รแต่ปลอดภัยดี

ซ�นซ�จะยอมแลกทุกอย่�งเพื่อให้ได้อยู่กับน้อง“ข้�เป็นห่วงชีวิตศัตรูของ
เจ้�ขึ้นม�เลย”เธอบอกทอมมินด้วยท่�ทีจริงจัง

“ศัตรูของเข�จะยัดไส้ด้วยฟ�ง”จอฟฟ์พูดขณะลุกขึ้นยืนพระร�ช�อยู่ใน
ชุดเกร�ะอกชุบทองที่มีร�ชสีห์คำ�ร�มสลักอยู่กล�งอกร�วกับเข�ค�ดว่�จะเกิด
สงคร�มขึ้นรุมล้อมพวกเข�ได้ทุกเมื่อวันนี้เข�มีอ�ยุครบสิบส�มปีร่�งสูงเกินวัย
มีดวงต�สีเขียวและเส้นผมสีทองของพวกแลนนิสเตอร์

“ฝ่�บ�ท”เธอเอ่ยพร้อมกับย่อตัวลงถอนส�ยบัว

เซอร์อ�ริสโค้งคำ�นับ“ขออภัยด้วยฝ่�บ�ทข้�ต้องไปเตรียมตัวลงสน�ม”

จอฟฟรีย์โบกมือไล่ห้วนๆขณะที่พิจ�รณ�ซ�นซ�ตั้งแต่หัวจรดเท้�“ข้�ดีใจ
ที่เจ้�ใส่อัญมณีที่ข้�ให้”

ถ้�อย่�งนั้นก็หม�ยคว�มว่�พระร�ช�ตัดสินใจจะแสดงบทบ�ทสุภ�พบุรุษใน
วันนี้ซ�นซ�โล่งใจ“ข้�ขอขอบพระทัยสำ�หรับสิ่งเหล่�นี้...และสำ�หรับถ้อยคำ�
อันอ่อนโยนของท่�นข้�ขอภ�วน�ให้ท่�นโชคดีในวันครบรอบก�รตั้งชื่อฝ่�
บ�ท”

“นั่งสิ”จอฟฟ์สั่งพร้อมกับผ�ยมือให้เธอนั่งตรงที่นั่งว่�งข้�งก�ย“เจ้�ได้ยิน
ข่�วหรือยังพระร�ช�ย�จกต�ยแล้ว”

“ใครหรือ”ชั่วอึดใจหนึ่งซ�นซ�กลัวว่�เข�หม�ยถึงรอบบ์

“วิเซริสโอรสองค์สุดท้�ยของพระร�ช�วิกลจริตแอริสเข�ท่องไปทั่วนคร
อิสระตั้งแต่ก่อนข้�เกิดและเรียกตัวเองว่�พระร�ช�เฮอะท่�นแม่บอกว่�พวก
ดอธร�กีสวมมงกุฎให้เข�ในที่สุดด้วยทองคำ�หลอมละล�ย”เข�หัวเร�ะ“เจ้�
ไม่คิดว่�นั่นตลกหรือไงมังกรเป็นสัญลักษณ์ของพวกเข�มันแทบจะดีพอๆ
กับที่หม�ป่�สักตัวฆ่�พี่ช�ยกบฏของเจ้�เลยบ�งทีข้�อ�จจะเอ�เข�ไปให้พวก
หม�ป่�กินหลังจ�กจับเข�ได้ข้�บอกเจ้�ไปหรือยังข้�ตั้งใจจะท้�สู้กับเข�ตัวต่อ



43

ตัว”

“ข้�อย�กเห็นเช่นนั้นฝ่�บ�ท”ม�กกว่�ที่ท่�นรู้ซ�นซ�ควบคุมน้ำ�เสียงให้
เยือกเย็นและสุภ�พถึงกระนั้นดวงต�ของจอฟฟรีย์ก็หรี่ลงขณะที่เข�พย�ย�ม
ตัดสินใจว่�เธอกำ�ลังเย�ะเย้ยเข�อยู่หรือเปล่�“วันนี้ท่�นจะลงสน�มประลอง
ด้วยหรือไม่”เธอถ�มโดยเร็ว

พระร�ช�นิ่วหน้�“ท่�นแม่ของข้�บอกว่�มันไม่เหม�ะในเมื่อก�รประลอง
ยุทธ์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้�มิฉะนั้นข้�ก็คงเป็นผู้ชนะแน่อย่�งนั้นใช่ไหม
เจ้�หม�”

ป�กของสุนัขล่�เนื้อกระตุก“กับพวกนี้น่ะหรือทำ�ไมจะไม่ชนะเล่�”

เข�เป็นผู้ชนะในก�รประลองยุทธ์ของบิด�เธอซ�นซ�จำ�ได้“วันนี้ท่�นจะ
ร่วมแทงทวนบนหลังม้�ไหมน�ยข้�”เธอถ�มเข�

เสียงของคลิเกนอัดแน่นด้วยแววเหยียดหย�ม“คงไม่คุ้มที่ข้�จะอุตส่�ห์แต่ง
ตัวจับอ�วุธหรอกนี่เป็นก�รประลองยุทธ์ของพวกแมลงตัวเล็กจ้อยเท่�นั้น”

พระร�ช�หัวเร�ะ“หม�ของข้�เห่�ได้ดุดันนักบ�งทีข้�น่�จะสั่งให้เข�สู้กับผู้
ชนะประจำ�วันนี้เอ�ให้ต�ยกันไปข้�งหนึ่งเลย”จอฟฟรีย์ชื่นชอบก�รสั่งให้คน
สู้กันจนถึงต�ย

“ท่�นก็จะมีอัศวินน้อยลงคนหนึ่ง”สุนัขล่�เนื้อไม่เคยส�บ�นตนเป็นอัศวิน
พี่ช�ยของเข�เป็นอัศวินและเข�เกลียดพี่ช�ย

เสียงประโคมแตรดังขึ้นพระร�ช�นั่งพิงพนักต�มเดิมและจับมือของซ�น
ซ�ไว้ห�กเป็นเมื่อก่อนคงทำ�ให้หัวใจของเธอเต้นแรงแต่นั่นเป็นก่อนที่เข�จะ
ตอบรับคำ�วิงวอนขอคว�มเมตต�ของเธอด้วยก�รนำ�ศีรษะบิด�ม�ให้เธอตอนนี้
สัมผัสของเข�ทำ�ให้เธอรู้สึกขยะแขยงไปหมดแต่ซ�นซ�รู้ดีว่�ไม่ควรแสดงออก
เธอบังคับตัวเองให้นั่งนิ่งอย่�งม�ก

“เซอร์เมอรินแทรนต์แห่งหน่วยร�ชองครักษ์”ผู้ป่�วประก�ศร้องบอก

เซอร์เมอรินเข้�ม�จ�กด้�นตะวันตกของสน�มสวมเกร�ะแผ่นสีข�วแววว�ว
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สลักล�ยทองคำ�และขี่ม้�ศึกสีข�วน้ำ�นมที่มีขนแผงคอสีเท�พลิ้วไสวผ้�คลุมไหล่
ของเข�ปลิวสะบัดไปข้�งหลังเหมือนทุ่งหิมะเข�ถือทวนย�วสิบสองฟุต

“เซอร์ฮ็อบเบอร์แห่งตระกูลเรดไวน์แห่งอ�ร์เบอร์”ผู้ป่�วประก�ศข�น
บอกเซอร์ฮ็อบเบอร์ควบม้�เหย�ะๆเข้�ม�จ�กท�งทิศตะวันออกเข�ขี่ม้�
หนุ่มสีดำ�ที่ประดับด้วยผ้�สีม่วงแดงกับสีน้ำ�เงินทวนของเข�เป็นล�ยท�งสี
เดียวกันและโล่มีสัญลักษณ์รูปช่อองุ่นประจำ�ตระกูลคู่แฝดเรดไวน์เป็นแขกผู้
ไม่เต็มใจของร�ชินีเช่นเดียวกับซ�นซ�เธอนึกสงสัยว่�ใครเป็นเจ้�ของคว�มคิด
ที่ให้พวกเข�ขี่ม้�เข้�ร่วมในก�รประลองยุทธ์ของจอฟฟรีย์ไม่ใช่คว�มคิดของ
พวกเข�เองหรอกเธอคิด

เมื่อได้รับสัญญ�ณจ�กเจ้�กรมพิธีก�รผู้เข้�แข่งขันก็ลดทวนของตนลงและ
กระแทกเดือยรองเท้�กับม้�มีเสียงตะโกนจ�กเหล่�องครักษ์ที่ม�ร่วมชมและ
บรรด�ลอร์ดกับเลดี้ในเฉลียงที่นั่งอัศวินทั้งสองม�พบกันตรงกล�งสน�มพร้อม
กับไม้และเหล็กกล้�ที่กระทบกันอย่�งแรงทวนสีข�วกับทวนล�ยท�งแตก
กระจุยเป็นเสี่ยงๆห่�งกันเพียงหนึ่งวิน�ทีฮ็อบเบอร์เรดไวน์โงนเงนไปจ�ก
แรงกระแทกแต่ยังนั่งอยู่บนหลังม้�ได้อัศวินทั้งสองชักม้�ให้หมุนไปม�ที่สุด
สน�มประลองโยนทวนหักทิ้งแล้วรับเล่มใหม่จ�กอัศวินฝึกหัดเซอร์ฮอรัสเรด
ไวน์ซึ่งเป็นคู่แฝดของเซอร์ฮ็อบเบอร์ตะโกนให้กำ�ลังใจพี่ช�ย

แต่ในก�รปะทะกันครั้งที่สองเซอร์เมอรินเหวี่ยงปล�ยแหลมของทวนเพื่อ
แทงเข้�ที่หน้�อกของเซอร์ฮ็อบเบอร์ส่งให้อีกฝ่�ยร่วงจ�กอ�นลงไปกระแทก
พื้นเสียงดังสนั่นเซอร์ฮอรัสสบถและวิ่งออกไปช่วยพี่ช�ยซึ่งบอบช้ำ�ออกม�จ�ก
สน�ม

“ไม่เอ�ไหนเลย”พระร�ช�จอฟฟรีย์ประก�ศ

“เซอร์เบลอนสวอนน์แห่งสโตนเฮล์มในเรดวอตช์”เสียงป่�วร้องของผู้ป่�ว
ประก�ศดังขึ้นปีกกว้�งสีข�วประดับหมวกเกร�ะใบใหญ่ของเซอร์เบลอนหงส์
ดำ�กับหงส์ข�วต่อสู้กันบนโล่ของเข�“มอร์รอสแห่งตระกูลสลินต์ท�ย�ทของ
ลอร์ดเจนอสแห่งฮ�ร์เรนฮอล”
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“ดูเจ้�งั่งที่เพิ่งได้เลื่อนตำ�แหน่งนั่นสิ”จอฟฟ์ทำ�เสียงเย�ะดังพอให้คนครึ่ง
สน�มได้ยินมอร์รอสซึ่งเป็นเพียงอัศวินฝึกหัดและเพิ่งได้รับแต่งตั้งด้วยถือ
ทวนกับโล่อย่�งเก้กังย�กลำ�บ�กทวนเป็นอ�วุธของอัศวินซ�นซ�รู้พวกสลินต์
นั้นมีช�ติกำ�เนิดต่ำ�ต้อยลอร์ดเจนอสไม่ได้เป็นอะไรม�กไปกว่�ผู้บัญช�ก�ร
หน่วยพิทักษ์นครก่อนที่จอฟฟรีย์จะยกฐ�นะเข�เป็นลอร์ดแห่งฮ�ร์เรนฮอล
และสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�

ข้�หวังว่�เข�จะร่วงตกและทำ�ให้ตัวเองอับอ�ยเธอคิดอย่�งขมขื่นข้�หวัง
ว่�เซอร์เบลอนจะฆ่�เข�ตอนที่จอฟฟรีย์ประก�ศให้ประห�รชีวิตบิด�ของเธอ
เจนอสสลินต์นี่แหละคือผู้ที่จับผมบนศีรษะที่ถูกตัดของลอร์ดเอ็ดด�ร์ดชูขึ้นสูง
เพื่อให้พระร�ช�และฝูงชนได้เห็นในขณะที่ซ�นซ�ร่ำ�ไห้และกรีดร้อง

มอร์รอสสวมผ้�คลุมไหล่ล�ยต�ร�งสีดำ�สลับทองทับชุดเกร�ะดำ�ที่ฝัง
ลวดล�ยก้นหอยสีทองบนโล่ของเข�คือหอกเปื้อนเลือดที่บิด�ของเข�เลือกเป็น
สัญลักษณ์ประจำ�ตระกูลของพวกเข�ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่แต่เข�ดูจะไม่รู้ว่�ควร
ทำ�อย่�งไรกับโล่ขณะกระตุ้นม้�ไปข้�งหน้�และปล�ยอ�วุธของเซอร์เบลอนก
ระแทกโล่สี่เหลี่ยมที่ประดับตร�สัญลักษณ์นั้นมอร์รอสทิ้งทวนพย�ย�มรักษ�
ก�รทรงตัวแต่ไม่สำ�เร็จเท้�ข้�งหนึ่งติดอยู่กับโกลนขณะที่เข�ร่วงลงไปม้�ศึก
ที่วิ่งเตลิดล�กเด็กหนุ่มไปจนสุดสน�มประลองศีรษะกระเด้งกระดอนกับพื้น
จอฟฟ์ส่งเสียงโห่ฮ�เย้ยหยันซ�นซ�ตกตะลึงและนึกสงสัยว่�ทวยเทพได้ยิน
คำ�ภ�วน�ด้วยคว�มอ�ฆ�ตแค้นของเธอหรือไม่แต่เมื่อพวกเข�แยกตัวมอร์รอ
สสลินต์ออกจ�กม้�พวกเข�พบเด็กหนุ่มมีเลือดอ�บห�กยังไม่ต�ย“ทอมมิ
นเร�เลือกศัตรูให้เจ้�ผิดไปเสียแล้ว”พระร�ช�บอกน้องช�ย“อัศวินหุ่นฟ�งยัง
แทงทวนได้ดีกว่�เจ้�นั่นเสียอีก”

ถัดจ�กนั้นเป็นต�ของเซอร์ฮอรัสเรดไวน์เข�ทำ�ได้ดีกว่�คู่แฝดโดยเอ�ชนะ
อัศวินสูงวัยคนหนึ่งซึ่งขี่ม้�ประดับรูปกริฟฟินสีเงินตัดกับพื้นล�ยท�งสีฟ้�สลับ
ข�วแม้จะดูง�มสง่�แต่ช�ยชร�ต่อสู้ได้อย่�งย่ำ�แย่จอฟฟรีย์เบะป�ก“สู้ไม่ได้
เรื่องเลย”

“ข้�เตือนท่�นแล้ว”สุนัขล่�เนื้อพูด“พวกแมลงตัวกระจ้อย”
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พระร�ช�เริ่มเบื่อหน่�ยทำ�ให้ซ�นซ�รู้สึกกระวนกระว�ยเธอหลุบต�ต่ำ�และ
ตั้งใจว่�จะอยู่เงียบๆเข้�ไว้ไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้นเวล�ที่อ�รมณ์ของจอฟฟรีย์
บ�ร�เธียนขุ่นมัวคำ�พูดที่เอ่ยโดยไม่ตั้งใจอ�จทำ�ให้เข�เดือดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้น
ม�ได้

“โลธอร์บรูนนักรบอิสระผู้รับใช้ลอร์ดเบลิช”ผู้ป่�วประก�ศร้องบอก
“เซอร์ดอนทอสแดงแห่งตระกูลฮอลล�ร์ด”

นักรบอิสระช�ยร่�งเล็กในชุดเกร�ะแผ่นบุบๆไร้สิ่งประดับปร�กฏตัวต�ม
กำ�หนดตรงสุดสน�มด้�นทิศตะวันตกแต่ไม่มีวี่แววของคู่ต่อสู้ในที่สุดม้�หนุ่ม
สีน้ำ�ต�ลแดงตัวหนึ่งก็เหย�ะย่�งม�สู่ส�ยต�ในผ้�ไหมพลิ้วไหวสีเลือดหมูกับ
สีแดงเข้มแต่เซอร์ดอนทอสไม่ได้อยู่บนหลังม้�อัศวินผู้นั้นปร�กฏตัวในอึดใจ
ต่อม�พล�งสบถด่�และเดินโซเซเข�สวมเกร�ะอกหมวกเกร�ะประดับขนนก
และไม่มีสิ่งอื่นใดอีกข�สองข้�งผอมซีดและคว�มเป็นช�ยห้อยแกว่งไปม�น่�
อุดจ�ดขณะที่เข�วิ่งไล่ต�มม้�คู่ก�ยเหล่�คนดูส่งเสียงโห่ฮ�ลั่นและตะโกนว�จ�
ดูถูกเซอร์ดอนทอสจับส�ยบังเหียนม้�และพย�ย�มขึ้นขี่แต่เจ้�สัตว์ตัวนั้นไม่
ยอมยืนนิ่งๆและอัศวินก็เม�หนักเสียจนเท้�เปล่�เหยียบโกลนพล�ดอยู่ร่ำ�ไป

ถึงตอนนั้นฝูงชนพ�กันส่งเสียงหัวเร�ะเกรียวกร�ว...ทุกคนยกเว้นพระร�ช�
จอฟฟรีย์มีแววต�แบบที่ซ�นซ�จำ�ได้ดีแววต�แบบเดียวกับขณะที่เข�มีที่มห�
วิห�รแห่งเบเลอร์ในวันที่เข�ประก�ศประห�รชีวิตลอร์ดเอ็ดด�ร์ดสต�ร์คใน
ที่สุดเซอร์ดอนทอสแดงก็เลิกล้มก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นผลนั่งลงบนพื้นดินและ
ถอดหมวกเกร�ะติดขนนกของตนออก“ข้�แพ้แล้ว”เข�ตะโกน“เอ�เหล้�
องุ่นม�ให้ข้�หน่อย”

พระร�ช�ยืนขึ้น“หนึ่งถังจ�กห้องใต้ดิน!ข้�จะดูมันจมน้ำ�ต�ยในนั้น”

ซ�นซ�ได้ยินเสียงตัวเองอุท�นเฮือก“ไม่นะท่�นจะทำ�อย่�งนั้นไม่ได้นะ”

จอฟฟรีย์หันศีรษะม�“เจ้�ว่�ไงนะ”

ซ�นซ�ไม่อย�กเชื่อว่�ตัวเองพูดออกไปเธอเป็นบ้�ไปแล้วหรือไรที่บอกเข�ว่�
ไม่ต่อหน้�คนครึ่งค่อนร�ชสำ�นักเธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรทั้งนั้นเพียงแต่...
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เซอร์ดอนทอสเม�ทำ�ตัวโง่เขล�และไร้ประโยชน์แต่เข�ไม่ได้มีเจตน�ร้�ยใดๆ

“เจ้�พูดว่�ข้�ทำ�ไม่ได้งั้นเหรอใช่ไหม”

“ได้โปรดเถิด”ซ�นซ�พูด“ข้�แค่หม�ยคว�มว่�...มันจะไม่เป็นมงคลน่ะฝ่�
บ�ท...ที่ที่ฆ่�คนในวันครบรอบก�รตั้งชื่อของท่�น”

“เจ้�โกหก”จอฟฟรีย์ว่�“ข้�น่�จะจับเจ้�ถ่วงน้ำ�พร้อมกับมันเสียเลยถ้�เจ้�
เป็นห่วงเป็นใยมันนัก”

“ข้�ไม่ได้เป็นห่วงเข�นะฝ่�บ�ท”คำ�พูดเหล่�นั้นพรั่งพรูออกม�อย่�งสิ้น
หวัง“จะจับเข�ถ่วงน้ำ�หรือตัดหัวเข�ก็ได้เพียงแต่...ฆ่�เข�ในวันพรุ่งนี้เถิดห�ก
ท่�นอย�กทำ�แต่ได้โปรด...อย่�ทำ�วันนี้ในวันครบรอบก�รตั้งชื่อของท่�นข้�ทน
ให้ท่�นมีโชคร้�ยไม่ได้...โชคร้�ยมหันต์แม้กระทั่งสำ�หรับพระร�ช�เหล่�นักขับ
ลำ�นำ�ล้วนแต่พูดเช่นนั้น...”

จอฟฟรีย์ทำ�หน้�บึ้งเข�รู้ว่�เธอโกหกเธอมองออกเข�จะทำ�ให้เธอต้องเสีย
เลือดด้วยเรื่องนี้

“เด็กนั่นพูดถูกแล้ว”สุนัขล่�เนื้อพูดเสียงแหบห้�ว“บุรุษหว่�นสิ่งใดไว้ในวัน
ตั้งชื่อของตนเข�ย่อมต้องเก็บเกี่ยวมันไปตลอดทั้งปี”เสียงของเข�ร�บเรียบ
ร�วกับไม่ไยดีสักนิดว่�พระร�ช�จะเชื่อตนหรือไม่มันเป็นจริงได้หรือไม่ซ�น
ซ�ไม่รู้มันเป็นเพียงบ�งสิ่งที่เธอพูดออกไปด้วยคว�มพย�ย�มสุดชีวิตที่จะหลีก
เลี่ยงก�รลงทัณฑ์

จอฟฟรีย์ขยับตัวบนเก้�อี้อย่�งไม่เป็นสุขและดีดนิ้วไปที่เซอร์ดอนทอส“เอ�
ตัวมันไปข้�จะสั่งฆ่�มันพรุ่งนี้เจ้�โง่”

“ใช่แล้ว”ซ�นซ�พูด“คนโง่ท่�นฉล�ดม�กที่มองเห็นเข�เหม�ะที่จะเป็น
ตัวตลกม�กกว่�อัศวินมิใช่หรือท่�นน่�จะให้เข�แต่งชุดล�ยพร้อยและแต่งตั้ง
เข�เป็นตัวตลกของท่�นเข�ไม่สมควรได้รับคว�มเมตต�ด้วยก�รต�ยอย่�ง
รวดเร็วหรอก”

พระร�ช�มองพิจ�รณ�เธออยู่ครู่หนึ่ง“บ�งทีเจ้�ก็ไม่ได้โง่ม�กเหมือนอย่�ง



48

ที่ท่�นแม่ว่�นะ”เข�พูดเสียงดังขึ้น“เจ้�ได้ยินท่�นหญิงของข้�ไหมดอนทอส
จ�กวันนี้ไปเจ้�เป็นตัวตลกคนใหม่ของข้�เจ้�นอนกับเด็กพระจันทร์ก็ได้แล้วก็
ใส่เสื้อผ้�ล�ยพร้อยด้วยนะ”

เซอร์ดอนทอสซึ่งสร่�งเม�จ�กก�รเฉียดต�ยอย่�งหวุดหวิดคล�นม�ที่เข่�
ของเข�“ขอบพระทัยฝ่�บ�ทและท่�นด้วยขอรับท่�นหญิงขอบคุณ”

ขณะที่ทห�รย�มของแลนนิสเตอร์สองคนนำ�ตัวเข�ออกไปเจ้�กรมพิธีก�รก็
ม�ปะรำ�ที่ประทับ“ฝ่�บ�ท”เข�พูด“จะให้ข้�เรียกคู่แข่งขันคนใหม่ม�ให้บรูน
หรือจะให้คู่ต่อไปลงแข่งดีขอรับ”

“ไม่เอ�ทั้งคู่พวกนี้มันแมลงตัวกระจ้อยร่อยห�ใช่อัศวินข้�คงสั่งฆ่�พวก
มันหมดแล้วเพียงแต่นี่เป็นวันตั้งชื่อของข้�ก�รประลองยุทธ์จบลงแล้วเอ�ตัว
พวกมันไปให้พ้นส�ยต�ข้�”

เจ้�กรมพิธีก�รโค้งคำ�นับแต่เจ้�ช�ยทอมมินไม่ได้เชื่อฟังขน�ดนั้น“ข้�ตั้งใจ
จะขี่ม้�สู้กับมนุษย์หุ่นฟ�ง”

“ไม่ใช่วันนี้”

“แต่ข้�อย�กขี่นี่!”

“ข้�ไม่สนใจว่�เจ้�ต้องก�รอะไร”

“ท่�นแม่บอกว่�ข้�ขี่ได้”

“ท่�นแม่บอกจริง”เจ้�หญิงเมอร์เซลล�เห็นด้วย

“ท่�นแม่บอก”พระร�ช�ล้อ“อย่�ทำ�ตัวเป็นเด็กๆหน่อยเลย”

“ก็เร�เป็นเด็กนี่”เมอร์เซลล�ประก�ศอย่�งเย่อหยิ่ง“เร�ก็สมควรทำ�ตัว
เป็นเด็กๆ”

สุนัขล่�เนื้อหัวเร�ะ“เจ้�หญิงต้อนท่�นเสียจนมุม”

จอฟฟรีย์ยอมแพ้“ก็ได้แม้แต่น้องช�ยข้�ก็คงประลองได้ไม่แย่ไปกว่�เจ้�
พวกนี้หรอกเจ้�กรมนำ�เป้�ออกม�ทอมมินอย�กจะเป็นแมลงตัวกระจ้อย
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บ้�ง”

ทอมมินร้องลั่นด้วยคว�มดีใจและวิ่งจ�กไปเพื่อเตรียมตัวข�ป้อมสั้นน้อยๆ
ซอยถี่“โชคดีนะ”ซ�นซ�ตะโกนบอกเข�

พวกเข�จัดว�งเป้�ตรงสุดสน�มขณะเดียวกับที่ใส่อ�นให้ลูกม้�ของเจ้�ช�ยคู่
ต่อสู้ของทอมมินเป็นนักรบทำ�จ�กหนังขน�ดเท่�เด็กยัดด้วยฟ�งและปักไว้บน
แกนหมุนมือหนึ่งถือโล่และอีกมือถือตะบองหุ้มนวมมีคนติดเข�กว�งคู่หนึ่งไว้
บนหัวของอัศวินพระร�ช�โรเบิร์ตบิด�ของจอฟฟรีย์เคยติดเข�กว�งบนหมวก
เกร�ะซ�นซ�จำ�ได้...แต่ลอร์ดเรนลีผู้เป็นอ�ของเข�น้องช�ยของโรเบิร์ตซึ่ง
กล�ยเป็นกบฏและสวมมงกุฎให้ตนเองเป็นพระร�ช�ก็สวมหมวกเกร�ะแบบ
นั้นเช่นกัน

อัศวินฝึกหัดสองคนรัดชุดเกร�ะสีเงินกับสีเลือดหมูอันง�มหรูให้เจ้�ช�ยขน
นกสูงสีแดงผุดจ�กยอดหมวกเกร�ะและร�ชสีห์แห่งแลนนิสเตอร์กับกว�งสวม
มงกุฎแห่งบ�ร�เธียนโลดเต้นไปด้วยกันบนโล่ของเข�อัศวินฝึกหัดช่วยเข�ขึ้น
ม้�และเซอร์อ�รอนซ�นท�ก�ร์ครูฝึกอ�วุธของป้อมแดงก้�วออกม�ข้�งหน้�
และยื่นด�บย�วทื่อทำ�ด้วยเงินใบด�บเป็นรูปใบไม้และทำ�ขึ้นให้เหม�ะมือเด็ก
วัยแปดขวบให้แก่ทอมมิน

ทอมมินชูด�บขึ้นสูง“ค�สเตอร์ลีร็อก!”เข�ตะโกนด้วยเสียงสูงเยี่ยงเด็กช�ย
ขณะกระทุ้งส้นเท้�ใส่ม้�ตัวเล็กและออกวิ่งตัดพื้นดินอัดแข็งตรงเข้�สู่เป้�เลดี้
แทนด�กับลอร์ดไจลส์เริ่มส่งเสียงร้องให้กำ�ลังใจเสียงแหบแห้งซ�นซ�ร่วม
ประส�นเสียงด้วยส่วนพระร�ช�นิ่งคิดอยู่เงียบๆ

ทอมมินกระตุ้นม้�ให้วิ่งเหย�ะๆอย่�งกระฉับกระเฉงกวัดแกว่งด�บ
ฉวัดเฉวียนและฟ�ดโล่ของอัศวินอย่�งแรงในจังหวะที่ขี่ม้�ผ่�นไปเป้�หมุน
ติ้วตะบองหุ้มนวมเหวี่ยงกลับม�ฟ�ดด้�นหลังศีรษะของเข�เต็มเหนี่ยวทอมมิ
นกระเด็นจ�กอ�นม้�ชุดเกร�ะใหม่ดังเคล้งคล้�งเหมือนถุงใส่หม้อเก่�ๆเมื่อ
เข�กระแทกพื้นด�บกระเด็นลอยไปม้�ตัวเล็กวิ่งตัดล�นปร�ส�ทออกไปแล้ว
เสียงหัวเร�ะเย�ะเย้ยชุดใหญ่ก็ระเบิดขึ้นพระร�ช�จอฟฟรีย์หัวเร�ะเสียงดัง
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และน�นกว่�ใคร

“โอ๊ะ”เจ้�หญิงเมอร์เซลล�ร้องอุท�นเธอลุกลี้ลุกลนออกจ�กปะรำ�และวิ่ง
ไปห�น้องช�ยตัวน้อย

ซ�นซ�รู้สึกว่�ตนเกิดคว�มกล้�ขึ้นม�ชั่ววูบ“ท่�นน่�จะไปกับเธอนะ”เธอ
บอกพระร�ช�“น้องช�ยท่�นอ�จเจ็บตัวก็ได้”

จอฟฟรีย์ยักไหล่“ถ้�เข�เจ็บแล้วยังไง”

“ท่�นน่�จะช่วยพยุงเข�ขึ้นและบอกเข�ว่�เข�ขี่ม้�เก่งแค่ไหน”ซ�นซ�ดูจะ
หยุดตัวเองไม่ได้

“เข�ถูกฟ�ดตกจ�กม้�และร่วงลงไปคลุกฝุ่น”พระร�ช�ชี้“แบบนั้นไม่ใช่ขี่
ม้�เก่งหรอก”

“ดูสิ”สุนัขล่�เนื้อขัดขึ้น“เด็กนั่นมีคว�มกล้�เข�จะลองดูอีกที”

พวกเข�กำ�ลังช่วยเจ้�ช�ยทอมมินขึ้นขี่ม้�ตัวเล็กถ้�เพียงแต่ทอมมินเป็นพี่
คนโตแทนจอฟฟรีย์ซ�นซ�คิดข้�คงไม่รังเกียจที่จะแต่งง�นกับทอมมิน

เสียงจ�กหอประตูใหญ่ทำ�ให้พวกเข�ประหล�ดใจเสียงโซ่ดังกึงกังเมื่อประตู
เหล็กถูกชักขึ้นและประตูบ�นใหญ่มหึม�ก็เปิดออกพร้อมกับเสียงบ�นพับ
เหล็กลั่นเอี๊ยด“ใครบอกพวกนั้นให้เปิดประตู”จอฟฟรีย์ถ�มประตูป้อมแดง
ปิดม�หล�ยวันแล้วเนื่องจ�กเรื่องวุ่นว�ยในเมือง

คนขี่ม้�ขบวนหนึ่งโผล่ออกม�จ�กใต้ประตูเหล็กพร้อมด้วยเสียงกระทบกัน
ของเหล็กกล้�และเสียงกุบกับของกีบเท้�ม้�คลิเกนก้�วม�อยู่ใกล้ๆพระร�ช�
มือหนึ่งว�งอยู่บนด้�มด�บย�วของตนเหล่�ผู้ม�เยือนมีหน้�ต�บอบช้ำ�อิดโรย
และเปื้อนฝุ่นทว่�ธงที่พวกเข�ถือม�เป็นรูปร�ชสีห์แห่งแลนนิสเตอร์สีทองบน
พื้นสีแดงเข้มมีสองส�มคนสวมผ้�คลุมไหล่สีแดงกับชุดเกร�ะห่วงแบบทห�ร
ของแลนนิสเตอร์แต่อีกหล�ยคนเป็นนักรบอิสระกับนักด�บรับจ้�งสวมชุด
เกร�ะจ�กที่ต่�งๆปะปนกันและพกพ�เหล็กกล้�แหลมคมม�กม�ย...และยังมี
คนอื่นๆอีกพวกคนป่�เถื่อนน่�เกลียดน่�กลัวที่ออกม�จ�กนิท�นสักเรื่องของ
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ย�ยแนนเรื่องน่�กลัวที่แบรนเคยชอบพวกเข�ห่อหุ้มก�ยด้วยหนังสัตว์ข�ดรุ่ง
ริ่งกับชุดหนังเคี่ยวไว้ผมย�วและหนวดเคร�ดูดุดันบ�งคนมีผ้�พันแผลเปื้อน
เลือดค�ดหน้�ผ�กไม่ก็พันรอบมือส่วนคนอื่นๆสูญเสียดวงต�บ้�งหูบ้�ง
หรือไม่ก็นิ้วมือ

ในหมู่คนเหล่�นั้นผู้ที่ขี่ม้�สีแดงตัวสูงบนอ�นสูงประหล�ดที่โยกตัวเข�ไปม�
คือทีเรียนแลนนิสเตอร์น้องช�ยแคระของร�ชินีผู้ที่ใครๆเรียกกันว่�ภูตน้อย
เข�ปล่อยเคร�ย�วปกคลุมใบหน้�หักง้ำ�ของตัวเองจนกระทั่งมันเป็นขนแข็งๆ
รกครึ้มสีดำ�และเหลืองหย�บเหมือนเส้นลวดผ้�คลุมไหล่หนังเง�ทิ้งตัวลงไป
บนแผ่นหลังเป็นขนเฟอร์ล�ยท�งสีดำ�สลับข�วเข�ถือบังเหียนในมือซ้�ยและ
แขนขว�ห้อยอยู่ในผ้�ไหมคล้องแขนสีข�วแต่นอกเหนือจ�กนั้นก็ดูพิกลพิก�ร
เหมือนกับที่ซ�นซ�จำ�ได้ครั้งที่เข�ไปเยือนวินเทอร์เฟลด้วยหน้�ผ�กปูดโปนกับ
ดวงต�ข้�งละสีเข�ยังคงเป็นช�ยผู้อัปลักษณ์ที่สุดเท่�ที่เธอเคยประสบพบเจอ

แต่ทอมมินกระทุ้งเดือยรองเท้�กับม้�ตัวเล็กของเข�และควบตัดข้�มล�นม�
อย่�งรวดเร็วพร้อมกับตะโกนด้วยคว�มยินดีคนป่�เถื่อนหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นช�ย
ตัวโตผู้เดินล�กเท้�และมีขนดกเสียจนใบหน้�แทบจะห�ยไปใต้ดงหนวดเคร�
ช้อนตัวเด็กช�ยขึ้นจ�กอ�นม้�ทั้งชุดเกร�ะและอ�วุธแล้วว�งเข�ลงบนพื้นข้�ง
ผู้เป็นน้�เสียงหัวเร�ะหอบๆของทอมมินดังสะท้อนกำ�แพงเมื่อทีเรียนตีเข�
เบ�ๆที่เกร�ะหลังซ�นซ�ตกใจที่เห็นว่�ทั้งสองคนสูงเท่�กันเมอร์เซลล�วิ่ง
ต�มน้องช�ยม�คนแคระรวบเอวเด็กหญิงยกขึ้นและหมุนเธอเป็นวงกลมขณะ
ที่เด็กหญิงร้องลั่น

เมื่อเข�ว�งเมอร์เซลล�ลงบนพื้นต�มเดิมช�ยตัวเล็กจูบเธอเบ�ๆที่หน้�
ผ�กและเดินโยกตัวตัดสน�มม�ท�งจอฟฟรีย์คนของเข�สองคนต�มติดม�ข้�ง
หลังนักด�บรับจ้�งผู้มีต�ดำ�ผมดำ�ซึ่งเคลื่อนไหวดุจแมวย่องกับเด็กหนุ่มผอม
แห้งที่เบ้�ต�ข้�งหนึ่งว่�งเปล่�ตรงที่ซึ่งควรจะมีดวงต�ทอมมินกับเมอร์เซลล�
เดินต�มพวกเข�ม�

คนแคระคุกเข่�ลงข้�งหนึ่งเบื้องหน้�พระร�ช�“ฝ่�บ�ท”
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“ท่�น”จอฟฟรีย์พูด

“ข้�”ภูตน้อยว่�ต�ม“แม้ว่�ควรจะมีก�รทักท�ยกันอย่�งสุภ�พกว่�นี้
สำ�หรับคนเป็นน้�และผู้มีอ�วุโสกว่�”

“เข�พูดกันว่�ท่�นต�ยไปแล้วนี่”สุนัขล่�เนื้อพูด

ช�ยตัวเล็กมองช�ยตัวโตแวบหนึ่งต�ข้�งหนึ่งของเข�เป็นสีเขียวอีกข้�งเป็น
สีดำ�และทั้งสองข้�งเย็นช�“ข้�กำ�ลังพูดกับพระร�ช�มิใช่กับหม�รับใช้ของ
พระองค์”

“ข้�ดีใจที่ท่�นไม่ต�ย”เจ้�หญิงเมอร์เซลล�พูด

“เร�ใจตรงกันแม่หนูผู้น่�รัก”ทีเรียนหันไปห�ซ�นซ�“ท่�นหญิงข้�เสียใจ
กับก�รสูญเสียของเจ้�ทวยเทพช่�งโหดร้�ยเสียนี่กระไร”

ซ�นซ�คิดห�ถ้อยคำ�ที่จะพูดกับเข�ไม่ออกเข�จะเสียใจกับก�รสูญเสียของ
เธอได้อย่�งไรเข�กำ�ลังเย�ะเย้ยเธอใช่ไหมทวยเทพมิได้โหดร้�ยหรอกจอฟฟรี
ย์ต่�งห�กเล่�

“ข้�เสียใจกับก�รสูญเสียของเจ้�ด้วยจอฟฟรีย์”คนแคระพูด

“ก�รสูญเสียอะไร”

“ร�ชบิด�ของเจ้�ไงล่ะบุรุษดุดันร่�งใหญ่ผู้มีหนวดเคร�ดกดำ�เจ้�จะจำ�เข�
ได้ถ้�พย�ย�มเข�เป็นพระร�ช�ม�ก่อนเจ้�”

“อ๋อเข�น่ะเองใช่มันน่�เศร้�ม�กหมูป่�ฆ่�เข�ต�ย”

“‘พวกเข�’พูดกันเช่นนั้นหรือฝ่�บ�ท”

จอฟฟรีย์นิ่วหน้�ซ�นซ�รู้สึกว่�เธอควรจะพูดอะไรบ�งอย่�งแม่ชีมอร์เดน
เคยบอกเธอว่�อย่�งไรนะชุดเกร�ะของสตรีคือม�รย�ทใช่แล้วเธอสวมชุด
เกร�ะของตนและพูดว่�“ข้�เสียใจที่ท่�นแม่ของข้�จับตัวท่�นไปน�ยข้�”

“ผู้คนม�กม�ยเสียใจกับเรื่องนั้น”ทีเรียนตอบ“และก่อนข้�จะพูดจบใคร
บ�งคนอ�จเสียใจยิ่งกว่�เป็นไหนๆ...แต่ข้�ขอขอบใจเจ้�สำ�หรับคว�มรู้สึกนั้น
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จอฟฟรีย์ข้�จะพบแม่ของเจ้�ได้ที่ไหน”

“น�งอยู่กับสภ�ที่ปรึกษ�ของข้�”พระร�ช�ตอบ“เจมีพี่ช�ยของท่�นรบแพ้
อยู่เรื่อย”เข�มองซ�นซ�ด้วยแววต�โกรธขึ้งร�วกับมันเป็นคว�มผิดของเธอ
“เข�ถูกพวกสต�ร์คจับตัวไปเร�สูญเสียริเวอร์รันและตอนนี้พี่ช�ยโง่ๆของ
เธอกำ�ลังเรียกตัวเองว่�พระร�ช�”

คนแคระยิ้มบิดเบี้ยว“ทุกวันนี้คนทุกประเภทต่�งก็เรียกตัวเองว่�พระร�ช�”

จอฟฟ์ไม่รู้ว่�จะตีคว�มคำ�พูดนั้นอย่�งไรแต่เข�ทำ�หน้�ระแวงและหงุดหงิด
“ใช่เอ�เถอะข้�ดีใจที่ท่�นไม่ต�ยท่�นน้�ท่�นนำ�ของขวัญม�ให้ข้�ในวันครบ
รอบวันตั้งชื่อของข้�หรือเปล่�”

“เอ�ม�สิปัญญ�ของข้�ยังไงล่ะ”

“ข้�ขอเป็นหัวของรอบบ์สต�ร์คดีกว่�”จอฟฟ์พูดพร้อมกับลอบมองซ�น
ซ�“ทอมมินเมอร์เซลล�ม�นี่”

ซ�นดอร์คลิเกนรีรออยู่ข้�งหลังชั่วขณะ“เป็นข้�คงจะระวังลิ้นนั้นของเจ้�
นะเจ้�คนตัวเล็ก”เข�เตือนก่อนจะส�วเท้�ย�วๆต�มหลังน�ยเหนือหัวไป

ซ�นซ�ถูกทิ้งไว้กับคนแคระและเหล่�คนน่�เกลียดน่�กลัวของเข�เธอ
พย�ย�มคิดห�เรื่องอื่นที่น่�จะพูด“ท่�นแขนเจ็บนี่”เธอพูดออกม�จนได้ใน
ที่สุด

“ช�วเหนือของเจ้�คนหนึ่งทุบข้�ด้วยลูกตุ้มหน�มระหว่�งก�รรบที่แม่น้ำ�ง่�ม
เขียวข้�รอดจ�กเข�ม�ได้เพร�ะตกม้�แท้ๆ”รอยยิ้มกว้�งของเข�เปลี่ยนเป็น
บ�งอย่�งที่อ่อนโยนลงขณะที่เข�มองพิจ�รณ�ใบหน้�ของเธอ“คว�มทุกข์โศก
เรื่องลอร์ดบิด�ของเจ้�ใช่ไหมที่ทำ�ให้เจ้�เศร้�นัก”

“ท่�นพ่อของข้�เป็นคนทรยศ”ซ�นซ�พูดทันที“พี่ช�ยกับท่�นแม่ของข้�ก็
เป็นคนทรยศเหมือนกัน”เธอได้เรียนรู้ก�รตอบสนองเช่นนั้นอย่�งรวดเร็ว“ข้�
จงรักภักดีต่อจอฟฟรีย์ผู้เป็นที่รักของข้�”

“ไม่ต้องสงสัยเลยจงรักภักดีแบบกว�งที่อยู่ในดงหม�ป่�ไงล่ะ”
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“ร�ชสีห์”เธอกระซิบโดยไม่ต้องคิดแล้วเหลือบมองไปรอบๆอย่�งตื่นกลัว
แต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะได้ยิน

แลนนิสเตอร์ยื่นมือออกม�จับมือของเธอบีบ“ข้�เป็นเพียงสิงโตตัวเล็กๆ
แม่หนูและข้�ขอส�บ�นข้�จะไม่ขม้ำ�เจ้�”เข�โค้งให้และพูดว่�“แต่ตอนนี้ข้�
ต้องขอตัวข้�มีธุระด่วนกับร�ชินีและสภ�ที่ปรึกษ�”

ซ�นซ�มองเข�เดินจ�กไปร่�งก�ยของเข�โยกอย่�งหนักหน่วงจ�กข้�งหนึ่ง
ไปอีกข้�งพร้อมกับทุกย่�งก้�วเหมือนบ�งสิ่งที่พิกลพิก�รเข�พูดจ�อ่อนโยน
กว่�จอฟฟรีย์เธอคิดแต่ร�ชินีก็พูดกับข้�อย่�งอ่อนโยนเหมือนกันเข�ยังคงเป็น
แลนนิสเตอร์เป็นน้องช�ยของน�งและน้�ของจอฟฟ์มิใช่มิตรเธอเคยรักเจ้�
ช�ยจอฟฟรีย์หมดหัวใจเคยชื่นชมและไว้ว�งใจร�ชินีม�รด�ของเข�ทั้งสอง
ตอบแทนคว�มรักและคว�มไว้ว�งใจนั้นด้วยศีรษะของบิด�เธอซ�นซ�จะไม่มี
วันทำ�ผิดเช่นนั้นซ้ำ�สองเป็นอันข�ด




