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บทนำา

“มังกรน่ะ”มอลแลนเดอร์พูดเข�คว้�แอ๊ปเปิ้ลเหี่ยวๆลูกหนึ่งจ�กพื้นขึ้นม�

โยนเล่นสลับมือไปม�

“ขว้�งแอ๊ปเปิ้ลไปเลย”อัลเลอรัสเจ้�สฟิงซ์ยุเข�ดึงลูกธนูดอกหนึ่งออกจ�ก

แล่งม�พ�ดกับส�ยธนู

“ข้�อย�กเห็นมังกรจัง”รูนอ�ยุน้อยกว่�ทุกคนเข�เป็นเด็กช�ยร่�งป้อมที่อีก

สองปีถึงจะเป็นหนุ่ม“อย�กเห็นม�กๆเลยละ”

และข้�ก็อย�กนอนในอ้อมกอดของโรซีย์เพตนึกเข�นั่งขยับตัวกระสับ

กระส่�ยอยู่บนม้�ย�วพอถึงพรุ่งนี้เด็กส�วน่�จะเป็นของเข�แล้วข้�จะพ�น�ง

ไปให้ไกลจ�กโอลด์ท�วน์ข้�มทะเลแคบนี่ไปยังเมืองอิสระสักเมืองที่นั่นจะไม่มี

เมสเตอร์ไม่มีใครม�ดุว่�เข�

เข�ได้ยินเสียงหัวเร�ะของเอ็มม�ดังลอดออกม�จ�กหน้�ต่�งที่ปิดบ�นเกล็ด

เหนือศีรษะเข�ผส�นกับเสียงทุ้มลึกกว่�ของบุรุษที่น�งกำ�ลังให้คว�มสำ�ร�ญ

เอ็มม�เป็นหญิงรับใช้อ�ยุม�กที่สุดในเรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับเหยือกเหล้�

อ�ยุน�งอย่�งน้อยก็สี่สิบปีแต่ยังน่�ดูในแบบส�วเจ้�เนื้อโรซีย์เป็นลูกส�ววัย

สิบห้�ของน�งที่กำ�ลังแรกแย้มเอ็มม�ตั้งกฎเหล็กไว้ว่�พรหมจ�รีของโรซีย์ต้อง

มีค่�เท่�กับหนึ่งเหรียญมังกรทองแต่เพตเก็บหอมรอมริบม�ได้แค่เก้�เหรียญ

กว�งเงินและด�วทองแดงกับเศษสต�งค์อีกหนึ่งกระปุกซึ่งคงไม่ช่วยให้เข�

สมหวังสักเท่�ไหร่โอก�สที่เข�จะฟักไข่ออกม�เป็นมังกรจริงๆน่�จะมีม�กกว่�

ก�รเก็บออมให้ม�กพอที่จะได้เหรียญมังกรทองสักอันเสียอีก
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“เจ้�เกิดม�ช้�เกินไปที่จะเห็นมังกรเจ้�หนุ่ม”อ�ร์เมนผู้ช่วยบอกรูนอ�ร์เมน

คล้องเชือกหนังไว้ที่คอร้อยด้วยห่วงที่ทำ�จ�กดีบุกผสมตะกั่วดีบุกตะกั่วและ

ทองแดงเข�ก็เหมือนกับผู้ช่วยส่วนใหญ่ที่ดูจะเชื่อว่�พวกเด็กฝึกหัดมีหัวเทอร์นิ

ปงอกขึ้นม�จ�กบ่�แทนศีรษะ“ตัวสุดท้�ยต�ยไปในสมัยของพระร�ช�เอกอนที่

ส�มโน่น”

“มังกรตัวสุดท้�ยในเวสเทอรอสนะ”มอลแลนเดอร์ยืนกร�น

“ขว้�งแอ๊ปเปิ้ลไปสิ”อัลเลอรัสคะยั้นคะยออีกเข�เป็นเด็กหนุ่มหน้�ต�ดีเป็น

สฟิงซ์ของพวกเข�ที่บรรด�หญิงรับใช้ทุกคนพ�กันหลงใหลแม้แต่โรซีย์เองบ�ง

ครั้งก็ยังแตะแขนเข�เวล�ที่เธอนำ�เหล้�องุ่นม�ให้จนเพตต้องกัดฟันและทำ�เป็น

มองไม่เห็น

“มังกรตัวสุดท้�ยในเวสเทอรอสเป็นมังกรตัวสุดท้�ยจริงๆ”อ�ร์เมนพูด

อย่�งดื้อดึง“ใครๆก็รู้”

“แอ๊ปเปิ้ล”อัลเลอรัสพูด“ถ้�เจ้�ไม่คิดจะกินมันน่ะนะ”

“เอ้�”มอลแลนเดอร์ล�กเท้�ปุกของเข�กระโดดไปข้�งหน้�เล็กน้อยหมุน

ตัวแล้วขว้�งแอ๊ปเปิ้ลไปท�งด้�นข้�งสู่หมอกที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือแม่น้ำ�เหล้�

องุ่นน้ำ�ผึ้งถ้�ไม่ใช่เพร�ะเท้�เข�คงได้เป็นอัศวินเหมือนบิด�เข�มีพละกำ�ลัง

สำ�หรับก�รเป็นอัศวินอยู่ในท่อนแขนหน�และไหล่กว้�งแอ๊ปเปิ้ลลอยละลิ่วไป

ไกลอย่�งรวดเร็ว...

...แต่ไม่เร็วเท่�ลูกธนูที่พุ่งหวือต�มมันไปลูกธนูนี้ทำ�จ�กไม้สีทองย�วหนึ่งหล�

ประดับด้วยขนนกสีแดงสดใสเพตมองไม่เห็นลูกธนูเจ�ะเข้�ไปในแอ๊ปเปิ้ลแต่

เข�ได้ยินเสียงดังฉึกเบ�ๆสะท้อนข้�มแม่น้ำ�กลับม�ต�มม�ด้วยเสียงน้ำ�แตก

กระจ�ย

มอลแลนเดอร์ผิวป�กออกม�“ทะลุแกนเลยแจ๋ว”
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แต่แจ๋วไม่ได้ครึ่งของโรซีย์หรอกเพตรักดวงต�สีน้ำ�ต�ลออกเหลืองของน�ง

หน้�อกที่กำ�ลังตูมตั้งรอยยิ้มที่น�งมอบให้ทุกครั้งที่เห็นเข�เข�รักรอยลักยิ้มบน

แก้มของน�งบ�งครั้งน�งเดินเท้�เปล่�ขณะนำ�เหล้�ย�อ�ห�รม�ให้เพื่อสัมผัส

กับพื้นหญ้�ใต้ฝ่�เท้�เข�รักที่น�งทำ�เช่นนั้นด้วยรักกลิ่นสะอ�ดสดชื่นของน�ง

รักปอยผมที่ม้วนงออยู่หลังใบหูรักแม้กระทั่งนิ้วเท้�ของน�งคืนหนึ่งน�งให้เข�

นวดและเล่นกับเท้�ของน�งและเข�ก็แต่งเรื่องตลกสำ�หรับนิ้วเท้�แต่ละนิ้วเพื่อ

ให้น�งหัวเร�ะคิกคักชอบใจ

บ�งทีถ้�เข�อยู่ท�งฟ�กนี้ของทะเลแคบต่อไปอ�จจะดีกว่�เข�อ�จเอ�

เหรียญที่เก็บไว้ไปซื้อล�สักตัวจะได้ผลัดกันขี่กับโรซีย์ย�มท่องไปทั่วเวสเทอรอส

เอโบรสอ�จคิดว่�เข�ไม่สมควรจะได้เหรียญเงินแต่เพตรู้วิธีจัดกระดูกและใช้

ปลิงดูดเลือดรักษ�ไข้พวกช�วบ้�นจะขอบคุณเข�สำ�หรับคว�มช่วยเหลือและ

ถ้�เข�เรียนรู้วิธีตัดผมกับโกนหนวดเคร�ด้วยเข�อ�จเป็นช่�งตัดผมด้วยก็ได้นั่น

น่�จะพอนะเข�บอกตัวเองตร�บใดที่ข้�มีโรซีย์อยู่ด้วยโรซีย์เป็นสิ่งเดียวใน

โลกที่เข�ปร�รถน�

เข�ไม่ได้คิดอย่�งนี้ม�ตลอดหรอกครั้งหนึ่งเข�เคยฝันว่�อย�กเป็นเมสเตอร์

อยู่ในปร�ส�ททำ�ง�นรับใช้ท่�นลอร์ดมือเติบสักคนผู้ที่จะยกย่องสติปัญญ�

ของเข�และตกร�งวัลด้วยม้�สีข�วตัวง�มสักตัวเพื่อตอบแทนก�รรับใช้ของเข�

เข�จะมีสง่�ร�ศีสักเพียงไหนขณะขี่ม้�แย้มยิ้มลงม�ทักท�ยช�วบ้�นย�มผ่�น

พบพวกเข�ต�มท้องถนน...

คืนหนึ่งในห้องโถงกล�งของเรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับเหยือกเหล้�หลัง

จ�กดื่มน้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงน่�กลัวเป็นเหยือกที่สองเพตก็คุยโอ่ว่�เข�จะไม่

มีวันเป็นเด็กฝึกหัดไปตลอดแน่“จริงที่สุด”ลีโอผู้เกียจคร้�นตะโกน“เจ้�จะ

กล�ยเป็นอดีตเด็กฝึกหัดที่เลี้ยงหมูไง”

เพตดื่มเหล้�ที่เหลือในเหยือกจนเกลี้ยงเช้�นี้เฉลียงของป�กก�ขนนกกับ
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เหยือกเหล้�ที่ได้แสงสว่�งจ�กคบไฟดูร�วกับเก�ะแห่งแสงท่�มกล�งทะเล

หมอกไกลออกไปท�งป�กแม่น้ำ�ไฟสัญญ�ณของไฮท�วเวอร์ล่องลอยอยู่ใน

คว�มชื้นของย�มร�ตรีเหมือนดวงจันทร์สีส้มมัวๆแต่แสงนั้นแทบไม่ได้ทำ�ให้

เข�อ�รมณ์ดีขึ้นเลย

ป่�นนี้นักแล่นแร่แปรธ�ตุน่�จะม�ถึงแล้วนี่เป็นเรื่องล้อเล่นกันอย่�งร้�ยก�จ

หรือเกิดอะไรขึ้นกับบุรุษผู้นั้นหรือเปล่�นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โชคหันหลังให้เพต

ครั้งหนึ่งเข�เคยถือว่�ตนโชคดีที่ได้รับเลือกให้ช่วยอ�ร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟผู้ชร�

เลี้ยงนกเรเวนโดยไม่เคยค�ดฝันว่�ไม่น�นเข�ต้องทำ�หน้�ที่นำ�อ�ห�รม�ให้ช�ย

ชร�กว�ดห้องพักและแต่งตัวให้เข�ทุกเช้�ด้วยทุกคนบอกว่�วัลเกรฟลืมวิช�

ศิลปะก�รเลี้ยงนกเรเวนม�กกว่�ที่เมสเตอร์ส่วนใหญ่เคยรู้ด้วยซ้ำ�เพตจึงคิดว่�

อย่�งน้อยที่สุดเข�คงพอมีหวังจะได้ห่วงเหล็กสีดำ�แต่แล้วกลับพบว่�วัลเกรฟ

ไม่อ�จให้เข�ได้สักอันที่ช�ยชร�ผู้นี้ยังคงเป็นอ�ร์ชเมสเตอร์อยู่ได้ก็ด้วยคว�ม

เมตต�สงเคร�ะห์ของผู้อื่นเท่�นั้นแม้สมัยหนึ่งวัลเกรฟจะเป็นเมสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่

แต่บัดนี้เสื้อคลุมของเข�มีไว้ปกปิดชุดชั้นในที่เปรอะเปื้อนสกปรกอยู่เกือบตลอด

เวล�และเมื่อครึ่งปีที่ผ่�นม�ผู้ช่วยบ�งคนพบเข�ร้องไห้อยู่ในห้องสมุดเพร�ะ

ห�ท�งกลับห้องพักไม่ได้เมสเตอร์กอร์มอนม�นั่งอยู่ใต้หน้�ก�กเหล็กแทนวัลเก

รฟแล้วกอร์มอนคนเดียวกับที่เคยกล่�วห�ว่�เพตเป็นขโมยนั่นแหละ

นกไนติงเกลเริ่มขับข�นอยู่บนต้นแอ๊ปเปิ้ลริมน้ำ�เสียงที่ไพเร�ะเสน�ะโสตนี้

เป็นช่วงผ่อนพักที่น่�ยินดียิ่งจ�กเสียงกรีดร้องแหบห้�วดังแคว้กๆไม่หยุด

หย่อนของนกเรเวนที่เข�ดูแลม�ทั้งวันพวกนกเรเวนข�วรู้จักชื่อเข�ด้วยเมื่อ

ใดก็ต�มที่เห็นเข�พวกมันจะกระซิบกระซ�บบอกกัน“เพตเพตเพต”จนเข�

อย�กจะแผดร้องให้ลั่นเจ้�นกสีข�วตัวใหญ่พวกนี้เป็นคว�มภูมิใจของอ�ร์ชเม

สเตอร์วัลเกรฟเข�ต้องก�รให้พวกมันกินเข�เมื่อเข�ต�ยแต่เพตสงสัยอยู่คร�ม

ครันว่�พวกมันตั้งใจจะกินเข�ด้วย

บ�งทีอ�จเป็นเพร�ะฤทธิ์น้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่�กลัวนั่นกระมัง-อัน
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ที่จริงเข�ไม่ได้ม�ที่นี่เพื่อจะดื่มแต่เพร�ะอัลเลอรัสซื้อเหล้�เลี้ยงฉลองห่วง

ทองแดงของเข�และคว�มรู้สึกผิดก็ทำ�ให้เข�คอแห้ง--แต่เสียงของนกไนติง

เกลนั่นแทบจะฟังร�วกับมันกำ�ลังร้องเสียงสั่นรัวว่�เหล็กเป็นทองเหล็กเป็น

ทองเหล็กเป็นทองซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพร�ะนั่นคือสิ่งที่ช�ยแปลกหน้�พูดใน

คืนที่โรซีย์พ�ทั้งสองม�พบกัน“ท่�นเป็นใคร”เพตถ�มช�ยคนนั้นตอบว่�“นัก

เล่นแร่แปรธ�ตุข้�เปลี่ยนเหล็กให้เป็นทองได้”และในมือเข�ก็มีเหรียญเต้นไป

ม�อยู่บนข้อนิ้วเป็นทองคำ�สีเหลืองอ่อนส่งประก�ยอยู่ในแสงเทียนด้�นหนึ่งมี

รูปมังกรส�มหัวอีกด้�นหนึ่งเป็นรูปเศียรของพระร�ช�องค์หนึ่งที่ต�ยไปแล้ว

เหล็กเป็นทองเพตจำ�ได้ดีเจ้�จะไม่มีท�งได้กำ�ไรไปกว่�นี้อีกแล้วเจ้�อย�กได้

น�งไหมล่ะเจ้�รักน�งไม่ใช่หรือ“ข้�ไม่ใช่ขโมย”เข�บอกกับช�ยที่เรียกตัวเอง

ว่�นักเล่นแร่แปรธ�ตุ“ข้�เป็นเด็กฝึกหัดที่ซิต�เดล”นักเล่นแร่แปรธ�ตุค้อม

ศีรษะลงพูดว่�“ถ้�เจ้�อย�กคิดทบทวนดูใหม่ข้�จะกลับม�ที่นี่หลังจ�กนี้ส�ม

วันพร้อมกับมังกรของข้�”

ส�มวันผ่�นไปเพตกลับไปที่เรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับเหยือกเหล้�ยัง

คงไม่แน่ใจว่�เข�เป็นอะไรแต่แทนที่จะพบนักเล่นแร่แปรธ�ตุคนนั้นเข�กลับ

พบมอลแลนเดอร์,อ�ร์เมนและสฟิงซ์โดยมีรูนร่วมขบวนม�ด้วยมันคงจะน่�

สงสัยถ้�เข�ไม่เข้�ไปร่วมวงด้วย

เรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับเหยือกเหล้�ไม่เคยปิดเป็นเวล�หกร้อยปีม�

แล้วที่มันตั้งอยู่บนเก�ะของมันในแม่น้ำ�เหล้�องุ่นน้ำ�ผึ้งและไม่เคยเลยสักครั้ง

ที่จะปิดประตูหยุดทำ�ก�รค้�แม้อ�ค�รสูงที่สร้�งด้วยไม้หลังนี้จะเอียงกระเท่เร่

ไปท�งทิศใต้เหมือนพวกเด็กฝึกหัดที่บ�งครั้งยืนเอียงกระเท่เร่หลังดื่มไปเหยือก

หนึ่งแต่เพตก็ค�ดว่�เรือนพักแรมแห่งนี้จะยังยืนหยัดอยู่ต่อไปอีกหกร้อยปีเพื่อ

ข�ยเหล้�องุ่นเหล้�เอลและน้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่�กลัวให้กับพวกกะล�สี

เรือแม่น้ำ�กะล�สีเรือทะเลช่�งตีเหล็กนักขับลำ�นำ�นักบวชเจ้�ช�ยเด็กฝึกหัด

และผู้ช่วยของซิต�เดล
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“โอลด์ท�วน์ไม่ใช่โลกทั้งใบ”มอลแลนเดอร์ประก�ศด้วยเสียงดังเกินเหตุเข�

เป็นบุตรช�ยของอัศวินคนหนึ่งและขี้เม�เท่�ที่ใครคนหนึ่งจะเม�ได้เข�เม�

เกือบทุกคืนตั้งแต่มีคนม�แจ้งข่�วว่�บิด�ของเข�เสียชีวิตที่แม่น้ำ�ทมิฬแม้ในโอ

ลด์ท�วน์ซึ่งอยู่ห่�งไกลจ�กก�รสู้รบและปลอดภัยอยู่หลังกำ�แพงเมืองสงคร�ม

ห้�พระร�ช�ก็ยังส่งผลกระทบต่อทุกคน...แม้อ�ร์ชเมสเตอร์เบเนดิกต์จะยืน

กร�นว่�ไม่เคยมีสงคร�มห้�พระร�ช�เนื่องจ�กเรนลีบ�ร�เธียนถูกสังห�ร

ก่อนที่เบลอนเกรย์จอยจะตั้งตนเป็นพระร�ช�ก็ต�ม

“พ่อข้�พูดเสมอว่�โลกกว้�งใหญ่กว่�ปร�ส�ทของท่�นลอร์ดไม่ว่�คนไหน”มอ

ลแลนเดอร์พูดต่อ“มังกรต้องเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดในบรรด�สิ่งที่คนเร�จะเจอที่

ก�ร์ธอัสช�ยและยิติเรื่องเล่�พวกนั้นของกะล�สี...”

“...ก็เป็นแค่เรื่องเล่�ของพวกกะล�สี”อ�ร์เมนขัดขึ้น“พวกกะล�สีน่ะมอล

แลนเดอร์ที่รักของข้�เอ๋ยถ้�เจ้�กลับไปที่ท่�เทียบเรือข้�พนันได้เลยว่�เจ้�จะ

ต้องเจอพวกกะล�สีที่เล่�เรื่องน�งเงือกที่พวกเข�นอนด้วยหรือเล่�ว่�ไปอยู่ใน

ท้องปล�ม�หนึ่งปีอย่�งไรบ้�ง”

“แล้วเจ้�รู้ได้อย่�งไรเล่�ว่�พวกนั้นไม่ได้อยู่จริง”มอลแลนเดอร์ย่ำ�สวบๆลุย

หญ้�มองห�แอ๊ปเปิ้ลอีก“เจ้�ต้องลงไปอยู่ในท้องปล�เสียเองจึงจะส�บ�นได้ว่�

พวกนั้นไม่เคยไปอยู่จริงถ้�กะล�สีคนเดียวเล่�เรื่องละก็ใช่เร�อ�จหัวเร�ะเย�ะ

ใส่แต่ถ้�กะล�สีจ�กเรือสี่ลำ�เล่�เรื่องเดียวกันด้วยสี่ภ�ษ�ละก็...”

“เรื่องที่เล่�ไม่ตรงกัน”อ�ร์เมนยืนกร�น“มังกรในอัสช�ยบ้�งละมังกรใน

ก�ร์ธมังกรในมีรีนมังกรดอธร�กีและยังมังกรที่ช่วยปล่อยพวกท�สอีก...แต่ละ

คนเล่�เรื่องไม่ตรงกับที่คนก่อนหน้�เล่�เลย”

“ก็แค่ร�ยละเอียดเท่�นั้น”เวล�ดื่มมอลแลนเดอร์จะดื้อรั้นกว่�ปกติและแม้

ย�มไม่เม�เข�ก็ไม่ฟังใครอยู่แล้ว“ทุกคนล้วนพูดถึงมังกรและร�ชินีส�วแสน

สวย”
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มังกรตัวเดียวที่เพตสนใจคือตัวที่ทำ�ด้วยทองคำ�สีเหลืองอร่�มเข�นึกสงสัยว่�

เกิดอะไรขึ้นกับนักเล่นแร่แปรธ�ตุคนนั้นวันที่ส�มเข�ว่�เข�จะม�ที่นี่

“มีแอ๊ปเปิ้ลอีกลูกตรงเท้�เจ้�แน่ะ”อัลเลอรัสร้องบอกมอลแลนเดอร์“และข้�

ยังมีลูกธนูเหลืออยู่อีกสองดอกในแล่ง”

“ช่�งหัวแล่งธนูของเจ้�สิ”มอลแลนเดอร์ก้มลงคว้�ผลไม้ที่ถูกลมพัดร่วง“ลูก

นี้มีแต่หนอน”เข�บ่นแต่ก็ขว้�งมันออกไปลูกธนูไปทันแอ๊ปเปิ้ลขณะที่มันเริ่ม

ตกลงม�และเฉือนมันฉับออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งตกลงบนหลังค�หอคอยเล็ก

แล้วร่วงลงบนหลังค�ที่ต่ำ�ลงม�กระดอนต่อไปอีกและหล่นลงม�ห่�งจ�กอ�ร์

เมนเพียงฟุตเดียว“ถ้�พวกเจ้�ตัดหนอนออกเป็นสองส่วนพวกเจ้�จะได้หนอน

สองตัว”ผู้ช่วยบอก

“ถ้�เป็นอย่�งนั้นกับแอ๊ปเปิ้ลด้วยก็จะไม่มีใครต้องหิวแล้ว”อัลเลอรัสพูด

พร้อมด้วยรอยยิ้มน้อยๆต�มปกติของเข�สฟิงซ์มักยิ้มอยู่ตลอดเวล�ร�วกับ

เข�รู้เรื่องตลกร้�ยที่เป็นคว�มลับบ�งอย่�งรอยยิ้มแบบนั้นทำ�ให้เข�ดูชั่วร้�ยเข้�

กันได้ดีกับค�งแหลมปอยผมแหลมกล�งหน้�ผ�กและลอนผมหยักหน�ที่ตัด

สั้นและดำ�เป็นมัน

อัลเลอรัสน่�จะได้เป็นเมสเตอร์เข�ม�อยู่ที่ซิต�เดลได้เพียงปีเดียวแต่หลอม

ห่วงโลหะสำ�หรับส�ยโซ่ของเมสเตอร์ได้ส�มห่วงแล้วอ�ร์เมนอ�จทำ�ได้ม�กกว่�

แต่กว่�จะได้แต่ละห่วงเข�ต้องใช้เวล�ถึงหนึ่งปีถึงกระนั้นเข�ก็คงจะได้เป็นเม

สเตอร์เช่นกันรูนกับมอลแลนเดอร์ยังเป็นเด็กฝึกหัดหน้�ใหม่อยู่แต่รูนยังเด็ก

ม�กส่วนมอลแลนเดอร์ก็ชอบดื่มม�กกว่�อ่�นตำ�ร�

แต่เพตนั้น...

เข�อยู่ที่ซิต�เดลม�ห้�ปีแล้วม�ถึงตั้งแต่อ�ยุไม่เกินสิบส�มแต่เข�ก็ยังคง

อ่อนหัดเหมือนวันแรกที่ม�จ�กแดนตะวันตกมีอยู่สองครั้งที่เข�เชื่อว่�ตนพร้อม

ครั้งแรกเข�ไปยืนต่อหน้�อ�ร์ชเมสเตอร์ว�เอลลีนเพื่อแสดงคว�มรู้เรื่องท้องฟ้�
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แต่กลับได้เรียนรู้ว่�เหตุใดว�เอลลีนน้ำ�ส้มส�ยชูจึงได้ฉ�ย�เช่นนั้นเพตใช้เวล�

สองปีกว่�จะรวบรวมคว�มกล้�ไปลองอีกครั้งคร�วนี้เข�ไปห�อ�ร์ชเมสเตอร์เอ

โบรสชร�ผู้อ�รีผู้เป็นที่รู้กันว่�มีน้ำ�เสียงอ่อนโยนและมือที่อ่อนนุ่มแต่ก�รทอด

ถอนใจของเอโบรสก็ปร�กฏว่�น่�เจ็บปวดพอๆกับคำ�พูดเจ็บแสบของว�เอลลี

น

“แอ๊ปเปิ้ลลูกสุดท้�ยแล้ว”อัลเลอรัสสัญญ�“แล้วข้�จะบอกพวกเจ้�ว่�ข้�

สงสัยอะไรเรื่องมังกรพวกนี้”

“เจ้�จะรู้อะไรที่ข้�ไม่รู้ได้ยังไงกัน”มอลแลนเดอร์บ่นงึมงำ�เข�เห็นแอ๊ปเปิ้ล

ลูกหนึ่งบนกิ่งจึงกระโดดขึ้นไปเด็ดแล้วขว้�งออกไปอัลเลอรัสน้�วส�ยธนูม�

ข้�งหลังจนถึงใบหูหันร่�งอย่�งสวยง�มต�มเป้�ที่ลอยลิ่วแล้วปล่อยลูกธนูออก

ไปพอดีกับที่แอ๊ปเปิ้ลเริ่มตกลงม�

“เจ้�ยิงครั้งสุดท้�ยพล�ดเสมอเลยนะ”รูนพูด

แอ๊ปเปิ้ลตกลงในแม่น้ำ�ดังโครมโดยไม่ถูกลูกศรแตะต้อง

“เห็นไหมล่ะ”รูนว่�

“วันไหนที่เจ้�ทำ�ได้หมดวันนั้นเจ้�จะไม่ก้�วหน้�อีกต่อไป”อัลเลอรัสปลด

ธนูย�วออกจ�กบ่�แล้วเก็บไว้ในซองหนังธนูนี้สลักจ�กไม้หัวใจทองเป็นไม้ห�

ย�กและมีชื่อในตำ�น�นจ�กหมู่เก�ะฤดูร้อนครั้งหนึ่งเพตเคยลองงอมันแต่ไม่

สำ�เร็จสฟิงซ์ดูตัวเล็กบอบบ�งแต่แขนผอมๆนั่นมีพละกำ�ลังมิใช่น้อยเพตนึก

ขณะที่อัลเลอรัสเหวี่ยงข�ข้�งหนึ่งข้�มม้�นั่งม�เอื้อมหยิบจอกเหล้�องุ่นของเข�

“มังกรมีส�มหัว”เข�ประก�ศด้วยเสียงเบ�ย�นค�งแบบช�วดอร์น

“นั่นเป็นปริศน�คำ�ท�ยหรือ”รูนอย�กรู้“ในนิท�นพวกสฟิงซ์มักชอบพูด

เป็นปริศน�เสมอ”

“ไม่ใช่ปริศน�”อัลเลอรัสจิบเหล้�องุ่นของเข�ส่วนคนอื่นๆซดน้ำ�แอ๊ปเปิ้ล
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หมักที่แรงจนน่�กลัวที่เป็นของขึ้นชื่อของเรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับเหยือก

เหล้�แต่อัลเลอรัสชอบเหล้�องุ่นหว�นรสแปลกซึ่งม�จ�กเมืองแม่ของเข�ม�ก

กว่�แม้ว่�ในโอลด์ท�วน์เหล้�องุ่นที่ว่�นี้จะไม่ใช่ของถูกก็ต�ม

ลีโอผู้เกียจคร้�นเป็นคนตั้งฉ�ย�ให้อัลเลอรัสว่�“สฟิงซ์”สฟิงซ์มีส่วน

ประกอบของโน่นนิดนั่นหน่อยคือมีใบหน้�เป็นมนุษย์มีร่�งเป็นสิงห์มีปีกเป็น

เหยี่ยวอัลเลอรัสก็เช่นกันพ่อเข�เป็นช�วดอร์นแม่เป็นช�วเก�ะฤดูร้อนผิวดำ�

ผิวของอัลเลอรัสเองก็คล้ำ�เข้มดุจไม้สักและเข�ยังมีต�สีนิลเหมือนรูปสลักสฟิงซ์

หินอ่อนสีเขียวที่ตั้งขน�บอยู่สองข้�งประตูใหญ่ของซิต�เดลด้วย

“ไม่เคยมีมังกรตัวไหนมีส�มหัวยกเว้นที่อยู่บนโล่กับธง”อ�ร์เมนผู้ช่วยพูด

หนักแน่น“นั่นเป็นก�รตกแต่งเพื่อทำ�ตร�ประจำ�ตระกูลเท่�นั้นนอกจ�กนั้น

พวกท�ร์แกเรียนก็ต�ยหมดแล้วด้วย”

“ไม่หมดหรอก”อัลเลอรัสว่�“ร�ช�ย�จกมีน้องส�วคนหนึ่ง”

“ข้�คิดว่�หัวของเธอถูกฟ�ดกับกำ�แพงแหลกไปแล้ว”รูนพูด

“ไม่ใช่”อัลเลอรัสบอก“แต่เป็นเอกอนลูกช�ยตัวน้อยของเจ้�ช�ยเรก�ร์ที่

ถูกทห�รห�ญของร�ชสีห์แห่งแลนนิสเตอร์จับหัวฟ�ดกับกำ�แพงเร�กำ�ลังพูดถึง

น้องส�วของเรก�ร์ซึ่งเกิดที่ดร�ก้อนสโตนก่อนที่นั่นจะแตกคนที่ชื่อเดเเนริส”

“ธิด�ว�ยุตอนนี้ข้�จำ�เธอได้แล้ว”มอลแลนเดอร์ชูเหยือกของเข�ขึ้นสูงทำ�

เอ�น้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักที่เหลืออยู่กระฉอกหก“ดื่มให้เธอ!”เข�กลืนเข้�ไปอึกใหญ่

กระแทกเหยือกเปล่�ลงบนโต๊ะเรอแล้วเอ�หลังมือเช็ดป�ก“โรซีย์ไปไหนนี่

ร�ชินีผู้ชอบธรรมของเร�สมควรจะได้ดื่มน้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักอีกรอบใช่ไหมเพื่อน”

อ�ร์เมนผู้ช่วยทำ�หน้�ตื่น“พูดเบ�ๆหน่อยเจ้�โง่เจ้�ไม่ควรแม้แต่จะพูดเล่น

เกี่ยวกับเรื่องพรรค์นี้เจ้�ไม่มีท�งรู้หรอกว่�ใครอ�จฟังเร�อยู่แมงมุมมีหูอยู่ทุก

หนแห่ง”
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“โอ๊ยอย่�ต�ข�วไปหน่อยเลยอ�ร์เมนข้�กำ�ลังเสนอให้ดื่มไม่ใช่คิดกบฏสัก

หน่อย”

เพตได้ยินเสียงหัวเร�ะหึหึแล้วเสียงเบ�ๆแต่เจ้�เล่ห์เสียงหนึ่งก็ดังม�จ�ก

ข้�งหลังเข�“ข้�รู้อยู่ตลอดเวล�แล้วละว่�เจ้�เป็นกบฏเจ้�กบกระโดด”ลีโอ

ผู้เกียจคร้�นนั่งคุดคู้อยู่ตรงเชิงสะพ�นไม้พ�ดเก่�ๆสวมชุดผ้�แพรล�ยท�ง

สีเขียวกับทองเสื้อคลุมไหมสีดำ�ตัวสั้นไม่มีแขนกลัดอยู่ที่บ่�ด้วยกุหล�บหยก

เหล้�องุ่นที่เข�ทำ�หกใส่ด้�นหน้�ของเสื้อนั้นมีสีแดงจัดเมื่อดูจ�กสีของรอยเปื้อน

ผมสีบลอนด์เท�ปอยหนึ่งตกลงม�ปิดต�ข้�งหนึ่ง

มอลแลนเดอร์ฉุนโกรธขึ้นม�เมื่อเห็นเข�“ไอ้โสโครกไปให้พ้นที่นี่ไม่มีใคร

ต้อนรับเจ้�”อัลเลอรัสจับแขนเข�เพื่อให้สงบสติอ�รมณ์ในขณะที่อ�ร์เมน

ขมวดคิ้ว“ลีโอให้ต�ยสิข้�เข้�ใจว่�เจ้�ยังต้องถูกกักบริเวณอยู่ในซิต�เดล...”

“...อีกส�มวัน”ลีโอผู้เกียจคร้�นยักไหล่“เพเรสตันบอกว่�โลกมีอ�ยุสี่หมื่นปี

มอลลอสบอกว่�ห้�แสนปีแล้วจะเอ�อะไรกับแค่ส�มวันข้�ขอถ�มเจ้�หน่อย”

แม้จะมีโต๊ะว่�งบนเฉลียงอีกกว่�สิบตัวแต่ลีโอกลับนั่งลงที่โต๊ะของพวกเข�“ซื้อ

เหล้�ทองจ�กอ�ร์เบอร์เลี้ยงข้�สักจอกสิกบกระโดดแล้วบ�งทีข้�จะไม่บอกพ่อ

ข้�เรื่องเจ้�ดื่มอวยพรเบี้ยที่โรงหม�กรุกอันตร�ยมันไม่เข้�ข้�งข้�และข้�ยังเสีย

กว�งเหรียญสุดท้�ยแลกกับอ�ห�รเย็นด้วยมีลูกหมูในซอสพลัมยัดไส้เก�ลัด

กับเห็ดทรัฟเฟิลข�วคนเร�ต้องกินแล้วพวกเจ้�ล่ะกินอะไร”

“แกะ”มอลแลนเดอร์พูดอุบอิบน้ำ�เสียงไม่ชอบใจเอ�เสียเลย“สะโพกแกะ

ต้มเร�แบ่งกันกิน”

“ข้�แน่ใจว่�มันต้องทำ�ให้พวกเจ้�อิ่ม”ลีโอหันไปห�อัลเลอรัส“ลูกช�ยของ

ท่�นลอร์ดควรใจกว้�งนะสฟิงซ์ข้�เข้�ใจว่�เจ้�ได้ห่วงทองแดงแล้วข้�จะดื่ม

ฉลองให้”

อัลเลอรัสยิ้มตอบลีโอ“ข้�ซื้อให้แต่กับเพื่อนเท่�นั้นและข้�ก็ไม่ใช่ลูกช�ย
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ท่�นลอร์ดด้วยเรื่องนี้ข้�เคยบอกเจ้�แล้วแม่ข้�เป็นคนค้�ข�ย”

ดวงต�ของลีโอเป็นสีน้ำ�ต�ลอ่อนเป็นประก�ยด้วยฤทธิ์เหล้�องุ่นและคว�ม

มุ่งร้�ย“แม่เจ้�เป็นลิงจ�กหมู่เก�ะฤดูร้อนพวกดอร์นจะนอนกับอะไรก็ได้ที่มี

รูอยู่ตรงหว่�งข�ข้�ไม่ได้ตั้งใจจะทำ�ให้เจ้�โกรธหรอกนะเจ้�อ�จมีผิวสีน้ำ�ต�ล

เหมือนลูกนัทแต่อย่�งน้อยเจ้�ก็อ�บน้ำ�ไม่เหมือนไอ้เด็กเลี้ยงหมูตัวล�ยของ

เร�นั่นหรอก”เข�โบกมือไปท�งเพต

ถ้�ข้�ฟ�ดป�กมันด้วยเหยือกของข้�คงเล�ะฟันมันออกได้ครึ่งป�กเพตนึก

เพตตัวล�ยเด็กเลี้ยงหมูที่เป็นตัวเอกในนิท�นหย�บโลนนับพันเรื่องเป็นคนบ้�น

นอกเซ่อซ่�แต่ใจดีที่มักเอ�ชนะพวกลอร์ดเล็กลอร์ดน้อยตัวอ้วนใหญ่อัศวิน

จอมยโสและนักบวชขี้โอ่ที่ม�วุ่นว�ยกับเข�ด้วยเหตุผลบ�งอย่�งคว�มโง่เซ่อ

ของเข�มักกลับกล�ยเป็นคว�มฉล�ดแกมโกงแบบเปิ่นเทิ่นและเรื่องมักจะ

จบลงด้วยเพตตัวล�ยได้นั่งบนที่นั่งสูงของท่�นลอร์ดหรือไม่ก็ได้หลับนอนกับ

ลูกส�วของอัศวินแต่นั่นคือนิท�นในโลกแห่งคว�มเป็นจริงเด็กเลี้ยงหมูไม่มีวัน

ได้อยู่สุขสบ�ยแบบนั้นบ�งครั้งเพตคิดว่�แม่คงจงเกลียดจงชังเข�จึงตั้งชื่อนี้ให้

อัลเลอรัสไม่ได้ยิ้มอีกต่อไป“เจ้�ต้องขอโทษข้�”

“งั้นรึ”ลีโอพูด“จะทำ�ได้ยังไงคอข้�แห้งผ�ก...”

“เจ้�ทำ�ให้ตระกูลของเจ้�ต้องข�ยหน้�ด้วยคำ�พูดทุกคำ�ที่เจ้�พูด”อัลเลอรัสบ

อกเข�“เจ้�ทำ�ให้ซิต�เดลต้องข�ยหน้�ด้วยก�รเป็นหนึ่งในพวกเร�”

“ข้�รู้น่�งั้นซื้อเหล้�องุ่นให้ข้�หน่อยสิข้�อ�จทำ�ให้คว�มอับอ�ยข�ยหน้�

ของข้�มันจมห�ยไปก็ได้”

มอลแลนเดอร์พูด“ข้�อย�กล�กลิ้นของเจ้�ออกม�จนถึงโคน”

“จริงรึงั้นข้�จะเล่�เรื่องมังกรให้พวกเจ้�ฟังได้ยังไงล่ะ”ลีโอยักไหล่อีกครั้ง

“เจ้�พวกพันท�งนั่นมีสิทธิเป็นเจ้�ของมันลูกส�วของพระร�ช�วิกลจริตยังมี



18

ชีวิตอยู่และเธอฟักมังกรออกจ�กไข่ม�ส�มตัวด้วย”

“ส�มเชียวรึ”รูนถ�มด้วยคว�มอัศจรรย์ใจ

ลีโอตบมือรูนเบ�ๆ“ม�กกว่�สองและน้อยกว่�สี่ข้�จะยังไม่พย�ย�มหลอม

ห่วงทองหรอกนะถ้�ข้�เป็นเจ้�”

“อย่�ยุ่งกับเข�”มอลแลนเดอร์เตือน

“ช่�งเป็นกบกระโดดที่ห�ญกล้�เสียจริงก็ได้ต�มใจเจ้�ทุกคนที่ม�จ�กเรือ

ทุกลำ�ที่แล่นอยู่ในรัศมีหนึ่งร้อยโยชน์จ�กเมืองก�ร์ธต่�งพูดถึงมังกรพวกนี้กันทั้ง

นั้นแถมบ�งคนยังจะบอกเจ้�ด้วยว่�เห็นมันม�กับต�ท่�นผู้วิเศษยังเอนเอียง

ไปท�งจะเชื่อพวกเข�ด้วย”

อ�ร์เมนเบ้ป�กอย่�งไม่เห็นด้วย“ม�ร์วินน่ะเชื่อถือไม่ได้อ�ร์ชเมสเตอร์เพเรส

ตันจะเป็นคนแรกที่บอกเจ้�”

“อ�ร์ชเมสเตอร์รีอัมก็พูดอย่�งนั้นเหมือนกัน”รูนบอก

ลีโอห�วหวอด“ทะเลเปียกพระอ�ทิตย์อบอุ่นและเจ้�โรงเลี้ยงสัตว์เกลียด

เจ้�มัสติฟ”

เข�เที่ยวตั้งฉ�ย�ให้ทุกคนเพตนึกแต่เข�ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่�ม�ร์วินเหมือนสุนัข

พันธุ์มัสติฟม�กกว่�เหมือนเมสเตอร์ท่�ท�งอย่�งกับว่�เข�อย�กกัดคนด้วยส่วน

ผู้วิเศษก็ต่�งจ�กเมสเตอร์คนอื่นๆผู้คนพูดกันว่�เข�คบห�กับพวกน�งโลมและ

พ่อมดพเนจรเสวน�กับช�วอิบเบ็นขนดกและพวกช�วเก�ะฤดูร้อนผิวดำ�เมี่ยม

ด้วยภ�ษ�ของพวกนั้นและทำ�พิธีบูช�ยัญทวยเทพเแปลกๆที่วิห�รเล็กๆของ

พวกกะล�สีแถวท่�เรือมีคนบอกว่�เห็นเข�ที่เมืองใต้ดินที่สน�มแข่งหนูและที่

ซ่องน�งโลมผิวดำ�คลุกคลีอยู่กับพวกละครใบ้นักขับลำ�นำ�นักด�บรับจ้�งหรือ

แม้แต่พวกขอท�นบ�งคนถึงกับกระซิบว่�ครั้งหนึ่งเข�เคยชกคนจนต�ยม�แล้ว

หลังจ�กม�ร์วินใช้เวล�อยู่ในแดนตะวันออกแปดปีเพื่อทำ�แผนที่ดินแดนอัน



19

ห่�งไกลค้นห�หนังสือที่สูญห�ยและศึกษ�วิช�กับพวกพ่อมดหมอผีและผู้ผูก

เง�เมื่อเข�กลับม�ยังโอลด์ท�วน์ว�เอลลีนน้ำ�ส้มส�ยชูก็ตั้งฉ�ย�เข�ว่�“ม�ร์

วินผู้วิเศษ”ไม่ช้�ชื่อนี้ก็กระฉ่อนไปทั่วโอลด์ท�วน์สร้�งคว�มหงุดหงิดรำ�ค�ญ

อย่�งยิ่งแก่ว�เอลลีน“ทิ้งเรื่องค�ถ�กับก�รสวดมนต์ให้เป็นเรื่องของพวก

นักบวชกับบ�ทหลวงเถอะเจ้�จงมุ่งมั่นศึกษ�แต่เรื่องที่เป็นคว�มจริงที่คนเร�

จะเชื่อถือได้”อ�ร์ชเมสเตอร์รีอัมเคยให้คำ�แนะนำ�เพตครั้งหนึ่งแต่แหวนไม้

เท้�และหน้�ก�กของรีอัมเป็นทองคำ�เหลืองอร่�มและส�ยโซ่เมสเตอร์ของเข�

ก็ไม่มีห่วงที่ทำ�ด้วยเหล็กกล้�ว�ลีเรีย

อ�ร์เมนมองลีโอผู้เกียจคร้�นอย่�งดูแคลนอ�ร์เมนมีจมูกได้รูปสวยไร้ที่ติย�ว

บ�งและแหลม“อ�ร์ชเมสเตอร์ม�ร์วินเชื่อเรื่องแปลกประหล�ดม�กม�ย”เข�

พูด“แต่เข�ก็ไม่มีข้อพิสูจน์เรื่องมังกรม�กไปกว่�มอลแลนเดอร์หรอกมันก็แค่

เรื่องเล่�อีกเรื่องของพวกกะล�สีเท่�นั้น”

“เจ้�พูดผิดแล้ว”ลีโอว่�“ในห้องของผู้วิเศษมีเทียนแก้วจุดอยู่เล่มหนึ่ง”

คว�มเงียบเข้�ปกคลุมเฉลียงที่สว่�งด้วยแสงคบไฟอ�ร์เมนถอนห�ยใจและ

สั่นศีรษะมอลแลนเดอร์เริ่มหัวเร�ะสฟิงซ์จ้องลีโออย่�งพินิจพิเคร�ะห์ด้วย

ดวงต�โตสีดำ�ส่วนรูนมีท่�ท�งงงงวย

เพตรู้เรื่องเทียนแก้วแม้จะไม่เคยเห็นมันติดไฟเทียนนี้เป็นคว�มลับที่เก็บได้

แย่ที่สุดในซิต�เดลว่�กันว่�เป็นเทียนที่นำ�จ�กว�ลีเรียม�ที่โอลด์ท�วน์เมื่อหนึ่ง

พันปีก่อนก�ลวิบัติเข�ได้ยินว่�มีสี่เล่มเล่มหนึ่งสีเขียวอีกส�มเล่มสีดำ�ทุกเล่ม

สูงและบิดเป็นเกลียว

“เทียนแก้วพวกนี้คืออะไรหรือ”รูนถ�ม

อ�ร์เมนผู้ช่วยกระแอมให้คอโล่ง“คืนก่อนที่พวกผู้ช่วยจะปฏิญ�ณตนพวก

เข�ต้องตื่นอยู่ตลอดคืนคนเดียวในห้องใต้ดินโดยไม่ได้รับอนุญ�ตให้นำ�โคมไฟ

คบไฟตะเกียงหรือว่�เทียนเล่มเล็กเข้�ไปด้วย...มีแต่เทียนที่ทำ�ด้วยหินแก้ว
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ภูเข�ไฟเท่�นั้นเข�จะต้องอยู่ในคว�มมืดทั้งคืนเว้นแต่จะจุดเทียนเล่มนี้ได้มี

บ�งคนลองจุดดูพวกโง่เง่�และดื้อด้�นที่พย�ย�มศึกษ�สิ่งที่เรียกกันว่�คว�ม

ลึกลับขั้นสูงบ่อยครั้งที่พวกเข�โดนเทียนบ�ดนิ้วเพร�ะว่�กันว่�ขอบเทียนนั้น

คมกริบร�วใบมีดโกนจ�กนั้นก็ต้องคอยจนรุ่งเช้�กับมือที่เลือดโชกและครุ่นคิด

ถึงคว�มล้มเหลวของตนคนที่ฉล�ดกว่�จะแค่นอนหลับหรือสวดภ�วน�ทั้งคืน

แต่ทุกปีจะต้องมีสักสองส�มคนที่ลองจุดเสมอ”

“ใช่”เพตเคยได้ยินเรื่องเดียวกันนี้ม�“แต่เทียนที่ให้แสงสว่�งไม่ได้จะมี

ประโยชน์อันใด”

“นี่คือบทเรียน”อ�ร์เมนพูด“เป็นบทเรียนสุดท้�ยที่เร�ต้องรู้ก่อนที่เร�จะ

ได้สวมโซ่ของเมสเตอร์เทียนแก้วเป็นตัวแทนของคว�มจริงและก�รเรียนรู้เป็น

ของห�ย�กงดง�มและเปร�ะบ�งรูปร่�งทำ�เป็นเทียนเพื่อเตือนเร�ว่�เมสเตอร์

จะต้องเป็นผู้ส่องสว่�งไม่ว่�เข�จะรับใช้อยู่ณที่ใดมันคมเพื่อเตือนเร�ว่�คว�ม

รู้อ�จเป็นอันตร�ยได้คนฉล�ดอ�จกล�ยเป็นคนยโสในสติปัญญ�ของตนแต่เม

สเตอร์ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเทียนแก้วเตือนเร�เช่นนั้นเหมือนกันแม้หลังจ�กที่

เมสเตอร์กล่�วคำ�ปฏิญ�ณตนสวมโซ่ประจำ�ตำ�แหน่งและออกไปทำ�ง�นแล้ว

เข�จะยังหวนคิดถึงคว�มมืดในคืนที่ตื่นอยู่ตลอดคืนนั้นและจดจำ�ว่�เข�ไม่มี

ท�งจุดเทียนติดได้...เพร�ะแม้จะมีคว�มรู้แต่บ�งสิ่งบ�งอย่�งก็เป็นไปไม่ได้”

ลีโอผู้เกียจคร้�นระเบิดเสียงหัวเร�ะ“เจ้�หม�ยถึงเป็นไปไม่ได้สำ�หรับเจ้�น่ะ

สิข้�เคยเห็นเทียนเล่มนั้นจุดอยู่กับต�ข้�เองเลย”

“เจ้�เห็นเทียนบ�งเล่มลุกไหม้ข้�ไม่สงสัยเลย”อ�ร์เมนว่�“อ�จเป็นเล่มที่

ทำ�จ�กขี้ผึ้งสีดำ�ก็ได้”

“ข้�รู้ว่�ข้�เห็นอะไรแสงมันประหล�ดและสว่�งจ้�จ้�ยิ่งกว่�เทียนที่ทำ�จ�กขี้

ผึ้งหรือไขสัตว์ใดๆมันทำ�ให้เกิดเง�ประหล�ดๆเปลวไฟก็ไม่เต้นแม้แต่เวล�มี

ลมพัดผ่�นประตูที่เปิดอยู่ข้�งหลังข้�”
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อ�ร์เมนยกมือขึ้นกอดอก“หินแก้วภูเข�ไฟไม่ติดไฟ”

“แก้วมังกร”เพตบอก“ช�วบ้�นเรียกมันว่�แก้วมังกร”ดูเหมือนเรื่องนี้จะ

เป็นเรื่องสำ�คัญ

“เข�เรียกกันอย่�งนั้น”อัลเลอรัสสฟิงซ์รำ�พึง“และถ้�มีมังกรในโลกนี้อีก

ครั้ง...”

“มังกรกับสิ่งที่ชั่วร้�ยกว่�”ลีโอพูด“พวกแกะสีเท�หลับต�แต่มัสติฟเห็น

คว�มจริงอำ�น�จเก่�แก่ตื่นขึ้นม�เง�ขยับไหวไม่ช้�ยุคแห่งคว�มมหัศจรรย์

และสยดสยองจะม�ถึงเร�ยุคสำ�หรับเหล่�ทวยเทพและวีรบุรุษผู้กล้�”เข�บิด

ขี้เกียจยิ้มเกียจคร้�นต�มแบบของเข�“ข้�ว่�เร�ควรจะดื่มกันอีกรอบนะ”

“เร�ดื่มกันพอแล้ว”อ�ร์เมนว่�“อีกไม่น�นก็จะเช้�แล้วเร็วกว่�ที่เร�อย�ก

ให้เป็นและอ�ร์ชเมสเตอร์เอโบรสจะพูดเรื่องคุณสมบัติของปัสส�วะด้วยใครที่

ตั้งใจจะหลอมห่วงเงินไม่ควรพล�ดที่เข�จะพูดนะ”

“ไม่ใช่เรื่องที่ข้�จะห้�มเจ้�ไม่ให้ไปชิมเยี่ยว”ลีโอพูด“แต่สำ�หรับข้�ข้�ชอบ

รสช�ติของเหล้�องุ่นทองจ�กอ�ร์เบอร์ม�กกว่�”

“ถ้�ต้องเลือกระหว่�งเยี่ยวกับเจ้�ข้�ขอดื่มเยี่ยว”มอลแลนเดอร์ดันตัวออก

ห่�งจ�กโต๊ะ“ไปเถอะรูน”

สฟิงซ์เอื้อมมือไปหยิบซองธนูของเข�“ถึงเวล�ไปนอนของข้�เหมือนกันข้�ว่�

ข้�คงฝันถึงมังกรกับเทียนแก้ว”

“ไปกันหมดเลยรึ”ลีโอยักไหล่“ก็ได้แต่โรซีย์ยังอยู่บ�งทีข้�จะปลุกแม่ส�ว

น้อยเนื้อหว�นของเร�เสียหน่อยและทำ�ให้น�งเป็นผู้หญิงเต็มตัว”

อัลเลอรัสมองเห็นสีหน้�ของเพต“ถ้�เข�ไม่มีทองแดงซื้อเหล้�องุ่นสักจอก

เข�ก็ไม่มีมังกรจะซื้อน�งหรอก”

“ใช่”มอลแลนเดอร์พูด“อีกอย่�งผู้ช�ยเท่�นั้นที่จะทำ�ให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิง
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ได้ไปกับเร�เถอะเพตวัลเกรฟเฒ่�จะตื่นตอนพระอ�ทิตย์ขึ้นเข�คงต้องให้เจ้�

ช่วยพ�ไปเข้�ส้วม”

ถ้�วันนี้เข�จำ�ได้ว่�ข้�เป็นใครอ�ร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟบอกได้ว่�นกเรเวนตัว

ไหนเป็นตัวไหนโดยไม่ย�กแต่เข�จำ�ผู้คนได้ไม่ดีเท่�บ�งวันดูเหมือนเข�จะคิด

ว่�เพตเป็นใครคนหนึ่งที่ชื่อเครสเซ็น“ข้�ยังไม่ไป”เข�บอกเพื่อนๆ“จะอยู่ต่อ

อีกสักครู่”ฟ้�ยังไม่ส�งเสียทีเดียวนักเล่นแร่แปรธ�ตุคนนั้นอ�จกำ�ลังม�ก็ได้

และเพตก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่เผื่อเข�ม�จริง

“ต�มใจเจ้�”อ�ร์เมนว่�อัลเลอรัสมองเพตอย่�งลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วเหวี่ยง

คันธนูขึ้นบ่�ผอมบ�งก่อนจะเดินต�มคนอื่นๆไปยังสะพ�นมอลแลนเดอร์เม�

ม�กจนต้องเดินเก�ะไหล่รูนเพื่อไม่ให้ล้มซิต�เดลอยู่ไม่ไกลนักห�กเป็นนกเร

เวนบินแต่พวกเข�ไม่มีใครเป็นนกเรเวนและโอลด์ท�วน์ก็คือเมืองเข�วงกตดีๆ

นี่เองทั้งซอยแคบตรอกเล็กตรอกน้อยที่ตัดกันไปม�และถนนแคบที่คดเคี้ยว

“ระวังหน่อย”เพตได้ยินอ�ร์เมนพูดขณะที่หมอกจ�กแม่น้ำ�กลืนคนทั้งสี่ห�ย

ไป“คืนนี้อ�ก�ศชื้นหินปูถนนจะลื่น”

เมื่อทั้งหมดไปแล้วลีโอผู้เกียจคร้�นก็นั่งมองเพตอย่�งไม่สบอ�รมณ์อยู่อีก

ฟ�กหนึ่งของโต๊ะ“แย่จริงสฟิงซ์แอบไปก่อนกับเงินทั้งหมดของมันทิ้งให้ข้�

อยู่กับเพตตัวล�ยเจ้�เด็กเลี้ยงหมู”เข�บิดขี้เกียจพร้อมกับห�ว“ไหนบอกข้�

หน่อยซิโรซีย์น้อยผู้น่�รักของเร�เป็นอย่�งไรบ้�ง”

“น�งหลับอยู่”เพตตอบห้วนๆ

“เปลือยด้วยข้�ไม่สงสัยเลย”ลีโอยิ้มยิงฟัน“เจ้�คิดว่�น�งคุ้มกับมังกร

เหรียญหนึ่งจริงๆหรือเปล่�วันหนึ่งข้�ว่�ต้องห�ท�งรู้ให้ได้”

เพตรู้ดีเกินกว่�จะตอบคำ�ถ�มนั้น

ลีโอก็ไม่ต้องก�รคำ�ตอบ“ข้�ว่�พอข้�ได้แม่ส�วนั่นแล้วค่�ตัวน�งก็จะตกจน

แม้แต่เด็กเลี้ยงหมูก็ยังมีเงินจ่�ยเพื่อนอนกับน�งเจ้�ควรขอบคุณข้�น�”
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ข้�ควรจะฆ่�เจ้�ต่�งห�กเพตคิดแต่เข�ยังไม่เม�ม�กพอจะโยนชีวิตตนเอง

ทิ้งลีโอได้รับก�รฝึกใช้อ�วุธและเป็นที่รู้กันดีว่�เข�มีฝีมือใช้ด�บกับกริชฆ่�คน

ได้และถ้�เพตเกิดไปฆ่�ลีโอเข้�นั่นก็จะหม�ยถึงหัวของเข�เองด้วยลีโอมีสอง

ชื่อในขณะที่เพตมีชื่อเดียวและชื่อที่สองของลีโอก็คือไทเรลเซอร์มอรินไท

เรลผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลังพิทักษ์นครของโอลด์ท�วน์เป็นบิด�ของลีโอส่วนเม

ซไทเรลลอร์ดแห่งไฮก�ร์เด้นและผู้ปกครองแดนใต้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลีโอ

นอกจ�กนั้นช�ยชร�แห่งโอลด์ท�วน์หรือลอร์ดเลย์ตันแห่งไฮท�วเวอร์ซึ่งเป็น

“ผู้พิทักษ์ซิต�เดล”ด้วยท่�มกล�งตำ�แหน่งอื่นๆอีกม�กม�ยนั้นเป็นลอร์ดผู้

เชิญธงผู้ส�บ�นตนต่อตระกูลไทเรลช่�งเถอะเพตบอกตัวเองเข�พูดเรื่องพวก

นี้เพื่อให้ข้�เจ็บใจเท่�นั้น

หมอกค่อยๆจ�งลงท�งทิศตะวันออกฟ้�ส�งแล้วเพตตระหนักรุ่งอรุณม�

ถึงแล้วแต่นักเล่นแร่แปรธ�ตุยังไม่ม�เพตไม่รู้ว่�เข�ควรหัวเร�ะหรือร้องไห้ดี

ข้�จะยังเป็นไอ้หัวขโมยอยู่หรือไม่ห�กข้�เอ�มันกลับไปเก็บที่เดิมและไม่มีใคร

จะรู้ได้นี่เป็นอีกคำ�ถ�มหนึ่งที่เข�ไม่มีคำ�ตอบเหมือนคำ�ถ�มพวกนั้นที่ครั้งหนึ่ง

เอโบรสกับว�เอลลีนเคยถ�มเข�

เมื่อเข�ดันตัวจ�กม้�ย�วและลุกขึ้นยืนน้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักที่แรงจนน่�กลัว

ทั้งหมดก็ออกฤทธิ์พุ่งไปที่ศีรษะของเข�ทันทีจนต้องเอ�มือยันโต๊ะไว้เพื่อ

ประคองร่�งไม่ให้โงนเงน“อย่�ยุ่งกับโรซีย์”เข�พูดทิ้งท้�ยก่อนจ�กไป“อย่�

ยุ่งกับน�งไม่งั้นข้�อ�จฆ่�เจ้�”

ลีโอไทเรลปัดผมออกจ�กต�“ข้�ไม่ดวลกับพวกเด็กเลี้ยงหมูหรอกไปให้

พ้น”

เพตหันหลังแล้วเดินข้�มล�นเฉลียงไปฝีเท้�ของเข�ส่งเสียงกระทบแผ่นไม้

กระด�นที่ต�กแดดต�กฝนม�น�นของสะพ�นเก่�แก่กว่�เข�จะข้�มไปถึงอีก

ฟ�กหนึ่งนั้นท้องฟ้�ท�งทิศตะวันออกก็กำ�ลังเปลี่ยนเป็นสีชมพูโลกใบนี้กว้�ง
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ใหญ่เข�บอกตัวเองถ้�ข้�ซื้อล�ตัวนั้นข้�ก็ยังอ�จท่องไปต�มถนนหนท�งของ

เจ็ดร�ชอ�ณ�จักรได้ไปใช้ปลิงรักษ�และเก็บไข่เห�ออกจ�กผมช�วบ้�นข้�

ยังอ�จไปสมัครทำ�ง�นบนเรือไปกรรเชียงเรือแล่นเรือไปก�ร์ธและเข้�ไปท�ง

ประตูหยกเพื่อดูมังกรโหดเหี้ยมพวกนั้นด้วยต�ข้�เองข้�ไม่จำ�เป็นต้องกลับไป

ห�วัลเกรฟเฒ่�กับนกเรเวนหรอก

แต่กระนั้นเท้�ของเข�กลับหันกลับไปท�งซิต�เดล

เมื่อลำ�แสงแรกของดวงอ�ทิตย์ส่องลอดออกม�จ�กกลุ่มเมฆท�งทิศตะวัน

ออกเสียงระฆังย�มเช้�จ�กวิห�รของกะล�สีแถวท่�เรือก็เริ่มย่ำ�อึดใจต่อม�

เสียงระฆังจ�กวิห�รของท่�นลอร์ดก็ดังผสมโรงต�มด้วยระฆังของวิห�รเจ็ด

แท่นบูช�จ�กสวนของพวกเข�อีกฟ�กหนึ่งของแม่น้ำ�เหล้�องุ่นน้ำ�ผึ้งและ

สุดท้�ยก็ระฆังจ�กวิห�รดวงด�วซึ่งเป็นที่พำ�นักของสังฆร�ชม�น�นนับพันปี

ก่อนที่เอกอนจะขึ้นฝั่งที่คิงส์แลนดิ้งเสียงจ�กระฆังก่อให้เกิดดนตรีที่ทรงพลังยิ่ง

ใหญ่แม้จะไม่ไพเร�ะเสน�ะโสตเท่�กับนกไนติงเกลเล็กๆตัวเดียวก็ต�ม

ภ�ยใต้เสียงย่ำ�ระฆังเพตได้ยินเสียงขับลำ�นำ�ด้วยทุกเช้�ย�มแสงแรกเริ่มส�ด

ส่องพวกนักบวชแดงจะม�ชุมนุมกันเพื่อต้อนรับดวงอ�ทิตย์ภ�ยนอกวิห�รหลัง

เล็กของพวกเข�ที่ท่�เรือเพร�ะรัตติก�ลนั้นมืดมนและเต็มไปด้วยสิ่งน่�พรั่น

พรึงเพตได้ยินพวกนักบวชร้องถ้อยคำ�เหล่�นั้นม�เป็นร้อยครั้งเพื่อวอนขอให้

เทพรัลลอร์ช่วยพวกเข�ให้พ้นจ�กคว�มมืดสำ�หรับเข�เทพทั้งเจ็ดเป็นเทพพอ

แล้วแต่เข�เคยได้ยินม�ว่�สแตนนิสบ�ร�เธียนหันม�บูช�ในพิธีเพลิงร�ตรีใน

ตอนนี้และถึงขั้นนำ�สัญลักษณ์หัวใจอัคคีของรัลลอร์ไปประดับบนธงแทนรูป

กว�งสวมมงกุฎถ้�เข�ได้ครองบัลลังก์เหล็กพวกเร�คงต้องท่องจำ�ถ้อยคำ�ใน

บทลำ�นำ�ของพวกนักบวชแดงแน่เพตคิดแต่นั่นคงไม่น่�เป็นไปได้ไทวินแลน

นิสเตอร์บดขยี้ทัพสแตนนิสกับรัลลอร์แตกพ่�ยไปที่แม่น้ำ�ทมิฬและอีกไม่น�น

เข�ก็คงปร�บพวกนี้จนร�บค�บและตัดหัวของบ�ร�เธียนผู้อ้�งสิทธิ์ในบัลลังก์

เสียบไม้แหลมเหนือประตูคิงส์แลนดิ้ง
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เมื่อหมอกแห่งร�ตรีถูกแสงอ�ทิตย์เผ�ห�ยไปโอลด์ท�วน์ก็เริ่มปร�กฏเป็นรูป

เป็นร่�งอยู่รอบตัวเข�โผล่ขึ้นม�ร�วกับปีศ�จจ�กคว�มมืดสลัวก่อนรุ่งอรุณเพ

ตไม่เคยเห็นคิงส์แลนดิ้งม�ก่อนแต่รู้ม�ว่�มันเป็นเมืองที่สร้�งด้วยกิ่งไม้ส�นโบก

ดินเหนียวมีถนนที่เป็นโคลนทอดย�วออกไปทุกทิศท�งหลังค�มุงใบไม้แห้ง

และบ้�นเพิงไม้หลังเล็กๆส่วนโอลด์ท�วน์สร้�งด้วยหินถนนทุกส�ยปูด้วย

หินไม่เว้นแม้แต่ตรอกซอกซอยที่เล็กที่สุดไม่มีย�มใดที่เมืองนี้จะสวยง�มไป

กว่�ย�มรุ่งอรุณท�งทิศตะวันตกของแม่น้ำ�เหล้�องุ่นน้ำ�ผึ้งมีอ�ค�รของสม�คม

ช่�งฝีมือเรียงร�ยอยู่ต�มริมฝั่งแม่น้ำ�ร�วกับแถวของพระร�ชวังเลยขึ้นไปท�งต้น

น้ำ�โดมและหอคอยของซิต�เดลสูงเด่นอยู่สองฟ�กฝั่งเชื่อมกันด้วยสะพ�นหิน

ที่มีอ�ค�รโถงและบ้�นเรือนปลูกอยู่หน�แน่นส่วนท�งท้�ยน้ำ�เบื้องล่�งกำ�แพง

หินอ่อนสีดำ�และซุ้มหน้�ต่�งโค้งของวิห�รดวงด�วเป็นคฤห�สน์ของบรรด�ผู้

เคร่งศ�สน�ที่กระจุกตัวกันอยู่เหมือนเด็กๆที่ห้อมล้อมแทบเท้�หญิงชร�ผู้สูง

ศักดิ์

เลยออกไปตรงที่แม่น้ำ�เหล้�องุ่นน้ำ�ผึ้งขย�ยกว้�งออกไปเป็นอ่�วเสียง

กระซิบมีหอคอยไฮท�วเวอร์ตั้งอยู่แสงไฟสัญญ�ณจ�กหอคอยสว่�งเจิดจ้�ตัด

กับย�มฟ้�ส�งจ�กตำ�แหน่งที่ตั้งอยู่เหนือหน้�ผ�ของเก�ะศึกเง�ของมันจึงตัด

ผ่�เมืองเหมือนด�บคนที่เกิดและโตในโอลด์ท�วน์จะบอกเวล�ได้จ�กตำ�แหน่ง

ที่เง�นี้ทอดลงมีบ�งคนอ้�งว่�จ�กยอดหอคอยส�ม�รถมองเห็นได้ไกลถึงผ�

กำ�แพงซึ่งอ�จเป็นเหตุผลที่ลอร์ดเลย์ตันไม่เคยลงจ�กที่นั่นม�น�นกว่�สิบปี

แล้วด้วยพอใจที่จะปกครองเมืองของตนจ�กในหมู่เมฆ

เกวียนของพ่อค้�เนื้อแล่นส่งเสียงกึงกังผ่�นเพตไปต�มถนนริมแม่น้ำ�ลูกหมูห้�

ตัวที่ท้�ยเกวียนส่งเสียงร้องลั่นอย่�งตื่นตระหนกเพตก้�วเบี่ยงให้พ้นท�งและ

เกือบหลบไม่พ้นสิ่งที่กระเซ็นม�จ�กถังของเสียที่หญิงช�วบ้�นคนหนึ่งเทพรวด

ลงม�จ�กหน้�ต่�งเหนือศีรษะเวล�ข้�เป็นเมสเตอร์ในปร�ส�ทข้�จะมีม้�ไว้ขี่

เข�คิดแล้วเข�ก็สะดุดหินปูถนนก้อนหนึ่งและนึกสงสัยว่�นี่เข�กำ�ลังหลอกใคร
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กันสำ�หรับเข�คงไม่มีส�ยโซ่ของเมสเตอร์ไม่มีที่นั่งที่โต๊ะสูงของท่�นลอร์ดไม่

มีม้�ข�วปลอดตัวสูงไว้ขี่แต่ละวันของเข�คงได้แต่ฟังนกเรเวนร้องแคว้กๆกับ

ขัดถูคร�บขี้จ�กชุดชั้นในของอ�ร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟเท่�นั้น

เข�กำ�ลังคุกเข่�ลงข้�งหนึ่งพย�ย�มเช็ดโคลนออกจ�กเสื้อคลุมเมื่อมีเสียง

หนึ่งพูดว่�“สวัสดีเพต”

นักเล่นแร่แปรธ�ตุกำ�ลังยืนค้ำ�ศีรษะเข�อยู่

เพตลุกขึ้นยืน“วันที่ส�ม...ท่�นบอกว่�จะม�ที่เรือนพักแรมป�กก�ขนนกกับ

เหยือกเหล้�”

“เจ้�อยู่กับเพื่อนๆนี่ข้�ไม่อย�กเข้�ไปขัดจังหวะรบกวนคว�มเป็นสห�ยของ

พวกเจ้�”นักเล่นแร่แปรธ�ตุสวมผ้�คลุมไหล่แบบมีฮู้ดสำ�หรับผู้เดินท�งเป็น

ผ้�คลุมไหล่สีน้ำ�ต�ลที่ไม่มีอะไรเด่นสะดุดต�แสงจ�กดวงอ�ทิตย์ที่กำ�ลังขึ้น

โผล่พ้นหลังค�ด้�นหลังไหล่ของบุรุษผู้นี้จึงย�กที่จะเห็นใบหน้�ที่อยู่ใต้ฮู้ด“เจ้�

ตัดสินใจหรือยังว่�เจ้�เป็นอะไร”

เข�ต้องให้ข้�พูดออกม�ด้วยรึ“ข้�ว่�ข้�คงเป็นขโมย”

“ข้�ก็คิดว่�เจ้�อ�จเป็น”

ง�นส่วนที่ย�กที่สุดก็คือก�รลงคล�นเข้�ไปดึงหีบแข็งแรงใบนั้นออกจ�กใต้

เตียงของอ�ร์ชเมสเตอร์วัลเกรฟแม้จะเป็นหีบที่สร้�งอย่�งแน่นหน�และยังค�ด

ด้วยเหล็กอีกแต่แม่กุญแจชำ�รุดเมสเตอร์กอร์มอนเคยสงสัยว่�เพตเป็นคนทำ�

หักแต่นั่นไม่จริงวัลเกรฟเองเป็นคนทำ�แม่กุญแจพังหลังจ�กทำ�ลูกกุญแจที่ใช้

เปิดห�ยไป

ข้�งในหีบเพตพบเหรียญกว�งเงินถุงหนึ่งปอยผมสีเหลืองผูกโบภ�พเขียน

ขน�ดเล็กของสตรีน�งหนึ่งที่หน้�ต�คล้�ยวัลเกรฟ(แม้กระทั่งหนวดของน�ง)

และเกร�ะมือรูปเปลือกกุ้งของอัศวินทำ�จ�กเหล็กกล้�วัลเกรฟอ้�งว่�เกร�ะมือ
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นี้เป็นของเจ้�ช�ยองค์หนึ่งแม้ดูเหมือนเข�จะจำ�ไม่ได้แล้วว่�เป็นองค์ไหนพอ

เพตเขย่�มันลูกกุญแจเปิดหีบก็ร่วงลงบนพื้น

ถ้�ข้�หยิบมันขึ้นม�ข้�ก็เป็นขโมยเข�จำ�ได้ว่�คิดอย่�งนั้นลูกกุญแจนั้นทั้ง

เก่�และหนักทำ�จ�กเหล็กสีดำ�มันควรจะเปิดประตูของซิต�เดลได้ทุกบ�นมี

แต่พวกอ�ร์ชเมสเตอร์เท่�นั้นที่มีลูกกุญแจอย่�งนี้คนอื่นๆจะเก็บมันไว้กับตัว

หรือไม่ก็ซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยแต่ถ้�วัลเกรฟซ่อนลูกกุญแจของเข�ไว้ก็ไม่มีวันที่

ใครจะได้เห็นมันอีกเพตคว้�ลูกกุญแจขึ้นม�และเดินไปยังประตูได้ครึ่งท�งแล้ว

ก่อนที่เข�จะหันกลับไปคว้�เหรียญเงินด้วยขโมยก็คือขโมยไม่ว่�จะขโมยเล็ก

น้อยหรือขโมยม�ก“เพต”นกเรเวนข�วตัวหนึ่งส่งเสียงเรียกเข�“เพตเพตเพ

ต”

“ท่�นมีมังกรของข้�หรือเปล่�”เข�ถ�มนักเล่นแร่แปรธ�ตุ

“ถ้�เจ้�มีสิ่งที่ข้�ต้องก�ร”

“เอ�ม�สิข้�อย�กเห็น”เพตไม่คิดจะยอมให้ตัวเองถูกโกง

“ไม่ใช่ที่ถนนริมแม่น้ำ�ต�มม�สิ”

เพตไม่มีเวล�คิดและชั่งน้ำ�หนักท�งเลือกของเข�นักเล่นแร่แปรธ�ตุกำ�ลังเดิน

ไปเข�ต้องต�มไปหรือไม่ก็สูญเสียทั้งโรซีย์และมังกรไปตลอดก�ลเข�เดินต�ม

ขณะเดินเข�สอดมือขึ้นไปในแขนเสื้อสัมผัสกับลูกกุญแจที่อยู่อย่�งปลอดภัยใน

กระเป๋�ลับที่เข�เย็บติดไว้ที่นั่นเสื้อคลุมของเมสเตอร์เต็มไปด้วยกระเป๋�เข�รู้

เรื่องนี้ดีตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว

เข�ต้องรีบเพื่อต�มให้ทันก้�วที่ย�วกว่�ของนักเล่นแร่แปรธ�ตุทั้งสองเดินไป

ต�มตรอกเลี้ยวตรงมุมตึกผ่�นตล�ดหัวขโมยที่เก่�แก่เข้�ไปในซอยคนเก็บผ้�

ขี้ริ้วในที่สุดช�ยผู้นั้นก็เดินเลี้ยวเข้�ไปในตรอกอีกแห่งหนึ่งที่แคบกว่�ตรอกแรก

“ตรงนี้ไกลพอแล้ว”เพตบอก“ไม่มีใครแถวนี้เร�จะทำ�กันตรงนี้แหละ”
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“แล้วแต่เจ้�”

“ข้�ต้องก�รมังกรของข้�”

“แน่นอน”เหรียญนั้นปร�กฏขึ้นนักเล่นแร่แปรธ�ตุหมุนมันให้กลิ้งไปต�ม

ข้อนิ้วเหมือนที่เข�ทำ�ตอนโรซีย์พ�ทั้งสองม�พบกันขณะที่ขยับเหรียญมังกรส่ง

ประก�ยล้อแสงย�มเช้�ส่องให้นิ้วของนักเล่นแร่แปรธ�ตุเรืองสีทองไปด้วย

เพตคว้�มันม�จ�กมือของอีกฝ่�ยเข�รู้สึกว่�ทองคำ�อุ่นเมื่อกระทบฝ่�มือเพ

ตยกทองขึ้นม�ที่ป�กแล้วกัดลงไปอย่�งที่เคยเห็นใครๆเข�ทำ�พูดกันต�มจริง

แล้วเข�ไม่แน่ใจหรอกว่�ทองควรมีรสช�ติอย่�งไรแต่เข�ไม่อย�กให้ตัวเองดู

เหมือนคนโง่

“กุญแจล่ะ”นักเล่นแร่แปรธ�ตุทวงอย่�งสุภ�พ

อะไรบ�งอย่�งทำ�ให้เพตลังเล“ท่�นต้องก�รหนังสือบ�งเล่มใช่ไหม”ว่�กัน

ว่�ม้วนจ�รึกภ�ษ�ว�ลีเรียเก่�แก่บ�งม้วนที่อยู่ในห้องใต้ดินปิดกุญแจไว้นั้นเป็น

ฉบับเดียวที่เหลืออยู่ในโลก

“สิ่งที่ข้�ต้องก�รไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้�”

“ใช่แล้ว”ง�นเสร็จแล้วเพตบอกตัวเองไปเถอะวิ่งกลับไปที่ป�กก�ขนนก

กับเหยือกเหล้�ไปจูบปลุกโรซีย์แล้วบอกน�งว่�น�งเป็นของเจ้�แล้วแต่เข�

กลับยังรีรอ“ให้ข้�ดูหน้�ท่�นหน่อย”

“ต�มใจเจ้�”นักเล่นแร่แปรธ�ตุดึงฮู้ดลง

เข�เป็นเพียงช�ยคนหนึ่งใบหน้�เข�ก็เป็นเพียงใบหน้�หนึ่งใบหน้�ของช�ย

หนุ่มหน้�ต�ธรรมด�แก้มอิ่มมีรอยเคร�บ�งๆและมีรอยแผลเป็นจ�งๆอยู่

บนแก้มขว�เข�มีจมูกงุ้มและผมยุ่งดกหน�สีดำ�ที่หยิกขอดแน่นอยู่แถวใบหูไม่

ใช่ใบหน้�ที่เพตรู้จัก“ข้�ไม่รู้จักท่�น”

“ข้�ก็ไม่รู้จักเจ้�”
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“ท่�นเป็นใคร”

“คนแปลกหน้�ไม่ใช่คนสำ�คัญอะไรจริงๆนะ”

“อ้อ”เพตไม่รู้จะพูดอะไรอีกเข�ดึงลูกกุญแจออกม�ว�งไว้ในมือของช�ย

แปลกหน้�รู้สึกศีรษะเบ�โหวงเกือบเวียนศีรษะโรซีย์เข�เตือนตัวเอง“ถ้�เช่น

นั้นก็หมดเรื่องแล้ว”

เพตเดินไปได้แค่ครึ่งท�งของตรอกเมื่อหินปูถนนเริ่มขยับใต้เท้�เข�หินทั้งลื่น

ทั้งเปียกเข�คิดแต่ไม่ใช่เข�รู้สึกว่�หัวใจเต้นแรงเหมือนค้อนทุบอยู่ในอก“เกิด

อะไรขึ้น”เข�พูดข�ของเข�กล�ยเป็นน้ำ�ไปแล้ว“ข้�ไม่เข้�ใจ”

“และจะไม่มีวันเข้�ใจด้วย”เสียงหนึ่งพูดอย่�งเศร้�ๆ

หินปูถนนพุ่งขึ้นม�จูบเข�อย่�งรวดเร็วเพตพย�ย�มร้องขอคว�มช่วยเหลือ

แต่เสียงเข�ไม่เหลือแล้วเช่นกัน

คว�มคิดสุดท้�ยของเข�คือคิดถึงโรซีย์
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เทพพยากรณ์

เทพพยากรณ์กำ�ลังจับคนกดน้ำ�ให้จมที่เกรตวิคเมื่อมีคนม�บอกเข�ว่�พระ

ร�ช�สิ้นแล้ว

เช้�วันนั้นอ�ก�ศเย็นมัวซัวท้องทะเลสีเท�ทึมเหมือนสีของท้องฟ้�ช�ยส�ม

คนแรกอุทิศชีวิตให้กับเทพจมน้ำ�อย่�งไม่เกรงกลัวแต่คนที่สี่มีคว�มศรัทธ�อ่อน

ด้อยและเริ่มดิ้นตะเกียกตะก�ยขณะที่ปอดของเข�เรียกร้องห�อ�ก�ศแอรอน

ยืนอยู่ในเกลียวคลื่นที่ระดับน้ำ�ลึกถึงเอวเข�จับบ่�ของเด็กหนุ่มที่อยู่ในสภ�พ

เปลือยเปล่�แล้วกดศีรษะกลับลงไปในน้ำ�ขณะที่ร่�งนั้นพย�ย�มทะลึ่งตัวขึ้น

ม�สูดอ�ก�ศ“จงกล้�ห�ญไว้”เข�พูด“เร�ม�จ�กทะเลและเร�ต้องกลับไปสู่

ทะเลอ้�ป�กของเจ้�แล้วดื่มพรแห่งเทพให้เต็มที่เติมน้ำ�ให้เต็มปอดของเจ้�เพื่อ

เจ้�จะได้ต�ยแล้วเกิดใหม่ไม่มีประโยชน์หรอกที่เจ้�จะขัดขืน”

เด็กหนุ่มอ�จไม่ได้ยินที่เข�พูดเพร�ะศีรษะอยู่ใต้คลื่นหรือคว�มศรัทธ�ของ

เข�อ�จหมดไปแล้วเข�เริ่มเตะและฟ�ดแขนข�อย่�งสุดฤทธิ์จนแอรอนต้อง

เรียกให้คนม�ช่วยช�ยสี่คนจ�กบรรด�ผู้จมน้ำ�ของเข�ลุยน้ำ�ออกไปจับเด็กหนุ่ม

ผู้เคร�ะห์ร้�ยแล้วกดให้อยู่ใต้น้ำ�ไว้“ท่�นเทพผู้จมน้ำ�เพื่อพวกเร�”นักบวชสวด

ด้วยน้ำ�เสียงทุ้มลึกเหมือนทะเล“ขอให้เอ็มมอนด์ผู้รับใช้ของท่�นเกิดใหม่อีก

ครั้งจ�กทะเลเช่นเดียวกับท่�นขอได้โปรดอวยพรเข�ด้วยเกลืออวยพรเข�ด้วย

หินอวยพรเข�ด้วยเหล็กกล้�”
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ในที่สุดก็เสร็จสิ้นไม่มีฟองอ�ก�ศออกม�จ�กป�กของเด็กหนุ่มอีกและพละ

กำ�ลังก็มล�ยไปจ�กแขนข�ของเข�จนสิ้นเอ็มมอนด์อยู่ในสภ�พนอนคว่ำ�หน้�

ลอยอยู่ในน้ำ�ทะลตื้นเนื้อตัวซีดเย็นและสงบนิ่ง

ขณะนั้นเองที่ผมเปียกตระหนักว่�มีช�ยบนหลังม้�ส�มคนม�สมทบกับกลุ่ม

คนที่จมน้ำ�ของเข�บนช�ยฝั่งที่มีแต่กรวดแอรอนรู้จักสป�ร์ช�ยชร�หน้�ย�ว

แหลมที่มีดวงต�ฉ่ำ�เยิ้มเสียงพูดที่สั่นเครือของเข�คือกฎหม�ยในบริเวณนี้ของ

เกรตวิคสเตฟฟ�เรียนลูกช�ยเข�ติดต�มม�ด้วยพร้อมกับช�ยหนุ่มอีกคนที่

สวมผ้�คลุมไหล่สีแดงเข้มบุขนเฟอร์กลัดไว้ที่ไหล่ด้วยเข็มกลัดงดง�มรูปเข�ศึก

สีดำ�และสีทองของตระกูลกู้ดบร�เธอร์หนึ่งในบุตรช�ยของกอรอลด์นักบวชลง

คว�มเห็นเพียงมองปร�ดเดียวภรรย�ของกู้ดบร�เธอร์ให้กำ�เนิดบุตรช�ยร่�ง

สูงส�มคนเมื่ออ�ยุม�กแล้วหลังจ�กมีบุตรส�วม�สิบสองคนว่�กันว่�ไม่มีใครดู

ออกว่�ใครเป็นใครในส�มคนนี้แอรอนผมเปียกไม่คิดจะลดตนลงม�พย�ย�ม

หนุ่มคนนี้จะเป็นเกรย์ดอนหรือกอร์มอนด์หรือแกรนก็ต�มนักบวชไม่มีเวล�

สำ�หรับเข�

เข�ออกคำ�สั่งห้วนๆด้วยน้ำ�เสียงต่ำ�ในลำ�คอส�วกผู้จมน้ำ�ของเข�จับแขน

ข�เด็กหนุ่มที่ต�ยแล้วยกร่�งเข�ขึ้นม�พ้นระดับน้ำ�ขึ้นโดยมีนักบวชต�มขึ้นม�

ด้วยร่�งเข�เปลือยเปล่�ยกเว้นผ้�เตี่ยวหนังแมวน้ำ�ผืนหนึ่งที่ปกปิดของลับไว้

เข�ลุยน้ำ�กลับเข้�ฝั่งในสภ�พขนลุกชันและน้ำ�หยดติ๋งเดินข้�มทร�ยเปียกเย็น

กับกรวดที่ถูกทะเลขัดถูส�วกที่จมน้ำ�คนหนึ่งของเข�ยื่นเสื้อคลุมตัวหนักที่ทอ

อย่�งหย�บๆย้อมสีเขียวน้ำ�เงินและเท�เป็นล�ยเปรอะทั้งผืนซึ่งเป็นสีของ

ทะเลและเทพจมน้ำ�แอรอนสวมเสื้อคลุมและสย�ยผมออกผมที่ดำ�และเปียก

นี้ไม่มีใบมีดใดเคยแตะต้องตั้งแต่ทะเลนำ�เข�ขึ้นม�มันปรกอยู่บนสองไหล่ร�ว

กับผ้�คลุมทำ�ด้วยเชือกเป็นกระเซิงและย�วเลยบั้นเอวแอรอนถักส�หร่�ยทะเล

ร้อยรัดเข้�ไปในผมรวมทั้งในเคร�ที่ยุ่งเหยิงและไม่เคยตัดเล็มของเข�ด้วย

ส�วกที่จมน้ำ�ของเข�ยืนล้อมวงรอบเด็กหนุ่มที่ต�ยแล้วและสวดมนต์นอร์เจน
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นวดแขนขณะที่รัสคุกเข่�คร่อมร่�งเด็กหนุ่มเพื่อกดหน้�อกแต่ทุกคนหลีกท�ง

ให้แอรอนเข�ใช้นิ้วแงะริมฝีป�กที่เย็นชืดของเด็กหนุ่มและมอบจุมพิตแห่งชีวิต

ให้เอ็มมอนด์แล้วก็อีกครั้งและอีกครั้งจนกระทั่งน้ำ�ทะเลพรั่งพรูออกม�จ�ก

ป�กของเด็กหนุ่มเข�เริ่มไอและถ่มน้ำ�ล�ยต�กะพริบลืมขึ้นเต็มไปด้วยคว�ม

หว�ดกลัว

กลับม�อีกคนแล้วใครๆก็ว่�นี่เป็นเครื่องหม�ยแห่งคว�มพอใจของเทพจม

น้ำ�มีนักบวชคนเว้นคนที่สูญเสียส�วกไปเป็นครั้งคร�วแม้แต่ท�ร์ลผู้จมน้ำ�ส�ม

ครั้งที่ครั้งหนึ่งใครๆคิดว่�เข�เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ม�กจนได้รับเลือกให้เป็นผู้สวม

มงกุฎให้พระร�ช�แต่แอรอนเกรย์จอยไม่เคยสูญเสียใครเข�คือผมเปียกผู้

เคยเห็นท้องพระโรงว�รีของทวยเทพและกลับม�เล่�ให้คนอื่นฟัง“ลุกขึ้น”เข�

บอกเด็กหนุ่มที่กำ�ลังพ่นน้ำ�ออกม�ขณะตบหลังเปลือยของเข�“เจ้�จมน้ำ�และ

กลับม�ห�พวกเร�สิ่งใดที่ต�ยแล้วจะไม่มีวันต�ยอีก”

“แต่จงลุกขึ้น”เด็กหนุ่มไออย่�งรุนแรงขย้อนน้ำ�ออกม�อีก“จงลุกขึ้นอีก

ครั้ง”คำ�ทุกคำ�ถูกซื้อม�ด้วยคว�มเจ็บปวดแต่นั่นคือวิถีของโลกคนเร�ต้อง

ต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตอยู่“จงลุกขึ้นอีกครั้ง”เอ็มมอนด์ตะเกียกตะก�ยลุกขึ้น

ยืน“แกร่งขึ้นและเข้มแข็งขึ้น”

“บัดนี้เจ้�เป็นของเทพแล้ว”แอรอนบอกเด็กหนุ่มส�วกที่จมน้ำ�คนอื่น

ๆม�รุมล้อมเข�ต่�งหยอกล้อด้วยก�รชกและจุมพิตเป็นก�รต้อนรับเข�สู่

ภร�ดรภ�พคนหนึ่งช่วยเข�สวมเสื้อคลุมเนื้อหย�บล�ยพร้อยสีน้ำ�เงินเขียว

และเท�อีกคนมอบตะบองทำ�ด้วยเศษไม้ที่ลอยน้ำ�ม�ให้“เจ้�เป็นของทะเล

แล้วทะเลจึงมอบอ�วุธให้เจ้�”แอรอนประก�ศ“เร�ภ�วน�ให้เจ้�กวัดแกว่ง

ตะบองของเจ้�อย่�งดุเดือดเข้�ใส่บรรด�ศัตรูแห่งเทพของเร�”

ตอนนั้นเองที่นักบวชหันไปห�ผู้ขี่ม้�ทั้งส�มคนที่เฝ้�ดูเหตุก�รณ์จ�กบนอ�น

“ท่�นม�เพื่อจะจมน้ำ�ใช่หรือไม่น�ยข้�ทั้งหล�ย”
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สป�ร์กระแอม“ข้�เคยจมน้ำ�ม�แล้วเมื่อยังเด็ก”เข�บอก“และลูกช�ยข้�ก็

จมน้ำ�เมื่อวันตั้งชื่อ”

แอรอนเค้นเสียงหัวเร�ะอย่�งดูแคลนเข�ไม่สงสัยเลยว่�เมื่อแรกเกิดสเตฟฟ�

เรียนสป�ร์ถูกมอบให้เทพจมน้ำ�เข�รู้จักพิธีก�รนั้นเป็นก�รจุ่มลงไปในอ่�งน้ำ�

ทะเลอย่�งรวดเร็วจนแทบไม่ได้ทำ�ให้ศีรษะท�รกเปียกไม่น่�แปลกใจเลยที่พวก

ช�วเก�ะเหล็กพ่�ยแพ้ครั้งหนึ่งพวกนี้เคยมีอำ�น�จเหนือดินแดนทุกแห่งที่ได้ยิน

เสียงคลื่น“นั่นห�ใช่ก�รจมน้ำ�ที่แท้จริงไม่”เข�บอกเหล่�ผู้ขี่ม้�“ผู้ใดที่มิได้

ต�ยในคว�มเป็นจริงมิอ�จหวังที่จะฟื้นขึ้นม�จ�กคว�มต�ยท่�นม�ทำ�ไมห�กมิ

ใช่เพื่อพิสูจน์คว�มศรัทธ�”

“บุตรช�ยของลอร์ดกอรอลด์ม�ห�ท่�นพร้อมด้วยข่�ว”สป�ร์ชี้ไปที่เด็กหนุ่ม

ในผ้�คลุมไหล่สีแดง

เด็กคนนี้ดูท่�อ�ยุไม่เกินสิบหกปี“อ้อแล้วเจ้�เป็นบุตรคนไหนล่ะ”แอรอน

ถ�ม

“กอร์มอนด์กอร์มอนด์กู้ดบร�เธอร์ห�กน�ยข้�จะพอใจ”

“เทพจมน้ำ�ต่�งห�กคือผู้ที่เร�ต้องทำ�ให้พอใจเจ้�เคยจมน้ำ�ม�แล้วหรือไม่

กอร์มอนด์กู้ดบร�เธอร์”

“ในวันตั้งชื่อของข้�ท่�นผมเปียกบิด�ข้�ส่งข้�ม�ห�ท่�นเพื่อพ�ท่�นไปพบ

เข�เข�จำ�เป็นต้องพบท่�น”

“ข้�อยู่ที่นี่ให้ลอร์ดกอรอลด์ม�และพบข้�”แอรอนรับถุงหนังที่เพิ่งเติมน้ำ�

ทะเลจนเต็มม�จ�กรัสนักบวชดึงจุกก๊อกออกแล้วดื่มอึกหนึ่ง

“ข้�จะต้องนำ�ท่�นไปที่ป้อม”กอร์มอนด์หนุ่มยืนกร�นจ�กบนหลังม้�

เข�ไม่กล้�ลงจ�กหลังม้�เพร�ะกลัวรองเท้�บู๊ตเปียก“ข้�มีง�นของเทพต้อง

ทำ�”แอรอนเกรย์จอยเป็นนักพย�กรณ์เข�ไม่ยอมทนให้ลอร์ดเล็กๆม�ออก
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คำ�สั่งกับเข�เหมือนคนอยู่ใต้อำ�น�จ

“กอรอลด์ได้รับนกตัวหนึ่ง”สป�ร์พูด

“นกของเมสเตอร์ผู้หนึ่งจ�กไพค์”กอร์มอนด์ย้ำ�

ปีกดำ�นำ�ข่�วร้�ย“พวกนกเรเวนบินข้�มเกลือและหินห�กมีข่�วใดที่

เกี่ยวข้องกับข้�ก็จงพูดออกม�เดี๋ยวนี้”

“ข่�วที่พวกเร�นำ�ม�เป็นข่�วสำ�หรับท่�นแต่เพียงผู้เดียวท่�นผมเปียก”สป�ร์

พูด“มันมิใช่เรื่องที่ข้�จะกล่�วณที่นี้ต่อหน้�คนอื่นๆเหล่�นี้”

“คนอื่นๆเหล่�นี้คือคนที่จมน้ำ�ของข้�เป็นข้�รับใช้แห่งเทพเช่นเดียวกับข้�

ข้�ไม่มีคว�มลับกับพวกเข�หรือกับเทพของเร�เจ้�ของทะเลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้�ยืน

อยู่ข้�งๆนี่”

ผู้อยู่บนหลังม้�สบต�กัน“บอกเข�เถิด”สป�ร์พูดเด็กหนุ่มในผ้�คลุมไหล่

แดงรวบรวมคว�มกล้�“พระร�ช�ต�ยแล้ว”เข�พูดง่�ยๆเพียงสี่คำ�สั้นๆแต่

ทะเลสั่นกระเพื่อมเมื่อเข�เอ่ยคำ�

เวสเทอรอสมีพระร�ช�สี่องค์แต่แอรอนไม่จำ�เป็นต้องถ�มว่�หม�ยถึงองค์

ไหนเบลอนเกรย์จอยปกครองหมู่เก�ะเหล็กมิใช่องค์อื่นแน่พระร�ช�ต�ย

แล้วเป็นไปได้อย่�งไรแอรอนพบพี่ช�ยคนโตของเข�เมื่อไม่ถึงหนึ่งรอบดวง

จันทร์ที่ผ่�นม�เมื่อเข�กลับสู่หมู่เก�ะเหล็กหลังจ�กรังคว�นช�ยฝั่งหินเรือนผม

สีเท�ของเบลอนหงอกข�วไปครึ่งหนึ่งในช่วงที่นักบวชไม่อยู่และไหล่ที่ลู่ลงนั้น

ก็เห็นได้ชัดเจนกว่�ตอนที่กองเรือรบลำ�ย�วแล่นออกไปแต่กระนั้นพระร�ช�ก็ดู

ไม่เหมือนคนเจ็บป่วยแต่อย่�งใด

แอรอนเกรย์จอยสร้�งชีวิตอยู่บนสองเส�หลักที่ยิ่งใหญ่คำ�สั้นๆสี่คำ�นั้นได้

ทุบทำ�ล�ยเส�หนึ่งหักโค่นลงตอนนี้ข้�เหลือเพียงเทพจมน้ำ�เท่�นั้นขอท่�น

จงทำ�ให้ข้�เข้มแข็งและไม่เหนื่อยล้�ดังเช่นทะเล“บอกข้�ม�ว่�พี่ช�ยข้�ต�ย
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อย่�งไร”

“ฝ่�บ�ทกำ�ลังข้�มสะพ�นแห่งหนึ่งที่ไพค์เมื่อพลัดตกลงไปกระแทกกับหิน

เบื้องล่�ง”

ที่มั่นของพวกเกรย์จอยตั้งอยู่บนหัวแหลมขรุขระป้อมและหอคอยต่�งๆ

สร้�งอยู่บนกองหินขน�ดมหึม�ที่เหยียดตัวขึ้นสูงจ�กทะเลมีสะพ�นต่�งๆ

เชื่อมไพค์เข้�ด้วยกันทั้งสะพ�นโค้งทำ�ด้วยหินสลักสะพ�นเชือกปอกับไม้

กระด�นที่แกว่งไกว“พ�ยุกำ�ลังพัดกระหน่ำ�อยู่หรือตอนที่เข�ตกลงไป”แอ

รอนต้องก�รคำ�ตอบ

“ถูกต้อง”เด็กหนุ่มตอบ“เป็นเช่นนั้น”

“เทพพ�ยุโยนเข�ตกลงไป”นักบวชประก�ศเป็นเวล�หนึ่งล้�นปีม�แล้วที่

ทะเลกับท้องฟ้�ทำ�สงคร�มกันจ�กทะเลเกิดช�วเก�ะเหล็กขึ้นม�รวมทั้งพวก

ปล�ที่เป็นอ�ห�รเลี้ยงดูพวกเข�แม้แต่ในช่วงกล�งฤดูหน�วแต่พ�ยุนำ�ม�แต่

คว�มทุกข์ร้อนและโศกเศร้�“เบลอนพี่ช�ยข้�ทำ�ให้พวกเร�ยิ่งใหญ่ขึ้นม�อีก

ครั้งนั่นทำ�ให้เทพพ�ยุคั่งแค้นบัดนี้เข�กำ�ลังร่วมง�นเลี้ยงในท้องพระโรงว�รี

ของเทพจมน้ำ�โดยมีเหล่�น�งเงือกคอยปรนนิบัติสนองทุกคว�มต้องก�รพวก

เร�ที่อยู่ข้�งหลังในห้วงทุกข์อันแห้งแล้งและน่�สลดใจนี้แหละที่ต้องส�นต่อ

ภ�รกิจอันยิ่งใหญ่ของเข�ให้สำ�เร็จ”เข�ดันจุกก๊อกปิดถุงหนังใส่น้ำ�“ข้�จะไป

เจรจ�กับลอร์ดบิด�ของเจ้�ระยะท�งจ�กที่นี่ไปแฮมเมอร์ฮอร์นไกลเท่�ใด”

“หกโยชน์ท่�นขี่ม้�ซ้อนไปกับข้�ก็ได้”

“คนเดียวขี่ไปได้เร็วกว่�สองคนเอ�ม้�ให้ข้�แล้วเทพจมน้ำ�จะอำ�นวยพรเจ้�”

“เชิญเอ�ม้�ของข้�ไปท่�นผมเปียก”สเตฟฟ�เรียนสป�ร์เสนอ

“ไม่ละม้�ของเข�แข็งแรงกว่�เอ�ม้�เจ้�ม�เจ้�หนุ่ม”

เด็กหนุ่มลังเลอยู่ครึ่งอึดใจแล้วลงจ�กหลังม้�ยื่นส�ยบังเหียนให้ผมเปียกแอ
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รอนสอดเท้�สีดำ�เปลือยเปล่�ของเข�เข้�ในโกลนแล้วเหวี่ยงตัวขึ้นนั่งบนอ�น

เข�ไม่ชอบม้�นักมันเป็นสัตว์จ�กดินแดนสีเขียวและทำ�ให้คนอ่อนแอแต่คว�ม

จำ�เป็นทำ�ให้เข�ต้องขี่มันปีกดำ�นำ�ข่�วร้�ยพ�ยุกำ�ลังก่อตัวเข�ได้ยินเสียงมัน

ในเกลียวคลื่นและพ�ยุไม่ได้นำ�สิ่งใดม�เลยนอกจ�กคว�มชั่วร้�ย“ไปพบข้�ที่

เพ็บเบิลตันใต้หอคอยของลอร์ดเมอร์ลิน”เข�สั่งส�วกผู้จมน้ำ�ของเข�ขณะเบน

หัวม้�ออก

หนท�งนั้นวิบ�กต้องขึ้นเนินผ่�นป่�และท�งแคบระหว่�งเข�ที่มีแต่หินไป

ต�มเส้นท�งแคบที่ดูเหมือนจะกลืนห�ยไปใต้กีบเท้�ม้�อยู่บ่อยๆเกรตวิคเป็น

เก�ะใหญ่ที่สุดในหมู่เก�ะเหล็กใหญ่เสียจนลอร์ดของที่นี่บ�งคนมีที่ดินที่ไม่ติด

กับทะเลศักดิ์สิทธิ์กอรอลด์กู้ดบร�เธอร์เป็นหนึ่งในลอร์ดเหล่�นั้นป้อมของ

เข�อยู่ที่เนินหินแกร่งไกลจ�กอ�ณ�จักรของเทพจมน้ำ�ม�กพอๆกับที่อื่นใด

ในหมู่เก�ะแห่งนี้คนของกอรอลด์ทำ�ง�นหนักในเหมืองของเข�ซึ่งอยู่ใต้ดินที่

มืดและเต็มไปด้วยหินบ�งคนมีชีวิตอยู่และต�ยไปโดยไม่เคยเห็นน้ำ�เค็มไม่น่�

แปลกใจเลยที่คนพวกนี้ฉุนเฉียวง่�ยและประหล�ดพิกล

ขณะที่แอรอนขี่ม้�ใจก็ประหวัดถึงบรรด�พี่น้อง

เควลลอนเกรย์จอยลอร์ดแห่งหมู่เก�ะเหล็กมีบุตรช�ยเก้�คนฮ�ร์ลอน,เค

วนตันและดอเนลเกิดจ�กภรรย�คนแรกซึ่งเป็นหญิงจ�กตระกูลสโตนทรีเบลอ

น,ยูรอน,วิกท�เรียน,เออร์ริกอนและแอรอนเป็นบุตรช�ยจ�กภรรย�คนที่

สองซึ่งเป็นพวกซันเดอร์ลีจ�กซอลต์คลิฟฟ์ส่วนภรรย�คนที่ส�มเควลลอนได้

เด็กส�วคนหนึ่งจ�กดินแดนสีเขียวผู้ให้กำ�เนิดบุตรช�ยขี้โรคและปัญญ�อ่อน

คนหนึ่งชื่อโรบินซึ่งเป็นน้องช�ยที่ถูกลืมเสียเป็นดีที่สุดนักบวชจำ�เควนตันกับ

ดอเนลซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นท�รกไม่ได้เลยส่วนฮ�ร์ลอนนั้นเข�จำ�ได้เพียง

ร�งๆว่�นั่งนิ่งๆด้วยใบหน้�เป็นสีเท�อยู่ในห้องที่ไม่มีหน้�ต่�งบนหอคอย

และพูดด้วยเสียงกระซิบที่เบ�ลงทุกวันขณะที่โรคเกล็ดเท�ทำ�ให้ลิ้นและริม

ฝีป�กของเข�แข็งเป็นหินสักวันหนึ่งเร�จะกินปล�ฉลองด้วยกันในท้องพระโรง
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ว�รีของเทพจมน้ำ�เร�ทั้งสี่คนรวมทั้งเออร์ริด้วย

บุตรช�ยเก้�คนเกิดจ�กเควลลอนเกรย์จอยแต่มีเพียงสี่คนที่มีชีวิตรอดม�

ได้จนถึงวัยหนุ่มนี่ก็คือวิถีของโลกอันหน�วเย็นแห่งนี้โลกที่คนจับปล�จ�ก

ทะเลขุดหลุมในดินแล้วก็ต�ยไปในขณะที่สตรีให้กำ�เนิดบุตรอ�ยุสั้นจ�กเตียง

แห่งเลือดและคว�มเจ็บปวดแอรอนเป็นคนที่อ�ยุน้อยที่สุดและมีคว�มสำ�คัญ

น้อยที่สุดในบรรด�คร�เคนทั้งสี่เบลอนอ�ยุม�กที่สุดและกล้�ห�ญที่สุดเป็น

เด็กที่ดุร้�ยไม่เกรงกลัวสิ่งใดผู้มีชีวิตอยู่เพื่อกู้คว�มรุ่งโรจน์แต่ครั้งอดีตของช�ว

เก�ะเหล็กกลับคืนม�เท่�นั้นเมื่ออ�ยุสิบขวบเข�ปีนหน้�ผ�หินเหล็กไฟขึ้นไป

ยังหอคอยผีสิงของลอร์ดต�บอดตอนอ�ยุสิบส�มเข�ส�ม�รถคุมก�รกรรเชียง

เรือย�วและเต้นระบำ�นิ้วได้ดีเท่�กับช�ยคนใดในเก�ะตอนอ�ยุสิบห้�เข�แล่น

เรือไปกับแด็กเมอร์เคลฟต์จอว์ไปยังสเต็ปสโตนส์และคอยดักปล้นคนอยู่หนึ่ง

ฤดูร้อนเข�ฆ่�คนต�ยคนแรกที่นั่นและได้เมียเกลือสองคนแรกตอนอ�ยุสิบ

เจ็ดเบลอนเป็นน�ยเรือของตัวเองเข�เป็นทุกอย่�งที่พี่ช�ยพึงเป็นแม้จะไม่เคย

แสดงท่�ทีใดต่อแอรอนนอกจ�กก�รดูหมิ่นข้�เป็นคนอ่อนแอและบ�ปหน�

ก�รดูหมิ่นยังดีเกินกว่�ที่ข้�สมควรได้รับเสียอีกให้เบลอนผู้กล้�หมิ่นยังดีกว่�

เป็นที่รักของยูรอนนัยน์ต�ก�และห�กอ�ยุและคว�มทุกข์เทวษทำ�ให้เบลอน

ร้�ยก�จยิ่งขึ้นต�มก�ลเวล�มันก็ทำ�ให้เข�มุ่งมั่นยิ่งกว่�ทุกผู้คนที่มีชีวิตอยู่ด้วย

เข�มีกำ�เนิดเป็นบุตรช�ยท่�นลอร์ดแต่สิ้นชีพในฐ�นะพระร�ช�ถูกสังห�รโดย

เทพผู้ริษย�แอรอนรำ�พึงบัดนี้พ�ยุกำ�ลังม�พ�ยุที่เก�ะเหล่�นี้ไม่เคยรู้จักม�

ก่อน

รัตติก�ลล่วงไปแล้วเป็นเวล�น�นกว่�นักบวชจะเห็นเชิงเทินเหล็กแหลมของ

ป้อมแฮมเมอร์ฮอร์นที่ตะก�ยใส่จันทร์เสี้ยวป้อมของกอรอลด์ใหญ่โตเทอะทะ

และทึบตันหินก้อนใหญ่โตเหล่�นี้สกัดจ�กหน้�ผ�ที่เห็นร�งๆอยู่ด้�นหลังใต้

กำ�แพงลงม�ป�กท�งเข้�ถ้ำ�และเหมืองโบร�ณอ้�กว้�งเหมือนป�กสีดำ�ที่ไร้ฟัน

ประตูใหญ่ที่ทำ�ด้วยเหล็กของเเฮมเมอร์ฮอร์นถูกปิดลงสลักแล้วสำ�หรับคืนนั้น
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แอรอนใช้หินทุบประตูจนเสียงดังลั่นนั้นปลุกทห�รย�มคนหนึ่งตื่น

เด็กหนุ่มที่เปิดประตูรับเข�เป็นพิมพ์เดียวกับกอร์มอนด์เจ้�ของม้�ที่เข�ยึด

ม�“เจ้�เป็นคนไหนล่ะ”แอรอนถ�ม

“แกรนบิด�ของข้�กำ�ลังคอยท่�นอยู่ข้�งใน”

ห้องโถงนั้นชื้นและมีลมพัดแรงเต็มไปด้วยเง�มืดธิด�คนหนึ่งของกอรอลด์

นำ�เหล้�เอลใส่จอกเข�สัตว์ม�ต้อนรับเข�อีกคนเขี่ยกองไฟโทรมๆที่ปล่อยควัน

ออกม�ม�กกว่�คว�มร้อนกอรอลด์กู้ดบร�เธอร์เองกำ�ลังคุยเบ�ๆอยู่กับช�ย

ร่�งเพรียวในเสื้อคลุมสีเท�เนื้อละเอียดที่สวมส�ยโซ่โลหะหล�กชนิดไว้รอบคอ

ซึ่งบ่งบอกว่�เข�คือเมสเตอร์คนหนึ่งของซิต�เดล

“กอร์มอนด์อยู่ไหนล่ะ”กอรอลด์ถ�มเมื่อเห็นแอรอน

“เข�จะเดินกลับม�ให้พวกผู้หญิงของท่�นออกไปก่อนน�ยข้�รวมทั้งเมส

เตอร์ด้วย”เข�ไม่ชอบพวกเมสเตอร์นกเรเวนของพวกนี้คือสัตว์ของเทพพ�ยุ

และตั้งแต่คร�วเออร์ริเป็นต้นม�เข�ก็ไม่ไว้ใจวิธีเยียวย�ของพวกนี้เลยไม่มีคน

ดีๆคนไหนจะเลือกใช้ชีวิตใต้บัญช�คนอื่นหรือต้องถลุงส�ยโซ่แห่งก�รรับใช้

ม�แขวนรอบคอหรอก

“กีเซลล�,กวินออกไป”กู้ดบร�เธอร์พูดห้วนๆ“เจ้�ด้วยแกรนเมสเตอร์มิ

วเรนมัวร์จะยังอยู่”

“เข�ต้องไป”แอรอนยืนกร�น

“นี่คือเคหสถ�นของข้�ผมเปียกท่�นไม่มีสิทธิ์ม�บอกว่�ใครต้องไปใครต้อง

อยู่เมสเตอร์จะอยู่”

ช�ยคนนี้อยู่ไกลทะเลเกินไปแอรอนบอกตัวเอง“งั้นข้�ไป”เข�บอกกู้ดบร�

เธอร์กกแห้งปูพื้นส่งเสียงแกรกกร�กใต้ส้นเท้�แตกระแหงของเท้�ดำ�เปลือย

เปล่�ของเข�ขณะที่เข�หมุนตัวกลับและก้�วย�วๆออกไปดูเหมือนว่�เข�จะ
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ขี่ม้�ม�ไกลโดยเปล่�ประโยชน์

แอรอนเดินไปเกือบถึงประตูแล้วเมื่อเมสเตอร์กระแอมขึ้นและพูดว่�“ยูรอน

นัยน์ต�ก�นั่งบนบัลลังก์ศิล�สมุทร”

ผมเปียกหมุนตัวกลับห้องโถงเย็นเยือกกว่�เดิมขึ้นม�ทันทีนัยน์ต�ก�อยู่ห่�ง

ออกไปตั้งครึ่งโลกเบลอนส่งเข�ไปเมื่อสองปีที่แล้วและส�บ�นว่�ถ้�กลับม�

ชีวิตเข�จะไม่รอด“เล่�ให้ข้�ฟังซิ”เข�พูดเสียงแหบห้�ว

“เข�แล่นเรือเข้�ไปในลอร์ดสพอร์ตวันรุ่งขึ้นหลังจ�กพระร�ช�สิ้นและอ้�ง

สิทธิ์ในปร�ส�ทกับมงกุฎในฐ�นะน้องช�ยคนโตสุดของเบลอน”กอรอลด์กู้ด

บร�เธอร์บอก“ตอนนี้เข�ส่งนกเรเวนออกไปเรียกตัวพวกน�ยเรือและพระ

ร�ช�จ�กเก�ะทุกเก�ะไปที่ไพค์เพื่อคุกเข่�แสดงคว�มค�รวะเข�ในฐ�นะพระ

ร�ช�ของพวกเข�”

“ไม่ได้”แอรอนผมเปียกไม่กลั่นกรองคำ�พูดของตน“คนที่มีศรัทธ�ในเทพ

เท่�นั้นที่จะนั่งบัลลังก์ศิล�สมุทรได้นัยน์ต�ก�ไม่บูช�สิ่งใดเลยนอกจ�กคว�ม

ยโสของเข�”

“เมื่อไม่น�นม�นี้ท่�นไปที่ไพค์และได้พบพระร�ช�”กู้ดบร�เธอร์พูด“เบลอน

พูดอะไรกับท่�นเรื่องก�รสืบบัลลังก์หรือไม่”

ใช่ทั้งสองพูดกันที่หอคอยทะเลในขณะที่ส�ยลมส่งเสียงโหยหวนอยู่นอก

หน้�ต่�งและคลื่นซัดกระแทกอยู่เบื้องล่�งไม่หยุดหย่อนเบลอนส่�ยศีรษะอย่�ง

สิ้นหวังเมื่อได้ฟังสิ่งที่แอรอนต้องบอกเรื่องลูกช�ยคนสุดท้�ยที่เหลืออยู่ของเข�

“พวกหม�ป่�ทำ�ให้เข�เป็นคนอ่อนแออย่�งที่ข้�กลัว”พระร�ช�พูด“ข้�วิงวอน

ต่อเทพให้พวกนั้นฆ่�เข�เสียจะได้ไม่ต้องขว�งท�งอ�ช�”นั่นคือคว�มมืดบอด

ของเบลอนเข�มองเห็นตัวเองในตัวลูกส�วที่บ้�บิ่นและดื้อรั้นเอ�แต่ใจและ

เชื่อว่�น�งส�ม�รถสืบทอดบัลลังก์ได้เข�คิดผิดในเรื่องนั้นแอรอนพย�ย�มบอก

“ไม่มีสตรีคนใดจะปกครองพวกช�วเก�ะเหล็กได้แม้แต่สตรีอย่�งอ�ช�”เข�
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ยืนกร�นแต่เบลอนทำ�ไขหูเสียกับสิ่งที่เข�ไม่ปร�รถน�จะได้ยิน

ก่อนที่นักบวชจะตอบกอรอลด์กู้ดบร�เธอร์ป�กของเมสเตอร์ก็เปิดออกอีก

ครั้ง“ต�มสิทธิอันชอบธรรมบัลลังก์ศิล�สมุทรเป็นของธีออนหรือของอ�ช�

ห�กเจ้�ช�ยสิ้นนี่คือกฎ”

“กฎของพวกดินแดนสีเขียว”แอรอนพูดอย่�งดูหมิ่น“นั่นเกี่ยวข้องอะไรกับ

พวกเร�เร�เป็นช�วเก�ะเหล็กบุตรแห่งท้องทะเลผู้ได้รับเลือกจ�กเทพจมน้ำ�

ไม่มีสตรีคนใดจะปกครองเร�ได้หรือบุรุษไร้ศรัทธ�ในเทพก็เช่นกัน”

“แล้ววิกท�เรียนเล่�”กอรอลด์กู้ดบร�เธอร์ถ�ม“เข�มีกองเรือเหล็กวิกท�

เรียนจะอ้�งสิทธิหรือไม่ท่�นผมเปียก”

“ยูรอนเป็นพี่ช�ย...”เมสเตอร์เริ่มพูด

แอรอนปิดป�กเข�ด้วยส�ยต�ไม่ว่�ในเมืองประมงเล็กๆหรือในป้อม

ปร�ก�รใหญ่โตที่สร้�งด้วยหินส�ยต�ของผมเปียกเช่นนี้คงทำ�ให้หญิงส�วเป็น

ลมและเด็กร้องไห้จ้�ห�ม�รด�เป็นแน่และมันม�กเกินพอที่จะสยบผู้รับใช้ที่

มีส�ยโซ่คล้องคอ“ยูรอนเป็นพี่ก็จริง”นักบวชกล่�ว“แต่วิกท�เรียนเป็นผู้มี

ศรัทธ�ในเทพม�กกว่�”

“จะเกิดสงคร�มระหว่�งพวกเข�หรือไม่”เมสเตอร์ถ�ม

“ช�วเก�ะเหล็กต้องไม่ทำ�ให้เลือดของช�วเก�ะเหล็กด้วยกันตก”

“เป็นคว�มคิดที่เปี่ยมศรัทธ�นักท่�นผมเปียก”กู้ดบร�เดอร์พูด“แต่ไม่ใช่

คว�มคิดที่พี่ช�ยของท่�นจะเห็นด้วยเข�เคยสั่งจับซ�ว�นีบอตลีย์ถ่วงน้ำ�ฐ�น

พูดว่�ต�มสิทธิแล้วบัลลังก์ศิล�สมุทรเป็นของธีออน”

“ถ้�เข�ถูกจับถ่วงน้ำ�ก็จะไม่มีเลือดตก”แอรอนว่�

เมสเตอร์กับผู้เป็นลอร์ดสบต�กัน“ข้�ต้องส่งข่�วไปที่ไพค์และโดยเร็วด้วย”

กอรอลด์กู้ดบร�เธอร์พูด“ท่�นผมเปียกข้�อย�กได้คำ�แนะนำ�จ�กท่�นข้�



41

ควรทำ�อย่�งไรสว�มิภักดิ์หรือว่�ต่อต้�นท้�ท�ย”

แอรอนดึงเคร�ขณะครุ่นคิดข้�เห็นพ�ยุชื่อของมันคือยูรอนนัยน์ต�

ก�“สำ�หรับเวล�นี้ให้ส่งไปแต่คว�มเงียบ”เข�บอกผู้เป็นลอร์ด“ข้�ต้องสวด

วิงวอนในเรื่องนี้”

“เชิญสวดวิงวอนเท่�ที่ท่�นต้องก�รเถิด”เมสเตอร์พูด“ถึงอย่�งไรมันก็

เปลี่ยนแปลงกฎไม่ได้ธีออนเป็นผู้สืบบัลลังก์ที่ชอบธรรมอ�ช�เป็นคนถัดไป”

“เงียบ!”แอรอนคำ�ร�ม“ช�วเก�ะเหล็กฟังพวกเจ้�เมสเตอร์ที่มีส�ยโซ่คล้อง

คอพล่�มเรื่องดินแดนสีเขียวกับกฎของพวกนั้นม�น�นเกินไปแล้วถึงเวล�ที่เร�

จะฟังทะเลอีกครั้งถึงเวล�ที่เร�จะฟังเสียงแห่งเทพของเร�”เสียงของเข�ลั่นไป

ทั่วห้องโถงที่เต็มไปด้วยควันเป็นเสียงที่เปี่ยมด้วยพลังจนทั้งกอรอลด์กู้ดบร�

เธอร์และเมสเตอร์ของเข�ไม่กล้�ตอบเทพจมน้ำ�อยู่กับข้�แอรอนคิดท่�นชี้

หนท�งแก่ข้�

กู้ดบร�เธอร์เชิญให้นักบวชพักด้วยคว�มสบ�ยที่ปร�ส�ทในคืนนี้แต่เข�

ปฏิเสธเข�แทบไม่เคยนอนอยู่ใต้หลังค�ของปร�ส�ทและไม่เคยไปไกลจ�ก

ทะเลขน�ดนี้“ข้�จะรู้จักคว�มสบ�ยก็ต่อเมื่ออยู่ในท้องพระโรงว�รีของเทพจม

น้ำ�ใต้เกลียวคลื่นเร�เกิดม�เพื่อรับทุกข์คว�มทุกข์อ�จทำ�ให้เร�แข็งแกร่งสิ่งที่

ข้�ต้องก�รมีเพียงม้�ตัวใหม่เพื่อพ�ข้�ไปเพ็บเบิลตัน”

กู้ดบร�เธอร์ยินดีจัดห�ให้เข�ยังให้เกรย์ดอนบุตรช�ยนำ�นักบวชไปต�มท�ง

ที่ลัดที่สุดผ่�นเนินเข�สู่ทะเลด้วยอีกหนึ่งชั่วโมงกว่�ฟ้�จะส�งเมื่อทั้งสองออก

เดินท�งแต่ม้�ของพวกเข�แข็งแรงและฝีเท้�มั่นคงจึงทำ�เวล�ได้ดีแม้ต้องเดิน

ท�งในคว�มมืดแอรอนหลับต�สวดภ�วน�เงียบๆหลังจ�กผ่�นไปครู่หนึ่งเข�

ก็เริ่มหลับๆตื่นๆอยู่บนอ�น

เสียงนั้นดังขึ้นเบ�ๆเป็นเสียงกรีดร้องของบ�นพับขึ้นสนิม“เออร์ริ”เข�

พึมพำ�ตื่นขึ้นและรู้สึกกลัวไม่มีบ�นพับที่นี่ไม่มีประตูไม่มีเออร์ริขณะเล่น
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ระบำ�นิ้วขว�นที่ลอยม�ตัดมือของเออร์ริไปครึ่งหนึ่งเมื่อเข�อ�ยุสิบสี่ปีระหว่�ง

ที่บิด�กับพวกพี่ช�ยไปสงคร�มกันหมดภรรย�คนที่ส�มของลอร์ดเควลลอน

เคยเป็นนักปี่แห่งปร�ส�ทพิงค์เมเดนน�งเป็นเด็กส�วที่มีทรวงอกนุ่มใหญ่กับ

ดวงต�สีน้ำ�ต�ลใสเหมือนกว�งแทนที่จะเยียวย�มือของเออร์ริด้วยวิธีโบร�ณ

คือด้วยไฟกับน้ำ�ทะเลน�งกลับมอบเข�ให้เมสเตอร์แห่งดินแดนสีเขียวผู้ส�บ�น

ว่�เข�ส�ม�รถเย็บนิ้วที่ข�ดให้ติดเหมือนเดิมได้เข�ทำ�เช่นนั้นหลังจ�กนั้นเข�

ใช้ทั้งย�น้ำ�ย�พอกและสมุนไพรแต่มือนั้นก็เน่�และเออร์ริจับไข้กว่�เมสเตอร์

จะเลื่อยแขนข้�งนั้นออกมันก็ส�ยไปแล้ว

ลอร์ดเควลลอนไม่ได้กลับม�จ�กก�รเดินท�งครั้งสุดท้�ยนั้นเทพจมน้ำ�ได้

เมตต�มอบคว�มต�ยให้เข�ในท้องทะเลผู้กลับม�คือลอร์ดเบลอนกับน้องช�ย

ยูรอนและวิกท�เรียนเมื่อเบลอนทร�บเรื่องที่เกิดขึ้นกับเออร์ริเข�ตัดนิ้วของ

เมสเตอร์ออกส�มนิ้วด้วยมีดหั่นเนื้อของพ่อครัวและสั่งให้ภรรย�นักปี่ของบิด�

ม�เย็บนิ้วติดกลับไปย�พอกกับย�น้ำ�ช่วยรักษ�เมสเตอร์ได้ดีพอๆกับที่รักษ�

เออร์ริเข�ต�ยขณะเพ้อคลั่งภรรย�คนที่ส�มของลอร์ดเควลลอนต�ยต�มไป

หลังจ�กนั้นไม่น�นขณะที่หมอตำ�แยดึงร่�งท�รกเพศหญิงที่ต�ยในครรภ์ออก

จ�กท้องของน�งแอรอนรู้สึกยินดีขว�นที่ตัดมือเออร์รินั่นเป็นของเข�เอง

ขณะที่พวกเข�เล่นระบำ�นิ้วด้วยกันแบบที่เพื่อนฝูงและพี่น้องจะเล่นกัน

เข�ยังละอ�ยใจเมื่อนึกถึงปีต่อๆม�หลังคว�มต�ยของเออร์ริเมื่ออ�ยุสิบหก

ปีเข�เรียกตัวเองว่�บุรุษแต่ในคว�มเป็นจริงเข�คือถุงใส่เหล้�องุ่นที่มีข�เข�จะ

ขับลำ�นำ�เต้นรำ�(แต่ไม่ใช่ระบำ�นิ้วไม่มีวันอีกแล้ว)พูดตลกพูดพล่�มไร้ส�ระ

และพูดจ�ล้อเลียนเข�เป่�ปี่เล่นกลขี่ม้�และดื่มได้เก่งกว่�พวกวินช์กับพวก

บอตลีย์ทุกคนและครึ่งหนึ่งของพวกฮ�ร์ลอว์ด้วยเทพจมน้ำ�มอบของขวัญ

อย่�งหนึ่งให้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เข�ไม่มีใครปัสส�วะได้น�นและไกลกว่�แอ

รอนเกรย์จอยดังที่เข�พิสูจน์ให้เห็นในง�นเลี้ยงทุกง�นครั้งหนึ่งเข�พนันเรือ

ย�วลำ�ใหม่ของเข�แลกกับแพะฝูงหนึ่งว่�เข�ส�ม�รถดับไฟในเต�ผิงได้โดยไม่
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ต้องใช้อะไรนอกจ�กอวัยวะเพศของเข�แอรอนได้กินแพะฉลองอยู่หนึ่งปีและ

ตั้งชื่อเรือย�วลำ�นั้นว่�พ�ยุทองคำ�แม้เบลอนขู่ว่�จะแขวนเข�ไว้กับเส�กระโดง

เรือลำ�นี้เมื่อได้ยินว่�น้องช�ยตั้งใจจะเอ�เส�กระทุ้งแบบใดไปติดไว้ที่หัวเรือ

ในตอนท้�ยเรือพ�ยุทองคำ�อับป�งลงนอกช�ยฝั่งเก�ะง�มระหว่�งก�รก่อ

กบฏครั้งแรกของเบลอนเรือถูกชนแตกกล�งลำ�โดยเรือรบลำ�ใหญ่สูงตระหง่�น

ชื่อพิโรธเมื่อสแตนนิสบ�ร�เธียนว�งกับดักจับวิกท�เรียนได้และตีกองเรือ

เหล็กแตกยับเยินแต่เทพยังไม่เสร็จธุระกับแอรอนท่�นพ�เข�เข้�ฝั่งมีช�ว

ประมงจับเข�ได้และล่�มโซ่พ�เดินไปที่เเลนนิสพอร์ตเข�ใช้เวล�ช่วงที่เหลือ

ของสงคร�มอยู่ในส่วนลึกสุดของค�สเตอร์ลีร็อกและพิสูจน์ว่�พวกคร�เคน

ปัสส�วะได้ไกลกว่�และน�นกว่�ร�ชสีห์หมูป่�หรือไก่

ช�ยคนนั้นต�ยแล้วแอรอนจมน้ำ�ต�ยและเกิดใหม่จ�กทะเลเป็นเทพ

พย�กรณ์ของเทพองค์นั้นไม่มีมนุษย์ผู้รู้ต�ยหน้�ไหนทำ�ให้เข�กลัวได้เช่นเดียว

กับคว�มมืด...หรือคว�มทรงจำ�กระดูกของวิญญ�ณเสียงประตูเปิดเสียงกรีด

ร้องของบ�นพับเหล็กขึ้นสนิมยูรอนกลับม�แล้วแต่ห�เป็นไรไม่เข�คือนักบวช

ผมเปียกผู้เป็นที่รักของเทพ

“จะเกิดสงคร�มขึ้นไหม”เกรย์ดอนกู้ดบร�เธอร์ถ�มในขณะที่ดวงอ�ทิตย์

ส่องให้เนินเข�สว่�ง“สงคร�มระหว่�งพี่น้องน่ะ”

“ห�กเทพจมน้ำ�ต้องก�รเช่นนั้นจะไม่มีผู้ไร้ศรัทธ�ในเทพคนใดได้นั่งบัลลังก์

ศิล�สมุทร”นัยน์ต�ก�จะสู้ข้อนั้นแน่นอนไม่มีสตรีคนใดเอ�ชนะเข�ได้แม้

แต่อ�ช�สตรีถูกสร้�งม�ให้สู้กับศึกบนเตียงคลอดส่วนธีออนนั้นห�กเข�ยังมี

ชีวิตอยู่ก็ไม่มีหวังพอกันเข�เป็นเด็กอ�รมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยที่วินเทอร์เฟล

เข�ได้พิสูจน์คุณค่�ของตัวเองแล้วต�มที่เป็นอยู่แต่นัยน์ต�ก�ไม่ใช่เด็กพิก�ร

ทุพพลภ�พด�ดฟ้�เรือของยูรอนท�สีแดงเพื่อกลบสีของเลือดที่ซึมซ�บได้ดียิ่ง

กว่�วิกท�เรียนพระร�ช�ต้องเป็นวิกท�เรียนมิฉะนั้นพ�ยุจะฆ่�เร�ทั้งหมด
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เกรย์ดอนจ�กเข�ไปเมื่อดวงอ�ทิตย์ขึ้นเพื่อนำ�ข่�วก�รต�ยของเบลอนไปแจ้ง

แก่ลูกพี่ลูกน้องของเข�ที่หอคอยของแต่ละคนทั้งที่ด�วน์เดลวิงป้อมโครว์ส

ไปค์และทะเลส�บซ�กศพแอรอนเดินท�งต่อไปคนเดียวขึ้นเนินและลง

หุบเข�ไปต�มท�งเดินที่มีแต่หินซึ่งกว้�งขึ้นและมีร่องรอยของก�รเดินท�งม�ก

ขึ้นเมื่อเข้�ใกล้ทะเลในทุกหมู่บ้�นเข�จะหยุดเพื่อเทศน�สั่งสอนรวมทั้งในล�น

ปร�ส�ทของพวกลอร์ดเล็กลอร์ดน้อยด้วย“เร�เกิดจ�กทะเลและทะเลคือที่ที่

เร�ทุกคนจะกลับไป”เข�บอกทุกคนเสียงของเข�ทุ้มลึกร�วมห�สมุทรและดัง

สนั่นร�วเสียงคลื่น“เทพพ�ยุดึงเบลอนออกจ�กปร�ส�ทด้วยโทสะและโยนเข�

ลงไปบัดนี้เข�ร่วมง�นเลี้ยงอยู่ใต้เกลียวคลื่นในท้องพระโรงว�รีของเทพจมน้ำ�

แล้ว”เข�ยกมือขึ้น“เบลอนสิ้นแล้ว!พระร�ช�สิ้นแล้ว!แต่จะมีพระร�ช�องค์

หนึ่งกลับม�!เพร�ะสิ่งที่ต�ยแล้วจะไม่มีวันต�ยอีกแต่จะกลับฟื้นขึ้นม�แกร่ง

ขึ้นแข็งแรงขึ้น!พระร�ช�องค์หนึ่งจะฟื้นขึ้นม�!”

บ�งคนที่ได้ยินสิ่งที่เข�พูดพ�กันโยนจอบเสียมทิ้งเพื่อต�มเข�ไปดังนั้นกว่�

เข�จะได้ยินเสียงคลื่นส�ดซัดกระทบฝั่งก็มีคนเดินต�มหลังม้�ของเข�ด้วย

คว�มศรัทธ�ในเทพและคว�มปร�รถน�ที่จะจมน้ำ�ร�วหนึ่งโหล

เพ็บเบิลตันเป็นที่อยู่ของช�วประมงหล�ยพันคนปลูกเพิงเบียดกันหน�แน่น

รอบบริเวณเชิงป้อมสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีหอคอยเล็กๆอยู่แต่ละมุมมีผู้ที่

จมน้ำ�แล้วของแอรอนร�วสี่สิบคนตั้งค่�ยคอยเข�อยู่ที่นั่นโดยตั้งกระโจมหนัง

แมวน้ำ�และสร้�งเพิงด้วยไม้ที่ลอยน้ำ�ม�อยู่ต�มช�ยห�ดทร�ยสีเท�มือของพวก

เข�ส�กกร้�นจ�กน้ำ�เกลือมีรอยแผลเป็นจ�กอวนและส�ยเบ็ดหนังหน�เป็น

ตุ่มไตจ�กไม้พ�ยจอบเสียมและขว�นแต่ขณะนี้มือเหล่�นั้นจับตะบองที่ทำ�

จ�กไม้ลอยน้ำ�ไว้มั่นคงประดุจเหล็กเพร�ะเทพได้มอบอ�วุธให้พวกเข�จ�กคลัง

แสงใต้ท้องทะเล

พวกเข�สร้�งที่พักให้นักบวชตรงเหนือระดับน้ำ�ขึ้นถึงเล็กน้อยเข�คล�น

เข้�ไปอย่�งยินดีหลังจ�กที่ทำ�พิธีจมน้ำ�ให้กับส�วกกลุ่มใหม่ล่�สุดเทพของ
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ข้�เข�สวดวิงวอนพูดกับข้�ในเสียงครืนครั่นของคลื่นเถิดบอกข้�ว่�ต้องทำ�

เยี่ยงไรพวกน�ยเรือและพระร�ช�ทั้งหล�ยกำ�ลังคอยฟังคำ�ของท่�นอยู่ใครจะ

เป็นพระร�ช�ของเร�แทนที่เบลอนโปรดขับลำ�นำ�ให้ข้�ฟังด้วยภ�ษ�ของเล

ไวอ�ธ�น๑เพื่อที่ข้�จะได้รู้จักน�มของเข�โปรดบอกข้�เถิดโอ้ผู้เป็นจ้�วใต้

เกลียวคลื่นว่�ใครที่มีพละกำ�ลังจะต่อสู้กับพ�ยุที่ไพค์ได้

แม้ก�รขี่ม้�ไปแฮมเมอร์ฮอร์นทำ�ให้เข�เหนื่อยอ่อนแต่แอรอนผมเปียกก็นอน

กระสับกระส่�ยอยู่ในเพิงที่ทำ�จ�กเศษไม้ลอยน้ำ�หลังค�มุงด้วยส�หร่�ยสีดำ�

จ�กทะเลกลุ่มเมฆเคลื่อนเข้�บดบังดวงจันทร์และหมู่ด�วคว�มมืดมนอนธก�ร

ที่ปกคลุมเหนือท้องทะเลนั้นหน�ทึบพอๆกับที่ปกคลุมจิตใจของเข�เบลอน

โปรดปร�นอ�ช�เลือดเนื้อเชื้อไขของเข�แต่สตรีมิอ�จปกครองช�วเก�ะเหล็ก

ได้ต้องเป็นวิกท�เรียนบุตรช�ยเก้�คนเกิดแต่เควลลอนเกรย์จอยและวิกท�

เรียนคือผู้ที่แข็งแรงที่สุดแกร่งกำ�ยำ�ดุจกระทิงไม่กลัวเกรงสิ่งใดและรู้หน้�ที่

และนั่นคืออันตร�ยของเร�น้องช�ยย่อมต้องเชื่อฟังผู้เป็นพี่และวิกท�เรียนไม่

ใช่ผู้ที่จะขัดประเพณีแต่เข�ไม่มีคว�มรักให้ยูรอนตั้งแต่สตรีผู้นั้นต�ยจ�กไป

ด้�นนอกนอกจ�กเสียงกรนของบรรด�ผู้จมน้ำ�ของเข�และเสียงโหยหวน

ของลมแล้วเข�ยังได้ยินเสียงคลื่นกระแทกฝั่งเหมือนเสียงค้อนที่เทพของเข�

กำ�ลังเรียกเข�เข้�สู่สงคร�มแอรอนคล�นออกจ�กเพิงพักเล็กๆของตนออกไป

สู่คว�มเย็นเยือกของย�มร�ตรีเข�ยืนเปลือยเปล่�ตัวข�วซีดร่�งสูงซูบผอม

เข�เดินตัวเปล่�เข้�สู่ท้องทะเลเค็มดำ�มืดน้ำ�ทะเลเย็นเฉียบดุจน้ำ�แข็งแต่เข�

จะไม่ได้ผงะจ�กสัมผัสลูบไล้ของเทพคลื่นลูกหนึ่งซัดกระทบหน้�อกทำ�ให้เข�

ซวดเซลูกต่อม�ซัดท่วมศีรษะเข�ได้ลิ้มรสเกลือบนริมฝีป�กและรู้สึกว่�เทพ

สถิตอยู่รอบตัวหูของเข�ก้องกังว�นด้วยคว�มยิ่งใหญ่แห่งบทลำ�นำ�ของเทพ

บุตรช�ยเก้�คนเกิดแต่เควลลอนเกรย์จอยข้�คือคนที่ต่ำ�ต้อยที่สุดอ่อนแอ

และตื่นกลัวเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ไม่อีกต่อไปช�ยผู้นั้นจมน้ำ�ไปแล้วและเทพ

ทำ�ให้ข้�เข้มแข็งน้ำ�ทะเลเค็มที่เย็นจัดห้อมล้อมเข�กอดเข�ไว้ชำ�แรกผ่�นเข้�
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ไปในเนื้อหนังที่อ่อนแอของมนุษย์และสัมผัสถึงกระดูกของเข�กระดูกเข�

คิดกระดูกแห่งวิญญ�ณกระดูกของเบลอนและของเออร์ริคว�มจริงนั้นอยู่ใน

กระดูกของเร�นี่เองเพร�ะเนื้อหนังเน่�เปื่อยแต่กระดูกยังคงอยู่และบนเนิน

แห่งนักก�กระดูกของโถงแห่งพระร�ช�สีเท�...

และด้วยร่�งที่ผอมซูบผิวซีดและสั่นเท�แอรอนผมเปียกพย�ย�มลุยน้ำ�กลับ

เข้�ฝั่งในสภ�พของบุรุษผู้ฉล�ดกว่�ตอนก้�วลงทะเลเพร�ะเข�พบคำ�ตอบ

แล้วในกระดูกของตนเองและวิธีก�รนั้นก็กระจ่�งชัดอยู่ตรงหน้�รัตติก�ลเย็น

ยะเยือกเสียจนร่�งของเข�ดูเหมือนจะมีไอกรุ่นขณะก้�วย�วๆกลับเพิงพักแต่

กลับมีไฟลุกโชนอยู่ในหัวใจนี่เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่เข�หลับได้อย่�งง่�ยด�ย

โดยไม่มีเสียงกรีดร้องของบ�นพับเหล็กม�รบกวน

เมื่อแอรอนตื่นขึ้นนั้นเป็นวันที่สดใสและลมพัดจัดเข�กินซุปหอยก�บและ

ส�หร่�ยทะเลที่ปรุงสุกเหนือกองไฟจ�กไม้ลอยน้ำ�เป็นอ�ห�รเช้�แต่แทบจะยัง

ไม่ทันเสร็จจ�กมื้อเช้�เมอร์ลินก็ลงจ�กปร�ส�ทม�ต�มห�เข�โดยมีองครักษ์

ครึ่งโหลติดต�มม�ด้วย“พระร�ช�สิ้นแล้ว”ผมเปียกบอกเข�

“ใช่แล้วมีนกม�ถึงข้�ตัวหนึ่งและบัดนี้ก็มีม�อีกตัว”เมอร์ลินเป็นช�ยร่�ง

อ้วนกลมศีรษะล้�นผู้เรียกตนเองเป็น“ลอร์ด”ในแบบของพวกดินแดนสี

เขียวและแต่งก�ยด้วยขนเฟอร์กับกำ�มะหยี่“นกเรเวนตัวหนึ่งต�มตัวข้�ไปที่

ไพค์อีกตัวให้ไปที่เท็นท�วเวอร์สพวกท่�นคร�เคนมีแขนยุ่บยั่บม�กม�ยเที่ยว

ทึ้งคนออกเป็นชิ้นๆท่�นจะว่�อย่�งไรท่�นนักบวชข้�ควรส่งเรือย�วของข้�

ไปที่ใด”

แอรอนขมวดคิ้ว“ท่�นว่�เท็นท�วเวอร์สรึคร�เคนคนไหนล่ะเรียกท่�นให้ไป

ที่นั่น”ปร�ส�ทเท็นท�วเวอร์สเป็นที่อยู่ของลอร์ดแห่งฮ�ร์ลอว์

“เจ้�หญิงอ�ช�น�งแล่นเรือกลับบ้�นแล้วนักอ่�นส่งเรเวนออกไปต�มตัว

สห�ยทุกคนของน�งไปที่ฮ�ร์ลอว์เข�บอกว่�เบลอนตั้งใจให้น�งนั่งบัลลังก์ศิล�
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สมุทร”

“เทพจมน้ำ�จะตัดสินว่�ใครควรนั่งบัลลังก์ศิล�สมุทร”นักบวชกล่�ว“คุกเข่�

ลงข้�จะได้ให้พรท่�น”ลอร์ดเมอร์ลินคุกเข่�ลงแอรอนเปิดจุกถุงหนังรินน้ำ�

ทะเลเป็นส�ยลงบนศีรษะล้�นของเข�“ท่�นเทพผู้จมน้ำ�เพื่อเร�ได้โปรดให้

เมลเดร็ดผู้รับใช้ของท่�นเกิดใหม่อีกครั้งจ�กทะเลโปรดอวยพรเข�ด้วยเกลือ

อวยพรเข�ด้วยหินอวยพรเข�ด้วยเหล็กกล้�”ส�ยน้ำ�ไหลลงสู่แก้มยุ้ยของเมอร์

ลินลงม�ชุ่มโชกเคร�และเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอก“สิ่งที่ต�ยแล้วจะไม่มีวันต�ย

อีก”แอรอนจบคำ�ให้พร“แต่จะฟื้นขึ้นอีกครั้งแกร่งขึ้นและแข็งแรงขึ้น”แต่

เมื่อเมอร์ลินลุกขึ้นยืนนักบวชบอกเข�ว่�“จงอยู่นี่และฟังเพื่อท่�นจะได้เป็นผู้

เผยแพร่ว�จ�ของเทพ”

คลื่นแตกเป็นฟองรอบหินแกรนิตทรงกลมก้อนหนึ่งห่�งจ�กช�ยน้ำ�ส�มฟุต

แอรอนผมเปียกยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ฝูงชนของเข�มองเห็นและได้ยินสิ่งที่เข�

พูด

“เร�เกิดจ�กทะเลและทะเลคือที่ที่เร�ทุกคนจะกลับไป”เข�เริ่มพูดอย่�งที่

พูดม�แล้วเป็นร้อยครั้งก่อนหน้�นี้“เทพพ�ยุดึงเบลอนออกจ�กปร�ส�ทด้วย

โทสะและโยนเข�ลงไปบัดนี้เข�ร่วมง�นเลี้ยงอยู่ใต้เกลียวคลื่น”เข�ยกมือ

ขึ้น“พระร�ช�เหล็กสิ้นแล้ว!แต่จะมีพระร�ช�องค์หนึ่งกลับม�!เพร�ะสิ่งที่ต�ย

ไปแล้วจะไม่มีวันต�ยอีกแต่จะกลับฟื้นขึ้นม�ใหม่แกร่งขึ้นและแข็งแรงขึ้น!”

“พระร�ช�จะกลับม�!”กลุ่มผู้จมน้ำ�ร้อง

“เข�จะกลับม�เข�ต้องกลับม�แต่จะเป็นผู้ใดเล่�”ผมเปียกหยุดฟังชั่วครู่แต่

มีเพียงคลื่นเท่�นั้นที่ตอบเข�“ผู้ใดจะเป็นพระร�ช�ของเร�”

พวกผู้จมน้ำ�เริ่มฟ�ดตะบองไม้ลอยน้ำ�เข้�ใส่กัน“ผมเปียก!”พวกเข�

ร้อง“พระร�ช�ผมเปียก!พระร�ช�แอรอน!มอบผมเปียกให้พวกเร�!”

แอรอนสั่นศีรษะ“ถ้�บิด�คนหนึ่งมีบุตรช�ยสองคนเข�มอบขว�นให้คนหนึ่ง
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และอวนให้อีกคนหนึ่งคนใดเล่�ที่เข�ประสงค์จะให้เป็นนักรบ”

“ขว�นสำ�หรับนักรบ”รัสตะโกนตอบ“อวนสำ�หรับช�วประมงแห่งท้อง

ทะเล”

“ถูกต้อง”แอรอนตอบ“เทพนำ�ข้�ลึกลงไปใต้คลื่นและจมเจ้�สิ่งไร้ค่�ที่ข้�

เคยเป็นเมื่อท่�นนำ�ข้�ขึ้นม�อีกครั้งท่�นได้มอบต�ให้ข้�เห็นหูให้ได้ยินและ

เสียงเพื่อป่�วประก�ศว�จ�ของท่�นให้ข้�เป็นเทพพย�กรณ์ของท่�นและสั่ง

สอนผู้คนที่หลงลืมไปให้รู้จักคว�มจริงของท่�นข้�ไม่ได้เกิดม�เพื่อนั่งบัลลังก์

ศิล�สมุทร...พอๆกับยูรอนนัยน์ต�ก�เพร�ะข้�ได้ยินเทพผู้กล่�วว่�ไม่มีคนไร้

ศรัทธ�ในเทพคนใดจะนั่งบัลลังก์ศิล�สมุทรของข้�!”

เมอร์ลินยกมือกอดอก“ถ้�เช่นนั้นคืออ�ช�หรือไม่หรือว่�เป็นวิกท�เรียน

บอกเร�สินักบวช!”

“เทพจมน้ำ�จะบอกเจ้�แต่ไม่ใช่ที่นี่”แอรอนชี้ไปที่ใบหน้�อวบอ้วนข�วซีด

ของเมอร์ลิน“อย่�มองที่ข้�หรือที่กฎของมนุษย์แต่จงมองทะเลชักใบเรือของ

เจ้�ขึ้นปลดกรรเชียงลงม�น�ยข้�และพ�ตนไปยังโอลด์วิคทั้งเจ้�และน�ย

เรือทุกคนพระร�ช�ทุกองค์จงอย่�ไปที่ไพค์เพื่อก้มศีรษะให้คนไร้เทพจงอย่�

ไปฮ�ร์ลอว์เพื่อร่วมมือกับเหล่�สตรีจอมว�งแผนจงหันหัวเรือของเจ้�ไปท�ง

โอลด์วิคที่ตั้งของโถงแห่งพระร�ช�สีเท�ในน�มของเทพจมน้ำ�ข้�ขอเรียกตัว

พวกเจ้�ข้�ขอเรียกตัวพวกเจ้�ทุกคน!จงออกจ�กคฤห�สน์และกระต๊อบออก

จ�กปร�ส�ทและป้อมปร�ก�รแล้วกลับสู่เนินเข�แห่งนักก�เพื่อทำ�พิธีเลือก

พระร�ช�!”

เมอร์ลินอ้�ป�กค้�งใส่เข�“พิธีเลือกพระร�ช�หรือไม่เคยมีพิธีเลือกพระ

ร�ช�ที่แท้จริงม�...”

“...น�นเกินไปแล้ว!”แอรอนร้องอย่�งสลดใจ“แต่ในยุครุ่งอรุณแห่งก�ลเวล�

ช�วเก�ะเหล็กเคยเลือกพระร�ช�ของพวกเข�โดยยกผู้ที่คู่ควรที่สุดในหมู่ของ
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ตนขึ้นม�บัดนี้ถึงเวล�แล้วที่เร�จะกลับไปสู่วิถีดั้งเดิมเพร�ะด้วยวิธีนี้เท่�นั้นที่

จะทำ�ให้เร�ยิ่งใหญ่อีกครั้งพิธีเลือกพระร�ช�นี่แหละที่เลือกเออร์รัสเท้�เหล็ก

เป็นพระร�ช�ใหญ่และสวมมงกุฎไม้ลอยน้ำ�บนหน้�ผ�กของเข�ทั้งไซล�สจมูก

แบน,ฮ�ร์รักฮอร์,คร�เคนเฒ่�พิธีเลือกพระร�ช�ยกท่�นเหล่�นั้นขึ้นม�ทั้ง

สิ้นและจ�กพิธีเลือกพระร�ช�ครั้งนี้จะปร�กฏบุรุษผู้จะส�นต่อภ�รกิจที่พระ

ร�ช�เบลอนได้เริ่มไว้ให้เสร็จสมบูรณ์และนำ�อิสรภ�พของเร�กลับคืนม�จง

อย่�ไปที่ไพค์หรือเท็นท�วเวอร์สของฮ�ร์ลอว์แต่จงไปที่โอลด์วิคข้�ขอกล่�ว

อีกครั้งไปห�เนินแห่งนักก�และกระดูกของโถงแห่งพระร�ช�สีเท�เพร�ะใน

สถ�นที่ศักดิ์สิทธ์แห่งนั้นเมื่อดวงจันทร์จมน้ำ�และโผล่กลับขึ้นม�อีกครั้งเร�จะ

เลือกพระร�ช�ผู้คู่ควรสำ�หรับพวกเร�พระร�ช�ผู้ศรัทธ�ในเทพ”เข�ยกมือ

ที่ผอมมีแต่กระดูกขึ้นสูงอีกครั้ง“จงฟัง!ฟังเสียงคลื่น!ฟังเทพ!ท่�นกำ�ลังพูด

กับเร�ท่�นพูดว่�เร�จะไม่มีพระร�ช�อื่นใดนอกจ�กที่ม�จ�กพิธีเลือกพระ

ร�ช�!”

เสียงโห่ร้องก้องขึ้นม�สนองคำ�พูดนั้นและผู้จมน้ำ�ต่�งฟ�ดตะบองเข้�ห�กัน

“พิธีเลือกพระร�ช�!”พวกเข�ตะโกน“พิธีเลือกพระร�ช�พิธีเลือกพระร�ช�

ไม่เอ�พระร�ช�ใดนอกจ�กที่ม�จ�กพิธีเลือกพระร�ช�!”แล้วเสียงโห่ร้องของ

พวกเข�ก็ดังกึกก้องจนนัยน์ต�ก�ที่ไพค์ต้องได้ยินอย่�งแน่นอนรวมทั้งเทพพ�ยุ

ผู้ชั่วร้�ยในโถงที่ครึ้มไปด้วยเมฆของท่�นด้วยแอรอนผมเปียกรู้ว่�เข�ทำ�ได้ดีที

เดียว

๑สัตว์ยักษ์ในท้องทะเล
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หัวหน้าองครักษ์

“ส้มเลือดสุกงอมเกินไปแล้ว”เจ้�ช�ยตั้งข้อสังเกตด้วยน้ำ�เสียงอ่อนล้�เมื่อ

หัวหน้�องครักษ์เข็นพ�ออกไปที่เฉลียง

หลังจ�กนั้นเข�ก็ไม่พูดอะไรอีกหล�ยชั่วโมง

เรื่องส้มนั้นจริงต�มที่ว่�มีสองส�มลูกที่หล่นลงม�แตกกระจ�ยอยู่บนพื้นหิน

อ่อนสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมฉุนของมันกำ�ซ�บเต็มรูจมูกของโฮท�ห์ทุกคร�ที่เข�

ห�ยใจไม่ต้องสงสัยว่�เจ้�ช�ยก็ได้กลิ่นนี้ด้วยขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้บนเก้�อี้เข็น

ที่เมสเตอร์ค�ลีออตต์ทำ�ให้พร้อมด้วยหมอนอิงยัดขนห่�นและล้อที่ส่งเสียงกึง

กังทำ�จ�กไม้มะเกลือและเหล็ก

เนิ่นน�นทีเดียวที่เสียงเดียวที่ได้ยินเป็นเสียงเด็กๆเล่นน้ำ�ในสระและน้ำ�พุ

ครั้งหนึ่งมีเสียงดังตุ้บเบ�ๆเมื่อส้มอีกลูกตกลงบนเฉลียงและแตกออกจ�ก

นั้นหัวหน้�องครักษ์ก็ได้ยินเสียงรองเท้�บู๊ตย่ำ�เป็นจังหวะบนพื้นหินอ่อนเหมือน

เสียงกลองเบ�ๆดังม�จ�กอีกด้�นของพระร�ชวัง

โอบ�ร�เข�รู้จักฝีก้�วของน�งที่ก้�วย�วๆรีบร้อนและฉุนเฉียวในคอกม้�

ข้�งประตูใหญ่ม้�ของน�งคงมีเหงื่อแตกฟองเลือดโซมจ�กเดือยที่ส้นรองเท้�

ของน�งน�งขี่ม้�ตัวผู้เสมอมีคนได้ยินน�งโอ่ว่�ส�ม�รถบังคับม้�ได้ทุกตัวใน

ดอร์น...รวมทั้งบุรุษทุกคนด้วยหัวหน้�องครักษ์ยังได้ยินเสียงฝีเท้�อื่นอีกเป็น
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เสียงซอยเท้�เบ�ๆอย่�งรีบร้อนของเมสเตอร์ค�ลีออตต์ที่รีบต�มน�งให้ทัน

โอบ�ร�แซนด์เดินเร็วเกินไปเสมอน�งกำ�ลังไล่ต�มสิ่งที่น�งไม่มีวันจะต�ม

ทันเจ้�ช�ยบอกธิด�ครั้งหนึ่งซึ่งหัวหน้�องครักษ์ได้ยิน

เมื่อน�งปร�กฏตัวใต้ซุ้มประตูส�มโค้งอ�รีโอโฮท�ห์เหวี่ยงขว�นย�วของ

เข�ไปข้�งตัวเพื่อปิดท�งหัวขว�นเสียบอยู่บนท่อนไม้แอชภูเข�ย�วหกฟุตน�ง

จึงไม่อ�จเดินอ้อมผ่�นไปได้“ท่�นหญิงของข้�อย่�ไปไกลกว่�นี้”เสียงของเข�

ทุ้มต่ำ�เจือสำ�เนียงนอร์วอสชัดเจน“เจ้�ช�ยไม่ต้องก�รให้ใครรบกวน”

ใบหน้�ของน�งเรียบเฉยก่อนที่เข�จะพูดจ�กนั้นก็เปลี่ยนเป็นกระด้�งขึ้น

“เจ้�ขว�งท�งข้�โฮท�ห์”โอบ�ร�เป็นงูทร�ยที่อ�ยุม�กที่สุดเป็นสตรีโครงร่�ง

ใหญ่วัยเกือบส�มสิบน�งมีดวงต�ชิดกันและผมสีน้ำ�ต�ลเหมือนขนหนูต�มน�ง

โลมจ�กโอลด์ท�วน์ผู้ให้กำ�เนิดใต้ผ้�คลุมไหล่ผ้�ไหมทร�ยล�ยด่�งสีน้ำ�ต�ลเท�

กับทองนั้นเป็นชุดขี่ม้�หนังสีน้ำ�ต�ลเก่�คร่ำ�ที่ผ่�นก�รใช้ง�นม�น�นจนอ่อนนุ่ม

นั่นเป็นสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดของน�งน�งมีม้วนแส้อยู่ที่สะโพกข้�งหนึ่งโล่กลมทำ�

ด้วยเหล็กกล้�และทองแดงพ�ดอยู่บนแผ่นหลังน�งทิ้งหอกไว้ข้�งนอกซึ่งอ�รี

โอโฮท�ห์รู้สึกขอบคุณเพร�ะแม้น�งจะว่องไวและแข็งแรงป�นใดแต่สตรีผู้นี้

ก็ห�ใช่คู่ต่อสู้ของเข�ไม่เข�รู้ดี...แต่น�งไม่รู้และเข�ไม่ต้องก�รเห็นเลือดของ

น�งบนหินอ่อนสีชมพูอ่อนนี้

เมสเตอร์ค�ลีออตต์ถ่�ยน้ำ�หนักจ�กเท้�ข้�งหนึ่งไปอีกข้�ง“ท่�นหญิงโอบ�ร�

ข้�พย�ย�มบอกท่�นแล้วว่�...”

“เจ้�ช�ยทร�บหรือไม่ว่�พ่อข้�เสียชีวิตแล้ว”โอบ�ร�ถ�มหัวหน้�องครักษ์

โดยไม่ใส่ใจเมสเตอร์ม�กไปกว่�แมลงวันตัวหนึ่งห�กมีตัวใดโง่พอจะบินส่งเสียง

หึ่งๆรอบศีรษะน�ง

“ท่�นทร�บแล้ว”หัวหน้�องครักษ์ตอบ“ท่�นได้รับนกตัวหนึ่ง”

คว�มต�ยม�ถึงดอร์นบนปีกของนกเรเวนเป็นส�รสั้นๆที่ผนึกด้วยก้อนขี้
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ผึ้งแข็งสีแดงค�ลีออตต์คงพอเด�ข้อคว�มในส�รได้เพร�ะเข�มอบมันให้โฮ

ท�ห์เป็นผู้นำ�ม�ส่งเจ้�ช�ยขอบใจเข�แต่ไม่ยอมแกะผนึกออกเป็นเวล�น�น

ม�กหลังจ�กนั้นตลอดทั้งบ่�ยเข�นั่งอยู่โดยมีแผ่นหนังจ�รึกนั้นว�งอยู่บนตัก

เฝ้�ดูเด็กๆเล่นกันเข�เฝ้�ดูอยู่จนกระทั่งดวงอ�ทิตย์คล้อยต่ำ�และอ�ก�ศย�ม

เย็นเริ่มหน�วพอที่จะขับพวกเด็กๆเข้�ไปข้�งในจ�กนั้นเข�ก็นั่งมองแสงด�ว

สะท้อนบนผิวน้ำ�จนกระทั่งดวงจันทร์ขึ้นนั่นแหละเข�จึงสั่งให้โฮท�ห์ไปนำ�

เทียนม�เพื่อจะอ่�นส�รนั้นใต้ต้นส้มท่�มกล�งคว�มมืดแห่งรัตติก�ล

โอบ�ร�แตะแส้ของน�ง“คนหล�ยพันเดินเท้�ข้�มผืนทร�ยเพื่อไต่ไปบนวิถี

กระดูกไปช่วยเอลล�เรียนำ�พ่อข้�กลับบ้�นวิห�รต่�งๆมีผู้คนแออัดกันแน่น

แทบแตกพวกนักบวชแดงจุดไฟในวิห�รต�มโรงนอนหญิงนอนกับช�ยทุกคน

ที่ม�ห�โดยไม่ยอมรับเงินทั้งที่ซันสเปียร์บนแขนหักต�มแม่น้ำ�โลหิตเขียวใน

ภูเข�และในผืนทร�ยลึกทุกหนแห่งทุกหนแห่งสตรีทึ้งเผ้�ผมบุรุษคร่ำ�ครวญ

อย่�งเคียดแค้นคำ�ถ�มเดียวกันได้ยินจ�กป�กทุกคนว่�ดอรันจะทำ�อย่�งไรพี่

ช�ยเข�จะทำ�อะไรเพื่อแก้แค้นให้เจ้�ช�ยผู้ถูกฆ�ตกรรมของเร�”น�งขยับเข้�

ใกล้หัวหน้�องครักษ์“แล้วเจ้�ยังม�พูดว่�เข�ไม่ต้องก�รให้ใครรบกวน!”

“เข�ไม่ต้องก�รให้ใครรบกวน”อ�รีโอโฮท�ห์พูดซ้ำ�อีก

หัวหน้�องครักษ์ผู้นี้รู้จักเจ้�ช�ยผู้ที่เข�อ�รักข�เป็นอย่�งดีครั้งหนึ่งน�นม�

แล้วเด็กหนุ่มอ่อนหัดคนหนึ่งม�จ�กนอร์วอสเข�เป็นเด็กตัวใหญ่ไหล่กว้�งมี

ผมสีเข้มดกหน�ยุ่งเหยิงม�บัดนี้ผมนั้นเป็นสีข�วแล้วและต�มร่�งก�ยก็มีแต่

รอยแผลเป็นจ�กศึกสงคร�มม�กม�ย...แต่พละกำ�ลังยังอยู่และเข�ยังรักษ�

ขว�นย�วให้คมกริบอยู่เสมอดังที่พวกนักบวชไว้เคร�เคยสอนไว้น�งจะผ่�นไป

ไม่ได้เข�บอกตนเองแล้วพูดว่�“เจ้�ช�ยกำ�ลังดูเด็กๆเล่นเข�ไม่เคยให้ใคร

รบกวนเวล�ดูพวกเด็กๆเล่นกัน”

“โฮท�ห์”โอบ�ร�แซนด์พูด“เจ้�จงออกไปให้พ้นท�งข้�มิฉะนั้นข้�จะยึด
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ขว�นย�วนั่นและ...”

“หัวหน้�องครักษ์”คำ�บัญช�นั้นดังม�จ�กเบื้องหลัง“ปล่อยน�งเข้�ม�เถอะ

ข้�จะพูดกับน�ง”เสียงของเจ้�ช�ยแหบห้�ว

อ�รีโอโฮท�ห์กระตุกขว�นย�วขึ้นตั้งตรงแล้วก้�วไปด้�นหนึ่งโอบ�ร�มอง

เข�นิ่งเป็นครั้งสุดท้�ยแล้วก้�วย�วๆผ่�นไปโดยมีเมสเตอร์รีบรุดต�มติดเข้�

ไปด้วยค�ลีออตต์สูงไม่เกินห้�ฟุตศีรษะล้�นเหมือนไข่ใบหน้�เกลี้ยงเกล�และ

อวบอูมจนย�กจะคะเนอ�ยุได้แต่เข�อยู่ที่นี่ม�ก่อนหัวหน้�องครักษ์เคยรับ

ใช้ม�รด�ของเจ้�ช�ยม�แล้วด้วยแม้จะอ�ยุม�กและร่�งอ้วนกลมแต่เข�ก็ยัง

กระฉับกระเฉงพอใช้และเฉลียวฉล�ดแต่อ่อนน้อมถ่อมตนเข�ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของ

พวกงูทร�ยคนใดเลยหัวหน้�องครักษ์นึก

ใต้ร่มเง�ของหมู่ต้นส้มเจ้�ช�ยนั่งอยู่บนพระเก้�อี้ข�ที่เป็นโรคปวดข้อทั้งสอง

ข้�งว�งอยู่บนที่รองรับข้�งหน้�ถุงใต้ต�บวมใหญ่...แม้โฮท�ห์ไม่อ�จเด�ได้ว่�ที่

เข�นอนไม่หลับนั้นเป็นเพร�ะคว�มทุกข์หรืออ�ก�รปวดข้อกันแน่เบื้องล่�งเด็ก

ๆยังคงเล่นกันอยู่ในสระและน้ำ�พุคนเล็กสุดอ�ยุไม่เกินห้�ขวบคนโตสุดเก้�

หรือสิบขวบครึ่งหนึ่งเป็นหญิงครึ่งหนึ่งเป็นช�ยโฮท�ห์ได้ยินเสียงเด็กเหล่�นั้น

กระทุ่มน้ำ�และตะโกนใส่กันเสียงแหลมใส“เมื่อไม่น�นนักม�นี้เจ้�ก็เป็นเด็กคน

หนึ่งที่เล่นในสระน้ำ�นั้น”เจ้�ช�ยว่�เมื่อน�งคุกเข่�ลงข้�งหนึ่งเบื้องหน้�เก้�อี้

เข็น

น�งทำ�เสียงดูแคลน“นั่นมันยี่สิบปีม�แล้วหรือไม่ก็ใกล้เคียงจนมันไม่มี

คว�มหม�ยอะไรแล้วและข้�จะอยู่ที่นี่ไม่น�นข้�เป็นลูกส�วน�งโลมนะหรือว่�

ท่�นลืมไปแล้ว”เมื่อเข�ไม่ตอบน�งจึงลุกขึ้นยืนสองมือเท้�สะเอว“พ่อข้�ถูก

ฆ�ตกรรม”

“เข�ถูกสังห�รในก�รต่อสู้แบบตัวต่อตัวระหว่�งก�รตัดสินคว�มด้วยก�ร

ต่อสู้”เจ้�ช�ยดอรันพูด“ต�มกฎหม�ยแล้วนี่ไม่ใช่ก�รฆ�ตกรรม”
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“เข�คือน้องช�ยของท่�นนะ”

“ใช่แล้ว”

“ท่�นคิดจะทำ�อย่�งไรเกี่ยวกับก�รต�ยของเข�”

เจ้�ช�ยหันเก้�อี้อย่�งย�กลำ�บ�กม�เผชิญหน้�กับน�งแม้จะมีอ�ยุเพียงห้�

สิบสองแต่ดอรันม�ร์เทลดูชร�กว่�นั้นม�กร่�งก�ยนุ่มนิ่มไร้รูปทรงอยู่ใต้

เสื้อคลุมผ้�ลินินข�ทั้งสองข้�งนั้นไม่น่�มองโรคปวดข้อทำ�ให้ข้อต่อบวมแดง

อย่�งน่�กลัวเข่�ข้�งซ้�ยเหมือนแอ๊ปเปิ้ลข้�งขว�เหมือนแตงโมและนิ้วเท้�

กล�ยเป็นลูกองุ่นสีแดงคล้ำ�ที่งอมจัดจนดูร�วกับว่�ห�กสัมผัสเพียงนิดเดียวก็

อ�จระเบิดได้แม้แต่น้ำ�หนักของผ้�ห่มผืนบ�งก็ทำ�ให้เข�ตัวสั่นได้แม้เข�จะทน

คว�มเจ็บปวดโดยไม่เคยปริป�กบ่นคว�มเงียบคือสห�ยของเจ้�ช�ยหัวหน้�

องครักษ์เคยได้ยินเข�พูดกับธิด�ครั้งหนึ่งคำ�พูดก็เหมือนลูกธนูอ�ริอ�นเนพอ

ปล่อยออกไปแล้วเจ้�ก็ไม่อ�จเรียกกลับคืนได้“ข้�เขียนไปถึงลอร์ดไทวิน...”

“เขียนรึถ้�เพียงแต่ท่�นจะเป็นบุรุษเพียงครึ่งหนึ่งของพ่อข้�...”

“ข้�ไม่ใช่พ่อเจ้�”

“เรื่องนั้นข้�รู้ดี”น้ำ�เสียงของโอบ�ร�เข้มข้นด้วยคว�มดูแคลน

“เจ้�อย�กให้ข้�เข้�ร่วมสงคร�มรึ”

“ข้�รู้ดีกว่�นั้นท่�นไม่ต้องแม้แต่จะลุกจ�กเก้�อี้ปล่อยให้ข้�แก้แค้นให้

พ่อข้�เองท่�นมีทัพอยู่กองหนึ่งที่ช่องเข�เจ้�ช�ยและลอร์ดอีรอนวู้ดก็มีอีก

กองหนึ่งที่วิถีกระดูกมอบให้ข้�กองหนึ่งและให้นิมอีกกองให้น�งไปท�งร�ช

มรรค�ขณะที่ข้�นำ�ลอร์ดทั้งหล�ยออกจ�กปร�ส�ทของพวกเข�วกไปด้�น

หลังเข้�ตีเมืองโอลด์ท�วน์”

“แล้วเจ้�คิดจะรักษ�โอลด์ท�วน์ไว้ได้อย่�งไร”

“แค่ปล้นก็พอสมบัติของไฮท�วเวอร์...”
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“ทองใช่ไหมที่เจ้�ต้องก�ร”

“เลือดต่�งห�กที่ข้�ต้องก�ร”

“ลอร์ดไทวินจะส่งหัวของภูผ�ม�ให้เร�”

“แล้วใครจะส่งหัวของลอร์ดไทวินม�ให้เร�ล่ะเจ้�ภูผ�เป็นคนโปรดของเข�

ม�ตลอด”

เจ้�ช�ยบุ้ยใบ้ไปท�งสระน้ำ�“โอบ�ร�จงมองดูพวกเด็กๆสิถ้�นั่นจะทำ�ให้

เจ้�พอใจ”

“นั่นไม่ได้ทำ�ให้ข้�พอใจข้�จะพอใจม�กกว่�ถ้�ได้ทะลวงหอกเข้�ไปในท้อง

ของลอร์ดไทวินข้�จะบังคับให้เข�ขับลำ�นำ�‘ส�ยฝนแห่งค�สต�เมียร์’ตอนที่ข้�

ล�กไส้เข�ออกม�ค้นห�ทอง”

“จงดู”เจ้�ช�ยพูดซ้ำ�“ข้�ขอสั่งเจ้�”

เด็กสองส�มคนที่โตหน่อยนอนคว่ำ�หน้�อ�บแดดอยู่บนพื้นหินอ่อนสีชมพู

เรียบลื่นเด็กคนอื่นๆว่�ยน้ำ�เล่นอยู่ในทะเลถัดออกไปส�มคนก่อปร�ส�ท

ทร�ยที่มียอดแหลมสูงคล้�ยหอคอยหอกของพระร�ชวังเก่�เด็กยี่สิบคนหรือ

กว่�นั้นจับกลุ่มกันอยู่ในสระใหญ่เฝ้�ดูก�รสู้ขณะที่พวกเด็กตัวเล็กขี่ไหล่พวก

ที่ตัวใหญ่กว่�อยู่ในน้ำ�ลึกถึงเอวและพย�ย�มผลักกันและกันให้ตกน้ำ�ทุกครั้งที่

มีคู่ไหนตกน้ำ�เสียงน้ำ�แตกกระจ�ยจะต�มม�ด้วยเสียงหัวเร�ะดังลั่นพวกเด็กๆ

กำ�ลังดูเด็กหญิงผิวสีน้ำ�ต�ลคนหนึ่งกระช�กเด็กช�ยผมสีบลอนด์จ�งลงจ�กไหล่

ของพี่ช�ยเพื่อผลักให้หัวทิ่มลงสระ

“ครั้งหนึ่งพ่อของเจ้�ก็เคยเล่นเกมนี้เหมือนที่ข้�เคยเล่นม�ก่อนเข�”เจ้�ช�ย

บอก“เร�อ�ยุห่�งกันสิบปีข้�จึงออกจ�กสระน้ำ�พอดีกับที่พ่อเจ้�โตพอจะเล่น

ได้แต่ข้�มักเฝ้�ดูเข�เวล�ข้�ม�เยี่ยมท่�นแม่เข�เป็นคนรุนแรงแม้เมื่อยังเด็ก

ว่องไวป�นงูน้ำ�ข้�เห็นเข�ทุ่มเด็กผู้ช�ยที่ตัวโตกว่�ม�กลงกับพื้นอยู่บ่อยๆเข�
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ทำ�ให้ข้�นึกถึงวันนั้นที่เข�ออกเดินท�งไปคิงส์แลนดิ้งเข�ส�บ�นว่�จะไปอีก

เพียงครั้งเดียวห�ไม่แล้วข้�จะไม่มีวันยอมให้เข�ไปอย่�งเด็ดข�ด”

“ยอมให้เข�ไปหรือ”โอบ�ร�หัวเร�ะ“อย่�งกับว่�ท่�นจะห้�มพ่อข้�ได้

อย่�งนั้นแหละอสรพิษแดงแห่งดอร์นไปไหนก็ได้ที่อย�กไป”

“เข�เป็นอย่�งนั้นข้�อย�กมีคำ�พูดที่จะปลอบใจ...”

“ข้�ไม่ได้ม�ห�ท่�นเพร�ะต้องก�รคำ�ปลอบใจ”น้ำ�เสียงของน�งเปี่ยมด้วย

แววดูแคลน“วันที่พ่อข้�ม�รับตัวข้�แม่ข้�ไม่อย�กให้ข้�ไป‘แกเป็นเด็กผู้

หญิง’แม่ข้�พูด‘และข้�ก็ไม่คิดว่�แกเป็นลูกของท่�นข้�มีช�ยอื่นอีกนับพัน’

พ่อข้�ซัดหอกลงที่เท้�ข้�และฟ�ดหลังมือใส่หน้�แม่ข้�น�งจึงเริ่มร้องไห้‘จะ

หญิงหรือช�ยเร�ก็ต้องทำ�ศึก’เข�ว่�‘แต่ทวยเทพยอมให้เร�เลือกอ�วุธของ

เร�เอง’เข�ชี้ไปที่หอกแล้วก็ชี้น้ำ�ต�ของแม่ข้�ข้�หยิบหอกขึ้นม�‘ข้�บอกเจ้�

แล้วว่�แกเป็นลูกของข้�’พ่อข้�พูดและพ�ข้�ไปแม่ข้�ดื่มจัดจนต�ยในปีนั้นมี

คนเล่�ว่�น�งร้องไห้ขณะกำ�ลังจะต�ย”โอบ�ร�ขยับเข้�ใกล้เจ้�ช�ยในเก้�อี้

“ขอให้ข้�ใช้หอกเถิดข้�ไม่ขออะไรม�กกว่�นี้อีกแล้ว”

“ที่เจ้�ขอนี้เป็นเรื่องใหญ่โอบ�ร�ข้�ขอเวล�คิดดูก่อน”

“ท่�นคิดม�น�นเกินไปแล้ว”

“เจ้�อ�จพูดถูกข้�จะส่งข่�วถึงเจ้�ที่ซันสเปียร์”

“ตร�บใดที่ข่�วนั้นคือสงคร�ม”โอบ�ร�หันหลังกลับก้�วย�วๆออกไปด้วย

คว�มโกรธไม่ต่�งจ�กข�ม�น�งกลับไปยังคอกม้�เพื่อเอ�ม้�ตัวใหม่และควบ

ตะบึงไปต�มถนนอีกครั้ง

เมสเตอร์ค�ลีออตต์ยังอยู่“เจ้�ช�ยของข้�”ช�ยร่�งเล็กอ้วนกลมถ�ม

ขึ้น“ท่�นปวดข�หรือไม่”

เจ้�ช�ยยิ้มอ่อนๆ“ดวงอ�ทิตย์ร้อนหรือไม่เล่�”
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“จะให้ข้�ไปเอ�ย�แก้ปวดม�หรือไม่”

“ไม่ต้องข้�ต้องก�รสติปัญญ�สักหน่อยม�กกว่�”

เมสเตอร์ลังเล“เจ้�ช�ยของข้�มัน...มันเหม�ะสมแล้วหรือที่ปล่อยให้ท่�น

หญิงโอบ�ร�กลับไปซันสเปียร์น�งจะต้องไปยุยงพวกช�วบ้�นเป็นแน่พวกเข�

รักน้องช�ยของท่�นม�กด้วย”

“เร�ทุกคนก็รักเข�”เข�ใช้นิ้วกดขมับ“ใช่เจ้�พูดถูกข้�ต้องกลับไปซันสเปีย

ร์ด้วยเหมือนกัน”

ช�ยร่�งเล็กอ้วนกลมลังเล“จะดีหรือ”

“ไม่ดีแต่จำ�เป็นจะให้ดีที่สุดเจ้�จงส่งม้�เร็วไปบอกริคัสโซให้เปิดห้องหับของ

ข้�ที่หอคอยสุริย�และแจ้งอ�ริอ�นเนลูกส�วข้�ด้วยว่�ข้�จะกลับไปถึงที่นั่นใน

วันพรุ่ง”

เจ้�หญิงน้อยของข้�หัวหน้�องครักษ์คิดถึงน�งเหลือเกิน

“จะมีคนเห็นท่�นนะ”เมสเตอร์เตือน

หัวหน้�องครักษ์เข้�ใจเมื่อสองปีที่แล้วตอนที่พวกเข�ออกจ�กซันสเปียร์ม�

ยังอุทย�นว�รีแห่งนี้เพื่อแสวงห�คว�มสงบและหลีกเร้นจ�กผู้คนโรคปวดข้อ

ของเจ้�ช�ยดอรันยังไม่เลวร้�ยถึงครึ่งของขณะนี้ในเวล�นั้นเข�ยังเดินได้แม้

จะช้�โดยต้องใช้ไม้เท้�ช่วยพยุงและนิ่วหน้�ทุกย่�งก้�วเจ้�ช�ยไม่ต้องก�รให้

ศัตรูรู้ว่�ตนอ่อนแอลงเพียงไรพระร�ชวังเก่�และเมืองเง�เต็มไปด้วยหูต�หูต�

หัวหน้�องครักษ์นึกและบันไดที่เจ้�ช�ยไม่ส�ม�รถไต่ขึ้นไปได้เข�คงต้องบิน

เพื่อจะขึ้นไปอยู่บนยอดหอคอยสุริย�

“ข้�ต้องให้คนเห็นจะต้องมีใครสักคนร�ดน้ำ�มันลงบนน้ำ�ดอร์นต้องได้รับ

ก�รเตือนว่�ยังมีเจ้�ช�ย”เข�ยิ้มอ่อนๆ“แม้ว่�จะแก่และเป็นโรคปวดข้อก็

ต�ม”
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“ถ้�ท่�นจะกลับซันสเปียร์ท่�นจะต้องให้เจ้�หญิงเมอร์เซลล�เข้�พบ”ค�ลี

ออตต์บอก“อัศวินข�วของเธอจะอยู่กับเธอด้วย...และท่�นก็รู้ว่�เข�ส่งส�รไป

ถึงร�ชินีของเข�ด้วย”

“ข้�ก็ว่�เข�คงทำ�อย่�งนั้น”

อัศวินข�วหัวหน้�องครักษ์ขมวดคิ้วเซอร์อ�ริสม�ยังดอร์นเพื่อรับใช้เจ้�หญิง

ของเข�เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งอ�รีโอโฮท�ห์เคยม�กับเจ้�น�ยของตนแม้แต่

ชื่อของทั้งสองก็ยังพ้องกันอย่�งน่�ประหล�ดอ�รีโอและอ�ริสแต่คว�มเหมือน

ก็ยุติลงเพียงนั้นหัวหน้�องครักษ์จ�กนอร์วอสและพวกนักบวชไว้เคร�ม�แต่

เซอร์อ�ริสโอ๊กฮ�ร์ตยังคงรับใช้บัลลังก์เหล็กอยู่โฮท�ห์รู้สึกเศร้�ใจทุกครั้งที่

พบบุรุษในผ้�คลุมไหล่ย�วสีข�วร�วหิมะผู้นี้ในบ�งครั้งที่เจ้�ช�ยส่งเข�ไปซันส

เปียร์เข�รู้สึกว่�สักวันหนึ่งทั้งสองจะต้องประมือกันและวันนั้นจะเป็นวันต�ย

ของโอ๊กฮ�ร์ตด้วยขว�นย�วของหัวหน้�องครักษ์ที่จะผ่�เข้�ไปในกะโหลกของ

อีกฝ่�ยโฮท�ห์เลื่อนมือไปต�มด้�มขว�นไม้แอชที่เรียบลื่นและนึกสงสัยว่�วัน

นั้นกำ�ลังใกล้เข้�ม�แล้วหรือไม่

“ใกล้จะตกเย็นแล้ว”เจ้�ช�ยกำ�ลังพูด“เร�จะคอยพรุ่งนี้เช้�เจ้�จงดูแลให้

เสลี่ยงของข้�พร้อมตอนแสงแรกของวัน”

“ต�มที่ท่�นบัญช�”ค�ลีออตต์โค้งคำ�นับหัวหน้�องครักษ์หลีกท�งให้เข�เดิน

ผ่�นและฟังเสียงฝีเท้�ของอีกฝ่�ยที่เบ�ลง

“หัวหน้�องครักษ์”เสียงของเจ้�ช�ยนุ่มเบ�

โฮท�ห์ก้�วไปข้�งหน้�มือหนึ่งกำ�รอบด้�มขว�นย�วไม้แอชในฝ่�มือเข�ให้

คว�มรู้สึกเรียบลื่นร�วผิวอิสตรีเมื่อไปถึงเก้�อี้เข็นเข�กระแทกด้�มขว�นลง

หนักๆเป็นก�รประก�ศตัวว่�ม�ถึงแล้วแต่ส�ยต�ของเจ้�ช�ยจับจ้องอยู่ที่

พวกเด็กๆเท่�นั้น“เจ้�มีพี่น้องผู้ช�ยหรือไม่หัวหน้�องครักษ์”เจ้�ช�ยถ�ม

“ในนอร์วอสสมัยที่เจ้�ยังเด็กน่ะแล้วพี่น้องผู้หญิงล่ะ”
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“มีทั้งคู่”โฮท�ห์ตอบ“พี่ช�ยสองคนพี่ส�วส�มคนข้�เป็นคนสุดท้อง”คน

สุดท้องและคนที่ไม่มีใครต้องก�รอีกหนึ่งป�กที่ต้องห�เลี้ยงเด็กผู้ช�ยตัวโตที่

กินจุและโตจนเสื้อผ้�คับอย่�งรวดเร็วไม่น่�แปลกที่พวกนั้นข�ยเข�ให้กับพวก

นักบวชไว้เคร�

“ข้�เป็นคนโต”เจ้�ช�ยบอก“แต่ข้�อยู่เป็นคนสุดท้�ยหลังจ�กมอร์สกับโอลิ

ว�ร์ต�ยตั้งแต่ยังแบเบ�ะข้�ก็เลิกหวังที่จะมีน้องช�ยเอเลียเกิดตอนข้�อ�ยุเก้�

ขวบเป็นอัศวินฝึกหัดรับใช้ซอลต์ชอร์ตอนที่นกเรเวนม�ส่งข่�วว่�แม่ข้�ถูกพ�

ไปที่เตียงคลอดก่อนกำ�หนดหนึ่งเดือนข้�โตพอที่จะเข้�ใจแล้วว่�นั่นหม�ยถึง

เด็กจะไม่รอดแม้แต่เมื่อลอร์ดก�ร์ก�เลนบอกข้�ว่�ข้�ได้น้องส�วข้�ยังรับรอง

กับเข�เลยว่�แกต้องต�ยไม่ช้�แต่แกกลับมีชีวิตอยู่ต่อม�ด้วยคว�มเมตต�ของ

เทพม�รด�หนึ่งปีต่อม�โอเบอรินก็เกิดต�มม�ทั้งร้องทั้งเตะข้�โตเป็นหนุ่ม

แล้วตอนที่พวกเข�ยังเล่นกันอยู่ในสระน้ำ�แต่เวล�นี้ข้�นั่งอยู่ที่นี่ขณะที่พวกเข�

จ�กไปหมดแล้ว”

อ�รีโอโฮท�ห์จนถ้อยคำ�ที่จะพูดเข�เป็นเพียงหัวหน้�องครักษ์แม้จะอยู่ม�

น�นหล�ยปีแต่ก็ยังเป็นคนแปลกหน้�สำ�หรับดินแดนแห่งนี้และเทพเจ็ดหน้�

ของพวกเข�รับใช้เชื่อฟังปกป้องเข�กล่�วคำ�ส�บ�นนั้นตอนอ�ยุสิบหกวัน

ที่เข�ผูกชีวิตไว้กับขว�นคำ�ปฏิญ�ณซื่อๆสำ�หรับคนซื่อๆพวกนักบวชไว้เคร�

พูดเช่นนั้นเข�ไม่ได้รับก�รฝึกม�เพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่เจ้�ช�ยผู้อ�ดูร

เข�ยังคงนึกห�คำ�ที่จะพูดอยู่เมื่อส้มอีกลูกหนึ่งตกลงม�แตกเสียงดังห่�งจ�กที่

ที่เจ้�ช�ยนั่งไม่เกินหนึ่งฟุตดอรันนิ่วหน้�เมื่อได้ยินเสียงนั้นร�วกับมันทำ�ให้เข�

เจ็บปวด“พอเถอะ”เข�ถอนใจ“พอแล้วไปได้แล้วอ�รีโอปล่อยให้ข้�ดูพวก

เด็กๆอีกสักสองส�มชั่วโมง”

เมื่อดวงอ�ทิตย์ลับดวงและอ�ก�ศเย็นลงพวกเด็กๆกลับเข้�ข้�งในเพื่อห�

อ�ห�รค่ำ�เจ้�ช�ยก็ยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นส้มมองไปยังสระน้ำ�ที่นิ่งสงบและทะเล
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ที่อยู่ไกลออกไปคนรับใช้นำ�ช�มมะกอกสีม่วงขนมปังไม่มีเชื้อเนยแข็งและ

ถั่วชิคพีบดม�ให้เข�กินอย่�งละเล็กละน้อยและดื่มเหล้�องุ่นแรงรสหว�นที่

โปรดปร�นเมื่อหมดจอกก็เติมใหม่บ�งครั้งในชั่วโมงอันมืดมิดของเช้�วันใหม่

เข�จะหลับพับไปบนเก้�อี้เมื่อนั้นแหละที่หัวหน้�องครักษ์จะเข็นเข�ไปต�ม

ระเบียงท�งเดินที่มีแสงจันทร์ส่องผ่�นแถวเส�จำ�หลักล�ยและซุ้มประตูโค้ง

งดง�มเข้�ไปยังเตียงขน�ดใหญ่ที่ปูล�ดด้วยผ้�ลินินสะอ�ดเย็นในห้องนอนข้�ง

ทะเลดอรันคร�งเบ�ๆขณะที่หัวหน้�องครักษ์เคลื่อนย้�ยร่�งแต่ทวยเทพ

เมตต�และเข�ก็มิได้ตื่น

ห้องนอนเล็กๆของหัวหน้�องครักษ์อยู่ติดกับห้องของเจ้�ช�ยเข�นั่งลงบน

เตียงแคบหยิบหินลับมีดกับผ้�น้ำ�มันออกม�จ�กเวิ้งในกำ�แพงแล้วลงมือลับ

ขว�นเจ้�ต้องลับขว�นย�วให้คมอยู่เสมอพวกนักบวชไว้เคร�บอกเข�ในวันที่

พวกนั้นน�บตร�ประทับบนตัวเข�และเข�ก็ทำ�ต�มไม่เคยข�ด

ขณะลับขว�นโฮท�ห์นึกถึงนอร์วอสเมืองที่อยู่สูงบนเนินและล�ดต่ำ�ลงม�

ถึงริมแม่น้ำ�เข�ยังจำ�เสียงระฆังทั้งส�มใบได้ดีเสียงทุ้มลึกที่ย่ำ�ติดต่อกันของนูม

ทำ�ให้เข�สั่นสะท้�นไปถึงกระดูกเสียงทรงพลังภ�คภูมิของน�ร์ร�ห์และเสียง

หว�นของไนเอลที่เหมือนเสียงหัวเร�ะใสๆเข�รู้สึกว่�รสช�ติของขนมเค้กฤดู

หน�วกำ�ซ�บอยู่ในป�กเข�อีกครั้งขนมที่ใส่ขิงและลูกสนม�กๆกับเชอร์รี่ชิ้น

เล็กๆรับประท�นกับน�ห์ซ�นมแพะหมักที่ใส่ม�ในจอกเหล็กโรยด้วยน้ำ�ผึ้ง

เข�เห็นม�รด�ของเข�ในชุดกระโปรงที่มีขนกระรอกแต่งที่ปกเสื้อชุดที่น�งสวม

เพียงปีละครั้งเวล�ไปดูหมีเต้นระบำ�ที่ซินเนอร์สสเต็ปส์และเข�ยังได้กลิ่นเหม็น

ของขนที่ไหม้ไฟขณะที่พวกนักบวชไว้เคร�น�บตร�ลงบนกล�งหน้�อกของเข�

คว�มเจ็บปวดนั้นส�หัสส�กรรจ์จนเข�คิดว่�หัวใจจะหยุดเต้นแต่อ�รีโอโฮท�ห์

ไม่ยอมกระถดหนีบริเวณที่ถูกขว�นน�บประทับนั้นไม่มีขนขึ้นอีกเลย

เมื่อขว�นทั้งสองด้�นคมกริบจนโกนหนวดเคร�ได้แล้วนั่นแหละหัวหน้�

องครักษ์จึงว�งภรรย�ที่ทำ�จ�กไม้แอชกับเหล็กของเข�ลงบนเตียงนอนห�ว
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พล�งถอดเสื้อผ้�สกปรกออกจ�กร่�งโยนลงบนพื้นและนอนเหยียดย�วบน

ที่นอนยัดฟ�งก�รนึกถึงเรื่องตร�น�บประทับทำ�ให้เข�รู้สึกคันตรงรอยน�บจน

ต้องเก�ก่อนจะหลับต�ลงข้�ควรเก็บส้มที่ร่วงลงม�เข�คิดแล้วผล็อยหลับไป

พร้อมกับฝันถึงรสหว�นแหลมของส้มและคว�มรู้สึกเหนียวติดนิ้วของน้ำ�ส้มสี

แดง

รุ่งอรุณม�ถึงเร็วเกินไปนักข้�งนอกคอกม้�มีเสลี่ยงเทียมม้�อันเล็กที่สุดใน

ส�มอันเตรียมพร้อมอยู่แล้วเป็นเสลี่ยงไม้ซีด�ร์ติดม่�นไหมสีแดงหัวหน้�

องครักษ์เลือกพลหอกยี่สิบคนจ�กส�มสิบคนที่ประจำ�อยู่ที่อุทย�นว�รีแห่งนี้ให้

ติดต�มไปด้วยส่วนที่เหลือให้อยู่รักษ�สถ�นที่และเด็กๆซึ่งบ�งคนเป็นบุตร

ธิด�ของลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่และพ่อค้�ผู้มั่งคั่ง

แม้เจ้�ช�ยพูดว่�จะออกเดินท�งตอนแสงแรกของวันแต่อ�รีโอโฮท�ห์รู้ว่�

เข�จะยังใช้เวล�อีกน�นในขณะที่เมสเตอร์ช่วยดอรันม�ร์เทลอ�บน้ำ�และ

พันผ้�ที่ข้อต่อบวมแดงด้วยผ้�ลินินชุบน้ำ�ย�บรรเท�คว�มปวดอยู่นั้นหัวหน้�

องครักษ์ก็สวมเสื้อเกร�ะเกล็ดทองแดงต�มตำ�แหน่งกับผ้�คลุมไหล่ไหมทร�ย

สีน้ำ�ต�ลเท�และเหลืองที่ปลิวไสวอยู่ในส�ยลมคลุมทับกันแสงแดดมิให้ส่องต้อง

เกล็ดทองแดงวันนี้อ�ก�ศน่�จะร้อนเข�เลิกใช้เสื้อคลุมตัวหน�หนักที่ทำ�จ�ก

ขนม้�และเสื้อตัวย�วทำ�จ�กหนังติดหมุดเป็นแถวอย่�งที่เคยสวมในนอร์วอสไป

น�นแล้วเพร�ะสวมในดอร์นอ�จทำ�ให้ผู้สวมสุกได้เข�สวมหมวกเกร�ะเหล็ก

แบบไม่มีกะบังหน้�มียอดเป็นเดือยแหลมแต่ขณะนี้เข�พันหมวกด้วยผ้�ไหม

สีส้มและสอดผ้�พันไปม�รอบเดือยแหลมด้วยมิฉะนั้นแสงอ�ทิตย์ที่ส�ดต้อง

โลหะจะทำ�ให้เข�ปวดศีรษะเสียก่อนจะทันได้เห็นพระร�ชวัง

เจ้�ช�ยยังไม่พร้อมออกเดินท�งด้วยตัดสินใจว่�จะกินอ�ห�รเช้�ก่อนซึ่งมีส้ม

เลือดและไข่นกน�งนวลที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆกับแฮมและพริกไทยเผ็ด

ร้อนจ�กนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจ�กเข�ต้องบอกล�เด็กๆหล�ยคนที่กล�ย

เป็นคนโปรดพิเศษคือเด็กผู้ช�ยตระกูลดัลต์กับลูกๆของท่�นหญิงแบล็กมอน
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ต์และเด็กหญิงกำ�พร้�หน้�กลมที่บิด�ขึ้นล่องค้�ข�ยผ้�และเครื่องเทศอยู่ต�ม

แม่น้ำ�โลหิตเขียวดอรันคลุมผ้�ห่มผืนง�มจ�กมีร์ไว้บนข�ขณะที่คุยกับเด็กๆ

เพื่อไม่ให้ผู้เย�ว์ต้องเห็นข้อต่อที่บวมแดงและมีผ้�พันไว้

กว่�พวกเข�จะออกเดินท�งได้ก็เที่ยงวันเจ้�ช�ยอยู่บนเสลี่ยงเมสเตอร์ค�ลี

ออตต์ขี่ล�ส่วนคนอื่นๆที่เหลือเดินเท้�พลหอกห้�คนเดินนำ�หน้�ขบวนห้�

คนเดินต�มหลังและขน�บข้�งเสลี่ยงอีกข้�งละห้�คนอ�รีโอโฮท�ห์เดินอยู่

ในตำ�แหน่งที่คุ้นเคยของเข�คือท�งซ้�ยมือของเจ้�ช�ยเข�พ�ดขว�นย�วไว้บน

ไหล่ขณะเดินถนนจ�กซันสเปียร์ไปอุทย�นว�รีทอดเลียบช�ยฝั่งทะเลพวกเข�

จึงได้ลมเย็นสดชื่นม�ช่วยบรรเท�ขณะเดินท�งข้�มผืนดินสีน้ำ�ต�ลแดงเวิ้งว้�งที่

มีแต่ก้อนหินทร�ยและต้นไม้แคระแกร็นหงิกงอ

เมื่อไปได้ครึ่งท�งงูทร�ยคนที่สองก็ม�ถึง

จู่ๆน�งก็ปร�กฏตัวขึ้นบนเนินทร�ยนั่งอยู่บนหลังม้�หนุ่มง�มสง่�สีทร�ย

เหลือบทองมีขนแผงคอเหมือนไหมเนื้อละเอียดสีข�วแม้อยู่บนหลังม้�ท่�น

หญิงนิมก็ยังดูง�มสง่�น�งสวมชุดย�วสีม่วงอ่อนที่เหลือบประก�ยระยิบระยับ

และเสื้อคลุมผ้�ไหมสีครีมกับทองแดงที่ปลิวขึ้นทุกครั้งที่ลมพัดม�ทำ�ให้น�งดู

ร�วกับจะโบยบินนีเมเรียแซนด์อ�ยุยี่สิบห้�ปีรูปร่�งแบบบ�งร�วต้นวิลโลว์

ผมดำ�ตรงของน�งถักเป็นเปียย�วพันไว้ด้วยเส้นลวดสีทองออกแดงเปิดให้เห็น

ปอยผมแหลมกล�งหน้�ผ�กเหนือดวงต�สีเข้มเหมือนบิด�ของน�งด้วยโหนก

แก้มสูงป�กอิ่มและผิวข�วดั่งน้ำ�นมน�งมีคว�มง�มทุกอย่�งที่พี่ส�วไม่มี...แต่

ม�รด�ของโอบ�ร�เป็นน�งโลมในโอลด์ท�วน์ในขณะที่นิมถือกำ�เนิดจ�กส�ย

เลือดสูงส่งที่สุดของโวแลนทิสโบร�ณข้�งหลังน�งมีพลหอกสิบสองคนขี่ม้�ต�ม

ม�โล่กลมของพวกเข�เป็นประก�ยในแสงอ�ทิตย์พวกนั้นต�มน�งลงม�จ�ก

เนินทร�ยด้วย

เจ้�ช�ยรวบม่�นเสลี่ยงไปผูกไว้เพื่อจะได้สุขสำ�ร�ญกับส�ยลมอ่อนที่พัดม�
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จ�กทะเลได้ดีขึ้นท่�นหญิงนิมชักม้�ม�ที่ข้�งเสลี่ยงชะลอฝีเท้�น�งม้�สีทอง

แสนสวยของน�งให้พอดีกับคว�มเร็วของเสลี่ยง“ยินดีที่ได้พบท่�นลุง”น�ง

ร้องบอกเสียงใสร�วกับคว�มบังเอิญชักพ�ม�ที่นี่“ขอข้�ร่วมท�งไปกับท่�นจน

ถึงซันสเปียร์ได้ไหม”หัวหน้�องครักษ์อยู่อีกด้�นของเสลี่ยงตรงข้�มกับท่�น

หญิงนิมแต่เข�ได้ยินทุกคำ�ที่น�งพูด

“ข้�จะยินดียิ่ง”เจ้�ช�ยดอรันตอบแม้จะไม่ได้มีน้ำ�เสียงยินดีต�มที่หูของ

หัวหน้�องครักษ์ได้ยินก็ต�ม“โรคปวดข้อกับคว�มโศกเศร้�เป็นเพื่อนร่วมท�ง

บนถนนที่แย่ทีเดียว”หัวหน้�องครักษ์รู้ดีว่�เข�หม�ยถึงก้อนกรวดทุกก้อนเป็น

เหมือนเหล็กแหลมที่ทิ่มเข้�ไปในข้อต่อบวมเป่งของเข�

“โรคปวดข้อนั้นข้�ไม่อ�จช่วยได้”น�งว่�“แต่คว�มโศกเศร้�ไม่ยังประโยชน์

อันใดต่อพ่อข้�ก�รแก้แค้นเป็นสิ่งที่ถูกรสนิยมของเข�ม�กกว่�จริงหรือไม่ที่เก

รกอร์คลิเกนยอมรับว่�เป็นคนสังห�รเอเลียกับลูกๆของน�ง”

“เข�คำ�ร�มยอมรับส�รภ�พคว�มผิดนี้ให้ทุกคนที่อยู่ในศ�ลได้ยิน”เจ้�ช�ย

ยอมรับ“ลอร์ดไทวินสัญญ�ว่�จะมอบศีรษะของเข�ให้เร�”

“และแลนนิสเตอร์ชำ�ระหนี้ของตนเสมอ”ท่�นหญิงนิมพูด“แต่ข้�รู้สึก

เหมือนว่�ลอร์ดไทวินตั้งใจจะชำ�ระหนี้ให้เร�ด้วยเหรียญของเร�เองข้�ได้รับนก

ตัวหนึ่งจ�กเซอร์เดมอนผู้แสนดีของเร�เข�ส�บ�นว่�พ่อข้�จั๊กจี้เจ้�สัตว์ร้�ยนั่น

ได้ม�กกว่�หนึ่งครั้งขณะสู้กันถ้�เป็นเช่นนั้นจริงเซอร์เกรกอร์ก็เหมือนต�ยไป

แล้วและไม่ใช่เพร�ะไทวินแลนนิสเตอร์ด้วย”

เจ้�ช�ยนิ่วหน้�จะเป็นเพร�ะคว�มเจ็บปวดจ�กโรคข้อหรือคำ�พูดของหล�น

ส�วหัวหน้�องครักษ์ก็ไม่อ�จบอกได้“อ�จเป็นเช่นนั้น”

“อ�จหรือข้�ว่�มันใช่แน่นอน”

“โอบ�ร�อย�กให้ข้�เข้�สงคร�ม”
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นิมหัวเร�ะ“ใช่แล้วน�งอย�กจุดไฟเผ�โอลด์ท�วน์น�งเกลียดเมืองนั้นเท่�

ๆกับที่น้องส�วคนเล็กของเร�รักมัน”

“แล้วเจ้�ล่ะ”

นิมเหลียวไปมองด้�นหลังยังผู้ร่วมท�งของน�งซึ่งขี่ม้�ห่�งออกไปในระยะ

สิบสองช่วงตัวม้�“ข้�กำ�ลังนอนอยู่กับฝ�แฝดฟ�วเลอร์ตอนที่ข่�วนี้ม�ถึง

ข้�”หัวหน้�องครักษ์ได้ยินน�งพูด“ท่�นรู้จักคำ�ขวัญของพวกฟ�วเลอร์ไหมให้

ข้�ทะย�นขึ้นสูง!ข้�ขอท่�นเพียงเท่�นั้นให้ข้�ทะย�นขึ้นสูงเถิดท่�นลุงข้�ไม่

ต้องก�รทัพใหญ่โตขอแค่พี่น้องที่น่�รักเพียงคนเดียวเท่�นั้น”

“โอบ�ร�หรือ”

“ไทอีนโอบ�ร�น่ะโฉ่งฉ่�งเกินไปไทอีนน่�รักและอ่อนโยนจนไม่มีช�ยใด

สงสัยน�งโอบ�ร�อย�กทำ�ให้โอลด์ท�วน์เป็นเชิงตะกอนของพ่อเร�แต่ข้�

ไม่ตะกล�มขน�ดนั้นสำ�หรับข้�สี่ชีวิตก็พอแล้วฝ�แฝดสุดที่รักของลอร์ดไท

วินสำ�หรับใช้หนี้ให้กับลูกๆของเอเลียร�ชสีห์เฒ่�สำ�หรับเอเลียเองและคน

สุดท้�ยพระร�ช�องค์น้อยสำ�หรับพ่อข้�”

“เด็กนั่นไม่เคยทำ�อะไรเร�นะ”

“เด็กคนนั้นเป็นลูกนอกสมรสที่เกิดจ�กก�รทรยศหักหลังก�รสมสู่ระหว่�งพี่

น้องและก�รคบชู้สู่ช�ยถ้�คำ�พูดของลอร์ดสแตนนิสจะเชื่อถือได้นะ”น้ำ�เสียง

ร่�เริงเหือดห�ยไปจ�กเสียงของน�งหัวหน้�องครักษ์รู้สึกตัวว่�ตนเองกำ�ลังหรี่

ต�ฟังน�งโอบ�ร�ผู้พี่พกม้วนแส้ไว้ที่สะโพกและถือหอกไว้ในที่ที่ใครๆมองเห็น

ท่�นหญิงนิมเป็นอันตร�ยถึงต�ยไม่แพ้กันแม้น�งจะซ่อนอ�วุธไว้อย่�งดีก็ต�ม

“มีแต่ส�ยเลือดของพระร�ช�เท่�นั้นที่จะชำ�ระล้�งก�รฆ�ตกรรมพ่อข้�ได้”

“โอเบอรินต�ยระหว่�งก�รต่อสู้ตัวต่อตัวก�รต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเข�

เลยข้�ไม่เรียกนั่นว่�ก�รฆ�ตกรรม”
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“ท่�นจะเรียกว่�อะไรก็ต�มใจเร�ส่งคนที่ดีที่สุดในดอร์นไปให้แต่พวกเข�

กลับส่งถุงกระดูกกลับม�”

“พ่อเจ้�น่ะทำ�เกินที่ข้�สั่งทุกอย่�ง‘จงประเมินพระร�ช�เด็กองค์นี้และสภ�

ที่ปรึกษ�ของเข�สังเกตจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเข�’ข้�บอกเข�ที่เฉลียง

ตอนที่เร�กำ�ลังกินส้ม‘ห�พันธมิตรให้เร�ถ้�มีให้ห�ได้สืบให้รู้เรื่องก�รต�ยของ

เอเลียแต่ระวังอย่�ไปยั่วยุให้ลอร์ดไทวินไม่พอใจเข้�โดยไม่จำ�เป็น’ข้�บอกเข�

เช่นนี้โอเบอรินหัวเร�ะพูดว่�‘ข้�ไปยั่วยุให้ใครไม่พอใจ...โดยไม่จำ�เป็นเมื่อ

ใดกันท่�นควรเตือนพวกแลนนิสเตอร์ว่�อย่�ยั่วยุให้ข้�ไม่พอใจจะดีกว่�’เข�

ต้องก�รคว�มยุติธรรมสำ�หรับเอเลียแต่ไม่ยอมรอ...”

“เข�รอม�สิบเจ็ดปีแล้ว”ท่�นหญิงนิมพูดแทรก“ห�กเป็นท่�นที่พวกนั้นฆ่�

พ่อข้�จะต้องนำ�ทัพขึ้นเหนือก่อนที่ศพของท่�นจะเย็นเสียอีกห�กเป็นท่�นหอก

คงร่วงหน�ทึบเป็นห่�ฝนที่ตกลงบนหนองบึงแล้วตอนนี้”

“ข้�ไม่สงสัยข้อนั้นเลย”

“ท่�นไม่ควรสงสัยเรื่องนี้อีกแล้วเจ้�ช�ยของข้�พี่น้องผู้หญิงของข้�และตัว

ข้�เองจะไม่รอถึงสิบเจ็ดปีเพื่อก�รแก้แค้นของเร�หรอก”น�งกระแทกเดือย

ใส่น�งม้�แล้วควบจ�กไปในทิศท�งของซันสเปียร์โดยมีคณะผู้ติดต�มต�มไป

ติดๆ

เจ้�ช�ยเอนก�ยพิงหมอนและหลับต�ลงแต่โฮท�ห์รู้ดีว่�เข�ไม่ได้หลับเข�

กำ�ลังเจ็บปวดครู่หนึ่งที่เข�คิดจะเรียกเมสเตอร์ค�ลีออตต์ม�ที่เสลี่ยงแต่ห�ก

เจ้�ช�ยดอรันต้องก�รตัวเมสเตอร์เข�ก็จะเรียกเอง

เง�ในย�มบ่�ยทอดย�วและมีสีเข้มขณะที่ดวงอ�ทิตย์เป็นดวงโตสีแดงร�วกับ

ข้อต่อของเจ้�ช�ยก่อนที่พวกเข�จะเห็นหมู่หอคอยของซันสเปียร์ท�งทิศตะวัน

ออกแรกสุดคือหอคอยหอกที่สูงถึงหนึ่งร้อยฟุตครึ่งบนยอดประดับด้วยหอก

เหล็กกล้�ชุบทองซึ่งเพิ่มคว�มสูงให้อีกส�มสิบฟุตจ�กนั้นก็หอคอยสุริย�อันยิ่ง
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ใหญ่ที่มีหลังค�โดมทองและกระจกผสมตะกั่วและสุดท้�ยคือหอคอยเรือทร�ย

สีน้ำ�ต�ลอมเท�ดูร�วกับเรือพ�ยโบร�ณลำ�มหึม�ที่คลื่นซัดขึ้นฝั่งแล้วกล�ยเป็น

หิน

มีถนนเลียบช�ยฝั่งระยะท�งเพียงส�มโยชน์เท่�นั้นเชื่อมซันสเปียร์กับอุทย�น

ว�รีแต่สถ�นที่ทั้งสองกลับเป็นสองโลกที่แตกต่�งกันที่โน่นเด็กๆเปลือยก�ย

กระโดดโลดเต้นกันในแสงอ�ทิตย์ดนตรีบรรเลงเพลงอยู่ที่ล�นปูกระเบื้องกลิ่น

หอมฉุนของมะน�วและส้มเลือดอวลอยู่ในอ�ก�ศแต่ที่นี่อ�ก�ศมีกลิ่นฝุ่นเหงื่อ

และควันย�มค่ำ�คืนมีชีวิตชีว�ด้วยเสียงพูดฟังไม่ได้ศัพท์ซันสเปียร์สร้�งด้วย

โคลนกับฟ�งจึงมีสีน้ำ�ต�ลกับน้ำ�ต�ลอมเท�ซึ่งต่�งจ�กที่อุทย�นว�รีซึ่งสร้�ง

ด้วยหินอ่อนสีชมพูที่มั่นแต่ครั้งโบร�ณของตระกูลม�ร์เทลตั้งอยู่ตรงปล�ย

ตะวันออกสุดของแหลมเล็กๆที่มีแต่หินกับทร�ยล้อมรอบด้วยทะเลส�มด้�น

ท�งทิศตะวันตกใต้เง�กำ�แพงใหญ่มหึม�ของซันสเปียร์มีร้�นรวงก่อด้วยอิฐดิบ

และกระต๊อบไม่มีหน้�ต่�งเก�ะติดอยู่กับปร�ส�ทร�วกับเพรียงเก�ะท้องเรือ

ท�งตะวันตกของสิ่งก่อสร้�งพวกนี้เป็นคอกม้�เรือนพักแรมร้�นเหล้�และโรง

นอนหล�ยแห่งมีกำ�แพงของตนเองล้อมรอบแต่ก็ไม่ว�ยมีกระต๊อบปลูกอยู่ที่

เชิงกำ�แพงเหล่�นั้นอีกและอื่นๆอื่นๆอื่นๆอีกดังที่พวกนักบวชไว้เคร�จะ

พูดเมื่อเทียบกับไทรอชหรือมีร์หรือมห�นครนอร์วอสเมืองเง�แห่งนี้เป็นแค่

เมืองเมืองหนึ่งเท่�นั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับคว�มเป็นเมืองที่แท้จริงที่สุดที่

ช�วดอร์นเหล่�นี้มี

ท่�นหญิงนิมม�ถึงก่อนพวกเข�หล�ยชั่วโมงและคงเตือนพวกย�มว่�พวก

เข�จะเดินท�งม�อย่�งไม่ต้องสงสัยเพร�ะประตูส�มชั้นเปิดอยู่เมื่อขบวนไปถึง

เฉพ�ะที่ตรงนี้เท่�นั้นที่ประตูเมืองเรียงซ้อนกันเพื่อให้ผู้ม�เยือนผ่�นใต้กำ�แพง

คดเคี้ยวทั้งส�มชั้นเพื่อมุ่งตรงสู่พระร�ชวังเก่�ได้เลยโดยไม่ต้องลดเลี้ยวไปต�ม

ตรอกแคบๆล�นที่ซุกตัวอยู่และตล�ดกล�งแจ้งที่เสียงดังหนวกหูรวมระยะ

ท�งหล�ยไมล์
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เจ้�ช�ยดอรันชักม่�นเสลี่ยงปิดเสียตั้งแต่ที่เริ่มเห็นหอคอยหอกแต่ก็ยังมีช�ว

บ้�นที่ตะโกนเรียกเข�ขณะที่เสลี่ยงเคลื่อนผ่�นไปพวกงูทร�ยปลุกระดมพวกนี้

จนพลุ่งพล่�นหัวหน้�องครักษ์นึกอย่�งไม่สบ�ยใจพวกเข�ผ่�นบริเวณซอมซ่อ

รุงรังของกำ�แพงโค้งชั้นนอกและผ่�นประตูที่สองเข้�ไปพ้นประตูนี้ไปแล้ว

อ�ก�ศอบอวลไปด้วยกลิ่นเหม็นจ�กน้ำ�มันดินน้ำ�ทะเลและส�หร่�ยทะเลเน่�

ฝูงชนหน�แน่นขึ้นทุกก้�วที่ย่�งไป“หลีกท�งให้เจ้�ช�ยดอรัน!”อ�รีโอโฮท�ห์

ตะโกนพล�งกระแทกปล�ยด้�มขว�นย�วบนพื้นอิฐ“หลีกท�งให้เจ้�ช�ยแห่งด

อร์น!”

“เจ้�ช�ยสิ้นแล้ว”หญิงคนหนึ่งตะโกนเสียงแหลมม�จ�กข้�งหลังเข�

“เพื่อหอก!”ช�ยคนหนึ่งตะโกนลงม�จ�กระเบียงชั้นบน

“ดอรัน!”เสียงของผู้มีช�ติตระกูลคนหนึ่งตะโกนม�“เพื่อหอก!”

โฮท�ห์เลิกมองห�คนตะโกนผู้คนเบียดเสียดแน่นหน�เกินไปและร�วหนึ่งใน

ส�มกำ�ลังตะโกนว่�“เพื่อหอก!แก้แค้นให้อสรพิษ!”กว่�พวกเข�จะไปถึงประตู

ที่ส�มพวกย�มก็กำ�ลังผลักไสผู้คนให้พ้นท�งเพื่อให้เสลี่ยงของเจ้�ช�ยผ่�นฝูง

ชนเริ่มขว้�งป�สิ่งของเด็กช�ยในเสื้อผ้�เก่�ข�ดวิ่นคนหนึ่งวิ่งผ่�นพลหอกไป

มือข้�งหนึ่งถือทับทิมที่เน่�ไปครึ่งลูกแต่เมื่อเห็นอ�รีโอโฮท�ห์ขว�งท�งอยู่

พร้อมกับขว�นย�วในท่�เตรียมพร้อมเข�ก็ทิ้งผลไม้ลงโดยไม่ได้ขว้�งแล้วรีบ

หลบไปทันทีส่วนคนอื่นๆที่อยู่ห่�งออกไปท�งด้�นหลังขว้�งเลมอนมะน�ว

และส้มม�พล�งตะโกน“สงคร�ม!สงคร�ม!เพื่อหอก!”ย�มคนหนึ่งโดนเล

มอนขว้�งเข้�ที่ต�หัวหน้�องครักษ์เองมีส้มลูกหนึ่งหล่นแตกอยู่ที่เท้�

ไม่มีคำ�ตอบใดๆจ�กภ�ยในเสลี่ยงดอรันม�ร์เทลยังคงห่อหุ้มร่�งอยู่ใน

กำ�แพงผ้�ไหมจนกระทั่งกำ�แพงที่หน�กว่�ของปร�ส�ทกลืนพวกเข�ทุกคนเข้�

ไปและประตูเหล็กถูกเลื่อนลงม�เบื้องหลังด้วยเสียงดังกึงกังเสียงตะโกนจ�ง

ห�ยไปอย่�งช้�ๆเจ้�หญิงอ�ริอ�นเนกำ�ลังรอต้อนรับบิด�อยู่ในล�นปร�ส�ท
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ชั้นนอกพร้อมด้วยข้�ร�ชสำ�นักครึ่งหนึ่งอยู่รอบตัวทั้งพ่อบ้�นผู้เฒ่�ริคัสโซ

ต�บอด,เซอร์แมนเฟรย์ม�ร์เทลผู้ปกครองปร�ส�ทเมสเตอร์ไมลส์หนุ่มในชุด

เสื้อคลุมย�วสีเท�และเคร�ละเอียดเหมือนเส้นไหมที่ใส่น้ำ�หอมไว้หอมกรุ่นและ

อัศวินช�วดอร์นสี่สิบคนในชุดผ้�ลินินพลิ้วไหวหล�กสีสันร�วครึ่งร้อยสีเมอร์เซ

ลล�บ�ร�เธียนตัวน้อยที่ยืนอยู่กับแม่ชีของเธอและเซอร์อ�ริสแห่งหน่วยร�ช

องครักษ์ที่กำ�ลังเหงื่อหยดอยู่ในเสื้อเกร�ะเกล็ดเคลือบสีข�วของเข�

เจ้�หญิงอ�ริอ�นเนก้�วย�วๆม�ที่เสลี่ยงน�งสวมรองเท้�ส�นทำ�จ�กหนัง

งูพันสูงขึ้นม�ถึงต้นข�เรือนผมหน�สีดำ�สนิทเป็นขอดน้อยๆนั้นย�วลงม�ถึง

สะโพกมีสร้อยทองแดงรูปดวงอ�ทิตย์ค�ดอยู่รอบหน้�ผ�กน�งยังคงเป็นส�ว

ร่�งเล็กหัวหน้�องครักษ์คิดในขณะที่พวกงูทร�ยมีรูปร่�งสูงอ�ริอ�นเนละม้�ย

แม่ของน�งที่สูงเพียงห้�ฟุตสองนิ้วแต่ภ�ยใต้เข็มขัดประดับเพชรพลอยและชุด

ผ้�ไหมพลิ้วไหวสีม่วงอ่อนกับผ้�ไหมเนื้อหน�สีเหลืองตัวหลวมที่ทิ้งตัวลงม�นั้น

น�งมีทรวดทรงของสตรีที่เย้�ยวนใจและส่วนโค้งส่วนเว้�กลมกลึง“ท่�นพ่อ”

น�งเรียกเมื่อม่�นเปิดออก“ซันสเปียร์ยินดียิ่งที่ท่�นกลับม�”

“นั่นสิข้�ก็ได้ยินเสียงของคว�มยินดีนั่น”เจ้�ช�ยยิ้มน้อยๆและใช้มือที่บวม

แดงข้�งหนึ่งประคองแก้มของบุตรส�ว“เจ้�ดูสบ�ยดีนะหัวหน้�องครักษ์ช่วย

ข้�ลงไปที”

โฮท�ห์เสียบขว�นย�วเข้�กับส�ยห้อยบนแผ่นหลังแล้วอุ้มเจ้�ช�ยอย่�ง

เบ�มือเพื่อไม่ให้กระเทือนข้อต่อที่บวมถึงกระนั้นดอรันม�ร์เทลก็ยังต้อง

กล้ำ�กลืนไม่ให้เสียงอุท�นด้วยคว�มเจ็บปวดดังออกม�

“ข้�สั่งให้พ่อครัวเตรียมง�นเลี้ยงสำ�หรับเย็นนี้แล้ว”อ�ริอ�นเนแจ้ง“มีแต่

ของโปรดของท่�นทั้งนั้น”

“ข้�เกรงว่�จะอร่อยกับมันไม่ไหว”เจ้�ช�ยกว�ดส�ยต�ช้�ๆไปรอบ

ล�น“ข้�ไม่เห็นไทอีน”
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“น�งขอคุยกับท่�นเป็นก�รส่วนตัวข้�ส่งน�งไปที่ท้องพระโรงเพื่อคอยท่�น

ม�ถึง”

เจ้�ช�ยทอดถอนใจ“อย่�งนั้นก็ได้หัวหน้�องครักษ์ยิ่งข้�เสร็จเรื่องนี้เร็ว

เท่�ไรก็จะยิ่งได้พักเร็วเท่�นั้น”

โฮท�ห์อุ้มเจ้�ช�ยเดินขึ้นบันไดหินที่ทอดย�วของหอคอยสุริย�ไปสู่ห้องใหญ่

รูปทรงกลมภ�ยใต้โดมที่ซึ่งลำ�แสงสุดท้�ยแห่งย�มเย็นส�ดเฉียงๆลงม�ผ่�น

หน้�ต่�งหน�กรุกระจกหล�กสีแต่งแต้มหินอ่อนสีอ่อนด้วยเพชรพร�ยแสงนับ

ครึ่งร้อยสีที่นี่งูทร�ยคนที่ส�มรอพวกเข�อยู่

น�งกำ�ลังนั่งขัดสม�ธิอยู่บนหมอนข้�งล่�งยกพื้นที่มีเก้�อี้สูงตั้งอยู่แต่ลุกขึ้น

ยืนเมื่อทั้งสองเข้�ไปน�งแต่งก�ยด้วยชุดผ้�ไหมย�วสีฟ้�อ่อนที่แนบร่�งแขน

เสื้อเป็นลูกไม้จ�กมีร์ที่ทำ�ให้น�งดูไร้เดียงส�ร�วกับเทพีส�วพรหมจรรย์เองเลย

ทีเดียวในมือข้�งหนึ่งของน�งมีผ้�ผืนหนึ่งที่กำ�ลังปักอยู่ในมืออีกข้�งถือเข็ม

ทองคู่หนึ่งผมของน�งก็เป็นสีทองเช่นกันดวงต�เป็นสระน้ำ�สีน้ำ�เงินเข้ม...แต่

กระนั้นมีบ�งอย่�งที่ดวงต�คู่นั้นทำ�ให้หัวหน้�องครักษ์นึกถึงนัยน์ต�ของพ่อน�ง

แม้ดวงต�ของโอเบอรินจะเป็นสีดำ�สนิทร�วร�ตรีก็ต�มธิด�ทุกคนของเจ้�ช�ย

โอเบอรินมีต�อสรพิษแบบเข�โฮท�ห์ตระหนักขึ้นม�ในทันใดไม่ว่�จะเป็นสี

อะไร

“ท่�นลุง”ไทอีนแซนด์พูดขึ้น“ข้�กำ�ลังรอท่�นอยู่”

“หัวหน้�องครักษ์ช่วยพ�ข้�ไปที่เก้�อี้สูงที”

บนยกพื้นมีเก้�อี้สองตัวที่เหมือนกันเกือบทุกประก�รเว้นแต่ตัวหนึ่งมีภ�พ

หอกทองคำ�ของม�ร์เทลฝังที่พนักในขณะที่อีกตัวหนึ่งเป็นภ�พดวงอ�ทิตย์แห่ง

รอยน�ร์เปล่งรัศมีซึ่งเคยปลิวไสวอยู่บนเส�กระโดงเรือของไนมีเรียเมื่อแรกที่

พวกเข�ม�ถึงดอร์นหัวหน้�องครักษ์ว�งเจ้�ช�ยลงบนเก้�อี้ตัวที่มีรูปหอกและ

ก้�วหลบไปด้�นข้�ง
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“เจ็บม�กไหม”เสียงของท่�นหญิงไทอีนนุ่มนวลท่วงท่�อ่อนหว�นร�วกับสต

รอว์เบอร์รี่ฤดูร้อนม�รด�ของน�งเป็นแม่ชีไทอีนจึงมีท่�ท�งแทบจะไร้เดียงส�

เหนือมนุษย์อยู่ในตัว“มีอะไรบ้�งไหมที่ข้�อ�จจะทำ�เพื่อบรรเท�คว�มเจ็บปวด

ของท่�นได้”

“พูดสิ่งที่เจ้�อย�กจะพูดแล้วปล่อยให้ข้�พักข้�เหนื่อยม�กไทอีน”

“ข้�ทำ�สิ่งนี้ม�ให้ท่�นลุง”ไทอีนคลี่ผ้�ที่น�งกำ�ลังปักเป็นภ�พเจ้�ช�ยโอเบ

อรินบิด�ของน�งบนหลังอ�ช�สีทร�ยสวมเกร�ะสีแดงทั้งชุดกำ�ลังยิ้ม“เมื่อข้�

ทำ�เสร็จแล้วผ้�ผืนนี้จะเป็นของท่�นเพื่อช่วยให้ท่�นจำ�พ่อของข้�ได้”

“ข้�ไม่น่�จะลืมพ่อเจ้�หรอก”

“ยินดีที่ได้ทร�บหล�ยคนไม่แน่ใจเรื่องนั้น”

“ลอร์ดไทวินสัญญ�กับเร�แล้วเรื่องศีรษะของภูผ�”

“เข�ช่�งกรุณ�ยิ่งนัก...แต่ด�บของเพชฌฆ�ตไม่ใช่จุดจบที่เหม�ะสมของ

เซอร์เกรกอร์ผู้กล้�ห�ญเร�ภ�วน�ให้เข�ต�ยม�น�นเหลือเกินแล้วจึงเป็น

ธรรมยิ่งนักที่เข�จะภ�วน�ขอให้คว�มต�ยม�เยือนด้วยเช่นกันข้�รู้จักย�พิษ

ชนิดหนึ่งที่พ่อข้�เคยใช้ไม่มีย�ใดที่ออกฤทธิ์ช้�กว่�นี้หรือทรม�นม�กไปกว่�นี้

ไม่ช้�เร�อ�จได้ยินเจ้�ภูผ�ร้องลั่นแม้แต่ที่ซันสเปียร์นี่”

เจ้�ช�ยดอรันทอดถอนใจ“โอบ�ร�ร่ำ�ร้องข้�ขอสงคร�มนิมพอใจกับก�ร

ฆ�ตกรรมแล้วเจ้�เล่�”

“สงคร�ม”ไทอีนตอบ“แม้จะไม่ใช่สงคร�มในแบบของพี่ส�วข้�ช�วดอร์น

เก่งในก�รรบที่บ้�นเป็นที่สุดข้�จึงอย�กบอกว่�ให้เร�ลับหอกของเร�ไว้แล้ว

รอพอพวกแลนนิสเตอร์กับพวกไทเรลยกทัพม�ห�เร�เร�จะบดขยี้พวกนั้นที่

ช่องเข�และฝังร่�งไว้ใต้ผืนทร�ยที่พัดปลิวอย่�งที่เร�ทำ�ม�นับร้อยครั้งแล้ว”

“ถ้�พวกเข�ยกทัพม�ห�เร�นะ”
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“อ๋อแต่พวกเข�ต้องม�แน่มิฉะนั้นจะได้เห็นอ�ณ�จักรถูกแบ่งแยกอีกคร�

เช่นเดียวกับที่เคยเป็นม�ก่อนที่เร�จะเข้�ร่วมกับพวกมังกรท่�นพ่อบอกข้�เช่น

นั้นเข�บอกว่�เร�ต้องขอบคุณภูตน้อยที่ส่งเจ้�หญิงเมอร์เซลล�ม�ให้เร�เธอ

น่�รักม�กท่�นคิดเช่นนั้นไหมข้�อย�กมีผมขอดเป็นวงอย่�งเธอเธอเกิดม�

เพื่อเป็นร�ชินีเช่นเดียวกับแม่ของเธอ”ลักยิ้มปร�กฏขึ้นบนแก้มของไทอีน“ข้�

จะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ตระเตรียมง�นสมรสคร�วนี้และดูแลเรื่องก�รทำ�มงกุฎ

ด้วยทริสเทนกับเมอร์เซลล�ช่�งไม่รู้ประสีประส�ข้�คิดว่�บ�งทีทองคำ�ข�ว...

กับมรกตให้เข้�กับดวงต�ของเมอร์เซลล�อ้อแต่เพชรกับไข่มุกก็น่�จะใช้ได้ดี

พอกันตร�บใดที่เด็กทั้งสองได้เข้�พิธีสมรสและสวมมงกุฎจ�กนั้นที่เร�ต้องทำ�ก็

เพียงยกย่องเมอร์เซลล�ในฐ�นะเมอร์เซลล�ที่หนึ่งร�ชินีแห่งแอนดัลรอยน�ร์

และปฐมบุรุษและท�ย�ทอันชอบธรรมของเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรแห่งเวสเทอรอส

จ�กนั้นก็รอให้ร�ชสีห์ทั้งหล�ยแห่กันม�”

“ท�ย�ทอันชอบธรรมรึ”เจ้�ช�ยเค้นเสียงเย�ะ

“เธอแก่กว่�น้องช�ยของเธอ”ไทอีนอธิบ�ยร�วกับเข�เป็นคนโง่“ต�ม

กฎหม�ยแล้วบัลลังก์เหล็กควรตกทอดไปถึงเธอ”

“ต�มกฎหม�ยของช�วดอร์นต่�งห�ก”

“เมื่อพระร�ช�เดรอนผู้ประเสริฐสมรสกับเจ้�หญิงมิไรอ�ห์และนำ�เร�เข้�สู่

อ�ณ�จักรของเข�นั้นเป็นที่ตกลงกันว่�กฎหม�ยของช�วดอร์นจะใช้ปกครอง

ในดอร์นเสมอและต�มที่ปร�กฏเมอร์เซลล�ก็อยู่ในดอร์น”

“เธออยู่จริง”น้ำ�เสียงของเข�ส่อคว�มไม่เต็มใจ“ให้ข้�คิดดูก่อนก็แล้วกัน”

ไทอีนฉุนกึกขึ้นม�“ท่�นคิดม�กเกินไปแล้วท่�นลุง”

“งั้นรึ”

“ท่�นพ่อพูดเช่นนั้น”
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“โอเบอรินคิดน้อยเกินไป”

“คนบ�งคนคิดเพร�ะกลัวที่จะทำ�”

“คว�มกลัวกับก�รระมัดระวังมันต่�งกัน”

“โอข้�เห็นจะต้องภ�วน�ขอให้ไม่มีวันเห็นท่�นกลัวท่�นลุงท่�นอ�จลืม

ห�ยใจก็ได้”น�งยกมือขึ้น...

หัวหน้�องครักษ์กระแทกปล�ยขว�นย�วลงกับพื้นหินอ่อนเสียงดังตึง“ท่�น

หญิงของข้�ท่�นกำ�ลังถือสิทธิ์โปรดก้�วลงจ�กยกพื้น”

“ข้�ไม่ได้คิดร้�ยท่�นหัวหน้�องครักษ์ข้�รักลุงข้�เช่นเดียวกับที่ข้�รู้ว่�เข�

รักพ่อข้�”ไทอีนเดินไปคุกเข่�ข้�งหนึ่งลงเบื้องหน้�เจ้�ช�ย“ข้�ได้พูดทุกอย่�ง

ที่ม�เพื่อพูดแล้วท่�นลุงโปรดอภัยด้วยห�กข้�ทำ�ให้ท่�นขุ่นเคืองใจหัวใจข้�

แหลกสล�ยไม่มีชิ้นดีท่�นยังรักข้�อยู่หรือไม่”

“เสมอ”

“ถ้�เช่นนั้นโปรดอวยพรข้�แล้วข้�จะไป”

ดอรันลังเลอยู่ครึ่งอึดใจก่อนจะว�งมือลงบนศีรษะของหล�นส�ว“จงกล้�

ห�ญแม่หนูน้อย”

“โอจะไม่กล้�ห�ญได้อย่�งไรเล่�ข้�เป็นลูกส�วของเข�นะ”

ทันทีที่น�งจ�กไปเมสเตอร์ค�ลีออตต์ก็รีบตรงม�ที่ยกพื้น“เจ้�ช�ยของข้�

น�งมิได้...ขอข้�ดูมือของท่�นหน่อยเถิด”เข�ตรวจดูฝ่�มือก่อนจ�กนั้นจึงค่อย

ๆพลิกมือนั้นคว่ำ�ลงเพื่อดมที่หลังนิ้วของเจ้�ช�ย“ไม่มีอะไรดีดีแล้วไม่มีรอย

ข่วนใดๆฉะนั้น...”

เจ้�ช�ยชักมือกลับ“เมสเตอร์ข้�ขอรบกวนท่�นช่วยนำ�น้ำ�นมฝิ่นม�ให้ข้�

หน่อยได้ไหมแค่ถ้วยเล็กก็พอ”
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“ฝิ่นได้สิแน่นอน”

“ข้�คิดว่�เดี๋ยวนี้เลยนะ”ดอรันม�ร์เทลเร่งอย่�งสุภ�พค�ลีออตต์วิ่งรี่ไปที่

บันได

ภ�ยนอกดวงอ�ทิตย์ลับขอบฟ้�แล้วแสงสว่�งภ�ยในโดมเป็นสีน้ำ�เงินเข้ม

ของย�มสนธย�เพชรพร่�งพร�ยทั้งหมดบนพื้นกำ�ลังจ�งห�ยเจ้�ช�ยนั่งอยู่

บนเก้�อี้สูงใต้หอกแห่งตระกูลม�ร์เทลใบหน้�ซีดเผือดด้วยคว�มเจ็บปวดหลัง

จ�กนิ่งเงียบอยู่น�นเข�ก็หันไปห�อ�รีโอโฮท�ห์“หัวหน้�องครักษ์”เข�เรียก

“กองทห�รองครักษ์ของข้�จงรักภักดีเพียงใด”

“จงรักภักดี”หัวหน้�องครักษ์ไม่รู้ว่�จะพูดสิ่งอื่นใดได้

“ทั้งหมดหรือหรือว่�เป็นบ�งคน”

“พวกเข�เป็นคนดีเป็นช�วดอร์นที่ดีพวกเข�จะทำ�ต�มที่ข้�สั่ง”เข�

กระแทกขว�นย�วกับพื้น“ข้�จะนำ�ศีรษะของใครก็ต�มที่ทรยศต่อท่�นม�ให้”

“ข้�ไม่ต้องก�รหัวใครข้�ต้องก�รคว�มเชื่อฟัง”

“ท่�นได้รับสิ่งนั้นอยู่แล้ว”รับใช้เชื่อฟังปกป้องคำ�ปฏิญ�ณซื่อๆสำ�หรับคน

ซื่อๆ“ท่�นต้องก�รคนม�กน้อยเพียงใดหรือ”

“ข้อนั้นข้�จะให้เจ้�เป็นผู้ตัดสินคนฝีมือดีสักสองส�มคนอ�จทำ�ง�นให้เร�ได้

ดีกว่�คนยี่สิบคนก็ได้ข้�อย�กให้ทำ�เรื่องนี้โดยเร็วที่สุดและเงียบที่สุดเท่�ที่จะ

เป็นไปได้โดยไม่มีเลือดตกย�งออกด้วย”

“เร็วเงียบและปร�ศจ�กเลือดได้คำ�บัญช�ของท่�นมีว่�อย่�งไร”

“เจ้�จงห�ตัวพวกลูกส�วของน้องช�ยข้�จับพวกน�งไปคุมตัวไว้ในห้องขังบน

ยอดหอคอยหอก”

“พวกงูทร�ยน่ะหรือ”ลำ�คอของหัวหน้�องครักษ์แห้งผ�ก“ทั้ง...ทั้งแปดคน
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เลยหรือเจ้�ช�ยของข้�รวมถึงพวกเด็กๆด้วยหรือ”

เจ้�ช�ยครุ่นคิดพิจ�รณ�“ลูกๆของเอลล�เรียยังเด็กเกินกว่�จะเป็น

อันตร�ยแต่ก็อ�จมีคนที่จะพย�ย�มใช้พวกเธอต่อต้�นข้�เก็บพวกเธอให้

ปลอดภัยในมือเร�จะเป็นก�รดีที่สุดใช่แล้วรวมถึงพวกเด็กๆด้วย...แต่แรกสุด

คุมตัวไทอีนนีเมเรียและโอบ�ร�ก่อน”

“ต�มแต่เจ้�ช�ยของข้�จะบัญช�”ในใจเข�นึกกังวลเจ้�หญิงน้อยของข้�จะ

ต้องไม่ชอบใจแน่“ซ�เรลล�ล่ะน�งโตเป็นส�วแล้วอ�ยุเกือบยี่สิบ”

“เว้นแต่น�งจะกลับม�ยังดอร์นก็ไม่มีสิ่งใดที่ข้�จะทำ�ได้เรื่องซ�เรลล�

นอกจ�กภ�วน�ให้น�งมีคว�มคิดม�กกว่�พี่น้องของน�งปล่อยน�งไว้กับ...เกม

ของน�งไปรวบตัวคนอื่นข้�จะยังไม่นอนจนกว่�จะรู้ว่�พวกน�งปลอดภัยและ

ถูกควบคุมตัวแล้ว”

“ข้�จะทำ�ต�มบัญช�”หัวหน้�องครักษ์ลังเล“เมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูพวกช�ว

บ้�นพวกเข�จะโห่ร้อง”

“ช�วดอร์นทุกคนจะโห่ร้อง”ดอรันม�ร์เทลพูดด้วยเสียงอ่อนล้�“ข้�ได้แต่

ภ�วน�ให้ลอร์ดไทวินที่คิงส์แลนดิ้งได้ยินพวกเข�โห่เข�จะได้รู้ว่�เข�มีสห�ยที่

ภักดีคนหนึ่งในซันสเปียร์”



75

เซอร์ซี

นางฝันว่�นั่งอยู่บนบัลลังก์เหล็กสูงเหนือผู้คนทั้งหล�ย

ข้�ร�ชสำ�นักเป็นหนูแต่งก�ยสีสันสดใสยืนอยู่เบื้องล่�งบรรด�ลอร์ดผู้ยิ่งใหญ่

และท่�นหญิงผู้หยิ่งผยองพ�กันคุกเข่�ต่อหน้�น�งเหล่�อัศวินหนุ่มใจกล้�ว�ง

ด�บลงแทบเท้�น�งและวิงวอนขอเป็นคนโปรดและร�ชินีก็ส่งยิ้มลงม�ให้พวก

เข�จนกระทั่งจู่ๆเจ้�คนแคระก็ปร�กฏตัวขึ้นร�วกับผุดออกม�จ�กอ�ก�ศ

ธ�ตุชี้มือใส่น�งแล้วแหกป�กหัวเร�ะลั่นพวกลอร์ดและท่�นหญิงเริ่มหัวเร�ะ

เบ�ๆโดยซ่อนรอยยิ้มอยู่ข้�งหลังมือที่ยกขึ้นบังตอนนั้นนั่นเองที่ร�ชินีรู้ตัวว่�

กำ�ลังเปลือยเปล่�

น�งพย�ย�มยกมือขึ้นปิดบังร่�งก�ยด้วยคว�มตื่นตระหนกหน�มแหลมและ

ใบมีดของบัลลังก์เหล็กทิ่มแทงเนื้อหนังของน�งขณะที่หมอบคู้เพื่อซ่อนคว�ม

ละอ�ยโลหิตแดงฉ�นไหลลงไปต�มท่อนข�ในขณะที่ฟันเหล็กกล้�กัดแทะ

บั้นท้�ยเมื่อน�งพย�ย�มลุกขึ้นยืนเท้�ก็เลื่อนหลุดลงไปในช่องระหว่�งโลหะ

ที่บิดงอยิ่งน�งดิ้นรนม�กเพียงไรบัลลังก์ก็ยิ่งห่อหุ้มน�งม�กเพียงนั้นและฉีก

เนื้อหนังหลุดออกจ�กทรวงอกและหน้�ท้องเป็นชิ้นๆกรีดเฉือนแขนข�น�งจน

ว�ววับเป็นมันด้วยเลือดสีแดงฉ�น

และตลอดเวล�เหล่�นี้น้องช�ยของน�งกระโดดโลดเต้นส่งเสียงหัวเร�ะอยู่

เบื้องล่�ง
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เสียงคว�มสนุกรื่นเริงของเข�ยังสะท้อนอยู่ในหูเมื่อน�งรู้สึกถึงสัมผัสเบ�ๆที่

ไหล่และตื่นขึ้นทันทีชั่วเวล�ครึ่งอึดใจมือนั้นดูร�วกับเป็นส่วนหนึ่งของฝันร้�ย

เซอร์ซีร้องออกม�แต่นั่นเป็นเพียงเซเนลล์เท่�นั้นใบหน้�ของส�วใช้ซีดข�วและ

ตื่นกลัว

เร�ไม่ได้อยู่ต�มลำ�พังร�ชินีรู้ตัวมีเง�หล�ยเง�เห็นร�งๆอยู่รอบเตียงร่�งสูง

สวมเกร�ะโซ่ถักที่สะท้อนแสงวอมแวมอยู่ภ�ยใต้ผ้�คลุมไหล่ผู้พกอ�วุธไม่มีธุระ

ใดในที่นี้องครักษ์ของข้�ห�ยไปไหนห้องนอนของน�งมืดนอกจ�กตะเกียงที่ผู้

บุกรุกคนหนึ่งชูขึ้นสูงข้�ต้องไม่แสดงคว�มกลัวออกม�เซอร์ซีปัดผมที่ยุ่งเหยิง

จ�กก�รนอนไปข้�งหลังและพูดขึ้น“พวกเจ้�ต้องก�รอะไรจ�กข้�”ช�ยคน

หนึ่งก้�วเข้�ม�อยู่ในแสงตะเกียงน�งเห็นว่�ผ้�คลุมไหล่ของเข�เป็นสีข�ว“เจมี

หรือ”ข้�ฝันถึงน้องช�ยคนหนึ่งแต่กลับเป็นน้องช�ยอีกคนหนึ่งที่ม�ปลุกข้�

“ฝ่�บ�ท”เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของน้องช�ยน�ง“ลอร์ดผู้บัญช�ก�รสั่งให้ม�

รับตัวท่�น”ผมของเข�หยักศกเหมือนของเจมีแต่ผมของน้องช�ยน�งสีเหมือน

ทองสุกปลั่งเช่นเดียวกับผมของน�งขณะที่ของช�ยผู้นี้เป็นสีดำ�และมันเยิ้มน�ง

จ้องมองเข�อย่�งงุนงงขณะที่เข�พึมพำ�เรื่องห้องส้วมและหน้�ไม้และเอ่ยชื่อพ่อ

น�งข้�ยังฝันอยู่เซอร์ซีคิดข้�ยังไม่ตื่นฝันร้�ยของข้�ยังไม่จบเดี๋ยวทีเรียนก็คง

คล�นออกม�จ�กใต้เตียงแล้วเริ่มหัวเร�ะเย�ะข้�อีก

แต่นั่นเป็นเรื่องโง่เขล�น้องช�ยแคระของน�งอยู่ในคุกมืดข้�งล่�งจะถูก

ประห�รชีวิตวันนี้น�งมองมือของตนพลิกไปม�เพื่อให้แน่ใจว่�นิ้วยังอยู่ครบ

ถ้วนเมื่อน�งลูบแขนขนก็ลุกเกรียวแต่ไม่มีที่ใดแตกหักไม่มีบ�ดแผลใดๆบน

ท่อนข�หรือแผลเหวอะหวะที่ส้นเท้�ฝันน่ะเป็นแค่คว�มฝันเท่�นั้นเมื่อคืนข้�

ดื่มหนักไปหน่อยคว�มกลัวพวกนั้นเป็นแค่เรื่องตลกที่เกิดจ�กเหล้�องุ่นพอตก

ค่ำ�ข้�ต่�งห�กที่จะเป็นฝ่�ยหัวเร�ะลูกๆของข้�จะปลอดภัยบัลลังก์ของทอม

มินจะมั่นคงและเจ้�น้องช�ยตัวเล็กบิดเบี้ยวของข้�ก็จะหัวกุดและเน่�เปื่อย
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จอซลินสวิฟต์อยู่ข้�งก�ยน�งและยื่นจอกน้ำ�ให้เซอร์ซีจิบน้ำ�ผสมน้ำ�เลมอน

คั้นที่เปรี้ยวจนต้องพ่นทิ้งน�งได้ยินเสียงลมย�มร�ตรีที่พัดจนบ�นเกล็ดสั่น

กร�วและมองเห็นชัดเจนขึ้นอย่�งน่�ประหล�ดจอซลินตัวสั่นร�วกับใบไม้ตื่น

ตกใจพอๆกับเซเนลล์ผู้ที่ยืนค้ำ�น�งอยู่คือเซอร์ออสมันด์เคตเทิลแบล็กเบื้อง

หลังเข�คือเซอร์โบรอสบลันต์ซึ่งถือตะเกียงและที่ประตูคือองครักษ์ของแลน

นิสเตอร์ที่ยอดหมวกเกร�ะเป็นรูปร�ชสีห์ชุบทองแววว�วพวกนี้มีท่�ท�งตื่น

กลัวเช่นกันเป็นไปได้หรือร�ชินีสงสัยเป็นเรื่องจริงได้ละหรือ

น�งลุกขึ้นปล่อยให้เซเนลล์สวมเสื้อคลุมทับเหนือบ่�เพื่อปกปิดร่�งเปลือย

เซอร์ซีรัดเสื้อคลุมด้วยตัวเองนิ้วแข็งขัดและงุ่มง่�ม“ลอร์ดบิด�ของข้�มี

องครักษ์อยู่ข้�งก�ยเสมอทั้งกล�งวันกล�งคืน”น�งพูดรู้สึกว่�ลิ้นหน�หนัก

น�งดื่มน้ำ�เลมอนอีกครั้งและกลั้วป�กเพื่อให้ลมห�ยใจสดชื่นผีเสื้อกล�งคืนตัว

หนึ่งบินเข้�ไปในตะเกียงที่เซอร์โบรอสถือน�งได้ยินเสียงมันบินหึ่งๆและเห็น

เง�ของปีกขณะที่ตีกระทบแก้ว

“พวกองครักษ์อยู่ในตำ�แหน่งของพวกเข�ฝ่�บ�ท”ออสมันด์เคตเทิลแบล็ก

พูด“แต่เร�พบประตูลับหลังเต�ผิงเป็นช่องท�งลับลอร์ดผู้บัญช�ก�รลงไป

ตรวจดูว่�มันไปถึงไหน”

“เจมีหรือ”คว�มหว�ดกลัวเข้�จู่โจมน�งอย่�งกะทันหันร�วกับพ�ยุ“เจมี

ควรอยู่กับพระร�ช�...”

“เด็กนั่นปลอดภัยดีเซอร์เจมีส่งคนสิบสองคนไปตรวจดูเข�แล้วฝ่�บ�ทกำ�ลัง

หลับอย่�งสงบ”

ขอให้เข�ฝันดีกว่�ข้�และตื่นม�อย่�งโชคดีกว่�“ใครอยู่กับพระร�ช�”

“เซอร์ลอรัสได้รับเกียรตินั้นห�กท่�นจะโปรด”

นั่นไม่ได้ทำ�ให้น�งโปรดพวกไทเรลเป็นเพียงพ่อบ้�นที่บรรด�พระร�ช�มังกร

ยกขึ้นม�สูงส่งเกินฐ�นะสิ่งที่พวกเข�มีม�กกว่�คว�มหยิ่งยโสคือคว�มมักใหญ่
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ใฝ่สูงเซอร์ลอรัสอ�จจะรูปง�มร�วกับคว�มฝันของส�วน้อยแต่ภ�ยใต้ผ้�คลุม

ไหล่ข�วเข�ก็คือไทเรลจนถึงกระดูกเท่�ที่น�งรู้ผลไม้ที่โสมมของคืนนี้ถูกเพ�ะ

ปลูกและฟูมฟักที่ไฮก�ร์เด้น

แต่นั่นเป็นเพียงคว�มสงสัยที่น�งไม่กล้�เอ่ยออกม�ดังๆ“ขอเวล�ข้�แต่งตัว

สักครู่เซอร์ออสมันด์ท่�นจะไปที่หอคอยหัตถ�กับข้�เซอร์โบรอสไปปลุกผู้คุม

คุกดูให้แน่ใจว่�เจ้�คนแคระยังอยู่ในห้องขัง”น�งไม่ยอมเรียกชื่อเข�มันจะไม่

มีวันกล้�ทำ�ร้�ยท่�นพ่อหรอกน�งบอกตัวเองแต่น�งต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

“ต�มที่ฝ่�บ�ทบัญช�”บลันต์ส่งตะเกียงให้เซอร์ออสมันด์เซอร์ซีพอใจที่เห็น

เพียงด้�นหลังของเข�ท่�นพ่อไม่น่�ให้เข�กลับม�สวมผ้�คลุมไหล่ข�วอีกเลย

ช�ยคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่�เป็นคนขี้ขล�ดต�ข�ว

ท้องฟ้�เป็นสีน้ำ�เงินเข้มจัดแล้วเมื่อพวกน�งออกจ�กป้อมเมกอร์แม้ว่�ดวง

ด�วยังส่องสว่�งอยู่ทุกดวงยกเว้นอยู่ดวงเดียวเซอร์ซีคิดด�วสุกใสแห่งฟ�ก

ฟ้�ตะวันตกตกไปแล้วบัดนี้กล�งคืนจะมืดมิดกว่�เดิมน�งหยุดชั่วครู่ที่สะพ�น

ชักซึ่งทอดข้�มคูแห้งมองลงไปยังแท่งเหล็กแหลมเบื้องล่�งพวกเข�คงไม่กล้�

โกหกข้�ในเรื่องเช่นนี้หรอก“ใครเป็นคนพบเข�”

“องครักษ์คนหนึ่งของท่�น”เซอร์ออสมันด์ตอบ“ชื่อลัมเข�จะไปปัสส�วะ

และพบท่�นลอร์ดในส้วม”

ไม่นั่นเป็นไปไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีที่ร�ชสีห์จะต�ยร�ชินีรู้สึกสงบอย่�งประหล�ด

น�งนึกถึงครั้งแรกที่เสียฟันไปซี่หนึ่งสมัยเมื่อยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆมัน

ไม่เจ็บปวดอะไรแต่ช่องว่�งในป�กรู้สึกแปลกนักจนต้องใช้ลิ้นดุนไม่หยุดบัดนี้มี

ช่องว่�งในโลกตรงที่ที่ท่�นพ่อเคยยืนและช่องว่�งนี้ต้องถมให้เต็ม

ห�กไทวินแลนนิสเตอร์เสียชีวิตแล้วจริงก็ไม่มีใครปลอดภัยได้อีกแล้ว...โดย

เฉพ�ะลูกช�ยของน�งที่นั่งบนบัลลังก์เมื่อใดที่ร�ชสีห์ล้มสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะ

เข้�ม�ไม่ว่�จะเป็นหม�ป่�อีแร้งหรือหม�ที่เลี้ยงไม่เชื่องพวกนั้นจะพย�ย�ม
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เขี่ยน�งออกไปเหมือนที่เคยทำ�ม�เสมอน�งจะจำ�เป็นต้องเคลื่อนไหวโดยเร็ว

เหมือนที่น�งทำ�ครั้งที่โรเบิร์ตสิ้นชีวิตนี่อ�จเป็นฝีมือของสแตนนิสบ�ร�เธียน

โดยยืมมือผู้อื่นและนี่อ�จเป็นบทนำ�ก่อนก�รเข้�โจมตีเมืองอีกครั้งก็ได้น�งหวัง

ให้เป็นเช่นนั้นให้มันม�ข้�จะขยี้มันให้ยับเหมือนที่ท่�นพ่อเคยทำ�และคร�ว

นี้มันจะต้องต�ยน�งไม่กลัวสแตนนิสไม่ม�กไปกว่�ที่กลัวเมซไทเรลไม่มีใคร

ทำ�ให้น�งกลัวได้น�งเป็นธิด�ของศิล�เป็นร�ชสีห์ตัวหนึ่งจะไม่มีก�รเจรจ�

เรื่องก�รบังคับให้ข้�แต่งง�นอีกต่อไปค�สเตอร์ลีร็อกเป็นของน�งแล้วในตอนนี้

รวมทั้งอำ�น�จทั้งหมดของตระกูลแลนนิสเตอร์จะไม่มีใครมองข้�มน�งอีกแม้

เมื่อทอมมินไม่ต้องมีผู้สำ�เร็จร�ชก�รอีกแล้วก็ต�มท่�นหญิงแห่งค�สเตอร์ลีร็อก

จะยังคงมีอำ�น�จเหนือดินแดนแห่งนี้

ดวงอ�ทิตย์ที่กำ�ลังขึ้นฉ�ยแสงฉ�บยอดหอคอยเป็นสีแดงจัดแต่ใต้กำ�แพงนั้น

รัตติก�ลยังคงตระกองกอดอยู่ปร�ส�ทชั้นนอกเงียบเชียบจนน�งแทบจะเชื่อ

ว่�คนในนั้นต�ยกันหมดแล้วพวกนี้ควรต�ยไทวินแลนนิสเตอร์ไม่ควรจะต้อง

ต�ยอย่�งโดดเดี่ยวบุรุษเช่นนั้นสมควรมีบริว�รต�มไปรับใช้ในนรก

พลหอกสี่คนในผ้�คลุมไหล่สีแดงและหมวกเกร�ะยอดร�ชสีห์ยืนประจำ�

ตำ�แหน่งอยู่ที่ประตูหอคอยหัตถ�“ห้�มใครเข้�ออกโดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�ก

ข้�”น�งบอกพวกนั้นน�งออกคำ�สั่งนั้นได้อย่�งคล่องแคล่วพ่อข้�ก็มีเสียงเข้ม

แข็งดุจเหล็กกล้�เช่นเดียวกัน

ภ�ยในหอคอยควันจ�กคบเพลิงทำ�ให้น�งเคืองต�แต่เซอร์ซีมิได้ร้องไห้ไม่

ต่�งจ�กที่พ่อของน�งจะทำ�ข้�เป็นลูกช�ยที่แท้จริงเพียงคนเดียวที่เข�เคยมีฝ่�

เท้�น�งครูดกับบันไดหินขณะที่ไต่ขึ้นไปน�งยังคงได้ยินเสียงผีเสื้อกล�งคืนตีปีก

อย่�งแรงข้�งในตะเกียงของเซอร์ออสมันด์ต�ยเสียเถอะร�ชินีนึกถึงมันอย่�ง

รำ�ค�ญบินเข้�ไปในเปลวไฟแล้วก็ต�ยๆไปซะที

องครักษ์ในผ้�คลุมไหล่แดงอีกสองคนยืนอยู่เหนือบันไดขั้นบนสุดเลสเตอร์
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แดงพึมพำ�แสดงคว�มเสียใจขณะที่น�งเดินผ่�นร�ชินีห�ยใจกระชั้นถี่รู้สึกได้

ว่�หัวใจเต้นรัวเร็วอยู่ในอกไอ้บันไดพวกนี้น�งบอกตัวเองหอคอยอุบ�ทว์นี่มี

บันไดม�กเกินไปแล้วน�งนึกอย�กจะรื้อมันออก

ในห้องโถงนั้นมีแต่พวกโง่อยู่กันเต็มกำ�ลังกระซิบกระซ�บคุยกันร�วกับว่�

ลอร์ดไทวินยังหลับอยู่และพวกเข�เกรงว่�จะปลุกเข�ตื่นทั้งองครักษ์และข้�

รับใช้ต่�งกระถดหนีเมื่ออยู่ต่อหน้�น�งป�กขยับขึ้นลงน�งมองเห็นเหงือกสี

ชมพูและลิ้นที่ตวัดไปม�ของพวกเข�แต่คำ�พูดเหล่�นั้นไม่ได้มีคว�มหม�ยไป

กว่�เสียงตีปีกของเจ้�ผีเสื้อกล�งคืนตัวนั้นพวกนี้ม�ทำ�อะไรกันที่นี่รู้เรื่องนี้ได้

อย่�งไรต�มที่ถูกต้องนั้นพวกเข�ควรไปห�น�งก่อนน�งเป็นร�ชินีผู้สำ�เร็จ

ร�ชก�รพวกนี้ลืมไปแล้วหรืออย่�งไร

เซอร์เมอรินแทรนต์ยืนอยู่หน้�ห้องนอนของหัตถ์ในชุดเกร�ะและผ้�คลุม

ไหล่สีข�วกะบังหมวกเกร�ะเปิดขึ้นถุงใต้ดวงต�ทำ�ให้เข�ดูเหมือนยังตื่นไม่เต็ม

ที่“ให้พวกนี้ออกไปให้หมด”เซอร์ซีบอกเข�“พ่อข้�อยู่ในส้วมหรือ”

“มีคนอุ้มท่�นกลับไปที่เตียงแล้วท่�นหญิงของข้�”เซอร์เมอรินดันประตูเปิด

ให้น�งเข้�ไป

แสงย�มเช้�ลอดผ่�นบ�นเกล็ดหน้�ต่�งเข้�ม�ระบ�ยแถบสีทองบนกกที่ปู

ล�ดเต็มพื้นห้องนอนอ�เคแวนของน�งคุกเข่�อยู่ข้�งเตียงกำ�ลังพย�ย�มสวด

ภ�วน�แต่แทบไม่เป็นคำ�พวกองครักษ์จับกลุ่มกันอยู่ใกล้เต�ผิงประตูลับที่

เซอร์ออสมันด์พูดถึงยังเปิดอ้�อยู่หลังขี้เถ้�ขน�ดไม่ใหญ่ไปกว่�เต�อบที่บุรุษ

ต้องคล�นเข้�ไปแต่ทีเรียนเป็นแค่ครึ่งคนคว�มคิดนี้ทำ�ให้น�งโกรธขึ้นม�ไม่

ใช่หรอกเจ้�คนแคระยังถูกขังอยู่ในคุกมืดนี่ไม่อ�จเป็นฝีมือของเข�ได้สแตนนิ

สน�งบอกตัวเองสแตนนิสอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เข�ยังมีพรรคพวกอยู่ในเมืองนี้

เข�หรือไม่ก็พวกไทเรล...

มีคนพูดกันถึงเส้นท�งลับในป้อมแดงอยู่เสมอว่�กันว่�เมกอร์จอมโหดสั่งฆ่�
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คนที่สร้�งปร�ส�ทนี้เพื่อเก็บรักษ�คว�มรู้เรื่องนี้ให้เป็นคว�มลับไว้มีห้องนอน

อีกกี่ห้องที่มีประตูลับเซอร์ซีนึกภ�พเจ้�คนแคระคล�นออกม�จ�กข้�งหลังพรม

ปักประดับผนังในห้องนอนของทอมมินพร้อมมีดในมือขึ้นม�ทันทีทอมมินได้รับ

ก�รอ�รักข�อย่�งดีน�งบอกตัวเองแต่ลอร์ดไทวินก็ได้รับก�รอ�รักข�อย่�งดี

เช่นกัน

น�งจำ�ช�ยที่นอนต�ยอยู่นั้นไม่ได้อยู่ครู่หนึ่งเข�มีผมเหมือนพ่อของน�งใช่

ละแต่นี่เป็นคนอื่นอย่�งแน่นอนช�ยที่ตัวเล็กกว่�และแก่ชร�กว่�ม�กเสื้อคลุม

นอนของเข�ถลกขึ้นไปพันรอบอกปล่อยให้ช่วงล่�งตั้งแต่เอวลงม�เปลือยเปล่�

ลูกธนูปักเข้�ไปในท้องน้อยระหว่�งสะดือกับอวัยวะเพศและจมลึกลงไปจนเห็น

แต่ขนนกขนในที่ลับของเข�แข็งเพร�ะเลือดแห้งกรังมีเลือดจับตัวเป็นก้อนอยู่

ในสะดือด้วย

กลิ่นของเข�ทำ�ให้น�งต้องย่นจมูก“เอ�ลูกธนูออกจ�กตัวเข�”น�งสั่ง“นี่คือ

หัตถ์ของพระร�ช�นะ!”และพ่อของข้�ลอร์ดบิด�ของข้�ข้�ควรกรีดร้องและ

ทึ้งผมหรือไม่เข�พูดกันว่�แคทลินสต�ร์คข่วนหน้�ตนเองจนเลือดไหลเป็น

ส�ยเมื่อพวกเฟรย์สังห�รรอบบ์ที่รักของน�งท่�นต้องก�รอย่�งนั้นไหมท่�นพ่อ

น�งอย�กถ�มเข�หรือท่�นอย�กให้ข้�เข้มแข็งท่�นร้องไห้อ�ลัยบิด�ของท่�น

เองหรือไม่ปู่ของน�งเสียชีวิตตั้งแต่น�งอ�ยุเพียงขวบเดียวแต่น�งรู้เรื่องนั้น

ดีลอร์ดไททอสอ้วนม�กหัวใจจึงระเบิดขึ้นในวันหนึ่งขณะกำ�ลังไต่บันไดไปห�

น�งบำ�เรอตอนที่เกิดเรื่องพ่อของน�งอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งทำ�ง�นรับใช้พระร�ช�

วิกลจริตลอร์ดไทวินมักจ�กไปอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งตอนที่น�งกับเจมียังเด็กถ้�เข�

ร้องไห้เมื่อมีผู้ม�แจ้งข่�วก�รเสียชีวิตของบิด�เข�ก็ร้องในที่ที่ไม่มีผู้ใดได้เห็น

น้ำ�ต�

ร�ชินีรู้สึกตัวว่�เล็บกำ�ลังจิกลงไปในฝ่�มือ“พวกเจ้�ปล่อยให้เข�นอนอยู่

อย่�งนี้ได้อย่�งไรพ่อข้�เป็นหัตถ์ของพระร�ช�ถึงส�มองค์ท่�นเป็นช�ยผู้ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดเท่�ที่เคยเดินอยู่ในเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรระฆังจะต้องย่ำ�ให้ท่�นเหมือน
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กับที่ย่ำ�ให้โรเบิร์ตต้องมีผู้อ�บน้ำ�ศพและแต่งตัวท่�นให้สมฐ�นะด้วยขนเออร์

มินผ้�ทองและผ้�ไหมสีแดงสดไพเซลล์อยู่ไหนไพเซลล์อยู่ไหน”น�งหันไปห�

องครักษ์“พัคเกนส์ไปต�มตัวแกรนด์เมสเตอร์ไพเซลล์ม�เข�ต้องม�ดูแลลอร์ด

ไทวิน”

“เข�ม�ดูแล้วฝ่�บ�ท”พัคเกนส์บอก“เข�ม�ดูแล้วก็ไปเพื่อไปต�มพวกชี

เงียบ”

พวกเข�ไปต�มข้�เป็นคนสุดท้�ยก�รตระหนักเช่นนี้ทำ�ให้น�งโกรธจนแทบ

พูดอะไรไม่ออกแล้วไพเซลล์ก็วิ่งออกไปส่งข่�วแทนที่จะทำ�ให้มือเหี่ยวย่นนุ่ม

นิ่มของเข�เปรอะเปื้อนคนคนนี้ไร้ประโยชน์“ไปต�มเมสเตอร์บัลล�บ�ร์ม�”

น�งมีบัญช�“ต�มเมสเตอร์เฟรงเค็นใครก็ได้”พัคเกนส์กับหูสั้นรีบวิ่งไปทำ�

ต�มคำ�สั่ง“น้องช�ยข้�อยู่ไหน”

“ลงไปในอุโมงค์มีปล่องย�วที่มีขั้นบันไดเหล็กฝังเข้�ไปในหินเซอร์เจมีไปดู

ว่�มันลงไปลึกถึงไหน”

เข�มีมือเพียงข้�งเดียวน�งอย�กตะโกนใส่พวกนี้พวกเจ้�คนหนึ่งควรไปไม่

ใช่หน้�ที่ของน้องข้�ที่จะไต่บันไดไอ้คนที่ฆ่�ท่�นพ่ออ�จยังอยู่ข้�งล่�งคอยเข�

อยู่ก็ได้น้องช�ยฝ�แฝดของน�งมักหุนหันเสมอและดูเหมือนว่�ก�รสูญเสียมือ

ข้�งหนึ่งไม่ได้สอนให้เข�ระวังตัวขึ้นเลยน�งกำ�ลังจะสั่งให้พวกองครักษ์ลงไป

ต�มเข�ขึ้นม�ก็พอดีพัคเกนส์และหูสั้นกลับม�พร้อมกับช�ยผมเท�ที่เดินอยู่

ระหว่�งคนทั้งสอง“ฝ่�บ�ท”หูสั้นพูด“ช�ยผู้นี้อ้�งว่�เป็นเมสเตอร์”

ช�ยผู้นั้นโค้งคำ�นับลงต่ำ�“ข้�จะรับใช้ฝ่�บ�ทได้อย่�งไรบ้�ง”

ใบหน้�ของเข�ดูคุ้นต�แม้เซอร์ซีจะนึกไม่ออกแก่แต่ไม่แก่เท่�ไพเซลล์และ

คนนี้ยังพอมีแรงอยู่เข�เป็นคนร่�งสูงแม้หลังจะค่อมเล็กน้อยมีรอยย่นอยู่รอบ

ดวงต�สีน้ำ�เงินที่แข็งกร้�วคอเข�ว่�งเปล่�“เจ้�ไม่สวมส�ยโซ่ของเมสเตอร์”

“มันถูกยึดไปจ�กข้�ชื่อข้�คือไคเบิร์นแล้วแต่ฝ่�บ�ทจะโปรดข้�เป็นคน
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รักษ�มือของน้องช�ยท่�น”

“เจ้�หม�ยถึงตอมือของเข�”น�งจำ�เข�ได้แล้วเข�ม�จ�กฮ�ร์เรนฮอลกับเจมี

“จริงอยู่ว่�ข้�ไม่อ�จรักษ�มือของเซอร์เจมีได้แต่คว�มรู้ของข้�ช่วยรักษ�แขน

ของเข�ไว้หรืออ�จเป็นชีวิตของเข�ด้วยพวกซิต�เดลยึดส�ยโซ่ของข้�ไปแต่

พวกเข�ไม่อ�จยึดคว�มรู้ของข้�ไปได้”

“เจ้�อ�จพอใช้ได้”น�งตัดสินใจ“ถ้�เจ้�ทำ�ให้ข้�ผิดหวังเจ้�จะสูญเสียยิ่ง

กว่�ส�ยโซ่ข้�ขอรับรองจงถอนลูกธนูออกจ�กท้องของพ่อข้�และเตรียมท่�น

ให้พร้อมสำ�หรับพวกชีเงียบ”

“ต�มแต่ร�ชินีของข้�จะบัญช�”ไคเบิร์นไปที่ข้�งเตียงหยุดครู่หนึ่งแล้วหัน

กลับม�“จะให้ข้�จัดก�รกับผู้หญิงอย่�งไรดีหรือฝ่�บ�ท”

“ผู้หญิงรึ”เซอร์ซีมองไม่เห็นร่�งที่สองน�งก้�วไปที่เตียงตวัดกองผ้�ห่มที่

เปรอะไปด้วยเลือดออกน�งอยู่ตรงนั้นเปลือยเปล่�เย็นชืดและเป็นสีชมพู...

ยกเว้นใบหน้�ที่กล�ยเป็นสีดำ�เหมือนจอฟฟ์ในง�นเลี้ยงแต่งง�นของเข�สร้อย

ที่เป็นรูปมือทองคำ�เกี่ยวกันฝังลงไปในเนื้อตรงคอของน�งครึ่งหนึ่งสร้อยนั้นบิด

แน่นจนบ�ดผิวหนังเซอร์ซีพูดเสียงขู่ฟ่อเหมือนแมวโกรธ“น�งม�ทำ�อะไรที่นี่”

“เร�พบน�งที่นี่ฝ่�บ�ท”หูสั้นบอก“น�งเป็นน�งโลมของภูตน้อย”ร�วกับ

นั่นอธิบ�ยว่�เหตุใดน�งจึงม�อยู่ที่นี่

ลอร์ดบิด�ข้�ไม่ต้องก�รน�งโลมใดๆน�งคิดหลังจ�กที่แม่ของเร�เสียชีวิต

ท่�นไม่เคยแตะต้องผู้หญิงอีกเลยน�งมองทห�รย�มผู้นั้นด้วยส�ยต�เย็นเยียบ

“นี่ไม่ใช่...ตอนที่บิด�ของลอร์ดไทวินเสียชีวิตเข�กลับไปที่ค�สเตอร์ลีร็อกแล้ว

พบผู้...ผู้หญิงประเภทนี้คนหนึ่ง...ประดับเพชรพลอยของท่�นหญิงม�รด�ของ

เข�และสวมเสื้อผ้�ชุดหนึ่งของน�งเข�ถอดทั้งหมดนั่นออกจ�กตัวน�งและ

อย่�งอื่นทั้งหมดด้วยแล้วแห่น�งในร่�งเปลือยไปต�มถนนหนท�งในแลนนิส

พอร์ตอยู่ปักษ์หนึ่งและให้น�งส�รภ�พกับทุกคนที่พบว่�น�งเป็นขโมยและ
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หญิงง�มเมืองนี่เป็นวิธีที่ลอร์ดไทวินแลนนิสเตอร์จัดก�รกับพวกน�งโลมเข�

ไม่เคย...หญิงผู้นี้ม�ที่นี่ด้วยจุดประสงค์อื่นไม่ใช่เพื่อ...”

“บ�งทีท่�นลอร์ดอ�จกำ�ลังไต่สวนน�งเรื่องน�ยหญิงของน�งก็ได้”ไคเบิร์น

แนะ“ข้�ได้ยินม�ว่�ซ�นซ�สต�ร์คห�ยตัวไปในคืนที่พระร�ช�ถูกฆ�ตกรรม”

“เป็นเช่นนั้น”เซอร์ซีฉวยคำ�พูดนั้นไว้อย่�งกระตือรือร้น“แน่นอนท่�นกำ�ลัง

ไต่สวนน�งอยู่ไม่ต้องสงสัยเลย”น�งมองเห็นภ�พทีเรียนกำ�ลังยิ้มชั่วร้�ยได้

ป�กของเข�บิดเบี้ยวเหมือนลิงยิ้มยิงฟันใต้ซ�กจมูกแล้วจะมีวิธีใดที่จะไต่สวน

น�งดีไปกว่�แบบเปลือยเปล่�เล่�แถมข�น�งยังถ่�งอ้�เต็มที่เสียอีกเจ้�คนแคระ

กระซิบข้�ก็ชอบไต่สวนน�งแบบนี้เหมือนกัน

ร�ชินีเบือนหน้�หนีข้�จะไม่มองน�งทันใดนั้นน�งก็รู้สึกว่�ม�กเกินทนแม้จะ

อยู่ในห้องเดียวกับหญิงที่ต�ยแล้วผู้นี้น�งเดินเบียดผ่�นไคเบิร์นออกไปยังห้อง

โถง

เซอร์ออสมันด์มีพี่น้องสองคนคือออสนีย์กับออสฟริดม�สมทบ“มีหญิงคน

หนึ่งต�ยอยู่ในห้องนอนของหัตถ์”เซอร์ซีบอกส�มพี่น้องเคตเทิลแบล็ก“ห้�มให้

ผู้ใดล่วงรู้ว่�น�งอยู่ที่นี่”

“ได้สิท่�นหญิงของข้�”เซอร์ออสนีย์มีรอยข่วนบ�งๆอยู่บนแก้มตรงที่ที่

น�งโลมอีกคนของทีเรียนข่วนไว้“และเร�จะจัดก�รกับน�งอย่�งไรดี”

“จะเอ�ไปให้สุนัขของเจ้�กินหรือจะเก็บไว้เป็นเพื่อนนอนข้�ไม่สนใจน�งไม่

เคยอยู่ที่นี่ข้�จะตัดลิ้นของใครก็ต�มที่กล้�พูดว่�น�งอยู่ที่นี่เข้�ใจหรือไม่”

ออสนีย์กับออสฟริดสบต�กัน“เข้�ใจแล้วฝ่�บ�ท”

น�งต�มพวกเข�กลับเข้�ไปข้�งในและเฝ้�ดูพวกเข�เอ�ผ้�ห่มเปื้อนเลือดของ

พ่อน�งห่อร่�งหญิงผู้นั้นเชชื่อน�งคือเชพวกน�งพูดกันครั้งสุดท้�ยในคืนก่อน

ก�รไต่สวนคดีของคนแคระด้วยก�รต่อสู้หลังจ�กที่เจ้�งูช�วดอร์นหน้�ยิ้มเสนอ
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ตัวว่�จะเป็นผู้ต่อสู้แทนเข�เชทวงถ�มถึงเครื่องเพชรที่ทีเรียนเคยให้น�งรวมทั้ง

คำ�สัญญ�บ�งอย่�งที่เซอร์ซีอ�จเคยให้ไว้คือคฤห�สน์ในเมืองและอัศวินคนหนึ่ง

ที่จะแต่งง�นกับน�งร�ชินีบอกชัดเจนว่�น�งโลมจะไม่ได้อะไรจ�กน�งเลยจน

กว่�จะยอมบอกว่�ซ�นซ�สต�ร์คไปอยู่ที่ใด“เจ้�เป็นส�วใช้ของเธอจะให้ข้�

เชื่อหรือว่�เจ้�ไม่ล่วงรู้แผนก�รของเธอเลย”น�งพูดและเชก็จ�กไปทั้งน้ำ�ต�

เซอร์ออสฟริดเหวี่ยงศพในห่อผ้�ขึ้นพ�ดบ่�“ข้�ต้องก�รสร้อยเส้นนั้น”เซอร์

ซีสั่ง“ระวังอย่�ทำ�ให้ทองเป็นรอยด้วยล่ะ”ออสฟริดผงกศีรษะรับและเริ่มเดิน

ไปที่ประตู“ไม่ได้ไม่ใช่ผ่�นล�น”น�งชี้ไปที่ท�งลับ“มีปล่องลงไปที่คุกใต้ดิน

ไปท�งนั้น”

ขณะที่เซอร์ออสฟริดคุกเข่�ลงข้�งหนึ่งหน้�เต�ผิงมีแสงสว่�งขึ้นอยู่ด้�นใน

เต�ผิงและร�ชินีก็ได้ยินเสียงเจมีก้มตัวโผล่ออกม�เหมือนหญิงชร�รองเท้�บู๊

ตของเข�เตะเขม่�จ�กไฟกองสุดท้�ยของลอร์ดไทวินฟุ้งกระจ�ย“หลีกท�งข้�”

เข�บอกพี่น้องเคตเทิลแบล็ก

เซอร์ซีรีบเดินไปห�เข�“เจ้�พบพวกนั้นไหมเจ้�พบพวกฆ�ตกรหรือเปล่�

พวกมันมีกันกี่คน”ต้องมีม�กกว่�หนึ่งคนแน่ๆลำ�พังคนเดียวไม่มีท�งฆ่�พ่อ

น�งได้

ใบหน้�น้องช�ยฝ�แฝดของน�งดูเหนื่อยอ่อน“ปล่องนั่นลงไปถึงห้องห้อง

หนึ่งที่มีอุโมงค์ครึ่งโหลบรรจบกันอุโมงค์มีประตูเหล็กปิดกั้นล่�มโซ่และใส่

กุญแจข้�ต้องห�กุญแจม�เปิด”เข�กว�ดต�ไปทั่วห้องนอน“ใครก็ต�มที่ทำ�

ก�รนี้อ�จยังซ่อนตัวอยู่ภ�ยในกำ�แพงปร�ส�ทนี้ก็ได้ข้�งล่�งโน่นวกวนเป็นเข�

วงกตแล้วก็มืดด้วย”

น�งนึกภ�พทีเรียนกำ�ลังคล�นอยู่ระหว่�งกำ�แพงเหมือนหนูปีศ�จไม่ใช่หรอก

เจ้�คิดอะไรโง่ๆเจ้�คนแคระนั่นอยู่ในห้องขัง“เอ�ค้อนไปทุบกำ�แพงถ้�จะต้อง

พังหอคอยนี้ลงก็ต้องทำ�ข้�ต้องก�รห�พวกมันให้พบใครก็ต�มที่ทำ�เรื่องนี้ข้�



86

ต้องก�รให้มันต�ย”

เจมีกอดน�งไว้มือข้�งที่ดีของเข�กดบั้นท้�ยน�งเข�มีกลิ่นขี้เถ้�แต่แสง

อ�ทิตย์ย�มเช้�ส่องต้องผมของเข�ทำ�ให้เป็นประก�ยสีทองน�งอย�กจะ

โน้มใบหน้�ของเข�เข้�ม�จุมพิตเอ�ไว้ก่อนน�งบอกตัวเองเอ�ไว้ก่อนเข�

จะม�ห�ข้�เองเพื่อคว�มสบ�ยใจ“เร�เป็นท�ย�ทของท่�นพ่อนะเจมี”น�ง

กระซิบ“มันจะขึ้นอยู่กับเร�ที่จะส�นต่อง�นของเข�ให้เสร็จเจ้�จะต้องทำ�

หน้�ที่เป็นหัตถ์แทนท่�นพ่อข้�แน่ใจว่�เจ้�คงเห็นแล้วทอมมินจะต้องก�ร

เจ้�...”

เข�ดันตัวออกห่�งจ�กน�งยกแขนขึ้นบังคับให้มือที่เหลือแต่ตอม�อยู่ตรง

หน้�น�ง“หัตถ์ที่ไม่มีมือน่ะหรือช่�งเป็นตลกร้�ยเสียจริงพี่ส�วอย่�ม�ขอให้

ข้�ปกครองเลย”

อ�ของทั้งสองได้ยินคำ�ปฏิเสธนี้รวมทั้งไคเบิร์นกับพี่น้องเคตเทิลแบล็กที่

กำ�ลังปลุกปล้ำ�ให้ห่อผ้�นั้นฝ่�ขี้เถ้�เข้�ไปแม้แต่พวกทห�รย�มก็ได้ยินทั้งพัค

เกนส์,โฮกข�ม้�และหูสั้นพอตกกล�งคืนเรื่องนี้จะรู้กันไปทั่วปร�ส�ทเซอร์ซี

รู้สึกแก้มร้อนผ่�ว“ปกครองหรือข้�ไม่ได้พูดอะไรเรื่องปกครองข้�จะปกครอง

จนกว่�ลูกช�ยข้�จะถึงวัยอันควร”

“ข้�ไม่รู้ว่�เวทน�ใครม�กกว่�กัน”น้องช�ยน�งพูด“ทอมมินหรือว่�เจ็ดร�ช

อ�ณ�จักร”

น�งตบหน้�เข�แขนของเจมียกขึ้นเพื่อจะจับมือที่ฟ�ดม�นั้นอย่�งรวดเร็วร�ว

กับแมว...แต่แมวตัวนี้มีมือที่ด้วนกุดของคนพิก�รแทนที่จะเป็นมือข้�งขว�นิ้ว

ของน�งจึงทิ้งรอยแดงไว้บนแก้มของเข�

เสียงนั้นทำ�ให้อ�ของทั้งสองลุกขึ้นยืน“พ่อของพวกเจ้�นอนต�ยอยู่ตรงนี้จง

รู้จักก�ลเทศะไปทะเล�ะกันข้�งนอกเถอะ”

เจมีก้มศีรษะลงขออภัย“อภัยให้เร�ด้วยท่�นอ�พี่ส�วข้�เสียใจม�กน�ง
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ลืมตัวไป”

น�งอย�กตบหน้�เข�อีกครั้งเพร�ะคำ�พูดนั้นข้�คงเป็นบ้�ไปแล้วที่คิดว่�เข�

จะเป็นหัตถ์ได้น�งอย�กจะยกเลิกตำ�แหน่งนี้นักเมื่อใดบ้�งที่หัตถ์ของพระ

ร�ช�มอบสิ่งใดให้น�งนอกจ�กคว�มทุกข์จอนแอร์รินจับโรเบิร์ตบ�ร�เธียน

ม�ใส่เตียงของน�งและก่อนจะต�ยโรเบิร์ตก็เริ่มได้กลิ่นเรื่องน�งกับเจมีด้วย

เอ็ดด�ร์ดสต�ร์คเข้�ม�ส�นต่อตรงที่แอร์รินทิ้งไว้ก�รเข้�ม�ยุ่งวุ่นว�ยของ

เข�บีบให้น�งต้องกำ�จัดโรเบิร์ตเร็วกว่�ที่น�งจะชอบใจก่อนที่น�งจะจัดก�รกับ

พวกน้องช�ยที่ร้�ยก�จของเข�ได้ทีเรียนข�ยเมอร์เซลล�ให้พวกดอร์นทำ�ให้

ลูกช�ยคนหนึ่งของน�งเป็นตัวประกันของเข�และฆ�ตกรรมลูกช�ยอีกคนและ

เมื่อลอร์ดไทวินกลับม�ยังคิงส์แลนดิ้ง...

หัตถ์คนต่อไปจะต้องรู้ที่ท�งของตนน�งสัญญ�กับตัวเองเห็นจะต้องเป็น

เซอร์เคแวนอ�ของเธอเป็นคนมุ่งมั่นรอบคอบและเชื่อฟังอย่�งไม่มีวันแปร

เปลี่ยนน�งส�ม�รถพึ่งพ�เข�ได้เหมือนที่บิด�เคยพึ่งพ�มือจะไม่ทะเล�ะกับ

หัวน�งมีอ�ณ�จักรที่จะต้องปกครองแต่จำ�เป็นต้องมีคนกลุ่มใหม่ม�ช่วยน�ง

ปกครองไพเซลล์เป็นคนอ่อนแอที่ชอบประจบสอพลอส่วนเจมีก็สูญเสียคว�ม

กล้�ไปกับมือที่ถือด�บและเมซไทเรลกับบริว�รคือเรดไวน์กับโรแวนก็ไว้ใจไม่

ได้เท่�ที่น�งรู้ม�นั้นพวกนี้อ�จมีส่วนในเรื่องนี้ลอร์ดไทเรลจะต้องรู้ว่�เข�จะไม่

มีวันได้ปกครองเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรตร�บใดที่ไทวินแลนนิสเตอร์ยังมีชีวิตอยู่

ข้�จะต้องเคลื่อนไหวอย่�งระมัดระวังกับคนคนนี้เมืองนี้เต็มไปด้วยคนของ

เข�และเข�ยังจัดก�รให้ลูกช�ยคนหนึ่งเข้�ม�อยู่ในหน่วยร�ชองครักษ์กับตั้งใจ

จะยัดเยียดลูกส�วเข้�ไปอยู่บนเตียงของทอมมินด้วยมันยังคงทำ�ให้น�งโกรธ

จัดเมื่อคิดว่�ท่�นพ่อยินยอมที่จะให้ทอมมินแต่งง�นกับม�ร์เจรีไทเรลเด็กคน

นั้นแก่กว่�ทอมมินสองเท่�และเป็นม่�ยม�แล้วสองครั้งด้วยเมซไทเรลอ้�งว่�

ลูกส�วของเข�ยังบริสุทธิ์แต่เซอร์ซียังสงสัยอยู่จอฟฟรีย์ถูกฆ�ตกรรมก่อนที่

จะเข้�หอกับเด็กคนนี้แต่เธอเคยแต่งง�นกับเรนลีม�ก่อน...บุรุษหนึ่งอ�จชอบ



88

รสช�ติของเหล้�องุ่นปรุงรสด้วยเครื่องเทศม�กกว่�แต่ห�กว�งเหยือกเหล้�เอ

ลไว้ตรงหน้�เข�จะคว้�ม�ดื่มอั๊กๆโดยไม่รอช้�ทีเดียวน�งจะต้องสั่งให้ลอร์ด

ว�ริสไปสืบเรื่องนี้ม�เท่�ที่จะทำ�ได้

คว�มคิดนั้นทำ�ให้น�งหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่น�งลืมว�ริสไปเสียสนิทเข�ควรอยู่

ที่นี่เข�อยู่ที่นี่เสมอเมื่อใดก็ต�มที่มีเรื่องสำ�คัญเกิดขึ้นในป้อมแดงขันทีผู้นี้เป็น

ต้องปร�กฏตัวขึ้นร�วกับจ�กอ�ก�ศธ�ตุเจมีอยู่ที่นี่ท่�นอ�เคแวนด้วยไพเซลล์

ม�แล้วก็ไปแต่ว�ริสไม่ม�นิ้วเย็นเฉียบสัมผัสกระดูกสันหลังของน�งเข�มีส่วน

ในเรื่องนี้เข�ต้องกลัวว่�ท่�นพ่อตั้งใจจะตัดหัวเข�จึงชิงลงมือก่อนลอร์ดไทวิน

ไม่เคยชอบหัวหน้�หน่วยผู้กระซิบที่ยิ้มอย่�งโง่ๆคนนี้และถ้�จะมีใครที่รู้คว�ม

ลับทั้งหล�ยของป้อมแดงดีก็ต้องเป็นหัวหน้�หน่วยผู้กระซิบคนนี้แน่นอนเข�

ต้องมีเป้�หม�ยเดียวกับลอร์ดสแตนนิสแน่ถึงอย่�งไรทั้งคู่ก็อยู่ในสภ�ที่ปรึกษ�

ของโรเบิร์ตด้วยกัน...

เซอร์ซีก้�วย�วๆไปที่ประตูห้องนอนไปห�เซอร์เมอรินแทรนต์“แทรนต์ไป

พ�ตัวลอร์ดว�ริสม�พบข้�ทำ�ให้ร้องลั่นหรือดิ้นรนอย่�งไรก็ได้ถ้�จำ�เป็นแต่

ต้องไม่ทำ�ให้เข�เป็นอันตร�ย”

“ต�มแต่ฝ่�บ�ทบัญช�”

ร�ชองครักษ์คนหนึ่งเพิ่งออกไปอีกคนก็กลับเข้�ม�เซอร์โบรอสบลันต์

มีใบหน้�แดงก่ำ�ห�ยใจหอบจ�กก�รวิ่งขึ้นบันไดม�อย่�งรวดเร็ว“ห�ยไป

แล้ว”เข�หอบขณะเมื่อเห็นร�ชินีและคุกเข่�ลงข้�งหนึ่ง“ภูตน้อย...ห้องขังของ

เข�เปิดอยู่...ไม่มีร่องรอยของเข�ไม่ว่�ที่ไหน...”

คว�มฝันของข้�เป็นจริง“ข้�สั่งแล้ว”น�งพูด“ว่�ให้เฝ้�เข�ทั้งวันทั้งคืน...”

หน้�อกของบลันต์กระเพื่อมขึ้นลง“ผู้คุมคนหนึ่งก็ห�ยไปด้วยมันชื่อรูเก็น

เร�พบอีกสองคนหลับอยู่”

น�งทำ�ได้เพียงพย�ย�มไม่กรีดร้องออกม�“ข้�หวังว่�ท่�นไม่ได้ปลุกพวกมัน
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ตื่นนะเซอร์โบรอสปล่อยให้พวกมันหลับไป”

“หลับหรือ”เข�เงยหน้�ขึ้นเนื้ออูมใต้ข�กรรไกรสั่นท่�ท�งสับสน“ได้สิฝ่�

บ�ทน�นเท่�ไหร่...”

“ตลอดก�ลจัดก�รให้พวกมันหลับตลอดก�ลท่�นเซอร์ข้�จะไม่ยอมทนย�ม

ที่หลับย�ม”เข�อยู่ในกำ�แพงนี้เข�ฆ่�ท่�นพ่อเหมือนที่ฆ่�ท่�นแม่เหมือนที่

เข�ฆ่�จอฟฟ์คนแคระจะม�จัดก�รกับน�งด้วยร�ชินีรู้ดีเหมือนที่หญิงชร�เคย

ทำ�น�ยไว้กับน�งในคว�มมืดสลัวของกระโจมนั่นข้�หัวเร�ะใส่หน้�น�งแต่น�ง

มีอำ�น�จข้�เห็นอน�คตของข้�ในหยดเลือดห�ยนะของข้�ท่อนข�น�งอ่อน

ยวบร�วกับน้ำ�เซอร์โบรอสพย�ย�มจะคว้�แขนไว้แต่ร�ชินีผงะหนีจ�กสัมผัส

ของเข�เท่�ที่น�งรู้เข�อ�จเป็นพรรคพวกคนหนึ่งของทีเรียน“ไปให้พ้นหน้�

ข้�”น�งสั่ง“ไปให้พ้น!”แล้วน�งก็เดินโซเซไปยังม้�นั่งย�ว

“ฝ่�บ�ท”บลันต์เอ่ยขึ้น“ให้ข้�ไปนำ�น้ำ�ม�ให้สักจอกดีไหม”

สิ่งที่ข้�ต้องก�รคือเลือดไม่ใช่น้ำ�เลือดของทีเรียนเลือดของเจ้�แคระตัวเล็ก

คบไฟหมุนติ้วรอบตัวน�งเซอร์ซีหลับต�ลงและเห็นภ�พคนแคระแสยะยิ้มใส่

น�งไม่นะน�งคิดไม่ข้�เกือบกำ�จัดเจ้�ได้แล้วแต่นิ้วของเข�กำ�รอบลำ�คอน�ง

และน�งรู้สึกได้ว่�มันเริ่มรัดแน่นเข้�
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