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บทนำา

“เร�ควรจะออกเดินท�งกลับกันดีกว่�”ก�เร็ดเร่งเร้�เมื่อป่�รอบตัวเริ่มมืด
ลง“พวกคนเถื่อนต�ยแล้ว”

“คนต�ยทำ�ให้เจ้�กลัวหรือ”เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ถ�มพร้อมรอยยิ้มจ�งๆ

ก�เร็ดไม่เต้นไปต�มคำ�ยั่วยุเข�เป็นช�ยชร�อ�ยุกว่�ห้�สิบปีและเข�ได้เจอ
พวกลูกขุนน�งแบบนี้ผ่�นม�แล้วก็ผ่�นไป“ต�ยก็คือต�ย”เข�พูด“เร�ไม่มีธุระ
กับคนต�ย”

“พวกมันต�ยแล้วแน่หรือ”รอยซ์ถ�มเสียงเบ�“เร�มีข้อพิสูจน์อะไร”

“วิลล์เห็นพวกมัน”ก�เร็ดบอก“ถ้�เข�พูดว่�พวกมันต�ยแล้วนั่นก็เป็นข้อ
พิสูจน์ที่เพียงพอสำ�หรับข้�”

วิลล์รู้อยู่แล้วว่�ในไม่ช้�ก็เร็วเข�จะต้องถูกดึงเข้�ร่วมวงถกเถียงด้วยแน่ๆเข�
แค่อย�กให้มันเกิดขึ้นช้�ม�กกว่�เร็ว“แม่ข้�บอกว่�คนต�ยไม่อ�จร้องเพลงได้
อีก”เข�ช่วยเสริม

“แม่นมข้�ก็พูดแบบนั้นเหมือนกันวิลล์”รอยซ์ตอบ“อย่�เชื่อสิ่งที่ได้ยิน
ม�ย�มดูดนมสิมีอะไรให้เร�เรียนรู้ได้เสมอแม้แต่จ�กคนต�ย”เสียงของเข�
สะท้อนก้องมันดังเกินไปในป่�ย�มต้องแสงสนธย�

“เร�ยังต้องเดินท�งกันอีกไกล”ก�เร็ดชี้“แปดวันหรืออ�จถึงเก้�และนี่ก็เริ่ม



8

มืดแล้ว”

เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ชำ�เลืองมองท้องฟ้�ด้วยท่�ทีไม่สนใจ“พอถึงช่วงเวล�นี้
ก็เป็นอย่�งนี้ทุกวันคว�มมืดดูดกลืนคว�มเป็นช�ยของเจ้�ไปหรืออย่�งไรก�
เร็ด”

วิลล์มองเห็นริมฝีป�กที่เม้มแน่นของก�เร็ดแววโกรธในดวงต�ที่แทบจะ
สะกดกลั้นไว้ไม่อยู่ภ�ยใต้ฮู้ดหน�สีดำ�ของผ้�คลุมก�เร็ดใช้ชีวิตอยู่กับหน่วย
พิทักษ์ร�ตรีม�สี่สิบปีแล้วทั้งตอนเด็กและเป็นหนุ่มเข�ไม่คุ้นเคยกับก�รที่ใคร
ไม่ให้คว�มสำ�คัญกับเข�แต่มันยังมีอะไรม�กกว่�นั้นภ�ยใต้คว�มภ�คภูมิที่ถูก
ทำ�ร้�ยวิลล์รู้สึกได้ถึงอะไรบ�งอย่�งอีกในตัวช�ยผู้สูงวัยกว่�เข�แทบจะสัมผัส
มันได้เป็นคว�มตึงเครียดกระสับกระส่�ยที่ใกล้เคียงกับคว�มหว�ดกลัวเป็น
อย่�งยิ่ง

วิลล์เองก็รู้สึกอึดอัดเช่นเดียวกับอีกฝ่�ยเป็นเวล�สี่ปีแล้วที่เข�ประจำ�ก�รอยู่
บนผ�กำ�แพงครั้งแรกที่เข�ถูกส่งออกไปนอกผ�กำ�แพงบรรด�นิท�นแต่ก่อน
เก่�ก็กรูกันกลับม�ห�จนท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเข�ต้องหัวเร�ะเรื่องนี้หลังจ�ก
นั้นตอนนี้วิลล์เป็นทห�รช�ญศึกที่ออกล�ดตระเวนม�แล้วนับร้อยครั้งและป่�
อันมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดแห่งนี้ที่ช�วบ้�นเรียกว่�ป่�ผีสิงก็ไม่มีอะไรน่�กลัวสำ�หรับเข�
อีกต่อไป

จนกระทั่งคืนนี้มีบ�งอย่�งแตกต่�งไปในคืนนี้ในคว�มมืดนี้มีอะไรน่�
หว�ดหวั่นบ�งอย่�งที่ทำ�ให้เข�ขนคอลุกเก้�วันแล้วที่พวกเข�ควบม้�ขึ้นเหนือ
ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเหนืออีกครั้งไกลออกไปจ�กผ�กำ�แพงม�กขึ้นเรื่อยๆ
มุ่งมั่นต�มรอยโจรเถื่อนกลุ่มหนึ่งแต่ละวันแย่ลงกว่�วันก่อนหน้�จนถึงวันนี้ยิ่ง
แย่ที่สุดลมหน�วพัดม�จ�กทิศเหนือทำ�ให้ต้นไม้สั่นกร�วร�วกับมีชีวิตตลอด
ทั้งวันวิลล์รู้สึกร�วกับมีอะไรบ�งอย่�งกำ�ลังจับต�มองอยู่บ�งสิ่งที่เย็นเยือกไร้
คว�มปร�นีและมิได้รักเข�ก�เร็ดก็รู้สึกเช่นเดียวกันวิลล์ไม่ต้องก�รสิ่งใดม�ก
ไปกว่�ควบม้�เร็วจี๋สู่คว�มปลอดภัยของผ�กำ�แพงแต่นั่นไม่ใช่คว�มรู้สึกที่ควร
เผยให้ผู้บังคับบัญช�รู้
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โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับผู้บังคับบัญช�อย่�งคนนี้

เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์เป็นลูกช�ยคนสุดท้องของตระกูลโบร�ณที่มีผู้สืบเชื้อส�ย
ม�กเกินไปเข�เป็นหนุ่มน้อยรูปง�มวัยสิบแปดปีต�สีเท�รูปร่�งง�มสง่�และ
เพรียวบ�งร�วกับมีดเมื่อนั่งอยู่บนม้�ศึกสีดำ�ตัวใหญ่อัศวินผู้นั้นสูงตระหง่�น
เหนือวิลล์และก�เร็ดบนม้�ง�นพันธุ์เล็กของพวกเข�เซอร์เวย์ม�ร์สวมรองเท้�
บู๊ตหนังสีดำ�ก�งเกงผ้�ขนสัตว์สีดำ�ถุงมือหนังตุ่นสีดำ�กับสวมเสื้อเกร�ะห่วงโซ่
สีดำ�เป็นเง�ชั้นดีคลุมทับเสื้อขนแกะและชุดหนังเคี่ยวสีดำ�เซอร์เวย์ม�ร์เพิ่งเข้�
ร่วมเป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมส�บ�นของหน่วยพิทักษ์ร�ตรีไม่ถึงครึ่งปีแต่ไม่มีใคร
พูดได้ว่�เข�ไม่ได้เตรียมตัวม�เป็นอย่�งดีสำ�หรับก�รทำ�หน้�ที่อย่�งน้อยก็ใน
ด้�นเครื่องแต่งก�ย

ผ้�คลุมคือสิ่งแสดงเกียรติยศสูงสุดของเข�มันทำ�จ�กหนังเซเบิลทั้งหน�ทั้ง
ดำ�ทั้งนุ่มร�วกับผืนบ�ป“พนันได้เลยว่�เข�ฆ่�พวกมันเองกับมือทุกตัว”ก�เร็ด
บอกพวกทห�รในวงเหล้�“บิดหัวเล็กๆของพวกมันจนข�ดยอดนักรบผู้ทรง
พลังของเร�นี่แหละ”ทุกคนหัวเร�ะกันเกรียวกร�วมันย�กนักที่จะรับคำ�สั่งจ�ก
คนที่เร�เคยหัวเร�ะเย�ะในวงเหล้�วิลล์นึกทบทวนระหว่�งนั่งตัวสั่นอยู่บนหลัง
ม้�ก�เร็ดคงต้องรู้สึกแบบเดียวกัน

“ท่�นมอร์มอนต์บอกว่�เร�ควรต�มรอยพวกมันและเร�ก็ทำ�แล้ว”ก�เร็ดพูด
“พวกมันต�ยแล้วจะไม่ส�ม�รถก่อปัญห�อะไรให้พวกเร�ได้อีกยังมีก�รเดินท�ง
ที่ย�กลำ�บ�กรอเร�อยู่ข้�ไม่ชอบสภ�พอ�ก�ศแบบนี้ห�กหิมะตกพวกเร�อ�จ
ต้องใช้เวล�เดินท�งกลับถึงหนึ่งปักษ์และหิมะน่ะเป็นสภ�พที่ดีที่สุดที่เร�จะหวัง
ได้เลยนะเคยเห็นพ�ยุน้ำ�แข็งไหมน�ยข้�”

ลอร์ดน้อยดูเหมือนจะไม่ได้ยินเข�กำ�ลังพิจ�รณ�แสงสนธย�ที่กำ�ลังมืดลง
อย่�งกึ่งเบื่อหน่�ยกึ่งใจลอยต�มแบบของเข�วิลล์เดินท�งกับอัศวินผู้นี้ม�น�น
จนพอที่จะเข้�ใจว่�ไม่ควรเข้�ไปขัดจังหวะเวล�ที่เข�มีท่�ท�งเช่นนี้“บอกข้�อีก
ทีซิว่�เจ้�เห็นอะไรวิลล์ร�ยละเอียดทั้งหมดเลยอย่�ให้ตกหล่น”

วิลล์เคยเป็นน�ยพร�นม�ก่อนจะเข้�ร่วมหน่วยพิทักษ์ร�ตรีแต่อันที่จริงเป็น



10

พวกลักลอบล่�สัตว์ม�กกว่�ทห�รม้�อิสระของมัลลิสเตอร์จับเข�ได้ค�หนัง
ค�เข�ขณะกำ�ลังถลกหนังกว�งตัวผู้ของมัลลิสเตอร์อยู่ในป่�ของมัลลิสเตอร์
เองตอนนั้นเข�ต้องเลือกระหว่�งก�รสวมชุดดำ�หรือเสียมือข้�งหนึ่งไม่มีใคร
เคลื่อนไหวในป่�ได้เงียบเท่�วิลล์และเหล่�พี่น้องชุดดำ�ก็ค้นพบพรสวรรค์ของ
เข�ในเวล�ไม่น�น

“ค่�ยพักไกลออกไปอีกสองไมล์ตรงสันเข�นั่นริมลำ�ธ�รเลย”วิลล์บอก“ข้�
เข้�ไปใกล้ที่สุดเท่�ที่จะกล้�พวกมันมีแปดคนมีทั้งผู้ช�ยผู้หญิงไม่มีเด็กเท่�ที่
ข้�เห็นพวกมันสร้�งเพิงยันไว้กับโขดหินหิมะปกคลุมเพิงไปม�กแล้วแต่ข้�ยังดู
ออกไม่มีกองไฟลุกอยู่แต่ยังมีหลุมสำ�หรับก่อไฟอยู่ชัดๆไม่มีใครขยับเลยข้�
เฝ้�ดูอยู่น�นคนมีชีวิตไม่นอนนิ่งขน�ดนั้น”

“เจ้�เห็นเลือดบ้�งไหม”

“ก็ไม่”วิลล์ยอมรับ

“เจ้�เห็นอ�วุธบ้�งไหม”

“มีด�บอยู่บ้�งธนูสองส�มคันช�ยคนหนึ่งมีขว�นสองคมท่�ท�งหนักเป็น
ชิ้นเหล็กที่ดูโหดเหี้ยมมันอยู่บนพื้นข้�งตัวเข�ตรงข้�งๆมือของเข�”

“เจ้�ได้สังเกตตำ�แหน่งของศพไหม”

วิลล์ยักไหล่“บ้�งก็นั่งพิงโขดหินส่วนใหญ่อยู่บนพื้นเหมือนล้มลงไป”

“หรือหลับไป”รอยซ์เสนอ

“ล้ม”วิลล์ยืนกร�น“มีหญิงคนหนึ่งอยู่บนต้นไอร์ออนวู้ดกิ่งไม้บดบังไปครึ่ง
ตัวไกลสุดส�ยต�”เข�ยิ้มบ�งๆ“ข้�ระวังไม่ให้น�งเห็นเมื่อเข้�ไปใกล้ขึ้นข้�
เห็นว่�น�งก็ไม่ขยับเช่นกัน”เข�ตัวสั่นอย่�งระงับไม่อยู่

“หน�วหรือ”รอยซ์ถ�ม

“นิดหน่อย”วิลล์พึมพำ�“ลมน่ะน�ยข้�”

อัศวินหนุ่มหันกลับไปห�น�ยทห�รผู้มีผมหงอกแซมใบไม้ที่มีน้ำ�ค้�งแข็งเก�ะ
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จนร่วงส่งเสียงกระซิบผ่�นพวกเข�ไปม้�ศึกของรอยซ์ขยับอย่�งกระสับกระส่�ย
“เจ้�คิดว่�อะไรที่ฆ่�คนเหล่�นั้นก�เร็ด”เซอร์เวย์ม�ร์ถ�มอย่�งไม่ใส่ใจเข�จัด
รอยจีบของผ้�คลุมเซเบิลผืนย�ว

“คว�มหน�วเย็น”ก�เร็ดตอบด้วยคว�มมั่นใจเต็มที่“ข้�เห็นผู้คนแข็งต�ย
เมื่อฤดูหน�วที่แล้วและฤดูหน�วก่อนหน้�นั้นตอนที่ข้�ยังไม่แตกเนื้อหนุ่ม
ใครๆก็พูดกันถึงเรื่องหิมะที่ลึกถึงสี่สิบฟุตและเรื่องลมน้ำ�แข็งที่พัดโหยหวน
ม�จ�กท�งเหนือแต่ศัตรูที่แท้จริงคือคว�มหน�วเย็นมันย่องเข้�ห�ท่�นอย่�ง
เงียบเชียบยิ่งกว่�วิลล์เสียอีกตอนแรกก�ยของท่�นจะสั่นและฟันกระทบกันกึก
ๆท่�นจะกระทืบเท้�พล�งฝันถึงเหล้�องุ่นปรุงอุ่นๆและกองไฟที่อุ่นสบ�ยมัน
แผดเผ�ใช่มันแผดเผ�ไม่มีอะไรแผดเผ�ได้เหมือนคว�มหน�วเย็นแต่แค่ครู่
เดียวเท่�นั้นแหละจ�กนั้นมันจะเข้�ไปในร่�งของท่�นแล้วเริ่มแผ่กระจ�ยไปทั้ง
ร่�งพอผ่�นไปพักหนึ่งท่�นก็จะไม่มีเรี่ยวแรงสู้กับมันมันเป็นก�รง่�ยกว่�ห�ก
จะนั่งลงและหลับไปเสียผู้คนเข�พูดกันว่�ท่�นไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเมื่อใกล้ถึงจุด
จบตอนแรกท่�นจะอ่อนแรงและง่วงแล้วทุกอย่�งก็จะเริ่มเลือนร�งหลังจ�ก
นั้นก็เหมือนกับจมดิ่งลงสู่ทะเลน้ำ�นมอันอบอุ่นสงบสุข”

“เจ้�สำ�บัดสำ�นวนจริงนะก�เร็ด”เซอร์เวย์ม�ร์สังเกต“ข้�ไม่เคยรู้ม�ก่อน
เลยว่�เจ้�มีสิ่งนี้อยู่ในตัว”

“ข้�เคยถูกคว�มหน�วเย็นแทรกซึมเข้�ม�ในร่�งเช่นกันน�ยน้อย”ก�เร็ดดึง
ฮู้ดไปข้�งหลังให้เซอร์เวย์ม�ร์เห็นตอเนื้อตรงที่เคยเป็นหูม�ก่อนอย่�งถนัดชัดต�
“หูสองนิ้วเท้�ส�มและนิ้วก้อยมือซ้�ยข้�ยังรอดม�ได้พวกเร�เจอพี่ช�ยข้�
แข็งต�ยระหว่�งอยู่ย�มใบหน้�มีรอยยิ้ม”

เซอร์เวย์ม�ร์ยักไหล่“เจ้�ควรแต่งก�ยให้อบอุ่นกว่�นี้นะก�เร็ด”

ก�เร็ดจ้องลอร์ดน้อยเขม็งแผลเป็นรอบรูหูตรงที่เมสเตอร์เอมอนตัดหูของ
เข�ทิ้งแดงก่ำ�ขึ้นม�ด้วยคว�มโกรธเกรี้ยว“แล้วเร�จะคอยดูว่�ท่�นแต่งก�ยได้
อบอุ่นสักเพียงใดเมื่อฤดูหน�วม�ถึง”เข�ดึงฮู้ดขึ้นคลุมศีรษะแล้วก้มลงเหนือม้�
ของเข�เงียบๆด้วยใบหน้�บึ้งตึง
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“ห�กก�เร็ดบอกว่�มันคือคว�มหน�วเย็น...”วิลล์เริ่มพูด

“เจ้�ได้จับฉล�กเฝ้�ย�มเวรบ้�งไหมในสัปด�ห์ที่ผ่�นม�วิลล์”

“มีขอรับน�ยข้�”ไม่เคยมีสัปด�ห์ไหนเลยที่วิลล์ไม่ได้จับฉล�กเฝ้�ย�มถึง
กว่�สิบรอบช�ยคนนี้กำ�ลังต้องก�รซักไซ้อะไรกัน

“แล้วเจ้�พบว่�บนผ�กำ�แพงเป็นอย่�งไรบ้�ง”

“ฝนตก”วิลล์พูดพล�งขมวดคิ้วเข�เข้�ใจได้อย่�งชัดเจนทีเดียวเมื่อลอร์ด
น้อยชี้แนะออกม�“พวกนั้นไม่มีท�งหน�วต�ยไม่มีท�งห�กบนผ�กำ�แพงมีฝน
โปรยปร�ยมันไม่หน�วพอ”

รอยซ์พยักหน้�“ฉล�ดม�กพ่อหนุ่มเร�มีน้ำ�ค้�งแข็งบ�งๆบ้�งในอ�ทิตย์
ที่ผ่�นม�และมีเกล็ดหิมะที่ตกเพียงไม่น�นเป็นครั้งคร�วแต่ที่แน่ๆไม่มีคว�ม
หน�วเย็นที่รุนแรงพอจะฆ่�ผู้ใหญ่แปดคนได้ผู้ใหญ่ที่ห่อหุ้มก�ยด้วยขนและหนัง
สัตว์ให้ข้�เตือนคว�มจำ�เจ้�หน่อยนะโดยมีที่กำ�บังอยู่ใกล้ตัวพร้อมอุปกรณ์ก่อ
ไฟ”รอยยิ้มของอัศวินแสดงคว�มมั่นอกมั่นใจยิ่งนัก“วิลล์นำ�ท�งพวกเร�ไปที่
นั่นข้�จะดูศพเหล่�นั้นด้วยตัวเอง”

ไม่อ�จมีใครทำ�อะไรในเรื่องนี้ได้คำ�สั่งถูกลั่นออกไปแล้วและเกียรติยศผูกมัด
ให้พวกเข�ต้องปฏิบัติต�ม

วิลล์ออกนำ�ม้�ตัวเล็กขนกระเซิงของเข�เลือกเส้นท�งอย่�งระมัดระวังผ่�น
พุ่มไม้เตี้ยๆหิมะตกบ�งๆเมื่อคืนก่อนก้อนหินร�กไม้และหลุมบนพื้นที่
ปกติถูกซุกซ่อนอยู่จึงมีแผ่นหิมะบ�งๆปกคลุมดักรอคนเลินเล่อไม่ระแวด
ระวังเซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ต�มม�เป็นคนถัดไปม้�ศึกตัวใหญ่สีดำ�ของเข�พ่น
ลมห�ยใจท�งจมูกอย่�งหงุดหงิดม้�ศึกเป็นพ�หนะผิดประเภทสำ�หรับก�รล�ด
ตระเวนแต่ลองบอกเรื่องนั้นกับลอร์ดน้อยดูสิก�เร็ดรั้งท้�ยทห�รสูงอ�ยุควบ
ม้�พล�งบ่นพึมพำ�กับตัวเอง

แสงสนธย�มืดคล้ำ�ลงท้องฟ้�ไร้เมฆเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มแบบแผลฟกช้ำ�เก่�
ๆแล้วเลือนห�ยกล�ยเป็นสีดำ�ดวงด�วเริ่มปร�กฏดวงจันทร์ครึ่งดวงลอยขึ้น
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ม�วิลล์รู้สึกขอบคุณสำ�หรับแสงสว่�งนั้น

“ข้�แน่ใจว่�เร�เดินท�งได้เร็วกว่�นี้”รอยซ์เอ่ยเมื่อดวงจันทร์ขึ้นเต็มที่“ไม่
ใช่กับม้�ตัวนี้”วิลล์ว่�คว�มกลัวทำ�ให้เข�กล้�พูดอวดดี“บ�งทีน�ยข้�อ�จจะ
อย�กออกนำ�หน้�เองกระมัง”

เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ไม่ลดตัวลงม�ตอบ

ที่ไหนสักแห่งไกลออกไปในป่�หม�ป่�ส่งเสียงหอน

วิลล์บังคับม้�ไปใต้ต้นไอร์ออนวู้ดโบร�ณตะปุ่มตะปํ่�ต้นหนึ่งแล้วลงจ�กหลัง
ของมัน

“เจ้�หยุดทำ�ไม”เซอร์เวย์ม�ร์ถ�ม

“ท�งที่เหลือควรเดินเท้�น�ยข้�แค่ข้�มสันเข�ไปเท่�นั้น”

รอยซ์นิ่งไปครู่หนึ่งพล�งมองไปไกลๆด้วยสีหน้�ครุ่นคิดลมหน�วกระซิบ
ผ่�นแมกไม้ผ้�คลุมหนังเซเบิลผืนใหญ่ของเข�ขยับไหวอยู่ข้�งหลังร�วกับกึ่งมี
ชีวิต

“ที่นี่มีบ�งอย่�งผิดปกติ”ก�เร็ดพึมพำ�

อัศวินหนุ่มยิ้มอย่�งเหยียดหย�ม“งั้นหรือ”

“ท่�นไม่รู้สึกหรือ”ก�เร็ดถ�ม“ฟังเสียงคว�มมืดสิ”

วิลล์รู้สึกได้สี่ปีในหน่วยพิทักษ์ร�ตรีเข�ไม่เคยรู้สึกหว�ดกลัวขน�ดนี้ม�ก่อน
มันคืออะไรกัน

“ลมต้นไม้ไหวหม�ป่�เสียงไหนหรือที่ทำ�ให้เจ้�หมดคว�มเป็นช�ยก�เร็ด”
เมื่อก�เร็ดไม่ตอบรอยซ์ก็ไถลตัวลงจ�กอ�นด้วยท่วงท่�สง่�ง�มเข�ผูกม้�ไว้
อย่�งแน่นหน�กับกิ่งไม้ห้อยต่ำ�ห่�งจ�กม้�ตัวอื่นพอสมควรแล้วชักด�บย�ว
ออกจ�กฝักอัญมณีเป็นประก�ยระยิบระยับตรงด้�มของมันแสงจันทร์ไล่ไป
ต�มคมเหล็กกล้�แววว�วมันเป็นอ�วุธชั้นเลิศตีขึ้นในปร�ส�ทดูจ�กสภ�พ
แล้วน่�จะเพิ่งตีขึ้นไม่น�นวิลล์สงสัยว่�ด�บเล่มนี้คงไม่เคยถูกเหวี่ยงอย่�งโกรธ
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แค้นม�ก่อน

“แถวนี้ต้นไม้ขึ้นถี่”วิลล์เตือน“ด�บเล่มนั้นจะปัดแข้งปัดข�ท่�นนะน�ยข้�
ใช้มีดจะดีกว่�”

“ห�กข้�ต้องก�รคำ�แนะนำ�ข้�จะถ�มเอง”ลอร์ดหนุ่มกล่�ว“ก�เร็ดอยู่ที่นี่
เฝ้�ม้�ไว้”

ก�เร็ดลงจ�กหลังม้�“พวกเร�ต้องก�รไฟข้�จะจัดก�รเอง”

“เจ้�มันโง่ขน�ดนั้นเชียวหรือต�เฒ่�ห�กมีศัตรูอยู่ในป่�กองไฟจะเป็นสิ่ง
สุดท้�ยที่เร�ต้องก�ร”

“มีศัตรูบ�งพวกที่ไฟจะป้องกันไม่ให้พวกมันเข้�ม�ใกล้”ก�เร็ดว่�“หมี
หม�ป่�โลกันตร์และ...และอะไรอย่�งอื่น...”

ป�กของเซอร์เวย์ม�ร์เม้มเป็นเส้นดุดัน“ห้�มจุดไฟ”

ฮู้ดของก�เร็ดทอดเง�ลงปกคลุมใบหน้�ของเข�แต่วิลล์เห็นประก�ยดุดันใน
ดวงต�ของเข�ขณะจ้องหน้�อัศวินชั่วขณะหนึ่งวิลล์ถึงกับหว�ดกลัวว่�ช�ยสูง
อ�ยุจะชักด�บของเข�ออกม�มันเป็นด�บสั้นๆหน้�ต�น่�เกลียดด้�มซีดจ�ก
เหงื่อคมบิ่นจ�กก�รใช้ง�นหนักแต่วิลล์จะไม่ลงเดิมพันเงินเหล็กสักเหรียญข้�ง
ชีวิตของลอร์ดน้อยหรอกห�กก�เร็ดชักมันออกจ�กฝักในที่สุดก�เร็ดก็หลุบต�
ลง“ไม่จุดไฟ”เข�พูดงึมงำ�เบ�ๆใต้ลมห�ยใจ

รอยซ์ถือว่�นั่นคือก�รทำ�ต�มคำ�สั่งเข�หันไปอีกท�ง“นำ�ท�งไป”เข�พูดกับ
วิลล์

วิลล์พ�เข�ลัดเล�ะเส้นท�งฝ่�พุ่มไม้ทึบแล้วเริ่มปีนขึ้นท�งล�ดไปยังสันเข�
เตี้ยๆที่เข�เคยเจอชัยภูมิเหม�ะใต้ต้นไม้ที่ยืนเฝ้�รักษ�ก�รณ์อยู่ต้นหนึ่งพื้น
ดินใต้แผ่นหิมะบ�งๆนั้นเปียกชื้นเละเป็นโคลนลื่นมีก้อนหินและร�กไม้ซ่อน
ตัวไว้ให้สะดุดแข้งสะดุดข�วิลล์ปีนอย่�งไร้สุ้มเสียงจ�กข้�งหลังเข�ได้ยินเสียง
โลหะจ�กเกร�ะห่วงโซ่ของลอร์ดน้อยเสียดสีกันเบ�ๆเสียงกรอบแกรบของ
ใบไม้และเสียงพึมพำ�สบถเมื่อมีกิ่งไม้ยื่นออกม�เกี่ยวด�บย�วและกระตุกผ้�
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คลุมเซเบิลอันงดง�มของเข�

ต้นไม้ใหญ่นั้นยืนย�มอยู่บนยอดสันเข�ตรงที่ที่วิลล์รู้ว่�มันต้องยืนต้นอยู่กิ่ง
ต่ำ�สุดของมันอยู่ห่�งจ�กพื้นแทบไม่ถึงหนึ่งฟุตวิลล์ไถลตัวลอดไปข้�งใต้ท้อง
แนบกับหิมะและโคลนก่อนจะมองลงไปยังที่โล่งว่�งเปล่�เบื้องล่�ง

หัวใจเข�แทบจะหยุดเต้นค�อกชั่วครู่หนึ่งเข�ไม่กล้�แม้แต่จะห�ยใจแสง
จันทร์ส�ดส่องลงไปยังพื้นที่โล่งนั้นเถ้�ของกองไฟเพิงพักที่ปกคลุมด้วยหิมะ
โขดหินใหญ่ก้อนนั้นและลำ�ธ�รเล็กๆที่เป็นน้ำ�แข็งไปครึ่งหนึ่งทุกอย่�งยังคง
สภ�พเดียวกับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว

แต่มันห�ยไปแล้วศพทั้งหมดห�ยไปแล้ว

“ทวยเทพ!”เข�ได้ยินเสียงอุท�นจ�กข้�งหลังด�บฟ�ดฟันใส่กิ่งไม้ขณะที่
เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ปีนขึ้นม�ถึงยอดเข�ยืนถือด�บย�วข้�งต้นไม้ใหญ่ผ้�คลุม
ต้องส�ยลมโบกสะบัดอยู่ด้�นหลังเห็นเป็นเง�ตัดกับหมู่ด�วอย่�งง�มสง่�ให้ทุก
คนได้ประจักษ์

“หมอบลง!”วิลล์กระซิบอย่�งร้อนรน“มีบ�งอย่�งผิดปกติ”

รอยซ์ไม่ขยับเข�มองลงไปยังที่โล่งว่�งเปล่�นั้นแล้วหัวเร�ะ“ดูเหมือนพวก
คนต�ยของเจ้�จะย้�ยค่�ยไปแล้วนะวิลล์”

เสียงของวิลล์ได้ทอดทิ้งเข�ไปเสียแล้วเข�คว�นห�คำ�พูดที่ไม่ยอมหลุดออก
ม�เป็นไปไม่ได้ต�ของเข�กว�ดมองกลับไปกลับม�เหนือค่�ยพักที่ถูกทิ้งร้�ง
แล้วหยุดลงที่ขว�นขว�นศึกสองคมเล่มมหึม�ยังว�งอยู่ที่เดิมที่เข�เห็นครั้ง
สุดท้�ยโดยไม่ได้ถูกแตะต้องอ�วุธที่มีค่�ขน�ดนั้น...

“ยืนขึ้นวิลล์”เซอร์เวย์ม�ร์ออกคำ�สั่ง“ไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกข้�ไม่ยอมให้
เจ้�ซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้”

วิลล์ทำ�ต�มอย่�งไม่เต็มใจนัก

เซอร์เวย์ม�ร์มองเข�หัวจรดเท้�ด้วยคว�มไม่พอใจอย่�งเปิดเผย“ข้�จะไม่
เดินท�งกลับค�สเซิลแบล็กอย่�งคนล้มเหลวในก�รล�ดตระเวนครั้งแรกของ
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ข้�แน่ๆเร�จะต้องห�คนพวกนั้นให้เจอ”เข�ชำ�เลืองมองไปรอบๆ“ปีนขึ้น
ต้นไม้ไปเร็วเข้�มองห�กองไฟ”

วิลล์หันไปโดยไม่พูดอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะต่อป�กต่อคำ�ลมกำ�ลังพัดมัน
กระโชกผ่�นเข�ไปเข�มุ่งไปยังต้นไม้ต้นนั้นต้นที่ยืนพิทักษ์เป็นซุ้มโค้งสีเขียวอม
เท�แล้วเริ่มปีนขึ้นไปไม่น�นฝ่�มือของเข�ก็เหนียวเหนอะไปด้วยย�งไม้และ
เข�ก็หลงอยู่ท่�มกล�งใบแหลมคว�มกลัวอัดเต็มช่องท้องเหมือนอ�ห�รที่เข�
ย่อยไม่ได้เข�กระซิบคำ�ภ�วน�ต่อทวยเทพไร้น�มแห่งพงไพรดึงมีดสั้นออกจ�ก
ฝักแล้วค�บไว้เพื่อให้มือทั้งสองว่�งสำ�หรับปีนป่�ยรสช�ติเหล็กเย็นๆในป�ก
ช่วยให้เข�อุ่นใจขึ้น

เบื้องล่�งจู่ๆลอร์ดน้อยก็ตะโกนขึ้นม�“ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ”วิลล์ได้ยิน
คว�มไม่แน่ใจแฝงอยู่ในคำ�ท้�ท�ยนั้นเข�หยุดปีนนิ่งฟังและจ้องมอง

แมกไม้ให้คำ�ตอบด้วยเสียงส่�ยไหวของใบเสียงน้ำ�ปนน้ำ�แข็งในลำ�ธ�รไหลริน
และเสียงร้องของนกฮูกหิมะดังม�แต่ไกล

อมนุษย์ไม่ส่งเสียงใดๆ

วิลล์เห็นคว�มเคลื่อนไหวจ�กท�งห�งต�รูปทรงสีซีดกำ�ลังร่อนถล�ผ่�นหมู่
ไม้เข�หันศีรษะไปเห็นเง�สีข�วแวบหนึ่งในคว�มมืดแล้วมันก็ห�ยไปกิ่งไม้ไหว
เบ�ๆในส�ยลมเสียดสีกันและกันด้วยนิ้วไม้ของมันวิลล์อ้�ป�กหม�ยจะร้อง
เตือนแต่คำ�พูดเหมือนจะจับตัวแข็งอยู่ในลำ�คอบ�งทีเข�อ�จเข้�ใจผิดไปเอง
นั่นอ�จเป็นเพียงนกสักตัวเง�สะท้อนของหิมะหรือภ�พลวงต�จ�กแสงจันทร์
ตกลงว่�เข�เห็นอะไรกันแน่

“วิลล์เจ้�อยู่ไหน”เซอร์เวย์ม�ร์ร้องเรียก“เจ้�เห็นอะไรหรือเปล่�”เข�หมุน
รอบตัวช้�ๆเต็มไปด้วยคว�มระมัดระวังขึ้นม�ทันใดด�บยังอยู่ในมือเข�ต้อง
รู้สึกถึงพวกมันเช่นเดียวกับที่วิลล์รู้สึกแต่ก็มองอะไรไม่เห็นเลย“ตอบข้�สิ!
ทำ�ไมมันหน�วอย่�งนี้”

มันหน�วจริงๆวิลล์ตัวสั่นและเก�ะกิ่งไม้ไว้แน่นยิ่งกว่�เดิมใบหน้�กดเบียด
แนบแน่นกับลำ�ต้นของต้นไม้ที่ยืนย�มอยู่เข�รู้สึกได้ถึงย�งไม้เหนียวๆหว�นๆ
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บนแก้ม

เง�หนึ่งปร�กฏขึ้นจ�กคว�มมืดของผืนป่�มันม�ยืนอยู่ต่อหน้�รอยซ์สูงมัน
สูงและแข็งเกร็งเหมือนกระดูกเก่�ๆผิวซีดข�วร�วน้ำ�นมเกร�ะของมันดูจะ
เปลี่ยนสีได้ขณะเคลื่อนไหวตรงนี้สีข�วเหมือนหิมะตกใหม่ตรงนั้นสีดำ�เหมือน
เง�มีรอยด่�งสีเขียวอมเท�เข้มของต้นไม้อยู่ทั่วร่�งทุกครั้งที่ก้�วย่�งลวดล�ย
นั้นก็จะเหลือบไหวไปม�เหมือนแสงจันทร์บนผิวน้ำ�

วิลล์ได้ยินเซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์พ่นลมห�ยใจย�วดังฟืด“อย่�เข้�ม�ใกล้กว่�
นั้น”ลอร์ดน้อยเตือนเสียงของเข�แตกพร่�เหมือนเสียงเด็กเข�เหวี่ยงผ้�คลุม
เซเบิลผืนย�วข้�มบ่�ไปข้�งหลังเพื่อให้แขนมีอิสระสำ�หรับก�รต่อสู้ก่อนจะกุม
ด�บด้วยมือทั้งสองข้�งลมหยุดพัดแล้วอ�ก�ศหน�วเยียบ

อมนุษย์เลื่อนตัวม�ข้�งหน้�ด้วยฝีเท้�เงียบเชียบในมือถือด�บย�วที่ไม่
เหมือนด�บเล่มไหนที่วิลล์เคยเห็นม�ก่อนไม่มีโลหะของมนุษย์ถูกผสมลงไปเลย
ระหว่�งก�รตีด�บเล่มนี้มีชีวิตขึ้นม�ด้วยแสงจันทร์เป็นแท่งผลึกโปร่งแสงบ�ง
เฉียบจนแทบจะเหมือนล่องหนเมื่อมองคมของมันตรงๆมีแสงสีฟ้�จ�งเลือน
ร�งเหมือนแสงปีศ�จเต้นระยิบอยู่รอบคมด�บและจะเพร�ะอะไรก็ต�มวิลล์รู้
ว่�มันคมกริบยิ่งกว่�ใบมีดโกนใดๆ

เซอร์เวย์ม�ร์ประจันหน้�กับมันอย่�งกล้�ห�ญ“ถ้�เช่นนั้นก็ม�ร่�ยรำ�กับข้�
เถอะ”เข�ชูด�บขึ้นท้�ท�ยสูงเหนือศีรษะมือของเข�สั่นระริกจ�กน้ำ�หนักด�บ
หรืออ�จจ�กคว�มหน�วเย็นทว่�ในชั่วขณะนั้นวิลล์คิดว่�เข�ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป
แต่เป็นบุรุษเต็มตัวแห่งหน่วยพิทักษ์ร�ตรี

อมนุษย์ชะงักไปวิลล์มองเห็นดวงต�ของมันมันมีสีฟ้�ที่เข้มกว่�และสีสดกว่�
ต�ของมนุษย์สีฟ้�ที่แผดเผ�เหมือนน้ำ�แข็งดวงต�คู่นั้นจับจ้องด�บย�วที่กำ�ลัง
สั่นไหวอยู่เหนือระดับส�ยต�และมองดูแสงจันทร์สะท้อนเย็นเยียบอยู่บนเนื้อ
โลหะชั่วหัวใจเต้นหนึ่งจังหวะวิลล์เกิดคว�มกล้�ที่จะหวัง

พวกมันปร�กฏตัวอย่�งเงียบเชียบออกม�จ�กหลืบเง�ทีแรกสองแล้วส�ม...
สี่...ห้�...เซอร์เวย์ม�ร์อ�จรู้สึกได้ถึงคว�มหน�วเย็นที่ม�กับพวกมันแต่เข�ไม่มี
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ท�งเห็นและไม่มีท�งได้ยินเสียงของพวกมันอย่�งแน่นอนวิลล์ต้องตะโกนบอก
มันคือหน้�ที่ของเข�และจะเป็นคว�มต�ยของเข�ด้วยห�กเข�ตะโกนออกไป
เข�ตัวสั่นกอดต้นไม้แน่นและปิดป�กสนิท

ด�บสีซีดฟันแหวกอ�ก�ศสั่นระริก

เซอร์เวย์ม�ร์เข้�รับไว้ด้วยเหล็กกล้�เมื่อคมด�บปะทะกันกลับไม่มีเสียง
ลั่นของโลหะกระทบกันเลยมีแต่เพียงเสียงสูงแหลมบ�งเบ�ที่ปล�ยประส�ท
หูเหมือนเสียงสัตว์กรีดร้องด้วยคว�มเจ็บปวดรอยซ์เข้�รับก�รจู่โจมครั้งที่สอง
ครั้งที่ส�มแล้วถอยหลังไปก้�วหนึ่งรับก�รโจมตีอีกชุดแล้วก็ถอยไปอีกครั้ง

ข้�งหลังเข�ทั้งท�งขว�ท�งซ้�ยและทุกทิศท�งรอบตัวผู้ที่เฝ้�ดูต่�งยืน
อย่�งอดทนไร้ใบหน้�ไร้สุ้มเสียงลวดล�ยที่เปลี่ยนไปม�บนชุดเกร�ะอันแบบ
บ�งทำ�ให้พวกมันแทบจะไม่มีใครมองเห็นในผืนป่�แต่พวกมันไม่ได้ขยับเข้�
แทรกแซง

ด�บปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่�จนวิลล์อย�กจะยกมือขึ้นปิดหูจ�กเสียงแหลม
ประหล�ดแสนเจ็บปวดของก�รปะทะกันเหล่�นั้นถึงตอนนี้เซอร์เวย์ม�ร์ห�ยใจ
หอบจ�กก�รต่อสู้ลมห�ยใจกล�ยเป็นไออยู่ในแสงจันทร์ด�บของเข�ถูกน้ำ�แข็ง
เก�ะจนข�วโพลนส่วนด�บของอมนุษย์พลิกพลิ้วพร้อมแสงสีฟ้�อ่อน

แล้วก�รปัดป้องของรอยซ์ก็ช้�ไปหนึ่งจังหวะด�บสีซีดเล่มนั้นกัดทะลุชุดโซ่
เกร�ะที่ใต้แขนของเข�ลอร์ดหนุ่มร้องออกม�ด้วยคว�มเจ็บปวดเลือดเอ่อขึ้นม�
ระหว่�งห่วงโซ่กล�ยเป็นไอเมื่อสัมผัสคว�มเย็นหยดเลือดดูแดงร�วกับไฟเมื่อ
ตกต้องหิมะนิ้วของเซอร์เวย์ม�ร์ปัดไปข้�งลำ�ตัวถุงมือหนังตุ่นของเข�หลุดออก
มันชุ่มโชกไปด้วยสีแดง

อมนุษย์พูดอะไรบ�งอย่�งในภ�ษ�ที่วิลล์ไม่รู้จักเสียงของมันเหมือนเสียง
น้ำ�แข็งแตกร้�วในทะเลส�บฤดูหน�วคำ�พูดเหล่�นั้นคือก�รเย้ยหยัน

เซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ระเบิดคว�มเดือดด�ล“เพื่อโรเบิร์ต!”เข�ร้องตะโกน
แล้วเดินม�ข้�งหน้�พร้อมกับขู่คำ�ร�มยกด�บย�วที่มีน้ำ�แข็งเก�ะขึ้นด้วยมือทั้ง
สองข้�งเหวี่ยงฟ�ดมันออกไปรอบตัวในแนวร�บโดยทุ่มน้ำ�หนักตัวทั้งหมดต�ม
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ไปอมนุษย์ปัดป้องแกนๆอย่�งแทบจะขอไปที

เมื่อคมด�บสัมผัสกันเหล็กกล้�ก็แตกกระจ�ย

เสียงกรีดร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วผืนป่�ย�มร�ตรีด�บย�วแตกกระจ�ยเป็น
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับร้อยร�วกับฝนเข็มรอยซ์ทรุดลงคุกเข่�พล�งส่งเสียงแผดร้อง
และยกมือปิดต�เลือดไหลเอ่อลงม�ระหว่�งนิ้ว

เหล่�ผู้เฝ้�ดูต่�งขยับตัวม�ข้�งหน้�พร้อมกันร�วกับได้รับสัญญ�ณด�บชูขึ้น
แล้วแทงลงอย่�งเงียบกริบน่�กลัวเป็นก�รเชือดฟันอย่�งเลือดเย็นด�บสีซีด
กรีดทะลุห่วงโซ่ร�วกับเป็นผ้�ไหมวิลล์หลับต�ไกลลงไปเบื้องล่�งเข�ได้ยิน
เสียงพูดและเสียงหัวเร�ะของพวกมันดังแหลมเหมือนน้ำ�แข็งย้อย

เมื่อเข�มีคว�มกล้�พอจะมองดูอีกครั้งเวล�ก็ผ่�นไปเนิ่นน�นแล้วสันเข�
เบื้องล่�งนั้นว่�งเปล่�

เข�ยังคงอยู่บนต้นไม้แทบไม่กล้�ห�ยใจระหว่�งนั้นดวงจันทร์ก็ค่อยๆคืบ
คล�นข้�มท้องฟ้�สีดำ�จนในที่สุดเมื่อกล้�มเนื้อเข�เป็นตะคริวและนิ้วมือเริ่มช�
เพร�ะคว�มหน�วเย็นเข�ก็ปีนลงม�

ศพของรอยซ์นอนคว่ำ�หน้�ในหิมะแขนข้�งหนึ่งยื่นออกไปผ้�คลุมเซเบิลผืน
หน�ถูกฟันนับสิบแผลในสภ�พนอนสิ้นใจเช่นนั้นจึงเห็นได้ว่�เข�ยังอ�ยุน้อย
เพียงไรเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่�นั้น

เข�พบซ�กที่เหลือของด�บห่�งออกไปไม่กี่ฟุตปล�ยของมันแตกออกเป็น
เสี่ยงและบิดเบี้ยวเหมือนต้นไม้ที่ถูกฟ้�ผ่�วิลล์คุกเข่�ลงมองไปรอบตัวอย่�ง
ระมัดระวังแล้วคว้�มันขึ้นม�ซ�กด�บนี้แหละจะเป็นข้อพิสูจน์ของเข�ก�เร็ด
จะรู้ว่�นี่หม�ยคว�มว่�อย่�งไรและถ้�เข�ไม่รู้ท่�นหมีเฒ่�มอร์มอนต์หรือเมส
เตอร์เอมอนก็ต้องรู้แน่ก�เร็ดจะยังรออยู่กับพวกม้�หรือเปล่�เข�ต้องรีบแล้ว

วิลล์ลุกขึ้นเซอร์เวย์ม�ร์รอยซ์ยืนตระหง่�นอยู่เหนือเข�

เสื้อผ้�ชั้นดีของเข�ข�ดรุ่งริ่งใบหน้�เป็นซ�กเหวอะหวะชิ้นส่วนจ�กด�บปัก
ค�รูม่�นต�ข�วข้�งซ้�ยที่บอด
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ต�ขว�ของเข�เปิดอยู่รูม่�นต�เป็นสีฟ้�เจิดจ้�มันมองเห็น

ซ�กด�บร่วงลงจ�กนิ้วที่ไร้สิ้นคว�มรู้สึกวิลล์หลับต�ลงภ�วน�มือเรียวย�ว
ง�มสง่�ปัดแก้มของเข�แล้วไปรัดแน่นรอบลำ�คอมือคู่นั้นสวมถุงมือหนังตุ่นชั้น
เลิศและเหนียวเหนอะด้วยเลือดทว่�สัมผัสของมันกลับเย็นเยียบร�วน้ำ�แข็ง
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แบรน

รุ่งอรุณม�ถึงอย่�งกระจ่�งใสและหน�วเย็นพร้อมคว�มสดชื่นที่บ่งบอกถึง
ก�รสิ้นสุดของฤดูร้อนพวกเข�ทั้งหมดยี่สิบคนออกเดินท�งตอนฟ้�ส�งไปดูช�ย
คนหนึ่งถูกตัดหัวแบรนขี่ม้�อยู่ท่�มกล�งคนเหล่�นั้นรู้สึกตื่นกลัวด้วยคว�ม
ตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่ใครๆเห็นว่�เข�โตพอจะร่วมท�งไปกับลอร์ดบิด�และ
บรรด�พี่ช�ยของเข�เพื่อร่วมชมกระบวนก�รยุติธรรมของพระร�ช�มันเป็นปีที่
เก้�ของฤดูร้อนและปีที่เจ็ดของชีวิตแบรน

ช�ยคนนั้นถูกจับได้นอกป้อมเล็กๆบนเนินเข�รอบบ์คิดว่�เข�เป็นคนเถื่อน
ที่ส�บ�นด�บต่อม�นซ์เรย์เดอร์ผู้เป็นพระร�ช�นอกผ�กำ�แพงแบรนขนลุก
เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เข�จำ�นิท�นข้�งเต�ผิงที่ย�ยแนนเคยเล่�ให้ฟังได้น�งเล่�ว่�
คนเถื่อนเป็นพวกโหดร้�ยพวกค้�ท�สมือสังห�รและหัวขโมยพวกคนเถื่อน
สมสู่กับยักษ์และผีร้�ยขโมยเด็กผู้หญิงกล�งดึกดื่มเลือดจ�กเข�สัตว์ขัดเง�ผู้
หญิงคนเถื่อนยังร่วมหลับนอนกับอมนุษย์ในร�ตรีอนันตก�ลเพื่อให้กำ�เนิดเด็ก
ครึ่งมนุษย์ที่น่�สะพรึงกลัวอีกด้วย

แต่ช�ยที่พวกเข�พบผู้ถูกมัดมือและเท้�อยู่ตรงกำ�แพงป้อมเพื่อรอคอยคว�ม
ยุติธรรมของพระร�ช�เป็นช�ยชร�ผอมแห้งตัวไม่สูงกว่�รอบบ์เท่�ใดนักเข�
เสียหูทั้งสองข้�งและนิ้วหนึ่งเพร�ะหิมะกัดแต่งก�ยด้วยสีดำ�ทั้งตัวเหมือนพี่น้อง
ในหน่วยพิทักษ์ร�ตรีเว้นแต่ว่�ชุดขนสัตว์ของเข�ข�ดวิ่นและเปรอะน้ำ�มัน
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ลมห�ยใจของคนและม้�ผสมปนเปกันระเหยเป็นไอในอ�ก�ศย�มเช้�อัน
หน�วเย็นขณะที่ลอร์ดบิด�ของเข�สั่งให้ปลดช�ยคนนั้นลงจ�กกำ�แพงแล้วล�ก
ตัวม�ตรงหน้�รอบบ์และจอนนั่งยืดตัวตรงและนิ่งอยู่บนหลังม้�แบรนคั่นอยู่
ตรงกล�งบนหลังม้�ตัวเล็กและพย�ย�มว�งท่�ให้ดูเหมือนอ�ยุม�กกว่�เจ็ดขวบ
พย�ย�มเสแสร้งว่�เข�เคยเห็นสิ่งเหล่�นี้ม�หมดแล้วส�ยลมบ�งๆโชยผ่�น
ประตูป้อมที่โบกสะบัดอยู่เหนือศีรษะของพวกเข�คือธงประจำ�ตระกูลสต�ร์ค
แห่งวินเทอร์เฟลซึ่งเป็นรูปหม�ป่�โลกันตร์สีเท�วิ่งข้�มท้องทุ่งสีข�วหิมะ

บิด�ของแบรนนั่งเคร่งขรึมอยู่บนหลังม้�ผมย�วสีน้ำ�ต�ลขยับไหวในส�ย
ลมเคร�ที่เล็มสั้นของเข�หงอกประปร�ยทำ�ให้เข�ดูแก่กว่�วัยส�มสิบห้�ปีมี
แววเครียดขรึมอยู่ในดวงต�สีเท�ของเข�ในวันนี้เข�ดูไม่เหมือนช�ยคนที่จะนั่ง
หน้�กองไฟย�มค่ำ�คืนและเล่�เรื่องเกี่ยวกับยุคแห่งวีรบุรุษและเด็กแห่งพงไพร
ด้วยเสียงนุ่มเบ�เลยเข�ได้ถอดใบหน้�ของบิด�ออกและสวมใบหน้�ของลอร์ด
สต�ร์คแห่งวินเทอร์เฟลแบรนคิด

พวกเข�ทำ�ก�รไต่สวนกันตรงนั้นท่�มกล�งคว�มหน�วเย็นของย�มเช้�แต่
หลังจ�กนั้นแบรนก็จำ�สิ่งที่พูดกันส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วในที่สุดลอร์ดบิด�ของเข�ก็
ออกคำ�สั่งทห�รองครักษ์สองน�ยล�กช�ยซอมซ่อคนนั้นไปยังตอต้นไอร์ออนวู้ด
ที่อยู่กล�งล�นพวกเข�กดศีรษะช�ยคนนั้นลงบนไม้เนื้อแข็งสีดำ�ลอร์ดเอ็ดด�ร์
ดสต�ร์คลงจ�กหลังม้�ธีออนเกรย์จอยเด็กหนุ่มในอุปถัมภ์นำ�ด�บของเข�ม�
เบื้องหน้�“ไอซ์”คือชื่อของด�บนั้นมันกว้�งพอๆกับมือของผู้ใหญ่และย�ว
กว่�ส่วนสูงของรอบบ์เสียอีกใบด�บเป็นเหล็กกล้�ว�ลีเรียตีขึ้นด้วยเวทมนตร์
มีสีเข้มร�วกับควันไฟไม่มีอะไรคงคว�มแหลมคมได้เหมือนเหล็กกล้�ว�ลีเรีย

บิด�ของเข�ถอดถุงมือออกส่งให้จอรีคัสเซลผู้เป็นหัวหน้�หน่วยทห�รรักษ�
ก�รณ์ประจำ�บ้�นเข�ถือด�บไอซ์ไว้มั่นด้วยมือทั้งสองข้�งแล้วพูดว่�“ในน�ม
ของโรเบิร์ตแห่งตระกูลบ�ร�เธียนบุคคลแรกแห่งน�มนี้ร�ช�แห่งช�วแอนดัล
รอยน�ร์และปฐมบุรุษลอร์ดแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรและผู้พิทักษ์อ�ณ�จักร
โดยว�ทะของเอ็ดด�ร์ดแห่งตระกูลสต�ร์คลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลและผู้
ปกครองแห่งแคว้นเหนือข้�ขอพิพ�กษ�ประห�รชีวิตเจ้�”เข�ยกด�บใหญ่เล่ม
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นั้นขึ้นสูงเหนือศีรษะ

จอนสโนว์พี่ช�ยของแบรนซึ่งเป็นบุตรนอกสมรสขยับเข้�ม�ใกล้ขึ้น“จับ
ม้�ไว้ให้มั่น”เข�กระซิบ“และอย่�ละส�ยต�ไปท�งอื่นท่�นพ่อจะรู้ห�กเจ้�ทำ�
อย่�งนั้น”

แบรนจับม้�ไว้มั่นและไม่ละส�ยต�ไปท�งอื่น

บิด�ของเข�ตัดศีรษะของช�ยคนนั้นด้วยก�รฟันอย่�งมั่นใจเพียงครั้งเดียว
เลือดส�ดกระจ�ยไปบนหิมะสีของมันแดงพอๆกับเหล้�องุ่นฤดูร้อนม้�ตัวหนึ่ง
ยกข�หน้�ขึ้นและต้องถูกดึงรั้งไว้ไม่ให้พุ่งตัวออกไปแบรนไม่อ�จละส�ยต�จ�ก
เลือดได้หิมะรอบตอไม้ดื่มมันอย่�งกระห�ยและเป็นสีแดงเข้มขึ้นต่อหน้�ต่อต�
เข�

ศีรษะกระดอนจ�กร�กไม้หน�แล้วกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้เท้�ของเกรย์จอยธีออ
นเป็นคนหนุ่มวัยสิบเก้�ร่�งเพรียวผิวคล้ำ�ผู้เห็นทุกอย่�งเป็นเรื่องขบขันเข�
หัวเร�ะว�งเท้�ที่สวมบู๊ตบนศีรษะนั้นแล้วเตะมันออกไป

“เลว”จอนพึมพำ�เสียงเบ�พอไม่ให้เกรย์จอยได้ยินเข�ว�งมือบนบ่�ของ
แบรนแบรนหันม�มองพี่ช�ยลูกนอกสมรส“เจ้�ทำ�ได้ดี”จอนบอกเข�อย่�ง
เคร่งขรึมจอนอ�ยุสิบสี่ปีเป็นผู้ม�กประสบก�รณ์ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม

ดูเหมือนอ�ก�ศจะหน�วเย็นลงระหว่�งก�รเดินท�งไกลกลับวินเทอร์เฟลทั้ง
ที่พอถึงเวล�นั้นลมจะหยุดพัดและดวงอ�ทิตย์ขึ้นสูงกว่�เดิมบนท้องฟ้�แล้วแบ
รนขี่ม้�อยู่กับพี่ๆนำ�หน้�กลุ่มหลักม�พอสมควรม้�ตัวเล็กของเข�พย�ย�ม
อย่�งหนักที่จะเดินต�มม้�ของพวกพี่ๆให้ทัน

“ทห�รหนีทัพคนนั้นต�ยอย่�งกล้�ห�ญ”รอบบ์พูดขึ้นเข�เป็นคนตัวใหญ่
ไหล่กว้�งและยังโตขึ้นทุกวันมีสีสันเหมือนม�รด�ทั้งผิวข�วเนียนผมสีน้ำ�ต�ล
แดงและต�สีฟ้�ของตระกูลทัลลีแห่งริเวอร์รัน“อย่�งน้อยเข�ก็มีคว�มกล้�
ห�ญ”

“ไม่หรอก”จอนสโนว์พูดเบ�ๆ“นั่นไม่ใช่คว�มกล้�ห�ญช�ยคนนี้ต�ย
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ด้วยคว�มกลัวมองต�ก็รู้แล้วสต�ร์ค”นัยน์ต�ของจอนเป็นสีเท�ที่เข้มจนดู
เกือบดำ�แต่น้อยนักที่จะมีอะไรเล็ดลอดส�ยต�คู่นั้นไปได้เข�อ�ยุรุ่นร�วคร�ว
เดียวกับรอบบ์แต่ทั้งคู่ดูไม่คล้�ยกันเลยจอนผอมเพรียวในขณะที่รอบบ์บึกบึน
ผิวเข้มในขณะที่รอบบ์ผิวข�วสง่�ง�มและคล่องแคล่วในขณะที่พี่ช�ยต่�ง
ม�รด�แข็งแรงและรวดเร็ว

รอบบ์ไม่ประทับใจ“ให้ไอ้พวกอมนุษย์เอ�ดวงต�เข�ไปเลย”เข�สบถ“เข�
ต�ยดีแข่งกันไปที่สะพ�นไหม”

“ได้เลย”จอนพูดพล�งกระตุ้นม้�ไปข้�งหน้�รอบบ์สบถแล้วต�มไปพวก
เข�ควบม้�ไปต�มท�งรอบบ์หัวเร�ะและส่งเสียงกู่ร้องจอนเงียบและตั้งอก
ตั้งใจเกือกม้�ของทั้งสองเตะหิมะกระจ�ยเป็นฝอยขึ้นไปต�มร�ยท�งแบรนไม่
พย�ย�มไล่ต�มม้�ตัวเล็กของเข�ต�มไม่ทันตอนนี้เข�กำ�ลังนึกถึงดวงต�ของ
ช�ยซอมซ่อคนนั้นที่เข�ได้เห็นผ่�นไปพักหนึ่งเสียงหัวเร�ะของรอบบ์ก็จ�งห�ย
ไปแล้วป่�ก็เงียบลงอีกครั้ง

เข�จมลึกอยู่ในห้วงคิดจนไม่ได้ยินเสียงของคนอื่นๆที่เหลือในกลุ่มจนกระทั่ง
บิด�ของเข�เคลื่อนม้�ขึ้นม�อยู่ข้�งๆ“เจ้�สบ�ยดีไหมแบรน”เข�ถ�มอย่�ง
เมตต�

“ขอรับท่�นพ่อ”แบรนตอบอีกฝ่�ยและเงยหน้�ขึ้นมองเมื่อพันก�ยด้วยชุด
หนังและขนสัตว์และขี่ม้�ศึกตัวใหญ่ลอร์ดบิด�ก็ตระหง่�นเงื้อมเหนือเข�ร�วกับ
ยักษ์“รอบบ์บอกว่�ช�ยคนนั้นต�ยอย่�งกล้�ห�ญแต่จอนบอกว่�เข�กลัว”

“แล้วเจ้�คิดว่�อย่�งไร”บิด�ถ�ม

แบรนคิดใคร่ครวญ“คนเร�จะยังกล้�ห�ญได้ไหมถ้�เข�กลัว”

“นั่นเป็นเวล�เดียวที่คนเร�จะกล้�ห�ญได้”บิด�บอกเข�“เจ้�เข้�ใจไหมว่�
ทำ�ไมข้�ถึงทำ�อย่�งนั้น”

“เข�เป็นคนเถื่อน”แบรนตอบ“พวกเข�ฉกชิงหญิงส�วไปข�ยให้กับพวก
อมนุษย์”
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ลอร์ดบิด�ยิ้ม“ย�ยแนนเล่�นิท�นให้ฟังอีกแล้วละสิอันที่จริงช�ยคนนั้น
เป็นคนตระบัดสัตย์เป็นคนละทิ้งหน้�ที่จ�กหน่วยพิทักษ์ร�ตรีไม่มีช�ยใดจะ
อันตร�ยยิ่งกว่�นั้นอีกแล้วคนทิ้งหน้�ที่รู้ดีว่�ชีวิตของเข�จะต้องจบสิ้นห�กถูก
จับตัวได้ดังนั้นเข�จึงไม่ลังเลที่จะก่ออ�ชญ�กรรมไม่ว่�จะเลวร้�ยสักเพียงใด
แต่เจ้�เข้�ใจข้�ผิดไปแล้วคำ�ถ�มมิใช่ทำ�ไมช�ยคนนั้นถึงต้องต�ยแต่ทำ�ไมข้�
ถึงต้องเป็นคนลงมือ”

แบรนไม่มีคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถ�มนั้น“พระร�ช�โรเบิร์ตมีมือเพชฌฆ�ต”เข�
พูดอย่�งไม่แน่ใจ

“ใช่”บิด�ยอมรับ“เช่นเดียวกับเหล่�พระร�ช�ท�ร์แกเรียนก่อนหน้�
พระองค์แต่วิถีของเร�เป็นวิถีที่โบร�ณกว่�เลือดของปฐมบุรุษยังคงไหลเวียน
อยู่ในส�ยเลือดของพวกสต�ร์คและเร�ยึดถือคว�มเชื่อว่�ช�ยผู้พิพ�กษ�ควรลง
ด�บด้วยตัวเองห�กเจ้�จะปลิดชีวิตใครมันเป็นภ�ระหน้�ที่ของเจ้�ที่จะมองเข้�
ไปในดวงต�แล้วรับฟังคำ�สั่งเสียของเข�และถ้�เจ้�ทนทำ�เช่นนั้นไม่ได้บ�งทีคน
คนนั้นอ�จยังไม่สมควรต�ย

“วันหนึ่งนะแบรนเจ้�จะเป็นคนเชิญธงให้รอบบ์ดูแลป้อมปร�ก�รของเจ้�
เองให้พี่ช�ยและพระร�ช�ของเจ้�ก�รตัดสินคว�มยุติธรรมจะตกอยู่กับเจ้�เมื่อ
วันนั้นม�ถึงจงอย่�ได้สนุกกับหน้�ที่ที่ได้รับแต่ก็ห้�มเบือนหน้�หนีเช่นกันผู้
ปกครองที่หลบซ่อนอยู่ข้�งหลังเพชฌฆ�ตรับจ้�งจะลืมเลือนไปในไม่ช้�ว่�คว�ม
ต�ยคืออะไร”

ตอนนั้นเองที่จอนปร�กฏตัวขึ้นอีกครั้งบนยอดเนินเบื้องหน้�พวกเข�เข�โบก
มือและตะโกนลงม�“ท่�นพ่อแบรนม�เร็วม�ดูสิว่�รอบบ์เจออะไรเข้�!”แล้ว
เข�ก็ห�ยไปอีก

จอรีควบม้�ม�ข้�งๆ“มีปัญห�หรือน�ยข้�”

“ไม่ต้องสงสัยเลย”ลอร์ดบิด�กล่�ว“ม�เถอะไปดูกันว่�คร�วนี้พวกลูกช�ย
ข้�ขุดเรื่องยุ่งๆอะไรขึ้นม�อีก”เข�เร่งม้�ขึ้นวิ่งเหย�ะๆจอรี,แบรนและคน
อื่นๆต�มหลังไป
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พวกเข�พบรอบบ์อยู่ริมแม่น้ำ�ท�งเหนือของสะพ�นพร้อมกับจอนที่ยังคงอยู่
บนหลังม้�ข้�งๆเข�หิมะปล�ยฤดูร้อนตกหนักในเดือนนี้รอบบ์ยืนจมลึกถึง
เข่�อยู่ในพื้นสีข�วเข�ดึงฮู้ดไปข้�งหลังเพื่อให้แสงแดดส�ดส่องอยู่บนเส้นผม
เข�กำ�ลังประคองอะไรบ�งอย่�งอยู่ในอ้อมแขนขณะที่เด็กช�ยทั้งสองคุยกระซิบ
กระซ�บกันด้วยน้ำ�เสียงตื่นเต้น

บรรด�ผู้ขี่ม้�ค่อยๆลัดเล�ะฝ่�หิมะไปอย่�งระมัดระวังพร้อมกับคลำ�ห�ที่
ว�งเท้�ที่มั่นคงบนพื้นดินขรุขระซึ่งซ่อนอยู่ใต้หิมะจอรีคัสเซลและธีออนเกรย์
จอยเป็นกลุ่มแรกที่ลงไปถึงพวกเด็กๆเกรย์จอยขี่ม้�ไปก็หัวเร�ะเฮฮ�พูดจ�
หยอกล้อไปด้วยแบรนได้ยินเสียงเข�ห�ยใจเฮือก“พระเจ้�!”ธีออนอุท�น
พล�งพย�ย�มควบคุมม้�มือข้�งหนึ่งเอื้อมไปที่ด�บด�บของจอรีถูกชักออกม�
เรียบร้อยแล้ว“รอบบ์ถอยห่�งออกจ�กมันเสีย!”เข�ตะโกนขณะที่ม้�ของเข�ชู
ข�หน้�ขึ้นพร้อมกับส่งเสียงร้อง

รอบบ์ยิ้มแป้นแล้วเงยหน้�ขึ้นจ�กสิ่งที่เข�อุ้มไว้ในอ้อมแขน“มันทำ�ร้�ยเจ้�ไม่
ได้หรอก”เข�บอก“มันต�ยแล้วจอรี”

ถึงตอนนั้นแบรนก็ลุกโชนไปด้วยคว�มอย�กรู้อย�กเห็นเข�อย�กเร่งม้�ให้
เร็วขึ้นแต่บิด�สั่งให้ทุกคนลงจ�กหลังม้�ที่ข้�งสะพ�นแล้วเดินเท้�เข้�ไปแบรน
กระโดดลงจ�กหลังม้�แล้วออกวิ่ง

พอถึงตอนนั้นทั้งจอน,จอรีและธีออนเกรย์จอยต่�งก็ลงจ�กหลังม้�แล้ว
“ในบรรด�นรกทั้งเจ็ดขุมนี่มันตัวอะไรกันนี่”เกรย์จอยพูด

“หม�ป่�”รอบบ์บอกเข�

“ตัวประหล�ดน่ะสิ”เกรย์จอยว่�“ดูขน�ดของมันสิ”

หัวใจของแบรนเต้นระรัวอยู่ในอกขณะแหวกท�งผ่�นหิมะที่ท่วมถึงเอวไปห�
พี่ช�ย

ร่�งของมันครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในหิมะเปื้อนเลือดรูปทรงสีเข้มขน�ดใหญ่ล้มทรุด
ในสภ�พไร้ชีวิตน้ำ�แข็งก่อตัวขึ้นต�มขนกระเซอะกระเซิงสีเท�กลิ่นเหม็นเน่�
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จ�งๆเก�ะตัวมันอยู่ร�วกับน้ำ�หอมของสตรีแบรนเห็นดวงต�มืดบอดของมัน
แวบหนึ่งที่มีหนอนคล�นยั้วเยี้ยเห็นป�กกว้�งที่เต็มไปด้วยฟันสีเหลืองแต่ที่
ทำ�ให้เข�ตกใจจนถึงกับอ้�ป�กค้�งก็คือขน�ดของมันมันตัวใหญ่กว่�ม้�ของเข�
เสียอีกใหญ่เป็นสองเท่�ของสุนัขล่�เนื้อตัวใหญ่ที่สุดในคอกของบิด�เลยทีเดียว

“มันไม่ใช่ตัวประหล�ด”จอนพูดอย่�งใจเย็น“นั่นคือหม�ป่�โลกันตร์พวก
มันเติบใหญ่กว่�พันธุ์อื่นๆ”

ธีออนเกรย์จอยพูดว่�“ไม่มีใครเคยเห็นหม�ป่�โลกันตร์ท�งใต้ของผ�
กำ�แพงม�สองร้อยปีแล้ว”

“ตอนนี้ข้�เห็นตัวหนึ่งแล้วละ”จอนตอบ

แบรนดึงส�ยต�ไปจ�กสัตว์ร้�ยตัวนั้นตอนนั้นเองที่เข�สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่
ในอ้อมแขนของรอบบ์เข�อุท�นด้วยคว�มดีใจแล้วขยับเข้�ไปใกล้ขึ้นลูกสุนัข
เหมือนก้อนกลมเล็กๆมีขนสีเท�ปนดำ�ดวงต�ของมันยังคงปิดอยู่ขณะที่รอบ
บ์ประคองมันไว้มันก็ดุนจมูกสะเปะสะปะกับหน้�อกของเข�เพื่อห�น้ำ�นม
ท่�มกล�งชุดหนังของเข�พล�งส่งเสียงคร�งเบ�ๆเศร้�ๆแบรนเอื้อมมือออก
ไปอย่�งลังเล“เอ�สิ”รอบบ์บอกเข�“เจ้�จับมันได้นะ”

แบรนลูบหัวลูกสุนัขเร็วๆทีหนึ่งอย่�งตื่นๆแล้วหันไปเมื่อจอนพูดว่�“เอ�นี่
ไป”พี่ช�ยต่�งม�รด�ว�งลูกสุนัขตัวที่สองลงในอ้อมแขนของเข�“พวกมันมีอยู่
ด้วยกันห้�ตัว”แบรนนั่งลงในหิมะแล้วกอดลูกหม�ป่�แนบใบหน้�ขนที่สัมผัส
แก้มของเข�ช่�งนุ่มนิ่มและอบอุ่น

“หม�ป่�โลกันตร์หลุดอยู่ในดินแดนนี้หลังจ�กหล�ยต่อหล�ยปี”ฮัลเลนน�ย
อัศวบ�ลพึมพำ�“ข้�ห�ชอบไม่”

“มันเป็นล�ง”จอรีว่�

บิด�ขมวดคิ้ว“มันก็แค่ซ�กสัตว์จอรี”เข�พูดถึงกระนั้นเข�ก็ดูไม่สบ�ยใจ
หิมะบดอยู่ใต้รองเท้�บู๊ตเมื่อเข�เดินวนรอบศพ“พวกเร�รู้ไหมว่�อะไรฆ่�มัน”

“มีอะไรบ�งอย่�งอยู่ในลำ�คอ”รอบบ์บอกเข�ภูมิใจที่ค้นพบคำ�ตอบก่อนที่
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บิด�จะถ�มเสียอีก“นั่นไงตรงใต้ข�กรรไกร”

บิด�เข�คุกเข่�ลงแล้วคลำ�ห�ใต้หัวของสัตว์ร้�ยเข�ออกแรงกระตุกแล้วชูขึ้น
ให้ทุกคนเห็นเศษเข�กว�งย�วหนึ่งฟุตปล�ยแหลมหักห�ยไปมันชุ่มไปด้วย
เลือด

คว�มเงียบงันเข้�ครอบงำ�คนทั้งกลุ่มอย่�งกะทันหันทุกคนมองดูเข�กว�ง
ด้วยคว�มอึดอัดไม่มีใครกล้�พูดอะไรแม้แต่แบรนก็สัมผัสคว�มกลัวของทุกคน
ได้แม้ว่�เข�จะไม่เข้�ใจก็ต�ม

บิด�เข�โยนเข�กว�งไปข้�งๆแล้วทำ�คว�มสะอ�ดมือในหิมะ“ข้�ประหล�ด
ใจม�กที่มันมีชีวิตอยู่น�นพอจะออกลูก”เข�กล่�วเสียงของเข�ทำ�ล�ยมนตร์
สะกดเมื่อครู่ลง

“บ�งทีมันอ�จจะไม่”จอรีพูด“ข้�เคยได้ยินเรื่องเล่�...บ�งทีมันอ�จจะต�ย
ไปแล้วตอนที่พวกลูกหม�เกิดม�”

“เกิดม�กับศพ”ช�ยอีกคนเสริม“โชคร้�ยนัก”

“ไม่เห็นจะสำ�คัญอะไร”ฮัลเลนว่�“พวกนี้ก็ต้องต�ยเหมือนกันในไม่ช้�”

แบรนร้องไม่เป็นภ�ษ�ด้วยคว�มตกใจกลัว

“ยิ่งเร็วยิ่งดี”ธีออนเกรย์จอยเห็นชอบด้วยเข�ชักด�บ“ส่งเจ้�สัตว์นั่นม�
แบรน”

เจ้�ตัวเล็กบิดตัวไปม�กับร่�งของเข�ร�วกับมันได้ยินและเข้�ใจ“ไม่นะ!”แบ
รนร้องอย่�งดุร้�ย“มันเป็นของข้�”

“เก็บด�บเจ้�เสียเกรย์จอย”รอบบ์กล่�วชั่วครู่หนึ่งน้ำ�เสียงของเข�ฟังดู
ทรงอำ�น�จพอๆกับบิด�เหมือนเสียงของท่�นลอร์ดที่เข�จะได้เป็นในวันหนึ่ง
“พวกเร�จะเลี้ยงลูกหม�พวกนี้ไว้”

“เจ้�ทำ�อย่�งนั้นไม่ได้นะพ่อหนุ่ม”ฮ�ร์วินบุตรของฮัลเลนพูดขึ้น

“ฆ่�พวกมันเสียจะเป็นคว�มปร�นีกว่�”ฮัลเลนบอก
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แบรนมองไปยังลอร์ดบิด�ของเข�เพื่อขอคว�มช่วยเหลือแต่ได้รับกลับม�
เพียงใบหน้�บึ้งตึงคิ้วขมวด“ฮัลเลนพูดถูกแล้วลูกต�ยอย่�งรวดเร็วดีกว่�ต�ย
อย่�งทรม�นจ�กคว�มหน�วและคว�มหิวโหย”

“ไม่!”เข�รู้สึกได้ถึงน้ำ�ต�ที่เอ่อขึ้นม�ก่อนจะเบือนหน้�หนีไปเข�ไม่ต้องก�ร
ร้องไห้ต่อหน้�บิด�

รอบบ์ต่อต้�นอย่�งดึงดัน“หม�ตัวเมียของเซอร์รอดริคเพิ่งออกลูกอีกเมื่อ
อ�ทิตย์ที่แล้ว”เข�บอก“แค่ครอกเล็กๆมีลูกหม�แค่สองตัวมันจะมีน้ำ�นม
ม�กพอ”

“แม่หม�จะฉีกพวกมันเป็นชิ้นๆน่ะสิตอนพวกมันพย�ย�มจะกินนม”
“ลอร์ดสต�ร์ค”จอนพูดขึ้นมันช่�งประหล�ดที่ได้ยินเข�เรียกบิด�อย่�งนั้น
อย่�งเป็นท�งก�รเหลือเกินแบรนมองเข�ด้วยคว�มหวังอันจนตรอก“มีลูกหม�
อยู่ห้�ตัว”เข�บอกบิด�“ตัวผู้ส�มตัวเมียสอง”

“แล้วยังไงหรือจอน”

“ท่�นมีลูกแท้ๆห้�คน”จอนบอก“บุตรช�ยส�มธิด�สองหม�ป่�โลกันตร์
คือสัญลักษณ์ประจำ�ตระกูลของท่�นลูกๆของท่�นได้ถูกลิขิตไว้แล้วให้ครอบ
ครองลูกหม�เหล่�นี้น�ยข้�”

แบรนเห็นสีหน้�ของบิด�เปลี่ยนไปเห็นพวกผู้ใหญ่มองหน้�กันไปม�เข�รัก
จอนจนหมดหัวใจในวิน�ทีนั้นแม้จะแค่เจ็ดขวบแต่แบรนก็เข้�ใจว่�พี่ช�ยของ
ตนพูดอะไรออกม�ตัวเลขนั้นถูกต้องเพียงเพร�ะจอนตัดตัวเข�เองออกไปเข�
รวมพวกน้องส�วรวมแม้แต่ริกคอนที่ยังเป็นท�รกแต่ไม่รวมลูกนอกสมรสผู้ใช้
ชื่อสกุลว่�สโนว์ชื่อต�มประเพณีที่จะมอบให้แก่ช�วเหนือผู้อับโชคพอจะเกิดม�
โดยไม่มีชื่อเป็นของตนเอง

บิด�ของพวกเข�ก็เข้�ใจเช่นกัน“เจ้�ไม่อย�กได้ลูกหม�ของเจ้�เองหรือ
จอน”เข�ถ�มอย่�งอ่อนโยน

“หม�ป่�โลกันตร์จะประดับเพียงธงของตระกูลสต�ร์คเท่�นั้น”จอนชี้แจง
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“ข้�มิใช่สต�ร์คท่�นพ่อ”

ลอร์ดบิด�พิจ�รณ�จอนอย่�งไตร่ตรองรอบบ์รีบกลับเข้�ม�ในคว�มเงียบที่
เข�ทิ้งไว้“ข้�จะให้นมมันด้วยตัวเองเลยท่�นพ่อ”เข�สัญญ�“ข้�จะจุ่มผ้�กับ
นมอุ่นๆแล้วให้มันดูด”

“ข้�ก็เหมือนกัน!”แบรนสนองคำ�

ท่�นลอร์ดชั่งน้ำ�หนักบรรด�ลูกช�ยของตนอย่�งรอบคอบและย�วน�นด้วย
ดวงต�ทั้งคู่“พูดง่�ยทำ�ย�กข้�จะไม่ให้พวกเจ้�เสียเวล�ของบ่�วรับใช้ไปกับ
เรื่องนี้ถ้�เจ้�อย�กได้ลูกหม�เจ้�ต้องให้อ�ห�รมันด้วยตัวเองเข้�ใจไหม”

แบรนพยักหน้�ด้วยคว�มกระตือรือร้นลูกหม�บิดตัวไปม�อยู่ในอ้อมกอด
แล้วเลียหน้�ของเข�ด้วยลิ้นอุ่นๆ

“และเจ้�ต้องฝึกมันด้วย”บิด�กล่�ว“เจ้�ต้องฝึกมันน�ยสุนัขบ�ลจะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ประหล�ดเหล่�นี้ข้�สัญญ�กับเจ้�ไว้เลยและขอทวยเทพช่วย
เถอะถ้�เจ้�ปล่อยปละละเลยหรือทำ�ร้�ยพวกมันหรือฝึกมันไม่ดีเจ้�พวกนี้ไม่
ใช่หม�ที่จะอ้อนขอร�งวัลหรือโดนเตะเข้�หน่อยก็หนีไปเงียบๆหม�ป่�โลกันตร์
ฉีกแขนของช�ยฉกรรจ์ออกจ�กไหล่ได้ง่�ยๆเหมือนหม�ฆ่�หนูเลยทีเดียวเจ้�
แน่ใจนะว่�ต้องก�รสิ่งนี้”

“ขอรับท่�นพ่อ”แบรนพูด

“ขอรับ”รอบบ์เห็นด้วย

“ลูกหม�พวกนี้อ�จต�ยได้อยู่ดีแม้เจ้�จะทำ�ทุกอย่�งแล้วก็ต�ม”

“พวกมันจะไม่ต�ย”รอบบ์พูด“เร�จะไม่ยอมให้มันต�ย”

“ถ้�เช่นนั้นก็จงเลี้ยงพวกมันไว้จอรี,เดสมอนด์รวบรวมลูกหม�ตัวอื่นๆม�
ป่�นนี้เร�ควรจะกลับถึงวินเทอร์เฟลแล้ว”

จนกระทั่งพวกเข�ขึ้นม้�และอยู่ระหว่�งท�งแล้วนั่นแหละที่แบรนยอม
อนุญ�ตให้ตัวเองได้ลิ้มรสกลิ่นอ�ยอันหอมหว�นของชัยชนะถึงตอนนี้ลูกหม�
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ของเข�ก็ขดตัวอยู่ข้�งในชุดหนังของเข�อบอุ่นแนบก�ยของแบรนปลอดภัย
สำ�หรับก�รเดินท�งไกลกลับบ้�นแบรนนึกสงสัยว่�จะตั้งชื่อมันว่�อะไรดี

เมื่อข้�มสะพ�นไปได้ครึ่งท�งจอนก็หยุดม้�กะทันหัน

“มีอะไรหรือจอน”ลอร์ดบิด�ถ�ม

“ท่�นไม่ได้ยินหรือ”

แบรนได้ยินเสียงลมพัดในหมู่ไม้เสียงกุกกักของเกือกม้�บนแผ่นไม้ไอร์ออนวู้
ดเสียงคร�งจ�กลูกสุนัขที่หิวโหยของเข�แต่จอนกำ�ลังฟังเสียงอะไรอย่�งอื่น

“ตรงนั้น”จอนบอกเข�ชักม้�ให้หมุนตัวแล้ววิ่งควบกลับข้�มสะพ�นไปทุก
คนมองดูจอนลงจ�กหลังม้�ตรงที่หม�ป่�โลกันตร์ตัวนั้นนอนต�ยอยู่ในหิมะ
เห็นเข�คุกเข่�ลงครู่ต่อม�จอนก็ควบม้�กลับม�ห�พรรคพวกด้วยใบหน้�ยิ้ม
แย้ม

“มันคงต้องคล�นหนีไปจ�กตัวอื่นๆ”จอนบอก

“หรือไม่ก็ถูกขับไล่ออกไป”บิด�ของพวกเข�กล่�วพล�งมองดูลูกหม�ตัวที่
หกขนของมันเป็นสีข�วในขณะที่ตัวอื่นในครอกเป็นสีเท�ดวงต�ของมันสีแดง
เหมือนเลือดของช�ยซอมซ่อที่ต�ยไปเมื่อเช้�แบรนคิดว่�มันแปลกนักที่ลูกหม�
ตัวนี้เพียงตัวเดียวใกล้จะลืมต�แล้วในขณะที่ตัวอื่นๆยังคงมองไม่เห็น

“หม�เผือก”ธีออนเกรย์จอยพูดด้วยอ�รมณ์ขันอันฝืดฝืน“ตัวนี้จะยิ่งต�ย
เร็วกว่�เพื่อนแน่”

จอนสโนว์ส่งส�ยต�เย็นเฉียบให้เด็กในอุปถัมภ์ของบิด�อยู่พักใหญ่ๆ“ข้�
ไม่คิดเช่นนั้นเกรย์จอย”เข�บอก“ตัวนี้เป็นของข้�”
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แคทลิน

แคทลินไม่เคยชอบป่�ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เลย

น�งถือกำ�เนิดม�ในตระกูลทัลลีแห่งริเวอร์รันซึ่งตั้งอยู่บนง่�มแดงของแม่น้ำ�
ส�มง่�มห่�งไกลลงไปท�งใต้ในป่�ศักดิ์สิทธิ์ของริเวอร์รันมีสวนที่สว่�งสดใส
ปลอดโปร่งที่ซึ่งต้นเรดวู้ดสูงแผ่ร่มเง�ลงแตะแต้มทั่วลำ�ธ�รซึ่งไหลส่งเสียงกรุ๋งก
ริ๋งนกน้อยร้องเพลงจ�กรังที่ซุกซ่อนอ�ก�ศอวลแซมด้วยกลิ่นดอกไม้

เหล่�ทวยเทพแห่งวินเทอร์เฟลได้เก็บรักษ�ป่�ประเภทที่แตกต่�งจ�กที่อื่น
ไว้มันเป็นป่�โบร�ณมืดครึ้มพื้นที่ส�มเอเคอร์ประกอบด้วยป่�ไม้แก่เก่�ที่ไม่ถูก
แตะต้องม�นับหมื่นปีแล้วในระหว่�งที่ปร�ส�ทอันมืดหม่นถูกสร้�งขึ้นล้อมรอบ
ป่�มีกลิ่นดินชื้นๆและกลิ่นผุพังต้นเรดวู้ดไม่ขึ้นที่นี่ป่�แห่งนี้เป็นถิ่นของต้นไม้
ที่ยืนย�มอย่�งดื้อดึงในชุดเกร�ะใบแหลมสีเขียวอมเท�ของต้นโอ๊กใหญ่มหึม�
และของต้นไอร์ออนวู้ดที่เก่�แก่พอๆกับดินแดนนี้เองที่แห่งนี้มีไม้ใหญ่ลำ�ต้น
หน�สีดำ�ขึ้นเบียดกันแน่นขณะที่กิ่งไม้บิดสอดพันกันเป็นเพด�นทึบเหนือศีรษะ
และร�กไม้ที่บิดเบี้ยวปลุกปล้ำ�กันอยู่ใต้ดินมันเป็นสถ�นที่แห่งคว�มเงียบสงบ
ลึกล้ำ�เง�มืดที่ครุ่นคิดและทวยเทพผู้สิงสถิตอยู่ที่นี่ล้วนไร้น�ม

แต่น�งรู้ว่�จะพบส�มีได้ที่นี่ในค่ำ�คืนนี้เมื่อใดก็ต�มที่เข�ปลิดชีวิตคนหลัง
จ�กนั้นเข�จะแสวงห�คว�มเงียบของป่�ศักดิ์สิทธิ์
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แคทลินได้รับก�รเจิมน้ำ�มันทั้งเจ็ดและได้รับก�รตั้งชื่อท่�มกล�งแสงสีรุ้งที่
ส�ดส่องอยู่เต็มโบสถ์แห่งริเวอร์รันน�งนับถือเหล่�เทพเจ้�แห่งคว�มศรัทธ�
เช่นเดียวกับบิด�และปู่ของน�งและบิด�ของปู่น�งก่อนหน้�นั้นเหล่�ทวยเทพ
ของน�งมีชื่อเรียกและพักตร์ของเทพเหล่�นั้นเป็นที่คุ้นเคยพอๆกับใบหน้�
ของบิด�ม�รด�ของน�งเองพิธีบูช�ประกอบด้วยนักบวชถือกระถ�งกำ�ย�น
กลิ่นเครื่องหอมผลึกแก้วเจ็ดเหลี่ยมที่มีชีวิตชีว�เมื่อต้องแสงและเสียงร้องเพลง
ตระกูลทัลลีรักษ�ป่�ศักดิ์สิทธิ์ไว้เช่นเดียวกับที่ตระกูลใหญ่ทุกตระกูลกระทำ�แต่
มันเป็นเพียงสถ�นที่สำ�หรับเดินเล่นอ่�นหนังสือหรือนอนรับแสงแดดเท่�นั้น
ก�รบูช�มีไว้สำ�หรับในโบสถ์

เพื่อน�งเน็ดได้สร้�งโบสถ์เล็กๆไว้ให้น�งได้ร้องเพลงต่อพระพักตร์ทั้งเจ็ด
ของเทพเจ้�แต่เลือดของปฐมบุรุษยังคงไหลเวียนอยู่ในส�ยเลือดของคนตระกูล
สต�ร์คเทพของเข�เองคือองค์เก่�แก่ทวยเทพไร้น�มไร้พักตร์แห่งแมกไม้เขียว
ซึ่งพวกเข�ร่วมบูช�กับเด็กๆแห่งพงไพรที่ห�ยส�บสูญ

ที่ใจกล�งป่�มีต้นเวียร์วู้ดโบร�ณต้นหนึ่งยืนต้นครุ่นคิดอยู่เหนือบ่อน้ำ�เล็ก
ๆที่มีน้ำ�เย็นสีดำ�เน็ดเรียกมันว่�“ต้นดวงใจ”เปลือกของต้นเวียร์วู้ดมีสีข�ว
เหมือนกระดูกใบของมันมีสีแดงเข้มเหมือนมือเปื้อนเลือดนับพันมือลำ�ต้น
ของไม้ใหญ่นี้มีรูปใบหน้�แกะสลักเอ�ไว้เครื่องหน้�เรียวย�วเต็มไปด้วยคว�ม
โศกเศร้�ดวงต�สลักลึกเป็นสีแดงด้วยย�งไม้แห้งและคอยเฝ้�มองอย่�งน่�
ประหล�ดดวงต�คู่นั้นเก่�แก่ม�กเก่�แก่กว่�ตัววินเทอร์เฟลเองเสียอีกพวกมัน
ได้เห็นแบรนดอนผู้สร้�งว�งหินก้อนแรกห�กเรื่องร�วที่เล่�ข�นกันนั้นเป็นเรื่อง
จริงพวกมันก็ได้เห็นกำ�แพงหินแกรนิตของปร�ส�ทสร้�งขึ้นล้อมรอบตัวกล่�ว
กันว่�เด็กๆแห่งพงไพรเป็นผู้แกะสลักใบหน้�ลงในต้นไม้ตั้งแต่ยุคศตวรรษปฐม
ก�ลก่อนก�รม�เยือนของปฐมบุรุษจ�กอีกฟ�กหนึ่งของทะเลแคบ

ในแดนใต้ต้นเวียร์วู้ดต้นสุดท้�ยถูกโค่นหรือถูกเผ�ไปจนหมดสิ้นแล้วตั้งแต่
เมื่อพันปีก่อนยกเว้นบนเก�ะแห่งใบหน้�ที่คนเขียวยังคงเฝ้�ดูแลอยู่เงียบๆแต่
ที่นี่นั้นต่�งกันในดินแดนนี้ปร�ส�ททุกแห่งมีป่�ศักดิ์สิทธิ์ป่�ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งมี
ต้นดวงใจและต้นดวงใจทุกต้นมีใบหน้�
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แคทลินพบส�มีของน�งอยู่ใต้ต้นเวียร์วู้ดเข�นั่งอยู่บนหินที่ปกคลุมไปด้วย
ตะไคร่ด�บใหญ่ไอซ์ว�งพ�ดอยู่บนตักเข�กำ�ลังทำ�คว�มสะอ�ดใบด�บในน้ำ�
ที่มีสีดำ�ดุจร�ตรีซ�กพืชซ�กสัตว์ที่ทับถมกันหน�อยู่บนพื้นของป่�ศักดิ์สิทธิ์ม�
น�นนับพันปีช่วยดูดกลืนเสียงฝีเท้�ของน�งแต่ดวงต�สีแดงของต้นเวียร์วู้ดดู
เหมือนกำ�ลังจับจ้องมองน�งอยู่ระหว่�งที่น�งเดินเข้�ม�“เน็ด”น�งเรียกอย่�ง
นุ่มนวล

เข�เงยหน้�ขึ้นมองน�ง“แคทลิน”เข�พูดเสียงของเข�ห่�งเหินและเป็น
ท�งก�ร“เด็กๆอยู่ไหน”

เข�จะถ�มน�งอย่�งนั้นเสมอ“ในครัวกำ�ลังถกกันเรื่องชื่อของลูกหม�ป่�”
น�งปูผ้�คลุมของน�งลงกับพื้นป่�แล้วนั่งลงข้�งบ่อน้ำ�หันหลังให้ต้นเวียร์วู้ด
น�งรู้สึกถึงส�ยต�ที่กำ�ลังจ้องมองน�งแต่ก็พย�ย�มเต็มที่ที่จะไม่ใส่ใจ“อ�ร์ย�
ตกหลุมรักเข้�แล้วซ�นซ�ก็หลงเสน่ห์และเอ็นดูพวกมันแต่ริกคอนยังไม่ค่อย
แน่ใจ”

“เข�กลัวหรือ”เน็ดถ�ม

“นิดหน่อย”น�งยอมรับ“เข�เพิ่งส�มขวบเอง”

เน็ดขมวดคิ้ว“เข�ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้�กับคว�มกลัวเข�จะไม่เป็นเด็ก
ส�มขวบอยู่ตลอดไปฤดูหน�วกำ�ลังจะม�ถึง”

“ใช่”แคทลินเห็นด้วยคำ�พูดเมื่อครู่ทำ�ให้น�งหน�ววูบเช่นเดียวกับทุกๆ
ครั้งคำ�ของสต�ร์คทุกตระกูลขุนน�งต่�งก็มีคำ�ของตัวเองบ้�งเป็นคำ�ขวัญ
ประจำ�ครอบครัวบ้�งเป็นม�ตรฐ�นบ้�งเป็นคล้�ยคำ�อธิษฐ�นทั้งหมดล้วน
แล้วแต่โอ้อวดเกียรติยศและคว�มรุ่งโรจน์คว�มจงรักภักดีและคว�มซื่อสัตย์
ที่ให้คำ�มั่นไว้คำ�ส�บ�นว่�จะศรัทธ�และกล้�ห�ญทั้งหมดเลยยกเว้นตระกูล
สต�ร์คฤดูหน�วกำ�ลังจะม�ถึงคือคำ�ของตระกูลสต�ร์คไม่ใช่ครั้งแรกที่น�ง
ใคร่ครวญว่�ช�วเหนือพวกนี้ช่�งเป็นคนที่แปลกพิลึกอะไรอย่�งนี้

“ช�ยคนนั้นต�ยดีข้�ยกให้เรื่องนึง”เน็ดพูดเข�มีผืนหนังชุบน้ำ�มันอยู่ในมือ
ข้�งหนึ่งระหว่�งที่พูดเข�ก็ถูแผ่นหนังนั้นเบ�ๆไปบนด�บใหญ่ขัดเง�ให้โลหะ
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จนมันเรืองรองเง�วับ“ข้�รู้สึกยินดีสำ�หรับแบรนเจ้�จะต้องภูมิใจในตัวแบรน
เป็นแน่”

“ข้�ภูมิใจในตัวแบรนเสมอ”แคทลินตอบขณะเฝ้�มองด�บที่เข�ขัดถูน�ง
เห็นริ้วคลื่นที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อเหล็กกล้�ที่ซึ่งโลหะถูกพับทบลงบนตัวมันเอง
นับร้อยครั้งระหว่�งที่มันถูกตีขึ้นแคทลินไม่มีคว�มรักในด�บแต่น�งก็ไม่อ�จ
ปฏิเสธได้ว่�ด�บไอซ์มีคว�มสวยง�มเฉพ�ะตัวของมันอยู่ด�บเล่มนี้ถูกตีขึ้น
ในว�ลีเรียก่อนที่ป้อมปร�ก�รอิสระโบร�ณจะถึงก�ลล่มสล�ยเมื่อครั้งที่ช่�ง
ตีเหล็กตีด�บด้วยเวทมนตร์เช่นเดียวกับค้อนมันมีอ�ยุสี่ร้อยปีแล้วและยังคง
คว�มคมเหมือนกับวันที่มันถูกตีขึ้นชื่อที่มันครอบครองมีคว�มเป็นม�เก่�แก่
กว่�นั้นเป็นมรดกตกทอดม�จ�กยุคของวีรบุรุษสมัยที่ตระกูลสต�ร์คยังดำ�รง
ตำ�แหน่งร�ชันย์แห่งทิศอุดร

“เข�เป็นคนที่สี่ในปีนี้”เน็ดพูดอย่�งเคร่งขรึม“ช�ยที่น่�สังเวชคนนั้นเกือบ
เป็นบ้�ไปแล้วอะไรบ�งอย่�งได้ฝังคว�มกลัวลึกลงในจิตใจของเข�เสียจนคำ�
พูดของข้�ไม่อ�จฝ่�เข้�ไปถึงเข�ได้”เข�ถอนห�ยใจ“เบนเขียนบอกม�ว่�กำ�ลัง
พลของหน่วยพิทักษ์ร�ตรีลดลงไปต่ำ�กว่�หลักพันแล้วไม่ใช่แค่พวกที่ทิ้งหน้�ที่
เท่�นั้นนะพวกเข�เสียกำ�ลังพลไประหว่�งก�รล�ดตระเวนด้วย”

“เป็นพวกคนเถื่อนหรือ”น�งถ�ม

“จะมีใครอีกเล่�”เน็ดยกด�บไอซ์ขึ้นและไล่ส�ยต�ไปต�มคว�มย�วของ
เหล็กกล้�ที่เย็นเยือกของมัน“และมันมีแต่จะเลวร้�ยลงวันหนึ่งคงม�ถึงเมื่อข้�
ไม่มีท�งเลือกนอกจ�กจะต้องชูธงระดมไพร่พลแล้วยกทัพขึ้นเหนือเพื่อจัดก�ร
กับเจ้�พระร�ช�นอกผ�กำ�แพงคนนี้ให้จบเรื่องจบร�ว”

“นอกผ�กำ�แพงหรือ”เพียงแค่คิดก็ทำ�ให้แคทลินสั่นกลัว

เน็ดมองเห็นคว�มหว�ดกลัวบนใบหน้�ของน�ง“ม�นซ์เรย์เดอร์ไม่ใช่อะไร
ที่เร�ต้องกลัว”

“ยังมีสิ่งที่ดำ�ทะมึนกว่�นั้นอยู่นอกผ�กำ�แพง”น�งชำ�เลืองมองไปข้�งหลัง
ยังต้นดวงใจที่มีเปลือกสีซีดและดวงต�สีแดงของมันกำ�ลังเฝ้�มองนิ่งฟังและ
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ครุ่นคิดด้วยคว�มคิดที่เชื่องช้�ย�วน�นของมัน

เข�ยิ้มอย่�งอ่อนโยน“เจ้�ฟังนิท�นของย�ยแนนม�กเกินไปพวกอมนุษย์น่ะ
ต�ยไปแล้วเหมือนกับพวกเด็กๆแห่งพงไพรส�บสูญไปแล้วถึงแปดพันปีเมส
เตอร์ลูวินจะบอกเจ้�ว่�พวกมันไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำ�ไม่มีใครที่ยังมีชีวิตอยู่
เคยเห็นพวกมันม�ก่อนแม้แต่ตนเดียว”

“จนกระทั่งเมื่อเช้�นี้ไม่มีใครที่ยังมีชีวิตเคยเห็นหม�ป่�โลกันตร์ม�ก่อน
เหมือนกัน”แคทลินเตือนคว�มจำ�เข�

“ข้�น่�จะรู้ดีเกินกว่�จะต่อป�กต่อคำ�กับพวกทัลลี”เข�พูดพร้อมรอยยิ้มเศร้�
ๆแล้วสอดด�บไอซ์กลับเข้�ไปในฝัก“เจ้�ไม่ได้ม�ที่นี่เพื่อเล่�นิท�นก่อนนอนให้
ข้�ฟังข้�รู้ว่�เจ้�ไม่ชอบสถ�นที่แห่งนี้มีอะไรหรือแม่หญิงของข้�”

แคทลินจับมือส�มีน�ง“วันนี้มีข่�วอันเศร้�สลดน�ยข้�ข้�ไม่ต้องก�ร
รบกวนจิตใจท่�นจนกว่�ท่�นจะชำ�ระล้�งตัวท่�นเองแล้ว”ไม่มีท�งที่จะบรรเท�
คว�มรุนแรงของมันน�งจึงบอกเข�ตรงๆ“ข้�เสียใจเหลือเกินที่รักจอนแอร์
รินเสียชีวิตแล้ว”

เข�สบต�กับน�งและน�งดูออกว่�มันกระทบกระเทือนเข�รุนแรงเพียงใด
อย่�งที่น�งรู้ว่�จะต้องเป็นในวัยเด็กเน็ดได้รับก�รอุปถัมภ์อยู่บนปร�ส�ทเอีย
รีและลอร์ดแอร์รินผู้ไร้บุตรได้กล�ยเป็นบิด�คนที่สองของเข�และโรเบิร์ตบ�ร�
เธียนสห�ยร่วมคว�มอุปถัมภ์เมื่อร�ช�วิกลจริตแอริสที่สองแห่งท�ร์แกเรียน
เรียกร้องศีรษะของพวกเข�ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีได้ชูธงรูปพระจันทร์กับ
เหยี่ยวของเข�ขึ้นแข็งข้อแทนที่จะยอมมอบตัวคนทั้งสองที่เข�ได้ให้คำ�มั่นไว้ว่�
จะคุ้มครอง

และวันหนึ่งเมื่อสิบห้�ปีที่แล้วบิด�คนที่สองผู้นี้ยังได้กล�ยม�เป็นพี่ช�ยของ
เข�ด้วยเมื่อทั้งเข�และเน็ดยืนเคียงข้�งกันในโบสถ์แห่งริเวอร์รันเพื่อสมรสกับ
หญิงส�วสองพี่น้องธิด�ของลอร์ดฮอสเตอร์ทัลลี

“จอน...”เข�พูด“ข่�วนี้แน่นอนแล้วหรือ”
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“มันประทับตร�ประจำ�พระองค์และตัวอักษรเป็นล�ยมือของโรเบิร์ตเองข้�
เก็บมันไว้ให้ท่�นเข�บอกว่�ลอร์ดแอร์รินจ�กไปอย่�งรวดเร็วแม้แต่เมสเตอร์
ไพเซลล์ก็ไม่อ�จช่วยอะไรได้แต่เข�ได้มอบน้ำ�นมแห่งดอกฝิ่นให้เพื่อจอนจะได้
ไม่ต้องทนทรม�นอยู่น�นนัก”

“นั่นอ�จเป็นคว�มเมตต�เล็กน้อยกระมัง”เข�พูดน�งเห็นคว�มโศกเศร้�บน
ใบหน้�ของเข�แต่ถึงกระนั้นเข�ก็คิดถึงน�งเป็นอันดับแรก“น้องส�วของเจ้�”
เข�พูด“และบุตรของจอนมีข่�วคร�วอะไรเกี่ยวกับพวกเข�บ้�ง”

“ในจดหม�ยบอกเพียงว่�พวกเข�สบ�ยดีและกลับปร�ส�ทเอียรีไปแล้ว”แค
ทลินบอก“ข้�หวังว่�พวกเข�จะไปริเวอร์รันแทนปร�ส�ทเอียรีน่ะทั้งสูงทั้งเหง�
และยังเป็นสถ�นที่ของส�มีน�งม�ตลอดมิใช่ของน�งคว�มทรงจำ�เกี่ยวกับ
ลอร์ดจอนจะสิงสถิตอยู่ในหินทุกก้อนข้�รู้จักน้องส�วข้�ดีน�งต้องก�รคว�ม
สบ�ยใจจ�กครอบครัวและเพื่อนฝูงที่อยู่รอบก�ย”

“อ�ของเจ้�รออยู่ในแคว้นหุบเข�มิใช่หรือจอนแต่งตั้งเข�เป็นอัศวินผู้พิทักษ์
ประตูเมืองข้�ได้ยินม�”

แคทลินผงกศีรษะ“บรินเดนจะทำ�ทุกอย่�งเท่�ที่เข�ทำ�ได้เพื่อน�งและเพื่อ
เด็กคนนั้นก็ยังพออุ่นใจได้บ้�งแต่ถึงกระนั้น...”

“ไปห�น�งสิ”เน็ดกระตุ้น“พ�เด็กๆไปด้วยไปเติมคฤห�สน์ของน�งด้วย
เสียงตะโกนและเสียงหัวเร�ะลูกช�ยของน�งต้องก�รเด็กคนอื่นๆอยู่ใกล้ๆ
และไลซ�ไม่ควรอยู่คนเดียวในคว�มโศกเศร้�”

“ถ้�ทำ�เช่นนั้นได้ก็ดี”แคทลินพูด“ในจดหม�ยยังมีข่�วสำ�คัญอย่�งอื่นอีก
พระร�ช�กำ�ลังเสด็จม�วินเทอร์เฟลเพื่อพบท่�น”

เน็ดต้องใช้เวล�ครู่หนึ่งกว่�จะเข้�ใจคำ�พูดของน�งแต่เมื่อคว�มเข้�ใจม�ถึง
คว�มมืดหม่นก็อันตรธ�นไปจ�กแววต�ของเข�“โรเบิร์ตกำ�ลังม�ที่นี่งั้นหรือ”
เมื่อน�งพยักหน้�รอยยิ้มก็ปร�กฏขึ้นทั่วใบหน้�ของเข�

แคทลินหวังว่�น�งจะร่วมยินดีกับเข�ได้แต่น�งได้ยินคนคุยกันในล�น
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หม�ป่�โลกันตร์นอนต�ยในหิมะเข�กว�งหักอยู่ในลำ�คอของมันคว�มสะพรึง
กลัวม้วนเกลียวอยู่ในร่�งน�งร�วกับอสรพิษแต่น�งฝืนส่งยิ้มให้ช�ยผู้นี้ที่น�งรัก
ช�ยผู้ไม่เคยศรัทธ�ในล�งบอกเหตุ“ข้�รู้ว่�ข่�วนี้ต้องทำ�ให้ท่�นดีใจ”น�งพูด
“เร�ควรส่งข่�วถึงน้องช�ยของท่�นบนผ�กำ�แพง”

“ใช่แน่นอน”เข�เห็นด้วย“เบนจะอย�กม�อยู่ที่นี่ข้�จะบอกเมสเตอร์ลูวิน
ให้ส่งนกตัวที่บินเร็วที่สุดของเข�”เน็ดลุกขึ้นแล้วดึงน�งให้ยืนขึ้น“ให้ต�ยเถอะ
นี่มันกี่ปีม�แล้วนะแล้วเข�ไม่บอกอะไรพวกเร�ม�กกว่�นี้เลยหรือในคณะของ
เข�มีคนจำ�นวนเท่�ไหร่ในจดหม�ยบอกไว้ไหม”

“ข้�ว่�น่�จะมีอัศวินร้อยน�ยเป็นอย่�งน้อยพร้อมบริว�รของพวกเข�ทั้งหมด
และอีกครึ่งหนึ่งเป็นทห�รม้�อิสระเซอร์ซีและพวกเด็กๆเดินท�งม�ด้วย”

“โรเบิร์ตจะไม่เร่งเดินท�งนักหรอกเพื่อเห็นแก่เด็กๆ”เข�บอก“ก็ดีแล้ว
พวกเร�จะได้มีเวล�เตรียมตัวม�กขึ้น”

“เหล่�น้องช�ยของร�ชินีก็อยู่ในคณะด้วย”น�งบอกเข�

เน็ดทำ�หน้�เบ้เมื่อได้ฟังเช่นนั้นระหว่�งเข�และครอบครัวของร�ชินีมีคว�ม
รักอยู่เพียงน้อยนิดเท่�นั้นแคทลินรู้ดีตระกูลแลนนิสเตอร์แห่งค�สเตอร์ลีร็อก
ได้เดินท�งไปร่วมศึกของโรเบิร์ตล่�ช้�เมื่อเห็นชัยชนะได้ค่อนข้�งแน่นอนแล้ว
และเน็ดไม่เคยให้อภัยพวกนั้นเลย“ดีห�กก�รได้โรเบิร์ตม�อยู่ด้วยต้องแลกกับ
เห็บเห�แลนนิสเตอร์พวกนั้นก็คงต้องเป็นอย่�งนั้นฟังดูเหมือนโรเบิร์ตพ�ร�ช
สำ�นักครึ่งหนึ่งม�ด้วย”

“พระร�ช�เสด็จไปไหนอ�ณ�จักรย่อมต�มไปด้วย”น�งว่�

“แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้เจอพวกเด็กๆครั้งสุดท้�ยที่ข้�เห็นคนสุดท้องยังดูด
นมของน�งผู้หญิงแลนนิสเตอร์นั่นอยู่เลยป่�นนี้เข�ต้องอ�ยุเท่�ไหร่แล้วนะห้�
ขวบแล้วใช่ไหม”

“เจ้�ช�ยทอมมินชันษ�เจ็ดปี”น�งบอกเข�“อ�ยุเท่�แบรนได้โปรดเถอะ
เน็ดระวังป�กหน่อยน�งผู้หญิงแลนนิสเตอร์นั่นคือร�ชินีของพวกเร�นะและ
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ว่�กันว่�คว�มหยิ่งทะนงของน�งเติบใหญ่ขึ้นทุกปีที่ผ่�นไป”เน็ดบีบมือน�ง
“จะต้องมีง�นเลี้ยงแน่นอนที่สุดพร้อมด้วยนักร่�ยลำ�นำ�และโรเบิร์ตจะอย�ก
ล่�สัตว์ข้�จะส่งจอรีพร้อมองครักษ์กิตติมศักดิ์ลงใต้ไปพบพวกเข�บนถนนร�ช
มรรค�เพื่ออ�รักข�พวกเข�กลับม�พระเจ้�เร�จะเลี้ยงดูพวกเข�ทั้งหมดได้
อย่�งไรกันอยู่ระหว่�งท�งแล้วหรือเจ้�ว่�ให้ต�ยเถอะเจ้�หมอนี่ไปลงนรกเสีย
เถอะไอ้หนังร�ชวงศ์ด้�นๆของมัน”
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