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คำ�บ่นเรื่องลำ�ดับเหตุก�รณ์

ผมทร�บครับว่�กว่�หนังสือจะออกแต่ละเล่มนั้นทิ้งช่วงห่�งกันอยู่เพร�ะ
ฉะนั้นเตือนคว�มจำ�กันสักหน่อยก็น่�จะสมควร

หนังสือที่คุณถืออยู่ในมือนี้เป็นเล่มห้�ของชุดมห�ศึกชิงบัลลังก์เล่มสี่คือก�
ดำ�สำ�ร�ญเลือดอย่�งไรก็ต�มเล่มห้�นี้ไม่ได้ดำ�เนินเรื่องต่อจ�กเล่มสี่ต�มคว�ม
หม�ยโดยปกติห�กดำ�เนินไปในช่วงเวล�เดียวกันม�กกว่�

ทั้งมังกรร่อนระบำ�และก�ดำ�สำ�ร�ญเลือดเดินเรื่องต่อจ�กเหตุก�รณ์ใน
เล่มส�มของชุดนั่นคือผจญพ�ยุด�บในขณะที่ก�ดำ�สำ�ร�ญเลือดมุ่งเน้น
เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในและรอบคิงส์แลนดิ้งบนหมู่เก�ะเหล็กและลงใต้ไปดิน
แดนดอร์นมังกรร่อนระบำ�จะพ�เร�ขึ้นเหนือไปยังค�สเซิลแบล็กกับผ�กำ�แพง
(และนอกผ�กำ�แพง)ทั้งยังข้�มทะเลแคบไปสู่เพนทอสและอ่�วพ่อค้�ท�สเพื่อ
ติดต�มเรื่องร�วของทีเรียนแลนนิสเตอร์,จอนสโนว์,เดแนริสท�ร์แกเรียน
และตัวละครอื่นๆทั้งหมดที่คุณไม่ได้พบในเล่มก่อนหน้�นี้ดังนั้นแทนที่จะเล่�
เรื่องเรียงลำ�ดับต่อกันหนังสือสองเล่มนี้จึงเล่�เรื่องเคียงข้�งกันไป...โดยแบ่งด้วย
สภ�พภูมิศ�สตร์แทนที่จะต�มลำ�ดับเวล�
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แต่ก็ถึงเพียงจุดหนึ่งเท่�นั้น

มังกรร่อนระบำ�เป็นหนังสือที่ย�วกว่�ก�ดำ�สำ�ร�ญเลือดและครอบคลุมช่วง
เวล�ย�วน�นกว่�ในครึ่งหลังของเล่มนี้คุณจะสังเกตเห็นมุมมองของตัวละคร
บ�งตัวจ�กก�ดำ�สำ�ร�ญเลือดโผล่ขึ้นม�อีกครั้งและนั่นก็มีคว�มหม�ยต�มที่
คุณคิดนั่นคือเรื่องได้ดำ�เนินผ่�นกรอบเวล�ของก�ดำ�สำ�ร�ญเลือดไปแล้วและ
ลำ�ธ�รสองส�ยได้ไหลม�บรรจบกันอีกครั้ง

เล่มต่อไปคือส�ยลมแห่งเหมันต์ซึ่งผมหวังว่�ทุกคนจะตัวสั่นสะท้�นไปด้วย
กันอีกครั้ง...

--จอร์จอ�ร์.อ�ร์.ม�ร์ติน

เมษ�ยน๒๐๑๑
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บทนำ�

ย�มร�ตรีมีกลิ่นมนุษย์เหม็นหึ่งไปหมด

นักถอดจิตหยุดนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วสูดจมูกดมขนสีน้ำ�ต�ลเท�ดูกระดำ�กระ
ด่�งไปด้วยเง�มืดส�ยลมแผ่วอวลกลิ่นสนนำ�พ�กลิ่นมนุษย์ม�ห�มันโดดเด่น
เหนือกลิ่นที่อ่อนจ�งกว่�นั้นซึ่งบ่งบอกถึงหม�จิ้งจอกกระต่�ยป่�แมวน้ำ�
กว�งหนุ่มและแม้กระทั่งหม�ป่�นักถอดจิตรู้ว่�สัตว์เหล่�นั้นคือกลิ่นอ�ยของ
มนุษย์ด้วยเช่นกันมันคือกลิ่นฉุนเหม็นเปรี้ยวของหนังสัตว์เก่�ๆไร้ชีวิตซึ่ง
เกือบจะถูกกลิ่นควันไฟโลหิตและซ�กเน่�เปื่อยที่รุนแรงกว่�กลบฝังไว้ข้�งใต้มี
เพียงมนุษย์เท่�นั้นที่ถลกหนังสัตว์ป่�เพื่อเอ�หนังและขนม�สวมใส่

นักถอดจิตไม่กลัวพวกมนุษย์เหมือนอย่�งหม�ป่�คว�มเกลียดชังและคว�ม
หิวโหยบิดขดอยู่ในท้องขณะที่มันส่งเสียงคำ�ร�มต่ำ�ออกม�เพื่อร้องเรียกพี่ช�ย
ต�เดียวและน้องส�วตัวเล็กจอมเจ้�เล่ห์เพื่อนร่วมฝูงไล่กวดต�มหลังม�ติดๆ
ขณะที่มันพุ่งทะย�นฝ่�ต้นไม้พวกนั้นก็ได้กลิ่นนั่นด้วยเข�มองผ่�นดวงต�ของ
พวกมันและเหลือบเห็นตัวเองอยู่ข้�งหน้�ด้วยขณะที่วิ่งไปลมห�ยใจอุ่นๆกรุ่น
ควันข�วลอยออกม�จ�กข�กรรไกรย�วสีเท�ของฝูงน้ำ�แข็งจับตัวอยู่ระหว่�ง
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อุ้งตีนแข็งโป๊กดั่งก้อนหินแต่ตอนนี้ก�รล่�กำ�ลังเข้มข้นเหยื่ออยู่ข้�งหน้�นี่แล้ว
เนื้อนักถอดจิตคิดอ�ห�ร

มนุษย์ที่อยู่ลำ�พังน่ะไร้พิษสงแม้จะมีร่�งก�ยใหญ่โตแข็งแรงส�ยต�เฉียบคม
แต่หูพวกนั้นกลับตึงและจมูกก็ไม่รับรู้กลิ่นกว�งกับกว�งเอลก์และแม้กระทั่ง
กระต่�ยป่�ยังว่องไวเสียกว่�ส่วนหมีและหมูป่�ก็ต่อสู้ได้ดุดันกว่�ทว่�มนุษย์ที่
อยู่เป็นกลุ่มน่ะอันตร�ยเมื่อพวกหม�ป่�เข้�ไปใกล้เหยื่อนักถอดจิตก็ได้ยินเสียง
ลูกอ่อนกำ�ลังร้องไห้จ้�เสียงกองหิมะที่ตกลงม�เมื่อคืนก่อนแตกเปรี๊ยะอยู่ใต้อุ้ง
ตีนเงอะๆงะๆของมนุษย์ได้ยินเสียงแกรกๆของแผ่นหนังแข็งกับเขี้ยวเล็บ
ย�วสีเท�ที่พวกมนุษย์ถืออยู่

ด�บเสียงในก�ยเข�กระซิบหอก

ฟันน้ำ�แข็งงอกออกม�จ�กต้นไม้และกำ�ลังแยกเขี้ยวลงม�จ�กกิ่งไม้สีน้ำ�ต�ล
แห้งโกร๋นไอ้ต�เดียวตะลุยฝ่�พุ่มไม้ตะกุยหิมะพุ่งกระจ�ยขึ้นม�เพื่อนร่วมฝูง
ต�มติดไปด้วยทั้งปีนเนินเข�ไต่ลงท�งล�ดเลยถัดไปจนกระทั่งผืนป่�แหวก
ออกตรงหน้�และพวกมนุษย์ก็อยู่ตรงนั้นหนึ่งในนั้นเป็นตัวเมียห่อผ้�ขนสัตว์ที่
น�งกอดไว้แน่นคือลูกอ่อนเก็บน�งไว้ท้�ยสุดเสียงนั่นกระซิบตัวผู้สิอันตร�ย
พวกนั้นกำ�ลังร้องคำ�ร�มใส่กันอย่�งที่มนุษย์ชอบทำ�แต่นักถอดจิตได้กลิ่นคว�ม
หว�ดกลัวของพวกมันอยู่ร�ยหนึ่งในนั้นมีเขี้ยวไม้สูงเท่�ตัวเข�เหวี่ยงมันแต่
มือนั้นสั่นระริกและเขี้ยวไม้ก็กระเด็นลอยสูงขึ้นไป

แล้วฝูงหม�ป่�ก็เข้�รุม

พี่ช�ยต�เดียวของมันพุ่งชนเจ้�คนเหวี่ยงเขี้ยวไม้ล้มหง�ยลงไปในกองหิมะ
แล้วฉีกคอหอยขณะที่เข�ต่อสู้ดิ้นรนเจ้�น้องส�วแอบผลุบไปอยู่ด้�นหลังตัวผู้
อีกร�ยและโจมตีเข้�ใส่จ�กข้�งหลังมันจึงเหลือตัวเมียและลูกอ่อนให้จัดก�ร

น�งเองก็มีเขี้ยวเช่นกันอันเล็กๆทำ�จ�กกระดูกแต่น�งทำ�มันหลุดมือเมื่อ
ข�กรรไกรของนักถอดจิตงับขยุ้มข�ขณะที่ล้มลงน�งก็เอ�แขนทั้งสองข้�งโอบ
กอดลูกอ่อนที่กำ�ลังร้องไห้ลั่นใต้ขนเฟอร์ห่มก�ยของน�งตัวเมียนี้มีแต่หนังหุ้ม
กระดูกแต่เต้�ของน�งมีน้ำ�นมอยู่เต็มปรี่ส่วนเนื้ออันหอมหว�นที่สุดอยู่บนตัว
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ลูกอ่อนเจ้�หม�ป่�เก็บชิ้นส่วนเลิศเลอที่สุดให้พี่ช�ยขณะที่ฝูงหม�ป่�เติมท้อง
ตัวเองให้อิ่มหิมะที่จับตัวแข็งอยู่รอบๆซ�กศพก็แปรเปลี่ยนเป็นสีชมพูและ
แดง

ไกลออกไปหล�ยโยชน์ในกระท่อมที่มีห้องเดียวทำ�จ�กโคลนกับฟ�งพื้นห้อง
เป็นดินอัดแข็งหลังค�มุงใบไม้แห้งมีปล่องควันหนึ่งปล่องว�เรเมียร์กำ�ลังตัว
สั่นสะท้�นไอโขลกๆพล�งเลียริมฝีป�กดวงต�แดงก่ำ�ริมฝีป�กแห้งแตกลำ�
คอแห้งผ�กเป็นผงทว่�ขณะที่ท้องบวมเป่งกำ�ลังร้องห�อ�ห�รหล่อเลี้ยงป�ก
ของเข�กลับชุ่มไปด้วยรสเลือดและไขมันเนื้อท�รกเข�คิดและนึกถึงบัมพ์ขึ้นม�
เนื้อมนุษย์นี่เข�ตกต่ำ�ถึงขั้นหิวกระห�ยอย�กกินเนื้อมนุษย์แล้วเชียวหรือเข�
แทบจะได้ยินแฮกกอนตะคอกใส่เข�เลย“มนุษย์อ�จกินเนื้อสัตว์ป่�และสัตว์ป่�
ก็อ�จกินเนื้อมนุษย์แต่มนุษย์ที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันน่ะน่�ขยะแขยง”

น่�ขยะแขยงนั่นเป็นคำ�โปรดของแฮกกอนเสมอน่�ขยะแขยงน่�ขยะแขยง
น่�ขยะแขยงก�รกินเนื้อมนุษย์เป็นเรื่องน่�ขยะแขยงก�รสมสู่กับหม�ป่�ใน
คร�บหม�ป่�เป็นเรื่องน่�ขยะแขยงและก�รยึดร่�งมนุษย์คนอื่นก็ถือเป็นเรื่อง
น่�ขยะแขยงที่สุดในบรรด�เรื่องทั้งมวลแฮกกอนน่ะอ่อนแอหว�ดกลัวพลัง
ของตัวเองมันร้องไห้ครวญคร�งจนต�ยไปต�มลำ�พังขณะที่ข้�ฉีกกระช�ก
พร�กชีวิตที่สองของมันไปว�เรเมียร์สว�ป�มหัวใจของมันเองเลยมันสอนอะไร
ข้�ม�กม�ยหล�ยอย่�งและสิ่งสุดท้�ยที่ข้�เรียนรู้จ�กมันก็คือรสช�ติของเนื้อ
มนุษย์

แต่นั่นก็เป็นไปในคร�บของหม�ป่�เข�ไม่เคยกินเนื้อมนุษย์ด้วยฟันมนุษย์
เลยแต่เข�จะไม่หวงห้�มเพื่อนร่วมฝูงมิให้กินอ�ห�รอันโอชะดอกพวกหม�ป่�
อดอย�กเจียนต�ยพอๆกับเข�ทั้งผอมซูบหน�วเหน็บและหิวโหยส่วนพวก
เหยื่อ...ช�ยสองหญิงหนึ่งกับท�รกในอ้อมแขนกำ�ลังหนีจ�กคว�มปร�ชัยม�
สู่คว�มต�ยถึงยังไงเดี๋ยวพวกนั้นก็ต้องต�ยอยู่แล้วไม่จ�กคว�มหน�วเหน็บก็
คว�มอดอย�กแบบนี้น่ะดีกว่�รวดเร็วกว่�ข้�เมตต�แล้ว

“เมตต�”เข�พูดออกม�ดังๆลำ�คอแห้งแสบทว่�ก็รู้สึกดีที่ได้ยินเสียงมนุษย์
อีกครั้งแม้จะเป็นเสียงตัวเองก็ต�มอ�ก�ศส่งกลิ่นเชื้อร�และคว�มเปียกชื้นพื้น
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ดินเย็นแข็งและกองไฟก็ส่งควันออกม�ม�กกว่�คว�มร้อนเข�ขยับเข้�ไปใกล้
เปลวไฟเท่�ที่จะกล้�พอตัวสั่นเท�สลับกับไอโขลกๆสีข้�งตรงที่แผลฉีกกำ�ลัง
ปวดตุบๆเลือดชุ่มก�งเกงลงไปถึงเข่�และแห้งแข็งเกรอะกรังเป็นสีน้ำ�ต�ล

ทิสเซิลเตือนเข�ไว้ว่�นั่นอ�จเกิดขึ้น“ข้�เย็บแผลให้อย่�งดีที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้
แล้ว”น�งบอก“แต่เจ้�ต้องพักให้แผลสม�นไม่งั้นเนื้อก็จะฉีกอีก”

ทิสเซิลเป็นสห�ยร่วมท�งร�ยสุดท้�ยของเข�น�งเป็นเมียหอกหนังเหนียว
เยี่ยงร�กไม้แก่ใบหน้�เต็มไปด้วยหูดกร้�นลมเหี่ยวยับย่นส่วนร�ยอื่นๆทิ้ง
พวกเข�ไประหว่�งท�งพวกนั้นห�ยไปทีละร�ยๆโดยรั้งท้�ยอยู่หรือไม่ก็รุดไป
ข้�งหน้�เพื่อห�ท�งกลับหมู่บ้�นเก่�ของตนหรือไม่ก็แม่น้ำ�น้ำ�นมหรือหมู่บ้�น
ฮ�ร์ตโฮมหรือไม่ก็ไปต�ยเพียงลำ�พังในป่�ว�เรเมียร์ไม่รู้และก็ไม่สนข้�น่�จะ
ยึดร่�งพวกมันสักร�ยซะตอนที่ยังมีโอก�สหนึ่งในไอ้แฝดไม่ก็ช�ยตัวโตมีแผล
เป็นบนหน้�หรือไม่ก็ไอ้หนุ่มหัวแดงนั่นแต่ตอนนั้นเข�กำ�ลังหว�ดกลัวหนึ่งใน
พวกนั้นอ�จตระหนักได้ว่�กำ�ลังเกิดอะไรขึ้นแล้วหันม�ทำ�ร้�ยปลิดชีพเข�แถม
คำ�พูดของแฮกกอนก็ต�มหลอกหลอนเข�โอก�สจึงหลุดลอยไป

หลังจ�กก�รสู้รบนั่นมีพวกเข�หล�ยพันร�ยที่กระเสือกกระสนเข้�ป่�ม�
ในสภ�พหิวโหยและหว�ดกลัวเพื่อหนีจ�กก�รสังห�รหมู่ที่เกิดกับตัวณผ�
กำ�แพงบ้�งก็พูดถึงก�รกลับถิ่นฐ�นที่ทอดทิ้งม�บ้�งก็พูดถึงก�รเตรียมบุกโจมตี
ประตูเป็นครั้งที่สองแต่ส่วนใหญ่กลับสับสนหลงท�งคิดไม่ออกว่�จะไปแห่งหน
ใดหรือทำ�อะไรพวกนั้นหนีเอ�ชีวิตรอดจ�กพวกอีก�ผ้�คลุมไหล่ดำ�และอัศวิน
ในชุดเกร�ะเหล็กสีเท�ม�ได้แต่ศัตรูที่ดึงดันกว่�นั้นกำ�ลังย่องต�มม�อยู่ในตอน
นี้มีซ�กศพเพิ่มม�กขึ้นทุกวันต�มร�ยท�งบ้�งก็ต�ยด้วยคว�มหิวโหยบ้�งก็
เพร�ะคว�มหน�วเหน็บบ้�งก็เพร�ะโรคภัยส่วนร�ยอื่นๆก็ถูกสังห�รด้วย
ฝีมือของคนที่เคยเป็นพี่น้องร่วมรบย�มเมื่อเดินทัพลงใต้ไปกับม�นซ์เรย์เดอร์
พระร�ช�นอกผ�กำ�แพง

ม�นซ์สิ้นท่�แล้วผู้รอดชีวิตต่�งบอกข่�วแก่กันด้วยน้ำ�เสียงสิ้นหวังม�นซ์ถูก
จับตัวไปม�นซ์ต�ยแล้ว“ฮ�ร์ม�ต�ยแล้วม�นซ์ถูกจับส่วนพวกที่เหลือก็แจ้น
หนีทิ้งเร�ไป”ทิสเซิลอ้�งเช่นนั้นขณะที่เย็บแผลให้เข�“ทอร์มุนด์,ไอ้ขี้แย,ช�ย
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หกชีวิตพวกโจรที่กล้�ห�ญทั้งหมดนั่นตอนนี้พวกมันห�ยหัวไปไหนล่ะ”

น�งจำ�ข้�ไม่ได้ว�เรเมียร์ตระหนักได้ในตอนนั้นเองก็จะจำ�ได้ยังไงล่ะเมื่อไม่
มีพวกสัตว์ป่�อยู่ด้วยเข�ก็ไม่ได้ดูเหมือนช�ยผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยข้�คือว�เรเมียร์
หกชีวิตผู้กินดื่มกับม�นซ์เรย์เดอร์เข�ตั้งชื่อให้ตัวเองว่�ว�เรเมียร์เมื่ออ�ยุสิบ
ขวบชื่ออันเหม�ะเจ�ะสำ�หรับท่�นลอร์ดชื่ออันควรค่�แก่บทลำ�นำ�ชื่ออันยิ่ง
ใหญ่น่�เกรงข�มแต่เข�กลับวิ่งหนีพวกอีก�ร�วกับกระต่�ยตื่นตูมท่�นลอร์ด
ว�เรเมียร์ผู้น่�เกรงข�มกล�ยเป็นไอ้ขี้ขล�ดไปแล้วแต่เข�ทนไม่ได้ที่จะให้น�งรู้
เช่นนั้นเข�จึงบอกน�งเมียหอกว่�ตัวเองชื่อแฮกกอนหลังจ�กนั้นเข�ก็สงสัยว่�
ทำ�ไมชื่อนั่นจึงหลุดออกจ�กป�กในบรรด�ชื่อทั้งหมดที่เข�น่�จะเลือกใช้ข้�
กินหัวใจและดื่มเลือดของมันแต่มันก็ยังต�มหลอกหลอนข้�อยู่ดี

วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำ�ลังหลบหนีช�ยบนหลังม้�ได้ควบม้�สีข�วผอมซูบวิ่ง
ห้อทะลุผืนป่�ม�ตะโกนบอกว่�พวกเข�ทั้งหมดควรเดินท�งไปยังแม่น้ำ�น้ำ�นม
และบอกว่�ไอ้ขี้แยกำ�ลังรวบรวมนักรบเพื่อข้�มสะพ�นหัวกะโหลกไปยึดช�
โดว์ท�วเวอร์หล�ยร�ยต�มเข�ไปแต่ก็มีม�กร�ยกว่�นั้นที่ไม่ได้ต�มหลังจ�ก
นั้นก็มีนักรบหน้�ต�ถมึงทึงในชุดขนเฟอร์และอำ�พันเดินเตร่จ�กกองไฟหุงต้ม
กองหนึ่งไปยังอีกกองเพื่อยุให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดมุ่งหน้�ขึ้นเหนือไปหลบภัยใน
หุบเข�ของพวกเธนน์ว�เรเมียร์ไม่เคยได้รู้ว่�เหตุใดมันจึงคิดว่�ที่นั่นจะปลอดภัย
ในเมื่อพวกเธนน์เองนั่นละที่หนีออกม�จ�กสถ�นที่แห่งนั้นทว่�คนเป็นร้อยๆ
ก็ต�มมันไปคนอีกหล�ยร้อยจ�กไปกับน�งแม่มดป่�ซึ่งมีนิมิตขึ้นม�ว่�กองเรือ
หนึ่งกำ�ลังจะม�ขนพวกชนอิสระลงใต้“เร�ต้องไปห�ทะเล”แม่โมลร้องบอก
แล้วผู้ที่นับถือน�งก็หันเลี้ยวไปท�งตะวันออก

ว�เรเมียร์อ�จอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นไปแล้วถ้�เพียงแต่ร่�งก�ยจะแข็งแรงกว่�
นี้ทว่�ทะเลนั่นทั้งหมองหม่นเย็นเยียบและอยู่ไกลออกไปซึ่งเข�รู้ตัวว่�ไม่มี
ท�งมีชีวิตรอดจนได้เห็นมันดอกเข�ต�ยม�แล้วเก้�ครั้งและตอนนี้ก็กำ�ลังจะ
ต�ยหนนี้จะเป็นก�รต�ยที่แท้จริงผ้�คลุมไหล่หนังกระรอกเข�นึกขึ้นม�ได้มัน
เอ�มีดแทงข้�เพร�ะผ้�คลุมไหล่หนังกระรอก

เจ้�ของผ้�คลุมไหล่น่ะต�ยไปแล้วศีรษะด้�นหลังของน�งถูกบดบี้แหลกเละ
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เป็นก้อนนุ่มๆสีแดงแทรกด้วยเศษกระดูกเป็นหย่อมๆแต่ผ้�คลุมไหล่ของ
น�งดูอุ่นหน�ดีตอนนั้นหิมะกำ�ลังตกลงม�ว�เรเมียร์ทำ�ผ้�คลุมไหล่ตัวเองห�ย
ไปที่ผ�กำ�แพงหนังสัตว์ปูนอนชุดชั้นในผ้�ขนสัตว์รองเท้�บู๊ตหนังแกะถุงมือ
บุขนเฟอร์เหล้�น้ำ�ผึ้งสำ�รองและอ�ห�รที่กักตุนไว้กระจุกผมที่เข�เก็บม�จ�ก
สตรีที่นอนด้วยแม้แต่ห่วงแขนทองคำ�ที่ม�นซ์ให้ทั้งหมดล้วนสูญห�ยและถูก
ทิ้งไว้เบื้องหลังข้�ถูกเผ�แล้วก็ต�ยแล้วก็วิ่งหนีกึ่งบ้�ด้วยคว�มเจ็บปวดและ
หว�ดกลัวคว�มทรงจำ�นั้นยังคงทำ�ให้เข�อับอ�ยแต่ก็ไม่ใช่เข�คนเดียวดอกคน
อื่นๆก็วิ่งหนีเหมือนกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆเลยเร�แพ้ศึกนั่นพวกอัศวิน
โผล่ม�สวมชุดเกร�ะเหล็กกล้�ไร้เทียมท�นและฆ่�ฟันทุกๆคนที่อยู่สู้ถ้�ไม่
หนีก็ต้องต�ย

ทว่�ก�รวิ่งหนีให้พ้นคว�มต�ยไม่ใช่เรื่องง่�ยดังนั้นเมื่อว�เรเมียร์พบศพสตรี
ในป่�เข�จึงคุกเข่�ลงปลดผ้�คลุมไหล่ของน�งโดยไม่เห็นเด็กช�ยคนนั้นเลยจน
กระทั่งแกพุ่งออกม�จ�กที่ซ่อนและแทงมีดเล่มย�วทำ�จ�กกระดูกลงไปที่สีข้�ง
และกระช�กผ้�คลุมไหล่ออกจ�กนิ้วที่กำ�มันแน่น“แม่ของแก”ทิสเซิลบอกเข�
ในภ�ยหลังเมื่อเด็กช�ยวิ่งหนีไปแล้ว“ผ้�คลุมไหล่ของแม่แกน่ะแล้วพอแก
เห็นเจ้�กำ�ลังปล้นน�ง...”

“น�งต�ยแล้ว”ว�เรเมียร์ว่�และเบ้หน้�เมื่อเข็มเย็บทำ�จ�กกระดูกแทงทะลุ
ผิวเนื้อ“ใครสักคนตีหัวน�งแบะอีก�สักตัว”

“ไม่ใช่อีก�พวกมนุษย์เท้�เข�ต่�งห�กข้�เห็นกับต�”เข็มเย็บของน�งดึง
แผลฉีกเหวอะที่สีข้�งของเข�ให้ปิดลง“พวกคนเถื่อนทั้งนั้นแล้วนี่มีใครเหลือ
อยู่จะทำ�ให้พวกมันเชื่องได้ล่ะ”ไม่มีเลยถ้�ม�นซ์ต�ยไปแล้วพวกชนอิสระก็
ชะต�ข�ดแน่พวกเธนน์พวกยักษ์พวกมนุษย์เท้�เข�พวกมนุษย์ถ้ำ�ที่ตะไบฟัน
ตัวเองจนแหลมแล้วยังพวกคนจ�กช�ยฝั่งตะวันตกพร้อมรถล�กทำ�จ�กกระดูก
นั่นอีก...พวกนั้นทั้งหมดก็จะชะต�ข�ดด้วยแม้แต่พวกอีก�พวกมันอ�จจะยังไม่
รู้ตัวแต่ไอ้พวกช�ติชั่วห่มดำ�นั่นก็จะมอดม้วยไปกับคนอื่นๆที่เหลือศัตรูกำ�ลัง
รุกคืบม�แล้ว

เสียงแหบห้�วของแฮกกอนดังสะท้อนก้องในหัวของเข�“เจ้�จะต�ยอีก
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หล�ยครั้งเจ้�หนูและทุกๆครั้งก็จะเจ็บปวดทรม�น...แต่เมื่อคว�มต�ยที่แท้
จริงม�เยือนเจ้�จะกลับม�มีชีวิตอีกครั้งชีวิตที่สองนั้นเรียบง่�ยและหอมหว�น
กว่�คนว่�กันอย่�งงั้น”

อีกไม่น�นว�เรเมียร์หกชีวิตก็จะได้รู้คว�มจริงในข้อนั้นแล้วเข�ได้กลิ่นคว�ม
ต�ยที่แท้จริงในควันไฟที่ลอยฉุนในอ�ก�ศรับรู้ถึงมันได้ในคว�มร้อนใต้นิ้วมือ
ย�มเมื่อเข�สอดมันลงไปใต้เสื้อผ้�เพื่อแตะแผลทว่�คว�มเย็นยะเยือกก็อยู่ใน
ก�ยเข�ด้วยเช่นกันลึกลงไปในกระดูกคร�วนี้เป็นคว�มหน�วเย็นนั่นละที่จะ
สังห�รเข�

คว�มต�ยครั้งล่�สุดของเข�เป็นเพร�ะไฟข้�ถูกเผ�ในตอนแรกขณะกำ�ลัง
สับสนเข�นึกว่�พลธนูสักร�ยบนผ�กำ�แพงยิงธนูไฟใส่...แต่ไฟนั่นม�จ�กภ�ยใน
ก�ยมันแผดเผ�เข�แล้วยังคว�มเจ็บปวดนั่นอีก...

ว�เรเมียร์ต�ยไปแล้วเก้�ครั้งก่อนหน้�นั้นครั้งหนึ่งเข�เคยต�ยจ�กก�รถูก
หอกแทงอีกครั้งจ�กเขี้ยวหมีที่ฝังลงในลำ�คอและอีกครั้งท่�มกล�งกองเลือด
ขณะที่เข�นำ�ลูกที่ต�ยในครรภ์ออกม�เข�ต�ยเป็นครั้งแรกตอนอ�ยุแค่หกขวบ
เมื่อขว�นของบิด�ฟ�ดเจ�ะทะลุกะโหลกทว่�แม้แต่นั่นก็ยังไม่ทรม�นแสน
ส�หัสเท่�เปลวไฟในช่องท้องซึ่งล�มเลียไปต�มปีกและกลืนกินเข�เมื่อเข�
พย�ย�มจะตีปีกบินหนีคว�มตระหนกตกใจก็พัดให้เปลวไฟโหมกระพือลุกไหม้
ร้อนแรงขึ้นอีกชั่วขณะหนึ่งนั้นเข�กำ�ลังพุ่งทะย�นขึ้นไปเหนือผ�กำ�แพงดวงต�
อินทรีมองสังเกตคว�มเคลื่อนไหวของคนที่อยู่เบื้องล่�งแล้วจ�กนั้นเปลวเพลิง
ก็แปรเปลี่ยนให้หัวใจของเข�กล�ยเป็นเถ้�ถ่�นไหม้เกรียมและส่งให้ดวงจิตของ
เข�ร้องโหยหวนกลับม�อยู่ในเนื้อหนังของตนเองเข�เป็นบ้�ไปชั่วครู่หนึ่งแม้
แค่คว�มทรงจำ�นั้นก็เพียงพอจะทำ�ให้เข�สะดุ้งตัวสั่นเท�ขึ้นม�แล้ว

ตอนนั้นเองที่เข�สังเกตเห็นว่�กองไฟดับลงแล้ว

มีเพียงท่อนไม้ไหม้เกรียมสีดำ�เท�กองยุ่งเหยิงเหลืออยู่รวมถึงถ่�นสองส�ม
ก้อนที่ยังลุกเรืองอยู่ในขี้เถ้�ยังมีควันอยู่ก็แค่ต้องใส่ฟืนเพิ่มว�เรเมียร์กัดฟัน
กรอดต่อสู้กับคว�มเจ็บปวดขณะคล�นไปยังกองกิ่งไม้หักๆซึ่งทิสเซิลเก็บ
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รวบรวมเอ�ไว้ก่อนที่น�งจะออกไปล่�สัตว์เข�โยนกิ่งไม้สองส�มกิ่งลงไปบนขี้
เถ้�“ติดสิ”เข�เอ่ยเสียงแหบ“ไหม้สิ”เข�เป่�ลมใส่เถ้�ถ่�นและสวดภ�วน�ไร้
ถ้อยคำ�ในใจต่อทวยเทพไร้น�มแห่งพงไพรเนินเข�และทุ่งหญ้�

ทวยเทพไม่ตอบสนองอันใดหลังจ�กผ่�นไปสักพักควันไฟก็หยุดลอยขึ้นม�
ด้วยเช่นกันกระท่อมเล็กๆเริ่มเย็นลงกว่�เดิมแล้วว�เรเมียร์ไม่มีหินเหล็กไฟขี้
ไต้หรือเศษไม้แห้งๆเข�ไม่มีท�งจุดไฟให้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งได้เลยด้วยตัวเอง
น่ะไม่มีท�ง“ทิสเซิล”เข�ร้องเรียกเสียงของเข�แหบแห้งและแฝงไปด้วยคว�ม
เจ็บปวด“ทิสเซิล!”

น�งมีค�งยื่นแหลมจมูกแบนแก้มข้�งหนึ่งมีไฝซึ่งมีขนสีดำ�สี่เส้นงอกออก
ม�ใบหน้�อัปลักษณ์และหย�บกระด้�งแต่เข�ก็รู้ว่�ตัวเองจะยอมแทบทุก
อย่�งเพื่อให้ได้เหลือบเห็นใบหน้�นั้นที่ประตูกระท่อมข้�น่�จะยึดร่�งน�งม�ซะ
ก่อนที่น�งจะจ�กไปน�งไปน�นแค่ไหนแล้วหนอสองวันหรือส�มว�เรเมียร์
ไม่แน่ใจภ�ยในกระท่อมนั้นมืดมิดและเข�ก็หลับๆตื่นๆม�ตลอดไม่เคยรู้
แน่แท้เลยจริงๆว่�ด้�นนอกเป็นกล�งวันหรือกล�งคืน“รอนี่”น�งบอก“ข้�
จะกลับม�พร้อมอ�ห�ร”ดังนั้นเข�จึงรออยู่เยี่ยงไอ้ทึ่มและฝันถึงแฮกกอนกับ
บัมพ์และคว�มผิดทั้งหล�ยทั้งปวงที่เข�ทำ�ม�ตลอดชีวิตอันย�วน�นทว่�วันคืน
ได้เคลื่อนคล้อยไปแต่ทิสเซิลก็ยังไม่กลับน�งจะไม่กลับม�อีกแล้วว�เรเมียร์
สงสัยว่�เข�ได้เผยไต๋ออกม�หรือเปล่�แค่มองดูเข�แล้วน�งบอกได้หรือไม่ว่�เข�
กำ�ลังคิดอะไรอยู่หรือว่�เข�เพ้ออะไรออกม�ตอนกำ�ลังหลับฝันเพร�ะพิษไข้กัน

น่�ขยะแขยงเข�ได้ยินแฮกกอนพูดขึ้นร�วกับว่�เข�อยู่ณที่นี่ในห้องนี้เลย
“น�งก็แค่เมียหอกอัปลักษณ์คนหนึ่ง”ว�เรเมียร์บอกเข�“ข้�เป็นช�ยผู้ยิ่งใหญ่
ข้�คือว�เรเมียร์นักถอดจิตนักสลับร่�งไม่ถูกต้องเลยที่น�งจะอยู่รอดส่วนข้�
จะต้องต�ย”ไม่มีใครตอบกลับไม่มีใครอยู่ณที่นั่นทิสเซิลจ�กไปแล้วน�ง
ทอดทิ้งเข�เหมือนกับคนอื่นๆทั้งหมด

แม่ของเข�เองก็ทอดทิ้งเข�เช่นกันแม่ร้องไห้ให้บัมพ์แต่ไม่เคยร้องไห้ให้ข้�
เช้�วันที่พ่อดึงกระช�กเข�ลงจ�กเตียงและนำ�ตัวเข�ไปส่งให้แฮกกอนแม่ไม่ยอม
มองเข�เลยด้วยซ้ำ�เข�กรีดร้องถีบเตะขณะถูกล�กเข้�ป่�จนกระทั่งพ่อตบหน้�
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เข�เข้�ให้และบอกให้หุบป�ก“เจ้�ต้องไปอยู่กับพวกเดียวกัน”พ่อพูดแค่นั้น
เมื่อโยนร่�งเข�ลงไปอยู่แทบเท้�แฮกกอน

พ่อพูดไม่ผิดดอกว�เรเมียร์คิดขณะที่ตัวสั่นสะท้�นขึ้นม�แฮกกอนสอนอะไร
ข้�ม�กม�ยหล�ยอย่�งมันสอนข้�ให้ล่�สัตว์จับปล�สอนวิธีแล่ซ�กสัตว์ถอด
กระดูกปล�วิธีเดินป่�ไม่ให้หลงมันยังสอนวิถีของนักถอดจิตและคว�มลับของ
นักสลับร่�งแม้ว่�พรสวรรค์ของข้�จะทรงพลังกว่�มัน

หล�ยปีหลังจ�กนั้นเข�ได้พย�ย�มต�มห�พ่อแม่เพื่อบอกว่�ลัมพ์ของพวก
เข�ได้กล�ยเป็นว�เรเมียร์หกชีวิตผู้ยิ่งใหญ่แล้วแต่ทั้งสองได้เสียชีวิตและถูกเผ�
ศพไปแล้วกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้และลำ�ธ�รของก้อนหินและผืนดินสู่
ผงธุลีและขี้เถ้�นั่นคือสิ่งที่พวกแม่มดป่�บอกแม่ของเข�ในวันที่บัมพ์ต�ยลัมพ์
ไม่อย�กกล�ยเป็นก้อนดินเด็กช�ยใฝ่ฝันถึงวันที่พวกกวีจะขับข�นถึงวีรกรรม
ของเข�และพวกส�วสวยจะจุมพิตเข�เมื่อโตขึ้นข้�จะเป็นพระร�ช�นอกผ�
กำ�แพงลัมพ์สัญญ�กับตัวเองเข�ไม่เคยได้เป็นแต่ก็ใกล้เคียงว�เรเมียร์หกชีวิต
คือชื่อที่คนหว�ดกลัวเข�ขี่หลังหมีหิมะสูงสิบส�มฟุตไปทำ�ศึกเลี้ยงหม�ป่�ส�ม
ตัวกับแมวเง�เป็นขี้ข้�และนั่งท�งขว�มือของม�นซ์เรย์เดอร์ม�นซ์เองนั่น
แหละที่พ�ข้�ม�ที่นี่ข้�ไม่น่�ฟังมันเลยข้�น่�จะเข้�ไปสิงร่�งหมีของข้�แล้วฉีก
ร่�งมันเป็นชิ้นๆซะ

ก่อนเจอกับม�นซ์ว�เรเมียร์หกชีวิตก็เป็นคล้�ยท่�นลอร์ดอยู่กล�ยๆเข�
อยู่ลำ�พังในบ้�นทำ�จ�กไม้ซุงโคลนและมอสส์ซึ่งเคยเป็นของแฮกกอนม�ก่อน
และมีสัตว์ป่�คอยรับใช้หมู่บ้�นนับโหลจะแสดงคว�มค�รวะเข�ด้วยขนมปัง
เกลือและน้ำ�แอ๊ปเปิ้ลหมักนำ�ผักผลไม้จ�กสวนของพวกตนม�ให้ส่วนเนื้อสัตว์
เข�เป็นคนห�เองเมื่อใดก็ต�มที่เข�ปร�รถน�สตรีสักร�ยเข�ก็จะส่งแมวเง�ไป
ย่องต�มน�งแล้วส�วร�ยใดก็ต�มที่เข�หม�ยต�ก็จะต�มกลับม�ที่เตียงของเข�
อย่�งว่�ง่�ยบ้�งก็ม�พร้อมน้ำ�ต�ใช่แต่ก็ม�อยู่ดีว�เรเมียร์มอบเมล็ดพันธุ์ของ
ตนให้พวกน�งเอ�ปอยผมของพวกน�งเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วส่งพวกน�งกลับ
ไปบ�งครั้งบ�งคร�ววีรบุรุษประจำ�หมู่บ้�นบ�งคนก็จะโผล่ม�พร้อมหอกในมือ
เพื่อสังห�รสัตว์ร้�ยและช่วยชีวิตน้องส�วคนรักหรือลูกส�วของตนเข�สังห�ร
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คนพวกนั้นแต่ไม่เคยทำ�ร้�ยผู้หญิงบ�งร�ยเข�ก็มอบลูกใส่ในครรภ์ให้ด้วยซ้ำ�
ตัวเล็กจิ๋วกระจ้อยร่อยเหมือนลัมพ์แต่ไม่มีสักร�ยที่มีพรสวรรค์ติดตัว

คว�มหว�ดกลัวผลักดันให้เข�ลุกขึ้นม�ยืนโซเซว�เรเมียร์เอ�มือกดสีข้�งเพื่อ
ห้�มเลือดที่ซึมออกจ�กบ�ดแผลพล�งถล�ไปที่ประตูเลิกหนังสัตว์รุงรังที่ห้อย
คลุมปิดอยู่ออกและเผชิญหน้�กับกำ�แพงสีข�วหิมะไม่น่�แปลกใจเลยที่ข้�งใน
มืดมิดกรุ่นควันขึ้นม�ขน�ดนี้หิมะที่กำ�ลังตกฝังกลบกระท่อมแล้ว

เมื่อว�เรเมียร์ดันกำ�แพงนั่นหิมะซึ่งยังคงเปียกนุ่มก็แตกถล่มเปิดท�งให้ย�ม
ร�ตรีณด้�นนอกเป็นสีข�วเหมือนคว�มต�ยก้อนเมฆบ�งๆสีซีดเผือดกำ�ลัง
พะเน้�พะนอดวงจันทร์สีเงินขณะที่ด�ร�นับพันมองดูอยู่อย่�งเยือกเย็นเข�
มองเห็นรูปร่�งโหนกนูนของกระท่อมหลังอื่นๆใต้กองหิมะเลยถัดจ�กพวก
มันไปคือเง�จ�งๆของต้นเวียร์วู้ดที่ถูกหุ้มเกร�ะด้วยน้ำ�แข็งเนินเข�ท�งใต้และ
ตะวันตกเป็นผืนป่�รกร้�งสีข�วขน�ดใหญ่ซึ่งไม่มีสิ่งใดขยับเขยื้อนยกเว้นก็แต่
หิมะปลิวว่อน“ทิสเซิล”ว�เรเมียร์ร้องเรียกเสียงแผ่วหวิวขณะสงสัยว่�น�งไป
ได้ไกลถึงไหนกัน“นังทิสเซิลนี่เจ้�อยู่ไหนน่ะ”

ไกลออกไปหม�ป่�ตัวหนึ่งร้องหอนขึ้นม�

คว�มเย็นสะท้�นแล่นไปทั่วร่�งว�เรเมียร์เข�จดจำ�เสียงหอนนั้นได้ดีพอๆ
กับที่ครั้งหนึ่งลัมพ์เคยจำ�เสียงม�รด�ของตนเองได้ไอ้ต�เดียวมันแก่ที่สุดใน
บรรด�หม�ป่�ส�มตัวของเข�ตัวใหญ่ที่สุดและดุดันที่สุดด้วยไอ้จอมย่องตัว
เพรียวกว่�ว่องไวกว่�หนุ่มกว่�ส่วนจอมเจ้�เล่ห์เหลี่ยมจัดกว่�ใครเพื่อนแต่
ทั้งสองก็กลัวไอ้ต�เดียวจนหงอเจ้�หม�ป่�แก่นั่นไม่เกรงกลัวสิ่งใดดุร้�ยและป่�
เถื่อน

ว�เรเมียร์สูญเสียก�รควบคุมสัตว์ป่�ตัวอื่นๆไปขณะเจ็บปวดทุรนทุร�ยใน
คว�มต�ยของนกอินทรีแมวเง�ของเข�วิ่งแน่บเข้�ป่�ขณะที่หมีหิมะก�งกรง
เล็บตะปบคนที่อยู่รอบตัวมันฉีกร่�งช�ยสี่คนเป็นชิ้นๆก่อนที่จะสิ้นท่�ลงด้วย
คมหอกมันคงจะสังห�รว�เรเมียร์แล้วห�กเข�เข้�ไปอยู่ในระยะเอื้อมของมัน
หมีนั่นเกลียดชังเข�มันบันด�ลโทสะทุกครั้งที่เข�เข้�ไปสิงก�ยหรือขี่หลังของ
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มัน

แต่พวกหม�ป่�ของเข�นี่สิ...

พี่น้องของข้�พรรคพวกของข้�เข�นอนหลับกับพวกหม�ป่�ในค่ำ�คืนอัน
หน�วเหน็บหล�ยต่อหล�ยคืนร่�งมีขนรุงรังของพวกมันกองทับรอบตัวเข�เพื่อ
คอยช่วยรักษ�ร่�งก�ยเข�ให้อบอุ่นเมื่อข้�ต�ยลงพวกมันจะกินเนื้อหนังของข้�
เหลือทิ้งไว้แต่กระดูกเพื่อคอยต้อนรับน้ำ�แข็งละล�ยย�มฤดูใบไม้ผลิคว�มคิด
นั้นช่วยปลอบประโลมจิตใจได้อย่�งประหล�ดหม�ป่�ของเข�มักจะห�อ�ห�ร
ม�ให้บ่อยๆย�มที่พวกมันตะลอนร่อนเร่ไปเพร�ะฉะนั้นก็ดูเหม�ะสมดีแล้วที่
เข�จะกล�ยเป็นอ�ห�รให้พวกมันในท้�ยที่สุดเข�อ�จจะเริ่มใช้ชีวิตที่สองด้วย
ก�รฉีกทึ้งเนื้อหนังอุ่นๆไร้ชีวิตจ�กศพของตัวเองก็เป็นได้

สุนัขคือสัตว์ป่�ที่ผูกพันด้วยง่�ยที่สุดเพร�ะพวกมันอยู่ใกล้ชิดกับคนเสียจน
เกือบเป็นมนุษย์ไปแล้วก�รแทรกเข้�ไปในร่�งของสุนัขก็เหมือนกับก�รสวม
รองเท้�บู๊ตคู่เก่�ซึ่งหนังนุ่มลงจ�กก�รใช้ง�นเช่นเดียวกับที่รองเท้�บู๊ตถูกปรับ
รูปทรงให้เข้�กับเท้�สุนัขก็ถูกกำ�หนดรูปร่�งให้ยอมใส่ปลอกคอเช่นกันแม้
แต่ปลอกคอที่ต�มนุษย์มองไม่เห็นก็ต�มทว่�หม�ป่�นั้นย�กกว่�คนเร�อ�จ
ผูกมิตรกับหม�ป่�หรือแม้แต่ฝึกหม�ป่�ให้เชื่อฟังแต่ไม่มีมนุษย์ร�ยใดจะ
ทำ�ให้หม�ป่�เชื่องได้อย่�งแท้จริง“หม�ป่�กับสตรีมีคู่ครองหนึ่งเดียวไปชั่ว
ชีวิต”แฮกกอนพูดอยู่บ่อยๆ“ถ้�เจ้�ยึดร่�งของมันนั่นก็คือก�รสมรสหม�ป่�
ตัวนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้�นับจ�กวันนั้นเป็นต้นไปและเจ้�ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของมันด้วยเจ้�ทั้งสองจะแปรเปลี่ยนไป”

ส่วนสัตว์ป่�อื่นๆไม่ควรไปยุ่งด้วยเป็นดีที่สุดพร�นผู้นั้นประก�ศเสือนั้น
หยิ่งทะนงอำ�มหิตและพร้อมที่จะหันม�ทำ�ร้�ยเร�เสมอเอลก์กับกว�งเป็น
เหยื่อถ้�สิงร่�งพวกมันน�นเกินไปแม้แต่ช�ยที่ห้�วห�ญที่สุดก็จะกล�ยเป็นคน
ขี้ขล�ดไปได้หมีหมูป่�แบดเจอร์วีเซิล...แฮกกอนไม่เหลียวแลสัตว์ประเภทนั้น
“สัตว์บ�งอย่�งเร�ก็ไม่อย�กไปสิงร่�งมันหรอกเจ้�หนูเจ้�จะไม่ชอบใจคว�ม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจ้�แน่”เท่�ที่ฟังมันบอกเล่�นกน่ะเลวร้�ยที่สุด“มนุษย์
ไม่ได้เกิดม�เพื่อติดปีกบินใช้เวล�อยู่ในหมู่เมฆม�กเกินไปแล้วเจ้�ก็จะไม่อย�ก
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กลับลงม�อีกเลยข้�รู้จักนักสลับร่�งที่ลองสิงเหยี่ยวนกฮูกนกเรเวนม�แล้ว
ขน�ดอยู่ในร่�งของตัวเองพวกนั้นก็ยังนั่งเหม่อลอยจ้องมองขึ้นไปห�ท้องฟ้�
เวรตะไลนั่น”

แต่ใช่ว่�นักสลับร่�งทุกร�ยจะรู้สึกอย่�งเดียวกันครั้งหนึ่งเมื่อลัมพ์อ�ยุสิบ
ขวบแฮกกอนพ�เข�ไปที่ง�นรวมตัวคนประเภทนั้นพวกนักถอดจิตซึ่งเป็นพี่
น้องหม�ป่�มีจำ�นวนม�กที่สุดในกลุ่มคนพวกนั้นแต่เด็กช�ยพบว่�คนอื่นๆนั้น
แปลกประหล�ดและน่�ตื่นต�ตื่นใจกว่�บอร์ร็อกดูคล้�ยกับหมีของตัวเองเสีย
จนข�ดก็แค่เขี้ยวในป�กโอเรลมีนกอินทรีไบรอ�ร์มีแมวเง�(ทันทีที่ลัมพ์เห็น
ทั้งสองเข�ก็อย�กมีแมวเง�เป็นของตัวเองบ้�ง)แล้วยังกริเซลล�หญิงแพะ...

ทว่�ไม่มีร�ยใดในนั้นที่ทรงพลังเท่�ว�เรเมียร์หกชีวิตเลยไม่แม้แต่แฮกกอ
นซึ่งสูงใหญ่ดุดันและมีมือที่แข็งแกร่งเยี่ยงศิล�พร�นป่�สิ้นใจขณะร้องครวญ
คร�งหลังจ�กที่ว�เรเมียร์แย่งไอ้ขนเท�ม�โดยไล่เข�ออกไปเพื่อยึดร่�งสัตว์
ป่�นั่นเสียเองไม่มีชีวิตที่สองสำ�หรับแกหรอกต�เฒ่�ว�เรเมียร์ส�มชีวิตตอน
นั้นเข�เรียกตัวเองเช่นนั้นไอ้ขนเท�ทำ�ให้กล�ยเป็นสี่แต่หม�ป่�ชร�นั่นก็ไร้
เรี่ยวแรงแถมฟันก็ร่วงเกือบหมดป�กแล้วไม่น�นมันก็ต�ยต�มแฮกกอนไป

ว�เรเมียร์สิงร่�งสัตว์ป่�ชนิดใดก็ได้ต�มต้องก�รบังคับให้พวกมันทำ�ต�มใจ
ชอบยึดร่�งพวกมันม�เป็นของตัวเองไม่ว่�จะเป็นสุนัขหรือหม�ป่�หมีหรือ
แบดเจอร์...

ทิสเซิลเข�นึก

แฮกกอนจะบอกว่�นั่นเป็นเรื่องน่�ขยะแขยงเป็นบ�ปเลวทร�มที่สุดเหนือสิ่ง
อื่นใดแต่แฮกกอนต�ยไปแล้วถูกกลืนกินและถูกเผ�ไปเรียบร้อยม�นซ์เองก็
คงส�ปแช่งเข�ด้วยเช่นกันแต่ม�นซ์ถูกสังห�รหรือไม่ก็ถูกจับตัวไปแล้วจะไม่มี
ใครรู้เลยข้�จะกล�ยเป็นทิสเซิลน�งเมียหอกส่วนว�เรเมียร์หกชีวิตก็จะต�ยไป
พรสวรรค์ของเข�จะดับสิ้นลงพร้อมกับร่�งเข�ค�ดก�รณ์ไว้เช่นนั้นเข�จะสูญ
เสียพวกหม�ป่�และใช้วันเวล�ที่เหลือในคร�บของสตรีหน้�หูดผอมกะหร่อง...
แต่เข�ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อถ้�น�งกลับม�ถ้�ข้�ยังพอมีกำ�ลังจะยึดร่�งของน�งละก็
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คลื่นคว�มวิงเวียนซัดโถมเข้�ใส่ว�เรเมียร์เข�พบว่�ตัวเองล้มลงบนเข่�มือฝัง
อยู่ในกองหิมะเข�กอบมันขึ้นม�เต็มกำ�มือแล้วยัดใส่ป�กเอ�มันถูกับเคร�และ
ริมฝีป�กแห้งแตกจ�กนั้นก็ดูดน้ำ�ที่ซึมออกม�น้ำ�นั่นเย็นเสียจนแทบฝืนใจกลืน
ไม่ลงแล้วเข�ก็ตระหนักขึ้นม�อีกครั้งว่�ร่�งก�ยของตนร้อนผ่�วเพียงใด

หิมะละล�ยรังแต่จะทำ�ให้เข�หิวหนักกว่�เดิมท้องของเข�ต้องก�รอ�ห�รต่�ง
ห�กมิใช่น้ำ�หิมะหยุดตกลงแล้วแต่ลมกำ�ลังพัดแรงขึ้นทำ�ให้อ�ก�ศเต็มไปด้วย
เกล็ดน้ำ�แข็งซึ่งบ�ดเฉือนใบหน้�ขณะที่เข�ตะเกียกตะก�ยลุยกองหิมะไปแผลที่
สีข้�งเปิดและปิดลงอีกครั้งลมห�ยใจของเข�ก่อให้เกิดไอสีข�วข�ดห้วงเมื่อไป
ถึงต้นเวียร์วู้ดเข�พบกิ่งไม้หักตกลงม�ซึ่งย�วพอจะใช้เป็นไม้ค้ำ�ยันได้พอดีเข�
ทิ้งน้ำ�หนักตัวลงบนกิ่งไม้และเดินโซเซมุ่งหน้�สู่กระท่อมซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดบ�งที
ช�วบ้�นอ�จหลงลืมอะไรไว้บ้�งย�มหลบหนีไป...แอ๊ปเปิ้ลสักกระสอบเนื้อแห้ง
สักหน่อยอะไรก็ต�มแต่ที่จะประทังชีวิตเข�จนกว่�ทริสเซิลจะกลับม�

เข�เกือบไปถึงที่นั่นอยู่แล้วเมื่อไม้ค้ำ�ยันหักลงใต้น้ำ�หนักตัวแล้วข�เข�ก็ทรุด
ฮวบลง

ว�เรเมียร์บอกไม่ได้ว่�เข�นอนแผ่จมกองเลือดตัวเองซึ่งทำ�ให้หิมะกล�ยเป็น
สีแดงอยู่น�นแค่ไหนหิมะจะฝังกลบข้�นี่จะเป็นคว�มต�ยที่สุขสงบว่�กันว่�
คนเร�จะรู้สึกอุ่นก�ยเมื่อใกล้ถึงจุดจบอบอุ่นและง่วงงุนก�รได้สัมผัสถึงคว�ม
อบอุ่นอีกครั้งก็คงจะดีแต่เข�ก็รู้สึกเศร้�ขึ้นม�เมื่อคิดว่�จะไม่มีวันได้เห็นดิน
แดนเขียวขจีดินแดนอันอบอุ่นพ้นผ�กำ�แพงออกไปซึ่งม�นซ์เคยชอบขับลำ�นำ�
บรรย�ยถึง“โลกนอกผ�กำ�แพงไม่ใช่ที่สำ�หรับคนอย่�งเร�”แฮกกอนเคยพูด
ไว้“พวกชนอิสระเกรงกลัวนักสลับร่�งแต่ก็ให้เกียรติพวกเร�ที่ท�งใต้ของผ�
กำ�แพงพวกชอบคุกเข่�จะไล่ล่�เร�และเชือดเร�เหมือนหมู”

แกเตือนข้�ว�เรเมียร์นึกแต่ก็เป็นแกเองที่พ�ข้�ไปดูอีสต์วอตช์ตอนนั้นเข�
ไม่น่�อ�ยุเกินสิบขวบแฮกกอนเอ�อำ�พันร้อยเชือกจำ�นวนหนึ่งโหลและเลื่อน
มีหนังสัตว์กองสูงไปแลกกับถุงหนังใส่เหล้�องุ่นหกถุงเกลือหนึ่งก้อนและก�
ทองแดงหนึ่งใบอีสต์วอตช์เป็นสถ�นที่แลกเปลี่ยนสินค้�ที่ดีกว่�ค�สเซิลแบล็ก
ที่นั่นมีเรือแล่นม�ขนสินค้�ม�กม�ยม�จ�กดินแดนโพ้นทะเลในตำ�น�นพวกอี
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ก�รู้จักแฮกกอนในฐ�นะน�ยพร�นผู้เป็นมิตรกับหน่วยพิทักษ์ร�ตรีและยินดีฟัง
เข�บอกเล่�ข่�วคร�วของชีวิตที่อยู่พ้นผ�กำ�แพงออกไปบ�งคนก็รู้ว่�เข�เป็นนัก
สลับร่�งด้วยแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นณอีสต์วอตช์ริมทะเลนั่นเองที่เด็กช�ย
ที่เข�เป็นในตอนนั้นเริ่มใฝ่ฝันเป็นครั้งแรกถึงดินแดนอบอุ่นท�งใต้

ว�เรเมียร์สัมผัสได้ถึงเกล็ดหิมะที่ละล�ยบนหน้�ผ�กนี่ไม่แย่เท่�ถูกไฟคลอก
เลยข้�ขอหลับโดยไม่ตื่นขึ้นม�อีกเลยแล้วกันให้ข้�ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตที่สองเถอะ
พวกหม�ป่�ของเข�กำ�ลังใกล้เข้�ม�แล้วเข�รับรู้ถึงพวกมันได้เข�จะทิ้งร่�ง
ปวกเปียกนี่ไว้เบื้องหลังแล้วกล�ยเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันออกล่�เหยื่อย�ม
ร�ตรีและเห่�หอนใส่ดวงจันทร์นักถอดจิตจะกล�ยเป็นหม�ป่�อย่�งแท้จริงแต่
ตัวไหนดีล่ะ

ไม่ใช่จอมเจ้�เล่ห์แน่แฮกกอนคงจะบอกว่�นี่เป็นเรื่องน่�ขยะแขยงแต่ว�เร
เมียร์มักจะเข้�ไปสิงร่�งมันบ่อยๆย�มเมื่อมันถูกไอ้ต�เดียวขึ้นคร่อมแต่เข�ไม่
อย�กใช้ชีวิตใหม่ในฐ�นะหม�ป่�ตัวเมียนอกเสียจ�กว่�จะไม่มีท�งเลือกอื่นแล้ว
ไอ้จอมย่องน่�จะเหม�ะกับเข�ม�กกว่�ในเมื่อมันเป็นหม�ป่�หนุ่มตัวผู้...แต่ไอ้
ต�เดียวน่ะตัวใหญ่กว่�ดุร้�ยกว่�และก็เป็นไอ้ต�เดียวนั่นละที่สมสู่กับจอมเจ้�
เล่ห์เมื่อใดก็ต�มที่น�งตัวเมียติดสัดขึ้นม�

“ว่�กันว่�เร�จะหลงลืม”แฮกกอนเคยบอกเข�สองส�มสัปด�ห์ก่อนที่มันจะ
สิ้นชีพลง“เมื่อเนื้อหนังของมนุษย์ดับสิ้นวิญญ�ณของเข�จะอยู่ต่อไปในก�ย
ของสัตว์แต่คว�มทรงจำ�จะเลือนห�ยไปทุกวันๆแล้วสัตว์ก็จะมีคว�มเป็นนัก
ถอดจิตลดน้อยลงทีละนิดและมีคว�มเป็นหม�ป่�เพิ่มขึ้นทีละหน่อยจนกระทั่ง
ไม่เหลือคร�บของมนุษย์อยู่เลยมีก็แต่สัตว์ป่�เท่�นั้นที่คงอยู่”

ว�เรเมียร์รู้คว�มจริงในข้อนั้นดีเมื่อเข�ยึดร่�งนกอินทรีที่เคยเป็นของโอเรล
เข�ก็สัมผัสได้ว่�นักสลับร่�งอีกร�ยรู้สึกเกรี้ยวกร�ดที่เข�ม�แฝงก�ยอยู่โอเรล
ถูกจอนสโนว์อีก�ทรยศสังห�รและคว�มเกลียดชังที่เจ้�นั่นมีต่อคนที่ฆ่�มัน
ก็รุนแรงเสียจนว�เรเมียร์รู้สึกเกลียดชังไอ้สัตว์ป่�ในคร�บเด็กหนุ่มนั่นด้วยเข�
รู้ว่�สโนว์เป็นอะไรทันทีที่เห็นหม�ป่�โลกันตร์สีข�วตัวเขื่องเดินย่องม�เงียบๆ
ข้�งก�ยเด็กหนุ่มนักสลับร่�งมองพวกเดียวกันเองออกเสมอม�นซ์น่�จะยอม
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ให้ข้�ยึดร่�งหม�ป่�โลกันตร์นั่นซะนั่นจะเป็นชีวิตที่สองที่คู่ควรแก่พระร�ช�ที
เดียวเข�ไม่สงสัยเลยว่�ตัวเองจะทำ�ได้สำ�เร็จพรสวรรค์ในตัวสโนว์ทรงพลังก็
จริงแต่เด็กนั่นไม่ได้รับก�รอบรมฝึกฝนและยังคงต่อสู้ฝืนธรรมช�ติของตัวเอง
ทั้งๆที่ควรจะอ้�แขนรับไว้ม�กกว่�

ว�เรเมียร์มองเห็นดวงต�สีแดงของต้นเวียร์วู้ดมองจ้องลงม�ห�เข�จ�กลำ�ต้น
สีข�วทวยเทพกำ�ลังตัดสินข้�เข�ตัวสั่นยะเยือกไปทั้งร่�งเข�เคยทำ�เรื่องชั่วช้�
เลวทร�มไว้ทั้งลักทรัพย์ฆ่�คนข่มขืนเข�สว�ป�มเนื้อมนุษย์ดื่มเลียเลือดจ�ก
ช�ยที่กำ�ลังต�ยขณะที่มันทะลักไหลเป็นสีแดงอุ่นๆออกจ�กลำ�คอฉีกข�ดเข�
เคยแอบย่องต�มศัตรูเข้�ไปในป่�และจู่โจมพวกนั้นตอนกำ�ลังหลับใช้กรงเล็บ
ควักตับไตไส้พุงออกม�จ�กช่องท้องและสะบัดมันกระจ�ยไปบนผืนดินแฉะ
โคลนเนื้อพวกนั้นช่�งให้รสอันหอมหว�นเสียนี่กระไร“นั่นเป็นฝีมือของสัตว์ป่�
ไม่ใช่ของข้�สักหน่อย”เข�เอ่ยด้วยเสียงกระซิบแหบแห้ง“นั่นคือของขวัญที่
พวกท่�นมอบให้ข้�เอง”

ทวยเทพมิได้ตอบลมห�ยใจของเข�ลอยเป็นไอจ�งๆอยู่ในอ�ก�ศเข�
สัมผัสได้ถึงน้ำ�แข็งที่กำ�ลังจับตัวอยู่บนเคร�ว�เรเมียร์หกชีวิตหลับต�ลง

เข�ฝันถึงคว�มฝันแต่ก่อนเก่�เกี่ยวกับกระต๊อบริมทะเลสุนัขส�มตัวที่ร้อง
หงิงๆและหย�ดน้ำ�ต�ของสตรีคนหนึ่ง

บัมพ์แม่ร่ำ�ไห้ให้แก่บัมพ์แต่แม่ไม่เคยร่ำ�ไห้ให้ข้�เลย

ลัมพ์เกิดก่อนกำ�หนดหนึ่งเดือนและก็ป่วยบ่อยเสียจนไม่มีใครค�ดคิดว่�จะมี
ชีวิตอยู่รอดแม่รอจนกระทั่งเข�อ�ยุเกือบครบสี่เดือนจึงตั้งชื่อให้แต่กว่�จะถึง
ตอนนั้นก็ส�ยไปเสียแล้วคนทั้งหมู่บ้�นเรียกเข�ว่�ลัมพ์จนติดป�กซึ่งเป็นชื่อที่
มีฮ�พี่ส�วของเข�ตั้งให้เมื่อเข�ยังคงอยู่ในครรภ์ม�รด�มีฮ�ตั้งชื่อให้บัมพ์ด้วย
เช่นกันแต่น้องช�ยคนเล็กของลัมพ์คลอดต�มกำ�หนดแกตัวโตผิวแดงอ้วน
ท้วนสมบูรณ์และดูดนมแม่อย่�งตะกละตะกล�มเธอหม�ยมั่นจะตั้งชื่อให้น้อง
ต�มชื่อบิด�แต่บัมพ์ต�ยลงเมื่ออ�ยุได้สองขวบส่วนข้�อ�ยุหกขวบส�มวัน
ก่อนถึงวันตั้งชื่อของน้อง
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“ลูกน้อยของเจ้�ไปอยู่กับทวยเทพแล้วตอนนี้”แม่มดป่�บอกแม่ของเข�ขณะ
ที่น�งร่ำ�ไห้“แกจะไม่มีวันเจ็บปวดไม่มีวันหิวโหยไม่มีวันร้องไห้อีกทวยเทพ
ได้พ�แกลงสู่ดินไปอยู่ในต้นไม้แล้วทวยเทพล้วนอยู่รอบก�ยเร�ในก้อนหินใน
ลำ�ธ�รในวิหคและสัตว์สี่ข�บัมพ์ของเจ้�ไปอยู่ร่วมกับท่�นแล้วแกจะกล�ย
เป็นโลกทั้งใบและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น”

คำ�พูดของหญิงชร�แทงทะลุลัมพ์ดั่งคมมีดบัมพ์มองเห็นน้องกำ�ลังเฝ้�ดูข้�
อยู่น้องรู้ลัมพ์หนีซ่อนจ�กน้องไม่ได้ไม่อ�จไปหลบอยู่หลังกระโปรงแม่หรือวิ่ง
แจ้นไปกับพวกสุนัขเพื่อหลีกหนีให้พ้นจ�กคว�มเกรี้ยวกร�ดของพ่อสุนัขพวก
นั้นไอ้ห�งด้วนไอ้ฟุดฟิดไอ้จอมคำ�ร�มพวกมันเป็นสุนัขแสนดีพวกมันคือ
เพื่อนของข้�

เมื่อพ่อเจอสุนัขกำ�ลังสูดจมูกฟุดฟิดอยู่แถวร่�งของบัมพ์พ่อก็ไม่มีท�งรู้ได้เลย
ว่�เป็นฝีมือของสุนัขตัวใดเข�ก็เลยลงขว�นพวกมันทั้งส�มตัวมือของพ่อสั่นเท�
อย่�งรุนแรงเสียจนต้องฟ�ดขว�นสองครั้งกว่�จะทำ�ให้ไอ้ฟุดฟิดเงียบเสียงลง
ได้ส่วนจอมคำ�ร�มน่ะสี่ครั้งถึงจะฟุบลงกลิ่นเลือดลอยคลุ้งรุนแรงอยู่ในอ�ก�ศ
สุนัขที่กำ�ลังสิ้นใจส่งเสียงร้องเลวร้�ยบ�ดหูนักแต่เมื่อพ่อร้องเรียกไอ้ห�งด้วน
มันก็ยังโผล่ม�มันเป็นสุนัขตัวที่แก่ที่สุดและคว�มที่มันถูกฝึกม�ก็มีชัยเหนือ
คว�มหว�ดกลัวกว่�ลัมพ์จะแทรกเข้�ไปอยู่ในร่�งของเจ้�สุนัขได้ก็ส�ยไปเสีย
แล้ว

ไม่นะท่�นพ่อได้โปรดเข�พย�ย�มเอ่ยออกไปแต่สุนัขพูดภ�ษ�มนุษย์ไม่
ได้สิ่งเดียวที่หลุดออกม�จึงเป็นเสียงคร�งหงิงน่�สังเวชขว�นฟ�ดลงตรงกล�ง
กะโหลกสุนัขแก่ขณะเดียวกับที่เด็กช�ยในกระต๊อบส่งเสียงกรีดร้องโหยหวน
ออกม�เพร�ะงั้นพวกเข�ก็เลยรู้พ่อล�กเข�เข้�ไปในป่�สองวันหลังจ�กนั้นพ่อ
เอ�ขว�นไปด้วยลัมพ์จึงคิดว่�พ่อตั้งใจจะปลิดชีพเข�แบบเดียวกับที่ทำ�กับพวก
สุนัขแต่พ่อกลับยกเข�ให้แฮกกอนแทน

ว�เรเมียร์สะดุ้งตื่นอย่�งรุนแรงและฉับพลันตัวสั่นเท�ไปทั้งร่�ง“ลุก
ขึ้น”เสียงหนึ่งกำ�ลังตะโกนลั่น“ลุกขึ้นเร�ต้องไปแล้วพวกมันม�กันเป็นร้อย
ๆเลย”หิมะได้กลบทับเข�ดั่งผ้�ห่มสีข�วแข็งๆหน�วเหลือเกินเมื่อพย�ย�ม
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ขยับตัวเข�ก็พบว่�มือตัวเองแข็งทื่อค�อยู่กับพื้นหนังบ�งส่วนฉีกลอกเมื่อเข�
ดึงกระช�กมือหลุดออกม�“ลุกขึ้น”น�งแหกป�กร้องอีก“พวกมันม�แล้ว”

ทิสเซิลกลับม�ห�เข�แล้วน�งกำ�ลังจับไหล่ของเข�เขย่�และร้องตะโกนใส่
หน้�เข�ว�เรเมียร์ได้กลิ่นป�กของน�งและสัมผัสถึงลมห�ยใจอุ่นๆบนแก้มที่
ด้�นช�ไร้คว�มรู้สึกไปเพร�ะคว�มหน�วตอนนี้แหละเข�นึกลงมือเสียเดี๋ยวนี้
ไม่งั้นก็ต�ย

เข�รวบรวมพลังทั้งหมดที่ยังคงเหลือในก�ยกระโจนออกจ�กเนื้อหนังของตน
แล้วบุกรุกเข้�ไปในร่�งของน�ง

ทิสเซิลโก่งหลังและกรีดร้องลั่น

น่�ขยะแขยงนั่นเสียงของน�งหรือของเข�หรือแฮกกอนกันแน่เข�ไม่มีวัน
รู้ได้เลยร่�งเก่�ของเข�ล้มกลับลงไปในกองหิมะขณะที่นิ้วมือของน�งคล�ย
ออกน�งเมียหอกตัวบิดกระตุกอย่�งรุนแรงพล�งส่งเสียงร้องหวีดแหลมแมว
เง�ของเข�เคยต่อสู้ต้�นท�นเข�อย่�งบ้�คลั่งม�ก่อนส่วนหมีหิมะก็กึ่งเป็นบ้�ไป
ช่วงหนึ่งมันทั้งกัดทั้งงับต้นไม้ก้อนหินและอ�ก�ศเปล่�ๆแต่นี่เลวร้�ยยิ่งกว่�
นั้นเสียอีก“ออกไปนะออกไป!”เข�ได้ยินป�กของน�งกำ�ลังร้องตะโกนตัว
ของน�งโซเซล้มลงแล้วก็กลับลุกขึ้นม�ยืนอีกครั้งมือของน�งป่�ยปัดไปม�ข�
กระตุกไปท�งนั้นทีท�งนี้ทีดั่งท่วงท่�ร่�ยระบำ�แสนวิตถ�รอะไรสักอย่�งขณะที่
จิตของเข�และน�งกำ�ลังต่อสู้แย่งร่�งกันน�งสูดเอ�อ�ก�ศเย็นเยียบเข้�ไปเต็ม
ป�กว�เรเมียร์ยินดีกับรสช�ติของอ�ก�ศและพละกำ�ลังของร่�งก�ยอันเย�ว์
วัยได้ชั่วเสี้ยวอึดใจหนึ่งก่อนที่ฟันของน�งจะงับเข้�ห�กันและทำ�ให้ป�กของ
เข�มีเลือดกบเต็มน�งยกมือขึ้นม�ที่ใบหน้�เข�ส่วนเข�ก็พย�ย�มกดมันกลับ
ลงไปใหม่แต่มือนั่นไม่ยอมเชื่อฟังและน�งก็กำ�ลังข่วนทึ้งดวงต�ของเข�น่�
ขยะแขยงเข�นึกขึ้นม�ได้ขณะจมสำ�ลักเลือดคว�มเจ็บปวดและคว�มบ้�คลั่ง
เมื่อเข�พย�ย�มจะกรีดร้องน�งก็บ้วนถ่มลิ้นออกม�

โลกสีข�วเอียงพลิกและจ�งห�ยไปชั่วครู่หนึ่งนั้นเข�เสมือนได้เข้�ไปอยู่ใน
ต้นเวียร์วู้ดและกำ�ลังมองผ่�นดวงต�สีแดงแกะสลักคู่นั้นขณะที่ช�ยใกล้ต�ย
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นอนตัวบิดกระตุกกะปลกกะเปลี้ยอยู่บนพื้นส่วนหญิงบ้�ก็กระโดดหย็องแหย็ง
อยู่ใต้ดวงจันทร์ในสภ�พต�มืดบอดโชกเลือดน้ำ�ต�สีแดงไหลหลั่งออกม�ขณะ
ที่น�งฉีกทึ้งเสื้อผ้�ของตัวจ�กนั้นทั้งสองก็ห�ยวับไปส่วนเข�ก็ลอยสูงขึ้นและ
หลอมละล�ยจิตวิญญ�ณปลิวไปกับส�ยลมเย็นเข�อยู่ในหิมะและในหมู่เมฆ
เข�เป็นนกกระจอกกระรอกและต้นโอ๊กนกเค้�แมวเสือบินผ่�นระหว่�งต้นไม้
ไปเงียบๆขณะกำ�ลังล่�กระต่�ยป่�ว�เรเมียร์ไปอยู่ในนกเค้�แมวตัวนั้นในตัว
กระต่�ยป่�ในต้นไม้ลึกลงไปในผืนดินที่จับเป็นน้ำ�แข็งมีไส้เดือนกำ�ลังชอนไชไม่
รู้เหนือรู้ใต้อยู่ในคว�มมืดมิดเข�เป็นหนอนพวกนั้นด้วยเช่นกันข้�เป็นป่�และ
ทุกๆอย่�งที่อยู่ในนั้นเข�นึกขึ้นม�อย่�งยินดีปรีด�นกเรเวนนับร้อยโผบินขึ้น
สู่อ�ก�ศส่งเสียงร้องก�ๆเมื่อสัมผัสได้ว่�เข�ลอยผ่�นไปกว�งเอลก์ตัวเขื่อง
ร้องเสียงแหลมแปร๋นออกม�และทำ�ให้เด็กๆที่อยู่บนหลังของมันสะดุ้งตกใจ
หม�ป่�โลกันตร์ซึ่งกำ�ลังหลับใหลยกหัวขึ้นม�แยกเขี้ยวคำ�ร�มใส่อ�ก�ศว่�ง
เปล่�ก่อนที่หัวใจของพวกนั้นจะกลับม�เต้นใหม่เข�ก็เคลื่อนผ่�นไปแล้วเพื่อ
ต�มห�หัวใจของตัวเองต�มห�ไอ้ต�เดียว,จอมเจ้�เล่ห์และจอมย่องต�มห�
พรรคพวกของเข�หม�ป่�ของเข�จะช่วยชีวิตเข�เป็นแน่เข�บอกตัวเอง

นั่นคือคว�มคิดสุดท้�ยของเข�ในฐ�นะมนุษย์

คว�มต�ยที่แท้จริงม�ถึงในฉับพลันเข�รู้สึกเย็นสะท้�นวูบขึ้นม�ร�วกับ
กระโดดพุ่งลงในทะเลส�บที่น้ำ�เย็นจัดจนเป็นน้ำ�แข็งจ�กนั้นเข�ก็พบว่�ตัวเอง
กำ�ลังโจนทะย�นข้�มผืนหิมะอ�บแสงจันทร์โดยมีเพื่อนร่วมฝูงต�มหลังม�ติดๆ
โลกครึ่งใบตกอยู่ในคว�มมืดไอ้ต�เดียวเข�รู้ได้เลยเข�หอนออกม�แล้วจอม
เจ้�เล่ห์และจอมย่องก็กู่ร้องต�ม

เมื่อขึ้นถึงยอดเนินพวกหม�ป่�ก็หยุดชะงักทิสเซิลเข�นึกขึ้นได้ใจหนึ่งของ
เข�เศร้�เสียใจต่อสิ่งที่ตนสูญเสียไปส่วนอีกใจก็เศร้�โศกต่อสิ่งที่ทำ�ลงไปโลก
เบื้องล่�งกล�ยเป็นน้ำ�แข็งไปแล้วนิ้วมือน้ำ�แข็งไต่ช้�ๆขึ้นไปบนต้นเวียร์วู้ด
และยื่นเหยียดห�กันหมู่บ้�นร้�งไม่ร้�งอีกต่อไปเง�ทะมึนต�สีฟ้�กำ�ลังเดินอยู่
ท่�มกล�งเนินหิมะพวกนั้นบ้�งก็สวมชุดสีน้ำ�ต�ลบ้�งก็ดำ�บ้�งก็ล่อนจ้อนผิว
ของพวกมันกล�ยเป็นสีข�วดั่งหิมะส�ยลมกำ�ลังทอดถอนใจผ่�นม�บนเนินเข�
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นำ�พ�กลิ่นฉุนของพวกมันม�ด้วยทั้งเนื้อต�ยซ�กเลือดแห้งกรังและผิวหนังที่
ส่งกลิ่นเหม็นของเชื้อร�คว�มเน่�เปื่อยและปัสส�วะจอมเจ้�เล่ห์ส่งเสียงคำ�ร�ม
และแยกเขี้ยวขนของมันลุกชันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่ไอ้พวกนี้

สิ่งที่อยู่เบื้องล่�งเคลื่อนขยับแต่ห�มีชีวิตไม่พวกมันทีละร�ยๆเงยหน้�ขึ้น
ม�ห�หม�ป่�ส�มตัวบนเนินเข�ตัวสุดท้�ยที่แหงนหน้�ขึ้นมองคือสิ่งที่เคยเป็น
ทิสเซิลม�ก่อนน�งสวมชุดทำ�จ�กผ้�ขนสัตว์ขนเฟอร์และแผ่นหนังเสื้อคลุม
ทำ�จ�กน้ำ�ค้�งแข็งสวมทับชุดพวกนั้นไว้มันแตกเปรี๊ยะๆเป็นประก�ยว�ววับ
เมื่อน�งขยับตัวใต้แสงจันทร์แท่งน้ำ�แข็งสีชมพูอ่อนห้อยย้อยลงม�จ�กปล�ย
นิ้วมือดุจมีดย�วสิบเล่มทำ�จ�กเลือดที่จับตัวเป็นน้ำ�แข็งแสงสีฟ้�จ�งๆกำ�ลัง
ส่องวูบว�บอยู่ในรูโบ๋ที่เคยมีดวงต�ซึ่งช่วยให้เครื่องหน้�หย�บกระด้�งของน�ง
งดง�มขึ้นม�อย่�งน่�ขนลุกชนิดที่ไม่เคยปร�กฏม�ก่อนย�มเมื่อน�งยังมีชีวิตอยู่

น�งมองเห็นข้�
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ทีเรียน

เข�ดื่มตลอดก�รเดินท�งข้�มทะเลแคบ

เรือมีขน�ดเล็กห้องบนเรือของเข�ยิ่งเล็กเข้�ไปใหญ่แต่น�ยเรือไม่อนุญ�ต
ให้เข�ขึ้นไปบนด�ดฟ้�พื้นด�ดฟ้�โคลงเคลงข้�งใต้เท้�ทำ�ให้เข�คลื่นไส้และ
อ�ห�รสุดสังเวชก็ให้รสช�ติเลวร้�ยหนักกว่�เดิมเมื่อขย้อนกลับออกม�แต่เข�
จะต้องก�รเนื้อเค็มเนยแข็งแข็งโป๊กและขนมปังมีหนอนยั้วเยี้ยไปทำ�ไมในเมื่อ
เข�มีเหล้�องุ่นคอยหล่อเลี้ยงร่�งก�ยมันมีสีแดงเปรี้ยวรสเข้มจัดบ�งครั้งเข�
ก็ขย้อนเหล้�องุ่นกลับออกม�ด้วยเหมือนกันแต่เหล้�มีม�ไม่ข�ดเสมอ

“โลกเร�นั้นไซร้เปี่ยมล้นด้วยสุร�”เข�พึมพำ�ท่�มกล�งคว�มชื้นเย็นของห้อง
พักบนเรือบิด�ของเข�รังเกียจพวกขี้เม�ม�แต่ไหนแต่ไรแต่นั่นสำ�คัญอย่�งไร
เล่�บิด�ของเข�ต�ยไปแล้วเข�เป็นคนฆ่�เองลูกธนูปักช่องท้องเลยน�ยข้�
เพื่อท่�นคนเดียวเลยนะนี่ถ้�ข้�ใช้หน้�ไม้เก่งกว่�นี้ละก็ข้�จะยิงเสียบไอ้จ้อน
ของท่�นที่ทำ�ให้ข้�เกิดม�เลยไอ้แก่ช�ติชั่วเอ๊ย

ใต้ด�ดฟ้�เรือไม่มีทั้งกล�งวันและกล�งคืนทีเรียนจึงบอกเวล�โดยดูว่�เด็กรับ
ใช้บนเรือผู้นำ�อ�ห�รซึ่งเข�ไม่ได้กินเลยนั้นเข้�ม�และจ�กไปเมื่อใดเด็กช�ยนำ�
แปรงถูพื้นและถังน้ำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยเสมอเช่นกัน“นี่ใช่เหล้�องุ่นจ�กด
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อร์นมั้ย”ทีเรียนถ�มเด็กนั่นครั้งหนึ่งขณะที่เข�ดึงจุกปิดถุงหนังออก“มันทำ�ให้
ข้�นึกถึงงูตัวหนึ่งที่ข้�เคยรู้จักน่ะมันมีอ�รมณ์ขันดีนะจนกระทั่งมันถูกภูเข�
ถล่มทับนั่นละ”

เด็กรับใช้บนเรือไม่ยอมตอบเข�เป็นเด็กหน้�ต�อัปลักษณ์แต่ก็ต้องยอมรับ
ละว่�ดูดีกว่�คนแคระบ�งร�ยที่มีจมูกครึ่งหนึ่งและแผลเป็นย�วจ�กดวงต�ไป
ถึงค�ง“นี่ข้�ทำ�ให้เจ้�ไม่พอใจรึ”ทีเรียนถ�มขณะที่เด็กช�ยกำ�ลังถูพื้น“เจ้�ได้
รับคำ�สั่งไม่ให้พูดกับข้�หรือคนแคระที่ไหนเคยนอนกับแม่เจ้�หรือไง”นั่นก็ไม่
ได้รับคำ�ตอบเช่นกัน“เร�กำ�ลังแล่นเรือไปที่ไหนน่ะบอกข้�ที”เจมีเคยเปรย
ถึงนครอิสระแต่ไม่ได้บอกเลยว่�นครไหน“ใช่บร�วอสหรือเปล่�หรือว่�ไทร
อสหรือว่�มีร์”ทีเรียนอย�กไปที่ดอร์นม�กกว่�เมอร์เซลล�อ�ยุม�กกว่�ทอมมิ
นต�มกฎหม�ยของดอร์นแล้วบัลลังก์เหล็กต้องเป็นของเธอข้�จะช่วยเธออ้�ง
สิทธิ์อย่�งที่เจ้�ช�ยโอเบอรินแนะ

แต่โอเบอรินน่ะต�ยไปแล้วถูกกำ�ปั้นหุ้มเกร�ะของเซอร์เกรกอร์คลิเกนทุบ
หัวจนเละไม่เหลือชิ้นดีเมื่อไม่มีอสรพิษแดงม�คอยยุแล้วดอรันม�ร์เทลจะ
ยอมคิดพิจ�รณ�ถึงแผนก�รสุ่มเสี่ยงเช่นนี้เชียวหรือเข�อ�จจะตีตรวนข้�แล้ว
ส่งข้�กลับไปให้พี่ส�วที่รักของข้�แทนน่ะสิผ�กำ�แพงน่�จะปลอดภัยกว่�หมี
เฒ่�มอร์มอนต์บอกไว้ว่�หน่วยพิทักษ์ร�ตรีจำ�เป็นต้องมีคนอย่�งทีเรียนแต่
มอร์มอนต์อ�จต�ยไปแล้วก็ได้ป่�นนี้สลินต์อ�จเป็นลอร์ดผู้บัญช�ก�รแล้วก็ได้
ไอ้ลูกพ่อค้�เนื้อไม่น่�จะลืมไปได้หรอกว่�ใครเป็นคนส่งมันไปที่ผ�กำ�แพงแล้ว
ข้�อย�กใช้ชีวิตที่เหลือไปกับก�รกินเนื้อเค็มและข้�วโอ๊ตต้มกับพวกฆ�ตกรและ
หัวขโมยจริงๆน่ะรึใช่ว่�ชีวิตที่เหลืออยู่ของเข�จะย�วน�นนักหน�หรอกเจน
อสสลินต์จะต้องจัดก�รให้เป็นเช่นนั้นแน่

เด็กรับใช้บนเรือจุ่มแปรงให้เปียกแล้วขัดถูต่อไปอย่�งมุ่งมั่น“เจ้�เคยไปเยือน
เรือนสำ�ร�ญแห่งลิสบ้�งมั้ย”ช�ยคนแคระถ�ม“นั่นน่�จะใช่ที่ที่พวกน�งโลมไป
หรือเปล่�”ดูเหมือนทีเรียนจะนึกไม่ออกว่�น�งโลมในภ�ษ�ว�ลีเรียคืออะไรแต่
ถึงอย่�งไรนั่นก็ส�ยเกินแก้เด็กช�ยโยนแปรงกลับลงไปในถังและจ�กไป

เหล้�องุ่นทำ�ให้ข้�ปัญญ�ทึบไปแล้วเข�หัดอ่�นภ�ษ�ว�ลีเรียชั้นสูงตั้งแต่ยัง
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นั่งบนตักของเมสเตอร์แต่สิ่งที่คนพูดกันในนครอิสระทั้งเก้�นี่สิ...เฮอะมันไม่
ใช่ภ�ษ�ถิ่นหนึ่งภ�ษ�แต่เป็นเก้�ภ�ษ�ซึ่งแทบจะกล�ยเป็นคนละภ�ษ�อยู่
รอมร่อแล้วทีเรียนพอรู้ภ�ษ�บร�วอสบ้�งรวมถึงภ�ษ�มีร์เล็กน้อยเข�น่�จะ
พอส�ปแช่งทวยเทพตร�หน้�คนว่�เป็นไอ้ขี้โกงและสั่งเหล้�เอลม�ดื่มได้ในไทร
อชซึ่งก็เป็นเพร�ะนักด�บรับจ้�งร�ยหนึ่งที่เข�เคยรู้จักที่ร็อกอย่�งน้อยผู้คนที่
ดอร์นก็พูดภ�ษ�ร่วมภ�ษ�ของดอร์นก็เหมือนๆกับอ�ห�รดอร์นและกฎหม�ย
ดอร์นซึ่งปรุงแต่งด้วยรสจัดจ้�นของพวกรอยน์แต่คนก็ยังเข้�ใจได้ดอร์นใช่
แล้วข้�ไปดอร์นดีกว่�เข�คล�นเข้�ไปในที่นอนและยึดเหนี่ยวคว�มคิดนั้นไว้
แน่นร�วเด็กกอดตุ๊กต�

ก�รนอนหลับมิเคยเป็นเรื่องง่�ยด�ยสำ�หรับทีเรียนแลนนิสเตอร์เลยและ
เมื่ออยู่บนเรือนั่นก็แทบไม่เคยเกิดขึ้นแม้บ�งครั้งบ�งคร�วเข�จะพย�ย�มดื่ม
เหล้�องุ่นให้ม�กพอจนสลบไสลไปพักหนึ่งก็ต�มแต่อย่�งน้อยเข�ก็ไม่ได้ฝันเข�
ฝันม�ม�กพอแล้วสำ�หรับชั่วชีวิตสั้นๆนี้แถมยังฝันแต่เรื่องโง่ๆด้วยคว�มรัก
เอยคว�มยุติธรรมเอยมิตรภ�พเอยชื่อเสียงรุ่งโรจน์เอยไม่ฝันให้ตัวเองตัวสูง
ไปเสียเลยล่ะสิ่งเหล่�นั้นทั้งหมดอยู่ไกลเกินกว่�ที่เข�จะเอื้อมถึงทีเรียนรู้ได้แล้ว
ในบัดนี้แต่เข�ไม่รู้ว่�พวกน�งโลมไปที่ไหน

“ที่ที่พวกน�งโลมไปน่ะสิ”บิด�ของเข�บอกไว้คำ�พูดสุดท้�ยของเข�ซึ่งก็
ช่�งเด็ดดวงเสียจริงๆหน้�ไม้ส่งเสียงฟึ่บลอร์ดไทวินนั่งกลับลงไปและทีเรียน
แลนนิสเตอร์ก็พบว่�ตัวเองกำ�ลังเดินตุปัดตุเป๋ฝ่�คว�มมืดโดยมีว�ริสอยู่ข้�งก�ย
เข�คงจะต้องไต่กลับลงไปในปล่องลงบันไดทั้งหมดสองร้อยส�มสิบขั้นไปสู่
แสงเรืองสีส้มที่สุกสว่�งอยู่ในป�กมังกรเหล็กกระมังเข�จำ�อะไรไม่ได้เลยจำ�ได้
แต่เสียงของหน้�ไม้และกลิ่นเหม็นหึ่งจ�กลำ�ไส้บิด�ที่คล�ยเปิดออกแม้แต่ตอน
ต�ยเข�ก็ยังห�ท�งขี้รดข้�จนได้

ว�ริสพ�เข�ทะลุผ่�นอุโมงค์ไปแต่ทั้งสองไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งโผล่ออก
ม�อยู่ข้�งแม่น้ำ�ทมิฬที่ซึ่งทีเรียนคว้�ชัยชนะอันเลื่องลือและสูญเสียจมูกไปเมื่อ
นั้นเองที่ช�ยแคระหันไปห�ขันทีแล้วบอกว่�“ข้�ฆ่�พ่อตัวเอง”ด้วยน้ำ�เสียงดุจ
เดียวกับที่ช�ยคนหนึ่งอ�จจะใช้ย�มบอกว่�“ข้�เผลอเดินเตะประตู”
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หัวหน้�หน่วยผู้กระซิบแต่งก�ยด้วยชุดของพี่น้องขอท�นเสื้อคลุมผ้�ทอ
หย�บๆสีน้ำ�ต�ลถูกมอดกินและมีฮู้ดบดบังแก้มอวบเรียบเนียนและศีรษะกลม
ล้�นของเข�ไว้“ท่�นไม่ควรปีนขึ้นบันไดนั่นเลย”เข�เอ่ยเป็นเชิงตำ�หนิ

“ก็ที่ที่พวกน�งโลมไปอย่�งไรเล่�”ทีเรียนได้เตือนบิด�ว่�อย่�พูดคำ�นั้นอีก
ถ้�ข้�ไม่ยิงเข�ก็จะเห็นว่�ข้�ขู่ไปอย่�งนั้นแล้วก็จะกระช�กหน้�ไม้ไปจ�กมือข้�
เหมือนๆกับที่เคยกระช�กทิช�ไปจ�กอ้อมแขนข้�เข�กำ�ลังจะลุกขึ้นม�แล้ว
ตอนที่ข้�ฆ่�เข�

“ข้�ฆ่�เชด้วย”เข�ส�รภ�พกับว�ริส

“ท่�นก็รู้อยู่ว่�น�งเป็นอะไร”

“ก็ใช่แต่ข้�ไม่เคยรู้นี่ว่�เข�เป็นอะไร”

ว�ริสหัวเร�ะคิก“ทีนี้ท่�นก็รู้แล้ว”

ข้�น่�จะฆ่�ไอ้ขันทีนั่นซะด้วยเลยเลือดเปื้อนมืออีกนิดจะเป็นอะไรไปเล่�เข�
บอกไม่ได้ว่�อะไรทำ�ให้เข�ยั้งมือไม่ชักกริชไม่ใช่คว�มซ�บซึ้งในบุญคุณแน่จริง
อยู่ว่�ว�ริสช่วยชีวิตเข�จ�กคมด�บของเพชฌฆ�ตแต่ก็เพียงเพร�ะเจมีบังคับ
เท่�นั้นเจมี...ไม่อย่�นึกถึงเจมีดีกว่�

เข�หยิบถุงหนังใส่เหล้�องุ่นถุงใหม่ขึ้นม�แทนแล้วดูดร�วกับมันเป็นปทุม
ถันของสตรีน้ำ�สีแดงรสเปรี้ยวไหลลงม�ที่ค�งและซึมโชกลงไปในเสื้อตัวนอก
โสโครกของเข�ซึ่งเป็นเสื้อตัวเดิมกับที่เข�สวมในคุกนั่นแหละพื้นเรือกำ�ลัง
โคลงเคลงไปม�ใต้เท้�และเมื่อเข�พย�ย�มลุกขึ้นยืนมันก็ยกเอียงข้�งทำ�ให้
เข�กระแทกชนกับผนังกั้นเรือพ�ยุเข�ตระหนักขึ้นม�ได้หรือไม่งั้นข้�ก็เม�แอ๋
เกินกว่�ที่คิดเข�อ�เจียนเอ�เหล้�องุ่นออกม�และนอนจมกองเหล้�นั้นอยู่ชั่ว
ครู่พล�งสงสัยว่�เรือจะจมหรือไม่นี่คือก�รแก้แค้นของท่�นรึท่�นพ่อเทพบิด�
เบื้องบนแต่งตั้งท่�นเป็นหัตถ์เรอะ“นี่แหละค่�ชดใช้ก�รสังห�รญ�ติตัวเอง”
เข�เอ่ยขณะส�ยลมส่งเสียงโหยหวนอยู่ด้�นนอกดูไม่ยุติธรรมเลยที่เด็กรับใช้บน
เรือน�ยเรือและคนอื่นๆที่เหลือจะต้องจมน้ำ�ต�ยเพร�ะบ�งสิ่งที่เข�ทำ�ลงไป
แต่เมื่อใดกันเล่�ที่ทวยเทพเคยมีคว�มยุติธรรมและประม�ณช่วงเวล�นั้นเองที่
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คว�มมืดมิดได้กลืนกินเข�ลงไป

เมื่อรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเข�ก็รู้สึกเหมือนศีรษะจะระเบิดเรือกำ�ลังหมุนวนเป็น
วงกลมชวนเวียนหัวแต่น�ยเรือยืนกร�นให้พวกเข�เข้�เทียบท่�ทีเรียนบอกเข�
ให้หุบป�กและเตะถีบอย่�งอ่อนแรงเมื่อกะล�สีหัวล้�นร่�งใหญ่เอ�แขนข้�งหนึ่ง
หนีบตัวเข�ไว้แล้วหิ้วเข�ที่ดิ้นดุกดิกไปยังใต้ท้องเรือซึ่งมีถังเหล้�องุ่นว่�งเปล่�
รออยู่มันเป็นถังไม้เตี้ยๆเล็กๆที่แม้แต่สำ�หรับคนแคระก็ยังแน่นคับนักที
เรียนเยี่ยวรดตัวเองตอนดิ้นขัดขืนซึ่งก็ไร้ประโยชน์ไปเปล่�ๆเข�ถูกยัดเอ�หน้�
ลงไปในถังส่วนเข่�ก็ถูกดันงอขึ้นม�ชนใบหูจมูกกุดๆของเข�คันคะเยออย่�ง
ร้�ยก�จแต่แขนทั้งสองถูกบีบอัดแน่นเสียจนเข�เอื้อมมือไปเก�มันไม่ได้เสลี่ยง
อันเหม�ะสมสำ�หรับช�ยสถ�นะอย่�งข้�เข�นึกขณะที่พวกนั้นตอกค้อนปิดฝ�
ถังขณะที่ถูกยกขึ้นไปเข�ได้ยินเสียงตะโกนทุกๆครั้งที่ถังกระดอนหัวของเข�
จะกระแทกกับก้นถังโลกหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่ถังไม้กลิ้งลงไปจ�กนั้น
ก็หยุดลงพร้อมแรงกระแทกชนที่ทำ�ให้เข�อย�กแหกป�กร้องออกม�ถังอีกใบ
กระแทกเข้�ใส่ถังของเข�และทีเรียนต้องกัดลิ้นตัวเอง

นั่นคือก�รเดินท�งอันย�วน�นที่สุดเท่�ที่เข�เคยมีม�เลยแม้มันไม่น่�จะเนิ่น
น�นเกินครึ่งชั่วโมงไปได้เข�ถูกยกขึ้นและว�งลงถูกกลิ้งและว�งกองถูกคว่ำ�
จับตั้งแล้วกลิ้งไปอีกเข�ได้ยินเสียงคนตะโกนทะลุผ่�นแผ่นไม้เข้�ม�และมีอยู่
ครั้งที่ได้ยินม้�ตัวหนึ่งร้องเบ�ๆอยู่ใกล้ๆข�แคระแกร็นของเข�เริ่มเป็นตะคริว
และไม่น�นก็เจ็บเสียจนเข�ลืมอ�ก�รปวดศีรษะโครมๆดังถูกค้อนทุบไปเลย

ก�รเดินท�งนั้นสิ้นสุดลงเหมือนๆกับตอนเริ่มต้นด้วยก�รถูกกลิ้งจนเวียน
หัวอีกรอบและก�รกระแทกกระเด้งกระดอนอีกครั้งที่ด้�นนอกเสียงแปลกๆ
กำ�ลังพูดคุยกันด้วยภ�ษ�ที่เข�ไม่รู้จักใครบ�งคนเริ่มทุบด้�นบนถังแล้วจู่ๆฝ�
ไม้ก็แง้มเปิดออกในทันใดแสงส�ดส่องเข้�ม�รวมถึงอ�ก�ศเย็นๆด้วยทีเรียน
อ้�ป�กพะง�บๆห�ยใจอย่�งตะกละตะกล�มและพย�ย�มลุกขึ้นยืนทว่�กลับ
ทำ�ได้เพียงชนถังเอียงล้มลงตัวกระเด็นหลุดออกม�บนพื้นดินอัดแน่นแข็ง

เหนือร่�งของเข�มีช�ยร่�งอ้วนฉุน่�ขยะแขยงยืนค้ำ�ตระหง่�นอยู่เข�มีเคร�
แฉกสีเหลืองในมือถือค้อนไม้ด้�มย�วและสิ่วเหล็กเสื้อคลุมนอนมีขน�ดใหญ่
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เสียจนเอ�ไปทำ�ปะรำ�ประลองทวนได้เลยทว่�เชือกรัดเอวที่ผูกไว้หลวมๆนั้น
คล�ยหลุดออกเผยให้เห็นพุงโตสีข�วและหน้�อกหน�หนักคู่หนึ่งที่ห้อยย้วยร�ว
ถุงไขมันมีขนสีเหลืองหย�บๆปกคลุมอยู่เข�ทำ�ให้ทีเรียนนึกถึงซ�กพะยูนที่
ถูกพัดม�เกยตื้นในถ้ำ�ใต้ค�สเตอร์ลีร็อก

ช�ยอ้วนมองลงม�และคลี่ยิ้ม“คนแคระเม�แอ๋”เข�เอ่ยด้วยภ�ษ�ร่วมแห่ง
เวสเทอรอส

“พะยูนขึ้นอืด”ป�กของทีเรียนเต็มไปด้วยเลือดเข�ถ่มมันออกไปตรงเท้�
ของช�ยอ้วนพวกเข�อยู่ในห้องใต้ดินย�วมืดสลัวเพด�นโค้งครึ่งวงกลมผนัง
หินของห้องมีรอยดินประสิวเป็นจุดๆทั้งสองถูกล้อมรอบด้วยถังเหล้�องุ่นและ
เอลจำ�นวนเหลือเฟือพอให้คนแคระผู้อย�กกระห�ยดื่มได้สบ�ยๆไปตลอดทั้ง
คืนหรือไม่ก็ตลอดชีวิต

“ส�มห�วนักข้�ชอบคนแคระแบบนี้แหละ”เมื่อช�ยอ้วนหัวเร�ะเนื้อหนัง
ของเข�ก็กระเด้งกระดอนอย่�งรุนแรงเสียจนทีเรียนกลัวว่�เข�อ�จจะล้มลงม�
ทับเอ�“ท่�นหิวมั้ยน่ะสห�ยตัวน้อยเหนื่อยหรือเปล่�”

“คอแห้ง”ทีเรียนยักแย่ยักยันลุกขึ้นคุกเข่�“สกปรกโสโครกด้วย”

ช�ยอ้วนสูดจมูกฟุดฟิด“งั้นอ�บน้ำ�ก่อนดีกว่�จ�กนั้นก็อ�ห�รกับเตียงนุ่ม
ๆดีมั้ยคนรับใช้ข้�จะจัดก�รให้เอง”เจ้�บ้�นของเข�ว�งค้อนไม้และสิ่วหลบไป
ท�ง“บ้�นข้�ก็เหมือนบ้�นท่�นสห�ยคนใดของสห�ยข้�ณอีกฟ�กทะเลก็ถือ
เป็นสห�ยของอิลเลียริโอโมพ�ทิสด้วยใช่แล้ว”

และสห�ยคนใดของเจ้�แมงมุมว�ริสก็เป็นคนที่ข้�จะไม่ไว้ใจเลยสักนิดเดียว

ทว่�ช�ยอ้วนก็จัดห�น้ำ�ให้เข�อ�บอย่�งไม่บกพร่องต�มสัญญ�ทีเรียนหย่อน
ตัวลงในน้ำ�ร้อนๆและหลับต�ลงได้ไม่ทันไรเข�ก็หลับไปสนิทเข�ตื่นขึ้นม�ใน
สภ�พร่�งเปลือยเปล่�บนเตียงขนห่�นที่นุ่มเสียจนเข�รู้สึกร�วกับกำ�ลังจมอยู่ใน
หมู่เมฆลิ้นของเข�เริ่มส�กขึ้นม�ส่วนลำ�คอก็แสบร้อนแต่ไอ้จ้อนของเข�กำ�ลัง
แข็งทื่อร�วกับท่อนเหล็กเข�พลิกตัวลงจ�กเตียงห�กระโถนจนเจอและเริ่ม
เติมมันให้เต็มพร้อมคร�งออกม�อย่�งเป็นสุข
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ห้องนั้นมืดสลัวแต่มีลำ�แสงสีเหลืองของดวงอ�ทิตย์ปร�กฏให้เห็นเป็นเส้นๆ
ระหว่�งซี่บ�นเกล็ดทีเรียนสะบัดปัสส�วะหยดสุดท้�ยออกแล้วเดินตุปัดตุเป๋
ไปบนพรมทอลวดล�ยจ�กมีร์ซึ่งนุ่มละมุนร�วกับต้นหญ้�ในฤดูไม้ใบผลิเข�ปีน
ขึ้นไปบนที่นั่งริมหน้�ต่�งอย่�งเก้ๆกังๆและผลักบ�นเกล็ดเปิดออกดูว่�ว�ริส
และทวยเทพส่งเข�ม�ยังที่ใด

ใต้หน้�ต่�งของเข�มีต้นเชอร์รี่หกต้นยืนเฝ้�ย�มอยู่รอบๆสระน้ำ�หินอ่อนกิ่ง
ก้�นเพรียวย�วนั้นโกร๋นเป็นสีน้ำ�ต�ลเด็กช�ยร่�งเปล่�เปลือยยืนอยู่บนน้ำ�ตั้ง
ท่�จะประลองฝีมือพร้อมด�บนักฆ่�ในมือเข�ดูอ่อนช้อยและหล่อเหล�อ�ยุ
ไม่ม�กไปกว่�สิบหกปีผมตรงสีทองย�วประบ่�เข�ดูเหมือนจริงเสียจนช�ยคน
แคระต้องใช้เวล�อยู่น�นกว่�จะตระหนักได้ว่�เด็กหนุ่มนั่นทำ�จ�กหินอ่อนลงสี
ต่�งห�กแม้ด�บของเข�ก็เป็นประก�ยวิบวับเหมือนเหล็กกล้�แท้ๆ

อีกฟ�กของสระน้ำ�มีกำ�แพงอิฐสูงสิบสองฟุตตั้งอยู่โดยมีเหล็กแหลมเสียบ
เรียงอยู่ด้�นบนถัดออกไปจ�กนั้นคือตัวเมืองทะเลแห่งหลังค�กระเบื้องแออัด
กันอยู่รอบอ่�วเข�มองเห็นหอคอยอิฐสี่เหลี่ยมวิห�รสีแดงขน�ดใหญ่และ
คฤห�สน์โอ่อ่�หลังหนึ่งบนเนินเข�ลิบๆแสงแดดเป็นประก�ยระยับสะท้อนผืน
น้ำ�ลึกไกลออกไปเรือห�ปล�กำ�ลังแล่นข้�มอ่�วใบเรือสะบัดพลิ้วอยู่ในส�ยลม
เข�ยังมองเห็นเส�กระโดงของเรือเดินทะเลลำ�ใหญ่กว่�นั้นพุ่งเหยียดสูงอยู่ต�ม
แนวช�ยฝั่งด้วยต้องมีสักลำ�ที่จะไปดอร์นสิน่�หรือไม่ก็อีสต์วอตช์ริมทะเลทว่�
เข�ไม่มีหนท�งใดจะจ่�ยค่�โดยส�รได้เลยและเข�ก็ไม่ได้เกิดม�เพื่อกรรเชียง
เรือด้วยข้�สมัครเป็นเด็กรับใช้บนเรือเดินท�งไปก็ได้ละมั้งโดยต้องยอมให้พวก
ลูกเรือกลั่นแกล้งไปตลอดก�รเดินท�งบนทะเลแคบนั่น

เข�สงสัยว่�ตัวเองอยู่ณที่ใดแม้แต่อ�ก�ศที่นี่ก็ยังให้กลิ่นต่�งออกไปเลย
กลิ่นเครื่องเทศแปลกๆลอยอวลอยู่ในส�ยลมเย็นแห่งฤดูใบไม้ร่วงเข�ยังได้ยิน
เสียงร้องตะโกนลอยแผ่วข้�มกำ�แพงม�จ�กถนนหนท�งที่อยู่ถัดออกไปด้วยมัน
ฟังเหมือนภ�ษ�ว�ลีเรียแต่เข�รู้คว�มหม�ยแค่คำ�เดียวในทุกห้�คำ�เท่�นั้นไม่ใช่
บร�วอสเข�สรุปไม่ใช่ไทรอชด้วยกิ่งไม้โกร๋นๆพวกนั้นรวมถึงอ�ก�ศเย็นๆ
แย้งว่�ไม่ใช่ลิสและมีร์และโวแลนทิสด้วยเช่นกัน
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เมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดออกท�งด้�นหลังทีเรียนก็หันไปเผชิญหน้�กับเจ้�
บ้�นร่�งอ้วน“นี่เพนทอสใช่มั้ยน่ะ”

“ใช่แล้วจะที่ไหนได้อีกล่ะ”

เพนทอสเอ�ละอย่�งน้อยก็พูดได้ว่�ที่นี่ไม่ใช่คิงส์แลนดิ้ง“พวกน�งโลมไป
ท�งไหนรึ”เข�ได้ยินตัวเองถ�มออกไป

“ที่นี่พวกน�งโลมก็อยู่ในซ่องเหมือนกับในเวสเทอรอสนั่นแหละแต่ท่�นจะ
ไม่ต้องก�รพวกน�งหรอกสห�ยตัวน้อยของข้�เลือกเอ�จ�กคนรับใช้หญิงของ
ข้�สิไม่มีใครกล้�ปฏิเสธท่�นแน่”

“ท�สรึ”คนแคระถ�มเสียงเข้ม

ช�ยอ้วนลูบเคร�แฉกสีเหลืองลงน้ำ�มันแฉกหนึ่งของตนในลักษณะที่ทีเรียน
เห็นว่�น่�ขยะแขยงนัก“ท�สเป็นสิ่งต้องห้�มในเพนทอสต�มข้อตกลงในสนธิ
สัญญ�ที่พวกบร�วอสยัดเยียดให้กับเร�เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนแต่ถึงอย่�งนั้นพวก
น�งก็จะไม่ปฏิเสธท่�นหรอก”อิลเลียริโอค้อมร่�งเทอะทะลงเล็กน้อย“แต่ตอน
นี้ข้�ต้องขอตัวก่อนสห�ยตัวน้อยข้�ได้รับเกียรติให้เป็นบัณฑิตของนครใหญ่
แห่งนี้และเจ้�ช�ยก็เรียกเร�ไปประชุม”เข�คลี่ยิ้มเผยให้เห็นฟันเหลืองโย้เย้
เต็มป�ก“เชิญสำ�รวจคฤห�สน์และบริเวณที่ดินได้ต�มใจชอบเลยนะแต่ไม่ว่�ยัง
ไงก็ห้�มเตร่ออกนอกกำ�แพงไปเด็ดข�ดไม่ให้ใครรู้ว่�ท่�นเคยอยู่ที่นี่จะเป็นก�ร
ดีที่สุด”

“เคยเรอะข้�จ�กไปที่อื่นแล้วหรืออย่�งไร”

“มีเวล�ถมเถให้เร�คุยเรื่องนั้นกันในคืนนี้ข้�กับสห�ยตัวน้อยของข้�จะกินดื่ม
และว�งแผนก�รใหญ่กันตกลงมั้ย”

“ได้สิสห�ยตัวอ้วน”ทีเรียนตอบมันคิดจะใช้ข้�ห�กำ�ไรใส่ตัวพวกเจ้�ช�ย
พ่อค้�แห่งนครอิสระสนใจแต่ผลกำ�ไรเท่�นั้นแหละ“ทห�รเครื่องเทศกับลอร์ด
เนยแข็ง”ลอร์ดบิด�ของเข�เรียกคนพวกนี้อย่�งดูแคลนย�มเมื่อรุ่งอรุณม�
เยือนห�กอิลเลียริโอโมพ�ทิสเห็นว่�คนแคระสิ้นชีพให้ผลกำ�ไรม�กกว่�คน
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แคระที่ยังมีชีวิตทีเรียนก็จะถูกจับยัดลงไปในถังเหล้�องุ่นอีกใบก่อนย่ำ�สนธย�
เป็นแน่ข้�ไปให้พ้นเสียก่อนที่วันนั้นจะม�ถึงดีกว่�วันนั้นย่อมม�ถึงแน่นอนเข�
ไม่สงสัยเลยเซอร์ซีไม่น่�จะลืมเข�ไปได้และแม้แต่เจมีก็อ�จฉุนขึ้นม�เมื่อเจอ
ลูกศรปักท้องท่�นพ่อเข้�

ลมเอื่อยๆพัดน้ำ�ในสระเบื้องล่�งเป็นริ้วคลื่นอยู่รอบๆนักด�บร่�งเปลือย
นั้นนั่นทำ�ให้เข�นึกถึงทิช�ขึ้นม�ตอนที่น�งยีผมเข�เล่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหลอก
ๆที่ทั้งสองครองคู่กันก่อนที่เข�จะช่วยพวกทห�รองครักษ์ของบิด�ข่มขืนน�ง
เข�ครุ่นคิดถึงทห�รพวกนั้นระหว่�งที่ล่องเรือหนีม�และพย�ย�มนึกให้ออกว่�
พวกมันมีกันกี่คนไม่ว่�ใครก็คงนึกว่�เข�จะจำ�เรื่องนั้นได้แต่ไม่เลยจะโหลหนึ่ง
หรือยี่สิบหรือหนึ่งร้อยเข�บอกไม่ได้พวกนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนทั้งตัวสูง
และแข็งแกร่ง...แต่ช�ยทุกคนก็ล้วนสูงใหญ่สำ�หรับเด็กหนุ่มคนแคระอ�ยุสิบส�ม
ปีทั้งนั้นแหละทิช�รู้จำ�นวนพวกมันพวกมันทุกร�ยให้เหรียญกว�งเงินแก่น�ง
เพร�ะฉะนั้นน�งก็แค่ต้องนับเหรียญดูเหรียญเงินสำ�หรับทห�รแต่ละร�ยและ
เหรียญทองคำ�สำ�หรับข้�บิด�ของเข�ยืนกร�นให้เข�จ่�ยน�งด้วยแลนนิสเตอร์
ชำ�ระหนี้ของตนเสมอ

“ที่ที่พวกน�งโลมไปน่ะสิ”เข�ได้ยินลอร์ดไทวินพูดขึ้นอีกครั้งและก็เป็นอีก
ครั้งที่ส�ยหน้�ไม้ส่งเสียงฟึ่บ

บัณฑิตเชิญให้เข�สำ�รวจคฤห�สน์ได้เข�ค้นเจอเสื้อผ้�สะอ�ดๆในหีบไม้ซี
ด�ร์ฝังล�ปิสและมุกขณะพย�ย�มยัดร่�งของตนลงไปเข�ก็ตระหนักได้ว่�เสื้อ
ผ้�พวกนั้นตัดขึ้นให้เด็กช�ยตัวเล็กๆใส่เนื้อผ้�นั้นหน�นุ่มใช้ได้แม้จะเหม็น
อับเล็กน้อยแต่ช่วงข�ของชุดย�วเกินไปแขนสั้นเกินไปส่วนปกคอเสื้อก็คงจะ
ทำ�ให้เข�หน้�ดำ�ขึ้นม�พอๆกับจอฟฟรีย์ห�กเข�คิดห�ท�งผูกรัดมันได้ละก็มัน
ยังถูกแมลงกัดกินด้วยเช่นกันแต่อย่�งน้อยมันก็ไม่เหม็นอ้วกละ

ทีเรียนเริ่มออกสำ�รวจที่ห้องครัวที่นั่นมีหญิงอ้วนสองน�งและเด็กช�ยลูกมือ
คนหนึ่งพวกนั้นมองเข�อย่�งระแวดระวังขณะที่เข�หยิบเนยแข็งขนมปังและ
ผลฟิกม�กิน“อรุณสวัสดิ์ส�วง�มทั้งหล�ย”เข�เอ่ยและค้อมคำ�นับ“พวกเจ้�
รู้ไหมว่�พวกน�งโลมไปที่ไหนกัน”เมื่อพวกน�งไม่ตอบเข�จึงทวนคำ�ถ�มเป็น
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ภ�ษ�ว�ลีเรียชั้นสูงแต่เข�ต้องพูดว่�หญิงนครโสเภณีแทนน�งโลมคร�วนี้แม่
ครัวที่อ้วนกว่�และส�วกว่�ยักไหล่ให้

เข�สงสัยว่�พวกน�งจะทำ�เช่นไรถ้�เข�คว้�มือพวกน�งแล้วล�กไปที่ห้องนอน
จะไม่มีใครกล้�ปฏิเสธท่�นหรอกอิลเลียริโออ้�งไว้เช่นนั้นแต่ไม่รู้ทำ�ไมทีเรียน
จึงคิดว่�เข�ไม่ได้หม�ยถึงน�งสองคนนี้หรอกแม่ครัวคนที่ส�วกว่�น่ะแก่พอเป็น
แม่เข�ได้เลยส่วนที่สูงวัยกว่�ก็น่�จะเป็นแม่ของน�งนั่นละทั้งสองแทบอ้วน
พอๆกับอิลเลียริโอและมีหน้�อกหน้�ใจที่ใหญ่กว่�หัวของเข�เองเสียอีกข้�ซุก
เนินเนื้อนั่นให้ข�ดใจต�ยไปเลยยังได้มีวิธีต�ยที่เลวร้�ยกว่�นั้นอีกเยอะวิธีหนึ่ง
ก็อย่�งที่ลอร์ดบิด�ของเข�ต�ยนั่นอย่�งไรข้�น่�จะบังคับให้เข�ขี้เป็นทองคำ�
ก้อนน้อยๆออกม�ก่อนต�ยนะลอร์ดไทวินอ�จจะตระหนี่ถี่เหนียวในก�รเอ่ย
คำ�ชมและแสดงคว�มรักแต่ใจกว้�งเสมอเมื่อเป็นเรื่องของเงินทองสิ่งเดียวที่น่�
สมเพชยิ่งไปกว่�คนแคระไร้จมูกก็คือคนแคระไร้จมูกถังแตกนั่นแหละ

ทีเรียนทิ้งหญิงอ้วนพวกนั้นไว้กับขนมปังและก�ต้มน้ำ�แล้วเดินห�ห้องใต้ดินที่
อิลเลียริโอเทเข�ออกม�จ�กถังเมื่อคืนก่อนซึ่งห�ได้ไม่ย�กเลยที่นั่นมีเหล้�องุ่น
ม�กพอที่จะทำ�ให้เข�เม�แอ๋ไปเป็นร้อยปีทั้งเหล้�องุ่นแดงรสหว�นจ�กปร�ก�ร
สุดเขตเหล้�องุ่นแดงรสเปรี้ยวจ�กดอร์นเหล้�สีอำ�พันอ่อนจ�งจ�กเพนทอส
น้ำ�ทิพย์สีเขียวจ�กมีร์เหล้�องุ่นสีทองจ�กอ�ร์เบอร์หกสิบถังแม้แต่เหล้�องุ่น
จ�กดินแดนบูรพ�ในตำ�น�นจ�กก�ร์ธ,ยิติและอัสช�ยข้�งเง�ทมิฬท้�ยที่สุด
แล้วทีเรียนเลือกเหล้�องุ่นรสเข้มถังหนึ่งที่ระบุไว้ว่�เป็นสมบัติส่วนตัวของลอร์ด
รันซ์ฟอร์ดเรดไวน์ปู่ของลอร์ดแห่งอ�ร์เบอร์คนปัจจุบันรสช�ติของมันเนิบ
น�บชวนมึนอยู่บนลิ้นมันมีสีม่วงเข้มเสียจนเกือบเป็นสีดำ�ภ�ยใต้แสงสลัวของ
ห้องใต้ดินทีเรียนรินเหล้�ใส่จอกและรินใส่เหยือกด้วยจ�กนั้นก็ถือพวกมันขึ้น
ไปที่สวนเพื่อดื่มใต้ต้นเชอร์รี่ที่เข�เห็นก่อนหน้�นี้

ปร�กฏว่�เข�ออกผิดประตูและห�สระน้ำ�ที่เข�มองเห็นจ�กหน้�ต่�งห้องตัว
เองไม่พบเลยแต่นั่นก็ไม่สำ�คัญดอกสวนที่อยู่ด้�นหลังคฤห�สน์นั้นน่�รื่นรมย์
ไม่แพ้กันทั้งยังกว้�งขว�งกว่�ม�กเข�เดินเตร็ดเตร่ไปในนั้นอยู่ครู่หนึ่งพล�งดื่ม
เหล้�ไปด้วยกำ�แพงของที่นี่คงทำ�ให้ปร�ส�ทอันภ�คภูมิใดๆต้องอับอ�ยข�ย
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หน้�เป็นแน่แท้ส่วนเหล็กแหลมที่ประดับเรียงไปบนยอดกำ�แพงดูเปลือยเปล่�
แปลกต�เมื่อไม่มีศีรษะคนม�ประดับทีเรียนนึกภ�พว่�ศีรษะของพี่ส�วตนจะ
ดูเป็นอย่�งไรเมื่ออยู่บนนั้นผมสีทองมีน้ำ�มันดินท�ทับขณะที่แมลงวันบินเข้�
ออกป�กของน�งใช่แล้วส่วนเจมีก็ต้องได้ครองเหล็กแหลมแท่งข้�งๆน�งเข�
ตัดสินใจใครหน้�ไหนก็ห้�มม�แทรกกล�งระหว่�งพี่ช�ยกับพี่ส�วของข้�

ห�กมีเชือกและตะขอเกี่ยวเข�ก็น่�จะปีนข้�มกำ�แพงนี่ไปได้แขนของเข�แข็ง
แรงและน้ำ�หนักตัวก็ไม่เยอะเข�น่�จะไต่ข้�มไปได้ถ้�ไม่พล�ดถูกเหล็กแหลม
เสียบเอ�เสียก่อนไว้พรุ่งนี้ข้�จะลองห�เชือกดูสักเส้นเข�หม�ยมั่น

เข�เห็นประตูส�มบ�นขณะเดินเตร็ดเตร่ไปท�งเข้�หลักมีเรือนเฝ้�ประตู
ประตูหลังอยู่ติดกับโรงเลี้ยงสุนัขและประตูสวนซ่อนอยู่หลังเถ�ไอวี่สีซีดที่พันกัน
ยุ่งเหยิงประตูบ�นสุดท้�ยถูกล่�มโซ่เอ�ไว้ส่วนที่เหลือมีย�มเฝ้�อยู่ทห�รย�ม
พวกนั้นตัวท้วมใบหน้�เรียบเนียนร�วก้นท�รกทุกคนสวมหมวกสำ�ริดติดเดือย
แหลมทีเรียนมองออกว่�เป็นขันทีเมื่อเห็นเข้�เข�รู้จักคนพวกนี้จ�กชื่อเสียง
เล่�ลือว่�กันว่�พวกนี้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดและไม่รู้จักคว�มเจ็บปวดและจงรักภักดี
ต่อผู้เป็นน�ยจนตัวต�ยถ้�ข้�มีพวกนี้สักสองส�มร้อยคนก็คงใช้ง�นได้ดีเข�
ครุ่นคิดน่�เสียด�ยที่ข้�ไม่ทันคิดเรื่องนั้นก่อนที่จะกล�ยม�เป็นขอท�นแบบนี้

เข�เดินไปต�มท�งเดินที่มีเส�เรียงร�ยทะลุผ่�นซุ้มประตูโค้งยอดแหลมและ
พบว่�ตัวเองกำ�ลังอยู่ในล�นสน�มปูกระเบื้องที่ซึ่งสตรีน�งหนึ่งกำ�ลังซักผ้�อยู่
ตรงบ่อน้ำ�น�งดูมีอ�ยุรุ่นร�วคร�วเดียวกับเข�มีเรือนผมสีแดงทึมใบหน้�กว้�ง
ตกกระประปร�ย“ดื่มเหล้�องุ่นหน่อยมั้ย”เข�ถ�มน�งน�งมองเข�อย่�งลังเล
“แต่ข้�ไม่มีจอกให้เจ้�นะเร�ต้องแบ่งกัน”หญิงซักผ้�หันกลับไปบิดเสื้อและ
แขวนต�กทีเรียนนั่งลงบนม้�นั่งหินพร้อมเหยือกเหล้�“บอกข้�ทีสิข้�ควรไว้ใจ
บัณฑิตอิลเลียริโอม�กแค่ไหน”ชื่อนั้นทำ�ให้น�งเงยหน้�ขึ้นมอง“แค่นั้นเชียวรึ”
เข�หัวเร�ะหึๆพล�งไขว้ข�แกร็นๆแล้วดื่มเหล้�“ข้�รังเกียจนักที่ต้องเล่นบท
อะไรก็ต�มแต่ที่ไอ้พ่อค้�เนยแข็งคิดจะให้ข้�เล่นแต่ข้�จะปฏิเสธเข�ได้ยังไงล่ะ
ในเมื่อประตูมีย�มเฝ้�อยู่บ�งทีเจ้�น่�จะซ่อนข้�ไว้ใต้กระโปรงแล้วลักลอบพ�
ข้�ออกไปนะข้�จะซ�บซึ้งในบุญคุณเจ้�เป็นล้นพ้นเลยแหมจะให้ข้�แต่งง�น
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กับเจ้�เลยก็ยังได้ข้�มีเมียม�แล้วสองแล้วทำ�ไมจะไม่ส�มไปเลยล่ะเอแต่เร�
จะไปอยู่ที่ไหนกันหนอ”เข�ยิ้มให้น�งอย่�งเป็นมิตรเท่�ที่ช�ยจมูกแหว่งไปครึ่ง
หนึ่งจะทำ�ได้“ข้�มีหล�นส�วอยู่ที่ซันสเปียร์นะข้�บอกเจ้�รึยังข้�อ�ศัยเมอร์
เซลล�ก่อเรื่องวุ่นว�ยเสียห�ยม�กม�ยได้ที่ดอร์นเลยข้�ห�เหตุให้หล�นส�วกับ
หล�นช�ยก่อสงคร�มกันได้แบบนั้นคงตลกน่�ดูเลยนะ”หญิงซักผ้�ขึงเสื้อตัว
ย�วของอิลเลียริโอตัวหนึ่งซึ่งใหญ่พอจะใช้แทนใบเรือได้เลย“ข้�ควรจะละอ�ย
ที่คิดเรื่องชั่วช้�พรรค์นั้นเจ้�คิดถูกแล้วละข้�ไปที่ผ�กำ�แพงแทนคงดีกว่�ว่�
กันว่�อ�ชญ�กรรมทุกอย่�งจะถูกลบล้�งไปสิ้นเมื่อเร�เข้�ร่วมกับหน่วยพิทักษ์
ร�ตรีแต่ข้�กลัวว่�พวกนั้นคงไม่ยอมให้ข้�เก็บเจ้�ไว้น่ะสิคนดีห้�มมีผู้หญิงใน
หน่วยพิทักษ์ห้�มมีเมียตกกระผู้อ่อนหว�นม�อุ่นเตียงตอนกล�งคืนจะมีก็แต่
ลมหน�วปล�ค้อดเค็มแล้วก็เบียร์เล็กน้อยเจ้�ว่�ข้�จะดูตัวสูงขึ้นมั้ยในชุดดำ�
ท่�นหญิงของข้�”เข�เติมเหล้�ใส่จอกอีก“เจ้�ว่�ไงล่ะเหนือหรือใต้ข้�ควรไถ่
บ�ปเก่�ๆหรือสร้�งบ�ปใหม่ๆเพิ่มดี”

หญิงซักผ้�เหลือบมองเข�เป็นครั้งสุดท้�ยจ�กนั้นจึงหยิบตะกร้�ผ้�ขึ้นม�
แล้วเดินจ�กไปดูเหมือนข้�จะรักษ�เมียไว้ไม่ได้น�นเลยสักคนทีเรียนไตร่ตรอง
เหยือกเหล้�ของเข�เหือดแห้งไปหมดด้วยท�งใดสักท�งข้�น่�จะโซเซกลับลงไป
ที่ห้องใต้ดินอีกนะแต่เหล้�องุ่นรสแรงนี่กำ�ลังทำ�ให้เข�หัวหมุนและขั้นบันไดสู่
ห้องใต้ดินก็ชันยิ่งนัก“พวกน�งโลมไปที่ไหนน่ะ”เข�ถ�มผ้�ซักแล้วที่สะบัดพั่บ
ๆอยู่บนร�วต�กเข�น่�จะถ�มหญิงซักผ้�คนนั้นไม่ได้จะบอกเป็นนัยว่�เจ้�เป็น
น�งโลมหรอกที่รักแต่เผื่อเจ้�จะรู้น่ะว่�พวกน�งไปที่ไหนกันหรือถ้�จะให้ดี
กว่�นั้นเข�ก็น่�จะถ�มบิด�ตัวเองเสียแต่แรก“ที่ที่พวกน�งโลมไปน่ะสิ”ลอร์ด
ไทวินบอกน�งรักข้�น�งเป็นลูกส�วคนเช่�ที่น�น�งรักข้�และแต่งง�นกับข้�
น�งมอบคว�มไว้ว�งใจให้ข้�

เหยือกว่�งเปล่�เลื่อนหลุดจ�กมือของเข�กลิ้งไปต�มล�นสน�มทีเรียนยันตัว
ลุกขึ้นจ�กม้�นั่งและเดินไปเก็บขณะที่ทำ�ดังนั้นเข�ก็เห็นเห็ดจำ�นวนหนึ่งขึ้นอยู่
ตรงรอยแตกของกระเบื้องปูพื้นพวกมันมีสีข�วซีดมีจุดเล็กๆและข้�งใต้เป็น
กลีบสีแดงเข้มร�วเลือดคนแคระเด็ดเห็ดดอกหนึ่งออกม�ดมฟุดฟิดอร่อยเห�ะ
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เข�นึกแล้วก็ถึงต�ยด้วย

เห็ดนั่นมีทั้งหมดเจ็ดดอกบ�งทีทวยเทพทั้งเจ็ดอ�จกำ�ลังพย�ย�มบอกอะไร
สักอย่�งแก่เข�กระมังเข�เก็บพวกมันทั้งหมดขึ้นม�และคว้�ถุงมือข้�งหนึ่งจ�ก
ร�วต�กผ้�ม�บรรจงห่อพวกมันจ�กนั้นก็ยัดลงไปในกระเป๋�ของตนก�รออก
แรงทำ�เช่นนั้นทำ�ให้เข�เวียนหัวเข�จึงคล�นกลับขึ้นไปบนม้�นั่งหลังจ�กนั้นขด
ตัวนอนและหลับต�ลง

เมื่อตื่นขึ้นม�อีกครั้งเข�ก็กลับม�อยู่ในห้องนอนตัวเองแล้วกำ�ลังจมอยู่บน
เตียงขนห่�นอีกครั้งขณะที่เด็กส�วผมทองคนหนึ่งกำ�ลังเขย่�ไหล่เข�“น�ยข้�”
น�งเอ่ย“น้ำ�รอท่�นอ�บอยู่บัณฑิตอิลเลียริโอต้องก�รให้ท่�นไปที่โต๊ะอ�ห�ร
ภ�ยในหนึ่งชั่วโมง”

ทีเรียนยันตัวขึ้นพิงหมอนยกสองมือขึ้นกุมศีรษะ“นี่ข้�ฝันไปหรือว่�เจ้�พูด
ภ�ษ�ร่วมน่ะ”

“ใช่แล้วน�ยข้�ข้�ถูกซื้อตัวม�เพื่อปรนเปรอพระร�ช�”น�งมีดวงต�สีฟ้�
ผิวข�วผ่องอ้อนแอ้นอ่อนเย�ว์

“แน่ละว่�ต้องเป็นอย่�งนั้นเอ�เหล้�องุ่นม�ให้ข้�สักจอกซิ”

น�งรินเหล้�ให้เข�“บัณฑิตอิลเลียริโอบอกว่�ข้�ต้องขัดหลังให้ท่�นและอุ่น
เตียงท่�นข้�ชื่อ...”

“...อะไรข้�ก็ไม่สนเจ้�รู้มั้ยว่�พวกน�งโลมไปที่ไหนกันน่ะ”

น�งหน้�แดง“พวกน�งโลมข�ยตัวแลกเงิน”

“หรือเพชรพลอยหรือชุดกระโปรงหรือปร�ส�ทแต่พวกน�งไปไหนกันล่ะ”

เด็กส�วไม่เข้�ใจคำ�ถ�ม“นี่เป็นปริศน�คำ�ท�ยรึเปล่�น�ยข้�ข้�ไม่เก่งเรื่อง
ปริศน�เลยท่�นช่วยบอกคำ�ตอบข้�ได้ไหม”

ไม่ได้เข�คิดข้�เองก็เกลียดปริศน�คำ�ท�ยเหมือนกัน“ข้�จะไม่บอกอะไรเจ้�
ทั้งนั้นเจ้�เองก็ช่วยทำ�แบบเดียวกันด้วย”สิ่งเดียวในตัวเจ้�ที่ข้�สนใจก็คือส่วน



43

ที่อยู่ตรงหว่�งข�เข�เกือบพูดออกไปแล้วคำ�พูดนั้นอยู่ที่ปล�ยลิ้นแต่ไม่รู้ทำ�ไม
จึงไม่หลุดผ่�นริมฝีป�กออกม�น�งไม่ใช่เชคนแคระบอกตัวเองก็แค่เด็กน้อย
โง่ๆสักคนที่คิดว่�ข้�เล่นปริศน�คำ�ท�ยห�กพูดต�มตรงแล้วละก็แม้แต่ช่อง
คลอดของน�งก็ไม่ได้ทำ�ให้เข�สนอกสนใจเท่�ใดเลยข้�ต้องป่วยแน่ๆหรือไม่ก็
ต�ยไปแล้ว“เจ้�บอกว่�ต้องอ�บน้ำ�ใช่มั้ยเร�อย่�ให้พ่อค้�เนยแข็งผู้ยิ่งใหญ่รอดี
กว่�”

ขณะที่เข�แช่อ่�งอ�บน้ำ�เด็กส�วก็ล้�งเท้�ให้เข�ถูหลังและส�งผมให้หลัง
จ�กนั้นน�งก็ท�ถูน้ำ�มันกลิ่นหอมหว�นลงไปบนน่องของเข�เพื่อคล�ยคว�ม
ปวดเมื่อยและแต่งก�ยให้เข�ด้วยชุดของเด็กผู้ช�ยอีกครั้งอันได้แก่ก�งเกงรัด
เข่�สีม่วงแดงกลิ่นอับและเสื้อเข้�รูปกำ�มะหยี่สีน้ำ�เงินบุด้วยผ้�ทอง“น�ยข้�
ต้องก�รตัวข้�หลังจ�กกินเสร็จแล้วไหม”น�งถ�มขณะร้อยเชือกรองเท้�บู๊ตให้

“ไม่ข้�เลิกยุ่งกับพวกผู้หญิงแล้ว”พวกน�งโลมน่ะ

เด็กส�วยอมรับคว�มผิดหวังนั้นได้ดีเกินกว่�ที่เข�จะชอบใจ“ถ้�น�ยข้�
ต้องก�รเด็กผู้ช�ยม�กกว่�ข้�ก็ห�คนหนึ่งม�รอท่�นที่เตียงได้”

น�ยข้�ต้องก�รเมียของตัวเองม�กกว่�น�ยข้�ต้องก�รเด็กส�วที่ชื่อทิช�ม�ก
กว่�“ถ้�เพียงแต่มันรู้ว่�พวกน�งโลมไปไหนเท่�นั้น”

เด็กส�วเม้มป�กน�งรังเกียจข้�เข�ตระหนักแต่ไม่ม�กไปกว่�ที่ข้�รังเกียจ
ตัวเองหรอกทีเรียนแลนนิสเตอร์ไม่สงสัยเลยว่�ตัวเข�เคยนอนกับผู้หญิงหล�ย
ร�ยที่รู้สึกขยะแขยงย�มเมื่อได้เห็นรูปร่�งหน้�ต�ของเข�แต่อย่�งน้อยร�ยอื่น
ๆก็มีม�รย�ทพอที่จะแกล้งทำ�เป็นชอบใจอ�ก�รรังเกียจอย่�งไม่ปิดบังเล็กน้อย
ก็อ�จทำ�ให้กระชุ่มกระชวยดีเหมือนก�รดื่มเหล้�องุ่นฝ�ดๆหลังกินของหว�น
ม�กเกินไปนั่นแหละ

“ข้�ว่�ข้�เปลี่ยนใจแล้ว”เข�บอกน�ง“จงม�รอข้�บนเตียงแก้ผ้�ล่อนจ้อน
ด้วยละถ้�จะกรุณ�ข้�คงเม�ม�ยเกินกว่�จะคลำ�แก้เสื้อผ้�เจ้�ได้คอยหุบป�ก
ให้เงียบแล้วอ้�ข�เข้�ไว้แล้วเร�สองคนก็จะเข้�กันได้อย่�งยอดเยี่ยมไปเลย”
เข�มองน�งอย่�งล�มเลียหวังว่�จะได้รับรสแห่งคว�มหว�ดกลัวทว่�น�งกลับ
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มอบแต่คว�มสะอิดสะเอียนให้เข�เท่�นั้นไม่มีใครหว�ดกลัวคนแคระหรอกแม้
แต่ลอร์ดไทวินก็ไม่กลัวแม้ทีเรียนจะถือหน้�ไม้ไว้ในมือก็ต�ม“เจ้�คร�งเวล�ถูก
อึ๊บรึเปล่�”เข�ถ�มน�งบำ�เรอ

“ห�กนั่นจะทำ�ให้น�ยข้�ชอบใจ”

“น�ยข้�จะชอบใจม�กกว่�ถ้�ได้รัดคอเจ้�ข้�ทำ�แบบนั้นกับน�งโลมคนล่�สุด
ของข้�เจ้�คิดว่�น�ยของเจ้�จะคัดค้�นไหมต้องไม่อย่�งแน่นอนเข�มีคนอย่�ง
เจ้�อีกเป็นร้อยแต่ไม่มีใครอื่นเหมือนอย่�งข้�”คร�วนี้เมื่อเข�ฉีกยิ้มเข�ก็ได้
คว�มหว�ดกลัวอย่�งที่ต้องก�ร

อิลเลียริโอเอนก�ยอยู่บนเก้�อี้นอนบุนวมกำ�ลังสว�ป�มพริกหว�นเผ็ดร้อน
และหัวหอมมุกจ�กช�มไม้หน้�ผ�กมีเม็ดเหงื่อผุดพร�ยดวงต�เหมือนหมูเป็น
ประก�ยว�วอยู่เหนือพวงแก้มอูมอ้วนอัญมณีเต้นระบำ�เมื่อเข�ขยับมือทั้งโอ
นิกซ์โอปอพลอยต�เสือทูร์ม�ลีนทับทิมแอเมทิสต์ไพลินมรกตเจ็ตหยก
เพชรดำ�และไข่มุกเขียวข้�มีชีวิตอยู่ได้เป็นปีๆด้วยแหวนของมันเลยทีเรียน
รำ�พึงแต่ต้องห�มีดใหญ่ๆม�สับมือนั่นก่อนนะ

“ม�นั่งสิสห�ยตัวน้อยของข้�”อิลเลียริโอโบกมือให้เข�ม�ใกล้ขึ้น

ช�ยแคระปีนขึ้นไปบนเก้�อี้ตัวหนึ่งมันใหญ่เกินไปม�กสำ�หรับเข�บัลลังก์ที่มี
หมอนอิงนั่นออกแบบเพื่อรองรับบั้นท้�ยมโหฬ�รของบัณฑิตมีข�เก้�อี้แข็งแรง
มั่นคงเพื่อรับน้ำ�หนักของเข�ทีเรียนแลนนิสเตอร์ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในโลกที่มี
ขน�ดใหญ่เกินไปสำ�หรับเข�แต่ในคฤห�สน์ของอิลเลียริโอโมพ�ทิสนั้นคว�ม
รู้สึกผิดสัดส่วนกลับเลวร้�ยรุนแรงเข้�ไปใหญ่ข้�เป็นหนูในรังแมมมอธเข�
ครุ่นคิดแต่อย่�งน้อยเจ้�แมมมอธก็มีห้องเก็บเหล้�ใต้ดินชั้นเลิศเชียวละคว�ม
คิดนั้นทำ�ให้เข�คอแห้งขึ้นม�เข�ร้องขอเหล้�องุ่น

“ท่�นพอใจเด็กส�วที่ข้�ส่งไปให้ไหม”อิลเลียริโอถ�ม

“ถ้�ข้�ต้องก�รเด็กส�วสักคนข้�คงขอไปแล้ว”

“ถ้�น�งทำ�ให้ท่�นไม่พอใจ...”
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“น�งทำ�ทุกอย่�งต�มที่ต้องทำ�”

“ข้�ก็หวังอย่�งนั้นน�งได้รับก�รฝึกม�จ�กลิสที่ซึ่งผู้คนสรรค์สร้�งศิลปะ
แห่งรักพระร�ช�พอใจน�งยิ่งนัก”

“ข้�ฆ่�พระร�ช�ท่�นไม่ได้ข่�วรึไง”ทีเรียนยิ้มเหี้ยมเหนือจอกเหล้�ของตน
“ข้�ไม่ต้องก�รของเหลือเดนจ�กพระร�ช�หรอก”

“ต�มใจท่�นม�กินกันเถอะ”อิลเลียริโอปรบมือเข้�ด้วยกันแล้วเหล่�บ่�ว
รับใช้ก็วิ่งออกม�

พวกเข�เริ่มด้วยน้ำ�ซุปปูกับปล�มองก์ฟิชและซุปมะน�วเย็นใส่ไข่จ�กนั้นก็
ต�มม�ด้วยนกกระท�ในน้ำ�ผึ้งสันหลังแกะตับห่�นแช่เหล้�องุ่นพ�ร์สนิปอบ
เนยและลูกหมูย่�งภ�พอ�ห�รทั้งหมดนี้ทำ�ให้ทีเรียนรู้สึกคลื่นเหียนแต่เข�ก็
ฝืนตัวเองให้ลองกินซุปดูสักช้อนเพื่อมิให้เสียม�รย�ทและเมื่อได้ลิ้มรสช�ติเข้�
แล้วเข�ก็หมดแรงต้�นท�นพวกแม่ครัวอ�จจะแก่หงำ�และอ้วนฉุแต่พวกน�งก็
รู้ง�นของตนดีเข�ไม่เคยได้กินดีขน�ดนี้ม�ก่อนแม้แต่ในร�ชสำ�นักก็ต�ม

ขณะที่กำ�ลังดูดเนื้อนกกระท�ออกจ�กกระดูกเข�ก็ถ�มอิลเลียริโอถึงก�ร
เรียกประชุมเมื่อช่วงเช้�ช�ยอ้วนยักไหล่“มีเรื่องยุ่งย�กท�งตะวันออกน่ะแอส
ต�พอร์ถูกตีแตกแล้วกับมีรีนด้วยพวกเมืองท�สกิสค�ริอันเก่�แก่ตอนที่โลกยัง
เย�ว์วัยน่ะ”ลูกหมูย่�งถูกแล่อิลเลียริโอเอื้อมไปหยิบหนังหมูย่�งชิ้นหนึ่งและ
จุ่มมันลงไปในซอสลูกพลัมแล้วกินมันจ�กนิ้วของตน

“อ่�วพ่อค้�ท�สอยู่ตั้งไกลจ�กเพนทอส”ทีเรียนเอ�ปล�ยมีดจิ้มตับห่�นขึ้น
ม�ไม่มีช�ยใดจะอัปรีย์จัญไรเท่�ช�ยที่สังห�รญ�ติตัวเองอีกแล้วเข�ครุ่นคิด
แต่ข้�ทำ�ตัวให้ชอบนรกแบบนี้ได้เลยนะเนี่ย

“เป็นเช่นนั้น”อิลเลียริโอเห็นด้วย“แต่โลกใบนี้เป็นดั่งใยแมงมุมขน�ด
มหึม�คนเร�มิห�ญกล้�ไปลองแตะดูสักเส้นหรอกไม่อย่�งนั้นเส้นอื่นๆก็จะ
สั่นสะเทือนไปหมดเอ�เหล้�อีกมั้ย”อิลเลียริโอโยนพริกหว�นเข้�ป�ก“ไม่สิมี
อย่�งอื่นที่ดีกว่�นั้นอีก”เข�ปรบมือเข้�ห�กัน
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เมื่อได้ยินเสียงนั้นบ่�วรับใช้คนหนึ่งก็เข้�ม�พร้อมอ�ห�รปิดฝ�จ�นหนึ่งเข�
ว�งมันลงหน้�ทีเรียนแล้วอิลเลียริโอก็โน้มตัวข้�มโต๊ะม�เปิดฝ�ออก“เห็ด”
บัณฑิตประก�ศพร้อมกับกลิ่นที่ลอยอวลขึ้นม�“จุมพิตด้วยกระเทียมและอ�บ
ด้วยเนยเหลวมีคนบอกข้�ว่�รสช�ติมันล้ำ�เลิศนักลองสักชิ้นสิสห�ยข้�สอง
เลยก็ยังได้”

ทีเรียนนำ�เห็ดสีดำ�อวบๆจ่อเข้�ป�กไปได้ครึ่งท�งแล้วแต่บ�งอย่�งในน้ำ�
เสียงของอิลเลียริโอทำ�ให้เข�หยุดชะงักกึก“เชิญท่�นก่อนเถอะน�ยข้�”เข�
ดันจ�นไปห�เจ้�ภ�พ

“ไม่ละไม่”บัณฑิตอิลเลียริโอดันเห็ดกลับม�ชั่วอึดใจหนึ่งนั้นดูร�วกับว่�มี
เด็กจอมป่วนคนหนึ่งกำ�ลังจ้องมองออกม�จ�กข้�งในเนื้อหนังบวมฉุของพ่อค้�
เนยแข็ง“เชิญท่�นก่อนเถอะข้�ขอยืนกร�นแม่ครัวทำ�ให้ท่�นกินโดยเฉพ�ะ
เลย”

“งั้นรึ”เข�จำ�แม่ครัวได้น�งมีแป้งขนมปังเปื้อนมือหน้�อกหน้�ใจใหญ่ยักษ์
ชี้ยื่นออกม�พร้อมเส้นเลือดสีน้ำ�เงินเข้ม“น�งมีน้ำ�ใจนักแต่...ไม่ละ”ทีเรียน
ค่อยๆหย่อนเห็ดกลับลงไปในทะเลส�บเนยเหลวที่มันโผล่ขึ้นม�

“ท่�นระแวงเกินไปนะ”อิลเลียริโอยิ้มผ่�นเคร�แฉกสีเหลืองออกม�ซึ่งน่�จะ
ลงน้ำ�มันทุกเช้�เพื่อให้มันแววว�วร�วทองคำ�ทีเรียนสันนิษฐ�น“ท่�นเป็นคนขี้
ขล�ดรึข้�ไม่ยักเคยได้ยินคนพูดถึงท่�นอย่�งนั้นนะ”

“ในเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรก�รว�งย�พิษแขกของตนในมื้ออ�ห�รค่ำ�ถือว่�เป็น
ก�รละเมิดกฎก�รเป็นเจ้�บ้�นที่ร้�ยแรงนัก”

“ที่นี่ก็เหมือนกัน”อิลเลียริโอโมพ�ทิสเอื้อมไปหยิบจอกเหล้�ของตน“ทว่�
เมื่อผู้เป็นแขกแสดงคว�มปร�รถน�อย่�งชัดเจนที่จะยุติชีวิตตัวเองเอ้�เจ้�ภ�พ
ก็ต้องยอมต�มใจแขกหรือมิใช่”เข�ดื่มเหล้�อึกหนึ่ง“บัณฑิตออร์เดลโลถูกว�ง
ย�ด้วยก�รกินเห็ดเมื่อไม่ถึงครึ่งปีที่ผ่�นม�นี่เองไม่ได้เจ็บปวดรุนแรงอะไรเลย
นะมีคนบอกข้�ม�แค่ท้องเกร็งเจ็บบ้�งแล้วก็ปวดหลังต�ขึ้นม�ฉับพลันแล้ว
ก็เป็นอันจบเห็ดน่ะยังดีกว่�คมด�บแทงทะลุคอนะท่�นว่�มั้ยจะต�ยพร้อมรส
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เลือดในป�กไปทำ�ไมเล่�ในเมื่อเป็นเนยกับกระเทียมก็ได้น่ะ”

ช�ยแคระมองพินิจจ�นอ�ห�รตรงหน้�กลิ่นของกระเทียมกับเนยทำ�ให้เข�
น้ำ�ล�ยสอใจหนึ่งของเข�อย�กกินเห็ดพวกนั้นแม้จะรู้ว่�มันคืออะไรก็ต�มเข�
ไม่กล้�ห�ญพอที่จะเอ�เหล็กกล้�เย็นเยียบเสียบแทงช่องท้องตัวเองแต่ก�รกัด
เห็ดหนึ่งคำ�ไม่น่�จะย�กเท่�ไรนักนั่นทำ�ให้เข�รู้สึกหว�ดกลัวเหลือจะเอ่ยขึ้นม�
“ท่�นเข้�ใจข้�ผิดแล้ว”เข�ได้ยินตัวเองพูดออกไป

“อย่�งนั้นรึข้�ละสงสัยจริงถ้�ท่�นอย�กจมเหล้�องุ่นต�ยม�กกว่�ก็บอกม�
ได้เลยนะแล้วข้�จะจัดก�รให้อย่�งเร็วเลยด้วยค่อยๆกินไปทีละจอกๆน่ะ
เปลืองทั้งเวล�แล้วก็เหล้�ด้วย”

“ท่�นเข้�ใจข้�ผิดแล้ว”ทีเรียนพูดซ้ำ�อีกด้วยเสียงที่ดังกว่�เดิมเห็ดแช่เนย
เป็นประก�ยว�วอยู่ในแสงตะเกียงดำ�มืดและเชิญชวน“ข้�ไม่ได้อย�กต�ยเลย
ข้�รับรองกับท่�นได้เลยข้�มี...”เสียงของเข�แผ่วห�ยไปอย่�งไม่แน่ใจข้�มี
อะไรรึชีวิตให้ดำ�เนินต่อรึหรือง�นก�รให้สะส�งลูกๆให้เลี้ยงดูดินแดนให้
ปกครองหญิงส�วให้รักใคร่อย่�งนั้นหรือ

“ท่�นไม่มีอะไรเลย”บัณฑิตอิลเลียริโอพูดต่อให้“แต่เร�เปลี่ยนแปลงเรื่อง
นั้นได้”เข�จ้วงเห็ดชิ้นหนึ่งขึ้นจ�กเนยแล้วเคี้ยวอย่�งตะกละตะกล�ม“อร่อย
ล้ำ�”

“เห็ดนี้ไม่มีพิษ”ทีเรียนหงุดหงิดขึ้นม�

“ก็ไม่มีน่ะสิข้�จะอย�กทำ�ร้�ยท่�นไปทำ�ไมเล่�”บัณฑิตอิลเลียริโอกินเห็ด
อีกชิ้น“เร�ต้องแสดงคว�มไว้ว�งใจกันหน่อยนะท่�นกับข้�น่ะเอ�สิกินซะ”
เข�ปรบมืออีกครั้ง“เร�มีง�นต้องทำ�สห�ยตัวน้อยของข้�ต้องรักษ�ร่�งก�ยให้
แข็งแรงเข้�ไว้”

บ่�วรับใช้นำ�นกกระส�ยัดผลฟิกออกม�เนื้อลูกวัวตัดเป็นชิ้นเล็กๆแช่น้ำ�นม
อัลมอนด์ปล�เฮร์ริงในซอสครีมหัวหอมเคลือบน้ำ�ต�ลเนยแข็งเหม็นเน่�จ�น
ใส่หอยท�กกับขนมปังหว�นและหงส์ดำ�ทั้งขนทีเรียนไม่ยอมกินหงส์ซึ่งเตือน
ให้เข�นึกถึงอ�ห�รค่ำ�ที่เข�กินร่วมกับพี่ส�วแต่เข�จัดก�รกับนกกระส�และปล�
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เฮร์ริงรวมถึงหัวหอมเคลือบน้ำ�ต�ลอีกเล็กน้อยบ่�วรับใช้เติมเหล้�องุ่นใส่จอก
ให้เข�ใหม่ทุกครั้งที่เข�ดื่มจนเกลี้ยง

“ท่�นดื่มเหล้�เยอะนักสำ�หรับคนตัวเล็กป�นนั้น”

“ก�รฆ่�ญ�ติเป็นเรื่องน่�เหนื่อยหน่�ยมันทำ�ให้คนคอแห้งน่ะ”

ดวงต�ของช�ยอ้วนแววว�วขึ้นม�เหมือนอัญมณีบนนิ้วมือของเข�“มีคนใน
เวสเทอรอสที่จะพูดว่�ก�รฆ่�ลอร์ดแลนนิสเตอร์เป็นแค่ก�รเริ่มต้นที่ดีเท่�นั้น”

“อย่�ไปพูดอย่�งนั้นให้พี่ส�วข้�ได้ยินเข้�เชียวไม่อย่�งนั้นพวกนั้นได้ลิ้นด้วน
แน่”ช�ยคนแคระฉีกก้อนขนมปังแบ่งครึ่ง“แล้วท่�นก็ควรระวังคำ�พูดคำ�จ�
เวล�เอ่ยถึงตระกูลของข้�นะท่�นบัณฑิตจะเป็นผู้สังห�รญ�ติหรือไม่ข้�ก็ยังคง
เป็นร�ชสีห์อยู่ดี”

นั่นดูเหมือนจะทำ�ให้ลอร์ดเนยแข็งขบขันอย่�งล้นเหลือเข�ตบต้นข�อวบอูม
และเอ่ยว่�“พวกท่�นช�วเวสเทอรอสนี่เหมือนกันหมดเลยพวกท่�นเย็บรูป
สัตว์ป่�สักตัวลงบนเศษผ้�ไหมแล้วจู่ๆพวกท่�นทั้งหมดก็ล้วนเป็นร�ชสีห์หรือ
มังกรหรืออินทรีให้ข้�นับท่�นเป็นร�ชสีห์จริงๆก็ได้นะสห�ยตัวน้อยเจ้�ช�ย
ภ�คภูมิใจกับสัตว์ป่�สะสมของเข�นักท่�นอย�กอยู่ร่วมกรงกับพวกมันมั้ยล่ะ”

บรรด�ลอร์ดแห่งเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรออกจะให้ค่�กับตร�ประจำ�ตระกูลของ
ตนม�กเกินไปหน่อยจริงๆนั่นละทีเรียนจำ�ต้องยอมรับ“ก็ได้”เข�ยอมรับ
“แลนนิสเตอร์ไม่ใช่ร�ชสีห์แต่ข้�ก็ยังเป็นลูกช�ยของพ่อข้�อยู่ดีส่วนเจมีกับ
เซอร์ซีก็เป็นคนที่ข้�จะต้องฆ่�ด้วยมือข้�เอง”

“น่�แปลกนักที่ท่�นเอ่ยถึงพี่ส�วคนง�มของท่�นขึ้นม�”อิลเลียริโอเอ่ย
ระหว่�งกินหอยท�กไปด้วย“ร�ชินีเสนอยศลอร์ดให้คนที่นำ�หัวของท่�นไปให้
น�งได้ไม่ว่�ช�ติกำ�เนิดเข�จะต่ำ�ต้อยแค่ไหนก็ต�ม”

นั่นไม่ได้ม�กเกินกว่�ที่ทีเรียนค�ดไว้เลย“ถ้�ท่�นตั้งใจจะรับข้อเสนอของน�ง
ก็จัดก�รให้น�งอ้�ข�ให้ท่�นด้วยล่ะส่วนที่ดีที่สุดของข้�แลกกับส่วนที่ดีที่สุด
ของน�งแบบนั้นถึงจะเป็นก�รแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม”
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“ข้�ขอทองคำ�เท่�น้ำ�หนักตัวข้�ดีกว่�”พ่อค้�เนยแข็งหัวเร�ะอย่�งแรงเสีย
จนทีเรียนกลัวว่�ตัวเข�จะแตกปริออก“ทองคำ�ทั้งหมดในค�สเตอร์ลีร็อกเลย
ท่�จะดีใช่มั้ยล่ะ”

“ทองคำ�น่ะข้�ยอมยกให้ท่�น”คนแคระเอ่ยรู้สึกโล่งใจที่ตัวเองจะไม่ถูกปล�
ไหลและขนมหว�นที่ยังไม่ย่อยดีพวยพุ่งออกม�ท่วมร่�งเอ�“แต่ร็อกน่ะเป็น
ของข้�”

“เป็นเช่นนั้น”บัณฑิตเอ�มือปิดป�กแล้วเรอออกม�ดังสนั่น“ท่�นคิดว่�
พระร�ช�สแตนนิสจะยกมันให้ท่�นใช่ไหมมีคนบอกข้�ว่�เข�ยึดถือกฎหม�ย
เคร่งครัดนักพี่ช�ยของท่�นสวมผ้�คลุมไหล่ข�วเพร�ะฉะนั้นต�มกฎหม�ยทั้ง
มวลแห่งเวสเทอรอสท่�นจึงเป็นท�ย�ทสืบทอด”

“สแตนนิสอ�จยกค�สเตอร์ลีย์ร็อกให้ข้�”ทีเรียนบอก“ถ้�ไม่นับปัญห�ยิบ
ย่อยที่ว่�ข้�สังห�รญ�ติและพระร�ช�น่ะนะสำ�หรับเรื่องนั้นเข�คงทำ�ให้ข้�เตี้ย
ลงด้วยก�รบั่นหัวข้�น่ะสิเท่�ที่เป็นอยู่ตอนนี้ข้�ก็เตี้ยพอแล้วแต่ทำ�ไมท่�นถึง
คิดว่�ข้�ตั้งใจจะเข้�ร่วมกับลอร์ดสแตนนิสล่ะ”

“ไม่งั้นแล้วท่�นจะไปที่ผ�กำ�แพงทำ�ไม”

“สแตนนิสอยู่ที่ผ�กำ�แพงเรอะ”ทีเรียนลูบจมูกตัวเอง“สแตนนิสไปทำ�บ้�
อะไรในนรกทั้งเจ็ดที่ผ�กำ�แพงกัน”

“ไปหน�วสั่นงั่กๆน่ะสิข้�ว่�ที่ดอร์นน่ะอบอุ่นกว่�เข�น่�จะแล่นเรือไปท�ง
นั้นนะ”

ทีเรียนกำ�ลังเริ่มสงสัยว่�มีหญิงซักผ้�ใบหน้�ตกกระบ�งคนอ�จรู้ภ�ษ�ร่วมดี
กว่�ที่น�งเสแสร้ง“ต�มที่ปร�กฏนั้นเมอร์เซลล�หล�นส�วข้�อยู่ที่ดอร์นแล้ว
ข้�ก็คิดๆอยู่ว่�อย�กจะตั้งเธอเป็นร�ชินี”

อิลเลียริโอยิ้มออกม�ขณะที่บ่�วรับใช้เอ�ช้อนตักเชอร์รี่สีดำ�ในครีมหว�นจ�ก
ช�มให้ทั้งสอง“เด็กหญิงผู้น่�สงส�รคนนั้นทำ�อะไรให้ท่�นรึท่�นถึงอย�กให้เธอ
ต�ยน่ะ”
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“แม้แต่คนที่สังห�รญ�ติตัวเองก็ไม่จำ�เป็นต้องสังห�รญ�ติทุกคนสัก
หน่อย”ทีเรียนพูดรู้สึกเจ็บปวดขึ้นม�“ข้�บอกว่�ตั้งเธอเป็นร�ชินีไม่ใช่ฆ่�เธอ
สักหน่อย”

พ่อค้�เนยแข็งใช้ช้อนตักเชอร์รี่ขึ้นม�“ในโวแลนทิสพวกเข�ใช้เหรียญที่ด้�น
หนึ่งเป็นรูปมงกุฎอีกด้�นเป็นรูปหัวมัจจุร�ชแต่มันก็เป็นเหรียญอันเดียวกัน
ก�รตั้งเธอขึ้นเป็นร�ชินีก็คือก�รฆ่�เธอดอร์นอ�จลุกฮือขึ้นม�เพื่อเมอร์เซลล�
แต่ลำ�พังดอร์นน่ะไม่พอหรอกถ้�ท่�นฉล�ดหลักแหลมอย่�งที่สห�ยของเร�ยืน
กร�นท่�นย่อมต้องรู้เรื่องนี้ดี”

ทีเรียนมองช�ยอ้วนด้วยคว�มสนใจใหม่เข�พูดถูกทั้งสองเรื่องเลยก�รตั้งเธอ
ขึ้นเป็นร�ชินีก็เท่�กับเป็นก�รฆ่�เธอและข้�ก็รู้ดี“ก�รทำ�อะไรไม่เข้�ท่�คือสิ่ง
เดียวที่หลงเหลืออยู่สำ�หรับข้�อย่�งน้อยแบบนี้ก็จะทำ�ให้พี่ส�วข้�ชอกช้ำ�น้ำ�ต�
ตกได้”

บัณฑิตอิลเลียริโอเอ�หลังมืออูมๆป้�ยครีมรสหว�นออกจ�กป�ก“เส้นท�ง
สู่ค�สเตอร์ลีร็อกมิได้ผ่�นท�งดอร์นดอกสห�ยตัวน้อยแล้วก็ไม่ได้แล่นผ่�นใต้
ผ�กำ�แพงด้วยแต่ก็มีเส้นท�งอยู่นะจะบอกให้”

“ข้�เป็นคนทรยศช�ติชั่วเป็นผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�เป็นผู้สังห�รญ�ติตัว
เอง”ก�รพูดถึงเส้นท�งต่�งๆนี้ทำ�ให้เข�หงุดหงิดขึ้นม�เข�คิดว่�นี่เป็นเรื่อง
เล่นๆรึไง

“สิ่งใดที่พระร�ช�องค์หนึ่งทำ�ไว้พระร�ช�อีกองค์อ�จลบล้�งได้เร�มีเจ้�ช�ย
ในเพนทอสสห�ยข้�เข�เป็นประธ�นในง�นเต้นรำ�และง�นเลี้ยงเข�ไปไหนม�
ไหนทั่วเมืองในเสลี่ยงทำ�จ�กง�ช้�งและทองคำ�ผู้ป่�วประก�ศส�มร�ยนำ�หน้�
เข�ไปพร้อมด้วยต�ชั่งทองคำ�สำ�หรับก�รค้�ด�บเหล็กสำ�หรับสงคร�มและแส้
เงินสำ�หรับคว�มยุติธรรมในวันแรกของทุกปีใหม่เข�จะต้องพร�กพรหมจรรย์
ของหญิงบริสุทธิ์แห่งทุ่งหญ้�และหญิงบริสุทธิ์แห่งท้องทะเล”อิลเลียริโอโน้ม
ตัวม�ข้�งหน้�เอ�ศอกเท้�โต๊ะ“แต่ถ้�พืชผลเกิดเสียห�ยหรือเร�เกิดพ่�ยแพ้
สงคร�มขึ้นม�เร�ก็จะป�ดคอเข�เพื่อเอ�ใจทวยเทพและเลือกเจ้�ช�ยองค์ใหม่
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จ�กสี่สิบตระกูลของเร�”

“ช่วยเตือนสติข้�อย่�ไปเป็นเจ้�ช�ยแห่งเพนทอสเข้�ล่ะ”

“แล้วเจ็ดร�ชอ�ณ�จักรของท่�นต่�งกันนักหรือไม่มีสันติภ�พใดๆในเวสเท
อรอสไม่มีคว�มยุติธรรมไม่มีศรัทธ�...และอีกไม่น�นก็จะไม่มีอ�ห�รด้วยเมื่อ
ผู้คนอดอย�กและหว�ดกลัวจนเหนื่อยหน่�ยพวกเข�จะมองห�ผู้ช่วยให้รอด
พ้น”

“พวกนั้นก็คงมองห�แหละแต่ถ้�ผู้เดียวที่พวกเข�จะเจอคือสแตนนิส...”

“ไม่ใช่สแตนนิสและไม่ใช่เมอร์เซลล�ด้วย”รอยยิ้มพร้อมฟันเหลืองฉีกกว้�ง
ขึ้น“ใครอื่นซึ่งแข็งแกร่งกว่�ทอมมินอ่อนโยนกว่�สแตนนิสและมีสิทธิ์ม�ก
กว่�เด็กหญิงเมอร์เซลล�ผู้ช่วยให้รอดพ้นม�จ�กโพ้นทะเลเพื่อสม�นแผลของ
เวสเทอรอสที่กำ�ลังหลั่งเลือด”

“ถ้อยคำ�ไพเร�ะนัก”ทีเรียนไม่ประทับใจ“แต่ถ้อยคำ�เป็นเพียงลมป�กแล้ว
ผู้ช่วยให้รอดพ้นเวรตะไลนี่เป็นใครกันล่ะ”

“มังกร”พ่อค้�เนยแข็งเห็นสีหน้�ของเข�เมื่อได้ยินเช่นนั้นและหัวเร�ะออก
ม�“มังกรส�มหัว”




