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ทีเรียน

“เจ้�อย�กกินมั้ย”มอร์ดถ�มพล�งถลึงต�ใส่เข�ถือจ�นใส่ถั่วต้มไว้ในมือที่มีนิ้ว
หน�สั้นม่อต้อ

ทีเรียนแลนนิสเตอร์หิวโหยม�กแต่เข�ไม่ยอมให้เจ้�สัตว์เดรัจฉ�นตัวนี้ได้เห็น
เข�กลัวหัวหด“ข�แกะสักข้�งจะเป็นที่น่�พอใจม�ก”เข�พูดจ�กกองฟ�งสกปรก
มุมห้องขัง“อ�จจะถั่วกับหัวหอมสักจ�นขนมปังอบใหม่พร้อมเนยสักหน่อยและ
เหล้�องุ่นปรุงเหยือกหนึ่งเพื่อล้�งคอหรือเบียร์ก็ได้ถ้�ง่�ยกว่�ข้�พย�ย�มจะไม่
เป็นคนช่�งเลือกจนเกินไป”

“มีถั่ว”มอร์ดพูด“นี่”เข�ยื่นจ�นใบนั้น

ทีเรียนถอนใจพัศดีคนนี้เป็นมวลคว�มโง่เง่�น่�รังเกียจหนักยี่สิบสโตนมีฟันผุ
ๆสีน้ำ�ต�ลและต�เล็กสีเข้มใบหน้�ซีกซ้�ยเป็นมันด้วยรอยแผลเป็นตรงบริเวณที่
ถูกขว�นตัดหูและส่วนหนึ่งของแก้มออกเข�เด�ใจง่�ยพอๆกับคว�มน่�เกลียด
แต่ทีเรียนกำ�ลังหิวเข�เอื้อมมือไปห�จ�นใบนั้น

มอร์ดกระช�กจ�นหนีพร้อมแสยะยิ้ม“อยู่นี่”เข�พูดและยื่นมันออกไปพ้น
ระยะเอื้อมถึงของทีเรียน
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คนแคระพย�ย�มลุกขึ้นยืนอย่�งแข็งขัดเข�ปวดข้อต่อทุกข้อ“นี่เร�จำ�เป็นต้อง
เล่นเกมเดิมๆของตัวตลกทุกมื้อเลยหรือ”เข�พย�ย�มคว้�ถั่วอีกครั้ง

มอร์ดขยับถอยหลังอย่�งงุ่มง่�มพล�งยิ้มกว้�งเผยให้เห็นฟันผุ“อยู่นี่ไอ้แคระ”
เข�ยื่นจ�นออกไปจนสุดแขนข้�มขอบเขตที่คุกสิ้นสุดลงและท้องฟ้�เริ่มต้นขึ้น
“เจ้�ไม่อย�กกินรึนี่ไงม�เอ�สิ”

ทีเรียนแขนสั้นเกินกว่�จะเอื้อมถึงจ�นนั้นและเข�จะไม่ก้�วไปใกล้ขอบขน�ด
นั้นเป็นอันข�ดเพียงมอร์ดใช้พุงกะทิข�วๆยันเข�เร็วๆสักหนเข�ก็จะลงเอย
เป็นรอยเปื้อนสีแดงชวนคลื่นไส้อยู่บนก้อนหินของปร�ส�ทนภ�เหมือนนักโทษอื่น
ๆจำ�นวนม�กม�ยของปร�ส�ทเอียรีในช่วงหล�ยร้อยปีที่ผ่�นม�“คิดๆดูแล้ว
ข้�ก็ไม่ได้หิวเท่�ไหร่”เข�ประก�ศพร้อมถอยกลับไปที่มุมห้องขัง

มอร์ดทำ�เสียงฮึดฮัดแล้วก�งนิ้วหน�ๆออกลมพัดจ�นใบนั้นพลิกคว่ำ�ขณะที่
มันหล่นลงถั่วหยิบมือหนึ่งถูกลมตีกลับม�ใส่พวกเข�ขณะที่ส่วนอื่นๆร่วงห�ย
ลับต�ไปพัศดีหัวเร�ะร่�ท้องกระเพื่อมเหมือนพุดดิ้งในช�ม

ทีเรียนรู้สึกเดือดด�ลขึ้นม�ทันใด“ไอ้ลูกจัญไรของคนก้นฝี”เข�ถ่มน้ำ�ล�ย
“ขอให้เจ้�ท้องร่วงต�ยอย่�งท�รุณ”

ประโยคนั้นทำ�ให้มอร์ดเตะเข�ด้วยรองเท้�บู๊ตปล�ยหุ้มเหล็กกล้�เข้�ใส่ซี่โครง
ของทีเรียนอย่�งแรงขณะเดินออกไป“ข้�ถอนคำ�พูด!”เข�อ้�ป�กสูดลมห�ยใจ
ขณะที่ตัวงออยู่บนกองฟ�ง“ข้�จะฆ่�เจ้�ด้วยมือข้�เองข้�ส�บ�น!”ประตูหุ้ม
เหล็กบ�นหนักปิดลงอย่�งแรงทีเรียนได้ยินเสียงกุญแจกระทบกัน

สำ�หรับช�ยตัวเล็กอย่�งนี้เข�ถูกส�ปให้มีฝีป�กกล้�อย่�งอ�จเป็นอันตร�ยที
เดียวเข�คิดขณะคล�นกลับไปยังมุมห้องที่พวกแอร์รินเรียกอย่�งน่�หัวร่อว่�คุก
ใต้ดินเข�ซุกตัวใต้ผ้�ห่มบ�งๆซึ่งเป็นเครื่องนอนเพียงอย่�งเดียวของเข�และ
จ้องออกไปในคว�มเจิดจ้�ของท้องฟ้�สีคร�มว่�งเปล่�และเทือกเข�ไกลๆที่ดูจะ
ทอดย�วออกไปไม่มีสิ้นสุดนึกอย�กให้ตัวเองยังมีผ้�คลุมไหล่หนังแมวเง�ที่ชนะ
ลูกเต๋�ได้ม�จ�กม�ริลเลียนหลังจ�กที่นักขับลำ�นำ�ขโมยมันจ�กศพของหัวหน้�
โจรแม้จะเหม็นกลิ่นเลือดและเชื้อร�แต่มันทั้งหน�และอุ่นมอร์ดแย่งมันไปใน
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พริบต�แรกที่เห็นเลยทีเดียว

ส�ยลมกระตุกผ้�ห่มของเข�แรงเหมือนกรงเล็บห้องขังเล็กแคบจนรู้สึกทรม�น
แม้สำ�หรับคนแคระห่�งออกไปไม่ถึงห้�ฟุตตรงที่ที่ควรจะมีกำ�แพงตรงที่ที่จะ
ต้องมีกำ�แพงในคุกใต้ดินทั่วไปพื้นกลับสิ้นสุดลงและท้องฟ้�เริ่มขึ้นเข�มีอ�ก�ศ
บริสุทธิ์และแสงแดดเหลือเฟือรวมทั้งดวงจันทร์กับดวงด�วในเวล�กล�งคืนด้วย
แต่ทีเรียนจะยอมแลกทุกอย่�งนั้นทันทีกับหลุมที่อับชื้นที่สุดและมืดที่สุดในส่วน
ลึกของค�สเตอร์ลีร็อก

“เจ้�จะบิน”มอร์ดสัญญ�กับทีเรียนเมื่อเข�โยนทีเรียนเข้�ไปในห้องขัง“อ�จ
จะยี่สิบวันส�มสิบวันห้�สิบวันแล้วจ�กนั้นเจ้�จะบิน”

พวกแอร์รินเป็นเจ้�ของคุกแห่งเดียวในอ�ณ�จักรที่ยินดีให้นักโทษหลบหนีได้
ต�มใจชอบในวันแรกหลังจ�กรวบรวมคว�มกล้�อยู่หล�ยชั่วโมงทีเรียนก็นอน
คว่ำ�ลงกับพื้นแล้วกระดืบไปที่ขอบเพื่อชะเง้อศีรษะมองลงไปข้�งล่�งปร�ส�ท
นภ�อยู่ต่ำ�ลงไปหกร้อยฟุตโดยไม่มีสิ่งใดกั้นกล�งเลยนอกจ�กอ�ก�ศธ�ตุว่�งเปล่�
ถ้�เข�ยืดคอออกไปให้ไกลที่สุดเท่�ที่ทำ�ได้เข�ก็จะเห็นห้องขังห้องอื่นๆอยู่ท�ง
ขว�ท�งซ้�ยและข้�งบนเข�คือผึ้งตัวหนึ่งในรวงหินและใครบ�งคนได้เด็ดปีก
เข�ไป

ในห้องขังหน�วม�กส�ยลมกรีดเสียงทั้งวันทั้งคืนและที่เลวร้�ยที่สุดคือพื้น
ห้องยังล�ดเอียงอีกด้วยแม้จะเพียงน้อยนิดแต่มันก็เกินพอเข�กลัวจนไม่กล้�
หลับต�กลัวว่�อ�จนอนกลิ้งระหว่�งหลับแล้วตื่นขึ้นด้วยคว�มตกใจสุดขีดใน
ทันใดขณะที่ลื่นไถลออกไปนอกขอบไม่น่�แปลกใจเลยที่คุกลอยฟ้�แห่งนี้ทำ�ให้
คนเป็นบ้�ม�ม�กม�ย

ทวยเทพช่วยข้�ด้วยใครบ�งคนที่เคยอยู่ในห้องนี้ม�ก่อนเขียนไว้บนกำ�แพง
ด้วยอะไรสักอย่�งที่ดูเหมือนเลือดจนน่�สงสัยฟ้�คร�มกำ�ลังร้องเรียกตอนแรกที
เรียนสงสัยว่�เข�เป็นใครและเข�เป็นอะไรไปแล้วแต่หลังจ�กนั้นเข�ก็ตัดสินใจว่�
ไม่รู้จะดีกว่�

ห�กเพียงแต่เข�หุบป�กไว้...
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เด็กเลวร้�ยคนนั้นเป็นผู้เริ่มเรื่องเข�ก้มมองทีเรียนจ�กบนบัลลังก์ที่สลักจ�กไม้
เวียร์วู้ดใต้ธงรูปพระจันทร์และเหยี่ยวประจำ�ตระกูลแอร์รินทีเรียนแลนนิสเตอร์
ถูกคนก้มมองม�ตลอดชีวิตแต่น้อยครั้งนักที่ผู้มองจะเป็นเด็กหกขวบต�เยิ้มที่ต้อง
ยัดหมอนใบอ้วนไว้ใต้ก้นเพื่อยกตนให้สูงเท่�ผู้ใหญ่“เข�เป็นคนไม่ดีหรือ”เด็ก
ช�ยถ�มพล�งเก�ะตุ๊กต�ไว้แน่น

“ใช่”เลดี้ไลซ�พูดจ�กบัลลังก์เล็กกว่�ที่ตั้งอยู่ข้�งเข�น�งแต่งก�ยสีน้ำ�เงินทั้ง
ตัวท�แป้งและพรมน้ำ�หอมเพื่อช�ยที่ม�ติดพันเกี้ยวพ�น�งเต็มปร�ส�ท

“เข�ตัวเล็กจัง”ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีพูดแล้วหัวเร�ะคิกคัก

“นี่คือภูตน้อยทีเรียนแห่งตระกูลแลนนิสเตอร์ผู้สังห�รบิด�ของเจ้�”น�งพูด
เสียงดังขึ้นเพื่อให้ได้ยินไปตลอดคว�มย�วของห้องโถงสูงแห่งปร�ส�ทเอียรีเสียง
ของน�งสะท้อนกังว�นจ�กผนังสีข�วน้ำ�นมและเส�ผอมเพรียวจนได้ยินกันทุก
ผู้คน“เข�สังห�รหัตถ์ของพระร�ช�!”

“อ้อข้�สังห�รเข�ด้วยหรือ”ทีเรียนพูดออกไปเหมือนคนโง่

นั่นเป็นเวล�ที่เข�ควรจะปิดป�กเงียบและก้มหัวเข้�ไว้ตอนนี้เข�ต�สว่�งแล้ว
เจ็ดนรกช่วยด้วยเถอะถ้�เพียงแต่เข�จะต�สว่�งตั้งแต่ตอนนั้นโถงสูงแห่งตระกูล
แอร์รินเป็นห้องที่ย�วและไร้ก�รตกแต่งผนังหินอ่อนสีข�วแทรกล�ยเป็นเส้นสีฟ้�
นั้นเย็นเยือกไร้คว�มเป็นมิตรแต่ใบหน้�ที่ร�ยล้อมเข�ยิ่งเย็นช�กว่�นั้นม�กที่นี่
อยู่ห่�งไกลจ�กอำ�น�จของค�สเตอร์ลีร็อกทั้งไม่มีมิตรของตระกูลแลนนิสเตอร์อยู่
ในแคว้นหุบเข�ของแอร์รินเลยก�รยอมจำ�นนและก�รสงบป�กคำ�คือก�รป้องกัน
ตัวที่ดีที่สุดของเข�

แต่ทีเรียนอ�รมณ์เสียจนข�ดคว�มยั้งคิดเข�อับอ�ยที่เข�ล้มลุกคลุกคล�นใน
ช่วงท้�ยของก�รไต่ขึ้นสู่ปร�ส�ทเอียรีซึ่งใช้เวล�ทั้งวันด้วยข�แคระแกร็นของเข�
ไม่อ�จพ�เข�ขึ้นไปสูงกว่�นั้นได้บรอนน์ต้องแบกเข�ไปตลอดท�งที่เหลือและ
คว�มอัปยศนั้นยิ่งร�ดน้ำ�มันใส่เพลิงแห่งคว�มโกรธของเข�“ดูเหมือนข้�จะเป็น
คนตัวเล็กที่ง�นยุ่งจริงนะ”เข�พูดเสียดสีอย่�งขมขื่น“สงสัยจริงว่�ข้�ห�เวล�ไป
เข่นไปฆ่�ทั้งหมดนั่นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่”
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เข�น่�จะจำ�ได้ว่�เข�กำ�ลังต่อกรอยู่กับใครไลซ�แอร์รินกับบุตรช�ยอ่อนแอ
สติไม่เต็มของน�งไม่ได้เป็นที่รู้จักในร�ชสำ�นักว่�ชอบใช้ปัญญ�โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
เมื่ออีกฝ่�ยใช้ปัญญ�ด้วย

“ภูตน้อย”ไลซ�พูดอย่�งเย็นช�“เจ้�จะต้องระมัดระวังป�กคอเร�ะร�ยของ
เจ้�และพูดกับลูกช�ยของข้�อย่�งสุภ�พไม่อย่�งนั้นข้�สัญญ�ว่�เจ้�จะมีเหตุให้
ต้องเสียใจจงอย่�ลืมว่�เจ้�อยู่ที่ไหนที่นี่คือปร�ส�ทเอียรีและผู้ที่เจ้�เห็นอยู่รอบ
ตัวคืออัศวินแห่งแคว้นหุบเข�ซึ่งล้วนเป็นบุรุษผู้ซื่อสัตย์ที่รักจอนแอร์รินเป็น
อย่�งยิ่งทุกคนจะยอมต�ยเพื่อข้�”

“เลดี้แอร์รินห�กมีอันตร�ยใดเกิดขึ้นกับข้�เจมีพี่ช�ยข้�จะยินดีดูแลให้พวก
เข�ได้ทำ�เช่นนั้น”แม้ขณะที่พูดถ้อยคำ�เหล่�นี้ออกม�ทีเรียนก็รู้ว่�มันเป็นก�ร
กระทำ�ที่โง่เขล�

“เจ้�บินได้ไหมล่ะท่�นลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์”เลดี้ไลซ�ถ�ม“คนแคระมีปีก
ด้วยหรือถ้�ไม่มีมันจะเป็นก�รฉล�ดกว่�ที่เจ้�จะกลืนคำ�ขู่คำ�ต่อไปที่เจ้�นึกได้”

“ข้�มิได้ขู่”ทีเรียนว่�“นั่นเป็นคำ�สัญญ�”

นั่นทำ�ให้ลอร์ดโรเบิร์ตน้อยผุดลุกขึ้นยืนเข�อ�รมณ์เสียจนปล่อยตุ๊กต�จ�กมือ
“เจ้�ทำ�ร้�ยเร�ไม่ได้หรอก”เข�แผดเสียง“ไม่มีใครทำ�ร้�ยเร�ที่นี่ได้ทั้งนั้นบอก
เข�สิท่�นแม่บอกเข�ว่�เข�ไม่อ�จทำ�ร้�ยเร�ที่นี่ได้”กล้�มเนื้อของเด็กช�ยเริ่ม
กระตุก

“ปร�ส�ทเอียรีไม่มีใครบุกเข้�ม�ได้”ไลซ�แอร์รินแถลงอย่�งใจเย็นน�งดึง
ลูกช�ยเข้�ห�ตัวแล้วกอดเข�ไว้อย่�งปลอดภัยในวงแขนสีข�วอวบอิ่ม“เจ้�ภูต
น้อยกำ�ลังพย�ย�มขู่ขวัญพวกเร�น่ะลูกรักพวกแลนนิสเตอร์เป็นคนโกหกทั้งนั้น
จะไม่มีใครทำ�ร้�ยลูกช�ยที่น่�รักของข้�หรอก”

ให้ตกนรกเถอะน�งพูดถูกอย่�งไม่ต้องสงสัยหลังจ�กได้เห็นกับต�แล้วว่�ก�ร
ขึ้นม�ถึงบนนี้ต้องผ่�นอะไรบ้�งทีเรียนนึกภ�พได้อย่�งชัดเจนว่�จะเป็นอย่�งไร
สำ�หรับอัศวินที่พย�ย�มฝ่�ฟันขึ้นม�ในชุดเกร�ะโดยมีหินและลูกศรส�ดเทลงม�
จ�กเบื้องบนและศัตรูที่คอยขัดขว�งทุกย่�งก้�วแม้แต่คำ�ว่�ฝันร้�ยก็ยังไม่เพียง
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พอจะบรรย�ยมันได้แทบไม่น่�แปลกใจเลยที่ปร�ส�ทเอียรีไม่เคยถูกยึดม�ก่อน

แต่กระนั้นทีเรียนก็ไม่อ�จหุบป�กลงได้“ไม่ใช่บุกเข้�ไปไม่ได้หรอก”เข�บอก
“แค่ไม่สะดวกเท่�นั้นเอง”

โรเบิร์ตน้อยชี้ลงม�มือของเข�สั่นระริก“เจ้�มันคนโกหกท่�นแม่ข้�อย�ก
เห็นมันบิน”องครักษ์สองน�ยในผ้�คลุมไหล่สีฟ้�คร�มคว้�แขนของทีเรียนแล้วยก
เข�ลอยขึ้นจ�กพื้น

มีเพียงทวยเทพเท่�นั้นที่รู้ว่�จะเกิดอะไรขึ้นห�กไม่ใช่เพร�ะแคทลินสต�ร์ค
“น้องส�ว”น�งเรียกจ�กจุดที่น�งยืนอยู่ใต้บัลลังก์“ข้�ขอให้เจ้�จำ�ไว้ด้วยว่�ช�ย
คนนี้คือนักโทษของข้�ข้�จะไม่ยอมให้เข�ได้รับอันตร�ย”

ไลซ�แอร์รินชำ�เลืองมองพี่ส�วอย่�งเย็นช�อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเคลื่อน
ก�ยลงไปห�ทีเรียนช�ยกระโปรงย�วล�กต�มหลังน�งชั่วครู่หนึ่งที่เข�กลัวว่�
น�งอ�จทุบตีเข�แต่แทนที่จะเป็นอย่�งนั้นน�งกลับสั่งพวกนั้นให้ปล่อยเข�คน
ของน�งผลักเข�ลงกับพื้นข�ของทีเรียนไถลออกจ�กใต้ตัวจนล้มลง

ท่�ท�งที่เข�ตะเกียกตะก�ยขึ้นคุกเข่�คงเป็นภ�พที่ตลกน่�ดูแต่แล้วกล้�มเนื้อ
ข�ขว�ก็กระตุกอย่�งแรงจนเข�ล้มลงไปนอนแผ่อีกรอบเสียงหัวเร�ะระเบิดขึ้นทั่ว
โถงสูงแห่งตระกูลแอร์ริน

“แขกตัวน้อยของพี่ส�วข้�เมื่อยจนยืนไม่ไหว”เลดี้ไลซ�ประก�ศ“เซอร์ว�ร์ดิส
เอ�ตัวเข�ลงไปคุกใต้ดินถ้�ได้พักในห้องขังลอยฟ้�ของเร�จะช่วยเข�ได้ม�ก”

องครักษ์สองน�ยกระช�กตัวเข�ขึ้นทีเรียนแลนนิสเตอร์ห้อยต่องแต่งอยู่ตรง
กล�งพล�งเตะข�อย่�งอ่อนแรงหน้�แดงด้วยคว�มอับอ�ย“ข้�จะจำ�ไว้”เข�
บอกทุกคนขณะที่ถูกแบกออกไป

และเข�ก็จำ�ไว้แต่มันแทบไม่มีผลดีอะไรกับเข�เลย

ทีแรกเข�ปลอบใจตัวเองว่�เข�ไม่มีวันถูกคุมขังอยู่น�นนักหรอกไลซ�แอร์ริน
เพียงอย�กสั่งสอนให้เข�นอบน้อมเท่�นั้นเองในไม่ช้�น�งจะส่งคนม�ต�มเข�ไป
พบอีกครั้งห�กมิใช่น�งแคทลินสต�ร์คก็จะอย�กสอบสวนเข�คร�วนี้เข�จะ



12

ระวังป�กคำ�ม�กกว่�เดิมคนพวกนั้นไม่กล้�ฆ่�เข�โดยไม่คิดหน้�คิดหลังหรอกถึง
อย่�งไรเข�ก็ยังคงเป็นแลนนิสเตอร์แห่งค�สเตอร์ลีร็อกห�กคนเหล่�นั้นทำ�ให้เข�
หลั่งเลือดมันจะหม�ยถึงสงคร�มหรืออย่�งน้อยเข�ก็บอกตัวเองอย่�งนั้น

ตอนนี้เข�ไม่ค่อยแน่ใจแล้ว

บ�งทีพวกคนที่จับกุมเข�ไว้อ�จตั้งใจทิ้งให้เข�เน่�เปื่อยอยู่ที่นี่กระมังแต่เข�
เกรงว่�จะไม่มีแรงพอจะเน่�เปื่อยได้น�นนักเข�อ่อนแอลงทุกวันและมันขึ้นอยู่
กับเวล�เท่�นั้นก่อนที่ก�รเตะต่อยของมอร์ดจะทำ�ให้เข�บ�ดเจ็บรุนแรงในกรณี
ที่พัศดีไม่ทำ�ให้เข�อดต�ยไปเสียก่อนคืนที่เหน็บหน�วและหิวโหยอีกสองส�มคืน
แล้วสีฟ้�คร�มก็จะเริ่มเรียกห�เข�เหมือนกัน

เข�นึกสงสัยว่�มีอะไรเกิดขึ้นนอกกำ�แพง(อย่�งที่เป็นอยู่)ห้องขังของเข�บ้�ง
ลอร์ดไทวินจะต้องส่งกองม้�ออกม�แน่เมื่อข่�วไปถึงเข�ตอนนี้เจมีอ�จกำ�ลังนำ�
ทัพผ่�นเทือกเข�จันทร�อยู่ด้วยซ้ำ�...นอกเสียจ�กว่�เข�จะเดินท�งขึ้นเหนือสู่วินเท
อร์เฟลมีใครนอกแคว้นหุบเข�บ้�งไหมนะที่จะสงสัยแม้สักนิดว่�แคทลินสต�ร์ค
พ�ตัวเข�ม�เข�สงสัยว่�เซอร์ซีจะทำ�อย่�งไรเมื่อได้ข่�วพระร�ช�ส�ม�รถบัญช�
ให้ปล่อยตัวเข�ได้แต่โรเบิร์ตจะเลือกฟังร�ชินีหรือหัตถ์ทีเรียนไม่หลอกตัวเอง
เรื่องคว�มรักที่พระร�ช�มีให้พี่ส�วของเข�

ห�กเซอร์ซีใจเย็นและใช้ปัญญ�น�งจะยืนกร�นให้พระร�ช�ตัดสินเรื่องของ
ทีเรียนด้วยพระองค์เองแม้แต่เน็ดสต�ร์คก็แทบมิอ�จคัดค้�นได้โดยไม่ลบหลู่
เกียรติของพระร�ช�และทีเรียนก็มีแต่จะยินดีเสี่ยงรับก�รพิจ�รณ�คดีไม่ว่�
พวกสต�ร์คจะกล่�วห�เข�เรื่องก�รฆ�ตกรรมอย่�งไรก็ต�มจนถึงตอนนี้พวกนั้น
ก็ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเท่�ที่เข�มองเห็นได้ปล่อยให้พวกนั้นร้องเรียนต่อหน้�
บัลลังก์เหล็กและเหล่�ขุนน�งของแผ่นดินเถอะมันจะเป็นจุดจบของพวกนั้นห�ก
เพียงแต่เซอร์ซีฉล�ดพอที่จะมองเห็น...

ทีเรียนแลนนิสเตอร์ถอนใจพี่ส�วของเข�ใช่ว่�จะไม่มีคว�มเจ้�เล่ห์เพทุบ�ย
อยู่บ้�งแต่คว�มยโสทำ�ให้น�งมองไม่เห็นน�งจะเห็นแต่ก�รถูกหมิ่นหย�มจ�ก
เหตุก�รณ์นี้แต่ไม่เห็นโอก�สส่วนเจมียิ่งเลวร้�ยกว่�เข�หุนหันพลันแล่นหัวแข็ง
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และโกรธง่�ยพี่ช�ยของเข�ไม่เคยแก้ปมเชือกเลยในเมื่อเข�ส�ม�รถใช้ด�บฟันมัน
ออกเป็นสองได้

เข�สงสัยจริงๆว่�พวกเข�ใครคนไหนส่งโจรชั้นต่ำ�ไปปิดป�กเด็กสต�ร์คคน
นั้นและสงสัยว่�พวกนั้นสมคบคิดกันเรื่องคว�มต�ยของลอร์ดแอร์รินจริงๆหรือ
ไม่ห�กหัตถ์คนเก่�ถูกฆ�ตกรรมจริงมันก็ทำ�ไปด้วยคว�มชำ�น�ญและแนบเนียน
ช�ยอ�ยุขน�ดนั้นเสียชีวิตจ�กอ�ก�รป่วยฉับพลันอยู่ตลอดเวล�แต่ในท�งกลับ
กันก�รส่งคนเงอะงะงุ่มง่�มกับมีดที่ขโมยม�ไปสังห�รแบรนดอนสต�ร์คทำ�ให้
เข�เห็นว่�ช่�งโฉ่งฉ่�งอย่�งไม่น่�เชื่อและมันก็ไม่ได้แปลกประหล�ดอะไรขน�ด
นั้นเมื่อหวนกลับไปคิด...

ทีเรียนตัวสั่นนั่นละคือคว�มระแวงสงสัยที่ร้�ยก�จนักบ�งทีหม�ป่�โลกันตร์
กับร�ชสีห์อ�จไม่ใช่สัตว์ร้�ยทั้งหมดในป่�และห�กนั่นเป็นคว�มจริงใครสักคนก็
กำ�ลังใช้เข�เป็นเครื่องมือทีเรียนแลนนิสเตอร์ชิงชังก�รถูกหลอกใช้

เข�จะต้องออกไปจ�กที่นี่และโดยเร็วด้วยโอก�สที่เข�จะเอ�ชนะมอร์ดด้วย
กำ�ลังนั้นมีน้อยม�กจนถึงไม่มีเลยและคงจะไม่มีใครลักลอบพ�เข�ออกไปด้วย
เชือกย�วหกร้อยฟุตเป็นแน่ดังนั้นเข�จะต้องใช้ว�จ�พ�ตัวเองสู่อิสระในเมื่อป�ก
ของเข�พ�เข�เข้�ม�ในห้องขังนี่ได้มันก็ควรจะพ�เข�ออกไปได้ด้วยให้ต�ยสิ

ทีเรียนดันตัวเองลุกขึ้นยืนพย�ย�มเต็มที่ที่จะไม่ใส่ใจคว�มล�ดเอียงของพื้นที่
อยู่ใต้เท้�ซึ่งมีแรงดึงเล็กน้อยให้เข้�ใกล้ขอบอยู่ตลอดเวล�เข�กำ�มือทุบประตู
“มอร์ด!”เข�ตะโกน“พัศดี!มอร์ดข้�อย�กพบเจ้�!”เข�ต้องทำ�อย่�งนั้นอยู่
ถึงสิบน�ทีเต็มกว่�จะได้ยินเสียงฝีเท้�ทีเรียนก้�วถอยหลังเพียงอึดใจหนึ่งก่อนที่
ประตูจะเปิดออกด้วยเสียงดัง

“หนวกหู”มอร์ดคำ�ร�มด้วยแววต�กระห�ยเลือดสิ่งที่ห้อยจ�กมืออวบอูมของ
เข�คือส�ยหนังที่กว้�งและหน�พับทบครึ่งอยู่ในกำ�มือของเข�

อย่�แสดงให้พวกมันเห็นเด็ดข�ดว่�เจ้�กลัวทีเรียนเตือนตัวเอง“เจ้�อย�กรวย
ไหม”เข�ถ�ม

มอร์ดตีเข�เข�เหวี่ยงส�ยหนังจ�กหลังมืออย่�งเกียจคร้�นแต่มันก็ฟ�ดถูกต้น
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แขนของทีเรียนแรงฟ�ดทำ�ให้เข�ซวนเซและคว�มเจ็บปวดทำ�ให้เข�ต้องกัดฟัน
“หุบป�กไอ้แคระ”มอร์ดเตือน

“ทอง”ทีเรียนพูดพร้อมแสร้งยิ้ม“ค�สเตอร์ลีร็อกน่ะเต็มไปด้วยทอง...อ�...”
คร�วนี้เข�ถูกฟ�ดจ�กหน้�มือและมอร์ดออกแรงเหวี่ยงแขนม�กขึ้นทำ�ให้ส�ย
หนังลั่นดังเปรี๊ยะและสะบัดมันฟ�ดถูกทีเรียนที่ซี่โครงจนเข�ทรุดลงคุกเข่�ร้อง
ครวญคร�งเข�ฝืนตัวเองให้เงยหน้�มองพัศดี“ร่ำ�รวยเหมือนแลนนิสเตอร์”เข�
ห�ยใจฟืดฟ�ด“คือสิ่งที่ใครๆก็พูดกันมอร์ด...”

มอร์ดทำ�เสียงคำ�ร�มส�ยหนังส่งเสียงหวีดหวิวผ่�นอ�ก�ศม�ฟ�ดทีเรียนเข้�
เต็มหน้�คว�มเจ็บปวดรุนแรงม�กจนเข�จำ�ไม่ได้เลยว่�ล้มลงกับพื้นแต่เมื่อเข�
ลืมต�ขึ้นอีกครั้งเข�อยู่บนพื้นห้องขังมีเสียงหึ่งๆดังก้องอยู่ในหูป�กเต็มไปด้วย
เลือดเข�คลำ�ห�ที่ยึดเก�ะเพื่อจะดึงตัวเองขึ้นยืนนิ้วของเข�เสียดสีกับ...คว�ม
ว่�งเปล่�ทีเรียนกระตุกมืออย่�งรวดเร็วร�วกับโดนน้ำ�ร้อนลวกเข�พย�ย�มกลั้น
ห�ยใจอย่�งเต็มที่เข�ล้มลงตรงริมขอบห้องขังพอดีห่�งจ�กผืนฟ้�เพียงไม่กี่นิ้ว

“พูดอีกไหม”มอร์ดถือส�ยหนังไว้ระหว่�งกำ�ปั้นทั้งสองข้�งแล้วกระตุกดึงมัน
เร็วๆเสียงเควี้ยวทำ�ให้ทีเรียนสะดุ้งพัศดีหัวเร�ะ

เข�จะไม่ผลักข้�ออกไปหรอกทีเรียนบอกตัวเองอย่�งเข้�ต�จนขณะที่คล�น
ออกห่�งจ�กขอบแคทลินสต�ร์คต้องก�รข้�ตัวเป็นๆเจ้�นี่ไม่กล้�ฆ่�ข้�หรอก
เข�เช็ดเลือดออกจ�กริมฝีป�กด้วยหลังมือยิ้มยิงฟันและพูดว่�“ฟ�ดเสียแรง
เชียวนะมอร์ด”พัศดีหรี่ต�มองพย�ย�มตัดสินว่�เข�กำ�ลังโดนล้อเลียนหรือไม่
“ข้�ใช้ง�นคนแข็งแรงอย่�งเจ้�ได้ดีทีเดียว”ส�ยหนังลอยเข้�ใส่แต่ครั้งนี้ทีเรียน
ขยับตัวถอยพ้นเข�โดนฟ�ดเฉี่ยวหัวไหล่ไม่มีอะไรม�กกว่�นั้น“ทอง”เข�พูดอีก
พล�งตะก�ยถอยหลังเหมือนปู“ทองม�กม�ยกว่�ที่เจ้�จะได้เห็นที่นี่ตลอดชีวิต
ม�กพอจะซื้อที่ดินผู้หญิงม้�...เจ้�อ�จได้เป็นลอร์ดด้วยนะลอร์ดมอร์ดไงล่ะ”ที
เรียนข�กเลือดผสมเสมหะขึ้นม�ก้อนหนึ่งแล้วถ่มมันออกไปในท้องฟ้�

“ไม่มีทอง”มอร์ดพูด

มันฟังแล้ว!ทีเรียนคิด“พวกมันยึดถุงเงินข้�ไปตอนที่จับตัวข้�แต่ทองยังคง
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เป็นของข้�แคทลินสต�ร์คอ�จจับคนเป็นนักโทษได้แต่น�งจะไม่มีวันลดตัวลง
ม�ปล้นเข�หรอกมันเป็นเรื่องไร้ศักดิ์ศรีช่วยข้�สิแล้วทองทั้งหมดจะเป็นของ
เจ้�”ส�ยหนังของมอร์ดแลบออกม�แต่มันเป็นก�รฟ�ดแบบสองจิตสองใจและ
ไม่ต่อเนื่องเชื่องช้�และแสดงคว�มดูหมิ่นทีเรียนคว้�ส�ยหนังแล้วกำ�มันไว้ในมือ
ข้�งหนึ่ง“เจ้�จะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเท่�ที่เจ้�ต้องทำ�ก็แค่ส่งส�รให้ข้�เท่�นั้น”

พัศดีกระช�กส�ยหนังออกจ�กมือของทีเรียน“ส�ร”เข�พูดร�วกับไม่เคย
ได้ยินคำ�นั้นม�ก่อนเข�ขมวดคิ้วจนเกิดรอยย่นลึกบนหน้�ผ�ก

“เจ้�ได้ยินถูกแล้วน�ยข้�เพียงแค่นำ�ถ้อยคำ�ของข้�ไปให้น�ยหญิงของเจ้�
บอกน�งว่�...”ว่�อะไรหรืออะไรที่อ�จทำ�ให้ไลซ�แอร์รินโอนอ่อนลงได้ทันใด
นั้นก็มีอะไรม�ดลใจทีเรียนแลนนิสเตอร์“...บอกน�งว่�ข้�อย�กส�รภ�พผิด”

มอร์ดยกแขนขึ้นทีเรียนเตรียมตัวรับก�รฟ�ดอีกครั้งแต่พัศดีลังเลคว�ม
กังข�และคว�มโลภต่อสู้กันอยู่ในแววต�เข�อย�กได้ทองแต่เข�ก็กลัวถูกหลอก
หน้�ต�เข�เหมือนคนที่ถูกหลอกบ่อยๆ“โกหก”เข�พึมพำ�อย่�งมืดมน“คน
แคระโกงข้�”

“ข้�จะเขียนสัญญ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรให้เจ้�”ทีเรียนลั่นคำ�พูด

คนไม่รู้หนังสือบ�งคนเหยียดหย�มก�รเขียนหนังสือในขณะที่บ�งคนดู
จะเทิดทูนบูช�คำ�ที่เขียนเป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งงมง�ยร�วกับว่�มันเป็น
เวทมนตร์อะไรสักอย่�งโชคดีที่มอร์ดเป็นคนประเภทหลังพัศดีลดแส้ลง“เขียน
ทองลงไปทองเยอะๆ”

“ใช่ทองเยอะๆ”ทีเรียนให้คว�มมั่นใจ“ถุงเงินนั่นก็แค่ของเรียกน้ำ�ย่อย
สห�ยข้�พี่ช�ยข้�สวมเกร�ะที่ทำ�จ�กแผ่นทองคำ�แท้”อันที่จริงเกร�ะของเจมี
เป็นเหล็กกล้�ชุบทองแต่เจ้�หัวทึบนี่จะไม่มีท�งรู้คว�มแตกต่�งหรอก

มอร์ดใช้นิ้วคลำ�ส�ยหนังอย่�งครุ่นคิดแต่ในที่สุดเข�ก็ยอมจำ�นนและไปหยิบ
กระด�ษกับหมึกม�ให้เมื่อเขียนจดหม�ยเสร็จพัศดีก็ขมวดคิ้วใส่มันอย่�งระแวง
สงสัย“ทีนี้เอ�ส�รของข้�ไปส่งได้แล้ว”ทีเรียนกระตุ้น
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เข�กำ�ลังนอนหน�วสั่นตอนกล�งดึกคืนนั้นเมื่อพวกนั้นม�ห�เข�มอร์ดเปิด
ประตูแต่ไม่พูดอะไรเซอร์ว�ร์ดิสอีเกนปลุกทีเรียนด้วยปล�ยแหลมของรองเท้�บู๊
ต“ยืนขึ้นภูตน้อยท่�นหญิงของข้�ต้องก�รพบเจ้�”

ทีเรียนขยี้ต�ไล่คว�มง่วงแล้วทำ�หน้�ไม่พอใจทั้งที่แทบไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลย
“น�งต้องอย�กพบข้�แน่อยู่แล้วแต่อะไรทำ�ให้เจ้�คิดว่�ข้�อย�กพบน�งล่ะ”

เซอร์ว�ร์ดิสทำ�หน้�บึ้งทีเรียนจำ�ช�ยคนนี้ได้ดีจ�กช่วงเวล�หล�ยปีที่เข�อยู่
ในคิงส์แลนดิ้งในฐ�นะหัวหน้�องครักษ์ประจำ�บ้�นของหัตถ์เข�มีใบหน้�จืดทรง
สี่เหลี่ยมผมสีเงินร่�งหน�และไม่มีอ�รมณ์ขันอย่�งใดทั้งสิ้น“คว�มต้องก�รของ
เจ้�ไม่ใช่คว�มกังวลของข้�ลุกขึ้นยืนไม่งั้นข้�จะให้คนแบกเจ้�ไป”

ทีเรียนตะก�ยขึ้นยืนอย่�งงุ่มง่�ม“คืนนี้หน�วนัก”เข�พูดอย่�งไม่ใส่ใจ“และ
ห้องโถงสูงก็มีลมโกรกเหลือเกินข้�ไม่อย�กเป็นหวัดมอร์ดห�กเจ้�จะใจดีก็ช่วย
หยิบผ้�คลุมไหล่ข้�ให้หน่อย”

พัศดีหรี่ต�มองเข�ใบหน้�มึนซึมด้วยคว�มระแวง

“ผ้�คลุมไหล่ของข้�”ทีเรียนย้ำ�คำ�“ผ้�คลุมหนังแมวเง�ที่เจ้�เอ�ไปเก็บรักษ�
ให้ข้�ไงล่ะเจ้�ต้องจำ�ได้”

“ไปเอ�ผ้�คลุมไหล่บ้�ๆนั่นให้เข�”เซอร์ว�ร์ดิสบอก

มอร์ดไม่กล้�บ่นอิดออดเข�ถลึงต�มองทีเรียนเชิงให้สัญญ�ว่�จะล้�งแค้นใน
อน�คตแต่เข�ก็ไปเอ�ผ้�คลุมไหล่ม�ให้เมื่อมอร์ดห่มมันรอบลำ�คอของนักโทษที
เรียนก็ยิ้ม“ขอบคุณข้�จะนึกถึงเจ้�ทุกครั้งที่ข้�สวมมัน”เข�เหวี่ยงปล�ยผ้�คลุม
ขนเฟอร์ผืนย�วขึ้นพ�ดบนไหล่ขว�และรู้สึกอบอุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหล�ยวัน
“เชิญนำ�ท�งเซอร์ว�ร์ดิส”

ห้องโถงสูงแห่งตระกูลแอร์รินเรืองรองด้วยแสงจ�กคบเพลิงห้�สิบอันที่ลุกโชน
ในที่ปักบนผนังเลดี้ไลซ�สวมชุดผ้�ไหมสีดำ�ปักไข่มุกเป็นรูปพระจันทร์และเหยี่ยว
ที่หน้�อกในเมื่อมองดูแล้วน�งไม่น่�จะเป็นคนแบบที่จะเข้�ร่วมหน่วยพิทักษ์ร�ตรี
ทีเรียนจึงได้แต่นึกเอ�เองว่�น�งคงเห็นชุดไว้ทุกข์เป็นเครื่องแต่งก�ยที่เหม�ะสม
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สำ�หรับฟังก�รส�รภ�พผิดผมย�วสีน้ำ�ต�ลแดงของน�งถักเปียอย่�งประณีตมัน
ตกลงบนบ่�ซ้�ยของน�งบัลลังก์อันสูงกว่�ที่อยู่ข้�งๆน�งว่�งเปล่�ไม่ต้องสงสัย
เลยว่�ลอร์ดน้อยแห่งปร�ส�ทเอียรีจะต้องกำ�ลังนอนตัวสั่นอยู่เป็นแน่อย่�งน้อย
ที่สุดทีเรียนก็รู้สึกขอบคุณที่เป็นเช่นนั้น

เข�โค้งคำ�นับต่ำ�แล้วใช้เวล�ครู่หนึ่งกว�ดต�มองไปรอบห้องโถงเลดี้แอร์รินได้
เรียกตัวอัศวินและบริว�รม�ร่วมฟังคำ�ส�รภ�พอย่�งที่เข�หวังไว้เข�เห็นใบหน้�
ขรุขระของเซอร์บรินเดนทัลลีและใบหน้�เปิดเผยของลอร์ดเนสเตอร์รอยซ์ช�ย
หนุ่มผู้มีจอนสีดำ�เข้มยืนอยู่ข้�งเนสเตอร์เข�คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจ�กเซอร์
อัลบ�ร์ท�ย�ทของเข�ตระกูลสำ�คัญแทบทั้งหมดของแคว้นหุบเข�ต่�งม�ร่วม
ชุมนุมทีเรียนสังเกตเห็นเซอร์ลินคอร์เบรย์ผู้ผอมเพรียวเหมือนด�บลอร์ดฮัน
เตอร์ผู้เป็นโรคปวดข้อที่ข�เลดี้เวย์นวู้ดผู้เป็นม่�ยที่มีลูกช�ยยืนร�ยล้อมคนอื่นๆ
สวมสัญลักษณ์ประจำ�ตระกูลที่เข�ไม่รู้จักเช่นทวนหักงูไวเปอร์เขียวหอคอยที่มี
ไฟไหม้และจอกติดปีก

ผู้ร่วมท�งหล�ยคนของเข�จ�กถนนสูงยืนอยู่ท่�มกล�งขุนน�งแห่งแคว้นหุบเข�
เซอร์รอดริคคัสเซลดูซูบเซียวจ�กบ�ดแผลที่ยังไม่ห�ยดีเข�ยืนอยู่กับเซอร์วิลลิส
โวดม�ริลเลียนนักขับลำ�นำ�ได้พิณไม้ตัวใหม่แล้วทีเรียนยิ้มไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้นที่
นี่ในคืนนี้เข�ก็ไม่อย�กให้มันเกิดขึ้นอย่�งลับๆและใครจะดีไปกว่�นักขับลำ�นำ�ที่
จะขับข�นเรื่องร�วออกไปทั้งใกล้และไกล

บรอนน์นั่งเอกเขนกใต้เส�อยู่ด้�นหลังของห้องโถงดวงต�สีดำ�ของทห�รม้�
อิสระจับจ้องทีเรียนอย่�งไม่ว�งต�มือว�งเบ�ๆอยู่บนปุ่มปล�ยด้�มด�บทีเรียน
มองเข�อยู่น�นพล�งนึกสงสัย...

แคทลินสต�ร์คพูดขึ้นเป็นคนแรก“พวกเร�ได้รับแจ้งว่�เจ้�ต้องก�รจะ
ส�รภ�พคว�มผิด”

“เป็นเช่นนั้นท่�นหญิง”ทีเรียนตอบ

ไลซ�แอร์รินส่งยิ้มให้พี่ส�ว“คุกลอยฟ้�ทำ�ล�ยจิตใจของพวกมันได้เสมอทวย
เทพส�ม�รถมองเห็นพวกมันที่นั่นและไม่มีคว�มมืดให้อำ�พร�งตัว”
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“ข้�ว่�เข�ดูไม่เหมือนคนที่จิตใจถูกทำ�ล�ยเลย”เลดี้แคทลินว่�

เลดี้ไลซ�ไม่แยแส“เจ้�มีอะไรก็จงพูดม�”น�งสั่งทีเรียน

และตอนนี้ก็ถึงเวล�ทอยลูกเต๋�เสียทีเข�คิดพร้อมชำ�เลืองกลับไปมองบรอนน์
อีกแวบหนึ่ง“เริ่มจ�กไหนดีล่ะข้�ส�รภ�พว่�ข้�เป็นช�ยตัวเล็กที่ชั่วช้�คว�มผิด
บ�ปของข้�มีม�กม�ยเหลือคณ�นับน�ยข้�และท่�นหญิงทั้งหล�ยข้�เคยหลับ
นอนกับน�งโลมมิใช่ครั้งเดียวแต่เป็นร้อยๆครั้งข้�อย�กให้ลอร์ดบิด�ของข้�
เองม้วยมรณ�และพี่ส�วข้�ผู้เป็นร�ชินีอันสง่�ง�มของพวกเร�ด้วย”มีบ�งคน
หัวเร�ะเบ�ๆจ�กด้�นหลัง“ข้�มิได้ปฏิบัติต่อบ่�วรับใช้อย่�งเมตต�เสมอไปข้�
เล่นพนันและเคยโกงด้วยซ้ำ�ข้�อับอ�ยที่ต้องยอมรับข้�พูดเรื่องที่ร้�ยก�จและ
มุ่งร้�ยม�กม�ยเกี่ยวกับลอร์ดและเลดี้ผู้สูงส่งในร�ชสำ�นัก”นั่นเรียกเสียงหัวเร�ะ
ได้ในทันที“ครั้งหนึ่งข้�...”

“เงียบ!”ใบหน้�กลมสีซีดเซียวของไลซ�แอร์รินเปลี่ยนเป็นสีชมพูจัด“เจ้�คิด
ว่�เจ้�กำ�ลังทำ�อะไรอยู่รึเจ้�คนแคระ”

ทีเรียนเอียงศีรษะไปข้�งหนึ่ง“ทำ�ไมรึก็ส�รภ�พคว�มผิดของข้�ไงล่ะท่�น
หญิง”

แคทลินสต�ร์คก้�วม�ข้�งหน้�ก้�วหนึ่ง“เจ้�ถูกกล่�วห�ว่�ส่งมือมีดรับจ้�ง
ไปสังห�รแบรนบุตรช�ยของข้�บนเตียงของเข�และร่วมสมคบคิดกระทำ�ก�ร
สังห�รลอร์ดจอนแอร์รินหัตถ์ของพระร�ช�”

ทีเรียนยักไหล่อย่�งช่วยอะไรไม่ได้“ข้�เกรงว่�ข้�มิอ�จส�รภ�พคว�มผิดเหล่�
นั้นได้ข้�ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับก�รสังห�รใดๆทั้งสิ้น”

เลดี้ไลซ�ลุกจ�กบัลลังก์ไม้เวียร์วู้ด“ข้�จะไม่ยอมให้เจ้�ม�ล้อเล่นกับข้�เจ้�
ได้พูดตลกเล่นเล็กน้อยของเจ้�ไปแล้วภูตน้อยข้�มั่นใจว่�เจ้�สนุกกับมันเซอร์
ว�ร์ดิสเอ�ตัวเข�กลับไปคุกใต้ดิน...แต่ครั้งนี้ห�ห้องขังที่เล็กกว่�และมีพื้นที่ล�ด
เอียงกว่�เดิมให้เข�”

“นี่หรือคือกระบวนก�รยุติธรรมของแคว้นหุบเข�”ทีเรียนแผดเสียงดังเสียจน
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เซอร์ว�ร์ดิสหยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่ง“คว�มมีเกียรติหยุดอยู่แค่บลัดดี้เกตหรือเจ้�
กล่�วห�ว่�ข้�กระทำ�ผิดข้�ปฏิเสธเจ้�ก็เลยโยนข้�เข้�ไปในคุกเปิดให้แข็งและอด
ต�ย”เข�ชูศีรษะขึ้นให้คนทั้งหมดได้เห็นรอยฟกช้ำ�ที่มอร์ดทิ้งไว้บนใบหน้�อย่�ง
ชัดเจน“คว�มยุติธรรมของพระร�ช�อยู่ไหนกันปร�ส�ทเอียรีมิใช่ส่วนหนึ่งของ
เจ็ดร�ชอ�ณ�จักรหรอกหรือเจ้�บอกว่�ข้�ถูกกล่�วห�ดีแล้วข้�ขอเรียกร้องให้
มีก�รไต่สวน!ขอให้ข้�ได้พูดและขอให้คว�มจริงหรือคว�มเท็จของข้�ได้รับก�ร
ตัดสินอย่�งเปิดเผยต่อส�ยต�ของทั้งทวยเทพและมนุษย์เถิด”

เสียงพึมพำ�เบ�ๆดังขึ้นทั่วห้องโถงสูงเข�ทำ�แต้มเหนือน�งแล้วทีเรียนรู้เข�
เกิดม�ในตระกูลสูงเป็นบุตรช�ยของลอร์ดที่ทรงอำ�น�จที่สุดในแผ่นดินและเป็น
น้องช�ยของร�ชินีไม่มีใครปฏิเสธก�รไต่สวนของเข�ได้องครักษ์ในผ้�คลุมไหล่สี
ฟ้�คร�มเริ่มเดินไปห�ทีเรียนแต่เซอร์ว�ร์ดิสสั่งให้พวกเข�หยุดแล้วมองไปยังเลดี้
ไลซ�

ป�กเล็กๆของน�งกระตุกเป็นรอยยิ้มหงุดหงิด“ห�กเจ้�ได้รับก�รไต่สวนและ
พบว่�มีคว�มผิดจริงในอ�ชญ�กรรมที่ถูกกล่�วห�เมื่อนั้นโดยกฎหม�ยของพระ
ร�ช�เองเจ้�จะต้องชดใช้ด้วยเลือดเร�ไม่มีเพชฌฆ�ตตัดหัวในปร�ส�ทเอียรีแห่ง
นี้ท่�นลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์เปิดประตูจันทร�”

ผู้ชมที่เบียดเสียดกันแหวกท�งออกประตูไม้เวียร์วู้ดบ�นแคบบ�นหนึ่งตั้งอยู่
ระหว่�งเส�หินอ่อนต้นเรียวบ�งสองต้นรูปจันทร์เสี้ยวสลักไว้ในเนื้อไม้สีข�วคน
กลุ่มที่ยืนใกล้มันที่สุดขยับถอยหลังเมื่อองครักษ์สองน�ยเดินฝ่�ผู้คนเข้�ม�คน
หนึ่งดึงค�นสำ�ริดหน�หนักที่ประตูออกอีกคนหนึ่งดึงประตูเปิดเข้�ข้�งในส�ยลม
แรงพัดโหยหวนผ่�นประตูเข้�ม�อย่�งฉับพลันจนผ้�คลุมไหล่สีฟ้�คร�มของทั้ง
สองปลิวสะบัดจ�กไหล่พ้นจ�กประตูออกไปเป็นคว�มว่�งเปล่�ของท้องฟ้�ย�ม
ร�ตรีที่แต่งแต้มด้วยดวงด�วอันเย็นช�ไม่รู้สึกรู้ส�

“จงเป็นสักขีพย�นคว�มยุติธรรมของพระร�ช�”เลดี้ไลซ�กล่�วเปลวเพลิง
ของคบไฟต�มกำ�แพงกระพือไหวเหมือนธงเล็กย�วคบเพลิงบ�งอันมอดดับลง
ตรงโน้นบ้�งตรงนั้นบ้�ง
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“ไลซ�ข้�คิดว่�นี่มันไม่ฉล�ดเลย”แคทลินสต�ร์คพูดขณะที่ส�ยลมดำ�มืดพัด
วนไปรอบห้องโถง

น้องส�วไม่ใส่ใจน�ง“เจ้�ต้องก�รก�รไต่สวนท่�นลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์ดี
เจ้�จะได้ก�รไต่สวนบุตรช�ยของข้�จะฟังเรื่องอะไรก็ต�มที่เจ้�อย�กพูดและ
เจ้�จะได้ฟังคำ�พิพ�กษ�ของเข�จ�กนั้นเจ้�ก็อ�จออกไป...ท�งประตูบ�นใดบ�น
หนึ่ง”

น�งดูพอใจในตัวเองเหลือเกินทีเรียนคิดและแทบไม่น่�แปลกใจเลยก�ร
ไต่สวนจะคุกค�มน�งได้อย่�งไรในเมื่อบุตรช�ยอ่อนแอของน�งเป็นลอร์ดผู้
พิพ�กษ�ทีเรียนเหลือบมองประตูจันทร�ของน�งท่�นแม่ข้�อย�กดูเข�บิน!เด็ก
คนนั้นเคยพูดไว้มีกี่คนกันที่เคยถูกเจ้�เด็กต่ำ�ช้�น้ำ�มูกย้อยนี่ส่งผ่�นประตูบ�นนั้น
ไปแล้ว

“ข้�ขอขอบคุณท่�นหญิงผู้แสนดีของข้�แต่ข้�ไม่เห็นคว�มจำ�เป็นจะต้อง
รบกวนลอร์ดโรเบิร์ต”ทีเรียนพูดอย่�งสุภ�พ“ทวยเทพรู้ดีถึงคว�มจริงแห่งคว�ม
บริสุทธิ์ของข้�ข้�จะขอรับคำ�ตัดสินจ�กทวยเทพมิใช่ก�รตัดสินของมนุษย์ข้�
เรียกร้องให้มีก�รไต่สวนด้วยก�รต่อสู้”

เสียงหัวเร�ะระเบิดลั่นเต็มห้องโถงสูงแห่งแอร์รินขึ้นในทันใดลอร์ดเนสเตอร์
รอยซ์ทำ�เสียงเค้นท�งจมูกเซอร์วิลลิสหัวเร�ะเบ�ๆเซอร์ลินคอร์เบรย์หัวเร�ะ
เต็มที่คนอื่นๆแหงนหน้�หัวเร�ะลั่นจนน้ำ�ต�ไหลพร�กม�ริลเลียนดีดพิณไม้ตัว
ใหม่เป็นท่วงทำ�นองร่�เริงอย่�งเงอะงะด้วยนิ้วของมือที่หักอยู่แม้แต่ส�ยลมก็ดูจะ
เย้ยหยันด้วยเสียงหวีดหวิวขณะที่พัดเสียงแหลมผ่�นประตูจันทร�เข้�ม�

ดวงต�เยิ้มสีน้ำ�เงินของไลซ�แอร์รินมีแววไม่แน่ใจเข�ทำ�น�งเสียหลักเข้�แล้ว
“เจ้�มีสิทธิ์นั้นแน่นอน”

อัศวินหนุ่มที่มีงูไวเปอร์สีเขียวปักอยู่บนเสื้อคลุมก้�วม�ข้�งหน้�แล้วคุกเข่�ลง
ข้�งหนึ่ง“ท่�นหญิงข้�ขออนุญ�ตเป็นนักรบตัวแทนของท่�น”

“เกียรตินั้นควรเป็นของข้�”ลอร์ดฮันเตอร์ผู้ชร�พูดขึ้น“เพื่อเห็นแก่คว�มรักที่
ข้�มีต่อลอร์ดส�มีของท่�นขอให้ข้�ได้ล้�งแค้นสำ�หรับคว�มต�ยของเข�ด้วยเถิด”
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“พ่อข้�รับใช้ลอร์ดจอนอย่�งซื่อสัตย์ในฐ�นะหัวหน้�พ่อบ้�นของแคว้นหุบเข�”
เซอร์อัลบ�ร์รอยซ์พูดเสียงดังลั่น“ขอให้ข้�ได้รับใช้บุตรช�ยของท่�นในเรื่องนี้
เถิด”

“ทวยเทพโปรดปร�นบุรุษผู้ต่อสู้เพื่อคว�มยุติธรรม”เซอร์ลินคอร์เบรย์พูด
“แต่บ่อยครั้งที่ก�รณ์ปร�กฏว่�ช�ยคนนั้นคือผู้ที่มีฝีมือด�บแม่นยำ�ที่สุดพวกเร�
ทุกคนต่�งก็รู้ว่�เป็นใคร”เข�ยิ้มอย่�งเจียมตัว

คนอื่นๆนับสิบพูดขึ้นพร้อมกันต่�งแย่งกันพูดเพื่อให้ตนเป็นที่ได้ยินทีเรียน
รู้สึกท้อแท้ที่ได้รู้ว่�มีคนแปลกหน้�ม�กม�ยถึงเพียงนี้ที่กระห�ยอย�กสังห�รเข�
บ�งทีนี่อ�จไม่ใช่แผนก�รที่ฉล�ดเลยก็ได้

เลดี้ไลซ�ยกมือขึ้นให้เงียบ“ข้�ขอขอบคุณน�ยข้�ทั้งหล�ยอย่�งที่ข้�รู้ว่�บุตร
ช�ยข้�จะขอบคุณห�กเข�อยู่ท่�มกล�งพวกเร�ไม่มีช�ยใดในเจ็ดร�ชอ�ณ�จักร
ที่จะกล้�ห�ญและซื่อสัตย์เท่�เหล่�อัศวินแห่งแคว้นหุบเข�ห�กทำ�ได้ข้�ก็อย�ก
มอบเกียรตินี้ให้พวกเจ้�ทุกคนทว่�ข้�เลือกได้เพียงหนึ่ง”น�งผ�ยมือ“เซอร์ว�ร์
ดิสอีเกนท่�นคือมือขว�ผู้ประเสริฐของลอร์ดส�มีข้�ม�ตลอดท่�นจะเป็นนักรบ
ตัวแทนของเร�”

เซอร์ว�ร์ดิสเป็นเพียงผู้เดียวที่เงียบม�ตลอด“ท่�นหญิง”เข�พูดอย่�งจริงจัง
พร้อมคุกเข่�ลงข้�งหนึ่ง“ได้โปรดมอบหน้�ที่นี้ให้ผู้อื่นเถิดก�รนี้ห�ต้องรสนิยม
ของข้�ไม่ช�ยผู้นี้มิใช่นักรบดูเข�สิคนแคระที่สูงแค่ครึ่งของข้�ซ้ำ�ข�ยังพิก�ร
มันจะน่�ละอ�ยที่จะสังห�รคนเช่นนี้แล้วเรียกมันว่�คว�มยุติธรรม”

โอยอดเยี่ยมทีเรียนคิด“ข้�เห็นด้วย”

ไลซ�จ้องเข�เขม็ง“เจ้�เป็นฝ่�ยเรียกร้องก�รไต่สวนด้วยก�รต่อสู้นะ”

“และตอนนี้ข้�เรียกร้องขอนักรบตัวแทนเช่นเดียวกับที่เจ้�เลือกตัวแทนของ
เจ้�เจมีพี่ช�ยข้�จะเป็นตัวแทนข้�ด้วยคว�มยินดีข้�รู้ดี”

“ผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�ผู้ล้ำ�ค่�ของเจ้�อยู่ห่�งจ�กที่นี่เป็นร้อยๆโยชน์”ไล
ซ�แอร์รินสวนกลับ
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“ส่งนกไปต�มตัวเข�ม�สิข้�ยินดีจะรอเข�เดินท�งม�”

“เจ้�จะเผชิญหน้�กับเซอร์ว�ร์ดิสในวันพรุ่งนี้”

“นักขับลำ�นำ�”ทีเรียนพูดพร้อมกับหันไปห�ม�ริลเลียน“เมื่อเจ้�แต่งบทลำ�นำ�
เกี่ยวกับเรื่องนี้จงดูให้แน่ใจนะว่�เจ้�เล่�เรื่องที่เลดี้แอร์รินปฏิเสธสิทธิ์ในก�รเลือก
นักรบตัวแทนของคนแคระและยังส่งเข�ออกไปทั้งที่พิก�รฟกช้ำ�และเดินข�
กะเผลกเพื่อเผชิญหน้�กับอัศวินมือหนึ่งของน�ง”

“ข้�มิได้ปฏิเสธอะไรเจ้�ทั้งนั้น!”ไลซ�แอร์รินพูดน้ำ�เสียงรำ�ค�ญและสูง
แหลมด้วยคว�มขุ่นเคือง“ระบุชื่อนักรบตัวแทนของเจ้�ม�เลยภูตน้อย...ห�กเจ้�
คิดว่�ส�ม�รถห�ช�ยม�ต�ยแทนเจ้�ได้”

“ถ้�มันเหมือนกันหมดสำ�หรับเจ้�ข้�ว่�ห�คนม�สังห�รแทนข้�จะดีกว่�”ที
เรียนมองไปรอบห้องโถงย�วไม่มีใครขยับตัวเป็นเวล�ครู่ใหญ่ๆที่เข�สงสัยว่�
ทั้งหมดนี้เป็นคว�มผิดพล�ดโง่ๆอย่�งใหญ่หลวงกระนั้นหรือ

แล้วก็มีคว�มเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ด้�นหลังห้อง“ข้�จะเป็นตัวแทนของคนแคระ
เอง”บรอนน์ตะโกนม�
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เอ็ดดาร์ด

เข�ฝันถึงคว�มฝันอันเก่�แก่ฝันถึงอัศวินทั้งส�มในผ้�คลุมไหล่สีข�วหอคอยที่
พังทล�ยไปน�นแล้วและลีอ�นน�ในกองเลือด

ในฝันนั้นเหล่�สห�ยของเข�ขี่ม้�กับเข�อย่�งที่พวกเข�เคยทำ�เมื่อยังมีชีวิตม�ร์
ตินคัสเซลผู้ภ�คภูมิบิด�ของจอรี,ธีโอวัลล์ผู้ซื่อสัตย์,อีธ�นโกลเวอร์อัศวิน
ฝึกหัดของแบรนดอน,เซอร์ม�ร์คริสเวลผู้พูดจ�นุ่มนวลและจิตใจอ่อนโยน,ฮ�ว
แลนด์รีดช�วแครนน็อก,ลอร์ดดัสตินบนม้�ศึกสีแดงตัวใหญ่เน็ดเคยรู้จักใบหน้�
ของทุกคนเป็นอย่�งดีเหมือนรู้จักใบหน้�ของตัวเองแต่เวล�หล�ยปีได้ดูดกินคว�ม
ทรงจำ�ของคนแม้แต่คว�มทรงจำ�ที่เข�ส�บ�นว่�จะไม่มีวันลืมเลือนในฝันพวก
เข�เป็นเพียงเง�เป็นภูตผีสีเท�บนม้�เมฆหมอก

พวกเข�มีกันเจ็ดคนเผชิญหน้�กับส�มคนในฝันเช่นเดียวกับในชีวิตจริงแต่คน
เหล่�นั้นเป็นส�มคนที่ไม่ธรรมด�พวกเข�รออยู่หน้�หอคอยกลมเทือกเข�สีแดง
ของดอร์นอยู่ด้�นหลังผ้�คลุมไหล่สีข�วโบกสะบัดอยู่ในส�ยลมคนเหล่�นี้มิใช่
เง�ใบหน้�ยังคงชัดเจนแม้ในตอนนี้เซอร์อ�ร์เธอร์เดย์นด�บแห่งรุ่งอรุณเข�มี
รอยยิ้มอันเศร้�สร้อยอยู่ที่ริมฝีป�กด้�มของด�บใหญ่ชื่อดอว์นยื่นขึ้นม�เหนือไหล่
ขว�เซอร์ออสเวลล์เวนต์นั่งคุกเข่�ข้�งหนึ่งกำ�ลังลับด�บด้วยหินลับมีดบนหมวก
เกร�ะเคลือบข�วของเข�มีตร�ค้�งค�วสีดำ�สย�ยปีกประจำ�ตระกูลประดับอยู่
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เซอร์เจโรลด์ไฮห์ท�วเวอร์ผู้ชร�หรือกระทิงข�วลอร์ดผู้บัญช�ก�รแห่งหน่วย
ร�ชองครักษ์ยืนอยู่ระหว่�งพวกเข�

“ข้�มองห�พวกเจ้�ที่แม่น้ำ�ส�มง่�ม”เน็ดพูดกับพวกเข�

“พวกเร�มิได้อยู่ที่นั่น”เซอร์เจโรลด์ตอบ

“ผู้ชิงบัลลังก์ร�ช�ต้องลำ�บ�กแน่ห�กพวกเร�อยู่ที่นั่น”เซอร์ออสเวลล์ว่�

“เมื่อคิงส์แลนดิ้งถูกตีแตกเซอร์เจมีปลงพระชนม์พระร�ช�ของพวกเจ้�ด้วย
ด�บทองคำ�และข้�สงสัยว่�พวกเจ้�ไปอยู่ที่ไหน”

“ไกลแสนไกล”เซอร์เจโรลด์ว่�“ห�ไม่แล้วแอริสก็จะยังคงครองบัลลังก์เหล็ก
และพี่น้องจอมปลอมของเร�คงจะมอดไหม้อยู่ในนรกเจ็ดขุม”

“ข้�ยกทัพไปปร�ส�ทสตอร์มส์เอนด์เพื่อทำ�ล�ยวงล้อมตีเมือง”เน็ดบอกพวก
เข�“ลอร์ดทั้งหล�ยของตระกูลไทเรลกับเรดไวน์ต่�งก็ลดธงลงและอัศวินของ
พวกเข�ทุกคนล้วนคุกเข่�ปฏิญ�ณตนว่�จะจงรักภักดีต่อพวกเร�ข้�แน่ใจว่�พวก
เจ้�จะอยู่ในกลุ่มคนเหล่�นั้นด้วย”

“พวกเร�มิได้คุกเข่�โดยง่�ย”เซอร์อ�ร์เธอร์เดย์นกล่�ว

“เซอร์วิลเลมด�ร์รีหลบหนีไปดร�ก้อนสโตนพร้อมร�ชินีของท่�นและเจ้�ช�ย
วิเซริสข้�คิดว่�เจ้�อ�จร่วมท�งไปกับเข�”

“เซอร์วิลเลมเป็นคนดีและจริงใจ”เซอร์ออสเวลล์พูด

“แต่มิใช่หนึ่งในร�ชองครักษ์”เซอร์เจโรลด์ชี้“ร�ชองครักษ์ไม่มีวันหลบหนี”

“ไม่ว่�ตอนนั้นหรือตอนนี้”เซอร์อ�ร์เธอร์พูดและสวมหมวกเกร�ะ

“พวกเร�ได้ปฏิญ�ณส�บ�นตน”เซอร์เจโรลด์ผู้ชร�อธิบ�ย

ภูตของเน็ดขยับขึ้นม�เคียงข้�งเข�ในมือถือด�บเง�พวกเข�มีกันเจ็ดต่อส�ม

“มันเริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้”เซอร์อ�ร์เธอร์เดย์นด�บแห่งรุ่งอรุณพูดขึ้นเข�ชัก
ด�บดอว์นออกจ�กฝักแล้วถือไว้ด้วยมือทั้งสองข้�งคมของมันเป็นสีข�วร�วแก้ว
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นมและมีชีวิตขึ้นม�ด้วยแสงสว่�ง

“ผิดแล้ว”เน็ดพูดด้วยน้ำ�เสียงเศร้�สร้อย“มันจบลงณบัดนี้ต่�งห�ก”ขณะ
ที่พวกเข�เข้�ปะทะกันด้วยด�บและเง�อย่�งรวดเร็วเข�ก็ได้ยินเสียงลีอ�นน�ก
รีดร้อง“เอ็ดด�ร์ด!”น�งร้องเรียกพ�ยุกลีบกุหล�บพัดผ่�นท้องฟ้�ที่มีเลือดพ�ด
เป็นริ้วมีสีน้ำ�เงินเหมือนดวงต�ของคว�มต�ย

“ลอร์ดเอ็ดด�ร์ด”ลีอ�นน�ร้องเรียกอีกครั้ง

“ข้�สัญญ�”เน็ดกระซิบ“ลีอ�ข้�สัญญ�...”

“ลอร์ดเอ็ดด�ร์ด”เสียงผู้ช�ยสะท้อนก้องออกม�จ�กคว�มมืด

เอ็ดด�ร์ดสต�ร์คร้องคร�งขณะลืมต�ขึ้นแสงจันทร์ส�ดส่องผ่�นหน้�ต่�งบ�น
สูงของหอคอยหัตถ�

“ลอร์ดเอ็ดด�ร์ด”เง�หนึ่งยืนอยู่เหนือเตียง

“น�น...น�นเท่�ไหร่แล้ว”ผ้�ปูที่นอนยับยุ่งข�ของเข�ถูกเข้�เฝือกไว้อ�ก�ร
ปวดตุบๆแล่นขึ้นม�ต�มสีข้�ง

“หกวันกับเจ็ดคืนขอรับ”เป็นเสียงของเวยันพูลพ่อบ้�นถือถ้วยจ่อริมฝีป�ก
เน็ด“ดื่มขอรับน�ยข้�”

“อะไร...”

“แค่น้ำ�ขอรับเมสเตอร์ไพเซลล์บอกไว้ว่�ท่�นจะกระห�ยน้ำ�”

เน็ดดื่มริมฝีป�กของเข�แห้งผ�กและแตกน้ำ�มีรสหว�นร�วน้ำ�ผึ้ง

“พระร�ช�ได้บัญช�ไว้”เวยันพูลบอกเมื่อเข�ดื่มหมดถ้วย“พระองค์ต้องก�ร
คุยกับท่�นขอรับน�ยข้�”

“พรุ่งนี้เถิด”เน็ดพูด“เมื่อข้�แข็งแรงกว่�นี้”เข�ไม่อ�จเผชิญหน้�กับโรเบิร์ต
ได้ในตอนนี้คว�มฝันเมื่อครู่ทำ�ให้เข�อ่อนแอร�วกับลูกแมว

“น�ยข้�”พูลพูด“พระองค์บัญช�ให้เร�ส่งท่�นไปพบทันทีที่ท่�นลืมต�ขึ้นขอ
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รับ”พ่อบ้�นวุ่นว�ยกับก�รจุดเทียนข้�งเตียง

เน็ดสบถเบ�ๆเป็นที่รู้กันว่�โรเบิร์ตมิใช่คนที่มีคว�มอดทน“บอกเข�ว่�ข้�
อ่อนแอเกินกว่�จะไปพบถ้�เข�อย�กจะคุยกับข้�ข้�ยินดีต้อนรับเข�ที่นี่ข้�หวัง
ว่�เจ้�จะปลุกเข�จ�กก�รหลับสนิทและต�มตัว...”เข�กำ�ลังจะพูดว่�จอรีเมื่อ
นึกขึ้นได้“ต�มตัวหัวหน้�องครักษ์ของข้�ม�ด้วย”

ครู่หนึ่งหลังจ�กพ่อบ้�นออกจ�กห้องไปแล้วอ�ลินก็เดินเข้�ม�ในห้องนอน
“น�ยข้�”

“พูลบอกข้�ว่�มันผ่�นไปหกวันแล้ว”เน็ดพูด“ข้�ต้องรู้ว่�สถ�นก�รณ์เป็น
อย่�งไรบ้�ง”

“ผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�หนีจ�กเมืองไปแล้วขอรับ”อ�ลินบอกเข�“พูดกัน
ว่�เข�เดินท�งกลับไปยังค�สเตอร์ลีร็อกเพื่อสมทบกับพ่อของเข�เรื่องที่เลดี้แคทลิ
นจับตัวภูตน้อยร่ำ�ลือกันไปทั่วข้�เพิ่มจำ�นวนเวรย�มแล้วห�กท่�นจะพอใจ”

“ข้�พอใจ”เน็ดรับรองกับเข�“ลูกส�วข้�ล่ะ”

“พวกเธอม�เยี่ยมท่�นทุกวันขอรับน�ยข้�ซ�นซ�สวดภ�วน�เงียบๆแต่อ�ร์
ย�...”เข�อึกอัก“เธอมิได้พูดอะไรเลยสักคำ�ตั้งแต่ท่�นถูกพ�ตัวกลับม�เธอเป็น
เด็กตัวน้อยที่ดุร้�ยนักน�ยข้�ข้�ไม่เคยเห็นคว�มโกรธเกรี้ยวเช่นนั้นในตัวดรุณีใด
เลย”

“ไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้น”เน็ดพูด“ข้�อย�กให้อ�รักข�ลูกส�วข้�ให้ปลอดภัยข้�
เกรงว่�นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่�นั้น”

“จะไม่มีอันตร�ยใดๆม�แผ้วพ�นพวกเธอขอรับท่�นลอร์ดเอ็ดด�ร์ด”อ�ลิน
ว่�“ข้�ขอเดิมพันด้วยชีวิต”

“จอรีกับคนอื่นๆล่ะ...”

“ข้�มอบพวกเข�ให้พวกชีเงียบเพื่อส่งขึ้นเหนือสู่วินเทอร์เฟลจอรีคงจะอย�ก
นอนเคียงข้�งปู่ของเข�”
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ต้องเป็นปู่ของเข�เพร�ะบิด�ของจอรีถูกฝังไกลลงไปในแดนใต้ม�ร์ตินคัสเซล
เสียชีวิตไปพร้อมกับคนอื่นๆเน็ดทล�ยหอคอยแห่งนั้นลงในภ�ยหลังแล้วใช้ก้อน
หินเปื้อนเลือดของมันสร้�งเป็นกองหินฝังศพแปดกองบนสันเข�ว่�กันว่�เรก�ร์ตั้ง
ชื่อสถ�นที่นั้นว่�หอคอยแห่งคว�มปีติแต่สำ�หรับเน็ดมันเป็นคว�มทรงจำ�อันขม
ขื่นพวกเข�เข้�ปะทะกันเจ็ดต่อส�มแต่ว่�มีผู้รอดชีวิตกลับม�เพียงสองคือเอ็ด
ด�ร์ดสต�ร์คเองและช�วแครนน็อกร่�งเล็กฮ�วแลนด์รีดเข�ไม่คิดว่�มันเป็น
ล�งดีที่ฝันแบบนั้นอีกครั้งหลังจ�กผ่�นม�เนิ่นน�นหล�ยปี

“เจ้�ทำ�ได้ดีแล้วอ�ลิน”เน็ดกำ�ลังพูดตอนที่เวยันพูลกลับม�พ่อบ้�นโค้ง
คำ�นับลงต่ำ�“ฝ่�บ�ทอยู่ข้�งนอกขอรับน�ยข้�และร�ชินีก็ม�กับพระองค์ด้วย”

เน็ดดันตัวเองให้สูงขึ้นและสะดุ้งเมื่อข�สั่นสะท้�นด้วยคว�มเจ็บปวดเข�ไม่ค�ด
คิดว่�เซอร์ซีจะม�มันเป็นล�งที่ไม่ดีเอ�เสียเลย“เชิญทั้งสองเข้�ม�แล้วออกไป
สิ่งที่พวกข้�ต้องคุยกันไม่ควรเล็ดลอดออกไปนอกกำ�แพงห้องนี้”พูลถอยออกไป
เงียบๆ

โรเบิร์ตใช้เวล�แต่งตัวอย่�งเต็มที่เข�สวมเสื้อกำ�มะหยี่แขนกุดสีดำ�ปักรูปกว�ง
สวมมงกุฎของตระกูลบ�ร�เธียนบนหน้�อกด้วยด้�ยทองคำ�และสวมเสื้อคลุมสี
ทองกับผ้�คลุมไหล่ล�ยต�ร�งสีดำ�สลับทองเข�ถือเหยือกเหล้�องุ่นไว้ในมือและ
ดื่มม�แล้วจนหน้�แดงเซอร์ซีแลนนิสเตอร์ต�มเข้�ม�ในห้องน�งสวมรัดเกล้�
ประดับเพชรพลอยทับเรือนผม

“ฝ่�บ�ท”เน็ดเอ่ย“ต้องขออภัยข้�มิอ�จลุกขึ้นยืนได้”

“ไม่เป็นไรหรอก”พระร�ช�พูดเสียงกระด้�ง“เหล้�องุ่นสักหน่อยไหมจ�ก
อ�ร์เบอร์เก็บไว้น�นทีเดียว”

“จอกเล็กๆ”เน็ดพูด“หัวของข้�ยังคงหนักอึ้งจ�กน้ำ�นมฝิ่น”

“ช�ยคนใดที่อยู่ในสถ�นก�รณ์เดียวกับเจ้�ควรถือว่�ตัวเองโชคดีที่ศีรษะยังอยู่
บนบ่�”ร�ชินีประก�ศ

“เงียบนะน�งผู้หญิง”โรเบิร์ตตะคอกเข�นำ�จอกเหล้�องุ่นไปให้เน็ด“เจ้�ยัง
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เจ็บข�อยู่ไหม”

“มีบ้�ง”เน็ดบอกเข�รู้สึกเวียนศีรษะแต่คงไม่ดีแน่ที่จะยอมรับคว�มอ่อนแอ
ต่อหน้�ร�ชินี

“ไพเซลล์ส�บ�นว่�มันจะห�ยสนิท”โรเบิร์ตขมวดคิ้ว“ข้�เข้�ใจว่�เจ้�รู้แล้วใช่
หรือไม่ว่�แคทลินได้ทำ�อะไรลงไป”

“ข้�รู้”เน็ดดื่มเหล้�องุ่นอึกเล็กๆ“อย่�ได้กล่�วโทษภรรย�ของข้�เลยฝ่�บ�ท
น�งเพียงทำ�ต�มคำ�สั่งของข้�เท่�นั้น”

“ข้�ไม่พอใจเลยเน็ด”โรเบิร์ตบ่น

“เจ้�มีสิทธิ์อะไรถึงกล้�ดีม�ลงมือกับส�ยเลือดของข้�”เซอร์ซีถ�ม“เจ้�คิดว่�
เจ้�เป็นใครหรือ”

“หัตถ์ของพระร�ช�”เน็ดบอกน�งอย่�งสุภ�พเยียบเย็น“ผู้ได้รับมอบหม�ย
โดยลอร์ดสว�มีของท่�นให้ผดุงคว�มสงบสุขของพระร�ช�และบังคับใช้คว�ม
ยุติธรรมของพระองค์”

“เจ้�เคยเป็นหัตถ์”เซอร์ซีเริ่ม“แต่ตอนนี้...”

“เงียบเสีย!”พระร�ช�คำ�ร�ม“เจ้�ถ�มและเข�ก็ตอบแล้วไง”เซอร์ซียอม
ล่�ถอยด้วยคว�มโกรธเกรี้ยวเป็นที่สุดโรเบิร์ตหันกลับไปห�เน็ด“เจ้�บอกว่�ผดุง
คว�มสงบสุขของพระร�ช�เจ้�ผดุงคว�มสงบสุขของข้�ด้วยวิธีนี้หรือเน็ดมีคน
ต�ยไปถึงเจ็ดคน...”

“แปด”ร�ชินีแก้“เทรก�ร์สิ้นใจเมื่อเช้�นี้จ�กพิษบ�ดแผลที่ลอร์ดสต�ร์คมอบ
ให้เข�”

“มีก�รลักพ�ตัวเกิดขึ้นบนร�ชมรรค�และมีคนเม�ฆ่�กันบนท้องถนนของข้�”
พระร�ช�พูด“ข้�ไม่ยอมให้เป็นอย่�งนั้นนะเน็ด”

“แคทลินมีเหตุผลที่ดีในก�รจับตัวภูตน้อย...”

“ข้�บอกว่�ข้�ไม่ยอมให้เป็นอย่�งนั้น!เอ�เหตุผลของน�งลงนรกไปเลยเจ้�
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จะต้องสั่งน�งให้ปล่อยตัวคนแคระทันทีและเจ้�ต้องสงบศึกกับเจมีด้วย”

“บริว�รของข้�ส�มคนถูกสังห�รอย่�งท�รุณต่อหน้�ต่อต�ข้�เพร�ะเจมีแลนนิ
สเตอร์ต้องก�รจะสั่งสอนข้�จะให้ข้�ลืมเรื่องนั้นหรือ”

“น้องช�ยข้�มิใช่ต้นเหตุของก�รวิว�ทครั้งนี้”เซอร์ซีบอกพระร�ช�“ลอร์ดเอ็ด
ด�ร์ดกลับจ�กซ่องน�งโลมในสภ�พเม�ม�ยบริว�รของเข�จู่โจมเจมีและองครักษ์
ในเวล�เดียวกับที่ภรรย�ของเข�จู่โจมทีเรียนบนร�ชมรรค�”

“ท่�นรู้จักข้�ดีกว่�นั้นโรเบิร์ต”เน็ดพูด“ถ�มลอร์ดเบลิชห�กท่�นสงสัยข้�
เข�อยู่ที่นั่นด้วย”

“ข้�ได้คุยกับเจ้�นิ้วก้อยแล้ว”โรเบิร์ตพูด“เข�อ้�งว่�ขี่ม้�จ�กไปก่อนที่ก�ร
ต่อสู้จะเริ่มขึ้นเพื่อไปพ�พวกผ้�คลุมไหล่ทองม�แต่เข�ยอมรับว่�เจ้�กำ�ลังกลับ
จ�กซ่องน�งโลมสักแห่ง”

“ซ่องน�งโลมสักแห่งงั้นหรือขอส�ปแช่งดวงต�ของท่�นเถอะโรเบิร์ตข้�ไป
ที่นั่นเพื่อดูหน้�ธิด�ของท่�น!แม่เด็กตั้งชื่อให้เธอว่�บ�ร์ร�เธอหน้�ต�เหมือน
เด็กผู้หญิงคนแรกที่ท่�นให้กำ�เนิดตอนที่พวกเร�ยังเป็นเด็กหนุ่มด้วยกันในแคว้น
หุบเข�”ขณะที่พูดเข�ก็จับต�มองร�ชินีไปด้วยใบหน้�ของน�งคือหน้�ก�กนิ่ง
และซีดไม่เผยอะไรเลย

โรเบิร์ตหน้�แดง“บ�ร์ร�”เข�บ่นงึมงำ�“นั่นควรจะทำ�ให้ข้�พอใจหรือขอส�ป
แช่งเด็กคนนั้นเถอะข้�คิดว่�น�งจะรู้คิดม�กกว่�นี้”

“น�งไม่น่�จะมีอ�ยุม�กกว่�สิบห้�ปีและเป็นน�งโลมท่�นยังคิดว่�น�งจะรู้
คิดงั้นหรือ”เน็ดพูดอย่�งไม่อย�กเชื่อข�ของเข�เริ่มเจ็บปวดอย่�งรุนแรงทำ�ให้
ย�กจะควบคุมอ�รมณ์“เด็กโง่นั่นรักท่�นนะโรเบิร์ต”

พระร�ช�ชำ�เลืองมองเซอร์ซี“นี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรเข้�หูร�ชินี”

“ร�ชินีจะไม่ชอบเรื่องใดๆที่ข้�ต้องพูดหรอก”เน็ดตอบ“ข้�ได้ข่�วว่�ผู้ปลง
พระชนม์พระร�ช�ได้หนีออกจ�กเมืองไปแล้วขออนุญ�ตให้ข้�ไปนำ�ตัวเข�กลับ
ม�สู่คว�มยุติธรรมเถอะ”
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พระร�ช�หมุนเหล้�องุ่นในจอกไปม�ขณะครุ่นคิดเข�ดื่มเข้�ไปอึกหนึ่ง“ไม่
ได้”เข�ว่�“ข้�ไม่ต้องก�รฟังเรื่องนี้อีกแล้วเจมีสังห�รคนของเจ้�ไปส�มคนและ
เจ้�สังห�รคนของเข�ไปห้�คนมันจบแค่นี้”

“นั่นคือคว�มคิดเรื่องคว�มยุติธรรมของท่�นงั้นหรือ”เน็ดโมโหพลุ่งพล่�น
“ห�กเป็นเช่นนั้นข้�ก็ดีใจที่มิใช่หัตถ์ของท่�นอีกต่อไป”

ร�ชินีมองสว�มีของน�ง“ห�กช�ยคนใดบังอ�จพูดกับท�ร์แกเรียนอย่�งที่เข�
พูดกับท่�น...”

“เจ้�เห็นข้�เป็นแอริสหรือ”โรเบิร์ตขัดขึ้น

“ข้�เห็นท่�นเป็นพระร�ช�เจมีและทีเรียนก็เป็นน้องช�ยของท่�นเองต�ม
กฎหม�ยก�รสมรสทั้งปวงและคว�มผูกพันที่เร�มีร่วมกันพวกสต�ร์คขับไล่ไป
หนึ่งคนและจับตัวไว้อีกคนช�ยคนนี้ลบหลู่เกียรติท่�นทุกลมห�ยใจแต่ท่�นกลับ
ยืนเซื่องอยู่ตรงนั้นแล้วถ�มว่�เข�เจ็บข�ไหมอย�กดื่มเหล้�องุ่นหรือเปล่�”

โรเบิร์ตโกรธจนหน้�เป็นสีเข้ม“ข้�จะต้องบอกให้เจ้�หุบป�กสักกี่ครั้งกันน�งผู้
หญิง”

ใบหน้�ของเซอร์ซีเต็มไปด้วยคว�มดูถูกเหยียดหย�ม“นี่ทวยเทพเล่นตลกอะไร
กับเร�สองคนนะ”น�งว่�“ต�มที่ถูกที่ควรท่�นน่�จะเป็นฝ่�ยสวมกระโปรงและ
ข้�สวมเกร�ะ”

พระร�ช�โกรธจนหน้�ม่วงเข�ตวัดมือออกตบด้วยหลังมืออย่�งรุนแรงเข้�ใส่
ข้�งศีรษะน�งซวนเซชนโต๊ะแล้วล้มลงบนพื้นอย่�งแรงแต่เซอร์ซีแลนนิสเตอร์
ไม่ร้องออกม�น�งปัดแก้มด้วยนิ้วเรียวย�วตรงบริเวณที่ผิวเนียนข�วซีดเปลี่ยน
เป็นสีแดงแล้วในวันรุ่งขึ้นรอยช้ำ�จะครอบคลุมครึ่งใบหน้�“ข้�จะสวมมันไว้เป็น
เหรียญตร�แห่งเกียรติยศ”น�งประก�ศ

“จงสวมมันเงียบๆนะไม่อย่�งนั้นข้�จะให้เกียรติเจ้�อีกหน”โรเบิร์ตลั่นว�จ�
เข�ตะโกนเรียกองครักษ์เซอร์เมอรินแทรนต์ก้�วเข้�ม�ในห้องเข�เป็นคนร่�ง
สูงท่�ท�งเคร่งขรึมในชุดเกร�ะสีข�ว“ร�ชินีเหนื่อยแล้วดูแลน�งกลับห้องนอน
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ด้วย”อัศวินประคองเซอร์ซีขึ้นยืนแล้วนำ�ท�งน�งออกไปจ�กห้องโดยไม่ได้พูด
อะไร

โรเบิร์ตเอื้อมไปหยิบเหยือกเหล้�ม�เติมจอกของตน“เห็นไหมว่�น�งทำ�อะไร
กับข้�เน็ด”พระร�ช�นั่งลงพร้อมกับประคองจอกเหล้�องุ่นในมือ“มเหสีที่รัก
ของข้�แม่ของลูกๆข้�”ตอนนี้คว�มเกรี้ยวกร�ดอันตรธ�นไปแล้วในส�ยต�
ของเน็ดเข�มองเห็นคนที่กำ�ลังเศร้�และหว�ดกลัว“ข้�ไม่ควรตบน�งเลยมัน
ไม่...มันไม่สมเป็นร�ช�”เข�ก้มลงจ้องมือตัวเองร�วกับไม่ค่อยแน่ใจว่�มันคือ
อะไร“ข้�เคยเป็นคนเข้มแข็งม�ตลอด...ไม่มีใครส�ม�รถต้�นท�นข้�ได้ไม่มีเลย
เจ้�จะต่อสู้กับคนที่เจ้�ไม่อ�จทำ�ร้�ยได้อย่�งไร”พระร�ช�ส่�ยศีรษะด้วยคว�ม
สับสน“เรก�ร์...เรก�ร์ชนะให้ต�ยสิข้�สังห�รมันเน็ดข้�ส่งเหล็กแหลมทะลุ
เกร�ะสีดำ�เข้�ไปในหัวใจสีดำ�ของมันแล้วมันก็ต�ยแทบเท้�ข้�ผู้คนเอ�เรื่องนั้นไป
แต่งลำ�นำ�แต่มันก็ยังคงชนะอยู่ดีตอนนี้มันได้ลีอ�นน�ไปแล้วส่วนข้�ได้น�งนั่น
”พระร�ช�ดื่มจนหมดจอก

“ฝ่�บ�ท”เน็ดสต�ร์คเริ่ม“เร�ต้องคุยกัน...”

โรเบิร์ตใช้ปล�ยนิ้วกดขมับ“ข้�เบื่อพูดคุยจะต�ยอยู่แล้วพรุ่งนี้ข้�จะออกไป
ที่ป่�ร�ชันเพื่อล่�สัตว์เรื่องอะไรก็ต�มที่เจ้�อย�กพูดต้องรอไปก่อนจนกว่�ข้�จะ
กลับม�”

“ห�กทวยเทพประเสริฐดีง�มเมื่อท่�นกลับม�ข้�ก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วท่�น
บัญช�ให้ข้�กลับวินเทอร์เฟลจำ�ได้ไหม”

โรเบิร์ตยืนขึ้นมือคว้�เส�เตียงต้นหนึ่งเพื่อพยุงตัว“น้อยครั้งนักที่ทวยเทพจะ
ประเสริฐดีง�มเน็ดเอ้�นี่เป็นของเจ้�”เข�ดึงเข็มกลัดเงินชิ้นหนักรูปมือออกจ�ก
กระเป๋�ที่ซับในผ้�คลุมไหล่แล้วโยนลงบนเตียง“จะชอบหรือไม่เจ้�ก็คือหัตถ์ของ
ข้�ให้ต�ยสิข้�ขอห้�มเจ้�เดินท�งจ�กไป”

เน็ดหยิบเข็มกลัดเงินขึ้นม�ดูเหมือนเข�จะไม่มีท�งเลือกข�ของเข�ปวดตุบ
และเข�รู้สึกช่วยตัวเองไม่ได้ร�วกับเป็นเด็ก“เด็กส�วท�ร์แกเรียนคนนั้น...”

พระร�ช�ส่งเสียงคร�ง“เจ็ดนรกช่วยอย่�เริ่มเรื่องน�งนั่นอีกนะมันจบแล้ว
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ข้�จะไม่ฟังเรื่องนั้นอีก”

“ท่�นจะอย�กได้ข้�เป็นหัตถ์ไปเพื่ออะไรห�กท่�นปฏิเสธไม่ยอมฟังคำ�แนะนำ�
ของข้�”

“เพื่ออะไรน่ะรึ”โรเบิร์ตหัวเร�ะ“ก็ทำ�ไมถึงจะไม่ล่ะต้องมีใครสักคนปกครอง
ไอ้อ�ณ�จักรบ้�นี่กลัดมันเสียเน็ดมันเหม�ะกับเจ้�และถ้�เจ้�โยนมันใส่หน้�ข้�
อีกนะข้�ส�บ�นกับเจ้�เลยข้�จะกลัดไอ้ของนรกนั่นให้เจมีแลนนิสเตอร์”
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แคทลิน

ท้องฟ้�ทิศตะวันออกเป็นสีกุหล�บและสีทองขณะที่ดวงอ�ทิตย์ขึ้นเหนือแคว้น
หุบเข�แอร์รินแคทลินสต�ร์คมองดูแสงสย�ยตัวมือว�งอยู่บนร�วลูกกรงหิน
แกะสลักแสนบอบบ�งนอกหน้�ต่�งห้องน�งโลกเบื้องล่�งเปลี่ยนจ�กสีดำ�เป็น
สีคร�มและจ�กสีคร�มเป็นสีเขียวเมื่อรุ่งอรุณคืบคล�นข้�มทุ่งหญ้�และป่�เข�
หมอกสีข�วจ�งลอยขึ้นจ�กหย�ดน้ำ�ต�ของอลิสซ�ที่ซึ่งส�ยน้ำ�บ�งเบ�กระโจน
ข้�มไหล่เข�เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำ�ตกที่ไหลม้วนเป็นท�งย�วลงไปต�มพื้นผิวของ
ทวนยักษ�แคทลินรู้สึกได้ถึงสัมผัสแผ่วจ�งของละอองน้ำ�บนใบหน้�

อลิสซ�แอร์รินได้เห็นทั้งส�มีพี่น้องผู้ช�ยและลูกๆทุกคนของน�งถูกสังห�ร
ทว่�ขณะยังมีชีวิตน�งไม่เคยหลั่งน้ำ�ต�แม้สักหยดเดียวดังนั้นเมื่อถึงแก่คว�มต�ย
ทวยเทพจึงบัญช�มิให้น�งได้พักผ่อนจนกว่�น้ำ�ต�ของน�งจะหลั่งชโลมผืนดินสี
ดำ�ของแคว้นหุบเข�อันเป็นที่ที่บุคคลอันเป็นที่รักของน�งถูกฝังไว้อลิสซ�ล่วงลับ
ไปหกพันปีแล้วแต่กระนั้นส�ยน้ำ�เชี่ยวส�ยนั้นก็ยังไม่เคยไหลลงไปถึงพื้นหุบเข�
เบื้องล่�งเลยแม้แต่หยดเดียวแคทลินนึกสงสัยว่�น้ำ�ต�ของน�งเองจะกล�ยเป็น
น้ำ�ตกขน�ดใหญ่สักเพียงไหนหลังจ�กน�งเสียชีวิตไปแล้ว“เล่�เรื่องที่เหลือให้ข้�
ฟังซิ”น�งพูด
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“ผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�กำ�ลังรวบรวมไพร่พลอยู่ที่ค�สเตอร์ลีร็อกขอรับ”
เซอร์รอดริคคัสเซลตอบจ�กห้องที่อยู่ข้�งหลังน�ง“น้องช�ยท่�นเขียนม�ว่�เข�
ส่งม้�เร็วไปยังร็อกแล้วเพื่อเรียกร้องให้ลอร์ดไทวินแถลงเจตจำ�นงของเข�แต่ยัง
ไม่ได้รับคำ�ตอบเอ็ดมัวร์กระจ�ยคำ�สั่งให้ลอร์ดแวนซ์และลอร์ดไพเพอร์เฝ้�ระวัง
ช่องเข�ใต้ป้อมโกลเด้นทูธเข�ปฏิญ�ณต่อท่�นว่�เข�จะไม่ยอมเสียดินแดนของทัล
ลีไปแม้แต่ฟุตเดียวโดยมิได้เอ�เลือดของแลนนิสเตอร์ม�รดแผ่นดินเสียก่อน”

แคทลินเบือนหน้�จ�กดวงอ�ทิตย์อุทัยคว�มง�มของมันแทบไม่ได้ช่วยให้
น�งอ�รมณ์ดีขึ้นเลยมันดูโหดร้�ยม�กที่วันซึ่งเริ่มต้นอย่�งสวยง�มจะต้องจบลง
อย่�งเลวร้�ยนักอย่�งที่วันนี้มีแนวโน้มจะเป็น“เอ็ดมัวร์ส่งม้�เร็วและกล่�วคำ�
ปฏิญ�ณ”น�งพูด“แต่เอ็ดมัวร์มิใช่ลอร์ดแห่งริเวอร์รันแล้วลอร์ดบิด�ของข้�ล่ะ
ว่�อย่�งไร”

“ในส�รไม่ได้กล่�วถึงลอร์ดฮอสเตอร์เลยขอรับท่�นหญิง”เซอร์รอดริคดึงจอน
เล่นมันงอกย�วสีข�วดั่งหิมะและแข็งหย�บเหมือนพุ่มหน�มในช่วงที่เข�พักฟื้น
จ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บเข�ดูเกือบเหมือนดังแต่ก่อนอีกครั้งแล้ว

“ท่�นพ่อจะไม่มอบหม�ยก�รป้องกันริเวอร์รันให้เอ็ดมัวร์หรอกนอกเสียจ�ก
ท่�นจะป่วยหนัก”น�งพูดอย่�งเป็นกังวล“เข�น่�จะปลุกข้�ทันทีที่นกสื่อส�รม�
ถึงนะ”

“ท่�นหญิงน้องส�วท่�นคิดว่�ปล่อยให้ท่�นได้หลับต่อไปดีกว่�ขอรับเมสเตอร์
โคลมอนบอกข้�”

“น่�จะมีคนปลุกข้�”น�งยืนกร�น

“เมสเตอร์บอกข้�ว่�น้องส�วท่�นตั้งใจจะคุยกับท่�นหลังก�รต่อสู้ขอรับ”เซอร์
รอดริคพูด

“ถ้�เช่นนั้นน�งก็ยังคิดจะให้ละครตลกนี่ดำ�เนินต่อไปจนจบอย่�งนั้นหรือ”แค
ทลินทำ�หน้�บึ้ง“เจ้�คนแคระนั่นเล่นน�งเสียอยู่หมัดอย่�งกับเล่นเครื่องดนตรี
แล้วน�งก็หูหนวกเกินกว่�จะได้ยินท่วงทำ�นองที่มันบรรเลงไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้นใน
เช้�วันนี้เซอร์รอดริคมันก็ล่วงเลยเวล�ที่เร�ควรจะกลับกันแล้วที่ท�งของข้�อยู่



35

ที่วินเทอร์เฟลกับลูกๆห�กท่�นแข็งแรงพอจะเดินท�งไหวข้�ก็จะขอให้ไลซ�ส่ง
คนอ�รักข�พวกเร�กลับกัลล์ท�วน์เร�จะได้ลงเรือจ�กที่นั่น”

“เรืออีกแล้วหรือขอรับ”เซอร์รอดริคดูหน้�เขียวขึ้นระดับหนึ่งแต่เข�ยังข่มร่�ง
ไว้ไม่ให้สั่นได้“ต�มที่ท่�นบัญช�ขอรับท่�นหญิง”

อัศวินเฒ่�รออยู่นอกห้องขณะแคทลินเรียกตัวบ่�วรับใช้ที่ไลซ�มอบหม�ยให้
น�งห�กน�งคุยกับน้องส�วก่อนก�รต่อสู้ตัวต่อตัวบ�งทีน�งอ�จพอเปลี่ยนใจ
เธอได้น�งคิดระหว่�งที่บ่�วรับใช้แต่งตัวให้นโยบ�ยของไลซ�เปลี่ยนแปลงไป
ต�มอ�รมณ์และอ�รมณ์ของน�งก็เปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงส�วน้อยขี้อ�ยที่น�ง
เคยรู้จักที่ริเวอร์รันได้เติบโตขึ้นเป็นสตรีผู้ทะนงตนหว�ดหวั่นโหดเหี้ยมช่�งฝัน
บุ่มบ่�มขล�ดอ�ยหัวดื้อหลงตัวและที่เหนือสิ่งอื่นใดคือไม่คงเส้นคงว�สลับ
สับเปลี่ยนไปเรื่อย

เมื่อพัศดีที่น่�รังเกียจของไลซ�คล�นม�บอกพวกน�งว่�ทีเรียนแลนนิสเตอร์
ต้องก�รจะส�รภ�พผิดนั้นแคทลินเรียกร้องให้ไลซ�สั่งพ�ตัวคนแคระม�ห�พวก
น�งเป็นก�รส่วนตัวแต่ไม่เลยน้องส�วน�งไม่ยินยอมอะไรทั้งนั้นนอกจ�กจะ
แสดงตัวคนแคระให้คนครึ่งแคว้นหุบเข�ได้เห็นแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องนี้อีก...

“แลนนิสเตอร์เป็นนักโทษของข้�”น�งบอกเซอร์รอดริคขณะไต่ลงบันได
หอคอยและเดินผ่�นโถงท�งเดินสีข�วหน�วเย็นของปร�ส�ทเอียรีแคทลินสวม
ชุดขนสัตว์สีเท�เรียบๆและค�ดเข็มขัดเงิน“ข้�ต้องเตือนน้องส�วในข้อนั้น”

ที่ประตูห้องพักของไลซ�ทั้งสองพบอ�ของน�งเดินกระแทกเท้�ออกม�จ�ก
ห้อง“จะไปร่วมง�นรื่นเริงของไอ้พวกโง่เง่�หรือ”เซอร์บรินเดนตว�ด“ข้�คงจะ
บอกให้เจ้�ตบน้องส�วของเจ้�ให้มีสติขึ้นม�สักหน่อยถ้�ข้�คิดว่�มันจะช่วยให้
อะไรดีขึ้นแต่คงจะทำ�ให้มือเจ้�ช้ำ�เสียเปล่�ๆ”

“มีนกม�จ�กริเวอร์รัน”แคทลินเริ่ม“จดหม�ยจ�กเอ็ดมัวร์...”

“ข้�รู้เด็กน้อย”เข็มกลัดรูปปล�สีดำ�ซึ่งกลัดผ้�คลุมไหล่คือเครื่องประดับเพียง
ชิ้นเดียวที่บรินเดนยอมใช้“ข้�ต้องได้ยินมันจ�กเมสเตอร์โคลมอนข้�ขออนุญ�ต
น้องส�วเจ้�นำ�ทห�รที่มีประสบก�รณ์หนึ่งพันน�ยเร่งรุดไปยังริเวอร์รันโดยด่วน
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เจ้�รู้ไหมว่�น�งบอกข้�อย่�งไรแคว้นหุบเข�ไม่อ�จแบ่งด�บได้แม้แต่เล่มเดียว
อย่�ว่�แต่พันเล่มเลยท่�นอ�น�งพูดเช่นนี้ท่�นคืออัศวินผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่
ของท่�นอยู่ที่นี่”มีเสียงหัวเร�ะไร้เดียงส�แบบเด็กๆดังออกม�จ�กประตูซึ่งเปิด
อยู่ด้�นหลังของบรินเดนอ�ของน�งชำ�เลืองมองข้�มไหล่อย่�งเคร่งเครียด“เอ�
ละข้�บอกน�งให้ไปห�อัศวินผู้พิทักษ์ประตูเมืองคนใหม่เอ�เองจะปล�ดำ�หรือไม่
ก็ต�มข้�ยังคงเป็นทัลลีข้�จะออกเดินท�งไปริเวอร์รันก่อนตกค่ำ�”

แคทลินไม่อ�จแสร้งทำ�เป็นประหล�ดใจได้“เพียงลำ�พังหรือท่�นก็รู้ดีพอๆ
กับข้�ว่�ท่�นจะไม่มีท�งรอดชีวิตจ�กเส้นท�งภูเข�ไปได้หรอกเซอร์รอดริคกำ�ลัง
จะกลับวินเทอร์เฟลกับข้�ม�กับพวกข้�เถิดท่�นอ�ข้�จะมอบกำ�ลังทห�รหนึ่ง
พันน�ยให้ท่�นเองริเวอร์รันจะไม่สู้ศึกนี้โดยลำ�พัง”

บรินเดนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วผงกศีรษะเห็นด้วยอย่�งห้วนๆ“ต�มที่เจ้�ว่�ท�ง
กลับบ้�นมันย�วไกลนักแต่แบบนั้นข้�มีโอก�สจะไปถึงได้ม�กกว่�ข้�จะรอเจ้�อยู่
ข้�งล่�ง”เข�เดินส�วเท้�ออกไปผ้�คลุมไหล่สะบัดม้วนอยู่ข้�งหลัง

แคทลินและเซอร์รอดริคมองหน้�กันทั้งสองเดินเข้�ประตูไปสู่เสียงเด็กหัวเร�ะ
คิกคักที่ฟังดูทั้งสูงแหลมและตื่นเต้น

ห้องพักของไลซ�เปิดออกไปเหนือสวนเล็กๆรูปวงกลมบนพื้นดินมีหญ้�ปลูก
ดอกไม้สีฟ้�มีหอคอยสูงสีข�วห้อมล้อมไว้รอบด้�นผู้ที่สร้�งมันขึ้นม�ตั้งใจให้มัน
เป็นป่�ศักดิ์สิทธิ์แต่ปร�ส�ทเอียรีตั้งอยู่บนหินแข็งของภูเข�ไม่ว่�จะขนดินขึ้นม�
จ�กแคว้นหุบเข�ม�กม�ยสักเพียงใดพวกเข�ก็ไม่อ�จทำ�ให้ต้นเวียร์วู้ดหยั่งร�กลง
ไปได้ดังนั้นบรรด�ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีจึงปลูกหญ้�และจัดว�งรูปปั้นกระจัด
กระจ�ยอยู่ท่�มกล�งพุ่มไม้ดอกเตี้ยๆที่นี่เองคือที่ที่นักรบตัวแทนทั้งสองจะ
เผชิญหน้�กันเพื่อมอบชีวิตของตนรวมทั้งชีวิตของทีเรียนแลนนิสเตอร์ไว้ในมือ
ของเหล่�ทวยเทพ

ไลซ�เพิ่งเสร็จจ�กก�รขัดสีฉวีวรรณน�งแต่งก�ยในชุดผ้�กำ�มะหยี่สีครีม
ประดับส�ยไพลินและมุกด�ห�รรอบลำ�คอสีข�วร�วน้ำ�นมน�งกำ�ลังชุมนุมผู้คน
อยู่บนเฉลียงกว้�งที่มองลงไปเห็นสถ�นที่ต่อสู้ห้อมล้อมด้วยเหล่�อัศวินบริว�ร
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และขุนน�งน้อยใหญ่ที่ส่วนใหญ่ยังคงหวังจะสมรสกับน�งร่วมหลับนอนกับน�ง
และปกครองแคว้นแอร์รินเคียงข้�งน�งจ�กที่แคทลินได้เห็นระหว่�งพำ�นักที่
ปร�ส�ทเอียรีมันช่�งเป็นคว�มหวังลมๆแล้งๆเสียเหลือเกิน

ยกพื้นไม้ถูกสร้�งขึ้นเพื่อยกระดับเก้�อี้ของโรเบิร์ตตรงนั้นเองที่ลอร์ดแห่ง
ปร�ส�ทเอียรีนั่งอยู่เข�กำ�ลังหัวเร�ะคิกคักและปรบมือขณะที่คนเชิดหุ่นกระบอก
หลังค่อมในชุดล�ยพร้อยสีฟ้�ข�วเชิดอัศวินไม้สองตัวฟ�ดฟันใส่กันมีเหยือกครีม
ข้นและตะกร้�แบล็กเบอร์รี่จัดว�งอยู่แขกเหรื่อทั้งหล�ยจิบเหล้�องุ่นแต่งกลิ่นส้ม
รสหว�นจ�กถ้วยเงินแกะสลักไม่น่�แปลกใจเลยที่บรินเดนเรียกมันว่�ง�นรื่นเริง
ของตัวตลก

ที่อีกฟ�กหนึ่งของเฉลียงไลซ�หัวเร�ะอย่�งร่�เริงกับเรื่องขบขันของลอร์ดฮัน
เตอร์และแทะแบล็กเบอร์รี่จ�กปล�ยกริชของเซอร์ลินคอร์เบรย์ทั้งสองคือผู้
ม�ติดพันที่ไลซ�พึงพอใจที่สุด...อย่�งน้อยก็ในวันนี้ย�กนักที่แคทลินจะบอกได้
ว่�ช�ยใดเหม�ะสมกว่�กันอียอนฮันเตอร์อ�ยุม�กกว่�จอนแอร์รินเสียอีกทั้ง
ยังกึ่งพิก�รด้วยโรคข้อต่ออักเสบซ้ำ�ร้�ยยังมีบุตรช�ยจอมวิว�ทส�มคนแต่ละ
คนละโมบกว่�คนก่อนหน้�ส่วนเซอร์ลินเป็นคนโง่เขล�อีกประเภทหนึ่งเข�ร่�ง
เพรียวรูปง�มเป็นท�ย�ทของตระกูลเก่�แก่ที่ย�กจนลงแต่เข�หลงตัวเองไม่ยั้ง
คิดอ�รมณ์ร้อน...และเป็นที่ซุบซิบกันว่�เข�ไม่สนใจเสน่ห์ยั่วยวนของสตรีอย่�งน่�
กังข�

เมื่อไลซ�เหลือบเห็นแคทลินน�งก็ต้อนรับด้วยก�รสวมกอดฉันพี่น้องและจูบ
ชื้นๆที่แก้ม“เช้�นี้งดง�มนะจริงไหมทวยเทพกำ�ลังโปรยยิ้มให้พวกเร�ลองชิม
เหล้�องุ่นสักจอกเถอะพี่ส�วที่รักลอร์ดฮันเตอร์มีน้ำ�ใจถึงขน�ดส่งคนไปเอ�มัน
ม�จ�กห้องเก็บเหล้�ใต้ดินของเข�เอง”

“ขอบใจแต่ไม่ละไลซ�เร�ต้องคุยกัน”

“ไว้ทีหลัง”น้องส�วรับป�กและเริ่มเบือนหน้�ไปจ�กพี่ส�วแล้ว

“เดี๋ยวนี้”แคทลินพูดเสียงดังกว่�ที่ตั้งใจพวกผู้ช�ยต่�งหันม�มอง“ไลซ�เจ้�
จะปล่อยให้เรื่องโง่ๆนี่ดำ�เนินต่อไปไม่ได้นะห�กมีชีวิตเจ้�ภูตน้อยก็ยังคงมีค่�
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ถ้�ต�ยไปเข�ก็เป็นได้แค่อ�ห�รก�และห�กนักรบตัวแทนของเข�เกิดได้รับชัย
ชนะ...”

“แทบไม่มีโอก�สเลยท่�นหญิง”ลอร์ดฮันเตอร์รับรองพล�งตบบ่�น�งเบ�ๆ
ด้วยมือตกกระ“เซอร์ว�ร์ดิสเป็นนักสู้ผู้กล้�ห�ญเข�จะปร�บเจ้�นักด�บรับจ้�ง
นั่นได้อย่�งรวดเร็ว”

“อย่�งนั้นหรือน�ยข้�”แคทลินพูดอย่�งเย็นช�“ข้�สงสัยนัก”น�งได้เห็น
บรอนน์ต่อสู้บนเส้นท�งภูเข�ม�แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เข�รอดจ�กก�ร
เดินท�งม�ได้ในขณะที่คนอื่นๆต้องจบชีวิตเข�เคลื่อนไหวเหมือนเสือดำ�และ
ด�บอัปลักษณ์เล่มนั้นของเข�ก็ดูร�วกับเป็นส่วนหนึ่งของแขน

บรรด�ช�ยผู้ม�ติดพันไลซ�เข้�ม�รวมตัวกันรอบพวกน�งเหมือนผึ้งรุมตอม
ดอกไม้“สตรีเข้�ใจเรื่องพวกนี้เพียงน้อยนิด”เซอร์มอร์ตันเวย์นวู้ดเอ่ยขึ้น“เซอร์
ว�ร์ดิสเป็นอัศวินท่�นหญิงผู้แสนหว�นส่วนเจ้�อีกคนนั่นใช่แล้วคนประเภทนั้น
โดยเนื้อแท้แล้วเป็นพวกขี้ขล�ดห�กมีพรรคพวกห้อมล้อมเป็นพันๆก็พอจะมี
ประโยชน์อยู่ในสน�มรบแต่แยกมันออกม�คนเดียวเมื่อไหร่คว�มเป็นช�ยก็จะรั่ว
ออกไปหมด”

“ถ้�อย่�งนั้นท่�นก็รู้คว�มจริงของเรื่องนี้ดี”แคทลินพูดอย่�งสุภ�พจนทำ�ให้
รู้สึกเจ็บป�ก“เร�จะได้อะไรจ�กคว�มต�ยของเจ้�คนแคระหรือท่�นคิดหรือว่�
เจมีจะใส่ใจแม้สักปล�ยเล็บถ้�เร�ดำ�เนินก�รไต่สวนน้องช�ยของเข�ก่อนจะโยน
มันตกภูเข�ไป”

“ตัดหัวเข�เสีย”เซอร์ลินคอร์เบรย์เสนอ“เมื่อผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�ได้รับ
หัวของภูตน้อยมันจะเป็นคำ�เตือนถึงเข�”

ไลซ�ส่�ยผมสีน้ำ�ต�ลแดงย�วถึงเอวอย่�งหมดคว�มอดทน“ลอร์ดโรเบิร์ต
อย�กเห็นเข�บิน”น�งพูดร�วกับว่�นั่นจะทำ�ให้เรื่องจบลง“และภูตน้อยก็โทษได้
แต่ตัวเองเท่�นั้นเข�เป็นฝ่�ยเรียกร้องก�รไต่สวนโดยก�รต่อสู้”

“เลดี้ไลซ�ไม่มีวิธีจะปฏิเสธเข�ได้อย่�งมีเกียรติแม้จะปร�รถน�เช่นนั้น”ลอร์ด
ฮันเตอร์พูดเสียงร�บเรียบเชื่องช้�
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แคทลินไม่ใส่ใจคนเหล่�นั้นทุกคนน�งทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่น้องส�ว“ข้�ขอ
เตือนคว�มจำ�เจ้�หน่อยนะว่�ทีเรียนแลนนิสเตอร์เป็นนักโทษของข้�”

“และข้�ขอเตือนเจ้�ว่�คนแคระนั่นสังห�รลอร์ดส�มีของข้�!”น�งขึ้นเสียง
“มันว�งย�พิษหัตถ์ของพระร�ช�และปล่อยให้ลูกน้อยผู้น่�รักของข้�ต้องกำ�พร้�
พ่อและตอนนี้ข้�ตั้งใจจะเห็นมันชดใช้!”ไลซ�หมุนตัวจนกระโปรงเหวี่ยงไปรอบ
ตัวก่อนจะเดินอ�ดๆข้�มเฉลียงไปเซอร์ลินเซอร์มอร์ตันและผู้ม�ติดพันคนอื่น
ๆขอตัวด้วยก�รพยักหน้�อย่�งเย็นช�แล้วเดินต�มน�งไปเป็นขบวน

“ท่�นคิดว่�เข�ทำ�หรือ”เซอร์รอดริคถ�มน�งเบ�ๆเมื่อทั้งสองอยู่ต�มลำ�พัง
อีกครั้ง“สังห�รลอร์ดจอนน่ะหรือภูตน้อยยังคงปฏิเสธและอย่�งดุเดือดเป็น
ที่สุดด้วย...”

“ข้�เชื่อว่�พวกแลนนิสเตอร์สังห�รจอนแอร์ริน”แคทลินตอบ“แต่จะเป็นที
เรียนหรือเซอร์เจมีหรือร�ชินีหรือพวกมันด้วยกันทั้งหมดข้�มิอ�จบอกได้”ไล
ซ�ระบุชื่อเซอร์ซีในจดหม�ยที่น�งส่งไปวินเทอร์เฟลแต่ตอนนี้น�งกลับมีทีท่�
มั่นใจว่�ทีเรียนคือมือสังห�ร...อ�จเป็นเพร�ะคนแคระม�อยู่ที่นี่แล้วกระมังใน
ขณะที่ร�ชินีปลอดภัยอยู่หลังกำ�แพงของป้อมแดงซึ่งห่�งออกไปท�งใต้หล�ยร้อย
โยชน์แคทลินแทบนึกอย�กให้ตัวเองเผ�จดหม�ยของน้องส�วไปเสียตั้งแต่ก่อน
เปิดอ่�น

เซอร์รอดริคดึงจอนเล่น“ย�พิษอืม...จริงอยู่มันอ�จเป็นฝีมือของเจ้�คนแคระ
ก็ได้หรือไม่ก็เซอร์ซีว่�กันว่�ย�พิษคืออ�วุธของสตรีข้�ต้องขออภัยด้วยท่�นหญิง
พูดถึงผู้ปลงพระชนม์พระร�ช�...ข้�มิได้ชอบช�ยคนนั้นหรอกนะแต่เข�ไม่ใช่คน
ประเภทนั้นเข�ชอบเห็นเลือดบนด�บทองคำ�ของตนเกินกว่�จะทำ�อย่�งนั้นมัน
เป็นย�พิษหรือท่�นหญิง”

แคทลินขมวดคิ้วน�งรู้สึกไม่สบ�ยใจอย่�งบอกไม่ถูก“พวกเข�จะมีวิธีไหนอีก
ล่ะที่จะทำ�ให้ดูเป็นก�รต�ยต�มธรรมช�ติ”ข้�งหลังน�งลอร์ดโรเบิร์ตส่งเสียง
หวีดร้องอย่�งดีอกดีใจเมื่อหนึ่งในอัศวินหุ่นเชิดฟันคู่ต่อสู้ข�ดครึ่งตัวส่งให้ขี้เลื่อยสี
แดงส�ดกระจ�ยไปบนเฉลียงน�งชำ�เลืองมองหล�นช�ยแล้วถอนใจ“เด็กคนนั้น
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ไร้วินัยอย่�งสิ้นเชิงเข�จะไม่มีวันแข็งแกร่งพอจะปกครองหรอกนอกเสียจ�กจะ
ถูกจับแยกจ�กม�รด�สักระยะ”

“ลอร์ดบิด�ของเข�ก็เห็นด้วยกับท่�นขอรับ”เสียงหนึ่งพูดขึ้นจ�กแถวข้อศอก
ของน�งน�งหันไปเห็นเมสเตอร์โคลมอนเข�ถือจอกเหล้�องุ่นอยู่ในมือ“เข�
ว�งแผนจะส่งเด็กคนนั้นไปรับก�รเลี้ยงดูในดร�ก้อนสโตนท่�นรู้ไหม...โอแต่ข้�
กำ�ลังพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด”ลูกกระเดือกของเข�เลื่อนขึ้นลงอย่�งร้อนรนอยู่ใต้สร้อย
ประจำ�ตัวเมสเตอร์เส้นหลวม“ข้�เกรงว่�จะดื่มเหล้�องุ่นชั้นยอดของลอร์ดฮัน
เตอร์ม�กไปเสียแล้วก�รนองเลือดที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นทำ�ให้ใจคอข้�ไม่อยู่กับเนื้อกับ
ตัว...”

“ท่�นเข้�ใจผิดแล้วเมสเตอร์”แคทลินว่�“เป็นค�สเตอร์ลีร็อกต่�งห�กมิ
ใช่ดร�ก้อนสโตนและก�รเตรียมก�รทั้งหล�ยเกิดขึ้นหลังก�รต�ยของหัตถ์โดย
ปร�ศจ�กคว�มยินยอมของน้องส�วข้�”

ศีรษะของเมสเตอร์กระตุกอย่�งแรงที่ปล�ยลำ�คอย�วอย่�งน่�ขันนั้นทำ�ให้เข�
ดูคล้�ยหุ่นกระบอกเสียเอง“มิใช่ขอรับขออภัยด้วยเถิดท่�นหญิงแต่เป็นลอร์ด
จอนที่...”

เสียงระฆังดังลั่นม�จ�กข้�งล่�งบรรด�ขุนน�งชั้นสูงและส�วใช้ต่�งก็หยุดมือ
จ�กสิ่งที่กำ�ลังทำ�แล้วเดินไปยังร�วเฉลียงเบื้องล่�งทห�รองครักษ์สองน�ยใน
ผ้�คลุมไหล่สีฟ้�คร�มนำ�ตัวทีเรียนแลนนิสเตอร์ออกม�บ�ทหลวงร่�งท้วมของ
ปร�ส�ทเอียรีเดินต�มเข�ไปยังอนุส�วรีย์ที่ตั้งอยู่กล�งสวนเป็นรูปสตรีร่ำ�ไห้แกะ
สลักจ�กหินอ่อนสีข�วมีล�ยเส้นในตัวซึ่งคงตั้งใจให้เป็นอลิสซ�อย่�งแน่นอน

“คนตัวเล็กผู้ชั่วช้�”ลอร์ดโรเบิร์ตพูดพล�งหัวเร�ะคิกคัก“ท่�นแม่ข้�ให้เข�
บินได้ไหมข้�อย�กเห็นเข�บิน”

“เอ�ไว้ทีหลังนะลูกรัก”ไลซ�ให้สัญญ�

“ไต่สวนก่อน”เซอร์ลินคอร์เบรย์พูดช้�ๆ“จ�กนั้นค่อยประห�ร”

ครู่ต่อม�นักรบตัวแทนทั้งสองก็ปร�กฏตัวจ�กคนละด้�นของสวนอัศวินชร�
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มีอัศวินฝึกหัดอ�ยุน้อยติดต�มม�สองคนส่วนนักด�บรับจ้�งมีครูฝึกอ�วุธของ
ปร�ส�ทเอียรีเป็นผู้ติดต�ม

เซอร์ว�ร์ดิสอีเกนสวมเหล็กกล้�ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้�เข�ถูกห่อหุ้มอย่�งมิดชิด
อยู่ในชุดเกร�ะหน�หนักซึ่งสวมทับชุดห่วงเหล็กและเสื้อนอกบุนวมต�มจุดเชื่อม
ต่อที่บอบบ�งบริเวณแขนและหน้�อกมีโลหะกลมแผ่นใหญ่เคลือบสัญลักษณ์รูป
พระจันทร์และเหยี่ยวสีครีมและฟ้�ประจำ�ตระกูลแอร์รินปกป้องไว้ส่วนกระโปรง
ของเกร�ะเหล็กที่ซ้อนกันเหมือนเปลือกกุ้งปกคลุมตั้งแต่เอวจนถึงช่วงกล�งข�
ท่อนบนในขณะที่เกร�ะคอแข็งแกร่งหุ้มรอบลำ�คอปีกเหยี่ยวยื่นออกม�จ�กส่วน
ขมับของหมวกเกร�ะกะบังหมวกเป็นรูปจะงอยป�กนกทำ�ด้วยโลหะปล�ยแหลม
มีช่องมองแคบๆ

บรอนน์สวมเกร�ะน้อยม�กจนดูแทบเปลือยเปล่�เมื่อยืนข้�งอัศวินเข�สวม
เพียงเสื้อเกร�ะห่วงเหล็กสีดำ�ลงน้ำ�มันทับชุดหนังเคี่ยวหมวกเกร�ะเหล็กกล้�ทรง
กลมครึ่งซีกที่มีเครื่องป้องกันจมูกและสวมโซ่ถักคลุมจ�กศีรษะถึงคอรองเท้�บู๊ต
หนังหุ้มสูงกับสนับแข้งเหล็กกล้�ช่วยป้องกันช่วงข�บ้�งมีแผ่นเหล็กกลมสีดำ�เย็บ
ติดกับนิ้วถุงมือแต่แคทลินสังเกตเห็นว่�นักด�บรับจ้�งสูงกว่�คู่ต่อสู้อยู่ครึ่งฝ่�มือ
มีระยะเหยียดแขนไกลกว่�...และบรอนน์ยังอ่อนวัยกว่�ถึงสิบห้�ปีห�กน�งคะเน
ไม่พล�ด

ทั้งสองคุกเข่�ลงบนพื้นหญ้�ใต้รูปสลักสตรีร่ำ�ไห้หันหน้�เข้�ห�กันโดยมีแลนนิ
สเตอร์อยู่ระหว่�งกล�งบ�ทหลวงหยิบผลึกแก้วทรงกลมหล�ยเหลี่ยมมุมออกจ�ก
ถุงผ้�เนื้อนุ่มข้�งเอวเข�ชูมันขึ้นเหนือศีรษะแล้วแสงสว่�งก็แตกกระจ�ยแสงสี
รุ้งเริงระบำ�ผ่�นใบหน้�ของภูตน้อยบ�ทหลวงวิงวอนต่อทวยเทพด้วยเสียงดุจขับ
ลำ�นำ�แหลมสูงเคร่งขรึมให้มองลงม�เป็นสักขีพย�นค้นห�คว�มจริงในวิญญ�ณ
ของช�ยผู้นั้นมอบชีวิตและอิสรภ�พแก่เข�ห�กเข�เป็นผู้บริสุทธิ์และมอบคว�ม
ต�ยห�กเข�ทำ�ผิดจริงเสียงของบ�ทหลวงดังสะท้อนจ�กหอคอยที่อยู่ร�ยรอบ

เมื่อเสียงสะท้อนสุดท้�ยจ�งห�ยไปบ�ทหลวงก็ลดลูกแก้วผลึกลงแล้วรีบเดิน
ออกไปทีเรียนโน้มตัวไปกระซิบอะไรบ�งอย่�งใส่หูบรอนน์ก่อนที่ทห�รองครักษ์
จะคุมตัวเข�ออกไปนักด�บรับจ้�งหัวเร�ะขณะลุกขึ้นยืนแล้วปัดใบหญ้�ออกจ�ก
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หัวเข่�

โรเบิร์ตแอร์รินลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีและผู้ปกป้องแคว้นหุบเข�นั่งหยุกหยิก
อย่�งหมดคว�มอดทนอยู่บนเก้�อี้ยกสูง“เมื่อไหร่พวกเข�จะสู้กัน”เข�ถ�ม
คร่ำ�ครวญ

หนึ่งในอัศวินฝึกหัดช่วยประคองเซอร์ว�ร์ดิสขึ้นยืนส่วนอีกคนนำ�โล่ส�มเหลี่ยม
สูงเกือบสี่ฟุตม�ให้มันเป็นโล่ไม้โอ๊กหน�หนักติดปุ่มเหล็กกระจ�ยทั่วแผ่นอัศวิน
ฝึกหัดรัดมันกับแขนซ้�ยของเข�เมื่อครูฝึกอ�วุธของไลซ�เสนอโล่แบบเดียวกันให้
บรอนน์นักด�บรับจ้�งถ่มน้ำ�ล�ยและโบกมือปฏิเสธเคร�หย�บสีดำ�ซึ่งงอกย�ว
ส�มวันปกคลุมข�กรรไกรและแก้มแต่ที่เข�ไม่โกนมันนั้นมิใช่เพร�ะข�ดแคลน
มีดโกนแต่เพร�ะเข�ลับด�บทุกวันเป็นเวล�หล�ยชั่วโมงจนเหล็กกล้�เป็น
ประก�ยอย่�งคุกค�มและคมกริบเกินกว่�จะแตะต้องได้

เซอร์ว�ร์ดิสยื่นมือที่สวมเกร�ะออกไปอัศวินฝึกหัดนำ�ด�บย�วสองคมเล่มง�ม
ม�ใส่มือของเข�ใบด�บสลักลวดล�ยอ่อนช้อยสีเงินรูปขุนเข�และท้องฟ้�ปุ่ม
ปล�ยด้�มจับเป็นรูปหัวเหยี่ยวโกร่งทำ�เป็นรูปปีกนก“ข้�สั่งทำ�ด�บเล่มนั้นให้จอน
ที่คิงส์แลนดิ้ง”ไลซ�บอกแขกเหรื่ออย่�งภ�คภูมิใจขณะที่ทุกคนมองดูเซอร์ว�ร์ดิส
ทดลองฟัน“เข�สะพ�ยมันทุกครั้งที่นั่งบนบัลลังก์เหล็กเป็นตัวแทนของพระร�ช�
โรเบิร์ตเป็นด�บที่งดง�มม�กจริงไหมข้�คิดว่�มันเหม�ะสมอย่�งยิ่งที่นักรบ
ตัวแทนของเร�จะล้�งแค้นให้จอนด้วยด�บของเข�เอง”

ด�บเงินแกะสลักเล่มนั้นสวยง�มอย่�งไม่ต้องสงสัยแต่แคทลินคิดว่�ห�กเซอร์
ว�ร์ดิสใช้ด�บของเข�เองน่�จะถนัดมือกว่�ทว่�น�งไม่ได้พูดอะไรน�งเหนื่อย
หน่�ยก�รถกเถียงอย่�งไร้ผลกับน้องส�วแล้ว

“ให้พวกเข�สู้กัน!”ลอร์ดโรเบิร์ตร้องตะโกน

เซอร์ว�ร์ดิสหันหน้�ไปยังลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีและยกด�บขึ้นแสดงคว�ม
เค�รพ“เพื่อปร�ส�ทเอียรีและแคว้นหุบเข�!”

ทีเรียนแลนนิสเตอร์ถูกพ�ไปนั่งบนระเบียงอีกฟ�กหนึ่งของสวนขน�บข้�ง
ด้วยทห�รผู้คุมบรอนน์หันม�ทำ�คว�มเค�รพเข�อย่�งลวกๆ
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“พวกเข�รอคำ�สั่งของเจ้�อยู่”เลดี้ไลซ�พูดกับลอร์ดบุตรช�ย

“สู้ได้!”เด็กช�ยตะโกนเสียงแหลมแขนสั่นเท�ขณะบีบเก้�อี้แน่น

เซอร์ว�ร์ดิสหมุนตัวพร้อมกับยกโล่อันหนักหน่วงขึ้นบรอนน์หันเข้�เผชิญหน้�
ด�บของทั้งสองปะทะกันเสียงดังหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นก�รชิมล�งนักด�บ
รับจ้�งถอยหลังไปหนึ่งก้�วอัศวินไล่ต�มพร้อมกับยกโล่ไว้ข้�งหน้�เข�พย�ย�ม
ฟันแต่บรอนน์กระช�กตัวถอยหลังพ้นระยะด�บอย่�งฉิวเฉียดด�บเงินตัดผ่�น
แต่อ�ก�ศธ�ตุบรอนน์วนไปท�งขว�ของอัศวินเซอร์ว�ร์ดิสหันต�มโดยรักษ�โล่
ให้อยู่ระหว่�งกล�งไว้อัศวินรุกไล่ไปข้�งหน้�ย่�งเท้�ทีละก้�วอย่�งระมัดระวัง
บนพื้นที่ไม่ร�บเรียบนักด�บรับจ้�งถอยหนีรอยยิ้มจ�งๆแต้มบนริมฝีป�กเซอร์
ว�ร์ดิสรุกเข้�ฟ�ดฟันแต่บรอนน์กระโจนหนีออกห่�งโดยกระโดดเบ�ๆข้�มหิน
เตี้ยๆที่มีตะไคร่ปกคลุมตอนนี้นักด�บรับจ้�งวนไปท�งซ้�ยพ้นจ�กโล่มุ่งสู่ด้�น
ที่ไร้เครื่องป้องกันของอัศวินเซอร์ว�ร์ดิสพย�ย�มฟันข�ของบรอนน์แต่เข�เอื้อม
ไม่ถึงบรอนน์พลิ้วก�ยไปท�งซ้�ยต่อไปเซอร์ว�ร์ดิสหันต�ม

“ช�ยคนนั้นเป็นคนต�ข�ว”ลอร์ดฮันเตอร์ประก�ศ“เลิกหนีแล้วสู้เสียทีไอ้ขี้
ขล�ด!”เสียงอื่นๆดังขึ้นแสดงคว�มเห็นเดียวกัน

แคทลินมองเซอร์รอดริคครูฝึกอ�วุธของน�งส่�ยศีรษะห้วนๆ“เข�ต้องก�ร
ทำ�ให้เซอร์ว�ร์ดิสไล่ต�มน้ำ�หนักของชุดเกร�ะและโล่จะทำ�ให้หมดแรงต่อให้เป็น
บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดก็ต�ม”

ในชีวิตของน�งน�งได้เห็นพวกผู้ช�ยฝึกด�บเกือบทุกวันได้ชมก�รประลอง
ยุทธ์ม�แล้วร�วห้�สิบครั้งแต่นี่เป็นสิ่งที่แตกต่�งและอันตร�ยกว่�กันม�กนี่คือ
ก�รร่�ยรำ�ที่ก�รก้�วพล�ดแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดหม�ยถึงคว�มต�ยขณะที่น�ง
เฝ้�ดูคว�มทรงจำ�ถึงก�รประลองฝีมืออีกคู่หนึ่งในอีกเวล�หนึ่งก็ย้อนกลับม�ห�
แคทลินสต�ร์คมันชัดเจนม�กร�วกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว�น

พวกเข�เผชิญหน้�กันในล�นชั้นล่�งของริเวอร์รันเมื่อแบรนดอนเห็นว่�ปีเตอร์
สวมเพียงหมวกเกร�ะเกร�ะอกและชุดห่วงเหล็กเข�ก็ถอดเกร�ะของเข�ออก
เกือบทั้งหมดปีเตอร์ขอสิ่งของแทนตัวน�งที่เข�จะประดับก�ยแต่น�งปฏิเสธ
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ลอร์ดบิด�รับป�กว่�จะยกน�งให้แบรนดอนสต�ร์คและดังนั้นจึงเป็นเข�ที่น�ง
มอบบรรณ�ก�รให้เป็นผ้�พันมือสีฟ้�อ่อนที่น�งปักล�ยปล�เทร�ต์กระโจนแห่ง
ริเวอร์รันน�งขอร้องขณะยัดมันใส่มือเข�ว่�“เข�เป็นเพียงเด็กโง่แต่ข้�รักเข�
เหมือนน้องช�ยข้�จะเศร้�ใจม�กถ้�ต้องเห็นเข�ต�ยไป”คู่หมั้นมองน�งด้วย
ดวงต�สีเท�เยือกเย็นของสต�ร์คและสัญญ�ว่�จะไว้ชีวิตเด็กหนุ่มผู้หลงรักน�ง

ก�รต่อสู้จบลงแทบจะในทันทีที่เริ่มขึ้นแบรนดอนเป็นหนุ่มเต็มตัวเข�ไล่ต้อน
นิ้วก้อยไปจนสุดฟ�กล�นและลงบันไดสู่แม่น้ำ�ฟ�ดฟันด�บเหล็กกล้�ใส่ร�วห่�
ฝนทุกย่�งก้�วจนกระทั่งเด็กหนุ่มซวนเซและเสียเลือดจ�กแผลนับสิบแห่ง“ยอม
แพ้เสีย!”เข�ร้องตะโกนม�กกว่�หนึ่งครั้งแต่ปีเตอร์เพียงแต่ส่�ยศีรษะและสู้ต่อ
ไปอย่�งดุเดือดในที่สุดเมื่อน้ำ�ซัดม�ถึงข้อเท้�ของทั้งคู่แบรนดอนก็ปิดฉ�กด้วย
ก�รฟันจ�กหลังมืออย่�งโหดเหี้ยมทะลุชุดห่วงเกร�ะและชุดหนังของปีเตอร์เข้�ไป
ถึงเนื้อนุ่มๆใต้ซี่โครงแผลลึกจนแคทลินแน่ใจว่�ต้องร้�ยแรงถึงชีวิตปีเตอร์มอง
น�งขณะที่ล้มลงและพึมพำ�“แคท”เลือดสีสดไหลทะลักออกม�ระหว่�งนิ้วมือที่
สวมห่วงเหล็กน�งนึกว่�น�งลืมเรื่องนั้นไปแล้วเสียอีก

นั่นเป็นครั้งสุดท้�ยที่น�งได้เห็นหน้�เข�...จนกระทั่งวันที่น�งถูกนำ�ตัวไปพบเข�
ในคิงส์แลนดิ้ง

ปักษ์หนึ่งผ่�นไปก่อนที่นิ้วก้อยจะแข็งแรงพอสำ�หรับก�รเดินท�งไปจ�กริเวอร์
รันแต่ลอร์ดบิด�ไม่อนุญ�ตให้น�งไปเยี่ยมเข�ในหอคอยที่เข�นอนพักฟื้นไลซ�
ช่วยเมสเตอร์ดูแลเข�ในตอนนั้นน�งอ่อนโยนและขี้อ�ยกว่�ตอนนี้ม�กเอ็ดมัวร์
ไปเยี่ยมเข�เช่นกันแต่ปีเตอร์ขับไล่เข�น้องช�ยของน�งรับหน้�ที่อัศวินฝึกหัดให้
แบรนดอนในก�รดวลครั้งนั้นและนิ้วก้อยไม่ยอมให้อภัยเรื่องนั้นเลยทันทีที่เข�
แข็งแรงพอจะเคลื่อนย้�ยได้ลอร์ดฮอสเตอร์ทัลลีก็ส่งปีเตอร์เบลิชจ�กไปใน
เสลี่ยงห�มปิดมิดชิดเพื่อไปรักษ�ตัวให้ห�ยดีบนแหลมนิ้วบนโขดหินที่ยื่นออกไป
ในทะเลและมีส�ยลมพัดโกรกอันเป็นบ้�นเกิดของเข�เอง

เสียงเหล็กกล้�กระทบกันดังกังว�นกระช�กแคทลินกลับม�สู่ปัจจุบันเซอร์ว�ร์
ดิสกำ�ลังรุกไล่บรอนน์อย่�งดุเดือดโดยพุ่งเข้�ใส่คู่ต่อสู้ด้วยด�บและโล่นักด�บ
รับจ้�งตะก�ยถอยหลังพล�งคะเนก�รฟ�ดฟันแต่ละครั้งเข�ก้�วอย่�งนุ่มนวล
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ข้�มก้อนหินและร�กไม้โดยไม่ละส�ยต�จ�กคู่ต่อสู้เข�ว่องไวกว่�แคทลินมอง
เห็นด�บเงินของอัศวินไม่ได้มีทีท่�ว่�จะแตะต้องบรอนน์ได้เลยแม้แต่จะเข้�ใกล้
แต่ด�บสีเท�อัปลักษณ์ของบรอนน์ฟ�ดแผ่นเกร�ะไหล่ของเซอร์ว�ร์ดิสจนเป็น
รอยบ�กแล้ว

ก�รต่อสู้อย่�งอลหม่�นช่วงสั้นๆจบลงอย่�งรวดเร็วพอๆกับตอนเริ่มขึ้นเมื่อ
บรอนน์หลบฉ�กออกไปด้�นข้�งแล้วเคลื่อนก�ยไปหลังรูปสลักสตรีร่ำ�ไห้เซอร์
ว�ร์ดิสพุ่งเข้�แทงจุดที่บรอนน์เคยยืนอยู่เกิดสะเก็ดไฟจ�กต้นข�หินอ่อนสีซีดขอ
งอลิสซ�

“พวกเข�สู้กันไม่ได้เรื่องเลยท่�นแม่”ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีบ่น“ข้�อย�กให้
พวกเข�สู้กัน”

“พวกเข�จะสู้กันแน่ลูกรัก”ม�รด�เข�ปลอบ“นักด�บรับจ้�งไม่อ�จหนีได้ทั้ง
วันหรอก”

ขุนน�งบ�งคนบนเฉลียงของไลซ�กำ�ลังพูดจ�เหน็บแนมหยอกล้อกันพร้อมกับ
เติมเหล้�องุ่นใส่จอกแต่อีกฟ�กหนึ่งของสวนดวงต�ข้�งละสีของทีเรียนแลนนิส
เตอร์จับจ้องคู่ต่อสู้ร่�ยรำ�ร�วกับว่�โลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแล้ว

บรอนน์พุ่งออกม�จ�กหลังรูปสลักอย่�งรุนแรงและรวดเร็วโดยยังคงเคลื่อน
ไปท�งซ้�ยฟันด้วยสองมือโดยเล็งไปที่ร่�งก�ยด้�นขว�ที่ไม่มีโล่ของอัศวินเซอร์
ว�ร์ดิสป้องกันไว้ได้แม้จะอย่�งงุ่มง่�มด�บของนักด�บรับจ้�งตวัดขึ้นสู่ศีรษะของ
อัศวินในทันใดเสียงโลหะดังกังว�นพร้อมกับที่ปีกเหยี่ยวข้�งหนึ่งหลุดออกเสียง
ดังก้องเซอร์ว�ร์ดิสถอยไปครึ่งก้�วเพื่อยกโล่ขึ้นเตรียมรับก�รจู่โจมเศษไม้โอ๊ก
ปลิวกระจ�ยเมื่อด�บของบรอนน์ฟันเข้�ใส่กำ�แพงไม้นักด�บรับจ้�งย่�งเท้�ออก
ไปท�งซ้�ยอีกครั้งให้พ้นจ�กโล่และฟันเซอร์ว�ร์ดิสเข้�ที่ท้องด�บคมกริบทิ้งรอย
ตัดเป็นช่องย�วแววว�วเมื่อมันกัดเข้�ไปในแผ่นเกร�ะของอัศวิน

เซอร์ว�ร์ดิสใช้เท้�หลังดันตัวพุ่งไปข้�งหน้�ด�บเงินของเข�ฟ�ดลงเป็นวงโค้ง
อย่�งรุนแรงบรอนน์ปัดมันออกไปข้�งๆแล้วเต้นออกห่�งอัศวินชนเข้�ใส่รูป
สลักสตรีร่ำ�ไห้จนมันโอนเอนอยู่บนฐ�นเข�โซซัดโซเซก้�วถอยหลังพล�งหันศีรษะ
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ไปม�เพื่อมองห�คู่ต่อสู้ช่องมองแคบๆของหมวกเกร�ะทำ�ให้ทัศนวิสัยแคบลง

“ข้�งหลังท่�นท่�นเซอร์!”ลอร์ดฮันเตอร์ตะโกนส�ยเกินไปเสียแล้วบรอนน์
ฟันด�บลงม�ด้วยมือทั้งสองข้�งถูกข้อศอกข้�งที่ถือด�บของเซอร์ว�ร์ดิสโลหะ
บ�งๆที่ทับซ้อนกันแบบเปลือกกุ้งซึ่งปกป้องข้อต่อส่งเสียงแคร้งอัศวินคำ�ร�มใน
ลำ�คอพร้อมกับหันไปบิดด�บขึ้นครั้งนี้บรอนน์ไม่ถอยด�บทั้งสองเล่มพุ่งเข้�ใส่กัน
เสียงบรรเลงของด�บเหล็กกล้�ดังไปทั่วสวนและสะท้อนจ�กหอคอยสีข�วของ
ปร�ส�ทเอียรี

“เซอร์ว�ร์ดิสได้รับบ�ดเจ็บ”เซอร์รอดริคพูดด้วยน้ำ�เสียงเคร่งเครียด

แคทลินไม่จำ�เป็นต้องให้ใครบอกน�งมีต�น�งเห็นเลือดสีแดงสดไหลเป็นท�ง
บนแขนของอัศวินร�วกับนิ้วมือเห็นคว�มเปียกชุ่มอยู่ในข้อต่อของเกร�ะตรงข้อ
ศอกก�รปัดป้องของเข�เชื่องช้�ลงและยกด�บได้ต่ำ�ลงทีละน้อยเซอร์ว�ร์ดิสหัน
ข้�งเข้�ห�คู่ต่อสู้พย�ย�มใช้โล่เข้�ป้องกันแทนแต่บรอนน์เลื่อนไถลไปรอบตัวเข�
อย่�งรวดเร็วร�วกับแมวนักด�บรับจ้�งดูจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก�รฟ�ด
ฟันของเข�เริ่มทิ้งร่องรอยรอยตัดลึกเป็นมันว�วสะท้อนทั่วชุดเกร�ะของอัศวิน
ทั้งต้นข�ขว�กะบังหมวกรูปจะงอยป�กนกพ�ดผ่�นบนเกร�ะอกรอยย�วหน้�
เกร�ะคอแผ่นกลมรูปพระจันทร์และเหยี่ยวบนแขนขว�ของเซอร์ว�ร์ดิสถูกฟัน
ข�ดครึ่งและห้อยต่องแต่งอยู่กับส�ยรัดผู้ชมส�ม�รถได้ยินเสียงหอบห�ยใจอย่�ง
ย�กลำ�บ�กของเข�ดังรัวผ่�นช่องระบ�ยอ�ก�ศของกะบังหมวกเกร�ะ

แม้ว่�บรรด�อัศวินและขุนน�งแห่งแคว้นหุบเข�จะหยิ่งยโสจนมืดบอดแต่พวก
เข�ก็มองออกว่�เบื้องล่�งนั้นกำ�ลังเกิดอะไรขึ้นทว่�น้องส�วของน�งมองไม่เห็น
“พอทีเซอร์ว�ร์ดิส!”เลดี้ไลซ�ร้องตะโกนลงไป“เผด็จศึกเข�เดี๋ยวนี้ลูกน้อยของ
ข้�เริ่มเบื่อแล้ว”

และต้องพูดว่�เซอร์ว�ร์ดิสอีเกนเชื่อฟังคำ�สั่งน�ยหญิงของเข�แม้จนว�ระ
สุดท้�ยอึดใจหนึ่งเข�งอตัวถอยหลังกึ่งหมอบหลบอยู่หลังโล่ที่มีรอยด�บฟัน
แต่อึดใจต่อม�เข�ก็พุ่งเข้�โจมตีก�รพุ่งเข้�ขวิดเยี่ยงกระทิงโดยฉับพลันทำ�เอ�
บรอนน์เสียก�รทรงตัวเซอร์ว�ร์ดิสพุ่งชนเข�กระแทกขอบโล่ใส่หน้�ของนักด�บ
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รับจ้�งบรอนน์เกือบจะล้มลงเกือบแล้ว...เข�ซวนเซไปข้�งหลังสะดุดก้อนหิน
แล้วคว้�จับรูปสตรีร่ำ�ไห้เพื่อรักษ�ก�รทรงตัวเซอร์ว�ร์ดิสถล�ต�มไปเข�โยนโล่
ทิ้งแล้วใช้มือทั้งสองข้�งยกด�บขึ้นแม้ว่�ตอนนี้แขนขว�จะชุ่มโชกไปด้วยเลือด
ตั้งแต่ข้อศอกจนถึงนิ้วแต่ก�รฟันอย่�งเข้�ต�จนเป็นครั้งสุดท้�ยคงจะแยกร่�งของ
บรอนน์ตั้งแต่คอจนถึงสะดือแล้ว...ถ้�นักด�บรับจ้�งยืนรับมันไว้

แต่บรอนน์กระช�กตัวไปข้�งหลังด�บเงินแกะสลักอันงดง�มของจอนแอร์
รินเฉี่ยวข้อศอกหินอ่อนของสตรีร่ำ�ไห้แล้วหักสะบั้นไปหนึ่งในส�มของคมด�บ
บรอนน์ใช้ไหล่ดันหลังของอนุส�วรีย์รูปสลักกรำ�แดดกรำ�ฝนของอลิสซ�แอร์ริน
โอนเอนแล้วล้มลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเซอร์ว�ร์ดิสอีเกนล้มลงใต้ร่�งน�ง

บรอนน์เข้�จู่โจมเข�ในพริบต�เข�เตะเศษโลหะกลมที่เหลืออยู่ออกไปเพื่อเผย
จุดอ่อนระหว่�งแขนกับเกร�ะอกเซอร์ว�ร์ดิสกำ�ลังนอนตะแคงถูกตรึงไว้ใต้ลำ�ตัว
ที่แตกหักของสตรีร่ำ�ไห้แคทลินได้ยินอัศวินร้องครวญคร�งขณะที่นักด�บรับจ้�ง
ยกด�บขึ้นด้วยมือทั้งสองข้�งแล้วแทงมันลงด้วยน้ำ�หนักตัวทั้งหมดไปใต้แขนและ
ทะลุซี่โครงเซอร์ว�ร์ดิสอีเกนกระตุกสั่นแล้วแน่นิ่งไป

ปร�ส�ทเอียรีตกอยู่ในคว�มเงียบกริบบรอนน์กระช�กหมวกเกร�ะทรงกลม
ครึ่งซีกของตนออกแล้วปล่อยมันตกลงบนพื้นหญ้�ริมฝีป�กเข�เป็นแผลเหวอะ
และเต็มไปด้วยเลือดตรงที่ถูกโล่กระแทกใส่เส้นผมที่ดำ�ร�วถ่�นหินเปียกชุ่มไป
ด้วยเหงื่อเข�บ้วนเศษฟันหักทิ้งไป

“มันจบแล้วหรือท่�นแม่”ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีถ�ม

ไม่ใช่หรอกแคทลินอย�กจะบอกเข�มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่�นั้นตอนนี้

“จบแล้ว”ไลซ�พูดอย่�งหม่นหมองเสียงน�งเย็นช�และไร้ชีวิตไม่ต่�งจ�ก
หัวหน้�องครักษ์ของน�ง

“ตอนนี้ข้�ให้ผู้ช�ยตัวเล็กนั่นบินได้หรือยัง”

ที่อีกฟ�กของสวนทีเรียนแลนนิสเตอร์ลุกขึ้นยืน“ไม่ใช่ผู้ช�ยตัวเล็กคนนี้
นะ”เข�ว่�“ผู้ช�ยตัวเล็กคนนี้กำ�ลังจะนั่งชักรอกหัวเทอร์นิปลงไปละขอบคุณ
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ม�ก”

“เจ้�ทึกทักไปเอง...”ไลซ�เริ่ม

“ข้�ทึกทักไปเองว่�ตระกูลแอร์รินจำ�คำ�ขวัญของตนได้”ภูตน้อยว่�“สูงส่งดั่ง
เกียรติยศ”

“ท่�นแม่สัญญ�ว่�ข้�จะสั่งให้เข�บินได้”ลอร์ดแห่งปร�ส�ทเอียรีกรีดเสียงใส่
ม�รด�เข�เริ่มตัวสั่น

เลดี้ไลซ�หน้�แดงก่ำ�ด้วยคว�มเดือดด�ล“ทวยเทพเห็นควรให้ประก�ศว่�เข�
เป็นผู้บริสุทธิ์ลูกเอ๋ยเร�ไม่มีท�งเลือกนอกจ�กปล่อยเข�ไป”น�งขึ้นเสียง“ทห�ร
เอ�ตัวลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์และ...สัตว์ของเข�ที่นี่ออกไปให้พ้นหน้�ข้�พ�พวก
เข�ไปยังบลัดดี้เกตแล้วปล่อยพวกเข�ไปดูแลให้พวกเข�ได้รับม้�กับเสบียงเพียง
พอที่จะเดินท�งไปถึงแม่น้ำ�ส�มง่�มและดูให้แน่ใจด้วยว่�พวกเข�ได้รับสัมภ�ระ
และอ�วุธทั้งหมดคืนพวกเข�จะต้องก�รมันแน่บนถนนสูง”

“ถนนสูง”ทีเรียนแลนนิสเตอร์พูดไลซ�ยอมให้ตัวเองยิ้มเล็กน้อยอย่�งสะใจ
มันเป็นโทษประห�รอีกรูปแบบหนึ่งแคทลินตระหนักทีเรียนแลนนิสเตอร์ก็ต้อง
รู้เช่นกันแต่คนแคระเอ�ใจเลดี้แอร์รินด้วยก�รโค้งคำ�นับอย่�งล้อเลียน“ต�มที่
ท่�นบัญช�ขอรับท่�นหญิง”เข�พูด“ข้�เชื่อว่�พวกข้�รู้ท�ง”




