จอน

“. รั

ลลอร์” เมลิซานดร์ร้อง แขนของนางยกขึ้นรับหิมะที่โปรยปราย
“ท่านคือแสงสว่างในดวงตาของเรา เป็นดวงไฟในดวงใจของเรา
เป็นไอร้อนที่หว่างขาของเรา ท่านคือดวงตะวันที่ทำให้วันของเราอบอุ่น ท่าน
คือดวงดาวที่ปกป้องเราในความมืดของราตรี”
“ขอทุกท่านจงสรรเสริญรัลลอร์ จ้าวแห่งแสง” แขกในงานวิวาห์ขานตอบ
ประสานกันคนละทีสองทีก่อนสายลมแรงที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งจะพัดพา
คำพูดนั้นหายไป จอน สโนว์ ยกฮู้ดผ้าคลุมไหล่ของตนขึ้น
วันนี้หิมะตกเบา ๆ เกล็ดบาง ๆ กระจายตัวลอยละล่องอยู่ในอากาศ
แต่สายลมพัดจากทิศตะวันออกเลียบผากำแพง หนาวเย็นราวกับลมหายใจของ
มังกรน้ำแข็งในนิทานทีย่ ายแนนเคยเล่า แม้แต่กองไฟของเมลิซานดร์ยงั สัน่ ไหว
เปลวเพลิงกอดเกีย่ วกันอยูใ่ นคู ส่งเสียงลัน่ เปรีย๊ ะเบา ๆ ขณะทีน่ กั บวชหญิงแดง
ขับขาน มีแต่เจ้าโกสต์ที่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็น
อลิส คาร์สตาร์ค เอียงตัวมาใกล้จอน “หิมะในงานวิวาห์หมายถึงชีวติ คู่
ที่เย็นชา ท่านหญิงมารดาข้าพูดเสมอ”
เขาเหลือบมองราชินีเซลีส จะต้องมีพายุหิมะในวันที่นางกับสแตนนิส
แต่งงานกันแน่ ยามขดตัวอยูใ่ นเสือ้ คลุมขนเออร์มนิ และรายล้อมด้วยนางกำนัล
สาวใช้ และอัศวินของนาง ราชินีชาวใต้ดูเหมือนสิ่งบอบบางซูบซีดหดเหี่ยว
รอยยิม้ ฝืดฝืนค้างอยูบ่ นริมฝีปากบางคูน่ นั้ แต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความ
นับถือบูชา นางเกลียดความหนาวเย็นแต่รกั เปลวไฟ เขาแค่มองนางก็ดอู อกแล้ว
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เพียงเมลิซานดร์พูดคำเดียว นางก็จะเดินเข้าสู่กองไฟอย่างเต็มใจ อ้าแขนรับ
มันราวกับคนรัก
ใช่ว่าคนของราชินีทุกคนจะศรัทธาดื่มด่ำเหมือนนาง เซอร์บรูสอยู่ใน
สภาพกึ่งมึนเมา มือที่สวมถุงมือของเซอร์เมลกอร์นเกาะกุมรอบบั้นท้ายของ
สุภาพสตรีข้าง ๆ ส่วนเซอร์นาร์เบิร์ตกำลังหาว และเซอร์พาเทร็กแห่งภูผา
ราชันมีท่าทางโกรธเคือง จอน สโนว์ เริ่มเข้าใจว่าทำไมสแตนนิสจึงทิ้งคน
พวกนี้ไว้กับราชินี
“ราตรีนี้มืดมนและเต็มไปด้วยสิ่งน่าสะพรึงกลัว” เมลิซานดร์ขับขาน
“เราเกิดเพียงลำพังและตายเพียงลำพัง แต่ขณะที่เราเดินผ่านหุบเขาสีดำแห่งนี้
เราได้รับความเข้มแข็งจากกันและกัน และจากท่าน นายของเรา” ผ้าไหมและ
ผ้าแพรสีแดงสดของนางหมุนพลิว้ ตามแรงลมทีพ่ ดั กระโชกทุกครัง้ “คนสองคน
มาในวันนี้เพื่อหลอมรวมชีวิตเข้าด้วยกัน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเผชิญความ
มืดมนของโลกใบนี้ด้วยกัน เติมเปลวไฟในหัวใจของพวกเขาด้วยเถิด นายข้า
เพื่อที่พวกเขาจะได้จับจูงมือกันเดินบนเส้นทางอันรุ่งโรจน์ไปจนนิรันดร์”
“จ้าวแห่งแสง คุม้ ครองเราด้วยเถิด” ราชินเี ซลีสร้อง เสียงอืน่ ๆ ร้องรับ
ตามกัน อันเป็นผู้มีศรัทธาในเมลิซานดร์ ทั้งบรรดาสุภาพสตรีที่ซูบซีด สาวใช้
ตัวสั่นเทา เซอร์แอ็กเซล เซอร์นาร์เบิร์ต และเซอร์แลมเบิร์ต เหล่าทหารใน
ชุดเกราะโซ่ถักเหล็กและชาวเธนน์ในชุดสำริด แม้กระทั่งพี่น้องชุดดำบางคน
ของจอน “จ้าวแห่งแสง ประทานพรให้ลูก ๆ ของท่านด้วยเถิด”
เมลิซานดร์หันหลังให้ผากำแพง อยู่บนด้านหนึ่งของคูลึกที่เปลวไฟของ
นางลุกไหม้ ชายหญิงที่จะหลอมรวมกันหันหน้าเข้าหานางอยู่อีกฟากของคู
ข้างหลังพวกเขา ราชินียืนอยู่กับบุตรสาวและตัวตลกลายสักพร้อยของนาง
เจ้าหญิงชิรีนห่อตัวอยู่ในขนเฟอร์หลายต่อหลายชั้นจนดูกลมไปทั้งตัว หายใจ
เป็นไอสีขาวผ่านผ้าพันคอที่ปิดบังเกือบทั้งใบหน้า เซอร์แอ็กเซล ฟลอเรนต์
และคนของราชินีใต้บัญชาของเขายืนล้อมสมาชิกราชวงศ์อีกที
แม้จะมีคนของหน่วยพิทกั ษ์ราตรีเพียงไม่กคี่ นทีม่ ารวมตัวกันแถวกองไฟ
ในคู แต่ยงั มีอกี ทีม่ องลงมาจากบนหลังคาและหน้าต่างและขัน้ บันไดใหญ่ทที่ อด
หักกลับไปมา จอนสังเกตอย่างระมัดระวังว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างและใครไม่อยู่
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คนบางคนมีหน้าที่ หลายคนที่เพิ่งออกเวรกำลังหลับสนิท แต่คนอื่น ๆ เลือก
ที่จะไม่ปรากฏตัวเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย โอเธล ยาร์วิค กับโบเวน มาร์ช
อยูใ่ นกลุม่ คนทีห่ ายไป นักบวชเชย์ลโผล่ออกมาจากวิหารแวบหนึง่ มือลูบคลำ
แก้วเจียระไนเจ็ดบนเชือกหนังรอบคอ เพียงเพื่อจะกลับเข้าไปข้างในอีกครั้ง
เมื่อบทสวดเริ่มขึ้น
เมลิซานดร์ยกมือขึ้น และไฟในคูก็ลุกพึ่บขึ้นมาหานิ้วของนาง ราวกับ
หมาสีแดงตัวใหญ่กระโจนงับของกิน สะเก็ดไฟหมุนวนขึ้นปะทะเกล็ดหิมะที่
โปรยลงมา “โอ จ้าวแห่งแสง เราขอขอบคุณท่าน” นางขับขานให้เปลวไฟ
ที่หิวกระหาย “เราขอขอบคุณแทนสแตนนิสผู้ก ล้าหาญ พระราชาของเรา
จากความเมตตาของท่าน ขอจงนำทางเขาและป้องกันเขาด้วยเถิด รัลลอร์
ปกป้องเขาจากความคิดคดทรยศของคนชั่วร้ายและประทานความแข็งแกร่ง
ให้เขาเพื่อบดขยี้ข้ารับใช้แห่งความมืดด้วยเถิด”
“ประทานความแข็งแกร่งให้เขา” ราชินเี ซลีสกับอัศวินและนางกำนัลของ
นางขานรับ “ประทานความกล้าหาญให้เขา ประทานสติปญ
ั ญาให้เขาด้วยเถิด”
อลิส คาร์สตาร์ค สอดแขนคล้องแขนจอน “อีกนานแค่ไหนน่ะ ลอร์ด
สโนว์ หากข้าจะต้องโดนกลบฝังอยู่ใต้หิมะนี้ ข้าก็อยากจะตายในฐานะหญิง
ที่สมรสแล้ว”
“อีกไม่นานหรอก ท่านหญิงของข้า” จอนรับรองกับนาง “อีกไม่นาน”
“เราขอขอบคุณท่านสำหรับดวงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่เรา” ราชินี
ท่องบทสวด “เราขอขอบคุณท่านสำหรับดวงดาวที่คอยเฝ้าดูเราในความดำมืด
ของราตรี เราขอขอบคุ ณ ท่ า นสำหรั บ เตาผิ ง และคบไฟที่ ป้ อ งกั น ความมื ด
อันโหดร้ายไม่ให้กล้ำกราย เราขอขอบคุณท่านสำหรับดวงวิญญาณอันสว่างไสว
ของเรา ไฟที่หว่างขาและในหัวใจของเรา”
แล้วเมลิซานดร์กว็ า่ “ให้พวกเขาออกมา ผูท้ จี่ ะหลอมรวมกัน” เปลวไฟ
ทอดเงานางทาบผากำแพงด้านหลัง และทับทิมของนางก็แวววาวตัดกับความซีด
ของลำคอ
จอนหันไปหาอลิส คาร์สตาร์ค “ท่านหญิงของข้า ท่านพร้อมหรือยัง”
“พร้อมสิ โอ พร้อมแล้ว”
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“ท่านไม่กลัวนะ”
เด็กสาวยิ้มอย่างที่ทำให้จอนนึกถึงน้องสาวเหลือเกินจนหัวใจแทบสลาย
“ให้เขาเป็นฝ่ายกลัวข้าเถอะ” เกล็ดหิมะกำลังละลายอยู่บนแก้มของนาง แต่
ผมนางห่ออยู่ในผ้าลูกไม้พันรอบศีรษะซึ่งซาตินไปพบเข้าที่ไหนสักแห่ง หิมะ
ได้เริ่มเกาะหนาตรงนั้น กลายเป็นมงกุฎน้ำแข็งให้นาง แก้มนางมีเลือดฝาด
และแดงปลั่ง ดวงตาเป็นประกาย
“ท่านหญิงแห่งฤดูหนาว” จอนบีบมือนาง
แม็กนาร์แห่งเธนน์ยืนรออยู่ข้างกองไฟ นุ่งห่มราวกับจะออกศึก ทั้ง
ขนเฟอร์และหนังและชุดเกราะสำริดแบบเกล็ด มีดาบสำริดอยูท่ สี่ ะโพก ชายผม
ทีร่ น่ ขึน้ ทำให้เขาดูแก่กว่าอายุจริง แต่เมือ่ เขาหันไปมองเจ้าสาวของตนเดินเข้ามา
จอนก็เห็นความเป็นเด็กผู้ชายในตัวเขา ดวงตาของเขาโตเหมือนผลวอลนัต
แม้จอนจะบอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะไฟ นักบวชหญิง หรือเด็กสาว ที่ทำให้เกิด
ความกลัวขึ้นในตัวเขา อลิสคิดถูกมากกว่าที่นางรู้
“ใครจะนำหญิงผู้นี้ส่งตัวเข้าพิธีวิวาห์” เมลิซานดร์ถาม
“ข้าเอง” จอนตอบ “บัดนี้ขอเชิญอลิสแห่งตระกูลคาร์สตาร์ค หญิง
ที่เติบโตและเบ่งบาน ผู้มีสายเลือดและชาติกำเนิดสูงส่ง” เขาบีบมือนางเป็น
ครั้งสุดท้ายและก้าวถอยหลังไปรวมกับคนอื่น
“ใครจะออกมารับตัวหญิงผู้นี้” เมลิซานดร์ถาม
“ข้าเอง” ซิกอร์นตบอกตัวเอง “แม็กนาร์แห่งเธนน์”
“ซิกอร์น” เมลิซานดร์ถาม “ท่านจะแบ่งปันเปลวไฟของท่านกับอลิส
และให้ความอบอุน่ แก่นางเมือ่ ราตรีมดื มิดและเต็มไปด้วยสิง่ น่าสะพรึงกลัวไหม”
“ข้าขอสาบาน” คำสัญญาของแม็กนาร์ราวกับเมฆขาวในอากาศ หิมะ
เกาะไหล่เขาเป็นหย่อม ๆ หูของเขาแดง “ต่อเปลวไฟของเทพแดง ข้าจะให้
ความอบอุ่นแก่นางตลอดวันเวลาของนาง”
“อลิส ท่านสาบานว่าจะแบ่งปันเปลวไฟของท่านกับซิกอร์น และให้
ความอบอุ่นแก่เขาเมื่อราตรีมืดมิดและเต็มไปด้วยสิ่งน่าสะพรึงกลัวไหม”
“จนกว่าเลือดของเขาจะเดือด” ผ้าคลุมไหล่หญิงพรหมจรรย์ของนาง
เป็นผ้าขนสัตว์สดี ำของหน่วยพิทกั ษ์ราตรี ภาพดวงอาทิตย์แผ่รศั มีของคาร์สตาร์ค
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ที่เย็บติดอยู่ด้านหลังทำจากขนเฟอร์สีขาวแบบเดียวกันกับที่ขลิบริมผ้า
ดวงตาของเมลิซานดร์สกุ สว่างพอ ๆ กับทับทิมทีล่ ำคอ “ถ้าเช่นนัน้ ก็มาหา
ข้าและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ขณะที่นางเรียก กำแพงเปลวเพลิงก็ลุกคำรามขึ้น
แลบเลียเกล็ดหิมะด้วยลิ้นสีส้มร้อนฉ่า อลิส คาร์สตาร์ค จับมือแม็กนาร์
ของนาง
พวกเขากระโดดลงคูเคียงข้างกัน
“สองเข้าสู่เปลวไฟ” สายลมกระโชกเลิกกระโปรงสีแดงสดของนางหญิง
แดงขึ้นจนกระทั่งนางกดมันกลับลงไปอีกครั้ง “หนึ่งปรากฏออกมา” ผมสี
ทองแดงของนางสะบัดพัดพลิ้วอยู่รอบศีรษะ “สิ่งที่หลอมรวมด้วยไฟ จะไม่มี
อะไรมาแยกจากกันได้”
“สิ่งที่หลอมรวมด้วยไฟ จะไม่มีอะไรมาแยกจากกันได้” เสียงสะท้อน
ดังตามมา จากคนของราชินีและชาวเธนน์และแม้แต่พี่น้องชุดดำบางคนด้วย
ยกเว้นแต่เหล่าราชาและบรรดาอาทั้งหลาย จอน สโนว์ คิด
ครีแกน คาร์สตาร์ค ปรากฏตัวหลังหลานสาวหนึง่ วัน โดยมีทหารสีค่ น
บนหลังม้า นายพรานหนึ่งคน และสุนัขอีกหนึ่งฝูงที่คอยตามดมท่านหญิง
อลิสราวกับนางเป็นกวางมากับเขาด้วย จอน สโนว์ พบพวกเขาที่ราชมรรคา
ห่างจากโมลส์ทาวน์ไปทางใต้ครึง่ โยชน์ ก่อนทีพ่ วกเขาจะไปโผล่ทคี่ าสเซิลแบล็ก
อ้างสิทธิของแขก หรือเรียกประชุมได้ คนของคาร์สตาร์คคนหนึ่งเผลอทำ
ลูกศรหน้าไม้หลุดใส่ไทและตายเพราะเหตุนี้ ก็เลยเหลือสี่คนกับครีแกนเอง
อีกหนึ่ง
โชคดีที่พวกเขามีห้องน้ำแข็งนับสิบห้อง มีที่สำหรับทุกคน
ตราประจำตระกูลสิ้นสุดลงที่ผากำแพงเช่นเดียวกับสิ่งอื่นอีกมากมาย
พวกเธนน์ไม่มีตราประจำตระกูลอันเป็นธรรมเนียมทั่วไปในหมู่ตระกูลชั้นสูง
ของเจ็ดราชอาณาจักร จอนจึงบอกให้พวกพ่อบ้านคิดขึ้น และเห็นว่าพวกเขา
ทำได้ดีทีเดียว ผ้าคลุมไหล่เจ้าสาวที่ซิกอร์นนำมาคลุมไหล่ท่านหญิงอลิสนั้น
มีวงกลมสีทองแดงบนพื้นซึ่งเป็นผ้าขนสัตว์สีขาว ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิงที่ทำ
จากพูไ่ หมสีแดงสด ภาพเลียนแบบดวงตะวันแผ่รศั มีของคาร์สตาร์คอยูต่ รงนัน้
สำหรับคนที่สนใจจะมอง แต่ก็แตกต่างพอที่จะทำให้ตรานั้นเหมาะสมสำหรับ
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ตระกูลเธนน์
แม็กนาร์เรียกได้วา่ แทบจะกระชากผ้าคลุมไหล่หญิงพรหมจรรย์จากไหล่
ของอลิส แต่เมื่อห่มผ้าคลุมไหล่เจ้าสาวให้นาง เขาแทบจะนุ่มนวลทีเดียว
ขณะที่ก้มลงจุมพิตแก้มนาง ลมหายใจของพวกเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เปลวไฟโหมขึน้ อีกครัง้ คนของราชินเี ริม่ จะขับขานบทสรรเสริญ “เสร็จหรือยัง”
จอนได้ยินซาตินกระซิบถาม
“เสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง” มัลลีพึมพำ “และเป็นเรื่องดีด้วย พวกเขา
แต่ ง งานกั น ส่ ว นข้ า หนาวจนจะแข็ ง แล้ ว ” เขาห่ อ ตั ว ด้ ว ยชุ ด สี ด ำที่ ดี ที่ สุ ด
ผ้าขนสัตว์ใหม่เสียจนแทบจะยังไม่มีโอกาสซีดลงเลย แต่สายลมทำให้แก้มเขา
แดงพอ ๆ กับเส้นผม “ฮ็อบบ์ผสมเหล้าองุ่นกับอบเชยและกานพลู นั่นจะ
ทำให้เราอบอุ่นได้บ้าง”
“กานพลูคืออะไร” โอเว็นป้ำเป๋อถาม
หิมะเริ่มตกหนักขึ้นและไฟในคูก็วูบวับดับไป ฝูงชนเริ่มแยกย้ายและ
หลั่งไหลออกจากลาน คนของราชินี คนของพระราชา และพวกชนเสรีต่างก็
กระวนกระวายทีจ่ ะออกไปให้พน้ จากกระแสลมและอากาศหนาวเหน็บ “นายข้า
จะเลี้ยงฉลองกับพวกเราไหม” มัลลีถามจอน สโนว์
“อีกไม่ชา้ หรอก” ซิกอร์นอาจจะถือว่าเป็นการดูหมิน่ หากเขาไม่ปรากฏตัว
และจะว่ า ไป การแต่ ง งานครั้ ง นี้ ก็ เ ป็ น ผลงานของข้ า เอง “แต่ ข้ า มี เ รื่ อ งอื่ น
ต้องไปจัดการก่อนน่ะ”
จอนเดินข้ามไปหาราชินีเซลีส โดยมีโกสต์อยู่ข้าง ๆ รองเท้าบู๊ตของเขา
บดลงบนกองหิมะเก่า ๆ การตักหิมะออกจากทางเดินจากอาคารหนึ่งไปอีก
แห่งหนึ่งกำลังกินเวลามากขึ้นทุกขณะ มากขึ้นไปเรื่อย ๆ พวกหนุ่ม ๆ กำลัง
หันไปพึ่งทางเดินใต้ดินที่พวกเขาเรียกกันว่าทางหนอน
“...พิธีช่างงดงามเหลือเกิน” ราชินีกำลังพูด “ข้ารู้สึกถึงสายตาแผดเผา
ของจ้าวของเราที่จับจ้องเรา โอ ท่านไม่มีทางรู้หรอกว่ากี่ครั้งแล้วที่ข้าอ้อนวอน
สแตนนิสให้เราเข้าพิธวี วิ าห์กนั อีกครัง้ การผนึกรวมของร่างกายและจิตวิญญาณ
อย่างแท้จริงซึ่งประทานโดยจ้าวแห่งแสง ข้ารู้ว่าข้าจะมีลูกให้พระราชาได้อีก
หากว่าเราได้หลอมรวมกันในกองไฟ”
6

มังกรร่อนระบำ 5.3

หากจะมีลูกให้เขามากกว่านี้ ท่านต้องทำให้เขาขึ้นเตียงท่านให้ได้ก่อน
แม้แต่ที่ผากำแพง ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสแตนนิส บาราเธียน หลีกห่างภรรยา
ของตนมาหลายปีแล้ว ใคร ๆ คงได้แต่จินตนาการว่าพระราชาจะมีปฏิกิริยา
อย่างไรต่อข้อเสนอให้เข้าพิธีวิวาห์เป็นครั้งที่สองระหว่างที่เขากำลังทำสงคราม
เช่นนี้
จอนโค้งคำนับ “หากฝ่าบาทจะโปรด งานเลี้ยงรอท่านอยู่”
ราชินีมองเจ้าโกสต์อย่างระแวง แล้วก็เงยหน้าขึ้นมองจอน “แน่นอน
ท่านหญิงเมลิซานดร์ย่อมรู้ทางอยู่แล้ว”
นักบวชหญิงแดงเอ่ยขึน้ “ข้าต้องดูแลกองไฟของข้า ฝ่าบาท เผือ่ บางที
รัลลอร์อาจจะยอมให้ข้าได้เห็นพระราชาสักแวบหนึ่ง เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่
บางอย่างสักแวบหนึ่ง บางทีนะ”
“โอ” ราชินเี ซลีสท่าทางเห็นด้วยอย่างยิง่ “แน่นอน...เรามาสวดขอภาพนิมติ
จากจ้าวของเรากันเถอะ...”
“ซาติน พาฝ่าบาทไปยังที่นั่งของท่านด้วย” จอนบอก
เซอร์เมลกอร์นก้าวออกมาข้างหน้า “ข้าจะอารักขาฝ่าบาทไปทีง่ านเลีย้ งเอง
เราไม่ต้องใช้...พ่อบ้านของท่านหรอก” ลักษณะการเอ่ยคำว่าพ่อบ้านของชาย
ผู้นั้นบอกจอนว่าเขาคิดที่จะพูดคำอื่น เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือนางโลมล่ะ
จอนคำนับอีกครัง้ “ตามทีท่ า่ นต้องการ ข้าจะไปสมทบกับท่านในไม่ชา้ ”
เซอร์เมลกอร์นยื่นแขนให้ ราชินีเซลีสจับแขนนั้นอย่างแข็งเกร็ง มือ
อีกข้างของนางแตะไหล่บุตรสาว พวกลูกเป็ดหลวงเดินตามหลังขณะที่พวกเขา
พากันเดินตัดลานสนาม เดินขบวนไปตามเสียงดนตรีจากกระดิ่งบนหมวกของ
ตัวตลก “ใต้ท้องทะเล นายเงือกฉลองกันด้วยซุปปลาดาว และคนบริการเป็น
ปูกันหมด” หน้าปุร้องก้องขณะพวกเขาเดินไป “ข้ารู้ ข้ารู้ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ”
ใบหน้าของเมลิซานดร์เคร่งขึ้น “เจ้านั่นอันตรายนะ หลายครั้งที่ข้าเห็น
เขาในเปลวไฟของข้า บางทีมีกะโหลกรายล้อมตัวเขา และริมฝีปากของเขา
ก็แดงฉานไปด้วยเลือด”
น่าประหลาดที่ท่านไม่สั่งเผาชายผู้น่าสงสารคนนั้น ขอเพียงมีถ้อยคำ
หนึ่งกระซิบใส่หูราชินี และหน้าปุก็จะเติมเชื้อไฟให้นางเข้าไปอีก “ท่านเห็น
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ตัวตลกในกองไฟของท่าน แต่ไม่มีวี่แววของสแตนนิสหรือ”
“ตอนที่ข้ามองหาเขา ข้าเห็นแต่หิมะ”
คำตอบไร้ประโยชน์เหมือนเดิม ไคลดาสส่งนกเรเวนไปที่ดีปวู้ดมอตต์
เพื่อเตือนพระราชาเรื่องการทรยศของอาร์นอล์ฟ คาร์สตาร์ค แต่จอนไม่รู้ว่า
นกตัวนัน้ ไปถึงพระราชาทันเวลาหรือไม่ นายธนาคารจากบราวอสก็ออกไปตาม
หาสแตนนิสเช่นกัน มีคนนำทางที่จอนมอบให้เขาไปด้วย แต่ในภาวะสงคราม
และสภาพอากาศเช่นนี้ ถ้าเขาหาพบก็นับว่ามหัศจรรย์ “ท่านจะรู้ไหม หากว่า
พระราชาสิ้นชีพลง” จอนถามนักบวชหญิงแดง
“เขายังไม่ตาย สแตนนิสคือผูท้ จี่ า้ วเลือกแล้ว ถูกกำหนดมาแล้วให้เป็น
ผูน้ ำในการต่อสูก้ บั ความมืดมิด ข้าเห็นในเปลวไฟ อ่านพบในคำพยากรณ์โบราณ
เมื่อดาวแดงหลั่งเลือดและความมืดมารวมตัวกัน อะซอร์ อะไฮ จะถือกำเนิด
ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางควันและเกลือเพื่อปลุกมังกรขึ้นจากศิลา ดราก้อนสโตน
คือสถานที่แห่งควันและเกลือ”
จอนเคยได้ยนิ เรือ่ งทัง้ หมดนีม้ าก่อน “สแตนนิส บาราเธียน เป็นลอร์ด
แห่งดราก้อนสโตน แต่เขาไม่ได้เกิดที่นั่น เขาเกิดที่สตอร์มส์เอนด์ เหมือน
พี่น้องของเขา” เขาขมวดคิ้ว “แล้วมานซ์เล่า เขาก็หลงทางเหมือนกันหรือ
เปลวไฟของท่านมีอะไรให้เห็นบ้าง”
“ข้าเกรงว่าจะเหมือนเดิม มีแต่หิมะ”
หิมะ ทางตอนใต้หมิ ะตกหนัก จอนรู้ ว่ากันว่าขีม่ า้ ไปจากทีน่ เ่ี พียงสองวัน
ราชมรรคาก็ไม่สามารถผ่านได้แล้ว เมลิซานดร์ก็รู้เช่นกัน และทางตะวันออก
พายุอันโหดร้ายกำลังอาละวาดอยู่ที่อ่าวแมวน้ำ จากรายงานล่าสุด กองเรือ
ทรุดโทรมที่พวกเขารวบรวมมาเพื่อช่วยเหลือพวกชนเสรีจากฮาร์ดโฮมยังคง
รวมกันอยู่ที่อีสต์วอตช์ริมทะเล ติดอยู่ที่ท่าเรือด้วยทะเลมีคลื่นลมแรง “ท่าน
เห็นเศษถ่านหินฟุ้งในสายลมที่ตีขึ้นมาไหม”
“ข้าเห็นหัวกะโหลก และเห็นท่าน ข้าเห็นหน้าท่านทุกครั้งที่มองเข้าไป
ในเปลวไฟ อันตรายที่ข้าเตือนท่านกำลังใกล้เข้ามามากแล้ว”
“กริชในความมืด ข้ารู้ ขอท่านอภัยต่อความแคลงใจของข้าด้วย ท่านหญิง
ของข้า เด็กหญิงสีเทาบนหลังม้าที่กำลังจะตาย กำลังหนีจากการแต่งงาน
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ท่านว่าอย่างนั้น”
“ข้าพูดไม่ผิด”
“ท่านพูดไม่ถูก อลิสไม่ใช่อาร์ยา”
“ภาพที่เห็นนั้นเป็นจริง แต่การตีความของข้าต่างหากที่ผิด ข้าก็เป็น
มนุษย์ธรรมดาเหมือนท่านนะ จอน สโนว์ มนุษย์ทกุ คนทำผิดพลาดได้ทงั้ นัน้ ”
“แม้แต่ลอร์ดผู้บัญชาการ” มานซ์ เรย์เดอร์ กับกลุ่มเมียหอกของเขา
ยังไม่กลับมา และจอนก็อดสงสัยไม่ได้ว่านางหญิงแดงจะจงใจโกหกหรือไม่
นางกำลังเล่นเกมของตัวเองหรือเปล่า
“ท่านเก็บหมาป่าของท่านไว้ข้างกายแล้วจะดี นายข้า”
“โกสต์แทบจะไม่เคยไปไหนไกล” หมาป่าโลกันตร์เงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยิน
เสี ย งเรี ย กชื่ อ มั น จอนเกาหลั ง หู มั น “แต่ ต อนนี้ ข้ า ต้ อ งขอตั ว ก่ อ น โกสต์
ไปกับข้า”
คุกน้ำแข็งนัน้ แกะขึน้ จากฐานของผากำแพงและปิดด้วยประตูไม้หนาหนัก
มีขนาดต่าง ๆ กันไปตั้งแต่เล็กจนถึงเล็กกว่า บางห้องใหญ่พอที่จะให้คนเดิน
วนไปมาได้ แต่ห้องอื่น ๆ เล็กจนนักโทษถูกบังคับให้นั่งอย่างเดียว ห้องที่เล็ก
ที่สุดนั้นคับแคบจนแม้แต่จะนั่งก็ไม่ได้
จอนให้เชลยคนสำคัญอยูใ่ นห้องทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มีถงั ให้ถา่ ยทุกข์ มีขนเฟอร์
มากพอทีเ่ ขาจะไม่แข็งตาย และมีเหล้าองุน่ ใส่ถงุ หนังให้ ยามต้องใช้เวลาครูห่ นึง่
กว่าจะเปิดห้องเขาได้เพราะน้ำแข็งจับตัวแข็งอยู่ในรูกุญแจ บานพับขึ้นสนิม
ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดเหมือนวิญญาณถูกสาปเมื่อวิค วิตเทิลสติก กระชากประตู
เปิดกว้างพอให้จอนแทรกตัวเข้าไปได้ กลิ่นอุจจาระจาง ๆ ต้อนรับเขา แม้ว่า
จะไม่ฉุนเท่ากับที่คาดไว้ แม้แต่อุจจาระยังจับตัวแข็งในอากาศที่หนาวเย็น
จนทรมานเช่นนี้ จอน สโนว์ มองเห็นเงาสะท้อนตัวเองราง ๆ อยู่ในผนังน้ำแข็ง
ทีม่ มุ หนึง่ ของห้องขัง มีขนเฟอร์กองอยู่ สูงเกือบเท่าตัวคน “คาร์สตาร์ค”
จอน สโนว์ เรียก “ตื่นเถอะ”
ขนเฟอร์นั้นขยับไหว บางส่วนแข็งติดกัน และน้ำแข็งที่ปกคลุมก็เป็น
ประกายยามที่ มั น ขยั บ แขนข้ า งหนึ่ ง โผล่ อ อกมา จากนั้ น ก็ เ ป็ น ใบหน้ า
ซึ่งประกอบด้วยผมสีน้ำตาลพันกันยุ่งและติดกันเป็นแผ่นแซมด้วยปอยสีเทา
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ดวงตาดุ ดั น คู่ ห นึ่ ง จมู ก ปาก และเครา มี น้ ำ แข็ ง เกาะที่ ห นวดนั ก โทษ
น้ำมูกแข็งเป็นก้อน “สโนว์” ลมหายใจของเขาเป็นไอในอากาศ จนน้ำแข็ง
ข้างหลังศีรษะเขาเป็นฝ้า “ท่านไม่มีสิทธิ์กักตัวข้าไว้ กฎของเจ้าบ้าน...”
“ท่านไม่ใช่แขกของข้า ท่านมาทีผ่ ากำแพงโดยทีข่ า้ ไม่ได้อนุญาต พกอาวุธ
ด้วย เพื่อมานำตัวหลานสาวท่านไปโดยที่นางไม่ยินยอม ท่านหญิงอลิสได้รับ
ขนมปังและเกลือ นางเป็นแขก ส่วนท่านเป็นนักโทษ” จอนปล่อยให้คำพูดนัน้
ค้างคาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยว่า “หลานสาวท่านแต่งงานแล้ว”
ริมฝีปากของครีแกน คาร์สตาร์ค โดนฟันครูดจนถลอก “อลิสมีสญ
ั ญา
อยู่กับข้า” แม้จะอายุเลยห้าสิบไปแล้ว แต่เขาก็ยังเป็นชายที่แข็งแรงตอนที่เข้า
ห้องขัง ความหนาวเย็นปล้นเอาความแข็งแรงนั้นไปและทิ้งให้เขาแข็งเกร็งและ
อ่อนแอ “ลอร์ดบิดาข้า...”
“บิดาท่านเป็นผู้ปกครองปราสาท ไม่ใช่ลอร์ด และผู้ปกครองปราสาท
ก็ไม่มีสิทธิ์ทำข้อตกลงเรื่องแต่งงานด้วย”
“พ่อข้า อาร์นอล์ฟ เป็นลอร์ดแห่งคาร์โฮลด์”
“ลูกชายมาก่อนอา ตามกฎหมายใด ๆ ที่ข้ารู้จัก”
ครีแกนดันตัวลุกขึน้ ยืนและสลัดขนเฟอร์ทพี่ นั ข้อเท้าออกไป “แฮร์เรียน
ตายแล้ว”
หรือจะตายในอีกไม่นาน “ลูกสาวก็มาก่อนอาเช่นกัน หากว่าพี่ชายของ
นางตาย คาร์โฮลด์ก็จะเป็นของท่านหญิงอลิส และนางก็เข้าพิธีแต่งงานกับ
ซิกอร์น แม็กนาร์แห่งเธนน์ไปแล้ว”
“คนเถื่ อ น คนเถื่ อ นโสโครกที่ ช อบฆ่ า คน” มื อ ของครี แ กนกำหมั ด
ถุงมือที่ปกคลุมมันอยู่นั้นเป็นหนัง บุขนเฟอร์เข้าชุดกับผ้าคลุมไหล่ที่ห้อยจาก
ไหล่กว้างของเขาในสภาพด้าน ๆ แข็ง ๆ เสื้อทับเกราะทำจากขนสัตว์สีดำนั้น
ประดับรูปดวงอาทิตย์แผ่รัศมีสีขาวประจำตระกูลเขา “ข้าเข้าใจนะว่าเจ้าเป็น
อะไร สโนว์ ครึง่ หมาป่าครึง่ คนเถือ่ นไงล่ะ มีชาติกำเนิดต่ำจากกบฏกับนางโลม
เจ้าก็เลยส่งหญิงชาติกำเนิดสูงไปอยู่บนเตียงของคนป่าเถื่อนตัวเหม็นบางคน
เจ้าได้ลองลิม้ นางก่อนหรือเปล่าล่ะ” เขาหัวเราะ “หากเจ้าตัง้ ใจจะฆ่าข้า ก็ลงมือ
เลย จะได้โดนประณามว่าเป็นคนฆ่าญาติตัวเอง เพราะสตาร์คกับคาร์สตาร์ค
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ก็สายเลือดเดียวกัน”
“ข้าใช้นามสกุลสโนว์”
“ลูกนอกสมรส”
“ข้ามีความผิด อย่างน้อยก็ในข้อนั้น”
“ให้แม็กนาร์คนนี้มาที่คาร์โฮลด์สิ เราจะตัดหัวเขายัดส้วมเลย แล้วเรา
จะได้ฉี่ใส่ปากมัน”
“ซิกอร์นนำชาวเธนน์มาสองร้อยคน” จอนบอกให้รู้ “และท่านหญิงอลิส
ก็เชื่อว่าคาร์โฮลด์จะเปิดประตูต้อนรับนาง คนของท่านสองคนสาบานแล้วว่า
จะรับใช้นางและยืนยันทุกสิง่ ทีน่ างพูดเกีย่ วกับแผนการทีพ่ อ่ ท่านทำไว้กบั แรมเซย์
สโนว์ ท่านมีญาติสนิทที่คาร์โฮลด์ ข้ารู้มา ท่านเอ่ยปากคำเดียวก็จะรักษา
ชีวิตพวกเขาได้ ยอมสละปราสาทซะ ท่านหญิงอลิสจะให้อภัยพวกผู้หญิงที่
ทรยศนางและอนุญาตให้พวกผู้ชายสวมชุดดำได้”
ครีแกนสั่นศีรษะ ก้อนน้ำแข็งจับตัวกันบนเส้นผมที่พันกันยุ่ง และ
กระทบกันเสียง กริ๊ก เบา ๆ เมื่อเขาขยับตัว “ไม่มีวัน” เขาว่า “ไม่มีวัน ไม่มีวัน
ไม่มีวัน”
ข้าน่าจะเอาหัวเขาไปเป็นของขวัญแต่งงานให้ท่านหญิงอลิสกับแม็กนาร์
ของนางเสี ย เลย จอนคิ ด แต่ ไ ม่ ก ล้ า เสี่ ย ง หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ร าตรี ไ ม่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทะเลาะเบาะแว้งในอาณาจักร บางคนอาจพูดว่าเขาให้ความ
ช่วยเหลือสแตนนิสมากเกินไปแล้วด้วยซ้ำ ถ้าตัดหัวคนโง่คนนี้ พวกเขาก็จะ
อ้างว่าข้าฆ่าชาวเหนือเพือ่ เอาดินแดนของพวกเขาไปยกให้คนเถือ่ น ถ้าปล่อยตัว
เขาไป เขาก็จะพยายามอย่างที่สุดที่จะฉีกทำลายทุกอย่างที่ข้าทำกับท่านหญิง
อลิสและแม็กนาร์ จอนสงสัยว่าถ้าเป็นบิดาเขาจะทำอย่างไร อาของเขาจะจัดการ
กับเรื่องนี้อย่างไร แต่เอ็ดดาร์ด สตาร์ค ตายไปแล้ว เบนจิน สตาร์ค ก็หาย
สาบสูญไปในป่าที่เป็นน้ำแข็งนอกผากำแพง เจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลย
จอน สโนว์
“ไม่มีวันน่ะเป็นเวลาที่นานมากนะ” จอนว่า “ท่านอาจรู้สึกต่างออกไป
ในวันพรุ่ง หรืออีกปีนับจากนี้ก็ได้ ถึงอย่างไร ไม่ช้าก็เร็วพระราชาสแตนนิส
ก็จะกลับสู่ผากำแพง และเมื่อเขากลับมา เขาจะสั่งฆ่าท่าน...เว้นแต่เรื่องจะ
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กลับกลายเป็นว่าท่านสวมผ้าคลุมไหล่ดำ เมือ่ ชายสักคนสวมชุดดำ อาชญากรรม
ทีเ่ ขาก่อไว้จะถูกลบล้างออกไป” แม้แต่ชายอย่างท่านก็ตาม “ตอนนีข้ า้ ขอตัวก่อน
ข้ามีงานเลี้ยงต้องไปเข้าร่วม”
หลังจากความหนาวเหน็บจนแสบผิวของคุกน้ำแข็ง ห้องใต้ดนิ ทีค่ นแออัด
ก็ร้อนจนจอนรู้สึกหายใจไม่ออกตั้งแต่นาทีที่เขาเดินลงบันได อากาศอบอวล
ไปด้วยกลิ่นควัน เนื้อย่าง และเหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศ แอ็กเซล ฟลอเรนต์
กำลังดื่มอวยพรขณะที่จอนนั่งลงบนยกพื้น “แด่พระราชาสแตนนิสและชายา
ราชินีเซลีส แสงแห่งแดนเหนือ!” เซอร์แอ็กเซลตะโกนลั่น “แด่รัลลอร์ จ้าว
แห่งแสง ขอให้ทา่ นปกปักรักษาเราทุกคน! หนึง่ แผ่นดิน หนึง่ เทพ หนึง่ ราชา!”
“หนึ่งแผ่นดิน หนึ่งเทพ หนึ่งราชา!” คนของราชินีทวนคำพูดนั้น
จอนดืม่ กับทุกคนทีเ่ หลือ อลิส คาร์สตาร์ค จะมีความสุขในชีวติ แต่งงาน
หรือไม่นั้น เขาบอกไม่ได้ แต่อย่างน้อยคืนนี้หนึ่งคืนก็ควรจะเป็นคืนแห่งการ
เฉลิมฉลอง
เหล่าพ่อบ้านเริ่มนำอาหารจานแรกออกมา ซุปหัวหอมที่เพิ่มรสชาติ
ด้วยเนือ้ แพะและแครอตชิน้ เล็ก ๆ ไม่ใช่อาหารสำหรับราชวงศ์เสียทีเดียว แต่ก็
บำรุงร่างกาย มีรสชาติดพี อและทำให้ทอ้ งอุน่ โอเว็นป้ำเป๋อหยิบซอ และชนเสรี
หลายคนก็ถือปี่และกลองมาร่วมวงด้วย ปี่และกลองชุดเดียวกับที่พวกเขา
เล่นคลอระหว่างที่มานซ์ เรย์เดอร์ โจมตีผากำแพงนั่นเอง จอนคิดว่าตอนนี้
มันฟังดูอ่อนหวานขึ้น มีขนมปังสีน้ำตาลเนื้อหยาบอุ่น ๆ จากเตามาพร้อมกับ
ซุปด้วย เกลือและเนยวางอยูบ่ นโต๊ะ ภาพทีเ่ ห็นทำให้จอนหดหู่ พวกเขามีเกลือ
พอกิน โบเวน มาร์ช บอก แต่เนยชุดสุดท้ายจะหมดภายในหนึง่ รอบดวงจันทร์
ฟลินต์เฒ่าและนอร์รีย์ได้นั่งที่อันมีเกียรติอย่างสูงถัดจากยกพื้นลงไป
ทั้งสองคนแก่เกินกว่าจะออกทัพไปกับสแตนนิส พวกเขาจึงส่งลูกชายหลาน
ชายไปแทน แต่พวกเขาก็ยังว่องไวพอที่จะลงมาที่คาสเซิลแบล็กเพื่อร่วมงาน
วิวาห์ได้ แต่ละคนพาแม่นมมาที่ผากำแพงด้วย หญิงของนอร์รีย์อายุสี่สิบ
มีหน้าอกใหญ่โตมโหฬารที่สุดเท่าที่จอน สโนว์ เคยเห็น ส่วนเด็กสาวของ
ฟลินต์อายุสิบสี่และอกแบนเหมือนเด็กผู้ชาย แม้จะไม่ขาดแคลนน้ำนม เมื่อมี
สองคนนี้รวมกัน เด็กที่วัลเรียกว่าวายร้ายก็ดูเหมือนจะเติบโตแข็งแรงดี
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จอนรู้สึกขอบคุณในเรื่องนั้น...แต่ชั่วอึดใจหนึ่งที่เขาไม่เชื่อว่านักรบสอง
คนที่ แ ก่ ช ราผมขาวเช่ น นั้ น จะรี บ ร้ อ นลงจากเนิ น เขาของตนด้ ว ยเหตุ ผ ลนั้ น
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ล ะคนมี นั ก สู้ ต ามมาเป็ น พรวน ของฟลิ น ต์ เ ฒ่ า ห้ า คน
ส่วนของนอร์รีย์สิบสองคน ทุกคนนุ่งห่มหนังสัตว์เก่าโทรมและหนังตอกหมุด
น่ากลัวพอ ๆ กับโฉมหน้าของฤดูเหมันต์ บ้างก็ไว้เครายาว บ้างก็มีแผลเป็น
บางคนมีทั้งสองอย่าง ทุกคนล้วนแต่บูชาทวยเทพเก่าแห่งแดนเหนือ ทวยเทพ
เดี ย วกั น กั บ ที่ พ วกชนเสรี น อกผากำแพงบู ช า แต่ พ วกเขาก็ ม านั่ ง อยู่ ต รงนี้
ดื่มให้กับงานสมรสที่ประสาทพรด้วยเทพแดงแสนพิลึกพิลั่นจากโพ้นทะเล
ก็ดกี ว่าไม่ยอมดืม่ นะ ทัง้ ฟลินต์หรือนอร์รยี ต์ า่ งไม่ได้คว่ำจอกให้เหล้าองุน่
หกรดพื้น นั่นอาจเป็นสัญญาณบอกถึงการยอมรับอยู่บ้าง หรือบางทีพวกเขา
อาจจะแค่ ไ ม่ อ ยากให้ เ หล้ า องุ่ น ใต้ ร สดี ต้ อ งเสี ย เปล่ า ก็ ไ ด้ พวกเขาจะไม่ ไ ด้
ลิ้มรสมันมากนักหรอกบนเนินผาหินของตน
ระหว่างอาหารแต่ละจาน เซอร์แอ็กเซล ฟลอเรนต์ นำราชินเี ซลีสออกไป
เต้นรำ คนอืน่ ๆ ตามไป เริม่ จากอัศวินของราชินี ซึง่ จับคูก่ บั นางกำนัลของนาง
เซอร์บรูสพาเจ้าหญิงชิรีนออกเต้นรำเป็นครั้งแรก จากนั้นก็เปลี่ยนไปเต้นกับ
มารดาของนางบ้าง ส่วนเซอร์นาร์เบิร์ตเต้นรำกับนางกำนัลแต่ละคนของเซลีส
เวียนกันไป
คนของราชินมี จี ำนวนมากกว่านางกำนัลของราชินถี งึ สามต่อหนึง่ ดังนัน้
แม้แต่สาวใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดก็ยังถูกรบเร้าให้ออกไปเต้นรำ หลังจากผ่านไป
หลายเพลง พี่ น้ อ งชุ ด ดำบางคนก็ จ ดจำทั ก ษะที่ เ คยเรี ย นในราชสำนั ก และ
ปราสาทสมัยตนยังเยาว์วัยก่อนที่บาปที่กระทำจะส่งตนมาที่ผากำแพงได้ และ
ออกไปเต้นรำเช่นกัน อัลเมอร์ ตาเฒ่าเจ้าเล่ห์แห่งป่าราชันพิสูจน์ให้เห็นว่า
เต้นรำได้คล่องแคล่วไม่แพ้ยิงธนู ไม่ต้องสงสัยว่าเขาต้องเล่าเรื่องราวของ
กลุ่มภราดาแห่งป่าราชันให้คู่เต้นฟังแน่ ตอนที่เขาขี่ม้าไปกับไซมอน ทอยน์
และเบ็นพุงโต แล้วช่วยเวนดากวางขาวตีตราที่บั้นท้ายของเชลยชาติกำเนิดสูง
ของนาง ซาตินนั้นสง่างาม เขาเต้นรำกับสาวใช้สามคนสลับกันไปแต่ไม่เคย
เข้าไปหาสุภาพสตรีตระกูลสูงเลย ซึ่งจอนเห็นว่าเป็นการฉลาดแล้ว เขาไม่ชอบ
สายตาที่อัศวินบางคนของราชินีมองพ่อบ้านเลย โดยเฉพาะเซอร์พาเทร็กแห่ง
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ภูผาราชัน เจ้านั่นอยากจะได้เลือดนิด ๆ หน่อย ๆ เขาคิด เขากำลังมองหา
สิ่งยั่วยุบางอย่าง
เมือ่ โอเว็นป้ำเป๋อเริม่ เต้นรำกับตัวตลกหน้าปุ เสียงหัวเราะก็สะท้อนก้อง
เพดานโค้ง ภาพนั้นทำเอาท่านหญิงอลิสยิ้มออกมา “พวกท่านเต้นรำบ่อยไหม
ที่คาสเซิลแบล็กนี่น่ะ”
“ทุกครั้งที่เรามีงานวิวาห์ ท่านหญิงของข้า”
“ท่านเต้นรำกับข้าได้นะจะบอกให้ แค่ตามมารยาทน่ะ ตอนนัน้ ท่านก็เคย
เต้นกับข้า”
“ตอนนั้นหรือ” จอนเย้า
“สมัยเราเป็นเด็กน่ะ” นางบิขนมปังมาชิน้ หนึง่ แล้วปาใส่เขา “ท่านก็รดู้ นี ”ี่
“ท่านหญิงของข้าควรเต้นรำกับสามีตัวเอง”
“ข้าเกรงว่าแม็กนาร์ของข้าไม่ใช่คนทีช่ อบเต้นรำ หากท่านไม่เต้นรำกับข้า
อย่างน้อยก็รินเหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศให้ข้าสักหน่อยสิ”
“ตามที่ท่านบัญชา” เขาส่งสัญญาณเรียกเหยือกเหล้า
“เอาละ” อลิสเอ่ยขณะทีจ่ อนรินเหล้าองุน่ “ตอนนีข้ า้ เป็นหญิงทีแ่ ต่งงาน
แล้ว สามีคนเถื่อนกับกองทัพคนเถื่อนน้อย ๆ ของเขา”
“ชนเสรีคอื คำทีพ่ วกเขาเรียกตัวเอง อย่างน้อยก็สว่ นใหญ่ละ แต่ชาวเธนน์
เป็นอีกพวกหนึ่ง เก่าแก่มาก” อิกริตต์เคยบอกเขาเช่นนั้น เจ้านี่ช่างไม่รู้อะไร
เอาเสียเลย จอน สโนว์ “พวกเขามาจากหุบเขาทีซ่ อ่ นตัวอยูต่ รงปลายด้านเหนือ
ของเขี้ยวน้ำแข็ง ล้อมรอบด้วยยอดเขาสูง และเป็นเวลานานหลายพันปีที่
พวกเขาติดต่อค้าขายกับพวกยักษ์มากกว่ากับคนพวกอื่น ๆ มันทำให้พวกเขา
แตกต่างจากพวกอื่น”
“แตกต่าง” นางว่า “แต่เหมือนเรามากกว่านะ”
“ถูกแล้ว ท่านหญิงของข้า พวกเธนน์มลี อร์ดและมีกฎหมาย” พวกเขา
รูว้ า่ จะคุกเข่ายอมจำนนอย่างไร “พวกเขาทำเหมืองดีบกุ และทองแดงเพือ่ เอามา
ทำสำริด หลอมอาวุธและชุดเกราะของตนขึน้ เองแทนทีจ่ ะขโมยคนอืน่ เป็นคนที่
ภาคภูมิและกล้าหาญ มานซ์ เรย์เดอร์ ต้องทำให้ได้ดีกว่าแม็กนาร์คนเก่า
สามเท่าก่อน สเตอร์ถึงจะยอมรับเขาเป็นพระราชานอกผากำแพง”
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“และบัดนี้พวกเขามาอยู่ตรงนี้แล้ว ในผากำแพงฝั่งของเรา ถูกขับ
ออกจากที่มั่นบนภูเขามาสู่ห้องนอนของข้า” นางยิ้มขื่น ๆ “มันเป็นความผิด
ของข้าเอง ลอร์ดบิดาบอกว่าข้าต้องโปรยเสน่ห์ใส่รอบบ์ พี่ชายของท่าน แต่ข้า
เพิ่งอายุหกขวบและทำไม่เป็น”
ถูกแล้ว แต่ตอนนี้ท่านอายุเกือบสิบหกปี และเราต้องภาวนาให้ท่าน
รูจ้ กั วิธโี ปรยเสน่หใ์ ส่สามีทเี่ พิง่ แต่งงานของท่าน “ท่านหญิงของข้า เสบียงอาหาร
ของท่านที่คาร์โฮลด์เป็นอย่างไรบ้าง”
“ไม่ดีนัก” อลิสถอนหายใจ “พ่อข้าพาไพร่พลของเรามากมายลงใต้
ไปกับเขาด้วย จนเหลือแต่ผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไว้เก็บเกี่ยวพืชผล คนพวกนี้
กับผู้ชายที่แก่เกินไปหรือพิการเกินกว่าจะออกรบได้น่ะ พืชผลแห้งเหี่ยวอยู่ใน
ไร่นาหรือไม่ก็ถูกฝนฤดูใบไม้ร่วงกระหน่ำจนหล่นสู่พื้นโคลน แล้วตอนนี้หิมะ
ก็มาแล้ว ฤดูหนาวครั้งนี้จะต้องสาหัสนัก คนชราน้อยคนที่จะรอดชีวิตไปได้
และเด็ก ๆ มากมายก็จะล้มตายเช่นกัน”
นี่เป็นเรื่องเล่าขานที่ชาวเหนือคนไหน ๆ ก็รู้ดี “ยายของพ่อข้าเป็นฟลินต์
คนหนึ่งแห่งขุนเขานั้น” จอนบอกนาง “ฟลินต์รุ่นแรก พวกเขาเรียกตัวเอง
พวกเขาบอกว่าฟลินต์คนอื่น ๆ เป็นสายเลือดของลูกชายคนรอง ๆ ลงไป ซึ่ง
ต้องลงจากเขาเพื่อหาอาหารและที่ดินและภรรยา ชีวิตบนนั้นยากลำบากเสมอ
เมื่อหิมะตกและอาหารเริ่มขาดแคลน คนหนุ่มก็ต้องเดินทางไปสู่เมืองฤดูหนาว
หรือรับใช้ทปี่ ราสาทแห่งใดแห่งหนึง่ ชายชราจะรวบรวมพละกำลังทีห่ ลงเหลืออยู่
และประกาศว่าพวกเขาจะออกไปล่าสัตว์ บางคนถูกพบเจอเมื่อฤดูใบไม้ผลิ
มาถึง แต่จำนวนมากกว่านั้นไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย”
“เหมือนกับที่คาร์โฮลด์มากทีเดียว”
นั่นไม่ทำให้เขาประหลาดใจ “เมื่ออาหารที่ท่านเก็บไว้เริ่มร่อยหรอนะ
ท่านหญิงของข้า จงนึกถึงเรา ส่งชายชราของท่านมาทีผ่ ากำแพง ให้พวกเขาเอ่ย
คำสาบานของเรา อย่างน้อยอยู่ที่นี่ พวกเขาก็จะไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวในหิมะ
โดยเหลือแต่ความทรงจำที่ให้ความอบอุ่นพวกเขา ส่งเด็กผู้ชายมาให้เราด้วย
หากท่านมีเด็กผู้ชายที่พอจะแบ่งปันได้”
“ตามที่ท่านกล่าว” นางแตะมือเขา “คาร์โฮลด์จะจำไว้”
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กวางเอลก์กำลังถูกแล่ มันส่งกลิ่นหอมเกินกว่าที่จอนจะมีเหตุผลที่จะ
คาดหวัง เขาส่งส่วนหนึ่งให้พวกเลเธอร์สที่หอคอยฮาร์ดิน พร้อมกับผักย่าง
สำหรับวุนวุนสามถาดใหญ่ จากนั้นก็กินเองชิ้นใหญ่ ฮ็อบบ์สามนิ้วทำได้ดี
ทีเดียว งานนี้เคยเป็นที่น่าหนักใจ ฮ็อบบ์มาหาเขาเมื่อสองคืนก่อน บ่นว่าเขา
เข้าร่วมหน่วยพิทักษ์ราตรีเพื่อฆ่าคนเถื่อน ไม่ใช่เพื่อทำอาหารให้พวกนั้นกิน
“นอกจากนี้ ข้าไม่เคยทำอาหารเลี้ยงฉลองแต่งงานมาก่อนเลย นายข้า พี่น้อง
ชุดดำจะไม่มีวันมีเมีย มันอยู่ในคำสาบานระยำนั้น ข้าให้คำสาบานไปแล้ว”
จอนกำลังกลืนเนื้อกวางย่างลงไปด้วยการจิบเหล้าองุ่นผสมเครื่องเทศ
ให้ลื่นคอ เมื่อไคลดาสปรากฏตัวตรงข้อศอกเขา “นก” เขาประกาศ และ
สอดแผ่ น หนั ง ใส่ มื อ จอน จดหมายนั้ น ประทั บ ขี้ ผึ้ ง สี ด ำแข็ ง ๆ อี ส ต์ ว อตช์
จอนรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะแกะขี้ผึ้งนั่นเสียอีก จดหมายนี้เขียนโดยเมสเตอร์ฮาร์มูน
ด้วยค็อตเตอร์ ไพค์ ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ แต่คำพูดนั้นเป็นของไพค์
ซึ่งเขียนลงไปตามที่เขาพูด โผงผางและตรงประเด็น
		
ทะเลสงบวันนี้ เรือสิบเอ็ดลำแล่นใบออกสู่ฮาร์ดโฮมเมื่อ
น้ำขึน้ ตอนเช้า ของบราวอสสามลำ ลิสสีล่ ำ ของเราสีล่ ำ สองลำ
ของลิสนั้นแทบไม่เหมาะจะออกทะเลเอาเสียเลย เราอาจทำให้
คนเถื่อนจมน้ำตายมากกว่าที่ช่วยชีวิตก็ได้ ตามที่ท่านบัญชา
นกเรเวนยี่ สิ บ ตั ว ขึ้ น เรื อ ด้ ว ย และเมสเตอร์ ฮ าร์ มู น จะส่ ง
รายงานไป ข้าบัญชาการจากเรือ กรงเล็บ เฒ่าเกลือผุเป็นรอง
ผู้บัญชาการบน วิหคดำ เซอร์เกล็นดอนดูแล อีสต์วอตช์
“ปีกดำนำข่าวร้ายหรือ” อลิส คาร์สตาร์ค ถาม
“เปล่าหรอก ท่านหญิงของข้า ข่าวนี้ข้ารอมานานแล้ว” แม้ประโยค
สุดท้ายจะทำให้ขา้ กังวลก็เถอะ เกล็นดอน ฮิเว็ตต์ เป็นชายทีผ่ า่ นร้อนผ่านหนาว
มามากและแข็งแกร่ง เป็นตัวเลือกทีส่ มเหตุสมผลทีจ่ ะบัญชาการยามทีค่ อ็ ตเตอร์
ไพค์ ไม่อยู่ แต่เขาก็เป็นมิตรมากพอ ๆ กับแอลลิเซอร์ ธอร์น จะโอ้อวดได้
และเป็นคล้ายกับเพื่อนสนิทของเจนอส สลินต์ แม้จะในเวลาอันสั้น จอน
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ยังจำได้ว่าฮิเว็ตต์เคยลากเขาลงจากเตียงอย่างไร และความรู้สึกที่รองเท้าบู๊ต
ของคนผู้นั้นกระแทกใส่ซี่โครงของเขาด้วย ไม่ใช่คนที่ข้าจะเลือก เขาม้วน
แผ่นหนังและสอดมันไว้ในเข็มขัด
อาหารจานปลามาเป็นลำดับต่อไป แต่ขณะทีก่ ำลังเลาะก้างออก ท่านหญิง
อลิสก็ลากแม็กนาร์ออกไปเต้นรำ จากลักษณะการเคลือ่ นไหวของเขา เห็นได้ชดั
ว่าซิกอร์นไม่เคยเต้นรำมาก่อน แต่เขาดืม่ เหล้าองุน่ ผสมเครือ่ งเทศเข้าไปมากพอ
เรื่องนั้นจึงดูเหมือนจะไม่สำคัญ
“หญิงสาวชาวเหนือกับนักรบคนเถือ่ น ผูกพันเข้าด้วยกันโดยจ้าวแห่งแสง”
เซอร์แอ็กเซล ฟลอเรนต์ เลื่อนตัวมานั่งบนเก้าอี้ว่างของท่านหญิงอลิส “ราชินี
จะเห็นชอบ ข้าใกล้ชิดกับนาง นายข้า ข้าจึงรู้ใจนาง พระราชาสแตนนิสก็จะ
เห็นชอบเช่นกัน”
ถ้ารูส บอลตัน ไม่เอาหอกเสียบศีรษะเขาไปแล้วนะ
“น่าเสียดาย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วย” เคราของเซอร์แอ็กเซลเป็น
พุม่ เว้าแหว่งใต้คางย้อย ขนหยาบ ๆ งอกออกจากหูและจมูก “เซอร์พาเทร็กรูส้ กึ
ว่าตัวเขาน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะกับท่านหญิงอลิสมากกว่า เขาสูญเสียดินแดนของ
ตนไปตอนที่ขึ้นเหนือมา”
“มีหลายคนในห้องนีท้ สี่ ญ
ู เสียมากกว่านัน้ มาก” จอนบอก “และอีกมาก
ที่สละชีวิตตัวเองเพื่อรับใช้อาณาจักร เซอร์พาเทร็กควรถือว่าตนโชคดีแล้ว”
แอ็กเซล ฟลอเรนต์ ยิ้ม “พระราชาอาจพูดเช่นเดียวกันหากเขาอยู่ที่นี่
แต่จะมีการจัดเสบียงให้แก่อศั วินผูจ้ งรักภักดีของพระราชาอย่างแน่นอน จริงไหม
พวกนั้ น ติ ด ตามเขามาไกลและสู ญ เสี ย ถึ ง เพี ย งนี้ และเราจะต้ อ งผู ก มั ด
คนเถื่อนเหล่านี้กับพระราชาและอาณาจักรด้วย การแต่งงานครั้งนี้เป็นก้าวแรก
ที่เหมาะสม แต่ข้ารู้ว่าราชินีจะต้องพอใจที่ได้เห็นเจ้าหญิงคนเถื่อนแต่งงาน
เช่นกัน”
จอนถอนหายใจ เขาเหนือ่ ยหน่ายกับการอธิบายว่าวัลไม่ใช่เจ้าหญิงจริง ๆ
ไม่ว่าเขาจะบอกพวกนั้นบ่อยแค่ไหน พวกเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยิน “ท่านนี่
ดื้อแพ่งนัก เซอร์แอ็กเซล ข้ายกให้ท่านเลย”
“ท่านตำหนิข้าหรือ นายข้า ของรางวัลเช่นนี้ไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ นะ
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ข้ า ได้ ยิ น ว่ า นางเป็ น เด็ ก สาวที่ ถึ ง วั ย อั น สมควรและหน้ า ตาก็ ไ ม่ ไ ด้ ขี้ ริ้ ว ขี้ เ หร่
สะโพกเหมาะ ทรวงอกเหมาะ สรรค์สร้างมาเหมาะที่จะมีลูก”
“ใครจะเป็นพ่อให้เด็กเหล่านี้เล่า เซอร์พาเทร็กหรือ หรือว่าท่านกันเล่า”
“ใครดีกว่ากันล่ะ เราชาวฟลอเรนต์มีสายเลือดของพระราชาชาวสวน
แต่โบราณนะ ท่านหญิงเมลิซานดร์สามารถประกอบพิธีได้ อย่างที่นางทำให้
ท่านหญิงอลิสกับแม็กนาร์น่ะ”
“สิ่งเดียวที่ท่านขาดก็คือเจ้าสาว”
“แก้ไขได้งา่ ยนิดเดียว” รอยยิม้ ของฟลอเรนต์นนั้ จอมปลอมจนดูเหมือน
เจ็บปวด “นางอยูท่ ไี่ หนล่ะ ลอร์ดสโนว์ ท่านย้ายนางไปไว้ทปี่ ราสาทอืน่ ของท่าน
หรือไง เกรย์การ์ดหรือว่าชาโดว์ทาวเวอร์ละ่ หรืออยูท่ หี่ ลุมนางโลมกับหญิงสาว
คนอื่น ๆ” เขาเอียงตัวเข้ามาใกล้ “บางคนบอกว่าท่านเอานางไปเก็บซ่อนไว้เพื่อ
ความสำราญของท่านเอง มันไม่สำคัญสำหรับข้าเลย ขอเพียงแต่นางยังไม่
ตั้งท้อง ข้าจะมีลูกชายหลาย ๆ คนของข้าเองจากนาง หากท่านเป็นคนที่สอน
ให้ม้ารู้รสชาติของการใส่อานละก็ อืม...เราต่างก็เป็นผู้ชายเจนโลกกันทั้งคู่
จริงไหม”
จอนฟังมากพอแล้ว “เซอร์แอ็กเซล หากท่านเป็นหัตถ์ราชินจี ริง ๆ ข้าก็
สงสารราชินีนัก”
ใบหน้าของฟลอเรนต์เริ่มแดงก่ำด้วยโทสะ “งั้นก็ เป็น ความจริง ท่าน
ตั้งใจจะเก็บนางไว้ให้ตัวเอง ทีนี้ข้ารู้แล้ว ลูกนอกสมรสอยากตกที่นั่งเดียวกับ
บิดา”
ลูกนอกสมรสไม่ยอมตกที่นั่งเดียวกับบิดาต่างหาก หากลูกนอกสมรส
ต้องการวัล สิง่ ทีเ่ ขาต้องทำก็เพียงขอนาง “ข้าต้องขอตัวก่อน ท่านเซอร์” เขาว่า
“ข้าต้องสูดอากาศบริสทุ ธิส์ กั หน่อย” ในนีก้ ลิน่ เหม็น เขาเบือนหน้าไป “นัน่ เสียง
เป่าเขานี่”
คนอื่นก็ได้ยินเช่นกัน เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะเงียบลงในทันใด
คนทีเ่ ต้นรำอยูช่ ะงักค้างอยูก่ บั ทีแ่ ละเงีย่ หูฟงั แม้แต่เจ้าโกสต์ยงั หูผงึ่ “พวกท่าน
ได้ยินไหม” ราชินีเซลีสถามอัศวินของตน
“เขาศึก ฝ่าบาท” เซอร์นาร์เบิร์ตบอก
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มือของราชินีตวัดขึ้นแตะลำคอตนเอง “เราถูกโจมตีหรือ”
“ไม่ใช่ ฝ่าบาท” อัลเมอร์แห่งป่าราชันพูด “คนทีเ่ ฝ้าระวังบนผากำแพงน่ะ
เท่านั้นเอง”
เป่าหนึ่งครั้ง จอน สโนว์ คิด นักลาดตระเวนกลับมา
แล้วมันก็ดังขึ้นอีก เสียงนั้นดูเหมือนจะก้องไปทั้งห้องใต้ดิน
“เป่าสองครั้ง” มัลลีเอ่ยขึ้น
พีน่ อ้ งชุดดำ ชาวเหนือ ชนเสรี ชาวเธนน์ คนของราชินี ทัง้ หมดนิง่ เงียบ
เงี่ยหูฟัง เวลาผ่านไปชั่วหัวใจเต้นห้าครั้ง แล้วก็สิบ ยี่สิบ แล้วโอเว็นป้ำเป๋อ
ก็หัวเราะเบา ๆ จอน สโนว์ หายใจออกอีกครั้ง “เป่าสองครั้ง” เขาประกาศ
“คนเถื่อนน่ะ” วัล
ทอร์มุนด์ผู้ฆ่ายักษ์มาแล้วในที่สุด
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องโถงก้องไปด้วยเสียงหัวเราะของพวกยันไค บทลำนำของพวกยันไค
เสียงสวดภาวนาของพวกยันไค นักร่ายรำก็ร่ายรำไป ส่วนนักดนตรี
เล่นท่วงทำนองแปลกหูด้วยกระดิ่ง อุปกรณ์ทำเสียงแหลม และถุงอัดลม
นักขับลำนำขับขานลำนำรักโบราณด้วยภาษากิสเก่าที่ฟังไม่เข้าใจ เหล้าองุ่น
ไหลริน ไม่ใช่ของเหลวซีดจางของอ่าวพ่อค้าทาส แต่เป็นเหล้าองุ่นรุ่นที่มีรส
เข้มข้นหอมหวานจากอาร์เบอร์และเหล้าองุ่นฝันจากการ์ธที่เสริมรสชาติด้วย
เครื่ อ งเทศแปลก ๆ ชาวยั น ไคมาตามคำเชิ ญ ของพระราชาฮิ ซ ดาห์ ร เพื่ อ
ลงนามในข้อตกลงสันติภาพและเป็นสักขีพยานการเกิดขึ้นอีกครั้งของสนาม
ต่อสู้อันมีชื่อเสียงระบือไกลของมีรีน สามีผู้สูงศักดิ์ของเธอเปิดพีระมิดใหญ่
เพื่อจัดงานเลี้ยงพวกเขา
ข้าเกลียดสิ่งนี้ เดแนริส ทาร์แกเรียน คิด มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ข้า
กำลังดื่มแล้วก็ยิ้มกับคนที่ข้าอยากจะถลกหนังมากกว่าน่ะ
เนื้อสัตว์และเนื้อปลารวมแล้วกว่าสิบชนิดถูกนำมาบริการ มีทั้งเนื้ออูฐ
เนื้อจระเข้ ปลาหมึกร้องเพลง เป็ดเคลือบเงา และหนอนหนาม โดยมีเนื้อ
แพะ แฮม และม้าสำหรับคนที่นิยมอาหารไม่แปลกนัก รวมทั้งเนื้อสุนัขด้วย
งานเลี้ยงของชาวกิสจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าขาดอาหารจากเนื้อสุนัข พ่อครัว
ของฮิซดาห์รเตรียมเนื้อสุนัขไว้สี่แบบแตกต่างกัน “ชาวกิสกินทุกอย่างที่ว่ายน้ำ
ได้หรือบินได้หรือคลานได้ ยกเว้นมนุษย์กับมังกร” ดาอาริโอเตือนนางแล้ว
“และข้าพนันเลยว่าพวกเขาจะกินมังกรด้วย ถ้ามีโอกาสแม้สักครึ่งครั้ง” แต่
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เนื้อเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นมื้ออาหาร ดังนั้นจึงมีผลไม้ เมล็ดพืช และ
ผักด้วย อากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหญ้าฝรั่น อบเชย กานพลู พริก และ
เครื่องเทศราคาแพงอื่น ๆ
เดนีแทบจะไม่แตะสักคำ นี่คือสันติภาพ เธอบอกตัวเอง นี่คือสิ่งที่ข้า
ต้ อ งการ สิ่ ง ที่ ข้ า พยายามให้ ไ ด้ ม า นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ข้ า แต่ ง งานกั บ ฮิ ซ ดาห์ ร
แล้วทำไมมันถึงมีรสชาติราวกับความพ่ายแพ้เหลือเกินเล่า
“อีกครู่สั้น ๆ เท่านั้น ยอดรัก” ฮิซดาห์รรับรองกับเธอ “อีกไม่นาน
พวกยันไคก็ไปแล้ว พันธมิตรและทหารรับจ้างของพวกเขาก็จะไปด้วย แล้วเรา
ก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการ สันติภาพ อาหาร การค้า ท่าเรือของเราเปิดขึ้น
อีกครั้ง เรือได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าออกแล้ว”
“พวกเขา อนุญาต เช่นนั้น ใช่” เธอตอบ “แต่เรือรบของพวกเขายังอยู่
พวกเขาสามารถกำมือขยุม้ คอเราได้ทกุ เมือ่ ทีต่ อ้ งการ พวกเขาเปิดตลาดค้าทาส
อยู่ในระยะที่มองเห็นกำแพงของข้า!”
“นอก กำแพงของเรานะ ราชิ นี ที่ รั ก นั่ น เป็ น เงื่ อ นไขข้ อ หนึ่ ง ของ
สันติภาพ ที่ว่าชาวยันไคมีเสรีที่จะค้าทาสได้เหมือนแต่ก่อน โดยไม่มีใคร
รบกวน”
“ก็ไปทำในเมืองของพวกเขาเองสิ ไม่ใช่ในทีท่ ขี่ า้ ต้องมอง” พวกนายทาส
ผู้ชาญฉลาดตั้งคอกนอนของทาสและแท่นประมูลอยู่ทางใต้ของสคาฮาซาดาน
ตรงที่แม่น้ำสีน้ำตาลสายกว้างไหลลงสู่อ่าวพ่อค้าทาส “พวกเขาเยาะเย้ยข้าซึ่ง ๆ
หน้า แสดงให้เห็นว่าข้าช่างไร้อำนาจที่จะหยุดยั้งพวกเขา”
“พวกเขาทำท่าทำทาง” สามีสูงศักดิ์ของเธอพูด “เป็นการแสดงอย่างที่
ท่านว่านั่นแหละ ปล่อยให้พวกเขาเล่นละครไป พอพวกเขาไปแล้ว เราก็จะ
เอาสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้มาทำเป็นตลาดผลไม้แทน”
“พอพวกเขาไปแล้ว” เดนีทวนคำ “แล้วพวกเขาจะไปกันเมือ่ ไรล่ะ มีคน
เห็นทหารม้าตรงทีเ่ ลยสคาฮาซาดานไป หน่วยสอดแนมของดอธรากีนะ่ ราคาโร
บอก มี คาลาซาร์ อยู่ ข้ า งหลั ง ด้ ว ย พวกเขาจะได้ ตั ว เชลย ทั้ ง ชาย หญิ ง
และเด็ก ของขวัญสำหรับพ่อค้าทาสไง” พวกดอธรากีไม่ซื้อและไม่ขาย แต่
พวกเขามอบและรับของกำนัล “นั่นคือเหตุผลที่พวกยันไคตั้งตลาดนี้ขึ้นมา
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พวกเขาจะไปจากที่นี่พร้อมทาสใหม่ ๆ หลายพันคน”
ฮิซดาห์ร โซโลรัก ยักไหล่ “แต่พวกเขาจะไป ตรงนั้นแหละที่สำคัญ
ยอดรัก พวกยันไคจะค้าทาส แต่มีรีนไม่ทำ นี่คือสิ่งที่เราตกลงกัน ทนต่อไป
อีกสักพักนะ แล้วมันก็จะผ่านไป”
เดแนริสจึงนั่งเงียบตลอดมื้ออาหาร ห่มตัวด้วยชุด โทการ์ สีแดงสด
และความคิดดำมืด พูดเฉพาะเมื่อมีคนพูดด้วย ครุ่นคิดถึงชายและหญิงที่ถูก
ซื้อและขายนอกกำแพงเมืองของเธอ แม้ขณะที่พวกเขากำลังเลี้ยงฉลองกันอยู่
ในเมืองเช่นนี้ ปล่อยให้สามีผู้สูงศักดิ์แสดงโวหารและหัวเราะกับมุกตลกตื้น ๆ
ของพวกยันไคไป นั่นเป็นสิทธิ์ของพระราชาและหน้าที่ของพระราชา
การพูดคุยบนโต๊ะอาหารส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งคูต่ อ่ สูท้ จ่ี ะลงสนามกันในวันพรุง่
บาร์ เ ซนาผมดำจะเผชิ ญ หน้ า กั บ หมู ป่ า เขี้ ย วของเขาต่ อ กรกั บ กริ ช ของนาง
คราซซ์ก็ลงสู้เช่นเดียวกับเจ้าแมวลายจุด และคู่สุดท้ายของวัน ยักษ์โกกอร์
จะสู้กับเบลาโควจอมหักกระดูก คนหนึ่งจะตายก่อนอาทิตย์ตกดิน ไม่มีราชินี
คนไหนมื อ สะอาด เดนี บ อกตั ว เอง เธอนึ ก ถึ ง โดเรี ย ห์ , กั ว โร, เอโรห์ . ..
นึกถึงเด็กน้อยทีเ่ ธอไม่เคยพบ ผูม้ นี ามว่าฮัซเซีย ให้คนไม่กคี่ นตายในสังเวียน
ดีกว่าหลายพันคนต้องตายที่ประตูเมือง นี่เป็นราคาค่างวดของความสงบสุข
ข้าเต็มใจจ่าย หากข้ามองย้อนกลับไป ข้าก็จะหลงทาง
ผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดของยันไค เยอร์คาซ โซยุนซัก อาจจะมีชวี ติ มาตัง้ แต่
สมั ย ที่ เ อกอนพิ ชิ ต ดิ น แดน เมื่ อ ดู จ ากรู ป ร่ า งหน้ า ตาของเขา เขาหลั ง โกง
เหี่ยวย่น ไม่มีฟัน ทาสร่างกำยำสองคนแบกเขามาที่โต๊ะ ลอร์ดยันไคคนอื่น ๆ
ก็ แ ทบไม่ น่ า ประทั บ ใจไปกว่ า กั น เลย คนหนึ่ ง ตั ว เล็ ก และเตี้ ย แคระ แม้ ว่ า
ทหารทาสที่คอยรับใช้เขาจะสูงและผอมอย่างน่าเกลียด คนที่สามยังหนุ่มแน่น
แข็งแรง และมีเสน่ห์ แต่เมามายจนเดนีแทบจะไม่เข้าใจสักคำที่เขาพูด สิ่งมี
ชีวิตพวกนี้พาข้ามาที่ช่องเขานี้ได้อย่างไรกันนะ
นักดาบรับจ้างนัน้ เป็นอีกเรือ่ ง ทุกกลุม่ จากสำนักอิสระทัง้ สีท่ รี่ บั ใช้ยนั ไค
ต่างก็ส่งผู้บัญชาการของตนมา ตัวแทนของลมโบกคือชายสูงศักดิ์ชาวเพนทอส
ที่รู้จักกันในนามของเจ้าชายผ้าขี้ริ้ว กลุ่มทวนยาวส่งไกโล เรแกน ที่ดูเหมือน
ช่างรองเท้ามากกว่าทหารและพูดจางึมงำ เคราเลือดจากพลพรรคแมวทำเสียงดัง
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ราวกับคนสักโหล เขาเป็นชายร่างใหญ่ที่มีเคราเป็นพุ่มดกและกระหายหิว
เหล้าองุ่นและผู้หญิงอย่างน่าอัศจรรย์ เขาตะโกนโหวกเหวก เรอ ผายลม
ดังสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าฟาด และหยิกสาวใช้ทุกคนที่เข้ามาใกล้ในระยะ
เอือ้ มถึง เขาจะดึงสักคนลงนัง่ ตักเป็นครัง้ คราวเพือ่ บีบหน้าอกนางและฟอนเฟ้น
ตรงหว่างขา
กลุม่ ลูกชายรองก็สง่ ตัวแทนมาเช่นกัน หากดาอาริโออยูท่ นี่ ี่ อาหารมือ้ นี้
จะจบลงด้วยเลือด ไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดจะสามารถทำให้นายทัพของเธอ
ยอมให้เบ็นสีน้ำตาล พลัมม์ เดินอาด ๆ กลับเข้ามาในมีรีนแล้วจากไปในสภาพ
ยังมีชีวิตได้ เดนีเคยสาบานว่าจะไม่เกิดอันตรายใด ๆ กับทูตและผู้บัญชาการ
ทั้งเจ็ด แม้นั่นจะยังไม่เพียงพอสำหรับพวกยันไค พวกเขาเรียกร้องตัวประกัน
จากเธอด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลกับผู้สูงศักดิ์ชาวยันไคสามคนและหัวหน้า
นักดาบรับจ้างสี่คน มีรีนจึงส่งคนของตนเจ็ดคนออกไปที่ค่ายปิดล้อมเมือง
ได้แก่ น้องสาวของฮิซดาห์ร ลูกพี่ลูกน้องของเขาสองคน โจโกผู้เป็นนักรบ
โลหิ ต ของเดนี จอมพลเรื อ กรอลี โ อของเธอ วี ร บุ รุ ษ ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า พวก
ผู้ไร้มลทิน และดาอาริโอ นาฮาริส
“ข้าจะทิ้งสาว ๆ ของข้าไว้กับท่าน” นายทัพของเธอบอกขณะส่งเข็มขัด
ดาบกับหญิงร่านสวาทชุบทองให้เธอ “เก็บรักษาไว้ให้ข้าด้วย ที่รัก เราไม่
ต้องการให้พวกมันก่อเรื่องเดือดร้อนเลือดตกยางออกในหมู่ชาวยันไคหรอก”
กบาลเลี่ยนก็ไม่อยู่เช่นกัน สิ่งแรกที่ฮิซดาห์รทำเมื่อสวมมงกุฎก็คือย้าย
เขาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกลุ่มสัตว์ร้ายทองเหลือง แล้วเอาลูกพี่ลูกน้อง
ของตนเข้ามาแทน คือ มาร์กาซ โซโลรัก ผู้อวบอ้วนซูบซีด แบบนี้ดีที่สุด
ผู้ ส ง่ า งามสี เ ขี ย วบอกว่ า มี เ รื่ อ งบาดหมางระหว่ า งโลรั ก กั บ แคนแด็ ก และ
กบาลเลี่ยนไม่เคยปิดบังเลยว่ารังเกียจลอร์ดสามีของข้า ส่วนดาอาริโอ...
ดาอาริโอเพิ่งเริ่มบ้าคลั่งขึ้นตั้งแต่เธอแต่งงาน สันติภาพของเธอไม่ทำให้
เขาพอใจ การแต่งงานของเธอทำให้เขาพอใจน้อยยิ่งกว่า และเขาก็โมโหโกรธา
กั บ การถู ก ชายชาวดอร์ น หลอก เมื่ อ เจ้ า ชายเคว็ น ทิ น บอกพวกเขาว่ า ชาว
เวสเทอรอสอี ก คนย้ า ยข้ า งมาอยู่ กั บ อี ก าพายุ ต ามคำสั่ ง ของเจ้ า ชายผ้ า ขี้ ริ้ ว
มีแต่คำขอร้องจากหนอนเทากับผู้ไร้มลทินของเขาเท่านั้นที่หยุดยั้งดาอาริโอ
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ไม่ให้ฆ่าพวกเขาทั้งหมด คนแปรพักตร์จอมปลอมถูกขังอย่างปลอดภัยอยู่ใน
ส่วนท้องของพีระมิด...แต่โทสะเกรี้ยวกราดของดาอาริโอยังคงลุกลามต่อไป
เขาจะปลอดภัยกว่าถ้าอยูใ่ นฐานะตัวประกัน นายทัพของข้าไม่ได้เกิดมา
เพือ่ สันติภาพ เดนีไม่อาจเสีย่ งให้เขาฟันเบ็นสีนำ้ ตาล พลัมม์ ล้มตาย ล้อเลียน
ฮิซดาห์รต่อหน้าราชสำนัก หรือยัว่ โมโหพวกยันไค หรือไม่กส็ ร้างความเสียหาย
ให้ข้อตกลงที่เธอต้องยอมสละมากมายเพื่อให้ได้มา ดาอาริโอคือสงคราม
และความทุกข์โศก ดังนั้นเธอจะต้องกันเขาออกไปให้พ้นจากเตียง พ้นจากใจ
และพ้นจากเธอ หากเขาไม่ทรยศเธอ เขาก็จะมีอำนาจเหนือเธอ เธอไม่รู้ว่า
ตัวเองกลัวสิ่งใดมากกว่ากัน
เมือ่ ความตะกละตะกลามสิน้ สุดและอาหารทัง้ หมดทีก่ นิ ไปครึง่ ๆ กลาง ๆ
ถูกเก็บออกไปเพื่อนำไปให้คนยากไร้ที่รวมตัวกันอยู่ข้างล่างตามคำยืนกราน
ของราชินี เหล้าหลังอาหารผสมเครื่องเทศจากการ์ธซึ่งสีเข้มราวกับอำพันก็ถูก
รินใส่แก้วทรงแคบสูง จากนั้นความบันเทิงก็เริ่มขึ้น
คณะชายถูกตอน นักขับลำนำชาวยันไคซึ่งมีเยอร์คาซ โซยุนซัก เป็น
เจ้าของ ขับขานบทลำนำภาษาจักรวรรดิโบราณให้ฟัง เสียงของพวกเขาทั้งสูง
ทั้งหวานเสนาะและใสอย่างไม่น่าเป็นไปได้ “ท่านเคยได้ยินเสียงขับขานเช่นนั้น
ไหม ยอดรัก” ฮิซดาห์รถามเธอ “พวกเขามีเสียงดุจทวยเทพเลยนะ ใช่ไหม”
“ใช่” เธอตอบ “แม้ข้าจะอยากรู้ว่าพวกเขาไม่อยากจะมีทายาทของบุรุษ
อย่างนั้นหรือ”
นักแสดงทั้งหมดเป็นทาส นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสงบศึก เจ้าของ
ทาสได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ที่จะนำสมบัติของตนเข้ามาในมีรีนโดยไม่ต้องกลัว
ว่ า จะต้ อ งปล่ อ ยพวกเขาเป็ น ไท และเพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย น พวกยั น ไค
ให้สัญญาว่าจะเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของอดีตทาสที่เดนีให้อิสรภาพไปแล้ว
การต่อรองที่เป็นธรรม ฮิซดาห์รว่า แต่รสชาติที่มันทิ้งไว้ในปากของราชินีนั้น
ฝาดเฝื่อนนัก เธอดื่มเหล้าองุ่นอีกจอกเพื่อล้างมันออกไป
“หากท่านพอใจ เยอร์คาซยินดีที่จะมอบนักขับลำนำให้เรา ข้าไม่สงสัย
เลย” สามีผู้สูงศักดิ์ของเธอว่า “ของขวัญที่จะยืนยันสันติภาพของเรา ของ
ประดับในราชสำนักของเรา”
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เขาจะมอบชายถู ก ตอนพวกนี้ ใ ห้ เ รา เดนี คิ ด แล้ ว เขาก็ จ ะเดิ น หน้ า
กลับบ้านและผลิตเพิ่มขึ้นอีก โลกนี้มีเด็กผู้ชายเต็มไปหมด
นักกายกรรมที่มาแสดงต่อจากนั้นก็ไม่อาจทำให้เธอสนใจได้เช่นกัน
แม้เมื่อพวกเขาต่อตัวกันเป็นพีระมิดมนุษย์สูงเก้าชั้น โดยมีเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ
เปลือยร่างอยู่บนสุด นั่นตั้งใจจะหมายถึงพีระมิดของข้าหรือ ราชินีสงสัย
เด็กหญิงบนยอดนั้นตั้งใจให้เป็นข้าหรือเปล่า
หลั ง จากนั้ น ลอร์ ด สามี ข องเธอก็ น ำแขกของเขาไปที่ เ ฉลี ย งด้ า นล่ า ง
เพือ่ ทีแ่ ขกจากนครสีเหลืองอาจจะได้เห็นมีรนี ยามราตรี พวกยันไคถือจอกเหล้า
องุ่นอยู่ในมือ เดินเตร่อยู่ในสวนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใต้ต้นมะนาวและดอกไม้
ที่บานยามกลางคืน แล้วเดนีก็พบว่าตัวเองกำลังประจันหน้ากับเบ็นสีน้ำตาล
พลัมม์
เขาโค้งต่ำ “ฝ่าบาท ท่านสวยมาก อืม ท่านก็สวยอยู่เสมอ ไม่มีใคร
ในบรรดาชาวยันไคจะสวยได้ถงึ ครึง่ ข้าเคยคิดว่าข้าอาจจะนำของขวัญงานวิวาห์
มาให้ท่าน แต่ราคาประมูลนั้นสูงเกินไปสำหรับตาแก่เบ็นสีน้ำตาล”
“ข้าไม่ต้องการของขวัญจากท่านหรอก”
“สิ่งนี้ท่านอาจต้องการนะ หัวของศัตรูเก่าคนหนึ่ง”
“หัวของท่านเองหรือ” เธอถามอย่างอ่อนหวาน “ท่านทรยศข้า”
“พูดเช่นนัน้ ก็แข็งกร้าวนัก หากท่านไม่ขดั ข้องทีข่ า้ จะพูด” เบ็นสีนำ้ ตาล
เกาจอนสีเทาสลับขาวที่เห็นเป็นจุด ๆ “เราย้ายไปอยู่ฝั่งที่ชนะ ก็เท่านั้นเอง
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ เ ราเคยทำมาก่ อ น และไม่ ใ ช่ แ ต่ ข้ า คนเดี ย ว ข้ า ต้ อ งโทษคน
ของข้าด้วย”
“พวกเขา ก็ทรยศข้า นั่นคือสิ่งที่ท่านจะบอกสินะ ทำไมล่ะ ข้าทำไม่ดี
ต่อลูกชายรองหรือไง ข้าเคยโกงค่าจ้างที่ต้องจ่ายท่านหรือ”
“ไม่เคยเลย” เบ็นสีน้ำตาลว่า “แต่ไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียวหรอก
ท่านผูส้ งู ศักดิแ์ ละยิง่ ใหญ่ ข้าเรียนรูต้ งั้ นานมาแล้ว ในศึกครัง้ แรกของข้า เช้าวัน
รุ่งขึ้นหลังจากการรบ ข้าเดินคุ้ยเขี่ยศพคนตาย มองหาของมีค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ
เท่าที่มี ก็มาเจอศพนี้เข้า พลขวานถูกตัดแขนหายจากไหล่ทั้งแขน มีแมลงวัน
ตอมหึ่ ง เลื อ ดแห้ ง เกรอะกรั ง ไปทั้ ง ตั ว อาจเพราะอย่ า งนั้ น ถึ ง ไม่ มี ใ ครอื่ น
25

จ อ ร์ จ อ า ร์. อ า ร์. ม า ร์ ติ น

แตะต้ อ งเขาเลย แต่ ข้ า งใต้ นั้ น เขาสวมเสื้ อ แขนกุ ด ตอกหมุ ด ตั ว นี้ ดู เ ป็ น
หนังคุณภาพดีทีเดียว ข้าคิดว่าอาจจะใส่มันได้พอดี ข้าก็เลยไล่แมลงวันและ
ตัดมันออกจากตัวเขา แต่เจ้าสิ่งนั้นหนักกว่าที่มันควรจะเป็น ใต้ผ้าซับใน เขา
เย็บเหรียญติดไว้มากมาย ทอง ฝ่าบาท ทองสีเหลืองอร่ามงามตา มากพอที่
คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอย่างลอร์ดได้จนตลอดชีวิตของเขา แต่มันมีประโยชน์
ต่อเขาอย่างไรบ้าง เขาอยู่ตรงนั้นกับเหรียญทั้งหมด นอนจมกองเลือดและ
โคลนโดยแขนข้ า งหนึ่ ง ถู ก ตั ด ไป และนั่ น คื อ บทเรี ย น เข้ า ใจไหม เงิ น คื อ
ของหวานและทองคือมารดา แต่เมื่อท่านตาย มันกลับมีค่าน้อยกว่าขี้กอง
สุ ด ท้ า ยที่ ไ หลออกมาตอนนอนตายเสี ย อี ก ข้ า เคยบอกท่ า นแล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง
มีนักดาบรับจ้างที่แก่ชราและมีนักดาบรับจ้างที่กล้าหาญ แต่ไม่มีนักดาบรับจ้าง
ผู้กล้าหาญที่แก่ชรา คนของข้าไม่อยากตาย ก็เท่านั้นเอง และเมื่อข้าบอก
พวกเขาว่าท่านไม่อาจปลดปล่อยพวกมังกรออกมาสู้กับพวกยันไคได้ นั่นก็...”
ท่านมองว่าข้าพ่ายแพ้ เดนีคิด แล้วข้าเป็นใครถึงจะมีหน้าไปบอกว่า
ท่านคิดผิด “ข้าเข้าใจ” เธออาจหยุดเพียงเท่านัน้ แต่เธออยากรู้ “ทองมากพอ
ทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างลอร์ดได้ ท่านว่าอย่างนัน้ ท่านทำอะไรกับความร่ำรวยทัง้ หมด
นั้นเล่า”
เบ็นสีน้ำตาลหัวเราะ “ตอนนั้นข้าเป็นเด็กโง่น่ะ ข้าบอกชายคนหนึ่งที่ข้า
ถือว่าเป็นสหาย และเขาก็บอกหัวหน้าของเรา และพี่น้องร่วมทัพก็มาปลด
ภาระนั้ น จากข้ า หั ว หน้ า บอกว่ า ข้ า ยั ง เด็ ก เกิ น ไป ข้ า จะเอาเงิ น ทั้ ง หมดนั่ น
ไปผลาญกั บ นางโลมหรื อ อะไรทำนองนั้ น เสี ย เปล่ า ๆ แต่ เ ขาให้ ข้ า เก็ บ เสื้ อ
แขนกุดไว้” เขาถ่มน้ำลาย “ท่านจะไม่มีวันอยากไว้ใจนักดาบรับจ้างคนไหน
หรอก ท่านหญิงของข้า”
“ข้ า ได้ เ รี ย นรู้ ข้ อ นั้ น แล้ ว สั ก วั น ข้ า จะต้ อ งขอบคุ ณ ท่ า นแน่ ๆ สำหรั บ
บทเรียนนั้น”
ดวงตาของเบ็นสีน้ำตาลยิบหยี “ไม่จำเป็นหรอก ข้ารู้ว่าในใจท่านนึกถึง
การขอบคุณแบบไหน” เขาโค้งอีกครั้งแล้วเดินจากไป
เดนีหันไปมองเมืองของเธอ เลยกำแพงออกไปนั้น มีกระโจมสีเหลือง
ของชาวยันไคตั้งเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบอยู่ริมทะเล พร้อมคูป้องกัน
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ซึ่งพวกทาสขุดให้ กองทหารเหล็กสองกองจากนิวกิส ซึ่งฝึกซ้อมและพกอาวุธ
ในลักษณะเดียวกับกลุม่ ผูไ้ ร้มลทิน ตัง้ ค่ายอยูท่ างฝัง่ เหนือของแม่นำ้ กองทหาร
กิสอีกสองกองตั้งค่ายอยู่ทางตะวันออก ปิดถนนไปสู่ช่องเขาคีไซ แนวผูกม้า
และกองไฟหุงต้มของบรรดากลุ่มอิสระตั้งอยู่ทางใต้ ตอนกลางวัน กลุ่มควัน
จาง ๆ ลอยตัดกับท้องฟ้าเหมือนโบสีเทาแหว่งวิ่น พอตกกลางคืน จะมองเห็น
กองไฟในระยะไกล ๆ ได้ ตรงใกล้อ่าวเป็นสิ่งที่เธอชิงชัง ตลาดทาสตั้งอยู่
หน้ า ประตู บ้ า นของเธอเลย ตอนนี้ เ ธอมองไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอาทิ ต ย์ ต กดิ น แล้ ว
แต่เธอรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น นั่นยิ่งทำให้เธอโกรธมากขึ้น
“เซอร์บาร์ริสตัน” เธอเอ่ยขึ้นเบา ๆ
อัศวินขาวปรากฏกายขึ้นทันควัน “ฝ่าบาท”
“ท่านได้ยินมากแค่ไหน”
“มากพอ เขาพูดไม่ผิด อย่าได้ไว้ใจนักดาบรับจ้างเด็ดขาด”
หรื อ ราชิ นี เดนี คิ ด “มี ใ ครบางคนในกลุ่ ม ลู ก ชายรองที่ อ าจจะโดน
เกลี้ยกล่อมให้...ปลด...เบ็นสีน้ำตาลออกได้ไหม”
“เหมือนทีด่ าอาริโอ นาฮาริส เคยปลดหัวหน้าคนอืน่ ของอีกาพายุนะ่ หรือ”
อัศวินเฒ่ามีท่าทางอึดอัดใจ “อาจจะมี ข้าไม่รู้หรอก ฝ่าบาท”
ใช่ เธอคิด ท่านซื่อตรงเกินไปและมีเกียรติเกินไป “หากไม่อย่างนั้น
พวกยันไคจะจ้างอีกสามกลุ่มนั่น”
“พวกเจ้าเล่ห์กับฆาตกรใจโหด เศษสวะในสนามรบนับร้อย” เซอร์
บาร์ริสตันเตือน “พร้อมหัวหน้าที่มีแต่ความคิดคดทรยศอย่างพลัมม์”
“ข้าเป็นเพียงเด็กสาวคนหนึ่งและรู้เรื่องพวกนั้นน้อยมาก แต่ดูเหมือน
ว่าเรา ต้องการ ให้พวกเขาคิดคดทรยศนะ ครั้งหนึ่ง ท่านคงจำได้ ข้าทำให้
พวกลูกชายรองและอีกาพายุมาร่วมมือกับเราได้”
“หากฝ่าบาทประสงค์จะพูดคุยกับไกโล เรแกน หรือเจ้าชายผ้าขี้ริ้ว
เป็นการส่วนตัว ข้าจะนำพวกเขาไปยังที่พักของท่านได้”
“นีไ่ ม่ใช่เวลา มีหตู ามากเกินไป หากพวกเขาหายไปย่อมมีคนผิดสังเกต
ต่อให้ท่านดึงตัวพวกเขามาจากพวกยันไคได้อย่างแนบเนียนก็ตาม เราต้อง
หาวิธีที่เงียบกว่านั้นในการเข้าถึงตัวพวกเขา...ไม่ใช่คืนนี้ แต่เร็ว ๆ นี้แหละ”
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“ตามที่ท่านบัญชา แม้ข้าจะเกรงว่านี่ไม่ใช่งานที่เหมาะกับข้านัก ใน
คิงส์แลนดิ้ง งานประเภทนี้เป็นหน้าที่ของลอร์ดนิ้วก้อยหรือแมงมุม พวกเรา
อัศวินเฒ่าเป็นคนไม่มีชั้นเชิง เก่งแต่การสู้รบ” เขาตบด้ามดาบ
“นั ก โทษของเรา” เดนี แ นะ “พวกเวสเทอรอสที่ ย้ า ยมาจากลมโบก
พร้อมกับชายชาวดอร์นสามคนน่ะ เรายังขังพวกเขาอยูใ่ นคุกใช่ไหม ใช้พวกเขา
สิ”
“ท่านหมายถึงให้ปล่อยพวกเขาหรือ นั่นฉลาดแล้วใช่ไหม พวกเขาถูก
ส่งมาที่นี่เพื่อพยายามเข้าถึงท่านให้ท่านไว้วางใจ เพราะฉะนั้นพวกเขาอาจ
ทรยศฝ่าบาทได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสเลยนะ”
“แล้วพวกเขาก็จะคว้าน้ำเหลว ข้าไม่ไว้ใจพวกเขาหรอก ข้าจะไม่มีวัน
ไว้ใจพวกเขา” หากพูดตามความจริง เดนีลืมไปแล้วว่าการไว้ใจนั้นทำอย่างไร
“เรายั ง สามารถใช้ พ วกเขาได้ มี ค นหนึ่ ง เป็ น ผู้ ห ญิ ง เมริ ส ส่ ง นางกลั บ ไป
ในฐานะ...สิ่งแสดงความนับถือของข้า หากหัวหน้าของพวกเขาเป็นคนฉลาด
เขาจะเข้าใจ”
“ผู้หญิงคนนั้นร้ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด”
“ยิ่งดีเข้าไปใหญ่” เดนีตรึกตรองอยู่ชั่วครู่ “เราน่าจะหยั่งเสียงพวก
ทวนยาวด้วย แล้วก็พลพรรคแมว”
“เคราเลือด” เซอร์บาร์ริสตันยิ่งขมวดคิ้วหนักขึ้น “หากฝ่าบาทจะโปรด
เราไม่ต้องการให้เขามีส่วนร่วม ฝ่าบาทยังเยาว์เกินกว่าจะจำเรื่องพระราชา
เก้าสตางค์แดงได้ แต่เคราเลือดผู้นี้ถูกตัดมาจากผ้าโหดร้ายผืนเดียวกันนั้น
ไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเขา มีแต่ความกระหาย...ทั้งทอง ทั้งเกียรติยศ ทั้งเลือด”
“ท่านรู้จักคนพวกนั้นดีกว่าข้า ท่านเซอร์” หากเคราเลือดจะเป็นคนที่
ไร้เกียรติและละโมบที่สุดในหมู่นักดาบรับจ้างจริง ๆ ละก็ เขาอาจจะเอนเอียง
ได้ง่ายที่สุด แต่เธอเกลียดนักที่จะต้องคัดค้านคำปรึกษาของเซอร์บาร์ริสตัน
ในเรื่องเช่นนั้น “ทำตามที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดก็แล้วกัน แต่ไว ๆ หน่อยนะ ถ้า
ข้อตกลงสันติภาพของฮิซดาห์รเกิดพังทลายลง ข้าก็อยากจะเตรียมพร้อม
ข้าไม่ไว้ใจพวกพ่อค้าทาสเลย” ข้าไม่ไว้ใจสามีตวั เอง “พวกเขาจะหันมาเล่นงาน
เราเมื่อมีสัญญาณแรกของความอ่อนแอให้เห็น”
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“พวกยันไคก็อ่อนแอลงเช่นกัน ว่ากันว่าโรคท้องร่วงเป็นเลือดได้แพร่
ระบาดในหมูพ่ วกทอลอส และแพร่กระจายข้ามแม่นำ้ มาทีก่ องทหารหน่วยทีส่ าม
ของกิสแล้ว”
นางม้าตัวซีด เดแนริสถอนหายใจ เควธเตือนข้าแล้วว่านางม้าตัวซีด
กำลังจะมา นางบอกข้าเรื่องเจ้าชายดอร์นด้วย บุตรชายพระอาทิตย์ นาง
บอกข้าอีกมากมาย แต่ลว้ นเป็นปริศนาทัง้ สิน้ “ข้าไม่สามารถหวังพึง่ โรคระบาด
ให้ช่วยข้าจากศัตรูหรอก ปล่อยเมริสคนงามให้เป็นอิสระ ทันที”
“ตามที่ท่านบัญชา แต่ว่า...ฝ่าบาท หากข้าจะบังอาจพูด มีถนนอีก
สายหนึ่ง...”
“ถนนสายดอร์นน่ะหรือ” เดนีถอนใจ ชายชาวดอร์นสามคนอยู่ในงาน
เลี้ยง ตามที่เหมาะสมกับยศศักดิ์ของเจ้าชายเคว็นทิน แต่เรซแน็กกลับจัดการ
ให้พวกเขานั่งไกลจากสามีของนางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูท่าทางฮิซดาห์ร
ก็ไม่ได้มนี สิ ยั ขีห้ งึ แต่ไม่มชี ายใดพอใจทีช่ ายซึง่ เคยเป็นคูแ่ ข่งในการเกีย้ วพาราสี
อยู่ใกล้เจ้าสาวหมาด ๆ ของตนหรอก “เด็กหนุ่มคนนั้นดูท่าทางน่าคบหาและ
พูดจาดี แต่ว่า...”
“ตระกูลมาร์เทลเป็นตระกูลโบราณและสูงศักดิ์ ทั้งยังเป็นสหายผู้ภักดี
ต่ อ ตระกู ล ทาร์ แ กเรี ย นมานานกว่ า หนึ่ ง ศตวรรษแล้ ว ฝ่ า บาท ข้ า รู้ สึ ก เป็ น
เกียรติที่ได้รับใช้ปู่น้อยของเจ้าชายเคว็นทินในเจ็ดราชอาณาจักรของบิดาท่าน
เจ้ า ชายเลวิ น นั้ น เป็ น พี่ น้ อ งร่ ว มทั พ ที่ อ งอาจเท่ า ที่ ช ายใดจะอยากพบเจอ
เคว็นทิน มาร์เทล มีสายเลือดเดียวกัน หากฝ่าบาทจะโปรด”
“ข้ า จะโปรดหากว่ า เขาปรากฏตั ว พร้ อ มดาบห้ า หมื่ น เล่ ม ที่ เ ขาพู ด ถึ ง
แทนที่จะนำอัศวินสองคนกับแผ่นหนังจารึกมา แผ่นหนังจารึกจะช่วยป้องกัน
คนของข้าจากพวกยันไคได้หรือเล่า หากเขามาพร้อมกองเรือ...”
“ซันสเปียร์ไม่เคยมีกำลังทางทะเลนะ ฝ่าบาท”
“ใช่” เดนีรู้จักประวัติศาสตร์ของเวสเทอรอสดีพอที่จะรู้ข้อนั้น ไนมีเรีย
นำเรือหนึ่งหมื่นลำไปจอดเทียบที่ชายฝั่งทรายของดอร์น แต่เมื่อนางแต่งงาน
กับเจ้าชายชาวดอร์นของนาง นางก็เผาเรือทั้งหมดนั้นและหันหลังให้ท้องทะเล
ตลอดกาล “ดอร์นอยู่ไกลเกินไป หากจะเอาใจเจ้าชายองค์นี้ ข้าจะต้องทิ้งคน
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ของข้าทั้งหมด ท่านน่าจะส่งเขากลับบ้านไปเสีย”
“ชายชาวดอร์นขึ้นชื่อเรื่องดื้อรั้นเป็นยิ่งนัก ฝ่าบาท บรรพบุรุษของ
เจ้าชายเคว็นทินสู้รบกับบรรพบุรุษของท่านเป็นส่วนใหญ่ในเวลาสองร้อยปี
เขาจะไม่ไปโดยไม่มีท่านไปด้วย”
งัน้ เขาก็จะต้องตายทีน่ ี่ เดแนริสคิด นอกจากว่ามีอะไรในตัวเขามากกว่า
ที่ข้าเห็น “เขายังอยู่ในงานไหม”
“กำลังดื่มอยู่กับอัศวินของเขา”
“พาเขามาหาข้า ได้เวลาที่เขาจะได้พบกับลูก ๆ ของข้าแล้ว”
ความคลางแคลงแวบหนึ่งผ่านมาบนใบหน้ายาวเคร่งขรึมของบาร์ริสตัน
เซลมี “ตามที่ท่านบัญชา”
พระราชาของเธอกำลังหัวเราะอยูก่ บั เยอร์คาซ โซยุนซัก และลอร์ดยันไค
คนอื่น ๆ เดนีไม่คิดว่าเขาจะนึกถึงเธอ แต่เธอก็สั่งสาวใช้ประจำตัวให้บอก
เขาว่าเธอกำลังไปปลดทุกข์ เผื่อว่าเขาจะถามหา
เซอร์บาร์ริสตันรออยู่ที่บันไดกับเจ้าชายชาวดอร์น ใบหน้าสี่เหลี่ยมของ
มาร์ เ ทลแดงและมี เ ลื อ ดฝาด ดื่ ม เหล้ า องุ่ น มากไป ราชิ นี ส รุ ป แม้ เ ขาจะ
พยายามกลบเกลื่อนอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม นอกจากลายพระอาทิตย์ทองแดง
ทีป่ ระดับเข็มขัดแล้ว เจ้าชายชาวดอร์นก็แต่งตัวเรียบ ๆ พวกนัน้ เรียกเขาว่ากบ
เดนีจำได้ เธอเห็นได้ว่าทำไม เขาไม่ใช่ผู้ชายรูปงามเลย
เธอยิ้ม “เจ้าชายของข้า ทางลงไปข้างล่างนั้นไกลนัก ท่านแน่ใจนะว่า
อยากจะไป”
“หากฝ่าบาทจะโปรด”
“งั้นก็มาเถอะ”
ผู้ไร้มลทินคู่หนึ่งลงบันไดนำหน้าพวกเธอ ในมือถือคบไฟ ข้างหลัง
เป็นพวกสัตว์ร้ายทองเหลืองสองคน คนหนึ่งใส่หน้ากากรูปปลา อีกคนรูป
เหยี่ยว แม้แต่ที่นี่ในพีระมิดของเธอเอง ในคืนอันเป็นสุขด้วยสันติภาพและ
การเฉลิ ม ฉลองนี้ เซอร์ บ าร์ ริ ส ตั น ก็ ยั ง ยื น กรานที่ จ ะเฝ้ า อารั ก ขาเธอทุ ก หน
ทุกแห่งทีเ่ ธอไป คณะเล็ก ๆ เดินลงบันไดเป็นระยะทางยาวกันเงียบ ๆ หยุดพัก
ให้หายเหนื่อยสามครั้งระหว่างทาง “มังกรมีสามหัว” เดนีบอกเมื่อพวกเธอ
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อยู่บนบันไดช่วงสุดท้าย “การแต่งงานของข้าไม่จำเป็นจะต้องทำให้ความหวัง
ทั้งหมดของท่านจบสิ้นลงหรอกนะ ข้ารู้ว่าท่านมาที่นี่ทำไม”
“เพื่อท่าน” เคว็นทินพูดด้วยความกล้าหาญปนขัดเขิน
“ไม่ใช่” เดนีค้าน “เพื่อไฟและเลือดต่างหาก”
ช้างตัวหนึ่งร้องแปร๋นใส่พวกเธอจากคอกของมัน เสียงคำรามตอบจาก
ข้างล่างทำให้เธอหน้าแดงวาบด้วยความร้อนทีเ่ กิดขึน้ กะทันหัน เจ้าชายเคว็นทิน
เงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ “พวกมังกรรู้เวลาเธออยู่ใกล้” เซอร์บาร์ริสตันบอกเขา
ลูกทุกคนรูจ้ กั แม่ตวั เอง เดนีคดิ เมือ่ ทะเลแห้งเหือดและขุนเขาส่ายไหว
ในสายลมราวกับใบไม้... “พวกมันร้องเรียกข้า มาเถอะ” เธอจับมือเจ้าชาย
เคว็นทินและพาเขาไปที่หลุมซึ่งมังกรสองตัวของเธอถูกขังอยู่ “อยู่ข้างนอกนะ”
เดนีบอกเซอร์บาร์ริสตัน ขณะที่ผู้ไร้มลทินเปิดประตูเหล็กบานมหึมา “เจ้าชาย
เคว็ น ทิ น จะคุ้ ม ครองข้ า เอง” เธอดึ ง เจ้ า ชายชาวดอร์ น เข้ า ไปข้ า งในกั บ เธอ
ไปยืนเหนือปากหลุม
มังกรทั้งสองชูคอไปทางโน้นทางนี้ มองพวกเธอด้วยนัยน์ตาแผดเผา
วิเซเรียนได้ทำโซ่เส้นหนึ่งขาดและทำให้เส้นอื่น ๆ หลอมละลาย มันเกาะอยู่กับ
หลังคาหลุมราวกับค้างคาวสีขาวตัวใหญ่ยักษ์ กรงเล็บจิกลึกลงในอิฐที่ไหม้ไฟ
และผุร่วน เรกัลยังคงมีโซ่ล่าม มันกำลังแทะซากวัวกระทิง กระดูกบนพื้น
หลุมอยู่ลึกกว่าครั้งสุดท้ายที่เธอลงมาที่นี่ ผนังกับพื้นเป็นสีดำและเทา มีขี้เถ้า
มากกว่าอิฐ มันจะทนทานต่อไปได้ไม่นานนัก...แต่ข้างหลังมันมีแต่ดินกับหิน
มังกรสามารถขุดอุโมงค์ผ่านหินได้ไหม เหมือนมังกรไฟร์เวิร์มของวาลีเรียเก่า
น่ะ เธอหวังว่าจะไม่ได้
เจ้าชายชาวดอร์นหน้าซีดขาวราวน้ำนม “ข้า...ข้าได้ยินมาว่ามีสามตัว”
“โดรกอนออกล่าเหยื่อ” เขาไม่จำเป็นต้องได้ฟังเรื่องที่เหลือ “ตัวสีขาว
ชื่อวิเซเรียน ส่วนสีเขียวคือเรกัล ข้าตั้งชื่อมันตามชื่อพี่ชายข้า” เสียงของเธอ
สะท้อนจากผนังหินไหม้เกรียม เสียงฟังดูเล็กเหมือนเสียงของเด็กหญิง ไม่ใช่
เสียงของราชินีและผู้พิชิต และไม่ใช่น้ำเสียงปลาบปลื้มของเจ้าสาวหมาด ๆ
เรกั ล คำรามตอบ และไฟก็ ลุ ก ขึ้ น ท่ ว มหลุ ม คล้ า ยหอกสี แ ดงและ
เหลื อ งพุ่ ง ออกมา วิ เ ซเรี ย นตอบสนอง เปลวไฟของมั น เป็ น สี ท องและส้ ม
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เมื่อมันกระพือปีก เมฆหมอกอันเกิดจากเถ้าสีเทาก็ลอยเต็มอากาศ โซ่ที่ขาด
ส่งเสียงแคร้งและกึงกังอยู่รอบขามัน เคว็นทิน มาร์เทล กระโดดถอยไป
หนึ่งฟุต
ผู้หญิงที่ใจร้ายกว่านี้อาจหัวเราะเยาะเขา แต่เดนีบีบมือเขาแล้วพูดว่า
“ข้าก็กลัวพวกมันเหมือนกัน ไม่ต้องอายหรอกนะ ลูก ๆ ของข้าคลุ้มคลั่งและ
โมโหในความมืดน่ะ”
“ท่าน...ท่านตั้งใจจะขี่พวกมันเรอะ”
“ตัวใดตัวหนึ่งน่ะ เรื่องทั้งหมดที่ข้ารู้เกี่ยวกับมังกรก็เท่าที่พี่ชายเล่าให้
ฟังสมัยข้ายังเด็ก และบางส่วนที่ข้าอ่านในหนังสือ แต่ว่ากันว่าแม้แต่เอกอน
ผู้พิชิตก็ยังไม่เคยกล้าขี่เจ้าเวการ์หรือเมอแรกซิสเลย พี่สาวน้องสาวของเขา
ก็ไม่กล้าขีบ่ าเลอเรียนมังกรสยองทมิฬเหมือนกัน มังกรน่ะมีอายุยนื ยาวกว่าคน
บางตัวมีชีวิตหลายร้อยปี เจ้าบาเลอเรียนก็เลยมีคนอื่นขี่หลังจากที่เอกอน
ตาย...แต่ไม่เคยมีใครได้ขี่มังกรสองตัวเลย”
เจ้าวิเซเรียนขู่ฟ่ออีกครั้ง ควันลอยขึ้นระหว่างฟันของมัน และลึกลงไป
ในคอ พวกเธอเห็นเปลวไฟสีทองกำลังหมุนวน
“พวกมัน...พวกมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาก”
“พวกมันเป็น มังกร นี่ เคว็นทิน” เดนียืนเขย่งปลายเท้าและจูบเขา
แผ่วเบาที่แก้มข้างละที “ข้าก็เหมือนกัน”
เจ้าชายหนุ่มกลืนน้ำลาย “ข้า...ข้าก็มีสายเลือดมังกรอยู่ในตัวเหมือน
กั น นะ ฝ่ า บาท ข้ า สามารถสื บ ย้ อ นกลั บ ไปถึ ง เดแนริ ส คนแรก เจ้ า หญิ ง
ทาร์แกเรียนผู้เป็นน้องสาวของพระราชาแดรอนผู้ประเสริฐและเป็นชายาของ
เจ้าชายแห่งดอร์น เขาสร้างอุทยานวารีให้นาง”
“อุทยานวารีหรือ” เธอรู้เรื่องดอร์นหรือประวัติศาสตร์ของที่นั่นน้อย
มาก ถ้าจะให้พูดความจริงละก็
“วังโปรดของพ่อข้า ข้ายินดีที่จะพาท่านไปชมสักวัน มันเป็นหินอ่อน
สีชมพูทั้งหลัง มีสระน้ำและน้ำพุ มองออกไปเห็นทะเลด้วย”
“ฟังดูสวยดีนะ” เธอดึงตัวเขาออกห่างจากหลุม เขาไม่เหมาะกับที่นี่
เขาไม่ควรมาเลยด้วยซ้ำ “ท่านควรกลับไปที่นั่น ข้าเกรงว่าราชสำนักของข้า
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ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำหรับท่านนะ ท่านมีศัตรูมากกว่าที่ท่านรู้ ท่านทำให้
ดาอาริโอดูเป็นคนโง่ และเขาไม่ใช่คนที่จะลืมเรื่องการดูหมิ่นเช่นนั้น”
“ข้ามีอัศวินของข้า เป็นโล่ป้องกันที่สาบานตนต่อข้า”
“อัศวินสองคน แต่ดาอาริโอมีพวกอีกาพายุห้าร้อยคน และท่านควรจะ
ระวังลอร์ดสามีของข้าเช่นกัน เขาดูเป็นคนอ่อนโยนและอารมณ์ดี ข้ารู้ แต่
อย่าหลงเชื่อ มงกุฎของฮิซดาห์รนั้นมาจากมงกุฎของข้า และเขาก็มีนักรบ
ที่น่ากลัวที่สุดในโลกบางคนสวามิภักดิ์อยู่ ถ้ามีใครสักคนคิดที่จะเอาใจเขา
ด้วยการกำจัดคู่แข่งสักคน...”
“ข้าเป็นเจ้าชายแห่งดอร์นนะ ฝ่าบาท ข้าจะไม่วิ่งหนีทาสและนักดาบ
รับจ้างหรอก”
ถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นคนโง่จริง ๆ เจ้าชายกบ เดนีมองลูก ๆ ที่ดุร้าย
ของเธออย่างอ้อยอิ่งเป็นครั้งสุดท้าย เธอได้ยินเสียงมังกรทั้งสองร้องลั่นขณะที่
เธอพาเด็กหนุ่มกลับไปที่ประตู และเห็นการเล่นแสงกับผนังอิฐ การสะท้อน
ของเปลวไฟของพวกมัน ถ้าข้าหันกลับไปมอง ข้าจะหลงทาง “เซอร์บาร์รสิ ตัน
จะเรียกเก้าอี้หามคู่หนึ่งมาพาเรากลับขึ้นไปที่งานเลี้ยง แต่การไต่กลับขึ้นไป
ก็ยังอาจจะเหนื่อยอยู่ดี” ข้างหลังพวกเธอ ประตูเหล็กบานใหญ่ปิดพร้อมกับ
เสียง เคล้ง ดังกึกก้อง “เล่าเรือ่ งเดแนริสคนนีใ้ ห้ขา้ ฟังหน่อยสิ ข้ารูป้ ระวัตศิ าสตร์
อาณาจักรของพ่อข้าน้อยกว่าที่ควร ข้าโตมาโดยไม่เคยมีเมสเตอร์สักคน”
มีแต่พี่ชายคนเดียว
“ด้วยความยินดี ฝ่าบาท” เคว็นทินว่า
เลยเที่ยงคืนไปแล้วกว่าแขกชุดสุดท้ายจะกลับและเดนีได้กลับสู่ห้องพัก
เพื่อสมทบกับลอร์ดสามีและพระราชาของเธอ อย่างน้อยฮิซดาห์รก็มีความสุข
ถึงจะเมาอยู่บ้าง “ข้ารักษาสัญญาแล้ว” เขาบอกเธอ ขณะที่ไอร์รีกับจิควี
กำลั ง สวมเสื้ อ คลุ ม ให้ เ ธอกั บ เขาเพื่ อ เข้ า นอน “ท่ า นต้ อ งการสั น ติ ภ าพและ
มันเป็นของท่านแล้ว”
และท่านต้องการเลือด และอีกไม่นานเกินรอข้าจะต้องมอบมันให้ท่าน
เดนีคิด แต่ที่เธอเอ่ยออกไปก็คือ “ข้าซาบซึ้งใจนัก”
ความตื่นเต้นของวันนั้นกระพืออารมณ์ร้อนแรงของสามีเธอ ไม่ทันที่
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สาวใช้ประจำตัวจะกลับออกไปในคืนนี้ เขาก็กระชากเสื้อคลุมจากตัวเธอ และ
ผลั ก เธอหงายหลั ง ลงบนเตี ย ง เดนี ส อดแขนโอบกอดเขาและปล่ อ ยให้ เ ขา
ทำตามใจ เมาออกอย่างนั้น เธอรู้ว่าเขาจะไม่อยู่ข้างในตัวเธอนานนัก
จริ ง อย่ า งที่ คิ ด หลั ง จากนั้ น เขาก็ ซุ ก จมู ก ลงกั บ หู เ ธอแล้ ว กระซิ บ ว่ า
“ทวยเทพประสาทพรให้เรามีลูกชายกันในคืนนี้”
คำกล่าวของมีร์รี มาซ ดูร์ ดังอยู่ในหัวของเธอ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น
ทางตะวันตกและตกทางตะวันออก เมื่อทะเลเหือดแห้งและขุนเขาส่ายไหวใน
สายลมเหมือนใบไม้ เมื่อครรภ์ของท่านบีบรัดอีกครั้ง และท่านให้กำเนิดเด็ก
ทีม่ ชี วี ติ เมือ่ นัน้ เขาจะกลับมา มิใช่กอ่ นหน้านัน้ ความหมายนัน้ เข้าใจได้งา่ ยพอ
คาลโดรโกจะกลับมาจากความตายเมื่อเธอให้กำเนิดเด็กที่มีชีวิต แต่มีความลับ
บางอย่างที่เธอไม่สามารถทำใจบอกใครได้ แม้แต่กับสามี เธอจึงปล่อยให้
ฮิซดาห์ร โซโลรัก มีความหวังต่อไป
สามีผสู้ งู ศักดิข์ องเธอหลับสนิทไปในเวลาไม่นาน เดแนริสได้แต่พลิกตัว
กลับไปกลับมาอยู่ข้าง ๆ เขา เธออยากเขย่าตัวเขา ปลุกเขา ให้เขากอดเธอ
จูบเธอ ร่วมรักกับเธออีกครั้ง แต่ต่อให้เขาทำเช่นนั้น เขาก็จะหลับต่ออีก
หลังจากนั้น ปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวอยู่ในความมืด เธออยากรู้นักว่าดาอาริโอ
ทำอะไรอยู่ เขากระสับกระส่ายเช่นเดียวกันไหม เขากำลังคิดถึงเธออยูห่ รือเปล่า
แท้ จ ริ ง แล้ ว เขารั ก เธอไหม เขาเกลี ย ดเธอหรื อ ไม่ ที่ ไ ปแต่ ง งานกั บ ฮิ ซ ดาห์ ร
ข้าไม่ควรพาเขาขึ้นเตียงเลย เขาเป็นเพียงนักดาบรับจ้างคนหนึ่ง ไม่คู่ควร
จะเป็นคู่ครองของราชินี แต่กระนั้น...
ข้ารู้ข้อนั้นมาโดยตลอด แต่ข้าก็ยังทำอยู่ดี
“ราชินีของข้า” เสียงเบา ๆ เอ่ยขึ้นในความมืด
เดนีสะดุ้ง “นั่นใครน่ะ”
“มิสซันเดเอง” อาลักษณ์ชาวนาอัธขยับเข้ามาใกล้เตียง “ผู้นี้ได้ยิน
เสียงท่านร้องไห้”
“ร้องไห้หรือ ข้าไม่ได้ร้องไห้ ข้าจะร้องไห้ทำไม ข้าได้สันติภาพแล้ว
ข้ามีพระราชาของข้า ข้ามีทกุ สิง่ ที่ราชินีผู้หนึง่ จะต้องการ เจ้าฝันร้าย ก็เท่านั้น”
“หากท่านว่าอย่างนั้น ฝ่าบาท” เธอโค้งและจะออกไป
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“อยู่ก่อน” เดนีบอก “ข้าไม่อยากอยู่คนเดียว”
“พระราชาอยู่กับท่านด้วย” มิสซันเดบอก
“พระราชานอนฝันอยู่ แต่ข้านอนไม่หลับ ในวันพรุ่งข้าต้องอาบเลือด
ราคาค่างวดของสันติภาพ” เธอยิม้ อ่อน ๆ และตบเตียง “มาเถอะ มานัง่ มาคุย
กับข้าหน่อย”
“หากท่านจะโปรด” มิสซันเดนั่งลงข้างตัวเธอ “เราจะคุยเรื่องอะไรดี”
“บ้าน” เดนีว่า “นาอัธ ผีเสื้อ และพี่ชายน้องชาย เล่าถึงสิ่งที่ทำให้เจ้า
มีความสุข สิ่งที่ทำให้เจ้าหัวเราะคิกคัก ความทรงจำแสนหวานทั้งหมดของเจ้า
เตือนใจข้าว่ายังมีสิ่งดี ๆ อยู่ในโลก”
มิสซันเดทำอย่างดีที่สุด เธอยังคงพูดเจื้อยแจ้วเมื่อเดนีผล็อยหลับไป
ในที่สุด เพื่อฝันแปลกประหลาด ฝันที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างดี มีแต่ควันและไฟ
ยามเช้ามาถึงเร็วเกินไปนัก
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