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NOT| ASUPRA CRONOLOGIEI

Cântec de ghea]\ [i foc este o poveste spus\ prin ochii personajelor,
care sunt uneori la sute sau chiar la mii de kilometri dep\rtare unul de
altul. Unele capitole acoper\ zile, altele doar o or\, iar altele s-ar putea
s\ se `ntind\ pe dou\ s\pt\mâni, dou\ luni sau o jum\tate de an. Cu o
asemenea structur\, nara]iunea nu poate fi strict secven]ial\; uneori,
lucruri importante se `ntâmpl\ simultan, la o mie de leghe distan]\.

~n cazul volumului de fa]\, cititorul trebuie s\ `n]eleag\ c\ ac]iunea
din primele capitole ale Iure[ului s\biilor nu o continu\ pe cea din
ultimele capitole ale ~ncle[t\rii regilor, ci mai degrab\ se suprapune pe
aceasta. Cartea `ncepe cu o privire asupra câtorva dintre evenimentele
care s-au petrecut la Pumnul Primilor Oameni, la Riverrun, la Harren -
hal [i pe Trident, ̀ n timp ce la Debarcaderul Regelui se purta B\t\lia de
la Apa Neagr\, [i `n perioada care a urmat…

GEORGE R.R. MARTIN



Prolog

Era o zi cenu[ie, cu frig mu[c\tor, [i câinii nu voiau s\ ia urma.
C\]eaua cea mare [i neagr\ adulmecase o singur\ dat\ urmele de
urs, se d\duse `napoi [i se `ntorsese la hait\, furi[ându-se cu coada
`ntre picioare. Biciui]i de vânt, câinii st\teau `ngr\m\di]i pe malul
râului, cu un aer jalnic. Chett sim]ea [i el mu[c\tura vântului prin
straturile ve[mintelor de lân\ neagr\ [i piele fiart\. Frigul era prea
n\prasnic, pentru om [i animal deopotriv\, dar n-aveau de ales.
Gura i se crisp\ [i aproape c\-[i putea sim]i `nro[indu-se de furie
furunculele ce-i acopereau obrajii [i gâtul. Ar trebui s\ fiu la Zid, la
ad\post, purtând de grij\ afurisi]ilor de corbi [i f\când focurile pentru
b\trânul Maester Aemon. Jon Snow, bastardul, era cel care-i luase toate
astea, el cu amicul s\u, gr\sanul Sam Tarly. Din pricina lor se afla
aici, stând s\-i `nghe]e boa[ele `n inima p\durii bântuite, cu o hait\
de câini.

– {apte draci! Smuci zdrav\n de lese, asmu]ind câinii. Urma, neno -
roci]ilor. Aia e o urm\ de urs! Vre]i niscaiva carne ori ba? Scotoci]i!
~ns\ câinii nu f\cur\ decât s\ se strâng\ [i mai mult unul `n altul,
scheunând. Chett pocni din biciul s\u scurt deasupra capetelor lor, iar
c\]eaua neagr\ `l mârâi. Carnea de câine poate fi la fel de gustoas\ ca
ursul, o amenin]\ el, cu r\suflarea `nghe]ându-i la fiecare cuvânt.



Lark Sisterman st\tea cu bra]ele `ncruci[ate la piept [i palmele
vârâte la subsuori. Purta m\nu[i negre de lân\, dar se plângea mereu
c\ `i `nghea]\ degetele.

– E prea al dracului de frig ca s\ vânezi, zise el. S\-l ia naiba de urs,
nu merit\ s\ `nghe]\m pentru el.

– Nu ne putem `ntoarce cu mâna goal\, Lark, morm\i Micul Paul
prin barba castanie ce `i acoperea aproape toat\ fa]a. Lordului Coman -
dant nu i-ar pl\cea una ca asta.

Sub nasul turtit al b\rbatului voinic era o pojghi]\ de ghea]\, acolo
unde ̀ i ̀ nghe]aser\ mucii. O mân\ uria[\, ̀ nm\nu[at\ `n blan\ groas\,
se strângea cu putere `n jurul mânerului unei suli]e.

– La naiba cu B\trânul Urs, zise Sisterman, un b\rbat sub]ire, cu
tr\s\turi ascu]ite [i ochi f\r\ astâmp\r. Mormont va fi mort `nainte
de primii zori, ai uitat? Cui `i pas\ ce-i place lui?

Micul Paul clipi din ochii s\i `ngu[ti [i negri. Poate c\, `ntr-adev\r,
uitase, gândi Chett. Era destul de n\t\r\u ca s\ uite aproape orice.

– De ce trebuie s\-l omorâm pe B\trânul Urs? De ce s\ nu fugim
pur [i simplu [i s\-l l\s\m `n pace?

– Crezi c\ el ne va l\sa pe noi `n pace? f\cu Lark. Ne va urm\ri
pân\-n pânzele albe. Vrei s\ fii urm\rit, tolomacule?

– Nu, r\spunse Micul Paul. Nu vreau. Nu.
– Vas\zic\, ai s\-l omori? `ntreb\ Lark.
– Da. B\rbatul vânjos `nfipse cap\tul suli]ei `n malul `nghe]at al

râului Am s\-l omor. Nu trebuie s\ ne urm\reasc\.
Sisterman `[i scoase mâinile de la subsuori [i se ̀ ntoarse c\tre Chett:
– Trebuie s\-i omorâm pe to]i ofi]erii, zic eu.
Chett era s\tul pân\ peste cap s\ aud\ aceea[i poveste.
– Am mai discutat asta. B\trânul Urs moare, la fel ca Blane din

Turnul Umbrei. La fel [i Grubbs [i Aethan, ghinionul lor c\ s-au
nimerit s\ fie de straj\, Dywen [i Bannen, pentru c\ ne-ar putea
urm\ri, iar Ser Piggy pentru corbi. Atâta tot. ~i omorâm f\r\ zarv\, `n
somn. Un singur ]ip\t [i suntem hran\ pentru viermi, pân\ la unul.
Buboaiele `i erau ro[ii de furie. Tu f\-]i numai buc\]ica ta [i vezi ca
verii t\i s\ [i-o fac\ pe a lor. {i, Paul, `ncearc\ s\ nu ui]i, e a treia gard\,
nu a doua.
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– A treia gard\, repet\ voinicul, prin barb\ [i prin mucii `nghe]a]i.
Eu [i cu Tiptil. ~mi amintesc, Chett.

Avea s\ fie lun\ neagr\ `n noaptea aceea, iar g\rzile le potriviser\
`n a[a fel `ncât s\ aib\ de straj\ câte opt de-ai lor, cu `nc\ doi de paz\
la cai. Nici c\ se putea mai bine. ~n plus, de acum era de a[teptat s\ se
trezeasc\ `n orice clip\ cu s\lbaticii peste ei. Chett avea de gând s\ fie
cât mai departe `nainte s\ se `ntâmple asta. Avea de gând s\ tr\iasc\.

Trei sute de fra]i jura]i ai Rondului de Noapte porniser\ c\tre nord,
dou\ sute de la Castelul Negru [i al]i o sut\ de la Turnul Umbrei. Era
cea mai mare expedi]ie de care se pomenise, aproape o treime din
for]ele Rondului. Voiau s\-i g\seasc\ pe Ben Stark, pe Ser Waymar
Royce [i pe ceilal]i cerceta[i care fuseser\ da]i disp\ru]i, [i s\ descopere
de ce `[i p\r\seau s\lbaticii satele. Ei bine, nu erau mai aproape de
Stark [i de Royce decât atunci când porniser\ de la Zid, `ns\ aflaser\
unde au plecat to]i s\lbaticii – sus, `n pustietatea culmilor `nghe]ate
ale Col]ilor de Ghea]\. Puteau s\ zac\ acolo, sus, pân\ la sfâr[itul
lumii, f\r\ ca Chett s\ se sinchiseasc\.

Dar nu. Ei coborau. ~n josul Apei Laptelui.
Chett `[i ridic\ privirea. Râul se `ntindea `n fa]a lui. Malurile sale

stâncoase erau m\rginite de ghea]\, iar apele l\ptoase, alburii, se rev\r -
sau necontenit din Col]ii de Ghea]\. Iar acum, Mance Rayder [i
s\lbaticii lui se rev\rsau [i ei, ca apa. Thoren Smallwood se `ntorsese
valvârtej, cu trei zile `n urm\. ~n timp ce el `i spunea B\trânului
Urs ce au v\zut iscoadele sale, omul lui, Kedge Albea]\, le povestise
celorlal]i.

– ~nc\ sunt sus, destul de departe, pe colinele de la poalele muntelui,
dar se apropie, le-a spus Kedge, `nc\lzindu-[i mâinile deasupra focului.
Harma, zis\ Cap-de-Câine, e `n frunte, c\]eaua nenorocit\. Goady s-a
furi[at `n tab\ra ei [i a v\zut-o limpede, lâng\ foc. N\t\r\ul \la de
Tumberjon a vrut s-o r\pun\ cu o s\geat\, dar Smallwood a avut mai
mult\ minte.

Chett a scuipat, `ntrebându-l:
– Câ]i erau, ]i-ai putut da seama?
– O droaie. Dou\zeci, treizeci de mii, n-am stat s\-i num\r\m.

Harma avea `n avangard\ cinci sute, to]i c\lare.
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B\rba]ii din jurul focului au schimbat priviri nelini[tite. Era lucru
rar s\ g\se[ti fie [i o duzin\ de s\lbatici c\lare, dar\mite cinci sute…

– Smallwood ne-a trimis, pe Bannen [i pe mine, s\ d\m ocol avan -
g\rzii, de departe, ca s\ arunc\m o privire asupra `ntregii o[tiri, a conti -
nuat Kedge. Nu li se vedea cap\tul. ~nainteaz\ `ncet, ca un râu `nghe]at,
[ase, [apte kilometri pe zi, dar nici nu mi s-a p\rut c\ ar avea de gând s\
se `ntoarc\ `n satele lor. Mai mult de jum\tate erau femei [i copii, [i-[i
mânau animalele `n fa]a lor: capre, oi, chiar [i bouri `nh\ma]i la s\nii.
Erau `nc\rca]i cu balo]i de bl\nuri, h\lci de carne, cu[ti cu pui, putini de
unt [i ro]i de tors, tot ce au agonisit. Catârii [i caii erau atât de `mpov\ -
ra]i, `ncât aveai impresia c\ o s\ li se rup\ spatele. La fel [i femeile.

– {i mergeau pe cursul Apei Laptelui? a `ntrebat Lark Sisterman.
– A[a am spus, nu?
Apa Laptelui avea s\-i duc\ pe lâng\ Pumnul Primilor Oameni,

fortul str\vechi unde `[i a[ezase tab\ra Rondul de Noapte. Orice om
cu un dram de judecat\ `[i putea da seama c\ era momentul s\-[i ia
t\lp\[i]a [i s\ se retrag\ la Zid. B\trânul Urs ̀ nt\rise Pumnul cu ]epu[e,
gropi [i capcane, dar `n calea unei asemenea o[tiri toate acestea erau
zadarnice. Dac\ r\mâneau aici, aveau s\ fie cotropi]i [i nimici]i.

Iar Thoren Smallwood voia s\ atace. Donnel Hill cel Dulce era
scutierul lui Ser Mallador Locke [i, cu o noapte `nainte, `l v\zuse pe
Smallwood venind la cortul acestuia. Ser Mallador era de aceea[i p\rere
cu Ser Ottyn Wythers, cerând insistent retragerea la Zid, dar Smallwood
voia s\-l conving\ s\ se r\zgândeasc\.

– Acest Rege-de-Dincolo-de-Zid nu ne va c\uta niciodat\ atât de
departe la nord, l-ar fi auzit Donnel zicând. Iar m\rea]a lui oaste nu e
decât o gloat\ [leamp\t\, plin\ de guri netrebnice, care n-au habar de
unde s\ apuce sabia. La prima lovitur\ o s\ le piar\ tot cheful de lupt\
[i o s\ se `ntoarc\ urlând la colibele lor, unde o s\ r\mân\ `nc\ cincizeci
de ani.

Trei sute contra treizeci de mii. Chett numea asta curat\ nebunie, [i
`nc\ [i mai nebunesc era faptul c\ Ser Mallador fusese convins, iar cei
doi `mpreun\ erau pe cale s\-l l\mureasc\ [i pe B\trânul Urs.

– Dac\ mai a[tept\m mult, putem s\ pierdem [ansa asta [i s\ nu ne
mai `ntâlnim cu ea, spunea Smallwood oricui st\tea s\-l asculte.

16 g e o r g e  r. r.  m a rt i n



La aceasta, Ser Ottyn Wythers i-a r\spuns:
– Noi suntem scutul care ap\r\ regatele oamenilor. Nu te apuci

s\-]i arunci scutul f\r\ nicio pricin\.
~ns\ Thoren Smallwood i-a dat replica:
– Eu lupt cu sabia. Cea mai sigur\ ap\rare a unui b\rbat este s\ dea o

lovitur\ iute, care ucide inamicul, nu s\ se piteasc\ `n spatele unui scut.
~ns\ nici Smallwood, nici Wythers nu aveau comanda. Cel care

o avea era Lordul Mormont, iar el `[i a[tepta celelalte iscoade: Jarman
Buckwell [i cei care urcaser\ Scara Uria[ului, Qhorin Halfhand [i Jon
Snow, care plecaser\ s\ cerceteze Trec\toarea }ip\tului. Dar Buckwell
[i Halfhand ̀ ntârziau. Mor]i, cel mai probabil. Chett [i-l ̀ nchipui pe Jon
Snow z\când, vân\t [i `nghe]at, pe un vârf de munte, cu suli]a vreunui
s\lbatic `nfipt\ `n fundul lui de bastard. Gândul `l f\cu s\ zâmbeasc\.
Sper c\ i-au ucis [i lupul afurisit.

– Nu e niciun urs pe aici, hot\r` Chett pe nea[teptate. Doar o urm\
veche, atâta tot. ~napoi la Pumn!

Câinii aproape `l doborâr\ de pe picioare, la fel de ner\bd\tori ca el
s\ se `ntoarc\. Poate credeau c\ vor primi de mâncare. Chett nu-[i putu
st\pâni un hohot de râs. Erau deja trei zile de când nu-i mai hr\nise, ca
s\-i ̀ nfometeze [i s\-i ̀ nr\iasc\. La noapte, ̀ nainte de a se face nev\zut ̀ n
bezn\, le va da drumul printre cai, dup\ ce Donnel Hill cel Dulce [i Karl
Picior-Strâmb le vor t\ia pripoanele. Se vor pomeni cu câini care mârâie
[i cai cuprin[i de panic\ prin tot Pumnul, alergând printre focuri, s\rind
peste zidul de ap\rare, doborând corturile. ~n toat\ h\rm\laia, puteau s\
treac\ ore bune pân\ s\-[i dea cineva seama c\ lipsesc paisprezece fra]i.

Lark ar fi vrut s\ aduc\ de dou\ ori pe atâ]ia, dar la ce te puteai
a[tepta de la un mocofan ca Sisterman? ~ncearc\ numai s\ [opte[ti un
cuvânt `n urechea cui nu trebuie [i, cât ai clipi, o s\ te pomene[ti mai
scurt cu un cap. Nu, paisprezece erau tocmai bine, destui cât s\ fac\
exact ceea ce trebuia f\cut, dar nu atât de mul]i ca s\ nu poat\ p\stra
un secret. Pe majoritatea `i recrutase chiar Chett. Micul Paul era unul
dintre oamenii lui, cel mai vânjos b\rbat de la Zid, chiar dac\ se mi[ca
mai ̀ ncet ca un melc mort. Odat\, i-a rupt unui s\lbatic spatele, dintr-o
`mbr\]i[are. Cu ei mai erau [i Jungher, poreclit dup\ numele armei
sale preferate, [i omule]ul zis Tiptil, care siluise `n tinere]e o sut\ de
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femei [i c\ruia `i pl\cea s\ se laude cum c\ niciuna nu l-a v\zut sau nu
l-a auzit m\car, pân\ nu s-a pomenit cu el `ntre picioare.

Planul `l ticluise Chett. El era cel iste], `i fusese slujitor lui Maester
Aemon vreme de patru ani buni, pân\ când l-a `nl\turat bastardul Jon
Snow, ca slujba s\-i poat\ fi ̀ ncredin]at\ porcului \luia gr\san de pri eten
al lui. ~n noaptea asta, când `l va ucide pe Sam Tarly, avea de gând s\-i
[opteasc\: Transmite-i Lordului Snow salutul meu c\lduros, direct `n
ureche, `nainte de a-i spinteca beregata, l\sând sângele lui Ser Piggy s\
]â[neasc\ `n bulboane prin straturile de seu. Chett cuno[tea corbii, a[a
c\ nu era de a[teptat s\-i fac\ necazuri, nu mai multe decât Tarly. O
singur\ atingere de cu]it [i la[ul \la o s\-[i ude pantalonii [i o s\ `nceap\
s\ se smiorc\ie, cerând `ndurare. N-are decât s\ cer[easc\, n-o s\-i fie de
niciun folos. Dup\ ce-i va despica beregata, va deschide coliviile [i va
hâ[âi p\s\rile, ca niciun mesaj s\ nu ajung\ la Zid. Tiptil [i Micul Paul
`l vor ucide pe B\trânul Urs, Jungher se va ocupa de Blane, iar Lark cu
verii lui `i vor reduce la t\cere pe Bannen [i pe b\trânul Dywen, ca s\-i
`mpiedice s\ le ia urma. Ascundeau mâncare de vreo dou\ s\pt\mâni,
iar Donnel cel Dulce [i Karl Picior-Strâmb vor fi preg\tit caii. Cu
Mormont mort, comanda va trece la Ser Ottyn Wythers, un b\trân
vl\guit, cu puterile [ubrezite. Va da fuga la Zid ̀ nainte de apusul soarelui
[i nici nu va risca s\-[i piard\ din oameni, trimi]ându-i dup\ noi.

Câinii `l tr\geau dup\ ei, `n timp ce-[i croiau drum printre copaci.
Chett putea z\ri Pumnul ]â[nind spre cer, prin frunzi[ul p\durii. Era o
zi atât de ̀ ntunecoas\, ̀ ncât B\trânul Urs ceruse s\ se aprind\ tor]ele, un
cerc imens care ardea de jur `mprejurul zidului de ap\rare ce `ncununa
piscul abrupt, stâncos, al muntelui. Cei trei trecur\ cu greu albia unui
pârâu. Apa era t\ioas\, iar la suprafa]\ pluteau, risipite, buc\]i de ghea]\.

– Eu am s\ m\ `ndrept spre coast\, m\rturisi Lark Sisterman.
~mpreun\ cu verii mei. Ne vom construi o barc\ [i ne vom `ntoarce
acas\, la Surori.

Iar acas\ v\ vor [ti de dezertori [i v\ vor reteza capetele n\tânge, gândi
Chett. Odat\ spuse jur\mintele, nu aveai cum s\ p\r\se[ti Rondul de
Noapte. Oriunde `n Cele {apte Regate, te prindeau [i te omorau.

Cât despre Ollo Ciungul, el voia s\ se `ntoarc\ la Tyrosh unde,
sus]inea el, oamenii nu-[i pierdeau mâinile pentru ni]el furti[ag cinstit,
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nici nu erau trimi[i s\ `nghe]e de vii, doar fiindc\ au fost prin[i ̀ n pat cu
nevasta vreunui cavaler. Chett cump\nise ideea de a merge cu el, ̀ ns\ nu
vorbea limba lor moale [i pi]ig\iat\. {i ce putea s\ fac\ el la Tyrosh?
Nu cuno[tea niciun me[te[ug, fiind crescut ̀ n Mla[tinile Cotoroan]ei.
Tat\l s\u `[i petrecuse toat\ via]a scormonind `n p\mânturile altora [i
adunând lipitori. Se dezbr\ca gol-golu], doar cu o bucat\ de piele groas\
pe el, [i se cufunda `n apele `ntunecoase. Când ie[ea, era plin din cap
pân\-n picioare. Uneori, `l punea pe Chett s\-l ajute s\-[i scoat\ lipito -
rile. Odat\, una i s-a lipit de palm\, iar el a strivit-o cu repulsie de perete.
Tat\l s\u i-a dat o mam\ de b\taie pentru asta. Maesterii cump\rau
lipitorile cu duzina.

Lark putea s\ se duc\ acas\ dac\ poftea, la fel [i blestema]ii de tyroshi,
dar nu Chett. Dac\ nu avea s\ mai revad\ niciodat\ Mla[tinile Coto -
roan]ei, chiar [i a[a va fi prea curând. Lui, unul, `i pl\cuse Fort\ rea]a lui
Craster. Omul tr\ia acolo pe picior mare, ca un lord, de ce n-ar face [i el
la fel? Asta chiar ar fi bun\! Chett, fiul culeg\torului de lipitori, lord cu
cetate! Blazonul lui ar putea fi o duzin\ de lipitori, pe un fundal roz. Dar
de ce s\ se opreasc\ doar la lord? Poate ar trebui s\ devin\ rege! Mance
Rayder a ̀ nceput prin a fi cioar\. A[ putea s\ fiu rege, ̀ ntocmai ca el, [i s\-mi
g\sesc niscaiva neveste. Craster avea nou\sprezece, f\r\ a le pune la soco -
teal\ [i pe cele tinere, fiicele pe care nu ajunsese `nc\ s\ [i le vâre `n a[ -
ternut. Jum\tate dintre neveste erau la fel de b\trâne [i de urâte ca el, dar
asta nu avea nicio importan]\. Pe cele b\trâne, Chett le-ar putea pune la
munc\, s\-i fac\ mâncare [i cur\]enie, s\ scoat\ morcovi [i s\ dea l\turi
la porci, `n vreme ce nevestele tinere i-ar `nc\lzi patul [i i-ar na[te copii.
Craster nu s-ar `mpotrivi, dup\ ce Micul Paul l-ar strânge la piept.

Singurele femei pe care le cunoscuse Chett erau târfele pe care le
pl\tise `n Ora[ul Cârti]ei. Pe când era mai tân\r, fetele din sat aruncau
o singur\ privire la fa]a lui plin\ de buboaie [i furuncule [i ̀ [i ̀ ntorceau
privirea, scârbite. Cel mai r\u fusese cu Bessa, dezm\]ata aia. ~[i desf\cea
picioarele pentru fiecare b\iat din Mla[tinile Cotoroan]ei, a[a c\ Chett
se gândise: de ce nu [i pentru el? A mers pân\ acolo `ncât, auzind c\-i
plac, [i-a petrecut o diminea]\ `ntreag\ culegându-i flori de câmp, dar
Bessa i-a râs `n nas [i i-a spus c\ mai bine s-ar târâi `ntr-un pat cu lipito -
rile tat\lui s\u decât cu el. S-a oprit din râs când i-a vârât cu]itul `n
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burt\. A fost pl\cut – uimirea aceea de pe chipul ei – a[a c\ a scos cu]itul
[i l-a `nfipt din nou. Când l-au prins, aproape de Cele {apte Pâraie,
b\trânul Lord Walder Frey nici m\car nu s-a sinchisit s\ vin\ `n
persoan\ s\-l judece. L-a trimis pe unul dintre bastarzii s\i, pe acel
Walder Rivers, iar când s-a dezmeticit, Chett se `ndrepta c\tre Zid, cu
diavolul \la puturos de Yoren. Ca plat\ pentru singurul lui moment de
pl\cere, i-au luat `ntreaga via]\.

Dar acum avea de gând s\-[i ia via]a `napoi, `mpreun\ cu so]iile lui
Craster. Bo[orogul \la s\lbatic are dreptate. Dac\ vrei o femeie de nevast\,
o iei, [i asta f\r\ s\-i dai flori, c\ poate a[a nu-]i observ\ afurisitele de
buboaie. Lui Chett nu-i trecea prin cap s\ repete acea gre[eal\.

O s\ reu[easc\, `[i promise a suta oar\. Atât timp cât sc\p\m basma
curat\. Ser Ottyn o va lua spre sud, spre Turnul Umbrei, drumul cel
mai scurt c\tre Zid. Nu-[i va bate capul cu noi, nu Wythers. Nu-[i va dori
decât s\ ajung\ teferi ̀ napoi. Cât despre Thoren Smallwood, dorin]a lui
ar fi s\ continue cu atacul, dar Ser Ottyn era mult prea prudent, [i el
avea `ntâietate. Oricum, nu va avea importan]\. Dup\ ce plec\m,
Smallwood poate s\ atace pe cine vrea. Ce ne pas\ nou\? Dac\ niciunul
dintre ei nu se mai `ntoarce la Zid, nimeni nu va mai veni vreodat\ s\ ne
caute, vor crede c\ am murit ̀ mpreun\ cu ceilal]i. Gândul acesta ̀ i trecea
prin minte pentru prima dat\ [i, vreme de o clip\, `l ispiti. ~ns\ atunci
ar trebui s\-i omoare [i pe Ser Ottyn [i pe Ser Mallador Locke, ca
Smallwood s\ ajung\ la comand\, [i erau amândoi bine p\zi]i, zi [i
noapte… Nu, riscul era prea mare.

– Chett, zise Micul Paul `n timp ce `naintau cu greu de-a lungul
unei poteci stâncoase, printre sequoia [i pini. Cum facem cu pas\rea?

– Care afurisit\ de pas\re? Ultimul lucru de care avea nevoie acum
era un n\t\r\u care s\ tr\nc\neasc\ despre o pas\re.

– Corbul B\trânului Urs, r\spunse Micul Paul. Dac\ `l omorâm,
cine o s\-i hr\neasc\ pas\rea?

– Pe cine naiba intereseaz\? Omoar\ [i pas\rea, dac\ vrei.
– Nu vreau s\ m\ ating de nicio pas\re, f\cu voinicul. Numai c\

aia e o pas\re vorbitoare. Dac\ poveste[te ce am f\cut?
Lark Sisterman izbucni `n râs.
– Paul cel Mic, iste] [i voinic, `l lu\ el `n r\sp\r.
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– Tac\-]i gura, f\cu Micul Paul, amenin]\tor.
– Paul, spuse Chett `nainte ca namila de om s\ se `nfurie prea tare,

când `l vor g\si pe b\trân z\când `ntr-o balt\ de sânge, cu gâtul t\iat,
nu va fi nevoie de nicio pas\re s\ le spun\ c\ l-a omorât cineva.

Micul Paul rumeg\ ideea o clip\.
– Asta a[a e, se `nvoi el. Atunci, pot s\ p\strez eu pas\rea? ~mi place

corbul \la.
– Al t\u s\ fie, zise Chett, doar ca s\-l fac\ s\ tac\.
– Putem oricând s\-l mânc\m, dac\ ne e foame, suger\ Lark.
Micul Paul se `ntunec\ din nou.
– ~ncearc\ numai s\-mi m\nânci pas\rea, Lark. ~ncearc\ numai!
Chett auzea zvon de voci printre copaci.
– T\ce]i naibii din gur\, amândoi. Aproape am ajuns la Pumn.
Ie[ir\ aproape de versantul vestic al dealului [i `l ocolir\, c\tre sud,

unde panta era mai domoal\. La marginea p\durii, o duzin\ de b\rba]i
se antrenau cu arcul. Scrijeliser\ contururi pe trunchiurile copacilor [i
tr\geau cu s\ge]ile `n ele.

– Privi]i, zise Lark. Un porc cu un arc.
F\r\ doar [i poate, cel mai apropiat arca[ era `nsu[i Ser Piggy,

gr\sanul care `i furase locul de pe lâng\ Maester Aemon. Numai la
vederea lui Samwell Tarly, Chett fu cuprins de mânie. Pe vremea când
era slujitorul lui Maester Aemon, Chett dusese cea mai bun\ via]\ pe
care o cunoscuse vreodat\. B\trânul orb nu era preten]ios, iar Clydas
se ocupa, oricum, de aproape toate nevoile sale. Sarcinile lui Chett
erau u[oare: s\ cure]e ad\postul corbilor, câteva focuri de f\cut, de
adus uneori mâncarea… [i Aemon nu l-a lovit nici m\car o singur\
dat\. Crede c\ poate s\ dea buzna pur [i simplu [i s\ m\ `nghionteasc\
afar\, numai pentru c\ e de obâr[ie nobil\ [i [tie s\ citeasc\. Poate c-o s\-l
rog s\-mi citeasc\ pumnalul, `nainte s\-i spintec beregata cu el.

– Voi vede]i-v\ de drum, le spuse celorlal]i. Eu vreau s\ m\ uit.
Câinii se smuceau, ner\bd\tori s\ mearg\ dup\ ceilal]i, spre mâncarea

despre care credeau c\-i a[teapt\ sus. Chett lovi c\]eaua cu vârful cizmei
[i asta `l mai potoli pu]in.

Printre copaci, privi cum gr\sanul se opintea cu un arc cât el
de mare, cu fa]a-i ro[ie, ca o lun\ plin\, crispat\ de concentrare.
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Trei s\ge]i st\teau `nfipte ̀ n p\mânt ̀ n fa]a lui. Tarly potrivi o s\geat\
[i ̀ ntinse arcul. ~l ]inu ̀ ntins mai mult\ vreme, ̀ ncercând s\ ocheasc\, [i
trase. S\geata disp\ru `n desi[. Chett râse zgomotos, un sfor\it de dulce
dezgust.

– Pe aia n-o s-o g\sim niciodat\, [i eu voi fi `nvinuit, anun]\ Edd
Tollett, scutierul posomorât, cu p\rul alb, c\ruia to]i ̀ i spuneau Edd cel
Trist. Nu lipse[te niciodat\ nimic f\r\ s\ fiu eu luat la ochi, de când
mi-am pierdut calul. De parc\ ar fi putut face cineva ceva. Era alb [i
ningea, la ce se a[teptau?

– L-a luat vântul pe \la, zise Grenn, un alt prieten al Lordului
Snow. ~ncearc\ s\ ]ii arcul drept, Sam.

– E greu, se plânse gr\sanul, dar trase o a doua s\geat\. Aceasta
zbur\ sus, `naintând printre crengi, la trei metri deasupra ]intei.

– Cred c\ ai doborât o frunz\ din copacul \la, zise Edd cel Trist.
Toamna vine destul de repede, nu e nevoie s-o ajut\m. Oft\. {i [tim cu
to]ii ce urmeaz\ dup\ toamn\. O, zei, dar mi-e frig. Trage ultima s\geat\,
Samwell, am impresia c\-mi `nghea]\ limba pân\-n fundul gurii.

Ser Piggy cobor` arcul [i Chett avu impresia c\ va `ncepe s\ urle.
– E prea greu.
– Potrive[ti, `ntinzi [i tragi, zise Grenn. Haide.
Supus, gr\sanul smulse ultima s\geat\ din p\mânt, o potrivi `n

arcul s\u lung [i trase. F\cu totul repede, f\r\ s\-[i mijeasc\, chinuit,
ochii de-a lungul s\ge]ii, a[a cum f\cuse `nainte. S\geata lovi conturul
de c\rbune `n partea de jos a pieptului [i r\mase acolo, vibrând.

– L-am nimerit. Ser Piggy p\rea [ocat. Grenn, ai v\zut? Edd, uite,
l-am nimerit!

– I-ai vârât-o `ntre coaste, a[ zice, f\cu Grenn.
– L-am omorât? vru s\ [tie gr\sanul.
Tollett ridic\ din umeri.
– I-ar fi putut `n]epa un pl\mân, dac\ ar fi avut. Copacii nu au, `n

general. Lu\ arcul din mâna lui Sam. Totu[i, am v\zut [i lovituri mai
proaste. Da, [i câteva `mi apar]in.

Ser Piggy str\lucea. Privindu-l, aveai impresia c\ f\cuse `ntr-adev\r
ceva. Dar când `l v\zu pe Chett cu câinii, zâmbetul i se strâmb\ [i i se
stinse, cu un scheunat.
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– Ai lovit un copac, zise Chett. S\ vedem cum ]inte[ti când vine
vorba de fl\c\ii lui Mance Rayder. Ei n-o s\ stea nemi[ca]i, cu bra]ele
desf\cute [i frunzele fo[nind, o, nu. Vor veni drept spre tine, urlându-]i
`n fa]\, [i pun r\m\[ag c\ o s\-]i uzi n\dragii \ia. Unul dintre ei `[i va
`mplânta securea direct `ntre ochi[orii t\i de porc. Ultimul lucru pe
care ai s\-l auzi va fi cum trosne[te când `]i mu[c\ din craniu.

Gr\sanul tremura. Edd cel Trist `i puse o mân\ pe um\r.
– Frate, spuse el solemn, doar fiindc\ a[a ]i s-a `ntâmplat ]ie nu

`nseamn\ c\ Samwell va suferi la fel.
– Despre ce vorbe[ti acolo, Tollett?
– Despre securea care ]i-a cr\pat capul. E adev\rat c\ jum\tate din

minte ]i s-a scurs pe jos [i ]i-au mâncat-o câinii?
Grenn, marele mocofan, izbucni `n râs [i pân\ [i Samwell Tarly

reu[i s\ schi]eze un zâmbet. Chett lovi cu piciorul câinele cel mai
apropiat, smuci lesele [i `ncepu s\ urce dealul. Rânje[te cât vrei, Ser
Piggy. Vedem noi cine râde la noapte. ~[i dorea doar s\ aib\ timp s\-l
omoare [i pe Tollett. Un n\t\r\u posac, cu moac\ de cal, asta e.

Urcu[ul era abrupt, chiar [i pe aceast\ parte a Pumnului, care avea
panta cea mai domoal\. La jum\tatea drumului, câinii ̀ ncepur\ s\ latre
[i s\-l smuceasc\, `nchipuindu-[i c\ `n curând vor primi de mâncare. ~n
schimb, Chett `i f\cu s\-i simt\ gustul cizmei, iar câinelui mare [i urât,
care s-a repezit la el, `i rezerv\ o lovitur\ zdrav\n\ de bici. Odat\ câinii
lega]i, se duse s\ raporteze.

– Urmele erau acolo, a[a cum a zis Uria[ul, dar câinii n-au vrut s\
se ia dup\ ele, `i spuse el lui Mormont, `n fa]a cortului s\u mare [i
negru. Fiind atât de aproape de râu, s-ar putea s\ avem de-a face cu
urme vechi.

– P\cat. Lordul Mormont avea un cap mare [i ple[uv, barba deas\
[i zburlit\, iar glasul `i p\rea la fel de obosit ca `nf\]i[area. Poate c\
ne-ar fi prins bine tuturor o buc\]ic\ de carne proasp\t\.

Corbul de pe um\rul lui cl\tin\ din cap [i repet\: Carne. Carne. Carne.
Am putea s\ g\tim blestema]ii \ia de câini, gândi Chett, dar nu mai

scoase nicio vorb\ pân\ când B\trânul Urs `i spuse c\ poate s\ plece. {i
asta e ultima oar\ când trebuie s\-mi aplec capul `n fa]a lui, `[i zise cu
satisfac]ie. I se p\rea c\ se f\cea [i mai frig, ceea ce ar fi jurat c\ era
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imposibil. Câinii se strânser\ n\p\stui]i unul `n altul, `n mocirla
`nghe]at\, iar Chett fu aproape ispitit s\ se cuib\reasc\ printre ei. ~n
schimb, `[i `nf\[ur\ un [al negru de lân\ peste jum\tatea de jos a fe]ei,
l\sând o deschiz\tur\ `n dreptul gurii, ca s\ poat\ respira. Descoperi c\
`i e mai cald dac\ se mi[c\, a[a c\ `ncepu s\ dea ̀ ncet ocol taberei, cu un
teanc de frunze acri[oare `n mân\, oprindu-se, când [i când, s\ le mes -
tece `mpreun\ cu fra]ii `n negru [i ascultând ce aveau de po vestit.
Niciunul dintre cei din garda de zi nu avea de-a face cu planul s\u, dar,
chiar [i a[a, socotise c\ era bine s\-[i fac\ o p\rere despre ce gândeau.

~n principal, gândeau c\ era al naibii de frig.
Vântul se stârnea tot mai puternic, pe m\sur\ ce umbrele se

alungeau. Trecând printre pietrele zidului de ap\rare, scotea un sunet
sub]ire, ascu]it.

– Ur\sc sunetul \sta, zise Uria[ul cel mic. Parc-ar fi un ]ânc `n
tufi[uri, scâncind dup\ lapte.

Când ̀ [i termin\ turul [i se ̀ ntoarse la câini, ̀ l g\si pe Lark a[teptându-l.
– Ofi]erii sunt iar\[i `n cortul B\trânului Urs [i discut\ aprins.
– Asta fac ei, zise Chett. Sunt de vi]\ nobil\, to]i `n afar\ de Blane,

[i se `mbat\ cu vorbe `n loc de vin.
Lark se trase discret mai aproape.
– Cap-sec ̀ i tot d\ `nainte cu pas\rea, ̀ l preveni el, aruncând o privire

de jur `mprejur, ca s\ se asigure c\ nu era nimeni prin preajm\. Acum
`ntreab\ dac\ am adus vreo s\mân]\ pentru vietatea aia blestemat\.

– E corb, r\spunse Chett. M\nânc\ hoituri.
Lark rânji:
– Poate pe al lui, cine [tie?
Sau al t\u. Chett era de p\rere c\ aveau nevoie de namila de om

mai mult decât de Lark.
– Nu te mai fr\mânta cu Micul Paul. Tu-]i faci treaba ta, el pe-a lui.
Amurgul se strecura printre copaci când Chett sc\p\ de Sisterman [i

se a[ez\ s\-[i ascut\ sabia. Era o munc\ a naibii de grea, cu m\nu[ile pe
mâini, dar nu avea de gând s\ [i le scoat\. Pe frigul \sta, orice nes\buit
care atingea o]elul cu mâna goal\ se alegea f\r\ o bucat\ de piele.

Când soarele cobor` la asfin]it, câinii `ncepur\ s\ scânceasc\. Le
d\du ap\ [i `njur\turi.
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– ~nc\ o jum\tate de noapte [i v\ pute]i c\uta singuri osp\]ul.
Se sim]ea deja miros de mâncare.
Dywen perora lâng\ foc, când Chett `[i primea de la Hake,

buc\tarul, col]ul de pâine tare [i un castron cu sup\ de fasole cu sl\nin\.
– P\durea e prea lini[tit\, spunea b\trânul p\durar. Nicio broasc\

lâng\ râu, nicio bufni]\ `n `ntuneric. Nu mi-a fost dat s\ ascult o
p\dure mai lipsit\ de via]\ ca asta.

– Din]ii \ia ai t\i sun\ destul de lipsi]i de via]\, zise Hake.
Dywen `[i cl\n]\ni din]ii de lemn.
– {i niciun lup. ~nainte au fost, dar acum nu mai sunt. Unde s-au

dus, v\ pute]i `nchipui?
– Undeva unde e cald, zise Chett.
Din duzina de fra]i care se nimeriser\ lâng\ foc, patru erau oamenii

lui. ~i cercet\ pe fiecare cu coada ochiului, s\ vad\ dac\ vreunul d\dea
semne de sl\biciune. Jungher p\rea destul de calm. St\tea lini[tit [i-[i
ascu]ea sabia, ca `n fiecare sear\. Iar Donnel Hill cel Dulce era numai
zâmbete. Avea din]ii albi, buze groase [i ro[ii, bucle blonde care i se
rev\rsau pe umeri `ntr-o neorânduial\ me[te[ugit\ [i sus]inea c\ era
fiul nelegitim al unui oarecare Lannister. Poate c\ era. Chett nu avea
nevoie de b\ie]i frumo[i, nici de bastarzi, dar Donnel cel Dulce p\rea
c\ face fa]\.

Era, `ns\, mai pu]in sigur `n privin]a pândarului pe care fra]ii `l
porecliser\ Taie-Lemne, mai mult fiindc\ sfor\ia, decât fiindc\ ar fi
avut vreo leg\tur\ cu copacii. ~n clipa asta p\rea atât de nelini[tit, ̀ ncât,
cine [tie, poate c\ nu avea s\ mai sfor\ie niciodat\. Iar Maslyn era [i
mai r\u. Chett vedea cum i se prelinge sudoarea pe fa]\, `n ciuda
vântului necru]\tor. Broboanele str\luceau `n lumina focului, ca o
puzderie de nestemate ude. Maslyn nu se atingea de mâncare, doar se
holba la castronul lui de sup\, ca [i cum mirosul ar fi fost pe cale s\-l
umple de grea]\. Va trebui s\ fiu cu ochii pe el, gândi Chett.

– Adunarea! Sunetul ]â[ni pe nea[teptate dintr-o mul]ime de gâtlejuri
[i se r\spândi cu repeziciune `n toate col]urile taberei de pe cresta mun -
telui. Oameni ai Rondului de Noapte! Aduna]i-v\ lâng\ focul central!

~ncruntându-se, Chett `[i termin\ supa [i `i urm\ pe ceilal]i.
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B\trânul Urs st\tea `n fa]a focului, cu Smallwood, Locke, Wythers [i
Blane `n[ira]i `n spatele lui. Mormont era `nve[mântat cu o mantie din
blan\ neagr\ [i groas\, cu corbul coco]at pe um\r, umflându-[i penele
negre. Nu e semn bun. Chett se strecur\ `ntre Brown Bernarr [i câ]iva
b\rba]i de la Turnul Umbrei. Când se strânser\ cu to]ii, cu excep]ia
pânda[ilor din p\duri [i a str\jerilor de la zidul de ap\rare, Mormont `[i
drese glasul [i scuip\. Saliva `nghe]\ `nainte s\ ating\ p\mântul.

– Fra]ilor, spuse el, oameni ai Rondului de Noapte. (Oameni, ]ip\
corbul. Oameni! Oameni!) S\lbaticii sunt `n mar[. Coboar\ din mun]i
pe cursul Apei Laptelui. Thoren e de p\rere c\ avangarda lor ne va ajunge
din urm\ de acum ̀ n zece zile. Cei mai experimenta]i cerceta[i ai lor vor
fi `n avangard\, cu Harma Cap-de-Câine. Ceilal]i vor forma, proba bil,
ariergarda, sau vor veni `n preajma lui Mance Rayder `nsu[i. ~n rest,
lupt\torii lor vor fi `mpr\[tia]i de-a lungul `ntregii linii de mar[. Au boi,
catâri, cai… dar pu]ini. Cei mai mul]i vor fi pe jos, prost `narma]i [i ne -
an trena]i. Armele pe care le poart\ vor fi fiind mai degrab\ din piatr\ [i
os decât din o]el. Sunt ̀ mpov\ra]i de femei, copii, turme de oi [i de capre
[i de tot avutul lor, pe deasupra. Pe scurt, de[i numero[i, sunt vulne -
rabili… [i ei nu [tiu c\ suntem aici. Sau a[a trebuie s\ ne rug\m s\ fie.

Ba [tiu, gândi Chett. Bubos b\trân ce e[ti, le e limpede ca lumina zilei.
Qhorin Halfhand nu s-a `ntors, a[a-i? Nici Jarman Buckwell. Dac\ m\car
unul dintre ei a fost prins, [tii foarte bine c\ s\lbaticii vor fi stors pân\
acum de la el un cântec, dou\.

Smallwood ie[i `n fa]\:
– Mance Rayder are de gând s\ zdrobeasc\ Zidul [i s\ aduc\

r\zboiul sângeros `n Cele {apte Regate. Ei, bine, \sta e un joc care se
joac\ `n doi. Mâine `i aducem noi r\zboiul.

– Pornim `n zori cu toat\ oastea, ad\ug\ B\trânul Urs, `n timp ce
un murmur str\b\tea mul]imea. Vom porni c\tre nord [i vom face un
ocol pe la vest. Avangarda Harmei va fi dincolo de Pumn când ne vom
`ntoarce. Colinele de la poalele Col]ilor de Ghea]\ sunt pline de v\i
`nguste, [erpuitoare, numai bune pentru ambus cade. Linia lor de mar[
se va `ntinde cât vezi cu ochii. ~i vom ataca `n mai multe puncte
deodat\ [i se vor jura c\ suntem trei mii, nu trei sute.
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– ~i vom lovi `n plin [i vom disp\rea `nainte s\ apuce s\-[i grupeze
cavaleria [i s\ ne `nfrunte, interveni Thoren Smallwood. Dac\ se iau
dup\ noi, `i alerg\m bine, apoi ne `ntoarcem [i lovim din nou, `n alt\
parte a coloanei. D\m foc c\ru]elor, le risipim turmele [i omorâm cât
de mul]i putem. Pe Mance Rayder ̀ nsu[i, dac\-l g\sim. Dac\ se ̀ mpr\[tie
[i se `ntorc la colibele lor, atunci am `nvins. Dac\ nu, `i h\r]uim tot
drumul pân\ la Zid [i avem grij\ s\ lase `n urma lor un [ir de cadavre,
s\ se [tie pe unde au trecut.

– Sunt mii! strig\ cineva din spatele lui Chett.
– Vom muri! Era glasul lui Maslyn, plin de spaim\.
Muri! strig\ corbul lui Mormont, b\tându-[i aripile negre. Muri,

muri, muri.
– Da, mul]i dintre noi, r\spunse B\trânul Urs. Poate cu to]ii. Dar,

a[a cum a spus un alt Lord Comandant cu mii de ani ̀ n urm\, de aceea
purt\m ve[minte negre. Aminti]i-v\ jur\mântul, fra]ii mei. C\ci
suntem s\biile din `ntuneric, cei ce vegheaz\ pe ziduri…

– Focul ce arde pentru a `nvinge frigul. Ser Mallador Locke ̀ [i scoase
sabia lung\.

– Lumina ce aduce zorile, r\spunser\ alte glasuri, [i mai multe
s\bii ]â[nir\ din teac\.

Apoi `[i scoaser\ cu to]ii armele [i erau aproape trei sute de s\bii
ridicate [i tot atâtea glasuri strigând:

– Goarna care `i treze[te pe cei adormi]i! Scutul care p\ze[te ]inuturile
oamenilor!

Chett nu avu de ales. ~[i ridic\ glasul, ̀ mpreun\ cu ceilal]i. Aerul era
sc\ldat `n aburul r\sufl\rii lor, iar lumina focului str\lucea pe o]el. Fu
mul]umit s\-i vad\ pe Lark, pe Tiptil [i pe Donnel Hill cel Dulce
al\turându-se, de parc\ ar fi fost la fel de n\t\r\i ca to]i ceilal]i. Asta era
bine. Nu avea rost s\ atrag\ aten]ia, când ceasul lor era atât de aproape.

Când strig\tele se stinser\, auzi din nou sunetul vântului lovindu-se
de zidul de ap\rare. Fl\c\rile se `nvolburau, tremurând, `nfrigurate
parc\ [i ele, iar `n lini[tea ce se l\sase deodat\, corbul B\trânului Urs
cronc\ni zgomotos [i zise `nc\ o dat\: Muri.

Istea]\ pas\re, gândi Chett, `n timp ce rupeau rândurile, `ndemna]i
de ofi]eri s\ m\nânce bine [i s\ se odihneasc\ pe `ndelete la noapte.
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Chett se cuib\ri sub bl\nurile sale, lâng\ câini, cu mintea plin\ de
lucrurile care ar putea merge prost. Dac\ jur\mântul \la nenorocit l-a
f\cut pe vreunul dintre oamenii lui s\ se r\zgândeasc\? Sau dac\ Micul
Paul a uitat, [i va `ncerca s\-l omoare pe Mormont ̀ n timpul celei de-a
doua g\rzi, `n loc de a treia? Dac\ Maslyn [i-a pierdut curajul sau dac\
vreunul dintre ei s-a f\cut [optitor, sau…

Se pomeni stând cu urechea ciulit\ `n noapte. Vântul suna,
`ntr-adev\r, ca scâncetul unui copil [i, din când `n când, Chett auzea
glasuri de b\rba]i, nechezatul unui cal, un bu[tean trosnind ̀ n foc. Dar
nimic altceva. Atâta lini[te.

Vedea plutind `n fa]a ochilor s\i chipul Bessei. Nu cu]itul am vrut
s\-l vâr `n tine, voia s\-i spun\. }i-am cules flori, trandafiri s\lbatici,
calomfir [i maci galbeni, mi-a luat toat\ diminea]a. Inima `i bubuia ca
o tob\, atât de puternic `ncât se temea c\ ar putea trezi toat\ tab\ra.
Barba `i era acoperit\ de o pojghi]\ de ghea]\, de jur `mprejurul gurii.
De unde mi-a venit s\ m\ gândesc a[a, la Bessa? ~nainte, ori de câte ori
se gândise la ea, fusese doar ca s\-[i aduc\ aminte chipul ei `n timp ce
murea. Ce era cu el? Abia mai putea respira. Oare adormise? Se ridic\
`n genunchi [i sim]i pe nas ceva ud [i rece. Ridic\ ochii.

Ningea.
~[i sim]ea lacrimile `nghe]ându-i pe obraji. Nu e drept! `i venea s\

strige. Z\pada ̀ i va distruge toat\ munca, toate planurile f\urite cu grij\.
Era o ninsoare deas\, fulgii albi [i mari se `ngr\m\deau `n jurul lui.
Cum vor g\si `n z\pad\ ascunz\torile de hran\ sau c\r\ruia pe care
voiau s-o urmeze, c\tre est? Nu vor avea nevoie nici de Dywen, nici de
Bannen ca s\ ne urm\reasc\, dac\ vom merge prin z\pad\ proasp\t\. Iar
z\pada ascundea denivel\rile p\mântului, mai cu seam\ noaptea. Un
cal ar putea s\ se `mpiedice de o r\d\cin\ sau s\-[i rup\ piciorul,
lovindu-se de o piatr\. S-a sfâr[it cu noi, `[i d\du el seama. S-a sfâr[it
`nainte de a `ncepe. Suntem pierdu]i. Fiul c\ut\torului de lipitori nu va
avea parte nici de o via]\ de lord, nici de fort\rea]\, nici de neveste sau
coroan\. Va avea parte doar de sabia unui s\lbatic `n burt\ [i apoi de o
groap\ f\r\ semn. Z\pada mi-a luat totul… z\pada blestemat\…

Z\pada `l mai nenorocise o dat\. Z\pada pe care o aducea numele
lui Snow, [i porcul s\u mult iubit.
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Chett se ridic\. Picioarele `i erau `n]epenite, iar fulgii transformau
tor]ele din dep\rt\ri `n fl\c\rui portocalii, `nce]o[ate. Se sim]ea de
parc\ ar fi fost atacat de un nor de insecte palide [i reci. I se a[ezau pe
umeri, pe cap, `i zburau pe la nas, ̀ n fa]a ochilor. ~njurând, d\du fulgii
la o parte cu mâna. Sam Tarly, `[i aminti. Mai pot `nc\ s\ m\ ocup de Ser
Piggy. ~[i `nf\[ur\ [alul peste fa]\, `[i trase gluga pe cap [i `ncepu s\
traverseze tab\ra cu pa[i mari, c\tre locul unde dormea la[ul.

Ningea atât de tare, `ncât se r\t\ci printre corturi, dar, `n cele din
urm\, z\ri micul ad\post c\ldu] pe care gr\sanul [i-l f\cuse `ntre o
stânc\ [i coliviile corbilor. Tarly era ̀ ngropat sub un mald\r de p\turi
negre de lân\ [i bl\nuri zdren]\roase. Vântul purtase z\pada ̀ n\untru,
acoperindu-l. Ar\ta ca un fel de munte moale [i rotund. Când Chett
scoase cu grij\ pumnalul, o]elul fo[ni `n teaca de piele, abia [optit, ca
o palid\ speran]\. Unul dintre corbi cronc\ni.

– Z\pad\, murmur\ un altul, mijindu-[i ochii negri printre gratii.
Cel dintâi corb ad\ug\ [i el:
– Z\pad\.
Chett trecu pe lâng\ ei, p\[ind cu b\gare de seam\. O s\-[i apese

mâna stâng\ pe gura b\iatului, ca s\-i `n\bu[e strig\tele, [i pe urm\…
Uuuuuuuhoooooooooo.
Se opri cu un picior ̀ n aer, ̀ nghi]indu-[i ̀ njur\tura, ̀ n timp ce cornul

r\suna, palid [i `ndep\rtat, dar inconfundabil. Nu acum. Blestema]i fie
zeii, nu tocmai ACUM! B\trânul Urs ascunsese iscoade cu ochi ageri `n
p\durea ce `mprejmuia Pumnul, ca s\ le dea de [tire când se apropie
cineva. Oamenii lui Jarman Buckwell, `ntor[i de la Scara Uria[ului, `[i
spuse Chett, sau Qhorin Halfhand, de la Trec\toarea }ip\tului. Un singur
sunet de corn `nsemna `ntoarcerea fra]ilor. Dac\ era Halfhand, Jon
Snow ar putea fi cu el, `n via]\.

Sam Tarly se ridic\ `n capul oaselor, cu ochii umfla]i de somn [i se
holb\ la z\pad\, buimac. Corbii cronc\neau zgomotos, iar Chett `[i
auzea câinii l\trând. Jum\tate din tab\ra blestemat\ e treaz\. Degetele-i
`n m\ nu[ate se strânser\ pe mânerul pumnalului, `n timp ce a[tepta ca
sunetul s\ se sting\. Dar `ndat\ ce pieri, porni din nou, mai puternic,
mai limpede.

Uuuuuuuuuuuuhooooooooooooooo.
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– O, Zei, `l auzi pe Sam Tarly scâncind.
Gr\sanul se ridic\ `n genunchi, cl\tinându-se, cu picioarele ̀ ncâlcite

`n mantie [i p\turi. Le azvârli la o parte, dând din picioare, [i `ntinse
mâna dup\ haina de zale pe care o atârnase de o piatr\ din apropiere.
~n timp ce `[i tr\gea peste cap haina imens\, cât un cort, [i `[i strecura
trupul `n ea, Sam `l z\ri pe Chett, stând `n fa]a lui.

– Au fost dou\? ̀ ntreb\ el. Am visat c\ aud cornul sunând de dou\ ori.
– N-ai visat, r\spunse Chett. A sunat de dou\ ori, ca s\ cheme Rondul

la arme. De dou\ ori, vestind apropierea du[manului. Te a[teapt\ o
secure pe care scrie Piggy, gr\sanule. De dou\ ori `nseamn\ s\lbatici.
~i veni s\ râd\, v\zând teama `ntip\rit\ pe fa]a aceea rotund\, ca o lun\
plin\. S\-i ia naiba pe to]i, ̀ nghi]i-i-ar [apte iaduri. Blestemata de Harma.
Blestematul de Mance Rayder. Blestematul de Smallwood. Zicea c\ n-o
s\ ne ajung\ decât peste…

Uuuuuuuuuuuuuuuhooooooooooooo
Cornul sun\, sun\ [i sun\, pân\ când p\ru c\ nu se va stinge nici odat\.

Corbii ̀ [i fâlfâiau aripile [i ]ipau, zburau de colo-colo ̀ n colivii [i se ag\]au
de gratii, iar fra]ii Rondului de Noapte se ridicau `n toate col]urile
taberei, `[i `mbr\cau armurile, `[i legau centurile, `[i apucau securile de
r\zboi [i arcurile. Samwell Tarly se ridic\, tremurând, cu fa]a alb\ ca
ninsoarea care c\dea, `nvârtejindu-se, `n jurul lor.

– Trei, scânci el, a sunat de trei ori, am auzit trei. Nu sun\ niciodat\
de trei ori. Nu s-a `ntâmplat asta de sute [i mii de ani. Trei `nseamn\…

– Ceilal]i. Chett scoase un sunet care era pe jum\tate râs, pe jum\tate
suspin [i, dintr-odat\, era ud. Sim]ea cum urina i se prelinge pe picior
[i vedea cum un [uvoi `i inund\ partea din fa]\ a pantalonilor.
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Traducere din limba englez\
LAURA BOCANCIOS

Edi]ia a III-a



DAENERYS

Iscoadele ei dothraki `i spuseser\ cum era, dar Dany voia s\ vad\ cu
ochii ei. Ser Jorah Mormont o `nso]ea, str\b\tând `mpreun\ o p\dure
de mesteceni [i urcând o creast\ abrupt\ de gresie.

– Destul de aproape, o preveni el, pe creast\.
Dany `[i struni iapa [i privi peste câmpii, c\tre locul unde oastea

yunkishez\ se `ntindea `n calea ei. Barb\-Alb\ o `nv\]ase cum poate
s\-[i numere cel mai u[or du[manii.

– Cinci mii, zise ea, dup\ o clip\.
– A[ zice la fel. Ser Jorah `i ar\t\ cu degetul: Aceia, din flancuri,

sunt mercenari. L\ncieri [i arca[i c\lare, cu s\bii [i topoare pentru
lupta corp la corp. Fiii Secunzi `n aripa stâng\, Ciorile Furtunii la
dreapta. Cam cinci sute de oameni din fiecare. Vezi flamurile?

Harpia din Yunkai ]inea ̀ n gheare un bici [i un colan de fier, ̀ n loc
de o bucat\ de lan]. Dar mercenarii `[i fluturau propriile flamuri sub
cele ale ora[ului pe care `l slujeau: la dreapta, patru ciori `ntre fulgere
`ncruci[ate, la stânga, o sabie frânt\.

– ~n centru sunt yunkaii `n[i[i, remarc\ Dany. Ofi]erii lor nu se
deosebeau de astapori de la distan]\: aveau coifuri ̀ nalte, str\lucitoare,
[i mantii cusute cu discuri sclipitoare de aram\. Cei pe care `i conduc
sunt solda]i sclavi?



– ~n mare parte. Dar nu se compar\ cu Cei Nep\ta]i. Yunkaii sunt
cunoscu]i pentru preg\tirea sclavilor pentru pl\ceri, nu a lupt\torilor.

– Ce spui acolo? Putem `nfrânge aceast\ oaste?
– Cu u[urin]\, r\spunse Jorah.
– Dar nu f\r\ v\rsare de sânge. C\r\mizile Astaporului fuseser\

sc\ldate `n sânge din bel[ug ̀ n ziua când ora[ul c\zuse, dar pu]in fusese
al ei sau al oamenilor ei. Poate c\ reu[im s\ câ[tig\m o b\t\lie aici, dar
cu un asemenea pre] nu putem cuceri ora[ul.

– Exist\ `ntotdeauna acest risc, Khaleesi. Astaporul a fost slab [i
vulnerabil. Yunkaiul e bine p\zit.

Dany r\mase pe gânduri. Oastea de sclavi p\rea ne`nsemnat\ pe
lâng\ propria ei o[tire, dar mercenarii erau c\lare. C\l\torise prea mult
timp cu dothrakii ca s\ nu [tie ce puteau face r\zboinicii c\lare cu
pedestra[ii. Nep\ta]ii le-ar putea ]ine piept, dar oamenii mei liberi ar fi
m\cel\ri]i.

– St\pânilor de sclavi le place s\ vorbeasc\, zise Dany. Trimite
vorb\ c\ a[ vrea s\-i ascult `n seara asta, `n cortul meu. {i invit\-i pe
c\pitanii companiilor de mercenari s\ m\ viziteze. Dar nu `mpreun\.
Ciorile Furtunii la amiaz\, Fiii Secunzi dou\ ore mai târziu.

– Cum ]i-e voia, zise Ser Jorah. Dar dac\ nu vin…
– Vor veni. Vor fi curio[i s\ vad\ dragonii [i s\ aud\ ce a[ avea de

spus, iar cei iste]i vor considera c\ e o bun\ ocazie s\-mi m\soare
puterea. ~[i `ntoarse iapa argintie. ~i a[tept `n pavilionul meu.

Un cer de ardezie [i un vânt zburdalnic o conduser\ pe Dany ̀ napoi
la oastea sa. {an]ul adânc care avea s\ `nconjoare tab\ra era deja pe
jum\tate s\pat, iar p\durea era plin\ de Nep\ta]i care t\iau crengi de
mesteceni, ca s\ ciopleasc\ din ele ]\ru[i. Eunucii nu puteau dormi `n
tab\ra nefortificat\, sau cel pu]in a[a insistase Viermele Cenu[iu. Era
acolo, supraveghindu-le munca. Dany se opri o clip\, s\-i vorbeasc\.

– Yunkaiul [i-a preg\tit leii pentru lupt\.
– Asta e bine, ~n\l]imea Ta. Oamenii no[tri sunt `nseta]i de sânge.
Când le poruncise Celor Nep\ta]i s\-[i aleag\ ofi]eri din rândul lor,

Viermele Cenu[iu fusese desemnat, cu o majoritate zdrobitoare,
pentru cel mai `nalt grad. Dany ̀ l numise pe Ser Jorah deasupra lui, s\-l
preg\teasc\ pentru rolul de comandant, iar cavalerul exilului spunea
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c\, pân\ `n prezent, tân\rul eunuc se dovedise aspru, dar drept, iute la
minte, neobosit [i cu totul intransigent `n grija sa pentru detalii.

– ~n]elep]ii St\pâni au adunat o o[tire de sclavi, s\ ne ias\ `n
`ntâmpinare.

– Un sclav din Yunkai `nva]\ despre cele [apte suspine [i cele
[aisprezece puncte ale pl\cerii, ~n\l]imea Ta. Cei Nep\ta]i `nva]\ cum
s\ mânuiasc\ cele trei suli]e. ~n\l]imea Ta, Viermele Cenu[iu sper\ s\-]i
dovedeasc\.

Unul dintre primele lucruri pe care Dany le f\cuse dup\ c\derea
Astaporului a fost abolirea obiceiului de a da Nep\ta]ilor noi nume `n
fiecare zi. Majoritatea celor n\scu]i liberi reveniser\ la numele lor de la
na[tere, aceia care [i le mai aminteau, cel pu]in. Al]ii ̀ [i luaser\ nume de
eroi sau zei [i, uneori, de arme, pietre pre]ioase sau chiar flori, ajun -
gându-se astfel la câteva nume de solda]i foarte ciudate pentru urechile lui
Dany. Viermele Cenu[iu r\m\sese Viermele Cenu[iu. Când l-a `ntrebat
de ce, el a r\spuns:

– E un nume norocos. Numele cu care omul \sta s-a n\scut era
blestemat. Acela a fost numele pe care omul \sta l-a purtat când a fost
luat ca sclav. Dar Vierme Cenu[iu e numele pe care omul \sta l-a tras
`n ziua `n care Daenerys l-a f\cut liber.

– Dac\ `ncepe b\t\lia, fie ca Viermele Cenu[iu s\-[i arate [i ̀ n]elep -
ciunea, [i curajul, `i spuse Dany. Cru]\ orice sclav care fuge sau `[i
arunc\ arma. Cu cât ucidem mai pu]ini, cu atât r\mân mai mul]i s\ ni
se al\ture mai târziu.

– Omul o s\-[i aminteasc\.
– {tiu. S\ vii la prânz la cortul meu. Vreau s\ fii acolo, cu ceilal]i

ofi]eri ai mei, când voi trata cu c\pitanii mercenarilor.
Dany `[i zori iapa c\tre tab\r\.
~n interiorul perimetrului pe care `l delimitaser\ Cei Nep\ta]i,

corturile se `n\l]au `n [iruri ordonate, cu pavilionul `nalt, auriu, al lui
Dany ̀ n mijloc. O a doua tab\r\ se afla ̀ n apropiere de a ei, de cinci ori
mai mare, r\sfirat\ [i dezordonat\. Aceast\ a doua tab\r\ nu avea
tran[ee, nici corturi, nici santinele, nici [iruri de cai. Cei care aveau cai
sau catâri dormeau lâng\ animale, de team\ s\ nu le fie furate. Capre,
oi [i câini `nfometa]i hoin\reau `n voie printre cete de femei, copii [i
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b\trâni. Dany l\sase Astaporul ̀ n mâinile unui consiliu format din fo[ti
sclavi condu[i de un vraci, un c\rturar [i un preot. Oameni ̀ n]elep]i cu
to]ii, gândi ea, [i drep]i. Dar chiar [i a[a, zeci de mii preferaser\ s-o
urmeze la Yunkai decât s\ r\mân\ `n Astapor. Le-am dat ora[ul [i cei
mai mul]i dintre ei au fost prea speria]i ca s\-l ia.

Oastea pestri]\ de sclavi elibera]i o cople[ea numeric pe a ei, dar ̀ i era
mai mult povar\ decât sprijin. Poate c\ unul dintr-o sut\ avea un m\gar,
o c\mil\ sau un bou. Majoritatea purtau arme furate din armur\ria
vreunui st\pân de sclavi, dar numai unul din zece era destul de puternic
s\ lupte [i niciunul dintre ei nu era antrenat. Mâncau tot ce le ie[ea ̀ n cale,
ca ni[te l\custe `n sandale. Dar Dany nu avea inima s\-i abandoneze, a[a
cum o `ndemnaser\ Ser Jorah [i c\l\re]ii ei de sânge. Le-am spus c\ sunt
liberi. Nu le pot spune acum c\ nu sunt liberi s\ mi se al\ture. Privi fumul
care se ridica dinspre focurile lor [i-[i ̀ nghi]i un suspin. Poate c\ avea cei
mai buni pedestra[i din lume, dar `i avea [i pe cei mai r\i.

Arstan Barb\-Alb\ st\tea `n fa]a cortului ei, `n timp ce Vânjosul
Belwas [edea cu picioarele `ncruci[ate pe iarba de al\turi, mâncând o
strachin\ de smochine. ~n timpul mar[ului, misiunea de a o p\zi c\dea
pe umerii lor. Pe Jhogo, Aggo [i Rakharo `i f\cuse c\pitanii ei, [i `n
momentul de fa]\ avea nevoie de ei mai mult ca s\-i comande pe
dothraki decât s-o apere pe ea. Khalasarul ei era mic, vreo treizeci de
lupt\tori c\lare, cei mai mul]i b\ie]i f\r\ cosi]e [i b\trâni cocârja]i. Dar
erau to]i c\l\re]ii pe care `i avea [i nu putea risca s\ r\mân\ f\r\ ei. Cei
Nep\ta]i puteau fi cea mai bun\ infanterie din ̀ ntreaga lume, dup\ cum
sus]inea Ser Jorah, dar Dany avea nevoie [i de iscoade, [i de c\l\re]i.

– Yunkaii vor r\zboi, ̀ i spuse Dany lui Barb\-Alb\ ̀ n pavilion. Irri [i
Jhiqui a[ternuser\ pe jos covoare, iar Missandei aprinsese un be]i[or parfu -
mat, ca s\ `ndulceasc\ aerul pr\fos. Drogon [i Rhaegal dormeau pe ni[te
perne, `ncol\ci]i, dar Viserion st\tea coco]at pe marginea b\ii ei goale.

– Missandei, ce limb\ vorbesc ace[ti yunkai? Valyriana?
– Da, ~n\l]imea Ta, r\spunse copila. Un alt dialect decât cel din

Astapor, dar destul de apropiat ca s\-l `n]elegi. St\pânii de sclavi `[i
spun ~n]elep]ii St\pâni.

– ~n]elep]i? Dany se a[ez\ pe o pern\, cu picioarele `ncruci[ate, iar
Viserion `[i desf\cu aripile albe cu auriu [i zbur\, fâlfâind, lâng\ ea.
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Vom vedea cât sunt de `n]elep]i, zise ea, sc\rpinând capul solzos al
dragonului, `n spatele coarnelor.

Ser Jorah Mormont se `ntoarse o or\ mai târziu, `nso]it de trei
c\pitani ai Ciorilor Furtunii. Purtau pene negre pe coifurile lustruite
[i sus]ineau c\ sunt cu to]ii egali `n rang [i autoritate. Dany `i cercet\,
`n timp ce Irri [i Jhiqui turnau vinul. Prendahl na Ghezn era un
ghiscari `ndesat, cu o fa]\ l\t\rea]\ [i un p\r negru, care `nc\run]ea.
Sallor cel Ple[uv avea o cicatrice [erpuit\ pe obrazu-i palid, qar theean,
iar Daario Naharis era b\l]at chiar [i pentru un tyroshi. Barba `i era
t\iat\ `n trei col]uri [i vopsit\ `n albastru, de aceea[i culoare cu ochii
[i cu p\rul cârlion]at care `i c\dea pân\ la guler. Musta]a-i ascu]it\ era
vopsit\ `n auriu. Hainele `i erau `n toate nuan ]ele de galben. O vapo -
roas\ dantel\ myrishean\, de culoarea untului, i se rev\rsa de la guler
[i de la man[ete, pe tunic\ avea cusute meda lioane de aram\ `n form\
de p\p\die, iar pe cizmele `nalte pân\ la coapse i se `ncol\ceau cus\turi
cu fir de aur. M\nu[ile din velur moale, auriu, erau vârâte `n centura
din inele aurite, iar unghiile `i erau vopsite `n albastru.

~ns\ cel care vorbi `n numele mercenarilor fu Prendhal na Ghezn.
– Ai face bine s\-]i duci gloata ̀ n alt\ parte, zise el. Ai luat Astaporul

prin vicle[ug, dar Yunkaiul nu va c\dea atât de u[or.
– Cinci sute de Ciori ale Furtunii `mpotriva a zece mii de Nep\ta]i,

zise Dany. Eu sunt doar o feti[can\ [i nu pricep treburile r\zboiului,
dar [ansele voastre de izbând\ mi se par slabe.

– Ciorile Furtunii nu umbl\ singure, zise Prendhal.
– Ciorile Furtunii nu umbl\ defel. Ele zboar\ la primul tunet.

Poate c-ar trebui s\ zbura]i de pe acum. Am auzit c\ mercenarii sunt
renumi]i pentru nestatornicia lor. La ce bun s\ fi]i voi neclinti]i, când
Fiii Secunzi se dau `n l\turi?

– Asta nu se va `ntâmpla, insist\ Prendhal impasibil. {i dac\ s-ar
`ntâmpla, n-ar avea nicio importan]\. Fiii Secunzi nu ̀ nseamn\ nimic.
Lupt\m al\turi de b\rba]ii neclinti]i ai Yunkaiului.

– Lupta]i al\turi de ni[te muieratici ̀ narma]i cu suli]e. Când ̀ ntoarse
capul, cei doi clopo]ei din p\r ̀ i sunar\ ̀ ncet. Dup\ ce ̀ ncepe lupta, s\ nu
v\ gândi]i s\ cere]i cru]are. Dar de v\ al\tura]i mie acum, ve]i p\stra aurul
pe care yunkaii vi l-au pl\tit [i, ̀ n plus, v\ voi da o parte din prad\ [i mari
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recompense mai târziu, când voi ajunge `n regatul meu. Lupta]i pentru
~n]elep]ii St\pâni [i plata voastr\ va fi moartea. V\ ̀ nchipui]i c\ Yunkaiul
`[i va deschide por]ile când Nep\ta]ii mei v\ vor m\cel\ri sub zidurile lor?

– Femeie, ragi ca un m\gar [i vorbe[ti numai aiureli.
– Femeie? Dany chicoti. Asta vrea s\ fie o insult\? }i-a[ `ntoarce

palma dac\ te-a[ lua drept b\rbat? Dany ̀ l privi ̀ n ochi. Sunt Daenerys
N\scut\ din Furtun\, din Casa Targaryen, Cea Neagr\, Mam\ a Drago -
nilor, khaleesi pentru c\l\re]ii lui Drogo [i Regin\ a Celor {apte Regate
ale Westerosului.

– Nu e[ti decât târfa unui lord c\l\re]. Când v\ vom `nfrânge, o s\
fii hran\ pentru arm\sarul meu.

Vânjosul Belwas scoase arakhul.
– Vânjosul Belwas `i va d\rui micu]ei regine limba lui urât\, dac\

o dore[te.
– Nu, Belwas. Ace[ti oameni sunt sub escorta mea. Zâmbi. R\s -

punde-mi la o `ntrebare: Ciorile Furtunii sunt sclave sau libere?
– Suntem o fr\]ie de oameni liberi, declar\ Sallor.
– Bine. Dany se ridic\ `n picioare. Atunci merge]i `napoi [i poves -

ti]i-le fra]ilor vo[tri ce am spus. S-ar putea ca unii s\ prefere s\ soarb\
din aur [i glorie decât din moarte. Vreau r\spunsul vostru pân\ mâine.

C\pitanii Ciorilor Furtunii se ridicar\ la unison.
– R\spunsul nostru este nu, gl\sui Prendahl na Ghezn. Tovar\[ii

lui `l urmar\ afar\ din cort… `ns\ ie[ind, Daario Naharis arunc\ o
privire `napoi [i `nclin\ capul, luându-[i politicos r\mas-bun.

Dou\ ore mai târziu, comandantul Fiilor Secunzi sosi singur. Se
dovedi a fi un Braavosi cu ochi verzi [i barb\ stufoas\, ro[ie-aurie, care
`i ajungea aproape pân\ la brâu. Numele lui era Mero, dar `[i zicea
Bastardul Titanului.

Mero d\du `ndat\ vinul pe gât, se [terse la gur\ cu dosul palmei [i
o privi lacom pe Dany.

– Am impresia c\ m-am culcat cu sora ta geam\n\ `ntr-un bordel,
când eram acas\. Sau tu erai?

– Cred c\ nu. Mi-a[ aminti un om atât de m\re], n-am nicio ̀ ndoial\.
– Da, a[a este. Nicio femeie nu l-a uitat vreodat\ pe Bastardul

Titanului. B\rbatul din Braavos `[i ridic\ pocalul, ca s\ i-l umple

10 g e o r g e  r. r.  m a rt i n



Jhiqui. Ce-ai zice s\-]i sco]i hainele alea [i s\ vii pe genunchii mei?
Dac\ m\ satisfaci, s-ar putea s\-i aduc pe Fiii Secunzi de partea ta.

– Dac\ `i aduci pe Fiii Secunzi de partea mea, s-ar putea s\ nu te
castrez.

B\rbatul voinic râse.
– Feti]o, a mai fost o femeie care a ̀ ncercat s\ m\ castreze cu din]ii.

Acum nu-i mai are, dar sabia mea e la fel de lung\ [i de groas\ cum a
fost `ntotdeauna. Vrei s\ ]i-o ar\t?

– Nu-i nevoie. Dup\ ce ]i-o taie eunucii mei, o voi putea cerceta
dup\ bunul plac. Dany lu\ o sorbitur\ de vin. E adev\rat c\ sunt doar
o feti[can\ [i nu cunosc c\ile r\zboiului. Explic\-mi cum propui s\
`nfrângi zece mii de Nep\ta]i cu cei cinci sute de oameni ai t\i. A[a
ne[tiutoare cum sunt, [ansele mi se par foarte slabe.

– Fiii Secunzi au avut de-a face cu [anse mai mici de izbând\ [i au
câ[tigat.

– Fiii Secunzi au avut de-a face cu [anse mai mici de izbând\ [i au
fugit. La Qohor, din fa]a Celor Trei Mii. Sau negi?

– Asta a fost acum o ve[nicie, `nainte ca la comanda Fiilor Secunzi
s\ se afle Bastardul Titanului.

– A[adar, de la tine ̀ [i iau curajul? Dany se ̀ ntoarse c\tre Ser Jorah:
Când `ncepe b\t\lia, pe el s\-l omori primul.

Cavalerul exilului zâmbi:
– Bucuros, ~n\l]imea Ta.
– Desigur, `i spuse Daenerys lui Mero, a]i putea fugi din nou. Nu

v\ vom opri. Lua]i-v\ aurul yunkishez [i pleca]i.
– De l-ai fi v\zut vreodat\ pe Titanul din Braavos, copil\ nes\buit\,

ai [ti c\ nu are coad\, ca s\ [i-o vâre `ntre picioare.
– Atunci r\mâne]i [i lupta]i pentru mine.
– Meri]i asta, e adev\rat, zise b\rbatul din Braavos, [i te-a[ l\sa

bucuros s\-mi s\ru]i sabia, dac\ a[ fi liber. Dar am luat banii yunkailor
[i mi-am dat cuvântul sfânt.

– Banii pot fi `napoia]i, spuse ea. V\ voi pl\ti tot pe atât [i ceva `n
plus. Mai am [i alte ora[e de cucerit [i m\ a[teapt\ un regat `ntreg, la
cap\tul lumii. Sluje[te-m\ cu credin]\ [i Fiii Secunzi nu vor mai trebui
niciodat\ s\ lupte pentru altcineva.
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Comandantul se trase de barba ro[ie, deas\.
– Tot pe atât [i ceva `n plus [i poate, pe deasupra, un s\rut, ce zici?

Sau mai mult decât un s\rut? Pentru un b\rbat atât de m\re] ca mine?
– Poate.
– Cred c\-mi va pl\cea gustul limbii tale.
Sim]ea furia lui Ser Jorah. Ursului meu negru nu-i place vorb\ria

asta despre s\rutat.
– Gânde[te-te `n noaptea asta la ce ]i-am spus. A[ putea s\ primesc

r\spunsul t\u mâine?
– Da. Bastardul Titanului rânji. A[ putea s\ iau o caraf\ din vinul

\sta excelent, s\-l duc c\pitanilor mei?
– Po]i s\ iei un butoi. E din beciurile Bunilor St\pâni ai Astaporului

[i am c\ru]e `ntregi.
– Atunci d\-mi o c\ru]\. Un semn al pre]uirii tale?
– E[ti tare `nsetat.
– Sunt tare peste tot. {i am mul]i fra]i. Bastardul Titanului nu bea

singur, Khaleesi.
– Fie, o c\ru]\, dac\ promi]i c\ ve]i bea `n s\n\tatea mea.
– S-a f\cut, tun\ el. S-a f\cut [i s-a f\cut! Trei toasturi vom `nchina

`n cinstea ta [i vei primi r\spunsul la r\s\ritul soarelui.
Dar când Mero plec\, Arstan Barb\-Alb\ spuse:
– Omul acela are o reputa]ie proast\, chiar [i `n Westeros. S\ nu te

la[i p\c\lit\ de purtarea lui, ~n\l]imea Ta. ~n seara asta va bea `n s\n\ -
tatea ta, iar diminea]\ te va silui.

– De data asta b\trânul are dreptate, interveni Ser Jorah. Fiii Secunzi
sunt vechi lupt\tori [i nu lipsi]i de vitejie, dar sub comanda lui Mero au
devenit aproape la fel de r\i ca Bravii Camarazi. Omul e la fel de peri -
culos pentru cei ce-l tocmesc ca [i pentru du[manii s\i. De asta se afl\
aici. Niciunul dintre Ora[ele Libere nu-l mai vrea.

– Nu reputa]ia lui m\ intereseaz\, ci cei cinci sute de cai. Cum st\m
cu Ciorile Furtunii? Avem vreo speran]\ de acolo?

– Nu, r\spunse pe [leau Ser Jorah. Acel Prendahl are sânge de
ghiscari. Probabil c\ a avut rude `n Astapor.

– P\cat. Ei, bine, poate c\ nu va trebui s\ lupt\m. S\ a[tept\m [i s\
vedem ce au de spus yunkaii.
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Emisarii yunkailor sosir\ la apusul soarelui. Cincizeci de b\rba]i
c\lare pe superbi cai negri, iar unul pe o c\mil\ alb\, mare. Coifurile
erau de dou\ ori mai ̀ nalte decât capetele lor, ca s\ nu turteasc\ formele
bizare, `ntortocheate [i `nalte, ale p\rului lor uleiat de dedesubt. ~[i
vopseau fustele de pânz\ [i tunicile `n galben intens [i `[i coseau pe
mantii discuri de aram\.

B\rbatul de pe c\mila alb\ `[i zicea Grazdan mo Eraz. De[irat [i
musculos, avea un zâmbet [ters, ca acela pe care-l afi[ase Kraznys pân\
`n clipa când Drogon i-a pârjolit fa]a. P\rul ̀ i era trecut printr-un corn
de unicorn care `i ]â[nea de pe frunte, iar tokarul `i era tivit cu dantel\
aurie, myrishean\.

– Str\vechi [i glorios este Yunkaiul, regele ora[elor, `i spuse el lui
Dany, când ̀ i ie[i ̀ n ̀ ntâmpinare. Zidurile noastre sunt puternice, nobilii
no[tri mândri [i aprigi, oamenii no[tri ne`nfrica]i. Prin venele noastre
curge sângele str\mo[ului nostru Ghis, al c\rui imperiu d\inuia de mult\
vreme când Valyria era doar un prunc de ]â]\. Ai fost `n]eleapt\ c\ te-ai
a[ezat la vorb\, Khaleesi. Nu vei avea parte de o victorie u[oar\ aici.

– Prea bine. Nep\ta]ii mei se vor desf\ta cu pu]in\ lupt\. ~i arunc\
o privire Viermelui Cenu[iu, care cl\tin\ aprobator din cap.

Grazdan ridic\ din umeri, `ntr-un gest exuberant.
– Dac\ sânge dore[ti, atunci s\ curg\! Am auzit c\ ]i-ai eliberat

eunucii. Libertatea `nseamn\ pentru un Nep\tat cât o tichie pentru un
pe[te. ~i zâmbi Viermelui Cenu[iu, dar eunucul era ca o stan\ de piatr\.
Pe cei ce supravie]uiesc `i vom face sclavi din nou [i-i vom folosi s\
lu\m `napoi Astaporul din mâinile prostimii. Putem s\ te facem sclav\
[i pe tine, n-ai fric\! ~n Lys [i Tyrosh exist\ case ale pl\cerii unde
b\rba]ii ar pl\ti frumu[el ca s\ se culce cu ultima dintre Targaryeni.

– M\ bucur s\ constat c\ [tii cine sunt, zise Dany cu blânde]e.
– M\ mândresc cu cuno[tin]ele mele despre vestul s\lbatic [i nes\ -

buit. Grazdan `[i desf\cu mâinile, `ntr-un gest `mp\ciuitor. {i totu[i,
de ce s\ ne spunem vorbe pripite? E adev\rat c\ ai comis s\lb\ticii `n
Astapor, dar noi, yunkaii, suntem oamenii cei mai iert\tori. Nu cu
noi ai tu vrajb\, ~n\l]imea Ta. De ce s\-]i irose[ti puterile `mpotriva
trainicelor noastre ziduri, când ai nevoie de fiecare om ca s\ recâ[tigi
tronul tat\lui t\u `n `ndep\rtatul Westeros? Yunkaiul ̀ ]i ureaz\ succes
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`n aceast\ str\danie. {i, ca s\-]i dovedesc c\ este adev\rat, ]i-am adus un
dar. B\tu din palme [i dou\ dintre escortele sale se apropiar\, ducând
un cuf\r greu de cedru, legat cu bronz [i aur. ~l a[ezar\ la picioarele ei.
Cincizeci de mii de coroane de aur, anun]\ Grazdan cu glas domol. Ai
t\i, ca gest de prietenie, din partea ~n]elep]ilor St\pâni ai Yunkaiului.
Aurul primit `n dar e mai bun decât cel cump\rat cu sânge, nu-i a[a?
~]i spun a[adar, Daenerys Targaryen, ia cuf\rul acesta [i te du.

Dany `mpinse capacul cuf\rului cu un picior delicat. Era plin cu
bani de aur, `ntocmai cum spusese emisarul. Lu\ o mân\ de monede
[i le l\s\ s\-i alunece printre degete. Str\luceau, c\zând de-a valma.
Erau noi, majoritatea, [tan]ate cu piramida `n trepte pe o fa]\ [i cu
harpia din Ghis pe cealalt\.

– Foarte frumos. M\ ̀ ntreb câte cufere din acestea voi g\si când voi
pune st\pânire pe ora[ul vostru.

B\rbatul râse `nfundat:
– Niciunul, c\ci una ca asta nu se va `ntâmpla.
– Am [i eu un dar pentru voi. Trânti capacul cuf\rului. Trei zile.

~n di mi nea]a celei de-a treia, trimite]i-v\ sclavii. To]i. Fiecare b\rbat,
femeie [i copil va primi o arm\ [i atâtea haine, mâncare, monede [i
alte obiecte câte va putea duce. Pe acestea le vor putea alege dup\
bunul plac dintre lu cru rile st\pânilor lor, ca plat\ pentru anii `n care
i-au slujit. Dup\ ce to]i scla vii vor pleca, ve]i deschide por]ile [i le ve]i
`ng\dui Nep\ta]ilor mei s\ intre [i s\ scotoceasc\ ora[ul, s\ se asigure
c\ nimeni n-a mai r\mas `n scla vie. Dac\ face]i asta, Yunkaiul nu va fi
pârjolit sau pr\dat [i nimeni nu se va atinge de vreunul dintre oamenii
vo[tri. ~n]elep]ii St\pâni vor avea pacea pe care o doresc [i se vor fi
dovedit cu adev\rat `n]elep]i. Ce spui?

– Spun c\ e[ti nebun\.
– Oare? Dany ridic\ din umeri [i rosti: Dracarys.
Dragonii r\spunser\. Rhaegal [uier\ [i scoase fum pe n\ri, Viserion

se n\pusti, iar Drogon scuip\ o flac\r\ ro[ie-neagr\. Atinse mâneca
tokarului lui Grazdan [i, `ntr-o clipit\, m\tasea se aprinse. Pe covor se
`mpr\[tiar\ monede de aur când emisarul se `mpiedic\ de cuf\r,
`njurând cât `l ]inea gura [i lovindu-[i bra]ul, pân\ când Barb\-Alb\
arunc\ o caraf\ cu ap\ peste el, s\ sting\ fl\c\rile.
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– Ai jurat c\ voi fi `n siguran]\, se tângui yunkaiul.
– To]i yunkaii se v\ic\resc a[a pentru un tokar pârlit? Am s\-]i

cump\r altul nou dac\-]i trimi]i sclavii ̀ n trei zile. Altminteri, Drogon
are s\-]i dea un s\rut mai fierbinte. Dany `[i `ncre]i nasul. Te-ai mur -
d\rit. Ia-]i aurul [i du-te [i ai grij\ ca ~n]elep]ii St\pâni s\ primeasc\
mesajul meu.

Grazdan mo Eraz `ndrept\ spre ea un deget:
– Vei regreta arogan]a asta, târf\! Liliecii \[tia mici n-o s\ te apere,

te asigur! Vom umple aerul de s\ge]i dac\ se apropie de Yunkai. Crezi
c\ e a[a de greu s\ omori un dragon?

– Mai greu decât s\ omori un sclav. Trei zile, Grazdan. Spune-le. La
sfâr[itul celei de-a treia, voi fi `n Yunkai, fie c\ `mi deschide]i por]ile,
fie c\ nu.

~ntunericul se l\sase când yunkaii p\r\sir\ tab\ra. Se anun]a o noapte
`ntunecat\, f\r\ lun\, f\r\ stele, cu un vânt rece, umed, b\tând dinspre
vest. O minunat\ noapte neagr\, gândi Dany. Focurile ardeau de jur
`mprejurul ei, mici stele portocalii risipite peste deal [i peste câmpie.

– Ser Jorah, spuse ea, cheam\-mi c\l\re]ii de sânge. Dany se a[ez\ pe
un mald\r de perne, a[teptându-i, cu dragonii lâng\ ea. Când se adunar\,
spuse: O or\ dup\ miezul nop]ii ar trebui s\ fie suficient.

– Da, Khaleesi, zise Rhakaro. Suficient pentru ce?
– S\ ne preg\tim atacul.
Ser Jorah Mormont se `ncrunt\:
– Le-ai spus mercenarilor…
– …c\ vreau r\spunsul lor pân\ mâine. N-am promis nimic pentru

noaptea asta. Ciorile Furtunii dezbat probabil oferta mea. Fiii Secunzi
vor fi be]i de vinul pe care i l-am dat lui Mero. Iar yunkaii cred c\ au
la dispozi]ie trei zile. ~i vom ataca la ad\postul `ntunericului.

– Au, f\r\ doar [i poate, iscoade care ne urm\resc.
– Iar ̀ n `ntuneric, vor vedea sute de focuri arzând, zise Dany. Asta,

dac\ v\d ceva.
– Khaleesi, zise Jhogo, m\ ocup eu de iscoadele astea. Nu sunt

c\l\re]i, sunt doar sclavi c\lare.
– Chiar a[a, fu ea de acord. Cred c\ trebuie s\ atac\m din trei p\r]i.

Viermele Cenu[iu ̀ i va lovi din dreapta [i din stânga, ̀ n timp ce c\pitanii
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mei vor p\trunde, cu c\l\re]ii, prin mijloc. Sclavii c\lare nu vor rezista
niciodat\ unui atac al dothrakilor. Dany zâmbi. Negre[it, sunt doar o
feti[can\ [i nu m\ pricep la r\zboi. Ce p\rere ave]i, lorzii mei?

– Cred c\ e[ti sora lui Rhaegar Targaryen, zise Ser Jorah, cu umbra
unui zâmbet melancolic.

– Da, `nt\ri Arstan Barb\-Alb\, [i o adev\rat\ regin\.
Avur\ nevoie de o or\ ca s\ pun\ la punct toate detaliile. Acum

`ncepe partea cea mai primejdioas\, gândi Dany, când c\pitanii ei
plecar\ la treburile lor. Nu putea decât s\ se roage ca ̀ ntunericul nop]ii
s\-i ascund\ preg\tirile de ochii du[manului.

Aproape de miezul nop]ii, Dany trase o sperietur\ când Ser Jorah
d\du buzna, trecând pe lâng\ Vânjosul Belwas.

– Cei Nep\ta]i au prins un mercenar `ncercând s\ se furi[eze `n
tab\ra noastr\.

– Un spion? Asta o `nsp\imânt\. Dac\ au prins unul, câ]i al]ii au
putut sc\pa?

– Sus]ine c\ venea cu daruri. E bufonul galben, cu p\rul albastru.
Daario Naharis.
– El? Atunci am s\-l ascult.
Când cavalerul exilului `l aduse `naintea ei, Dany se `ntreb\ dac\

mai existaser\ vreodat\ doi oameni atât de diferi]i. Omul din Tyrosh
era blond, pe când Ser Jorah era tuciuriu, sub]ire; cavalerul era vânjos,
`nzestrat cu bucle, pe când cel\lalt era ple[uv, dar avea pielea neted\, ̀ n
vreme ce Mormont era p\ros. Iar cavalerul ei purta ve[minte simple,
dar pe lâng\ cel\lalt, un coco[ p\rea ponosit, cu toate c\, pentru aceast\
vizit\, aruncase o mantie grea, neagr\, peste str\lucitoarele sale straie
galbene. Ducea un sac greu atârnat de un um\r.

– Khaleesi! strig\ el. Aduc daruri [i ve[ti bune. Ciorile de Piatr\ sunt ale
tale. Un dinte de aur ̀ i lic\ri ̀ n gur\, când zâmbi. La fel [i Daario Naharis!

Dany era sceptic\. Dac\ acest tyroshi venise s\ spioneze, declara]ia
lui putea fi doar o `ncercare disperat\ de a-[i salva pielea.

– Ce-au avut de spus la acestea Prendhal na Ghezn [i Sallor?
– Mai nimic. Daario de[ert\ sacul [i capetele lui Sallor Ple[uvul [i

al lui Prendahl na Ghezn se rostogolir\ pe covor. Darul meu pentru
regina dragonilor.
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Viserion adulmec\ sângele ce se prelingea din gâtul lui Prendhal [i
rev\rs\ o pal\ de foc care lovi `n plin fa]a celui mort, `nnegrind [i
pârjolind obrajii stor[i de sânge. Drogon [i Rhaegal ̀ ncepur\ s\ se agite
la mirosul de carne fript\.

– Tu ai f\cut asta? `ntreb\ Dany scârbit\.
– Nimeni altul. Dac\ dragonii ei `l sâcâiau, o ascundea bine. Dup\

cât\ aten]ie le acorda, ar fi putut fi trei pisoi care se jucau cu un [oarece.
– De ce?
– Pentru c\ e[ti a[a de frumoas\.
Avea mâini mari [i puternice, [i ceva din ochii s\i alba[tri, necru]\ -

tori, [i din nasul lui mare, coroiat, amintea de ferocitatea unei superbe
p\s\ri de prad\. Prendhal vorbea prea mult [i spunea prea pu]in. Ve[ -
mintele sale, a[a bogate cum erau, fuseser\ greu `ncercate: cizmele `i
erau p\tate de sare, lacul de pe unghii `i era ciobit, dantela p\tat\ de
sudoare [i Dany putea vedea c\ tivul mantiei i se destr\ma. Iar Sallor
se scobea `n nas de parc\ mucii i-ar fi fost de aur. B\rbatul st\tea cu
mâinile `ncruci[ate la `ncheieturi, cu palmele a[ezate pe mânerele
armelor sale, un arakh dothraki curbat, la [oldul stâng [i un stilet
myrishean la dreapta. Pl\selele lor reprezentau dou\ femei de aur,
goale [i destr\b\late.

– Te pricepi s\ folose[ti armele alea frumoase? `l `ntreb\ Dany.
– Prendhal [i Sallor ]i-ar confirma, dac\ mor]ii ar putea vorbi. Nu

socotesc nicio zi ca fiind tr\it\ dac\ n-am iubit o femeie, n-am ucis un
du[man [i n-am mâncat o mâncare bun\… iar zilele pe care le-am tr\it
sunt nenum\rate ca stelele de pe cer. Fac din m\cel o lucrare de art\, [i
mul]i jongleri [i dansatori ai focului s-au rugat zeilor, cu lacrimi `n ochi,
s\ poat\ fi pe jum\tate la fel de ageri [i pe sfert la fel de gra]io[i ca mine.
}i-a[ spune numele tuturor celor pe care i-am ucis, dar `nainte s\ ispr\ -
vesc, dragonii ar cre[te mari cât castelele, zidurile Yunkaiului s-ar n\rui,
pref\cându-se `n praf galben, [i iarna ar veni, ar pleca [i ar veni din nou.

Dany râse. ~l pl\cea fanfaronada acestui Daario Naharis.
– Scoate sabia [i jur\ s\ m\ sluje[ti.
Cât ai clipi, arakhul lui Daario ie[i din teac\. Gestul lui de supunere

fu la fel de excesiv ca tot ce f\cea, o n\valnic\ pr\bu[ire care `l aduse
cu fa]a la picioarele ei.
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– Sabia mea `]i apar]ine. Via]a mea `]i apar]ine. Dragostea mea `]i
apar]ine. Sângele, trupul meu, cântecele mele, toate sunt ale tale.
Tr\iesc [i mor la porunca ta, frumoas\ regin\.

– Atunci tr\ie[te, zise Dany, [i lupt\ pentru mine `n noaptea asta.
– N-ar fi `n]elept, regina mea. Ser Jorah `i arunc\ lui Daario o

privire aspr\, rece. }ine-l aici pân\ ce b\t\lia e câ[tigat\.
Dany cump\ni o clip\, apoi `[i scutur\ capul.
– Dac\ ne poate da Ciorile Furtunii, atacul prin surprindere

e asigurat.
– {i dac\ te tr\deaz\, atacul e pierdut.
Dany `[i plec\ privirea, uitându-se din nou la mercenar. Acesta `i

oferi un zâmbet care o f\cu s\ ro[easc\ [i s\-[i `ntoarc\ ochii.
– N-o va face.
– De unde [tii?
Dany ar\t\ c\tre gr\mezile de carne `nnegrit\ pe care dragonii le

mâncau `nsângerate, bucat\ cu bucat\. A[ numi asta o dovad\ de
sinceritate. Daario Naharis, preg\te[te-]i Ciorile Furtunii s\-i atace pe
yunkai din spate, când `ncepe lupta. Te po]i `ntoarce `n siguran]\?

– Dac\ m\ opresc, o s\ le spun c\ iscodeam [i n-am v\zut nimic.
B\rbatul din Tyrosh se ridic\ `n picioare, se `nclin\ [i se n\pusti afar\.

Ser Jorah r\mase `n urma lui.
– ~n\l]imea Ta, spuse el f\r\ ocoli[uri, asta a fost o gre[eal\. Nu

[tim nimic despre acest om…
– {tim c\ este un mare lupt\tor.
– Un mare limbut, vrei s\ spui.
– Ne aduce Ciorile Furtunii. {i are ochi alba[tri.
– Cinci sute de mercenari pe care nu te po]i bizui.
– Nu te po]i bizui pe nimeni ̀ n vremuri tulburi ca acestea, ̀ i reaminti

Dany. {i voi mai fi tr\dat\ de dou\ ori, o dat\ pentru aur [i o dat\
`n dragoste.

– Daenerys, am de trei ori vârsta ta, zise Ser Jorah. Am v\zut cât de
perfizi sunt oamenii. Foarte pu]ini sunt demni de ̀ ncredere, iar Daario
Naharis nu se num\r\ printre ei. Pân\ [i barba `i e vopsit\.

Asta o `nfurie.

18 g e o r g e  r. r.  m a rt i n



– ~n timp ce tu ai o barb\ cinstit\, asta vrei s\-mi spui? E[ti singurul
om `n care trebuie s\ m\ `ncred toat\ via]a?

Ser Jorah se `mb\]o[\.
– N-am spus asta.
– O spui ̀ n fiecare zi. Pyat Pree e un mincinos. Xaro e un intrigant,

Belwas un fanfaron. Arstan un asasin… crezi c\ sunt tot o fecioar\
neprih\nit\, care nu e `n stare s\ aud\ cuvintele din spatele cuvintelor?

– ~n\l]imea Ta…
– Mi-ai fost cel mai bun prieten de care am avut parte, un frate mai

bun decât mi-a fost vreodat\ Viserys. E[ti primul din Garda mea,
comandantul o[tirii mele, cel mai pre]ios sfetnic, mâna mea dreapt\. Te
respect, te cinstesc [i te pre]uiesc, dar nu te doresc, Jorah Mormont, [i
m-am s\turat de str\daniile tale de a `nl\tura orice alt b\rbat din
preajma mea, ca s\ fiu nevoit\ s\ m\ bizui numai [i numai pe tine. Asta
nu e de folos [i nu m\ va face s\ te iubesc mai mult.

La primele ei cuvinte, Mormont ro[ise, dar când Dany termin\,
era palid din nou. St\tea neclintit ca o stânc\.

– Dac\ a[a porunce[te regina mea, zise el, scurt [i rece.
Dany era destul de `nfierbântat\ pentru amândoi.
– Da, a[a porunce[te, r\spunse ea. Porunce[te. Acum du-te [i vezi de

Nep\ta]ii t\i, ser. Ai o b\t\lie de purtat. {i de câ[tigat.
Dup\ ce `l v\zu plecat, Dany se arunc\ pe perne, lâng\ dragonii ei.

Nu avusese de gând s\ fie atât de aspr\ cu Ser Jorah, dar suspiciunile
lui nesfâr[ite treziser\, `n cele din urm\, dragonul din ea.

M\ va ierta, `[i spuse. Sunt st\pâna lui. Dany se pomeni `ntre -
bându-se dac\ Ser Jorah avea dreptate `n privin]a lui Daario. Se sim]i
dintr-odat\ foarte singur\. Mirri Maz Duur ̀ i prevestise c\ nu va aduce
niciodat\ pe lume un copil viu. Casa Targaryen se va sfâr[i cu mine.
Asta o `ntrista.

– Voi trebuie s\ fi]i copiii mei, le spuse dragonilor, cei trei copii
aprigi ai mei. Arstan zice c\ dragonii tr\iesc mai mult decât oamenii,
a[a c\ voi ve]i d\inui [i dup\ moartea mea.

Drogon ̀ [i ̀ ntinse gâtul, s-o ciuguleasc\ de mân\. Avea din]ii foarte
ascu]i]i, dar nu-i ciupea niciodat\ pielea când se jucau a[a. Dany râse [i-l
smotoci pân\ când dragonul ]ip\, plesnindu-[i coada ca un bici. E mai
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lung\ decât `nainte, observ\ Dany, iar mâine va fi [i mai lung\. Cresc
repede acum, [i când vor fi mari, voi avea aripi s\ zbor. C\lare pe un
dragon, [i-ar putea conduce ea ̀ ns\[i oamenii ̀ n b\t\lie, a[a cum f\cuse
`n Astapor, dar deocamdat\ erau prea mici ca s\-i suporte povara.

Peste tab\r\ se a[ternuse lini[tea când miezul nop]ii veni [i trecu.
Dany r\mase `n pavilionul ei, cu slujnicele, `n timp ce Arstan
Barb\-Alb\ [i Vânjosul Belwas st\teau de straj\. A[teptarea e partea cea
mai grea. S\ stea `n cortul ei f\r\ s\ fac\ nimic, `n timp ce b\t\lia se
purta f\r\ ea, asta o f\cea s\ se simt\ din nou aproape copil.

Orele se târau pe lâng\ ea cu pasul melcului. Chiar [i dup\ ce Jhiqui
`i lu\ `ncordarea de pe umeri, Dany era prea nelini[tit\ ca s\ doarm\.
Missandei se oferi s\-i cânte un cântec de leag\n al Oamenilor Pa[nici,
dar Dany `[i scutur\ capul.

– Adu-mi-l pe Arstan, `i ceru ea.
Când b\trânul veni, Dany era cuib\rit\ `n blana ei de hrakkar, al

c\rei miros `nec\cios `i amintea de Drogo.
– Nu pot s\ dorm când oamenii mor pentru mine, Barb\-Alb\. Mai

spune-mi despre fratele meu, Rhaegar, dac\ vrei. Mi-a pl\cut o poveste
pe care mi-ai zis-o pe vas, despre cum s-a hot\rât s\ devin\ r\zboinic.

– ~n\l]imea Ta e amabil\ s\ spun\ asta.
– Viserys sus]inea c\ fratele nostru a câ[tigat multe turniruri.
Arstan `[i plec\ cre[tetul c\runt, cu respect.
– Nu se cuvine s\ t\g\duiesc vorbele ~n\l]imii Sale…
– Dar? `ntreb\ t\ios Dany. Spune-mi, `]i poruncesc.
– Vitejia Prin]ului Rhaegar era de net\g\duit, `ns\ rareori a intrat `n

aren\. Nu i-a pl\cut niciodat\ cântecul s\biilor, a[a cum i-a pl\cut lui
Robert sau lui Jaime Lannister. Era un lucru pe care trebuia s\-l fac\, o
sarcin\ pe care lumea i-o `ncredin]ase. O `ndeplinea cum se cuvine, c\ci
f\cea totul cum se cuvine. A[a era firea lui. Dar nu-i f\cea nicio pl\cere.
Se spune c\ `[i iubea mai mult harpa decât suli]a.

– Dar, cu siguran]\, a câ[tigat câteva turniruri, zise Dany dezam\git\.
– ~n tinere]e, Alte]a Sa s-a descurcat str\lucit `ntr-un turnir de la

Cap\tul Furtunii, ̀ nvingându-i pe Lordul Steffon Baratheon, pe Lordul
Jason Mallister, Vipera Ro[ie din Dorne, [i un cavaler misterios care s-a
dovedit a fi infamul Simon Toyne, c\petenie a proscri[ilor din p\durea
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regelui. A rupt dou\sprezece suli]e `mpotriva lui Ser Arthur Dayne `n
ziua aceea.

– A[adar, a fost campion?
– Nu, ~n\l]imea Ta. Onoarea aceea i-a revenit unui alt cavaler al

G\rzii Regelui, care l-a doborât pe Prin]ul Rhaegar de pe cal ̀ n ultima
`ncle[tare.

Dany nu voia s\ aud\ despre Rhaegar doborât de pe cal.
– Dar ce turniruri a câ[tigat fratele meu?
– ~n\l]imea Ta… B\trânul [ov\i. A câ[tigat cel mai mare turnir din -

tre toate.
– Care anume? vru s\ [tie Dany.
– Turnirul pe care l-a organizat Lordul Whent la Harrenhal, sub

Ochiul Zeilor, `n anul falsei prim\veri. Un eveniment remarcabil. Pe
lâng\ obi[nuitele lupte, a avut loc un turnir dup\ modelul vechi, `ntre
[apte echipe de cavaleri, dar [i trasul cu arcul, aruncarea cu toporul, o
curs\ de cai. Un turnir al cânt\re]ilor, o reprezenta]ie de pantomim\ [i
multe ospe]e [i voie bun\. Lordul Whent era mân\ larg\, c\ci era bogat.
Ge ne rozitatea pe care o vestise a atras sute de concuren]i. Chiar [i tat\l
t\u, regele, care nu p\r\sise de mul]i ani Fort\rea]a Ro[ie, a venit la
Harren hal. Cei mai mari lorzi [i cei mai vesti]i campioni din Cele {apte
Regate au sosit la turnir, iar Prin]ul Pietrei Dragonului i-a ̀ ntrecut pe to]i.

– Dar acela a fost turnirul `n care au `ncoronat-o pe Lyanna Stark
regina iubirii [i a frumuse]ii, zise Dany. Prin]esa Elia, so]ia lui, era
acolo, [i totu[i fratele meu i-a dat coroana fetei Stark [i mai târziu i-a
r\pit-o logodnicului ei. Cum a putut face asta? Atât de r\u se purta cu
el femeia dothraki?

– Nu e locul unuia ca mine s\ spun\ ce a fost `n inima fratelui t\u,
~n\l]imea Ta. Prin]esa Elia era o doamn\ bun\ [i gra]ioas\, dar
s\n\tatea i-a fost mereu [ubred\.

Dany `[i strânse blana de leu `n jurul umerilor.
– Viserys a spus odat\ c\ e vina mea, fiindc\ m-am n\scut prea

târziu. ~[i amintea c\ negase asta cu `nver[unare, mergând pân\
`ntr-acolo `ncât `i spusese lui Viserys c\ era vina lui, c\ nu se n\scuse
fat\. O b\tuse cu cruzime pentru insolen]a aceea. Zicea c\, dac\ m-a[ fi
n\scut mai devreme, Rhaegar s-ar fi `nsurat cu mine `n locul Eliei [i
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totul ar fi fost altfel. Dac\ Rhaegar ar fi fost fericit cu so]ia lui, n-ar mai
fi avut nevoie de fata Stark.

– Poate c\ a[a este, ~n\l]imea Ta. Barb\-Alb\ r\mase t\cut un mo -
ment. Dar nu sunt sigur c\ Rhaegar era omul care s\ poat\ fi fericit.

– ~l faci s\ par\ atât de acru, protest\ Dany.
– Nu, nu acru, dar… Prin]ul Rhaegar avea o anumit\ melancolie,

un sentiment al…
– Spune, `l `ndemn\ ea. Un sentiment al…
– …fatalit\]ii. A fost n\scut ̀ n suferin]\, regina mea, [i umbra aceea

a atârnat deasupra lui câte zile a avut.
Viserys `i vorbise o singur\ dat\ despre na[terea lui Rhaegar.

Probabil c\ povestea `l `ntrista prea mult.
– Era bântuit de umbra Castelului Verii, nu-i a[a?
– Da. {i totu[i, Castelul Verii era locul care ̀ i pl\cea prin]ului cel mai

mult. Mergea acolo din când `n când, `ntov\r\[it doar de harpa lui. Nici
m\car cavalerii G\rzii Regelui nu-l ̀ nso]eau acolo. ~i pl\cea s\ doarm\ ̀ n
castelul p\r\ginit, sub cerul `nstelat [i, ori de câte ori se `n torcea, aducea
cu el un cântec. Când `l auzeai cântând la harpa-i `nalt\ cu coarde de
argint, cântând despre amurgul regilor, despre lacrimi [i moarte, nu
puteai decât s\ sim]i c\ despre el cânta [i despre cei pe care-i iubea.

– Dar Uzurpatorul? Cânta [i el cântece triste?
Arstan râse `nfundat.
– Robert? Lui Robert `i pl\ceau cântecele care `l f\ceau s\ râd\, cu

cât mai deocheate cu atât mai bine. Nu cânta decât când era beat, iar
atunci cânta Un butoi de bere sau Cincizeci [i patru de poloboace sau
Ursul ro[u [i frumoasa fecioar\. Robert era mult mai…

Ca unul, dragonii `[i ridicar\ capetele [i ]ipar\.
– Cai! Dany s\ri `n picioare, strângându-[i blana de leu `n jurul

trupului. Afar\, `l auzi pe Vânjosul Belwas strigând ceva [i pe urm\
alte glasuri [i tropot de cai. Irri, du-te s\ vezi cine…

Cortul se deschise [i Ser Jorah Mormont intr\. Era plin de praf [i
`mpro[cat de sânge, dar altminteri nu ie[ise foarte r\v\[it din b\t\lie.
Cavalerul exilului `ngenunche `n fa]a lui Dany [i spuse:

– ~n\l]imea Ta, `]i aduc victoria. Ciorile Furtunii au trecut de
partea noastr\, sclavii au fugit, iar Fiii Secunzi erau prea be]i ca s\
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lupte, ̀ ntocmai cum ai spus. Dou\ sute de mor]i, ̀ n cea mai mare parte
yunkai. Sclavii lor au coborât suli]ele [i au fugit, iar mercenarii s-au
predat. Avem câteva mii de prizonieri.

– {i pierderile noastre?
– O duzin\ sau nici atât.
Abia atunci `[i `ng\dui s\ zâmbeasc\.
– Ridic\-te, bunul, viteazul meu urs. Grazdan a fost capturat? Sau

Bastardul Titanului?
– Grazdan s-a dus la Yunkai s\ transmit\ condi]iile tale. Ser Jorah se

ridic\ `n picioare. Mero a fugit, când [i-a dat seama c\ Ciorile de Piatr\
au tr\dat. Am trimis oameni pe urmele lui. Ar trebui s\-l prind\ repede.

– Foarte bine, zise Dany. Mercenari sau sclavi, cru]\-i pe to]i care
`mi jur\ credin]\. Dac\ dintre Fiii Secunzi ni se al\tur\ destui, p\streaz\
compania intact\.

~n ziua urm\toare, m\r[\luir\ ultimii cincisprezece kilometri pân\
la Yunkai. Ora[ul era construit din c\r\mizi galbene `n loc de c\r\ -
mizi ro[ii, altminteri era `ntruchiparea Astaporului, cu acelea[i ziduri
sf\râmate, acelea[i piramide ̀ nalte, ̀ n trepte, [i o harpie mare deasupra
por]ilor. Zidul [i turnurile mi[unau de arca[i [i arunc\tori. Ser Jorah
[i Viermele Cenu[iu `[i desf\[urar\ oamenii, Irri [i Jhiqui ridicar\
pavilionul, iar Dany se a[ez\ [i a[tept\.

~n diminea]a celei de-a treia zile, por]ile ora[ului se deschiser\ [i un
[ir de sclavi `ncepu s\ ias\. Dany `[i `nc\lec\ iapa, s\-i `ntâmpine. ~n
timp ce treceau, micu]a Missandei le spunea c\ ̀ i datorau libertatea lui
Daenerys Targaryen, N\scut\ din Furtun\, Cea Nears\, Regina Celor
{apte Regate ale Westerosului [i Mam\ a Dragonilor.

– Mhysa! o strig\ un b\rbat cu pielea ars\ de soare. Avea un copil pe
umeri, o feti]\, [i ea striga acela[i nume cu glasu-i sub]irel.

– Mhysa! Mhysa!
Dany se uit\ `ntreb\toare la Missandei.
– Ce strig\?
– E `n ghiscari, limba veche, pur\. ~nseamn\ „Mam\!“
Dany sim]i o u[urare `n piept. Nu voi aduce niciodat\ pe lume un

copil viu, `[i aminti ea. Mâna ̀ i tremur\ când o ridic\. Probabil zâmbea,
c\ci b\rbatul zâmbi [i strig\ din nou, iar ceilal]i i se al\turar\:
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– Mhysa! MHYSA! To]i ̀ i zâmbeau, ̀ ntinzând mâinile, ̀ ngenunchind
`n fa]a ei.

Maela! ̀ i spuneau unii, ̀ n timp ce al]ii strigau: Aella! Sau Qathei sau
Tato, dar `n orice limb\, toate aceste cuvinte ̀ nsemnau Mam\. ~mi spun
Mam\!

Strig\tele se `nmul]ir\, devenir\ tot mai r\sun\toare, atât de r\su -
n\toare `ncât `i speriar\ iapa. Animalul se d\du `n spate, `[i scutur\
capul [i b\tu din coada argintie. Strig\tele r\sunar\, zguduind parc\
zidurile galbene ale Yunkaiului. Al]i [i al]i sclavi se rev\rsau pe por]ile
ora[ului, cu fiecare clip\ [i, pe m\sur\ ce se apropiau, preluau strig\tele.
Acum fugeau c\tre ea, `mpingându-se, `mpiedicându-se, vrând s\-i
ating\ mâna, s\ mângâie coama calului ei, s\-i s\rute picioarele. Bie]ii
ei c\l\re]i de sânge nu puteau s\-i ]in\ pe to]i la distan]\ [i pân\ [i
Vânjosul Belwas mârâia [i morm\ia disperat.

Ser Jorah o `ndemn\ s\ plece, dar Dany `[i aminti un vis pe care `l
avusese `n L\ca[ul Celor Nemuritori.

– Nu-mi vor face niciun r\u, `i spuse. Sunt copiii mei, Jorah.
Apoi râse, d\du pinteni calului [i se `ndrept\ c\tre ei, cu clopo]eii

din p\r cântând dulcea victorie. Porni la trap, apoi `ntr-un galop mic,
pe urm\ ]â[ni, cu cosi]ele fluturând ̀ n urma ei. Sclavii elibera]i ̀ i f\cur\
loc s\ treac\. Mam\! strigau din o sut\ de piepturi, o mie, zece mii.
Mam\! scandau atingându-i picioarele cu degetele, `n timp ce gonea pe
lâng\ ei. Mam\, Mam\, Mam\!
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