
Lembre-se 
disto, garoto. 

Todos anões são 
bastardos...Uma mulher, 

sem dúvida. 
A maioria 
delas é.

Você é um 
filho legítimo 
de Lannister.

Diga isso ao 
senhor meu pai. 

Minha mãe morreu 
no meu parto e 
ele nunca teve 

certeza.

Todos os anões 
são bastardos 
aos olhos de 

seus pais.

O que você 
sabe sobre 

ser um 
bastardo?

Sou? 

Eu nem 
mesmo sei 

quem é minha 
mãe.

...mas nem 
todos os 
bastardos 
precisam 

ser anões.



Boa luta. Lew, 
Donnis, OS ajudem 

a tirar suas 
armaduras.

Chega!

Príncipe 
Joffrey, 

Roob, mais 
uma rodada?

Este é um 
jogo para 

crianças, Sor 
Rodrik.

Com 
prazer.

Venha me ver 
quando for mais 
velho, Stark. Se 
você não estiver 

tão velho.

Derrote-o 
com uma 
lâmina de 
torneio 
então.

Eles terão 
espada de aço 

quando estiverem 
prontos.

Sou o mestre 
de armas de 
Winterfell, 

Clegane.

Este é o seu príncipe. 
Quem é você para lhe 

dizer que sua espada não 
deve ter gume, sor?

Muito perigoso. 
Permitirei espadas 

de torneio com 
gume cego.

O que está 
sugerindo?

Vocês são 
crianças.

Eu sou um príncipe.  
E estou cansado 

de dar pancada nos 
Stark com uma espada 

de brinquedo.

Espada 
de aço.

Deixe-me 
lutar com 
ele. Posso 
vencê-lo.



Então da próxima 
vez em que o vir, 
você estará todo 

de preto.

Jon! Tio Benjen 
está lhe 

procurando. 
Queria ter partido 
uma hora atrás.

Você o 
viu? Ela foi... 

muito gentil.

E você, 
Stark. Tome 

conta de 
Bran.

Adeus, 
Snow.

Isto é 
bom.

Sim.

E minha 
mãe...

Eu irei.

Uma senhora 
respeitável do Sul 

não joga suas roupas 
dentro do baú como 
trapos velhos, ela 

disse.

Está bem. Tenho 
algo que quero 

que leve com 
você. E tem que 

ser embalado com 
muito cuidado.

Bem, elas 
iaM ficaR amassadas 

de qualquer maneira. 
Quem se importa 

como são dobradas?

Nada! Eu tinha 
embalado e tudo. 
Septã Mordane diz 

que tenho que fazer 
tudo de novo.

E foi isso 
que você 

fez?

Nymeria, aqui. 
Guarde!

Arya?

Estava com medo 
de que já tivesse 

ido. Não me 
deixaram sair para 

dizer tchau. O que fez 
agora?



Preciso de você. 
Estou tentando, 

mas não consigo... 
Não consigo fazer 

tudo sozinho.

Não posso 
deixá-lo, não 

quando qualquer 
momento pode 

ser o seu último. 
Tenho que estar 

com ele se...

“Cão Felpudo e 
Vento Cinzento. É 

possível identificar 
suas vozes se 
ouvirmos com 

atenção.”

Ele precisa 
ouvi-los 
cantar.

Faça-os 
parar!

Não aguento 
mais, faça-os 

parar!
Mate-os, todos 
se preciso for, 
apenas faça-os 

parar!

Feche a janela! 
Bran precisa 

ficar aquecido.

Mãe, fique aqui. 
Voltarei assim 

que o fogo 
acabar.

Não posso. 
E se ele morrer 
enquanto estiver 
dormindo? Não 

posso...

Oh, deuses, 
feche a 
janela!

Fecharei, se 
me prometer 

que vai dormir, 
mas...

Espere. Os 
cães estão 

latindo 
também. Eles 
nunca latem...

Não tenha 
medo, mãe. 

Eles nunca o 
machucariam.

Por favor. 
Descanse. Você 
pouco dormiu 
desde que--

A torre da 
biblioteca está 

em chamas.

Fogo!


