
La Catedral va ser el Great Sept of 
Baelor, on la penitència de Margaery 
Tyrell havia de tenir lloc abans que 
l’exèrcit Lannister, amb Jamie Lannister 
al capdavant, intentés impedir-ho.

1. Catedral i voltants

2. Pujada de Sant Domènec
La jove Arya Stark és 
perseguida per la Waif 
(Niña Abandonada) a 
través de varis carrers 
del Barri Vell. Aquí, 
l’Arya salta des d’un 
edifici a un mercat 
situatsituat a les escales, i 
cau rodant cap avall. 

5. Banys Àrabs
Arya Stark compra, 
aquí, un passatge per 
sortir de Braavos. 
També al mercat, i 
dintre dels Banys, Arya 
fuig de la Waif després 
de caure al riu, ferida 
sobresobre el pont mentre 
s’escapava d’ella.

6. Plaça dels Jurats i el Galligants
A la plaça, Arya Stark 
veu una obra de teatre 
burlesca sobre com el 
Rei  Joffrey  mor  enve-
rinat.rinat. Al pont sobre el 
riu Galligants és on la 
Waif, disfressada de 
dona gran, apunyala 
l’Arya, que cau al riu.

Arya Stark, demanant 
almoïna cega, s’està 
entrenant per ser una 
noia sense rostre. La 
Waif la visita vàries 
vegades i lluita amb 
ella amb un pal, tan i 
comcom al final ho fa 
Jaqen H’ghar.

4. Darrere la Catedral 7. Monestir de Sant Pere de Galligants
Samwell Tarly arriba, 
després d’un llarg 
periple, a la Biblioteca 
d’Antigua, amb l’Eli i el 
seu fill, per esdevenir 
maestre de Castle 
Black. El claustre surt 
breumentbreument també, part 
de King’s Landing!

En aquests carrers 
tornem a veure l’Arya 
Stark escapant de la 
Waif, que la ha trobat 
en una casa curant-se 
de las ferides de la 
seva última baralla, i 
comença a perseguir-comença a perseguir-
la de nou.

3. Claveria, Escola Pia i Sant Llorenç

King’s Landing és
Braavos és
Antigua és
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