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คำนำสำนักพิมพ์ 
 

 
 เทพนยิายกรมิมอ์นัโดง่ดงัและตวัละครทีโ่ดดเดน่ประทบัอยูใ่นความทรงจำ  

ของนักอ่านทั้งหลายมาเนิ่นนาน แต่ใครจะรู้ว่าเทพนิยายกริมม์อาจไม่ใช่แค่

เทพนิยายธรรมดา หากแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของเหล่าตัวละคร

ที่มีชีวิตอยู่จริง 

  ซาบรีนาและดาฟเน กริมม์ สองพี่น้องตระกูลกริมม์ กลายเป็นเด็กกำพร้า  

เมื่อพ่อแม่หายตัวไปอย่างลึกลับ และพวกเธอถูกส่งไปอยู่กับย่าในเมืองที่ทำให้  

ชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อพบว่าพี่น้องตระกูลกริมม์ที่โด่งดังคือ  

บรรพบุรุษของพวกเธอ และเทพนิยายของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้น  

แต่ตัวละครทุกตัวล้วนมีชีวิตอยู่จริงและอาศัยอยู่ในเมืองนี้  

  สองสาวน้อยต้องช่วยย่าไขคดีซึ่งเป็นหน้าที่ของตระกูลกริมม์ เมื่อยักษ์  

ออกอาละวาดจนชาวบ้านและตัวละครในเทพนิยายต่างเดือดร้อน ใครกันที่อยู่

เบื้องหลังแผนการชั่วร้ายครั้งนี้  

  นี่คืออีกด้านหนึ่งของตัวละครในเทพนิยายที่เรารู้จักกันดี ชีวิตจริงต่อจาก  

ตอนจบอันแสนสุขชั่วนิรันดร์ในเทพนิยาย ซึ่งตัวละครที่เราคุ้นเคยอาจไม่ได้เป็น  

อย่างที่เราเคยอ่านกันมาก็เป็นได้ 

  ติดตามความสนุกสุดหรรษาและการไขคดีปริศนาสุดคาดเดาของเหล่า  

ตัวละครที่เผยโฉมชีวิตจริงหลังเทพนิยายจบลงได้ใน นักสืบเทพนิยาย ตอน  

ไขคดีแจ็กผู้ (ไม่) ฆ่ายักษ์ 

 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
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กิง่กา้นของตน้ไมใ้นปาทบึ¢ดี¢ว่นตามใบหนา้และแ¢น¢องพวกเธอ แตซ่าบรนีา  

และดาฟเนก็หยุดวิ่งไม่ได้ถึงแม้พวกเธอจะเหนื่อยสายตัวแทบขาด  ตอนนี้ความ

กลัวกระตุ้นแต่ละฝ‚ก้าว 

  เสียงแผดก้องอีกครั้งดังกังวานอยู่ไกลๆ ตามมาด้วยเสียงต้นไม้ล้มดัง 

น่ากลัวและเสียงสัตว์กรีดร้อง 

 “เราต้องหาทางหยุดมัน” ดาฟเนร้องบอกไปหอบไป 

  ซาบรีนารู้ดีว่าน้องสาวของเธอพูดถูก  แต่ยังไงล่ะ  พวกเธอเป็นแค่เด็ก

สองคนที่ต้องต่อกรกับสัตว์ประหลาดดุร้าย 

  “ขอพี่คิดดูก่อน”  ซาบรีนาบอก ลากน้องสาวไปหลังต้นโอ�กยักษ์ด้วย 

ความอยากพักเหนื่อยเต็มที่  ซาบรีนาบีบมือน้องสาวเพื่อให้กำลังใจ ขณะที่เธอ

สูดเอาออกซิเจนเข้าปอดที่ขาดอากาศ  ไม่มีคำพูดใดเอ่ยออกมา  เธอไม่มีแผน 

สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือเสียงเส้นเลือดเต้นตุบๆ ดังก้องในหู  แต่ก็ไม่มีประโยชน์ 

มันเจอตัวพวกเธอแล้ว  เศษไม้และดินแฉะๆ โปรยปรายลงมาจากท้องฟ‡าขณะที่

ต้นไม้ที่ทั้งสองยืนอยู่ถูกถอนรากถอนโคนขึ้นมา 

  เด็กหญิงทั้งสองเงยหน้ามองใบหน้าน่ากลัวเหนือตัวพวกเธอและรู้สึกถึง

ลมหายใจร้อน¼่าวเป†าใส่¼ม 


 เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
ซาบรีนาคิด  โลกของเราเปลี่ยนไปจน 

จำไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน  และเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เด็กผู้หญิงอายุสิบเอ็ดขวบ 

ที่เมื่อสองวันก่อนยังเป็นแค่เด็กกำพร้าบนรถไฟ 
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1 
สองวันก่อน


นจะต้องเบื่อตายอยู่ที่นี่แน่
ซาบรีนา
กริมม์คิด
ขณะที่เธอมองออก

ไปนอกหน้าต่างรถไฟที่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
นิวยอร์ก



 
 เมืองเล็กๆ
ที่เห็นแต่ไกลนั้นดูเหมือนจะมีแต่เนินเขาและต้นไม้ติด
 

กับแม่น้ำฮัดสันทึมๆ
ที่เยือกเย็น
 อาคารฉาบหินทรายสูงสองถึงสามชั้นไม่กี่หลัง

เกาะกลุ่มกันอยู่รอบถนนที่ดูเหมือนจะเป็นถนนเพียงสายเดียวของเมืองนี้
 เลย
 

ออกไปเป็นป่าเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา
 ซาบรีนาไม่เห็นโรงภาพยนตร์
ห้างสรรพ-
 

สินค้า
หรือพิพิธภัณฑ์
และรู้สึกว่าการใช้คำว่าเมือง อธิบายเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
 

ออกจะเกินจริงไปสักหน่อย



 ที่แย่ยิ่งกว่าตัวเมืองคืออากาศ
 ฝนกำลังตก
และฝนทำให้ซาบรีนารู้สึก

หดหู่เสมอ
 เธอทัดผมยาวสีทองไว้หลังหูแล้วเบือนหน้าจากหน้าต่าง
สัญญากับ

ตัวเองว่าจะต้องเข้มแข็งและต้องไม่ให้น้องสาวเห็นเธอร้องไห้
 เธอต้องเป็นพี่สาว

ที่เข้มแข็ง
ถึงยังไงเธอก็อายุเกือบจะสิบสองแล้ว



 ดาฟเนคงไมส่งัเกตเหน็นำ้ตาของเธอหรอก
 นอ้งสาววยัเจด็ขวบของซาบรนีา 
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แนบหน้ากับหน้าต่างตลอดการเดินทางสองชั่วโมง
 ดาฟเนตื่นตากับสถานที่
 

เล็กๆ
ไม่น่าสนใจตามรายทางที่รถไฟวิ่งผ่าน
และพักสายตาจากทิวทัศน์เพื่อถาม

คำถามเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเป็นพักๆ
เท่านั้น



 “ที่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิงมีเบเกิลไหมคะ
คุณสเมิร์ต”
 ดาฟเนถามผู้หญิง
 

ที่นั่งอยู่ตรงข้ามพวกเธอ
 คุณมิเนอร์วา
สเมิร์ตเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของ
 

เด็กหญิงทั้งสอง
 เธอเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบปลายๆ
จอมเฮี้ยบ
ไร้อารมณ์ขัน
 

จมูกงองุ้มของเธอจมอยู่กับหนังสือตลอดการเดินทางโดยรถไฟ
 ซาบรีนารู้ว่าเธอ

อ่านเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดกับพวกเธอ
 คุณสเมิร์ตทำหน้านิ่วด้วยความรำคาญ
 

เงยหน้ามองดาฟเนแล้วถอนหายใจราวกับสุดทนกับคำถามนั้น



 “ก็ต้องมีเบเกิลน่ะสิ
 เบเกิลก็มีทุกที่นั่นแหละ”
 คุณสเมิร์ตตวาด



 “บนดวงจันทร์ไม่มีสักหน่อย”
 ดาฟเนตอบตามความจริงขณะที่เธอหัน

กลับไปจ้องหน้าต่าง



 คุณสเมิร์ตขบเขี้ยวเคี้ยวฟันซึ่งทำให้ซาบรีนาหัวเราะในใจ
 การดูดาฟเน
 

ทำให้คุณสเมิร์ตเป็นบ้าคือการฆ่าเวลาอย่างหนึ่งที่ซาบรีนาชื่นชอบ
 สเมิร์ตทำ

พลาดไปแล้วละตอนที่เธอเลือกอาชีพดูแลเด็กๆ
ซาบรีนาคิด
โดยเฉพาะในเมื่อ


ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบเด็กๆ
สักเท่าไหร่
 คุณสเมิร์ตชอบบ่นเวลาที่เธอต้อง

แตะต้องมือเหนียวๆ
หรือเช็ดน้ำมูกไหลย้อยของพวกเด็กๆ
เรื่องอ่านนิทานก่อน

นอนให้ฟังยิ่งไม่ต้องพูดถึง
 ดูเหมือนเธอจะจงเกลียดจงชังสองสาวพี่น้องตระกูล

กริมม์และตราหน้าพวกเธอว่าหยาบคาย
ไม่ให้ความร่วมมือ
และเป็นพวกอวดรู้

ทั้งคู่
 ซาบรีนาเลยแน่ใจว่านี่ต้องเป็นภารกิจส่วนตัวของคุณสเมิร์ตในการส่งเด็ก

หญิงทั้งสองออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปอยู่ที่บา้นอปุถมัภแ์น
่ เทา่ทีผ่า่นมา

เธอคว้าน้ำเหลว
 เธอส่งทั้งสองไปอยู่กับคนที่มักจะใจร้ายและบ้าเป็นพักๆ
 

และใช้งานพวกเธอยังกับคนใช้
คนดูแลบ้าน
หรือไม่ก็เลิกสนใจพวกเธอไปซะ
 

เฉยๆ
 แต่ครั้งนี้เธอทำเกินไป
 ครั้งนี้คุณสเมิร์ตกำลังจะส่งพวกเธอไปอยู่กับ
 

ผู้หญิงที่ตายแล้ว


8
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ไขคดีแจ็กผู้ (ไม่) ฆ่ายักษ์


 “ฉันหวังว่าเธอคงไม่กวนคุณย่าของเธอด้วยคำถามไร้สาระพวกนี้นะ!”
 

คุณสเมิร์ตพูดห้วนๆ
ซึ่งเป็นวิธีที่เธอพูดเรื่องส่วนใหญ่กับซาบรีนาและดาฟเน
 

“ท่านน่ะแก่แล้ว
และรับมือกับปัญหามากมายไม่ไหวหรอก”



 “คุณย่าเสียไปแล้ว!
 หนูบอกคุณเป็นล้านๆ
ครั้งแล้ว
คุณย่าของเราเสีย
 

ไปแล้ว!”
 ซาบรีนาบอก



 “เราสอบประวัติมาแล้ว
แซลลี”
 คุณสเมิร์ตตอบ
 “ท่านเป็นย่าของเธอ
 

จริงๆ”



 “หนูชื่อซาบรีนาต่างหาก”
 ซาบรีนาถอนหายใจ



 “ชื่ออะไรก็ช่าง
 สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่ปล่อยให้เธอไปอยู่ในความดูแล

ของใครก็ได้หรอกนะยะ”
 คุณสเมิร์ตว่า



 “งั้นหรือคะ
 แล้วคุณลองดอนที่สาบานว่าห้องน้ำของเธอมีผีสิงล่ะคะ”
 

ซาบรีนาว่า



 “ใครๆ
ก็มีพฤติกรรมประหลาดๆ
กันทั้งนั้นแหละ”



 “หรือคุณเดนนิสันที่ให้เรานอนในรถบรรทุกของเขาล่ะ”
 ดาฟเนเอาบ้าง



 “บางคนก็ชอบนอนกลางแจ้งกว้างๆ”



 “คุณจอห์นสันกับคุณนายใส่กุญแจมือพวกเราไว้กับเครื่องทำความร้อน!”
 

ซาบรีนาร้อง



 “อยากจะจมอยู่กับเรื่องร้ายๆ
ก็เชิญ”
 คุณสเมิร์ตว่า
 “แต่เธอน่าจะดีใจนะ

ไมค่อ่ยมใีครอยากไดเ้ดก็ผูห้ญงินสิยัหยาบคายนกัหรอก
 ลองคดิดสูวิา่ฉนัอบัอาย 

แค่ไหนตอนที่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับครอบครัวคีตันน่ะ!”



 “พวกเขาขังพวกเราไว้ในบ้านสองอาทิตย์เพื่อที่พวกเขาจะได้ล่องเรือไป
 

โบรา-โบราได้”
 ซาบรีนาพูด



 “หนูว่าเป็นที่บาฮามาสนะ”
 ดาฟเนว่า



 “เบอร์มิวดาต่างหากล่ะยะ
อย่างน้อยพวกเขาก็เอาเสื้อยืดสวยๆ
กลับมา

ฝากพวกเธอจากไปเที่ยว”
 คุณสเมิร์ตบอก
 “ยังไงก็แล้วแต่
เรื่องพวกนั้นมันเป็น
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