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คำนำสำนักพิมพ์
 

 
   สำหรับสองพี่น้องสาวน้อยแห่งตระกูลกริมม์ นับตั้งแต่ได้รู้ประวัติ

ครอบครัว พวกเธอก็กลายเป็นนักสืบเทพนิยายในเมืองที่ต้องตื่นตัวเพื่อรับมือ

กับปัญหาตลอดเวลา 

   แม้จะได้เจอตัวจริงของเจ้าชาย เจ้าหญิง และบุคคลผู้มีชื่อเสียงจาก

เทพนิยาย แต่ถ้าเกือบทุกคนเป็นปรปักษ์กับตระกูลกริมม์ ความปลาบปลื้มในตัว

พวกเขาเหล่านั้นก็คงอันตรธานไป และหนึ่งในนั้นอาจอยู่เบื้องหลังการหายตัวไป

ของพ่อแม่พวกเธอ 

   หลังจากมาอยู่กับย่าได้สามอาทิตย์ ซาบรีนาและดาฟเน กริมม์ก็ได้เวลา

เข้าโรงเรียน  ดาฟเนดูจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษ เมื่อครูประจำชั้นของเธอ

คือสโนว์ไวต์ผู้งามเลิศในปฐพี  ผิดกับซาบรีนา แค่วันแรกเธอก็ได้เจอศัตรู  

คู่อาฆาต วิชาพละสุดโหด และครูขี้หงุดหงิด  ซ้ำร้ายยังเกิดเหตุสยองขึ้นหลังเลิก

เรียนอีก ดูเหมือนพวกเธอจะต้องต่อกรกับผู้ต้องสงสัยผ่าเหล่าที่ออกอาละวาดไป

ทั่วเมือง และคงไม่ได้มีอยู่แค่คนเดียวแน่ 

 ตดิตามความสนกุทีว่างไมล่งกนัตอ่ไดใ้น นกัสบืเทพนยิาย ตอน แผนลบั

โรงเรยีนเทพนยิาย 

 

นานมบีุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส์ 





ซาบรีนาตะเกียกตะกายท่ามกลางความมืด โดยมีพลั่วเป็นอาวุธและใช้  

กำแพงหินที่เย็นเฉียบเป็นเครื่องนำทาง  แต่ละก้าวลำบากต่อการทรงตัวและ  

การรับรู้  เธอสะดุดหินที่ขรุขระและเผลอเตะโดนเครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้ส่งเสียง  

แกร๊งกังวานไปทั่วผนังอุโมงค์  อะไรก็ตามที่กำลังรอเธออยู่ในเขาวงกตรู้ตัวแล้ว

ว่าเธอกำลังมา  โชคร้ายที่เธอหันหลังกลับไม่ได้แล้ว  ครอบครัวของเธออยู่ที่ไหน

สักแห่งในทางคดเคี้ยววกวนนี้ และไม่มีใครช่วยพวกเขาได้  ซาบรีนาภาวนาให้

ทุกคนยังคงมีชีวิตอยู่ 

  อุโมงค์หักศอกเลี้ยว ซาบรีนาเห็นแสงไฟกะพริบอยู่ลิบๆ ตรงหัวมุม  เธอ

เร่งฝีเท้าและไม่ช้าอุโมงค์ก็เปิดออกสู่ถ้ำขนาดมหึมาที่สกัดจากฐานหินของเฟอร์-

รีพอร์ตแลนดิง  คบเพลิงที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำส่องแสงสลัว ไม่สว่างพอจะทำให้เงา

ตะคุ่มตามมุมถ้ำเลือนหายไป 

  ซาบรีนากวาดสายตาไปรอบถ้ำ  ถังเก่าๆ  สองสามใบกับพลั่วสองสาม

เล่มตั้งพิงผนังด้านหนึ่งที่พังทลายลงมา  เธอทำท่าจะเดินย้อนกลับไปตามทาง

เดิมก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าชนที่หลังอย่างจัง  เธอล้มหัวไหล่กระแทกอย่างแรง

พร้อมกับทำพลั่วตก  ความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ตามด้วยอาการ

ปวดตุบๆ  เธอยังขยับนิ้วได้แต่รู้ตัวว่าแขนหักเสียแล้ว  เธอกรีดร้องแต่เสียงร้อง

ของเธอถูกกลบด้วยเสียงงับกริ๊กๆ และเสียงขู่ฟ่อแปลกๆ 

  ขณะตะกายขึ้นยืน ซาบรีนาคว้าพลั่วและเหวี่ยงไปรอบๆ เป็นการขู่พร้อม

กับมองหาตัวคนทำร้าย 

  “ฉันมาช่วยครอบครัวของฉัน”  เธอตะโกนไปในความมืด  เสียงของเธอ

สะท้อนกลับจากทั่วทุกด้านของถ้ำหิน 



  เธอได้ยินเสียงงับกริ๊กๆ และเสียงขู่ฟ่ออีกครั้ง ตามด้วยเสียงหัวเราะที่  

เย่อหยิ่งเย็นชา  ขายาวชะลูดข้างหนึ่งพุ่งออกมาจากเงามืด เฉียดศีรษะซาบรีนา

ไปหวุดหวิด  มันกระแทกโดนผนังด้านหลังเด็กหญิง บดหินเป็นผุยผง  ซาบรีนา  

ยกพลั่วที่หนักอึ้งและเหวี่ยงใส่ขาข้างนั้นอย่างแรงจนขอบคมๆ ฟันลึกเข้าไปถึง

เนื้อของสัตว์ประหลาดตัวนั้น  เสียงโหยหวนทรมานกังวานไปทั่วถ้ำ 

  “ฉันไม่ถูกฆ่าตายง่ายๆ หรอก”  ซาบรีนาพูดพร้อมกับหวังว่าเสียงของเธอ

จะฟังดูมั่นใจกับสัตว์ประหลาดมากกว่าที่ตัวเองได้ยิน 

  “ฆ่าเธอน่ะหรือ  นี่มันงานเลี้ยงต่างหาก!”  เสียงหนึ่งตอบ  “และเธอเป็น

แขกผู้มีเกียรติซะด้วย” 



    ริ่มกันซะทีเถอะ!”  ซาบรีนาบ่นเบาๆ ขณะนวดขาที่ตะคริวกิน  เธอ  

    กับดาฟเน น้องสาววัยเจ็ดขวบคุดคู้อยู่หลังกองตุ๊กตาดอนนาก้นเป็น  

    ผื่นมาเกือบสามชั่วโมงแล้ว  เธอทั้งเหนื่อย ทั้งหิว และรำคาญเต็มที

พวกเธอ “ซุ่มสังเกตการณ์” มาหนึ่งอาทิตย์แล้ว และเริ่มจะดูเหมือนว่าพวกเธอ

เพิ่งเสียเวลานอนหลับสบายไปอีกหนึ่งคืน  แม้แต่เจ้าเอลวิส สุนัขพันธ์ุเกรตเดน

หนักสองร้อยปอนด์ของพวกเธอก็ยอมแพ้ไปแล้ว และกำลังกรนอยู่บนพื้นข้างๆ

พวกเธอ 

  แน่ละ ซาบรีนาเรียนรู้ว่าไม่มีใครสนหรอกว่าเธออยากเอาเวลาไปทำอะไร  

ยิ่งถ้ามีคดีลึกลับเกิดขึ้นอยู่ด้วย  ย่าของพวกเธอชอบเรื่องลึกลับสนุกๆ ดังนั้น

เมื่อเก็ปเพตโตบ่นว่าร้านของเล่นของเขาถูกปล้นทุกคืนมาสองอาทิตย์แล้ว  

ย่าเรลดาจึงอาสาตัวเองและสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์มาช่วยตำรวจจับผู้ร้าย  

ซาบรีนาสงสัยว่าหญิงแก่หนึ่งคน เด็กสองคน กับสุนัขขี้เซาจะทำอะไรได้ในเมื่อ

กล้องวงจรปิดราคาแพงและเครื่องจับการเคลื่อนไหวที่ชายแก่ติดตั้งไว้ยังทำไม่ได้  

เลย แต่ลองย่าได้จดจ่อกับอะไรแล้วละก็ ย่าไม่ยอมเลิกง่ายๆ แน่ 

1 
สามวันก่อน
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  ในเมืองส่วนใหญ่ ตำรวจจะไม่หวังพึ่งหญิงแก่ เด็กสองคน กับหมาขี้เซา

ในการไขคดีแน่ แต่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิงไม่เหมือนเมืองทั่วไป  มากกว่าครึ่งของผู้

อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนลับที่ชื่อว่าชาวนิรันดร์  ชาวนิรันดร์นั้นจริงๆ เป็น  

ตัวละครในเทพนิยายที่อพยพมาจากยุโรปเพื่อหลบหนีการข่มเหง  พวกเขามาตั้ง

รกรากในเมืองเล็กๆ  ริมแม่น้ำเมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน  ตอนนี้พวกเขาใช้  

เวทมนตร์อำพรางตัวในการดำรงชีวิต และทำงานเคียงข้างเพื่อนบ้านที่เป็นคน

ธรรมดา  พวกยักษ์ทำงานในที่ทำการไปรษณีย์ พวกแม่มดเปิดร้านอาหารยี่สิบสี่

ชั่วโมง ส่วนนายกเทศมนตรีก็คือเจ้าชายรูปงามในตำนานนั่นเอง  พวกมนุษย์

ไม่มีใครล่วงรู้ - - ยกเว้นตระกูลกริมม์ 

  แม้จะฟังดูวิเศษและน่าตื่นเต้นที่ได้อยู่ท่ามกลางตัวละครในเทพนิยาย แต่

มันไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงเลยสำหรับซาบรีนา กริมม์  การเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของ

ตระกูลกริมม์ที่สืบทอดมาช้านาน (สืบเชื้อสายมาจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์อัน

โด่งดังนั่นเอง) ทำให้เธอกับน้องสาวถูกยัดเยียดความรับผิดชอบของตระกูลใน

การรักษาความสงบสุขระหว่างชาวนิรันดร์กับมนุษย์มากว่าสามอาทิตย์แล้ว 

  และมันไม่ใช่งานง่ายๆ เลย  ชาวนิรันดร์ส่วนใหญ่มองว่าตระกูลกริมม์

ทำลายการดำรงชีวิตของพวกเขา  คำสาปที่ยาวนานถึงสองศตวรรษได้กักขังชาว

นิรันดร์ไว้ในเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงชั่วกาลนาน ซึ่งเป็นเพราะวิลเฮลม์ ทวดของทวด

ของทวดของทวดของสองพี่น้องนั่นเอง  วิลเฮลม์พยายามขัดขวางสงคราม

ระหว่างชาวนิรันดร์กับมนุษย์ จึงร่วมมือกับแม่มดจอมขมังเวทนามบาบา ยากา

และร่วมกันร่ายคำสาปไปทั่วทั้งเมือง  อิสรภาพของชาวนิรันดร์จะกลับคืนมาก็ต่อ

เมื่อสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลกริมม์เสียชีวิต และจนถึงตอนนี้ตระกูลกริมม์ก็

ยังสุขสบายดี  แต่แม้จะแบกภาระนี้ไว้ ย่าเรลดาก็มีเพื่อนแท้สองสามคนในชุมชน

นายอำเภอแฮมสเตดเป็นหนึ่งในนั้น  นายตำรวจอ้วนท้วนผู้มีเสน่ห์แบบทางใต้

นั้นแท้จริงแล้วคือหนึ่งในหมูตัวไม่น้อย สามตัวนั่นเอง เขาเพิ่งจะหันมาพึ่งตระกูล

กริมม์ให้ช่วยไขคดีที่แก้ไม่ตกของเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงเมื่อไม่นานนี้ 

  ตระกูลกริมม์ก็เลยต้องมานั่งขาเป็นตะคริวรอใครบางคนหรืออะไรบาง
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แผนลับโรงเรียนเทพนิยาย

อย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่นี่  หลังจากห้าคืนอันยาวนาน ซาบรีนาเริ่มจะหมดความ

อดทน  เธอมีอะไรหลายอย่างที่ควรจะได้ทำ เรื่องสำคัญๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

แอบอยู่หลังกระดานลอกลายกับกระป๋องโฟมสายรุ้งที่กองสูงเป็นตั้งสำหรับ

เทศกาลคริสต์มาส  ซาบรีนาล้วงกระเป๋ากางเกงและหยิบไฟฉายออกมา  เธอกด

ปุ่มแล้วแสงลำเล็กๆ ก็ส่องไปที่หนังสือเล่มหนึ่งที่วางอยู่ตรงเท้าของเธอ  เธอ

หยิบมันขึ้นมาอ่านดู  เธออ่านไปได้นิดเดียว 

  “ซาบรนีา”  ดาฟเนกระซบิ  “ทำอะไรนะ่ เดีย๋วเขากเ็หน็เราหรอก ปดิไฟส”ิ 

  ซาบรีนาบ่นพึมพำ ปิดหนังสือโครมและวางไว้ข้าง  ๆ   ถ้าหนังสือเมาคลี  

ลูกหมาป่า มีเบาะแสในการช่วยพ่อกับแม่ของพวกเธออยู่ละก็ มันคงต้องรอไป

ก่อน  น้องสาวของซาบรีนาติดใจงานนักสืบแบบเดียวกับที่สุนัขติดใจไส้กรอก  

เหมือนกับย่าของพวกเธอ ดาฟเนชอบทุกขณะจิตของมัน ทั้งการซุ่มดูและชั่วโมง

อันยาวนาน  เธอเป็นมาแต่เกิดและจริงจังกับงานใหม่นี้เอามากๆ 

  ทันใดนั้นก็มีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากอีกฟากของห้อง  ซาบรีนารีบปิด

ไฟฉายและชะเง้อมองเหนือกองตุ๊กตา  อะไรบางอย่างเคลื่อนไหวใกล้ของเล่นจัด

โชว์ อย่าจักจี้เสือ ที่ขายดีช่วงเทศกาล  ดาฟเนโผล่หัวขึ้นมามองรอบๆ ตาม  

“เห็นอะไรหรือเปล่า”  เด็กหญิงตัวน้อยกระซิบ 

  “ไม่เห็น แต่มันดังมาจากทางนั้นแหละ”  ซาบรีนากระซิบตอบ  “ปลุกเจ้า

ขี้เซาเร็ว ดูซิว่ามันจะได้กลิ่นอะไรบ้างไหม” 

  ดาฟเนเขย่าเจ้าเอลวิสจนมันโซเซลุกขึ้นยืน  เจ้าหมาตัวโตเพิ่งถอดผ้าพัน

แผลออกเมื่อเร็วๆ นี้หลังจากเจอรองเท้าบู๊ตของคนร้ายเตะอย่างแรงและยังซึมๆ  

อยู ่ มันมองไปรอบๆ เหมือนกับจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน 

  “ได้กลิ่นคนร้ายไหม เอลวิส”  ดาฟเนถาม 

  เจ้าหมาดมฟุดฟิด  หูของมันตั้งชันและตาเบิกกว้าง  มันครางออกมา

เบาๆ เพื่อบอกให้ทั้งสองรู้ว่ามันได้กลิ่น อะไรบางอย่าง 

  “ไปจัดการมันเลย เจ้าหนู!”  ดาฟเนร้อง แล้วเจ้าหมาตัวโตก็วิ่งปรู๊ดออก

ไปเหมือนจรวด 
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