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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

   เดก็หญงิตวันอ้ย คณุยาย หมาปา่ใจรา้ย และคนตดัไม ้คอืตวัละครหลกัของ

เทพนิยายท่ีโด่งดังข้ามศตวรรษเรื่องหนึ่ง แต่ความจริงบางส่วนของเรื่องนี้อาจถูก

ปิดบังไว้เพื่อรอวันเปิดเผย

เมือ่เทพนยิายกลายเป็นคด ีตวัละครสำาคญัทีย่งัมชีวีติอยูจ่ากเทพนยิายก้อง

โลกเรื่องนี้จึงต้องบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปากของตัวเอง  อาชญากรรม

สะเทือนขวัญที่หมาป่าใจร้ายก่อเอาไว้ได้ถูกขุดคุ้ยอีกครั้ง และกลายเป็นคดีดัง

แห่งศตวรรษ

ร้อนถึงตระกูลกริมม์ เมื่อคุณเคนิสที่มีหมาป่าใจร้ายอยู่ในร่างต้องข้ึน 

ศาลเถื่อนของควีนโพแดง  กริมม์ทั้งหลายจึงต้องวิ่งเต้นเพื่อหาทนายความและ

หลักฐานแก้ต่าง

ขณะเดียวกัน หญิงสาวผู้ลึกลับเพียงหนึ่งเดียวที่อาจคลายคาถาหลับใหล

ให้พ่อแม่ของซาบรีนาและดาฟเนได้ ก็กำาลังถูกมือสีเลือดคุกคามหมายเอาชีวิต

  ซาบรีนาและดาฟเนจะสามารถช่วยเพื่อนผู้แสนดีและหญิงสาวที่เป็น

ความหวังเดียวของตระกูลกริมม์ได้หรือไม่ ติดตามต่อได้ใน นักสืบเทพนิยาย 

เล่ม 6 ตอน หมาป่าใจร้ายกับเทพนิยายลวงโลก

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์





ซาบรีนาไม่เคยรู้สึกมั่นใจเท่ากับที่รู้สึกอยู่ในขณะนี้  นานมาแล้ว นี่เป็นครั้ง

แรกทีเ่ธอไมก่งัวลเรือ่งสตัวป์ระหลาด ผูร้า้ย หรอืคนบา้  เธอไมก่ลวัวา่จะมใีครโผล่

มาทำารา้ยโดยไมท่นัตัง้ตวั หรอืถกูทรยศจากคนทีเ่ธอเชือ่ใจ  อนัทีจ่รงิเธอกระหาย

ที่จะได้เผชิญหน้า  พวกวายร้ายมือสีเลือดหน้าไหนคิดลองดีละก็ เธอจะขยี้มันให้

เป็นผุยผง!  ร่างกายของเธอแข็งแกร่ง  เลือดของเธอกระหาย  เธอคือเครื่องจักร

ทำาลายล้างดีๆ นี่เอง

  ซาบรนีาอยากบอกความรูส้กึนีก้บันอ้งสาว  ถา้เพยีงแตเ่ธอจะทำาใหด้าฟเน

เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเรื่องดี แต่เธอนึกคำาพูดไม่ออก  ความคิดของเธอ

เลอืนรางและซบัซอ้น  แถมทกุคนยงัตะโกนโหวกเหวกและลมพดัแรงไปทัว่หอ้งซึง่

ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

  ซาบรนีาหนัไปหาดาฟเน  เดก็หญงิตวันอ้ยกำาลงัเผชญิกบัการแปลงรา่งของ 

ตัวเอง  หมอกสีดำาหมุนวนล้อมรอบตัวเธอ บังหน้าบังตาของเธอ  เท่าที่ซาบรีนา 

มองเหน็คอืตาของเดก็หญงิตวันอ้ย เหมอืนกบัดวงอาทติยเ์จดิจา้สองดวงทีส่อ่งให้

มุมมืดสว่างไสวและขับไล่เงามืดให้หายไป 

  “ซาบรีนา หลานต้องหยุดมันนะ!”  ย่าร้อง

  ซาบรีนางุนงง  ย่าพูดเรื่องอะไร  เธอไม่ได้ทำาอะไรผิดเสียหน่อย

  “พ่ีต้องขัดขืนมันนะ!”  ดาฟเนพูดจากหลังหมอกสีดำา  “หนูรู้ว่าพ่ียังอยู่ในน้ัน 

อย่าให้มันควบคุมพี่!”

  “ทำาไมถงึพดูกบัพีแ่บบนีล้ะ่”  ซาบรนีาถาม  เมือ่ไมม่ใีครตอบ เธอกร็ูต้วัวา่

คำาพูดของเธออยู่ในหัวเธอเท่านั้น



  “สู้กับมัน แม่หนู”  เสียงหนึ่งพูดจากเบื้องล่าง  ซาบรีนาเหลือบมองลงไป 

คุณเคนิสนอนอยู่แทบเท้าเธอ -- สภาพแก่ชราและร่วงโรย ร่างของเขาติดอยู่ใน

อุ้งเท้าใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยขน  มันกำาลังเค้นชีวิตจากหน้าอกของชายชรา  เธอ

ร้องออกมา หวังว่าจะมีใครช่วยดึงเพื่อนของเธอจากเงื้อมมืออันน่ากลัวของสัตว์

ร้าย แต่เสียงวิงวอนของเธอสะดุดลง เมื่อรู้ตัวว่ากรงเล็บที่กำาลังฆ่าคุณเคนิสคือ 

กรงเล็บของเธอเอง



    าบรีนา กริมม์ตื่นขึ้นพร้อมกับความฝันบ้าๆ ที่ยังค้างเต่ิงอยู่ในหัว 

    ในฝันเธอเดินไปตามทางเดินปูด้วยหิน และนึกข้ึนได้ว่ากำาลังเปลือย

    กายล่อนจ้อนอยู่  เธอร้องเสียงหลงและรีบไปหลบหลังพุ่มไม้ พลาง

สงสัยว่าเธอออกจากบ้านโดยลืมแต่งตัวได้อย่างไร  ครู่ต่อมา คนที่ไม่อยากให้

โผล่มามากที่สุดก็ผ่านมา -- พักนั่นเอง  เนื่องจากไม่มีทางเลือก เธอจึงขอร้อง

ให้เขาเอาเสือ้ผา้มาให ้ เขาบนิออกไปและกลบัมาอยา่งรวดเรว็พรอ้มกบักางเกงยนี

เสื้อเชิ้ต และรองเท้าผ้าใบ ซึ่งเขาเอาวางไว้ข้างพุ่มไม้เพื่อให้เธอได้แต่งตัวเป็นการ

ส่วนตัว  น่าประหลาดใจที่หลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปโดยไม่วิจารณ์แสบๆ คันๆ

สักคำา  เธอสวมเสื้อผ้าและเดินไปตามทางของตัวเองต่อด้วยความโล่งอก แต่กลับ

พบวา่ผูค้นพากนัจอ้งมองและชีม้าทีเ่ธอ  ซาบรนีากม้ลงเหน็วา่ตวัเองเปลอืยเปลา่

อกีครัง้  พกัโผลม่าอกี  เขาบอกเธอวา่เสือ้ผา้ปดิบงัตวัตนจรงิๆ ของเธอไมไ่ดห้รอก 

เธอตื่นขึ้นตอนนั้นเอง ทั้งโกรธทั้งอาย  ขนาดในฝัน พักยังตามไปกวนประสาท

จนได้

  เธอนอนบนเตยีง เพลดิเพลนิกบัสายลมเยน็ๆ ทีโ่ชยเขา้มาทางหนา้ตา่งหอ้ง
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นอน  เคร่ืองบินจำาลองที่แขวนอยู่บนเพดานแกว่งไปมา  เธอมองดูมันอยู่ครู่หนึ่ง 

พลางนึกภาพพ่อกำาลังต่อมันตอนอายุเท่าเธอ  พ่อทุ่มเทกับแบบจำาลองมาก

พวกมันถูกทาสี ติดกาว และประกอบกันอย่างสมบูรณ์แบบ  พ่อของเธอเป็นคน

พิถีพิถันมาก

  ดาฟเน น้องสาวของเธอนอนหลับเอาหน้าซุกหมอนหายใจเบาๆ อยู่ข้างๆ

ซาบรีนาเหลือบมองนาฬิกาปลุกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหัวเตียง ตีสามแล้ว  เป็นเวลาที่

เหมาะเลย เธอคดิ  ไมม่เีรือ่งฉกุเฉนิใหจ้ดัการ ไมม่เีรือ่งโกลาหลทีใ่กลจ้ะเกดิ ไมม่ี

เรื่องต้องรับผิดชอบ และที่ดีที่สุด ไม่มีสายตาสอดรู้สอดเห็น  ซาบรีนาปีนลงจาก

เตยีง รบีไปทีโ่ตะ๊มมุหอ้งและเปดิลิน้ชกั  มกีระเปา๋สดีำาใบเลก็ซกุอยูก่น้ลิน้ชกั  เธอ

ฉวยมันขึ้นมาและย่องเข้าไปในโถงทางเดิน 

  เมื่อเข้าไปในห้องน้ำา เธอก็เปิดไฟและปิดประตู  รู้สึกดีที่ได้ครองห้องน้ำา 

คนเดียวบ้าง  ในบ้านใหญ่หลังเก่าแก่นี้มีคนอาศัยอยู่รวมกันหลายคน นอกเหนือ 

จากซาบรีนากบัดาฟเนแลว้ ยงัมอีาเจก ยา่เรลดา พกั และแนน่อนเอลวสิ หมาของ

ครอบครวัทีใ่ชโ้ถสว้มเปน็กอ๊กน้ำาดืม่บอ่ยๆ  และทกุคนใชห้อ้งน้ำาเลก็ๆ ทีม่อียูห่อ้ง

เดียวร่วมกัน  ต้องต่อแถวยาวและขาดความเป็นส่วนตัว

  ซาบรีนาเปิดซิปกระเป๋าสีดำาใบเล็ก เผยให้เห็นเครื่องสำาอางในกรุสมบัติ

ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกและลิปกลอสหลายแท่ง อายแชโดว์ มาสคารา บลัช

ออน และครีมรองพื้น รวมถึงกิ๊บติดผมหลายแบบที่เธอซื้อด้วยเงินค่าขนมที่ร้าน

ขายยาในละแวกบ้าน  เธอคุ้ยกระเป๋าและเริ่มลงมือ

  อยา่งแรก เธอพยายามทาครมีรองพืน้ แตม่นัทำาใหเ้ธอดเูหมอืนผ ี จากนัน้

เธอเผลอปัดแก้มเยอะเกินไป เลยดูเหมือนเขินอายอยู่ตลอดเวลา  มาสคาราหนา

เตอะและจับเป็นก้อน บวกกับอายไลเนอร์ ทำาให้เธอดูเหมือนแร็กคูนที่กำาลังโกรธ 

ลิปสติกก็แดงแปร๊ดเหมือนรถดับเพลิง

  พอแต่งหน้าเสร็จ เธอก็มองดูตัวเองในกระจกและแทบจะร้องไห้โฮ  เธอ 

ดเูหมอืนโจก๊เกอรท์ีห่ลดุออกมาจากสำารบัไพ ่ เธอนา่เกลยีดมาก และทีแ่ยก่วา่นัน้

คือหมดหวัง  เธอคงไม่มีวันใช้ของเหล่านี้เป็น  เธอล้างเครื่องสำาอางทั้งหมดออก
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ด้วยความฉุนเฉียว  เวลาแบบนี้เองที่ซาบรีนาคิดถึงแม่เป็นพิเศษ 

  ช่วงหลังมาน้ี รูปร่างหน้าตาเป็นเร่ืองสำาคัญมากข้ึนเร่ือยๆ สำาหรับซาบรีนา 

แม้จะไม่เข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองสักเท่าไหร่ แต่เธอรู้ว่ามันเก่ียวข้อง

กบัการโตเปน็ผูใ้หญ ่ มนัเหมอืนกบัเมือ่วานนีเ้ธอยงัไมส่นใจเลยวา่ตวัเองจะดเูปน็

อย่างไร แต่ตอนน้ีเธอกลับใช้เวลาพิจารณาทรงผมอยู่หลายชั่วโมง  เธอครุ่นคิด

อย่างหนักว่ารองเท้าเข้ากับเสื้อหรือเปล่า  ดูเหมือนเธอจะเอาแต่คิดว่าคนอื่นจะ

มองเธออย่างไร และเธอเกลียดที่ตัวเองเป็นแบบนี้  เธอรังเกียจเด็กผู้หญิงหวาน

แหววผูกโบสวมชุดกระโปรงส้ันๆ มาตลอด  พวกเธอช่างง่ีเง่าและฉาบฉวย  โชคร้าย

ที่ซาบรีนารู้สึกว่าตัวเองกำาลังกลายเป็นพวกเดียวกับเด็กผู้หญิงเหล่านั้น  ทุกครั้ง

ที่เธอทาลิปกลอส เธอจะนึกภาพเซลล์สมองอีกก้อนกำาลังตายอย่างน่าสยดสยอง

  โชคดีที่ไม่มีใครในบ้านสังเกตเห็นความหมกมุ่นในเรื่องรูปร่างหน้าตาของ

เธอ -- ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืพกั  ถา้เขารูว้า่เธอมาเขา้หอ้งน้ำากลางดกึเพือ่แตง่องคท์รง

เครือ่งและพจิารณาขอ้บกพรอ่งของตวัเองละก ็เขาตอ้งลอ้เธอไปจนแกห่งอ่มแน่ๆ

  หยุดเรือ่งสวยๆ งามๆ ไวก้อ่นสำาหรบัคนืนี ้ซาบรนีาลา้งหนา้และกำาลงัจะปดิ 

ไฟกลับเข้านอน ก็พลันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพ่นฟองบุ๋งๆ อยู่ในโถส้วม  ฝา

ชักโครกปิดอยู่ เธอเลยมองไม่เห็นว่าเสียงนั่นเกิดจากอะไร แต่ก็พอจะเดาออก 

กอ่นท่ีพักจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน เขาอาศัยอยู่ในป่ามาหน่ึงทศวรรษ  เคร่ืองอำานวย

ความสะดวกสมยัใหมจ่งึดงึดดูใจเขา -- โดยเฉพาะโถสว้ม  เขาชอบชกัโครกซ้ำาแลว้

ซ้ำาเล่าและมองดูน้ำาหมุนวนหายลงไปในคอห่าน  เขาเชื่อว่าโถส้วมเป็นของวิเศษ

อย่างหนึ่งอยู่หลายเดือน จนกระทั่งอาเจกอธิบายให้ฟังว่าระบบท่อประปาในบ้าน

ทำางานอย่างไร  โชคร้ายที่ความรู้น้ีมีแต่จะเพิ่มความสนใจของพักข้ึนไปอีก และ 

ไมน่านเขากล็งมอืปฏบิตักิารสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “งานวจิยัทางวทิยาศาสตร”์ เพือ่คน้หา 

ว่าอะไรสามารถกดลงชักโครกได้บ้าง  เร่ิมจากเศษสตางค์เล็กๆ น้อยๆ แล้วเพ่ิมขนาด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ลูกแก้ว นาฬิกาข้อมือ ลูกบิดประตู ก้อนไหมพรม แม้แต่

ไอศกรมีรสเนยถัว่พแีคนเปน็ลกูๆ กห็มนุวนหายไป  ในทีส่ดุยา่กห็ยดุเรือ่งทัง้หมดนี ้

เมือ่จบัไดว้า่พกักำาลงัพยายามชกัโครกตวับเีวอรท์ีเ่ขาดกัไดร้มิแมน่้ำา  นบัแตน่ัน้มา 
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