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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ใครหลายคนคงเคยฝันว่าอยากไปเดินเล่นในเทพนิยาย เป็นตัวละครในน้ัน 

และเป็นส่วนหนึ่งในหน้ากระดาษตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง  จะดีสักแค่ไหนถ้าสิ่งที่เรา

เคยฝันเป็นจริงขึ้นมา

แต่สำาหรับสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์แล้ว เรื่องมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นได้

เสมอ และคงไม่ใช่ฝันหวานแน่นอน

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง แม้แต่การก้าวเข้าไปในหนังสือ

สักเล่ม แก้ไขเนื้อเรื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และชะตาชีวิตของตัวละคร

แต่ละตัว

ซาบรีนา ดาฟเน และพักติดตามพิน็อกคิโอกับนายท่านเข้าไปในคัมภีร์

ชาวนิรันดร์ หนังสือที่รวบรวมเทพนิยายและนิทานทุกเรื่องในโลก โดยไม่รู้เลย

ว่าจะไปโผล่ท่ีเร่ืองไหน  พวกเธอได้พบกับตัวละครท่ีใช้ชีวิตซ้ำาๆ ในเร่ืองเหล่าน้ัน 

และยังต้องคอยหนีตัวเรียบเรียงที่บรรณาธิการของคัมภีร์ส่งมาจัดการเรื่องที่ 

พวกเธอเข้าไปป่วนเอาไว้อีก

ตระกูลกริมม์จะหยุดนายท่านได้ทันเวลาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชะตาของ

ตนเองและก่อหายนะไปทั่วโลกได้หรือไม่  ติดตามภารกิจกู้โลกครั้งสำาคัญของ 

ตระกูลกริมม์ได้ใน นักสืบเทพนิยาย ตอน คัมภีร์เทพนิยาย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์





แรงระเบิดลูกแรกทำาให้ซาบรีนาตัวปลิวหงายหลังลงบนพื้นสุสานโบราณ 

หัวของเธอกระแทกหินและรองเท้าผ้าใบกระเด็นหลุดจากเท้า เธอยังไม่ทันได้  

ลุกขึ้น ระเบิดลูกที่สองก็ตามมา เสียงดังสน่ันจนแก้วหูสะเทือน ลมพัดวูบมา  

แผดเผาใบหนา้ ลำาคอ และมอืของเธอ  แตร่ะเบดิลกูทีส่ามคอืลกูทีท่ำาใหเ้ธอหวาด

กลวัจรงิๆ แรงระเบดิแยกเสาออกเปน็สองซกีและทำาใหพ้ืน้ดนิปัน่ปว่นเหมอืนหมอ้ 

น้ำาเดอืด เกดิรอยแยกทีป่ลอ่ยไอรอ้นระอพุวยพุง่ขึน้จากเบือ้งลกึขา้งลา่ง สิง่ทีม่า

พร้อมกันคือส่วนผสมระหว่างแสง สี เสียงเหนือธรรมชาติ  ไม่ใช่หมอกหรือควัน  

-- มันมีชีวิต ถือกำาเนิดมาช้านานและเกรี้ยวกราด  สิ่งนั้นหมุนเป็นพายุหมุนล้อม

เด็กๆ เอาไว้

“แบบนี้ไม่ดีแน่!” ดาฟเนตะโกนแข่งกับเสียงอึกทึก “เราต้องหยุดมัน”

“ตามสบายเลย!” ซาบรนีารอ้ง “เผือ่เธอจะไมส่งัเกต พีไ่มไ่ดม้พีลงัวเิศษนะ 

พี่ไม่ใช่ชาวนิรันดร์  พี่เป็นแค่เด็กผู้หญิงจากนิวยอร์กซิตี”

ซาบรนีาคน้หาความคดิดีๆ  ทางแก ้แผนการอะไรสกัอยา่งในหวั แตไ่มเ่จอ

อะไรเลย  ทำาไมถึงคิดอะไรไม่ออกนะ  น่ีไม่ใช่เหตุการณ์โลกแตกคร้ังแรกของเธอเสีย

หนอ่ย  เธอเคยหาทางออกจนไดม้ากอ่น  ความคดิยอดเยีย่มทัง้หลายหายไปไหน

หมดเมื่อเธอต้องการมัน

เกดิระเบดิลกูทีส่ีเ่ปน็ลกูสดุทา้ย แลว้บางสิง่ขา้งในแกส๊ประหลาดทีห่มนุวน

ก็เร่ิมเต้นเป็นจังหวะ เสียงตุบๆ ดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจเต้นดังก้องหู  

ซาบรีนา  แสง สี เสียงก่อตัวเป็นส่ิงมีชีวิตร่างหน่ึง มีดวงตาเหมือนหลุมลึกสุดหย่ังถึง

กับรอยยิ้มที่ทำาให้เธอเย็นยะเยือกไปถึงกระดูก

สายเกินไปแล้ว มันเป็นอิสระแล้ว และซาบรีนารู้สึกได้ว่าโลกกำาลังส่ัน

สะท้าน





  าฟเน พ่ีว่าเราไม่ได้อยู่ในเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงแล้วละ”  ซาบรีนา 

    กริมม์พูด  เธอคว้ามือน้องสาวแล้ววิ่งกลับไปยังบ้านไร่สร้างด้วยไม้

    โดยไม่รอคำาตอบ  เม่ือเข้าไปข้างใน เธอก็ปิดประตูดังโครมและ    

เอาตัวดันไว้  บ้านไร่เป็นบ้านหลังเล็ก สร้างข้ึนหยาบๆ มีพ้ืนเป็นดินและเคร่ืองเรือน

โกโรโกโส -- เก้าอ้ีสามตัว โต๊ะง่อนแง่น เตียงเล็กๆ สองเตียง เตาเหล็ก และพรม

หลดุลุย่  แสงสวา่งเพยีงนอ้ยนดิทีเ่ลด็ลอดเขา้มาทางหนา้ตา่งถกูเงามดืบดบงั และ

มีเมฆหมอกแห่งความยากจนหนาทึบลอยอยู่เหนือทุกส่ิง  จะเรียกว่าบ้านคงกรุณา

เกินไป  มันเหมือนกระต๊อบมากกว่า 

“ดาฟเน” 

“หนูไม่เป็นไร”  เสียงน้องสาวตะโกนตอบ  “พวกเขาร้องเพลงให้เรา”

ซาบรีนาปีนขึ้นไปบนเตียงเตียงหนึ่งที่ดาฟเนยืนอยู่  น้องสาวตัวน้อยของ

เธอสวมชุดกระโปรงสเีหลอืง และกำาลงัผลกัหนา้ตา่งบานเกลด็คูท่ีล่ัน่เอีย๊ดอา๊ดเพือ่

ชะเงอ้มองออกไปกลางแดด  เธอยิม้รา่ นยันต์าเตม็ไปดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ 
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ซาบรนีาอจิฉาทศันคตขิองดาฟเน  นอ้งสาวของเธอปรบัตวักบัเรือ่งพลกิผนัทีส่อง

ศรพีีน่อ้งประสบอยูบ่อ่ยๆ ไดเ้กง่กวา่  ดาฟเนดจูะขาดความระแวงสงสยัหรอืกงัวล 

แต่ซาบรีนามีอยู่เหลือคณานับ  โชคร้ายที่ดาฟเนยังขาดความรอบคอบซึ่งจำาเป็น

ต้องใช้อยู่บ่อยครั้งในชีวิตของพวกเธอด้วย

“ออกมาจากหน้าต่างซะ”  ซาบรีนาดุ

ดาฟเนหัวเราะคิกคักแล้วกัดฝ่ามือตัวเอง  น่ีคือนิสัยประหลาดท่ีเธอแสดง 

ออกมาเมือ่ต่ืนเตน้มากๆ หรอืดใีจมากๆ  จากรอยกดัทีเ่หน็อยูต่อนนี ้ดเูหมอืนเธอ

จะทั้งตื่นเต้นและดีใจ  “เราอยู่ที่นี่  เราอยู่ที่นี่จริงๆ!”

“ทีน่ี่น่ะทีไ่หน”  ซาบรนีาถามขณะลงจากเตยีง เธอคอ่ยๆ เปดิประตหูนา้บา้น

อกีครัง้  สายลมออ่นๆ พดัเขา้มาในกระตอ๊บ พดัฝุน่ทีพ่ืน้จนฟุง้ตลบ  หญงิแกร่า่ง

อ้วนท้วนเตี้ยม่อต้อคล้ายมันฝรั่งอบยัดอยู่ในชุดกระโปรงสีขาวยืนอยู่บนระเบียง

นอกบา้น  ผูช้ายรา่งเลก็เทา่ๆ กนัสามคนตดิตามเธอมาดว้ย  แตล่ะคนหนา้เหมอืน

ทตูสวรรค์องค์นอ้ย เวน้แตม่เีคราหนาเปน็พุม่สขีาวและคิว้ยุง่เหยงิ  ไมม่ใีครสงูเกนิ

สามฟุต และทกุคนสวมชดุสนี้ำาเงนิกบัหมวกทรงถาดพายเขา้ชดุกนั  ดา้นหลงัพวก

เขา ซาบรนีามองเหน็จตัรุสัเมอืงทีเ่รยีงรายดว้ยบา้นทรงกลมหลงัเลก็ๆ สเีดยีวกบั

ชดุและหมวกของเหลา่คนตวัเลก็  จากจตัรุสัมถีนนปอูฐิสเีหลอืงทอดออกไป  ถนน

อิฐสีเหลืองงั้นหรือ 

“ยินดีต้อน -- “

ซาบรีนาปิดประตูโครมใส่หน้าพวกเขา  “เราอยู่ในออซนี่!”

“ใช่มั้ยล่ะ!  สุดยอดไปเลย”

“สุดยอดที่ไหนกัน ดาฟเน  พวกที่มาจากออซมีแต่คนบ้า!”

“หนูรู้ว่าพวกที่มาจากออซทำาให้พี่รำาคาญแค่ไหน แต่คิดดูสิ  เราอยู่ใน  

ดนิแดนแห่งออซจรงิๆ หรอืตามหลกัแลว้คงตอ้งบอกวา่เราอยูใ่นเรือ่งออซนะ่  ตอน

ที่กระจกบอกเราเรื่องคัมภีร์ชาวนิรันดร์ หนูไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ แต่เขาพูด

ความจริง  เราอยู่ในเทพนิยายเรื่องหนึ่ง!”

ซาบรนีาโกรธทีไ่ดย้นิชือ่กระจก แลว้คลืน่ความเศรา้กถ็าโถมเขา้ใสเ่ธอ  เธอ
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คัมภีร์เทพนิยาย

รู้สึกว่าลำาคอตีบตันขณะพยายามกลั้นน้ำาตา  เธอไม่อยากได้ยินชื่อชายคนนั้นอีก

“อยากรู้จังว่าโดโรทีจะโผล่มาเมื่อไหร่”  ดาฟเนยังยิ้มแฉ่ง

“ต้ังสติหน่อย”  ซาบรีนาย้ำา  “เหตุผลท่ีเรามาอยู่ในเร่ืองน้ีก็เพ่ือตามหากระจก 

และชว่ยนอ้งชายของเราจากแผนการชัว่รา้ยอะไรกต็ามทีก่ระจกสรา้งขึน้ในหวัลา้น

ซื่อบื้อของเขา  เราไม่มีเวลาให้พวกโง่จากแคนซัสหรอก”

ดาฟเนทำาหน้ามุ่ย  “ก็ได้ แล้วมีแผนยังไงล่ะ”

ซาบรีนาน่ังลงบนเตียงที่ดังเอ๊ียดอ๊าดเตียงหนึ่งและจ้องมองไปยังกำาแพง

โล่งๆ  “ไม่รู้สิ”

“ขอโทษที”  ดาฟเนพูด  “แต่ซาบรีนา กริมม์ผู้ยิ่งใหญ่เพิ่งบอกว่าไม่รู้จะทำา

ยังไงงั้นหรือ”

ซาบรนีาเขา้ใจวา่นอ้งสาวแซวเลน่ แตเ่ธอฝนืยิม้ไมอ่อก  ทางเลอืกสองสาม

ทางที่คิดออกก็ดูคลุมเครือสับสน  พวกเธอควรไล่ตามกระจกด้วยความหวังว่าจะ

ช่วยชีวิตน้องชาย หรืออยู่เฉยๆ และหวังว่าทุกคนที่เหลือในบ้านจะโผล่มาช่วยดี 

เธอกบัดาฟเนไมรู่อ้ะไรเลยเกี่ยวกบัคมัภีรช์าวนรินัดร์  มนัทำางานอยา่งไร  กฎของ

คัมภีร์มีอะไรบ้าง  พวกเธอจะได้รับบาดเจ็บ -- หรือแย่กว่าน้ันคือถูกฆ่าตายไหม  แค่

เอาชีวิตรอดในชีวิตจริงก็ยากพออยู่แล้วสำาหรับสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์  พวก

เธอจะรอดชีวิตในคัมภีร์วิเศษหรือเปล่า  ไหนจะต้องนึกถึงคนอ่ืนๆ อีก ท้ังพิน็อกคิโอ

ท่ีทรยศพวกเธอ แล้วก็พัก  ท้ังคู่ก้าวเข้ามาในคัมภีร์พร้อมๆ กับพวกเธอ แต่ตอนน้ี

พวกเขาอยู่ท่ีไหน  ตายแล้ว  บาดเจ็บ  หรือว่าหลงทาง  เธอกับน้องสาวควรรอให้

พวกเขาโผล่มา หรือเริ่มตามหาพวกเขาดี  มีคำาถามเยอะแยะไปหมด และมีเรื่อง 

ที่ยังไม่รู้มากเกินกว่าจะตอบได้  ถ้าซาบรีนาเลือกทางผิดล่ะ

สองปีก่อน ซาบรีนากับดาฟเนยังมีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขอยู่ท่ีย่านอัปเปอร์

อีสต์ไซด์ของแมนแฮตตันในนิวยอร์กซิตีก่อนที่พ่อกับแม่จะหายตัวไป  ชั่วข้ามคืน 

ซาบรีนาต้องเข้าหลักสูตรเร่งรัดเรื่องการดูแลน้องสาว ทำาตัวให้แกร่ง และคิดแก้

ปัญหาให้ทันท่วงทีเพื่อเอาตัวรอดในระบบอุปถัมภ์  สองศรีพี่น้องถูกเด้งจากบ้าน

ของครอบครัวโหดร้ายบ้าบอหลังแล้วหลังเล่า จนสุดท้ายก็มาลงเอยในบ้านของ
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