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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ใครหลายคนคงเคยฝันว่าอยากไปเดินเล่นในเทพนิยาย เป็นตัวละครในนัน้
และเป็นส่วนหนึ่งในหน้ากระดาษตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง จะดีสักแค่ไหนถ้าสิ่งที่เรา
เคยฝันเป็นจริงขึ้นมา
แต่สำ�หรับสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์แล้ว เรื่องมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นได้
เสมอ และคงไม่ใช่ฝันหวานแน่นอน
ไม่มอี ะไรเป็นไปไม่ได้ในเฟอร์รพ
ี อร์ตแลนดิง แม้แต่การก้าวเข้าไปในหนังสือ
สักเล่ม แก้ไขเนื้อเรื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และชะตาชีวิตของตัวละคร
แต่ละตัว
ซาบรีนา ดาฟเน และพักติดตามพิน็อกคิโอกับนายท่านเข้าไปในคัมภีร์
ชาวนิรันดร์ หนังสือที่รวบรวมเทพนิยายและนิทานทุกเรื่องในโลก โดยไม่รู้เลย
ว่าจะไปโผล่ท่ีเรื่องไหน พวกเธอได้พบกับตัวละครที่ใช้ชีวิตซ้ำ�ๆ ในเรื่องเหล่านั้น
และยังต้องคอยหนีตัวเรียบเรียงที่บรรณาธิการของคัมภีร์ส่งมาจัดการเรื่องที่
พวกเธอเข้าไปป่วนเอาไว้อีก
ตระกูลกริมม์จะหยุดนายท่านได้ทันเวลาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชะตาของ
ตนเองและก่อหายนะไปทั่วโลกได้หรือไม่ ติดตามภารกิจกู้โลกครั้งสำ�คัญของ
ตระกูลกริมม์ได้ใน นักสืบเทพนิยาย ตอน คัมภีร์เทพนิยาย

นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์

แรงระเบิดลูกแรกทำ�ให้ซาบรีนาตัวปลิวหงายหลังลงบนพื้นสุสานโบราณ
หัวของเธอกระแทกหินและรองเท้าผ้าใบกระเด็นหลุดจากเท้า เธอยังไม่ทันได้
ลุกขึ้น ระเบิดลูกที่สองก็ตามมา เสียงดังสนั่นจนแก้วหูสะเทือน ลมพัดวูบมา
แผดเผาใบหน้า ลำ�คอ และมือของเธอ แต่ระเบิดลูกทีส่ ามคือลูกทีท่ �ำ ให้เธอหวาด
กลัวจริงๆ แรงระเบิดแยกเสาออกเป็นสองซีกและทำ�ให้พนื้ ดินปัน่ ป่วนเหมือนหม้อ
น้�ำ เดือด เกิดรอยแยกทีป่ ล่อยไอร้อนระอุพวยพุง่ ขึน้ จากเบือ้ งลึกข้างล่าง สิง่ ทีม่ า
พร้อมกันคือส่วนผสมระหว่างแสง สี เสียงเหนือธรรมชาติ ไม่ใช่หมอกหรือควัน  
-- มันมีชีวิต ถือกำ�เนิดมาช้านานและเกรี้ยวกราด สิ่งนั้นหมุนเป็นพายุหมุนล้อม
เด็กๆ เอาไว้
“แบบนี้ไม่ดีแน่!” ดาฟเนตะโกนแข่งกับเสียงอึกทึก “เราต้องหยุดมัน”
“ตามสบายเลย!” ซาบรีนาร้อง “เผือ่ เธอจะไม่สงั เกต พีไ่ ม่ได้มพ
ี ลังวิเศษนะ
พี่ไม่ใช่ชาวนิรันดร์ พี่เป็นแค่เด็กผู้หญิงจากนิวยอร์กซิตี”
ซาบรีนาค้นหาความคิดดีๆ ทางแก้ แผนการอะไรสักอย่างในหัว แต่ไม่เจอ
อะไรเลย ทำ�ไมถึงคิดอะไรไม่ออกนะ นีไ่ ม่ใช่เหตุการณ์โลกแตกครัง้ แรกของเธอเสีย
หน่อย เธอเคยหาทางออกจนได้มาก่อน ความคิดยอดเยีย่ มทัง้ หลายหายไปไหน
หมดเมื่อเธอต้องการมัน
เกิดระเบิดลูกทีส่ เี่ ป็นลูกสุดท้าย แล้วบางสิง่ ข้างในแก๊สประหลาดทีห
่ มุนวน
ก็เริ่มเต้นเป็นจังหวะ เสียงตุบๆ ดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจเต้นดังก้องหู
ซาบรีนา แสง สี เสียงก่อตัวเป็นสิง่ มีชวี ติ ร่างหนึง่ มีดวงตาเหมือนหลุมลึกสุดหยัง่ ถึง
กับรอยยิ้มที่ทำ�ให้เธอเย็นยะเยือกไปถึงกระดูก
สายเกินไปแล้ว มันเป็นอิสระแล้ว และซาบรีนารู้สึกได้ว่าโลกกำ�ลังสั่น
สะท้าน

1
ส�มÇันก‹Íน

(ËÃ×ÍคÃÖè§ªัèÇâม§...¢ÖéนÍÂÙ‹กัºÇ‹�¨ÐมÍ§ÍÂ‹�§äÃ)

ด

าฟเน พี่ว่า เราไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นเฟอร์ รีพ อร์ ต แลนดิ ง แล้ ว ละ” ซาบรี น า
กริมม์พูด เธอคว้ามือน้องสาวแล้ววิ่งกลับไปยังบ้านไร่สร้างด้วยไม้
โดยไม่ ร อคำ า ตอบ เมื่ อ เข้ าไปข้ า งใน เธอก็ ปิ ด ประตู ดั งโครมและ
เอาตัวดันไว้ บ้านไร่เป็นบ้านหลังเล็ก สร้างขึน้ หยาบๆ มีพน้ื เป็นดินและเครือ่ งเรือน
โกโรโกโส -- เก้าอี้สามตัว โต๊ะง่อนแง่น เตียงเล็กๆ สองเตียง เตาเหล็ก และพรม
หลุดลุย่ แสงสว่างเพียงน้อยนิดทีเ่ ล็ดลอดเข้ามาทางหน้าต่างถูกเงามืดบดบัง และ
มีเมฆหมอกแห่งความยากจนหนาทึบลอยอยูเ่ หนือทุกสิง่ จะเรียกว่าบ้านคงกรุณา
เกินไป มันเหมือนกระต๊อบมากกว่า
“ดาฟเน”
“หนูไม่เป็นไร” เสียงน้องสาวตะโกนตอบ “พวกเขาร้องเพลงให้เรา”
ซาบรีนาปีนขึ้นไปบนเตียงเตียงหนึ่งที่ดาฟเนยืนอยู่ น้องสาวตัวน้อยของ
เธอสวมชุดกระโปรงสีเหลือง และกำาลังผลักหน้าต่างบานเกล็ดคูท่ ลี่ นั่ เอีย๊ ดอ๊าดเพือ่
ชะเง้อมองออกไปกลางแดด เธอยิม้ ร่า นัยน์ตาเต็มไปด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น
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ซาบรีนาอิจฉาทัศนคติของดาฟเน น้องสาวของเธอปรับตัวกับเรือ่ งพลิกผันทีส่ อง
ศรีพนี่ อ้ งประสบอยูบ่ อ่ ยๆ ได้เก่งกว่า ดาฟเนดูจะขาดความระแวงสงสัยหรือกังวล
แต่ซาบรีนามีอยู่เหลือคณานับ โชคร้ายที่ดาฟเนยังขาดความรอบคอบซึ่งจำ�เป็น
ต้องใช้อยู่บ่อยครั้งในชีวิตของพวกเธอด้วย
“ออกมาจากหน้าต่างซะ” ซาบรีนาดุ
ดาฟเนหัวเราะคิกคักแล้วกัดฝ่ามือตัวเอง นี่คือนิสัยประหลาดที่เธอแสดง
ออกมาเมือ่ ตืน่ เต้นมากๆ หรือดีใจมากๆ จากรอยกัดทีเ่ ห็นอยูต่ อนนี้ ดูเหมือนเธอ
จะทั้งตื่นเต้นและดีใจ “เราอยู่ที่นี่ เราอยู่ที่นี่จริงๆ!”
“ทีน่ นี่ ะ่ ทีไ่ หน” ซาบรีนาถามขณะลงจากเตียง เธอค่อยๆ เปิดประตูหน้าบ้าน
อีกครัง้ สายลมอ่อนๆ พัดเข้ามาในกระต๊อบ พัดฝุน่ ทีพ
่ นื้ จนฟุง้ ตลบ หญิงแก่รา่ ง
อ้วนท้วนเตี้ยม่อต้อคล้ายมันฝรั่งอบยัดอยู่ในชุดกระโปรงสีขาวยืนอยู่บนระเบียง
นอกบ้าน ผูช้ ายร่างเล็กเท่าๆ กันสามคนติดตามเธอมาด้วย แต่ละคนหน้าเหมือน
ทูตสวรรค์องค์นอ้ ย เว้นแต่มเี คราหนาเป็นพุม่ สีขาวและคิว้ ยุง่ เหยิง ไม่มใี ครสูงเกิน
สามฟุต และทุกคนสวมชุดสีน�้ำ เงินกับหมวกทรงถาดพายเข้าชุดกัน ด้านหลังพวก
เขา ซาบรีนามองเห็นจัตรุ สั เมืองทีเ่ รียงรายด้วยบ้านทรงกลมหลังเล็กๆ สีเดียวกับ
ชุดและหมวกของเหล่าคนตัวเล็ก จากจัตรุ สั มีถนนปูอฐิ สีเหลืองทอดออกไป ถนน
อิฐสีเหลืองงั้นหรือ
“ยินดีต้อน -- “
ซาบรีนาปิดประตูโครมใส่หน้าพวกเขา “เราอยู่ในออซนี่!”
“ใช่มั้ยล่ะ! สุดยอดไปเลย”
“สุดยอดที่ไหนกัน ดาฟเน พวกที่มาจากออซมีแต่คนบ้า!”
“หนูรู้ว่าพวกที่มาจากออซทำ�ให้พี่รำ�คาญแค่ไหน แต่คิดดูสิ เราอยู่ใน  
ดินแดนแห่งออซจริงๆ หรือตามหลักแล้วคงต้องบอกว่าเราอยูใ่ นเรือ่ งออซน่ะ ตอน
ที่กระจกบอกเราเรื่องคัมภีร์ชาวนิรันดร์ หนูไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ แต่เขาพูด
ความจริง เราอยู่ในเทพนิยายเรื่องหนึ่ง!”
ซาบรีนาโกรธทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ กระจก แล้วคลืน่ ความเศร้าก็ถาโถมเข้าใส่เธอ เธอ
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รู้สึกว่าลำ�คอตีบตันขณะพยายามกลั้นน้ำ�ตา เธอไม่อยากได้ยินชื่อชายคนนั้นอีก
“อยากรู้จังว่าโดโรทีจะโผล่มาเมื่อไหร่” ดาฟเนยังยิ้มแฉ่ง
“ตัง้ สติหน่อย” ซาบรีนาย้� 
ำ “เหตุผลทีเ่ รามาอยูใ่ นเรือ่ งนีก้ เ็ พือ่ ตามหากระจก
และช่วยน้องชายของเราจากแผนการชัว่ ร้ายอะไรก็ตามทีก่ ระจกสร้างขึน้ ในหัวล้าน
ซื่อบื้อของเขา เราไม่มีเวลาให้พวกโง่จากแคนซัสหรอก”
ดาฟเนทำ�หน้ามุ่ย “ก็ได้ แล้วมีแผนยังไงล่ะ”
ซาบรีนานั่งลงบนเตียงที่ดังเอี๊ยดอ๊าดเตียงหนึ่งและจ้องมองไปยังกำ�แพง
โล่งๆ “ไม่รู้สิ”
“ขอโทษที” ดาฟเนพูด “แต่ซาบรีนา กริมม์ผู้ยิ่งใหญ่เพิ่งบอกว่าไม่รู้จะทำ�
ยังไงงั้นหรือ”
ซาบรีนาเข้าใจว่าน้องสาวแซวเล่น แต่เธอฝืนยิม้ ไม่ออก ทางเลือกสองสาม
ทางที่คิดออกก็ดูคลุมเครือสับสน พวกเธอควรไล่ตามกระจกด้วยความหวังว่าจะ
ช่วยชีวิตน้องชาย หรืออยู่เฉยๆ และหวังว่าทุกคนที่เหลือในบ้านจะโผล่มาช่วยดี
เธอกับดาฟเนไม่รอู้ ะไรเลยเกี่ยวกับคัมภีรช์ าวนิรนั ดร์ มันทำ�งานอย่างไร กฎของ
คัมภีรม์ อี ะไรบ้าง พวกเธอจะได้รบั บาดเจ็บ -- หรือแย่กว่านัน้ คือถูกฆ่าตายไหม แค่
เอาชีวิตรอดในชีวิตจริงก็ยากพออยู่แล้วสำ�หรับสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์ พวก
เธอจะรอดชีวติ ในคัมภีรว์ เิ ศษหรือเปล่า ไหนจะต้องนึกถึงคนอืน่ ๆ อีก ทัง้ พินอ็ กคิโอ
ทีท่ รยศพวกเธอ แล้วก็พกั ทัง้ คูก่ า้ วเข้ามาในคัมภีรพ
์ ร้อมๆ กับพวกเธอ แต่ตอนนี้
พวกเขาอยูท่ ไ่ี หน ตายแล้ว บาดเจ็บ หรือว่าหลงทาง เธอกับน้องสาวควรรอให้
พวกเขาโผล่มา หรือเริ่มตามหาพวกเขาดี มีคำ�ถามเยอะแยะไปหมด และมีเรื่อง
ที่ยังไม่รู้มากเกินกว่าจะตอบได้ ถ้าซาบรีนาเลือกทางผิดล่ะ
สองปีกอ่ น ซาบรีนากับดาฟเนยังมีชวี ติ เรียบง่ายมีความสุขอยูท่ ย่ี า่ นอัปเปอร์
อีสต์ไซด์ของแมนแฮตตันในนิวยอร์กซิตีก่อนที่พ่อกับแม่จะหายตัวไป ชั่วข้ามคืน
ซาบรีนาต้องเข้าหลักสูตรเร่งรัดเรื่องการดูแลน้องสาว ทำ�ตัวให้แกร่ง และคิดแก้
ปัญหาให้ทันท่วงทีเพื่อเอาตัวรอดในระบบอุปถัมภ์ สองศรีพี่น้องถูกเด้งจากบ้าน
ของครอบครัวโหดร้ายบ้าบอหลังแล้วหลังเล่า จนสุดท้ายก็มาลงเอยในบ้านของ
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