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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ถึงแม้ว่า นักสืบเทพนิยาย จะมีตัวละครจากเทพนิยายอันโด่งดังมากมาย

ที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกับที่เราเคยอ่านสมัยเด็ก แต่เชื่อว่าเมื่อมาถึงเล่มนี้ 

หลายต่อหลายคนคงตกหลุมรักสโนว์ไวต์เลือดนักสู้ เจ้าชายรูปงามจอมหยิ่ง คุณ

เซเวนคนแคระใจใหญ่ และอีกหลายต่อหลายคนจนถอนตัวไม่ข้ึน  ถึงเวลาแล้ว

ที่เราจะต้องส่งกำาลังใจให้พวกเขาต่อสู้กับมือสีเลือดและนายท่านจอมบงการ 

ผู้สร้างความแตกแยกในหมู่ชาวนิรันดร์

ยามนี้ตระกูลกริมม์เป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในเฟอร์รีพอร์ต

แลนดิง แต่เม่ือพ่อกับแม่ของซาบรีนาและดาฟเนตื่นจากหลับใหล พ่อก็ตัดสินใจ 

จะพาครอบครัวหนีไปจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายแหล่นี้  ทว่าสงครามระหว่างชาว 

นิรันดร์ปะทุขึ้นแล้ว ทุกคนที่ต่อต้านมือสีเลือดต้องร่วมใจกันสู้หลังชนฝา

ขณะเดยีวกนั คดทีีน่กัสบืเทพนยิายสบืมาตัง้แตม่อืสเีลอืดเริม่ออกอาละวาด

กค็บืหนา้อยา่งกา้วกระโดด  คำาถามทีท่กุคนเฝา้สงสยัอยา่งนายทา่นคอืใครกนัแน ่

เล่มที่เจ็ดนี้จะเปิดเผยโฉมหน้าของนายท่านที่ไม่มีใครคาดถึง!

ก่อนจะพลิกอ่านหน้าถัดไป ขอให้ทุกคนจดจำาความดีงามของตัวละคร

บางตัวเป็นครั้งสุดท้าย เพราะหลายต่อหลายคนอาจไม่ได้กลับมาจากสมรภูมิรบ 

ติดตามความเข้มข้นจนลืมหายใจกันต่อได้แล้วใน นักสืบเทพนิยาย ตอน 

สงครามชาวนิรันดร์

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์





ซาบรีนายืนอกสั่นขวัญหาย ตกตะลึงจากสิ่งที่เพิ่งค้นพบและอารมณ์ต่างๆ ที่

ถาโถมมาพร้อมกับมัน  ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความรู้สึกถูก

ทรยศ และความขยะแขยงจนสง่สญัญาณอนัสบัสนไปยงัทกุสว่นของรา่งกาย  อดึใจ

หน่ึงเธออยากวิ่งหนี -- เพื่อไปให้ไกลจากร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด  อึดใจ

หน่ึงเธออยากควา้คอเสือ้และเขยา่ตวัเขาดว้ยความโกรธจนกวา่เขาจะอธบิายตวัเอง

  “คุณ  คุณคือนายท่านงั้นหรือ  คุณคือผู้นำาของมือสีเลือดงั้นหรือ”

  “ใช่แล้ว”  เขาพูดอย่างสงบ

  “แต่คุณ -- ”  ดาฟเนพูดทั้งที่ตัวสั่นเทา

  “หนูเชื่อใจคุณ  เราทุกคนเชื่อใจคุณ!”  ซาบรีนาร้อง

  “งั้นนั่นก็คงจะเป็นความผิดพลาดมหันต์ซะแล้ว”

 





    วิตของซาบรีนา กริมม์คือที่ชุมนุมของเหตุการณ์แปลกๆ  แต่การนั่ง

    อยู่กับหมีสีนำ้าตาลตัวมหึมาสามตัวในห้องนั่งเล่นของคุณย่าน่าจะ

    แปลกที่สุด

  หมีทั้งสามมาพร้อมกับผู้หญิงผมทองหยักศก นัยน์ตาเจิดจรัส  ใบหน้า

ของเธอกลมและเป็นสแีทน มลีกัยิม้สองข้างแก้ม จมกูจุม๋จิม๋มกีระสทีองประปราย

เธอชือ่โกลดลิอ็กส์  ใช่แล้ว โกลดลิอ็กส์คนนัน้ นัน่แหละ เพยีงแต่แก่ขึน้ยีส่บิปีและ

เป่ียมไปด้วยความลกุลีล้กุลนทีท่ำาให้เธอเทีย่วจดัเฟอร์นเิจอร์ใหม่ตามใจชอบไปทัว่

ห้องนัง่เล่น  เธอย้ายโคมไฟกบัพรม สลบัทีเ่ก้าอีก้บัโต๊ะ และถงึกบัยกรปูครอบครวั

ลงมาแขวนใหม่อีกผนัง  ตอนที่ย้ายอะไรบางอย่าง เธอจะถอยออกมามองมัน

พึมพำาอะไรฟังไม่ได้ศัพท์กับตัวเอง แลบลิ้น จากนั้นก็ย้ายอกีครั้ง  ถ้าเธอชอบตรง

ที่ที่มันอยู่ เธอจะหน้าบานด้วยความภูมิใจและพูดว่า  “ต้องยังงี้สิ” 

  ซาบรีนาน่ังอึดอัดอยู่บนโซฟาคู่ตรงข้ามทั้งกลุ่ม  ดาฟเนน้องสาวของเธอ

นั่งอยู่ข้างๆ กำาลังกัดฝ่ามือตัวเอง -- นิสัยประหลาดที่เธอชอบทำาเวลาดีใจหรือ

ตื่นเต้นมากๆ  ผู้รู้เห็นอีกเพียงหนึ่งเดียวในการต้อนรับแขกแปลกๆ ของซาบรีนา
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คือเอลวิส หมาพันธุ์เกรตเดนหนักสองร้อยปอนด์ประจำาตระกูล  มันดูประหม่า

พอๆ กับซาบรีนา หัวของมันส่ายไปมาจากโกลดิล็อกส์ไปยังหมีสามตัวแล้วมาที่

ซาบรีนา  มันครางเบาๆ อย่างสับสน

  ซาบรีนายักไหล่ให้มัน  “ยินดีต้อนรับสู่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง เอลวิส”  เจ้า

หมาเห่าเบาๆ 

  “เราต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ย”  ซาบรีนากระซิบถามน้องสาว

  “ย่าบอกว่าจะมารบัเรา”  ดาฟเนกระซบิตอบ  “เราน่าจะหานำา้มาให้พวกเขา

ตามมารยาทนะ”

  ซาบรีนาพยักหน้า  “มีใครอยากดื่มอะไรไหมคะ”

  หมีสามตัวคำารามฮึดฮัด ผู้หญิงผมทองตอบด้วยเสียงคำารามสั้นๆ เป็นชุด 

เมือ่พวกเขาคยุกนัจบ โกลดลิอ็กส์กห็นัมาหาซาบรนีาและบอกว่าหมตีวัใหญ่สดุขอ 

ชาเอร์ิลเกรย์ร้อนจี ๋ ตวัทีใ่หญ่รองลงมาอยากได้แบบใส่นำา้แขง็  ส่วนหมตีวัเลก็สดุ 

อยากได้นมชอ็กโกแลตถ้าไม่ยุง่ยากจนเกนิไป  การมาจากนวิยอร์กซติทีำาให้ซาบรนีา 

เคยเห็นคนบ้าคุยกับสัตว์มานักต่อนัก ครั้งหนึ่งเธอเคยเห็นชายคนหนึ่งถกเถียง 

กับสุนัขพันทางตาเดียวและยางแทะเล่นสกปรกของมันเรื่องความพ่ายแพ้ของ 

นโปเลียนที่วอเตอร์ลู  แต่ทว่าในกรณีนี้ ผู้หญิงคนที่กำาลังคุยกับสัตว์ไม่ได้บ้า 

สัตว์คุยกับเธอรู้เรื่องจริงๆ 

  เดก็หญงิทัง้สองขอตวัเข้าไปในครวัโดยมเีอลวสิพ่วงท้าย  พวกเธอเจอเดก็

ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ในชดุนอนสแีดงนัง่ขดอยูต่รงมมุห้อง  เธอมใีบหน้าเศร้าสร้อยล้อม

กรอบด้วยผมหยกัศกสอีำาพนัทีส่ยายประบ่า  เธอชือ่หนนู้อยหมวกแดง  ซาบรนีา 

นึกอยากกลับไปอยู่กับพวกหมีในห้องนั่งเล่นขึ้นมาทันที  เมื่อก่อนเรดเคยเป็น

โรคจิตถึงขั้นฆ่าคน แต่เมื่อเธอหายบ้า ย่าก็เชิญเธอมาอยู่กับตระกูลกริมม์ 

  “พวกเขาไปหรือยัง”  เรดถาม  เธอขี้อายเอามากๆ 

  “ยังเลย”  ดาฟเนตอบ  “แต่พวกเขาเป็นเพื่อน  เธอไม่ต้องหลบอยู่ในครัว

ก็ได้”

  เรดดูจะไม่เชื่อ
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  ดาฟเนจัดการเตรียมเครื่องดื่มระหว่างที่ซาบรีนาแอบดูโกลดิล็อกส์ทาง

ประตูห้องครัวที่แง้มอยู่  โกลดิล็อกส์ยังกุลีกุจอจัดระเบียบข้าวของในบ้านกริมม์

  “เขาทำาให้พี่ปวดหัว”  ซาบรีนาว่า

  “อย่าแอบดูสิ”  ดาฟเนดุ  “มันเสียมารยาทนะ”

  “มนัอดไม่ได้นี ่ เธอไม่สงสยับ้างหรอื  พีห่มายถงึ พ่อเหน็อะไรในตวัเขาน่ะ” 

ซาบรนีาพจิารณาลกัษณะของผูห้ญงิคนนี ้ โกลดลิอ็กส์เป็นคนสวยและดเูป็นคนดี

แบบซื่อบื้อ แต่เธอไม่ใช่เวโรนิกา กริมม์  แม่ของซาบรีนาชนะขาดลอย 

  “ความรักเป็นเรื่องแปลก”  ดาฟเนพูด  “เราไม่มีทางรู้หรอกว่าทำาไมพ่อถึง

หลงรักเขา”

  ซาบรนีาหวัเราะ  “เธอจะรูอ้ะไร  เธออายแุค่ -- ”  เธอหยดุปากเมือ่น้องสาว

ทำาตาขวางใส่  เท่านี้ดาฟเนก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับเธออยู่แล้ว  ซาบรีนาไม่อยาก

ทำาให้ความสมัพนัธ์ของพวกเธอแย่ลงไปกว่านี ้ “ใช่ จรงิด้วย  เราไม่มทีางรูห้รอก”

  “เรด ไปนั่งด้วยกันไหม”  ดาฟเนถามเด็กหญิงตัวน้อย

  เรดส่ายหัวอย่างแรงและนั่งคุดคู้อยู่ในที่ซ่อนของตัวเองตามเดิม

  สองศรีพี่น้องปล่อยเธอไว้ตรงนั้นแล้วกลับไปที่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับเครื่อง

ดื่ม  ซาบรีนาเจอหมีสามตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาว กำาลังเขย่าเจลลี่ลูกกวาดสองสาม

เม็ดสุดท้ายออกจากโหลที่ย่าเรลดาวางไว้ให้แขกบนโต๊ะกาแฟ  หมีตัวใหญ่สุด

พยักพเยิดไปทางโหลราวกับจะบอกว่า  “เอาอีก!”  พวกมันทำาให้ซาบรีนาอึดอัด 

เธอไม่ชอบเวลาที่เห็นสัตว์ทำาตัวเหมือนคน  สัตว์ไม่ควรกินเจลลี่ลูกกวาด!  พวก

มันไม่ควรดื่มชาหรือนมช็อกโกแลตด้วยเหมือนกัน

  “นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี”  โกลดิล็อกส์นั่งหงุดหงิดอยู่บนตั่ง แล้วก็ลุกพรวดขึ้น

มายืนตามเดิมเพื่อย้ายแจกัน  “ฉันไม่น่ามาเลย”

  “ไม่หรอกค่ะ คุณทำาถูกแล้ว  เราลองปลุกพวกท่านมาทุกวิถีทางแล้ว  คุณ

คือความหวังสุดท้ายของเรา”  ซาบรีนาพูด เริ่มหวั่นวิตกว่าโกลดิล็อกส์จะหันหลัง

เดินไปจากชีวิตพวกเธอ  พวกเธออุตส่าห์ตามหาผู้หญิงคนนี้มาตั้งนาน

  “ดื่มชาก่อนสิคะ”  ดาฟเนเชิญ
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