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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ถึงแม้ว่า นักสืบเทพนิยาย จะมีตัวละครจากเทพนิยายอันโด่งดังมากมาย
ที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกับที่เราเคยอ่านสมัยเด็ก แต่เชื่อว่าเมื่อมาถึงเล่มนี้
หลายต่อหลายคนคงตกหลุมรักสโนว์ไวต์เลือดนักสู้ เจ้าชายรูปงามจอมหยิ่ง คุณ
เซเวนคนแคระใจใหญ่ และอีกหลายต่อหลายคนจนถอนตัวไม่ขึ้น ถึงเวลาแล้ว
ที่เราจะต้องส่งกำ�ลังใจให้พวกเขาต่อสู้กับมือสีเลือดและนายท่านจอมบงการ
ผู้สร้างความแตกแยกในหมู่ชาวนิรันดร์
ยามนี้ตระกูลกริมม์เป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในเฟอร์รีพอร์ต
แลนดิง แต่เมื่อพ่อกับแม่ของซาบรีนาและดาฟเนตื่นจากหลับใหล พ่อก็ตัดสินใจ
จะพาครอบครัวหนีไปจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายแหล่นี้ ทว่าสงครามระหว่างชาว
นิรันดร์ปะทุขึ้นแล้ว ทุกคนที่ต่อต้านมือสีเลือดต้องร่วมใจกันสู้หลังชนฝา
ขณะเดียวกัน คดีทนี่ กั สืบเทพนิยายสืบมาตัง้ แต่มอื สีเลือดเริม่ ออกอาละวาด
ก็คบื หน้าอย่างก้าวกระโดด คำ�ถามทีท่ กุ คนเฝ้าสงสัยอย่างนายท่านคือใครกันแน่
เล่มที่เจ็ดนี้จะเปิดเผยโฉมหน้าของนายท่านที่ไม่มีใครคาดถึง!
ก่อนจะพลิกอ่านหน้าถัดไป ขอให้ทุกคนจดจำ� ความดีงามของตัวละคร
บางตัวเป็นครั้งสุดท้าย เพราะหลายต่อหลายคนอาจไม่ได้กลับมาจากสมรภูมิรบ
ติ ด ตามความเข้ ม ข้ น จนลื ม หายใจกั น ต่ อ ได้ แ ล้ วใน นั ก สื บ เทพนิ ย าย ตอน

สงครามชาวนิรนั ดร์
นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์

ซาบรีนายืนอกสั่นขวัญหาย ตกตะลึงจากสิ่งที่เพิ่งค้นพบและอารมณ์ต่างๆ ที่
ถาโถมมาพร้อมกับมัน ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความรู้สึกถูก
ทรยศ และความขยะแขยงจนส่งสัญญาณอันสับสนไปยังทุกส่วนของร่างกาย อึดใจ
หนึ่งเธออยากวิ่งหนี -- เพื่อไปให้ไกลจากร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด อึดใจ
หนึง่ เธออยากคว้าคอเสือ้ และเขย่าตัวเขาด้วยความโกรธจนกว่าเขาจะอธิบายตัวเอง
“คุณ คุณคือนายท่านงั้นหรือ คุณคือผู้นำ�ของมือสีเลือดงั้นหรือ”
“ใช่แล้ว” เขาพูดอย่างสงบ
“แต่คุณ -- ” ดาฟเนพูดทั้งที่ตัวสั่นเทา
“หนูเชื่อใจคุณ เราทุกคนเชื่อใจคุณ!” ซาบรีนาร้อง
“งั้นนั่นก็คงจะเป็นความผิดพลาดมหันต์ซะแล้ว”
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ËกÇันก‹Íน
วิตของซาบรีนา กริมม์คือที่ชุมนุมของเหตุการณ์แปลกๆ แต่การนั่ง
อยู่กับหมีสีนำ้าตาลตัวมหึมาสามตัวในห้องนั่งเล่นของคุณย่าน่าจะ
แปลกที่สุด
หมีทั้งสามมาพร้อมกับผู้หญิงผมทองหยักศก นัยน์ตาเจิดจรัส ใบหน้า
ของเธอกลมและเป็นสีแทน มีลกั ยิม้ สองข้างแก้ม จมูกจุม๋ จิม๋ มีกระสีทองประปราย
เธอชือ่ โกลดิลอ็ กส์ ใช่แล้ว โกลดิลอ็ กส์คนนัน้ นัน่ แหละ เพียงแต่แก่ขนึ้ ยีส่ บิ ปีและ
เปีย่ มไปด้วยความลุกลีล้ กุ ลนทีท่ าำ ให้เธอเทีย่ วจัดเฟอร์นเิ จอร์ใหม่ตามใจชอบไปทัว่
ห้องนัง่ เล่น เธอย้ายโคมไฟกับพรม สลับทีเ่ ก้าอีก้ บั โต๊ะ และถึงกับยกรูปครอบครัว
ลงมาแขวนใหม่อีกผนัง ตอนที่ย้ายอะไรบางอย่าง เธอจะถอยออกมามองมัน
พึมพำาอะไรฟังไม่ได้ศัพท์กับตัวเอง แลบลิ้น จากนั้นก็ย้ายอีกครั้ง ถ้าเธอชอบตรง
ที่ที่มันอยู่ เธอจะหน้าบานด้วยความภูมิใจและพูดว่า “ต้องยังงี้สิ”
ซาบรีนานั่งอึดอัดอยู่บนโซฟาคู่ตรงข้ามทั้งกลุ่ม ดาฟเนน้องสาวของเธอ
นั่งอยู่ข้างๆ กำาลังกัดฝ่ามือตัวเอง -- นิสัยประหลาดที่เธอชอบทำาเวลาดีใจหรือ
ตื่นเต้นมากๆ ผู้รู้เห็นอีกเพียงหนึ่งเดียวในการต้อนรับแขกแปลกๆ ของซาบรีนา
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คือเอลวิส หมาพันธุ์เกรตเดนหนักสองร้อยปอนด์ประจ�ำตระกูล มันดูประหม่า
พอๆ กับซาบรีนา หัวของมันส่ายไปมาจากโกลดิล็อกส์ไปยังหมีสามตัวแล้วมาที่
ซาบรีนา มันครางเบาๆ อย่างสับสน
ซาบรีนายักไหล่ให้มัน “ยินดีต้อนรับสู่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง เอลวิส” เจ้า
หมาเห่าเบาๆ
“เราต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ย” ซาบรีนากระซิบถามน้องสาว
“ย่าบอกว่าจะมารับเรา” ดาฟเนกระซิบตอบ “เราน่าจะหานำ�้ มาให้พวกเขา
ตามมารยาทนะ”
ซาบรีนาพยักหน้า “มีใครอยากดื่มอะไรไหมคะ”
หมีสามตัวค�ำรามฮึดฮัด ผู้หญิงผมทองตอบด้วยเสียงค�ำรามสั้นๆ เป็นชุด
เมือ่ พวกเขาคุยกันจบ โกลดิลอ็ กส์กห็ นั มาหาซาบรีนาและบอกว่าหมีตวั ใหญ่สดุ ขอ
ชาเอิรล์ เกรย์รอ้ นจี๋ ตัวทีใ่ หญ่รองลงมาอยากได้แบบใส่นำ�้ แข็ง ส่วนหมีตวั เล็กสุด
อยากได้นมช็อกโกแลตถ้าไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป การมาจากนิวยอร์กซิตที �ำให้ซาบรีนา
เคยเห็นคนบ้าคุยกับสัตว์มานักต่อนัก ครั้งหนึ่งเธอเคยเห็นชายคนหนึ่งถกเถียง
กับสุนัขพันทางตาเดียวและยางแทะเล่นสกปรกของมันเรื่องความพ่ายแพ้ของ
นโปเลียนที่วอเตอร์ลู แต่ทว่าในกรณีนี้ ผู้หญิงคนที่ก�ำลังคุยกับสัตว์ไม่ได้บ้า
สัตว์คุยกับเธอรู้เรื่องจริงๆ
เด็กหญิงทัง้ สองขอตัวเข้าไปในครัวโดยมีเอลวิสพ่วงท้าย พวกเธอเจอเด็ก
ผูห
้ ญิงตัวเล็กๆ ในชุดนอนสีแดงนัง่ ขดอยูต่ รงมุมห้อง เธอมีใบหน้าเศร้าสร้อยล้อม
กรอบด้วยผมหยักศกสีอ�ำพันทีส่ ยายประบ่า เธอชือ่ หนูนอ้ ยหมวกแดง ซาบรีนา
นึกอยากกลับไปอยู่กับพวกหมีในห้องนั่งเล่นขึ้นมาทันที เมื่อก่อนเรดเคยเป็น
โรคจิตถึงขั้นฆ่าคน แต่เมื่อเธอหายบ้า ย่าก็เชิญเธอมาอยู่กับตระกูลกริมม์
“พวกเขาไปหรือยัง” เรดถาม เธอขี้อายเอามากๆ
“ยังเลย” ดาฟเนตอบ “แต่พวกเขาเป็นเพื่อน เธอไม่ต้องหลบอยู่ในครัว
ก็ได้”
เรดดูจะไม่เชื่อ
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ดาฟเนจัดการเตรียมเครื่องดื่มระหว่างที่ซาบรีนาแอบดูโกลดิล็อกส์ทาง
ประตูห้องครัวที่แง้มอยู่ โกลดิล็อกส์ยังกุลีกุจอจัดระเบียบข้าวของในบ้านกริมม์
“เขาท�ำให้พี่ปวดหัว” ซาบรีนาว่า
“อย่าแอบดูสิ” ดาฟเนดุ “มันเสียมารยาทนะ”
“มันอดไม่ได้นี่ เธอไม่สงสัยบ้างหรือ พีห
่ มายถึง พ่อเห็นอะไรในตัวเขาน่ะ”
ซาบรีนาพิจารณาลักษณะของผูห
้ ญิงคนนี้ โกลดิลอ็ กส์เป็นคนสวยและดูเป็นคนดี
แบบซื่อบื้อ แต่เธอไม่ใช่เวโรนิกา กริมม์ แม่ของซาบรีนาชนะขาดลอย
“ความรักเป็นเรื่องแปลก” ดาฟเนพูด “เราไม่มีทางรู้หรอกว่าท�ำไมพ่อถึง
หลงรักเขา”
ซาบรีนาหัวเราะ “เธอจะรูอ้ ะไร เธออายุแค่ -- ” เธอหยุดปากเมือ่ น้องสาว
ท�ำตาขวางใส่ เท่านี้ดาฟเนก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับเธออยู่แล้ว ซาบรีนาไม่อยาก
ท�ำให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอแย่ลงไปกว่านี้ “ใช่ จริงด้วย เราไม่มที างรูห
้ รอก”
“เรด ไปนั่งด้วยกันไหม” ดาฟเนถามเด็กหญิงตัวน้อย
เรดส่ายหัวอย่างแรงและนั่งคุดคู้อยู่ในที่ซ่อนของตัวเองตามเดิม
สองศรีพี่น้องปล่อยเธอไว้ตรงนั้นแล้วกลับไปที่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับเครื่อง
ดื่ม ซาบรีนาเจอหมีสามตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาว ก�ำลังเขย่าเจลลี่ลูกกวาดสองสาม
เม็ดสุดท้ายออกจากโหลที่ย่าเรลดาวางไว้ให้แขกบนโต๊ะกาแฟ หมีตัวใหญ่สุด
พยักพเยิดไปทางโหลราวกับจะบอกว่า “เอาอีก!” พวกมันท�ำให้ซาบรีนาอึดอัด
เธอไม่ชอบเวลาที่เห็นสัตว์ท�ำตัวเหมือนคน สัตว์ไม่ควรกินเจลลี่ลูกกวาด! พวก
มันไม่ควรดื่มชาหรือนมช็อกโกแลตด้วยเหมือนกัน
“นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี” โกลดิล็อกส์นั่งหงุดหงิดอยู่บนตั่ง แล้วก็ลุกพรวดขึ้น
มายืนตามเดิมเพื่อย้ายแจกัน “ฉันไม่น่ามาเลย”
“ไม่หรอกค่ะ คุณท�ำถูกแล้ว เราลองปลุกพวกท่านมาทุกวิถีทางแล้ว คุณ
คือความหวังสุดท้ายของเรา” ซาบรีนาพูด เริ่มหวั่นวิตกว่าโกลดิล็อกส์จะหันหลัง
เดินไปจากชีวิตพวกเธอ พวกเธออุตส่าห์ตามหาผู้หญิงคนนี้มาตั้งนาน
“ดื่มชาก่อนสิคะ” ดาฟเนเชิญ
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