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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
อวสานมาถึงแล้ว!
ทุกอย่างจะต้องจบลงแบบนี้จริงๆ หรือนี่
นายท่านจะหนีออกจากม่านกำ�บังและครองโลกใบนี้ มนุษย์โลกจะต้องพบ
จุดจบอย่างนั้นหรือ
พวกเธอยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่ได้แน่ ภารกิจสุดท้ายและสำ�คัญที่สุด
ของสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์เกิดขึ้นเมื่อสมาพันธ์กระจกวิเศษทำ�นายว่ามีเพียง
ซาบรีนาและดาฟเน กริมม์เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำ�กองทัพสู่สงครามและหยุดยั้ง
หายนะครั้งนี้ได้
เด็กผูห
้ ญิงตัวเล็กๆ สองคนจะใช้วธิ ไี หนปราบกระจกทีย่ ดึ ครองร่างย่าเรลดา
พลังวิเศษใดจะสามารถขจัดภัยร้ายครั้งนี้ได้ และทำ�ให้โลกกลับมาผาสุกเช่นเดิม
ทุกอย่างจะจบลงอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์เหมือนในเทพนิยายหรือไม่
ติดตามบทสรุปที่ทุกคนรอคอยได้แล้วใน นักสืบเทพนิยาย ตอน สมาพันธ์

กระจกวิเศษ
นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว มีเมืองริมแม่น�ำ้ํ หงอยเหงาชือ่ ว่าเฟอร์รพี อร์ตแลนดิง
เมืองนี้อิงแอบอยู่ริมแม่น้ำ�ฮัดสันในนิวยอร์กตอนเหนือ มองจากภูเขาลงไปเห็น
หุบเขาและสายน้ำ�ไหลลงแม่น้ำ�สายใหญ่ออกสู่ทะเล ใจกลางเมืองเต็มไปด้วย  
ร้านค้าเล็กๆ ทีม่ เี สน่หแ์ บบโบราณและต้นไม้ขนึ้ ร่มรืน่ ชาวเมืองปัน่ จักรยานไปตาม
ตรอกซอกซอยที่ปูด้วยหิน ลัดเลาะผ่านสวนหย่อมของชุมชน มีพายแอปเปิ้ลวาง
ผึ่งให้เย็นอยู่ตามขอบหน้าต่าง และมีไม่กี่คนที่ล็อกประตูบ้านตอนกลางคืน ถ้า  
ไม่ได้รู้จักเมืองนี้ดี คนอื่นก็คงนึกว่าเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงตั้งอยู่บนล้อเลื่อนแล้วเข็น
ออกมาจากนิทาน
แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้ว
ตอนนี้เมืองนี้ตายแล้ว มิใช่จบสิ้นอย่างช้าๆ เหมือนจุดเล็กๆ มากมายบน
แผนทีท่ เี่ สือ่ มสลายเมือ่ โรงสีปดิ ตัวหรือโรงงานเหล็กปิดกิจการ ไม่ใช่ เฟอร์รพ
ี อร์ต
แลนดิงถูกทำ�ลาย ชาวเมืองนีฉ้ กี มันเป็นชิน้ ๆ พวกเขาทุบกระจกร้านค้าแล้วปล้น
สินค้า  พวกเขาทิง้ ขยะกองพะเนินไว้บนถนน พวกเขาจุดไฟลุกโชนซึง่ ยังคงลามเลีย
อาคารไม่กี่หลังที่เหลืออยู่ พวกเขาพลิกรถยนต์คว่ำ� ทิ้งกระจัดกระจายไว้บน  
ท้องถนนเหมือนของเล่นที่เด็กยักษ์ลืมเก็บ เมืองเล็กๆ แห่งนี้ถูกถล่มและทิ้งร้าง
สองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์เฝ้ามองซากยับเยินน่าสังเวชของเฟอร์รีพอร์ต
แลนดิงเพื่อไว้อาลัยให้แก่เพื่อนผู้ล้มตาย
“แค่นี้เองหรือ” ดาฟเนพูด “มันจบแล้วหรือ”
ซาบรีนาพยักหน้า  “ใช่ และมันถึงเวลาแล้วละ”
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นที่ 14 ตุล�คม
ฉันชือ่ ซ�บรีน� กริมม์ และนีค่ อื บันทึกของฉัน ครอบครัวฉันตือê ให้เขียนม�พักหนึง่ แล้ว ฉันลองอยูส่ องส�ม
ครัง้ แต่บอกต�มตรง ฉันว่�มันไร้ส�ระ ฉันไม่ได้อย�กมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ฉันอย�กเป็นเด็กผูห
้ ญิงคนหนึง่ ทีอ่ �ศัยอยูใ่ นย่�นอัปเปอร์อสี ต์ไซด์
ของนิวยอร์กซิตี ฉันอย�กไปโรงเรียน มีเพือ่ น ได้ซอื้ แซนด์วชิ เบเกิล
ทีร่ �้ นอ�ห�รบนถนนยอร์กตัดกับถนนส�ยแปดสิบแปดทุกเช้� แต่
มันไม่เป็นอย่�งนั้น
ถ้�มีคนอ่�นบันทึกเล่มนี้อยู่ เธอก็คือพัก (เลิกสอดรู้สอด
เห็นซะที น�ยหน้�เหม็น!) หรือไม่ก็ลูกหล�นคนหนึ่งของฉัน ถ้�
เป็นลูกหล�น บ�งทีเธอก็อ�จจะเป็นเหมือนฉัน ถูกทิง้ ให้อยูใ่ นชีวติ
แบบนีท้ ท่ี กุ อย่�งกลับหัวกลับห�งและไม่มอี ะไรสมเหตุสมผล เอ�ละ
ฉันต้องเล่�อะไรบ�งอย่�งให้เธอฟัง ทำ�ใจดีๆ ไว้ก่อนล่ะ

MICHAEL BUCKLEY

รูจ้ กั พวกนิทานก่อนนอนทีพ
่ อ่ กับแม่เล่าให้ฟงั ตอนกลางคืน
ไหม แบบว่า พวกนิทานที่เต็มไปด้วยนางฟ้า ยักษ์ แม่มด สัตว์
ประหลาด งานเลี้ยงน้ำ�ชาบ้าบอ เจ้าชายขี่ม้าขาว เจ้าหญิงนิทรา
เด็ ก ชายในป่า สิงโตขี้ข ลาด และคนที่มีสมองทำ�จากฟางนั่นน่ะ
พวกมันไม่ใช่นิทานหรอก พวกมันคือประวัติศาสตร์ ทุกอย่าง  
มาจากเหตุการณ์จริง และคนจริงๆ ที่มีตัวตนพอๆ กับเธอและฉัน
พวกเขาเรียกตัวเองว่าชาวนิรันดร์ -- ตัวละครในเทพนิยายที่มีชีวิต  
อยู่จริง -- และครอบครัวเราเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แหละ เราคือ
กริมม์ ลูกหลานของหนึง่ ในสองพีน่ อ้ งตระกูลกริมม์ และเราจับตาดู
ชุมชนชาวนิรนั ดร์ ซึง่ ไม่งา่ ยเลย ก็ได้ ฉันรูว้ า่ เธอคงคิดว่าฉันนัง่ ใกล้
ไมโครเวฟมากเกินไป แต่ฉันพูดความจริง
ฉันขอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วกัน สองปีก่อน พ่อแม่ของฉัน
เฮนรีกับเวโรนิกา กริมม์หายตัวไป ดาฟเน น้องสาวของฉันกับฉัน
ถูกโยนเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำ�พร้า และเด้งไปตามระบบอุปถัมภ์อยู่
พักหนึ่ง เรานึกอยู่นานว่าตัวเองถูกทิ้ง แต่ปรากฏว่าพ่อกับแม่ถูก
ลักพาตัว (เรื่องมันยาวน่ะ) ย่าเรลดา คุณย่าที่เชื่อว่าตายไปแล้ว
และหายหน้าไปนานโผล่เข้ามา (เรือ่ งยาวอีกเรือ่ ง) พอสืบหาเราจน
เจอ ย่าก็พาเราไปอยู่ด้วยในเมืองเล็กๆ ชื่อว่าเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
ที่นี่แหละที่ชาวนิรันดร์จำ�นวนมากอาศัยอยู่
เธออาจจะไม่ เ คยได้ ยิ น ชื่ อ เฟอร์ รี พ อร์ ต แลนดิ ง มาก่ อ น  
ขณะที่ฉันเขียนอยู่นี้ เมืองกำ�ลังถูกทำ�ลาย มีฝูงชนโกรธเกรี้ยว ทั้ง
ยักษ์กินคน โทรลล์ สัตว์พูดได้ และพวกน่าขยะแขยงหลากหลาย
ประเภทวิ่งพล่านไปทั่วท้องถนนเพื่อคุกคามทุกคน คนที่ยังมีสติ
หนีไปหรือไม่กห็ าทีซ่ อ่ นตัว -- แต่ไม่ใช่เรา  ใช่แล้ว! ครอบครัวเราไม่มี
สติสัมปชัญญะจะให้เสีย ซึ่งหมายความว่าเราถลำ�ลึกเข้าสู่ปัญหา
และทุกอย่างก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น
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แต่เธอยังจำ�เป็นต้องรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับเฟอร์รพ
ี อร์ตแลนดิงและ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ ี่ ซึง่ ทำ�ให้ฉนั ต้องแบกความรับผิดชอบของครอบครัว
กริมม์อกี อย่าง ตามธรรมเนียมแล้วเรามีหน้าทีต่ อ้ งบันทึกทุกสิง่ ที่
ได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับชาวนิรันดร์ บันทึกอาจช่วยเธอได้ และ
บันทึกของเธออาจช่วยตระกูลกริมม์รนุ่ ต่อจากเธอได้ เพราะฉะนัน้
เชื่อฉันเถอะ กัดฟันทนทำ�ๆ ไปซะ บันทึกช่วยชีวิตฉันกับน้องสาว
มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว
แน่ละ อาจไม่มีตระกูลกริมม์ต่อจากฉัน ฉันอาจตายและ
ไม่มีใครได้อ่านบันทึกนี้ อย่างที่ฉันบอก ทุกอย่างมืดมนเหลือเกิน
แต่ยอ้ นอดีตแค่นกี้ อ่ นก็แล้วกัน ฉันจะเขียนต่อถ้าว่าง ส่วน
ตอนนี้ฉันต้องไปกู้โลกแล้ว
ซาบรีนาปิดสมุดบันทึกแล้วสอดไว้ในช่องถุงนอนเพือ่ ความปลอดภัย เธอ
ขยีต้ าให้หายง่วง จากนัน้ ก็ลกุ ขึน้ ยืนยืดเส้นยืดสายคลายความปวดเมือ่ ย การนอน
บนพื้นหินอ่อนเย็นๆ ในห้องนอนของเธอไม่สนุกเอาเสียเลย
สถานที่ที่เธอกับดาฟเน น้องสาวตัวน้อยนอนอยู่จะเรียกว่า “ห้องนอน”  
ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว ห้องนอนมีเตียง ห้องนอนมีหน้าต่าง ห้องนอนมีที่เอาไว้  
เก็บเสื้อผ้า ตู้ พรม และของอย่างอื่นเพื่อให้ความสะดวกสบายและอบอุ่น สิ่ง   
ที่เด็กหญิงทั้งสองมีคือที่โล่งๆ กับกำ�แพงหิน และพื้นที่แข็งอย่างไม่น่าให้อภัย  
ซาบรีนาหวังว่าสภาพความเป็นอยูแ่ บบนีจ้ ะเป็นแค่ชวั่ คราว แต่เพือ่ ความแน่ใจ เธอ
รู้ดีว่าต้องลงมือได้แล้ว
ซาบรีนาเก็บกระดิง่ ผูกคอวัวขึน้ สนิมกับไม้เคาะไว้ขา้ งถุงนอน เธอหยิบมัน
ขึน้ มา แล้วย่องไปหาน้องสาวทีย่ งั นอนหลับปุย๋ อยู่ ตอนแรกเธอร้องเรียกเด็กหญิง
ตัวน้อย ถึงขนาดเขย่าตัวสองสามทีดว้ ย แต่ดาฟเนหลับได้ทา่ มกลางพายุทอร์นาโด
และการจะปลุกเธอให้ได้แปลว่าซาบรีนาต้องใช้วธิ ขี นั้ เด็ดขาด เธอพบว่ายุทธวิธที ี่
ได้ผลที่สุดคือเคาะกระดิ่งผูกคอวัวใกล้ๆ หูของน้องสาว
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