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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
 

ท็อดฮันเตอร์ มูน กลับมาอีกครั้งพร้อมภารกิจใหม่

สองเดือนแล้วที่ท็อดต้องใช้ชีวิตใหม่ในปราสาท เธอคิดถึงแดน 

พ่อผู้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมง แถมยังเหงาที่ต้องแยกจากเพื่อน

ในเผ่าสาม ออสการ์และเฟอร์ดีอีกด้วย ที่แย่ไปกว่านั้น กฎระเบียบของ

หอผู้วิเศษทำาให้เธอจำาเป็นต้องปกปิดความจริงบางอย่างจากเพื่อนจน

ทำาให้ความสนิทสนมสั่นคลอน

คร้ังนี้ บททดสอบคร้ังสำาคัญที่มาพร้อมกับภารกิจตามหาไข่ของ

โอร์มผู้ย่ิงใหญ่ บังคับให้ท็อดต้องรีดเค้นทักษะของ “ผู้นำาทาง” มนตรา 

และสติปัญญาทั้งหมดที่มีออกมาใช้ และยังเป็นโอกาสที่เผ่าสามจะได้

พิสูจน์มิตรภาพและความไว้วางใจระหว่างกันและกันด้วย

นานมบีุค๊สข์อตอ้นรับทกุทา่นเข้าสูโ่ลกแห่งมนตราของ เซปติมัส 

ฮีป อีกคร้ัง กับ ท็อดฮันเตอร์ มูน วิถีแห่งมนตรา เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน 

จากปลายปากกามหศัจรรยข์องนกัเขยีนผูว้เิศษ แองจ ีเสจ ซึง่จะพาคณุ

โลดแล่นผ่านวิถีโบราณไปกับท็อดฮันเตอร์ มูนและเพื่อนๆ ของเธอ

คำาเตอืน: การเดนิทางอาจขลุกขลักหรือมอัีนตรายบา้ง แตรั่บรอง

ความตื่นเต้นและความปลอดภัยของผู้อ่านโดยใช้ชื่อผู้วิเศษวิสามัญแห่ง

หอผู้วิเศษเป็นประกัน!
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