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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
 
หลังสะบัดทรายออกจากเสื้อผ้าหมด (ยังไม่ลืมใช่ไหมว่าเล่ม

ก่อนเราเดนิทางไปไหนกนัมา) อลซิ ทอ็ดฮนัเตอร์ มนูกบัสหายเผ่าสามก็

พร้อมผจญภัยอีกครั้ง!

ถ้ายังจ�ากันได้ ภารกิจของท็อดตั้งแต่เล่มแรกวนเวียนอยู่กับไข่ 

ของสัตว์เลื้อยคลานมนตราที่ชื่อ “โอร์ม” และทุกคนคงรู้ว่า “ไข่” ใบ 

ดังกล่าวปัจจุบันฟักเป็นตัวแล้ว  ทารกโอร์มถือก�าเนิด ทุกอย่างเหมือน 

จะจบลงด้วยดีในเล่มก่อน

แต่ใครจะคาดคิดว่าการฟักเป็นตัวของไข่โอร์มก�าลังจะน�าหายนะ

คร้ังใหญ่มาสู่วิถีโบราณ รวมไปถึงสถานที่ทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับวิถี หรือ

พูดง่ายๆ ก็คือ “ทั่วโลก” นั่นเอง

ท็อด ในฐานะชาวเผ่าผู้น�าทางและศิษย์เอกของผู้วิเศษวิสามัญ

แห่งปราสาท จึงต้องแบกรับภาระหนัก หาวิธีปกป้องวิถี ซ่ึงจะเท่ากับ

ปกป้องโลกของผู้น�าทางและโลกผู้วิเศษไปพร้อมๆ กัน  การผจญภัยใน

คร้ังนี้จึงทั้งสนุก ตื่นเต้น และเปี่ยมไปด้วยเร่ืองคาดไม่ถึง สมกับที่เป็น 

ภาคปิดฉากของทอ็ดฮนัเตอร์ มูน (และแน่นอนว่าของเซ็ปตมัิส ฮปีด้วย)

ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับท็อด เซ็ปติมัส และเหล่าตัวละคร

มนตราที่เรารักเป็นคร้ังสุดท้าย ในผลงานสุดประทับใจของแองจี เสจ 

นกัเขียนทีไ่ม่เคยท�าให้ผู้อ่านผิดหวงั ทอ็ดฮนัเตอร์ มูน เล่ม 3 ผูล่้าดาว

นานมีบุ๊คส์
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