The Trouble with Perfect

A Place Called Perfect เล่ม 2 เรื่องวุ่นวายในเพอร์เฟกต์
Helena Duggan เขียน
อลิซ แปล
ธิติมา สัมปัชชลิต บรรณาธิการต้นฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2562
ราคา 285 บาท
Original Title: The Trouble with Perfect
First published in the UK in 2018 by Usborne Publishing Ltd., Usborne House,
83-85 Saffron Hill, London EC1N 8RT, England. www.usborne.com
Copyright © Helena Duggan, 2018
Cover illustration by Karl James Mountford © Usborne Publishing, 2018
Map and A History of Perfect by David Shephard © Usborne Publishing, 2018
All rights reserved.

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2562: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ดักคิน, เฮเลนา.
		 เรื่องวุ่นวายในเพอร์เฟกต์. -- (ชุด A Place Called Perfect). -- กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2562.
		 280 หน้า.
		 1. นวนิยายอังกฤษ. I. อลิซ, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.
823
ISBN 978-616-04-4629-2
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ ผู้จัดการสำ�นักพิมพ์ สุชาดา งามวัฒนจินดา
บรรณาธิการเล่ม ณัฐชา กฤตนิรัติศัย วริษฐา ศรีธัญรัตน์ พิสูจน์อักษร กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร์ ตรีโรจน์ ไพบูลย์พงษ์ ศิลปกรรม
MYIE กราฟิก สุปราณี อภัยแสน หัวหน้าประสานงานการผลิต จรัสศรี พรหมเทพ ประสานงานการผลิต พรทิพย์ ทองบุตร
เพลตที่ คลาสิคสแกน โทร. 0-2291-7575 พิมพ์ที่ ส.พิจิตรการพิมพ์ โทร. 0-2910-2900-2
จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่ายโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com www.nanmeebooks.com www.facebook.com/nanmeebooksfan
หนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษปลอดสารพิษ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ช่วยถนอมสายตา
และใช้หมึกธรรมชาติจากนํ้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่บริษัท หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
นั บ ตั้ ง แต่ เ หล่ า นั ก อ่ า นได้ พ บกั บ ไวโอเลต และ เด็ ก ชาย ในหนั ง สื อ ชุ ด
A Place Called Perfect เล่ม 1 ชีวิตดีๆ ที่เพอร์เฟกต์ นานมีบุ๊คส์ก็ได้รับ
คำ�ถามมากมายแทบไม่เว้นวันว่าเมื่อไรทุกคนถึงจะได้กลับมาพบการผจญภัย
สุดพิลึกของคู่หูแห่งเมืองเพอร์เฟกต์อีก บัดนี้นานมีบุ๊คส์ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้
ประกาศว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว
เมื อ งเพอร์ เ ฟกต์ ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว ห่ า งไกลจากคำ � ว่ า สมบู ร ณ์ แ บบได้
เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น เมื อ ง ที่ แ สนเรี ย บง่ า ยและน่ า รั ก แต่ ไ วโอเลตกลั บ รู้ สึ ก ว่ า
ตอนนี้สิ่งต่างๆรอบตัวเธอไม่ได้ประหลาดน้อยลงเลย แถมเผลอๆ จะพิสดาร
พันลึกยิ่งกว่าเก่าเสียอีก ทุกอย่างดูผิดเพี้ยนเสียจนแม้กระทั่งไวโอเลตผู้ผ่านเรื่อง
แปลกๆ มามากมาย (รวมถึงเคยถูกดอกไม้ลกู ตาพันขา) ยังไม่รวู้ า่ ควรทำ�อย่างไรดี
ในเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลที่สุดของเมืองนี้กลับกลายเป็นเพื่อนสนิทที่เธอไว้ใจ
ที่สุดเสียเอง...
ติ ด ตามเรื่ อ งราวสุ ด ซั บ ซ้ อ นของเด็ ก ซึ่ งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก ๆ อย่ า งที่ ใ ครคิ ด
กันต่อได้ใน A Place Called Perfect เล่ม 2 เรือ่ งวุน
่ วายในเพอร์เฟกต์ และ
สำ � หรั บใครที่ใจร้อนอยากรู้ว่า เรื่องราวสุดโลดโผนของไวโอเลตกับเด็กชายจะ
สิ้นสุดลงตรงไหน นานมีบุ๊คส์ก็ขอให้อดใจรออ่านกันในเล่ม 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้าย
อีกไม่นานเกินรอ
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