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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
 

หากจะถามว่าชวีติของมอร์ริแกน โครว์ เป็นอย่างไร...

เราอยากให้คุณลองคิดดูว่าหากตั้งแต่เกิดมา ทุกคนตราหน้าว่าคุณต้อง 

ค�าสาปและจะน�าพาโชคร้ายมาให้  คุณไม่มีเพื่อนสักคน คนในครอบครัวเองก็

ปฏิบัติเหมือนคุณไม่มีตัวตน  หลังจากใช้ชีวิตเช่นนั้นมาสิบกว่าปี คุณก็ได้โอกาส

เร่ิมต้นชีวิตใหม่ในดินแดนมหัศจรรย์ตามประสาตัวเอกในวรรณกรรมแฟนตาซี 

ทว่าขณะได้พบเหตกุารณ์สดุอัศจรรย์นี ้คณุยังเชือ่อยู่เลยว่าตวัเองต้องค�าสาป และ

อดคดิไม่ได้ว่าอีกเดีย๋วต้องมหีายนะสกัอย่างเกดิข้ึนแน่ๆ

นัน่ละคอืชวีติของเดก็หญงิมอร์ริแกน โครว์

และเป็นชีวิตที่คล้ายคลึงกับเด็กๆ (รวมถึงผู้ใหญ่) อีกหลายคนในสังคม

แห่งการประเมินค่าและวิพากษ์วิจารณ์  อุปสรรคของมอร์ริแกนไม่ใช่เพียง 

ด่านทดสอบทั้งสี่ที่เธอต้องผ่านเพื่อเข้าร่วมสมาคมวันดรัส เหมือนกับที่อุปสรรค 

ในชีวิตพวกเราไม่ได้มีเพียงการสอบหรือสมัครงาน  แต่มันคือการก้าวข้ามอคติที่ 

คนรอบข้างยัดเยียดใส่พวกเรามาตลอดชวีติ

Nevermoor บททดสอบชี้ชะตา อาจไม่ใช่วรรณกรรมที่ตลกจนท�าให ้

หัวเราะไม่หยุด หรือซาบซึง้ชนดิทีค่วรถอืผ้าเชด็หน้าไว้รอซับน�า้ตาขณะอ่าน แต่เรา

สัญญาว่าการเดินทางของมอร์ริแกน โครว์ผู้หัวร้ันและช่างคิดคนนี้ จะท�าให้ 

คุณอมย้ิมกับมุกตลกร้ายแสบๆ คันๆ  เกร้ียวกราดกับการถูกเพิกเฉยและ 

ความอยุตธิรรมทัง้หลายทีเ่ธอต้องเผชญิ และอยากกระโดดเข้าไปในหน้ากระดาษ

เพื่อช่วยให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้

เหนือสิ่งอ่ืนใด เราหวังให้วรรณกรรมชุดนี้เป็นก�าลังใจให้ผู้อ่านทลาย

ก�าแพงอคติที่กักขังตนเองไว้ กลายเป็นคนกล้าคิด กล้าฝัน และที่ส�าคัญคือมี 

ความนับถอืในตนเอง

นานมีบุ๊คส์





แด่แซลลี แขกรายแรกของโรงแรมดิวเคเลียน

และทีนา ผู้ทำาให้ฉันเชื่อว่าฉันทำาได้ทุกอย่าง

แม้กระทั่งสิ่งนี้





บทน�ำ

ฤดูใบไม้ผลิที่หนึ่ง

เ หล่านักข่าวมาถึงก่อนหน้าโลงศพ พวกเขาออกันอยู่หน้าประตูใหญ่  
 ตลอดคืน พอรุ่งเช้าก็เร่ิมหนาตา กระทั่งเก้าโมงจึงเบียดเสียดกัน 

เป็นฝูง
เป็นเวลาเกือบเที่ยงวันเม่ือคอร์วัส โครว์เดินลากเท้าออกจากประตูบ้าน

มายังรั้วเหล็กสูงที่กั้นพวกเขาไว้

“ท่านนายกรัฐมนตรีโครว์ เร่ืองนี้จะกระทบต่อแผนลงสมัครเลือกตั้ง 

อีกครั้งของท่านหรือไม่ครับ”

“ท่านนายกจะจัดพิธีฝังศพเมื่อไรครับ”

“ท่านประธานาธิบดีได้แสดงความเสียใจกับท่านหรือยังคะ”

“เช้านี้ท่านรู้สึกโล่งใจแค่ไหนครับ ท่านนายก”

“ได้โปรด”  คอร์วัสกล่าวแทรก เขายกมือซ่ึงสวมถุงมือหนังข้ึนปราม 

“ได้โปรด ผมขออ่านค�าแถลงในนามของครอบครัวก่อน”

เขาดึงกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อสูททรงเนี้ยบสีด�า

“เราขอขอบคุณท่านทั้งหลาย พลเมืองแห่งสาธารณรัฐอันย่ิงใหญ่ของเรา 
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ที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดสิบเอ็ดปี”  เขาอ่านอย่างชัดถ้อยชัดค�า 

น้�าเสียงเปี่ยมอ�านาจสั่งสมมาจากประสบการณ์การออกค�าสั่งในส�านักนายกฯ 

มานานปี  “นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากล�าบากส�าหรับครอบครัวของเรา ไม่ต้องสงสัย

เลยว่าความทุกข์ในครั้งนี้จะคงอยู่ไปอีกนาน”

เขากระแอม พลางเงยหน้ามองผู้ฟังที่เงียบเสียงลง ทะเลแห่งเลนส์กล้อง

และดวงตาอยากรู้อยากเห็นฉายประกายกลับมาที่เขา  แสงแฟลชและเสียง

กดชัตเตอร์จู่โจมต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

“การสูญเสียลูกเป็นเร่ืองที่ท�าใจยาก”  เขาก้มลงอ่านต่อ  “ไม่ใช่แค่กับ

ครอบครัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวเมืองแจ็กคัลแฟกซ์ด้วย เราทราบดีว่า 

ทุกท่านต่างโศกเศร้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเรา”  คิ้วอย่างน้อยห้าสิบคู่เลิกสูง 

เสียงกระแอมไอแก้เก้อหลายเสียงแทรกข้ึนในชั่วขณะของความเงียบ  “แต่เช้านี้

เราได้ต้อนรับยุคที่เก้าของสาธารณรัฐวินเทอร์ซีโดยตระหนักว่าความเลวร้ายที่สุด

ได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

นกกาพลันแผดร้องขึ้นเหนือศีรษะ หลายคนสะดุ้งห่อไหล่ หน้านิ่ว แต่ไม่มี

ใครแหงนมอง  เหล่านกบินวนเวียนมาตั้งแต่เช้า

“ยุคที่แปดช่วงชิงภรรยาแสนรักคนแรกของผมไป ตอนนี้ยังช่วงชิงเอา

ลูกสาวคนเดียวของผมไปด้วย”

เสียงการ้องดังเสียดหูข้ึนอีกคร้ัง นักข่าวรายหนึ่งท�าไมโครโฟนที่ ย่ืน 

จ่อหน้านายกฯ ร่วงหลุดมือ เขาตะครุบเก็บเสียงกุกกัก ใบหน้าแดงระเร่ือ 

ขณะเจ้าตัวงึมง�าค�าขอโทษ แต่คอร์วัสไม่สนใจ

“อย่างไรก็ตาม”  เขากล่าวต่อ  “ยุคที่แปดยังน�าเอาสิ่งอ่ืนไปด้วย นั่นคือ

ภยันตราย ความสงสัย และความส้ินหวังซ่ึงรังควานชีวิตแสนส้ันของเธอ มอร์ริแกน  

ลูกสาว...ที่รักของผม”  ใบหน้าเขาเหยเก  “เธอได้หลับอย่างสงบในที่สุด 

เช่นเดียวกับที่พวกเราทุกคนจะได้ประสบในอนาคต  เมืองแจ็กคัลแฟกซ์ 

และแน่นอน...ทั่วทั้งรัฐเกรตวูล์ฟเอเคอร์จะกลับมาปลอดภัยอีกคร้ัง ไม่มีสิ่งใด

ต้องหวาดกลัว”
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เสียงซุบซิบสงสัยดังพึมพ�าในฝูงชน แฟลชจากกล้องถ่ายรูปคล้ายจะ

จู่โจมช้าลง  นายกฯ เงยหน้าข้ึนกะพริบตามองพวกเขา กระดาษในมือส่ันไหว 

ในสายลมโชยอ่อน หรือบางทีอาจเป็นมือของเขาเองที่สั่น

“ขอบคุณทุกท่าน ผมขอไม่ตอบค�าถามใดๆ ทั้งสิ้น”


