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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
 

เมื่ออ่านถึงหน้าสุดท้ายใน Nevermoor บททดสอบชี้ชะตา ผู้อ่าน 

หลายท่านคงรู้สึกเบาใจว่า “มอร์ริแกนรอดแล้ว!”  ในที่สุดสาวน้อยต้องค�าสาปที่

เราเอาใจช่วยก็สมหวัง อนาคตอันสดใสรอเธออยู่ในสมาคมวันดรัส  แน่นอน 

รวมถงึความปรารถนาสงูสดุของเธอคอืครอบครัวและมติรภาพย่ังยืนจวบสิน้ชวีติ 

ตามที่ผู้อาวุโสควินน์โฆษณาไว้

แต่ชีวิตไหนเลยจะง่ายดายขนาดนั้น  การได้เป็นหนึ่งในหน่วยที่ 919 หรือ

ตดิเข็มกลัดรูปตวั ว. บนอกเสือ้ ไม่ท�าให้มอร์ริแกนกลายเป็นเพือ่นกบัเดก็คนอ่ืนๆ 

ได้ทันที (ยกเว้นฮอว์ทอร์นไว้คนหนึ่ง)  มอร์ริแกนเรียนรู้ที่จะชอบตัวเองแล้ว แต่

คราวนี้เธอต้องท�าให้เด็กคนอื่นๆ ชอบเธอด้วย

ซ่ึงเป็นสิง่ทีย่ากย่ิง...เม่ือพวกเขาล่วงรู้ความลบัเกีย่วกบั ทเีดด็ ของเธอแล้ว

Wundersmith ปริศนาแห่งพลัง จะพามอร์ริแกนไปพบบททดสอบใหม่

ที่อาจยากล�าบากกว่าการเข้าสมาคมวันดรัส และดิ้นรนเรียนรู้บทเรียนที่ไม่มีใคร

สอนเธอได้ รวมถึงต้องเผชิญหน้ากับผู้คนที่มีอคติและใจร้ายจนผู้อ่านอาจโมโห

แทน  หากเร่ิมรู้สกึเช่นนัน้ เราอยากให้คณุสดูลมหายใจลกึๆ ก่อนพลกิหน้าต่อไป 

เอาใจช่วยให้มอร์ริแกนแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น 

และขอให้เร่ืองราวของเธอเป็นก�าลังใจให้ผู้อ่านทุกคนผ่านพ้นปัญหาที่

ก�าลังเผชิญได้เช่นกัน

นานมีบุ๊คส์





ฉันขออุทิศหนังสือเล่มนี้ด้วยความรักและคำาขอบคุณ 

ให้แก่บรรดาหญิงผู้พาฉันข้ามผ่านอุปสรรคมาได้

หลักๆ คือเจมมาและเฮเลน

แต่ก็รวมถึงกลุ่มคุณยายเชียร์ลีดเดอร์ชาวญี่ปุ่นของฟุมิเอะ ทากิโนะด้วย





บทที่ 1

ทูตสวรรค์อิสราเฟล
วันก่อนฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาวที่หนึ่ง

มอร์ริแกน โครว์กระโดดลงจากรถรางร่มในสภาพฟันกระทบกัน
กกึๆ มือแข็งคา้งเกาะดา้มร่มผ้ากนัน้�าไวแ้นน่  ลมตผีมจนยุ่งเหยิง 

พัลวัน  เธอพยายามลูบผมให้เรียบขณะรีบไล่ตามผู้อุปถัมภ์ที่ล่วงหน้าไปหลาย

เมตรแล้ว  เขาก�าลังวิ่งตะบึงไปตามถนนสายหลักที่จอแจแออัดในเขตโบฮีเมีย

“รอด้วย!”  เธอตะโกนบอกเขาพลางแหวกดงผู้หญิงสวมชุดกระโปรง 

ผ้าซาตินและเสื้อคลุมผ้าก�ามะหยี่หรูหรา  “จูปิเตอร์ ช้าลงหน่อยสิคะ”

จูปิเตอร์ นอร์ทหันกลับมาแต่ไม่หยุดก้าว  “ช้าไม่ได้หรอกม็อก  การท�า

อะไรช้าๆ ไม่ใช่นิสัยของฉัน  ตามมาเร็วเข้า”

แล้วเขาก็ออกวิ่งไปอีกคร้ัง มุ่งหน้าฝ่าดงคนเดินเท้า รถลาก รถม้า และ 

รถโดยสาร

มอร์ริแกนรีบตามเขาไปและเดินเข้าสู่กลุ่มควันกลิ่นหอมเอียนสีน้�าเงิน

แซปไฟร์ที่หญิงคนหนึ่งพ่นใส่หน้าเธอพอดี  ซิการ์มวนเล็กสีทองอยู่ในมือที่

ปลายนิ้วเปื้อนสีน้�าเงินนั้น

“โอ๊ย เหม็น ”  มอร์ริแกนไอ โบกมือไล่ควัน  เธอคลาดสายตาจากจูปิเตอร์ 
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ไปครู่หนึ่งเพราะม่านควัน แต่แล้วก็เห็นศีรษะสีแดงสดใสของเขาเด้งข้ึนลง 

ท่ามกลางฝูงชน จึงรีบวิ่งตามไป

“เด็กนี่!”  เธอได้ยินผู้หญิงนิ้วสีน้�าเงินอุทานตามหลัง  “ที่รักคะ  ดูสิ  มีเด็ก

อยู่ในเขตโบฮีเมีย  น่าตกใจจริงๆ!”

“คงเป็นแค่การแสดงน่ะที่รัก”

“อ๋อ นั่นสินะ แปลกใหม่ดีจริง!” 

มอร์ริแกนอยากมีเวลาหยุดแล้วมองไปรอบๆ  เธอไม่เคยเห็นเขตนี้ใน

เนเวอร์มัวร์มาก่อน  ถ้าไม่กลัวจะพลัดกับจูปิเตอร์กลางฝูงชน เธอคงได้ต่ืนตาต่ืนใจ 

เม่ือเห็นถนนสายกว้างที่มีโรงภาพยนตร์ โรงละคร และโรงแสดงดนตรีเรียงราย 

ท่ามกลางแสงสว่างสดใสและป้ายไฟหลากหลาย  ผู้คนแต่งกายเลิศหรูพากันลง 

จากพาหนะทุกหัวมุมถนน แล้วได้รับเช้ือเชิญเข้าสู่ประตูบานใหญ่ของสถานบันเทิง 

พ่อค้าเร่ตะโกนและขับร้องบทเพลงเรียกลูกค้าเข้าสู่ผับที่คึกคัก  มีร้านอาหาร 

ที่แน่นขนัดจนโต๊ะล้นออกมาบนทางเท้าโดยไม่มีที่นั่งว่างให้เห็น แม้วันนี้จะเป็น 

วันสุดท้ายของฤดูหนาวที่อากาศเย็นยะเยือกก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิก็ตาม

ในที่สุดมอร์ริแกนก็ตามจูปิเตอร์ทัน  เขาหยุดรอเธออยู่หน้าอาคารที่มี

ผู้คนหนาแน่นที่สุดและงดงามที่สุดบนถนนสายนี้  อาคารนั้นสร้างจากหินอ่อน 

สีขาวและทองค�า  มอร์ริแกนคิดว่าที่นี่ดูคล้ายวิหารนิดๆ และเหมือนเค้กแต่งงาน

หน่อยๆ  ป้ายไฟสว่างไสวด้านบนมีข้อความว่า

โรงแสดงดนตรีเดลเฟียใหม่ขอเสนอ
จีจี้ แกรนด์

กับวงเกิดแต่ตมทั้งห้า

“เราจะ...เข้าไปข้างในเหรอคะ”  มอร์ริแกนหอบ รู้สึกเจ็บสีข้างข้ึนมาหน่อยๆ

“อะไรกัน ท่ีน่ีน่ะเหรอ”  จูปิเตอร์เงยหน้าข้ึนมองเดลเฟียใหม่อย่างรังเกียจ 

“สวรรค์โปรด ไม่เอาหรอก จะให้ใครมาเห็นฉันที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด”

เขาแอบเหลือบมองไปด้านหลังแล้วต้อนเธอเข้าตรอกหลังเดลเฟียใหม่ 
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ท้ิงผู้คนมากมายไว้  ตรอกน้ีแคบมากจนท้ังสองต้องเดินเรียงเด่ียว ก้าวข้ามกองขยะ

ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างและกองอิฐที่ร่วงหล่นลงมาจากก�าแพง  ไม่มีแสงสว่างเลย 

มีแต่กลิ่นฉุนของบางอย่างที่น่ารังเกียจ ย่ิงเดินลึกเข้าไปกล่ินก็ย่ิงแรงข้ึนเร่ือยๆ 

คล้ายไข่เน่าหรือซากอันนิมอล หรืออาจทั้งสองอย่าง

มอร์ริแกนปิดปากและจมูกไว้  กลิ่นแรงมากจนเธอต้องกล้ันอาเจียน 

ใจอยากหันหลังกลับอย่างที่สุด แต่จูปิเตอร์ผู้เดินอยู่ด้านหลังเอาแต่ดันเธอ 

ให้เดินต่อไปเรื่อยๆ

“หยุด”  เขาพูดเม่ือใกล้ถึงปลายตรอก  “นี่...ใช่ไหมนะ  ไม่ใช่  เดี๋ยวก่อน 

นี่มัน...”

เธอหันไปเห็นเขาก�าลังตรวจดูก�าแพงแถบหนึ่งที่ดู เหมือนแถบอ่ืน 

ไม่ผิดเพี้ยน  เขาใช้ปลายนิ้วกดเบาๆ ตรงรอยต่อระหว่างก้อนอิฐ โน้มตัวไปดม

จากนั้นก็เลียก�าแพงอย่างไม่มั่นใจนัก

มอร์ริแกนมองเขาอย่างตกใจ  “อี๋ หยุดเถอะค่ะ คุณก�าลังทำา อะไรกันคะ”

จูปิเตอร์ไม่พูดอะไรในตอนแรก  เขาจ้องก�าแพงอยู่ครู่หนึ่ง ขมวดคิ้ว แล้ว

เงยหน้ามองท้องฟ้าพร่างดาวผ่านช่องแคบๆ ระหว่างอาคาร  “อืม นึกแล้วเชียว 

เธอรู้สึกไหม” 

“รู้สึกอะไรคะ”

เขาจับมือเธอไปแนบก�าแพง  “หลับตาสิ”

มอร์ริแกนท�าตามทั้งที่รู้สึกพิลึก  บางคร้ังก็ดูยากว่าจูปิเตอร์ก�าลังท�าตัว 

เพี้ยนๆ หรือจริงจังกันแน่  คร้ังนี้เธอแอบสงสัยว่าเขาก�าลังเล่นตลกโง่ๆ กับเธอ 

อยู่  อย่างไรเสียวันน้ีก็เป็นวันเกิดของเธอ  แม้เขาสัญญาว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ 

จูปิเตอร์อาจท�าเร่ืองแผลงๆ น่าอายที่ลงเอยด้วยห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนร้องเพลง 

“สุขสันต์วันเกิด” ก็เป็นได้  เธอก�าลังจะพูดสิ่งที่สงสัยออกไปตอนที่...

“เอ๊ะ!”  ปลายนิ้วของเธอรู้สึกคันๆ ชาๆ เล็กน้อย  มีเสียงฮัมแผ่วเบาในหู 

“เอ๊ะ” 

จูปิเตอร์จับข้อมือเธอแล้วร้ังออกจากก�าแพงเล็กน้อย  มอร์ริแกนรู้สึกถึง


