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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

   เดก็หญงิตวันอ้ย คณุยาย หมาปา่ใจรา้ย และคนตดัไม ้คอืตวัละครหลกัของ

เทพนิยายท่ีโด่งดังข้ามศตวรรษเรื่องหนึ่ง แต่ความจริงบางส่วนของเรื่องนี้อาจถูก

ปิดบังไว้เพื่อรอวันเปิดเผย

เมือ่เทพนยิายกลายเป็นคด ีตวัละครสำาคัญทีย่งัมชีวีติอยูจ่ากเทพนยิายก้อง

โลกเรื่องนี้จึงต้องบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปากของตัวเอง  อาชญากรรม

สะเทือนขวัญที่หมาป่าใจร้ายก่อเอาไว้ได้ถูกขุดคุ้ยอีกครั้ง และกลายเป็นคดีดัง

แห่งศตวรรษ

ร้อนถึงตระกูลกริมม์ เมื่อคุณเคนิสที่มีหมาป่าใจร้ายอยู่ในร่างต้องข้ึน 

ศาลเถื่อนของควีนโพแดง  กริมม์ทั้งหลายจึงต้องวิ่งเต้นเพื่อหาทนายความและ

หลักฐานแก้ต่าง

ขณะเดียวกัน หญิงสาวผู้ลึกลับเพียงหนึ่งเดียวที่อาจคลายคาถาหลับใหล

ให้พ่อแม่ของซาบรีนาและดาฟเนได้ ก็กำาลังถูกมือสีเลือดคุกคามหมายเอาชีวิต

  ซาบรีนาและดาฟเนจะสามารถช่วยเพื่อนผู้แสนดีและหญิงสาวที่เป็น

ความหวังเดียวของตระกูลกริมม์ได้หรือไม่ ติดตามต่อได้ใน นักสืบเทพนิยาย 

เล่ม 6 ตอน หมาป่าใจร้ายกับเทพนิยายลวงโลก

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์
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ซาบรีนาไม่เคยรู้สึกมั่นใจเท่ากับที่รู้สึกอยู่ในขณะนี้  นานมาแล้ว นี่เป็นครั้ง

แรกทีเ่ธอไมก่งัวลเรือ่งสตัวป์ระหลาด ผูร้า้ย หรอืคนบา้  เธอไมก่ลวัวา่จะมใีครโผล่

มาทำารา้ยโดยไมท่นัตัง้ตวั หรอืถกูทรยศจากคนทีเ่ธอเชือ่ใจ  อนัทีจ่รงิเธอกระหาย

ที่จะได้เผชิญหน้า  พวกวายร้ายมือสีเลือดหน้าไหนคิดลองดีละก็ เธอจะขยี้มันให้

เป็นผุยผง!  ร่างกายของเธอแข็งแกร่ง  เลือดของเธอกระหาย  เธอคือเครื่องจักร

ทำาลายล้างดีๆ นี่เอง

  ซาบรนีาอยากบอกความรูส้กึนีก้บันอ้งสาว  ถา้เพยีงแตเ่ธอจะทำาใหด้าฟเน

เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเรื่องดี แต่เธอนึกคำาพูดไม่ออก  ความคิดของเธอ

เลอืนรางและซบัซอ้น  แถมทกุคนยงัตะโกนโหวกเหวกและลมพดัแรงไปทัว่หอ้งซึง่

ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

  ซาบรนีาหนัไปหาดาฟเน  เดก็หญงิตวันอ้ยกำาลงัเผชญิกบัการแปลงรา่งของ 

ตัวเอง  หมอกสีดำาหมุนวนล้อมรอบตัวเธอ บังหน้าบังตาของเธอ  เท่าที่ซาบรีนา 

มองเหน็คอืตาของเดก็หญงิตวันอ้ย เหมอืนกบัดวงอาทติยเ์จดิจา้สองดวงทีส่อ่งให้

มุมมืดสว่างไสวและขับไล่เงามืดให้หายไป 

  “ซาบรีนา หลานต้องหยุดมันนะ!”  ย่าร้อง

  ซาบรีนางุนงง  ย่าพูดเรื่องอะไร  เธอไม่ได้ทำาอะไรผิดเสียหน่อย

  “พ่ีต้องขัดขืนมันนะ!”  ดาฟเนพูดจากหลังหมอกสีดำา  “หนูรู้ว่าพ่ียังอยู่ในน้ัน 

อย่าให้มันควบคุมพี่!”

  “ทำาไมถงึพดูกบัพีแ่บบนีล้ะ่”  ซาบรนีาถาม  เมือ่ไมม่ใีครตอบ เธอกร็ูต้วัวา่

คำาพูดของเธออยู่ในหัวเธอเท่านั้น

ตัวอย่าง



  “สู้กับมัน แม่หนู”  เสียงหนึ่งพูดจากเบื้องล่าง  ซาบรีนาเหลือบมองลงไป 

คุณเคนิสนอนอยู่แทบเท้าเธอ -- สภาพแก่ชราและร่วงโรย ร่างของเขาติดอยู่ใน

อุ้งเท้าใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยขน  มันกำาลังเค้นชีวิตจากหน้าอกของชายชรา  เธอ

ร้องออกมา หวังว่าจะมีใครช่วยดึงเพื่อนของเธอจากเงื้อมมืออันน่ากลัวของสัตว์

ร้าย แต่เสียงวิงวอนของเธอสะดุดลง เมื่อรู้ตัวว่ากรงเล็บที่กำาลังฆ่าคุณเคนิสคือ 

กรงเล็บของเธอเอง

ตัวอย่าง



    าบรีนา กริมม์ตื่นขึ้นพร้อมกับความฝันบ้าๆ ที่ยังค้างเต่ิงอยู่ในหัว 

    ในฝันเธอเดินไปตามทางเดินปูด้วยหิน และนึกข้ึนได้ว่ากำาลังเปลือย

    กายล่อนจ้อนอยู่  เธอร้องเสียงหลงและรีบไปหลบหลังพุ่มไม้ พลาง

สงสัยว่าเธอออกจากบ้านโดยลืมแต่งตัวได้อย่างไร  ครู่ต่อมา คนที่ไม่อยากให้

โผล่มามากที่สุดก็ผ่านมา -- พักนั่นเอง  เนื่องจากไม่มีทางเลือก เธอจึงขอร้อง

ให้เขาเอาเสือ้ผา้มาให ้ เขาบนิออกไปและกลบัมาอยา่งรวดเรว็พรอ้มกบักางเกงยนี

เสื้อเชิ้ต และรองเท้าผ้าใบ ซึ่งเขาเอาวางไว้ข้างพุ่มไม้เพื่อให้เธอได้แต่งตัวเป็นการ

ส่วนตัว  น่าประหลาดใจที่หลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปโดยไม่วิจารณ์แสบๆ คันๆ

สักคำา  เธอสวมเสื้อผ้าและเดินไปตามทางของตัวเองต่อด้วยความโล่งอก แต่กลับ

พบวา่ผูค้นพากนัจอ้งมองและชีม้าทีเ่ธอ  ซาบรนีากม้ลงเหน็วา่ตวัเองเปลอืยเปลา่

อกีครัง้  พกัโผลม่าอกี  เขาบอกเธอวา่เสือ้ผา้ปดิบงัตวัตนจรงิๆ ของเธอไมไ่ดห้รอก 

เธอตื่นขึ้นตอนนั้นเอง ทั้งโกรธทั้งอาย  ขนาดในฝัน พักยังตามไปกวนประสาท

จนได้

  เธอนอนบนเตยีง เพลดิเพลนิกบัสายลมเยน็ๆ ทีโ่ชยเขา้มาทางหนา้ตา่งหอ้ง
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นอน  เคร่ืองบินจำาลองที่แขวนอยู่บนเพดานแกว่งไปมา  เธอมองดูมันอยู่ครู่หนึ่ง 

พลางนึกภาพพ่อกำาลังต่อมันตอนอายุเท่าเธอ  พ่อทุ่มเทกับแบบจำาลองมาก

พวกมันถูกทาสี ติดกาว และประกอบกันอย่างสมบูรณ์แบบ  พ่อของเธอเป็นคน

พิถีพิถันมาก

  ดาฟเน น้องสาวของเธอนอนหลับเอาหน้าซุกหมอนหายใจเบาๆ อยู่ข้างๆ

ซาบรีนาเหลือบมองนาฬิกาปลุกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหัวเตียง ตีสามแล้ว  เป็นเวลาท่ี

เหมาะเลย เธอคดิ  ไมมี่เรือ่งฉกุเฉนิใหจ้ดัการ ไมม่เีรือ่งโกลาหลทีใ่กลจ้ะเกดิ ไมม่ี

เรื่องต้องรับผิดชอบ และที่ดีที่สุด ไม่มีสายตาสอดรู้สอดเห็น  ซาบรีนาปีนลงจาก

เตยีง รบีไปทีโ่ตะ๊มมุหอ้งและเปดิลิน้ชกั  มกีระเปา๋สดีำาใบเลก็ซกุอยูก่น้ลิน้ชกั  เธอ

ฉวยมันขึ้นมาและย่องเข้าไปในโถงทางเดิน 

  เมื่อเข้าไปในห้องน้ำา เธอก็เปิดไฟและปิดประตู  รู้สึกดีที่ได้ครองห้องน้ำา 

คนเดียวบ้าง  ในบ้านใหญ่หลังเก่าแก่นี้มีคนอาศัยอยู่รวมกันหลายคน นอกเหนือ 

จากซาบรีนากบัดาฟเนแลว้ ยงัมอีาเจก ยา่เรลดา พกั และแนน่อนเอลวสิ หมาของ

ครอบครวัทีใ่ชโ้ถสว้มเปน็กอ๊กน้ำาดืม่บอ่ยๆ  และทกุคนใชห้อ้งน้ำาเลก็ๆ ทีม่อียูห่อ้ง

เดียวร่วมกัน  ต้องต่อแถวยาวและขาดความเป็นส่วนตัว

  ซาบรีนาเปิดซิปกระเป๋าสีดำาใบเล็ก เผยให้เห็นเครื่องสำาอางในกรุสมบัติ

ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกและลิปกลอสหลายแท่ง อายแชโดว์ มาสคารา บลัช

ออน และครีมรองพื้น รวมถึงกิ๊บติดผมหลายแบบที่เธอซื้อด้วยเงินค่าขนมที่ร้าน

ขายยาในละแวกบ้าน  เธอคุ้ยกระเป๋าและเริ่มลงมือ

  อยา่งแรก เธอพยายามทาครมีรองพืน้ แตม่นัทำาใหเ้ธอดเูหมอืนผ ี จากนัน้

เธอเผลอปัดแก้มเยอะเกินไป เลยดูเหมือนเขินอายอยู่ตลอดเวลา  มาสคาราหนา

เตอะและจับเป็นก้อน บวกกับอายไลเนอร์ ทำาให้เธอดูเหมือนแร็กคูนที่กำาลังโกรธ 

ลิปสติกก็แดงแปร๊ดเหมือนรถดับเพลิง

  พอแต่งหน้าเสร็จ เธอก็มองดูตัวเองในกระจกและแทบจะร้องไห้โฮ  เธอ 

ดเูหมอืนโจก๊เกอรท์ีห่ลดุออกมาจากสำารบัไพ ่ เธอนา่เกลยีดมาก และทีแ่ยก่วา่นัน้

คือหมดหวัง  เธอคงไม่มีวันใช้ของเหล่านี้เป็น  เธอล้างเครื่องสำาอางท้ังหมดออก
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ด้วยความฉุนเฉียว  เวลาแบบนี้เองที่ซาบรีนาคิดถึงแม่เป็นพิเศษ 

  ช่วงหลังมาน้ี รูปร่างหน้าตาเป็นเร่ืองสำาคัญมากข้ึนเร่ือยๆ สำาหรับซาบรีนา 

แม้จะไม่เข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองสักเท่าไหร่ แต่เธอรู้ว่ามันเก่ียวข้อง

กบัการโตเปน็ผูใ้หญ ่ มนัเหมือนกบัเมือ่วานนีเ้ธอยงัไมส่นใจเลยวา่ตวัเองจะดเูปน็

อย่างไร แต่ตอนน้ีเธอกลับใช้เวลาพิจารณาทรงผมอยู่หลายชั่วโมง  เธอครุ่นคิด

อย่างหนักว่ารองเท้าเข้ากับเสื้อหรือเปล่า  ดูเหมือนเธอจะเอาแต่คิดว่าคนอื่นจะ

มองเธออย่างไร และเธอเกลียดที่ตัวเองเป็นแบบนี้  เธอรังเกียจเด็กผู้หญิงหวาน

แหววผูกโบสวมชุดกระโปรงส้ันๆ มาตลอด  พวกเธอช่างง่ีเง่าและฉาบฉวย  โชคร้าย

ที่ซาบรีนารู้สึกว่าตัวเองกำาลังกลายเป็นพวกเดียวกับเด็กผู้หญิงเหล่านั้น  ทุกคร้ัง

ที่เธอทาลิปกลอส เธอจะนึกภาพเซลล์สมองอีกก้อนกำาลังตายอย่างน่าสยดสยอง

  โชคดีที่ไม่มีใครในบ้านสังเกตเห็นความหมกมุ่นในเรื่องรูปร่างหน้าตาของ

เธอ -- ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืพกั  ถา้เขารูว้า่เธอมาเขา้หอ้งน้ำากลางดกึเพือ่แตง่องคท์รง

เครือ่งและพจิารณาขอ้บกพรอ่งของตวัเองละก ็เขาตอ้งลอ้เธอไปจนแกห่งอ่มแน่ๆ

  หยุดเรือ่งสวยๆ งามๆ ไวก้อ่นสำาหรบัคนืนี ้ซาบรนีาลา้งหนา้และกำาลงัจะปดิ 

ไฟกลับเข้านอน ก็พลันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพ่นฟองบุ๋งๆ อยู่ในโถส้วม  ฝา

ชักโครกปิดอยู่ เธอเลยมองไม่เห็นว่าเสียงนั่นเกิดจากอะไร แต่ก็พอจะเดาออก 

กอ่นท่ีพักจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน เขาอาศัยอยู่ในป่ามาหน่ึงทศวรรษ  เคร่ืองอำานวย

ความสะดวกสมยัใหมจ่งึดงึดดูใจเขา -- โดยเฉพาะโถสว้ม  เขาชอบชกัโครกซ้ำาแลว้

ซ้ำาเล่าและมองดูน้ำาหมุนวนหายลงไปในคอห่าน  เขาเชื่อว่าโถส้วมเป็นของวิเศษ

อย่างหนึ่งอยู่หลายเดือน จนกระทั่งอาเจกอธิบายให้ฟังว่าระบบท่อประปาในบ้าน

ทำางานอย่างไร  โชคร้ายที่ความรู้นี้มีแต่จะเพิ่มความสนใจของพักข้ึนไปอีก และ 

ไมน่านเขากล็งมอืปฏบิตักิารสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “งานวจิยัทางวทิยาศาสตร”์ เพือ่คน้หา 

ว่าอะไรสามารถกดลงชักโครกได้บ้าง  เร่ิมจากเศษสตางค์เล็กๆ น้อยๆ แล้วเพ่ิมขนาด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ลูกแก้ว นาฬิกาข้อมือ ลูกบิดประตู ก้อนไหมพรม แม้แต่

ไอศกรมีรสเนยถัว่พแีคนเปน็ลกูๆ กห็มนุวนหายไป  ในทีส่ดุยา่กห็ยดุเรือ่งทัง้หมดนี ้

เมือ่จบัไดว้า่พกักำาลงัพยายามชกัโครกตวับเีวอรท์ีเ่ขาดกัไดร้มิแมน่้ำา  นบัแตน่ัน้มา 
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โถส้วมก็คาย “งานทดลอง” ของพักขึ้นมาตลอด  อาทิตย์ก่อน ซาบรีนาเจอถุงมือ

กันหนาวข้างหนึ่งของเธอในนั้น  ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าอะไรอย่างอื่นกำาลังหาทางขึ้น

มาที่ผิวน้ำา  เธอก้มลงเปิดฝา หวังว่าจะเป็นรีโมตคอนโทรลโทรทัศน์ที่อันตรธาน

หายไปเมื่อหลายเดือนก่อน 

  แต่มันไม่ใช่รีโมตคอนโทรล  มันเป็นอะไรที่น่าตกใจจนเธอคงฝันร้ายถึงมัน

ไปตลอดชีวิตและเป็นโรคจิตกลัวโถส้วมไปโดยปริยาย  ใครจะไปคาดคิดว่าเปิดฝา

โถส้วมแล้วจะเจอชายตัวเล็กนั่งอยู่ในนั้น

  “นัน่ใครนะ่”  เขาพดูเสียงแหลม  เขาตวัสงูไมเ่กนิหนึง่ฟตุและสวมชดุสเีขยีว

ตัวจ๋ิว หมวกทรงกลมขอบแข็งสีเขียว และรองเท้าสีดำาเงาวับท่ีมีหัวเข็มขัดทองเหลือง

สว่าง  เครายาวสีแดงของเขาจุ่มอยู่ในน้ำาโถส้วม

  ซาบรีนาร้องเสียงหลงและปิดฝาชักโครกใส่หัวของตัวประหลาดตัวน้ัน 

ดงัโครม  ชายรา่งเลก็ครางและตะโกนดา่สองสามคำาด้วยความโกรธ แตซ่าบรนีาไม่

อยูฟ่งัเขา  เธอวิง่ไปตามโถงทางเดนิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยพรอ้มกบัรอ้งหายา่เสยีงดงัลัน่ 

  ยา่เรลดาเดนิโซเซออกจากหอ้ง  ยา่สวมชดุนอนยาวกรอมขอ้เทา้กบัหมวก

นอนที่ซ่อนผมหงอกไว้  ย่าดูเหมือนคุณย่าที่สมบูรณ์แบบในภาพถ่าย แน่นอนว่า

ยกเว้นขวานรบด้ามคมที่ถืออยู่ในมือ

 “ลีบลิง!”  ย่าร้องด้วยสำาเนียงเยอรมันนิดๆ  ลีบลิง เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า 

ที่รัก  “เกิดอะไรขึ้น”

  “มีคนอยู่ในโถส้วมค่ะ!”  ซาบรีนาบอก

  “มีอะไรนะ”  

  เธอยงัไมท่นัตอบ อาเจกกอ็อกมาจากหอ้งหนึง่ตรงสดุหอ้งโถง  เขาแตง่ตวั

เต็มยศในชุดกางเกงยีน รองเท้าบู๊ตหนัง และเสื้อโค้ตตัวยาวที่มีกระเป๋าเล็กๆ เป็น

ร้อยใบเย็บติดอยู่  เขาดูเหนื่อยอ่อนและต้องโกนหนวดได้แล้ว  “เอะอะอะไรกัน”

  “ซาบรีนาบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างในโถส้วมแน่ะ”  ย่าเรลดาอธิบาย

  “สาบานได้ว่าผมกดชักโครกแล้วนะ”  อาเจกพูดพร้อมกับชูมือขึ้น

  “ไม่ใช่!  คนค่ะ!”  ซาบรีนาตะโกน  “เขาพูดกับหนูด้วย”
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  “แมต่อ้งเลกิทำาอาหารเผด็ๆ ใหเ้ดก็ๆ กนิซะท”ี  อาเจกบอก  “มนัทำาใหเ้ดก็ๆ 

ฝันร้าย”

  “มันไม่ใช่ความฝันนะคะ!”  ซาบรีนาร้อง

  ดาฟเนเขา้มาในโถงทางเดนิ ลากผา้หม่ตามหลงัมาดว้ย  เธอใชม้อืขา้งทีว่า่ง

ขยีต้าใหห้ายงว่ง และมองไปรอบๆ อยา่งบดูบึง้  “ขอหลบัสบายๆ บา้งไมไ่ดห้รอืไง”

  “ซาบรีนาฝันร้ายน่ะจ้ะ”  ย่าเรลดาอธิบาย

  “หนูเปล่านะคะ!”

  “เธอบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างในโถส้วมแน่ะ”  อาเจกบอก

  “สาบานได้ว่าหนูกดชักโครกแล้วนะ”  ดาฟเนว่า

  “โธเ่อย๊!  หนจูะพาไปด!ู”  ซาบรนีาพดูพรอ้มกบัดงึยา่เขา้ไปในหอ้งน้ำา  เธอ

ชี้ไปที่โถส้วม จากนั้นก็ถอยหลังหนึ่งก้าว  “มันอยู่ในนั้นค่ะ!”

  ย่าวางขวานรบไวบ้นพืน้แลว้ยิม้  “บอกตามตรงนะ ซาบรนีา หลานกโ็ตออก

ขนาดนี้แล้ว ไม่น่าจะกลัวผีแล้วนะ” 

  หญิงชรายกฝาชักโครกขึ้น  มีชายร่างเล็กกำาลังถูรอยปูดสีแดงบนหัวของ 

ตัวเองและจ้องเขม็งมาที่ทุกคน

  “ทำาอะไรของเจ้าน่ะ”  เขาบ่นพึมพำา

  ด้วยความตกใจ ย่ากระแทกฝาลงโครมเหมือนท่ีซาบรีนาเพ่ิงทำาไป  ซาบรีนา 

ดาฟเน และแม้แต่อาเจกยังร้องออกมาด้วยความตกใจและถอยออกจากห้องน้ำา

  “ทีนี้เชื่อหรือยังล่ะคะ”  ซาบรีนาพูด

  “ตายจริง!”  ย่าร้อง  “ย่าจะไม่สงสัยในตัวหลานอีกแล้ว!”

  “เราจะทำายังไงกันดีครับ แม่”  อาเจกถามหญิงชรา

  “เอลวิส!”  ย่าเรลดาตะโกน

  อึดใจต่อมา ก้อนขนสีน้ำาตาลรางๆ ขนาดมหึมาก็ว่ิงพรวดข้ึนบันไดมา ชนรูป 

สองสามรูปหล่นจากกำาแพงขณะที่มันวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในห้องน้ำาและหยุดกึก 

ซาบรนีาเหน็มนัชดัๆ ตอนนัน้เอง มนัคอืเอลวสิ หมาเกรตเดนหนกัสองรอ้ยปอนด์

ของครอบครัว  มันเห่าใส่โถส้วมอย่างดุดันพร้อมกับแยกเขี้ยวและงับฝา
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  “จัดการมันเลย เจ้าหนู!”  ดาฟเนสั่ง

  “ยอมแพ้ซะเถอะ!”  อาเจกตะโกนใส่โถส้วม  “หมาของเราหิวมากนะ!”

  ขณะน้ันเอง ประตูอีกบานในห้องโถงก็เปิดออก แล้วเด็กผู้ชายผมรุงรังใน 

ชดุนอนรปูกอ้นเมฆกก็า้วเขา้มาในโถงทางเดนิ  เขาเการกัแรแ้ละเรอดงัลัน่  “มาสง่

เสียงหนวกหูอะไรตรงนี้”

  “มีอะไรน่ากลัวในโถส้วมก็ไม่รู้!”  ดาฟเนตะโกน

  “งั้นหรือ สงสัยฉันจะลืมกดชักโครก”  พักพูด

  “ไม่ใช่!  คนตัวเล็กน่ะ”  ย่าเรลดาบอก

  “อ้อ”  พักว่า  “ก็แค่ซีมัส”

  “แล้วซีมัสเป็นใครกันล่ะ”  ซาบรีนาซัก

  “เขาเปน็สว่นหนึง่ของหนว่ยรกัษาความปลอดภยัใหมข่องเธอไงละ่  ตอนนี้

คณุเคนสิกอ็ยูใ่นคกุ บา้นนีต้อ้งมคีนดแูล และบอกตามตรง ฉนัยุง่ ไมม่เีวลาทำาเอง

หรอก  ฉันเลยจ้างทีมคุ้มกันให้ทุกคน”

  “ทำาไมเขาถึงอยู่ในโถส้วมล่ะ”  อาเจกเน้น

  “ถามอะไรโง่ๆ!  เขาก็เฝ้าระวังมันน่ะสิ”

  “เพื่ออะไรกันล่ะ”  ย่าถาม

  “โถส้วมเป็นทางเข้าท่ีเป็นจุดอ่อนของบ้าน”  พักอธิบาย  “ไม่ว่าอะไรก็สามารถ

คลานขึ้นมาตามท่อและกัด -- ”

  “เราพอจะนึกออก”  ย่าเรลดาขัดจังหวะ  “เกิดต้องใช้ขึ้นมาจะทำายังไง”

  “ซีมัสมีช่วงพักตามปกติและกินมื้อกลางวันตอนเที่ยงทุกวัน”  พักบอก

  “น่ีมนัตลกสิน้ด”ี  ซาบรนีาพดู  “เราไมต่อ้งการคนคุม้กนั และเราไมต่อ้งการ

ให้เธอเอาตัวประหลาดมาไว้ในโถส้วมด้วย!”

  พักทำาหน้านิ่ว  “จะเรียกใครว่าตัวประหลาดก็ช่วยดูให้ดีซะก่อน  เขาเป็น

เลปเพรอคอนต่างหาก” 

  ซีมัสยกฝาขึ้นและปีนออกจากโถส้วม  ตอนนี้เขามีรอยหัวโนเขียวปั้ดสอง 

รอยและแววตาโกรธเกรีย้ว  “ขา้ไมไ่ดเ้ตม็ใจมาใหถ้กูทารณุนะ พกั  ขา้ขอลาออก!”
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  “ลาออกงัน้หรอื  เจา้ลาออกไมไ่ดน้ะ”  พกัพดู  “ฉนัจะหาใครมาทำาแทนเจา้

กันล่ะ” 

   “ไปหาเอลฟ์เฝ้าห้องน้ำาโน่น  ข้าไม่สนหรอก”  เลปเพรอคอนตะโกนพร้อม

กบัเดนิปงึปงัไปตามหอ้งโถงลอดหวา่งขาของอาเจก ทิง้รอยเทา้เปยีกรอยเลก็ๆ ไว้

ด้านหลัง

  พักหน้าบึ้งและหันกลับมาหาซาบรีนา  “ดูซิว่าเธอทำาอะไรลงไป -- เธอทำา

ให้ซีมัสลาออก!  รู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนกว่าจะหาคนมานั่งในโถส้วมทั้งคืนได้น่ะ”

  “มเีลปเพรอคอนอกีกีต่วัในบา้นงัน้หรอื”  ดาฟเนถาม ชะเงอ้มองดหูลงัมา่น

อาบน้ำา

  “มีตัวนั้นตัวเดียว”  พักตอบ

  “ดีแล้ว!”  ซาบรีนาพูดอย่างโล่งอก

  “แตม่โีทรลลอ์กีประมาณสบิกวา่ตวั กอ๊บลนิหลายตวั เอลฟก์บับราวนสีอง

สามตัว และชูปากาบรา1 ประจำาการอยู่ตามบริเวณที่เป็นจุดอ่อนอื่นๆ ของบ้าน” 

  ซาบรีนาอ้าปากค้าง  “มีตัวประหลาดอยู่เต็มบ้านเลยหรือ”

  “อีกแล้ว ตัวประหลาด เป็นคำาที่น่าเกลียดมาก  มันตอกย้ำาว่าเธอช่างไม่รู้

อะไรซะเลย  นี่มันศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว รู้ไหม”  พักตอบ

  ซาบรีนากำาหมัดแน่น  “ฉันจะตอกปากเธอให้ เพื่อน”

  “ขอแบบเตม็เหนีย่วเลยนะ!”  พกัตะโกน  “รอเดีย๋ว  มอีะไรตดิทีป่ากเธอนะ่”

  ซาบรีนารีบเอาแขนเสื้อเช็ดปาก ทิ้งรอยลิปสติกไว้บนเสื้อ  เธอด่าตัวเอง

เบาๆ ที่ไม่ล้างออกให้หมด  “ไม่มีอะไรนี่”  เธอพูดอย่างเหนียมอาย

  “พัก เราขอบใจมากที่เธอคอยดูแลเรา”  ย่าพูดพลางก้าวมาขวางระหว่าง

ซาบรีนากับพัก  “ฉันรู้ว่าคุณเคนิสคงรู้สึกดีขึ้นถ้ารู้ว่าเธอรับหน้าที่แทนเขา  คงไม่

เสียหายอะไรท่ีจะมี ‘หน่วยรักษาความปลอดภัย’ รอบบ้าน แต่ห้องน้ำาอาจเป็นท่ีท่ีเรา

1 สัตว์ลึกลับในตำานาน ชื่อเป็นภาษาสเปนแปลว่าตัวดูดเลือดแพะ พบในอเมริกาและลาติน 
อเมริกา มีเงี่ยงเป็นแถวจากหัวไปถึงหาง ตัวเป็นสีฟ้าปนเทา  ไม่มีขน สูงประมาณหนึ่งเมตร
และมีท่ายืนและกระโดดคล้ายจิงโจ้
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ไม่อยากให้มีใครมาเฝ้าน่ะ” 

  “ตามใจ แต่ถ้ามีมังกรคลานขึ้นมาจากท่อและย่างบั้นท้ายเข้าให้ละก็ อย่า

มาร้องไห้หาฉันก็แล้วกัน”  พักฮึดฮัดและมุ่งหน้ากลับไปที่ห้องของตัวเอง

  ดาฟเนชะเง้อมองในโถส้วม  “มังกรขึ้นมาได้จริงๆ หรือคะ”

  ย่าเรลดายืนยันกับเด็กหญิงตัวน้อยว่าบั้นท้ายของเธอปลอดภัยจากการ

จู่โจมของมังกรแน่นอน  ย่าชมเอลวิสในความกล้าหาญและเกาหลังหูใหญ่ๆ ของ

มัน แล้วเร่งให้ทุกคนกลับเข้านอน  “พรุ่งนี้เราต้องไปเยี่ยมคุณเคนิสกันแต่เช้าตรู่” 

ย่าเตือนความจำาทุกคน

 ไปเยี่ยมให้เสียเที่ยวอีกแล้ว ซาบรีนานึกในใจ

  ยา่กลบัไปทีห่อ้งของตวัเองโดยมเีอลวสิเหยาะยา่งตามหลงั ทิง้ซาบรนีากบั

ดาฟเนให้อยู่กับอาตามลำาพัง

  “อาตื่นอยู่ทั้งคืนเลยหรือคะ”  ดาฟเนถามเขา

  อาเจกขยี้ตาที่แดงช้ำา  “อยากเห็นไหมว่าเธออยู่ที่ไหน”

  “แน่นอนค่ะ”  ซาบรีนาตอบ

  เด็กหญิงท้ังสองตามเขากลับไปท่ีประตูห้องนอนแขกตรงสุดห้องโถง  ห้องน้ัน

ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก มีแต่กระจกเต็มตัวติดกำาแพงอีกฟากกับเตียงขนาดห้าฟุต 

ตรงกลางห้อง  ที่นอนอยู่บนเตียงคือเฮนรีกับเวโรนิกา กริมม์ พ่อแม่ของซาบรีนา 

กับดาฟเน ซ่ึงตอนน้ีตกเป็นเหย่ือของเวทมนตร์ท่ีทำาให้พวกเขาหลับใหล  ซาบรีนากบั 

ครอบครัวของเธอลองมาทุกวิธีแล้วก็ปลุกพวกเขาไม่ได้  พวกเขาเป็นเหมือนเจ้าหญิง

นิทราสองคน เพยีงแตห่นึง่ในนัน้ถงึเวลาตอ้งโกนหนวดแลว้  เมือ่ไมน่านมานี ้เริม่ม ี

ความหวังรางๆ สำาหรับกริมม์ผู้หลับใหล -- ผู้หญิงคนหนึ่งจากอดีตของเฮนรีอาจ

ช่วยปัดเป่าเรื่องเศร้าของครอบครัวให้หมดไป  อาเจกคอยเฝ้าดูเธอจากของวิเศษ

ที่มีค่าที่สุดในครอบครองของตระกูลกริมม์ -- กระจกวิเศษนั่นเอง

 กระจก ไมใ่ชค่ำาทีบ่รรยายถงึตวัมนัไดถ้กูตอ้งสกัเทา่ไหร ่ กระจกตอ้งสะท้อน

ภาพที่อยู่ตรงหน้า แต่กระจกบานนี้สะท้อนอย่างอ่ืน -- หรือจะให้ถูกคือที่ อื่น 

ซาบรีนาจ้องมองพืน้ผวิทีค่ลา้ยเงนิและเหน็หญงิงามผมเปน็ลอนคนหนึง่ทีม่ใีบหนา้
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กลมและตาสีเขียว  เธอมีกระบนจมูกนูนกลม และผมสีทองของเธอดูเหมือน

ทองคำาเลอค่าตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใส  เธอสวมชุดกระโปรงพองๆ สีขาวและ

กำาลังนั่งอยูบ่นอูฐ  มีคนอื่นอยู่กับเธอด้วย แต่ละคนอยู่บนอูฐเหมือนกัน และพวก

เขากำาลงัถา่ยรูปพรีะมดิโบราณซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นทะเลทรายทีเ่ตม็ไปดว้ยโขดหนิ

  “โกลดิล็อกส์”  ซาบรีนากระซิบ

  “ท่าทางจะร้อนน่าดู”  ดาฟเนพูดขณะเพ่งมองกระจก

  “ฉนัคดิวา่เธออยูท่ีไ่หนสกัแหง่ในอยีปิตน์ีแ่หละ  แตบ่อกยากว่าตรงไหนแน ่

ทีน่ั่นมพีีระมดิเตม็ไปหมด”  อาเจกบอกพลางเคาะขอบกระจก  “ถา้เจา้นีม่เีสยีง ฉนั

อาจพอฟังภาษาถิ่นของไกด์นำาเที่ยวออก”

  “อาทิตย์ที่แล้วเธออยู่ในเซเรนเกตี2 อาทิตย์ก่อนโน้นก็แอฟริกาใต้  ทำาไม

เธอชอบย้ายไปเรื่อย”  ดาฟเนพูด

  “ใครจะไปรู้”  ซาบรีนาบ่น  “เธอไม่เคยอยู่ที่ไหนเกินสองสามวัน แล้วเธอก็

บินไปที่ไหนสักแห่งที่ต่างสุดขั้ว!  เราจะส่งข้อความถึงเธอได้ยังไงกันล่ะ  เธอต้อง

กลับมาที่นี่  เธอต้องช่วยเราปลุกพ่อกับแม่!”

  ดาฟเนกบัอาเจกดเูหมอืนจะตะลงึกบัอารมณท์ีพ่ลุง่พลา่นของซาบรนีา แต่

เธอรูส้กึวา่เธอมสีทิธิโ์กรธ  ชว่งเวลาหน่ึง การคน้หาวธิแีกค้าถาใหพ้อ่กบัแมเ่คยดู

สิน้หวงั  ตอนนีเ้มือ่พวกเธอรูแ้ลว้วา่ผูห้ญงิคนนีม้ทีางออก มนักลบัยากยิง่กวา่เดมิ 

เนื่องจากต้องคอยเฝ้าดูเธอตะลอนไปรอบโลกในวันหยุดพักผ่อนโง่ๆ 

  “ใจเย็นๆ บรีนา”  อาเจกปลอบให้เธอสงบลง  “เราต้องตามตัวเธอได้แน่”

  ราวกับนัดกันไว้ ภาพในกระจกเลือนหายไป ปรากฏเป็นภาพศีรษะกลมมน 

ของคนหน้าตาดุดันลอยอยู่ในพื้นผิวสีเงิน  เขามีรูปหน้าเป็นเหลี่ยมเป็นสัน ริม

ฝีปากหนาอิ่ม และดวงตาสีดำาสนิท

  “สวัสดีค่ะ กระจก”  ซาบรีนากล่าวทัก

  “สวัสดี เด็กๆ”  กระจกกล่าว  “พวกเจ้าช่วยลากอาของเจ้าออกไปจากท่ีน่ี 

2 ที่ราบทางตอนเหนือของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของ
แอฟริกา
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ทีได้ไหม  เขาเอาแต่ซุ่มอยู่แถวนี้มาสองอาทิตย์แล้ว  เขาต้องกินอะไรบ้าง และถ้า

ถามข้า เขาเลยเวลาอาบน้ำามานานแล้ว”

  “กระจกพูดถูกค่ะ”  ดาฟเนพูดกับอาของเธอ  “ไม่ได้ว่านะคะ แต่อาเริ่มจะ

เหม็นตุๆ แล้ว”

  อาเจกยักไหล่และชูมือยอมแพ้  “ก็ได้ ไว้ฉันค่อยเริ่มใหม่ตอนเช้าก็ได้”

  “หลังอาบน้ำาแล้วนะ”  กระจกย้ำา

  อาเจกหนัไปทีเ่ดก็หญงิทัง้สอง  “พวกเธอควรรบีไปนอนเหมอืนกนั  พรุง่นี้

พวกเธอมีเรื่องสำาคัญต้องทำา”

  “น่ังอยู่นอกคุก หวังว่าเขาจะให้เราเข้าไปเย่ียมคุณเคนิสซะมากกว่า”  ซาบรีนา

พมึพำา  “เสยีเวลาชะมดั  นายอำาเภอนอตทงิแฮมไมย่อมใหเ้ราเขา้ไปหรอก  เรานา่

จะเอาเวลาไปตามหาโกลดิล็อกส์ดีกว่า”

  “เธออาจไม่ได้เจอเคนิส แต่ฉันแน่ใจว่าเขาซาบซึ้งในความพยายามนะ 

ซาบรีนา  เกิดเธอล้มเลิกเอาวันที่นอตทิงแฮมเปลี่ยนใจขึ้นมาล่ะ”

  “จะเปลี่ยนใจได้มันต้องมีหัวใจซะก่อน”  ซาบรีนาบ่นพึมพำา

  “อาจะไปกับเราหรือเปล่าคะ”  ดาฟเนถามอา

  “คราวนี้คงไม่ละ แม่หนูพีนัต  ฉันมีอะไรต้องทำากับไบรอาร์ โรส”

  “จับมือหนุงหนิงกันอีกวันสินะคะ”  ดาฟเนถาม

  อาเจกยิ้ม  “ถ้าฉันเดินหมากถูกนะ”

•   •   •

 

มื้อเช้าไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าเพลิดเพลินสำาหรับซาบรีนา  อาหารที่ย่าเรลดาทำา

ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลย  อาหารขึ้นชื่อทั้งหลายของย่าประกอบด้วยรากไม้และ 

ตอไม้ ดอกไม้และวัชพืช นมจากสัตว์แปลกๆ และเปลือกไม้ รวมอยู่ในซอสเข้มข้น 

เป็นฟองปุดๆ  แต่เช้าวันนั้น ความอยากอาหารของเธอไม่ได้ถูกทำาลายเพราะ

หายนะด้านการทำาครัวของย่า แต่เป็นเพราะสัตว์ประหลาดปากเหมือนหมูที่นั่ง
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