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คำนำสำนักพิมพ์ 
 

 
 เทพนยิายกรมิมอ์นัโดง่ดงัและตวัละครทีโ่ดดเดน่ประทบัอยูใ่นความทรงจำ  

ของนักอ่านทั้งหลายมาเนิ่นนาน แต่ใครจะรู้ว่าเทพนิยายกริมม์อาจไม่ใช่แค่

เทพนิยายธรรมดา หากแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของเหล่าตัวละคร

ที่มีชีวิตอยู่จริง 

  ซาบรีนาและดาฟเน กริมม์ สองพี่น้องตระกูลกริมม์ กลายเป็นเด็กกำพร้า  

เมื่อพ่อแม่หายตัวไปอย่างลึกลับ และพวกเธอถูกส่งไปอยู่กับย่าในเมืองที่ทำให้  

ชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อพบว่าพี่น้องตระกูลกริมม์ที่โด่งดังคือ  

บรรพบุรุษของพวกเธอ และเทพนิยายของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้น  

แต่ตัวละครทุกตัวล้วนมีชีวิตอยู่จริงและอาศัยอยู่ในเมืองนี้  

  สองสาวน้อยต้องช่วยย่าไขคดีซึ่งเป็นหน้าที่ของตระกูลกริมม์ เมื่อยักษ์  

ออกอาละวาดจนชาวบ้านและตัวละครในเทพนิยายต่างเดือดร้อน ใครกันที่อยู่

เบื้องหลังแผนการชั่วร้ายครั้งนี้  

  นี่คืออีกด้านหนึ่งของตัวละครในเทพนิยายที่เรารู้จักกันดี ชีวิตจริงต่อจาก  

ตอนจบอันแสนสุขชั่วนิรันดร์ในเทพนิยาย ซึ่งตัวละครที่เราคุ้นเคยอาจไม่ได้เป็น  

อย่างที่เราเคยอ่านกันมาก็เป็นได้ 

  ติดตามความสนุกสุดหรรษาและการไขคดีปริศนาสุดคาดเดาของเหล่า  

ตัวละครที่เผยโฉมชีวิตจริงหลังเทพนิยายจบลงได้ใน นักสืบเทพนิยาย ตอน  

ไขคดีแจ็กผู้ (ไม่) ฆ่ายักษ์ 

 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
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กิง่กา้นของตน้ไมใ้นปาทบึ¢ดี¢ว่นตามใบหนา้และแ¢น¢องพวกเธอ แตซ่าบรนีา  

และดาฟเนก็หยุดวิ่งไม่ได้ถึงแม้พวกเธอจะเหนื่อยสายตัวแทบขาด  ตอนนี้ความ

กลัวกระตุ้นแต่ละฝ‚ก้าว 

  เสียงแผดก้องอีกครั้งดังกังวานอยู่ไกลๆ ตามมาด้วยเสียงต้นไม้ล้มดัง 

น่ากลัวและเสียงสัตว์กรีดร้อง 

 “เราต้องหาทางหยุดมัน” ดาฟเนร้องบอกไปหอบไป 

  ซาบรีนารู้ดีว่าน้องสาวของเธอพูดถูก  แต่ยังไงล่ะ  พวกเธอเป็นแค่เด็ก

สองคนที่ต้องต่อกรกับสัตว์ประหลาดดุร้าย 

  “ขอพี่คิดดูก่อน”  ซาบรีนาบอก ลากน้องสาวไปหลังต้นโอ�กยักษ์ด้วย 

ความอยากพักเหนื่อยเต็มที่  ซาบรีนาบีบมือน้องสาวเพื่อให้กำลังใจ ขณะที่เธอ

สูดเอาออกซิเจนเข้าปอดที่ขาดอากาศ  ไม่มีคำพูดใดเอ่ยออกมา  เธอไม่มีแผน 

สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือเสียงเส้นเลือดเต้นตุบๆ ดังก้องในหู  แต่ก็ไม่มีประโยชน์ 

มันเจอตัวพวกเธอแล้ว  เศษไม้และดินแฉะๆ โปรยปรายลงมาจากท้องฟ‡าขณะที่

ต้นไม้ที่ทั้งสองยืนอยู่ถูกถอนรากถอนโคนขึ้นมา 

  เด็กหญิงทั้งสองเงยหน้ามองใบหน้าน่ากลัวเหนือตัวพวกเธอและรู้สึกถึง

ลมหายใจร้อน¼่าวเป†าใส่¼ม 


 เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
ซาบรีนาคิด  โลกของเราเปลี่ยนไปจน 

จำไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน  และเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เด็กผู้หญิงอายุสิบเอ็ดขวบ 

ที่เมื่อสองวันก่อนยังเป็นแค่เด็กกำพร้าบนรถไฟ 
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1 
สองวันก่อน


นจะต้องเบื่อตายอยู่ที่นี่แน่
ซาบรีนา
กริมม์คิด
ขณะที่เธอมองออก

ไปนอกหน้าต่างรถไฟที่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
นิวยอร์ก



 
 เมืองเล็กๆ
ที่เห็นแต่ไกลนั้นดูเหมือนจะมีแต่เนินเขาและต้นไม้ติด
 

กับแม่น้ำฮัดสันทึมๆ
ที่เยือกเย็น
 อาคารฉาบหินทรายสูงสองถึงสามชั้นไม่กี่หลัง

เกาะกลุ่มกันอยู่รอบถนนที่ดูเหมือนจะเป็นถนนเพียงสายเดียวของเมืองนี้
 เลย
 

ออกไปเป็นป่าเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา
 ซาบรีนาไม่เห็นโรงภาพยนตร์
ห้างสรรพ-
 

สินค้า
หรือพิพิธภัณฑ์
และรู้สึกว่าการใช้คำว่าเมือง อธิบายเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
 

ออกจะเกินจริงไปสักหน่อย



 ที่แย่ยิ่งกว่าตัวเมืองคืออากาศ
 ฝนกำลังตก
และฝนทำให้ซาบรีนารู้สึก

หดหู่เสมอ
 เธอทัดผมยาวสีทองไว้หลังหูแล้วเบือนหน้าจากหน้าต่าง
สัญญากับ

ตัวเองว่าจะต้องเข้มแข็งและต้องไม่ให้น้องสาวเห็นเธอร้องไห้
 เธอต้องเป็นพี่สาว

ที่เข้มแข็ง
ถึงยังไงเธอก็อายุเกือบจะสิบสองแล้ว



 ดาฟเนคงไมส่งัเกตเหน็นำ้ตาของเธอหรอก
 นอ้งสาววยัเจด็ขวบของซาบรนีา 
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MICHAEL BUCKLEY

แนบหน้ากับหน้าต่างตลอดการเดินทางสองชั่วโมง
 ดาฟเนตื่นตากับสถานที่
 

เล็กๆ
ไม่น่าสนใจตามรายทางที่รถไฟวิ่งผ่าน
และพักสายตาจากทิวทัศน์เพื่อถาม

คำถามเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเป็นพักๆ
เท่านั้น



 “ที่เฟอร์รีพอร์ตแลนดิงมีเบเกิลไหมคะ
คุณสเมิร์ต”
 ดาฟเนถามผู้หญิง
 

ที่นั่งอยู่ตรงข้ามพวกเธอ
 คุณมิเนอร์วา
สเมิร์ตเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของ
 

เด็กหญิงทั้งสอง
 เธอเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบปลายๆ
จอมเฮี้ยบ
ไร้อารมณ์ขัน
 

จมูกงองุ้มของเธอจมอยู่กับหนังสือตลอดการเดินทางโดยรถไฟ
 ซาบรีนารู้ว่าเธอ

อ่านเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดกับพวกเธอ
 คุณสเมิร์ตทำหน้านิ่วด้วยความรำคาญ
 

เงยหน้ามองดาฟเนแล้วถอนหายใจราวกับสุดทนกับคำถามนั้น



 “ก็ต้องมีเบเกิลน่ะสิ
 เบเกิลก็มีทุกที่นั่นแหละ”
 คุณสเมิร์ตตวาด



 “บนดวงจันทร์ไม่มีสักหน่อย”
 ดาฟเนตอบตามความจริงขณะที่เธอหัน

กลับไปจ้องหน้าต่าง



 คุณสเมิร์ตขบเขี้ยวเคี้ยวฟันซึ่งทำให้ซาบรีนาหัวเราะในใจ
 การดูดาฟเน
 

ทำให้คุณสเมิร์ตเป็นบ้าคือการฆ่าเวลาอย่างหนึ่งที่ซาบรีนาชื่นชอบ
 สเมิร์ตทำ

พลาดไปแล้วละตอนที่เธอเลือกอาชีพดูแลเด็กๆ
ซาบรีนาคิด
โดยเฉพาะในเมื่อ


ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบเด็กๆ
สักเท่าไหร่
 คุณสเมิร์ตชอบบ่นเวลาที่เธอต้อง

แตะต้องมือเหนียวๆ
หรือเช็ดน้ำมูกไหลย้อยของพวกเด็กๆ
เรื่องอ่านนิทานก่อน

นอนให้ฟังยิ่งไม่ต้องพูดถึง
 ดูเหมือนเธอจะจงเกลียดจงชังสองสาวพี่น้องตระกูล

กริมม์และตราหน้าพวกเธอว่าหยาบคาย
ไม่ให้ความร่วมมือ
และเป็นพวกอวดรู้

ทั้งคู่
 ซาบรีนาเลยแน่ใจว่านี่ต้องเป็นภารกิจส่วนตัวของคุณสเมิร์ตในการส่งเด็ก

หญิงทั้งสองออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปอยู่ที่บา้นอปุถมัภแ์น
่ เทา่ทีผ่า่นมา

เธอคว้าน้ำเหลว
 เธอส่งทั้งสองไปอยู่กับคนที่มักจะใจร้ายและบ้าเป็นพักๆ
 

และใช้งานพวกเธอยังกับคนใช้
คนดูแลบ้าน
หรือไม่ก็เลิกสนใจพวกเธอไปซะ
 

เฉยๆ
 แต่ครั้งนี้เธอทำเกินไป
 ครั้งนี้คุณสเมิร์ตกำลังจะส่งพวกเธอไปอยู่กับ
 

ผู้หญิงที่ตายแล้ว


8
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ไขคดีแจ็กผู้ (ไม่) ฆ่ายักษ์


 “ฉันหวังว่าเธอคงไม่กวนคุณย่าของเธอด้วยคำถามไร้สาระพวกนี้นะ!”
 

คุณสเมิร์ตพูดห้วนๆ
ซึ่งเป็นวิธีที่เธอพูดเรื่องส่วนใหญ่กับซาบรีนาและดาฟเน
 

“ท่านน่ะแก่แล้ว
และรับมือกับปัญหามากมายไม่ไหวหรอก”



 “คุณย่าเสียไปแล้ว!
 หนูบอกคุณเป็นล้านๆ
ครั้งแล้ว
คุณย่าของเราเสีย
 

ไปแล้ว!”
 ซาบรีนาบอก



 “เราสอบประวัติมาแล้ว
แซลลี”
 คุณสเมิร์ตตอบ
 “ท่านเป็นย่าของเธอ
 

จริงๆ”



 “หนูชื่อซาบรีนาต่างหาก”
 ซาบรีนาถอนหายใจ



 “ชื่ออะไรก็ช่าง
 สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่ปล่อยให้เธอไปอยู่ในความดูแล

ของใครก็ได้หรอกนะยะ”
 คุณสเมิร์ตว่า



 “งั้นหรือคะ
 แล้วคุณลองดอนที่สาบานว่าห้องน้ำของเธอมีผีสิงล่ะคะ”
 

ซาบรีนาว่า



 “ใครๆ
ก็มีพฤติกรรมประหลาดๆ
กันทั้งนั้นแหละ”



 “หรือคุณเดนนิสันที่ให้เรานอนในรถบรรทุกของเขาล่ะ”
 ดาฟเนเอาบ้าง



 “บางคนก็ชอบนอนกลางแจ้งกว้างๆ”



 “คุณจอห์นสันกับคุณนายใส่กุญแจมือพวกเราไว้กับเครื่องทำความร้อน!”
 

ซาบรีนาร้อง



 “อยากจะจมอยู่กับเรื่องร้ายๆ
ก็เชิญ”
 คุณสเมิร์ตว่า
 “แต่เธอน่าจะดีใจนะ

ไมค่อ่ยมใีครอยากไดเ้ดก็ผูห้ญงินสิยัหยาบคายนกัหรอก
 ลองคดิดสูวิา่ฉนัอบัอาย 

แค่ไหนตอนที่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับครอบครัวคีตันน่ะ!”



 “พวกเขาขังพวกเราไว้ในบ้านสองอาทิตย์เพื่อที่พวกเขาจะได้ล่องเรือไป
 

โบรา-โบราได้”
 ซาบรีนาพูด



 “หนูว่าเป็นที่บาฮามาสนะ”
 ดาฟเนว่า



 “เบอร์มิวดาต่างหากล่ะยะ
อย่างน้อยพวกเขาก็เอาเสื้อยืดสวยๆ
กลับมา

ฝากพวกเธอจากไปเที่ยว”
 คุณสเมิร์ตบอก
 “ยังไงก็แล้วแต่
เรื่องพวกนั้นมันเป็น
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อดีตไปแล้ว
 เราเจอญาติแท้ๆ
ที่กระตือรือร้นอยากรับพวกเธอไปอยู่ที่บ้านจริงๆ

แต่พูดตามตรงนะ
เด็กๆ
ต่อให้เธอคนนั้นเป็นนักต้มตุ๋น
ฉันก็จะส่งพวกเธอไป
 

เราไม่เหลือครอบครัวที่อยากได้พวกเธอแล้ว”
 พูดจบ
คุณสเมิร์ตก็เอาจมูกซุก

หนังสือตามเดิม
 ซาบรีนาเงยขึ้นมองชื่อเรื่อง
 มันชื่อว่ายุทธวิธีพิชิตรัก 


 “นักต้มตุ๋นคืออะไรหรือ”
 ดาฟเนถาม
ไม่แม้แต่จะหันหน้าจากทิวทัศน์

นอกหน้าต่าง



 “หมายถึงคนที่แกล้งทำเป็นคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้เป็นน่ะ”
 ซาบรีนาบอก

ขณะที่เธอมองสายฝนข้างนอก
 ฝนตกในวันที่พ่อแม่ของเธอหายตัวไป
 ปีกว่า
 

มาแล้ว
แต่เรื่องนี้ยังทำให้เธอปวดใจอยู่
 เธอจำได้ว่ารีบกลับบ้านในบ่ายวันนั้น

พร้อมกับสมุดพกที่ซุกไว้ในเสื้อกันฝนอย่างปลอดภัย
 ด้วยความตื่นเต้นที่ได้
 

วิชาเลขและภาษาอังกฤษเกรดเอ
วิทยาศาสตร์เกรดบี
(และผิดหวังนิดหน่อยที่
 

ได้พละเกรดซีลบ)
เธอติดสมุดพกเอาไว้ที่ตู้เย็นอย่างภูมิใจเพื่อให้ทุกคนเห็น
 

ออกจะแปลกที่พ่อแม่ของเธอยังไม่กลับจากทำงาน
แต่ซาบรีนาไม่ได้เป็นห่วง
จน

กระทั่งครูโรงเรียนอนุบาลของดาฟเนโทรมาถามว่าทำไมถึงไม่มีใครไปรับ
 

เด็กน้อย
 คืนนั้นทั้งสองนอนบนเตียงของพ่อแม่
รอพวกเขากลับบ้าน
ขณะที่

ฟ้าร้องฟ้าผ่าทั่วฟ้าเหนืออพาร์ตเมนต์
 สามวันต่อมา
เมื่อนักสังคมสงเคราะห์
 

มาพาพวกเธอไป
ฝนยังคงตกอยู่
และสมุดพกของซาบรีนายังคงห้อยรอคำชมอยู่

ที่ตู้เย็น
 เท่าที่ซาบรีนารู้
มันยังคงห้อยอยู่ตรงนั้น



 ตำรวจเริ่มสืบสวน
 พวกเขาค้นอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กซิตีของครอบครัว

เธอเพื่อหาเบาะแสต่างๆ
 พวกเขาสัมภาษณ์เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน
 

พวกเขาปัดหารอยนิ้วมือและแจ้งความ
แต่ไม่พบอะไร
 เฮนรีและเวโรนิกา
กริมม์

หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
 หลายเดือนต่อมาตำรวจเจอรถของพวกเขาถูกทิ้ง
 

เอาไว้
 เบาะแสเดียวคือรอยมือสีแดงเหมือนเลือดบนแผงหน้าปัด
 ตำรวจยืนยัน

กับเด็กหญิงทั้งสองว่ารอยมือนั้นไม่ใช่เลือด
เป็นแค่สี
แต่พวกเขาก็ยังไม่มีเงื่อนงำ

อะไร
 การสืบสวนของตำรวจมาถึงทางตัน
 ขณะเดียวกันสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่
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ไขคดีแจ็กผู้ (ไม่) ฆ่ายักษ์

เด็กหญิงทั้งสองถูกพาไปก็เริ่มสืบหากันเอง
ด้วยการตามหาญาติพี่น้องที่สนิท
 

ที่สุด
แต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเช่นเดียวกับตำรวจ
 ไม่มีพี่ป้าน้าอา
ปู่ย่าตายาย
หรือ

แม้แต่ญาติห่างๆ
หลงเหลืออยู่
 พ่อแม่ของเด็กหญิงทั้งสองบอกพวกเธอเสมอว่า

ครอบครัวเรามีกันแค่นี้
 เด็กหญิงทั้งสองจึงตกใจเป็นธรรมดาเมื่อผู้หญิงคนหนึ่ง

อ้างว่าเป็น
“คุณย่ากริมม์”
มาขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดู



 รถไฟกำลังแล่นเข้าเทียบสถานี
ดาฟเนหันหน้าจากหน้าต่าง
ป้องมือไว้ที่

หูซาบรีนาแล้วกระซิบ
 “พี่คิดว่าท่านเป็นคุณย่าของเราจริงๆ
หรือเปล่า
 พ่อบอก
 

ว่าย่าเสียก่อนเราจะเกิดซะอีกนี่นา”




 “ไม่มีทาง”
 ซาบรีนาพูดขณะที่รถไฟจอด
 “ไม่ต้องห่วง
เราจะหนีไปก่อนที่

ยายแก่แร้งทึ้งนั่นจะรู้ตัวซะอีก”



 บรรดาผู้โดยสารลุกจากที่นั่งแล้วเอากระเป๋าลงจากชั้นวางสัมภาระด้าน

บน
 พวกเขาโยนหนังสือพิมพ์ที่ยังอ่านไม่จบลงบนพื้นเปื้อนคราบกาแฟและ
 

มุ่งหน้าไปที่ประตู
 พนักงานรถไฟประกาศว่าเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงเป็นสถานี

สุดท้าย



 “สาวๆ
ไปกันได้แล้ว!”
 คุณสเมิร์ตสั่ง
ทำให้ซาบรีนารู้สึกมวนท้อง
 เธอ
 

ไม่อยากเจอนักต้มตุ๋นคนนั้นที่ปลอมเป็นคุณย่าของเธอ
แต่คุณสเมิร์ตไม่ใช่คน
 

ที่จะไปเถียงด้วยได้
 ยายแก่หนังเหี่ยวขึ้นชื่อว่าเป็นจอมหยิกและฝากรอยฟกช้ำ


ดำเขียวบนตัวเด็กกำพร้าที่เถียงคำไม่ตกฟากมานักต่อนัก
 ซาบรีนาขึ้นไปยืนบน

ที่นั่ง
ลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆ
สองใบของพวกเธอลงจากชั้นวางของด้านบน
 

แล้วตามคุณสเมิร์ตกับดาฟเนลงจากรถไฟ



 ฝนปลายเดือนพฤศจิกายนหนาวยะเยือก
 ดาฟเนเริ่มตัวสั่น
ซาบรีนาจึง

เอาแขนโอบไหล่น้องสาวเอาไว้
และกอดเธอแน่นขณะที่พวกเธอยืนอยู่กับคุณ

สเมิร์ตบนชานชาลาที่พลุกพล่าน



 “พอเจอย่า
พวกเธอต้องทำตัวสุภาพ
ไม่อย่างนั้นมีเรื่องแน่”
 คุณสเมิร์ต


บอก
 “ห้ามพูดจายโสโอหัง
ห้ามหยาบคาย
ยืนตัวตรง
และทำตัวให้สมกับเป็น
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กุลสตรีกันสักครั้ง
ไม่อย่างนั้นฉันจะ
--”



 “คุณสเมิร์ตหรือเปล่าคะ”
 เสียงหนึ่งขัดจังหวะคำขู่ของนักสังคมสงเคราะห์

เด็กหญิงทั้งสองเงยหน้าขึ้นไปเจอหญิงชราร่างอ้วนกลมยืนอยู่ตรงหน้าพวกเธอ
 

เธอใส่ชุดกระโปรงสีน้ำเงินเข้มยาวถึงข้อเท้า
มีผ้าคลุมไหล่แบบถักสีขาวคลุมบ่า
 

ผมยาวหงอกของเธอมีริ้วสีแดง
เผยร่องรอยสีผมเดิม
และเธอเหน็บผมไว้แน่นใต้

หมวกสีน้ำเงินเข้มเข้าชุดกันประดับด้วยดอกทานตะวันขนปุยดอกใหญ่ตรงกลาง
 

ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยย่นและผิวหนังหย่อนคล้อย
แต่กระนั้นก็ยังดู
 

อ่อนเยาว์อยู่ในที
 อาจจะเป็นเพราะแก้มสีแดงและดวงตาสีเขียวใสของหญิงชราก็
 

เป็นได้



 คนที่ยืนอยู่ข้างเธอคือผู้ชายตัวผอมที่สุดเท่าที่ซาบรีนาเคยเห็นมา
 ผม
 

สีเงินของเขายุ่งไปทั้งหัว
และนัยน์ตาแฉะดวงโตซ่อนอยู่ใต้คิ้วที่สมควรจะกันเสีย
 

บ้าง
 เขาสวมชุดสูทสีเข้มลายทางซึ่งตัวใหญ่เกินไปหลายขนาด
และถือร่มคัน
 

กว้างไว้มือหนึ่งกับถือหมวกไว้อีกมือหนึ่ง



 คุณสเมิร์ตหยิกเด็กหญิงทั้งสองที่ไหล่อย่างแรง
ซึ่งถือเป็นการเตือนให้

ทำตัวดีๆ
และซาบรีนาสงสัยว่านี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้พวกเธอเจ็บได้



 “ค่ะ
คุณนายกริมม์
พวกเราเองค่ะ”
 คุณสเมิร์ตพูด
ฝืนใบหน้าบึ้งตึงตาม

ปกติของเธอให้ยิ้มออกมา



 “นี่ซาบรีนากับดาฟเนหรือจ๊ะ”
 ผู้หญิงคนนี้ร้องติดสำเนียงเยอรมัน
 “โอ้
 

พวกหลานน่ารักจังเลย
 หลานรักของย่า!
 ย่าคือคุณย่ากริมม์จ้ะ”
 เธอเอาแขน
 

ป้อมๆ
โอบเด็กหญิงทั้งสองแล้วกอดพวกเธอแน่น
 สองสาวดิ้นหนี
 แต่หญิงชรา

คนนี้เป็นเหมือนปลาหมึกขี้อ้อนเกินเหตุที่กำลังกอดจูบพวกเธอไปทั่วหน้าทั่วตา



 “ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
คุณนายกริมม์”
 คุณสเมิร์ตขัดขึ้น
 คุณนายกริมม์ยืดตัว

ขึ้นตรง
ซึ่งไม่สูงมากนัก
แล้วเลิกคิ้วให้นักสังคมสงเคราะห์
 ซาบรีนาสาบานได้

เลยว่าเธอเห็นหญิงชรายิ้มเยาะ



 “ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ”
 คุณนายกริมม์บอก
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 “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยให้คุณและเด็กๆ
มาเจอกัน
 

อีกครั้ง”


 “ออ้
ดฉินักแ็นใ่จวา่อยา่งนัน้คะ่”
 หญงิชราพดู
หนัหลงัใหน้กัสงัคมสงเคราะห์  

แล้วขยิบตาให้เด็กหญิงทั้งสอง
 เธอวางมือลงบนบ่าของสองสาวแล้วหันพวก
 

เด็กๆ
ไปทางเพื่อนของเธอ



 “เด็กๆ
จ๊ะ
นี่คุณเคนิสจ้ะ
 เขาช่วยดูแลบ้านของเราแล้วก็เรื่องต่างๆ
 เขา

อาศัยอยู่กับเราด้วย
แล้วเขาก็จะช่วยย่าดูแลหลานๆ
จ้ะ”
 เธอบอก



 ซาบรีนากับดาฟเนเงยหน้าจ้องมองใบหน้าซูบตอบของชายแก่
 เขาผอม

จนเหลือแต่กระดูก
และมีท่าทางบอบบางที่ดูราวกับว่าร่มที่เขากำลังถืออยู่จะ
 

ล้มทับใส่เขาได้ทุกเมื่อ
 เขาพยักหน้าให้สองสาว
จากนั้นก็ส่งร่มให้คุณนายกริมม์
 

ยกกระเป๋าเดินทางขึ้น
และเดินตามชานชาลาไปทางลานจอดรถ



 “เอาละ
เด็กๆ
ลาก่อนนะ”
 คุณสเมิร์ตพูดในขณะที่สายตาของเธอพุ่งไปที่

ประตูรถไฟที่เปิดอยู่



 เธอก้าวมาข้างหน้าแล้วกอดดาฟเนอย่างอ่อนแรง
กระซิบอะไรบางอย่าง
 

ที่หูของเธอซึ่งทำให้เด็กหญิงตัวน้อยสะดุ้ง
 จากนั้นเธอก็รั้งซาบรีนาเอาไว้ด้วย
 

อ้อมกอดที่แสนอึดอัด



 “ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันนะ”
 นักสังคมสงเคราะห์ขู่ใส่หู

ของซาบรีนา



 “โชคดีนะคะ
คุณนายกริมม์”
 คุณสเมิร์ตพูดพลางปล่อยซาบรีนาและยื่น

มือไปจับมือกับหญิงชราที่ทำหน้าราวกับนักสังคมสงเคราะห์กำลังยัดเยียดของ

เหม็นเน่าที่ตายแล้วให้กับเธอ
 คุณสเมิร์ตที่รู้สึกได้ถึงความรังเกียจอึกอักอยู่
 

ครู่หนึ่งและรีบกลับขึ้นรถไฟโดยไม่หันกลับมามอง
 ประตูปิดแล้วรถไฟก็เคลื่อน

ขบวนกลบัไปนวิยอรก์ซติ
ี ถงึแมซ้าบรนีาจะมคีวามสขุทีก่ำจดัคณุสเมริต์ไปเสยีได
้ 

แต่เธอก็ตระหนักได้ว่า
นักสังคมสงเคราะห์เพิ่งทิ้งพวกเธอให้อยู่ในความดูแล
 

ของคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้
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 คุณนายกริมม์พรมจูบไม่หยุดตลอดทางจากชานชาลาไปที่ลานจอดรถซึ่ง

คุณเคนิสรอพวกเธออยู่ข้างรถคันเก่าที่สุดเท่าที่ซาบรีนาเคยเห็นมา
 สภาพรถ

ทรุดโทรมสนิมเขรอะ
และส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดประท้วงเมื่อคุณเคนิสเปิดประตูหลัง

ให้สองสาวปีนเข้าไป


 “รถคันนี้ปลอดภัยหรือคะ”
 ซาบรีนาถามขณะที่คุณเคนิสและหญิงชรานั่ง

ประจำที่



 “มันพาเรามาที่นี่ได้เชียวนะ”
 หญิงชราหัวเราะ
 “มันก็คงพาเรากลับไปได้

แหละจ้ะ”



 รถยนต์สำลัก
ดังปะทุ
แล้วก็ส่งเสียงคำราม
พ่นควันดำออกจากท่อไอเสีย
 

เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มจนซาบรีนาคิดว่าเธออาจจะหูหนวกได้
 ดาฟเนเอานิ้ว
 

อุดหูไปเรียบร้อยแล้ว



 คุณนายกริมม์หันไปหาเด็กหญิงทั้งสองแล้วตะโกน
 “คาดเข็มขัดนิรภัย

ด้วยจ้ะ!”



 “อะไรนะคะ”
 ซาบรีนาตะโกนกลับ



 “อะไรนะ!”
 หญิงชราถาม



 “หนูไม่ได้ยินค่ะ!”
 ซาบรีนาตะเบ็งเสียง



 “เกินหกแล้ว!”
 หญิงชราตอบ



 “หกอะไรคะ”
 ซาบรีนาส่งเสียงลั่น



 “ประมาณนั้นแหละ!”
 หญิงชราหัวเราะพร้อมกับหันหน้ากลับ



 ซาบรีนาถอนหายใจ
 ดาฟเนต้องเอานิ้วออกจากหูอยู่นานเพื่อถือสายรัด
 

ขาดๆ
ของเข็มขัดนิรภัยเอาไว้
 ซาบรีนากลอกตา
จากนั้นก็มองหาของเธอบ้าง
 

เธอเอื้อมมือลงไปใต้เบาะที่ฉีกขาดแล้วดึงเอาเชือกเส้นเก่าๆ
สกปรกๆ
ออกมา



 “ย่าบอกให้คาดเข็มขัดนิรภัยไงจ๊ะ!”
 คุณนายกริมม์พูด



 “นี่น่ะหรือคะ”
 ซาบรีนาตะโกน
ชูเชือกเส้นนั้นขึ้น



 “จ้ะ
ใช่จ้ะ!
 นี่แหละ!”
 หญิงชราชะโงกมาที่เบาะหลังแล้วผูกสายรัดขาดๆ
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MICHAEL BUCKLEY

ของเข็มขัดนิรภัยดาฟเนเข้ากับเชือกสกปรกของซาบรีนาเสียแน่น
จนสองสาว

แทบหายใจไม่ออก



 “เสร็จแล้วจ้า
สบายหายห่วง!”
 หญิงชราร้องตะโกน



 “หนูก็ชอบโลมาค่ะ!”
 ดาฟเนร้อง



 “ตั้งแต่มันกัดนิ้วเท้าก็ไม่แล้วละจ้ะ!”
 คุณนายกริมม์ตะเบ็งเสียง



 ซาบรีนาซบหน้าลงกับมือแล้วคราง



 พวกเขาขับรถเข้าไปในเมืองเล็กๆ
ซึ่งมีถนนสองเลนเรียงรายด้วยร้านขาย

ของเก่าไม่กี่ร้าน
ร้านขายจักรยาน
สถานีตำรวจ
ที่ทำการไปรษณีย์เฟอร์รีพอร์ต
 

แลนดิง
ร้านอาหารชื่อโอลด์คิงโคลส์
ร้านขายของเล่น
และร้านเสริมสวย
 คุณ
 

เคนิสเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรเพียงแห่งเดียวในเมือง
และไม่กี่อึดใจ
 

พวกเขาก็แล่นออกจากตัวเมืองเข้าสู่สถานที่ที่คุณนายกริมม์เรียกว่า
“เรือกสวน
 

ไร่นา”
ของเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง
 เท่าที่ซาบรีนาเห็น
พืชผลเพียงอย่างเดียวที่เมือง
 

นี้ปลูกก็คือโคลน



 บ้านของคุณนายกริมม์ตั้งอยู่สูงขึ้นไปไกลบนเนินเขาที่มีต้นไม้หร็อมแหร็ม
 

อยู่ห่างจากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดสิบห้านาที
 ตัวบ้านเตี้ยม่อต้อเหมือนเจ้าของ

เสียเหลือเกิน
และมีสองชั้น
มีระเบียงรอบบ้าน
และหน้าต่างบานเล็กๆ
ที่มี

บานเกล็ดสีน้ำเงินสด
 ไม้พุ่มเตี้ยพุ่มหนาสีเขียวเรียงรายตามทางเดินปูหินที่ทอด
 

สูป่ระตหูน้าบา้น
 ทกุอยา่งคงจะดอูบอุน่
ทว่ามผีนืปา่ปรากฏอยูห่ลงับา้นพอดี
--
 

กิ่งก้านสาขาของมันห้อยอยู่เหนือหลังคาเล็กๆ
ราวกับต้นไม้กำลังเตรียมจะกลืน

กินบ้านเข้าไปทั้งหลัง



 “คุณอาศัยอยู่ในบ้านตุ๊กตา”
 ดาฟเนประกาศ
แล้วคุณนายกริมม์ก็ยิ้ม



 แต่ซาบรีนาไม่ขำด้วย
 สถานที่แห่งนี้น่าขนลุก
และเธอรู้สึกราวกับกำลัง
 

ถูกเฝ้ามอง
 เธอหรี่ตามองเข้าไปในป่าทึบ
แต่ถ้าหากมีใครกำลังสอดแนมอยู่
 

พวกเขาก็ซ่อนตัวได้มิดชิดมาก



 “ทำไมคุณถึงออกมาอยู่ไกลถึงนี่ล่ะคะ”
 เธอถาม
 นิวยอร์กซิตีเป็นสถานที่
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ที่ทุกคนอาศัยอยู่เหนือกันเป็นชั้นๆ
และแบบนั้นแหละที่ซาบรีนาชอบ
 การออก

มาอาศัยอยู่ห่างไกลผู้คนมันไม่ปลอดภัยและน่าสงสัย



 “อ้อ
ย่าชอบความสงบจ้ะ”
 คุณนายกริมม์พูด
 “ไม่ต้องได้ยินเสียงรถบีบ
 

แตรก็ดีออกนี่นา”


 และก็ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กๆ บนนี้ด้วย
ซาบรีนาคิดในใจ



 คุณเคนิสเปิดล็อกฝากระโปรงท้ายเก่าคร่ำฝาใหญ่
ดึงกระเป๋าเดินทางใบ
 

เล็กๆ
สองใบออกมา
แล้วนำทุกคนไปที่ประตูหน้าบ้าน
 หญิงชราตามไปติดๆ
 

คลำกระเป๋าถือจนล้วงเอาสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพวงกุญแจพวงใหญ่ที่สุดในโลก

ออกมา
 กุญแจเป็นร้อยๆ
ดอกห้อยอยู่ที่พวง
แต่ละดอกไม่เหมือนกันเลย
มีทั้ง

กุญแจผีทำจากสิ่งที่คล้ายคริสตัล
กุญแจทองเหลืองโบราณ
กุญแจเงินใหม่เอี่ยม

ขนาดต่างๆ
และอีกหลายดอกที่รูปร่างไม่ได้เหมือนกุญแจเอาเสียเลย



 “ว้าว!
 กุญแจเยอะแยะเลย”
 ดาฟเนว่า



 “มีอะไรให้ล็อกเยอะเลยนะนั่น”
 ซาบรีนาเสริมขณะที่เธอจ้องประตูหน้า

บ้าน
 มันต้องมีกลอนรูปร่างและขนาดต่างๆ
เป็นสิบตัวแน่



 คุณนายกริมม์ไม่สนใจความคิดเห็นและพลิกพวงกุญแจ
สอดดอกแล้ว

ดอกเล่าเข้าไปในล็อกต่างๆ
จนไขออกหมด
 จากนั้นเธอก็เอาข้อนิ้วเคาะประตู

สามครั้งแล้วพูดว่า
 “เรากลับมาแล้ว”



 ดาฟเนเงยหน้ามองพี่สาวเพื่อขอคำอธิบาย
แต่ซาบรีนาไม่มีคำอธิบาย
 

เธอหมุนนิ้วแถวๆ
หูแล้วทำปากเป็นคำว่าบ้า
 เด็กหญิงตัวน้อยหัวเราะคิกคัก



 “ขอเสื้อคลุมให้ย่าหน่อยจ้ะ
ลีบลิง ”
 คุณนายกริมม์พูดขณะที่พวกเขาเดิน

เข้าบ้านและเธอปิดประตูตามหลัง
ไขกุญแจดอกแล้วดอกเล่า


 “ลีบลิง หรือคะ”
 ดาฟเนถาม



 “มันหมายถึงที่รัก ในภาษาเยอรมันจ้ะ”
 หญิงชราบอก
 เธอเปิดประตูตู้

เก็บเสื้อคลุมแล้วหนังสือหลายเล่มก็หล่นโครมใส่เท้า
 คุณเคนิสรีบเรียงกลับขึ้น

ไปให้เธอ
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