




คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

อวสานมาถึงแล้ว!

ทุกอย่างจะต้องจบลงแบบนี้จริงๆ หรือนี่ 

นายท่านจะหนีออกจากม่านกำาบังและครองโลกใบนี้ มนุษย์โลกจะต้องพบ

จุดจบอย่างนั้นหรือ

พวกเธอยอมให้เรื่องน้ันเกิดขึ้นไม่ได้แน่  ภารกิจสุดท้ายและสำาคัญที่สุด

ของสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์เกิดขึ้นเม่ือสมาพันธ์กระจกวิเศษทำานายว่ามีเพียง

ซาบรีนาและดาฟเน กริมม์เท่านั้นที่จะเป็นผู้นำากองทัพสู่สงครามและหยุดย้ัง

หายนะครั้งนี้ได้

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ สองคนจะใช้วิธีไหนปราบกระจกท่ียึดครองร่างย่าเรลดา 

พลังวิเศษใดจะสามารถขจัดภัยร้ายครั้งนี้ได้ และทำาให้โลกกลับมาผาสุกเช่นเดิม

ทุกอย่างจะจบลงอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์เหมือนในเทพนิยายหรือไม่ 

ติดตามบทสรุปที่ทุกคนรอคอยได้แล้วใน นักสืบเทพนิยาย ตอน สมาพันธ์

กระจกวิเศษ

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์



กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มีเมืองริมแม่นํ้ํ�หงอยเหง�ช่ือว่�เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง 

เมืองนี้อิงแอบอยู่ริมแม่น้ำ�ฮัดสันในนิวยอร์กตอนเหนือ มองจ�กภูเข�ลงไปเห็น

หุบเข�และส�ยน้ำ�ไหลลงแม่น้ำ�ส�ยใหญ่ออกสู่ทะเล  ใจกล�งเมืองเต็มไปด้วย  

ร้�นค้�เลก็ๆ ทีม่เีสนห่แ์บบโบร�ณและตน้ไมข้ึน้รม่รืน่  ช�วเมอืงปัน่จกัรย�นไปต�ม

ตรอกซอกซอยที่ปูด้วยหิน ลัดเล�ะผ�่นสวนหยอ่มของชุมชน  มีพ�ยแอปเปิ้ลว�ง

ผึ่งให้เย็นอยู่ต�มขอบหน้�ต่�ง และมีไม่กี่คนที่ล็อกประตูบ้�นตอนกล�งคืน  ถ้�  

ไม่ได้รู้จักเมืองนี้ดี คนอื่นก็คงนึกว่�เฟอร์รีพอร์ตแลนดิงตั้งอยู่บนล้อเลื่อนแล้วเข็น

ออกม�จ�กนิท�น

แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นน�นม�แล้ว

ตอนนี้เมืองนี้ต�ยแล้ว  มิใช่จบสิ้นอย่�งช้�ๆ เหมือนจุดเล็กๆ ม�กม�ยบน

แผนทีท่ีเ่สือ่มสล�ยเมือ่โรงสปีดิตวัหรอืโรงง�นเหลก็ปดิกจิก�ร  ไมใ่ช ่เฟอรร์พีอรต์

แลนดงิถกูทำ�ล�ย  ช�วเมอืงนีฉ้กีมนัเปน็ชิน้ๆ  พวกเข�ทบุกระจกร�้นค�้แลว้ปลน้

สินค้�  พวกเข�ท้ิงขยะกองพะเนินไว้บนถนน  พวกเข�จุดไฟลุกโชนซ่ึงยังคงล�มเลีย

อ�ค�รไม่กี่หลังที่เหลืออยู่  พวกเข�พลิกรถยนต์คว่ำ� ทิ้งกระจัดกระจ�ยไว้บน  

ท้องถนนเหมือนของเล่นที่เด็กยักษ์ลืมเก็บ  เมืองเล็กๆ แห่งนี้ถูกถล่มและทิ้งร้�ง

สองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์เฝ้�มองซ�กยับเยินน่�สังเวชของเฟอร์รีพอร์ต

แลนดิงเพื่อไว้อ�ลัยให้แก่เพื่อนผู้ล้มต�ย

“แค่นี้เองหรือ”  ด�ฟเนพูด  “มันจบแล้วหรือ”

ซ�บรีน�พยักหน้�  “ใช่  และมันถึงเวล�แล้วละ”



  นที่ 14 ตุล�คม

  ฉันช่ือซ�บรีน� กริมม์ และน่ีคือบันทึกของฉัน  ครอบ-

  ครัวฉนัตืêอใหเ้ขยีนม�พกัหนึง่แลว้  ฉนัลองอยูส่องส�ม

คร้ัง แต่บอกต�มตรง ฉันว่�มันไร้ส�ระ  ฉันไม่ได้อย�กมีส่วนเก่ียวข้อง 

ฉนัอย�กเปน็เดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีอ่�ศยัอยูใ่นย�่นอปัเปอรอ์สีตไ์ซด์

ของนวิยอรก์ซติ ี ฉนัอย�กไปโรงเรยีน มเีพือ่น ไดซ้ือ้แซนดว์ชิเบเกลิ

ทีร่�้นอ�ห�รบนถนนยอรก์ตดักบัถนนส�ยแปดสบิแปดทกุเช�้  แต่

มันไม่เป็นอย่�งนั้น

ถ้�มีคนอ่�นบันทึกเล่มนี้อยู่ เธอก็คือพัก (เลิกสอดรู้สอด

เห็นซะที น�ยหน้�เหม็น!) หรือไม่ก็ลูกหล�นคนหนึ่งของฉัน  ถ้�

เปน็ลกูหล�น บ�งทเีธอกอ็�จจะเปน็เหมอืนฉนั ถกูทิง้ใหอ้ยูใ่นชวีติ

แบบน้ีท่ีทุกอย่�งกลับหัวกลับห�งและไม่มีอะไรสมเหตุสมผล  เอ�ละ

ฉันต้องเล่�อะไรบ�งอย่�งให้เธอฟัง ทำ�ใจดีๆ ไว้ก่อนล่ะ
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รูจ้กัพวกนทิ�นกอ่นนอนทีพ่อ่กบัแมเ่ล�่ใหฟ้งัตอนกล�งคนื

ไหม  แบบว่� พวกนิท�นที่เต็มไปด้วยน�งฟ้� ยักษ์ แม่มด สัตว์

ประหล�ด ง�นเลี้ยงน้ำ�ช�บ้�บอ เจ้�ช�ยข่ีม้�ข�ว เจ้�หญิงนิทร� 

เด็กช�ยในป่� สิงโตขี้ขล�ด และคนที่มีสมองทำ�จ�กฟ�งนั่นน่ะ 

พวกมันไม่ใช่นิท�นหรอก  พวกมันคือประวัติศ�สตร์  ทุกอย่�ง   

ม�จ�กเหตุก�รณ์จริง และคนจริงๆ ที่มีตัวตนพอๆ กับเธอและฉัน 

พวกเข�เรียกตัวเองว่�ช�วนิรันดร์ -- ตัวละครในเทพนิย�ยที่มีชีวิต   

อยู่จริง -- และครอบครัวเร�เข้�ม�มีส่วนร่วมตรงนี้แหละ  เร�คือ

กรมิม ์ลกูหล�นของหนึง่ในสองพีน่อ้งตระกลูกรมิม ์และเร�จบัต�ดู

ชมุชนช�วนรินัดร ์ซึง่ไมง่�่ยเลย  กไ็ด ้ฉนัรูว้�่เธอคงคดิว�่ฉนันัง่ใกล้

ไมโครเวฟม�กเกินไป แต่ฉันพูดคว�มจริง

ฉันขอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วกัน  สองปีก่อน พ่อแม่ของฉัน 

เฮนรีกับเวโรนิก� กริมม์ห�ยตัวไป  ด�ฟเน น้องส�วของฉันกับฉัน

ถูกโยนเข้�สถ�นเลี้ยงเด็กกำ�พร้� และเด้งไปต�มระบบอุปถัมภ์อยู่

พักหน่ึง  เร�นึกอยู่น�นว่�ตัวเองถูกทิ้ง แต่ปร�กฏว่�พ่อกับแม่ถูก

ลักพ�ตัว (เรื่องมันย�วน่ะ)  ย่�เรลด� คุณย่�ที่เชื่อว่�ต�ยไปแล้ว

และห�ยหน�้ไปน�นโผลเ่ข�้ม� (เรือ่งย�วอกีเรือ่ง)  พอสบืห�เร�จน

เจอ ย่�ก็พ�เร�ไปอยู่ด้วยในเมืองเล็กๆ ชื่อว่�เฟอร์รีพอร์ตแลนดิง 

ที่นี่แหละที่ช�วนิรันดร์จำ�นวนม�กอ�ศัยอยู่

เธออ�จจะไม่เคยได้ยินชื่อเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงม�ก่อน   

ขณะที่ฉันเขียนอยู่นี้ เมืองกำ�ลังถูกทำ�ล�ย  มีฝูงชนโกรธเกรี้ยว ทั้ง

ยักษ์กินคน โทรลล์ สัตว์พูดได้ และพวกน่�ขยะแขยงหล�กหล�ย

ประเภทว่ิงพล่�นไปทั่วท้องถนนเพื่อคุกค�มทุกคน  คนที่ยังมีสติ 

หนีไปหรือไม่ก็ห�ท่ีซ่อนตัว -- แต่ไม่ใช่เร�  ใช่แล้ว! ครอบครัวเร�ไม่มี

สติสัมปชัญญะจะให้เสีย ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�ถลำ�ลึกเข้�สู่ปัญห� 

และทุกอย่�งก็ไม่มีทีท่�ว่�จะดีขึ้น
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แตเ่ธอยงัจำ�เปน็ตอ้งรูเ้รือ่งเกีย่วกบัเฟอรร์พีอรต์แลนดงิและ

ส่ิงทีเ่กดิขึน้ทีน่ี ่ ซึง่ทำ�ใหฉ้นัตอ้งแบกคว�มรบัผดิชอบของครอบครวั

กรมิมอ์กีอย�่ง  ต�มธรรมเนยีมแลว้เร�มหีน�้ทีต่อ้งบนัทกึทกุสิง่ที่

ได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับช�วนิรันดร์  บันทึกอ�จช่วยเธอได้ และ

บนัทกึของเธออ�จชว่ยตระกลูกรมิมร์ุน่ตอ่จ�กเธอได ้ เพร�ะฉะนัน้ 

เชื่อฉันเถอะ กัดฟันทนทำ�ๆ ไปซะ  บันทึกช่วยชีวิตฉันกับน้องส�ว

ม�นับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

แน่ละ อ�จไม่มีตระกูลกริมม์ต่อจ�กฉัน  ฉันอ�จต�ยและ

ไม่มีใครได้อ่�นบันทึกนี้  อย่�งที่ฉันบอก ทุกอย่�งมืดมนเหลือเกิน

แตย่อ้นอดตีแคน่ีก้อ่นกแ็ลว้กนั  ฉนัจะเขยีนตอ่ถ�้ว�่ง  สว่น

ตอนนี้ฉันต้องไปกู้โลกแล้ว

ซาบรนีาปดิสมดุบนัทกึแลว้สอดไวใ้นชอ่งถงุนอนเพือ่ความปลอดภยั  เธอ

ขยีต้าให้หายงว่ง จากนัน้กล็กุขึน้ยนืยดืเสน้ยดืสายคลายความปวดเมือ่ย  การนอน

บนพื้นหินอ่อนเย็นๆ ในห้องนอนของเธอไม่สนุกเอาเสียเลย

สถานที่ที่เธอกับดาฟเน น้องสาวตัวน้อยนอนอยู่จะเรียกว่า “ห้องนอน”   

ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว  ห้องนอนมีเตียง  ห้องนอนมีหน้าต่าง  ห้องนอนมีที่เอาไว้  

เก็บเสื้อผ้า ตู้ พรม และของอย่างอื่นเพื่อให้ความสะดวกสบายและอบอุ่น  ส่ิง   

ที่เด็กหญิงทั้งสองมีคือที่โล่งๆ กับกำาแพงหิน และพื้นที่แข็งอย่างไม่น่าให้อภัย  

ซาบรนีาหวงัวา่สภาพความเปน็อยูแ่บบนีจ้ะเปน็แคช่ัว่คราว แตเ่พือ่ความแนใ่จ เธอ

รู้ดีว่าต้องลงมือได้แล้ว

ซาบรนีาเกบ็กระดิง่ผกูคอววัขึน้สนมิกบัไมเ้คาะไวข้า้งถงุนอน  เธอหยบิมนั

ขึน้มา แลว้ยอ่งไปหานอ้งสาวทีย่งันอนหลบัปุย๋อยู ่ ตอนแรกเธอรอ้งเรยีกเดก็หญงิ

ตวันอ้ย ถงึขนาดเขยา่ตวัสองสามทดีว้ย แตด่าฟเนหลบัไดท้า่มกลางพายทุอรน์าโด 

และการจะปลกุเธอใหไ้ดแ้ปลวา่ซาบรนีาตอ้งใชว้ธิขีัน้เดด็ขาด  เธอพบวา่ยทุธวธิทีี่

ได้ผลที่สุดคือเคาะกระดิ่งผูกคอวัวใกล้ๆ หูของน้องสาว
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ก๊อง!  กระดิ่งผูกคอวัวส่งเสียงดังเมื่อเธอเคาะ

ดาฟเนไม่ขยับ

ก๊อง! ก๊อง! ก๊อง!

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“ตื่นได้แล้ว!  เราถูกโจมตี  มีทั้งสัตว์ประหลาด คนบ้า กับพวกคนพิลึกถือ

คราด!  พวกมันจะมากันแล้ว!”

ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ก๊อง! ก๊อง! ก๊อง! ก๊อง! ก๊อง! ก๊อง!

ในที่สุดดาฟเนก็โผล่หัวออกมาจากใต้ปากถุงนอน พร้อมกับปากสีน้ำาตาล

ขนาดใหญข่องเอลวสิ หมาพนัธุเ์กรตเดนหนกัสองรอ้ยปอนดข์องครอบครวั  ทัง้คู่

ทำาหน้าบูดใส่ซาบรีนา

“พี่เป็นคนที่แย่มาก”  ดาฟเนร้องเสียงแหบ

“โฮ่ง!”  เจ้าหมาเห็นด้วย

“เร็วเข้า  ลุกขึ้น  เราต้องลงมือกันแล้ว”  ซาบรีนาว่า

ดาฟเนหนา้บึง้แตก่ท็ำาตามทีบ่อก  เมือ่เธอกบัเอลวสิลกุขึน้ยนื ทัง้สองกย็ดื

เสน้ยดืสายและหาวพรอ้มกนั  ซาบรนีาสงัเกตเหน็หนงัสอืเลม่ใหญซ่อ่นอยูใ่นรอย

พบัถงุนอนของนอ้งสาวและนิว่หนา้  มนัคอืคมัภรีช์าวนรินัดรซ์ึง่รวบรวมเทพนยิาย

แห่งเวทมนตร์เอาไว้  คนคนหน่ึงทำาได้มากกว่าแค่อ่าน  พวกเขาสามารถเข้าไป  

ในนัน้และเยีย่มชมเรือ่งทีช่อบได ้ คมัภรีย์งัใหพ้ลงัอำานาจกบัคนคนนัน้ดว้ย -- พลงั

อนัช่ัวร้าย อย่างความสามารถทีจ่ะเขยีนอดตีขึน้มาใหม ่และทำาใหผู้ค้นตดิอยูใ่นคกุ

ตัวอักษร

“เธอไมค่วรทิง้คมัภรีน์ัน่ไวส้ะเปะสะปะ”  ซาบรนีาบอก  “พีบ่อกเธอแลว้ตอน

ที่เราเอามันออกมาจากห้องว่าเธอต้องระวัง  เรายังเจอเรื่องเดือดร้อนไม่พออีก  

หรือไง นี่ขนาดคัมภีร์นั่นยังไม่ตกไปอยู่ในมือคนชั่วนะ” 

ดาฟเนคว้ามันขึ้นมากอด  “ขอโทษ”

“เธอเจอของอะไรในเรื่องพวกนั้นที่เอาไว้สู้กับกระจกได้หรือยัง”
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เด็กหญิงตัวน้อยส่ายหัว  “มันมีตั้งหลายเรื่อง -- เป็นพันๆ เลยนะ!  หนูยัง

อ่านอยู่”

“ดซิูวา่คนอืน่จะมโีชคบา้งไหม”  ซาบรนีาพดู จากนัน้กพ็าดาฟเนกบัเจา้หมา

ตัวใหญ่เข้าไปในโถงทางเดินมหึมาที่รู้จักกันในนามโถงแห่งความพิศวง

เสาต้นใหญ่ค้ำาเพดานสูงเสียดฟ้า  ใต้เพดานคือประตูนับร้อย -- อาจจะ  

นับพันด้วยซ้ำา  ไม่มีใครรู้แน่ชัด  แต่ละบานเปิดเข้าไปสู่ห้องที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

น่ีขนาดผ่านมาแล้วหลายเดือน ประตูท่ีปิดอยู่ก็ยังจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น

แบบนกัสบืในตวัซาบรนีา  โถงแหง่ความพศิวงเปน็สถานทีว่เิศษ  เธอสำารวจมนัได้

ทั้งชีวิต แต่ตอนนี้มีเรื่องสำาคัญกว่ารออยู่

สองศรีพี่น้องหยุดอยู่ตรงประตูไปสู่ห้องที่ไม่ใหญ่ไปกว่าห้องของพวกเธอ

เอง แต่ของที่อยู่ข้างในออกจะไม่ธรรมดา  สิ่งที่แขวนอยู่บนกำาแพงทุกด้านคือ

กระจกเต็มตัวประดับประดางดงามหลายบาน -- ทั้งหมดยี่สิบห้าบานพอดิบพอดี 

ในบรรดาย่ีสิบห้าบาน มีอยู่ห้าบานที่ไม่เสียหาย  บานที่เหลือแตกจนเหลือแต่

กรอบ แต่ซาบรีนารวบรวมเศษกระจกมาติดลงไปอย่างระมัดระวังบนกำาแพงห้อง

ห้องหนึ่งที่ใกล้ทางออกของโถงมากกว่าห้องแห่งเงาสะท้อนเดิม  เมื่อแสงตก 

กระทบชิน้สว่นตา่งๆ ถกูมมุจะเกดิแสงแพรวพราวหลอกตา เตม็ไปดว้ยเงาสะทอ้น

บิดเบี้ยว

การยา้ยกระจกพวกนีจ้ากบา้นของพวกมนัตรงโถงอกีฟากมขีอ้ดอีกีขอ้ คอื

สมาชิกคนอื่นในกลุ่มของซาบรีนาจะได้คอยเฝ้าพวกมัน  ขณะนี้มีคนสองคนเฝ้า

กระจกอยู ่ คนแรกคอืชายชราบนเกา้อี ้ ผมของเขาเหมอืนสายฟา้ฟาด -- ขาวและ

กระเซอะกระเซงิ  ชดุของเขาใหญก่วา่โครงรา่งผอมบางไปหลายขนาด มอืทีเ่ปน็โรค

ไขข้อสั่นอยู่บนตัก  เขาชื่อคุณเคนิส  ร่างที่สองอยู่เยื้องกับเขา  เธออายุพอๆ กับ

ดาฟเน มีลอนผมสีอำาพันเคลียไหล่  เธอสวมเสื้อกีฬาสีแดงกับกางเกงยีนที่ได้รับ

ตกทอดมา และมีสีหน้าเปี่ยมความหวังเหมือนมองเห็นโอกาสที่เป็นไปได้  ทุกคน

เรียกเธอว่าเรด

“พวกคุณสองคนดูล้าจัง”  ซาบรีนาพูด
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“เรากล็า้กนัทกุคนนัน่แหละ”  เคนสิพดูโดยไมล่ะสายตาจากกระจก  เขาแก่

แลว้ และหมูน่ีอ้ายกุไ็ลท่นัเขาอยา่งรวดเรว็  เขามกัไอเปน็ชดุและดเูหมอืนจะสะดุง้

ด้วยความเจ็บปวดเวลาเดิน  ซาบรีนาเป็นห่วงเขามาก

เรดหันมาหาสองสาวแล้วยิ้ม  “เขาไม่ยอมนอน  เฝ้ามาหลายวันแล้วละ”

“ฉันจะหลับก็ต่อเม่ือคุณนายกริมม์ปลอดภัย”  เคนิสคำาราม จากนั้นก็หัน

ไปสนใจดาฟเน  “พวกเธอสองคนควรเก็บหนังสือเล่มนั้นล็อกไว้ในที่ของมัน”

“แหม เดนิไปหอ้งนัน้ตอ้งใชเ้วลาตัง้สามชัว่โมงนะคะ  หนไูมย่อมใหเ้กดิอะไร

ขึ้นกับมันหรอกค่ะ  เจออะไรใหม่ๆ หรือยังคะ”  ดาฟเนถาม

“จะว่าไปก็เจอ”  เคนิสบอก ชี้ไปยังกระจกห้าบานที่ไม่เสียหาย  แทนที่จะ

สะท้อนรูปของซาบรีนา พวกมันกลับเผยให้เห็นมุมสูงของเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง 

เมฆสีดำาอมม่วงน่ากลัวลอยอยู่บนฟ้า -- แบบเดียวกับที่ปรากฏเมื่อสองวันก่อน 

ตอนน้ีมันลอยค้างอยู่เหนือเมือง ทำาให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องดังสน่ันหว่ันไหว  “เรา  

เจอตัวย่าของเธอแล้ว  กระจก บอกพวกเธอสิ”

ทันใดน้ันกระจกทั้งห้าบานก็เปล่งแสงเหนือธรรมชาติ  พวกมันส่องแสง

แวววาวและสั่นเป็นระลอกคลื่นเหมือนผิวบ่อน้ำาอธิษฐานที่หายกระเพื่อมจากการ

โยนเหรียญ และเมื่อเงาสงบลงอีกครั้ง เฟอร์รีพอร์ตแลนดิงก็หายไป ใบหน้า

แปลกๆ ส่ีหน้าปรากฏข้ึนแทน  ในกระจกบานหน่ึงปรากฏภาพคนป่าดุร้ายช่ือไททัน 

บานที่สองแสดงภาพเจ้าของไนต์คลับในทศวรรษที่เจ็ดสิบผู้มีฉายาว่าโดโนแวน 

บานทีส่ามคอืชาวแอฟรกิาตะวนัตกไวผ้มยาวทรงเดรดลอ็กสช์ือ่เรจจ ีและบานทีส่ี่

คือแฟนนี สาวเสิร์ฟบนโรลเลอร์สเกตผู้มีผมสีแดงน่าตกใจพอๆ กับรถดับเพลิง 

กระจกบานที่ห้ายังคงว่างเปล่าแต่ส่องแสงเรืองรอง

“เหตุผลหน่ึงที่เราหาตัวเธอไม่เจอก็คือเราหาผิดที่  เธอยังอยู่ในเฟอร์รี- 

พอร์ตแลนดิง”  แฟนนีบอก  เธอยืนอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนร้านไอศกรีมย้อนยุค 

มีเคาน์เตอร์สีแดงและเก้าอี้สตูลเข้าชุดครบครัน  ด้านหลังเธอมีเครื่องทำามิลก์เชก

ส่งเสียงดังห่ึงและตู้เพลงรอเหรียญมาหยอด  แฟนนีเค้ียวหมากฝร่ังหยับๆ  ดูเหมือน

เธอจะมหีมากฝรัง่ไมเ่คยขาด -- และนา่จะหวานมาก แตเ่ธอมนีสิยัชอบหมนุตวับน
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โรลเลอร์สเกตเป็นพักๆ ซึ่งทำาให้ซาบรีนาเวียนหัว

“ว่าไงนะคะ  ยังไงกันเนี่ย”  ซาบรีนาถาม

“เขายังไม่ได้ฝ่าม่านกำาบังออกไป”  เคนิสบอก

“แต.่..ทำาไมละ่คะ  ตอนนีก้ระจกกอ็ยูใ่นรา่งมนษุยข์องยา่แลว้  นัน่เปน็แผน

ทั้งหมดของเขานี่”  ซาบรีนาพูด

“ใครจะสนละ่”  แฟนนใีหก้ำาลงัใจ  “มามคีวามสขุกนัดกีวา่ทีก่ระจกยงัถกูขงั

อยู่ในเฟอร์รีพอร์ตแลนดิงนี่กับพวกเราที่เหลือ”

“เขาคงไม่ปลื้มแน่”  ดาฟเนว่า

“พูดอกีกถ็กูอกี แมห่น ู แสงทีแ่ลบอยูข่า้งนอกไมใ่ชพ่ายหุรอก  มานคอืการ

อาละวาด”  เรจจวีา่  เดรดลอ็กสห์นายาวเฟือ้ยของเขาแกวง่ไปมาเวลาพดูเหมอืน

สายรุง้ประดบังานเลีย้งตอ้นรบัปใีหม ่ “เขายางตดิแหงก็อยูเ่หมอืนเดมิ และฉนุจดั

ด้วย  ถ้าพายุเป็นตัวบอกละนา”

ดาฟเนสอดมือเข้ามาบีบมือซาบรีนาไว้  ซาบรีนารู้ดีว่าน้องสาวคงโล่งอก

พอๆ กบัเธอ  ตัง้แตก่ระจกจีต้วัคณุยา่ไปเมือ่สองวนักอ่น ซาบรนีากลวัวา่แผนการ

หนีออกจากเมืองของเขาจะได้ผล  ถ้ากระจกเป็นอิสระ เขาอาจกำาลังปลดปล่อย

เวทมนตร์สู่โลกที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่และไม่ทันตั้งตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ พร้อมกับพาตัวย่า

ไปด้วย  แต่ตอนนี้...

“สมน้ำาหนา้!”  ไททนัคำาราม ซาบรนีาจงึหนัขวบัมาทีก่ระจกของเขา  ไททนั

เป็นผู้ชายดุดันผมยาวสีสนิมไว้เคราหร็อมแหร็ม  เขาพูดทุกคำาอย่างดุเดือดเลือด

พล่านจนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับผม  เขาปรากฏตัวอยู่หน้าห้องทรมานยุค

กลางทีเ่ตม็ไปดว้ยอาวธุแหลมคมและน้ำามนัเดอืด  ถงึรปูลกัษณจ์ะนา่กลวัและทีอ่ยู่

อาศัยจะแปลกๆ แต่ซาบรีนาดูออกว่าเขามีน้ำาใจ  เขายังร้องขึ้นมาอีกว่า  “ถ้าฉัน

เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและลมหายใจละก็ ฉันจะจบการกระทำาอันชั่วร้ายของพี่ชายเรา

อย่างสาสมเลยทีเดียว!”

“เขาไม่ใช่พี่ของฉาน”  เรจจีบ่นด้วยสำาเนียงแคริบเบียนจ๋า  “บานแรกเป็น

โคนเลวเสียยิ่งกว่าเลว”
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“บานแรกหรือคะ”  ซาบรีนาถาม

“เราเรียกเขาแบบน้ันมาตลอด น้องสาว  เขาเป็นกระจกวิเศษบานแรกท่ีราชินี

ใจร้ายสร้างขึ้น -- แบบว่า ต้นแบบน่ะ”  โดโนแวนอธิบาย

“ชื่อไหนก็ดีกว่าอีกชื่อของเขา”  เรดพูด  “ชื่อ ’นายท่าน’ ฟังแล้ว -- “

“ขนลุกสะแมนแตนหรือ”  ดาฟเนถาม แกล้งทำาเป็นตัวสั่น

ซาบรนีาไมจ่ำาเปน็ตอ้งแกลง้ทำา  ทกุครัง้ทีม่ใีครเอย่ถงึกระจก เมด็เลอืดของ

เธอจะค้างแข็งอยู่ภายในเส้นเลือด  เธอเคยเรียกเขาว่าเพื่อนได้อย่างไร  เธอเล่า

ความลับเรื่องความหวังและความกลัวทั้งหมดของเธอให้เขาฟังได้อย่างไร  เขา  

ปั่นหัวเธอเหมือนลูกข่าง หักหลังเธอและทุกคนในครอบครัว ตอนนี้เขายังได้ตัว

คุณย่าไปและควบคุมหญิงชราเหมือนหุ่นกระบอกไร้ทางสู้ในการเชิดหุ่นวิปริตของ

เขา

“จะชื่ออะไรก็ช่าง พี่ของเราต้องชดใช้!  เขาทำาให้เกียรติของกระจกวิเศษ

ทุกหนแห่งแปดเปื้อน!”  ไททันคำาราม

“หมายถึงพวกเราทั้งสี่น่ะหรือ”  โดโนแวนพูด  “กระจกดั้งเดิมทั้งยี่สิบห้า

บานเหลือแค่พวกเราเองนะ”

ไททันตะคอกกลับ  “เราก็ยิ่งต้องเคารพประเพณีของเราเข้าไปใหญ่”

“ใจเยน็นา่ ทีร่กั”  แฟนนทีาลปิสตกิสแีดงทบัทมิอกีชัน้ขณะหมนุตวัเหมอืน

ลูกข่าง  “เดี๋ยวความดันก็ขึ้นอีกหรอก  ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพี่ของเราอยู่ไหน ก็ได้

เวลาทุ่มเทหาทางจับตัวและปล่อยเรลดา กริมม์จากการควบคุมของเขาแล้ว”

“บอกหนูทีว่าพวกคุณคิดอะไรออกบ้างแล้ว”  ซาบรีนาพูด  คำาขอของเธอ

พบกับความเงียบวังเวง

“คุณละ่คะ”  ดาฟเนพดูกบักระจกบานทีห่า้ซึง่ไมเ่สยีหาย  พืน้ผวิของมนัวา่ง

เปลา่  ผูพ้ทิกัษใ์นนัน้...ฟงัอยูห่รอืเปลา่  ดาฟเนสมัผสักรอบของมนัอยา่งออ่นโยน

ราวกับกำาลังเกลี้ยกล่อมลูกหมาขี้อายให้ออกจากใต้เตียง  “คุณคิดว่าไงคะ”

“เสียเวลาเปล่า”  เคนิสพูด  “ฉันไม่เคยได้ยินเสียงจากบานนั้นเลยสักแอะ”

ดาฟเนหนัหนา้ออกจากกระจกเปลา่พลางถอนหายใจ  “คณุเจออาเจกหรอื

15



MICHAEL BUCKLEY

ยังคะ”  เธอถาม

โดโนแวนส่ายหัว  “เขาหาตัวยากยิ่งกว่าย่าของเธอซะอีก  เหมือนเขาหาย

ไปจากแผนที่  เรารับรู้ว่าเขามีตัวตน แต่หาตำาแหน่งไม่พบ  เขาไม่อยากถูกตาม

เจอ ไมว่า่จะอยูท่ีไ่หนกต็าม และฉนัสงสยัวา่เขาใชเ้วทมนตรเ์พือ่ใหแ้นใ่จวา่จะไมม่ี

ใครตามตัวเจอ”

“แล้วชิ้นส่วนแตกๆ พวกน้ีล่ะคะ  มีว่ีแววของเขาในนี้บ้างไหม”  ซาบรีนา

พจิารณาเศษกระจก  คนสว่นใหญค่งกวาดกระจกแตกๆ ใสท่ีโ่กยผงแลว้เททิง้ขยะ 

แต่ชิ้นส่วนพวกนี้พิเศษเกินกว่าจะโยนทิ้ง  แม้ผู้พิทักษ์ของพวกมันจะจากไปนาน

แลว้ แตช่ิน้ส่วนพวกนีย้งัคงมเีวทมนตรอ์นัทรงพลงั  แคม่อง คนคนนัน้กจ็ะสามารถ

แอบดูเงาสะท้อนของกระจกธรรมดาได้ทั่วโลก  ตอนนี้ซาบรีนาเหลือบเห็นผู้ชาย

คนหน่ึงผูกเนกไทอยู่ในห้างสรรพสินค้า ผู้หญิงคนหนึ่งล้างเครื่องสำาอางออกจาก

ใบหน้า และนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งฝึกพูดสุนทรพจน์อยู่หน้ากระจกห้องน้ำา 

ซาบรีนาเห็นผู้คนใกล้ตัวในเศษกระจกชิ้นอื่นๆ  ชิ้นหนึ่งแสดงภาพนายอำาเภอ 

นอตทิงแฮมพยายามผูกเสื้อรัดทรงให้นายกเทศมนตรีโพแดง  เขาเอารองเท้าบู๊ต

ยนัหลงัเธอไวข้ณะดงึแลว้ดงึอกี  ในเศษอกีชิน้มยีกัษก์นิคนพงัรา้นขายจกัรยานบน

ถนนหลัก  อีกชิ้นมีคนแคระกำาลังปล้นร้านขายของชำาท้องถิ่น

เคนิสส่ายหัวด้วยความรังเกียจ  “ไม่เห็นมีอะไร”

“อาเจกดแูลตวัเองไดอ้ยูแ่ลว้ละ”  ซาบรนีาพดู  “เราตอ้งพุง่ความสนใจไปที่

ย่า  ตอนนี้เราก็รู้แล้วย่าอยู่ไหน เราไปช่วย -- ”

“ลูกกับน้องห้ามยุ่งเรื่องนี้”  เสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังเธอ  ซาบรีนาหัน

ขวับไปเจอพ่อกับแม่พร้อมด้วยน้องชายของเธอ เบซิล ยืนอยู่ที่โถงประตู  เฮนรี 

เป็นผู้ชายหน้าตาดี สวมแจ็กเกตตัวหนากับรองเท้าบู๊ตปีนเขา  เขาดูล้าเช่นเดียวกับ

เคนิส  “พ่อให้พวกลูกไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นไม่ได้”

“แต่อันตรายเป็นชื่อกลางของหนูนะคะ”  ดาฟเนบอก

“ชื่อกลางของลูกคือเดไลลาห์จ้ะ สาวน้อย”  เวโรนิกาพูด  แม่ของซาบรีนา

สวยสะดดุตา แตส่หีนา้ของเธอกย็งัแสดงถงึความเหนด็เหนือ่ย  “บางงานกเ็หมาะ
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สำาหรับผู้ใหญ่เท่านั้น  อีกอย่าง แม่อยากให้ลูกช่วยดูเบซิลด้วย”

“เลี้ยงเด็กหรือคะ!”  ซาบรีนาร้อง

“เขามปีญัหาเรือ่งการปรบัตวั”  เฮนรพีดู  “เขาไมย่อมกนิหรอืนอนเลย  พอ่

เป็นห่วง”

เดก็ชายดิน้งอแงราวกบัจะพสิจูนใ์หเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่ฮนรพีดู เขาทบุอกเวโรนกิา 

ด้วยกำาปั้นน้อยๆ น้ำาตาไหลอาบแก้ม

ตอนทีเ่บซลิเปน็แคท่ารกแรกเกดิ กระจกลกัพาตวัหนนูอ้ยไปพรอ้มแผนการ

ที่จะขโมยร่างของเด็กชายเพื่อใช้เป็นที่รองรับจิตวิญญาณอันชั่วร้ายของเขา  เรด  

ผูน้า่สงสารพวัพนัในแผนการนีด้ว้ย และถกูกระจกจอมบงการบงัคบัใหเ้ปน็พีเ่ลีย้ง

เบซิลระหว่างที่ต้องสู้รบกับปีศาจในตัวเธอเอง

“หนูดูแลเขาเองค่ะ คุณนายกริมม์  เขารู้จักหนู”  เรดพูด

เวโรนกิาดอูดึอดั  ซาบรนีาดอูอกวา่แมไ่มอ่ยากใหเ้ดก็ชายไป แตเ่บซลิตอ้ง

นอนเหมือนคนอื่น และเรดรู้วิธีจัดการกับเขา  ถึงแม้ชีวิตของทั้งสองต้องเผชิญ

เหตุการณ์น่าเศร้ากับกระจก แต่เรดกับเด็กชายตัวน้อยก็เชื่อมสายสัมพันธ์ที่ไม่มี

ใครมาตัดขาดได้  เวโรนิกายอมให้เด็กน้อยไปอยู่ในอ้อมแขนของเรดอย่างเสีย   

ไม่ได้ แล้วน้ำาตาของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคิกคัก

“หนูจะไปหาอะไรให้เขากินนะคะ”  เรดบอก

เวโรนกิาเฝา้มองทัง้สองออกจากหอ้ง  ชัว่ขณะทีพ่วกเขาจากไป น้ำาตากห็ยด

จากตาของเธอ  เธอดรูาวกบัจะลม้พบัไป แตเ่ฮนรรีวบตวัเธอมากอดไวใ้นออ้มแขน

“มนัตอ้งใชเ้วลา โรน ี เขายงัไมรู่จ้กัเรา  แตเ่ขาจะรูเ้อง”  เฮนรยีนืยนักบัเธอ

เวโรนกิาเกาะเขาแนน่ราวกบัเขาเปน็เรอืชชูพีทา่มกลางทะเลคลืน่ลมมรสมุ 

แต่ซาบรีนาเห็นความส้ินหวังของพ่อเช่นกัน  ถ้าความโศกเศร้าทำาให้คนเราแตกเป็น

สองเสี่ยงได้ เฮนรีกับเวโรนิกาก็ใกล้จะแตกร้าวเต็มที  ซาบรีนาใจเสียที่รู้ว่าพ่อกับ

แม่เปราะบางขนาดนี้

“แสดงว่าคุณมีแผนช่วยแม่ของคุณแล้วสิ”  เคนิสถามเฮนรี

เฮนรสีา่ยหวั  “เปลา่  แตอ่อกไปดกูไ็มเ่สยีหายนี ่ พายนุัน่ลอยอยูท่างตอน
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