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เทพนิยายเปี่ยมมนตร์ขลัง อ่านได้ทุกวัยและทุกยุค ไม่เคยล้าสมัย พ้นไปจาก
ความทรงจ�าและความรักของผูอ้ า่ น ราชินหี มิ ะ ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน
ก็เป็นหนึ่งในนั้น
มนตร์หิมะ วรรณกรรมเยาวชนเรื่องล่าสุดที่อิ่มอ่านน�าเสนอ จะน�าผู้อ่านกลับไป
หาราชินีหิมะ กลับสู่ความหนาวเย็น ทั้งจากเรื่องราวและภาพประกอบอันงดงาม มนตร์
หิมะ เป็นเรื่องของเฮเซล เด็กหญิงวัยสิบเอ็ดขวบ ผู้มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับ
โรงเรียนใหม่ พ่อแม่บุญธรรมที่รับเธอมาเลี้ยงตั้งแต่ยังแบเบาะก็เพิ่งเลิกกัน ทว่าเธอ
ยังมีความสุขเพราะมีแจ๊คเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจ ทั้งคู่เล่นด้วยกัน ท่องไปด้วยกันในโลก
ความเป็นจริงและโลกจินตนาการ แต่แล้ววันหนึ่ง จู่ ๆ แจ๊คก็เปลี่ยนไป เขาไม่พูด
ด้วย ไม่สุงสิงกับเธออีก แล้วหายหน้าไปจากชีวิตเธอในที่สุด เฮเซลไม่เข้าใจสาเหตุ
ใจเธอจึงว้าวุ่นและหม่นหมอง
เมื่อเฮเซลรู้ว่าแจ๊คถูกราชินีหิมะพาไปอยู่ในอาณาจักรหิมะ ก็ตัดสินใจตามไป
ช่วยเขา เธอต้องบุกป่าฝ่าหิมะ ผจญความยากล�าบาก เผชิญสารพัดสิ่งน่าสะพรึงกลัว
แต่จะช่วยแจ๊คได้หรือไม่อย่างไร ขอให้ผู้อ่านที่รักของเราพลิกหน้าไปร่วมผจญภัยเอง
มนตร์หิมะเป็นเทพนิยายยุคใหม่ โดดเด่นด้วยวิธีเล่าเรื่องที่แตกต่างจาก
เทพนิยายอื่น ๆ เปี่ยมความรู้สึกหลากหลาย ชวนติดตามฝีมือการถ่ายทอดอันหมดจด
งดงาม อ่านแล้วตรึงใจไปนานแสนนานของผูเ้ ขียน อิม่ อ่านหวังว่าผูอ้ า่ นจะค่อย ๆ ลิม้ รส
ละเลียดอ่าน แล้วชื่นชอบ หากชื่นชมก็อย่าเก็บความในใจไว้คนเดียว ติดต่อพูดคุย
กับเราได้ที่ /ImArnPublishing
สํานักพิมพ
‘อานอรอย ไดคุณคา’
ตุลาคม 2555
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อนที่แจ๊คหยุดพูดกับเฮเซล หิมะตกพอดี เกล็ดหิมะสีขาวนุ่มขนาดใหญ่พอ
มองเห็นรูปทรงคริสตัล ดูประหนึ่งรูปเรขาคณิตที่เรียงร้อยกันอย่างสมบูรณ์
เป็นหิมะแบบเดียวกับที่จะเปลี่ยนโลกรอบตัวให้เป็นสถานที่ซึ่งแตกต่างไป ใคร ๆ ก็
รู้ว่าเป็นอย่างไร ตอนที่ตื่นมาพบทุกสิ่งขาวโพลน นุ่มนวล และเงียบกริบ แล้วพอวิ่ง
ออกไป ลมหายใจที่เหมือนกับควันก็ลอยอยู่ตรงหน้า อาจจะนึกฉงนอยู่ครู่หนึ่งว่าโลกที่
เราตื่นขึ้นมานั้น ไม่เหมือนกับโลกตอนเข้านอนเมื่อคืนก่อน เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อย่าง
น้อยก็ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเคยอ่าน มันเป็นหิมะแบบที่ว่า ถ้าหากมีเวทมนตร์อยู่บน
โลกจริง มันจะท�าให้เวทมนตร์นั้นปรากฏ
และเวทมนตร์ก็ปรากฏจริง ๆ
แต่ไม่ใช่เวทมนตร์แบบที่คาดคิด
เช้าวันนัน้ เฮเซล แอนเดอร์สนั วิง่ ออกจากบ้านหลังเล็ก ๆ สวมถุงเท้าสีขาว และ
ชุดนอนเก็บกักความร้อนสีเขียว เธอกระโดดข้ามธรณีประตูไปยืนอยูบ่ นยกพืน้ ตรงประตู
หน้า ไม่ใส่ใจหิมะที่กัดข้อเท้า เพื่อซึมซาบภาพถนนสีขาว ทุกสิ่งดูหมดจดงดงาม ยัง
ไม่มีรถยนต์ทิ้งรอยยางเปื้อนพื้นถนน สนามหญ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่อยู่หน้าบ้าน
แต่ละหลังดูเหมือนแผ่นรองจานเรียงรายกันตรงแน่ว และดูจะยาวเลยขอบรั้วตาข่าย
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มนตร์หิมะ

เชื่อมกันประหนึ่งทุ่งสีขาวขนาดใหญ่ หิมะผืนหนาคลุมอยู่บนหลังคาบ้านแต่ละหลัง
ราวกับต้องการให้ความอบอุ่นและการปกป้อง
เงียบสนิททั่วบริเวณ ดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นเส้นขอบฟ้า อากาศให้กลิ่นความ
เย็นเยียบและความคาดหวัง เกล็ดหิมะเริงระบ�ากลางท้องฟ้าทีต่ นื่ ตัว สัมผัสเรือนผมยาว
สีด�าของเฮเซลอย่างแผ่วเบา
เฮเซลเผลอหายใจลึก สูดอากาศเย็นเฉียบ
บางสิ่งตื่นตัวอยู่ภายในกาย เป็นแรงกระตุ้นที่อยากกระโจนเข้าไปสู่โลกสีขาว
แห่งใหม่ ดูวา่ มีอะไรน่าสนใจบ้าง ประหนึง่ เธอเพิง่ เดินออกจากตูเ้ สือ้ ผ้าเก่า ๆ เขรอะสนิม
มาพบโลกแห่งนาร์เนีย
เฮเซลชูนิ้วชี้ขึ้นฟ้า เกล็ดหิมะตอบรับค�าเชิญ ครู่หนึ่งเฮเซลรู้สึกเย็นเฉียบบน
ปลายนิว้ อ่อนนุม่ เธอดูเกล็ดหิมะ พิจารณาโครงสร้างละเอียดลออ ทีอ่ ยูใ่ นนัน้ คือจักรวาล
อีกแห่งหนึ่ง และถ้าหากเธอหาวิธีร้องขอได้ถูกต้อง จะมีคนยอมให้เธอเข้าไป
เฮเซลสะดุ้งตอนที่เสียงแม่ดังมาจากด้านหลัง “เข้ามา” แม่บอก “ลูกจะหนาว
จนแข็งนะ!”
“ดูหิมะนี่สิคะ!” เฮเซลพูดพลางหันของล�้าค่าเป็นประกายให้แม่ดู
แม่พยักหน้าอยูต่ รงปากประตู “การได้เห็นรูปแบบอย่างนีช้ า่ งน่าทึง่ ดูสิ ลูกเห็น
ด้านทั้งหกไหม มันเรียกว่าสมมาตรหกเหลี่ยม เกล็ดหิมะท�าด้วย...”
ผู้คนชอบท�าแบบนี้กับเธอ ไม่มีใครยอมรับว่าเฮเซลไม่อยากได้ยินเรื่องลูกบอล
ก๊าซ ชั้นบรรยากาศ ล�าแสงหักเห และหน่วยองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ความจริงของ
สิ่งต่าง ๆ ช่างเป็นเรื่องธรรมดาสามัญกว่าสิ่งที่เธอจินตนาการเสมอ เธอจึงไม่เข้าใจ
ว่าท�าไมผู้คนอยากแทนที่สิ่งน่าทึ่งในหัวของเธอ ด้วยข้อมูลความจริงอันน่าหดหู่
เนื่องจากเธออยู่ประถมห้าแล้ว
จากนั้นแม่ของเฮเซลก็รีบพูดว่าจะพาเธอเข้าบ้าน ซ�้ายังพูดแปลก ๆ ว่ามีคน
โทร.เรียกหน่วยคุม้ ครองเด็ก ตามด้วยค�าเตือนว่าจะต้องไปโรงเรียนให้ทนั และไม่ทา� ให้
เรื่องแย่ลงตอนอยู่ที่นั่น ทันใดนั้นเฮเซลเห็นว่าจู่ ๆ ศีรษะของแม่ก็หันขวับไปทางขวา
เห็นดวงตาเบิกกว้าง ปากอ้าค้าง และได้ยนิ เสียงดังเอีย๊ ด แต่กอ่ นทีเ่ ฮเซลจะรูว้ า่ เกิดอะไร
ขึ้น ก็รู้สึกบางอย่างกระทบกลางหลังเธออย่างจัง
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โอ๊ย
เฮเซลร้องแล้วหมุนตัว บนบันไดหน้าบ้านข้างเคียงมีเด็กชายหน้าตกกระ ผม
สีน�้าตาล ก�าลังปั้นลูกบอลหิมะอีกลูกพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์
เฮเซลยิ้ม “แจ๊ค!” เธอตะโกนขณะก้มลงไปกอบหิมะ
“ไม่ได้ ลูก” แม่พูด เหลือบมองไปทางบ้านข้าง ๆ แวบหนึ่ง แม่เดินข้ามธรณี
ประตูมารุนหลังเฮเซลกลับเข้าไป
“แล้วฉันจะเอาคืนทีหลัง” เฮเซลร้องบอกแจ๊คขณะหายเข้าไปในบ้าน
“ก็ลองดูสิ!” แจ๊คร้องตอบแล้วหัวเราะร่า
แม่ปิดประตูหน้าพลางถอนหายใจ “ดูสิ ลูกท�าอะไรไปเนี่ย”
เฮเซลก้มดู มีกอ้ นหิมะติดขาชุดนอน ตอนสะบัดหัว เกล็ดหิมะก็รว่ งจากเส้นผม
ดูเธอจะตัวสั่นด้วย แม้ว่าเฮเซลจะไม่รับรู้ความหนาวเย็นเลยจนกระทั่งตอนนี้
“เร็วเข้า ลูกควรไปแต่งตัวได้แล้ว ไม่งั้นจะสายนะ”
แล้ ว เธอก็ ส ายจริ ง ๆ เฮเซลเดิ น ออกจากประตู ห น้ า บ้ า น โดยสวมชุ ด ที่ เ หมาะกั บ
อากาศหนาวแล้ว ด้วยเสื้อแจ๊คเก็ตสีเขียว ถุงมือถัก และรองเท้าบู๊ตสีแดง เธอมองเห็น
รถโรงเรียนสีเหลืองค่อย ๆ ลับหายไป ล้อรถโรงเรียนขนาดกว้างท�าให้เกิดรอยบนถนน
ที่ปกคลุมด้วยหิมะ ควันท่อไอเสียสีด�าลอยแปดเปื้อนท้องฟ้าสีขาว เธอกะพริบตา
หันมองกระจกหน้าบ้าน เห็นแม่นั่งลงบนโต๊ะท�างานที่อยู่อีกฟากแล้ว ตอนนี้เฮเซล
รู้สึกว่าหิมะกัดข้อเท้าประหนึ่งความทรงจ�าอันเลวร้าย
เฮเซลกัดริมฝีปาก เปิดประตูหน้าแล้วเดินกลับเข้าบ้าน แม่เงยหน้ามองเธอก่อน
ถอนหายใจแผ่วเบาแทบไม่ได้ยิน
“หนูขอโทษค่ะ” เฮเซลพูด
“เดี๋ยวแม่ไปเอากุญแจก่อน” แม่บอก
ไม่นานนัก รถยนต์สขี าวคันเล็กก็พงุ่ ออกจากโรงรถ สูท่ างรถวิง่ ในบ้านทีป่ กคลุม
ด้วยหิมะหนา จากนั้นก็มีเสียงล้อหลังครูดพื้น แล้วรถก็หยุดนิ่ง
รถส่งเสียงคราง แม่สบถ ล้อรถหมุนอยู่หนึ่งถึงสองอึดใจ กระชากไปข้างหน้า
และข้างหลัง แม่สบถด้วยถ้อยค�าที่มีสีสันกว่าเดิม จากนั้นพวกเธอก็เป็นอิสระ
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ต้องขับรถผ่านยี่สิบช่วงตึกกว่าจะถึงโรงเรียน โดยสิบสี่ช่วงตึกเป็นถนนสอง
ช่องทางที่ให้รถวิ่งทางเดียว ขณะที่ขับรถมุ่งหน้าไปโรงเรียน บ้านเรือนต่างดูสะดุดตา
ขึ้น มีชั้นสองยื่นออกมา ดูโงนเงนเพราะเป็นโครงไม้ไม่แน่นหนา เฮเซลเคยนึกอยากมี
บ้านแบบนีบ้ า้ ง บ้านสภาพซอมซ่อและอาจมีผสี งิ มีชอ่ งทีช่ กั รอกได้เพือ่ ส่งข้อความต่าง ๆ
และมีชอ่ งลับทีเ่ ก็บหนังสือเก่าแก่ลกึ ลับ แต่ถา้ เป็นอย่างนัน้ เธอจะไม่ได้อยูใ่ กล้กบั แจ๊คอีก
และนั่นไม่คุ้มเลย แม้ว่าจะได้ช่องทางลับทั้งหมดบนโลกใบนี้
ตอนนี้หิมะตกหนักขึ้น แม่ของเฮเซลโน้มตัวไปด้านหน้าบนเบาะขณะขับรถ
ราวกับจะพารถให้ผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้ รถอเนกประสงค์มันวาวหลายคันแล่นลิ่วผ่าน
หิมะ ขับแซงเฮเซลและรถเล็กคันอื่นที่เคลื่อนตัวเชื่องช้าราวกับสัตว์ที่หวาดกลัว
แม่เริ่มแตะเบรกก่อนไปถึงทางแยกขนาดใหญ่ตั้งไกล เป็นทางแยกที่จะต้อง
เลี้ยวซ้าย - ทางแยกนี้มีปั๊มน�้ามันซึ่งเฮเซลกับแจ๊คปั่นรถจักรยานแวะมาในช่วงฤดูร้อน
ใช้เงินค่าขนมซื้อไอศกรีมหวานเย็น ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของร้านเบเกอรี่ที่ขายเค้กวันเกิด
ด้วย ก่อนจะกลายเป็นปั๊มน�้ามันอีกแห่ง ร้านขายแฮมเบอเกอร์ที่พ่อพาเธอแวะมาเสมอ
เมือ่ เล่นเบสบอลเด็กเสร็จถูกแทนทีด่ ว้ ยร้านขายอาหารเม็กซิกนั จานด่วน ซึง่ เป็นร้านทีแ่ ม่
บอกว่าท�าอาหารรสชาติเหมือนของปลอมปนความเศร้า - แต่การแตะเบรกไม่ได้หยุด
ไถลเลย ตอนที่ล้อแล่นบนแผ่นน�้าแข็งหน้าร้าน รถเริ่มหมุนไปทางขวา แม่หักพวงมาลัย
และเหยียบเบรกถี่ ๆ เต็มแรง มีเสียงบีบแตรดังจากด้านหลัง แล้วมีเสียงล้อรถเบรก
ดังเอี๊ยดมาจากทุกหนแห่งรอบตัว
เฮเซลร้องเบา ๆ รถยนต์ไถลเข้าไปสู่สี่แยกคับคั่งก่อนจะหยุด รถคันหนึ่ง
หักเลี้ยวอ้อมไป แล้วก็อีกคัน ในที่สุดมีคนหยุดรถและโบกมือให้ขับผ่านไปก่อน แม่
สูดหายใจลึก ก่อนจะบังคับรถยนต์ให้ตรงทาง ขับรถเข้าไปร่วมกับกลุม่ รถยนต์ทขี่ บั ช้า ๆ
บนเลนขวาสุด เฮเซลคิดว่าไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะบอกแม่ว่าขับรถฝ่าไฟแดงมาแล้ว
“เฮ้อ รถคันนี้นี่” แม่อุทาน
เฮเซลวางมือข้างหนึง่ บนแผงหน้าปัดสีเทาราวกับจะปลอบมัน เมือ่ ปีกลายพ่อซือ้
รถขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหม่ พ่อบอกว่ารถนี่ใช้ขับช่วงฤดูหนาวในมินนิโซตาได้ดีกว่า
ปลอดภัยส�าหรับทุกคน ทันใดนั้นพวกเขาก็ขับรถทะยานในหิมะ ทิ้งให้รถเล็กทุกคัน
ในเมืองมินนิอาโพลิสคอยระวังกันเอง แต่นั่นคือเมื่อปีที่แล้ว ถึงอย่างนั้นเฮเซล
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ก็ไม่ใส่ใจ เธออยู่กับรถเก่าคันนี้มาหลายปี จ�ารอยบุบได้ทุกแห่ง และเธอก็ไม่ชอบรถ
ขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหม่วาววับนั่น แม้ว่ามันจะมีระบบเบรกเอบีเอส
ขณะทีร่ ถเลีย้ วเข้าถนนสายรองข้างโรงเรียน แม่ของเฮเซลก็ถอนหายใจยาวขณะ
ทีก่ า� พวงมาลัยแน่น ไม่รเู้ ป็นเพราะเอาตัวรอดจากความหฤโหดมาได้ หรือเพราะอยากจะ
บีบคอรถยนต์คนั นี้ เฮเซลไม่แน่ใจ เฮเซลกัดริมฝีปากอีกเพราะนัน่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จะท�า แม่
หันมาจ้องเธอ “เฮ้อ” แม่เอ่ยพร้อมกับคลายมือจากพวงมาลัย “เหมือนการผจญภัย
เลยนะ”
เฮเซลพยักหน้า แม้ว่าแม่จะไม่รู้เรื่องการผจญภัยเลย
“แม่รู้นะจ๊ะเฮเซลว่าลูกไม่ได้จงใจจะตกรถ” แม่เสริมด้วยเสียงนุ่มนวล “แต่
ลูกต้องรู้จักดูแลตัวเองบ้าง ลูกโตแล้ว และแม่ก็ท�าไม่ได้…”
เฮเซลพยักหน้าอีกครั้ง
“ดีจ้ะ นี่ฟังนะ แม่จะไปดื่มกาแฟกับเอลิซาเบธ บริกก์ หลังโรงเรียนเลิก ลูก
น่าจะไปกับแม่นะ แม่จะมารับลูกที่โรงเรียน”
เฮเซลกระสับกระส่าย เธอไม่อยากเถียงกับแม่ ไม่ใช่ตอนนี้ แต่“หนูจะไปขี่เลื่อนกับแจ๊คค่ะ”
จะว่าไป มันไม่ได้เป็นแบบนัน้ จริง ๆ เธอกับแจ๊คยังไม่ได้นดั กัน แต่ทงั้ คูไ่ ม่จา� เป็น
ต้องนัด เพราะมีหิมะหนาอยู่บนพื้น และมีเนินเขาให้เลื่อนลงมา ทั้งเธอยังต้องเอาคืน
ด้วยการขว้างก้อนหิมะให้โดนเขาจัง ๆ อีกทีหนึ่งด้วย
“แม่คิดว่าลูกอาจจะอยากเล่นกับอเดเลดบ้าง” แม่พูดต่อราวกับว่าเฮเซลไม่ได้
พูดอะไรเลย “เธอเป็นเด็กน่ารักมาก แม่คิดว่าลูกสองคนจะต้องเข้ากันได้ดีแน่ ๆ จ้ะ
ถ้าลูกให้โอกาสกับเรื่องนี้สักหน่อย”
“แต่หนูมีนัดแล้ว”
“แม่รู้ แต่ลูกเล่นเลื่อนกับแจ๊คเวลาอื่นก็ได้นี่จ๊ะ แม่คิดว่าลูกน่าจะใช้เวลากับ...
คนอื่นบ้าง”
เฮเซลหน้าแดง กับเด็กผู้ห- ิงน่ะสิ ที่แม่หมายถึง เธอหน้าตึง ความรู้สึกผิด
จมลึกอยู่ในหิมะ และฝังตัวในสถานที่ซึ่งไม่มีใครจะพานพบ เธอพึมพ�าบอกลาแม่
แล้วรีบลงไปบนทางเดินทันที ก่อนที่แม่จะทันยกเลิกนัดที่เธอกุขึ้น
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อากาศอวลกลิ่นอายฤดูหนาว รถยนต์ปล่อยควันไอเสีย กลิ่นไส้กรอกคลุกเคล้า
กับเมเปิลไซรัปที่คุ้นเคยลอยออกมาจากร้านเบอร์เกอร์คิงที่อีกฟากถนน เฮเซลใช้เวลา
ครู่หนึ่งสูดกลิ่นทั้งหมด ปล่อยให้มันเอิบอาบตัวเธอ ใช่ว่ากลิ่นพวกนี้จะหอม แต่นี่คือ
อีกช่วงที่เธอถ่วงเวลาไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียน
ปีนี้เป็นปีแรกที่เฮเซลเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาเลิฟเลซ หลังจากพ่อย้าย
ออกไปในช่วงฤดูร้อน แม่ก็อธิบายให้ฟังว่าไม่มีเงินพอจะส่งเฮเซลเรียนต่อที่โรงเรียน
ซึ่งเธอเคยเรียนตั้งแต่อนุบาล เธอจึงต้องย้ายโรงเรียน โรงเรียนเก่าช่างแตกต่างกันมาก
ห้องเรียนไม่มีโต๊ะนักเรียน นักเรียนต่างเรียกครูด้วยชื่อต้น เฮเซลลองท�าแบบนั้นกับครู
เจค็อบส์ในวันแรกที่เรียนที่เลิฟเลซ แต่ครูไม่พอใจ
ข้อดีคือตอนนี้เธอไปโรงเรียนเดียวกับแจ๊คแล้ว แต่ที่ไม่ดีก็คือสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ
เฮเซลไม่ชอบนั่งโต๊ะเรียน เธอไม่ชอบเรียกครูว่าครูแล้วตามด้วยชื่ออะไรก็ตาม เธอ
ไม่ชอบการบ้านและตารางงาน การตอบค�าถามลงในช่องว่างและการวงกลมรอบค�าตอบ
ที่ถูก บรรดาครูของเฮเซลต่างเคยพูดว่า เฮเซลช่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ เฮเซล
มีจินตนาการที่ยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้สิ่งที่เธอได้ยินคือ เฮเซลไม่ท�างานที่ได้รับมอบหมาย
และ เฮเซลต้องเรียนรู้การท�าตามกฎของโรงเรียน
ดังนั้นเฮเซลจึงยืนเตรียมใจอีกวันหนึ่ง ส�าหรับสิ่งที่เธอไม่ได้ท�าและสิ่งที่เธอจะ
ต้องเรียน ตอนนั้นมีเสียงหนึ่งดังมาว่า “นี่! ยายเฮซี่จอมเพี้ยน เธอจะมาโรงเรียนหรือ
เปล่า”
เฮเซลหน้าบึ้ง ไทเลอร์ ฟรีแมนเดินอยู่ข้างหลังเธอ สวมหมวกแก๊ปทีมทวินส์
อย่างกับว่าคือสิ่งที่สมควรจะสวมในพายุหิมะ ท�าตัวราวกับว่าเด็ก ๆ สุดเจ๋งทุกคนที่อยู่
ในขั้วโลกเหนือจะสวมหมวกเบสบอลเฉพาะวันที่หิมะตก รถมินิแวนของแม่เขาเร่ง
ความเร็วอยู่บนถนนด้านหลัง พร้อมบดหิมะ
“ตกรถโรงเรียนหรือ เฮซี่” เขาพูดด้วยน�้าเสียงเสียดสี
“อือ ก็เหมือนเธอนั่นแหละ” เฮเซลว่าพลางเชิดหน้าอย่างอวดดี ราวกับไม่ได้
สูดกลิ่นไส้กรอกจานด่วนที่มีกลิ่นเหม็นหืน
“ช่างเถอะน่า” ไทเลอร์ตอบ
เฮเซลส่งเสียงฮึม่ ๆ ในใจ ตอนนีถ้ า้ เธอไม่แสร้งว่ามีเรือ่ งเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบท�าขณะ
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ยืนอยูต่ รงทางเท้าทีป่ กคลุมด้วยหิมะ เธอก็ตอ้ งเดินเข้าไปกับไทเลอร์ทเี่ กลียดเธอ เพราะ
ตอนนี้แจ๊คหันมาใช้เวลาช่วงหยุดพักกับเธอแทนที่จะเป็นเขา ก็ช่วยไม่ได้ที่เธอน่าสนใจ
กว่า ไทเลอร์กับบ็อบบี้เพื่อนของแจ๊คเคยต�าหนิเธอตรง ๆ ว่าเป็นต้นเหตุให้แจ๊คละเลย
หน้าที่ ทั้งคู่แน่ใจว่าเธอต้องท�าอะไรบางอย่างกับแจ๊ค เพราะเขาไม่มีทางเลือก เด็ก
ผู้ห- ิง แทนเพื่อนผู้ชายสองคน ถ้าแจ๊คยังมีสติดีอยู่
ขณะเฮเซลจะก้มตัวลงปลุกปล�้ากับปัญหาที่ซับซ้อนของรองเท้าบู๊ตข้างขวา
ไทเลอร์ก็วิ่งผลุนน�าหน้าเธอผ่านเข้าประตูไป มีกระเป๋าใส่เอกสารแบบสะพายอยู่ข้างหลัง
เฮเซลมองดูเขาวิ่งไป ทุกคนที่อยู่ประถมห้ามีกระเป๋าสะพายกันทั้งนั้น ทุกคน
ยกเว้นเฮเซลผู้ไม่เคยได้รับอีเมลเรื่องนี้ที่ส่งกันทั่วโรงเรียน พอถึงเวลาที่เฮเซลรู้ว่าต้อง
มี ก็ใช่ว่าจะขอแม่ให้ซื้อให้เธอใบหนึ่งได้
เธอเคยถามแจ๊คหลังจากเข้าเรียนมาอาทิตย์หนึ่ง ว่าท�าไมเขาถึงไม่บอกเธอ เขา
ขมวดคิว้ พลางดูกระเป๋าสะพายของตัวเอง ซึง่ เป็นใบทีเ่ ขาใช้มาหนึง่ ปี แล้วยักไหล่ “ใคร
จะไปสนใจของแบบนี้กัน” เขาถาม
ตอนนี้ ขณะที่สะพายเป้เชยเฉิ่มตลอดกาลบนไหล่ เฮเซลมุ่งหน้าเดินผ่านรั้วสูง
เข้าไปทางเข้าด้านข้างที่เด็ก ๆ ต้องใช้ถ้ามาสาย และต้องวิ่งกรูเข้าไป เธอเปิดประตูให้
กลุ่มเด็กนักเรียนประถมสี่ที่ยังตามมา เพราะเธอเป็นคนน่ารัก ไม่เหมือนกับบางคน
เฮเซลตัดสินใจจะเข้าเรียนสาย เธออดทนกับครูเจค็อบส์มานานพอรู้ว่าจะต้อง
เจอกับอะไร แต่นนั่ ไม่ได้ยบั ยัง้ เฮเซลให้หยุดอยูภ่ ายนอกห้องเรียนทีอ่ ยูต่ รงข้ามห้องเรียน
ของเธอ เฮเซลแอบมองผ่านหน้าต่างดูข้างใน
แจ๊คอยู่ตรงนั้นเอง เขาอยู่ตรงนั้นเสมอ นั่งอยู่ท้ายสุดของแถวที่สาม ใกล้กับ
ประตูมากพอที่เฮเซลจะส่งยิ้มกว้างให้เขา และเขาท�าหน้าล้อเลียนตอบ เธอยืนห่างจาก
หน้าต่างหนึ่งก้าว เพ่งความคิดไปที่เขา แรงเท่าที่จะท�าได้ แบบที่เธอท�าเสมอตอนที่ไม่ได้
เดินจากรถโรงเรียนไปถึงห้องเรียนด้วยกัน หนึ่งอึดใจ สองอึดใจ เขาจะต้องรู้ว่าเธอ
อยู่ตรงนั้น เขารู้ได้เสมอว่าเธออยู่ตรงนั้น แล้วเขาก็หันมาเห็นเธอ รอยยิ้มกว้างค่อย ๆ
ปรากฏบนใบหน้า แจ๊คยักคิ้วให้ราวกับตัวตลก เธอไม่เคยรู้เลยว่าการยักคิ้วนั้นหมาย
ถึงอะไร แต่ตอนนี้เธอรู้แล้ว มันหมายความว่า ฉันจัดการเธอได้ดีทีเดียวเมื่อเช้านี้ แล้ว
ฉันก็เชื่อว่าเธออยากเอาคืน และ ลองดูสิ แอนเดอร์สัน และเราจะไปเล่นเลื่อนกันทีหลัง
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ใช่ไหม และแล้วความกังวลใจของเฮเซลในตอนเช้าที่หิมะชื้นแฉะก็มลายไป
เธอยิ้มกว้างตอบเขา เลิกคิ้ว “ฉันลองแน่ แคมป์เบลล์” แล้วจึงค่อยหันกลับไป
สู่ห้องเรียนของตัวเอง ลืมความหวาดกลัวการเดินเข้าห้อง
แต่ทันทีที่เฮเซลเดินเข้าห้อง ครูเจค็อบส์ก็มองเธอแล้วส่ายหน้า แบบเดียวกับ
ที่เราท�าใส่คนที่ท�าตัวน่าผิดหวังเสียเหลือเกิน และท�าเป็นเรื่องใหญ่โตว่าจะเขียนรายงาน
ในสมุดพก แล้วหิมะก็ตกอีกครั้งลงบนบ่าของเฮเซลอย่างจัง
โต๊ะนักเรียนวางเรียงแถวละหกตัวเป็นห้าแถวตรง ถ้าแถวเหล่านี้ขยับห่างจาก
ความเที่ยงตรงเมื่อไร ถ้ามีคนเลื่อนโต๊ะไปข้างหลังมากเกินไป หรือพยายามหามุม
เหมาะ ๆ ส่งข้อความ ครูเจค็อบส์จะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง นักเรียนประถมห้าของ
โรงเรียนเลิฟเลซโดยเฉลี่ยแยกแยะภาวะนี้ของครูกับภาวะปกติไม่ออก แต่เฮเซลก็ปรับ
ตัวรับรู้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้ได้แล้ว ในห้องเรียนของแจ๊ค บางครั้งก็ย้ายโต๊ะ
ให้เป็นวงกลมวงใหญ่ หรือท�าเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ครูเจค็อบส์ไม่ยอมรับเรื่องไร้สาระแบบนี้
บางครัง้ เฮเซลนึกสงสัยว่าครูคงมาจากดาวเคราะห์ตอนจบเรือ่ ง ร่นเวลาทะลุมติ ิ ทีท่ กุ คน
ต้องเหมือนกันเป๊ะ ขาดแต่ว่าครูเจค็อบส์น่าจะมีความสุขอยู่ที่นั่นแทนที่จะย้ายออกมา
ดังนัน้ ด้วยความพยายามยิง่ ยวดทีจ่ ะไม่รบกวนจักรวาล เฮเซลจึงนัง่ ลงบนโต๊ะ
ตัวประจ�าแถวที่สามจากด้านหลัง ติดกับหน้าต่างที่เธอชอบ แม้ว่าโต๊ะของเธอจะจัดวาง
เที่ยงตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างที่ควรจะเป็น แต่เธอก็รู้ว่าหากมีคนเข้ามาใน
ห้องเรียน ไม่ว่าพ่อมด แม่มด ผู้มีพลังจิต หรือใครก็ตามคล้าย ๆ กัน เขาจะกวาดมอง
ทั่วห้องด้วยความมั่นใจว่ามีบางสิ่งแปลกแยกจากห้องนี้ สิ่งที่อยู่เลยไปด้านขวาหนึ่งนิ้ว
และด้านหลังครึ่งนิ้ว แล้วสายตาของเขาก็จะมาจับจ้องเธอ
เฮเซลนั่งอยู่ด้านหลังมอลลี่กับซูซานที่ไม่เคยสนใจเธอเลย ตอนแรกเพราะเป็น
เพื่อนสนิทกัน สองคนนี้จึงยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเอง ต่อมาเลิกสนิทกัน และนั่นก็ท�าให้
ทั้งสองยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองอีก ซึ่งก็ดีแล้ว เฮเซลนั่งข้าง ๆ มิเกลาที่มักจะยุ่งอยู่กับ
การจัดเรียงปากกาเน้นข้อความหลากสีจ�านวนมากเกินกว่าจะสังเกตเห็นอะไรก็ตามที่
เฮเซลท�าผิดพลาด ซึ่งนั่นก็ดีแล้วเหมือนกัน แต่เฮเซลนั่งอยู่ข้างหน้าบ็อบบี้และไทเลอร์
นี่สิที่ไม่ดีเลย
แน่นอนว่าทันทีที่เธอนั่งลง เธอก็ได้ยินเสียงตะคอกอยู่ข้างหลัง
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“เฮเซล เธอมาสาย!” ไทเลอร์กระซิบ สุ้มเสียงเปี่ยมความห่วงใยจอมปลอม
“เธอควรพยายามมาถึงโรงเรียนให้ทันเวลานะ”
เธอหันไปขมึงตาใส่เขา ทั้งไทเลอร์และบ็อบบี้หัวเราะคิกคัก “พวกเธอนี่จอมจุ้น
จริงๆ” เธอตะคอกกลับ
“จอมจุ้นหรือ” ซูซานเอ่ย มอลลี่ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ หัวเราะ ทั้งคู่เหลือบมองกัน
ดูเหมือนว่าการตอกกลับอันน่าตกใจของเฮเซลท�าให้ทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีก
ในที่สุด
เฮเซลจ้องดูโต๊ะ พวกนั้นน่ะงี่เง่า แจ๊คคงจะพูดแบบนี้ พวกนั้นเป็นเด็ก อย่าไป
สนใจ ใครจะสนกันล่ะว่าพวกเขาคิดยังไง เธอนึกเห็นตัวเองแอบมองผ่านหน้าต่างกระจก
ห้องเรียนครูวิลเลียมส์ดูข้างใน แจ๊คยักคิ้วให้ และเธอก็ยิ้มกว้าง
ครูเจค็อบส์เริ่มพูด ไม่นานนัก เด็กทุกคนก็เริ่มไม่สนใจเฮเซล เพราะมัวแต่ก้ม
จดเรื่องค�าบุพบทหรือเรื่องการหาร้อยละ เฮเซลจึงหันไปสนใจบริเวณที่เธอสบายใจ
ที่สุด ที่นอกหน้าต่าง โดยปล่อยให้เสียงของครูเจค็อบส์ห่างหายไปกลายเป็นเสียงฉาก
หลังรวมกับสิ่งอื่น ๆ
จากหน้าต่างห้องเรียนมองเห็นถนน ถัดจากถนนมีบรรดาอพาร์ตเมนต์และร้าน
ตกแต่งสัตว์เลีย้ งร้านใหญ่ ห้องเรียนทีโ่ รงเรียนเก่ามองเห็นผืนป่าเล็ก ๆ เฮเซลคิดเสมอ
ว่าป่ามีเวทมนตร์แฝงอยู่ เป็นสถานทีซ่ งึ่ เธอกับแจ๊คควรเข้าไปด้วยกัน เอาเศษขนมปังไป
ด้วย และจะเดินผ่านแนวต้นไม้เข้าไปดูว่ามีอะไรรออยู่
นอกหน้าต่างห้องเรียนครูเจค็อบส์ไม่มีอะไรที่เป็นเวทมนตร์อยู่เลย แต่ก็ยัง
น่าสนใจกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้อง
จากนั้นเสียงพูดต�่า ๆ ของครูเจค็อบส์ก็หยุดกลางประโยค และใครจะรู้ล่ะ
ประโยคนัน้ อาจพูดว่า จากนัน้ เธอก็ยา้ ยจุดทศนิยมไปสองต�าแหน่ง แบบนี้ หรือไม่ก็ พูด
ไปพร้อมกับครู อะบอร์ด อะโบฟ อะเบาท์ อะครอส อะเราน์ด แล้วเฮเซลก็ได้ยินเสียง
เหมือนกับเสียงพ่นลมจนแฟบ เป็นเสียงทีเ่ ธอคุน้ เคย เธอจึงหันหน้าไปทางหน้าห้องอย่าง
ลังเล
“เฮเซล แอนเดอร์สนั ” ครูเจค็อบส์พดู เธอคือคนทีถ่ อนหายใจเฮือกใหญ่ “เธอ
ช่วยนั่งนิ่ง ๆ ได้ไหม”
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มีคนหัวเราะคิก มีคนส่งเสียงเยาะแว่วมาจากด้านหลังห้อง “ใช่สิ เฮเซลไงละ”
ซึ่งไม่ใช่การดูถูกที่เลวร้ายเท่าไร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเฮเซลเรียนรู้ที่โรงเรียนแห่งใหม่นี้ คือเมื่อ
เกิดการดูถูก ความคิดเบื้องหลังค�าดูถูกนั่นเลวร้ายกว่า
ครูเจค็อบส์จ้องดูเธอด้วยแววตาอ่อนใจ เฮเซลไม่กระดุกกระดิก เธอนิ่งสนิท
เหมือนยามเช้าที่ปกคลุมด้วยหิมะ เธอไม่ได้หายใจด้วยซ�้า อย่างน้อยก็ไม่มาก เธอจะ
ฟัง เธอจะพยายามเพราะเธอไม่ใช่เด็กอีกแล้ว เพราะหน้าที่ของเธอคือนั่งนิ่ง ๆ ฟังครู
เราต่างมีงานที่ต้องท�าบนโลก แม้ว่าเราจะไม่ชอบงานพวกนั้นมาก ๆ
“นั่นค่อยดีขึ้นหน่อย เฮเซล” ครูเจค็อบส์ว่า
มีเสียงหัวเราะคิกดังอีก
เฮเซลรูส้ กึ ว่าแก้มร้อนผ่าว ดูเหมือนเธอท�าอะไรก็ไม่ถกู เสียหมด ถ้าแจ๊คอยูห่ อ้ ง
เดียวกับเธอ เรื่องคงง่ายกว่านี้มาก อย่างน้อยก็ยังมีบางส่วนในห้องนี้ที่เธอรู้สึกเข้าพวก
แม่บอกว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะมีเพื่อนใหม่ และเธอก็พยายาม วันแรกที่โรงเรียน
เธอเดินไปหาเด็กคนอืน่ ๆ และเริม่ คุยด้วย แต่เด็กพวกนัน้ มองเธอเหมือนกับว่าเธอก�าลัง
เสนอให้เข้าสู่สโมสรอมยิ้ม เฮเซลไม่เคยรู้เลยกระทั่งปีนี้ว่าเธอแตกต่างจากทุกคน
ตอนเรียนวิชาการแสดง เธอเป็นคนเดียวทีเ่ สนอตัวจะแสดงในละครย่อย ตอนเรียนวิชา
ศิลปะ เธอเป็นคนเดียวที่วาดรูปฮอกวอร์ตส์ ตอนเรียนวิชาวาดเขียน เธอเป็นคนเดียว
ที่แต่งเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง ดาบวิเศษ และโชคชะตาอันยิ่งใหญ่
ถ้าเทียบกับเพื่อนในโรงเรียนแล้ว เฮเซลรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมาจากดาวดวงอื่น
นี่อาจเป็นเรื่องจริง เฮเซลถูกขอมาเลี้ยงตอนยังเป็นเด็กทารก พ่อกับแม่เล่าว่าต้องบิน
เป็นระยะทางไกลแสนไกลเพื่อพาเธอกลับมาด้วย เพราะพ่อกับแม่รักเธอมาก จึงยอม
เดินทางข้ามจักรวาลมารับตัวเธอ พ่อกับแม่อาจหมายความตามนั้นจริงๆ
ในคืนวันผู้ปกครองที่เลิฟเลซ ซึ่งก็คืออีกสี่สัปดาห์ก่อนปิดเทอม เป็นเวลามาก
เกินพอที่จะท�าให้เฮเซลรู้ว่าเธอนั้นแตกต่างจริง ๆ เธอเดินเข้าห้องเรียนกับแม่ ผู้คนต่าง
จ้องมอง มองเธอแล้วมองแม่ แล้วมองเธออีกครั้ง ส�าหรับเฮเซล นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอ
เห็นว่าพวกเขาเห็นอะไร แม่ของเธอผิวขาว ดวงตาสีฟา้ และเรือนผมสีนา�้ ตาลอ่อน ส่วน
เฮเซลผมตรงสีด�า ดวงตาโตสีน�้าตาลประหลาด และผิวสีน�้าตาลเข้ม ผู้คนต่างจ้องดู
เฮเซลก็จ้องดูด้วย ตอนที่เธอดู เธอก็เห็นว่าคนอื่น ๆ ที่เหลือนั้นมาเป็นคู่ซึ่งมีลักษณะ
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เหมือนกันในแต่ละแบบ
เฮเซลยืนอยู่ตรงนั้น ไม่เข้าพวกกับใครเลย และเธอก็คิดว่า อ้อ อย่างนี้นี่เอง
ตอนนี้ฉันเห็นแล้ว
แต่แล้วซูซานก็เดินเข้ามากับผู้ปกครอง ในวันวัฒนธรรม ซูซานยืนอยู่หน้าห้อง
เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาจีนบนกระดาน เล่าถึงการพับกระดาษให้เป็นนกกับมังกร
เต้นไปตามถนน เฮเซลนึกสงสัยว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ได้มีแค่รองเท้ามากมายหลายแบบ
แต่เธอยังมีหลายวัฒนธรรมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เฮเซลสมควรจะมี หนึ่งวันก่อนหน้านั้น
ครูเจค็อบส์ถามว่าเธอมีอะไรมาเล่าสูก่ นั ฟังกับเพือ่ นในห้องหรือเปล่า แต่เฮเซลกลับมีแค่
รองเท้าผ้าใบเก่าคร�่า
ซูซานมาจากประเทศจีน แต่จากที่เฮเซลได้เรียนรู้ในคืนนั้น พ่อกับแม่เธอไม่ใช่
ซูซานไม่เข้าพวก เฮเซลจ้องดูเด็กหญิงและพ่อกับแม่ตัวขาวซีดที่ดูภูมิใจ จ้องดูนานจน
ซูซานสังเกตเห็น เด็กหญิงจึงหันมาจ้องกลับ ประหนึ่งตั้งค�าถาม และดูจะหาเรื่องนิด ๆ
ปนหวาดกลัวหน่อย ๆ ราวกับจะถามว่า มีอะไรติดอยู่บนหน้าของฉันหรือว่าเธอเป็นตัว
ประหลาดกันแน่
เฮเซลต้องอธิบายเรือ่ งนี้ เธอต้องพูด เพราะซูซานอาจจะไม่สงั เกตเห็น ซูซานอาจ
คิดว่าเธอก็อยู่เพียงล�าพังเหมือนกัน นี่เป็นสิ่งที่เฮเซลรู้ดีว่าไม่สมควรท�า มันไม่ค่อย
เหมาะสม แต่เธอกลับข่มใจไม่ได้ เธอเดินไปหาและจับไหล่ซูซาน
“เธอเหมือนกับฉันเลย” เฮเซลกระซิบ
ซูซานจ้องเธอ เห็นชัดว่าหมายความว่า ฉันไม่รู้ว่าเธอคิดจะพูดอะไรกันแน่ แต่
ฉันไม่เหมือนกับเธอ
เฮเซลปล่อยมือและเดินจากไป
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วยสิ
เฮเซลยังไม่รู้อยู่ดีว่าท�าไมเธอไม่เข้าพวก และเธอก็ล้มเลิกความพยายามที่จะหา
ค�าตอบแล้ว

รางวัล (Awards and Honors)

แอนน์ เออร์ซู

หนังสือแห่งปีของอเมซอนดอตคอม
Amazon.com Book of the Year
หนังสือแห่งปีของวารสารพับลิชเชอร์วีคลี่
Publishers Weekly Book of the Year
หนังสือแห่งปีของวารสารสกูลไลบรารี่เจอร์นัล
School Library Journal Book of the Year
อินดี้เน็กซ์พิค
Indie Next pick
หนังสือที่จูเนียร์ไลบรารี่กิลด์เลือก
Junior Library Guild selection

Anne Ursu

“เฮเซลเข้าป่าเหมือนตัวเอกในเทพนิยาย แต่ไม่มีเศษขนมปังรายทาง เพื่อช่วย
เด็กชายทีอ่ าจไม่อยากให้ชว่ ย ในเรือ่ งราวพิสจู น์พลังมิตรภาพทีล่ กึ ซึง้ เขียนอย่าง
เปี่ยมศิลปะเรื่องนี้”

- เคอคัส รีวิวส์, บทวิจารณ์ติดดาว

“ป่ามหัศจรรย์ ตัวละครที่ลึกล้ำา (โดยเฉพาะเฮเซลผู้มุ่งมั่น อ่อนไหว และช่างฝัน
กับแจ๊คผู้หลงทาง) และความเศร้าเสียดแทงใจของมิตรภาพวัยเด็กที่ไม่ราบรื่น
ทำาให้เทพนิยายซึ่งเขียนได้ละเมียดละไมนี้มีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย”
- บุลเล ตินฟอร์ เดอะ เซนเตอร์ ออฟ ชิลเดร้นส์บุ๊คส์,
บทวิจารณ์ติดดาว

“ดินแดนเทพนิยายน่าขนลุกที่เฮเซลท่องไปใช้นิทานบางเรื่องของแอนเดอร์เซน
มาถักทอสร้างเรื่องราวที่แม้หม่นเศร้า ทว่าเขียนได้งดงามและแปลกใหม่”
- พับลิชเชอร์ วีคลี่, บทวิจารณ์ติดดาว
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