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คงต้องบ่ายจัดแล้ว ในวันหนึ่งตอนปลายเดือนสิงหาคม  เมื่อ 

มูมินโทรลกับแม่ของเขามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของป่าใหญ่ ระหว่าง 

ต้นไม้เงียบสนิทและทึบทึมเหลือเกินจนดูราวกับย่ำสนธยาแล้ว  

ดอกไม้ขนาดใหญ่งอกงาม เรืองแสงประหลาดเหมือนโคมริบหรี่ 

อยู่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง ไกลสุดท่ามกลางเงามืดมีจุดจิ๋ว  ๆ  สีเขียวเย็น 

เคลื่อนไหวอยู่ 

“หนอนเรืองแสง” คุณแม่มูมินพูด แต่พวกเขาไม่มีเวลา 

หยุดดูพวกมันให้ใกล้ชิดกว่านี้ พวกเขาออกมาหาที่อุ่น ๆ สบาย ๆ ที่ 

จะสามารถสร้างบ้านและคืบคลานเข้าไปเมื่อฤดูหนาวมาถึง พวก 

มูมินทนความหนาวไม่ได้เลย ดังนั้นบ้านจะต้องพร้อมก่อนเดือน 

ตุลาคมเป็นอย่างช้าที่สุด
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ดังนั้นพวกเขาจึงเดินต่อ ไกลออกไป ไกลออกไป ในความ 

เงียบและความมืด ทีละน้อย  ๆ มูมินโทรลเริ่มรู้สึกร้อนใจ เขา 

กระซิบถามแม่ว่า เธอคิดว่ามีสัตว์อันตรายอยู่ในนั้นไหม “แม่ว่า 

ไม่นะ” เธอตอบ “ถึงแม้ถ้าเราไปเร็วกว่านี่นิดคงดีกว่า แต่แม่ 

หวังว่าเราจะตัวเล็กเสียจนไม่เป็นที่สังเกตถ้ามีตัวอันตรายอะไรมา”



ตูเว ยานซอน

ทันใดนั้นมูมินโทรลก็จับแขนแม่ของเขาแน่น “นั่น!” เขาพูด 

ตกใจจนหางชี้เด่ ดวงตาสองดวงกำลังจ้องมองพวกเขาจากเงามืด 

ข้างหลังลำต้นไม้ต้นหนึ่ง

ทีแรกคุณแม่มูมินก็ตกใจเช่นกัน แต่แล้วเธอก็พูดปลอบว่า  

“มันเป็นสัตว์ที่ เล็กมากจริง  ๆ เดี๋ยวนะ  แม่จะเอาแสงส่องมัน  

ทุกอย่างดูแย่ลงในความมืดน่ะ”

และดังนั้นเธอจึงเด็ดดอกไม้เรืองแสงดอกใหญ่ดอกหนึ่ง 

มาส่องไปที่เงามืด แล้วพวกเขาก็เห็นว่ามีสัตว์เล็กมากตัวหนึ่งนั่งอยู่ 

ทีน่ัน่จรงิ ๆ ดเูปน็มติรและกลวัเลก็นอ้ย “นัน่ไงละ่” คณุแมม่มูนิพดู
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มูมินกับน้ำท่วมใหญ่

“พวกนายเป็นตัวอะไรเหรอ” สัตว์น้อยถาม

“ฉันเป็นมูมินโทรล” มูมินโทรลตอบ มีเวลาพอให้รู้สึก 

กล้าหาญอีกครั้งแล้ว “และนี่แม่ของฉัน หวังว่าเราคงไม่ได้รบกวน 

นายนะ” (จะเห็นได้ว่าแม่ของเขาสอนให้เขาสุภาพ)

“ไม่เลย” สัตว์น้อยตอบ “ฉันกำลังนั่งเศร้าหน่อย  ๆ  อยู่นี่  

อยากจะมีเพื่อน นายรีบมากไหม”

“จ้ะ” คุณแม่มูมินตอบ “คือว่า เรากำลังมองหาที่สว่าง  ๆ  

น่าอยู่สำหรับสร้างบ้าน แต่เธออาจจะอยากไปกับเรามั้ง”

“ไปสิ!” สัตว์น้อยพูด กระโดดออกมาหาพวกเขา “ผม 

หลงทางมา และคิดว่าจะไม่ได้เห็นดวงตะวันอีกแล้ว!”

ดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงไปต่อ เอาดอกทิวลิปดอกใหญ่ 

ดอกหนึ่งไปด้วยเพื่อส่องทาง แต่รอบ  ๆ  ตัวพวกเขากลับยิ่งมืดลง 

ตลอดเวลา ดอกไม้เรืองแสงจางลงใต้หมู่ไม้ และในที่สุดก็ดับไป  

ตรงหน้าพวกเขามีน้ำสีดำเปล่งประกายอยู่ อากาศเหนอะหนาว

“อู๊ว น่ากลัวจัง” สัตว์น้อยพูด “นั่นหนองน้ำ ผมไม่กล้าไป 

ที่นั่น”

“ทำไมล่ะ” คุณแม่มูมินถาม

“เพราะนั่นคือที่ที่งูใหญ่อาศัยอยู่” สัตว์น้อยตอบเสียงเบา 

มาก มองไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง

“เฮอะ!” มูมินโทรลร้อง ต้องการแสดงว่าตัวเองกล้าหาญ  

“เราตัวเล็กเสียจนจะไม่มีใครสังเกต เราจะพบแสงแดดได้ยังไง 

ถ้าเราไม่กล้าข้ามมัน มากับพวกเราเถอะน่า”

“ไปหน่อยก็ได้มั้ง” สัตว์น้อยพูด “แต่ระวังล่ะ ถ้าเกิด 

ผิดพลาดต้องโทษพวกนายนะ!”
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ดังนั้นพวกเขาจึงก้าวยาว ๆ อย่างเงียบเท่าที่จะทำได้จากหญ้า 

กอหนึ่งไปอีกกอ โคลนสีดำผุดเป็นฟองและกระซิบอยู่รอบ  ๆ แต่ 

ตราบเท่าที่โคมทิวลิปยังสว่าง พวกเขาก็ยังรู้สึกสงบ ถึงจุดหนึ่ง  

มูมินโทรลลื่นและเกือบหล่นลงไป แต่แม่ของเขาจับไว้ได้ในวินาที 

สุดท้าย

“เราต้องนั่งเรือไป” เธอพูด “ตอนนี้เท้าลูกเปียกโชก ต้อง 

เป็นหวัดแน่”  แล้วเธอก็หยิบถุงเท้าแห้งคู่หนึ่งจาก 

กระเป๋าถือออกมาให้ และยกตัวเขา 

กับสัตว์น้อยไปวางบนใบบัวกลม 

ใหญ่ใบหนึ่ง พวกเขาท้ังสามจุ่ม 

หางลงไปในน้ำแทนพายและ 

มุ่งตรงออกไปในหนองน้ำ  

พวกเขามองเห็นสัตว์  

ดำ  ๆ  ว่ ายไปว่ ายมา 

แวบ  ๆ  อยู่ ข้ า ง ใ ต้  

ระหว่างรากไม้  มี 

เสียงตีน้ำและดำน้ำ  



มูมินกับน้ำท่วมใหญ่

หมอกเคลือ่นมาปกคลมุพวกเขา ทนัใดนัน้สตัวน์อ้ยกพ็ดูวา่ “อยาก 

กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย!”

“อย่ากลัว สัตว์น้อย” มูมินโทรลพูดเสียงสั่น “เราจะร้อง 

อะไรที่มันร่าเริงและ...”

ชั่วขณะนั้นเองทิวลิปของพวกเขาก็ดับ มืดตึ๊ดตื๋อ พวกเขา 

ได้ยินเสียงดังฟ่อออกมาจากความมืด และรู้สึกว่าใบบัวกระเพื่อม 

ขึ้นลง “เร็ว เร็ว!” คุณแม่มูมินร้อง “งูใหญ่กำลังมา!”

พวกเขาจุ่มหางลึกลงไปอีก และพายสุดกำลังจนน้ำทะลักเข้า 

หัวเรือ ตอนนี้พวกเขามองเห็นงูว่ายตามมาข้างหลัง มันดูชั่วร้าย  

ดวงตาอำมหิตเป็นสีเหลือง

พวกเขาพายสุดแรง แต่มันก็ยังใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ อ้าปาก 

แล้วด้วย แลบลิ้นยาว มูมินโทรลเอามือทั้งสองปิดตาและร้องว่า  

“แม่!” แล้วเขาก็รอเวลาที่จะถูกกิน
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ตูเว ยานซอน

แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขามองลอดนิ้วอย่างระมัดระวัง อะไร 

บางอย่างที่พิเศษมากเกิดขึ้น ทิวลิปของพวกเขาเรืองแสงอีกครั้ง  

มันอ้ากลีบทั้งหมด และกลางกลีบเหล่านั้น เด็กผู้หญิงผมสีฟ้า 

เจิดจ้ายาวถึงเท้าคนหนึ่งยืนอยู่

ดอกทิวลิปเรืองแสง 

สว่ า งขึ้ น  สว่ า งขึ้ น  งู เ ริ่ ม 

กะพริบตา และทันใดนั้นมัน 

ก็หันกลับพร้อมส่งเสียงฟ่อ 

แสดงความโกรธ และไถลตัว 

ลงไปในโคลน

มูมินโทรล แม่ของเขา  

แ ล ะ สั ต ว์ น้ อ ย ตื่ น เ ต้ น 

ประหลาดใจจนพูดอะ ไ ร 

ไม่ออกอยู่นาน

ในที่ สุดคุณแม่มูมิน 

ก็พูดขรึม  ๆ  ว่า “ขอบใจมาก 

นะจ๊ะ สุภาพสตรีที่น่ารัก ที่ 

ช่วยเรา” และมูมินโทรลก็โค้ง 

ต่ำกว่าที่ เขาเคยทำมาก่อน  

เพราะเด็กหญิงผมสีฟ้าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เขาเคยเห็นมาในชีวิต

“เธออยู่ในดอกทิวลิปตลอดเวลาเหรอ” สัตว์น้อยถามอาย ๆ 

“มนัเปน็บา้นของฉนั” เธอตอบ “เธอจะเรยีกฉนัวา่ ทวิลปิปา 

ก็ได้”

และดังนั้นพวกเขาจึงพายช้า ๆ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของหนองน้ำ 
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มูมินกับน้ำท่วมใหญ่

ที่นี่มีเฟินขึ้นหนาแน่น และคุณแม่มูมินก็สร้างรังในหญ้ามอสส์ข้าง 

ใต้มันให้พวกเขานอน มูมินโทรลนอนชิดข้างแม่ของเขา ฟังเพลง 

ของพวกกบในหนองน้ำ คืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงอ้างว้างประหลาด  

กว่าเขาจะหลับก็นาน

เช้าวันรุ่งขึ้นทิวลิปปานำทางไปข้างหน้า ผมสีฟ้าของเธอ 

ส่องแสงเหมือนโคมแสงตะวันที่สว่างที่สุด ทางเดินไต่สูงขึ้น สูงขึ้น 

และในที่สุดภูเขาก็ตั้งตรงขึ้นไป สูงเสียจนพวกเขามองไม่เห็นว่ามัน 

ไปสิ้นสุดตรงไหน “ฉันคาดว่าจะมีแสงแดดข้างบนนั้น” สัตว์น้อย 

พูดอย่างโหยหา “ฉันหนาวจะแย่แล้ว”

“ฉันก็เหมือนกัน” มูมินโทรลพูด แล้วเขาก็จาม

“แม่บอกแล้วใช่ไหม” แม่ของเขาพูด “ทีนี้ลูกก็เป็นหวัด 

แล้ว ช่วยนั่งที่นี่นะระหว่างที่แม่ติดไฟ” แล้วเธอก็รวบรวมกิ่งไม้ 



ตูเว ยานซอน

แห้งมากองเบ้อเร่อและจุดด้วยประกายไฟจากผมสีฟ้าของทิวลิปปา  

พวกเขาทั้งสี่นั่งมองไฟระหว่างที่คุณแม่มูมินเล่าเรื่องให้ฟัง เธอเล่า 

ว่าเป็นอย่างไรสมัยเธอยังเด็ก เมื่อพวกมูมินโทรลไม่จำเป็นต้อง 

เดินทางผ่านป่าและหนองน้ำที่น่ากลัวเพื่อหาที่อยู่

สมัยนั้นพวกเขาอยู่ด้วยกันกับพวกโทรลบ้านในบ้านของ 

ผู้คน ส่วนมากก็ข้างหลังเตาสูง “ตอนนี้พวกเราบางคนก็ยังอาศัย 

อยู่ที่นั่น แม่แน่ใจ” คุณแม่มูมินพูด “แต่หมายถึงเฉพาะที่ที่ผู้คน 

ยังมีเตาอยู่นะ เราไม่มี 

ความสุขกับระบบทำ 

ความร้อนผ่านท่อเลย”

“ผูค้นรูไ้หมครบั 

ว่าเราอยู่ที่นั่น” มูมิน- 

โทรลถาม

“ บ า ง ค น ก็ รู้ ”  

แม่ของเขาตอบ “ส่วน 

ใหญ่พวกเขารู้สึกว่าเรา 

เป็นลมเย็นที่พัดมาโดน 

ท้ายทอยในบางครั้ง  —  

เวลาพวกเขาอยู่ตาม 

ลำพัง”

“เลา่เรือ่งคณุพอ่ 

มูมินให้เราฟังหน่อยสิ 

ครับ” มูมินโทรลขอ

“เขาเป็นมูมิน- 



โทรลที่ผิดธรรมดา” แม่ของเขาบอก  

อย่างไตร่ตรองและเศร้า  ๆ “เขาต้องการ 

ย้ายที่เสมอ จากเตาหนึ่งไปอีกเตา เขา 

ไม่เคยมีความสุขกับที่ที่อยู่  แล้วเขาก็ 

หายไป  — ไปกับพวกแฮตตี้แฟตเทนเนอร์  

ผู้ร่อนเร่ตัวน้อย ๆ ”

“เป็นพวกไหนหรือครับ” สัตว์น้อย 

ถาม

“ก็เป็นโทรลเล็ก  ๆชนิดหน่ึง” คุณแม่ 

มูมินอธิบาย “ส่วนใหญ่จะไม่มีใครเห็น 

พวกมนั บางครัง้จะพบพวกมนัใตพ้ืน้หอ้ง 

ของผู้คน ได้ยินเสียงเดินเตาะแตะอยู่ 

ในนั้นในตอนเย็นที่เงียบ  ๆ แต่ส่วนใหญ่ 

พวกมนัจะเรร่อ่นไปรอบโลก ไมอ่ยูท่ีไ่หน 

และไม่สนใจอะไร เราไม่มีวันดูออกว่า 

แฮตตี้แฟตเทนเนอร์ตัวหนึ่งมีความสุข 

หรือโกรธ เศร้าหรือประหลาดใจ แม่ 

แน่ใจว่าพวกมันไม่มีความรู้สึก 

เลย”

“แล้วตอนนี้คุณพ่อ 

มูมินกลายเป็นพวกแฮตตี้- 

แฟตเทนเนอร์รึยังครับ”  

มูมินโทรลถาม

“ไม่  ไม่  
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ตูเว ยานซอน

หรอกจ้ะ!” แม่ของเขาตอบ “แน่นอนว่า ลูกรู้ว่าพวกมันเพียงแต่ 

หลอกเขาให้ไปกับพวกมัน”

“ลองนึกดูสิว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องพบเขา!” ทิวลิปปาพูด “เขา 

คงดีใจนะคะ”

“ใช่สิ” คุณแม่มูมินพูด “แต่ฉันไม่คิดว่าเราจะพบหรอก”  

แล้วเธอก็ร้องไห้ มันฟังดูเศร้าเสียจนพวกเขาทั้งหมดเริ่มสะอื้น  

ขณะที่พากันร้องไห้พวกเขาก็เริ่มนึกถึงสิ่งอื่น  ๆ  มากมายที่เศร้า 

เช่นกัน และนั่นทำให้พวกเขาร้องไห้มากขึ้น  ๆ สีผมของทิวลิปปา 

ซีดลงและหมดความแวววาวด้วยความเศร้า เมื่อพวกเขาเป็นไป 

เช่นนี้พักใหญ่แล้ว เสียงดุ  ๆ  เสียงหนึ่งก็พลันดังขึ้นว่า “จะร้อง 

โหยหวนไปทำไมข้างล่างนั่น” พวกเขาหยุดทันทีและมองไปรอบ  ๆ  

ทุกทิศทุกทาง แต่ไม่พบว่าใครกำลังพูดกับพวกเขา

ในเวลาเดียวกันบันไดเชือกอันหนึ่งก็ห้อยลงมาจากหน้าผา  

สูงขึ้นไป สุภาพบุรุษชราคนหนึ่งโผล่หัวผ่านประตูในภูเขาออกมา  

“ว่าไง” เขาตะโกน

“ขอโทษค่ะ” ทิวลิปปาพูดพลางถอนสายบัว “แต่ท่านคะ  

มันเศร้ามากจริง  ๆ คุณพ่อมูมินหายไป ส่วนพวกเราก็หนาวมาก  

ไม่สามารถข้ามเขานี้ไปหาแสงแดด และไม่มีที่จะอยู่”

“อ้อ” สุภาพบุรุษชราพูด “งั้นพวกเธอขึ้นมาบ้านฉันดีกว่า  

แสงแดดของฉันดีที่สุดเท่าที่พวกเธอจะนึกฝันได้”

ยากมากที่จะปีนขึ้นบันไดเชือก โดยเฉพาะสำหรับมูมินโทรล 

กับแม่ เนื่องจากพวกเขามีขาสั้นเสียเหลือเกิน “ตอนนี้พวกเธอต้อง 

เชด็เทา้” สภุาพบรุษุชราพดู และดงึบนัไดขึน้มา แลว้เขากป็ดิประตู 

ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้อะไรที่เป็นอันตรายแอบ 



เข้ามาข้างในได้ พวกเขาทั้งหมดขึ้น 

บันไดเลื่อนซึ่งพาตรงเข้าไปในภูเขา

“คณุแนใ่จหรอืครบัวา่สภุาพบรุษุ 

คนนีไ้วใ้จได”้ สตัวน์อ้ยกระซบิ “จำไว ้ 

ถ้าเกิดผิดพลาดต้องโทษพวกคุณนะ”  

แล้วเขาก็ทำตัวเองให้เล็กเท่าที่จะทำได้ 

และแอบอยู่ข้างหลังคุณแม่มูมิน แล้ว 

ก็มีแสงสว่างจ้าส่องมา บันไดเลื่อนพา 

พวกเขาตรงเขา้ไปในภูมทิศันท์ีน่่าพศิวง

ต้นไม้มีสีวาววับ เต็มไปด้วย 

ผลและดอกที่พวกเขาไม่เคยเห็นมา 

ก่อน ข้างล่างพวกเขามีเกล็ดหิมะสีขาว 

เป็นประกายอยู่บนหญ้า  “ไชโย!”  

มูมินโทรลร้อง และวิ่งออกไปเพื่อทำ 

ลูกบอลหิมะ

“ระวังนะ มันหนาว!” แม่ของ 

เขาร้องบอก แต่พอกวาดมือผ่านหิมะ 

เขาก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่หิมะเลย  

แตเ่ปน็ไอศกรมี และหญา้สเีขยีวใตเ้ทา้ 

ของเขาก็ทำจากน้ำตาลปั่น  เหนือ 

ทุ่งหญ้ามีลำห้วยทุกสีตัดผ่านกันไปมา 

เป็นฟองฟูฟ่องอยู่ เหนือทรายสีทอง  

“น้ำมะนาวสีเขียว!” สัตว์น้อยร้องเมื่อ 

ก้มลงไปดื่มแล้ว “มันไม่ใช่น้ำ แต่เป็น 
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น้ำมะนาว!” คุณแม่มูมินตรงไปที่ลำห้วยสีขาวสนิท เนื่องจากเธอ 

ชอบดื่มนมมากมาตลอด (มูมินโทรลส่วนใหญ่ชอบ อย่างน้อยก็ 

เมื่อโตขึ้นหน่อยแล้ว) ทิวลิปปาวิ่งจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้น เก็บ 

ช็อกโกแลตและลูกกวาดมาเยอะแยะ และทันทีที่เธอเด็ดผลไม้ 

แวววาวลูกหนึ่ง อีกลูกก็จะงอกออกมาเดี๋ยวนั้น

พวกเขาลืมความเศร้าและวิ่งไกลออกไป ไกลออกไป ใน 

สวนวิเศษ สุภาพบุรุษชราตามพวกเขามาช้า  ๆ และดูพอใจมากกับ 

ความพิศวงและความชื่นชมของพวกเขา “ฉันสร้างทั้งหมดนี้ด้วย 

ตัวเอง” เขาบอก “ดวงอาทิตย์ด้วย” และเมื่อมองดูดวงอาทิตย์ 

พวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริง ๆ แต่เป็นโคมดวง 

ใหญ่ที่มีขอบเป็นกระดาษสีทอง

“ออ้” สตัวน์อ้ยรอ้งดว้ยความผดิหวงั “นกึวา่เปน็ดวงอาทติย์ 
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จริงเสียอีก ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าแสงมันแปลกนิด ๆ ”

“แหม ฉันทำได้ดีที่สุดแค่นั้น” สุภาพบุรุษชราพูดเคือง  ๆ  

“แต่พวกเธอชอบสวนไม่ใช่หรือ”

“โอ ชอบซีครับ” มูมินโทรลตอบ ทั้งที่ปากยังเต็มไปด้วย 

กรวด (จริง  ๆแลว้พวกมนัทำจากลกูกวาดแตง่หนา้เคก้) “ถา้พวกเธอ 

อยากอยู่ที่นี่ ฉันจะสร้างบ้านลูกกวาดให้อยู่หลังหนึ่ง” สุภาพบุรุษ 

ชราบอก “อยู่ที่นี่คนเดียวบางครั้งฉันก็ชักเบื่อ”

“คงดีมากเลยค่ะ” คุณแม่มูมินพูด “แต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไร  

เราต้องไปแล้วจริง  ๆ   คือว่า เรากำลังคิดจะสร้างบ้านในแสงแดด 

จริง ๆ น่ะค่ะ”

“ไม่ อยู่นี่กันเถอะ!” มูมินโทรล สัตว์น้อย และทิวลิปปา 

ร้อง

“เอาละ เด็ก  ๆ  ” คุณแม่มูมินพูด “รอดูกัน” แล้วเธอก็ 

นอนลงเพื่อจะหลับใต้พุ่มช็อกโกแลต

เมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งเธอได้ยินเสียงครางน่ากลัว และรู้ทันทีว่า 
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มูมินโทรลปวดท้อง (พวกมูมินโทรลปวดท้องง่ายมาก) เขากินอะไร 

ต่อมิอะไรจนท้องกลมดิก และมันก็ปวดมาก สัตว์น้อยนั่งอยู่ 

ข้างเขา ปวดฟันเพราะกินลูกกวาด และยิ่งครางหนักกว่า คุณแม่ 

มูมินไม่ได้ตำหนิ แต่หยิบผงฟูออกมาจากกระเป๋าถือสองเม็ด ให้ 

พวกเขากินคนละเม็ด แล้วเธอก็ถามสุภาพบุรุษชราว่าเขามีสระ 

ข้าวต้มร้อน ๆ อร่อย ๆ บ้างไหม 

“ไม ่ เกรงวา่ไมม่”ี เขาตอบ “แตม่สีระหนึง่เปน็วปิครมี และ 

อีกสระเป็นแยม”

“หมื” คณุแมม่มูนิรอ้ง “คณุกเ็หน็เองแลว้วา่พวกเขาตอ้งการ 

อาหารร้อน ๆ ที่เหมาะสม ทิวลิปปาอยู่ไหนคะ”

“เธอบอกวา่นอนไมห่ลบัเพราะดวงอาทติยไ์มเ่คยตก” สภุาพ- 

บุรุษชราตอบ สีหน้าเป็นทุกข์ “ฉันเสียใจจริง  ๆ  ที่พวกเธอไม่ชอบ 

ที่นี่”
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“เราจะกลับมาอีกค่ะ” คุณแม่มูมินปลอบเขา “แต่ตอนนี้ฉัน 

ต้องดูแลให้เรากลับออกไปในอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งจริง  ๆ” แล้วเธอ 

ก็ใช้มือข้างหนึ่งจับมูมินโทรล อีกข้างจับสัตว์น้อย และร้องเรียก 

ทิวลิปปา

“ไปรถรางเหาะจะดีที่สุด” สุภาพบุรุษชราบอกอย่างสุภาพ  

“มันจะทะลุภูเขาไปโผล่ออกกลางแสงแดด”

“ขอบคุณค่ะ” คุณแม่มูมินพูด “งั้นลาก่อนนะคะ”

“งั้นลาก่อนค่ะ” ทิวลิปปาพูด (มูมินโทรลกับสัตว์น้อยไม่ 

สามารถพูดอะไรได้ เนื่องจากพวกเขารู้สึกไม่สบายมาก)

“ไม่เป็นไร” สุภาพบุรุษชราตอบ

แล้วพวกเขาก็นั่งรถรางเหาะผ่านภูเขาทั้งลูกด้วยความเร็ว 
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ชนิดหัวหมุน เมื่อมาออกอีกด้านหนึ่งพวกเขาเวียนหัวมาก ต้อง 

นั่งพักอยู่บนพื้นเป็นเวลานาน แล้วจึงมองไปรอบ ๆ 

เบื้องหน้าพวกเขาคือมหาสมุทร เป็นประกายอยู่ในแสงแดด 

“อยากว่ายน้ำจัง!” มูมินโทรลร้อง เพราะตอนนี้เขารู้สึกสบายดี 

อีกครั้งแล้ว “ฉันด้วย!” สัตว์น้อยพูด และดังนั้นพวกเขาจึงวิ่งตรง 

ออกไปในแสงแดดบนพื้นน้ำ ทิวลิปปาผูกผมไม่ให้กระจาย แล้ว 

เธอก็ตามพวกเขาไป ก้าวลงน้ำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

“อุ๊ย เย็นจัง” เธอพูด 

“อย่าแช่นานเกินไปนะ” คุณแม่มูมินร้องบอก แล้วเธอก็ 

นอนลงอาบแดด เพราะยังคงเหนื่อยมาก

ทันใดนั้นตัวกินมดตัวหนึ่งก็เดินเตร่ข้ามทรายมา มันดู 

โกรธมากและพูดว่า “นี่หาดของฉัน! พวกเธอต้องไป!”






