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พบกันอีกครั้งกับซีรี่ส์ 50 เรื่องหลอน ที่ครำวนี้มำพร้อมกับเรื่องรำว
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หรือควำมเชื่อของขลังจำกวิญญำณที่ยังไม่ไปผุดไปเกิด ทั้งในแบบนิยำย 

และกำร์ตนูสยองขวญั ที่คดัมำแล้วว่ำเป็น 50 เรือ่งที่เดด็ หลอน สั่นประสำท
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ขอให้โชคดีมชียักนัถ้วนหน้ำ
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แนะน�ำตัวละคร

รามเซสที่ 18
หนุ่มน้อยมัมม่ี  
เตี้ยผิดมนุษย์  

ถนัดปลอมตัวเป็น 
กระเป๋า ความ

สามารถพิเศษคือ 
ใช้ผ้าพันตัวแทนมือ

เดซ่ี เซเปซ
สาวน้อยร็อคเกอร์

แวมไพร์ ผู้มีนิสัยตรง
ไปตรงมา  

ติดห้าว พูดไม่ค่อยคิด  
มักทะเลาะกับ 

เชอร์ล็อคเสมอ เธอ
กลัวเลือดจึงมักกินน�้า

มะเขือเทศแทน

มะลิ
ปอบสาวเรียบร้อย 
ขาดความม่ันใจจน

จืดจาง มาพร้อมโอ่ง
มังกรที่วาร์ปได้ ในโอ่ง
เป็นอีกมิติหนึ่งที่กว้าง

ขวางราวคอนโด

เชอร์ล็อค เฮาส์
หนุ่มมนุษย์หมาป่า
จากแดนผู้ดีความ
มั่งคั่งและยศสูงโด่ง
ในโลกปิศาจ สนใจ
การสืบสวน พูดตรง
และซ่ือสัตย์ในค�าพูด

เสมอ

เจ-ซอง
ศพเดินได้ พูด
ไม่ได้ แข็งแกร่ง
ทนทาน สามารถ
หายตัวได้ ถนัด
การใช้ของมีคม

ทุกชนิดท�าอาหาร
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น้อง 
ม้วนศรี พี่ตั้งศักดิ์

เราจะรัก
กันชั่วฟ้าดิน

สลาย

แม้ 
ความตาย 
ก็มิอาจแยก

เราได้
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หยุดนะ 
!!

พวกแกจะ
แต่งงาน
กันไม่ได้  

!!

มาได้ 
ยังไง !!

ป๊า 
!!

แกก็รู้ว่าข้าเจ้าพ่อหิว 
ไม่ถูกกับเจ้าพ่อโหย !!

เราสอง
ตระกูล
เป็นศัตรู
กัน !!

ไหนว่าเรื่องของ 
ผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยว

ไม่ใช่เหรอ ?

ยังไงก ็
ไม่ได้ !!

ถ้างั้น 
ม้วนศรี 

พร้อมนะ...

ค่ะ 
พี่ตั้งศักดิ์
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เรา
วางแผน
ที่จะดื่มยา
พิษแล้ว
ตายไป
ด้วยกัน

แกคิดว่าแก 
เป็นโรมิโอกับ 
จูเลียตรึไงฟะ 

!!

ผมไม่สน
หรอกป๊า...

แหวะ !!  
นี่มัน

น�้าปลา  
!!

พี่ 
ตั้งศักดิ์

ดีนะที่ข้าเอะใจ
แอบเปลี่ยนขวด 

น�้าปลากับ 
ยาพิษ

เก๋กู๊ด 
จ๊อบมาก 
ไอ้หิว

แต่ป๊าพราก
พวกเราไม่ได้

หรอก...  
อ๊อก !! พี่ตั้ง...  

อ๊อก  
!!

เฮ้ย !!  
ไหนแกว่าสลับ
ขวดน�้าปลากับ 
ยาพิษแล้วไงล่ะ  

!!?
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ร... หรือว่า
ขวดน�้าปลา

นั่น...

ที่ผมหยิบ 
มาจากบ้าน
เพ่ือจะมา 

   กินไก่ย่าง 
   กับน้อง 
   ม้วนศรี 

....

ลูกแกพกน�้าปลา
ออกจากบ้าน 
ประจ�าเรอะ  

!!?

ในที่สุด...  
เราก็จะได้อยู่
ด้วยกันแล้วนะ
น้องม้วนศรี.... 

อ๊อก !!

เรา... อ๊อก !! 
จะไม่พราก 
จากกันอีก
ตลอดกาล...

ค่ะ...  
พี่ตั้งศักดิ์... 
อ๊อก !!

ลูกช้านนน 
!!

ม้วนศรี 
!!
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....ก็เลย
สิ้นใจตรง
นั้นสินะ ?

เศร้า
จัง...

ตลก
ชะมัด...

อู
...ขอ 

โนคอมเมนต์ 
ก็แล้วกัน
ครับ....

แต่ว่าตั้งแต่ 
เปิดชมรมที่ 
ห้องสมุดนี่มา
เดือนนึง...

นี่เป็น 
ครั้งแรก
เลยนะที่...

ได้เจอกับ
วิญญาณ
มนุษย์...

มาขอความ
ช่วยเหลือน่ะ
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หลังจาก 
ที่ผมตาย 

พ่อเองก็สิ้นใจ
ทันที...

ป๊า... 
ผม

ขอโทษ

ไอ้หิว  
!!

แต่ถึงยังงั้น
ความตายก็
ไม่ได้ท�าให้
เราอยู่ด้วย

กัน

งานศพ 
ของพวก
เราถูก

จัดกันไป
คนละที่

แถมผมเอง
ก็ไม่รู้ว่า 
ม้วนศรี 
ถูกฝังไว้
ป่าช้าไหน

ข้อมูลที่ได้มาก็รู้
เพียงแต่ว่าม้วนศรี 

ถูกฝังไว้อยู่ใน 
ป่าช้าเฮี้ยนแห่งหนึ่ง 
ผมจึงอยากให้คุณ

ไปสืบ...

พวกเรา 
ต่างก็เป็น
คนรวย  

ฉะน้ันเธอ 
อาจถูกฝัง 

ที่ไหนของโลก 
ก็เป็นได้...

กว้างไป
แล้ว !!
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แย่แฮะถึงเปิดชมรม
เพื่อรวมข้อมูลไปท�า
รายงานส่งอาจารย์

บางทีก็ต้องใช้ข้อมูล 
กับหลายคดีเยอะ
พอควรเลยแฮะ...

เหวอ

เป็นเป็ดปักกิ่ง 
ที่ตัดหนังได้
เรียบสวยงาม
อะไรเช่นนี้ !!

อู
เขาบอกว่า 
“พวกคุณดู
จะหิวโซเชิญ
ทานดูก่อนสิ”

ก็ได้ฉัน 
จะช่วย

ดีใจจัง
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จากข้อมูล
สุสานสุดเฮ้ียน

กองนี้...

น่าจะมีสักที่ 
ที่เข้าเค้ากับ 
ที่แฟนของคุณ
ถูกฝังอยู่บ้าง

นะ....

เอาล่ะลองเล่า
มาดูเดี๋ยวฉัน
จะเอามาเทียบ
กับข้อมูลกอง

นี้เอง

อร่อย 
แฮะ
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ÊØÊÒ¹àÅÒ´ÒÃ�áÍÃ�
เปรมำเกลยีดบ้ำนของสำมี

บ้ำนเขำอยูห่่ำงจำกตวัเมอืงชนดิพอตกค�ำ่ มองออกไปนอกหน้ำต่ำงบ้ำนกม็ดืสนทิ
ไม่เห็นแสงไฟ รอบบ้ำนมแีต่ต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิง่ใบจนครึ้มมวัแนวหญ้ำข้ำงทำงขึ้นรก 
ใบคมกรบิ วนัแรกที่เธอมำดบู้ำน แค่เฉยีดผ่ำนนดิเดยีวมนัยงักรดีข้อเท้ำเธอจนได้เลอืด 
แถมยงัใกล้สสุำนอะไรสกัแห่ง ! ให้ตำย ไม่มอีะไรดสีกัอย่ำง...

แต่หญงิสำวไม่มทีำงเลอืก เพรำะสำมยีนืยนัว่ำอยำกกลบัมำใช้ชวีติที่บ้ำนเกดิ

คนืหนึง่ สำมเีธอตอบรบัค�ำเชญิไปร่วมงำนศพในตวัเมอืง แต่เปรมำโบกมอืขอผ่ำน
เพรำะเบือ่เตม็ท ี เวลำผ่ำนไปนำนเท่ำไรกจ็�ำไม่ได้ แต่มำรู้ตวัอกีทตีอนได้ยนิเสยีงกร่ิง
หน้ำประตู

คนที่มำกดกร่ิงเป็นหญิงสำวชำวตะวันตกผมสีทองท่ำทำงเหนื่อยล้ำปนตื่นกลัว 
เน้ือตัวมีแต่รอยดินเปรอะเป็นดวง พอเห็นเปรมำแง้มประตูออกมำก็โบกไม้โบกมือ
พดูภำษำอะไรที่เปรมำไม่เข้ำใจ เสยีงเจ้ำหล่อนรวัเรว็เหมอืนต้องกำรควำมช่วยเหลอื 
เปรมำมองอย่ำงระแวง

“ของ... ฉัน...” ในที่สุดสำวตะวันตกก็เอ่ยเป็นภำษำอังกÄษกระท่อนกระแท่น 
“นำÌิกำ...”

“นำÌิกำหรอื” เปรมำเปิดประตกูว้ำงขึน้โดยไม่รูต้วั “โดนปล้นมำหรือเธอ”

“นำÌิกำ...” หญงิผมทองแปลกหน้ำพมึพ�ำ น�ำ้ตำหยดผ่ำนแก้ม ร่วงลงสูพ่ืน้หน้ำ
ประต ูเจ้ำหล่อนเริม่ย�ำ่เท้ำ พดูย�ำ้ๆ “นำÌิกำจำก... บ้ำน... เอำนำÌิกำ... คนืมำ...”

“ใจเยน็ๆ” เปรมำพยำยำมปลอบ “เดี๋ยวจะหำคนมำช่วย”

แต่พดูแล้วเหมอืนไม่เข้ำห ูเพรำะจำกย�ำ่เท้ำ หญงิผมทองเริม่เปลี่ยนเป็นกระแทกส้น
แรงขึน้เรือ่ยๆ ตงึ... ตงึ... ตงึ...

“นำÌิกำ... นำÌิกำ... ขโมย... มนัขโมยนำÌิกำ... ไอ้หวัขโมย... นำÌิกำ...” เธอยก
เท้ำสงูขึน้เร่ือยๆ กระทบืย�ำ้ลงไปทกุค�ำ ตงึ... ตงึ... ตงึ...

ทด
ลอ
งอ
่าน



ทด
ลอ
งอ
่าน




