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	 “สวัสดีค่ะ	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบางกอกบุ๊คส์เฟสติวัล

ครั้งที่ยี่สิบแปด!	ส�าหรับครั้งนี้เรามีส�านักพิมพ์มากมายที่น�าหนังสือดีๆ	

มาให้ทุกท่านได้เลือกสรร	อีกทั้งยังมีโปรโมชั่น	ลด	แลก	แจก	แถมกัน

อย่างมากมาย!”	 พิธีกรสาวในชุดเดรสสีด�ากระโปรงสั้นเหนือเข่ากล่าว

ทักทายผู้มาร่วมงานด้วยเสียงหวานจับใจ	 แม้ผู้คนที่อยู่ด้านล่างจะ			

ไม่ค่อยสนใจฟังสักเท่าไหร่	 เพราะเก้าอี้ส่วนใหญ่ล้วนถูกจับจองเอาไว้

ส�าหรับใช้นั่งพักให้หายเมื่อย	หรือไม่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายก็มานั่ง

รอบตุรหลานที่ไปเลอืกซือ้หนงัสอืตามซุม้ต่างๆ	ภายในห้างสรรพสินค้า

ชื่อดังใจกลางเมือง	

	 แต่ทันใดนั้นเอง...บรรดาผู้คนที่เริ่มทยอยมาจากทั่วสารทิศ	

ต่างก็แห่เข้ามารุมล้อม	 และขยับเข้ามาใกล้กับบริเวณหน้าเวท	ี																								

มากยิ่งขึ้น	เมื่อได้ยินว่าผู้ที่ก�าลังจะขึ้นมาบนเวทีนั้นคือใคร...
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	 “แล้วก็ในวันนี้นะคะ	ทางส�านักพิมพ์เก้าอี้นวมได้เชิญนักเขียน

ชือ่ดงัมาพบปะกบัแฟนๆ	ซึง่ถ้าหากพดูถงึนกัเขยีนทีมี่ผลงานตดิอนัดบั

ขายดีที่สุด	มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด	แถมยังหล่อที่สุด	จะเป็นใครไป

ไม่ได้นอกจาก...”

	 “กรี๊ดดด!	พี่วิน!”

	 ยังไม่ทันที่พิธีกรสาวจะทันได้ประกาศชื่อ	 ต้นเสียงแหลมสูง

จากหนึ่งในบรรดาแฟนคลับที่มายืนออกันอยู่บริเวณหน้าเวทีก็ตะโกน

ส่งเสียงดังออกมา	ตามด้วยเสียงกรี๊ดกร๊าดจากบรรดาหญิงสาวที่ดังลั่น

ไปทั่วทั้งบริเวณลานจัดงาน	 ท�าเอาผู้ท่ีก�าลังเดินจับจ่ายสินค้าอยู่ต้อง					

หันมามองยังบนเวทีเป็นสายตาเดียวกัน

	 “ใช่แล้วค่ะ!	ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณมนัสวิน	เจ้าของผลงาน	

‘ห้วงรักอนันตกาล’	 ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในขณะนี้	 ขอเสียงปรบมือ

ต้อนรับคุณวินของพวกเราด้วยค่ะ!”

	 จากนัน้...เสยีงปรบมือก็ดังกึกก้อง	หลังจากทีพ่ธีิกรสาวประกาศ

ชื่อของนักเขียนนวนิยายรักขวัญใจวัยรุ่น	 ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุด

ในขณะนี้	 หนังสือของมนัสวินมียอดขายถล่มทลายตั้งแต่เล่มแรกที	่																																																																							

เปิดตวั	ซึง่การทีเ่ขาเป็นชายหนุม่หน้าตาด	ีรปูร่างสูงโปร่งและผวิพรรณ

สะอาดสะอ้าน	 ยิ่งท�าให้บรรดานักอ่านอยากพบปะและพูดคุยกับเขา			

ด้วยกันทั้งนั้น	

	 ในตอนนี.้..ผูค้นต่างกเ็ริม่หลัง่ไหลกนัเข้ามาจากแทบทกุสารทศิ	

ท�าให้บรเิวณรอบๆ	เวทแีน่นขนดั	มทีัง้พวกแฟนคลบั	ทัง้พวกทีอ่ยากเหน็

หน้าตาของนักเขียนผู้เรียกเสียงฮือฮา	เพราะสงสัยว่าเขาเป็นใครกัน...

ท�าไมผู้คนถึงได้ให้ความสนใจมากมายขนาดนี้

	 “สวัสดีครับทุกๆ	 คน”	 มนัสวินก้าวข้ึนมาบนเวที	 พร้อมกับ

โบกมือให้กับทุกคนที่อยู่เบื้องล่างเวทีด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม	

	 ในวันนี้ชายหนุ่มแต่งกายด้วยสูทสีด�าแบบเป็นทางการ	 เพราะ
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นอกจากจะต้องมาพบปะกับบรรดาแฟนคลับหนังสือ	 เขายังต้อง							

แวะเวียนไปพูดคุยกับพวกผู้ใหญ่ในวงการหนังสืออีกหลายท่าน	 ที่จริง

เขาไม่ได้ตัง้ใจจะยึดทางสายนีเ้ป็นอาชพีหลกั	เนือ่งจากปกตงิานประจ�า

ของเขาคอืการเป็นเจ้าของบรษิทัออกแบบตกแต่งภายใน	แม้ว่าแทบจะ

ไม่มีเวลามาเขียนหนังสือ	แต่การที่เขาเอาเรื่องราวของตัวเองมาเขียน

เป็นนยิาย	เพ่ือถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านตัวอกัษรให้ผูค้นได้อ่าน	กลับท�าให้

หนังสือของเขาขายดี	 ดังขนาดที่ว่ามีผู้จัดละครหลายเจ้าโทรติดต่อ																					

เข้ามาเพื่อขอไปท�าเป็นละครโทรทัศน์หลังข่าว	

	 “สวัสดีค่ะคุณวิน”	พิธีกรสาวเอ่ยทักทาย

	 “สวัสดีครับ”

	 “เอาเป็นว่า...เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา	 ดิฉันขอเริ่มค�าถาม

เลยก็แล้วกันนะคะ	 เพราะเวลาที่เหลือ	 คุณจะได้พาดิฉันไปเที่ยวงาน

หนังสือกันต่อสองต่อสอง	 คิกๆ”	พิธีกรสาวหน้าตาน่ารักกล่าวติดตลก	

ก่อนจะเริ่มบทสัมภาษณ์ที่ไม่ค่อยตรงตามสคริปต์สักเท่าไหร่	 ท�าเอา

บรรดา		แฟนคลับสาวๆ	หลายคนแอบค้อนขวับเข้าให้ที่ยายพิธีกรหน้า

หวาน	มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักเขียนในดวงใจ	แถมยังแสดง

ท่าทางกระดี๊กระด๊าอย่างออกหน้าออกตาอีกต่างหาก	

	 “แต่หลังจากนี้ผมจะต้องไปพบผู้ใหญ่	 คงจะพาใครไปเที่ยว			

ด้วยไม่ได้น่ะสคิรบั”	ค�าตอบด้วยน�า้เสยีงเรยีบๆ	ของมนสัวนิท�าเอาพธิกีร

สาวถงึกบัอ้ึงไปชัว่ขณะ	หากตรงกนัข้ามกบับรรดาผูฟั้ง	ทีก่�าลงัส่งเสยีง

กรี๊ดด้วยความชอบอกชอบใจขึ้นมาอีกครั้ง

	 “งัน้ก็ไม่เป็นไรค่ะ	วนัหลงัค่อยพาดฉินัไปเทีย่วก็ได้...อ้าว!	น้อง

ที่อยู่หน้าเวทีสองคนนั้นน่ะค่ะ	 ถอยห่างออกไปอีกนิดก็ได้	 พี่เขาจะได้

มีพื้นที่หายใจ”	 เธอรีบชี้นิ้วไปยังแฟนคลับสาวสองคนหน้าเวทีแก้เก้อ	

ท�าเอาทั้งคู่ตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นๆ	ภายในบริเวณนั้น

	 “ครบั”	มนสัวนิตอบไปตามมารยาท	พร้อมกบัมองไปยงัหญงิสาว																																																																											
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สองคนที่ก�าลังท�าหน้าตกใจและยิ้มหวานมาให้เขา

	 “เรามาเข้าเรือ่งกนัเลยดกีว่าค่ะ	เอ่อ...คณุวนิคะ	อย่างทีเ่ราทกุคน																																																																																						

ทราบกันดว่ีานยิายเรือ่งนีถ้กูเขยีนมาจากเรือ่งจรงิ	อะไรคอืแรงจงูใจหลกั	

ท่ีท�าให้คณุน�าเรือ่งราวความรกัที่ไม่สมหวงัของตวัเองมาเขยีนเป็นนยิาย

ให้คนอืน่ได้อ่านกนัคะ	?	เพราะดฉินัว่าแรงบนัดาลใจคงไม่ได้มาจากการ																																																																							

ถกูนางเอกในเรือ่งหกัอกแน่ๆ	ในเมือ่หน้าตาของคณุวนิออกจะหล่อเลศิ

เสียปานนี้”	 พิธีกรจีบปากจีบคอพูดไม่หยุด	 ซ�้าร้ายยังไม่ได้มีความรู	้									

อะไรเกี่ยวกับงานเขียนของแขกรับเชิญเลยแม้แต่น้อย	 แม้หลายคนจะ

หัวเราะตาม	 แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยที่รู้สึกหมั่นไส้ยายพิธีกรช่างพูด	

นี่เสียเหลือเกิน

	 “เพราะผมรักเธอคนนั้นมาก	 เกินกว่าจะปล่อยให้ความรักของ

เราเป็นแค่เร่ืองที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับ	 แม้เธอจะเสียชีวิตไปด้วย			

โรคร้ายที่ไม่มทีางรกัษาให้หายขาด	แต่ผมกอ็ยากจะให้ความรักของเรา

ทั้งคู่ยังอยู่ในใจของทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวของพวกเราตลอดไป”

	 “แหม...โรแมนติกสุดๆ	 ไปเลยนะคะ	 แล้วเนื้อหาทั้งหมดใน

หนงัสอืเนีย่เป็นเรือ่งจรงิหมดเลย	หรอืว่ามเีพิม่เตมิเสริมแต่งเข้าไปเพ่ือ

ความสนุกด้วยคะ	?”

	 “ทุกตัวหนังสือที่ถูกเขียนลงไปเคยเกิดขึ้นจริงทั้งหมดครับ”

	 “โอ้โห!	 อย่างนี้ผู้ชายดีๆ	 แบบพระเอกนิยายก็มีอยู่จริงสิคะ													

เนี่ย	 แหม...ดิฉันก็ตามหาอยู่ซะนาน	 ว่าแต่น้องคนใส่แว่นที่อยู่หน้า

เวทีได้อ่านนิยายของพี่เขารึยังคะ	?	 อ๋อ...เพิ่งซื้อเมื่อกี้	?	 สรุปว่ามา												

ร่วมงานเพราะพี่เขาหล่อสินะคะเนี่ย...ไม่เป็นไร	 พี่เองก็คิดเหมือน

น้องนั่นแหละ	อิๆ	งั้นถามต่อเลยดีกว่าค่ะ	จะได้ไม่เสียเวลา	คุณวินรู้สึก

อย่างไรคะที่หนังสือเล่มแรกได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากขนาดนี้”

	 “ผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอยู่แล้ว	 ถ้าหากเลือกได้

ผมก็อยากให้เธอคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เคียงข้างผมมากกว่า	แต่ในเมื่อมัน
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เป็นไปไม่ได้	 ผมก็แค่หวังว่าเรื่องราวความรักของเราจะไม่ถูกลืมเลือน

ไป	เหมือนที่เธอยังคงอยู่ในใจของผมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับ”

	 “อื้อหือ!	สวีทซะไม่มี	แล้วคุณวินไม่เคยคิดบ้างเหรอคะ	ว่าเธอ

คนนั้นอยากให้คุณก้าวต่อไปและมีความสุขกับใครสักคนที่เป็นคนดี

จริงๆ	แล้วดิฉันยินดีช่วยเหลือนะคะ	ถ้าคุณวินไม่ว่าอะไร”	พิธีกรยังคง

พูดและหัวเราะคิกคักต่อไป	ทั้งที่ไม่เห็นมีอะไรน่าข�าเลยสักนิด

	 “น้องพิธีกรชื่ออะไรนะครับ	?”

	 “ชื่อปูค่ะ	ว่าแต่คุณวินถามชื่อของดิฉันท�าไมกันคะ	?”	เธอตอบ

ด้วยความยินดีแต่ก็สงสัยไม่น้อย	 เพราะไม่คิดว่าจู่ๆ	 จะถูกเขาถามชื่อ

ออกมาต่อหน้าสาธารณะชน

	 “น้องปูครับ	ถ้าพี่ลืมเขาคนนั้นได้ง่ายๆ	พี่ก็คงไม่ต้องมาเขียน

นิยายเพ่ือเป็นอนุสรณ์ความรักของพี่หรอกนะครับ”	 มนัสวินตอบกลับ

ไป	ถงึแม้เขาจะไม่ได้โกรธทีเ่ธอพดูนอกสครปิต์ไปเสยีเกอืบทกุเร่ือง	แต่

ก็พยายามจะอธิบายให้ได้เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริง

	 “ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนใหม่จะดีกว่า	สวยกว่าน่ะเหรอคะ	?”	

	 “แต่เท่าที่ผ่านๆ	 มา	 ผมก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนดีกว่าและ				

สวยกว่าน�้าทิพย์คนรักของผมเลยนะครับ”	 ค�าตอบของมนัสวินท�าเอา

บรรดาแฟนคลบัปรบมอืกราวกนัเป็นแถว	เพราะทกุคนประทบัใจในความ

รักที่เขามีต่อน�้าทิพย์นางเอกนิยายในเรื่องอย่างสุดซึ้ง	 ท�าเอาคนถาม																																																																																				

ถึงกับหน้าเจื่อนไปถนัดตา	 แต่ก็ยังไม่วายยิงค�าถามส่วนตัวแบบหลุด

จากสคริปต์ที่เตรียมเอาไว้ไปอย่างสุดกู่เลยทีเดียว...

	 จากนั้นงานหนังสือก็ยังคงด�าเนินต่อไป	 โดยมีนักเขียนคน

อื่นๆ	สลับขึ้นมาบนเวทีเพื่อโปรโมทหนังสือของตน	กระทั่งเวลาผ่านไป																																																																	

จนเกือบถึงเวลาห้างปิด	 น้องปูพิธีกรสาวท่ีรอเคลียร์งานจนแล้วเสร็จก็					

ร�่าลาทีมงานทุกคนเพื่อขอตัวขับรถกลับบ้านไปพักผ่อน
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	 “กลับบ้านดีๆ	ล่ะน้องปู	ไปแซวคุณมนัสวินเขามากๆ	ระวังจะ

โดนดีนะ	 พี่เขายิ่งมีคนชอบเยอะอยู่ด้วย”	 ออร์แกไนเซอร์ผู้รับผิดชอบ				

งานนี้กล่าวอย่างติดตลก	 หากคนฟังได้แต่ยิ้มหวานและตอบกลับมา									

อย่างอารมณ์ดี

	 “ถ้าเป็นคน	หนูไม่กลัวหรอกค่ะ	แต่ที่กลัวน่ะ	หนูกลัวอดีตแฟน

พ่ีเขามากกว่า	แต่ถงึมาจรงิๆ	หนกู็ไม่ว่าหรอกนะ	ดเีสยีอกี	จะได้ขอเซ้ง

สัมปทานต่อซะเลย”	ปูไม่ได้พูดเล่นแต่คิดเช่นนั้นจริงๆ	เพราะหลังจาก

สัมภาษณ์มนัสวินเสร็จ	เธอก็แอบไปขอเบอร์นักเขียนหนุ่มจากทีมงาน	

โชคดทีีที่มงานคนนัน้ดแูล้วค่อนข้างจะหวัง	ูเธอเลยอาศยัความสามารถ

ส่วนตัวเล็กๆ	 น้อยๆ	 จนได้เบอร์โทรศัพท์มือถือของชายหนุ่มมาไว	้																																																																																	

ในครอบครอง	และต้ังใจว่าพอกลบัถงึบ้านกจ็ะรบีโทรหาเขาเลยในคนืนี้

	 “จ้าๆ	สมพรปากเถอะแม่คณุ	โชคดจ้ีะ”	ชายร่างหนาแต่ว่าหวัใจ

เป็นหญงิ	รบีโบกไม้โบกมอืร�า่ลาอกีฝ่าย	ก่อนจะขอตวัแยกออกไปจดัการ

เรื่องอื่นๆ	และตรวจดูความเรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน

	 พอแยกย้ายจากทุกคนแล้ว	 ปูก็เดินตรงไปยังลิฟต์โดยสารที่

เชื่อมต่อกับลานจอดรถของห้าง	 แม้จะเป็นเวลาราวๆ	 สี่ทุ่มกว่าเกือบ					

ห้าทุ่ม	 แต่ก็ยังพอจะมีคนให้เห็นอยู่บ้าง	 ทั้งพนักงานรักษาความ-

ปลอดภัย	 แม่บ้านและลูกค้าที่มาดูภาพยนตร์รอบดึก	 หญิงสาวกดปุ่ม

เพ่ือเรียกลิฟต์ที่จะขึ้นไปชั้นบน	 ขณะที่ยืนรอก็มีคนเดินมายืนแถวนั้น

อีกสองสามคน	ท�าให้เธอรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น	 เมื่อไม่ต้องโดยสารไปโดย

ล�าพัง	

	 เมื่อลิฟต์มาถึง	ปูก็รีบเดินเข้าไปข้างในพร้อมกับผู้หญิงผมยาว

อีกคนหนึ่ง	และกดปุ่มเปิดประตูค้างไว้เพื่อรอให้คนอื่นๆ	ได้เข้ามาด้วย	

ทว่าพวกเขากลับยังคงยืนอยู่กับที่	ไม่ได้เดินเข้ามา

	 “เอ่อ...พวกพี่ไม่ไปด้วยกันเหรอคะ	?”	ปูเอ่ยถาม

	 “พวกผมรอลิฟต์ลงไปชั้นล่างน่ะครับ”
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	 “อ๋อ...ค่ะ”	 หญิงสาวกล่าวอย่างเข้าใจแล้วกดปุ่มเพื่อปิดประต	ู

พร้อมกับความคิดในใจว่า	อย่างน้อยๆ	ก็ยังมีเพื่อนร่วมโดยสารอีกคน	

จากนัน้เธอจงึหันไปถามคนในลฟิต์มาด้วยกนัเพือ่จะกดหมายเลขชัน้ให้	

“ไปชั้นไหนคะ	?”

	 “........”

	 หญิงสาวคนนั้นได้แต่ยืนนิ่งเงียบ	 ก้มหน้าก้มตา	 ผมยาวสีด�า

สนิทปกคลุมจนมองแทบไม่เห็นรายละเอียดของใบหน้า	 มีเพียงปาก				

สีแดงสดบนช่วงคางขาวซีดเท่านั้นท่ีพอจะมองเห็นได้	 ปูรู้สึกแปลกๆ	

แต่ก็ไม่ได้ท�าอะไรนอกจากหันหน้ากลับไปทางประตูลิฟต์และรอให้ถึง

ชั้นห้าที่ตนจอดรถเอาไว้	 ขณะนั้นเอง	 จู่ๆ	 ขนแขนก็ลุกซู่ขึ้นมาอย่าง

ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย

	 ปูเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ	 ดังมาจากตรงที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู	่

เสียงงึมง�าคล้ายกับใครสักคนก�าลังท่องหรือบ่นอะไรบางอย่าง	 แต่ไม่

สามารถฟังออกได้	 ราวกับไม่ใช่ภาษาของมนุษย์	 มันท�าให้หญิงสาว

รู้สึกว่าบรรยากาศภายในลิฟต์ชักจะน่าอึดอัดขึ้นทุกที	

	 ลิฟต์ยังคงเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ	 จนถึงชั้นสาม	 ซึ่งทุกวินาที							

ที่ลิฟต์เคลื่อนที่ให้ความรู้สึกยาวนานราวกับผ่านไปเป็นวัน	 ปูได้แต่

ภาวนาอยากให้มันไปถึงชั้นของเธอโดยเร็วที่สุด	 หญิงสาวเริ่มรู ้สึก					

เสียวสันหลังขึ้นมาด้วยความกลัว	 เหงื่อไหลจนมือชุ่มทั้งที่ไม่ได้รู้สึก	

ร้อนเลยสักนิด	

	 ทันใดนั้นเอง...เสียงลมหายใจฟืดฟาดลากยาวสลับสั้นไม่เป็น

จังหวะก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลัง	 เสียงนั้นเริ่มเข้าใกล้ตัวเธอมากขึ้น

เร่ือยๆ	จนรูส้กึว่ามนัก�าลงัเป่ารดอยูบ่รเิวณต้นคอ	โดยทีเ่ธอเองก็ไม่กล้า

แม้แต่จะหันกลับไปมอง

	 ครั้นพอลิฟต์ผ่านชั้นที่สี่	 ปูก็ชักอดรนทนไม่ไหว	 รวบรวม						

ความกล้า	 ก่อนจะตัดสินใจค่อยๆ	 เหลือบมองไปทางด้านหลังของ					
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ตนเอง	

	 วินาทีนั้น...หัวใจของเธอก็แทบจะหยุดเต้นลงในทันทีที่สายตา

ประสานเข้ากับแววตาสีแดงฉานในระยะประชิด	 ชนิดที่ใบหน้าห่าง			

ออกไปแค่ไม่ถึงคืบ

	 “กรี๊ดดดดดดดดดดด!!!”	

	 ร่างบางทรดุลงไปนัง่กบัพืน้ด้วยความตกใจสดุขดี	และพยายาม

ถอยหนีจนหลังติดกับประตูลิฟต์

	 โชคดีที่เหมือนสวรรค์จะเข้าข้าง	เมื่อจู่ๆ	ประตูลิฟต์ก็เปิดออก

ตรงชั้นห้า	 หญิงสาวเลยรีบตะเกียกตะกายคลานหนีออกมาจากลิฟต	์	

ด้วยความรวดเร็ว	 พร้อมกับหันกลับไปมองก่อนที่ประตูลิฟต์ก�าลังจะ

ปิดสนิทลง	

	 หญิงสาวพบว่า...ภายในลิฟต์ตัวนั้นมีแต่ความว่างเปล่า

	 หัวใจของปูแทบจะดับวูบไปพร้อมกับแสงไฟภายในลิฟต์	 ที่

ค่อยๆ	หายไปในทันทีที่ประตูนั้นปิดสนิทลง

	 ลานจอดรถชั้นห้ามืดเสียจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเบื้องหน้า	

บรรยากาศโดยรอบนัน้เงยีบเชยีบ	วงัเวงและปราศจากผูค้น	มนัยิง่ท�าให้

เธอรู้สึกเหมือนหนีเสือปะจระเข้	

	 ไม่นานนัก	 ตาของเธอก็เริ่มจะชินกับความมืดและมองเห็น				

สิ่งต่างๆ	รอบตัวได้มากขึ้น	ทันใดนั้นเอง	สายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้า

กบัอะไรบางอย่างทีด่เูหมอืนเงาด�าตะคุม่ๆ	เคลือ่นไหวไปมา	ก่อนจะมา

หยุดอยู่ตรงหน้าเธอ...

	 หญิงสาวตาเบิกโพลงด้วยความตกใจสุดชีวิต	 เพราะไม่คิดว่า	

จะต้องมาเจออะไรแบบนี้	 ร่างที่มาปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือ									

ผู้หญิงคนเดียวกับในลิฟต์ไม่ผิด	 และในวินาทีนั้นเอง	 ค�าพูดของพี	่																																																																							

ออร์แกไนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณแฟนเก่าของมนัสวินก็ผุดขึ้นใน

หัว...
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	 ร่างในเงามดืยกมอืขาวซดีขึน้มาชีห้น้าของพธิกีรสาว	พร้อมทัง้

ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ	และส่งเสียงสบถด่าดังลั่นไปทั่วลานจอดรถที่

ปราศจากผู้คน

	 “มึงอยากได้เขานักใช่ไหม!”	

	 “พะ...พี่คะ	 หนูขอโทษ...หนู...หนูปากไม่ดีเอง	 ฮือๆๆ”	 ปู								

ตัวสั่นงันงก	 รีบนั่งคุกเข่าพนมมือและละล�่าละลักพูดขอขมา	 นึกถึง									

ค�าพูดปากดีของตัวเองที่พาความซวยมาเยือนจนได้

	 “มึงอยากได้เขานักใช่ไหม!”	

	 “มะ...ไม่อยากได้แล้วค่ะ!	 ปล่อยหนูไปเถอะ	 อย่ามายุ่งกับ

หนูเลย	 หนูกลัวแล้ว!”	 ปูเริ่มร้องไห้คร�่าครวญด้วยความกลัวสุดชีวิต															

ในขณะท่ีในใจได้แต่สวดมนต์อย่างผิดๆ	 ถูกๆ	 พร้อมทั้งพยายามจะ		

ถอยหนีไปข้างหลัง	

	 หญิงสาวพยายามรีบควานหากุญแจรถเพ่ือจะกดสัญญาณ						

กันขโมยให้ดัง	 โดยหวังว่าจะมีใครสักคน	 ได้ยินเสียงและมาช่วย	 ทว่า

รองเท้าส้นสูงที่เคยใส่เดินอย่างคล่องแคล่วกลับกลายเป็นตัวถ่วง

ให้เคลื่อนไหวได้ช้าลง	 จนสุดท้ายเธอก็สะดุดขาตัวเองล้มลงหน้า

คะม�า	 ท�าให้กระเป๋าถือแบรนด์เนมตกลงไปบนพ้ืนจนข้าวของข้างใน

กระจัดกระจายออกมา

	 พิธีกรสาวรีบก้มลงและพยายามคล�าหาของในความมืด	 แต่

แล้วมือของเธอก็สัมผัสเข้ากับอะไรบางอย่าง	และพบว่ามันคือรองเท้า					

ส้นสูงของใครบางคน	 ใบหน้าต่ืนตระหนกจึงค่อยๆ	 แหงนมองขึ้นไป

อย่างหวาดกลัว	 ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมืดจนมองแทบไม่เห็น	 แต่เธอก็พอ

จะมองออกว่าร่างนั้นยืนตัวตรง	และก�าลังก้มหน้าจ้องมองมาที่เธอ

	 “กรี๊ดดดดดดด	 ปะ...ไปให้พ้นนะ	 ฉันกลัวแล้ว!”	 ปูกรีดร้อง

ราวกับคนบ้าและลุกขึ้นวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต	หญิงสาวพยายามตั้งสติ

อีกครั้งเพื่อมองหาทางรอด	และเหมือนโชคจะเข้าข้าง	เมื่อสายตาของ
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เธอเหลือบไปเห็นทางหนีไฟทางด้านข้างลานจอดรถที่อยู่ห่างออกไป																									

ไม่ไกลนัก	 ในใจคิดว่าคงต้องทิ้งรถไว้ก่อน	 แล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเอา

ก็ได้	 แต่ก่อนที่ปูจะได้ขยับตัวออกจากตรงนั้น	 ร่างลึกลับก็ตามมาจาก

เงามืดอย่างรวดเร็ว	 หญิงสาวสะดุ้งสุดตัว	 แล้วผงะถอยหลังไปด้วย																																																																

ความตกใจ	 เป็นผลให้เธอสะดุดเข้ากับแท่งปูนซีเมนต์ที่ใช้ห้ามล้อรถ	

จนเสียหลักล้มข้ามขอบราวกั้นและร่วงหล่นลงจากลานจอดรถชั้นห้า

ในทันที!

	 เสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวลากยาวลงมาพร้อมกับร่างที่

ลอยละลิ่ว	จนกระทั่งหลังของเธอกระแทกเข้ากับรั้วก�าแพงของห้างที่มี

เหลก็แหลมอยู่ตรงด้านบน	ท�าให้กระดูกสนัหลังหกัพบัลง	อวยัวะภายใน

หลายชิ้นเสียบคาอยู่บนปลายยอดเหล็กแหลม	 พร้อมกับเลือดสีแดง

สดที่ไหลย้อยลงมาจากศพจนเลอะเปรอะเปื้อนเต็มพื้น	ดูน่าสยดสยอง					

ยิ่งนัก	

	 สิ่งสุดท้ายที่ปูเห็นในระหว่างที่ก�าลังตกลงมาก็คือ...ภาพของ

หญงิสาวผมยาวสดี�ายนืมองเธอจากชัน้ห้า	พร้อมกบัเสยีงหวัเราะอย่าง

บ้าคลั่ง	ก่อนที่สติของเธอจะเลือนหายไปตลอดกาล...


