
“คนเราเลือกท่ีตายไม่ได้ 
เลือกวันเวลาตายไม่ได้ 
ถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะ

กลับไปตายท่ีบ้านกันท้ังนั้น”
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 หากให้เลือกระหว่างกินอาหารดีๆ กับดูหนังดีๆ สักเรื่อง...  
 โจ้ เลือกอย่างหลัง
 คนเราทุกคนกมี็ความฝันด้วยกนัท้ังนัน้แหละ จะต่างกนักแ็ค่ว่า                                                                        
ความฝันของแต่ละคนนั้นเป็นจริงได้แค่ไหน ส�าหรับโจ้แล้ว ความฝัน                                                                                                                   
ของเขาดเูป็นเรือ่งท่ีไกลเกนิเอือ้ม เป็นความฝันท่ีไม่กล้าแม้แต่จะบอกเล่า                                                                                                 
ให้คนใกล้ชิดฟัง แม้แต่ยามที่บอกกับตัวเอง เขายังอยากใช้มือตบหน้า
แล้วบอกตัวเองว่า...มึงอย่าเพ้อ!
 เขาอยากเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์...อาจไม่ใช่ความฝันท่ีแปลก
ประหลาด เพราะสมัยนี้เด็กๆ ที่เรียนจบใหม่หลายคนก็วนเวียนอยู่กับ
ความใฝ่ฝันท่ีอยากจะท�างานในวงการบันเทิง เป็นนกัแสดง เป็นนายแบบ                                                                                      
เป็นคนเขียนบท เป็นผู้ก�ากับ มันกลายเป็นแฟช่ันท่ีว่าใครได้ท�างาน                    
ในวงการคอืคนเก่ง มคีวามเท่ ท้ังท่ีความจรงิมันกเ็ป็นสายงานอาชีพหนึง่                                                                              

MIDNIGHT MOVIE 
รอบดึกระทึกใจ
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เท่านั้น แต่เพราะความมีช่ือเสียงและเงินทองท่ีดูเหมือนจะได้มาง่าย                    
ท�าให้โจ้เกิดมาในยุคที่ใครต่อใครก็อยากเป็นดารา 
 ซึ่งโจ้ไม่ได้มีเหตุผลเหมือนคนพวกนั้น...
 เขาเป็นคนเงียบๆ ถูกเลี้ยงมาในกรอบท่ีค่อนข้างเข้มงวด                                    
ถูกบังคับให้เรียนในสิ่งท่ีไม่ชอบ แต่เขาก็ไม่คิดจะพังกรอบนั้นออกมา
แบบคนอื่นๆ เขายินดีท่ีจะอยู่ในกรอบนั้นเพราะไม่ต้องการให้ท่ีบ้าน                                                                                                   
วุน่วาย เดนิตามทางท่ีมคีนขีดไว้ให้กส็บายด ีแม้บางทีใจจรงิอยากจะเลีย้ว                                                                                                   
ไปอีกทางกต็าม แต่ถงึจะเป็นอย่างท่ีใจคดิไม่ได้ อิสระเลก็ๆ ท่ีสบืทอดมา
จากรุน่พ่อเรือ่งการดหูนงักซึ็มซับเข้ามาในตวัของเขาตัง้แต่เดก็ โจ้มักได้                                                                                                                                           
ดหูนงัดีๆ  จากวิดโีอท่ีพ่อเช่ามา แทนท่ีจะได้ออกไปวิง่เล่นกบัเพือ่นข้างบ้าน                                                                                                                 
แต่เขาไม่เสียใจหรอก เพราะสิ่งนั้นปลูกฝังให้เขาเป็นคนรักการดูหนัง
เป็นชวิีตจติใจ อาทิตย์หนึง่ต้องไปดหูนงัในโรงภาพยนตร์สองถงึสามครัง้ 
ยอมอดข้าว อดเท่ียว อดค่าของเล่นเพือ่เกบ็ไว้ดหูนงั ทุกครัง้ท่ีได้เอนหลงั                                                                                             
พิงเบาะนุม่ๆ แล้วทอดสายตามองตรงไปยังหน้าจอภาพยนตร์ ลมเย็นๆ 
ท่ีมาปะทะสัมผัสใบหน้า มันคือช่วงเวลาพักผ่อนท่ีเขาโปรดปรานท่ีสุด 
ดังนั้นโรงภาพยนตร์จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขา
 โจ้ชอบดูหนังรอบดึก...
 มีเหตผุลหลายประการท่ีเขาชอบหนงัรอบดกึ อย่างเช่น ไม่ต้อง
ร�าคาญเดก็ท่ีพ่อแม่พาเข้ามาดหูนงัแล้วเอ่ยถามตลอดท้ังเรือ่งจนท�าให้
อารมณ์สุนทรีแห่งการดูภาพยนตร์หมดลง ไม่ต้องนั่งข้างใครให้อึดอัด 
เอนหลงัได้จนสดุไม่ตอ้งถกูเข่าใครกระทุ้ง แถมบรรยากาศยังสงบเงยีบ                                                                                                                                
ไม่มีกลุม่เดก็ผูห้ญิงส่งเสยีงหัวเราะคกิคกัท้ังๆ ท่ีหนงัก�าลงัซีเรยีส บ่อยครัง้                                                                                                               
ที่ทั้งโรงภาพยนตร์มีคนอยู่แค่สองคน คือ เขา กับ พนักงานตรวจตั๋ว!
 แม้ช่วงนี้งานท่ีบริษัทจะยุ่งเสียจนหัวหมุน แต่โจ้ไม่ยอมท่ีจะ
พลาดหนงัเรือ่งใหม่ท่ีเข้าวนันีเ้ป็นวนัแรก เขาอุตส่าห์อดใจไม่เปิดเฟซบุ๊ก                                                                                         
ตลอดท้ังวันเพื่อหลบสปอยล์ของพวกท่ีดูรอบเช้า เพราะมันจะอดใจ
เข้าไปอ่านไม่ได้ และถ้าเผลอเข้าไปอ่านแล้ว อรรถรสในการดูหนังจะ
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ลดลงครึ่งหนึ่งทันที แน่นอนว่าเขาเลือกที่จะดูหนังเรื่อง LOST LAND 
รอบดึกสุด หลังจากเลิกงานก็รีบกลับคอนโด อาบน�้าแต่งตัวแล้วนั่ง
มอเตอร์ไซค์วินหน้าปากซอยตรงมายังโรงภาพยนตร์ท่ีคุ้นเคย ยังพอ
มีเวลาเหลือให้หาข้าวหาปลากินก่อน แม้รู้ว่าสุดท้ายจะตกเป็นเหยื่อ                     
การตลาดของกระป๋องป๊อปคอร์นรปูหนงัท่ีเข้าใหม่ช่วงนัน้กต็าม ซ่ึงดทู่า                                                                               
วันนี้เขาจะต้องเสียเงินให้มันอีกแน่ เพราะกระป๋องป๊อปคอร์นของหนัง
เรื่อง LOST LAND ท�าเป็นรูปกระป๋องท่ีมีผีซอมบ้ีเกาะอยู่ สวยจนน่า                                                                                   
เอาไปเก็บรวมกับกระป๋องอื่นๆ ในตู้ท่ีคอนโดเสียจริง เขาเสียเงินให้
ค่าของพรีเมียมและกระป๋องป๊อปคอร์นไปเท่าไหร่ไม่กล้าจะนับ เชื่อว่า
หลายๆ คนก็เป็น
 เมือ่ได้เวลาท่ีหนงัใกล้ฉายแล้ว โจ้จงึข้ึนบันไดเลือ่นแล้วเดนิตรง
ไปยังช้ันขายตั๋ว มันเงียบ...เงียบเสียจนคิดว่าโรงหนังร้างไปเสียแล้ว                                                                     
หากแต่ยังเห็นพนักงานสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงเคาน์เตอร์                     
ที่เวิ้งว้างทั้งที่หนังเพิ่งเข้าวันแรก สงสัยคนคงจะมาดูรอบกลางวันหรือ
รอบหัวค�่ากันหมดแล้ว ดีเสียอีกท่ีรอบดึกไม่ค่อยมีคน เขาชอบดูหนัง                                                                                                                             
เงยีบๆ โจ้ไม่เดนิตรงไปท่ีเคาน์เตอร์พนกังาน หากแต่ตรงไปยังตูข้ายตัว๋หนงั                                                                                             
อัตโนมัติ ล้วงกระเป๋าสตางค์หยิบบัตรสมาชิกท่ีเติมเงินไว้แล้วออกมา                                                                          
สอดเข้าไปในตู้ เลือกหนังเรื่อง LOST LAND รอบ Soundtrack                    
เขาไม่ชอบดพูากย์ไทยสกัเท่าไหร่ เหมอืนว่าอารมณ์บางอย่างมันพากย์
ได้ไม่สุดเท่าเสียงจริงของนักแสดง 
 โรง 16 ช้ัน 4 ท่ีนั่ง B13 คือท่ีนั่งประจ�า ภายในโรงหนัง                         
ไม่ปรากฏว่ามผีูช้มคนอืน่อยู่ด้วย ส�าหรบัโจ้แล้วเป็นเร่ืองท่ีปกตจิงึไม่ได้
วติกกงัวลแต่อย่างใด เขาเช่ือว่าบางคนถ้าต้องดหูนงัรอบดกึอยูค่นเดยีว
ท้ังโรงอาจจะเปลีย่นใจก็ได้ แต่ชายหนุม่กดตกลง รอเพยีงอดึใจเครือ่งก็                                                                                       
ปรินท์ตั๋วออกมาพร้อมกับคืนบัตรสมาชิก ท่ีหน้าจอแสดงจ�านวนเงิน                    
ท่ีเหลอืภายในบัตรซ่ึงยังมอียู่หลายร้อย ดูได้อีกหลายเรือ่งค่อยเตมิใหม่
 โจ้เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปยังช้ัน 3 ยังพอเห็นหนุ่มสาวนั่งรอ   
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เข้าโรงหนังอยู่ภายนอกบ้างประปราย สแน็กบาร์ท่ีชั้น 3 เหมือนจะ                
เริม่เกบ็ท�าความสะอาดแล้ว ชายหนุม่ไม่รอช้า รบีวิง่ข้ึนบันไดเลือ่นไปท่ี                                                                               
ช้ัน 4 หวงัว่าสแนก็บาร์ช้ัน 4 จะยังขายอยู่ แล้วกเ็ป็นจรงิดงันัน้ ชายหนุม่                                                                                       
ในชุดพนกังานโรงภาพยนตร์ก�าลงัเริม่จะกวาดป๊อปคอร์นในตูอ้อกใส่ถงุ
พลาสตกิใบใหญ่ ยังเป็นข้อสงสยัว่าหลงัจากนัน้เอาไปไหนต่อ...ท้ิงหรอื
แบ่งกันกิน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเขา เรื่องของเขาคือกระป๋อง LOST 
LAND ยังไงวันนี้ก็ต้องมีกลับไปใส่ตู้ที่คอนโดให้ได้!
 “เกบ็หรอืยังครบั ?” โจ้กระหืดกระหอบถาม อีกฝ่ายเงยหน้าขึน้
จากตู้ป๊อปคอร์นแล้วยิ้ม
 “ก�าลังจะเก็บแล้วครบั จะรับอะไรหรอืเปลา่ครับ ?” อกีฝ่ายเอ่ย
ถาม 
 โจ้กวาดตามองหาป้ายโฆษณาท่ีปกตจิะมวีางไว้แถวเคาน์เตอร์
ว่าช่วงนีมี้โปรโมชันชุดไหนบ้าง แต่น่าแปลกท่ีวนันีม้นัไม่มี หรอืพนกังาน                                                                                    
เห็นว่าไม่ค่อยมีคนแล้วจึงเก็บลงไปข้างล่าง มีปากก็ถามสิ!
 “ชุด LOST LAND หมดหรือยังครับ ?”
 “LOST LAND ? เอ...ผมไม่เห็นทางโรงหนังแจ้งว่ามีชุดนี้                    
นะครบั เป็นของอีกเครอืหรอืเปล่าครบั ?” พนกังานหนุม่หล่อย่นคิว้เข้ม                                                                                
โจ้รีบปฏิเสธทันที
 “ของท่ีนี่แหละครับ ผมดูหนังเครือนี้เครือเดียว เม่ือกี้ผ่านมา                                                                      
ทางด้านล่างยังเห็นเลย” เขายืนยัน รู ้สึกโกรธตัวเองท่ีไม่แวะซ้ือ                        
ชุดป๊อปคอร์นตั้งแต่ชั้นล่าง พนักงานยังท�าหน้าฉงน
 “ขอโทษด้วยครบัพี ่ผมกห็ลงๆ ลมืๆ นีก่ถ็กูสัง่ให้เกบ็สแนก็บาร์
คนเดยีว เอาอย่างนี ้เดีย๋วผมวิง่ลงไปดชูดุท่ีพีจ่ะเอาข้างล่างให้ พีร่อผม                                                                
ก่อนนะครับ” พนักงานท�าท่าจะว่ิงลงไปข้างล่าง ด้วยความเกรงใจ                    
อย่างเหลือก�าลังโจ้จึงร้องห้าม
 “น้องๆ ไม่ต้องหรอก เอาไว้พรุ่งนี้พี่ค่อยแวะมาซื้อก็ได้ ยังไง                         
กต้็องผ่านอยู่แล้ว น้องเกบ็ของไปเถอะ เดีย๋วเมเนเจอร์ว่าเอา” เขาบอก 
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อีกฝ่ายย้ิมแห้งๆ ให้กบัลกูค้า โจ้เองกคิ็ดว่าไม่มีเวลารออีกฝ่ายขนาดนัน้ 
หนงัจะฉายแล้ว เขาชอบดหูนงัตวัอย่างเพือ่วางแผนว่าเดอืนนีจ้ะต้องมา
ดูหนังเรื่องอะไรบ้าง ไม่ชอบรีบเข้าในโรงหนังตอนที่หนังฉายแล้ว
 ในขณะท่ีชายหนุม่ก�าลงัจะหันกลบันัน้ พนกังานโรงภาพยนตร์
ก็ร้องเรียกไว้เสียก่อน
 “พี่ครับ...รอผมเดี๋ยว”
 โจ้หยุดกกึ หันไปมองทางเคาน์เตอร์สแนก็บาร์ อีกฝ่ายแอบตกั
ป๊อปคอร์นใส่ถุงพลาสติกเล็กๆ ให้กับเขาพร้อมกับน�้าอัดลมแก้วเล็ก
 “พี่...ผมให้พี่ไปนั่งกินเล่นๆ”
 “เฮ้ย! ไม่เป็นไรน้อง ของซ้ือของขาย เดี๋ยวใครมาเห็นเข้า                    
น้องจะโดนนะ” โจ้ท้วง อีกฝ่ายได้ยินเช่นนั้นก็ส่ายหน้า
 “ไม่มีใครเห็นหรอกพ่ี ป๊อปคอร์นท่ีเหลือเนี่ย พนักงานก็แบ่ง    
กนักนิจนเอียนแล้วเอียนอีก ส่วนใหญ่ท้ิงท้ังนัน้ พีเ่อาไปกนิเถอะ ส่วนน�า้                                                                            
อัดลมนี่ เขาให้พนักงานกินกันวันละแก้ว วันนี้ผมไม่ได้กินเลย ผมกิน                                                                                    
น�้าอัดลมมากไม่ได้ เป็นโรคกระเพาะ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว พี่เอา                      
ไปกินเถอะ” พนักงานหนุ่มคะยั้นคะยอพลางมองซ้ายมองขวาอย่าง
หวาดระแวง กระนั้นโจ้ก็ยังปฏิเสธ
 “ไม่เป็นไรจริงๆ งั้นพี่จ่ายเงินแล้วกัน”
 “ไม่ต้องพี่ พ่ีรีบรับไปเร็วๆ เดี๋ยวเมเนเจอร์ข้ึนมาพี่...เร็วพี่!” 
เสยีงเร่งของอกีฝ่ายท�าเอาโจ้อยู่ในสภาวะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก สดุท้าย
ก็เอื้อมมือไปรับถุงป๊อปคอร์นกับแก้วน�้าอัดลมมาถือไว้ เพราะกลัว
พนักงานหนุ่มโดนเมเนเจอร์ต่อว่าหากมาเจอ
 “ถ้าอย่างนั้นขอบใจแล้วกันนะ พี่เข้าโรงก่อน หนังจะฉายแล้ว”
 “ดูหนังให้สนุกครับพี่” อีกฝ่ายก้มหัวเล็กๆ แล้วยิ้มให้กับลูกค้า
ของโรงภาพยนตร์ โจ้พยกัหน้าเป็นเชิงขอบใจ ก่อนจะเดนิตรงไปยังทาง
เข้าโรงภาพยนตร์ชั้น 4 ที่เป็นทางสลัว สองข้างทางมีโรงภาพยนตร์ที่
ปิดประตูเงียบ ไม่ยักจะได้ยินเสียงเบสท่ีดังตึงตึงยามท่ีเดินผ่าน หรือ
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บางโรงอาจจะไม่มีรอบฉายแล้วเพราะโปสเตอร์ตรงหน้าโรงภาพยนตร์                            
ก็ว่างเปล่า ไม่มีโปสเตอร์อย่างท่ีสมควรจะมี มิหน�าซ�้าแอร์ตรงทางเดิน                                                                                 
กเ็ย็นยะเยือกราวกบัห้องแช่แข็ง ครัน้เมือ่ดดูน�า้อัดลมในแก้ว ความเย็น
กย่ิ็งแผ่ซ่านไปท่ัวร่างจนโจ้ต้องรบีเดนิเข้าไปในโรงภาพยนตร์ท่ี 16 ทันที
 ภายในโรงภาพยนตร์เปิดโคมระย้าตรงฝาผนังท้ังสองข้างเป็น
แสงสีส้มนวลราวกับมีใครก�าลังเตรียมจะเข้านอน แอร์ภายในย่ิงทวี
ความหนาวเย็นย่ิงกว่าภายนอกเสยีอีก โจ้รบีนัง่ลงตรงท่ีเก้าอ้ีหมายเลข 
B13 วางแก้วน�า้อัดลมตรงท่ีวางแขน ส่วนถงุป๊อปคอร์นนัน้วางไว้บนตกั 
ใช้มือท้ังสองข้างถูกันไปมาเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นขึ้นมาบ้าง 
ทว่ามือทั้งสองข้างของเขาก็ยังเย็นเสียเหลือเกิน ถูยังไงก็ไม่มีแนวโน้ม
ว่าจะเกิดความอุ่นข้ึนมาเสียที อยากจะลุกไปบอกพนักงานว่าให้ช่วย
ปรับอุณหภูมิหน่อย คนมาดูหนังนะ ไม่ได้มาอยู่ในห้องเก็บศพ!
 สิ่งเดียวท่ีท�าได้คือท�าใจ เขาผ่อนลมหายใจยาวๆ พยายาม
นกึถงึวันท่ีกรงุเทพฯ อุณหภมิูทะล ุ42 องศา นกึถงึยามท่ีข้ึนรถเมล์ตอน
บ่ายสามโมงเย็นแล้วรถติดนรกแตกในวันท่ีร้อนจนตับแทบสุก นึกถึง                        
ตอนท่ีกนิบะหม่ีส�าเรจ็รปูตอนหิวจดัๆ แล้วน�า้ซุปลวกปาก...เออ อุ่นขึน้มา                                                                                                  
หน่อยนึง จินตนาการส�าคัญจริงๆ หึหึ
 ชายหนุ่มล้วงป๊อปคอร์นข้ึนมากิน รู ้สึกว่าป๊อปคอร์นวันนี้                   
เหม็นไหม้พิกล หรือที่พนักงานตักมาให้จะเป็นตรงส่วนที่มันไหม้ แต่
ของฟรจีะเรือ่งมากอะไรนกัหนาเล่า เขาอุตส่าห์มีน�า้ใจให้ ยังจกุจิกข้ีบ่น
ว่าอร่อยไม่อร่อยอีก แม้จะรู้สึกว่าเหม็นไหม้แต่มือก็ยังล้วงมันเข้าปาก
อย่างไม่ขาดสาย เสียงเพลงท่ีเปิดผ่านล�าโพงในโรงภาพยนตร์ดังคลอ
เบาๆ ฟังไปฟังมาคล้ายเสียงโหยหวนของผีร้าย ทั้งที่ความจริงมันคือ
เพลงโอเปร่าท่ีเปิดให้เข้ากับบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ท่ีตกแต่ง
ราวกับก�าลังนั่งดูละครบรอดเวย์อยู่ที่นิวยอร์กอย่างไรอย่างนั้น
 ภายในโรงภาพยนตร์ยังไม่มีคนอ่ืนเข้ามา โจ้แอบยิ้ม นี่เขา
คงเหมาโรงอีกแล้วกระมัง ชายหนุ่มละมือจากถุงป๊อปคอร์นแล้วล้วง
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โทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมา ก�าลังจะกดเข้าเฟซบุ๊กเพื่ออัปสเตตัส
ข�าๆ ว่าวันนี้ได้ดูหนังเหมาโรงคนเดียวอีกแล้ว แต่แล้วเสียงคุยกันของ                       
ผูร่้วมดหูนงัในโรงเดยีวกนักด็งัข้ึนมาจากทางเข้าท่ีอยู่ด้านหลงั โจ้หันมอง                                                                                             
เห็นร่างของชายหญิงคู่หนึ่งเดินโอบเอวพลางคุยกะหนุงกะหนิงกัน                            
เข้ามา โจ้คดิในใจทันทีว่า สงสยัวนันีด้หูนงัซอมบ้ีจะได้แถมหนงัสดด้วย 
ถามว่าอยากดูไหม...ก็ดีนะ
 โชคดท่ีีชายหญงิคูน่ัน้ไม่ได้นัง่อยู่ใกล้เขานกั ดเูหมอืนพวกเขา
คงต้องการเลอืกท่ีนัง่ท่ีไกลผูไ้กลคนเสยีหน่อย เอาจรงิๆ คอืหนงัรอบดกึ
แบบนี ้ไม่ต้องนัง่ไกลจนแทบตดิหน้าจอขนาดนัน้กเ็ว้ิงว้างพอแล้ว แต่ก็                                          
นั่นแหละ คงไม่ได้ตั้งใจจะมาดูหนังจริงๆ หรอก อาจแค่อยากมาหาท่ี                                                                                                    
หนงุหนงิกนัสองคน แต่โชคร้ายท่ีมเีขานัง่หัวโด่ (อยู่ไกลๆ) อกีคน ยังไม่ทัน                                                                                        
จะได้คิดอะไรต่อ เสียงเพลงโหยหวนก็ค่อยๆ เบาลงพร้อมกับแสงไฟ                    
สส้ีมนวลท่ีหรีล่งจนภายในโรงภาพยนตร์มืดสลวั หน้าจอฉายขยายจนเตม็                                                                                                
ความกว้าง ก่อนท่ีภาพหน้าจอจะปรากฏเหมอืนลกัษณะฟิล์มถกูไฟไหม้
จนขาดผึง หน้าจอดับวูบ โจ้ไม่ได้ตกใจนัก บางทีเทคนิคแบบนี้ก็เป็น
เทคนิคของการฉายโฆษณาต่างๆ หรือตอนไตเติ้ลเปิดหนังสยองขวัญ                                                                                                            
แต่สดุท้ายกไ็ม่ได้เป็นเช่นนัน้ เขาได้ยินเสยีงเหมือนมกีารเปลีย่นม้วนฟิล์ม                                                                                             
ดงัออกมาจากล�าโพง แต่นัน่แหละ ความผดิพลาดมนัเกดิข้ึนได้ ชายหนุม่                                                                                        
นัง่รออย่างใจเย็น (และหนาวเยน็) สายตามองตรงไปยังเก้าอ้ีทางด้านหน้า                                                                                   
เห็นศีรษะของชายหญิงสองคนนั้นไกลๆ ฝ่ายหญิงเอนซบเข้าท่ีไหล่                             
ของฝ่ายชาย...สวีทกันเสียจริง!
 แต่แล้วทุกอย่างกลบัเงยีบ...เงยีบเสยีจนเริม่สงสยัว่าเกดิอะไรข้ึน                                                                                                                  
ข้างบนห้องฉายหนงั โจ้หันหลงัแล้วเงยหน้าข้ึนไปมองข้างบนท่ีเป็นเพยีง                                                                                          
ช่องเล็กๆ บัดนี้มีควันสีเทาค่อยๆ ลอยตัวออกมาจากในนั้น ชายหนุ่ม
ลุกผึงขึ้นจากเก้าอี้ทันที หัวใจเต้นแรงด้วยความตกใจ ก�าลังจะอ้าปาก
เรียกให้ชายหญิงคู่นั้นรู้ตัวว่าก�าลังจะถูกย่างสดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า 
ทว่ามีเสียงของใครบางคนดังขึ้นเสียก่อน


