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 ร่างเปลือยเปล่าของหญงิสาวถูกโยนลงไปบนเตียงนอนหนานุ่ม 
พร้อมกบัเสยีงกรีดร้องด้วยความตกใจ แต่กเ็ปลีย่นเป็นเสยีงหัวเราะร่วน
ในวินาทีต่อมา
 “คนนิสัยไม่ดี! อุ้ม ลุลา อยู่ดี ๆ ก็ทิ้งลงมาได้ อย่างน้อย ๆ 
ก็บอกกล่าวกันสักหน่อยสิคะ จะได้ตั้งตัวทัน...” เธอกระเง้ากระงอด                    
ขณะเดยีวกนักส่็งสายตาหยาดเย้ิมจ้องมองไปยงัชายหนุม่ท่ียืนล่อนจ้อน
ปราศจากเสื้อผ้าเช่นเดียวกับเธอ
 “กค็ณุเซ็กซ่ีจนผมทนไม่ไหวนีค่รบั ลลุา...” เขาออดอ้อนพลาง
ก้าวตามขึ้นไปบนเตียงโดยไม่ยอมให้เสียเวลา “รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้            
ผมหิวคุณจนแทบจะกลืนกินเข้าไปได้ทั้งตัวอยู่แล้ว” 
 “อุ๊ย! พูดซะน่ากลัวเชียว นี่คุณคงไม่ได้เปลี่ยนรสนิยมไปชอบ
อะไรท่ีมันวติถารหรอกใช่ไหมคะ” หญิงสาวเจ้าของช่ือลลุาจงใจกระเซ้า
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 “ข้ึนอยู่กับคุณน่ันแหละครับว่านิยามค�าว่าวิตถารไว้ยังไง”             
ชายหนุม่ย้ิมมมุปาก ก่อนจะท้ิงตวัลงนัง่ข้าง ๆ  อีกฝ่ายแล้วดงึมือข้างหนึง่                                                                         
ของเธอขึ้นมาจูบเบา ๆ “อย่างเช่น ถ้าผมกินตรงนี้...” พร้อมกันนั้นก็
จบันิว้มอืท้ังห้าแยกออกจากกนั บรรจงใช้ปลายลิน้ตวดัไล้ไปตามแต่ละ
ซอกนิ้วราวกับมันเคลือบไปด้วยน�้าผึ้งที่หวานฉ�่า
 “ว้าย! ไม่เอานะคะ ลุลาจ๊ักจ้ี” แต่ถึงจะบอกกับเขาอย่างนั้น 
เธอกลับหัวเราะคิกคักด้วยความถูกอกถูกใจ และปล่อยให้เขาเล็มเลีย               
ซอกนิ้วมือของเธอต่อไปโดยไม่มีวี่แววที่จะดึงมือหนี
 “ว่าไงครับ ยังไม่ตอบผมเลยว่าแบบนี้เรียกวิตถารหรือเปล่า ?”                                                                          
เขาหยุดเงยหน้ามองเธออย่างมีเลศนัย แล้วใช้ดวงตาคมกริบราวกับ
ดวงตาเหยี่ยวคู่นั้นคาดคั้นเอาค�าตอบ “ถ้าไม่ใช่ ผมจะได้กินเดี๋ยวนี้           
เลย”
 “บ้า! ลุลาไม่พูดกับคุณแล้ว คนลามก!” 
 “ไม่ต้องพูดกับผมก็ได้ แค่บอกมาว่าให้กินหรือเปล่า”
 “อยากท�าอะไรก็ท�าไปสิคะ จนถึงขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้ามา
ถามอีก” หญิงสาวบอกท้ังใบหน้าท่ีแดงก�่า ชายหนุ่มจึงขยับตัวเข้าไป
หาร่างสะโอดสะองท่ีนอนชันเข่าอยู่ข้าง ๆ แต่ยังไม่ทันไรเธอก็โพล่ง          
ข้ึนมาขัดจงัหวะเสยีก่อน “รอเดีย๋วนะคะ ให้ลลุาปิดตาก่อน ลลุาอาย...”
 “จะอายท�าไมกันล่ะครับคนดี ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะเคยมีอะไรกัน
สักหน่อย” ชายหนุ่มยิ้มด้วยความนึกเอ็นดู 
 “แต่คณุก.็..ไม่เคยท�าอย่างนีก้บัลลุาเหมือนกนัน่ีนา” เธอกระดาก                                                                                                 
ที่จะพูด
 “ไม่เคยกจ็ะได้เคยซะยังไงล่ะครบั” พดูจบเขากจ็บัขาท้ังสองข้าง 
ของลุลาแยกออกจากกัน แลว้กม้ลงไปเพือ่ท�าสิ่งทีต่วัเองคดิไว้ ไม่ยอม
ให้เธออิดออดอีก ซึ่งเขาคงตัดสินใจถูก เพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีค�าพูด
ทักท้วงใด ๆ จากปากหญิงสาวอีก นอกจากลมหายใจหอบถี่สลับกับ
เสียงร้องครวญครางเป็นระยะ
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 ลุลาหลับตาอยู่อย่างนั้นนานเท่าไรไม่รู ้ รู ้เพียงแต่ว่าพอ
เธอลืมตาข้ึนอีกคร้ัง มือท้ังสองข้างก็ย้ายไปจิกอยู่บนศีรษะของเขา                       
เสยีแล้ว หญิงสาวแทบไม่อยากเช่ือเลยว่าผูช้ายท่ีก�าลงัปรนเปรอความสขุ
ให้เธอราวกับเป็นคนรักนั้น อันท่ีจริงเขากับเธอเพ่ิงเคยรู้จักกันครั้งแรก                                                                                            
เมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง ท่ีส�าคัญท้ังคู่ไม่ได้คบหากันเสียด้วยซ�้า แต่ตกลง             
ท่ีจะเป็นเพยีงคูน่อนในยามว่าง ไม่มีท้ังความผกูพันและการผกูมัดใด ๆ                                                                                
ทั้งสิ้น
 “พะ...พอก่อนได้ไหมคะ ลลุาจะไม่ไหวแล้ว...” ปากคร�า่ครวญ
จนจับใจความแทบไม่ได้ ขณะเดียวกันมือของเธอก็ยังขย�าขยี้เรือนผม
นุ่มสลวยของชายหนุ่มไม่ยอมปล่อย
 “ผมรูว่้าคณุไม่ได้หมายความตามท่ีพูดหรอก ใช่ไหมครับ ?” เขา
หัวเราะหึ ๆ แต่ก็ยอมหยุดตามค�าขอร้องของอีกฝ่าย ก่อนจะยืดตัวข้ึน                                                                                 
แล้วช้อนขาทั้งสองข้างของเธอดึงเข้าหาตัวเอง
 “เกลียดนักเชียวคนรู้ทัน...อ๊ะ อุ๊ย!” พูดกับเขาได้ไม่ทันขาดค�า   
ลลุากส็ะดุง้เฮือก อุทานด้วยความลมืตวั เมือ่จู ่ๆ  กร็ูส้กึถงึสิง่แปลกปลอม                                                                              
ที่แทรกเข้ามาในร่างกายอย่างเฉียบพลัน
 แม้หญิงสาวจะเคยมคีวามสมัพันธ์กบัเขามาแล้วไม่ต�า่กว่าสีห้่า
คร้ัง หากเพราะนาน ๆ  จะมโีอกาสได้พบกนั เธอจึงแทบจะลมืไปแล้วว่า                                                                              
สัมผัสจากร่างกายของชายหนุ่มมันแนบแน่นและหนักหน่วงต่างจาก
ผู้ชายคนอ่ืนขนาดไหน บางคร้ังลุลายังนึกเสียดายท่ีรู้จักเขาช้าเกินไป 
ไม่อย่างนั้นท้ังคู่ก็อาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าการเป็นคู่นอน
ก็ได้
 “ซ้ีด! ไม่ว่าเมื่อไหร่ ร่างกายคุณก็ยังโอบรัดได้แนบแน่น        
ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมจริง ๆ ลุลา...แค่เข้าไปอยู่ในตัวคุณ แข้งขาผมก็
สั่นจนจะเสร็จอยู่แล้ว”
 “อย่าพูดอย่างน้ันสิคะ คุณน่ะชอบท�าให้ลุลาอายอยู่เร่ือย               
เลย” ได้ยินค�าพูดของอีกฝ่ายเธอถึงกับขวยเขิน จึงยื่นมือไปโอบต้นคอ      
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ของเขาแก้เก้อ ก่อนจะดงึใบหน้าคมเข้มให้โน้มต�า่ลงมา แล้วจูบเขาอย่าง
ดดูดืม่เพือ่เป็นการกระตุน้แรงปรารถนาของท้ังเธอและเขาไปด้วยในตวั
 และมันก็ได้ผลดีทีเดียว เพราะทันทีท่ีลุลาถอนริมฝีปาก                   
ออกไป ชายหนุม่กเ็ร่งจังหวะของร่างกายท่ีเร่ิมจะเข้าท่ีเข้าทางให้กระช้ัน
ถี่ขึ้น จนหญิงสาวร้องครวญครางออกมาอย่างอดใจไม่ไหว โดยเฉพาะ
รสสัมผัสภายในร่างกายท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ท�าให้ลุลา
ต้องหลบัตาป๋ี กดัรมิฝีปากแน่น เธอจบัมือของเขามาฟอนเฟ้นทรวงอก            
ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว ขณะเดียวกันก็ยกสองขาของตัวเองขึ้นไปกอดรัด
บ้ันเอวของชายหนุ่ม เพ่ือใช้ร่างสูงใหญ่เป็นท่ียึดเหนี่ยวในช่วงเวลาท่ี
ความรู้สึกอันก�้ากึ่งระหว่างความสุขสมกับความทุกข์ทรมานก�าลังโถม
เข้าหาตัวเธออย่างล�้าลึก บ้าคลั่ง และไม่หยุดหย่อน
 เธอต้องการเขา...ต้องการเซ็กซ์จากเขา...
 ส�าหรับพนักงานออฟฟิศท่ีมีผู้จัดการบริษัทอายุคราวพ่อคอย
ส่งเสยีเลีย้งดเูป็นเมียเกบ็อย่างลลุา สิง่ท่ีพอจะเตมิเตม็ความว่างเปล่าใน
หัวใจได้ก็มีเพียงการดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน ซื้อของฟุ่มเฟือยทุกอย่าง
ที่ขวางหน้า และการหา ชู้รักชั่วคราว ที่จะไม่สร้างปัญหาให้เธอกับ ป๋า 
ในภายหลัง 
 และผู้ชายคนนี้ก็มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ท้ังรูปร่างหน้าตา 
ฐานะการงาน รสนิยมการเท่ียว การแต่งตัว มารยาท ความสะอาด
สะอ้าน ทุกอย่างเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ 
 ที่ส�าคัญเขาไม่ต้องการการผูกมัดเช่นเดียวกับเธอ..
 จะมีก็แต่เธอนี่แหละ ที่เกือบจะห้ามใจตัวเองไม่ให้ หลง เขา      
ไม่ได้...
 “ลุลา...ลุลาครับ...” เสียงกระเส่าที่กระซิบเรียกอยู่ข้างหู ปลุก
หญิงสาวให้ตื่นจากภวังค์ความคิดอย่างกะทันหัน
 “คะ...” รีบขานรับพร้อมกับกอดกระชับร่างบึกบึนเต็มไปด้วย
มัดกล้ามเนื้อให้แนบชิดกับตัวเอง 
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 บ้าจริง ๆ ในเวลาอย่างนี้เธอยังฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นได้อีก                
หรือนี่...
 “ใจลอยอย่างนี้ ท�าผมเสียเซลฟ์หมด...” ชายหนุ่มเย้า
 “ปะ...เปล่านะคะ ลลุาก�าลงัเคลิม้ต่างหาก” เธอแก้ต่าง “คณุเรยีก                                                                                     
ลุลา มีอะไรเหรอคะ ?” 
 “ผมถามคณุว่าคนืนีจ้ะค้างด้วยกนัไหม เราไม่ได้เจอกนัตัง้หลาย
อาทิตย์ พรุง่นีก้เ็ป็นวันหยุด เผือ่ตืน่มาตอนเช้า ๆ  เราจะได้ล้างหน้าไก่กนั
อีกสักรอบ” เสียงของเขาพร่าสั่นไปตามจังหวะการเคลื่อนไหว ฟังแล้ว                                                                                 
ท�าให้อารมณ์ปรารถนาของหญิงสาวพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้ง 
 “ลุลาก็อยากอยู่นะคะ แต่อย่างที่เคยบอกนั่นแหละค่ะ คุณพ่อ
ของลลุาไม่ชอบให้ค้างนอกบ้าน จะเท่ียวดกึแค่ไหนไม่ว่า แต่ยังไงกต้็อง
กลับไปนอนที่บ้าน” ตอบไปก็สูดปากไปราวกับคนก�าลังกินของเผ็ด 
 เธอจะบอกเขาได้อย่างไรว่า คณุพ่อ คนนีส้�าคญัเสยีย่ิงกว่าพ่อแท้ ๆ                                                                                             
เสียอีก ถึงทั้งคู่จะคบกันแบบไม่มีพันธะก็เถอะ แต่ลุลาก็ยังไม่อยากให้
อีกฝ่ายนึกดูถูกเรื่องที่เธอมีคนส่งเสียเลี้ยงดูอยู่
 “ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ” ชายหนุม่บอกพลางขมวดคิว้ กดัริมฝีปาก                  
แน่น “ว่าแต่...ตอนนี้เราหยุดคุยกันก่อนเถอะนะครับ” ใบหน้าของเขา             
เริม่บิดเบ้ียว ขณะเดยีวกนัแรงโถมตวัจากร่างสงูใหญ่กร็นุแรงและกระช้ัน                                                                                    
ถี่ขึ้น 
 เช่นเดียวกับหญิงสาวในเวลานี้ ความรู้สึกของเธอถูกสีหน้า 
อารมณ์ และการกระท�าของเขาปลุกเร้าจนใกล้จะระเบิด ร่างกายเร่ิม
สั่นเกร็ง นิ้วมือท้ังสิบจิกข่วนบนแผ่นหลังกว้างอย่างไม่ตั้งใจ แม้แต่
เสียงทั้งเขาและเธอที่ดังระงมปะปนกันไป เธอก็ยังไม่ได้ยินเสียด้วยซ�้า                      
รู้เพียงอย่างเดียวว่าภาพในหัวกลายเป็นสีขาวโพลนและสว่างจ้าข้ึน                                                             
เรือ่ย ๆ  และกว่าท่ีลลุาจะรูต้วั เธอกก็รีดร้องยาว ๆ  ออกมาครัง้หนึง่ ก่อน
ที่อีกฝ่ายจะทิ้งตัวลงมาหนัก ๆ บนร่างกายเธอเป็นครั้งสุดท้าย พร้อม
กับพลิกตัวไปนอนหอบหายใจแรง ๆ อยู่ด้านข้าง
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 ลุลารู้สึกตัวข้ึนมาอีกคร้ังในห้องอันมืดสลัว เธอรีบควานหา
โทรศัพท์มือถือท่ีวางไว้บนโต๊ะตัวเตี้ย ๆ ข้างเตียงมาเปิดดู และต้อง
ตกใจเม่ือรู้ว่าเป็นเวลาเกือบจะตีสามแล้ว นั่นหมายความว่าเธอเผลอ
หลับไปหลังจากร่วมหลับนอนกับชายหนุ่มตั้งเกือบสองชั่วโมงทีเดียว 
 ตั้งแต่เคยมีเซ็กซ์กับเขามา นี่เป็นคร้ังแรกท่ีหญิงสาวปล่อย                   
ตวัเองให้สลบไสลไม่ได้สตอิย่างนี ้ดท่ีีไม่ได้หลบัไปจนถงึเช้า ไม่อย่างนัน้                                                                            
คนดแูลอพาร์ตเมนต์จะต้องคาบข่าวเร่ืองท่ีเธอไม่กลบัห้องไปรายงานให้ 
ป๋า ของเธอรู้อย่างแน่นอน
 คดิแล้วกรี็บลกุไปเปิดไฟห้องน�า้ให้พอมองเห็นสภาพในห้องราง ๆ                 
แล้ววกมาหยิบเสื้อผ้ากับกระเป๋าสะพาย ท่ีถูกท้ิงกระจัดกระจายอยู่บน
พื้นห้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ เดินหายเข้าไปในห้องน�้าครู่ใหญ่ ๆ
 หลงัจากแต่งตวัและตรวจเช็กความเรียบร้อยของเครือ่งส�าอาง
บนใบหน้าเสร็จแล้ว ลุลาจึงย่องออกมาเงียบ ๆ เพราะไม่ต้องการจะ
ปลุกให้ชายหนุ่มงัวเงียตื่นข้ึนมาเสียก่อน แต่ขณะท่ีเธอก�าลังเดินกลับ
ไปท่ีเตยีงอกีคร้ังเพ่ือจบูลา ชู้รักช่ัวคราว ทันใดนัน้เธอกต้็องตกตะลงึจน
ตาค้าง เพราะต�าแหน่งที่เธอเพิ่งจะลุกออกมาเมื่อสิบนาทีก่อน เวลานี้                                               
กลับมีเงาของใครคนหนึ่งนอนอยู่แทนที่เธอ 
 หญิงสาวพยายามขย้ีตาซ�้า ๆ แล้วเพ่งมองไปในความมืด                  
อีกคร้ังเพ่ือยืนยนักบัตวัเองว่าสิง่นัน้เป็นเพยีงผ้านวมท่ีเธอกองท้ิงไว้ แต่
ภาพที่เห็นยิ่งท�าให้ลุลาตกใจจนแทบสิ้นสติ ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อราวกับ
เป็นอัมพาต ท่ัวท้ังร่างเหมือนจมดิ่งลงไปในทะเลน�้าแข็งอันเย็นเยียบ 
เพราะสิ่งท่ีเธอเห็นยังคงเป็นเงาของผู้หญิงผมยาว นอนตะแคงข้าง            
หันหน้าออกไปทางระเบียงห้อง เช่นเดียวกับอีกคนท่ียังนอนหลับใหล
ไม่ได้สติอยู่บนเตียง แขนข้างหน่ึงของผู้หญิงคนน้ันวางพาดไปบนตัว
ชายหนุ่มเหมือนก�าลังโอบกอดเขาอยู่
 ไม่จ�าเป็นต้องหาเหตุผลหรือค�าตอบใด ๆ อีกแล้ว ผู้หญิง
ที่ไหนจะแอบเข้ามาในห้องพักของคนอื่นตอนดึก ๆ ดื่น ๆ ได้ แถมยัง
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เป็นโรงแรมที่ใช้ระบบคีย์การ์ดแม้กระทัง่ในลิฟต์ด้วย นอกจากว่ามนัจะ
เป็น...
 ลุลายังไม่ทันอ้าปาก จู่ ๆ ผู้หญิงคนนั้นก็หมุนศีรษะกลับมา               
จ้องมองเธอด้วยดวงตาท่ีเบิกโพลงจนแทบถลน แม้ภายในห้องจะมเีพียง
แสงไฟท่ีลอดออกมาจากห้องน�า้ แต่สายตาของเธอท่ีเริม่ชินกบัความมืด                                                                                 
ก็สามารถมองเห็นรายละเอียดบนใบหน้าของ มัน ได้อย่างชัดเจน 
 ผมยาวกระเซอะกระเซิง บนขมับข้างซ้ายมีรอยบาดแผล             
ขนาดใหญ่คล้ายถูกอาวุธมีคมท�าร้าย ใบหน้าซีกซ้ายใต้บาดแผล                    
เต็มไปด้วยคราบเลือดสีด�าแห้งเกรอะกรัง ไม่มีอะไรสักอย่างท่ีเป็น
สัญญาณบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นมนุษย์
 แล้วทันใดน้ันเอง ร่างของผีสาวผมยาวท่ีก�าลังจ้องเขม็งมา
ทางลุลา ก็ถูกหลุมอากาศท่ีมองไม่เห็นสูบหายจากเตียงนอนแล้วมา                                                                          
ปรากฏตัวในลักษณะยืนเผชิญหน้ากับเธอ 
 “กร๊ีดดดดดด!!!” ลุลากรีดร้องออกมาไม่ต่างอะไรกับคนบ้า               
สิ่งเดียวท่ีเธอนึกได้ก็คือการหันหลังว่ิงออกไปจากห้องห้องนั้นให้                                                                    
เรว็ท่ีสดุ ไม่มีเหตผุลอะไรจะท�าให้เธออยู่ท่ีนัน่ได้อกีแล้ว แม้แต่ชายหนุม่
ผู้เป็นคู่นอน

 นับว่ายังโชคดีท่ีภายในลิฟต์และตลอดทางเดินของโรงแรมมี
ไฟเปิดจนสว่างจ้า ท�าให้ลุลาสามารถประคองสติตวัเองมาจนถึงอาคาร
จอดรถแห่งนี้ได้
 “นี่มัน...นี่มันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ ?” หญิงสาวยังคงสะอึก
สะอื้นถามตัวเองถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แม้จะผ่านไปนานกว่าสิบนาที                
แล้วก็ตาม และขณะที่พยายามจะทบทวนเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้ง เธอ
กต้็องสะดุง้เฮือก เมือ่ได้ยินสญัญาณจากระบบสัน่สะเทือนของโทรศพัท์
มือถือที่อยู่ในกระเป๋าสะพาย 
 ลุลารีบเปิดกระเป๋าและล้วงเอาโทรศัพท์ของเธอออกมาดู 
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ท�าให้รู้ว่าเธอไม่ได้รับสายจากชายหนุ่มผู้ถูกท้ิงไว้ตามล�าพังจ�านวน                      
นับสิบกว่าสาย 
 “ฮัลโหล คณุเป็นอะไรหรือเปล่า ลลุา...เกดิอะไรข้ึน ? ผมตืน่ข้ึนมา                                                                                                     
ก็เห็นคุณร้องโวยวาย แล้วก็วิ่งหายออกไปจากห้อง นี่พยายามโทรหา
คุณเท่าไหร่คุณก็ไม่รับสาย” เขาระดมค�าถามใส่เธอด้วยอาการเป็นห่วง
เป็นใย ซึ่งก็พอจะท�าให้หญิงสาวคลายความกังวลใจไปได้บ้าง
 “ลุลา...ลุลาโดนผีหลอกค่ะ!” เธอเล่า
 “ผ!ี ผอีะไรท่ีไหนกนัครับ ไหนคณุเล่าให้ผมฟังหน่อยซิ” อีกฝ่าย
ถามต่อน�้าเสียงประหลาดใจ
 “ผผีูห้ญิงผมยาวค่ะ มะ...มนัอยู่ในห้องนัน่แหละ ทีแรกลลุาเห็น
มนันอนอยู่บนเตยีง แล้ว...แล้วจู ่ๆ  มันกม็าโผล่ตรงหน้าลลุา ลลุากเ็ลย
ตกใจวิ่งหนีออกมาค่ะ ฮือ...”
 “ตอนนี้คุณอยู่ท่ีไหน ยังอยู่ท่ีโรงแรมหรือเปล่า ผมจะได้ลง              
ไปหา”
 พอได้ยนิค�าพดูของชายหนุม่ เธอก็เดาได้ทนัทว่ีาเขายงัอยูบ่น
ห้องพัก ลุลาก็ตกใจ ละล�่าละลักบอกกับเขา
 “หมายความว่า...คุณยังอยู่ในห้องนั้นเหรอคะ รีบออกมา                 
เถอะค่ะ ออกมาเดี๋ยวนี้เลย”
 “ได้ครบัได้ ผมจะรีบลงไปทันที ว่าแต่คณุอยู่ท่ีไหนกนัแน่ คณุยงั
ไม่บอกผมเลย” น�้าเสียงของอีกฝ่ายบอกให้รู้ว่าเขาเจตนารับปากเพียง
เพ่ือให้เธอสบายใจ แต่ขณะเดียวกันมันก็ท�าให้หญิงสาวเกิดความรู้สึก
สะกิดใจไปด้วยพร้อม ๆ กัน 
 ลุลายังจ�าได้อย่างชัดเจนว่า ภาพตอนที่ผีสาวปรากฏตัวให้เธอ
เห็นนั้น มันก�าลังนอนโอบกอดชายหนุ่มอยู่ และพอรู้ว่าเธอก�าลังจ้อง
มองมัน ผีสาวตนนั้นก็พุ่งเข้ามาจู่โจมเธอ
 หรือว่า...อนัท่ีจริงแล้วเขากบั มนั มคีวามเกีย่วพันอะไรบางอย่าง                                                                                               
ท่ีลกึซ้ึง และมันกค็อยตดิตามเขาอยู่โดยท่ีชายหนุม่ไม่รูต้วั...แต่เดีย๋วสิ 
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เธอเองก็พบกับเขามาตั้งหลายครั้งไม่ใช่หรือ แล้วท�าไมผีตนนั้นถึงเพิ่ง
ปรากฏให้เธอเห็นในคืนนี้ล่ะ ความหวาดระแวงสงสัยที่ค่อย ๆ ก่อตัว
ขึ้นใจจิตใจ ก�าลังท�าให้เธอทั้งหวาดกลัวและสับสนไปหมด
 “ลุลา คุณยังอยู่ในสายหรือเปล่า ได้ยินผมไหม ?” ชายหนุ่มยัง
รอค�าตอบอยูด้่วยความเป็นห่วง แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใด ลลุาก็
ไม่มีวันยอมพบกับเขาอีกแน่ ๆ
 “ลลุา...ลลุาก�าลงัขับรถกลบับ้านแล้ว คณุไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ                                                                                    
เอ่อ...ลุลาต้องวางสายก่อนแล้วล่ะค่ะ ไว้เราค่อยคุยกันนะคะ” พูดจบก็
รีบวางสายพร้อมกับปิดโทรศัพท์มือถือทันที
 จากนัน้หญิงสาวกต็ดัสนิใจเสยีบกญุแจ สตาร์ตเคร่ืองยนต์ ก่อน
จะพารถฮอนด้าซีวิคของเธอลงจากอาคารจอดรถของโรงแรม เพื่อจะ
เดนิทางกลบัให้ถงึอพาร์ตเมนต์ให้เรว็ท่ีสดุ แต่เมือ่เธอขับมาถงึปากทาง
ช้ันล่าง และก�าลงัรอท่ีจะเลีย้วรถออกไปยังถนนใหญ่ขนาดสีเ่ลนด้านหน้า                                                                             
โรงแรม จู่ ๆ ลุลาก็มองเห็นเงาของสิ่งผิดปกติบางอย่างปรากฏอยู่บน
กระจกส่องหลัง
 แม้จะบอกตัวเองให้มองตรงไปข้างหน้า ห้ามปรายตาขึ้นไปที่
กระจกเด็ดขาด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร แต่ก็ดูเหมือนว่าสมองของลุลา
จะออกค�าสั่งช้าเกินไป เพราะสญัชาตญาณบงัคบัให้เธอหนักลับไปมอง
ที่เบาะหลังรถเรียบร้อยแล้ว 
 และภาพท่ีเห็นก็คือผู ้หญิงใบหน้าซูบตอบขาวซีด ดวงตา                  
เบิกกว้างจนมองเห็นตาด�าท่ีกลายเป็นสขุ่ีนขาว ผมยาวกระเซอะกระเซิง
เต็มไปด้วยหญ้าแห้งและเศษดิน สิ่งท่ีสยดสยองท่ีสุดบนใบหน้านั้นคือ                     
รอยแผลเหวอะหวะบนขมับข้างซ้าย มองทะลุเข้าไปเห็นกะโหลก                                                                                                                                           
         ศีรษะที่แตกเป็นแนวตรงยาว คล้ายถูกมีดปังตอขนาดใหญ่สับ
ลงไปจนสุดแรง เห็นรอยเลือดที่ไหลทะลักจากบาดแผลเกาะเป็นคราบ
แห้งเกรอะกรัง
 มันคือผีตนนั้น!
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 “กะ...กรี๊ดดดดดด!” ลุลากรีดร้องจนสุดเสียง รีบเปิดประตูรถ
เพื่อท่ีจะกระโจนออกไป แต่ร่างของเธอก็ถูกเซฟตี้เบลต์กระชากเอาไว ้
“ไม่นะ อย่าท�าอะไรฉัน!” หญิงสาวได้แต่กรีดร้องซ�้า ๆ พยายามที่จะ
ปลดตัวเองออกจากพันธนาการด้วยความทุลักทุเล ก่อนจะลงจากรถ
ได้แล้ววิ่งตรงออกไปที่ถนนอย่างไม่คิดชีวิต 
 แล้วทันใดนั้น... 
 เอี๊ยด! โครม!!!


