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หมายเหตุ : สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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SISTER'S BITE

By Just Nightmare
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ความรู้สึกของแวมไพร์มันเหมือนเราก�าลังล่องลอยอยู่กลางอวกาศ  

รู้สึกได้ถึงแสงระยิบระยับส่องประกายคล้ายดวงดาว มีลมโกรกด้วยอุณหภูมิ

พอเหมาะก�าลังสบาย สามารถก�าหนดให้ประสาทสัมผัสเลือกท่ีจะท�างาน 

หรือไม่ก็ได้ ฉันสามารถเลือกฟัง เลือกมองเห็น เลือกคิดตามได้ หรือถ้า 

ไม่คิด... ฉันก็สามารถเลือกเพลงท่ีเคยได้ยินหรืออยากฟังมาช่วยกล่อมให้เกิด

ความสุนทรีย์หมุนเวียนไปตามกาลเวลา และถ้าไม่อยากได้ยินอะไร ไม่อยาก

รู้สึกอะไร ฉันก็แค่ชัตดาวน์ตัวเอง

ฉันไม่เคยไปอวกาศหรอกนะ แต่เดาได้จากเวลาอ่านหนังสือหรือด ู

พวกหนังทีเ่ขาลอยตวัออกไปนอกโลกกันว่าความรูส้กึมนัน่าจะคล้ายๆ กับเวลา

ทีเ่ราจ�าศลี อย่าว่าอย่างนัน้เลย เน่ืองจากฉนัเป็นแวมไพร์ทีเ่กิดทีเ่กาหล ีแวมไพร์

ที่เกิดในประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่บันทึกพงศาวดาร คอยเป็นภูตผีพรายกระซิบ

ให้นักโบราณคดีและดูแลความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของประเทศนี้ไป

จนกว่าจะยอมตายไปเอง หรือถ้าอยู่ในช่วงจ�าศีลก็สามารถท่องเที่ยวไปยัง

บทน�า
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ประเทศที่เคยเห็นตามหนังสือหรือสารคดีได้ แต่ทุกอย่างก็ดูไม่สมจริงอยู่ดี 

ฟังดูน่าสมเพชดีไหมล่ะ

เอาจริงๆ การเป็นแวมไพร์ถ้าไม่นับเรื่องท่ีเป็นอมตะ ไม่แก่ตาย ไม่ม ี

เจ็บป่วย ฉันก็ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมพ่อกับแม่ถึงยอมตายตั้งแต่เรายังเด็กๆ 

น่ันก็เพราะการเป็นแวมไพร์มันน่าสิ้นหวังจริงๆ นะ เมื่อสุดท้ายเราค้นพบว่า 

การว่ิงเรว็เหมอืนเอด็เวิร์ด คลัเลนหรือสามารถรูเ้หตกุารณ์ล่วงหน้าได้เหมอืนอลซิ  

คัลเลนในหนังสือเรื่องทไวไลท์น้ันไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเรา แต่ถึงอย่างน้ัน 

ความตายของพ่อแม่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่ากับการท่ีฉันกับพ่ีชายยังคงด�ารงชีวิต

อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้

ลกึๆ การเป็นแวมไพร์มนัก็ไม่ได้แย่ขนาดนัน้ซะทีเดียวหรอก พอยุคสมยั

เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อก่อนกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คนเริ่มสนใจ 

สิ่งท่ีท�าให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากกว่าวกวนอยู่แต่กับเรื่องในอดีต เทคโนโลยีเอง 

ก็ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของเราไปเยอะ ฉันเลยเลือกที่จะพยายามท�าตัวกลืนไป 

กับมนษุย์ ใช้ชวิีตธรรมดาให้ปกตท่ีิสดุ ในขณะที ่คมิซงึฮนุ พ่ีชายฉนัมองต่างกัน  

รายนั้นท�าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตัวเองเฉิดฉายโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงโดย 

ไม่สนว่ามันเสี่ยงขนาดไหนถ้ามีคนรู้ความจริง แต่ก็นั่นแหละ ถ้าไม่นับเร่ือง 

เป็นอมตะ ไม่แก่ตาย ไม่เจบ็ป่วย เราก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ท่ัวไป เว้นเสยีจากว่า 

เราจะเอาตัวเองไปผูกกับมนุษย์ ความเสี่ยงจะเกิดก็ต่อเม่ือเราตกไปอยู่ใน 

ความทรงจ�าของใครสกัคน และจะแย่ย่ิงไปกว่าน้ันถ้ามนัจะค่อยๆ ผนัเปลีย่นจาก 

ความผกูพันกลายเป็นความรกั และจะแย่ขึน้ไปอกีเมือ่มนัไปถึง 'ความเกลยีดชงั'

...ความเกลียดชังที่อาจน�าไปสู่... 'ความตาย' ได้เลยทีเดียว

ตัง้แต่เกิดมาจนอายุสามร้อยปี... ฉนัไม่เคยฆ่าใครจริงจงัหรอกนะ แม้ว่า

กฎข้อท่ีหนึ่งของแวมไพร์คือเราสามารถฆ่าใครก็ได้ท่ีรู้ความลับของเรา แต่

ส�าหรบัฉนัมนัไม่เคยเกิดเรือ่งแบบน้ีเลยสกัครัง้ เมือ่ก่อนฉนัอาจจะคดิว่าความรกั 

เอาชนะความตายได้ แต่หารูไ้ม่ว่าจรงิๆ แล้ว 'ความตาย' มนัได้ท�าหน้าท่ีของมนั 

นับตั้งแต่การที่เราคิดจะเริ่ม 'รัก' แล้วต่างหาก

ฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยมีสังคม มีเพื่อนรัก มีคนรัก... เคยเป็นส่วนหนึ่งของ

ความทรงจ�าและเป็นหนึ่งในแรงตกกระทบของหมู่มวลความคิดทั้งหลาย 
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เหมือนใครหลายคนบนโลกนี้ที่เคยผ่านช่วงเวลาแตกหักในความสัมพันธ์ 

ไม่ต่างกัน ฉนัเคยคิดว่าฉนัสามารถหนรีอดออกมาจากมนัได้ แต่ด้วยความท่ีเรา 

ไม่ต่างอะไรจากมนษุย์ในแง่ของความรูส้กึ ต่อให้แผลเราสมานได้ในชัว่พริบตา 

ความเจบ็ปวดท่ีเคยเกิดขึน้ก็ยงัคงคอยย�า้เตอืนเราอยู่ในใจ แม้ว่าเวลาจะผ่านไป 

นานแค่ไหน

ถึงอย่างนั้น...ในชีวิตฉันก็มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่รู้ความลับนี้

เรื่องที่ฉันเป็นแวมไพร์

ซอมยองซู...

มนุษย์...ชาย...

คนแรก...ที่รู้ว่าฉันเป็นแวมไพร์...

ฉันเลือกไม่ฆ่าเขาตอนน้ันเพราะความผูกพันระหว่างเรามันก่อตัว 

เกิดเป็นอนุภาคความรักมหาศาล ตอนน้ันฉันคิดแค่ว่าความรักนี่มันวิเศษ 

จงัเลยเนอะ แต่แล้ววนัหนึง่ฉนัก็พบว่าความวิเศษน้ันเป็นเร่ืองน่ากลวัเหมอืนกัน  

และเมื่อใดก็ตามท่ีความรักมาพร้อมกับความคาดหวัง ยามท่ีผิดหวัง...ทุกสิ่ง 

ที่อยู่ตรงหน้าก็พร้อมแตกสลายพังทลาย เหมือนท่ีมันเคยเกิดขึ้นกับฉันและ 

มยองซู ทั้งๆ ที่เขาสามารถใช้อ�านาจของความเกลียดชังในการต่อสู้ยืนหยัด 

เพ่ืออยู่ต่อ แต่เขาก็เลือกท่ีจะไม่ท�า และความตายคือทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

ส�าหรับเขาในตอนนั้น โดยท่ีไม่มีใครตอบได้ด้วยซ�้าว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นน่ันเรียกว่า 

ถูกหรือผิด

ซอยุนโฮ...

มนุษย์...ชาย...

คนที่สอง...ที่รู้ว่าฉันเป็นแวมไพร์...

วินาทีแรกท่ีเจอเขา ฉันรับรู้ได้ทันทีว่าค�าว่า 'ความรัก' ส�าหรับเขามัน 

เป็นเรื่องท่ีเขาน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าอะไรเขาได้ 

ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต ซอยุนโฮเติบโตมาพร้อมกับความเกลียดชัง และ

เพราะเหตุน้ีกระมังท่ีท�าให้เขาด้านชาเกินกว่าจะรักใครได้อีก และต่อให้เขา 
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รักใครมากๆ เขาก็จะสามารถจัดการความรู ้สึกตัวเองได้ดีกว่าใครอื่น  

อย่างน้อยก็น่าจะท�าได้ดีกว่ามยองซูน่ะนะ ฉันคิดไม่ผิดหรอก ไม่ผิดเลย 

แม้แต่นิด ถ้าจะคิดว่าคนอย่างยุนโฮแข็งแรงพอที่จะอยู่บนโลกน้ีได้ต่อให้เขา 

ไม่เหลือใครอีกเลยก็ตาม ในเมื่อตอนน้ีเขามีทุกอย่าง ทรัพย์สินเงินทอง  

ไหนจะผู้หญิง... ผับบาร์ท่ีเขาสร้างมันด้วยน�้าพักน�้าแรงทั้งหมดที่มี ไหนจะ 

เพ่ือนพ้องหรอืสงัคมท่ีเขาได้มาด้วยชยัชนะเมือ่เขาพบว่าวันหน่ึงตวัเองอยู่เหนอื

กว่าทุกคน

เฮ้อ...

ทว่าสุดท้ายเขากลับพ่ายแพ้ให้กับยาพวกนั้น

ฟังไม่ผิดหรอก ใครจะคิดว่าใต้ความสุขท่ีเขาแสดงออกมา มันกลับ 

ถูกซ่อนด้วยความเคยีดแค้นและความทกุข์ คนอย่างซอยุนโฮเนีย่นะจะใช้ยา... 

ยาท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือกู้ยืมความสุขชั่วครั้งชั่วคราว และเมื่อมันผสมกับ

ความรู้สึกเดือดดาลเหล่านั้น... ทุกสิ่งที่ออกมาจากปากของเขา หรือเรื่องราว

ระหว่างเราก็อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น

แม้ว่าฉันจะเห็นว่าเขาเสียสติอยู่พักใหญ่หลังจากคืนนั้น นับจาก 

วินาทีสุดท้ายท่ีเราแยกจากกัน สัมผัสและร่องรอยหลักฐานท่ีฉันทิ้งไว้บน

ร่างกายเขาท�าให้ซอยุนโฮต้องบ�าบัดอยู่หลายเดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ 

สังคมบนโลกออนไลน์แห่กันประณามและบ่อนท�าลายชื่อเสียงของนักธุรกิจ

หนุ่มจนเป็นข่าวใหญ่ แต่ฉันรู้ดีว่าเขาไม่แม้แต่จะสนมันหรอก เขาก็ยังล้มลุก

คลกุคลานท่ีจะแบกธุรกิจการงาน ทัง้ยังมมีติรสหายทีด่คีอยช่วยประคบัประคอง

ทรัพย์สินของเขาไม่ให้ล่มสลาย แม้ว่าในหมู่เพื่อนเหล่านั้นจะมีทั้งคนที่สมเพช 

ริษยา แต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าคนที่เขาไว้ใจล้วนเป็นผู้หวังดีกับเขาทั้งหมด

จนกระท่ังสองสามเดือนต่อมาหลังซอยุนโฮได้รับการบ�าบัด เขาก�าลัง 

จะกลับไปใช้ชีวิตและท�างานได้ปกติ อาการเขาเหมือนจะดีขึ้น แต่พอทุกอย่าง

เริ่มจะลงตัว...ฉันก็ทราบข่าวมาว่าเมื่อสี่เดือนก่อนลีนาบี... อดีตเพ่ือนรัก 

ของฉัน หรือในท่ีน้ีก็คือแม่ของซอยุนโฮ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมอง  

ซึ่งฉันเองก็เสียใจไม่ต่างกันกับเขา แต่ลองเดาดูสิว่าเกิดอะไรข้ึนต่อจากน้ัน  
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แม่...ผู้เป็นดั่งดวงใจของเขาจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ยุนโฮหนีหายไป 

จากสังคม เขาเริ่มกลับไปใช้ยานั่นอีกครั้งจนอะไรก็ไม่สามารถห้ามได้อีก

แม้ว่าฉันจะเลี่ยงท่ีจะพูดคุยหรือพบเจอเขามาได้เกือบครบปีแล้ว  

โอเค... มนัอาจมบ้ีางทีฉ่นัพอจะรบัรูเ้รือ่งราวบางอย่างผ่านการจ�าศลี บางทีมนั

ก็เผลอไปเห็นเองแบบไม่ได้ต้ังใจ เวลาท่ีเขาเผลอร้องไห้หรอืคร�า่ครวญถึงช่ือฉนั 

ในความเจ็บปวดน้ันก็ท�าให้ฉันรู้สึกโล่งใจไม่น้อยที่เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ เห็น

ว่าเขาสามารถประคับประคองตัวเองแม้จะทุลักทุเล (บ้าง)

สุดท้ายฉันก็ท�าได้เพียงแค่มอง พยายามไม่ให้ตัวเองได้ยินสิ่งท่ีเขาพูด

หรอืรบัรูว่้าเขารู้สกึอะไรทุกคร้ังเวลาทีไ่ปพบจติแพทย์  อนัท่ีจรงิฉนัอยากให้เขา

เข้าใจทุกอย่างแบบน้ัน เข้าใจเหมือนกับท่ีจิตแพทย์พยายามพร�่าบอกกับเขา

ซ�้าๆ ว่าฉันเป็นเพียงภาพหลอนที่เขาสร้างขึ้น แต่ดูเหมือนเขาไม่มีวันท่ีจะเชื่อ

เรือ่งน้ีเลย รอยแผลทีเ่กิดขึน้ไม่ใช่การท�าร้ายตวัเอง แต่เขาเชือ่ว่ามนัเกิดจากฉนั 

...จากฉันที่เป็นฉันจริงๆ

ฉันได้แต่ภาวนาและหวังว่ามันจะต้องมีสักวันท่ีเขาจะค่อยๆ ก�าจัดฉัน

ออกไปจากสมองได้เอง หรือถ้าไม่ใช่ ก็เป็นฉันเองนี่แหละที่สามารถสลัดเขา

ออกไปได้ ไม่ต้องไปแอบดูชีวิตเขาอีก ถ้าฉันสามารถท�าให้ภาพและเสียง 

ของเขาหายออกไปจากการจ�าศีลได้ ถึงวันน้ันเรื่องของเขาก็จะไม่มีผลต่อฉัน

อีกเลย

'อยู่...กับ...ผมนะ...คิมซองอึน' เสียงนี้...อีกแล้ว...

ทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงนี้ มันก็จะท�าให้ฉันเผลอคิดว่าสัมผัสจากเขา 

ยังคงปรากฏทุกอณูบนร่างกายฉนัแม้ว่ามนัไม่เหลอืร่องรอยหลกัฐานใดอยู่แล้ว 

กลิ่นกายของเขายังคงอบอวลท�าให้นึกถึงวันวาน มันเป็นความรู้สึกติดค้าง 

ทียั่งคงตราตรงึทกุครัง้ทีฉ่นัเผลอคดิถึงเขาทัง้ๆ ท่ีมนัเป็นสิ่งต้องห้าม ฉันพยายาม

ท�ามันจนส�าเร็จแล้วหลายครา นี่ก็หนึ่งปีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉัน

บอกลาเขาวันนั้น ฉันอยู่ท่ีกระท่อมกับยุนโฮจนรถโรงพยาบาลมาถึง ฉันเป็น 

คนแจ้งต�ารวจเองล่ะ ซึงฮุนเอาแต่ถามฉันไม่หยุดถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้

ตอบอะไร เพราะต่อให้ฉันไม่พูด เขาเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร

หลังเหตุการณ์นั้น มันเป็นช่วงเวลาใกล้สิ้นปี... อีกครั้งที่ฉันเริ่มแอบคิด
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เรื่องความตายขึ้นมาจริงจัง ถ้าฉันฆ่าตัวตายได้ง่ายเหมือนกับมนุุษย์ก็คงดีสิ  

เพราะซงึฮนุไม่มวัีนลงมอืท�าให้แน่ๆ ไม่ใช่เพราะฉนัเบือ่โลกใบน้ีเตม็ทหีรอกนะ 

ที่ฉันยังทนอยู่ก็เพราะฉันห่วงซึงฮุน (ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะนะ) ที่พูดแบบนี้ 

ก็เพราะฉนักับซงึฮนุไม่ใช่แวมไพร์สองตวัสดุท้ายในเกาหลอีกีแล้ว และแวมไพร์

ตัวใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนก็น่าจะดูแลพ่ีชายฉันได้ดีกว่าแน่นอน และ 

อีกไม่นาน...พวกเขาก็อาจจะมีตัวท่ีสาม...ท่ีสี่...และเมื่อถึงตอนนั้น...ซึงฮุน 

จะไม่ท�าให้เรื่องเราสองคนพ่ีน้องเป็นความผิดหวังของตระกูล...อย่างท่ีเรา 

เคยตราหน้ากันเองอีกต่อไป

"ซองอึน...คุณหายไปไหนมา" จู ่ๆ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น ภาพตรงหน้า 

ที่เคยมืดสนิทก็ค่อยๆ ปรากฏเป็นโถงครัวกว้างแห่งหน่ึงที่มองออกไปเป็นโซล

เกือบท้ังเมืองสุดลูกตา ฉันย่นคิ้วด้วยความประหลาดใจท่ีตัวเองมาอยู่ท่ีน่ี  

จากที่ล่องลอยอยู่ เท้าก็ค่อยๆ ตกสัมผัสลงสู่พื้น กลิ่นคุ้นเคยลอยมาแตะจมูก 

บรรยากาศคุ้นตาท�าให้ฉันแน่ใจว่าถูกพามาที่ไหน และหนึ่งในความสามารถ

ของการจ�าศีลที่ฉันอยากจะบอกก็คือเราสามารถพาวิญญาณของตัวเองไปยัง

สถานที่ที่ร่างจริงๆ เราเคยไปมาแล้วได้

แล้วท�าไมตอนนี้ฉันถึงมาอยู่ในห้องครัวของซอยุนโฮได้ล่ะ ฉันกวาด

สายตามองไปรอบๆ ย่นคิว้ให้กับห้องครวัขนาดใหญ่ท่ีนักธุรกิจหรือเศรษฐหีนุ่ม

วัยย่ีสิบสี่ปีอย่างเขาจะพึงมี ซึ่งมันเป็นมุมรับประทานอาหารมุมโปรดของเขา 

ที่มองเห็นทิวทัศน์กรุงโซลขนาดกว้างใจกลางทงแดมุน ท่ัวเพนต์เฮ้าส์ของเขา

มืดสนิท ไม่เปิดไฟสักดวง มีเพียงแสงไฟนีออนจากด้านนอกท่ีเป็นแสงสี 

ยามค�่าคืนของกรุงโซลท่ีทะลุผ่านกระจกขนาดใหญ่สาดเข้ามาให้ฉันเห็นภาพ

ทุกอย่างชัดเจน แต่แล้วฉันก็ต้องตกใจเมื่อเพ่ิงสังเกตเห็นว่าเก้าอี้ตรงหน้า 

มีชายคนที่ฉันก�าลังตามหานั่งอยู่ เขาก�าลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิม มุมเดียว 

กับท่ีฉนัเคยนัง่คยุกบัเขาเวลาเรานัง่ทานข้าวด้วยกันตรงน้ี ฉนัมองภาพตรงหน้า

ด้วยความประหลาดใจ ตั้งข้อสงสัยมากมายว่าท�าไมฉันถึงมาโผล่อยู่ตรงนี้  

แถมสภาพเขาตอนนี้ช่างดูไม่จืด ดวงตาก็เหม่อลอย ลมหายใจติดขัด นั่งไม่ติด 

พูดจาไม่ชัดถ้อยชัดค�า

"คุณท�าบ้าอะไร" ฉันเอ่ยปากถามเขา ไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินรึเปล่า
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"ผมคิดถึงคุณ" เขาตอบ

"ฉันก็อยู่ตรงนี้นี่ไง" ฉันตอบเขากลับ

"ผมรู้ คุณอยู่ทุกที่แหละ แต่ที่ผมต้องการคือตรงนี้... ผมอยากให้คุณ 

มายืนข้างๆ ผม" เขาท�าหน้าเหยเกก่อนจะไอไม่หยุดเหมือนคนก�าลังส�าลัก

น�้าลายตัวเองก่อนจะพูดต่อ "ผมคิดถึงคุณ...ผมรักคุณ...ผมอยากเริ่มต้นใหม่

กับคุณ"

"ฉนัรู ้แต่..." ฉนัชะงักทนัททีีเ่หน็เลอืดและแผลตรงบริเวณข้อมอืของเขา...

"คุณไม่ได้รักผมแบบที่มันควรจะเป็นใช่ไหม"

"ซอยุนโฮ..." ฉันเรียกชื่อเขาก่อนที่ภาพทุกอย่างจะสลายหายไปกับ

อากาศ ฉันกลับมาล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศของการจ�าศีลอีกครั้ง นาทีน้ัน 

ที่สติของฉันหลุดกระเจิง ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท�าไมจู่ๆ ฉันถึงไปโผล่ที่นั่น

แถมยังได้คุยกับเขา... แถมท่าทีของยุนโฮก็ท�าเอาฉันรู ้สึกไม่ดีเอาซะเลย  

มันเป็นความรู้สึกเดียวกับคืนน้ันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2000 คืนเดียวกับท่ี 

มยองซูฆ่าตัวตาย...

ฉันไม่คิดว่าฉันจะเห็นภาพนี้...เลย

เป็นไปไม่ได้...

ซอยุนโฮก�าลงัท�าสิง่ท่ีบ้าทีส่ดุ ฉนัไม่อยากจะเชือ่เลยว่าเขาจะท�ามนัจรงิๆ 

ให้ตายเถอะ ท�าไมเขาถึงตัดสินใจท�าแบบนี้นะ ฉันนึกว่าเขาน่าจะท�าใจและ

ก�าลังมีความสุข เขาควรจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนได้แล้ว ฉันลองนึกถึงว่า 

วันนี้เป็นวันอะไรก่อนจะพบค�าตอบว่ามันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสพอดี...  

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับช่วงท่ีฉันกับเขาแยกจากกัน อย่าบอกนะว่าที่เขาท�าแบบน้ี

เพราะคิดว่าเขาจะได้เจอฉันอีกครั้ง...

แต่เขาลืมไปรึเปล่าว่าฉันไม่มีอ�านาจวิเศษเหมือนเอ็ดเวิร์ด คัลเลนที่จะ

วิ่งไปช่วยเขาได้ภายในสิบนาที

เฮือก!

ในที่สุดฉันก็ลืมตาขึ้นมาจากการจ�าศีลในบ้านของตัวเอง สะดุ้งตื่น 

แรงท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ ฉันคลานลงจากเตียงเหมือนคนเสียสติ ว่ิงดิ่งไปที ่

ห้องเก็บเลือดเพื่อเติมก�าลังให้กับตัวเอง ฉันเริ่มร้องไห้ออกมาเหมือนคนบ้า
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เพราะคิดว่าไม่ว่าจะยังไง...

ฉัน...ก็ไม่มีทางที่จะไปช่วยผู้ชายคนนั้นได้ทัน
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24 ธันวาคม 2018

วันคริสต์มาสอีฟ

เรือ่งของซอยุนโฮก�าลงัจะเป็นหน่ึงในปรศินาและเรือ่งประหลาดทีจ่ะถูก

บันทึกบนข่าวในโลกออนไลน์ไปชัว่ขณะ คูกั่บเรือ่งสภาพอากาศในเดอืนธันวาคม 

ที่ควรจะหนาวแต่ปีนี้กลับร้อนอบอ้าวผิดปกติ

ข่าวท่ีว่านักธุรกิจหนุ่มอายุยังน้อยที่หน้าท่ีการงานก�าลังไปได้ไกลแต่ 

กลับมาลงเอยท่ีการฆ่าตัวตายอย่างอนาถในเพนต์เฮ้าส์ของตนด้วยการรับ 

สารเสพติดเกินขนาด ไม่มีใครทราบเหตุผล นอกจากบทสัมภาษณ์และ 

การโปรโมตหนังสือนั้นครั้งสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

'ความลับของคิมซองอึน' (김성은의 비밀)

หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวเก่ียวกับแวมไพร์สาวชื่อคิมซองอึน หญิงสาว 

ที่หลายคนบอกว่าเป็นเพียงคนในจินตนาการของเขา ว่ากันว่าผู้ให้ข้อมูลนี้ชื่อ 

1
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'ชเวจองกุก' จติแพทย์ประจ�าตวัของซอยุนโฮ แน่นอนว่าหลงัจากทีช่ายหนุม่ตาย  

หมอนั่นจะต้องใช้มันเป็นช่องทางในการหาเงินด้วยการออกมาแฉประวัติการ

รักษาของผู ้ตายแน่ๆ และเมื่อเขาไม่มีครอบครัวหรือแม้แต่ภรรยา หาก 

ไร้ชื่อผู้รับมรดก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของรัฐบาลในทันที

ถ้าเป็นแบบนั้นมันคงแย่มากแน่ๆ... ซอยุนโฮคิด

เขาเริ่มรู้สึกอเนจอนาถตัวเองขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากคิดถึงสิ่งท่ีตามมา

หลังความตายของตัวเอง อันท่ีจริงเขาได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะ  

ทั้งเงินก้อนหนึ่งให้กับป้าแม่บ้าน หรือเอกสารจัดแจงทรัพย์สิน...บางส่วน  

แต่ถึงอย่างนัน้ซอยุนโฮก็ไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเป็นแบบนี ้ในกรณีท่ีเขาไม่เหลอืใคร

สกัคนหน่ึงเลยในชวิีต ศพของเขาจะถูกจดัการอย่างไร ใครจะเป็นคนรบัผดิชอบ 

แล้วงานศพของเขาล่ะ จะมีใครมารึเปล่า พนักงานที่ออฟฟิศ ยูมีอาเลขาฯ  

ที่เขาชอบเหวี่ยงและแกล้งเธอบ่อยๆ จะมาไหม พวกคนที่บาร์ล่ะ เขาไม่อยาก

ปิดที่นั่นเลยนะ มันก�าลังท�าเงินได้ดี แม้เขาจะเขียนสัญญายกที่นั่นให้ไอ้แทโอ 

ผูจ้ดัการร้านคนโปรดของเขาให้ดแูลต่อเรยีบร้อยแล้ว แต่ไม่รู้ส ิเอกสารพวกน้ัน

มันเพียงพอที่จะท�าให้อะไรๆ ง่ายขึ้นเหมือนที่เขาคิดหรือไม่ เขาจะสบายใจ 

ได้อย่างไรหากพบว่ามันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้น 

แบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยแฮะ

ใครบอกว่าความตายของเขามันไม่ส่งผลกระทบต่อใครกันนะ...

แต่กว่าจะคิดได้ก็ดูเหมือนทุกอย่างมันจะสายไปหมดแล้ว

วินาทีท่ียุนโฮรู ้สึกว่าตัวเองไม่หลงเหลือลมหายใจ เขาได้ยินเสียง 

ใครสักคนเปิดประตูออกมา แต่เขาไม่รับรู้ด้วยซ�้าว่าคนคนน้ันเป็นใคร เขา 

รู้แค่ว่ามันไม่ทันแล้ว เขาได้จากโลกนี้ไปแล้ว จากไป...อยู่ในอีกภพภูมิหนึ่ง  

เขาไม่เคยรู้ว่าโลกหลังความตายเป็นอย่างไร รู้แค่ว่าเขาเหมือนตัวเองก�าลัง 

หลุดลอยไปที่ไหนสักแห่ง เหมือนลอยอยู่กลางอวกาศ...

เขารู้สึกเหมือนเคยมาที่น่ี... เหมือนวันน้ัน... วันท่ีเขาสร้างปฏิสัมพันธ ์

กับซองอึน เขาจ�าได้ว่าเขาเคยเต้นร�ากับผู้หญิงคนนั้นที่นี่... ท่ามกลางแสงดาว

ระยิบระยับนี้

ยุนโฮอ่านเจอในไดอารี่ของมยองซูท่ีเขียนความรู้สึกของการจ�าศีลของ
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แวมไพร์ และว่าด้วยการเห็นวิญญาณเร่ร่อนท่ียังไม่ยอมไปผุดไปเกิดของ 

พวกเขา เขาค่อยๆ หลับตาในความมืดที่มีเพียงลมโกรก... ลองพยายามนึกถึง

สถานที่ที่เขาอยากไปก่อนจะค่อยๆ ลืมตาขึ้นมา เขารู้สึกเหมือนตัวเองกลับมา

หายใจได้ปกติ แต่ร่างของเขาไม่ได้อยู่ท่ีเพนต์เฮ้าส์อีกแล้ว เขารู้สึกได้ถึง 

ลมหนาว แต่กลับไม่รู้สึกสั่น เพดานสีขาวโล่งชินตา กับเสียงกระดิ่งที่สะเทือน

ตรงหัวเตียง เขาค่อยๆ ลุกข้ึนมาจากเตียงที่ตนนอนอยู่ กลิ่นของมันอับชื้น 

ภายนอกหน้าต่างมืดสนิทราวกับเวลากลางคืน

ท�าไมที่นี่ถึงหนาว...ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนที่โซลนะ เขาคิด

การเป็นวญิญาณน่ีมนักดี็เหมอืนกันท่ีเราสามารถหลบัตาแล้วพาตัวเอง

ไปท่ีไหนก็ได้ เขาถึงมาโผล่ที่บ้านพักตากอากาศเมืองอุลซาน ตั้งอยู ่ทาง 

ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี ทางใต้ติดกับพูซาน แต่ทางเหนือติดกับคยองจู 

อยู่ติดกับทะเลตะวันออก เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากโซล หรือถ้าจะ

ให้นึกออก มันก็คือท่ีท่ีเขาเคยลักพาตัวคิมซองอึนมายังไงล่ะ แถมเตียงที่เขา

นอนอยู่ตอนนี้ก็เป็นเตียงท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นกายของเธอจากความชื้นท่ีเธอ 

เคยฝากมันไว้ เขาก้มมองดูนาฬิกาบอกเวลา... อ่า...เพ่ิงจะสองทุ่มเองแฮะ  

แถมจริงด้วย...วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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