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ค.ศ. 1820

ชาวบานในหมูบานสลปีปฮอลโลวมารวมตวักนัทีบ่านของแวนแทสเซลิ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวโลดโผนและนาพิศวงตาง ๆ เหมือนเชนเคย เชน  
เรื่องเลานาสลดหลายเรื่องเกี่ยวกับขบวนแหงานศพ เสียงรองไหโหยหวนที่    
เกิดขึ้นบริเวณตนไมใหญที่ใชแขวนคอนายกเทศมนตรีอังเดรผูเคราะหราย ซึ่ง
ตนไมตนนั้นก็อยูละแวกเดียวกันนี้ บางก็เปนเรื่องของหญิงชุดขาวที่คอย 
หลอกหลอนตรงหบุเขามดืมดิทีร่าเวนรอ็ก บอยครัง้ทีไ่ดยนิเสยีงกรดีรองโหยหวน 
ในคนืฤดหูนาวกอนพายมุาเยอืน เปนเสยีงรองของเธอกอนตายในกองหมิะ แต
เรื่องเด็ดสุดคือ ผีหัวขาดขี่มา ที่ไดยินบอยในชวงนี้ มันคือผีตัวโปรดของ 
ชาวบานสลีปปฮอลโลว ชายผูควบมาตระเวนไปทั่วเมือง วากันวา ทุกคืนเขาจะ
ผกูมาไวทามกลางหลมุฝงศพในสสุานของโบสถ ทีต่ัง้ของสสุานแหงนีด้โูดดเดีย่ว
จนเหมือนเปนสถานที่โปรดของเหลาวิญญาณที่ไมสงบ มันตั้งอยูบนเนินเล็ก ๆ  
ลอมรอบดวยดงตนโลคัสตและตนเอลมสูงทวมหัว หลังกําแพงสภาพดีสีขาว 
ที่เรืองรอง เหมือนคุณความดีของคริสเตียนที่เปลงแสงทะลวงรมเงาแหง 

วอชิงตัน  เออรวิง

ค.ศ. 1820

ริเวณตนไมใหญที่ใชแขวนคอนายกเทศมนตรีอังเดรผูเคราะหราย ซึ่ง
ตนไมตนนั้นก็อยูละแวกเดียวกันนี้ บางก็เปนเรื่องของหญิงชุดขาวที่คอย

ริเวณตนไมใหญที่ใชแขวนคอนายกเทศมนตรีอังเดรผูเคราะหราย ซึ่งริเวณตนไมใหญที่ใชแขวนคอนายกเทศมนตรีอังเดรผูเคราะหราย ซึ่ง
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ือนเชนเคย เชน 

เรื่องเลานาสลดหลายเรื่องเกี่ยวกับขบวนแหงานศพ เสียงรองไหโหยหวนที่    
เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวโลดโผนและนาพิศวงตาง

ในหมูบานสลปีปฮอลโลวมารวมตวักนัทีบ่านของแวนแทสเซลิ 
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ในหมูบานสลปีปฮอลโลวมารวมตวักนัทีบ่านของแวนแทสเซลิ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวโลดโผนและนาพิศวงตาง ๆ เหม
เรื่องเลานาสลดหลายเรื่องเกี่ยวกับขบวนแหงานศพ เสียงรองไหโหยหวนที่    

ชาวบาน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวโลดโผนและนาพิศวงตาง
เรื่องเลานาสลดหลายเรื่องเกี่ยวกับขบวนแหงานศพ เสียงรองไหโหยหวนที่    

ึ้นบริเวณตนไมใหญที่ใชแขวนคอนายกเทศมนตรีอังเดรผูเคราะหราย ซึ่ง
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ความสันโดษ เนินเตี้ย ๆ ลาดลงจากสุสานไปบรรจบผืนนํา้สีเงิน ลอมรอบดวย
ตนไมใหญที่อาจมองเห็นไดจากเนินสีฟาของบานพวกฮัดสัน เมื่อมองพื้นหญา
ในสุสานตรงที่แสงแดดทอดตัวลงอยางเงียบงัน ใครคงคิดไปวา อยางนอย 
ผูลวงลับคงไดพักผอนอยางสงบที่นี่ อีกดานหนึ่งของโบสถติดกับปาในหุบเขา
เล็ก ๆ ถัดจากนั้นคือลําธารเชี่ยวกรากไหลผานหินแตกและไมลม เหนือสวนที่
ลึกและมืดของลําธารไปไมไกลจากโบสถ ตรงนั้นเคยเปนสะพานไมมากอน  
ถนนมุงตรงสู สะพานและตัวสะพานเองอยู ใตเงากิ่งไมระโยงระยางรกทึบ  
เงานั้นทาํใหทัง้ถนนมดืมนแมแตเวลากลางวนั และยิง่มดืทะมนึนากลวัในเวลา
กลางคนื สถานทีแ่บบนีแ้หละคอืทีโ่ปรดปรานของผหีวัขาดขีม่า แถมพบเหน็มนั
บอยทีส่ดุทีน่ีเ่สยีดวย เรือ่งเลานีม้าจากปากของตาแกเบราเวอร คนนอกรตีทีไ่ม
เชื่อเรื่องผีสางที่สุด เขาเลาถึงเหตุการณการเผชิญหนาระหวางเขากับผีหัวขาด
ขณะเดนิทางกลบัสลปีปฮอลโลว เขาจาํเปนตองควบมาตามหลงัผตีนนี ้พวกเขา 
ควบมาขามพุมไม เนินเขา หนองนํ้า จนกระทั่งมาถึงสะพาน จุดที่ผีหัวขาด 
พลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลาํธาร กอนจะกระโจน 
ขึ้นยอดไมหนีหายไปพรอมเสียงดังสนั่น

เรือ่งนีถ้กูคยุโวทนัทดีวยเรือ่งราวการผจญภยัสดุมหศัจรรยคณูสามของ
นายบรอม โบนส ชายผูคิดวาเรื่องผีหัวขาดเปนเพียงเรื่องคนขี่มากระจอก ๆ  
เขายืนยันหนักแนนวา คืนหนึ่งหลังกลับมาจากหมูบานซิงซิงใกล ๆ  เขาถูก 
เจาคนขีม่าควบแซง จงึควบแขงเพือ่ชงิเหลาพนัชชามหนึง่ เขาเกอืบเอาชนะผนีัน่
ไดอยูแลว เพราะเจาคนบาดีเดือดคนนี้ควบนาํหนามาผีมาตลอด แตทันทีที่มา
ถึงสะพานแถวสุสาน ผีหัวขาดก็เรงความเร็วแลวหายวับไปในพริบตา

พลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลํ
ควบมาขามพุมไม เนินเขา หนองนํ้
พลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลํพลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลํพลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลํพลนัแปลงรางเปนโครงกระดกูแลวโยนตาแกเบราเวอรตกลํ
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 จนกระทั่งมาถึงสะพาน จุดที่ผีหัวขาด
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บอยทีส่ดุทีน่ีเ่สยีดวย เรือ่งเลานีม้าจากปากของตาแกเบราเวอร คนนอกรตีทีไ่ม
เชื่อเรื่องผีสางที่สุด เขาเลาถึงเหตุการณการเผชิญหนาระหวางเขากับผีหัวขาด
ขณะเดนิทางกลบัสลปีปฮอลโลว เขาจํ
ควบมาขามพุมไม เนินเขา หนองนํ้

บอยทีส่ดุทีน่ีเ่สยีดวย เรือ่งเลานีม้าจากปากของตาแกเบราเวอร คนนอกรตีทีไ่ม
เชื่อเรื่องผีสางที่สุด เขาเลาถึงเหตุการณการเผชิญหนาระหวางเขากับผีหัวขาด

เปนตองควบมาตามหลงัผตีนนี ้พวกเขา
 จนกระทั่งมาถึงสะพาน จุดที่ผีหัวขาด

บอยทีส่ดุทีน่ีเ่สยีดวย เรือ่งเลานีม้าจากปากของตาแกเบราเวอร คนนอกรตีทีไ่ม
เชื่อเรื่องผีสางที่สุด เขาเลาถึงเหตุการณการเผชิญหนาระหวางเขากับผีหัวขาด
ขณะเดนิทางกลบัสลปีปฮอลโลว เขาจํ
ควบมาขามพุมไม เนินเขา หนองนํ้
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เรื่องเลาพวกนั้นที่เลาดวยเสียงตํ่าชวนงวงของชายในมุมมืด มีเพียง 
แสงไฟวบูวาบจากกลองสบูยาสองใบหนาผูฟงเปนระยะนัน้ฝงใจอคิาบอด ครใูหญ 
แหงโรงเรยีนชายลวนยิง่นกั เขาแลกเปลีย่นโดยการเลาเรือ่งบางสวนจากนกัเขยีน 
ทรงคุณคาอยางคอตตอน แมทเทอร แถมดวยเหตุการณพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นใน
รัฐคอนเนตทิคัต บานเกิดของเขา และเพิ่มเติมเหตุการณแปลก ๆ  ที่เขาพบ 
ตอนเดินเลนกลางคืนแถวหมูบานสลีปปฮอลโลวไปอีกดวย

งานรืน่เรงิคอย ๆ  เลิกรา ชาวนาผูเฒาพรอมครอบครวัรวมตวักนัทีเ่กวยีน 
เสียงเกวียนบดถนนและเนินเขาเคลื่อนหางออกไป หญิงสาวบางคนซอนหลัง
ชายหนุมคนโปรดบนอานมา เสยีงหวัเราะผสมปนเปกบัเสยีงฝเทามาสะทอนกอง
ปาที่เงียบงัน เสียงเหลานั้นเบาลงเรื่อย ๆ จนเงียบไป ภาพแหงความวุนวาย 
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ลูกสาวคนเดียวของเจาของไรตามประสาคูรักบานปา เขาเชื่อเต็มรอยวาตัวเอง
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
หลังจากคุยไดไมนาน ทาทางดูหดหู ผูหญิงนะผูหญิง! สาวคนนั้นมีมารยาอะไร 
รึเปลา ไมตรีที่มอบใหครูใหญผูนาสงสารนี้เปนเพียงกลลวงใหเธอเอาชนะใจ 
คูแขงของเขาเทานั้นหรือ สวรรคเทานั้นที่รู ไมใชผม! เทานั้นก็เพียงพอแลว  
อิคาบอดเดินลากเทาเหมือนคนถูกปลนเลาไกมากกวาชนะใจสาวสวย เขาไม 
มองซายมองขวาเพื่อสํารวจความรํ่ารวยของบานไรที่เขาเคยภูมิใจอยูบอย ๆ  
เขากลับเดินตรงไปยังคอกมา กระหนํ่าเตะปลุกมาอยูหลายที เจามาที่กําลัง 
ฝนหวานถงึกองขาวโพด ขาวโอต และทุงหญาทโิมทแีละใบโคลเวอรถงึกบัสะดุง

ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึงตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึงตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึงตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 
ตองตกถังขาวสารแนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยครั้งนี้ ผมจะไมพูดถึง
เพราะผมเองกไ็มรูวาเกดิอะไรขึน้ เกรงวาอาจพดูอะไรผดิไป เพราะเขาเดนิออกมา 

ียบไป ภาพแหงความวุนวาย
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ลูกสาวคนเดียวของเจาของไรตามประสาคูรักบานปา เขาเชื่อเต็มรอยวาตัวเอง
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ปาที่เงียบงัน เสียงเหลานั้นเบาลงเรื่อย
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ลูกสาวคนเดียวของเจาของไรตามประสาคูรักบานปา เขาเชื่อเต็มรอยวาตัวเอง

ๆ จนเงียบไป ภาพแหงความวุนวายๆ จนเง
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ลูกสาวคนเดียวของเจาของไรตามประสาคูรักบานปา เขาเชื่อเต็มรอยวาตัวเอง

ชายหนุมคนโปรดบนอานมา เสยีงหวัเราะผสมปนเปกบัเสยีงฝเทามาสะทอนกอง
ปาที่เงียบงัน เสียงเหลานั้นเบาลงเรื่อย
กลายเปนความวางเปลา อิคาบอดยังออยอิ่งอยูตอเพื่อคุยกระหนุงกระหนิงกับ
ลูกสาวคนเดียวของเจาของไรตามประสาคูรักบานปา เขาเชื่อเต็มรอยวาตัวเอง
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เวลาขณะนัน้เปนยามแมมด* อคิาบอดผูทอแทสิน้หวงัเดนิทางกลบับาน 
รอบกายคือขุนเขาสลับซับซอนเหนือเมืองทารรี เสนทางนี้เองที่เขาเดินทางมา
อยางรื่นเริงเมื่อตอนบาย แตยามนี้กลับดูหดหูไมตางจากตัวเขา ลึกลงไปคือ
ทะเลแทปพันสีดําเวิ้งวาง เสากระโดงเรือที่ผุดตรงนั้นตรงนี้กระเพื่อมตัวอยาง
เงียบงันตามสมอเรือที่ถวงนํ้าไว ในความเงียบสงัดยามเที่ยงคืน เขาไดยิน 
กระทั่งเสียงเหาของสุนัขเฝาบานจากอีกฟากหนึ่งของแมนํ้าฮัดสัน แตเสียงนั้น 
ก็แผวเบาพอจะใหรูวาเขาอยูไกลจากเพื่อนผูซื่อสัตยของมนุษยตัวนี้ขนาดไหน 
นาน ๆ ครั้งก็จะไดยินเสียงไกขันจากบานสักหลังบนเขา มันคงเปนตัวเดียวที่
บังเอิญตื่น เสียงมันดังขึ้นไกล ๆ เหมือนเสียงจากฝน ไมมีสัญญาณสิ่งมีชีวิต
รอบตวั มเีพยีงเสยีงรองเศราสรอยของจิง้หรดีดงัมาเปนระยะ หรอืไมกเ็สยีงอูอี้ 
จากลาํคอของกบววัจากบงึใกล ๆ ราวกับวามนันอนไมคอยสบายตวัจนพลกิไป
พลิกมาบนเตียง

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดวงดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม
เคยรูสึกโดดเดี่ยวและหอเหี่ยวแบบนี้มากอน ยิ่งไปกวานั้น เขามาถึงสถานที่ที่
เปนฉากเกิดเรื่องผี ๆ มากมาย กลางถนนคือตนเยลโลวปอปลาร เหมือนยักษ
ปกหลั่นเหนือตนไมรอบ ๆ มันจึงกลายเปนจุดสังเกต กิ่งกานตะปุมตะปา
ประหลาดตาและใหญพอจะเปนลาํตนของตนไมธรรมดา กิง่ของมนัโนมลงเกอืบ 
ถึงพื้นกอนจะชี้ขึ้นฟา ตนไมตนนี้พัวพันกับโศกนาฏกรรมของนายกเทศมนตรี
อังเดรผูเคราะหราย เขาถูกจับเปนนักโทษแสนทรมาน มันจึงไดอีกชื่อหนึ่งวา  

*ตามความเชื่อไสยศาสตร ยามแมมดคือชวงเวลาเที่ยงคืน ศาสตรมืดหรือภูตผีปศาจจะทรงพลัง
ที่สุดในเวลานี้

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

เรื่องภูตผีปศาจที่เขาฟงมาทั้งวันเริ่มออกฤทธิ์ กลางคืนทวีความมืดมิด 
ดาวเหมือนจะจมหายไปในทองฟา เมฆบดบังหมูดาวเปนครั้งคราว เขาไม

รอบตวั มเีพยีงเสยีงรองเศราสรอยของจิง้หรดีดงัมาเปนระยะ หรอืไมกเ็สยีงอูอี้ 
บัวามนันอนไมคอยสบายตวัจนพลกิไปๆ ราวกับวามนันอนไมคอยสบายตวัจนพลกิไปๆ ราวก

รอบตวั มเีพยีงเสยีงรองเศราสรอยของจิง้หรดีดงัมาเปนระยะ หรอืไมกเ็สยีงอูอี้ 
คอของกบววัจากบงึใกล

รอบตวั มเีพยีงเสยีงรองเศราสรอยของจิง้หรดีดงัมาเปนระยะ หรอืไมกเ็สยีงอูอี้ 
บัวามนันอนไมคอยสบายตวัจนพลกิไป

รอบตวั มเีพยีงเสยีงรองเศราสรอยของจิง้หรดีดงัมาเปนระยะ หรอืไมกเ็สยีงอูอี้ 
จากลาํคอของกบววัจากบงึใกล
พลิกมาบนเตียง
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ตนไมของนายกเทศมนตรีอังเดร คนทั่วไปรูสึกยําเกรงปนเชื่อถือ
ไสยศาสตรตอตนไมนี้ สวนหนึ่งเพราะสงสารชะตา
ของเจาของชื่อ อีกสวนหนึ่งเพราะเรื่องแปลก ๆ  
และนาสลดที่เลาตอกันมา

ขณะที่เขาเขาใกลตนไมนากลัวตนนั้น  
อิคาบอดเริ่มผิวปาก เขาคิดวามีคนผิวปากตอบ 
แตมนักแ็คเสยีงลมหวดีหววิผานกิง่ไมแหงเทานัน้
พอใกลเขาไปอีกหนอย เขาคิดวาเห็นบางอยางสีขาว 
หอยตองแตงอยูแถวกลางลําตน เขาชะงักและหยุด
ผิวปากทันที แตเมื่อเพงมองดี ๆ  จึงเห็นวาตรงนั้น
คือรอยฟาผาจนเห็นเนื้อไมสีขาว ทันใดนั้น 
เขาก็ไดยินเสียงครวญคราง ฟนของเขากระทบกัน
กึก ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้
มาไดอยางปลอดภัย แตทวามีภยันตรายครั้งใหม 
รออยูเบื้องหนา

ไกลออกไปประมาณสองรอยหลาจากตนไม  
มีลําธารเล็ก ๆ ไหลตัดถนนไปยังบึงในหุบเขาที่ชื่อวาบึงของ
วิลลี่ มีทอนซุงสองสามทอนเรียงเปนสะพานขามลําธาร  
อีกฝงของถนนที่ลําธารเลี้ยวหายเขาปา ตนโอกและ 
ตนเกาลัดขึ้นเบียดกันแนน กิ่งกานผูกติดกันแนน 
ดวยเถาองุนปา จนเกิดโพรงมืดใหญเหนือถนน 

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแคๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแคๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแคๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

ๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแคนๆ เขาหนีบอานมาไวแนน แตความจริงมันเปนแค
เสยีงกิง่ไมยกัษโยกตามสายลม เขาผานตนไมตนนัน้

นแแค

คือรอยฟาผาจนเห็นเนื้อไมสีขาว ทันใดนั้น
ผิวปากทันที แตเมื่อเพงมองดี ๆ  จึงเห็นวาตรงนั้น
คือรอยฟาผาจนเห็นเนื้อไมสีขาว ทันใดนั้น
เขาก็ไดยินเสียงครวญคราง ฟนของเขากระทบกัน

ผิวปากทันที แตเมื่อเพงมองดี ๆ  จึงเห็นวาตรงนั้นน
คือรอยฟาผาจนเห็นเนื้อไมสีขาว ทันใดนั้น
เขาก็ไดยินเสียงครวญคราง ฟนของเขากระทบกันน

หอยตองแตงอยูแถวกลางลํ
ผิวปากทันที แตเมื่อเพงมองดี ๆ  จึงเห็นวาตรงนั้น
คือรอยฟาผาจนเห็นเนื้อไมสีขาว ทันใดนั้น
เขาก็ไดยินเสียงครวญคราง ฟนของเขากระทบกัน
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การขามสะพานครั้งนี้เปนความทรมานอยางที่สุด มันคือจุดเดียวกับที่อังเดร
ผูเคราะหรายถูกจับ ใตเงามืดของเหลาตนเกาลัดเปนที่ดักซุมของกลุม 
โยแมน* ตั้งแตนั้นมาลําธารนี้ก็กลายเปนลําธารผีสิง มันนากลัวมาก
สําหรับเด็กนักเรียนที่ตองขามคนเดียวตอนกลางคืน

ยิง่เขาใกลลาํธาร หวัใจเขายิง่เตนรวั อยางไรกต็าม เขากร็วบรวม 
ความกลาจนได แลวเตะชายโครงมาสัง่ใหมนัวิง่ขามสะพานไปรวดเดยีว

จบ แตกลายเปนวาเจามาดื้อดันวิ่งไปยังรั้วดานขางแทนจะไปขางหนา  
อคิาบอดเริม่เสยีขวญัเพราะความลาชากระตกุบงัเหยีนไปอกีทางพรอมรวัเตะ 
แตก็ยังไรผล เจามาสะดุงก็จริงแตกลับกระโจนใสพุมไมหนามและพุม 

อลัเดอรอกีฝงถนน เขาจงึตองทัง้เฆีย่นทัง้เตะซีโ่ครงผอมโซของเจามาแก
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั
ตรงสะพานจนเกือบสงคนขี่ลอยหนาคะมําขามหัวมันไป ขณะนี้เอง  
ที่เสียงยํ่านํ้าจากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด 

ของปาแถวริมลําธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ 
ไมขยับเขยื้อน แตในความมืดทาทางเกร็งเขม็งนั้นเหมือนสัตวรายตัวมหึมาที่

พรอมขยํ้านักเดินทาง

ผมของครหูนุมลกุชนัดวยความกลวั เขาจะทาํอะไรได หนัหลงักลบัเผน
ตอนนี้ก็สายไปแลว นอกจากนี้ โอกาสวิ่งหนีภูตผีตนนี้ก็มีไมมากในเมื่อมัน 
วิ่งไดเหมือนติดปกบิน ดังนั้น เพื่อแสดงความกลาหาญ เขาจึงตะกุกตะกักถาม

*โยแมน (Yeoman) - กลุมชาวนาอิสระและมีที่ดินเปนของตนเอง มีคติขยันและพึ่งพา
ตนเอง ในชวงศตวรรษที่ 18-19 ของประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา

ของปาแถวริมลํ
ที่เสียงยํ่

ของปาแถวริมลํของปาแถวริมลํของปาแถวริมลํ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ของปาแถวริมลํ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืดจากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืดจากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืดจากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ
จากอีกฟากสะพานลอยมาเขาหูของอิคาบอด ใตเงามืด

ธาร เขาเห็นบางสิ่งที่ใหญโตผิดรูป สูงตระหงานและ

อลัเดอรอกีฝงถนน เขาจงึตองทัง้เฆีย่นทัง้เตะซีโ่ครงผอมโซของเจามาแก
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั

ามหัวมันไป ขณะนี้เอง 
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั

อลัเดอรอกีฝงถนน เขาจงึตองทัง้เฆีย่นทัง้เตะซีโ่ครงผอมโซของเจามาแก
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั
ตรงสะพานจนเกือบสงคนขี่ลอยหนาคะมํ

อลัเดอรอกีฝงถนน เขาจงึตองทัง้เฆีย่นทัง้เตะซีโ่ครงผอมโซของเจามาแก
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั
ตรงสะพานจนเกือบสงคนขี่ลอยหนาคะมําขามหัวมันไป ขณะนี้เอง ข

แตก็ยังไรผล เจามาสะดุงก็จริงแตกลับกระโจนใสพุมไมหนามและพุม
อลัเดอรอกีฝงถนน เขาจงึตองทัง้เฆีย่นทัง้เตะซีโ่ครงผอมโซของเจามาแกอ
กนัเพาเดอร ตอนนีม้นัยอมวิง่ไปขางหนาหายใจฟดฟาด แตกห็ยดุชะงกั
ตรงสะพานจนเกือบสงคนขี่ลอยหนาคะมํ
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ออกไป “แกเปนใคร” แตไมไดคําตอบกลับมา เขาถามซํ้าดวยนํ้าเสียงโมโห 
กวาเดิม แตก็ยังไมไดคําตอบ เขาฟาดมาแกกันเพาเดอรที่ยืนแข็งทื่ออีกครั้ง 
พลางหลับตาแนนสวดมนตอยางมีศรัทธาเต็มเปยมโดยไมรูตัว ตอนนั้นเองที ่
เงาทะมึนนากลัวเริ่มขยับ เพียงกระโดดครั้งเดียวมันก็มายืนจังกากลางถนน  
แมกลางคืนจะมืดและนาหดหู แตพอจะเห็นรูปรางของเงาที่ไรนามนั้นไดบาง  
ทาทางของมนัเหมอืนชายรางใหญขีม่าดาํแขง็แกรง เขาไมมทีทีาจะทกัทาย ไดแต 
ยืนหาง ๆ อีกฝงหนึ่งของถนนและวิ่งเหยาะขนานไปกับเจาแกกันพาวเดอรที่ 
ตอนนี้เลิกกลัวและออกวิ่งไปขางหนาแลว

ครใูหญอคิาบอดไมสนกุเลยทีม่เีพือ่นขีม่าตอนเทีย่งคนื เขาเอาแตคดิถงึ
เรื่องเลาผีหัวขาดขี่มาของบรอม โบนส เขารีบควบมาคูใจหวังจะทิ้งหางอีกฝายเรื่องเลาผีหัวขาดขี่มาของบรอม โบนส เขารีบควบมาคูใจหวังจะทิ้งหางอีกฝายงจะทงหางอกฝายเรื่องเลาผีหัวขาดขี่มาของบรอม โบนส เขารีบควบมาคูใจหวังจะทิ้งหางอีกฝายของบรอม โบเรื่องเลาผีหัวขาดขี่มาของบรอม โบนส เขารีบควบมาคูใจหวังจะทิ้งหางอีกฝายบควบมาคูใจหว

ครใูหญอคิาบอดไมสนกุเลยทีม่เีพือ่นขีม่าตอนเทีย่งคนื เขาเอาแตคดิถงึ
เรื่องเลาผีหัวขาดขี่มาของบรอม โบนส เขารีบควบมาคูใจหวังจะทิ้งหางอีกฝายงเลาผหวขาดข
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อยางไรกต็าม คนแปลกหนากค็วบมาตคีูมาจนได อคิาบอดชะลอมาเปนเดนิเหยาะ   
คดิจะอยูรัง้ทาย แตอกีฝายกท็าํแบบเดยีวกนั หวัใจของเขาหนกัอึง้ และพยายาม 
สวดมนตตอ แตลิน้แหงผากจนสงเสยีงไมไดสกัแอะ ในความเงยีบอนัตงึเครยีด 
ของเพื่อนขี่มาผูไมยอทอคนนี้มีความลึกลับและนาสะพรึงกลัวซอนอยู ในที่สุด
ความนากลัวนั้นก็ปรากฏ เมื่อเพื่อนนักขี่มาของเขาตองขี่มาขึ้นเนิน รางใน 
ชุดคลุมสูงตระหงานคํ้าฟา อิคาบอดตกใจแทบสิ้นสติเพราะชายคนนี้ไมมีหัว!  
ที่นากลัวยิ่งไปกวานั้นคือ หัวที่ควรอยูบนบากลับแขวนไวตรงปุมที่อานมา!  
ความกลัวพุงสูงจนกลายเปนขวัญหนีดีฝอ เขากระหนํ่าเตะใสเจากันเพาเดอร 
ไมยั้ง หวังวาการออกวิ่งกะทันหันจะทําใหหนีเพื่อนรวมทางพน แตผีตนนี้กลับ
กระโดดเตม็กาํลงัพรอมเขา พวกเขาควบมาไปไกล กรวดกระจายและประกายไฟ 
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา
เนื้อบางของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู ๆ  กันเพาเดอร 
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       
ถนนสายนี้พาไปยังหุบเขาทรายที่มีตนไมขึ้นแนนขนัดประมาณหนึ่งในสี่ไมล  
ตรงสะพานแหงนี้เปนที่เลื่องชื่อในเรื่องผี ๆ สาง ๆ และยังเปนตําแหนงเหนือ
เนินหญาซึ่งเปนที่ตั้งโบสถสีซีดขาวอีกดวย

แมการที่มาตกใจครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการหลบหนี แตสายรัดอาน 
กลับขาดระหวางที่อิคาบอดควบไปไดเพียงครึ่งทางผานหมูบาน เขารูสึกไดวา 
มันเลื่อนหลุดออกจากกัน เขาควาปุมมาเอาไวได แมพยายามจับมันใหแนน 
แตกไ็มสาํเรจ็ เขาทาํไดแคกอดคอเจากนัเพาเดอรกนัไมใหตวัเองตก พออานมา
ของเขารวงลงพืน้ เขาไดยนิมนัถกูยํา่โดยกบีมาของผูไลลาชัว่ขณะหนึง่ทีอ่ารมณ

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจูพวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจูพวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจูพวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       
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เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       
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พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       
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เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
เหมือนถูกผีเขาสิง มันกลับเลี้ยวไปทิศตรงกันขาม มุงหนาลงเนินไปทางซาย       

พวกเขามาถงึถนนทีเ่ลีย้วเขาหมูบานสลปีปฮอลโลว แตจู
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ลงัพรอมเขา พวกเขาควบมาไปไกล กรวดกระจายและประกายไฟ 
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา

างของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา

างของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน

ลงัพรอมเขา พวกเขาควบมาไปไกล กรวดกระจายและประกายไฟ 
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา

างของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน

ลงัพรอมเขา พวกเขาควบมาไปไกล กรวดกระจายและประกายไฟ 
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา

างของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน

กระโดดเตม็กาํลงัพรอมเขา พวกเขาควบมาไปไกล กรวดกระจายและประกายไฟ 
แลบทกุครัง้ทีก่บีมาตะกยุ ขณะทีช่ายหนุมรางผอมโนมตวัขนานกบัหวัมา เสือ้ผา
เนื้อบางของอิคาบอดก็สะบัดในสายลมดวยความพยายามที่จะหนีใหพน
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โมโหของนายฮานส แวน ริปเปอรผุดขึ้นในใจ เพราะอานมานั่นเปนอานมา 
ตัวเกงของตาแก แตนี่ไมใชเวลากลัวเรื่องหยุมหยิม ผีตนนั้นสะโพกมั่นคง 
หนักแนน ตรงขามกับเขา (คนขี่มาผูไรทักษะ!) ที่ตองพยายามอยางมากเพื่อ
เกาะมาใหแนน บางทกีไ็ถลไปซายทขีวาท ีบางครัง้กล็ืน่ไปขางหลงัจนถงึสะโพก
มาพรอมกระแทกรุนแรงจนเขานึกวารางคงฉีกออกเปนเสี่ยง ๆ

พอเห็นทางออกจากปาเขาก็ใจชื้น เพราะหวังวาสะพานโบสถนาจะอยู 
ไมไกล เงาสะทอนดาวสีเงินเปนคลื่นในลําธารยิ่งยืนยันวาเขาคิดไมผิด เขาเห็น 
กําแพงโบสถสองแสงเลือนรางใตตนไมที่อยูเหนือขึ้นไป เขาจําไดทันทีวานี่เปน
สถานที่ที่คูแขงผีของบรอม โบนสหายเขาไป “ถาฉันไปถึงสะพานนั่นไดละก็”  
อิคาบอดคิด “ฉันปลอดภัยแน” ทันใดนั้นเอง เขาก็ไดยินมาดําหอบและหายใจ  
ฟดฟาดอยูขางหลงั เขาคดิวารูสกึถงึลมหายใจรอน ๆ ของมันดวยซํา้ เขารวัเตะ
เจากนัเพาเดอรและมนักก็ระโจนขามสะพานไป มาควบไปบนแผนไมดงักกึกอง
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
อคิาบอดพยายามกระโดดหลบการพุงชนทีน่ากลวันีแ้ตกส็ายเกนิไป มนักระแทก
กะโหลกของเขาดวยแรงมหาศาล เขากลิง้หลนุ ๆ  ลงไปคลกุฝุน แลวกนัเพาเดอร 
มาดํา และผีขี่มาก็ผานเขาไปไวเหมือนพายุ

เชาวนัตอมา เจามาแกมายนืเลม็หญาหนาประตบูานเจาของโดยไมมอีาน
แถมสายบังเหียนลากพื้น อิคาบอดไมมาปรากฏตัวตอนมื้อเชา จนถึงเวลา 
อาหารเย็น อิคาบอดก็ยังไมโผลมา เหลานักเรียนชายรวมตัวกันตามหาริมฝง
ลําธาร แตก็ไมพบตัวครูใหญ ฮานส แวน ริปเปอรเริ่มรูสึกกังวลวาอิคาบอด 
ผูนาสงสารและอานมาของเขาจะมีชะตากรรมอยางไร จึงจัดคณะคนหาเดินเทา 

จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 
จนไปถึงอีกฝงของสะพาน อิคาบอดหันกลับมามองผูไลลาที่ควรจะหายตัวไป 
ตอนนั้นเอง อิคาบอดเห็นผีตนนั้นยกตัวขึ้นเหยียบโกลนพรอมพุงตัวมาทางเขา 

าหอบและหายใจ  
นัดวยซํ้  เขารวัเตะ

เจากนัเพาเดอรและมนักก็ระโจนขามสะพานไป มาควบไปบนแผนไมดงักกึกอง
ฟดฟาดอยูขางหลงั เขาคดิวารูสกึถงึลมหายใจรอน

บอดคิด “ฉันปลอดภัยแน” ทันใดนั้นเอง เขาก็ไดยินมาดํ
ฟดฟาดอยูขางหลงั เขาคดิวารูสกึถงึลมหายใจรอน
เจากนัเพาเดอรและมนักก็ระโจนขามสะพานไป มาควบไปบนแผนไมดงักกึกอง

บอดคิด “ฉันปลอดภัยแน” ทันใดนั้นเอง เขาก็ไดยินมาดํ
ฟดฟาดอยูขางหลงั เขาคดิวารูสกึถงึลมหายใจรอน ๆ ของม
เจากนัเพาเดอรและมนักก็ระโจนขามสะพานไป มาควบไปบนแผนไมดงักกึกอง

สถานที่ที่คูแขงผีของบรอม โบนสหายเขาไป “ถาฉันไปถึงสะพานนั่นไดละก็” 
อิคาบอดคิด “ฉันปลอดภัยแน” ทันใดนั้นเอง เขาก็ไดยินมาดํ
ฟดฟาดอยูขางหลงั เขาคดิวารูสกึถงึลมหายใจรอน
เจากนัเพาเดอรและมนักก็ระโจนขามสะพานไป มาควบไปบนแผนไมดงักกึกอง
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หลังจากการสืบเสาะอยางไมยอทอ พวกเขาก็พบรองรอย เจออานมาบนถนน 
ทีมุ่งหนาไปยงัโบสถ มนัถกูยํา่จมดนิ รอยกบีมาลกึบนถนนเปนหลกัฐานชดัเจน
ถึงความเร็วที่รุนแรง รอยกีบมาพวกนั้นตรงไปทางสะพาน เหนือริมฝงลําธาร
ชวงที่กวาง นํ้าไหลลึก และดําทึบ พวกเขาพบเพียงหมวกของอิคาบอดผูนา
สงสารและใกลกันนั้นคือฟกทองที่ถูกเหยียบกระจาย

พวกเขาคนลําธารจนทั่ว แตก็ไมมีใครพบศพของครูใหญเลย
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แคนเทอรวิลลเชสอยูหางจากสถานีแอสกอต สถานีรถไฟที่ใกล
ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก
เดินทางอยางครื้นเครง ชางเปนเย็นที่สดใส วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมอากาศ 
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง 
พวกเขาจากตนบีชยามรถมาเคลื่อนผาน เหลากระตายกระโดดหลบกิ่งไมแหง
และขามเนินดินที่ปกคลุมดวยมอสส พลางสายหางขาวปุยดุกดิก ทวาเมื่อ 
พวกเขามาถึงถนนเมืองแคนเทอรวิลลเชส ทองฟาพลันขมุกขมัวดวยเมฆครึ้ม 
บรรยากาศหนักอึ้งนาพิศวงปกคลุมไปทั่ว กาฝูงใหญบินผานเหนือศีรษะพวก
เขาไปอยางเงียบงัน ยังไมทันที่พวกเขาจะไปถึงบาน ฝนเม็ดโตก็ตกลงมา

หญงิชราทีย่นืตอนรบัพวกเขาบนบนัไดสวมชดุไหมดาํประณตี คลมุผม
ดวยผาขาวและคาดเอวดวยผากัน้เปอนสเีดยีวกนั เธอคอืคณุนายอมันยี แมบาน 
ที่นายหญิงแหงคฤหาสนแคนเทอรวิลลคะยั้นคะยอใหคุณนายโอทิสรับเธอ 

ออสการ   ไวลด

ค.ศ. 1887

ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
ไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมองไกฟาแผงอกขนเงางามแหวกพุมเฟรนดังแกรกกราก เจากระรอกนอยมอง

อยูหางจากสถานีแอสกอต สถานีรถไฟที่ใกล
ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก

างอยางครื้นเครง ชางเปนเย็นที่สดใส วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมอากาศ
ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก

แคนเทอรวิลลเชสอยูหางจากสถานีแอสกอต สถานีรถไฟที่ใกล
ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก

างอยางครื้นเครง ชางเปนเย็นที่สดใส วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมอากาศ

อยูหางจากสถานีแอสกอต สถานีรถไฟที่ใกล
ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก

างอยางครื้นเครง ชางเปนเย็นที่สดใส วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมอากาศ

แคนเทอรวิลลเชส

ที่สุดออกไปเจ็ดไมล คุณโอทิสจึงโทรเลขเรียกคนขับรถมามารับ พวกเขาออก
เดินทางอยางครื้นเครง ชางเปนเย็นที่สดใส วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมอากาศ
อบอวนดวยกลิ่นสน เสียงนกพิราบปาเจื้อยแจวเปนระยะ บางทีพวกเขาก็เห็น
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ทําหนาที่นี้ตอ เธอถอนสายบัวขณะพวกเขาลงจากรถ พลางพูดทักทายตาม 
ขนบโบราณแตนาฟงวา “ดฉินัขอตอนรบัทานสูแคนเทอรวลิลเชสเจาคะ” พวกเขา 
เดินตามคณุนายอมันยีผานหองโถงสไตลทิวดอร* ที่สวยงามไปสูหองสมุดยาว 
เพดานตํ่า ผนังเปนไมโอกสีดํา สุดปลายหองคือหนาตางกระจกสีบานมหึมา  
ทีน่ีม่โีตะนํา้ชาเตรยีมไวตอนรบัพวกเขา หลงัถอดผาคลมุไหลออก พวกเขานัง่ลง 
และเริ่มสํารวจรอบหอง โดยคุณนายอัมนียรอคําสั่งอยู

ทันใดนั้น คุณนายโอทิสเหลือบเห็นรอยเปอนสีแดงหมนบนพื้นหนา
เตาผงิ เธอถามคณุนายอมันยีโดยไมทนัฉกุคดิวาคราบนัน้มคีวามหมายอยางไร 
“ฉันวามีบางอยางหกตรงนั้นนะ”

*ศิลปะทิวดอร (Tudor) - ศิลปะสถาปตยกรรมอังกฤษพัฒนาจากศิลปะสถาปตยกรรมยุคกลาง 
เริ่มแพรหลายตนราชวงศทิวดอร นิยมสรางหลังคามีหนาจั่วและใชแผนไมตกแตงภายนอกอาคาร
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เรื่องเลาเขยาขวัญ

“ใชคะคุณผูหญิง รอยเลือดเจาคะ” แมบานวัยชราตอบเสียงตํ่า

“นากลวัอะไรอยางนี”้ คณุนายโอทสิรอง “ฉนัไมอยากใหมรีอยเลอืดเปอน  
หองนั่งเลน กําจัดมันออกไปซะ”

หญิงชรายิ้มและตอบดวยเสียงตํ่านาลึกลับแบบเมื่อครู “รอยเลือดนี้ 
เปนของนายหญิงเอเลนอร เดอ แคนเทอรวิลล ผูถูกสังหารและตายตรงนี้  
โดยเซอรไซมอน เดอ แคนเทอรวิลล ผูเปนสามีในป ค.ศ. 1575 เซอรไซมอน
มีชีวิตรอดอีกเกาปใหหลังและหายสาบสูญโดยไมทราบสาเหตุเจาคะ ไมมีใคร 
พบศพ แตวิญญาณระทมทุกขของทานยังคงหลอกหลอนคฤหาสนหลังนี้  
นักทองเที่ยวตางชื่นชอบรอยเลือดนี้มาก และไมมีใครลบรอยนี้ไดเจาคะ”

“เหลวไหลทั้งเพ” วอชิงตัน โอทิสรองขึ้น “นํ้าขจัดคราบและซักลางสูตร
แชมเปยนของคุณพิงเคอรตันจะขจัดมันไดในพริบตา” กอนที่แมบานผูลนลาน
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย
ไมแทงเล็ก ๆ ที่มีเนื้อยาสีดํา ไมกี่อึดใจ 
คราบเลือดก็หายไป

“บอกแลววาพิงเคอรตันลบมันได” 
วอชิงตัน โอทิสประกาศอยางผูชนะ แลว
มองครอบครวัโอทสิทีม่องเขาอยางชืน่ชม แต 
ยงัไมทนัพดูจบ กม็ฟีารองดงัสนัน่หวัน่ไหว 
ทาํใหหองมดืหมนสวางวาบ เสยีงฟาผาทาํให
ทกุคนผดุลกุขึน้ สวนคณุนายอมันยีเปนลม
ลมพับไปแลว

ๆ ท
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย

ๆ ที่มีเนื้อยาสีดํๆ ที่มีเนื้อยาสีดํี่มีเนื้อยาสีดํี่มีเนื้อยาสีดํ
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย

ี่มีเนื้อยาสีดํี่มีเนื้อยาสีดํา ไมกี่อึดใจ  ไมกี่อึดใจ 
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย

 ไมกี่อึดใจ  ไมกี่อึดใจ  ไมกี่อึดใจ 

เที่ยวตางชื่นชอบรอยเลือดนี้มาก และไมมีใครลบรอยนี้ไดเจาคะ”

บและซักล งสูตร
 กอนที่แมบานผูลนลาน

ลวไหลทั้งเพ” วอชิงตัน โอทิสรองขึ้น 

เที่ยวตางชื่นชอบรอยเลือดนี้มาก และไมมีใครลบรอยนี้ไดเจาคะ”

ลวไหลทั้งเพ” วอชิงตัน โอทิสรองขึ้น 
แชมเปยนของคุณพิงเคอรตันจะขจัดมันไดในพริบต
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย

เที่ยวตางชื่นชอบรอยเลือดนี้มาก และไมมีใครลบรอยนี้ไดเจาคะ”

ลวไหลทั้งเพ” วอชิงตัน โอทิสรองขึ้น “นํ้าขจัดคร
แชมเปยนของคุณพิงเคอรตันจะขจัดมันไดในพริบตา  กอนที่แมบานผูลนลาน

องเที่ยวตางชื่นชอบรอยเลือดนี้มาก และไมมีใครลบรอยนี้ไดเจาคะ”

“เหลวไหลทั้งเพ” วอชิงตัน โอทิสรองขึ้น 
แชมเปยนของคุณพิงเคอรตันจะขจัดมันไดในพริบต
จะหามทัน คุณผูชายก็คุกเขาลงขัดพื้นดวย
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“อากาศเลวรายอะไรอยางนี!้” ทานทตูอเมรกินัพดูอยางใจเยน็ พลางจดุ
ซิการเชอรูต* “ผมเดาวาประเทศเกาแกนี้คงมีประชากรมากไป จนอากาศด ีๆ 
มีไมพอแกทุกคน ผมนึกอยูเสมอวาผูอพยพนี่แหละที่เปนสาเหตุเดียวของ 
อังกฤษ”

“คณุพระชวย เราจะทาํอยางไรกบัหญงิทีส่ลบนีด้คีะ” คณุนายโอทสิถาม

“จายเงินรับขวัญเธอสิ” ทานทูตตอบ “เธอไมสลบไปอีกแน” ไมนาน 
คุณนายอัมนียก็ฟน แนนอนวาเธอโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยง เธอเตือนคุณโอทิส 
อยางจริงจังใหระวังเรื่องเดือดรอนที่จะมาสูบานหลังนี้

“ดิฉันเห็นมากับตาตัวเองเจาคะนายทาน เรื่องนี้จะทําใหคริสเตียน        
ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่”  
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง 
นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป

พายกุระหนํา่ตลอดคนื แตไมมเีหตกุารณอะไรเกดิขึน้เปนพเิศษ เชาวนั
ถัดมา เมื่อพวกเขาลงมารับประทานอาหาร ก็พบรอยเลือดนาสยดสยองบนพื้น
อีกครั้ง “ผมไมคิดวานํ้ายาซักลางจะเปนเหตุ” คุณวอชิงตันพูดขึ้น “เพราะผม
ลองใชมันกับทุกอยางแลว ตองเปนฝมือผีแนนอน” จากนั้นเขาจึงลงมือขัดพื้น
อีกรอบ แตในเชาวันที่สอง รอยเปอนก็ปรากฏขึ้นอีก เชาวันที่สาม รอยเลือด 
ก็กลับมา แมหองสมุดจะถูกลงกลอนแนนหนาในตอนกลางคืนดวยมือของ 

*ซิการเชอรูต (Cheroot cigar) - ซิการมวนจากใบเชอรูต ราคาไมแพง

นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง
นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง
นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง
นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง
นายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไปนายทั้งสองและคุยเรื่องขึ้นเงินเดือนแลว เธอจึงเดินโซเซกลับหองไป

“ดิฉันเห็นมากับตาตัวเองเจาคะนายทาน เรื่องนี้จะทําใหคริสเตียน        
ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่” 
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง

ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่” 
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง

“ดิฉันเห็นมากับตาตัวเองเจาคะนายทาน เรื่องนี้จะทํ
ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่” 
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง

“ดิฉันเห็นมากับตาตัวเองเจาคะนายทาน เรื่องนี้จะทํ
ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่” 
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง

“ดิฉันเห็นมากับตาตัวเองเจาคะนายทาน เรื่องนี้จะทํ
ทุกคนขนลุก หลายคืนที่ดิฉันขมตาหลับไมลงเพราะสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นที่นี่” 
เธอเลา อยางไรก็ตาม คุณโอทิสและภรรยากลับปลอบแมบานผูซื่อสัตยอยาง
อบอุนวา พวกเขาไมกลัวผีสางนางไม หลังจากอวยพรใหพระเจาคุมครอง
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คุณโอทิส แถมเขายังถือกุญแจติดมือขึ้นไปขางบนดวย ทั้งครอบครัวโอทิส        
หนัมาสนใจเรือ่งนี ้คณุโอทสิเริม่สงสยัความเชือ่ทีว่าผไีมมตีวัตน คณุนายโอทสิ
ถึงขั้นประกาศวาเธอคิดอยากเขารวมสมาคมวิญญาณลี้ลับ คุณวอชิงตัน 
รางจดหมายยาวเหยยีดถงึคณะนกัสบืไมเออรสและพอดมอร เรือ่งความดือ้ดาน
ของคราบเลือดผีที่เกี่ยวกับคดีอาชญากรรม ในคืนนั้น ความสงสัยในการมี 
ตัวตนของวิญญาณเรนลับถูกขจัดไปสิ้น

วันนี้อากาศอบอุ นและแดดดี ในตอนเย็นที่อากาศเย็นสบาย ทั้ง 
ครอบครัวไปขับรถเลนกัน พวกเขากลับบานเกือบสามทุม เปนเวลาที่พวกเขา
รับประทานอาหารคํ่ามื้อเบา ๆ บทสนทนาคืนนั้นไมเกี่ยวกับผีสางแมแตนอย 
ดังนั้น พวกเขาจึงไมไดเตรียมใจสําหรับปรากฏการณลวงหนาที่จะเกิดขึ้นกอน
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น 
เปนเรื่องผูมีการศึกษาชาวอเมริกันจะพึงถกกัน เชน ความนิยมลนหลามตอ 
แฟนน ีดาเวนพอรต* ทีเ่หนอืกวาซาราห เบอรนารดต** ในฐานะนกัแสดงหญงิ 
ความยากลําบากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก 
ไดยากขนาดไหนแมแตในภัตตาคารดีที่สุดในอังกฤษเองก็ตาม ความสําคัญ 
ของเมืองบอสตันตอการพัฒนาทางจิตวิญญาณของโลก ประโยชนของระบบ
ตรวจสอบสัมภาระในการเดินทางโดยรถไฟ และความไพเราะของสําเนียง
นิวยอรกเมื่อเทียบกับสําเนียงยานคางของลอนดอน ไมมีหัวขอไหนเกี่ยวกับ 

*แฟนนี ดาเวนพอรต (1850-1898) - นักแสดงละครเวทีหญิงชาวอังกฤษ-อเมริกัน
**ซาราห เบอรนารดต (1844-1923) - นักแสดงละครเวทีหญิงชาวฝรั่งเศส

บากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก 
แฟนน ีดาเวนพอรต

บากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก บากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก บากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก บากในการหาขาวโพดฝกออน เคกบักวีตและขาวโพดปอกเปลือก 
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หรับปรากฏการณลวงหนาที่จะเกิดขึ้นกอน
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น
เปนเรื่องผูมีการศึกษาชาวอเมริกันจะพึงถกกัน เชน ความนิยมลนหลามตอ
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น

พวกเขาจึงไมไดเตรียมใจสํา
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น
เปนเรื่องผูมีการศึกษาชาวอเมริกันจะพึงถกกัน เชน ความนิยมลนหลามตอ

หรับปรากฏการณลวงหนาที่จะเกิดขึ้นกอน
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น
เปนเรื่องผูมีการศึกษาชาวอเมริกันจะพึงถกกัน เชน ความนิยมลนหลามตอ

ดังนั้น พวกเขาจึงไมไดเตรียมใจสํ
การปรากฏตัวของวิญญาณ จากที่ผมรูจากคุณโอทิส หัวขอที่คุยกันวันนั้น
เปนเรื่องผูมีการศึกษาชาวอเมริกันจะพึงถกกัน เชน ความนิยมลนหลามตอ


