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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์ขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่านมาสัมผัสความหลอนของสุสานแห่ง

กาฬทวีปไปพร้อมกัน!

เรือ่งผีๆ  รอบโลก  เล่ม ผสุีสานสยอง จะพาผูอ่้านด�าดิง่สูบ่รรยากาศน่าขนลกุ 

ผ่านเรื่องราวภูตผีปีศาจและอสุรกายจากทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาที่ทุกคนอาจ 

ยังไม่รู้  เช่น ชนชน แมนทิคอร์ และโกเล็ม  เป็นต้น  รวมถึงเรื่องเล่าลึกลับเขย่าขวัญ 

อื่น ๆ  อีกมากมายที่น่าติดตามไม่แพ้กัน

หนงัสอืเล่มน้ีจะน�าเสนอเรือ่งราวต่าง ๆ  ในรปูแบบการ์ตูนและเรือ่งสัน้โดยสอดแทรก 

คติสอนใจเอาไว้ตลอดทั้งเล่ม  ซ่ึงนอกจากผู้อ่านจะได้ล้ิมลองความตื่นเต้นน่ากลัว 

ชวนขนลุกแล้ว ยังได้ข้อคิดสอนใจให้มีคุณธรรม ละการท�าความชั่ว  มุ่งท�าความดีอีก

ด้วย

“หึ หึ หึ...”  เสียงหัวเราะน่าขนลุกดังแว่วมาจากท่ีไหนสักแห่งในหนังสือเล่มน้ี 

เตรียมใจของคุณไว้ให้ดี  เพราะความหลอนรอคุณอยู่ในหน้าถัดไปแล้ว

นานมีบุ๊คส์
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ว้าว 
ที่นี่แหละ

“คอปีศาจ” 
อันเลื่องชื่อ

แห่งน�้าตกอีกวาซู

อาร์เจนตินา

คอปีศำจ

ซ่า...
ซ่า
ซ่า
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ฉันฝันว่าอยากมา
ที่นี่สักครั้งในชีวิต ท�าไมเหรอ มานวล

อ้าว โอมาร์ 
ไม่รู้เรื่องที่เขาลือ
กันเหรอ

ทุกค�่าคืน
ปีศาจในน�้าตกจะ
เพรียกหาเหยื่อ  เพื่อ
ท�าให้ตกลงไป

ในเหว

ฮ่า ๆ   เหลวไหลน่า
กลับโรงแรมกันเถอะ
พรุ่งนี้เราต้องเที่ยว

ที่อื่นอีก

ฟังดู
เสียงน�้าตกนี้
ก็คล้ายเสียง
ของปีศาจนะ

ส...เสียงนั้น 
ช่างเหมือน

เสียงปีศาจจริง ๆ

รู้สึกเหมือนมัน
ก�าลังพูดกับฉันเลย

ทั้งที่จริง ๆ
ก็ไม่ควรมานัก

หรอก

ถ้ามองน�้าตกนี้นานๆ จะถูก
ปีศาจกระชากตัวลงไปน่ะสิ!

ซ่า
ซ่า

ซ่า

9



พรวด

แอ๊ด แอ๊ด

ตึง
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โอมาร์ 
ไปไหนนะ

โอมาร์! 
นายจะ
ไปไหน

โอมาร์!

นั่นมันทางไปที่น�้าตกนี่ ละเมอหรือเปล่า ตามไปก่อนดีกว่า

นี่มันคอปีศาจ
ที่เรามาเมื่อตอนกลางวัน 
ท�าอะไรของเขานะซมูมม ซ่า ซ่า
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ได้ยินแล้ว
เสียงเพรียก
จากปีศาจ...

ม...มานวล!

ขอรับท่านปีศาจ! 
ผมจะกระโดดลงไป

โดดลงไป... 
ต้องโดดลงไป อย่ากระโดด

นะโอมาร์!

ตั้งสติ
หน่อยสิ!

นั่นมันแค่
เสียงน�้าตก!

มนัไม่ใช่เสียงของปีศาจหรอก

มีสติแล้วใช่ไหม!
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ท่านปีศาจสั่งให้โยนเพื่อน
ที่สนิทที่สุดลงไปน่ะ

หึ ๆ  ๆ !

อ๊ะ! 
จะท�าอะไรน่ะ

อ๊าก!

ไม่นะ!

หมับ
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แอฟริกาใต้

ฝัน

“อือ อือ...”

ซาราห์ผวาตื่นกลางดึก  เธอขยับตัวไม่ได้  ได้แต่จ้องเพดาน

“ฮือ ๆ ...ขยับตัวไม่ได้...”

ซาราห์พูดกับตัวเองด้วยความหวาดกลัว บนเพดานวิญญาณของ

หญิงชราลอยคว้างอยู่กลางอากาศ และมองลงมาที่เธอ

“ค...คุณยาย”

คุณยายไม่พูดอะไร  เพียงแต่จ้องมองซาราห์ด้วยแววตาที่ว่าง

เปล่า ใบหน้าหญิงชราดูอมทุกข์ทั้งที่เพิ่งฝังศพไปไม่นานนัก

เช้าวันรุ่งขึ้น ซาราห์รีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟัง

“ลูกบอกว่าคุณยายที่เสียไปปรากฏตัวให้เห็นทุกคืนเลยเหรอ”

แม่ของซาราห์ถามอย่างตกใจ

“ตั้งแต่ท่านเสียชีวิต ท่านก็มาหาหนูทุกคืนเลย ท่านลอยอยู่ตรง

เพดานมองลงมาดูหนูทุกคืน น่ากลัวจริง ๆ  ค่ะ”
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ซาราห์นึกภาพคุณยายแล้วรู้สึกเสียวสันหลัง

“ปกติคุณยายชอบชมลูกว่าสวยตลอดนี่”

“น่าสงสารจัง ท่านคงคิดถึงหลานสาวละมั้ง...”

ซาราห์ตอบกลับแม่ทันควัน

“แม่คะ นี่หนูถูกผีคุณยายอ�าจนขยับตัวไม่ได้ทั้งคืนเลยนะคะ”

แต่พ่อแม่ของซาราห์กลับไม่ได้ติดใจในเรื่องที่เธอเล่าแม้แต่น้อย 

และคืนนั้นเอง

“ฮือๆ...”

วิญญาณคุณยายลอยเข้าใกล้ตัวของซาราห์มากกว่าคืนก่อน 

ดวงตาของหญิงชราจ้องมองเธอ ซาราห์อยากหลบสายตา แต่ขยับตัว 

ไม่ได้ได้แต่นอนตัวสั่นอยู่อย่างนั้น

เมื่อฟ้าสาง ซาราห์จึงบอกกับพ่อแม่

“แม่คะ หนูทนไม่ไหวแล้ว  เราขุดศพคุณยายขึ้นมาเถอะนะคะ”

“พูดอะไรแบบนั้นน่ะลูก”

แม่ตกใจรีบห้าม แต่ซาราห์ทนไม่ไหวอีกแล้ว

“ลองคิดดูสิคะแม่ บางทีคุณยายอาจจะอยากบอกอะไรกับเรา 

ก็เลยมาปรากฏตัวให้หนูเห็นไงคะ”

“จริงด้วยสิ  ก็ได้ แม่จะจัดการให้”

ด้วยความดึงดันของซาราห์ สุดท้ายแม่ของเธอจึงได้ส่ังขุดหลุมศพ

คุณยายขึ้นมา
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“เฮ้อ  เราฝังโลงศพคุณยายไปได้ไม่นาน ก็ต้องขุดขึ้นมาอีกครั้ง...”

“ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลย”

บรรดาคนงานท�าหน้าตาไม่พอใจ และรีบขุดหลุมศพคุณยาย จน

เมื่อคนงานค่อย ๆ  เปิดฝาโลงออกจึงเห็นความผิดปกติ

“หา!  เป็นไปได้ยังไง”

“นี่พวกเราท�างานสะเพร่าจนไม่ได้สังเกตเลยเหรอเนี่ย”

หลังได้รับโทรศัพท์สายด่วนจากคนงาน พ่อของซาราห์รีบมาหา

เธอทันที

“พ่อรู้แล้วว่าฝันของลูกหมายความว่ายังไง ตอนท่ีคนงานสุสาน 

ฝังโลงศพของคุณยาย พวกเขาบังเอิญท�าให้ร่างของท่านคว�่าลง  น่ีคง

ท�าให้คุณยายรู้สึกอึดอัด”

พ่อถอนหายใจ  “ท่านก็เลยมาปรากฏตัวให้ลูกเห็นในฝัน  เพื่อให้

ลูกช่วยบอกให้พลิกตัวท่านกลับนั่นเอง”

ซาราห์ได้ฟังก็น�้าตาคลอ  “เกิดเร่ืองแบบนี้ข้ึนได้ยังไงกันคะ...หนู

สงสารคุณยายจังเลย”

“เราฝังคุณยายให้นอนหงายแล้ว ต่อไปลูกจะได้ไม่ต้องฝันแบบ

นั้นอีกแล้วนะ”

ได้ฟังพ่อพูด ซาราห์ก็โล่งใจเป็นปลิดทิ้ง ซาราห์ไม่ได้นอนเต็มตา

มาระยะหนึ่งแล้ว คืนนั้นเธอจึงรีบเข้านอนแต่หัวค�่า
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