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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

นานมบุ๊ีคส์ขอเชิญชวนนกัอ่านทกุท่านมาสมัผสัความหลอนรอบโลกไปพร้อมกัน!

ในเรื่องผี ๆ  รอบโลก  เล่ม กรุผีโลก จะพาผู้อ่านด�าดิ่งสู่บรรยากาศน่าขนลุก 

ผ่านเรื่องราวภูตผีปีศาจและอสุรกายจากทั่วทุกมุมโลกที่ทุกคนอาจยังไม่รู ้  เช่น 

ชูปากาบรา สึชิโนะโกะ และมอทแมน  เป็นต้น รวมถึงเรื่องเล่าลึกลับเขย่าขวัญอื่น ๆ 

อกีมากมายทีน่่าตดิตามไม่แพ้กนั

หนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ  ในรูปแบบการ์ตูนและเรื่องสั้นโดย 

สอดแทรกคติสอนใจเอาไว้ตลอดทั้งเล่ม ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้ลิ้มลองความตื่นเต้น 

น่ากลัวชวนขนลุกแล้ว  ยังได้ข้อคิดสอนใจให้มีคุณธรรม ละการท�าความชั่ว มุ่งท�า 

ความดอีกีด้วย

“หึ หึ หึ...” 

เสียงหัวเราะน่าขนลุกดังแว่วมาจากท่ีไหนสักแห่งในหนังสือเล่มนี้  เตรียมใจ 

ของคุณไว้ให้ดี  เพราะความหลอนรอคุณอยู่ในหน้าถัดไปแล้ว

นานมีบุ๊คส์
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มืดจัง... ที่นี่ที่ไหน

น่ากลัวจังเลย
นี่เราอยู่ที่ไหน

เอ๊…
กรอบรูปอะไรนะ นี่มัน

รูปคนนี่นา

สหรัฐอเมริกา

รูป ในฝัน

8



นี่ก็รูปคุณปู่
ที่เสียไปแล้ว

รูปคุณย่า
ที่เสียไปแล้วนี่

ข้าง ๆ  ก็รูปคุณป้า...

นี่ครอบครัวเรา 
ที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งนั้น

คุณลุง คุณป้าสะใภ้

ว่าแต่บนสุดนั่น
รูปใครน่ะ

มองไม่ชัดเลย
รูปใครกันนะ...

เอ๊ะ!
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อ๊ะ...

ฝันไปอีกแล้ว
เหรอเนี่ย

ช่วงนี้เราฝันซ�้า ๆ
ติดกันทุกคืน

เลย...

แล้วพอจะดู
รูปสุดท้ายก็ต้อง
ตื่นก่อนทุกที...

แครอล! 
แม่ได้ยินเสียงร้อง 

เป็นอะไรหรือเปล่าลูก

เปล่าค่ะแม่
หนูแค่ฝันร้าย

น่ากลัวแฮะ 
แต่ก็อยากรู้จัง

รูปสุดท้ายนั่นคือ
รูปของใครกันนะ

กรี๊ด!
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ฮึ่ม! คืนนี้ต้องดู
รูปสุดท้ายนั่นให้ได้

อืม...ง่วงจัง

ใช่แล้ว...

ที่เดิมเลย

ที่นี่มีแต่รูป
คนที่เสียชีวิตไปแล้ว

ทั้งนั้น

ยังเหลืออีกรูป...
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กรอบรูปที่
แขวนอยู่บนสุด

มีอะไรพอ
จะปีนได้มั้ยนะ

น…นี่มัน
รูปของ
คุณแม่นี่!

อ๊ะ! มีเก้าอี้นี่ 
ดีละ

วันนี้ต้องรู้ให้ได้ 
ว่าในรูปนั้น

คือใคร!

ฮึบ

ว้าย!
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หมายความว่า
คุณแม่เสียแล้ว

งั้นเหรอ!

เป็นไปไม่ได้!

โอ๊ะ!

ว้าย!

ฮวบ

วดื

ตึง
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นี่เราตกใจ
จนตกเตียงเลย
เหรอเนี่ย

ฝันนั่นมันจะ
ไม่เกิดขึ้นจริง ๆ  ใช่ไหม... คุณแม่หลับอยู่ชั้นบน

คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก

แครอล! 
เป็นอะไร

หรือเปล่าลูก

เมื่อกี้แม่ได้ยินเสียง
จากห้องของลูก

พรวด

ครนืนน

กรี๊ดดด
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ม…ไม่นะ! 
คุณแม่คะ

ครึ่ก

ครนืนน

กรี๊ดดด
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ญี่ปุ่น

กำร์ตูนหลอน

“ดีครับ  เรื่องสนุกมาก ๆ  ขอบคุณมากนะคุณทะเกะดะ” 

หัวหน้าบรรณาธิการกองการ์ตูนรับต้นฉบับของทะเกะดะมาด้วย 

สหีน้ายนิด ีตอนน้ีคอลมัน์การ์ตูน “เรือ่งหลอนซ่อนความตาย” ของทะเกะดะ 

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เน้ือเรื่องในการ์ตูนของเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องไร้สาระหรือเกิน 

ความจริง แต่เป็นเรื่องน่ากลัวที่สมเหตุสมผล และมักบังเอิญมีเหตุการณ์ 

ต่าง ๆ  ตามที่เขาวาดเกิดข้ึนจริง ๆ  ในเวลาต่อมา นั่นยิ่งท�าให้การ์ตูน “เรือ่ง 

หลอนซ่อนความตาย”  ได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีก  ดังน้ันนิตยสาร 

การ์ตูนของส�านักพิมพ์แห่งนี้จึงขายดีเป็นเทน�้าเทท่า

ก่อนหน้าน้ันไม่นาน มเีหตกุารณ์คนเสยีชวีติเหมอืนกนักบัเหตกุารณ์ 

ทีเ่กดิขึน้ในการ์ตนูของทะเกะดะ หนงัสอืพมิพ์ฉบบัต่าง ๆ  จงึพากนัรายงาน 

ข่าวของการ์ตูน  “เรื่องหลอนซ่อนความตาย” การ์ตูนของเขาจึงโด่งดังขึ้น

อย่างรวดเร็ว

“น่าสงสารคนทีต่ายจรงิ ๆ  ช่างเป็นความบงัเอญิอย่างน่าประหลาด...”
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