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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

นานมบุ๊ีคส์ขอเชิญชวนนกัอ่านทกุท่านมาสมัผสัความหลอนรอบโลกไปพร้อมกัน!

ในเรื่องผีๆ รอบโลก เล่ม ผีโรงเรียนญ่ีปุ่น จะพาผู้อ่านด�าดิ่งสู่บรรยากาศ 

น่าขนลุก ผ่านเรื่องราวภูตผีปีศาจจากญี่ปุ่นที่ทุกคนอาจยังไม่รู้  เช่น  นิโนะมิยะ คินจิโร 

ผห้ีองน�า้ และสาวปากฉีก เป็นต้น รวมถงึเรือ่งเล่าลกึลบัเขย่าขวญัอืน่ ๆ  อกีมากมายทีน่่า

ติดตามไม่แพ้กนั

หนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ  ในรูปแบบการ์ตูนและเรื่องส้ันโดย 

สอดแทรกคติสอนใจเอาไว้ตลอดท้ังเล่ม  ซ่ึงนอกจากผู้อ่านจะได้ล้ิมลองความต่ืนเต้น 

น่ากลัวชวนขนลุกแล้ว  ยังได้ข้อคิดสอนใจให้มีคุณธรรม ละการท�าความชั่ว มุ่งท�า 

ความดอีกีด้วย

“หึ หึ หึ...” 

เสียงหัวเราะน่าขนลุกดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่ง 

ในหนังสือเล่มนี้  เตรียมใจของคุณไว้ให้ดี  เพราะความหลอน 

รอคุณอยู่ในหน้าถัดไปแล้ว

นานมีบุ๊คส์
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เอาละทุกคน
พักได้!

สบายมาก 
ฉันเป็นนักกีฬา

ว่ายน�้านะ 
คอยดู!

เพื่อนใต้น�้ำ

ฮิโตมิ! 
เธอกลั้นหายใจใต้น�้า
ได้เกิน 1 นาทีไหม ซ่า ซ่า

8



อื๋อ!
นั่นใครกัน

มีคนจมอยู่ใต้สระนี่!

แย่แล้ว! ทาเคชิ

บุ๋ง

บุ๋ง

บุ๋ง
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ท�าไงดี 
ต้องรีบขอความช่วยเหลือ

เขาเป็นลมหรือเปล่านะ

ว้าย!
ใครจับขาเรา

หมับ
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ท...ทาเคชิ 
จับขาฉันท�าไม!

อุ๊บ! 
หายใจไม่ออก

อ๊ะ! เขาไม่ได้
หมดสตินี่

ป...ปล่อยนะ!

ปึด

ฮิ ฮิ
ปึ้ก

ปึ้ก
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เป็นอะไร 
ไม่สบายหรือเปล่า

เฮือก!

แคก ๆ

ทาเคชิอยู่ในน�้า 
เขาดึงขาฉัน

พูดอะไรกัน

แคก ๆ

พรวด

ฮิโตมิ 
เป็นอะไรไป!

ท…ทาเคชิ
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วันนี้ทาเคชิป่วย 
ไม่ได้มาซ้อมนะ จริงด้วย!

ค...ใครกันล่ะ!

แล้ว
ใต้สระนั่น
มัน...
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ขอบคุณคุณครู
ที่แวะมานะคะ

รู้สึกเกรงใจจังเลยครับ

ไม่หรอกค่ะ 
ฉันมาเยี่ยมบ้านคุณ

ช้าไปด้วยซ�้า

ยินดีที่ได้พบ
นะคะ

ค่ะ หลังเลิกเรียน 
เธอมีเรียนพิเศษ

น่ะค่ะ

ตอนนี้
ฮะรุกะไม่อยู่บ้าน

หรือคะ

เยี่ยมบ้ำน

14



สัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเลขที่ 1 
กับเลขที่ 2 หายตัวไป

พักนี้นักเรียนในห้อง
หายตัวไปทีละคน

ที่ดิฉันมานี่ 
เพราะช่วงนี้ที่โรงเรียนเกิดเรื่อง

แปลก ๆ  ค่ะ

ทั้งสองหายไป
ระหว่างทางกลับจาก

โรงเรียนค่ะ

แย่แล้ว! 
งั้นฮะรุกะก็...

ฮะรุกะคือเลขที่ 3 
ของห้องค่ะ…

หวังว่าคงไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้น
กับฮะรุกะหรอกนะคะ

เรายังไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนลักพาตัว

เด็ก ๆ  ไป
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พวกคุณต้องระวังตัว
อย่าปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเด็ดขาด

ใกล้จะเลิก
เรียนพิเศษแล้ว 

พวกเราจะออกไปรับ
เองค่ะ

ขากลับ
ฉันผ่านหน้าโรงเรียน
กวดวิชาพอดี

ไม่เป็นไรค่ะ

ขอบคุณ
ที่เป็นธุระให้
นะครับ

ขอบคุณค่ะคุณครู

คุณพ่อคุณแม่
วางใจได้ค่ะ

แล้วฮะรุกะเรียนพิเศษ
ที่ไหนคะ

รร.กวดวิชา
อยู่ตรงสี่แยก
หน้าโรงเรียนค่ะ
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