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เราทุกคนต่างมี 'ฝันร้าย' เป็นของตัวเอง รวมถึง 'ควอนฮันบิน' กับ 'อันโซยอน' 

พระเอกนางเอกจากเรื่อง 'My Bite on Your Lips' ผลงานแนว JLS+ เรื่องแรกของ 

Porshenocchio ด้วยค่ะ

ท้ังคู่ต้องตกอยู่ในฝันร้าย คนหนึ่งมีชีวิตยืนยาว แต่ไม่อาจลบบาดแผลในใจจึง 

ต้องทุกข์กับความทรมานมาตลอด ส่วนอีกคนชีวิตก็อาภัพจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ 

เพียงแต่พวกเขาเลือกรับมือกับเรื่องร้ายเหล่านั้นต่างกัน

 เมื่อโชคชะตาพัดพาให้สองชีวิตที่แตกต่างได้มาเจอกัน ต่างฝ่ายต่างจะยื่นมือมา

ช่วยฉดุอกีฝ่ายให้ตืน่ขึน้จากฝันร้ายได้หรอืไม่ ปลายทางจะจบลงเช่นไร ไปร่วมเอาใจช่วย

พวกเขากันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จากใจนักเขียน

Donate Blood, Save Life! 

My Bite x Your Kiss เป็นโปรเจก็ต์แวมไพร์ของพอร์ชกับน้องดรมี (Just Nightmare) 

แท็กทีมปั้นกันขึ้นมา พล็อตเรื่อง การด�าเนินเร่ือง คาแร็กเตอร์ ตั้งใจให้ทุกอย่างพลัส 

ขึ้นหมด รวมถึงมี Love Scene ที่จัดจ้านของแวมไพร์ด้วย 

โปรเจ็กต์นี้เล่าถึงแวมไพร์สองตัวสุดท้ายในประเทศเกาหลีใต้ 'คิมซึงฮุน' คนพ่ี  

'คิมซองอึน' คนน้อง โดยแบ่งกันเขียน พอร์ชเขียนพี่ชาย ดรีมเขียนน้องสาว ทั้งสองเล่ม

สามารถอ่านแยกกันได้ แต่ถ้าอยากอินมากขึ้น อยากเข้าถึงเรื่องราวมากขึ้น แนะน�าให้

อ่านสองเล่มต่อกันเลย ส่วนใครทีก่ลวัอ่านยาก บอกเลยว่าไม่ต้องกังวล เพราะตัง้ใจเขยีน

แวมไพร์ท่ีเข้าถึงง่าย แฝงตวัอยู่กับคนธรรมดาเน่ียแหละ ไม่เน้นแฟนตาซหีวอืหวา หายห่วง 

ได้เลยเนอะ 

ตอนเขียน 'My Bite on Your Lips' รู้สึกท้าทายท่ีได้ลองอะไรใหม่ๆ ถ้าบอกว่า 

เล่มน้ีเป็นการเดินทางที่ยากล�าบากแสนยาวนานของตัวคนเขียนและตัวละครก็คงจะถูก 

เพราะมีอุปสรรคเข้ามาจนท�าให้ท้อบ้าง เครียดบ้าง แต่เราก็ท้ิงพระ-นางคู่น้ีไม่ลงจริงๆ 

อยากพาทั้งสองคนไปให้ถึงฝั่ง

ขอขอบคุณกอง บ.ก. ที่เต็มท่ีและใส่ใจกับผลงานชิ้นนี้ น้องดรีมท่ีร่วมมือช่วยกัน

ปั้นโปรเจ็กต์น้ีจนออกมาส�าเร็จ เพ่ือนๆ นักเขียน นักอ่าน และทุกคนท่ีส่งก�าลังใจมาให้

ตลอด ขอบคุณจริงๆ ครับ

ที่ส�าคัญอย่าลืมติดตามเร่ืองราวแวมไพร์คนน้องซองอึนในเรื่อง 'Your Kiss on  

My Neck' จาก Just Nightmare ด้วยนะครับ! 

สุดท้ายหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานเล่มน้ีนะครับ พอร์ชได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

จาก 'โซยอน' กับ 'ซึงฮุน' หวังว่าคนอ่านจะได้รับ Point ที่ต้องการจะสื่อเหมือนกัน และ 

รักตัวละครสองคนนี้เหมือนที่นักเขียนรัก

พูดคุยเกี่ยวกับนิยายติดแฮชแท็ก #MyBiteOnYourLips นะครับ

Fanpage : Porshenocchio

Twitter : Porshenocchio

Instagram : Porshenocchio
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"Monsters are real, ghosts are too.

They live inside of us, and sometimes, they win."

- Stephen King-
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Prologue

권한빈 (Kwon Han-Bin)

Fame, Lust and Blood

แค่น้ีแหละมั้งท่ีชีวิตของผมต้องการ 

ชื่อเสียง ถ้าผมไม่ปรารถนาสิ่งน้ีก็คงไม่มี 'ควอนฮันบิน' ท่ีเฉิดฉายใน

วงการบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ถึงทุกวันน้ีหรอก 

ราคะ ไม่เชิงว่าขาดไม่ได้หรอกนะ ถ้าพูดว่าผู้หญิงต่างหากท่ีหมายปอง

สิ่งนี้จากตัวผมคงจะถูกต้องมากกว่า และผมก็ไม่ใช่คนใจร้ายท่ีจะปฏิเสธสิ่งท่ี

พวกเธอเต็มใจหยิบย่ืนมาให้

ส�าคัญท่ีสุด สิ่งท่ีผมขาดไม่ได้เลยจริงๆ คืออย่างสุดท้ายต่างหาก

...เลือด

ท�าไมน่ะเหรอ เพราะผม 'ดื่มเลือด' เป็นอาหารยังไงล่ะ

ผมคือแวมไพร์ หนึ่งในสองแวมไพร์ตัวสุดท้ายของประเทศเกาหลีใต้ 

ส่วนอีกคนคือน้องสาวฝาแฝดของผม 'คิมซองอึน' ถึงแม้เราจะคลานตามกัน

มาห่างเพียงแค่หน่ึงนาทีเท่าน้ัน แต่ผมกับซองอึนมีนิสัยที่แตกต่างกันสุดขั้ว 
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ว่ายังไงดีล่ะ...ซองอึนเป็นผู้หญิงท่ียึดมั่นในหน้าท่ีของแวมไพร์ ซึ่ง 

มันคือสิ่งท่ีบรรพบุรุษปลูกฝังพวกเรามาตั้งแต่เด็ก การบันทึกพงศาวดารอะไร

พวกนั้นน่ะ ในขณะที่ผมเลือกที่จะหันหลังให้มันและเดินเข้าหาแสงสีเสียงของ

วงการบันเทิง ปล่อยให้หน้าท่ีแสนน่าเบื่อเป็นของน้องสาวแท้ๆ ดีกว่า

ผมลองนึกภาพตัวเองไปเข้าฝันนักโบราณคดี หรือนั่งจดเรียบเรียง 

รายละเอยีดยุคประวตัศิาสตร์และเอาไปบอกใบ้นกัวิชาการ ตลกเป็นบ้า ผมหมายถึง 

แวมไพร์หน้าตาหล่อเหลาอย่างผมเน่ียนะต้องมาท�าอะไรแบบน้ี สู้เอาสิ่งท่ี 

ตัวเองมีหาประโยชน์เข้าตัวเองไม่ดีกว่าเหรอ มันไม่ใช่ทางหรอก อีกอย่าง

เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ได้เข้ามาท�าหน้าท่ีแทนแวมไพร์หมดแล้วน่ะสิ แล้วมัน

จะเหลืออะไรให้พวกเราท�าบ้าง 

นอกจากสวมบทบาทเป็นมนุษย์และออกไปใช้ชีวิตให้สุดเหว่ียงซะ

ชีวิตในวงการบันเทิงดูจะถูกใจผมท่ีสุด แต่หากจะเป็นดาวค้างฟ้า 

ร้อยปีมันคงเป็นไปได้ยาก คงไม่มีมนุษย์คนไหนใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเป็น

ร้อยปีหรอก นอกเสียจากจะเป็นแวมไพร์น่ะ 

เพราะแบบน้ีผมจึงตั้งกฎให้ตัวเองข้ึนมา ผมจะใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์

ธรรมดาคนหนึ่งเป็นระยะเวลาสิบปี ก่อนจะฆ่าตัวตายเพ่ือจบชีวิตในฐานะ

มนุษย์และกลับไปจ�าศีลเป็นระยะเวลาสิบปี ใช่ ผมสร้างลูปชีวิตแบบน้ีขึ้นมา

เพ่ือกลบข้อสงสัยในความเป็นอมตะของตัวเอง 

ชื่อเดิมของผมคือ 'คิมซึงฮุน' และผมจะเปลี่ยนช่ือใหม่ เปลี่ยนสีผม 

เปลี่ยนการแต่งตัวให้ทันสมัยทุกๆ คร้ังท่ีตื่นจากการจ�าศีล 

"ย้ิมแบบน้ีหมายความว่ายังไง"

เสียงของคนข้างหน้าเรียกให้ผมละสายตาจากบทซีร่ีส์ในมือข้ึนสบตา

กับเจ้าของเสียงผ่านกระจกส่องหลังในรถ

'ชเวจีซอบ' ชายวัยสามสิบปีที่ก�าลังขับรถอยู่คือผู้จัดการส่วนตัวของผม 

เขาเป็นเหมือนพี่ชายและผู้ปกครองของผมในเวลาเดียวกัน คนนอกมองว่าเรา

สองคนสนิทกันเพราะพ่ีจีซอบเป็นผู้จัดการให้ผมมาตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ๆ 

ใช่ เราสนิทกันก็จริง แต่ก็ไม่สนิทถึงข้ันรับรู้ความลับของผมหรอกนะ 

"ฉันลองอ่านดูแล้วไม่เห็นมีซีนตลกเลยไม่ใช่เหรอ" พ่ีจีซอบหรี่ตามอง
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ก่อนจะเลื่อนสายตากลับไปมองถนนข้างหน้าเหมือนเดิม

"พระเอกวิง่เข้าไปใช้ตัวบงัไม่ให้นางเอกถูกรถชนเนีย่นะไม่ตลก" ผมกลัว้

หัวเราะ

"ซีนน้ีจะต้องเป็นท่ีจดจ�าของซีรี่ส์เร่ืองนี้ต่างหากเล่า"

"มันต่างจากความจริงมากกว่าน่ะสิ"

มนุษย์จินตนาการแวมไพร์เกินจริง พวกเขามักใส่พลังเหนือธรรมชาติ

ให้พวกเราเกนิไปมาก ย�า้ว่ามากจริงๆ เช่น แวมไพร์สามารถเคลือ่นท่ีได้รวดเรว็ 

แวมไพร์แข็งแรงถึกทนเหมอืนซเูปอร์ฮโีร่ หรือแม้กระท่ังแวมไพร์มดีวงตาสแีดง

ส่องแสงได้ในความมืด เป็นต้น 

จะบอกอะไรให้นะ จากประสบการณ์ท่ีเป็นแวมไพร์มาตั้งแต่เกิด  

พวกเราไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรขนาดน้ันสักอย่าง 

หลักๆ แล้วพวกเราแค่เป็นอมตะ อาจจะมีอะไรเล็กน้อยแตกต่างจาก

มนุษย์ทั่วไปบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดหยุดรถบรรทุกได้ด้วยมือเปล่า 

ท่ีตลกไปมากกว่านั้นคือผมต้องมาแสดงเป็นแวมไพร์ตามท่ีมนุษย์

จินตนาการน่ะสิ

"พูดอย่างกับนายรู้ว่าแวมไพร์จริงๆ เป็นยังไง"

ผมท�าเป็นหัวเราะเหมือนเพ่ิงได้ฟังมุกตลกสุดโต่งออกมาจากผู้จัดการ

ตัวเองก่อนจะเปลี่ยนเร่ืองเมื่อเห็นว่าเรามาถึงที่หมายกันแล้ว 

"พ่ีก�าลังจะขับเลยบ้านคาเรนนะ"

พ่ีจีซอบรีบเหยียบเบรกทันที ก่อนจะหันมาพูดกับผม "อยากกลับ 

เมื่อไหร่โทรบอกละกัน" 

"พ่ีไม่ต้องรอผมก็ได้นะ" 

เรื่องน่าตลกอีกอย่างคือผมต้องเรียกเขาว่าพ่ีแม้ว่าตัวเองจะอายุ

มากกว่าเป็นร้อยๆ ปีก็ตามน่ะ

"นายจะได้ก่อเร่ืองให้ฉันปวดหัวอีกงั้นสิ"

"เปล่าสักหน่อย" ผมโยนบทลงบนเบาะข้างๆ และหยิบโค้ตขึ้นสวม

"ห้ามท�าให้ผู้หญิงบาดเจ็บอีกนะ ฉันข้ีเกียจหาข้อแก้ตัวให้สื่อน่ะ"

"ถ้าบนเตยีงไม่นับนะ" ผมย้ิมและเปิดประตลูงจากรถ อกีฝ่ายถอนหายใจ 
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หน่ายๆ ก่อนจะขับรถออกไป 

ผมขยับเสือ้ผ้าให้เข้าท่ีขณะเดนิเข้าไปในบ้าน เสยีงดนตรบีตีหนกักระแทก 

เข้ามาในช่องอก พานท�าให้เลือดในร่างกายเดือดพล่าน มันคือค�าเปรียบเปรย

น่ะ ตัวผมเย็นเหมือนคนตาย จริงสิ ผมก็เหมือนคนตายอยู่แล้วน่ีนา เพราะ

หัวใจของผมน่ิงสงบและเย็นเฉียบ 

ช่างเถอะ ตอนน้ีผมต้องไปเสพความสุขของตัวเองต่อแล้วล่ะ หมายถึง

ไอ้สามข้อท่ีเกร่ินไว้แต่แรกน่ะนะ

"ควอนฮันบินมาถึงแล้ว!!!" 

ใครบางคนตะโกนแหวกเสียงเพลงขึ้นมาทันทีที่ผมโผล่หน้าเข้าไปได้

หนึ่งวินาที ซึ่งมันเรียกเสียงฮือฮาจากนักปาร์ตี้ตัวยงได้อย่างดี ผมยกมือเสย

เส้นผมสีควนับหุร่ีท่ีปรกหน้าลวกๆ ก่อนคว้าแก้วแอลกอฮอล์ทีอ่ยู่ใกล้ตวัขึน้ดืม่

เอาล่ะ ถึงเวลาปาร์ตี้แล้ว!

ปาร์ตี้จบเร็วกว่าท่ีคิด แม้ว่ามันจะไม่ถึงห้าทุ่มเลยก็ตาม 

พ่อคาเรนส่งการ์ดมาจัดการทันทีท่ีรู้ข่าวว่าตอนนี้บ้านของตัวเองกลาย

เป็นแหล่งมั่วสุมเละเทะด้วยฝีมือของลูกสาวตัวดี

"คุณไม่พอใจเหรอฮันบิน"

ผมหันมองสาวผมบลอนด์ที่เดินถือขวดว้อดก้าด้วยท่าทางโซซัดโซเซ 

คาเรนสวมเสื้อครอปและไม่สวมบรา มันจึงท�าให้ผมเห็นสัดส่วนของอวัยวะท่ี

อยู่ภายใต้เน้ือผ้าสีขาวได้อย่างชัดเจน

"เปล่าสักหน่อย เมื่อก้ีผมสนุกมากเลยล่ะ" ผมลุกขึ้นด้วยร่างกายท่ี

เปลือยเปล่า มองหากางเกงยีนของตัวเองท่ีไม่รู้ว่ามันกระเด็นไปอยู่ส่วนไหน

ของห้องน่ังเล่น 

คาเรนเดินมาท้ิงตัวลงน่ังบนโซฟาท่ีเราเพ่ิงท�ากิจกรรมกันเมื่อครู่ 

"ฉันคิดถึงคุณ" คาเรนว่าพร้อมกระดกว้อดก้าลงคอ ดวงตาสีฟ้ามองผม

อย่างย่ัวยวน น�้าสีใสไหลเปรอะมุมปาก แต่เธอก็ใช้ลิ้นห้ามมันได้อย่าง 

ทันท่วงท ีผมอมย้ิมและก้มลงดงึปลายกางเกงยีนทีโ่ผล่มาจากใต้โซฟาขึน้สวม 

"ฉันชอบท่ีคุณไม่สวมอะไรมากกว่านะ"
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"ผมรู้"

"คุณจะกลับแล้วเหรอ"

"ยังหรอก" ผมตอบและลดตัวลงนั่งข้างคาเรน เธอเอียงหัวซบไหล่ผม

อย่างรู้หน้าที่ ผมใช้ปลายน้ิวเขี่ยเส้นผมสีบลอนด์สว่างของเธอ "ผมยังอยาก

ดื่มต่ออีกหน่อยน่ะ"

คาเรนย่ืนขวดว้อดก้ามาให้ ผมรับข้ึนกระดก แม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ผม

พูดถึงก็ตาม

ผมหมายถึงเลือดต่างหาก 

ตั้งแต่เข้ามาในปาร์ตี้ผมยังไม่ได้ด่ืมเลือดของใครเลยสักคน ไม่ใช่ไม่

อยากนะ แต่ไม่มีโอกาสเหมาะๆ มากกว่า ผมส่งขวดว้อดก้ากลับให้คาเรน

หลังจากปาร์ตี้จบลง การ์ดก็เคลียร์คนอื่นออกไปจนหมด ยกเว้นผมไว้

แค่คนเดียวเท่าน้ัน ก่อนเธอจะไล่การ์ดออกไปนอกบ้าน ความสนุกระหว่างเรา

สองคนจึงเริ่มหลังจากน้ัน 

ผมรอเวลาท่ีคาเรนจะเมาจนไม่รู้ตัว เพราะมันจะท�าให้เธอไม่เจ็บน่ะสิ

อ้อ ไม่ต้องงง ผมกับคาเรน เราเป็นแค่เพ่ือนกันจรงิๆ ไม่มคีวามรูส้กึอะไร

เกินเลยไปมากกว่าน้ัน 

เราสองคนเจอกันตอนท่ีผมไปเรียนที่อเมริกา ใช้ชีวิตด้วยกันบ่อย 

ตอนอยู่ท่ีนู่น แต่ผมบินกลับเกาหลีมาก่อนเธอน่ะ ถือว่าครั้งนี้เราสองคนเจอ

กันในรอบปีเลยด้วย

"คาเรน" ผมเรียก แต่เธอไม่ตอบ ผมดันหัวเธอออกและพบว่าเธอเมา 

จนไม่ได้สติไปแล้ว ผมย้ิมก่อนจะลุกข้ึนยืนตั้งใจจะเดินไปหยิบมีดในครัว แต่

ปลายเท้าดันไปเตะเข้ากับขวดว้อดก้าท่ีคาเรนตั้งท้ิงไว้เสียก่อน 

เอาแบบน้ีก็แล้วกัน

ผมก้มหยิบขวดว้อดก้ากระดกลงคอจนพร่องขวด ก่อนจะปล่อยมัน 

ร่วงแตกกระจายบนพ้ืน เสียงเพลงจังหวะฮิพฮ็อพที่เปิดอยู่ดังจนกลบเสียง 

ขวดแตกได้เป็นอย่างดี มันไม่ท�าให้คาเรนรู้สึกตัวเลยด้วยซ�้า ผมก้มหยิบ 

เศษแก้วเงาวาวและท้ิงน�้าหนักตัวน่ังลงข้างเธอเหมือนเดิม 

"ฉันขอชิมหน่อยละกัน" 
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ผมคว้าข้อมอืคาเรนขึน้มา บรรจงใช้เศษแก้วคมกริบกรีดลงไปบนฝ่ามอื

นุ่ม 

ของเหลวสีแดงสดไหลทะลักตามแนวยาว ผมกลืนน�้าลายอย่างลืมตัว

ก่อนจะรีบใช้ริมฝีปากครอบบาดแผลอย่างรวดเร็ว เริ่มด่ืมด�่ากับสิ่งที่ตัวเอง

โปรดปรานท่ีสุด

สิ่งท่ีท�าให้รสชาติของเลือดมนุษย์อร่อยกว่าสัตว์คือความรู้สึก แวมไพร์

สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีผสมผสานในเลือดทุกหยดได้ เลือดของคาเรน 

ตอนน้ีช่างไร้ท่ีติ มันเปี่ยมไปด้วยความสุข ล่องลอย และนุ่มลิ้น ผมดื่มเลือด

ช้าๆ ใครบางคนเคยบอกว่าหากเราถูกปากอาหารจานไหนที่สุด เรามักจะกิน

มันอย่างละเมียดละไม 

และใช่ เลือดคืออาหารท่ีถูกปากผมย่ิงกว่าบร่ันดีชั้นเลิศในภัตตาคาร

หรูซะอีก 

ซองอึนบอกว่าเลือดกรุ๊ปบีคือของโปรด ส�าหรับคนตะกละอย่างผม ผม

ไม่เก่ียงว่าเลือดท่ีดื่มจะเป็นกรุ๊ปไหน แค่มีเลือดให้ด่ืมก็พอแล้วล่ะ

ผมเลื่อนสายตามองปฏิกิริยาของคาเรน เหงื่อผุดขึ้นตามไรผม เธอ

ครวญครางอะไรบางอย่างท่ีจับใจความไม่ได้ เห็นแบบนี้แล้วผมกลับบีบ 

ข้อมือเธอแน่นขึ้น ดูเหมือนว่าฤทธ์ิของแอลกอฮอล์จะท�าให้ผมดื่มมูมมาม 

เกินไปจนเลือดเลอะไปถึงแก้ม

เราสามารถกัดเพ่ือดื่มได้ แต่มันจะท้ิงรอยเข้ียวไว้ที่เหย่ือ มันดูโจ่งแจ้ง

เกินไป การด่ืมเลอืดโดยใช้บาดแผลอืน่กลบเกลือ่นมนัอาจจะยุ่งยากในตอนดืม่ 

แต่มันไม่ท้ิงปัญหาหรือข้อสงสัยหลังจากเหย่ือได้สติ 

การหาวธีิดืม่เลอืดมนษุย์โดยห้ามฝังเขีย้วว่ายากแล้ว การควบคมุความ

ตะกละน้ันยากย่ิงกว่า 

ถ้าแวมไพร์อยากด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย เรา 

ต้องห้ามใช้เขี้ยวฝังลงไปในเส้นเลือดใหญ่ แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งท่ีผมกระหาย 

จนมอืสัน่ก็ตาม แต่กลบัต้องห้ามใจไว้ เราท�าแบบนัน้ไม่ได้เพราะมนัจะเป็นการ

สืบทอดเชื้อแวมไพร์ให้กับคนคนน้ัน 

ย่ิงแวมไพร์มีเยอะเท่าไหร่ ความวุ่นวายจะย่ิงเพ่ิมมากขึ้นเท่าน้ัน อาจ
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จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารเลยก็ได้ 

นอกเสียจากเราอยากจะสืบพันธุ์จริงๆ น่ะนะ

ซึ่งพ่ีน้องแวมไพร์ตระกูลคิมอย่างเรา...ไม่ต้องการ

เพล้ง!!

เสียงแหลมของเคร่ืองกระเบื้องแตกดังแหวกเสียงดนตรีขึ้นมา ผมเลื่อน

สายตาข้ึนมองอย่างรวดเร็วก่อนจะประสานกับดวงตากลมโตคู่หน่ึงที่มอง 

มาทางผมด้วยความตกใจ ทุกอย่างเคลือ่นไหวช้าลง เหมือนเข็มนาฬิกาขยับไป 

อย่างเอื่อยเฉื่อย

เธอ...คือผู้หญิงท่ีผมไม่รู้จัก 

ยูนิฟอร์มสีแดงท่ีเจ้าตัวสวมบ่งบอกว่าเธอเป็นพนักงานร้านพิซซ่า 

แห่งหนึ่งเท่าน้ัน ซึ่งในมือก�าลังถือกล่องพิซซ่าอยู่จริงๆ 

ผมขยับริมฝีปากออกจากมือคาเรน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกมนุษย์จับ

ได้ตอนก�าลังดูดเลือดหรอกนะ ทุกคนที่มารู้ความลับน้ีเข้าพวกเขาก�าลังนอน

สงบอยู่ใต้ดินหมดทุกคนแล้วล่ะ 

ดูเหมือนว่าชะตาของผู้หญิงที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่คนนี้คงจะตามคนอื่นๆ ไป

ในไม่ช้าน้ีเหมือนกัน

ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติตอนที่กล่องพิซซ่าร่วงกระจายลงพ้ืน  

ร่างบางหุนหันวิ่งหนีออกไป ผมลุกข้ึนวิ่งตามไปอย่างรวดเร็ว ผมล่ะอยาก 

ให้แวมไพร์มีพลังวิเศษเคลื่อนท่ีเร็วเหมือนในภาพยนตร์ก็ตอนนี้แหละ ผม 

ไม่สามารถปล่อยให้ผู้หญิงคนน้ีรอดชีวิตไปได้ 

ไม่ก่ีวินาทีต่อมาร่างบางที่ว่ิงอยู่ข้างหน้ากลับทรุดตัวลงกับพ้ืนอย่างแรง 

ผมชะงักเท้าด้วยความตกใจ 

นี่มันบ้าอะไรกัน 

ผมยังไม่ทันได้แตะต้องตัวผู้หญิงคนนี้เลยด้วยซ�้า แต่เธอกลับล้มฟุบไป

ต่อหน้าต่อตาเน่ียนะ

หรือว่านี่จะเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

แกล้งท�าเป็นหมดสติ รอให้นักล่าตายใจเหย่ือจึงกลับมาว่ิงหนีได้อีกครั้ง 

ผมเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายท่ีตอนนี้นอนคว�่าหน้าหมดสภาพอยู่ตรงหน้า
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ประตูบ้าน ผมย่อตัวลง ใช้มือพลิกร่างบางให้หงายขึ้น 

เส้นผมท่ีปรกจมูกขยับไปมาท�าให้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ เสียงหัวใจท่ีเต้น

อย่างสม�่าเสมอน่ันอีก 

เธอแค่เป็นลมไปเท่าน้ัน 

ใบหน้าของผู้หญิงคนน้ีขาวซีดอย่างน่าตกใจ

ผมไล่สายตาลงมาท่ีคอขาวเนียนของผู้หญิงคนน้ี เสียงกระแสเลือดท่ี

เคลือ่นตวัอยู่ในร่างของเธอท�าให้ความหวิจูโ่จมผมอกีครัง้ ผมเลยีรมิฝีปากตวัเอง 

ล�าคอแห้งผากข้ึนมาดื้อๆ แม้ว่าผมเพ่ิงจะดื่มเลือดของคาเรนมาแล้วก็ตาม 

ผมใช้น้ิวเขี่ยเส้นผมท่ีเกาะบนคอของเธอออก ตั้งใจจะมองล�าคอให้

ชัดเจน 

ทว่า...ภาพท่ีเห็นท�าให้หัวใจท่ีไม่เคยเต้นของผมเจบ็แปลบขึน้มาเหมอืน

มีใครบางคนวางคมมีดลงบนน้ัน

!!!

สิ่งสิ่งนั้นคุ้นตาจนผมตั้งตัวไม่ถูก ตัวผมแข็งทื่อสักพักใหญ่กว่าจะได้สติ

กลับคืนมา 

ผมหยิบสิ่งนั้นขึ้นมา ความเย็นของมันแผ่ซ่านไปท่ัว น�้าตาเอ่อล้นขึ้นมา

แทบจะทันที เสียงในหัวดังข้ึนมาอย่างไม่บอกกล่าว เหมือนมันรอคอยเวลาน้ี

มานานแล้ว

'คุณอา อย่าไปเลยนะคะ'

'คุณอา...ฮึก อย่าไปเลยนะคะ'

...ฝันร้ายท่ีคอยตามหลอกหลอนผมมาตลอดก�าลังกลายเป็นความจริง

แล้วสินะ
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안소연 (An So-Yeon)

ความรู้สึกแรกคืออาการปวดหัวตึบและหนังตาหนักอึ้ง 

อีกแล้วสินะ ฉันคงเป็นลมอีกแล้ว เบ่ือร่างกายท่ีอ่อนแอของตัวเอง

ชะมัด!

จ�าได้ว่าฉันอาสาไปส่งออเดอร์สุดท้ายของวัน อากาศข้างนอกหนาวไป

ถึงกระดูก ฉันยืนเรียกลูกค้าอยู่นาน แต่ไร้การตอบรับ ท้ังท่ีเสียงเพลงในบ้าน

เปิดดังสน่ัน แม้จะลองโทรไปตามเบอร์ที่แปะอยู่บนบิลก็แล้ว ผลยังคงเหมือน

เดิมคือไร้การตอบกลับ 

ฉันจึงตัดสินใจถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปข้างใน บรรยากาศในบ้าน 

มืดสลัว มีเพียงแสงไฟจากโทรทัศน์เท่านั้นที่ท�าหน้าท่ีเป็นแสงสว่างให้พอมอง

เห็นสิ่งของในบ้านได้ชัดเจนข้ึน ฉันเดินเข้าไปข้างในห้องนั่งเล่นและ...

ดันไปเห็นสิ่งท่ีไม่ควรเห็นเข้า 

ผู ้ชายคนหน่ึงก�าลังฝังใบหน้าซุกไซ้บนฝ่ามือของผู้หญิงที่นอนสลบ

เหมือดคอพับ ฉันจ้องชายหญิงคู่นั้นไม่วางตา ตอนแรกฉันคิดว่าพวกเขาก�าลัง

1
Fangtastic
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บรรเลงเพลงรักกันจึงตั้งท่าถอยหลัง

จนกระทั่งผู ้ชายคนน้ันเงยหน้าข้ึนมา มันมีอะไรบางอย่างที่ตบ 

ความคิดแรกของฉันตกไปสนิท 

มันคือ...เลือด 

แบบว่าเลือดจริงๆ เลือดสีแดงสดเปรอะเปื้อนใบหน้าของผู้ชายคนนั้น 

เส้นผมทีส่ะดดุตา โครงหน้าทีเ่ด่นชดัสมบรูณ์แบบน้ันดคูุน้ตาเป็นพิเศษ เหมอืน

กับฉันเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน แต่ฉันไม่มัวมายืนนึกว่าเขาเป็นใครหรอก 

เพราะสิง่ทีฉ่นัควรตระหนกัถึงคอืสถานการณ์ไม่ชอบมาพากลตรงหน้าต่างหาก

จากน้ันเขาก็ก้มหน้าลง จัดการ...ดื่มต่อ 

ลิ้นสีสดของเขาไล้บนฝ่ามือนั้นราวกับลิ้มลองความเอร็ดอร่อยของ

อาหารจานโปรด จนของเหลวสแีดงสดไหลรนิเป็นสายลงไปถึงล�าคอ ลกูกระเดอืก 

ของเขาขยับข้ึนลงด้วยความหิวกระหาย

ภาพตรงหน้ามันท�าให้เลือดในร่างกายเย็นยะเยือก แขนขาเป็นอัมพาต

ชั่วขณะ 

จังหวะที่ก้าวขาถอยหลังตัวฉันดันไปชนอะไรไม่รู้บนโต๊ะเล็กๆ จนมัน

ร่วงแตกกระจาย ผู้ชายคนน้ันเงยหน้าขึ้นมองตรงมาทางฉันที่ยังคงยืนตัวแข็ง

ทื่อเป็นรูปปั้น 

เราสองคนสบตากัน อะไรบางอย่างในดวงตาสีน�้าตาลแดงคู่น้ันท�าให้

ฉันมือไม้อ่อนจนปล่อยกล่องพิซซ่าร่วงลงพ้ืน 

น่ันแหละ คือตอนท่ีฉันได้สติ ฉันรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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