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Jamsai X Conversation เปนโปรเจ็กตท่ีนําคาแร็กเตอรของพอรช มิวซ มารค 
มนี กัง บอส และเต้ ซึง่เปนเดก็หนุ่มในสงักัดของ Conversation Thailand มาเขยีนนยิาย 
โดยจะแบ่งออกเปนสองแนวคือ everY และ Jamsai Love Series ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
เรื่องราวความรักในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ถ่ายทอดผ่านปลายปากกาของ 6 นักเขียน
คุณภาพของสํานักพิมพ...และเล่มท่ีทุกคนกําลังถืออยู่ในมือขณะนี้เปนเรื่องของ 'เต้' 
นั่นเองค่ะ!

นีค่อืสถานนน~ แห่งบา้นนํา้นองงง~ ทีม่ยองนงัปองมาสู~่ >O< ว้าย! ตายแล้ววว 
แทนที่จะเห็นคฤหาสนหลังโตอยู่ตรงหน้า มยองนังกลับเห็นตึกน่ากลัวๆ ท่ีเหมือนจะมี
สิ่งชั่วร้ายโผล่ออกมาซะงั้น o_O โอะ! หรือมยองนังจะร้องเพลงเพ้ียนไป บ้านนํ้านอง
ก็เลยกลายเปนหอน้ํา (ตา) นองแทน ฮ่าๆๆๆ ทุกคนอย่าตกใจนะคะ มยองนังแค่อินกับ
นิยายเล่มน้ีมากไปหน่อย ก็ 'พาย' นางเอกของเรา ต้องเข้าไปผจญภัย เอ้ย! ไปรับจ็อบ
ตามตดิชวิีตพระเอกสดุหล่ออย่าง 'เต้' ในหอพักท่ีลอืกันว่าผเีฮีย้นสดุๆ แหม ถ้าเปนมยองนัง
ได้รับจ็อบแบบน้ีก็คงไม่รอช้า รีบว่ิงเข้าหอเลยทีเดียวค่ะ ผีเผออะไรไม่กลัวอยู่แล้ว เพราะ
สายตาโฟกัสแต่ผู้ชายหล่อๆ เท่าน้ัน! อรายยย >///<

แต่ว่า...การสอดส่องชวิีตเต้เพ่ือไปรายงานให้คณุปูของเขาทราบนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย 
เพราะเต้ทั้งกลัวผี กลัวความมืด กลัวแมลง ฯลฯ จนนางเอกของเราที่แมนมากๆ ต้องคอย
คุ้มครอง (?) ดูแลพระเอกซะอย่างง้ัน แล้วความสัมพันธที่เกิดจากการว่าจ้างให้เข้ามา
ในชีวิตของอีกฝายจะจบลงยังไง พลิกหน้าต่อไปเพ่ือหาคําตอบกันเลยดีกว่าค่า ^O^

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่ะทุกคน ดีใจเหลือเกินที่ปนี้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง (ฮา) ขอบคุณทาง

แจ่มใสมากๆ เลยค่ะท่ีได้ให้เปนส่วนหน่ึงในโปรเจ็กตนี้ แอบตื่นเต้นเลย T_T อยากจะ

บอกว่าคราวน้ีโลเกชั่นเกือบท้ังเรื่องของเราจะอยู่กันท่ีหอพักแห่งหนึ่ง (ดูได้เลยจาก

ชือ่เรือ่ง 55555) ซึง่หอพักน้ันเขาลอืกันมาอย่างยาวนานว่ามนัม.ี..มอีะไรบางอย่าง! เอะ? 

ยังไงนะ ถ้าอยากรู้คงต้องตามไปอ่านกันแล้วล่ะค่ะ มาเอาใจช่วยพระ-นางของเรากัน

ด้วยนะคะ ♥
ตามมาทักทายกับ Mina ได้ท่ี : http://www.facebook.com/Minaaomamm

Twitter&IG : @kkjaz
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Intro
'Browny Apartment'

"เฮ้อ..."

เสียงถอนหายใจของหญิงสาวดังออกมาระหว่างท่ีก�าลังยืนมองป้ายชื่อ

หอพักท่ีตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ข้างกายมีกระเป๋าเดินทางคู่ใจใบใหญ่ตั้งอยู่

ดวงตากลมโตกวาดสายตาไปท่ัวบริเวณโดยรอบ

ช่วงเวลายามเย็นท่ีพระอาทิตย์ก�าลังจะตกดินดูเหมือนจะท�าให้

บรรยากาศโดยรอบดูวังเวงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ตึกสีครีมความสูงห้าชั้นที่ถูก

แสงอาทิตย์สีส้มสาดส่องไม่ได้รู้สึกสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น ต้นไม้บริเวณ

ด้านหน้าหอก�าลังโอนอ่อนพัดปลิวไปตามแรงลม

หญิงสาวปัดผมสีน�้าตาลอ่อนยาวถึงกลางหลังของเธอไปด้านหลัง 

พร้อมกับสูดหายใจเข้าเต็มปอดราวกับเรียกขวัญก�าลังใจให้ตัวเอง มือเล็ก 

คว้าที่ลากกระเป๋าแล้วจับมันเอาไว้แน่น ก่อนจะตัดสินใจสาวเท้าเดินเข้าไป

ด้านในในท่ีสุด

ดอกกล้วยไม้ที่แขวนอยู่เรียงรายบริเวณด้านหน้าทางเข้าย่ิงท�าเอา 

เจ้าตัวรู้สึกไม่ดี พานนึกไปถึงหนังสยองขวัญเร่ืองใดสักเร่ือง กลิ่นของมันท่ี 
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ลอยตามมาติดจมูกแม้ว่าจะเข้ามาด้านในตัวหอแล้ว ย่ิงท�าให้รู้สึกอยากจะ

สลัดกล่ินพวกน้ีออกไปให้เร็วท่ีสุด

สองขาหยุดยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ท่ีปราศจากผู้คน มือหน่ึงล้วงคีย์การ์ด

ที่พ่วงกุญแจออกมาจากกระเป๋า พลางกวาดสายตาไปทั่วบริเวณอีกครั้ง

"มันมีคนอยู ่จริงๆ เหรอเนี่ย" ริมฝีปากเล็กพึมพ�าออกมา อีกมือ 

ปล่อยกระเป๋าที่ลากมาด้วยพลางหยิบโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋ากางเกง

ตนเองข้ึนมาปลดล็อก

แอพพลิเคชั่นไลน์ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เธอเลื่อนหาคอนแทกต์ของ 

ใครบางคนอยู่ครู่หน่ึง และไม่นานก็เจอในท่ีสุด

เธอจ้องชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์น่ิง ริมฝีปากเม้มเข้าหากันขณะที่ก�าลัง

ครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

'TAE'

ก่อนท่ีหญิงสาวจะตัดสินใจพิมพ์อะไรบางอย่างหาคนดังกล่าวทันที

Pie : สวัสดีค่ะ

Pie : คนท่ีจะเข้ามาอยู่ห้อง 202 นะคะ

Pie : ฝากตัวด้วยค่ะ คุณเจ้าของหอ

1

'เงินทองเป็นของนอกกาย ตายก็เอาไปไม่ได้'

ใครสักคนในโลกได้กล่าวประโยคน้ีเอาไว้ ซึ่งแต่ก่อนฉันก็แอบเห็นด้วย

กับสิ่งนี้

จนกระท่ังโตข้ึนมา ฉันถึงได้รู้ว่าประโยคพวกน้ีมันใช้กับฉันไม่ได้...

Pare : พ่ีพาย อาทิตย์หน้าหนูไปทัศนศึกษากับท่ีโรงเรียนนะ
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Pare : ครูเรียกเก็บคนละ 400 บาท

Pare : พรุ่งน้ีพ่ีโอนให้หนูหน่อยนะ

น่ีคอืข้อความล่าสดุทีน้่องสาววยัสบิสามปีของฉนัได้ส่งหา ซึง่มนัก็ท�าให้

ฉันก�าโทรศัพท์แน่น

อยากจะบ้าตายซะจริง

ใช่...

โตขึ้นมาฉันถึงได้รู้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายก็จริง...แต่ถ้าไม่มีเงินใช้ 

ฉันก็จะตายก่อนว้อยยย

T_T

ฉนัได้แต่ส่งสต๊ิกเกอร์กลบัไปหาผูเ้ป็นน้องสาวด้วยความขมขืน่ ตามจรงิ

เงินแค่สี่ร้อยบาทมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอก แต่ส�าหรับหญิงสาวอายุ 

ย่ีสิบสองปีผู้ซึ่งยังเรียนไม่จบแบบฉัน และต้องช่วยแม่ส่งเสียน้องในบางเรื่อง

ด้วยส่วนหน่ึง สี่ร ้อยบาทมันก็เป็นจ�านวนเงินท่ีฉันสามารถเก็บไว้ใช้ชีวิต 

ได้เกือบคร่ึงเดือนเลยด้วยซ�้านะ

อันที่จริงบ้านเราก็ไม่ได้ยากจนหรือสิ้นไร้ไม้ตอกอะไรขนาดนั้น เป็น

ชนชั้นปกติท่ีไม่ได้ร�่ารวย แม่ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนหาเงินมาเลี้ยงดูพวกฉัน  

ไม่ได้มีถึงขนาดจะใช้อะไรอย่างไม่คิด

ย่ิงมีแม่แค่คนเดียวที่เป็นเสาหลักของครอบครัว อะไรท่ีประหยัดได้ 

ฉันเองก็อยากจะประหยัดเช่นกัน

อยากจะไล่น้องให้ไปขอแม่ให้รู้แล้วรู้รอด แต่พอนึกภาพแม่ท่ีรับจ้าง

ซักรีดเสื้อผ้าให้คนในหมู่บ้านทุกวัน ฉันก็ท�าแบบนั้นไม่ลง

สะเทือนใจ ;_;

ฉันได้แต่บ่นพึมพ�ากับตัวเองระหว่างท่ีเอาเสื้อผ้าออกมาจากกระเป๋า

เดินทางเพ่ือเอาพวกมันไปแขวนไว้ในตู้ ปากก็พร�่าบอกตัวเองว่าให้ทนอีก 

อึดใจเดียว

เพราะนับจากนี้ฉันจะได้รับเงินก้อนเล็กๆ ก้อนหนึ่งมาใช้ประทังชีวิต 

สักที!

Page_Stay With Me �������������.indd   9 18/11/2562 BE   10:58



Mina

10
ฉันชื่อพายค่ะ ตอนน้ีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีท่ีสี่ อย่างที่บอกไปว่ามี 

น้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อแพร ชีวิตของฉันมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนักหรอก เท่าท่ี

จ�าความได้ ตั้งแต่เกิดมาฉันก็ช่วยแม่เลี้ยงน้อง ช่วยแม่ท�างานหาเงินเข้าบ้าน 

ท�าพาร์ตไทม์ตามร้านอาหารอะไรไปท่ัวตามประสา โลกมันก็โหดร้ายแบบน้ี

ล่ะค่ะ คนท่ีไม่รวยท�างานให้ตายยังไงมันก็ไม่มี ส่วนคนรวยก็รวยกันต่อไป  

ไม่ว่าก่ีปีผ่านไปฉันก็ต้องช่วยแม่ท�างานตัวเป็นเกลียว

ถึงจะไม่ได้ล�าบากอะไรขนาดน้ัน แต่พอเห็นแม่ท�างานอยู่คนเดียว  

ฉันก็เลยอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ถึงได้เลือกที่จะหางานพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ท�าเพ่ือ 

แบ่งเบาภาระครอบครัวบ้าง

น่ีก็หวังอยู่เหมือนกันว่าพอเรียนจบแล้วจะได้งานดีๆ ท�าสักที

ฮือ ไม่มีอะไรค่ะ ฉันแค่อยากบ่นไปตามประสาเพราะบางทีก็น้อยใจ 

ในชะตาชีวิตของตัวเอง ย่ิงตอนน้ีฉันอยู่ปีสี่ต้องเริ่มท�าโปรเจ็กต์จบส่งอาจารย์ 

เลยออกไปท�างานพิเศษไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ตอนแรกท้อแท้ไปแล้วคร้ังหนึ่ง 

เพราะเรื่องเรียนก็เครียด เร่ืองเงินก็ขาดรายได้ไป

แต่เครียดได้ไม่นานหรอกค่ะ อยู่ๆ พระเจ้าก็เห็นใจฉันข้ึนมาซะแบบนั้น

เลย

ครืด~

ฉันชะงักมือที่ก�าลังรื้อเสื้อผ้าออกจากกระเป๋า หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้น

รับสายเมื่อเห็นว่าเป็นเพ่ือนสนิทโทรเข้ามา

"ว่าไงออย"

[เป็นไงแก แกอยู่หอยัง] เสียงแหลมๆ ของออย เพ่ือนผู้มีเอเนอร์จีสูงสุด 

ท�าเอาฉันต้องรีบเอาโทรศัพท์มือถือออกห่างหูโดยอัตโนมัติ

"ถึงสักพักแล้ว"

[เป็นไงๆๆๆ น่ากลวัมัย้อ่ะ] น�า้เสยีงตืน่เต้นของอกีฝ่ายไม่ได้ปลกุอารมณ์

ใดๆ ให้ฉันแม้แต่นิด ฉันไล่สายตาไปรอบๆ ห้องอย่างพินิจพิจารณา

...ไอ้ตอนเข้ามาบรรยากาศมนัก็น่ากลวัอยู่หรอก แต่ในห้องก็ดูไม่เห็นจะ

มีอะไร เตียง ชั้นวาง ตู้ก็มีให้ครบ ก่อนหน้านี้ออกไปที่นอกระเบียงมาก็มี 

ซิงก์ล้างจานให้ด้วย แถมห้องยังกว้างกว่าหอที่ฉันเคยอยู่เมื่อสมัยปีหนึ่งซะอีก
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"ก็ไม่เท่าไหร่ว่ะ"

[นั่นไง ฉันว่าแล้วว่าอย่างแกต้องเหมาะกับงานนี้อ่ะพาย]

"-_-;"

ฉนัไม่รูจ้ะพูดอะไรนอกเสยีจากยกมอืขึน้ปาดเหงือ่ท่ีซมึออกมาตามขมบั

ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ข้อเสียของที่นี่คงจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่ค่อยเย็นล่ะมั้ง น่ีขนาด

เปิดอุณหภูมิย่ีสิบองศาแล้วนะ ยังร้อนตับแตกเลย

[แล้วแกเจอพ่ีเต้ยัง]

"ยังไม่เจอเลยว่ะ แต่ไลน์ไปหาแล้วนะ"

[เดี๋ยวก็คงอ่านมั้ง]

"อือฮึ"

[เออใช่ แล้วคุณปู่คุยกับแกเร่ืองค่าจ้างยังอ่ะ]

"เรียบร้อย เดี๋ยวจะโอนให้เมื่อถึงเวลา"

[เลิศ! อยู่น่ันเงียบๆ ก็ตั้งใจปั่นโปรเจ็กต์จบนะเพ่ือน ไปฟิตเนสก่อนแล้ว 

เดี๋ยวไลน์หา]

ออยตัดสายไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่รอให้ฉันได้พูดอะไรต่ออีก

น่ีล่ะเพ่ือนสนิทฉนั =_= อยากโทรมาพูดอะไรก็พดู จบเรือ่งก็วางไปเฉยๆ 

แบบนั้น

แต่จะว่ามากก็ไม่ได้ เพราะยัยนีเ่องนัน่ล่ะท่ีเป็นคนเสนองานมาให้ฉนัท�า 

แม้ว่างานมันจะค่อนข้าง...

เอ่อ...

'พาย แกอยากท�างานง่ายๆ สบายๆ เงินดีๆ มั้ย'

ฉนัยงัจ�าวนันัน้ได้ดท่ีีออยไลน์มาหาฉนั ครัง้แรกท่ีเห็นฉนัถึงกับขมวดคิว้

ว่ายัยน่ันจะหางานผิดศีลธรรมอะไรมาให้ฉันท�าหรือเปล่า ก็คนท่ีท�าพาร์ตไทม์

มาสารพัดรูปแบบอย่างฉันน่ะ ตระหนักมาได้ต้ังนานแล้วว่างานที่สบายและ

เงินดีมันมีอยู่จริงในโลกน้ีท่ีไหนกันล่ะ

แต่ไม่เชือ่ก็ต้องเชือ่ว่ายัยออยไม่ได้ล้อฉนัเล่น ยัยน่ันมงีานให้ฉนัท�าจริงๆ 

และเป็นงานท่ีฉันไม่คาดคิดว่าจะมีท่ีไหนอีกแล้ว
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พระเจ้าอาจจะสงสารฉันอยู่ไม่มากก็น้อย ถึงได้ส่งเพ่ือนสนิทอย่าง 

ออยมาให้ ยัยน่ันเป็นลกูคุณหนูผูม้ฐีานะท่ีนิสัยดกัีบฉนัเอาซะมากๆ เราสนิทกัน 

ตั้งแต่ตอนปีหน่ึง ออยไม่เคยมองคนท่ีฐานะหรือภายนอกอะไรท้ังนั้น และ

เพราะด้วยเหตุผลดังกล่าว เราถึงคบกันมาได้ตั้งนานจนถึงตอนน้ี

จนล่าสดุออยได้เสนองานทีฉ่นัไม่เคยได้เจอะเจอบนโลกน้ีมาก่อนให้กับฉนั

'แกไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่ไปอยู่ท่ีหอทีญ่าตฉินัเป็นเจ้าของ คอยตดิตาม

เฝ้าดูว่าวันๆ นึงพ่ีมันท�าอะไรบ้าง แล้วคอยรายงานคุณปู่ฉัน'

ถามจริงๆ เลยนะ...งานแบบน้ีน่ะ =O=

แม้จะไม่ค่อยเข้าใจอะไร แต่ฉันก็ดันบ้าบอตกปากรับค�าไปเมื่อเห็น 

ค่าตอบแทนท่ีจะได้หลังจากน้ี -_-;

ย่ิงไปกว่าน้ันคือการท่ีให้ฉนัอยู่หอแบบฟรีๆ  แถมยังให้ค่ารถท่ีฉนัจะต้อง

น่ังไปมหาวิทยาลัยด้วย เพราะหอนี่อยู่ไกลจากที่เรียนของฉันประมาณหน่ึง

เลยล่ะ

ก็ยังงงๆ อยู่ว่าท�าไปเพ่ืออะไรและท�าไปท�าไม ตอนท่ีฉันถามออยว่า

ท�าไมถึงต้องเป็นฉันท่ีมาท�างานน้ี ยัยน่ันกลับบอกเหตุผลมาเพียงไม่ก่ีข้อเอง

หน่ึงคือฉันว่าง สามารถสังเกตการณ์ได้เกือบย่ีสิบสี่ชั่วโมง และสองคือ

ฉันเป็นคนไม่กลัวผี

แล้วท�าไมต้องมีเหตุผลข้อสุดท้ายด้วยน่ะเหรอ

ก็เพราะมีคนเขาลือกันมาว่าหอน้ีผีดุยังไงล่ะ!

บ้าเอ๊ย ถึงฉันจะไม่ได้กลัวผีก็จริง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง 

สักหน่อย

แม้ตอนแรกจะนึกภาพไม่ออกว่าหอที่ต้องมาอยู่สภาพเป็นยังไงแล้วก็

ไม่ได้กังวลใจในเร่ืองน้ีสักเท่าไหร่ แต่พอมาถึงท่ีน่ีแล้ว ฉันก็รู้สึกว่ามันแอบ 

เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ

ขนาดตอนเดินเข้ามายังรู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆ อาจเป็น

เพราะท่ีฟังจากออยเล่ามาด้วยว่าท่ีจริงหอน้ีเก่ามากแล้ว แค่ถูกรโีนเวตให้ดูใหม่ 

เท่าน้ัน มันก็เลยท�าให้ฉันอดท่ีจะคิดมากไปเองไม่ได้ แถมยังย�้านักย�้าหนาว่า 

ที่นี่ผีดุ จนคนท่ีมาเช่าก็อยู่กันได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่
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ถึงปากจะบอกว่าไม่กลวัผ ีแต่ถ้าเกิดเจอจรงิๆ ฉนัก็เผ่นแน่บเหมอืนกันนะ

...ช่างมัน คิดมากไปตอนน้ีก็คงไม่ได้อะไร

ปล่อยให้มันเป็นเร่ืองของตอนน้ันแล้วกัน เพราะตอนนี้น่ะผีไม่กลัว แต่

กลัวไม่มีเงินมากกว่า -_-

เชื่อฉันเถอะว่าชีวิตท่ีไม่มีเงินมันน่ากลัวกว่าการเจอผีเยอะเลย

"พายอาจจะกลับบ้านเสาร์น้ีนะแม่...ค่ะ...ได้ค่ะ"

ฉนัวางสายจากแม่ผูเ้ป็นท่ีรกั พลางเหลอืบมองตวัเลขบอกเวลาด้านบน

ขอบจอโทรศัพท์มือถือ

ให้ตายเถอะ สามทุ่มกว่าแล้ว

จริงๆ พอเอาของออกจากกระเป๋าเสร็จตอนเย็น ฉันก็ไม่ได้ท�าอะไรต่อ

เพราะดันเผลอหลับยาว =_=; มาสะดุ้งต่ืนก็ตอนที่แม่โทรหาฉันเมื่อครู่น้ีน่ีล่ะ

ฉันไล่ดูแชตไลน์เผื่อว่ามีคนทักมาระหว่างที่หลับไป แต่ก็ไม่มีใครเลย

สักคน ขนาดยัยออยท่ีบอกว่าจะไลน์หายังหายหัวไปเลย

แต่จะว่าไปคุณเจ้าของหอยังไม่ตอบไลน์ฉันเลยตั้งแต่เย็น -_-;

เอาเถอะ เร่ืองน้ันช่างมันก่อนแล้วกัน

รู้สึกหิวยังไงไม่รู้แฮะ ฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยด้วย

ฉนัตดัสนิใจเดนิไปหยิบกระเป๋าสตางค์พลางออกมาจากห้อง แล้วก็ต้อง

แปลกใจอยู่ไม่น้อยท่ีได้เห็นว่าด้านหน้าหอมีนักศึกษาสลับกันเดินเข้าออก  

ดูไม่ได้เงียบจนไม่มีคนเหมือนช่วงตอนเย็น แถมยังมียามเฝ้าอยู่ที่ประต ู

ด้านหน้าด้วยอีกหน่ึงคน

พอเห็นแบบน้ีก็รู้สึกอุ่นใจข้ึนมานิดหน่อยแฮะ

ก็พอจะรู้มาบ้างว่าหอน้ีอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ถึงแม้จะ

ต้องเดนิเข้าซอยเปลีย่วมาอกีเกือบห้าร้อยเมตรก็เถอะ การท่ียังมพีวกนกัศกึษา

มาพักอยู่ท่ีน่ีแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ก็ได้ แต่การจะ 

ออกไปหาของกินก็แอบล�าบากอยู่ เพราะฉันจะต้องเดินออกไปหน้าซอย 

ยังไงล่ะ

ฉันกลับเข้ามาที่หอเมื่อออกไปหาข้าวกินเป็นที่เรียบร้อย ยิ่งตกกลางคืน
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แล้วมีลมพัดมา กลิ่นกล้วยไม้ด้านหน้าหอย่ิงแรงเข้าไปใหญ่ แล้วมันก็เป็น 

กลิ่นท่ีฉันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ด้วยสิ

กลิ่นดอกไม้น่ีล่ะตัวจุดชนวนให้ย่ิงรู้สึกหลอนเลย -_-;

ในขณะท่ีฉันก�าลังตัดสินใจจะเดินข้ึนไปยังชั้นสองก็นึกอะไรขึ้นมาได้

จรงิส.ิ.ก่อนหน้าท่ีจะมาทีน่ี่ ฉนัได้เสร์ิชหาข้อมลูของหอนีอ้ยู่เหมอืนกันนะ  

แล้วตามเว็บท่ีปล่อยให้เช่าหอ มีข้อมูลบอกไว้ว่าชั้นดาดฟ้าของที่นี่มีมุม 

จัดสวนเล็กๆ ให้ข้ึนไปน่ังเล่นได้ด้วย

หรือว่าจะลองข้ึนไปดูดี

จริงๆ พอเห็นว่ามีคนเช่าอยู่ตามปกติ ความหวาดหวั่นใจท่ีมีก่อนหน้านี้

ก็เหมือนจะหายไปง่ายๆ แบบน้ันเลยล่ะ

...เอาวะ ไปส�ารวจสักนิดก็แล้วกัน เผื่อว่ามันเวิร์ก ถ้าเวลาคิดโปรเจ็กต์

ไม่ออก ฉันจะได้หอบเอาไปน่ังท�าด้านบนเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศได้

คิดได้ดังนั้นฉันก็มุ่งหน้าไปทางลิฟต์แทนท่ีจะเป็นบันไดอย่างที่ตั้งใจไว้

ตอนแรก มือกดปุ่มเลขห้าโดยอัตโนมัติ และเมื่อมาถึงชั้นดังกล่าว ฉันก็ 

แอบชะงักไปเล็กน้อยเมื่อไฟตามทางเดินดูจะสลัวกว่าชั้นที่ฉันอยู่ แถมยัง 

เงียบจนดูเหมือนไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียว

ท�าไมไม่รู้จักเปลี่ยนไฟให้สว่างกว่าน้ีเน่ีย -_-;

ฉนัยนืมองประตทูีอ่ยูฝ่ั่งตรงข้ามกบัลฟิต์ทีม่ป้ีายกระดาษทีจ่ะหลดุแหล่

มิหลุดแหล่เขียนค�าว่า Rooftop แปะติดเอาไว้ ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดว่า 

ลิฟต์จะต้องสิ้นสุดแค่ชั้นน้ี แล้วเดินข้ึนบันไดไปเองต่อ

ฉันผลักประตูบานนั้นเข้าไปก็พบกับบันไดขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า แต่

ประเด็นคือมันมืดจนฉันชักหว่ันใจว่าตัวเองควรจะเดินขึ้นไปต่อหรือพอแค่นี้

อย่างน้อยถ้าเคยมีคนข้ึนไปบ้าง ไฟตรงนี้ก็น่าจะมีสิ -_-;

...แหะๆ

ฉันว่าฉันควรถอยหลังกลับดีกว่า

ไม่อยากข้ึนไปดูแล้วก็ได้ T_T อย่าเส่ียงเลย

คิดได้แค่น้ันฉันก็รีบหมุนตัวกลับ เดินออกมาจากประตูบานนั้นอย่าง

รวดเร็ว
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"อ๊ากกกกก!"

หือ?

ฉันชะงักมือท่ีก�าลังจะกดปุ่มลิฟต์เมื่อได้ยินเสียงแปลกๆ ดังอยู่ไม่ใกล้

ไม่ไกล

...หรือว่าหูฝาด

"อ๊ากกกกก!"

นะ...น่ันมันใช่เสียงคนร้องรึเปล่าน่ะ -_-;

ฉันหันไปมองรอบๆ อย่างรวดเร็ว ทางเดินชั้นห้ายังคงปราศจากผู้คน

โดยสิ้นเชิงราวกับว่าฉันอยู่บนชั้นน้ีแต่เพียงผู้เดียว

ละ...แล้วเสียงมันมาจากไหนกันน่ะ

"ช่วยด้วยๆๆๆ อ๊ากกกกก!"

...ฉันว่าฉันไม่ได้หูฝาดนะ TOT

ไปเถอะ...ไป พาย! อย่าอยู่ต่อเลย! ฮือออ!

ฉันรีบหันไปกดลิฟต์อย่างรวดเร็ว และจู่ๆ ก็ได้ยินเสียงตึกตักอะไร 

บางอย่างดังมาจากทางหลังประตูบานท่ีใช้ขึ้นไปยังดาดฟ้าท่ีฉันเพ่ิงจะเข้าไป

ดูเมื่อครู่น้ี!

ฉันรีบกดปุ่มลิฟต์ระรัวเมื่อเสียงดังกล่าวเหมือนจะดังเข้ามาใกล้มากขึ้น

ทุกที

ตึก ตึก ตึก!

ลิฟต์ก็มาสักทีสิ โอ๊ย!

"ช่วยด้วย!"

ไม่ได้ยินอะไรท้ังน้ันว้อยยย YOY!

ปัง!

O.O!

ประตูบานดังกล่าวถูกเปิดออกอย่างรุนแรงราวกับมีคนถีบมัน! ฉัน 

หันกลับไปมองอย่างตกใจ ก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งพุ่งจาก

หลังประตูตรงมาทางท่ีฉันยืนอยู่ สายตาเราประสานกันอยู่ชั่ววินาทีระหว่างท่ี

เขาก�าลังพุ่งตรงมาทางฉัน!
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เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน!

และขณะทีส่องเท้าของฉนัก�าลงัจะถอยหนีเขา สองแขนของคนตรงหน้า

กลับคว้าตัวฉันไว้อย่างรวดเร็ว!

หมับ!

...!!!

ฉันยืนน่ิงอึ้งเมื่อร่างทั้งร่างก�าลังถูกกอดด้วยชายแปลกหน้าที่สูงกว่า 

ตัวเองจนฉนัแทบจะจมไหล่เขา ใบหน้าของเขาซกุลงท่ีไหล่ของฉนั กลิน่น�า้หอม

ที่เขาฉีดก�าลังท�าให้หัวสมองของฉันขาวโพลน

มะ...มัน...กะ...เกิดอะไรข้ึน!

"แมลงสาบ! ข้างบนมีแมลงสาบ!!! ช่วยด้วย!"

"...!"

ประโยคดงักล่าวหลดุออกมาจากปากเขา ขณะท่ีฉนัได้แต่ยืนอ้าปากค้าง 

มากกว่าเดิม

...พระเจ้า

น่ีมันเร่ืองบ้าอะไรกันเน่ีย!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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