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กลัวผีกันมั้ยเด็ก ๆ ถึงเรื่องภูตผีปีศาจจะยังเป็นสิ่งที่ 
พิสจูน์ไมไ่ด้ แต่เช่ือว่าทกุคนต้องชอบดชูอบฟังกนัแน่ ๆ  หนงัสอื 
ชุด Ghost Story เรื่องผีเขยำ่ขวัญรอบโลก จะแนะน�าให้ทุกคน
รู้จักผีที่ โด่งดังของแต่ละประเทศ บางตัวอาจจะดูดุไปสักนดิ 
หลอนไปสักหน่อย แต่รับรองว่า อ่านสนกุจนวางไม่ลง ถึงจะ 
ขนลุกไปทั้งตัวแล้วก็เถอะ

ส�าหรับตอน ผฝีรัง่สดุหลอน นี ้เดก็ ๆ  จะได้พบกบั ต�านาน
ความหลอนของเหล่าภตูผี ปีศาจ อสรุกาย และแม่มดกนิคน แห่ง
โลกตะวนัตก สว่นจะน่ากลวัและสยองแค่ไหน ต้องลองพลกิไป
อ่านกนั 

อ้อ! ขอแนะน�าว่า อย่าอ่านคนเดียวในที่มืด เราเตือนคุณ
แล้วนะ...

 กองบรรณาธิการ
 แผนกหนังสือทั่วไป
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บลัดดี้แมร่ี
หากพูดค�าว่า บลัดดี้แมรี่ ซ�า้กัน 3 ครั้งที่หน้ากระจก 

ก็จะมีร่างของผีสาวหน้าตาน่ากลัว และมีเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วย 
เลือดปรากฏข้ึนตรงหน้า อย่าคิดว่านีเ่ป็นแค่เรื่องหลอกเด็ก
เชียวละ เช่ือมั้ยว่าเคยมีคนลองดีกับผีร้ายตนนี้ จนจับไข้ 
หัวโกร๋นมานักต่อนักแล้ว 

ผีสาวในกระจก หรือบลดัด้ีแมรี่ เป็นต�านานความเชือ่ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และถูกเล่าขานจนมาถึงปัจจุบัน 
ในอดีตมันคือพิธีกรรมของพวกแม่มด ที่จะให้หญิงสาวจุด
เทียน แล้วเดินเข้าไปในห้องมืด ๆ จากนั้นก็ส่องกระจกและ
หวีผม เพื่อดูใบหน้าของสามี ในอนาคต แต่ปัจจุบันได้กลาย
มาเป็นพธิกีรรมเรียกผีของเด็กวยัรุน่ทีอ่ยากทดสอบความกล้า 

วิธีเล่นคือ ให้คุณเดินถือเทียนเข้าไปในห้องน�้ามืด ๆ 
ตอนเที่ยงคืน จากนั้นก็ส่องกระจกแล้วพูดว่า บลัดดี้แมรี่ 3 
ครั้ง ซึ่งบลัดดี้แมรี่ที่ว่านีก้็เป็นชื่อของผีสาวที่ชอบเข่นฆ่าผู้คน 
หรืออาจเป็นแม่มดที่หลงใหลศาสตร์มืด จนน�าเวทมนตร์ไป
ทรมานและสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น
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หลังจากเรียกชื่อครบ 3 ครั้ง ให้มองตรงไปที่กระจก 
แล้วคุณจะเห็นผีสาวปรากฏตัวในสภาพที่ดูน่าสยดสยองและ
มีเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเลือด เมื่อโผล่มาแล้วผีสาวจะกรีดร้อง
ใส่คนเรียก บางต�านานก็บอกว่าเธอจะสาปแช่ง บีบคอ ขโมย
วิญญาณ ดื่มเลือด หรือพาคุณเข้าไปอยู่ ในกระจกด้วย 

หากเธอไม่ท�าอนัตรายใด ๆ และปล่อยให้คณุน�าเรื่อง
นี้ ไปอวดเพื่อนได้อย่างภูมิ ใจ ก็อย่าคิดว่าจะรอด เพราะนับ 
แต่นี้ ไป คุณจะถูกบลัดดี้แมรี่ตามหลอกหลอนในทุก ๆ ครั้ง 
ทีส่อ่งกระจก

หึ ๆ ถ้าอยากรู้ว่าต�านานนีเ้ป็นจริงหรือไม่ ก็ลองเรียก
เธอมาถามดูสิ
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แอนน์ โบลีน
ในยามดึกสงัด ทหารเฝ้ายามผู้โชคร้ายของหอคอย

ลอนดอน มักได้พบเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญยิ่งกว่าตอนโดน
ข้าศึกบุกเข้าโจมตี นั่นคือการถูกผีหลอก ที่แย่ไปกว่านั้นคือ 
ผีทีม่าปรากฏตวัให้พวกเขาเหน็ ไม่ได้มอียูแ่ค่ตนเดียวเสยีด้วย

ทหารยามนายหนึง่พบหญิงสาวในชดุสตรีสงูศกัดิ ์ก�าลงั
เดินอยู่ริมระเบียงที่ถูกปิดตาย โดยถือศีรษะของตัวเองไว้ ใน
มือ อีกคนเห็นร่างผีสาวเดินลากโซ่ตรวนอยู่ ในห้องประหาร 
พร้อมกับกรีดร้องอย่างโหยหวน และบางคนก็เห็นกลุ่มคนใน
ชดุโบราณจ�านวนมาก เดนิเข้าไปในโบสถ์ประจ�าหอคอย ก่อนจะ 
ค่อย ๆ จางหายไป

กล่าวกันว่า ผีสตรีสูงศักดิ์ที่มาปรากฏตัวให้เห็นเป็น
ประจ�าก็คือ พระนางแอนน์ โบลีน ราชินผีู้อาภัพของอังกฤษ
นั่นเอง และเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดจากฝีมือเธอ ก็ท�าให้
หอคอยลอนดอนแห่งนี ้ ติดอันดับสถานที่สุดหลอนของโลก
ไปเลย 
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พระนางแอนน์ โบลีน ได้เป็นราชินขีองประเทศอังกฤษ 
หลังเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 แต่ต่อมาเธอ
ก็ถูกกล่าวหาว่าไม่ซ่ือสัตย์ต่อพระสวามี ท�าให้ถูกขังคุกและ
ประหารชีวิตด้วยการตัดคอ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเธอถูกใส่ร้าย
วิญญาณของเธอจึงไม่ยอมไปสู่สุคติ และออกมาหลอกหลอน
ผู้คนให้หวาดผวาอยู่เรื่อย ๆ 

คนที่เคยเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ส่วนใหญ่
เธอจะปรากฏให้เห็นในลักษณะผีหัวขาด บางครั้งก็พาข้ารับใช้ 
ออกมาด้วย ทุกวันนี้ทหารยามประจ�าหอคอยลอนดอน
ยังคงหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะไม่รู้ว่าเธอจะโผล่ ให้เห็นอีก 
เมื่อไหร่ และพวกเขายังเล่าว่า เคยถูกอดีตราชินอีงค์นีห้ลอก
ในตอนกลางวันมาแล้วนะ
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แวมไพร์
หลายคนคงรูจั้กแวมไพร์เป็นอย่างดี เพราะเรื่องราวของ

ผีตนนี้ ได้ถกูน�าไปท�าภาพยนตร์ การ์ตนู และหนังสอืมากมาย 
จนโด่งดังไปทั่วโลก แม้ว่าหลายประเทศจะมตี�านานผีดดูเลอืด
ปรากฏอยู่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่า ต้นก�าเนดิแท้จริงของ
แวมไพร์น่าจะมาจากทางยุโรป

ต�านานความสยองของผีดูดเลือดเกิดขึ้นมานานกว่า
พันปีแล้ว ว่ากันว่าแวมไพร์จะมีรปูร่างหน้าตาเหมือนมนษุย์ 
แต่มผิีวขาวซดีเหมอืนศพ เขี้ยวและกรงเลบ็แหลมคม ไม่มเีงา
สะท้อนในกระจก มีพละก�าลังมหาศาล ดื่มเลือดเป็นอาหาร 
และมีอายุยืนยาวหลายร้อยปี 

ลักษณะพิเศษของผีดูดเลือดกลุ่มนี้คือ พวกมันกลัว
แสงแดดมาก จึงนอนเก็บตัวเงียบ ๆ ภายในโลงหรือถ�้าอัน
มืดมิดในตอนกลางวัน แต่ออกมาล่าเหย่ือในเวลากลางคืน 
โดยจะแปลงร่างเป็นสัตว์อื่น ๆ เช่น ค้างคาว นกฮูก หมาป่า 
เพื่อเข้าประชิดตัวเหยื่อ จากนั้นก็ดูดเลือดจากคอของเหยื่อ 
แล้วเผ่นหนไีป 
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เหยือ่บางรายอาจถกูดดูเลอืดจนหมดตวัและตาย แต่
บางรายอาจตื่นข้ึนมาในตอนเช้า และพบว่ามรีเูลก็ ๆ  2 รปูรากฏ
อยูบ่นคอโดยไม่รูส้าเหต ุเหยือ่อาจกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้จาก
การถกูกดั แต่บางต�านานกลบับอกว่า ต้องให้เหยือ่ดืม่เลอืดของ
แวมไพร์เท่านัน้ ถงึจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้ 

เห็นแข็งแรงและแปลงร่างได้สารพัดอย่างแบบนี ้ แต่
แวมไพร์ก็มจุีดอ่อนที่น่าตลกเหมือนกันนั่นคือ พวกมันกลัว
กระเทียมที่มีกลิ่นฉุนมาก นอกจากนี้ก็ยังกลัวไม้กางเขน 
น�า้มนต์ แสงแดด ไฟ และอาวุธทีท่�าจากเงนิแท้ วิธฆ่ีาแวมไพร์
ให้ตายสนทิกค็อื ต้องเอาล่ิมหรือไม้ปลายแหลมตอกทะลหุวัใจ
ของแวมไพร์ หรือจุดไฟเผาร่าง 

ยังมีคนบอกอีกว่า แวมไพร์ไม่สามารถเข้าไปท�าร้าย
คนในบ้านได้ หากเจ้าของบ้านไม่เชิญ ดังนั้นอย่าเชิญคน 
แปลกหน้าเข้าบ้านล่ะ เกดิเป็นแวมไพร์ปลอมตวัมา มหีวงัโดน
ดูดเลือดหมดทั้งบ้านแน่ ๆ
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