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กล้้บมาพบก้นอ๊กค่รี๊้�งก้บเรี๊ื�องรี๊าว้สิุดสิะพรี๊ึงในชินบิ หอพ้กอล้เว้ง!
นับตั่�งแต่�ฮารีีแลัะด่รีีย้้าย้เข้าไปพักอย่้�ในหอพักชิ่นบิพร้ีอม่กับครีอบครัีวั พวักเขา

ก็บังเอิญพบกับก็อบลิันผีิน้อย้ทีี่�ช้่�อ “ชิ่นบิ” จัอม่ปวัน จันเป็นเหตุ่ให้พวักเขาแลัะเพ้�อน ๆ

ถ่กด้งเข้าไปที่ำาภูารีกิจัช่�วัย้เหลั้อเหลั�าภู่ต่ผิีที่ั�วัโลักให้พ้นจัากควัาม่ทีุ่กข์

หากพ่ดถ้งจุัดทีี่�ดวังวิัญญาณมั่กสิิงสิถิต่อย่้�  เช้่�อวั�าหลัาย้คนคงคิดถ้งอาคารีร้ีาง

ซอย้เปลีั�ย้วั แลัะท้ี่องถนนทีี่�ปรีาศัจัากผ้่ิคนในย้าม่คำ�าค้น แต่�บางครัี�งดวังวิัญญาณของ

ภู่ต่ผิีปีศัาจัที่ี�ยั้งไม่�ได้ไปสิ่�สิุคติ่ก็อย่้�ใกลั้ต่ัวัคุณม่ากกวั�าทีี่�คุณคิด  ครีาวันี�ฮารีีแลัะด่รีีใน

ช้ินบิ หอ๊พักี่อ๊ลัเวัง: วัิญญาณตีาม่ติีด จัะพาไปพบกับปรีะสิบการีณ์สุิดสิย้องจัาก

เหลั�าดวังวิัญญาณทีี่�คอย้ต่าม่หลัอกหลัอนโดย้ไม่�เปิดโอกาสิให้คุณได้ตั่�งตั่วั  เช่�น  ผีิสิาวั

บนถนนสิาย้เปลัี�ย้วั  อุโม่งค์อาถรีรีพ์  แลัะวิัญญาณในกรีะจักเงา  รีวัม่ที่ั�งเรี้�องเลั�า

สิุดหลัอนอีกม่ากม่าย้จัากผิองเพ้�อนที่ี�น�าต่ิดต่าม่ไม่�แพ้กัน

งานนี�ทีุ่กคนจัะเอาต่ัวัรีอดจัากการีหลัอกหลัอนของเหลั�าภู่ต่ผีิรี้าย้ได้หรี้อไม่�

แลั้วัพวักเขาจัะช่�วัย้คลัี�คลัาย้ปม่ในใจัอันเป็นสิาเหตุ่ทีี่�ที่ำาให้พวักภู่ต่ผีิออกหลัอกหลัอน

ผิ่้คนได้หรี้อเปลั�า  ถ้าอย้ากร้่ีวั�าม่ีเรี้�องรีาวัน�าต่้�นเต่้นรีะท้ี่กขวััญอะไรีรีออย่้�ในการี์ต่่น

แสินสินุก สิอดแที่รีกคต่ิสิอนใจัเลั�ม่นี� คงต้่องรีีบพลิักหนังสิ้อหน้าถัดไปเพ้�อเอาใจัช่�วัย้

ทีุ่กคนให้รีอดพ้นจัากอันต่รีาย้แลั้วั

นานม่ีบุ๊คืสิ์

ต่ิดต่าม่กิจักรีรีม่แลัะข�าวัสิารีการี์ต่่นควัาม่รี่้โดย้กด LIKE ได้ที่ี�

เพจั “การี์ต่่นควัาม่รี่้นานม่ีบุ๊คสิ์” นะ
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คุ้ฮิาร่ 

àªคุังร่ม 

คุ้ด้ร่
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เดก็สิาวัผิ่ก้รีะต่อ้รีอ้ร้ีน ที่ะเย้อที่ะย้าน

อย้ากรี่้อย้ากเห็นสิุด ๆ   เธอด่แลั

น้องช่าย้ได้ดี ไม่�วั�าจัะคนหรี้อผิี

ถ้าม่ีเรี้�องลัำาบาก เธอพรี้อม่เข้าไป

ช่�วัย้เหลั้อเสิม่อ

เด็กช่าย้ที่ี�ขี�กลััวัเป็นทีี่� 1 ในจัักรีวัาลั 

กลััวัผิีม่าก เวัลัาฉัุกเฉัินจัะรี้องหา “พี�” 

ต่ลัอด

หนุ�ม่ปอปปรีะจัำาโรีงเรีีย้นปรีะถม่แสิงดาวั

สิง�างาม่ หน้าต่าดี ม่ีเสิน�ห์แบบเย้็นช่า

แต่�ไม่�รี่้ที่ำาไม่อ�อนโย้นกับฮารีีเพีย้งคนเดีย้วั



ย้จ่ม่ 

คุ้อ่นี้นี้ัม 

คุณแม่�ผิ่้แข็งแกรี�งของ

ฮารีีแลัะด่รีี  เป็นต่ำารีวัจั

ที่ี�กลั้าหาญ รีักควัาม่ถ่กต่้อง

พ�อที่ี�เป็นเหม่้อนเพ้�อนของฮารีีแลัะด่รีี

เป็นสิาม่ีขี�อ้อน ซ้�อ ๆ  ม่ักเรีีย้กภูรีรีย้าวั�า

“ดารี์ลัิง”

ไม่ว้่าว้่ญญาณที่่�คุอยล้่อล้ว้งคุนี้ผู้่านี้กระจกเงา
ห้ร×อว้่ญญาณของที่ารกที่่�ถ้้กแม่ที่อดที่่�ง

สิิ�งที่ี�ทีุ่กดวังวัิญญาณลั้วันที่ำาเหม่้อนกันค้อ
พวักี่เขึ้าจีะตีาม่ตีิดคืุณเหม่ือ๊นกี่ับเงา 

ขอต่้อนรีับทีุ่กที่�านเข้าสิ่�โลักแห�งควัาม่สิย้ดสิย้อง ณ บัดนี�!
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จีันที่ร์ เพ×�อนี้เก่า



ฮารีี!

อ๊๊ะ จีีอ๊ึน!
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กรีี�ด! หลัังเธอย้้าย้
ไปอย้่�ต่�างจัังหวััด พวักเรีา

ก็ไม่�ได้เจัอกันเลัย้

เธอม่าได้ย้ังไง 
ใครีบอกเธอวั�าฉัันเรีีย้นที่ี�นี�
แลั้วัต่อนนี�เธอพักอย้่�ที่ี�ไหน

ถาม่เย้อะแบบนี�
ต่อบอะไรีก�อนดี

อ๊ะ วั�าแต่�เธอปิดเที่อม่แลั้วั
ใช่�ม่ั�ย้ แวัะม่าเที่ี�ย้วับ้านฉันัสิิ

พวักเรีาจัะได้คุย้กันต่�อ

นั�นสิิ

วั้าวั
ไอเดีย้เธอเย้ี�ย้ม่ไปเลัย้!
งั�นฉัันจัะไปขออนุญาต่

พ�อกับแม่�ก�อน

คิิกคิิก  คิิกคิิก

พึ่่�บพึ่่�บ
พึ่่�บพึ่่�บ
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