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                 ณ ประสาทเค้าแดร๊กคลูา่ การเดินทางมาถึงของแวม

ไพร์ฮนัเตอร์หรือนกัล่าผีดิบแวมไพร์นาม โจนาทาน ซึง่เป็นนกัลา่

ผีดบิ แหง่ตระกลู ฮนัเตอร์ รุ่น  113 จนมีการเผชิญหน้ากนัของ 

เค้าแดร๊กคลูา่ และ โจนาทาน ฮนัเตอร์ นกัลา่ผีดบิดดูเลือด ซึง่มี

แส้ไฟเหล็กเป็นอาวธุ เป็นแส้ประจ าตระกลูของตระกลูฮนัเตอร์ ซึง่

ใช้มาหลายชัว่อายคุน ในการปราบตระกลูผีดบิแวมไพร์ และ

นอกจากแส้เหล็กไฟแล้ว ยงัมีไม้กางเขนศกัสิทธ์ิท าจากเงิน

ส าหรับขว้างใสผี่ดิบ,ระเบิดน า้มนตส์ าหรับขว้างใสผี่ดิบ,มีดสัน้

ขนาดเล็กมากมายท าจากเงินไว้ส าหรับขว้างใสผี่ดิบ,ขวานเงิน

ส าหรับขว้างใสผี่ดิบ,เหล็กแหลมยาวยืดและหดได้ท าจากเงินไว้

ส าหรับแทงผีดบิและศกึนีเ้ป็นศกึตดัสินระหวา่ง เค้าแดร๊กคลูา่ 

เจ้าแหง่ผีดบิทัง้มวลและเป็นเจ้าของปราสาทอนัลกึลบัและนา่

กลวั แล้วยงัเป็น แดร๊กคลูา่ ผู้ ท่ีไมมี่วนัตาย และก็ฟืน้คืนชีพทกุๆ 

400 ปี และ โจนาทาน ฮนัเตอร์ ซึง่เป็นแวมไพร์ฮนัเตอร์หรือวา่นกั

ลา่ผีดบิดดูเลือด ซึง่ตระกลู ฮนัเตอร์ นัน้ทกุๆชัว่อายคุน บตุรคนโต

ทกุๆรุ่นจะเป็นผู้ สืบทอดนกัล่าผีดบิแวมไพร์ และรับพลงัจากรุ่นสู่

รุ่นจากนกัล่าผีดิบรุ่นก่อน แตว่า่บรรพบรุุษของ โจนาทาน นัน้ท า

ได้เพียงกกัขงัดวงวิญญาณของ เค้าแดร๊กคลูา่ ไว้กบั ประตมูิติ



แหง่กาลเวลา ได้เพียงเทา่นัน้ซึง่ยงัไมมี่วิธีใดๆท่ีจะสามารถปราบ

หรือจดัการกบั เค้าแดร๊กคลูา่ ได้จวบจนกาลเวลาผ่านไปจนครบ 

400 ปี เค้าแดร๊กคลู่า ก็ฟืน้คืนชีพขึน้มาใหมใ่นยคุของ โจนาทาน 

ฮนัเตอร์ ซึง่ตวั โจนาทาน ก็รู้ดีวา่ไมมี่วิธีใดเลยท่ีจะสามารถ

จดัการขัน้เด็ดขาดกบั เค้าแดร๊กคลูา่ ได้แตเ่ม่ือศกึนีเ้ป็นศกึตดัสิน

ระหวา่ง เค้า กบั เค้าแดร๊กคลูา่  แล้วตวั โจนาทาน เองก็ต้องขึน้

ไปตดัสินศกึสดุท้ายกนัท่ียอดปราสาทแดร๊กคลูา่ ตามค าสัง่เสีย

ของบรรพบรุุษจากรุ่นสูรุ่่นก็ตาม และก็เพ่ือความสงบสขุอีก 400 

ปี ก็ตาม ทัง้ๆท่ีบรรพบรุุษของเขาเองได้หาวิธีการตา่งๆในการ

จดัการกบั เค้าแดร๊กคลูา่ อย่างเดด็ขาดให้จงได้ แตก็่ยิ่งดวูา่

หนทางกลบัมืดมน หรือว่าจะมีแตว่ิธีการกกัขงัดวงวิญญาณของ 

เค้าแดร๊กคลูา่ ไว้ท่ีประตมูิตแิหง่กาลเวลาเทา่นัน้ ซึง่หลงัจากนัน้

อีก 400 ปี ตอ่มา เค้าแดร๊กคลูา่ จะฟืน้คืนชีพขึน้มาอีกครัง้หนึง่ 

แตว่า่ศกึนีเ้ป็นศกึตดัสินครัง้สดุท้ายอีกครัง้หนึง่ ณ ยอดบนสดุ

ของปราสาท เค้าแดร๊กคลูา่ ซึง่หลงัจากท่ี โจนาทาน ฮนัเตอร์ และ

เหลา่ผองเพ่ือนนกัลา่ผีดิบ ได้ผา่นการตอ่สู้กบัเหลา่ลกูสมนุของ 

เค้าแดร๊กคลูา่ กนัมาอยา่งแทบเอาชีวิตไมร่อด ซึง่เพ่ือนของโจนา

ทาน หลายคนนัน้ได้สญูเสียชีวิตไปในศกึตา่งๆ รอบๆบริเวณ



ปราสาทของเค้าแดร๊กคลู่า ซึ่ง เค้าแดร๊กคลูา่ ก็ออกปากถึงกบัช่ืน

ชมกบัฝีมือการตอ่สู้ของ โจนาทาน ฮนัเตอร์ ซึง่ตวั โจนาทาน ก็รู้ดี

วา่ตวัเค้านัน้ ไมส่ามารถท่ีจะจดัการกบั เค้าแดร๊กคลูา่ ได้อยา่ง

เดด็ขาด แตใ่นเม่ือ โจนาทาน มีเพียงแตว่ิธีกกัขงัดวงวิญญาณ

ของ เค้าแดร๊กคลู่า ได้เพียงเทา่นัน้เค้าก็จะท าให้ได้ เพ่ือท่ีจะสง่

ภารกิจครัง้ตอ่ไปให้กบัรุ่นลกูรุ่นหลานของ โจนาทาน อีกตอ่ไป 

และแล้วการเผชิญหน้าระหว่าง เค้าแดร๊กคลูา่ และ โจนาทาน ณ 

ยอดบนสดุของปราสาทเค้าแดร๊กคลูา่ โดยท่ี เค้าแดร๊คคลู่า  ได้

หายตวัหลบไปหลบมาแล้วปลอ่ยลกูไฟปิศาจใส ่โจนาทาน จน โจ

นาทาน ต้องกระโดดหลบ แล้วขว้างอาวธุท่ีท าจากเงินทกุชนิดไม่

วา่จะเป็น มีดสัน้,ขวานเงิน,ไม้กางเขนเงิน ออกไปยงัตวัของ เค้า

แดร๊กคลูา่ แตว่่า เค้าแดร๊กคลูา่ กลบัไมเ่ป็นอะไรเลย จนในท่ีสดุ 

โจนาทาน ก็ต้องใช้แส้เหล็กไฟประจ าตระกลูฟาดใสร่่างของ เค้า

แดร๊กคลูา่ จน เค้าแดร๊กคลู่า ต้องพา่ยแพ้แก่ โจนาทาน แตแ่ล้ว 

เค้าแดร๊กคลูา่ ก็ได้แปลงกายเป็น ปิศาจค้างคาวขนาดใหญ่ยกัษ์ 

ซึง่ครัง้นี ้แส้เหล็กไฟของ โจนาทาน นัน้ไมส่ามารถท าอะไร เจ้า

ค้างคาวขนาดใหญ่ยกัษ์ ได้ซึ่ง เจ้าค้างคาวขนาดใหญ่ยกัษ์ ได้

ปลอ่ยพลงังานคล่ืนเสียงออกไปจน โนาทาน แทบทนเสียงไมไ่หว



จน โจนาทาน สลบหมดสตไิป และก่อนท่ี เจ้าค้างคาวขนาดใหญ่

ยกัษ์ จะได้ท าอะไรกบั โจนาทาน อีกตอ่ไปนัน้ แตแ่ล้วจู่ๆ ก็มีเสียง 

บทเพลงแหง่การสวดศพ ดงัมาแตไ่กล ท่ีแท้ก็คืองเสียงของ มา

เรีย น้องสาวแท้ๆของ โจนาทาน  นัน่เอง แตแ่ล้วร่างของ โจนา

ทาน ซึง่หมดสตอิยูไ่ด้ยืนขึน้มา แล้วก็ได้ชูนิว้ชีมื้อซ้ายขึน้บน

ท้องฟ้า แล้วก็ได้เปลง่เสียงทัง้ท่ียงัหมดสติอยูว่่า”เมเทโอไม้

กางเขน”ซึง่หลงัจากท่ี  โจนาทาน ได้เปลง่เสียงออกไปแล้ว ก็

ปรากฏวา่ท้องฟ้าเหนือปราสาทเค้าแดร๊กคลูา่ ก็เกิดฟ้าผา่และก็มี

ฝนตกลงมาเป็นน า้มนต์ศกัสิทธ์ิ และก็มีพลงังานไม้กางเขนสีฟ้า

ตกลงมาใส ่เจ้าค้างคาวขนาดใหญ่ยกัษ์ อยา่งมากมายและไม่

หยดุไมห่ย่อน จนในท่ีสดุร่างของ เจ้าค้างคาวขนาดใหญ่ยกัษ์ ก็

ได้สลายไปเหลือเพียงดวงวิญญาณลอ่งลอยเข้าไปในประตมูิติ

แหง่กาลเวลา จวบจนกระทัง่เวลาได้ผา่นไป 200 ปี ซึง่หลงัจาก

นัน้ก็ไมมี่ใครได้พบกบั โจนาทาน ฮนัเตอร์ และก็ มาเรีย ฮนัเตอร์ 

อีกตอ่ไป แตแ่ล้วก็ได้มีเหตกุารณ์ประหลาดเกิดขึน้ ณ ปราสาท

ของเค้าแดร๊กคลูา่ เม่ือจู่ๆ เหลา่ลกูสมนุของ เค้าแดร๊กคลู่า ได้ฟืน้

คืนชีพขึน้มาก่อนก าหนด ซึง่ท าให้ เดอะคงิ ซึง่เป็นลกูคร่ึงแวมไพร์

คร่ึงมนษุย์ลกูของ เค้าแดร๊กคลูา่ ได้เดนิทางเข้ามายงัปราสาท



ของเค้าแดร๊กคลูา่อีกครัง้หนึ่ง ซึง่ท าให้ เดอะคงิ นัน้สงสยัวา่ 

เหตกุารณ์ยงัไมค่รบ 400 ปีที แล้วอะไรเป็นสาเหตใุห้เหลา่

ลกูสมนุของ เค้าแดร๊กคลูา่ ฟืน้คืนชีพขึน้มาได้อีกครัง้หนึง่ และอีก

ประการส าคญัอะไรเป็นสาเหตใุห้ โจนาทาน ฮนัเตอร์ และก็ มา

เรีย ฮนัเตอร์ ยงัไมก่ลบัไปท่ีหมูบ้่านของนกัลา่แวมไพร์เม่ือ 200 ปี

ก่อน หรือทัง้ 2 คน ได้สญูเสียชีวิตไปแล้ว และน่ีก็คือเนือ้เร่ืองยอ่ๆ

ของ เทพบตุรแวมไพร์ หวัใจรักไมมี่วนัตาย ซึง่ก็ต้องติดตามอา่น

(เทพบตุรแวมไพร์ หวัใจรักไม่มีวนัตาย)ได้ในเร็วๆนีก้บัฉบบัเตม็

(อยา่ลืมกดดาวโหลดอ่านเนือ้เร่ืองย่อๆได้แล้ววนันีจ้ากทีมงาน 

crystalebookgame แล้วทีมงานจะดผูลตอบรับจากลกูค้าก่อน

วา่จะประสบความส าเร็จขนาดไหน ก่อนท่ีจะตีพิมพ์ฉบบัเตม็ใน

รูปแบบอีบุ๊คเร็วๆนี(้แตง่,ประพนัธ์และพิมพ์ โดย หฤโหด บตุรสร

ประกดั) 
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