
ฟื้นคืน
Revival

สตีเวน คิง

เขียน

วรรธนา วงษ์ฉัตร

แปล

“ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดอื่น ๆ อีก
ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล หรือการลอบสังหาร

แต่การอ่านเรื่องราวเหล่านี้เป็นการปลอบโยนผม
เพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวในความทุกข์ทรมาน...”

— สตีเวน คิง

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ
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สตีเวน คิง คือนักเขียนชื่อดังที่ทุกคนต่างรู้จัก และเรื่อง  ฟื้นคืน หรือ  

Revival ที่อยู่ในมือทุกท่านนี้ ก็คือผลงานที่ผู้อ่านทั่วโลกลงความเห็นว่าเป็นงาน 

ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของคิง

เมื่อคนที่ศรัทธาในพระเจ้ากลับต้องสูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งไป 

ตลอดกาล ความศรัทธาจึงแปรเปลี่ยนเป็นความชิงชัง สตีเวน คิง ทำให้ผู้อ่าน 

ได้เห็นว่าความสิ้นหวังที่แท้จริงเป็นอย่างไร รวมทั้งพาทุกคนเข้าสู่ใจกลางของ 

คำถามสำคัญที่ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่

ขอเชิญพบกับสุดยอดนิยายสยองขวัญที่จะทำให้คุณขนลุกซู่ตลอดทั้งเรื่อง 

ได้แล้ว

 

    

   

 

   

 



แด่คนบางคนที่เป็นผู้สร้างบ้านของผม :

แมรี่ เชลลี

แบรม สโตกเกอร์

เอช. พี. เลิฟคราฟต์

คลาร์ก แอชตัน สมิท

โดนัลด์ วันเดร

ฟริตซ์ ลีเบอร์

ออกัสต์ เดอร์เลท

เชอร์ลีย์ แจ็กสัน

โรเบิร์ต บลอค

ปีเตอร์ สตร็อบ

และ อาร์เทอร์ มาเชน นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง The Great God Pan

ของเขายังคงตามหลอกหลอนผมมาตลอดชีวิต

 

    

   

 

   

 



สิ่งนั้นมิได้วางวาย เพียงนิทราชั่วนิรันดร์

เมื่อเวลาผิดแผกผกผัน กระทั่งความตายก็ยังต้องมรณา

	 	 	 	 	 เอช. พี. เลิฟคราฟต์

 

    

   

 

   

 



 

    

   

 

   

 


