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บทที่ 1

1
หูก็อื้อ

ฉันได้รับแจ้งว่า ฮารุโกะฆ่าคนตาย
มิโอะก�ำหูโทรศัพท์แน่น ขบกรามกรอด หัวใจเต้นรัว ขณะเดียวกัน

“ฟังอยู่หรือเปล่า”
เสียงอู้อี้ของคาจิตะ ยาสึนาริดังมาจากหูโทรศัพท์ น้อยครั้งที่มโิ อะ
จะได้ยนิ เขาพูดอย่างท้อแท้เช่นนี้ ปกติเขาเป็นคนเปี่ยมไปด้วยความมัน่ ใจ
อยู่เสมอ
“ค่ะ” มิโอะตอบ แต่เสียงนัน้ แหบพร่าเหมือนเสมหะขึน้ มาจุกคอ จน
ต้องกระแอมไอ ก่อนจะตอบใหม่อกี ครั้ง “ฟังอยู่ค่ะ”
คาจิตะเงียบไปครู่หนึ่ง ได้ยินแต่เสียงลมหายใจแปรปรวน เป็น
ความเงียบประหนึ่งว่าอยากจะบอกเล่าสถานการณ์ขณะนี้ให้ชัดเจน แต่
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ก็พูดไม่ออก
“กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้ว”
เขาเอ่ยขึ้นมาหลังจากนิ่งเงียบไป “แต่คงไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มัน
เป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายน่ะ”
“ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย...”
“ก็ใช่น่ะสิ เพราะงี้เธอถึงได้ไม่ผดิ ”
มิโอะหุบปากเงียบ พยายามจะใคร่ครวญในสิง่ ทีเ่ ขาพูด แต่สมองไม่
ค่อยจะยอมแล่น มีเพียงภาพใบหน้าของฮารุโกะผุดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่า
คาจิตะพูดเสริม คงคิดว่ามิโอะจะไม่ตอบอะไรกลับมา
“อันที่จริงมีขโมยบุกเข้ามาในที่ท�ำงาน เธอก็เลยพลั้งมือฆ่าเจ้าหัว
ขโมยคนนั้นไป”
หัวขโมย มิโอะย�้ำค�ำพูดนั้นซ�้ำๆ ในปาก แต่มนั ไม่ยอมเข้าหัว
“เอาเป็นว่าเธอมาที่นี่ตอนนี้เลยได้หรือเปล่า แล้วจะค่อยๆ เล่า
รายละเอียดให้ฟัง ฮัลโหล ฟังอยู่ใช่ไหม”
“ค่ะ...ได้ค่ะ”
หลังวางสาย มิโอะยังวางมือคาอยู่บนหูโทรศัพท์อกี ครู่ใหญ่ ไม่อาจ
จะขยับเขยื้อนไปไหนได้
มิโอะหย่อนตัวลงนั่งที่โซฟา ดึงหมอนอิงที่วางอยู่ข้างๆ มากอดโดย
ไม่รู้ตัว พอคิดว่านี่เป็นของที่ฮารุโกะท�ำให้กับมือ ก็ยิ่งกอดแน่นขึ้น
ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
ช่างเป็นถ้อยค�ำทีฟ่ งั แปลกประหลาดเสียจริง ไม่ใช้กนั ในชีวติ ประจ�ำวัน
มิโอะวางหมอนอิงลง ลุกขึ้นยืน จะอย่างไรก็ต้องไปก่อน ขณะเปิด
ตู้เสื้อผ้าก็หนั ไปมองนาฬิกาบนผนัง ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเศษ
คณะบัลเลต์ทาคายานางิอยูห่ า่ งจากสถานีเซบุ อิเคะบุกโุ ระ เดินไป
ประมาณห้านาที เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสองชั้น แวดล้อมด้วย
ก�ำแพงอิฐบล็อก ตอนที่มิโอะไปถึง ที่หน้าประตูใหญ่มรี ถต�ำรวจหลายคัน
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จอดอยู่แล้ว ใกล้ๆ กันมีบรรดาขามุงพากันชะเง้อชะแง้เพื่อจะมองเข้าไป
ข้างใน
ที่ประตูใหญ่มีต�ำรวจในเครื่องแบบยืนอยู่สองนาย แต่ละนายต่าง
ตีหน้าถมึงทึง คงจะเพื่อข่มขวัญบรรดาขามุงนั่นแหละ
ขณะที่มิโอะก�ำลังลังเล ก็มีใครบางคนทักมาจากด้านข้างว่า “คน
ของคณะบัลเลต์ใช่ไหมครับ” เขาเป็นชายร่างสูง สวมชุดสูทสีด�ำ พอเธอ
พยักหน้า
“ผมเองก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนกัน ไปด้วยกันไหมครับ”
ว่าแล้วก็ออกเดินน�ำ ดูจากค�ำพูดค�ำจาแล้ว มิโอะเดาว่าน่าจะเป็น
ต�ำรวจ
เขาคุยค�ำสองค�ำกับพวกต�ำรวจที่ยืนอยู่หน้าประตูใหญ่ แล้วหันมา
บอกว่า เชิญครับ ปล่อยให้เธอผ่านเข้าไป
“ผมเคยดูการแสดง ‘สวอน เลค’ ของคณะบัลเลต์ทาคายานางิแค่
ครั้งเดียวครับ”
นายต�ำรวจหนุ่มเอ่ยขึ้นมาระหว่างเดินไปยังอาคาร “ไปกับคนรู้จัก
น่ะครับ ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่พอได้ดูแล้วก็ติดใจเลยเชียวละ”
ความจริงตอนนีม้ โิ อะควรจะกล่าวขอบคุณ แต่เธอก็ไม่มกี ะใจจะท�ำ
เช่นนั้น กลับลองถามหยั่งเชิงดูว่า ฮารุโกะเป็นอย่างไรบ้าง เขาส่ายหน้า
“ผมเองก็ยังไม่ทราบสถานการณ์เลยครับ”
“งั้นหรือคะ...”
พอเข้าประตูอาคาร ข้างๆ กันนั้นมีสำ� นักงานตั้งอยู่ พวกผู้ชายเดิน
เข้าออกประตูหอ้ งส�ำนักงานไม่ขาดสาย นายต�ำรวจหนุม่ แจ้งเรือ่ งของมิโอะ
กับชายวัยกลางคนที่อยู่ใกล้ๆ ตรงนั้น
“ช่วยพาไปห้องรับแขกหน่อย” ต�ำรวจสายสืบวัยกลางคนบอก
นายต�ำรวจหนุ่มชะโงกหน้าดูห้องฝึกซ้อมไปพลาง ขณะพามิโอะไป
ยังห้องรับแขก
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พอมิโอะไปถึงห้องรับแขก ที่นั่นก็มตี ำ� รวจยืนอยู่ เขาทักทายต�ำรวจ
คนนัน้ นิดหน่อย แล้วหันมาบอกให้เธอเข้าไปรอในห้อง ส่วนเขาเดินไปทาง
ส�ำนักงาน
“ขอบใจที่มา”
คนทีท่ กั ทายมาทันทีทเี่ ธอก้าวเข้าไปในห้องคือคาจิตะซึง่ เป็นคนโทร.
ไปบอก ทาคายานางิ ชิซึโกะ ผู้จัดการคณะบัลเลต์ ก็นั่งอยู่ข้างๆ พอเงย
หน้าขึ้นมาเห็นมิโอะ ก็พยักหน้าให้เงียบๆ สีหน้าอ่อนล้ากันทั้งคู่
“นี่มันเรื่องอะไรกันคะ”
มิโอะนัง่ ลงตรงหน้าทัง้ คู่ มองหน้าทัง้ สองคนสลับกันไปมา “ฉันไม่รู้
เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น...”
คาจิตะยื่นมือขวาออกมาด้วยท่าทีอ่อนช้อยราวกับก�ำลังแสดงลีลา
บัลเลต์ เพื่อระงับสติอารมณ์ของเธอ เขาเป็นบัลเลต์มาสเตอร์ของคณะ
และนักออกแบบท่าเต้น แถมยังเป็นผู้ก�ำกับการแสดงด้วย
“ใจเย็นๆ” เขาเกริ่นน�ำ “เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ไล่ต้งั แต่ต้นเลย”
“ค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ”
พูดจบ มิโอะก็ยกมือซ้ายขึน้ ทาบอก หลับตาลงเบาๆ ปรับลมหายใจ
แล้วลืมตาขึ้นมองคาจิตะซึ่งสูดหายใจเข้าเต็มปอด
“ตอนนั้นน่าจะราวๆ สี่ทุ่มครึ่ง”
เงยหน้ามองนาฬิกาบนผนังพลางพูด “พอฉันกับอาจารย์ทาคายานางิ
กลับมาจากข้างนอก ก็พบฮารุโกะจังกับผูช้ ายทีไ่ หนก็ไม่รู้ นอนแน่นงิ่ อยูใ่ น
ส�ำนักงาน”
“สองคนหรือคะ”
“ใช่ แถมผู้ชายมีเลือดไหลอาบหน้าผาก เลยยิ่งตกใจซ�้ำสอง”
ทาคายานางิ ชิซึโกะที่นั่งอยู่ข้างๆ นิ่วหน้าอย่างขยะแขยง คงจะ
นึกถึงสีของเลือดในตอนนั้นขึ้นมา
“จากนัน้ ไม่นาน ฮารุโกะก็ฟน้ื เลยสอบถามเรือ่ งราวดู ระหว่างทีเ่ รา
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ไม่อยู่ ผูช้ ายคนนัน้ แอบเข้ามาในส�ำนักงาน ทีจ่ ริงแล้ว ฮารุโกะจังไปด้วยกัน
กับพวกเรา ไปพบผูจ้ ดั ทีโ่ รงละครอิเคะบุกโุ ระ แต่ฮารุโกะกลับมาก่อนคนเดียว
เลยมาจ๊ะเอ๋กบั เจ้าหัวขโมยนัน่ พอดี เธอตกใจ แต่เจ้าหัวขโมยนัน่ ก็คงตกใจ
เหมือนกัน เลยพุ่งเข้าใส่เธอ”
มิโอะอยากจะกลืนน�้ำลาย แต่ในปากแห้งผากไปหมด
“เธอบอกว่าจ�ำเหตุการณ์หลังจากนัน้ ไม่คอ่ ยได้ แต่ดเู หมือนจะคว้า
แจกันฟาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ พอรู้ตัวอีกที ผู้ชายคนนั้นก็ลงไปกองกับพื้น
แล้ว พอเห็นว่าเขาไม่ขยับ เธอก็เลยเขย่าตัวดูอย่างกล้าๆ กลัวๆ แล้วคงจะ
รู้ว่าหมอนั่นตายไปแล้ว ก็เลยช็อกจนสลบไปน่ะ”
“สลบไป...งั้นหรือคะ”
มิโอะก้มหน้า จ้องมองปลายนิ้วตัวเองอย่างไม่มเี หตุผล
“ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ต�ำรวจคงก�ำลังจะสอบถามอยู่ละมั้ง จะว่า
ไปท่าทางเธอเองก็ยังตกใจอยู่ ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้การ”
ก็แหงล่ะ มิโอะคิด
“แล้ว...ผู้ชายคนนั้น ช่วยไม่ได้เลยหรือคะ”
มิโอะถาม
“คงจะฟาดไปโดนที่เหมาะๆ เข้าพอดีน่ะ” คาจิตะตอบ
“แต่วา่ ” มิโอะเลียริมฝีปาก “ถ้างัน้ ฮารุโกะก็ไม่ผดิ ไม่ใช่หรือคะ ใคร
ที่เจอแบบนั้นเข้า ก็คงจะตั้งสติไม่อยู่กันทั้งนั้น แล้วถ้าไม่ขัดขืน ดีไม่ดี
ตัวเองอาจเป็นฝ่ายถูกฆ่าเสียเองก็ได้”
“เรื่องนั้น พวกเราเองก็เข้าใจ”
ทาคายานางิเพิ่งจะเอ่ยปากเป็นครั้งแรก “ก็เลยคิดว่ามันเป็นการ
ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าต�ำรวจจะยอมเชื่อหรือ
เปล่าเท่านั้นแหละ”
เธอยกนิ้วชี้ขวาคลึงขมับ เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ
“เอ้อ แล้วฮารุโกะอยู่ไหนคะ”
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“ตอนนีค้ งจะอยูใ่ นส�ำนักงาน ทีเ่ ขาเรียกอะไรนะ ตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ
ใช่ไหม คงก�ำลังอธิบายสถานการณ์อยู่กบั ต�ำรวจน่ะแหละ”
คาจิตะเหลือบมองต�ำรวจที่ยืนอยู่ตรงประตูพลางตอบ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ถ้อยค�ำเป็นทางการนี้ ฟังดูไกลตัวชอบกล
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องกับค�ำค�ำนี้
“แล้วติดต่อคนอื่นๆ หรือยังคะ”
“ติดต่อไปทีบ่ า้ นเกิดของฮารุโกะจังแล้ว พรุง่ นีเ้ ขาคงจะมากันตัง้ แต่
เช้า แล้วก็โทร.ไปหาผู้จัดการฝ่ายธุรการ เดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะ นอกนั้นก็
ใช้ชอ่ งทางอืน่ ๆ แจ้งให้ตวั หลักๆ ในคณะทราบแล้ว แต่เตือนว่าไม่ให้มาทีน่ ี่
รังแต่จะท�ำให้วุ่นวายกันไปเปล่าๆ”
“แล้วคุณอาคิโกะล่ะคะ”
“ติดต่อไปแล้ว ตกอกตกใจใหญ่เลย รั้นจะมาที่นี่ให้ได้ แต่สุดท้าย
ก็กล่อมว่าถ้าขืนพรีม่า1ของคณะทาคายานางิมาปรากฏตัวในทีแ่ บบนีล้ ะก็
มีหวังโดนพวกนักข่าวมะรุมมะตุ้มแย่ ก็เลยยอมฟัง”
มิโอะพยักหน้า คงเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้ว
ขณะที่ก�ำลังคุยกันถึงตอนนั้น อิตากิ ผู้จัดการฝ่ายธุรการก็มาถึง
พอดี คงจะรีบร้อนผลุนผลันออกจากบ้าน ศีรษะที่มีเส้นผมบางๆ จึงยัง
กระเซอะกระเซิง
“นี่มันเกิดอะไรขึ้น”
อิตากิขยับแว่นกรอบทองทรงกลมให้เข้าที่ หย่อนก้นลงนั่งข้างๆ
คาจิตะพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวซับเหงื่อ
คาจิตะอธิบายแบบเดียวกับทีเ่ ล่าให้มโิ อะฟังอีกครัง้ ค�ำพูดแต่ละค�ำ
ยิ่งท�ำให้อิตากิหน้านิ่วคิ้วขมวด เกาหัวคล้ายพยายามจะเร่งเร้าความคิด
อะไรสักอย่าง
1

Prima ballerina : พรีม่า บัลเลริน่า นักเต้นตัวหลักฝ่ายหญิงในละครบัลเลต์ หรือของคณะ
บัลเลต์
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“อ๋อ เข้าใจแล้ว งั้นเรื่องสื่อผมจะหาทางจัดการเอง ถ้าน�ำเสนอไป
ในทางป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย เรียกร้องความเห็นใจจากสังคมได้
ก็นา่ จะได้เปรียบ ต�ำรวจเองก็คงจะท�ำอะไรทีเ่ ป็นการยัว่ ยุสงั คมได้ยากขึน้ ”
“ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ”
ทาคายานางิ ชิซึโกะมองอิตากิอย่างหวังพึ่งพิง มิโอะก็รู้สึกแบบ
เดียวกัน
“จะลองพยายามดูครับ เอาเป็นว่าพวกอาจารย์อย่าเผลอพูดอะไร
สุ่มเสี่ยงออกไปล่ะ อ้อ เธอก็ด้วยนะ”
พอถูกอิตากิเตือน มิโอะก็พยักหน้า
“งัน้ ผมไปจัดการเรือ่ งทนายเตรียมไว้กอ่ นดีกว่า แต่จะว่าไป ฮารุโกะ
จังนี่ เป็นเด็กดวงซวยจริงๆ เลยนะเนี่ย”
พูดจบอิตากิกล็ ุกขึ้น ลุกลี้ลุกลนออกจากห้องไป
“เด็กดวงซวย...หรือ มันก็ใช่จริงๆ นะ”
คาจิตะมองตามหลังไป พึมพ�ำเบาๆ
เด็กดวงซวย มิโอะเองก็ครุ่นคิดถึงความหมายของค�ำนี้เงียบๆ
ไซโต้ ฮารุโกะ เป็นเพื่อนวัยเด็กของมิโอะ เพราะทั้งสองเป็นคน
ชิซึโอกะ และบ้านเกิดอยู่ใกล้ๆ กัน
มิโอะเริ่มเรียนบัลเลต์ตั้งแต่ห้าขวบ ครั้งแรกที่ไปเรียนคือโรงเรียน
สอนบัลเลต์ไซโต้ทอี่ ยู่ใกล้บ้าน เป็นโรงเรียนทีส่ องสามีภรรยาซึง่ มีศกั ดิเ์ ป็น
น้าของฮารุโกะเป็นครูสอน และฮารุโกะเองก็มาเรียนที่น่นั ด้วย
ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว แม้จะมีนักเรียนคนอื่นๆ ด้วย แต่
ไม่รทู้ ำ� ไมจึงได้ถกู ดึงดูดเข้าหากัน มิโอะคิดว่าอาจเป็นเพราะพวกเธอคล้าย
กัน จะว่าไปแล้ว ทั้งคู่เป็นคนหงิมๆ ไม่ค่อยโดดเด่น
แต่ถ้าเรื่องบัลเลต์ละก็ มิโอะกับฮารุโกะนั้นโดดเด่นกว่าใครๆ
เพราะอายุเท่ากัน จึงเข้าโรงเรียนประถมด้วยกัน มิโอะกับฮารุโกะ
จะไปโรงเรียนด้วยกันเสมอ พอกลับจากโรงเรียน ทั้งสองก็จะไปโรงเรียน
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บัลเลต์ด้วยกัน
พอเรียนจบชั้นมัธยมต้น ทั้งสองเข้าเรียนมัธยมปลายด้วยกันที่
โตเกียวเพื่อเข้าโรงเรียนบัลเลต์ทาคายานางิ โดยมุ่งมั่นจะเป็นนักบัลเลต์
มืออาชีพ
“ถ้าวันหนึง่ เราได้แสดง ‘สวอน เลค’ ด้วยกันก็ดนี ะ เราคนใดคนหนึง่
แสดงเป็นหงส์ขาว แล้วอีกคนก็เป็นหงส์ด�ำ”
มิโอะเคยเสนอเช่นนี้ ทั้งสองต่างก็แข่งขันกันบนเวที นี่เป็นเพียง
ความฝันในอดีตที่ชวนให้ตัวสั่นสะท้านเมื่อยามนึกถึง แต่ทั้งสองต่างก็
ก้าวหน้าเรื่อยมาจนความฝันนั้นอยู่ใกล้แค่มอื เอื้อม
‘ลางร้าย’ ส�ำหรับฮารุโกะ เริ่มขึ้นเมื่อครึ่งปีก่อน
มิโอะนัง่ อยูท่ เี่ บาะข้างคนขับในรถซึง่ ฮารุโกะเป็นคนขับ เป็นรถทีเ่ พิง่
ซื้อมาหมาดๆ ส�ำหรับฮารุโกะแล้ว การได้นั่งหลังพวงมาลัยเป็นช่วงเวลาที่
เธอเฝ้ารอมาเนิ่นนานแล้ว
ฝนตกพร�ำๆ ถนนเริ่มจะลื่น ทัศนวิสัยก็แย่ลง แต่ฮารุโกะเร่งเครื่อง
แรงไปหน่อย
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้เธอรับมือกับเด็กที่โผล่พรวดออกมาบน
ถนนไม่ทัน แน่นอนว่าเธอไม่ได้ชนเด็กบาดเจ็บ เพราะหักพวงมาลัยหลบ
ทัน แต่ตัวรถที่หมุนติ้วจากการหักพวงมาลัยและเหยียบเบรคกะทันหันก็
พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างถนน
มิโอะจ�ำเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้เลย เพราะสมองกระทบ
กระเทือน รูต้ วั อีกทีกอ็ ยูบ่ นเตียงโรงพยาบาลแล้ว พอพยาบาลแจ้งให้ทราบ
ว่าเกิดอะไรขึน้ ก็ลนลานขยับมือขยับเท้า เมือ่ เห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรตรงไหน
จึงได้โล่งอกสุดๆ
แต่ฮารุโกะใช่ว่าจะไม่ได้รบั บาดเจ็บ ข้อต่อหัวเข่าขวาเคลื่อน
“กรรมสนองแล้วละ”
ฮารุโกะยิ้มเยาะตัวเองพลางลูบขาที่เข้าเฝือกอยู่ “ดันประมาท
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ไปหน่อย โดนทั้งอาจารย์ทาคายานางิ ทั้งพวกคุณแม่รมุ กันดุแทบแย่แน่ะ
นักเต้นร�ำนี่ไม่ควรจะนั่งรถยนต์เลยจริงๆ”
“แต่บาดเจ็บแค่นิดหน่อย ก็โชคดีแล้วนี่”
“มันก็ใช่อยู่หรอก แต่ท่ฉี ันโล่งใจจริงๆ น่ะ เรื่องของมิโอะต่างหาก
ถ้าเกิดท�ำให้มิโอะเต้นร�ำไม่ได้ด้วยละก็ ฉันก็ไม่รู้ว่าจะชดใช้ยงั ไงดี”
“ถ้าเรื่องนั้นละก็ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก”
มิโอะยิ้มให้อย่างร่าเริง และเป็นฝ่ายออกจากโรงพยาบาลได้ก่อน
ว่ากันว่าการถนอมรักษากล้ามเนื้อที่ใช้เพื่อการเต้นบัลเลต์นั้นเป็น
เรื่องยาก ถึงขนาดที่ว่าหยุดพักแค่วันเดียวก็มีผลกระทบแล้ว ฮารุโกะ
จ�ำต้องพักการเต้นไปนาน ทีเ่ ธอฟืน้ ฟูตวั เองได้นน้ั เพราะความมุมานะทีเ่ หนือ
ธรรมดา พอเธอยืนได้ ก็มาช่วยงานส�ำนักงานไปพลาง เริ่มบทฝึกไปพลาง
มาห้องฝึกซ้อมก่อนใครๆ และบางครั้งก็อยู่จนดึกดื่น แม้จะผ่านไปหลาย
เดือนแล้ว แต่กย็ งั ไปไม่ถงึ ระดับก่อนทีจ่ ะประสบอุบตั เิ หตุ มิโอะเองก็พลอย
รับรู้ถึงความน่ากลัวของช่วงเว้นวรรค
“อยากจะคัมแบ็คไวๆ จัง จะได้เต้นกับมิโอะซะที”
นี่คือค�ำพูดติดปากของเธอช่วงนี้
“ฮื่อ รีบๆ กลับมานะ”
และมิโอะจะตอบไปแบบนี้
ถ้าต�ำรวจไม่เชื่อว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายล่ะ
มิโอะนึกถึงตอนทีต่ วั เองคุยกับฮารุโกะเมือ่ ช่วงกลางวันขึน้ มา คุยเรือ่ ง
การ์ตูนอนิเมชั่น กับวงบอง โจวี่2 แล้วก็เรื่องลอนดอน พอนึกว่าฮารุโกะที่
เพิ่งจะคุยกันหยกๆ อาจจะต้องติดคุก ก็ทรมานใจเสียจนนั่งไม่ติด ใจหนึ่ง
ก็คิดว่าไม่ใช่เวลาจะมาท�ำอะไรแบบนี้ แต่ตัวเองก็ท�ำอะไรไม่ได้เลยสักนิด
2

Bon Jovi : วงฮาร์ดร็อคจากนิวเจอร์ซี่ ประเทศอังกฤษ ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในช่วง
ยุค 80 มียอดขายอัลบั้มกว่า 120 ล้านชุดทั่วโลก มีเพลงฮิตอย่าง It’s my life, I be there for
you ฯลฯ
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ขณะที่รออย่างกระสับกระส่าย ในที่สุดประตูก็เปิดออก ชายวัย
กลางคนที่เห็นยืนอยู่หน้าห้องส�ำนักงานเมื่อกี้เดินเข้ามา เป็นคนร่างเล็ก
ไหล่กว้าง แต่ไม่ได้ดูอ้วน ใบหน้าเรียว นัยน์ตาคมกริบ
ชายอีกคนโผล่มาด้านหลังของเขา ต�ำรวจสายสืบที่ร่วมทางมากับ
เธอเมื่อครู่นั่นเอง ชายคนนี้ยังหนุ่มอยู่ ดูแล้วน่าจะอายุประมาณสามสิบ
ใบหน้าคมสัน แววตาดูเคร่งเครียดดุดัน มิโอะประทับใจความเด็ดเดี่ยว
นั้น
ชายวัยกลางคนชือ่ โอตะเล่าให้ฟงั ว่า ทัง้ คูเ่ ป็นคนจากกองสืบสวนคดี
อาญา กรมต�ำรวจนครบาลโตเกียว3 ดูจากทีโ่ อตะหันไปบอกกับพวกคาจิตะ
ว่า “เมือ่ กีข้ อบคุณนะครับ” แสดงว่าคงจะสอบปากค�ำกันไปหลายรอบแล้ว
นายต�ำรวจโอตะถามเรื่องรูปแบบการใช้ชวี ิตทั่วๆ ไปที่นี่ อาทิ เรื่อง
การเปิดปิดประตูอาคาร ทาคายานางิ ชิซโึ กะอธิบายเรื่องการจัดสรรเวลา
ไปว่าช่วงเวลาสิบโมงเช้าถึงราวห้าโมงเย็น จะเป็นเวลาฝึกซ้อมของคณะ
บัลเลต์ และจากหกโมงเย็นไปจนถึงสองทุ่ม จะเป็นเวลาสอนของโรงเรียน
บัลเลต์ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ โรงเรียนก็เลยไม่เปิด ส่วนแผนกธุรการจะเปิด
ท�ำการตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
ห้องพักของชิซึโกะอยู่บนชั้นสองของอาคาร โดยหลักๆ แล้ว เธอ
อาศัยอยู่คนเดียว ทีว่ ่าโดยหลักๆ ก็เพราะว่าทาคายานางิ อาคิโกะ ลูกสาว
ของเธอจะแวะมาพักด้วยเป็นครัง้ คราว ส่วนสาเหตุทไี่ ม่มาอาศัยอยู่ด้วย ก็
เพื่อไม่ให้เกิดความล�ำเอียงระหว่างผู้บริหารคณะกับนักเต้น
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ท�ำให้ปกติแล้ว ชิซโึ กะจะเป็นคนเปิดปิดประตูเอง
“วันนี้กฝ็ ึกซ้อมจนถึงห้าโมงเย็นด้วยหรือเปล่าครับ” โอตะถาม
3

กรมตำ�รวจนครบาลโตเกียว : องค์กรตำ�รวจที่รับผิดชอบมหานครโตเกียว มีผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้กำ�กับใหญ่ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ มีสำ�นักงานหลักอยู่
ในย่านคาสึมิงาเซกิ กลางกรุงโตเกียว มีหน่วยงานในสังกัดมากมาย รวมถึงกองสืบสวนคดี
อาญาด้วย
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“ได้ยนิ ว่าขยายเวลาไปอีกหน่อยราวหกโมงถึงจะเลิกค่ะ” ชิซโึ กะตอบ
“แล้วหลังจากที่คนในคณะกลับกันไปแล้ว คนที่ปิดประตูก็คือคุณ
ใช่ไหมครับ”
“เปล่าค่ะ ฉันกับคาจิตะมีธุระอื่น ก็เลยออกไปข้างนอกกันราวๆ
ห้าโมงเย็น เลยฝากไซโต้ให้ชว่ ยปิดประตูให้ เรานัดเจอกับไซโต้ทอี่ เิ คะบุกโุ ระ
ตอนสองทุ่ม เพราะงั้นเธอก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากอาคาร”
“แล้วใครเป็นคนถือกุญแจที่นี่หรือครับ”
“ฉันกับอาคิโกะ ลูกสาวเท่านั้นค่ะ”
“ถ้างั้น คุณไซโต้ปิดประตูยงั ไงล่ะครับ”
“ฉันฝากกุญแจไว้กับเธอน่ะค่ะ ตอนที่เธอกลับมาจากอิเคะบุกุโระ
ก่อน ก็ท�ำแบบนั้นเหมือนกัน”
“คุณอาซาโอกะ มิโอะ สินะครับ”
แล้วโอตะก็หันมาทางมิโอะ ค�ำถามของเขาเกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างเธอกับฮารุโกะ
มิโอะอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของพวกตนตั้งแต่สมัยเด็กๆ
จนถึงปัจจุบันอย่างรวบรัดที่สุด โอตะแค่เพียงรับฟังพอเป็นพิธี แต่นาย
ต�ำรวจหนุ่มที่อยู่ข้างๆ พยักหน้าหงึกหงักด้วยสีหน้าจริงจัง
“เป็นเพื่อนกันมาร่วมสิบปีแล้วสินะครับ”
โอตะส่ายหน้าอย่างทึ่งๆ “ว่าแต่ คุณอาซาโอกะ” เขาหันมาถาม
มิโอะอีกครั้ง “คุณมองว่าคุณไซโต้เป็นคนแบบไหนครับ อย่างเช่น ใจร้อน
ตื่นตกใจง่าย หรืออะไรท�ำนองนี้”
“ฮารุโกะไม่ใช่คนใจร้อนแน่นอนค่ะ” มิโอะฟันธง “เป็นคนใจเย็น
อย่างกับน�้ำ สุขุมไม่โกรธใครง่ายๆ”
แต่พอพูดมาถึงตรงนี้ มิโอะฉุกใจว่า พูดแบบนี้อาจจะท�ำให้ฮารุโกะ
เสียเปรียบก็ได้ ก็เลยเสริมไปอีกหน่อยว่า
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“แต่ถา้ จูๆ่ มีขโมยโผล่มา เธอเองก็คงจะสติแตกได้เหมือนกันนะคะ”
ริมฝีปากของโอตะผุดรอยยิม้ เจือ่ นๆ คงจะข�ำกับการพยายามแก้เก้อ
ของมิโอะ แต่สายตาจริงจังของนายต�ำรวจหนุ่มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
“เข้าใจละ ว่าแต่เคยเห็นผู้ชายในรูปถ่ายนี้บ้างหรือเปล่าครับ”
สิง่ ทีโ่ อตะยืน่ ให้ดเู ป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ มีภาพใบหน้าผูช้ ายหลับตา
อยู่ พอนึกขึ้นมาว่า นี่แหละคือผู้ตาย ก็อดที่จะสยองไม่ได้ แต่ชายในภาพ
นั้นดูราวกับนอนหลับอยู่
เขาไว้หนวดเลยดูแก่ แต่มิโอะคิดว่าอายุจริงน่าจะแค่ยี่สิบปลายๆ
ใบหน้าดูซดี เขียว อาจเป็นเพราะแสงแฟลช แต่ไม่รู้สกึ ว่าป่วยไข้
ไม่เคยเห็นค่ะ เธอตอบ
“งั้นหรือ อืม ก็คงยังงั้นสินะครับ”
โอตะพูดเป็นนัยๆ แล้วเก็บรูปถ่ายนั้นใส่กระเป๋าเสื้อสูท มิโอะมอง
กริยานั้นแล้วเอ่ยถาม
“เอ่อ แล้วจะยังไงต่อหรือคะ”
“ยังไงคือ”
“ฮารุโกะจะเป็นยังไงบ้างคะ จะถูกจับงั้นหรือคะ”
โอตะเบือนหน้าหนี ลังเลไปชั่วอึดใจ จากนั้นพยักหน้าช้าๆ
“ก็ทำ� คนตายไปแล้วนีค่ รับ ไม่วา่ จะเป็นในลักษณะไหนก็เถอะ ก่อนอืน่
ต้องขอจับกุมตัวเอาไว้ก่อน”
“เอ่อ ข้อหาฆาตกรรมหรือคะ”
น�้ำเสียงสั่นเครือ
“ครับ ในเบื้องต้นเป็นแบบนั้น”
“เดี๋ยวก่อนสิครับ”
ทันใดนั้น คาจิตะสอดขึ้นมา “คิดว่าคงจะได้ฟังจากไซโต้ไปแล้ว
ผู้ชายคนนั้นจู่โจมเธอก่อนนะครับ มันก็น่าจะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ใช่หรือครับ”
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ครับ”

“ก็คงบอกได้แค่ว่ามีความเป็นไปได้มากครับ”
“มีความเป็นไปได้มาก...หมายความว่าเธออาจจะโกหกก็ได้งนั้ หรือ

“เปล่า ผมก็อยากจะเชื่อตามนั้นอยู่หรอกครับ แต่ว่าไม่ว่าจะเรื่อง
อะไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งเสียก่อน หากมีพยาน
หลักฐานชัดแจ้งแล้ว ก็คงไม่มีปัญหาอะไร”
พยานหลักฐานชัดแจ้งมันเป็นยังไงกันนะ มิโอะคิดจะถามโอตะ
แต่เขามัวหลุบมองสมุดบันทึกในมือ จึงเบนสายตาไปจ้องนายต�ำรวจหนุ่ม
ที่นั่งข้างๆ อีกฝ่ายพยักหน้าให้น้อยๆ เหมือนจะกระซิบบอกว่า ไม่ต้องห่วง
หรอก มิโอะจึงรู้สึกโล่งอกขึ้นมาบ้าง
หลังจากนั้นยังมีการตั้งค�ำถามกันนิดหน่อย แล้วสิ่งที่เรียกว่าการ
สอบปากค�ำก็จบลง
“อาจจะต้องมีเรือ่ งสอบถามอีก ถึงตอนนัน้ พวกเราก็ขอความกรุณา
ด้วยนะครับ วันนี้เอาไว้แค่น้กี ่อน”
พอเห็นพวกโอตะขยับก้นจะลุกขึ้น “เอ่อ” มิโอะส่งเสียงขึ้นมา
ต�ำรวจสายสืบทั้งคู่เหลียวมาหาเธอ
“อยากจะขอเจอฮารุโกะหน่อยค่ะ” มิโอะเอ่ย
ทั้งสองท�ำหน้าเหวอ โอตะเกาหัวพร้อมกับบอกเธอว่า
“ต้องขออภัยด้วยครับ วันนี้อย่าเพิ่งเลย แล้วเธอก็ถูกพาตัวไปที่
โรงพักแล้วด้วย”
“วันนี้อย่าเพิ่ง งั้นจะได้เจอกันเมื่อไหร่ล่ะคะ”
พอถูกถาม โอตะก็ตบต้นคอตัวเองอย่างกลุ้มใจ
“ยังตอบไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่ มันขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของคดี
หลังจากนี้”
“...งั้นหรือคะ”
มิโอะพึมพ�ำ ส่วนโอตะผลุบหายออกไปที่ทางเดิน นายต�ำรวจหนุ่ม
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ตามหลังรุ่นพี่ไป แต่เมื่อไปถึงทางเข้าก็เหลียวกลับมา
“ประเดี๋ยว ก็คงได้กลับแล้วมั้งครับ”
เขาโค้งให้ แล้วออกจากห้องไป
พอมิโอะขยับตัวปรับท่านั่งบนโซฟา คาจิตะ ยาสึนาริก็เอ่ยขึ้น
“ก็อย่างที่เขาพูดน่ะแหละ”
พูดพลางจุดบุหรี่ “ไม่มีทางหรอกที่จะไม่ใช่การป้องกันตัวโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เดี๋ยวต�ำรวจก็คงเข้าใจ ไม่มอี ะไรต้องเป็นห่วง”
พยักหน้าหงึกหงักกับตัวเอง ราวกับจะพยายามกล่อมให้ตวั เองเชือ่
เหล่าเจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์หลักฐานกลับกันไปแล้ว พวกมิโอะจึงตัดสินใจ
จะกลับด้วย คาจิตะพักอยู่ใกล้ๆ นี่เอง เดินกลับบ้านได้ แต่มิโอะต้องขึ้น
รถไฟกลับ คาจิตะเลยไปเจรจาฝากให้ต�ำรวจช่วยไปส่ง
ขณะทีอ่ อกไปยืนรอทีป่ ระตูทางเข้าอาคาร นายต�ำรวจหนุม่ คนเมือ่ กี้
เดินเข้ามาหา ดูเหมือนเขาจะรับหน้าทีช่ ว่ ยไปส่งให้ ถ้าให้กลับกันสองต่อสอง
กับต�ำรวจ ก็คงจะรู้สกึ อึดอัดน่าเบื่อแย่ แต่พอรู้ว่าเขาเป็นคนไปส่ง ก็เลย
โล่งใจขึ้นมาบ้าง
พอเดินตามหลังไป เขาพาไปทีร่ ถยนต์ทรงเหลีย่ มสีนำ�้ เงินเข้มซึง่ จอด
อยู่ข้างถนน เปิดประตูท่นี ่งั ข้างคนขับให้พลางบอกว่า “เชิญครับ”
“คันนี้หรือคะ”
“ครับ ท�ำไมหรือครับ”
“เปล่าค่ะ...”
มิโอะขึ้นไปนั่งบนรถเงียบๆ เห็นบอกว่าต�ำรวจจะไปส่ง ตอนแรก
นึกว่าจะได้น่งั รถต�ำรวจเสียอีก พอขึ้นไปนั่งที่นั่งข้างคนขับก็เหลียวมองไป
รอบๆ แต่ดูเหมือนว่ารถคันนี้จะไม่มีอะไรพิเศษ
นายต�ำรวจขึ้นมานั่งตรงที่นั่งคนขับแล้วติดเครื่องยนต์
มิโอะไม่เคยขับรถ ก็เลยไม่รู้จักถนนหนทาง จึงบอกว่าอยากจะให้
ช่วยไปส่งที่สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด และสถานีฟุจมิ ิไดก็อยู่ใกล้บ้านที่สุด
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“บัลเลต์สนุกไหมครับ”
นายต�ำรวจเอ่ยถามขณะที่รอสัญญานไฟแดง
“ค่ะ สนุกค่ะ” มิโอะตอบ “ก็เหมือนชีวิตของฉันนี่คะ”
“น่าอิจฉาจัง”
นายต�ำรวจพูดพลางออกรถอีกครั้ง “หมายถึงที่คุณกล้าฟันธง
แบบนั้นน่ะครับ แค่นี้ผมก็คดิ ว่าเป็นสิ่งล�้ำค่าอย่างหนึ่งแล้ว”
มิโอะมองเสี้ยวหน้าของเขา จากนั้นเบนสายตากลับมามองกระจก
หน้าตามเดิม เบือ้ งหน้าเป็นถนนทัง้ มืดและแคบทอดยาว เขาขับรถได้อย่าง
ช�ำนาญ นั่งสบายไม่เลวเลย
“มีข้อกฎหมายพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่นะครับ”
จู่ๆ นายต�ำรวจก็โพล่งขึ้น “เอ๋” มิโอะหันไปมองเหมือนจะถามย�้ำ
“กฎหมายอันเกี่ยวกับการป้องกันตัวในกรณีป้องกันการโจรกรรม
เรียกสัน้ ๆ ว่ากฎหมายป้องกันการโจรกรรมน่ะครับ กฎหมายมาตรานีแ้ หละ
ที่เรียกว่ากฎหมายพิเศษในการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย”
“ค่ะ” มิโอะตอบ
“ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ ผู้ที่ฆ่าหรือท�ำร้ายบุคคลซึ่งบุกรุก
โจรกรรม เพราะว่ากลัว ตกใจ หรือขาดสติกด็ ี ไม่มคี วามผิดตามกฎหมาย”
“ในกรณีของฮารุโกะ ก็เข้าข่ายนั้นใช่ไหมคะ”
มิโอะเผลอเน้นเสียงโดยไม่รู้ตวั
นายต�ำรวจเว้นจังหวะนิดหนึ่ง แล้วตอบว่า “ก็เข้าข่ายอยู่ครับ”
“แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอพูดความจริงเสียก่อน”
“ฮารุโกะไม่โกหกหรอกค่ะ”
“ก็คงงั้นแหละครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันข้อนี้ได้เลย และถ้า
หากยืนยันไม่ได้ ค�ำให้การนี้ก็จะหมดความหมาย นั่นคือท่าทีของต�ำรวจ
ในขณะนี้”
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“โธ่...”
“ดังนัน้ ตอนนีเ้ ราต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ ท�ำไมผูช้ ายทีเ่ สียชีวติ ถึงเข้าไป
อยูใ่ นส�ำนักงานของคณะบัลเลต์ ถ้าพิสจู น์ได้วา่ เขาแอบเข้าไปเพือ่ โจรกรรม
ต�ำรวจจะตั้งข้อหาไม่ได้ และเพื่อนของคุณคงจะได้รบั การปล่อยตัว เพียง
แต่เรายังไม่รู้เลยว่า เขาแค่เข้าไปเพื่อจะลักขโมยจริงๆ หรือเปล่า”
“เรื่องนั้น ไม่รู้ไม่ได้หรือคะ”
“มันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์น่ะสิครับ และหากพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน
ว่า ผู้ชายคนนั้นบุกรุกและจู่โจมเธอละก็...”
“ก็จะกลายเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายสินะคะ”
“นั่นแหละครับ ถ้าเป็นไปตามปกติ ก็จะเป็นแบบนั้น”
“ถ้าเป็นไปตามปกติคือ”
มิโอะถาม แต่นายต�ำรวจมองไปข้างหน้า ไม่ตอบ
พอใกล้ถึงสถานีฟุจิมิได เธอก็เริ่มคุ้นเส้นทาง บอกให้เลี้ยวขวา
ตรงนี้ เลี้ยวซ้ายตรงโน้น นายต�ำรวจหนุ่มตอบสั้นๆ ว่า “ครับ” แล้วหัก
พวงมาลัยตาม
เขาจอดรถข้างแมนชั่น ตอนแรกจะลงรถไปส่งถึงที่ห้อง แต่มิโอะ
ปฏิเสธ นายต�ำรวจคงจะตีความว่า เธอกลัวว่าใครจะเห็นเข้าแล้วเอาไป
ลือกันเสียๆ หายๆ จึงไม่ได้คะยั้นคะยออีก แต่ในความเป็นจริง เธอไม่ได้
กังวลกับสายตาเพื่อนบ้าน เพียงแต่ไม่ชินกับการมีคนมาส่ง
“ขอบคุณนะครับ”
พอมิโอะลงจากรถ เขาทักทายส่งท้าย เธอตอบขอบคุณแล้วมอง
เขา “เอ้อ” เธอเอ่ย
“คุณต�ำรวจชื่ออะไรหรือคะ”
อ๋อ ตอนนั้นเองเขายิ้มอย่างนุ่มนวลเป็นครั้งแรก เผยให้เห็นฟัน
สีขาวร�ำไรระหว่างริมฝีปาก
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“คางะครับ คางะในค�ำว่าคางะเฮียคุบังโคขุครับ4”
“คุณคางะ”
มิโอะโค้งค�ำนับอีกครั้งพลางเขียนชื่อนายต�ำรวจในหัว

2
กว่าคางะจะกลับถึงอะพาร์ตเมนต์ทโี่ อกิคโุ บะก็ปาเข้าไปตีสองกว่าๆ
หลังจากส่งอาซาโอกะ มิโอะแล้ว ตัวเองก็ตรงดิ่งกลับบ้านเลย
อะพาร์ตเมนต์แห่งนัน้ เป็นอาคารสองชัน้ แบบผนังส�ำเร็จรูป ทัง้ ชัน้ บน
ชัน้ ล่างมีหอ้ งชัน้ ละสีห่ อ้ ง พอขึน้ บันไดทีอ่ ยูน่ อกอาคารไป ห้องของเขาอยู่
ห้องแรกสุด วันนีต้ อนแรกทีก่ ลับมาทีน่ ี่ เพิง่ จะได้หายใจหายคอ ก็มโี ทรศัพท์
เข้ามา
พอเปิดประตู เปิดสวิตช์ไฟ อะพาร์ตเมนต์ขนาดหนึ่งห้องนอนก็
ปรากฏอยู่ตรงหน้า แม้เครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์จะน้อยชิ้น แต่ในห้องก็
จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ชวนให้รู้สกึ เย็นชาแทน
เขาหยิบหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายและพัสดุไปรษณีย์ที่สอดทิ้งไว้ตรง
ทางเข้า หนีบมันไว้ท่รี ักแร้ เดินไปห้องน�้ำ ปิดไฟเตาท�ำน�้ำอุ่น อ่างอาบน�้ำ
นั้นจะขัดสองวันครั้ง และวันนี้เป็นวันที่ยังไม่ขัด
คางะคลายเนคไทออก นั่งขัดสมาธิบนเสื่อ วางหนังสือพิมพ์กรอบ
บ่ายลง หยิบพัสดุไปรษณีย์ขึ้นมาดูผ่านๆ มีจดหมายทางตรงของบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ฉบับหนึ่ง อีกฉบับเป็นบัตรเชิญไปงานสังสรรค์ของชมรม
4

คางะเฮียคุบังโคขุ （加賀百番国） : เป็นสำ�นวนแสดงความอุดมสมบูรณ์ของแคว้นคางะซึ่ง
ปกครองโดยมาเอดะ โทริอิเอะ แม่ทัพคนหนึ่งของโอดะ โนบุนากะในยุคสงครามกลางเมือง
ญี่ปุ่น เนื่องจากผลิตข้าวได้กว่าล้านโคขุ (1 โคขุ = 180.4 ลิตร)
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เคนโด้ของมหาวิทยาลัย แล้วก็มีไปรษณีย์อากาศอีกฉบับ
เขาโยนจดหมายทางตรงทิ้งถังขยะทันที พอดูจ่าหน้าซองไปรษณีย์
อากาศ คางะร้องฮืออยู่ในใจ เพราะคุ้นตากับลายมือตัวเหลีย่ มทีด่ ูนุ่มนวล
พอดูชื่อผู้ส่งที่จ่าไว้ด้วยตัวอักษรอังกฤษ ก็เป็นไปตามที่คิดไว้ คนรักสมัย
เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเอง
ในซองมีกระดาษเขียนจดหมายสีฟ้าอยู่สองแผ่น เริ่มต้นด้วยค�ำว่า
ถึง จากนั้นเขียนเล่าเรื่องที่ตัวเองไปอยู่ออสเตรเลียด้วยหน้าที่การงาน
นอกนัน้ ไม่ได้เขียนอะไรอืน่ ไว้เลย เธอจะส่งจดหมายมาหาปีละครัง้ สองครัง้
เป็นเช่นนี้เสมอ และจะต้องลงท้ายด้วยประโยคที่ว่า
“ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ กรุณารักษาสุขภาพด้วยนะคะ” จากนัน้ เว้นไว้
หนึง่ บรรทัดก่อนจะลงชือ่ เธอ ตามด้วยตัวอักษรทีง่ ามสง่าและเป็นทางการ
ว่า ถึงคุณคางะ เคียวอิจิโร่
คางะน�ำบัตรเชิญงานสังสรรค์กับไปรษณีย์อากาศใส่ไว้ด้วยกันใน
ลิ้นชัก ส�ำหรับเขาแล้ว ไม่ว่าฉบับไหนก็คือจดหมายที่ส่งมาจากอดีตทั้งนั้น
น�ำจดหมายใส่ลนิ้ ชักแล้วเปิดลิน้ ชักชัน้ ถัดลงมา หยิบสมุดเลคเชอร์
ของมหาวิทยาลัยเล่มหนึ่งออกมา เปิดหน้าใหม่ แล้วจดข้อความด้วย
ปากกาลูกลื่นดังนี้
‘วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน เกิดเหตุฆาตกรรมในส�ำนักงานคณะบัลเลต์
ทาคายานางิ ฮิงาชิโออิซึมิ แขวงเร็นมะ ขับรถส่วนตัวไปถึงที่เกิดเหตุ
เวลา 23.25 น. ผูเ้ สียหายไม่ทราบชือ่ ผูต้ อ้ งสงสัยคือ สมาชิกและเจ้าหน้าที่
ธุรการของคณะบัลเลต์ ไซโต้ ฮารุโกะ (22 ปี)’
คางะนึกถึงดวงตาใสซื่อของฮารุโกะ ขณะที่หวนคิดถึงคดีในวันนี้
ในทีมทีค่ างะสังกัดอยู่ โอตะถือว่าเป็นต�ำรวจสายสืบรุ่นเก๋าคนหนึง่
ตอนที่คางะไปถึง นายต�ำรวจรุ่นพี่คนนี้ไปถึงก่อนแล้ว
ตอนทีร่ บั การติดต่อไป แม้จะเป็นคดีฆาตกรรม แต่กย็ งั เบาใจ เพราะ
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รูส้ กึ ว่ารูต้ วั คนร้ายแล้ว ถ้าพิสจู น์ได้แน่ชดั ว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วย
กฎหมาย ก็เป็นคดีทจี่ ดั การได้ในทันที แม้ทางกองสืบสวนคดีอาชญากรรม
จะส่งโอตะกับคางะมาช่วยงาน แต่ก็คงไม่น่าจะมอบหมายให้รับผิดชอบ
คดีโดยตรง
“ถ้ามันง่ายยังงั้นได้กด็ ีสิ”
โอตะจัดทรงผมที่ไม่ค่อยได้ผ่านหวี พลางบ่นพึมพ�ำ ความระแวด
ระวังอยู่เสมอ ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นพี่คนนี้ไปแล้ว
พอผ่านประตูทางเข้าของส�ำนักงานซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ เดินไปตาม
ทางเดิน จะเจอทางเข้าอยู่ด้านขวามือ ตรงกลางห้องขนาดสิบเสื่อ มีโต๊ะ
เหล็กกล้าหกตัววางเรียงเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากัน ด้านตรงกันข้ามกับ
ทางเข้าเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมเิ นียม
ชายคนนั้นนอนอยู่กึ่งกลางระหว่างประตูและหน้าต่าง นอนหงาย
หันศีรษะไปทางประตู อ้าขากว้าง
คื น นี้ มี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ อั น โด จากห้ อ งวิ จั ย นิ ติ เ วชศาสตร์
มหาวิทยาลัยโทโตะมาร่วมเป็นพยานด้วย จึงเป็นการตรวจสอบโดยฟัง
ความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปด้วย
ชายคนนั้นร่างสันทัด สูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ศีรษะ
ด้านข้างมีรอยยุบ แจกันทีฮ่ ารุโกะใช้ฟาดนัน้ ท�ำจากสัมริด เส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่คอยาวประมาณสองเซนติเมตร ส่วนที่ก้นยาวประมาณแปดเซนติเมตร
พอลองเทียบกับปากแผลดูแล้ว ส่วนก้นแจกันเข้ากับรอยแผลได้พอดี เรือ่ ง
ที่ว่าใช้แจกันเป็นอาวุธจึงไม่น่าจะผิดพลาด
“จ�ำนวนครั้งที่ตี หนึ่งครั้ง”
พวกเจ้าหน้าทีส่ บื สวนซึง่ ก�ำลังจดบันทึกอยู่ พยักหน้าหงึกหงักให้กบั
ค�ำพูดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพราะถ้าตีตงั้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไป ก็มโี อกาสที่
จะกลายเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ
ชายคนนั้นสวมเสื้อแจ๊คเก็ตเอวรูดสีเทาเข้ม กางเกงขายาวสีด� ำ
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รองเท้าหนังสีนำ�้ ตาล ส้นรองเท้าเสริมยางยืดหยุ่น เมือ่ ค้นดูสมบัตติ ดิ ตัว ก็
พบว่าในกระเป๋าซ้ายของกางเกงสแล็คมีผ้าเช็ดหน้าลายสก๊อต ในกระเป๋า
ขวามีเศษสตางค์ แต่ไม่พบสิ่งที่จะยืนยันตัวตนได้
ต่อไปเป็นเส้นทางทีช่ ายคนนัน้ บุกรุกเข้ามา หน้าต่างส�ำนักงานบานหนึง่
เปิดค้างอยู่ ที่รางระบายน�้ำตรงกรอบหน้าต่าง มีดินติดอยู่ ณ ขณะนี้
ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า เขาเปิดหน้าต่างได้อย่างไร
นอกจากนี้ ใต้หน้าต่างก็เป็นดินนิ่มๆ และพบรอยเท้าหลายรอย
ตรงบริเวณนั้น ซึ่งรอยเท้าตรงกับส้นรองเท้าสีนำ�้ ตาลที่ชายคนนั้นสวมอยู่
จึงสันนิษฐานได้ว่าชายคนนั้นน่าจะอ้อมจากประตูทางเข้าเดินเลียบข้าง
อาคาร ไปจนถึงด้านข้างของส�ำนักงาน
ไม่ทราบแน่ชัดถึงพฤติกรรมหลังจากเข้าไปในห้องแล้ว ลิ้นชักโต๊ะ
หรือตู้เอกสาร ไม่มรี ่องรอยการถูกรื้อค้น
หลังจากเหล่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าใจสถานการณ์แล้ว จึงเรียกตัว
ไซโต้ ฮารุโกะทีใ่ ห้รออยูอ่ กี ห้องมา เพือ่ จะถามเหตุการณ์ตอนทีฆ่ า่ ชายคนนี้
อีกครั้ง
พอเห็นฮารุโกะทีถ่ ูกพาเข้ามาในห้อง คางะก็คิดว่าช่างเป็นผู้หญิงที่
สวยจริงๆ เจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคนที่อยู่ในที่นั้นคงจะเห็นเหมือนกันอย่าง
แน่นอน ผิวพรรณผุดผ่องราวกับกระเบื้องเคลือบ คิ้วโดดเด่นรับกับดวงตา
เรียวยาว ยามกะพริบตา แพขนตาหนาสั่นระริก คงเพราะหวั่นไหวหรือ
ตึงเครียด สีหน้าจึงได้ซีดขาวราวกับป่วยไข้ ริมฝีปากที่เม้มเป็นเส้นตรงก็
ซีดจางตัดกับเส้นผมสีด�ำยาวเลยบ่า คางะอดนึกถึงภาพวาดพู่กนั จีนไม่ได้
“กรุณาเล่าให้ฟงั อีกครัง้ ด้วยนะครับ” เจ้าหน้าทีส่ บื สวนประจ�ำสถานี
ต�ำรวจที่พาเธอมาเอ่ยขึ้น
ฮารุโกะยกผ้าเช็ดหน้าทีถ่ อื อยูใ่ นมือขึน้ แตะริมฝีปาก หลับตาลง สูด
หายใจเข้าช้าๆ
“คืนนั้นฉันกับอาจารย์ชซิ ึโกะ และอาจารย์คาจิตะไปที่ร้านกาแฟที่
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อิเคะบุกุโระด้วยกัน เพื่อพบกับผู้จัดของโรงละครจูโอ แล้วตอนก่อนสี่ทุ่ม
ฉันก็โดนสั่งให้กลับมาก่อนคนเดียว”
“เพราะอะไรล่ะ” โอตะถาม
“พอดีมีเอกสารที่จะต้องรวบรวมให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ ก็เลยให้ฉัน
ขอตัวกลับมาก่อนเพื่อเตรียมให้เสร็จ”
“แล้วเอกสารที่ว่ามันอะไรหรือ”
“สมาชิกในคณะเรามีบางคนทีเ่ ป็นเด็กม.ปลาย ในกรณีทจี่ ะพาเด็กๆ
พวกนีไ้ ปแสดงต่างจังหวัด เด็กจะต้องหยุดเรียน แต่ถา้ ทางเราท�ำเอกสารขอ
ให้เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ ทางโรงเรียนจะไม่ถอื ว่าเด็กขาดเรียนค่ะ
ก็เลยจ�ำเป็นต้องเตรียมเอกสารนี้ให้เสร็จทันภายในวันพรุ่งนี้”
น�ำ้ เสียงนุม่ นวลรืน่ หู ฟังดูเป็นผูใ้ หญ่ ให้เหตุผลกระจ่างชัด ไม่ได้พดู
ตะกุกตะกัก คางะอดคิดไม่ได้ว่าควบคุมสติได้ดีจริงๆ
“อ้อ แล้วยังไงต่อ” รองสารวัตรโคบายาชิ ที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน
เร่งเร้าให้พูดต่อ โคยาบาชิเป็นสุภาพบุรุษผมขาวมาดดี
“จากนัน้ ฉันขึน้ รถไฟกลับมาทันที ตอนทีม่ าถึงน่าจะราวสีท่ มุ่ สิบห้า
หรือยี่สิบ ไขกุญแจประตูเข้ามาข้างใน กุญแจนั้นอาจารย์ทาคายานางิ
ฝากให้มาน่ะค่ะ”
ทันทีที่เปิดไฟในส�ำนักงาน ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ฮารุโกะ
เล่า ลักษณะการวางของโต๊ะเก้าอี้ผิดแปลกไปจากที่เคย
เธอเดินต่อไปอย่างกล้าๆ กลัวๆ
ตอนที่ไปถึงริมหน้าต่าง จู่ๆ ชายคนนี้โผล่ออกมาจากด้านหลังโต๊ะ
เธอตกใจจนร้องไม่ออก ชายคนนัน้ คว้ากรรไกรทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะ หันปลายแหลม
มาหาฮารุโกะพลางกระโจนเข้าใส่
“ฉันหลบไปได้อย่างหวุดหวิด พอคว้าแจกันทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ได้ ก็ฟาดไป
อย่างลืมตัวค่ะ”
“รู้สึกไหมว่าโดนหรือเปล่า” โคบายาชิถาม
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เธอส่ายหน้าช้าๆ
“จ�ำไม่ได้หรอกค่ะ พอลืมตาดูอกี ที ผูช้ ายคนนัน้ ก็ลม้ ลงไปนอนแล้ว
ฉันกังวล ก็เลยชะโงกดู เห็นว่าหัวแตก...หลังจากนั้นก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย
คงจะเป็นลมไปทั้งอย่างนั้นเลยค่ะ”
เธอบิดผ้าเช็ดหน้าในมือแน่น หลุบตาลงอีกครั้ง
“แล้วกรรไกรทีผ่ ชู้ ายคนนัน้ คว้าขึน้ มา มันอยูต่ รงไหนล่ะ” โอตะถาม
“วางอยู่บนโต๊ะที่เขาแอบซ่อนอยู่น่นั แหละค่ะ”
“แล้วแจกันที่เธอคว้าขึ้นมาล่ะ”
“บนนี้ค่ะ”
เธอชี้ไปที่บนตู้เอกสาร
หลั ง จากนั้ น เหล่ า เจ้ า หน้ า ที่ สื บ สวนทดลองท�ำ ตามค� ำ ให้ ก าร
ของเธอ และไม่พบจุดที่ผิดปกติใดๆ ต�ำแหน่งที่แจกันวางอยู่ ก็เหมาะที่จะ
คว้าได้เวลาฉุกละหุก
“เป็นแค่การโจรกรรมธรรมดาๆ หรือเปล่าครับ”
พอเธอออกจากห้องไปแล้ว ต�ำรวจสายสืบที่อายุแก่กว่าคางะ
นิดหน่อยเอ่ยถาม
“อื้อ ไม่น่าจะใช่นะ”
โอตะคัดค้าน “ไม่นา่ จะเป็นการแอบเข้ามาในส�ำนักงานคณะบัลเลต์
เพราะหวังเงินทอง อีกอย่าง ชุดของเจ้าหมอนั่น ถึงจะแต่งตัวลวกๆ แต่ก็
ไม่ใช่ของราคาถูก ไม่น่าจะขัดสนถึงขนาดหวังเงินแค่นิดหน่อย”
“ถ้างั้น แอบเข้ามาเพื่ออะไรกันนะ” หัวหน้าชุดสืบสวนเอ่ยถาม
“นั่นน่ะสิ” โอตะเอียงคออย่างสนเท่ห์ “ท�ำไมกันนะ”
“เอาเป็นว่าคงต้องพิสจู น์ให้ได้กอ่ นว่าเจ้าหมอนัน่ เป็นใคร พรุง่ นีเ้ ช้า
ก็เริ่มสอบถามคนรอบข้างอย่างจริงจังแล้วกัน”
โคบายาชิสรุปให้
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หลังจากนั้น คางะกับโอตะไปสอบปากค�ำผู้เกี่ยวข้องที่อยู่อีกห้อง
สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับคางะคือผู้หญิงที่ชื่ออาซาโอกะ มิโอะ เธอเป็นเพื่อน
สนิทกับไซโต้ ฮารุโกะ แม้จะไม่ใช่คนสวยอย่างฮารุโกะ แต่หน้าตาก็น่ารัก
ดี ถึงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่ยังดูเด็กราวกับอายุอ่อนกว่าฮารุโกะ
สองสามปี คงจะกลัวถูกซักถามเรื่องความผิดของเพื่อนสนิท จึงส่งสายตา
วิงวอนมาให้พวกคางะ
เมือ่ ราวสามเดือนก่อน คางะไปดูบลั เลต์กบั ผู้หญิงทีห่ วั หน้าแนะน�ำ
ให้ไปดูตวั เป็นบัลเลต์เรือ่ ง ‘สวอน เลค’5 ของคณะบัลเลต์ทาคายานางิ องก์
ที่หนึ่งได้ความแปลกตาและสีสันอันงดงามช่วย คางะก็เลยดูอย่างสนอก
สนใจ แต่พอเข้าองก์ท่สี อง มีแต่โทนสีออกน�ำ้ เงิน แถมบรรเลงแต่ทำ� นอง
เพลงเศร้าๆ คลอไปตลอด ก็เลยเผลอหลับไป ในช่วงพักระหว่างองก์
สาวคูด่ ตู วั ก็ออกอาการอารมณ์เสีย เดาว่าตัวเองคงจะสัปหงกไปแบบทุเรศ
ทุรังน่าดู ก็เลยได้แต่แอบยิ้มแห้งๆ อยู่ในใจ คิดว่าถ้าโดนอีกฝ่ายปฏิเสธ
เสียตอนนี้ก็สมควรแล้ว เพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะสานสัมพันธ์ต้งั แต่แรก
พอเข้าองก์ท่สี าม นึกว่าจะง่วงนอนอีก แต่บรรยากาศบนเวทีกลับ
เปลี่ยนไปอีกครั้ง ก่อนหน้านี้มีแต่หงส์ขาวที่แต่งตัวในชุดขาวพากันเต้นร�ำ
แต่ตอนนี้มีนักเต้นสาวสวมชุดด�ำปรากฏตัวขึ้น ถ้าดูจากเรื่องราว น่าจะ
เป็นตัวร้ายที่มาแย่งชิงหัวใจของเจ้าชายซึ่งเป็นคนรักของหงส์ขาว หงส์ด�ำ
ทีเ่ ป็นตัวร้าย เต้นร�ำกับเจ้าชายไปทัว่ เวที จนดูเหมือนเวทีจะแคบไปถนัดตา
ระหว่างนั้น จะมีตอนที่หมุนตัวต่อเนื่องกันนับสิบรอบ ซึ่งดูเหมือนจะเป็น
5

Swan Lake : ละครบัลเลต์ที่แต่งโดยไชคอฟสกี้ มี 2 องก์ 4 ฉาก เนื้อเรื่องนำ�มาจากนิทาน
พื้นบ้านรัสเซียน-เยอรมัน กล่าวถึงเจ้าหญิงโอเด็ตต์ที่ถูกพ่อมดฟอน ร็อธบาร์ตสาปให้กลาย
เป็นหงส์ขาวในตอนกลางวัน และเป็นสาวงามในตอนกลางคืน เธอได้ตกหลุมรักเจ้าชาย
ซิกฟริดที่มาล่าหงส์ เจ้าชายก็ตั้งใจจะสารภาพรักกับเธอ ซึ่งจะทำ�ให้เธอหลุดพ้นจากคำ�สาป
แต่ถูกพ่อมดหลอกให้สารภาพผิดคนกับเจ้าหญิงโอดิล หงส์ดำ� บุตรสาวของพ่อมด ทำ�ให้
เจ้าหญิงโอเด็ตต์ตอ้ งกลายเป็นหงส์ตลอดไป เจ้าชายต่อสูก้ บั ฟอน ร็อธบาร์ต สุดท้ายทัง้ เจ้าชาย
และเจ้าหญิงโอเด็ตสิ้นชีวิต และวิญญาณของพวกเขาก็ไปสู่สรวงสวรรค์
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จุดขายจุดหนึ่ง เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมดังกึกก้อง คางะเองก็ประทับใจ
ว่าฝีมอื ฉกาจฉกรรจ์ พลอยตบมือตาม มองตาไม่กะพริบ
ได้ยนิ มาว่าพรีมา่ ของคณะบัลเลต์ทาคายานางิคอื ทาคายานางิ อาคิโกะ
ผู้แสดงเป็นหงส์ขาว แต่คางะกลับติดใจกับนักเต้นที่เป็นหงส์ด� ำ ซึ่งมี
บางสิ่งที่ท�ำให้จิตใจของเขาหวั่นไหว
เธอคืออาซาโอกะ มิโอะ
อยากจะเป็นก�ำลังใจให้กบั เธอ
“ตั้งแต่พรุ่งนี้สินะ”
คางะร�ำพึงพลางคลายเนคไท

3
คืนนั้นมิโอะหลับไม่ลง พอดูหน้าตัวเองในกระจกในตอนเช้า ผิวก็
แห้งกร้าน ตาแดงก�่ำ ริมฝีปากซีดเซียว ดูแก่ข้นึ ร่วมสิบปี
แต่ฮารุโกะคงจะผ่านค�ำ่ คืนที่ย�่ำแย่ยิ่งกว่ามิโอะเสียจนเทียบไม่ติด
ถูกต�ำรวจควบคุมตัว ไม่รู้จะไปหลับนอนที่ไหน แค่ได้ยินค�ำว่าห้องขัง ก็
นึกถึงสถานที่มืดมิด เย็นยะเยือก เหม็นอับไปด้วยฝุ่นแล้ว
มิโอะกับฮารุโกะเช่าห้องขนาด 2LDK6 อยู่ด้วยกัน พอออกจากห้อง
ของตัวเอง เธอชะโงกไปดูห้องของฮารุโกะ เตียงที่จัดไว้เรียบร้อยยังอยู่ใน
สภาพเดิมเหมือนเมื่อวาน
ฉันรับมือไม่ไหวหรอก มิโอะหันไปพึมพ�ำกับเตียงของฮารุโกะ
แน่นอนว่าไม่หิวเลยสักนิด จึงดื่มน�้ำส้มไปแค่แก้วเดียวแล้วก็เริ่ม
6

2 LDK : รูปแบบห้องเช่าของญี่ปุ่น ห้องขนาด 2 LDK จะมี 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องน�้ำและ 1
ห้องครัว และห้องนอนแบบตะวันตก 2 ห้องด้วยกัน
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แต่งตัว อ่านหนังสือพิมพ์กรอบเช้าแล้ว แต่คดีเมื่อวานยังไม่เป็นข่าว พอ
เปิดโทรทัศน์ดู ก็มีข่าวการเมืองยืดยาว หลังจากนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับคดีแค่
สั้นๆ ว่า “หลังจากนี้ สถานีต�ำรวจชาคุจิอิจะด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยละเอียดของชายผู้ตายต่อไป”
มิโอะปิดโทรทัศน์ ส่ายหน้า ไม่เป็นไรหรอก ฮารุโกะไม่มที างจะถูก
สัง่ ฟ้องอยูแ่ ล้ว ก็ตำ� รวจสายสืบทีช่ อื่ คางะยังบอกเลยว่าถ้าเป็นไปตามปกติ
แล้ว ก็ไม่เป็นไร
ถ้าเป็นไปตามปกติแต่ค�ำพูดนี้ยังค้างคาใจมิโอะอยู่
แต่งตัวเสร็จ ขณะที่ก�ำลังจะออกจากห้อง เสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้น
พอส่องตาแมวประตู ก็เห็นโอตะกับคางะยืนคู่กนั อยู่ มิโอะเปิดประตูให้
ต�ำรวจสายสืบทั้งสองนายบอกว่าอยากจะขอดูห้องของฮารุโกะ
หน่อย จะปฏิเสธก็ไม่ได้ มิโอะก็เลยให้ทั้งสองคนเข้ามาในห้อง พอถามดู
ว่าตัวเองควรจะท�ำอย่างไร
“ช่วยอยู่ที่นี่ด้วยจะได้ไหมครับ พอดีมีเรื่องที่อยากจะถามด้วย”
โอตะบอก
พอเข้าไปในห้องของฮารุโกะ ต�ำรวจทัง้ สองนายตรวจดูลนิ้ ชักตู้ และ
ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งอย่างละเอียดยิบ ดูเหมือนพวกเขาจะใส่ใจกับพวก
รูปถ่ายตอนเผลอเป็นพิเศษ
“คุณต�ำรวจสงสัยว่าผู้ชายคนนัน้ อาจจะรู้จกั กับฮารุโกะงั้นหรือคะ”
มิโอะยืนอยู่ท่ปี ระตู ถามพลางก้มมองนายต�ำรวจทั้งคู่
“การตัง้ ข้อสงสัยในความน่าจะเป็นทุกๆ อย่างคืองานของเราครับ”
โอตะตอบ
“งั้นจะบอกว่าฮารุโกะเจตนาฆ่าคนคนนั้นหรือคะ...”
ขณะที่มิโอะพูดค�ำนี้ออกไป คางะที่นั่งยองๆ เปิดอัลบั้มดูอยู่ก็ลุก
ขึ้นยืน
“มีบันทึกที่อยู่หรือเปล่าครับ”
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“ถ้าหมายถึงสมุดที่อยู่ละก็ อยู่ตรงโทรศัพท์น่นั แหละค่ะ”
พอบอกเช่นนั้น เขาก็เหลียวมองไปรอบห้องนั่งเล่น พอหันไปเจอ
โทรศัพท์กเ็ ดินอาดๆ ไปหา แล้วหยิบสมุดที่อยู่ซ่งึ วางอยู่ข้างๆ ขึ้นมา พลิก
หน้าดูอย่างฉับไว
“ขอยืมไอ้น่หี น่อยนะครับ แล้วจะคืนให้ภายในวันนี้”
“ของแบบนั้นถึงจะตรวจดูไป ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคนคนนั้นหรอกค่ะ
ก็บอกแล้วไม่ใช่หรือคะว่าฉันไม่รู้จักเขา และถ้าฉันไม่รู้จัก ฮารุโกะเองก็ไม่
น่าจะรู้จกั เหมือนกัน”
มิโอะก้าวเข้าไปหาคางะ เงยหน้ามองเขา น�้ำตาแห่งความคับแค้น
เอ่อคลอแทบจะไหลทะลักล้น จ้องเขม็งดวงตาคู่น้นั
“ผมเองก็เชื่อเช่นนั้นครับ”
คางะเอ่ยเบาๆ “แต่แค่เชื่อเฉยๆ ไม่ได้หรอกนะครับ หากจะพิสูจน์
ว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องตัง้ ข้อสงสัยต่างๆ เสียก่อน
แล้วคลายข้อสงสัยทั้งหมด ได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับ”
เขาวางมือลงบนไหล่สองข้างของเธอแล้วพยักหน้าให้
โอตะกั บ คางะตรวจดู ข ้ า วของของฮารุ โ กะแทบจะละเอี ย ดยิ บ
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร วิดีโอเทป หนังสือรุ่นสมัยมัธยม
ปลาย คูม่ อื ท�ำอาหาร จดหมาย หรือกระทัง่ ส.ค.ส. มิโอะให้พวกเขาดูหอ้ งของ
ตัวเองด้วย ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับว่า ในห้องนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
ชายผู้ตายแม้แต่ช้นิ เดียว
ในทางกลั บ กั น สิ่ ง ที่ พ วกเขาพบคื อ รู ป ถ่ า ยหลายใบกั บ ผู ้ ช าย
อีกคน ชายคนนั้นมีทั้งรูปเดี่ยว และรูปที่ถ่ายคู่กบั ฮารุโกะ แม้แต่รูปที่ถ่าย
กับเพื่อนๆ ร่วมคณะ ก็มีชายคนนี้อยู่ด้วย
“คนนี้ใครเรอะ” โอตะถาม
“เป็นนักเต้นในคณะบัลเลต์ของเราเองค่ะ”
มิโอะบอกชื่อของนักเต้นคนนั้น
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“มีสัมพันธ์ยงั ไงกับคุณไซโต้ครับ”
คางะถามบ้าง แต่มโิ อะส่ายหน้า
“คุณเองไม่ได้ยนิ อะไรมาบ้างเลยหรือครับ”
“ฮารุโกะไม่เคยพูดถึงเขาเลยค่ะ ฉันก็แค่นึกเดาเอาตามความคิด
ของตัวเองเท่านั้น”
คางะพยักหน้า หย่อนรูปถ่ายนั้นลงกระเป๋าของพวกตัวเองไปด้วย
กว่าพวกต�ำรวจสายสืบจะยอมปล่อยตัวเธอ และไปถึงคณะบัลเลต์
ได้กเ็ กือบเทีย่ ง รอบๆ อาคารยังมีพวกต�ำรวจให้เห็น และแถวๆ ประตูใหญ่
ก็มีพวกขามุงอยู่หลายคน พอมิโอะเข้าไป ก็พากันมองเป็นตาเดียว
ส�ำนักงานยังคงถูกปิดกั้น พอมิโอะเดินผ่านไปชะโงกดูห้องฝึกซ้อม
ยางิว โคสึเกะก็เดินเข้ามาหา ยกมือทักทายเล็กน้อย มิโอะเองก็โบกมือ
ตอบ เรื่องที่จะมาซ้อมสายไปบ้างนั้น เธอโทร.บอกตั้งแต่ตอนที่พวกนาย
ต�ำรวจก�ำลังค้นห้องอยู่แล้ว
เข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปห้องฝึกซ้อม ขณะ
ก�ำลังยืดเส้นยืดสายอุ่นเครื่องอยู่ ยางิวก็เข้ามาหา เหงื่อเม็ดใสๆ ผุดขึ้น
บนหน้าผาก แก้มแดงระเรื่อ แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือสีหน้าตึงเครียด
“เมื่อเช้าไปสน.ชาคุจิอิมา” เขาบอก
“ไปหาต�ำรวจหรือ”
“กะจะไปเจอฮารุโกะหน่อย บอกกับประชาสัมพันธ์ไปว่าเป็นเพื่อน
จากคณะบัลเลต์”
“แล้วเป็นไงบ้าง”
“มีตำ� รวจวางมาดออกมาอ้างโน่นอ้างนีส่ ารพัด จนฉันงงไปหมดว่า
อยากจะพูดอะไรกันแน่ แต่น่าจะบอกว่าตอนนี้ยังให้เข้าพบไม่ได้”
“งั้นหรือ”
ตอนนี้ต�ำรวจจับกุมฮารุโกะไว้ในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม ใน
สถานการณ์แบบนี้ ต่อให้ถ่อไปถึงสถานีต�ำรวจ พวกตนคงจะไม่ได้พบ
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ฮารุโกะง่ายๆ
“เหอะ ก็นกึ อยู่แล้วล่ะ”
ยางิวแก้ผา้ โพกหัวแล้วพันใหม่กอ่ นจะถามว่า “เมือ่ วานน่ะ แย่เลยสิ”
“แย่เลยละ”
มิโอะตอบไปตามตรง
“ฉันเองก็อยากจะบึ่งมาทันทีเหมือนกัน แต่โดนอาจารย์คาจิตะสั่ง
ว่า ห้ามมาที่นี่เด็ดขาด”
“ฉันว่าไม่มาน่ะดีแล้ว ยังไงก็ไม่ได้พบฮารุโกะอยู่ดี”
มิโอะตอบพลางยืดเส้นยืดสาย
“พานจะหงุดหงิดเปล่าๆ สินะ แล้วเป็นไง เรื่องป้องกันตัวโดยชอบ
ด้วยกฎหมายน่ะ ต�ำรวจจะยอมรับหรือเปล่า”
“ก็ไม่รู้ แต่ถ้าไม่ยอมรับ ก็คงแย่”
ยางิวเกาหัวทั้งผ้าโพก ทุบก�ำปั้นขวาลงบนฝ่ามือซ้ายอย่างขัดใจ
“น่าโมโหจริงๆ พวกเราท�ำอะไรไม่ได้เลยหรือยังไง”
“เมื่อเช้าต�ำรวจก็มา แล้วก็เอารูปถ่ายคุณไปด้วย”
“ต�ำรวจ เอารูปถ่ายฉันเนี่ยนะ”
เขายกนิว้ โป้งชีเ้ ข้าหาตัวเอง แล้วพยักหน้าช้าๆ “งัน้ หรือ ถ้างัน้ เดีย๋ ว
ก็คงจะมาหาฉันด้วยละมั้ง ถึงตอนนั้นฉันอาจจะได้ข้อมูลอะไรบ้างก็ได้”
ขณะที่เขาก�ำลังร�ำพึง ก็ได้ยินเสียงคาจิตะเรียก “ยางิว ถึงตาเธอ
แล้ว”
คณะบัลเลต์ทาคายานางิก�ำลังเตรียมเปิดการแสดงใหญ่ในอีกหนึง่
สัปดาห์ให้หลัง โชว์ที่จะแสดงคือเรื่อง ‘เจ้าหญิงนิทรา’ ของไชคอฟสกี้ ซึ่ง
คณะบัลเลต์ทาคายานางิเพิง่ จะแสดงเรือ่ งนีบ้ นเวทีเป็นครัง้ แรก จึงฝึกซ้อม
อย่างหนักติดต่อกันหลายวัน
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ละครเรื่องนี้เป็นผลงานของชาร์ล เปอร์โรต์ แต่งจากนิทานพื้น
บ้าน เป็นเรื่องของเจ้าหญิงออโรร่าที่หมดสติไปด้วยค�ำสาปของนางฟ้า
คาราบอสผู้ชั่วร้าย หลังจากหลับใหลไปร่วมร้อยปีด้วยพลังของนางฟ้า
ต้นไลแลค เธอก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการปลุกของเจ้าชายองค์หนึ่ง มีฉาก
งดงามอลังการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฉากการเต้นร�ำของเหล่านางฟ้าที่
มาอวยพรงานวันเกิดของเจ้าหญิงออโรร่า ฉากเต้นร�ำของเจ้าหญิงออโรร่า
ในวันที่อายุครบสิบหกชันษา และฉากพิธีแต่งงานของเจ้าหญิงออโรร่ากับ
เจ้าชายเดซิเร่ โดยเฉพาะในองก์ที่สาม มีตัวละครยอดนิยมของเปอร์โรต์
อาทิ หนูนอ้ ยหมวกแดงกับหมาป่า แมวสวมรองเท้าบูท รวมถึงนกสีฟา้ และ
เจ้าหญิงฟลอรินจากเทพนิยายของมาดามโดลนอย7 มาปรากฏตัวด้วย
สุดแสนอลังการมากเลยทีเดียว
มิโอะแสดงเป็นหนึ่งในหกนางฟ้าที่จะเข้าฉากในองก์ที่หนึ่ง และ
แสดงเป็นเจ้าหญิงฟลอรินในองก์ที่สาม ในฐานะสมาชิกของคณะบัลเลต์
ก็อยากจะท�ำให้การแสดงประสบความส�ำเร็จ และอยากจะแสดงบทของ
ตัวเองให้สมบทบาทที่สุด เพราะในอีกแง่หนึ่ง การแสดงใหญ่ครั้งนี้อาจจะ
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างส�ำหรับเธอเลยก็ว่าได้
เหล่านักเต้นต่างเต้นร�ำไปตามการชี้แนะของคาจิตะ ต่อให้เป็นบท
ของคนอื่น ก็ต้องให้ความใส่ใจ การเต้นของแต่ละคนจะดึงดูดสายตาของ
ทุกคน แม้จะเป็นวันถัดมาหลังจากสมาชิกคนหนึง่ ของคณะถูกจับกุมตัวไป
หยกๆ แต่บรรยากาศก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย
ขณะนักเต้นก�ำลังฝึกซ้อมกันในฉากที่เต้นจังหวะวอลซ์ นัยน์ตา
เฉียบคมของคาจิตะหันไปมองการเต้นของแต่ละคน พร้อมกับวิจารณ์อย่าง
รุนแรงอยู่เรื่อยๆ
7

Madame d’Aulnoy : มารี แคทเธอริน เลอ จูเมล เดอะ บาร์นวิลล์ หรือมาดามโดลนอย
นักเขียนสตรีฝรั่งเศสแนวเทพนิยายผู้โด่งดัง และเป็นต้นกำ�เนิดของคำ�จำ�กัดความงานเขียน
แนวนี้
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โมริอิ ยาสึโกะอยู่ในกลุ่มที่ก�ำลังเต้นร�ำอยู่ในขณะนี้ด้วย คาจิตะ
จ้องมองการเต้นของยาสึโกะอยูเ่ งียบๆ ครูห่ นึง่ แต่ไม่ได้เตือนเธอ เขาเตือน
นักเต้นอายุน้อยคนถัดไปเรื่องต�ำแหน่งเท้า
โมริอิ ยาสึโกะมีประสบการณ์มากกว่าพวกมิโอะราวสามปี แต่กลับ
ดูเป็นกันเองจนแทบจะไม่รู้สกึ เช่นนั้น มีท่าทีถ่อมตัวกับทุกคน การเต้นก็มี
เทคนิคระดับสูงบางอย่างอยู่ และมีหลายๆ สิ่งที่พวกมิโอะควรจะเรียนรู้
เอาไว้ แต่ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงของเธอคือ จู่ๆ ก็พลาดอย่างไม่น่าเชื่อ นัก
เต้นนั้น มีทั้งนักเต้นที่แม้จะเต้นได้ดแี ค่ไหนในขณะฝึกซ้อม แต่พอถึงเวลา
แสดงจริงกลับแสดงฝีมอื ออกมาไม่ได้เต็มที่ ทัง้ นักเต้นทีไ่ ม่ได้โดดเด่นอะไร
ขณะฝึกซ้อม แต่พอแสดงจริงกลับกลายเป็นคนละคน และโมริอิ ยาสึโกะ
ก็จัดอยู่ในประเภทแรก
แต่บางอย่างในตัวเธอก็ถูกผลักดันด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
ต่อบัลเลต์ ในอดีตแม้เธอจะเป็นคนร่างอวบอัด แต่ปัจจุบันกลับผ่ายผอม
จนแก้มตอบ มีข่าวลือว่าก�ำลังโหมลดน�้ำหนักเพื่อที่จะได้เต้นร�ำ แม้เจ้าตัว
จะปฏิเสธก็ตาม
“มิโอะจัง มาด้วยหรือ เมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะ”
พอยาสึโกะเต้นเสร็จ ก็วิ่งเข้ามาขอโทษมิโอะ
“ท�ำไมหรือคะ”
“ก็ ฉันมาไม่ได้น่ีนา เจอเรื่องอะไรแย่ๆ แบบนั้น กลับต้องปล่อย
ให้มิโอะจังรับหน้าอยู่คนเดียว...ฉันน่ะกังวลจนแทบจะทนไม่ไหว แต่พวก
อาจารย์ส่งั ไว้ไม่ให้มา”
“เรื่องนั้นช่างเถอะค่ะ ฉันเอง ก็ใช่ว่าจะท�ำอะไรได้มากมาย”
พอมิโอะโบกมือปฏิเสธ
“งั้นหรือ ถ้าเธอพูดแบบนั้น ฉันก็ค่อยโล่งใจหน่อย”
ยาสึโกะขมวดคิว้ อย่างล�ำบากใจ “แต่วา่ คราวหน้าถ้ามีอะไร ก็ตดิ ต่อ
ไปนะ ฉันจะรีบมาทันทีเลย”
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ค่ะ มิโอะตอบ
ยาสึโกะท�ำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อ แต่พอทอดตามองไปไกล ก็
ชะงักค้าง มิโอะพลอยหันตามไปด้วย เห็นอาคิโกะก�ำลังออกมาทีก่ ลางห้อง
ฝึกซ้อม ไม่เพียงแค่ยาสึโกะเท่านั้น แต่สมาชิกคนอื่นๆ ต่างจ้องมองเป็น
ตาเดียว แน่นอนว่าอาคิโกะรับบทเป็นเจ้าหญิงออโรร่า
อาคิโกะตั้งท่าเตรียมพร้อม ชั่วอึดใจเดียวก่อนที่ม้วนเทปจะเล่น
ท�ำนอง มิโอะกลืนน�้ำลาย รู้สึกว่าครั้งนี้เธอดูแตกต่างไปจากเดิม รูปร่าง
หน้าตาที่งดงาม เรือนร่างที่ผิดแผกจากคนญี่ปุ่นเป็นอาวุธส�ำคัญของ
อาคิโกะ แต่เธอมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
เพลงเริ่มบรรเลง มือและเท้าของเธอขยับเคลื่อนไหวอย่างแม่นย�ำ
และงามสง่ า ส่ ง พลัง การแสดงอย่ า งประณีต ไปจนถึง ปลายนิ้ว การ
เคลื่อนไหวเปี่ยมพลังดูน่าตื่นตะลึง
ไม่มีทางเอาชนะคนคนนี้ได้ตลอดกาล มิโอะบอกตัวเองทุกวัน
จนนับครั้งไม่ถ้วน
มิโอะเคยถามอาคิโกะว่า ขุมพลังการแสดงมาจากไหน แม้ตอนนัน้
จะไม่ได้ใช้ถ้อยค�ำที่ยิ่งใหญ่อย่างขุมพลังก็ตาม แต่ใจความของค�ำถามก็
ท�ำนองนั้น
“ก็ไม่มีอะไรนี่”
หลังจากคิดนิดหน่อย อาคิโกะก็ตอบด้วยน�ำ้ เสียงห้วนๆ แบบที่เธอ
ไม่ค่อยจะได้ใช้
“ไม่มีอะไรเลยหรือ”
มิโอะถามย�้ำอย่างแปลกใจ
“จ้ะ ไม่มอี ะไรเลย ในตัวฉันน่ะ ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสาร กลวงโบ๋
ตลอด”
“แต่ฉันประทับใจการเต้นของคุณอาคิโกะเสมอเลยนะคะ”
ขอบใจ เธอบอก แต่สหี น้านั้นไม่มแี ววยินดีแม้แต่น้อย
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“ดูเหมือนตอนนี้มันจะออกมาดี แต่ต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้”
“ท�ำไมล่ะคะ”
“ถึงได้บอกว่ากลวงโบ๋ไง” เธอพูด “วันหนึ่งอาจจะแสดงอะไรไม่ได้
เลยก็ได้ หรือจะเป็นตอนนี้เลยก็ไม่แปลกหรอก ไม่ส”ิ
เธอส่ายหน้า เปรยด้วยน�ำ้ เสียงหดหู่อย่างหนัก “ตอนนี้อาจจะเป็น
แบบนั้นอยู่แล้วก็ได้ หลายๆ อย่างที่เธอเห็นแล้วเชื่อว่าฉันก�ำลังแสดงออก
อยู่นั่นน่ะ จริงๆ แล้วฉันอาจจะแกล้งท�ำเป็นแสดงอยู่กไ็ ด้”
หลังจากตีสหี น้าอมทุกข์ จูๆ่ อาคิโกะก็ยมิ้ ให้มโิ อะ “คงไม่ได้คาดหวัง
ค�ำตอบแบบนี้ไว้ล่ะสิ ฉันควรจะคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้สินะ”
ไม่หรอกค่ะ ได้เรียนรู้มากเลย มิโอะเองก็ยิ้มตอบกลับไป
เรื่องที่อาคิโกะเป็นนักเต้นยอดเยี่ยมระดับโลกนั้น พิสูจน์ได้ด้วย
เรือ่ งราวหลากหลายตอนในชีวติ หนึง่ ในนัน้ คือเธอเคยได้รบั รางวัลจากการ
ร่วมประกวดบัลเลต์ระดับนานาชาติมาแล้ว และนักเต้นระดับโลกหลายต่อ
หลายคนเคยเลือกเธอให้มาร่วมแสดงด้วย
แต่จดุ ทีม่ โิ อะเคารพอาคิโกะทีส่ ดุ คือการมีวนิ ยั ต่อบัลเลต์ บทฝึกของ
เธอมีความยาก ใช้เวลานานและมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งกว่าใคร หากการมี
ความอุตสาหะมาตลอดถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึง่ ในข้อนีก้ น็ บั ว่าอาคิโกะ
เป็นอัจฉริยะได้เลยทีเดียว
เพียงแต่อาคิโกะรังเกียจค�ำว่า ‘เคารพ’ บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนัน้
“แต่คณ
ุ อาคิโกะก็มคี ณ
ุ ค่าควรต่อการเคารพอยูน่ ะคะ ทัง้ เรือ่ งทีย่ อม
เสียสละหลายต่อหลายอย่างเพื่อบัลเลต์”
ตอนทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งนีไ้ ม่รวู้ า่ เป็นครัง้ ทีเ่ ท่าไหร่ มิโอะก็เปรยขึน้ มาอย่าง
ไม่ได้จริงจังนัก เพราะเป็นเรื่องที่ตัวเองคิดอยู่เสมอ ก็เลยไม่ได้สรรหา
ถ้อยค�ำเป็นพิเศษ
“ท�ำไม”
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ทว่าอาคิโกะกลับตีหน้าเครียดขึน้ มาทันที “ท�ำไมถึงต้องอ้างเหตุผล
อะไรแบบนั้นด้วย”
ตอนนี้มิโอะชักจะสับสน ดูเหมือนตัวเองจะพูดอะไรไม่เข้าท่าออก
ไปสักอย่าง แต่ไม่รู้ว่าพูดผิดตรงไหน
“ก็อย่างที่เธอพูดน่ะแหละ ฉันเสียสละไปหลายๆ อย่างเลย”
อาคิโกะพูดด้วยน�ำ้ เสียงแห้งผาก “แต่มนั มีคา่ ควรให้เคารพตรงไหน
หรือ ไม่เห็นจะเกีย่ วกับจ�ำนวนสิง่ ทีต่ อ้ งเสียสละเลยสักหน่อย ถ้าเกิดใครทีม่ ี
วินยั แบบเดียวกับฉัน เต้นร�ำเหมือนกันเปีย๊ บ แต่แทบจะไม่ได้เสียสละอะไร
เลย เธอจะไม่คดิ ว่าคนแบบนั้นยิ่งใหญ่กว่าหรือไง”
“ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ”
มิโอะพยายามจัดระเบียบความคิดทีส่ บั สน “หมายถึงฉันชืน่ ชมคุณ
อาคิโกะที่พร้อมจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบัลเลต์น่ะค่ะ”
อาคิโกะมองหน้ามิโอะ ผุดรอยยิ้มเศร้าๆ
“การยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
หรอกนะ แค่ตดั ขาด โยนทิง้ แล้วก็จบ จากนัน้ ขังตัวเองอยูก่ บั บัลเลต์เท่านัน้
แหละ”
มิโอะก้มหน้านิ่งเงียบ อาคิโกะวางมือลงบนไหล่ของเธอ “แต่ฉัน
เข้าใจความรู้สกึ ของเธอนะ ขอบใจ”
เคารพนะคะ มิโอะพูด เธอนี่ดื้อจริง คราวนี้อาคิโกะหัวเราะอย่าง
ร่าเริง
“ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อย”
คาจิตะ ยาสึนาริตบมือ เรียกสติของมิโอะกลับมา อาคิโกะหยุด
เต้นร�ำ เพลงก็หยุดแล้ว
“มันไม่ใช่แบบนั้นนะ จะต้องให้พูดสักกี่ครั้ง”
คาจิตะเริ่มตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือและเท้า นี่คือเส้นทาง
ไร้จุดสิ้นสุด ไม่มีค�ำว่าแค่น้กี ็ดีแล้ว
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4
หลังออกจากแมนชัน่ ทีไ่ ซโต้ ฮารุโกะกับอาซาโอกะ มิโอะพักอยูด่ ว้ ย
กัน คางะกับโอตะไปสืบถามบริเวณรอบๆ คณะบัลเลต์ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบว่ามีใครพบเห็นชายผู้เสียชีวิตบ้างไหม ขณะเกิดเหตุมีใคร
เห็นหรือได้ยินอะไรบ้างหรือเปล่า
ผลปรากฏว่า พบร้านกาแฟที่ชายผู้น้นั น่าจะเข้าไปนั่งเมื่อตอนเย็น
ของคืนวาน ร้านนั้นอยู่ห่างจากคณะบัลเลต์ไปราวยี่สิบเมตร สาวเสิร์ฟจ�ำ
หน้าตาและเสื้อผ้าของชายคนนั้นได้
“ทรงผมก็สะดุดตา แล้วบุคลิกก็ดจู ะแตกต่างจากคนทัว่ ๆ ไปละมัง้ ”
สาวเสิร์ฟแต่งหน้าจัด ทั้งที่หน้าตายังดูเด็ก บอกพลางสางหาผม
แตกปลาย
“ที่บอกว่าบุคลิกแตกต่างน่ะ เป็นแบบไหนล่ะ” คางะถาม
“จะว่ายังไงดีน้า ไม่ถึงกับเนี้ยบ แต่ก็ไม่ได้ตามแฟชั่น เหมือนพวก
ท�ำงานฟรีแลนซ์อย่างพวกตากล้อง หรือนักเขียนอิสระอะไรท�ำนองนั้น”
“แล้วจ�ำได้ไหมว่า ผู้ชายคนนั้นเข้ามาตอนกี่โมง”
โอตะถาม สาวเสิร์ฟหัวเราะหยันๆ
“เรือ่ งแบบนัน้ ใครมันจะไปจ�ำได้ รูแ้ ค่วา่ อยูต่ อนเย็น แล้วก็เอ้อระเหย
อยู่ในร้านราวชั่วโมงนึงเห็นจะได้ม้งั ”
“แล้วผู้ชายคนนั้นท�ำอะไรบ้าง” คางะถามอีก
“อืม ดูเหมือนจะแค่จิบกาแฟแล้วมองออกไปข้างนอกเท่านั้นเอง
ไม่แน่ใจเหมือนกัน”
“แล้วนั่งตรงไหนหรือ”
“ตรงโน้น” เธอชีไ้ ปทีโ่ ต๊ะส�ำหรับสองคนตัวหนึง่ ซึง่ ตัง้ เรียงรายอยูร่ มิ
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หน้าต่าง คางะลองนัง่ แล้วพบว่า จากตรงนัน้ สามารถเฝ้าสังเกตประตูใหญ่
ของคณะบัลเลต์ทาคายานางิได้
“หรือว่าจะมาสังเกตการณ์หาโอกาสแอบเข้าไปครับ”
คางะถาม ขณะเดินออกมาจากในร้านด้วยกัน
“ก็มีความเป็นไปได้สูงนะ แต่มันคาใจตรงที่ช่วงเวลาออกจากร้าน
กับเวลาที่แอบเข้าไปมันต่างกันเกินไป ระหว่างนั้น หมอนั่นไปท�ำอะไร
ที่ไหนกันนะ”
สาวเสิร์ฟจ�ำเวลาทีช่ ายคนนัน้ ออกจากร้านไม่ได้แน่ชดั แต่ยนื ยันว่า
ตอนที่เขาออกไป ต่อให้ดกึ แค่ไหน ก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งทุ่ม
นายต�ำรวจทั้งสองไปสืบถามแถวๆ นั้นต่อ แต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้น
เป็นอัน
พอตกค�่ำ คางะกับโอตะรอให้การฝึกซ้อมของคณะบัลเลต์จบ
แล้วไปพบกับยางิว โคสึเกะที่ห้องรับแขก ยางิวหน้าตาได้รูป ดูอ่อนเยาว์
ราวกับเป็นเด็กชายรูปงามทีโ่ ตเป็นผูใ้ หญ่ ขัดกับร่างกายทีม่ กี ล้ามเป็นมัดๆ
จนคางะอดรู้สกึ แปลกๆ ไม่ได้
พอโอตะถามเรื่องความสัมพันธ์กบั ฮารุโกะ เขาก็ตอบอย่างฉะฉาน
“ผมชอบเธอครับ คิดว่าเธอเองก็ไม่ได้รังเกียจผมหรอก”
แทนที่เขาจะหลบตาพวกต�ำรวจสายสืบ กลับจ้องตาอย่างท้าทาย
“ถ้าใครๆ มองว่าเป็นแฟนกัน เธอเองก็ไม่ได้ขดั ข้องอะไรหรือครับ”
พอคางะถาม เขาก็ยักไหล่
“ถ้าใครอยากจะคิดแบบนั้น ผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไร แต่ถ้าเธอไม่
เล่นด้วย มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้”
“ยังไม่ได้คดิ ไปถึงขั้นแต่งงานใช่ไหมครับ” คางะถามต่อ
“ยังหรอกครับ การที่นักเต้นจะแต่งงานกัน มีปัญหาอะไรๆ เยอะ
แยะ ทั้งปัญหาเรื่องลูก แล้วจะท�ำงานพิเศษเลี้ยงปากท้องอย่างตอนนี้ก็
ไม่ได้อีกต่างหาก”
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เขาเริ่มเล่าอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ว่า คนทั่วไปมองว่านักเต้นบัลเลต์
เป็นของเล่นของคนรวย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีมูลความจริงเลย
“แต่คุณก็อยากจะแต่งงานใช่ไหมครับ”
โอตะถาม
“ก็สักวันหนึ่งแหละครับ แต่ถ้าเธอไม่ตกลง ก็เลิกพูดไปได้เลย”
จริงด้วย คางะยิ้มเห็นฟันขาว
“เมื่อคืนวานคุณอยู่ที่ไหนครับ”
พอเอ่ยถาม จู่ๆ แววตาของยางิวก็ดูแข็งกร้าวอีกครั้ง
“ท�ำไมถามแบบนั้นครับ”
“ก็เพื่อความแน่ใจน่ะสิครับ เลยต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้รู้
แน่ชัดว่าเมื่อคืนวานเกิดเรื่องอะไรขึ้น”
ยางิวท่าทางไม่พอใจกับค�ำพูดของคางะ แต่ก็งึมง�ำเล่าพฤติกรรม
ของตนเองเมือ่ คืนวาน หลังจากมาฝึกซ้อมแล้ว ก็ไปรับประทานอาหารเย็น
กับเพื่อน แวะดื่มนิดหน่อยที่บาร์ใกล้ๆ สถานี แล้วจึงกลับบ้าน ออกจาก
บาร์ราวสี่ทุ่มครึ่ง กว่าจะกลับถึงบ้านก็ราวๆ ห้าทุ่ม
“เพื่อนที่ว่าน่ะ ใครหรือครับ”
“คนโนะ ทาเคฮิโกะ นักเต้นหมายเลขหนึ่งของเราครับ”
คางะจดชื่อนั้นไว้
“ว่าแต่ รู้จกั คนที่อยู่ในภาพนี้หรือเปล่าครับ”
โอตะยืน่ รูปถ่ายของชายผูต้ ายให้ยางิวดู ยางิวเบ้ปากเล็กน้อยเพราะ
รู้สึกสยดสยอง แต่กต็ อบทันทีว่าไม่เคยเห็น
“ลองนึกดูหน่อยสิครับ ว่าเคยเห็นคนหน้าตาคล้ายๆ แบบนี้หรือ
เปล่า ไม่ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคณะบัลเลต์กไ็ ด้”
“ไม่มีหรอกครับ ถ้าเป็นคนรู้จักกับผมหรือฮารุโกะละก็ คงไม่แอบ
เข้ามาโดยพลการ”
หางเสียงออกจะเคืองๆ
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พอออกจากคณะบัลเลต์ พวกคางะก็ย้อนกลับไปที่สถานีต�ำรวจ
ชาคุจิอิ ทีมสอบสวนคนอื่นรับหน้าที่สอบปากค�ำสมาชิกคนอื่นๆ ในคณะ
บัลเลต์ไปแล้ว
ลองแวะไปที่แผนกอาชญากรรมดู ก็ยังพิสูจน์ตัวตนของชายคน
นั้นไม่ได้ แม้จะลองเทียบลายนิ้วมือ แต่ก็ไม่ตรงกับใครคนไหนในทะเบียน
ประวัตอิ าชญากรรม ในกลุม่ คนหายสาบสูญทีม่ คี ำ� ร้องให้ชว่ ยติดตามหา ก็
ไม่เจอใครทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รายงานข่าวคดีนี้
พอสมควร แต่กไ็ ม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นคนในครอบครัว
“ดูจากเสือ้ ผ้าของผู้ชายคนนีแ้ ล้ว ไม่น่าจะเป็นขโมยขาจรนะ น่าจะ
มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคณะบัลเลต์แน่ๆ”
โคบายาชิ เจ้าของคดีพึมพ�ำด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ
“วันนี้ได้สอบปากค�ำไซโต้ ฮารุโกะแล้วหรือยังครับ”
โอตะถาม โคบายาชิพยักหน้าพลางเกาหัว
“ค�ำให้การก็ไม่ได้ต่างจากเมือ่ วานเลย ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าด้วย
คงไม่มที างได้ข้อมูลใหม่ๆ จากปากผู้หญิงคนนั้นหรอก”
“งั้นก็ต้องวัดกันที่ว่าผู้ชายคนนั้นคือใครสินะครับ”
“ก็ทำ� นองนั้น”
โคบายาชิลบู คางทีม่ เี ครางอกหร็อมแหร็ม ตราบใดทีไ่ ม่รตู้ วั ตนของผู้
ตาย ค�ำให้การของฮารุโกะก็จะตัดสินไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จ แล้วก็ยังจัดการ
อะไรกับเธอไม่ได้ แน่นอนว่าจะปล่อยตัวก็ไม่ได้เช่นกัน
คืนนั้นฝ่ายพิสูจน์หลักฐานรายงานเรื่องเบาะแส รูปทรงรองเท้าเข้า
กันได้อย่างสมบูรณ์ และรอยเท้าทีต่ ดิ อยู่กอ็ ยู่ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะเจาะเมือ่
เทียบกับส่วนสูงของชายผูต้ าย ลักษณะการสึกของรองเท้าทีน่ า่ จะเกิดจาก
ท่าทางการเดิน ก็ตรงกับลักษณะรอยเท้าที่ตดิ อยู่ กล่าวคือในมุมมองทาง
วิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้แล้วว่ารอยเท้าที่อยู่ใต้หน้าต่างเป็นของชายผู้ตาย
อย่างไม่มขี ้อสงสัย
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“ถ้างั้น เรื่องที่ผู้ชายคนนั้นแอบเข้ามาทางหน้าต่างก็คงเป็นความ
จริง แต่เพื่ออะไรกันนะ มีอะไรในส�ำนักงานบัลเลต์ที่น่าขโมยหรือไง”
โคบายาชิบ่นอุบ
ตั้งแต่พรุ่งนี้ แนวทางการสืบสวนจะเบนไปทางเสื้อแจ๊คเก็ตและ
กางเกงที่ชายผู้ตายสวมอยู่แทน วันนี้แยกย้ายกันไปได้ แต่คางะยังมีงาน
ที่ต้องไปท�ำ นั่นคือการไปพิสูจน์พยานที่อยู่ของยางิว โคสึเกะ
ลงรถที่สถานีโออิสึมิงาคุเอ็น ออกทางประตูทิศใต้ของสถานี แต่ดู
แผนที่แล้ว ก็ไม่เจอร้านที่น่าจะใช่ ขณะเดินวนไปมาอยู่น้นั ก็เจอประตูที่ดู
เหมือนทางเข้าโกดังอยูท่ ชี่ น้ั ใต้ดนิ ของตึกเก่าๆ ซึง่ น่าจะเป็นร้านทีว่ า่ ทีบ่ าน
ประตูกันไฟ มีแค่ภาพวาดแมงมุมเล็กๆ บนท้องของแมงมุมมีตัวหนังสือ
เล็กๆ เขียนว่า ‘เน็ต บาร์’
เดาว่าคงเป็นที่ที่พวกไม่น่าไว้วางใจมาสุมหัวอยู่กระมัง แต่พอเปิด
ประตูเข้าไป ข้างในกลับดูสะอาดเรียบร้อยผิดคาด เคาน์เตอร์สดี �ำเป็นเงา
มีโต๊ะอยู่สองตัว มาสเตอร์ไว้หนวดอยู่ในเคาน์เตอร์ ก�ำลังใช้มีดหั่นอะไร
บางอย่าง ลูกค้าสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่ง เป็นชายหนุ่มท่าทางเหมือน
พนักงานบริษัท
คางะนั่งประชันหน้ามาสเตอร์ สั่งเหล้าเบอร์เบิ้นออนเดอะร็อค
พอดูให้ดๆี มาสเตอร์คอ่ นข้างจะมีอายุแล้ว ถ้าเป็นคนท�ำงานบริษทั
ก็คงถึงวัยใกล้เกษียณ ทั้งหนวดเคราและผมที่หวีเสยไปด้านหลังต่างก็มี
หงอกแซมจนเห็นได้ชดั
สิ่งที่เขาหั่นอยู่คือแตงกวา พอเปรยว่า อยากจะทามายองเนสกิน
หน่อย ก็หยิบใส่จาน ราดมายองเนสยื่นมาให้
“รู้จักคนที่ชื่อยางิวหรือเปล่า”
คางะลองถามพลางใช้ไม้จ้มิ ฟันจิ้มแตงกวา
“คุณยางิวที่เป็นนักเต้นหรือครับ” มาสเตอร์ตอบกลับมา
“ใช่ มาที่นี่บ่อยหรือเปล่า”
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“ครับ พวกนักบัลเลต์มาที่นี่กนั บ่อยๆ ครับ”
“นักบัลเลต์ พวกคณะบัลเลต์ทาคายานางิหรือเปล่า”
ใช่ครับ มาสเตอร์ตอบ
จะว่าไปแล้ว ยางิวก็บอกว่ามาที่ร้านนี้กับเพื่อน
คางะลองถามเรื่องตอนที่พวกเขามาที่ร้านเมื่อวานดู ค�ำให้การของ
มาสเตอร์ไม่มตี รงไหนทีข่ ดั กับการให้ปากค�ำของยางิว พวกนัน้ อยูก่ นั ทีร่ า้ น
จนถึงสี่ทุ่มครึ่งจริง
ในชุดสืบสวนเอง ก็มบี างคนทีต่ งั้ ข้อสงสัยว่า ฮารุโกะจะปกปิดความ
ผิดของผูช้ ายหรือเปล่า ถ้าผูห้ ญิงออกตัวว่าเป็นคนฆ่า จะยืนกรานเรือ่ งของ
การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายได้งา่ ยกว่าผูช้ าย จึงมีความเป็นไปได้ที่
คนร้ายกับฮารุโกะจะสมคบคิดกันก็เป็นได้
แต่อย่างน้อย ยางิวไม่มที างท�ำแบบนัน้ ได้ ถ้าเจ้าตัวอยูท่ นี่ จี่ นกระทัง่
สี่ทุ่มครึ่ง จะไปอยู่ในที่เกิดเหตุตอนเกิดคดีไม่ได้
“คุณลูกค้าเป็นต�ำรวจหรือครับ”
ขณะทีค่ างะใคร่ครวญอยู่ มาสเตอร์กย็ อ้ นถาม ไม่ได้ถามด้วยความ
ระแวง แค่คาดเดาอาชีพเฉยๆ
“ใช่” คางะตอบ “เรื่องคดีเมื่อวานน่ะแหละ”
แล้วมาสเตอร์กพ็ ยักหน้า พึมพ�ำว่า นึกแล้วเชียว
“แต่ว่า ก็ดแี ล้วละครับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้บาดเจ็บ แค่ไม่บาด
เจ็บ ก็ยังเต้นร�ำได้อีก”
“แน่ใจหรือ”
“แน่ใจสิครับ เด็กพวกนั้นถนอมร่างกายอย่างดีที่สุด เพราะกลัวว่า
ตัวเองจะเต้นร�ำไม่ได้ที่สุด พูดแบบนี้อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ถ้านักเต้นร�ำ
เกิดเต้นไม่ได้ ถึงจะมีชวี ิตอยู่ ก็ไม่มีความหมายอะไร”
“หืม เข้าใจละ”
คางะกระดกเบอร์เบิ้นลงคอ ถ้าคิดในแง่นี้ การกระท�ำของไซโต้
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ฮารุโกะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ถ้าเกิดอีกฝ่ายถือของมีคม คงจะไปกระตุ้น
จิตส�ำนึกป้องกันตัวเองไม่ให้บาดเจ็บ ก่อนหน้านีเ้ ธอก็เคยประสบอุบตั เิ หตุ
รถยนต์จนขาเจ็บมาแล้ว ก็คงจะกลัวการบาดเจ็บมากกว่าคนอืน่ เป็นเท่าตัว
แน่นอนว่านีเ่ ป็นสมมติฐานทีต่ งั้ อยู่บนเงือ่ นไขทีว่ ่าเธอพูดความจริง
พนักงานบริษทั สองคนกลับไปแล้ว ลูกค้าจึงเหลือแต่คางะคนเดียว
พอมองไปรอบๆ ร้านอีกครัง้ สายตาก็ไปสะดุดเข้ากับของทีค่ นุ้ เคยซึง่ ตัง้ อยู่
ที่มุมร้าน เกมฟุตบอลตั้งโต๊ะตั้งอยู่บนแท่นไม้ วิธีเล่นคือใช้คันบังคับที่ยื่น
ออกมาด้านข้าง บังคับตัวนักฟุตบอลบนกระดานให้ยงิ บอลเข้าประตูฝ่าย
ตรงข้ามแบบเดียวกับฟุตบอลจริงๆ
คางะถือแก้วเบอร์เบิน้ เดินเข้าไปใกล้ๆ เกม ลองขยับคันบังคับดู พอ
เลือ่ นคันบังคับไปมา ตัวนักฟุตบอลก็เคลือ่ นไหวตาม พอหมุนคันบังคับ ตัว
นักฟุตบอลก็หมุนตาม และใช้การหมุนนัน้ เตะบอล เครือ่ งเล่นเกมชิน้ นีเ้ ก่า
มากแล้ว แต่คงดูแลรักษาเป็นอย่างดี คันบังคับจึงไม่มีความฝืด แถมนัก
ฟุตบอลของทั้งสองทีมยังมีฝั่งละสิบเอ็ดคนครบตามจริงด้วย
มีลูกบอลเล็กๆ อยู่ในกระดาน ก็เลยลองผ่านบอลเบาๆ แต่ก็ท�ำได้
ไม่คล่องอย่างที่ใจคิด
“เล่นคล่องดีนี่ครับ”
มาสเตอร์พูดยิ้มๆ
“เมือ่ ก่อนเคยเล่นบ่อยๆ แต่วา่ ไม่ไหวแฮะ นักฟุตบอลฝัง่ ตรงกันข้าม
อยู่เฉยๆ ยังยิงประตูไม่เข้าเลย”
“มันมีเคล็ดลับอยู่น่ะครับ” มาสเตอร์บอก
ทันใดนัน้ ประตูทางเข้าเปิดออก มีเสียงชายหญิงหลายคนดังแว่วมา
คางะเบนสายตาไปทางนัน้ คนทีเ่ ข้ามาในร้านคือพวกยางิว โคสึเกะ อาซาโอกะ
มิโอะก็อยู่ในกลุ่มด้วย
ยางิวเป็นคนแรกที่เห็นคางะ ตีหน้าเครียดแล้วจ้องเขม็ง
“อ๋อ มิน่าล่ะ” เขาพูด “มาสืบหลักฐานสนับสนุนพยานที่อยู่นี่เอง”
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นอกจากยางิวกับมิโอะแล้ว ยังมีชายหญิงอีกสองคน คางะคิดว่า
น่าจะเป็นทาคายานางิ อาคิโกะกับคนโนะ ทาเคฮิโกะ อาคิโกะเป็นเจ้าของ
นัยน์ตาโตสองชัน้ ริมฝีปากได้รปู เครือ่ งหน้างดงามสมกับเป็นพรีม่า บัลเล
ริน่า ตรงกันข้ามกับคนโนะที่ดูเหมือนแฝงเล่ห์ร้ายเอาไว้
คนทั้งสี่น่งั ลงที่โต๊ะซึ่งอยู่ห่างออกไป
“ฝึกซ้อมกันเพิ่งเสร็จหรือครับ” คางะถาม
ไม่มีใครยอมตอบ คนโนะจึงตอบแทนคนอื่นๆ
“มาทานข้าวกันหลังฝึกเสร็จน่ะครับ”
“งั้นก็เหมือนกับเมื่อวานสินะ”
“ถ้าหมายถึงผมกับยางิว ก็คงงั้นแหละครับ”
คางะพยักหน้า มองมิโอะกับอาคิโกะสลับกัน
“เมื่อวาน หลังจากฝึกซ้อมแล้ว พวกคุณท�ำอะไรกันครับ”
“ฉันกลับแมนชั่นเลยค่ะ”
อาคิโกะตอบ มิโอะก็ตอบว่า ฉันก็เหมือนกัน
“ถ้ามีอะไรยืนยันได้ก็ดีนะครับ”
“ยืนยัน...”
อาคิโกะเอียงคอ ยกมือทาบแก้มอย่างกลุ้มใจ
“อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกครับ แค่ลองถามดูน่ะ”
คางะเบนสายตากลับไปที่เกมฟุตบอลตั้งโต๊ะอีกครั้ง เขาไม่อยาก
ท�ำให้คนที่ตั้งใจจะมาดื่มเหล้าให้สนุกหน่อยต้องเสียอารมณ์
พอกลับไปฝึกผ่านบอลตามเดิม ก็มีใครบางคนมายืนที่ฝั่งตรงกัน
ข้ามของเกม พอเหลือบตาขึ้นดู อาซาโอกะ มิโอะก็ก�ำลังโยกคันบังคับอยู่
ตรงนั้น
“บอกมาตามตรงเถอะค่ะ” เธอเอ่ย “ต�ำรวจคิดจะปิดคดีเมื่อวาน
แบบไหนกันคะ จะส่งฮารุโกะเข้าคุกในฐานะคนร้ายคดีฆาตกรรม หรือจะ
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ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วปล่อยฮารุโกะออก
มาคะ”
คางะชะงักมือ มองตาเธอ มิโอะก้มหน้างุด พอหันไปมองที่โต๊ะ ก็
พบว่าอีกสามคนท่าทางก�ำลังรอค�ำตอบของเขาอยูเ่ ช่นกัน มีแต่บาร์เทนเดอร์
ที่ก�ำลังหั่นอะไรบางอย่างอยู่เงียบๆ
“งานของพวกเรา” คางะพูด “คือการพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ต่างหากครับ ถ้าทุกอย่างกระจ่างชัดแล้ว ทางอัยการจะส่งข้อสรุปให้
ผู้พิพากษาไปตามนั้น”
“ฟังดูก็เป็นเหมือนแค่หลักการ แต่จริงๆ แล้วตั้งข้อสันนิษฐานบาง
อย่าง แล้วพยายามจะสืบหาหลักฐานมาสนับสนุนอยู่ใช่ไหม”
ยางิวพูดพลางจ้องหน้าคางะเขม็ง
“แล้วข้อสันนิษฐานที่ว่าน่ะ มันเป็นยังไงล่ะครับ”
“จะไปรู้ได้ไง” ยางิวยักไหล่
“พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อไซโต้ ฮารุโกะเลยนะครับ
สมองว่างเปล่า ถึงได้โดนความจริงเล่นงาน คุณอย่าลืมนะครับว่า การเชือ่
ของพวกเราก็เท่ากับการเชื่อเธอ”
เขาบิดคันบังคับ ตัวนักฟุตบอลศูนย์หน้าหมุนตัวเตะอย่างเฉียบคม
ส่งบอลลูกจิ๋วพุ่งเข้าประตูฝั่งตรงข้าม

5
กว่าจะรู้ตวั ตนของชายผู้ตายก็หลังจากวันเกิดเหตุสามวัน มีผู้หญิง
มาแสดงตัวว่าอาจจะเป็นคนรักของตัวเอง
ผู้หญิงคนนั้นชื่อมิยาโมโตะ คิโยมิ เป็นพนักงานฟรีแลนซ์ อาศัยอยู่
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