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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

บทที่ 1 

1

ฉนัได้รบัแจ้งว่า ฮารโุกะฆ่าคนตาย

มโิอะก�าหูโทรศพัท์แน่น ขบกรามกรอด หวัใจเต้นรวั ขณะเดยีวกนั

หูกอ็ื้อ

“ฟังอยู่หรอืเปล่า”

เสยีงอู้อี้ของคาจติะ ยาสนึารดิังมาจากหูโทรศพัท์ น้อยครั้งที่มโิอะ

จะได้ยนิเขาพูดอย่างท้อแท้เช่นนี้ ปกตเิขาเป็นคนเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ

อยู่เสมอ

“ค่ะ” มโิอะตอบ แต่เสยีงนั้นแหบพร่าเหมอืนเสมหะขึ้นมาจกุคอ จน

ต้องกระแอมไอ ก่อนจะตอบใหม่อกีครั้ง “ฟังอยู่ค่ะ”

คาจิตะเงียบไปครู่หนึ่ง ได้ยินแต่เสียงลมหายใจแปรปรวน เป็น

ความเงียบประหนึ่งว่าอยากจะบอกเล่าสถานการณ์ขณะนี้ให้ชัดเจน แต่
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บทที่ 1 

กพ็ูดไม่ออก

“กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้ว”

เขาเอ่ยขึ้นมาหลงัจากนิ่งเงยีบไป “แต่คงไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มนั

เป็นการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมายน่ะ”

“ป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย...”

“กใ็ช่น่ะส ิเพราะงี้เธอถงึได้ไม่ผดิ”

มโิอะหบุปากเงยีบ พยายามจะใคร่ครวญในสิ่งที่เขาพดู แต่สมองไม่

ค่อยจะยอมแล่น มเีพยีงภาพใบหน้าของฮารโุกะผดุขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่า

คาจติะพูดเสรมิ คงคดิว่ามโิอะจะไม่ตอบอะไรกลบัมา 

“อันที่จริงมีขโมยบุกเข้ามาในที่ท�างาน เธอก็เลยพลั้งมือฆ่าเจ้าหัว

ขโมยคนนั้นไป”

หวัขโมย มโิอะย�้าค�าพูดนั้นซ�้าๆ ในปาก แต่มนัไม่ยอมเข้าหวั

“เอาเป็นว่าเธอมาที่นี่ตอนนี้เลยได้หรือเปล่า แล้วจะค่อยๆ เล่า 

รายละเอยีดให้ฟัง ฮลัโหล ฟังอยู่ใช่ไหม”

“ค่ะ...ได้ค่ะ”

หลงัวางสาย มโิอะยงัวางมอืคาอยูบ่นหโูทรศพัทอ์กีครูใ่หญ ่ไม่อาจ

จะขยบัเขยื้อนไปไหนได้

มโิอะหย่อนตวัลงนั่งที่โซฟา ดงึหมอนองิที่วางอยู่ข้างๆ มากอดโดย

ไม่รู้ตวั พอคดิว่านี่เป็นของที่ฮารโุกะท�าให้กบัมอื กย็ิ่งกอดแน่นขึ้น

ป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ช่างเป็นถ้อยค�าที่ฟังแปลกประหลาดเสยีจรงิ ไม่ใช้กนัในชวีติประจ�าวนั

มโิอะวางหมอนองิลง ลกุขึ้นยนื จะอย่างไรกต็้องไปก่อน ขณะเปิด

ตู้เสื้อผ้ากห็นัไปมองนาฬิกาบนผนงั ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเศษ

คณะบลัเลต์ทาคายานางอิยูห่่างจากสถานเีซบ ุอเิคะบกุโุระ เดนิไป

ประมาณห้านาท ีเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สูงสองชั้น แวดล้อมด้วย

ก�าแพงอฐิบลอ็ก ตอนที่มโิอะไปถงึ ที่หน้าประตูใหญ่มรีถต�ารวจหลายคนั
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

จอดอยู่แล้ว ใกล้ๆ กันมีบรรดาขามุงพากันชะเง้อชะแง้เพื่อจะมองเข้าไป

ข้างใน

ที่ประตูใหญ่มีต�ารวจในเครื่องแบบยืนอยู่สองนาย แต่ละนายต่าง

ตหีน้าถมงึทงึ คงจะเพื่อข่มขวญับรรดาขามงุนั่นแหละ 

ขณะที่มิโอะก�าลังลังเล ก็มีใครบางคนทักมาจากด้านข้างว่า “คน

ของคณะบลัเลต์ใช่ไหมครบั” เขาเป็นชายร่างสูง สวมชดุสูทสดี�า พอเธอ

พยกัหน้า

“ผมเองกเ็พิ่งจะมาถงึเหมอืนกนั ไปด้วยกนัไหมครบั”

ว่าแล้วกอ็อกเดนิน�า ดูจากค�าพูดค�าจาแล้ว มโิอะเดาว่าน่าจะเป็น

ต�ารวจ

เขาคยุค�าสองค�ากบัพวกต�ารวจที่ยนือยู่หน้าประตูใหญ่ แล้วหนัมา 

บอกว่า เชญิครบั ปล่อยให้เธอผ่านเข้าไป

“ผมเคยดูการแสดง ‘สวอน เลค’ ของคณะบลัเลต์ทาคายานางแิค่

ครั้งเดยีวครบั”

นายต�ารวจหนุ่มเอ่ยขึ้นมาระหว่างเดนิไปยงัอาคาร “ไปกบัคนรู้จกั

น่ะครบั ไม่ได้คาดหวงัอะไร แต่พอได้ดูแล้วกต็ดิใจเลยเชยีวละ”

ความจรงิตอนนี้มโิอะควรจะกล่าวขอบคณุ แต่เธอกไ็ม่มกีะใจจะท�า

เช่นนั้น กลบัลองถามหยั่งเชงิดูว่า ฮารโุกะเป็นอย่างไรบ้าง เขาส่ายหน้า

“ผมเองกย็งัไม่ทราบสถานการณ์เลยครบั”

“งั้นหรอืคะ...”

พอเข้าประตูอาคาร ข้างๆ กนันั้นมสี�านกังานตั้งอยู่ พวกผู้ชายเดนิ

เข้าออกประตูห้องส�านกังานไม่ขาดสาย นายต�ารวจหนุม่แจ้งเรื่องของมโิอะ

กบัชายวยักลางคนที่อยู่ใกล้ๆ ตรงนั้น

“ช่วยพาไปห้องรบัแขกหน่อย” ต�ารวจสายสบืวยักลางคนบอก

นายต�ารวจหนุม่ชะโงกหน้าดูหอ้งฝึกซ้อมไปพลาง ขณะพามโิอะไป

ยงัห้องรบัแขก
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พอมโิอะไปถงึห้องรบัแขก ที่นั่นกม็ตี�ารวจยนือยู่ เขาทกัทายต�ารวจ

คนนั้นนดิหน่อย แล้วหนัมาบอกให้เธอเข้าไปรอในหอ้ง ส่วนเขาเดนิไปทาง

ส�านกังาน

“ขอบใจที่มา”

คนที่ทกัทายมาทนัททีี่เธอก้าวเข้าไปในห้องคอืคาจติะซึ่งเป็นคนโทร.

ไปบอก ทาคายานาง ิชซิโึกะ ผู้จดัการคณะบลัเลต์ กน็ั่งอยู่ข้างๆ พอเงย

หน้าขึ้นมาเหน็มโิอะ กพ็ยกัหน้าให้เงยีบๆ สหีน้าอ่อนล้ากนัทั้งคู่

“นี่มนัเรื่องอะไรกนัคะ”

มโิอะนั่งลงตรงหน้าทั้งคู่ มองหน้าทั้งสองคนสลบักนัไปมา “ฉนัไม่รู้

เรื่องเลยว่าเกดิอะไรขึ้น...”

คาจิตะยื่นมือขวาออกมาด้วยท่าทีอ่อนช้อยราวกับก�าลังแสดงลีลา

บัลเลต์ เพื่อระงับสติอารมณ์ของเธอ เขาเป็นบัลเลต์มาสเตอร์ของคณะ 

และนกัออกแบบท่าเต้น แถมยงัเป็นผู้ก�ากบัการแสดงด้วย

“ใจเยน็ๆ” เขาเกริ่นน�า “เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ไล่ตั้งแต่ต้นเลย”

“ค่ะ ขอความกรณุาด้วยนะคะ”

พดูจบ มโิอะกย็กมอืซ้ายขึ้นทาบอก หลบัตาลงเบาๆ ปรบัลมหายใจ

แล้วลมืตาขึ้นมองคาจติะซึ่งสูดหายใจเข้าเตม็ปอด

“ตอนนั้นน่าจะราวๆ สี่ทุ่มครึ่ง”

เงยหน้ามองนาฬิกาบนผนงัพลางพดู “พอฉนักบัอาจารย์ทาคายานาง ิ

กลบัมาจากข้างนอก กพ็บฮารโุกะจงักบัผูช้ายที่ไหนกไ็ม่รู้ นอนแน่นิ่งอยู่ใน

ส�านกังาน”

“สองคนหรอืคะ”

“ใช่ แถมผู้ชายมเีลอืดไหลอาบหน้าผาก เลยยิ่งตกใจซ�้าสอง”

ทาคายานางิ ชิซึโกะที่นั่งอยู่ข้างๆ นิ่วหน้าอย่างขยะแขยง คงจะ

นกึถงึสขีองเลอืดในตอนนั้นขึ้นมา 

“จากนั้นไม่นาน ฮารโุกะกฟ้ื็น เลยสอบถามเรื่องราวด ูระหว่างที่เรา
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ไม่อยู ่ผูช้ายคนนั้นแอบเข้ามาในส�านกังาน ที่จรงิแล้ว ฮารโุกะจงัไปด้วยกนั 

กบัพวกเรา ไปพบผูจ้ดัที่โรงละครอเิคะบกุโุระ แต่ฮารโุกะกลบัมาก่อนคนเดยีว 

เลยมาจ๊ะเอ๋กบัเจ้าหวัขโมยนั่นพอด ีเธอตกใจ แต่เจ้าหวัขโมยนั่นกค็งตกใจ

เหมอืนกนั เลยพุ่งเข้าใส่เธอ”

มโิอะอยากจะกลนืน�้าลาย แต่ในปากแห้งผากไปหมด

“เธอบอกว่าจ�าเหตกุารณ์หลงัจากนั้นไม่ค่อยได้ แต่ดเูหมอืนจะคว้า

แจกันฟาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ พอรู้ตัวอีกที ผู้ชายคนนั้นก็ลงไปกองกับพื้น

แล้ว พอเหน็ว่าเขาไม่ขยบั เธอกเ็ลยเขย่าตวัดูอย่างกล้าๆ กลวัๆ แล้วคงจะ

รู้ว่าหมอนั่นตายไปแล้ว กเ็ลยชอ็กจนสลบไปน่ะ”

“สลบไป...งั้นหรอืคะ”

มโิอะก้มหน้า จ้องมองปลายนิ้วตวัเองอย่างไม่มเีหตผุล

“ส่วนรายละเอยีดอื่นๆ ต�ารวจคงก�าลงัจะสอบถามอยู่ละมั้ง จะว่า

ไปท่าทางเธอเองกย็งัตกใจอยู่ ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้การ”

กแ็หงล่ะ มโิอะคดิ

“แล้ว...ผู้ชายคนนั้น ช่วยไม่ได้เลยหรอืคะ”

มโิอะถาม

“คงจะฟาดไปโดนที่เหมาะๆ เข้าพอดนี่ะ” คาจติะตอบ

“แต่ว่า” มโิอะเลยีรมิฝีปาก “ถ้างั้น ฮารโุกะกไ็ม่ผดิไม่ใช่หรอืคะ ใคร 

ที่เจอแบบนั้นเข้า ก็คงจะตั้งสติไม่อยู่กันทั้งนั้น แล้วถ้าไม่ขัดขืน ดีไม่ดี 

ตวัเองอาจเป็นฝ่ายถูกฆ่าเสยีเองกไ็ด้”

“เรื่องนั้น พวกเราเองกเ็ข้าใจ”

ทาคายานางิเพิ่งจะเอ่ยปากเป็นครั้งแรก “ก็เลยคิดว่ามันเป็นการ

ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าต�ารวจจะยอมเชื่อหรือ

เปล่าเท่านั้นแหละ”

เธอยกนิ้วชี้ขวาคลงึขมบั เพื่อบรรเทาอาการปวดศรีษะ

“เอ้อ แล้วฮารโุกะอยู่ไหนคะ”
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“ตอนนี้คงจะอยูใ่นส�านกังาน ที่เขาเรยีกอะไรนะ ตรวจสอบที่เกดิเหตุ

ใช่ไหม คงก�าลงัอธบิายสถานการณ์อยู่กบัต�ารวจน่ะแหละ”

คาจติะเหลอืบมองต�ารวจที่ยนือยู่ตรงประตูพลางตอบ

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ถ้อยค�าเป็นทางการนี้ ฟังดูไกลตัวชอบกล  

ไม่นกึไม่ฝันว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องกบัค�าค�านี้

“แล้วตดิต่อคนอื่นๆ หรอืยงัคะ”

“ตดิต่อไปที่บ้านเกดิของฮารโุกะจงัแล้ว พรุง่นี้เขาคงจะมากนัตั้งแต่

เช้า แล้วก็โทร.ไปหาผู้จัดการฝ่ายธุรการ เดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะ นอกนั้นก ็

ใช้ช่องทางอื่นๆ แจ้งให้ตวัหลกัๆ ในคณะทราบแล้ว แต่เตอืนว่าไม่ให้มาที่นี่ 

รงัแต่จะท�าให้วุ่นวายกนัไปเปล่าๆ”

“แล้วคณุอาคโิกะล่ะคะ”

“ตดิต่อไปแล้ว ตกอกตกใจใหญ่เลย รั้นจะมาที่นี่ให้ได้ แต่สดุท้าย

กก็ล่อมว่าถ้าขนืพรม่ีา1ของคณะทาคายานางมิาปรากฏตวัในที่แบบนี้ละก ็

มหีวงัโดนพวกนกัข่าวมะรมุมะตุ้มแย่ กเ็ลยยอมฟัง”

มโิอะพยกัหน้า คงเป็นการตดัสนิใจที่เหมาะสมแล้ว

ขณะที่ก�าลังคุยกันถึงตอนนั้น อิตากิ ผู้จัดการฝ่ายธุรการก็มาถึง

พอดี คงจะรีบร้อนผลุนผลันออกจากบ้าน ศีรษะที่มีเส้นผมบางๆ จึงยัง

กระเซอะกระเซงิ

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้น”

อิตากิขยับแว่นกรอบทองทรงกลมให้เข้าที่ หย่อนก้นลงนั่งข้างๆ  

คาจติะพลางใช้ผ้าเชด็หน้าสขีาวซบัเหงื่อ

คาจติะอธบิายแบบเดยีวกบัที่เล่าให้มโิอะฟังอกีครั้ง ค�าพดูแต่ละค�า 

ยิ่งท�าให้อิตากิหน้านิ่วคิ้วขมวด เกาหัวคล้ายพยายามจะเร่งเร้าความคิด

อะไรสกัอย่าง

1 Prima ballerina : พรีม่า บัลเลริน่า นักเต้นตัวหลักฝ่ายหญิงในละครบัลเลต์ หรือของคณะ

บัลเลต์
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“อ๋อ เข้าใจแล้ว งั้นเรื่องสื่อผมจะหาทางจดัการเอง ถ้าน�าเสนอไป

ในทางป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย เรยีกร้องความเหน็ใจจากสงัคมได้ 

กน่็าจะได้เปรยีบ ต�ารวจเองกค็งจะท�าอะไรที่เป็นการยั่วยสุงัคมได้ยากขึ้น”

“ยงัไงกฝ็ากด้วยนะคะ”

ทาคายานางิ ชิซึโกะมองอิตากิอย่างหวังพึ่งพิง มิโอะก็รู้สึกแบบ

เดยีวกนั

“จะลองพยายามดูครับ เอาเป็นว่าพวกอาจารย์อย่าเผลอพูดอะไร

สุ่มเสี่ยงออกไปล่ะ อ้อ เธอกด็้วยนะ”

พอถูกอติากเิตอืน มโิอะกพ็ยกัหน้า

“งั้นผมไปจดัการเรื่องทนายเตรยีมไว้ก่อนดกีว่า แต่จะว่าไป ฮารโุกะ

จงันี่ เป็นเดก็ดวงซวยจรงิๆ เลยนะเนี่ย”

พูดจบอติากกิล็กุขึ้น ลกุลี้ลกุลนออกจากห้องไป

“เดก็ดวงซวย...หรอื มนักใ็ช่จรงิๆ นะ”

คาจติะมองตามหลงัไป พมึพ�าเบาๆ

เดก็ดวงซวย มโิอะเองกค็รุ่นคดิถงึความหมายของค�านี้เงยีบๆ

ไซโต้ ฮารุโกะ เป็นเพื่อนวัยเด็กของมิโอะ เพราะทั้งสองเป็นคน 

ชซิโึอกะ และบ้านเกดิอยู่ใกล้ๆ กนั

มิโอะเริ่มเรียนบัลเลต์ตั้งแต่ห้าขวบ ครั้งแรกที่ไปเรียนคือโรงเรียน 

สอนบลัเลต์ไซโต้ที่อยูใ่กล้บ้าน เป็นโรงเรยีนที่สองสามภีรรยาซึ่งมศีกัดิ์เป็น 

น้าของฮารโุกะเป็นครูสอน และฮารโุกะเองกม็าเรยีนที่นั่นด้วย

ทั้งสองสนทิสนมกนัอย่างรวดเรว็ แม้จะมนีกัเรยีนคนอื่นๆ ด้วย แต่

ไม่รูท้�าไมจงึได้ถกูดงึดดูเข้าหากนั มโิอะคดิว่าอาจเป็นเพราะพวกเธอคล้าย

กนั จะว่าไปแล้ว ทั้งคู่เป็นคนหงมิๆ ไม่ค่อยโดดเด่น

แต่ถ้าเรื่องบลัเลต์ละก ็มโิอะกบัฮารโุกะนั้นโดดเด่นกว่าใครๆ

เพราะอายเุท่ากนั จงึเข้าโรงเรยีนประถมด้วยกนั มโิอะกบัฮารโุกะ

จะไปโรงเรียนด้วยกันเสมอ พอกลับจากโรงเรียน ทั้งสองก็จะไปโรงเรียน
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บลัเลต์ด้วยกนั

พอเรียนจบชั้นมัธยมต้น ทั้งสองเข้าเรียนมัธยมปลายด้วยกันที่

โตเกียวเพื่อเข้าโรงเรียนบัลเลต์ทาคายานางิ โดยมุ่งมั่นจะเป็นนักบัลเลต์

มอือาชพี

“ถ้าวนัหนึ่งเราได้แสดง ‘สวอน เลค’ ด้วยกนักด็นีะ เราคนใดคนหนึ่ง

แสดงเป็นหงส์ขาว แล้วอกีคนกเ็ป็นหงส์ด�า”

มิโอะเคยเสนอเช่นนี้ ทั้งสองต่างก็แข่งขันกันบนเวที นี่เป็นเพียง

ความฝันในอดีตที่ชวนให้ตัวสั่นสะท้านเมื่อยามนึกถึง แต่ทั้งสองต่างก็

ก้าวหน้าเรื่อยมาจนความฝันนั้นอยู่ใกล้แค่มอืเอื้อม

‘ลางร้าย’ ส�าหรบัฮารโุกะ เริ่มขึ้นเมื่อครึ่งปีก่อน

มโิอะนั่งอยูท่ี่เบาะข้างคนขบัในรถซึ่งฮารโุกะเป็นคนขบั เป็นรถที่เพิ่ง

ซื้อมาหมาดๆ ส�าหรบัฮารโุกะแล้ว การได้นั่งหลงัพวงมาลยัเป็นช่วงเวลาที่

เธอเฝ้ารอมาเนิ่นนานแล้ว

ฝนตกพร�าๆ ถนนเริ่มจะลื่น ทศันวสิยักแ็ย่ลง แต่ฮารโุกะเร่งเครื่อง

แรงไปหน่อย

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้เธอรับมือกับเด็กที่โผล่พรวดออกมาบน

ถนนไม่ทัน แน่นอนว่าเธอไม่ได้ชนเด็กบาดเจ็บ เพราะหักพวงมาลัยหลบ

ทัน แต่ตัวรถที่หมุนติ้วจากการหักพวงมาลัยและเหยียบเบรคกะทันหันก็

พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างถนน 

มิโอะจ�าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้เลย เพราะสมองกระทบ

กระเทอืน รูต้วัอกีทกีอ็ยูบ่นเตยีงโรงพยาบาลแล้ว พอพยาบาลแจ้งให้ทราบ

ว่าเกดิอะไรขึ้น กล็นลานขยบัมอืขยบัเท้า เมื่อเหน็ว่าไม่ได้เป็นอะไรตรงไหน 

จงึได้โล่งอกสดุๆ

แต่ฮารโุกะใช่ว่าจะไม่ได้รบับาดเจบ็ ข้อต่อหวัเข่าขวาเคลื่อน

“กรรมสนองแล้วละ”

ฮารุโกะยิ้มเยาะตัวเองพลางลูบขาที่เข้าเฝือกอยู่ “ดันประมาท 
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ไปหน่อย โดนทั้งอาจารย์ทาคายานาง ิทั้งพวกคณุแม่รมุกนัดแุทบแย่แน่ะ 

นกัเต้นร�านี่ไม่ควรจะนั่งรถยนต์เลยจรงิๆ”

“แต่บาดเจบ็แค่นดิหน่อย กโ็ชคดแีล้วนี่”

“มนักใ็ช่อยู่หรอก แต่ที่ฉนัโล่งใจจรงิๆ น่ะ เรื่องของมโิอะต่างหาก 

ถ้าเกดิท�าให้มโิอะเต้นร�าไม่ได้ด้วยละก ็ฉนักไ็ม่รู้ว่าจะชดใช้ยงัไงด”ี

“ถ้าเรื่องนั้นละก ็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก”

มโิอะยิ้มให้อย่างร่าเรงิ และเป็นฝ่ายออกจากโรงพยาบาลได้ก่อน

ว่ากันว่าการถนอมรักษากล้ามเนื้อที่ใช้เพื่อการเต้นบัลเลต์นั้นเป็น 

เรื่องยาก ถึงขนาดที่ว่าหยุดพักแค่วันเดียวก็มีผลกระทบแล้ว ฮารุโกะ 

จ�าต้องพกัการเต้นไปนาน ที่เธอฟ้ืนฟตูวัเองได้นั้น เพราะความมมุานะที่เหนอื

ธรรมดา พอเธอยนืได้ กม็าช่วยงานส�านกังานไปพลาง เริ่มบทฝึกไปพลาง 

มาห้องฝึกซ้อมก่อนใครๆ และบางครั้งก็อยู่จนดึกดื่น แม้จะผ่านไปหลาย

เดอืนแล้ว แต่กย็งัไปไม่ถงึระดบัก่อนที่จะประสบอบุตัเิหต ุมโิอะเองกพ็ลอย

รบัรู้ถงึความน่ากลวัของช่วงเว้นวรรค

“อยากจะคมัแบค็ไวๆ จงั จะได้เต้นกบัมโิอะซะท”ี

นี่คอืค�าพูดตดิปากของเธอช่วงนี้

“ฮื่อ รบีๆ กลบัมานะ”

และมโิอะจะตอบไปแบบนี้

ถ้าต�ารวจไม่เชื่อว่าเป็นการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมายล่ะ

มโิอะนกึถงึตอนที่ตวัเองคยุกบัฮารโุกะเมื่อช่วงกลางวนัขึ้นมา คยุเรื่อง 

การ์ตูนอนเิมชั่น กบัวงบอง โจวี่2 แล้วกเ็รื่องลอนดอน พอนกึว่าฮารโุกะที่

เพิ่งจะคยุกนัหยกๆ อาจจะต้องตดิคกุ กท็รมานใจเสยีจนนั่งไม่ตดิ ใจหนึ่ง

กค็ดิว่าไม่ใช่เวลาจะมาท�าอะไรแบบนี้ แต่ตวัเองกท็�าอะไรไม่ได้เลยสกันดิ

2 Bon Jovi : วงฮาร์ดร็อคจากนิวเจอร์ซี่ ประเทศอังกฤษ ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในช่วง

ยุค 80 มียอดขายอัลบั้มกว่า 120 ล้านชุดทั่วโลก มีเพลงฮิตอย่าง It’s my life, I be there for 

you ฯลฯ
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ขณะที่รออย่างกระสับกระส่าย ในที่สุดประตูก็เปิดออก ชายวัย

กลางคนที่เห็นยืนอยู่หน้าห้องส�านักงานเมื่อกี้เดินเข้ามา เป็นคนร่างเล็ก 

ไหล่กว้าง แต่ไม่ได้ดูอ้วน ใบหน้าเรยีว นยัน์ตาคมกรบิ

ชายอีกคนโผล่มาด้านหลังของเขา ต�ารวจสายสืบที่ร่วมทางมากับ

เธอเมื่อครู่นั่นเอง ชายคนนี้ยังหนุ่มอยู่ ดูแล้วน่าจะอายุประมาณสามสิบ 

ใบหน้าคมสัน แววตาดูเคร่งเครียดดุดัน มิโอะประทับใจความเด็ดเดี่ยว 

นั้น

ชายวยักลางคนชื่อโอตะเล่าให้ฟังว่า ทั้งคูเ่ป็นคนจากกองสบืสวนคดี

อาญา กรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว3 ดูจากที่โอตะหนัไปบอกกบัพวกคาจติะ

ว่า “เมื่อกี้ขอบคณุนะครบั” แสดงว่าคงจะสอบปากค�ากนัไปหลายรอบแล้ว

นายต�ารวจโอตะถามเรื่องรูปแบบการใช้ชวีติทั่วๆ ไปที่นี่ อาท ิเรื่อง

การเปิดปิดประตูอาคาร ทาคายานาง ิชซิโึกะอธบิายเรื่องการจดัสรรเวลา

ไปว่าช่วงเวลาสิบโมงเช้าถึงราวห้าโมงเย็น จะเป็นเวลาฝึกซ้อมของคณะ

บลัเลต์ และจากหกโมงเยน็ไปจนถงึสองทุ่ม จะเป็นเวลาสอนของโรงเรยีน

บลัเลต์ วนันี้เป็นวนัอาทติย์ โรงเรยีนกเ็ลยไม่เปิด ส่วนแผนกธรุการจะเปิด

ท�าการตั้งแต่เก้าโมงเช้าถงึห้าโมงเยน็

ห้องพักของชิซึโกะอยู่บนชั้นสองของอาคาร โดยหลักๆ แล้ว เธอ

อาศยัอยู่คนเดยีว ที่ว่าโดยหลกัๆ กเ็พราะว่าทาคายานาง ิอาคโิกะ ลูกสาว

ของเธอจะแวะมาพกัด้วยเป็นครั้งคราว ส่วนสาเหตทุี่ไม่มาอาศยัอยูด้่วย ก็

เพื่อไม่ให้เกดิความล�าเอยีงระหว่างผู้บรหิารคณะกบันกัเต้น

ด้วยปัจจยัเหล่านี้ ท�าให้ปกตแิล้ว ชซิโึกะจะเป็นคนเปิดปิดประตเูอง

“วนันี้กฝ็ึกซ้อมจนถงึห้าโมงเยน็ด้วยหรอืเปล่าครบั” โอตะถาม
3 กรมตำารวจนครบาลโตเกียว : องค์กรตำารวจที่รับผิดชอบมหานครโตเกียว มีผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้กำากับใหญ่ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ มีสำานักงานหลักอยู่

ในย่านคาสึมิงาเซกิ กลางกรุงโตเกียว มีหน่วยงานในสังกัดมากมาย รวมถึงกองสืบสวนคดี

อาญาด้วย
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“ได้ยนิว่าขยายเวลาไปอกีหน่อยราวหกโมงถงึจะเลกิค่ะ” ชซิโึกะตอบ

“แล้วหลังจากที่คนในคณะกลับกันไปแล้ว คนที่ปิดประตูก็คือคุณ

ใช่ไหมครบั”

“เปล่าค่ะ ฉันกับคาจิตะมีธุระอื่น ก็เลยออกไปข้างนอกกันราวๆ  

ห้าโมงเยน็ เลยฝากไซโต้ให้ช่วยปิดประตใูห้ เรานดัเจอกบัไซโต้ที่อเิคะบกุโุระ

ตอนสองทุ่ม เพราะงั้นเธอกน็่าจะเป็นคนสดุท้ายที่ออกจากอาคาร”

“แล้วใครเป็นคนถอืกญุแจที่นี่หรอืครบั”

“ฉนักบัอาคโิกะ ลูกสาวเท่านั้นค่ะ”

“ถ้างั้น คณุไซโต้ปิดประตูยงัไงล่ะครบั”

“ฉันฝากกุญแจไว้กับเธอน่ะค่ะ ตอนที่เธอกลับมาจากอิเคะบุกุโระ

ก่อน กท็�าแบบนั้นเหมอืนกนั”

“คณุอาซาโอกะ มโิอะ สนิะครบั”

แล้วโอตะก็หันมาทางมิโอะ ค�าถามของเขาเกี่ยวข้องกับความ

สมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัฮารโุกะ

มิโอะอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของพวกตนตั้งแต่สมัยเด็กๆ 

จนถึงปัจจุบันอย่างรวบรัดที่สุด โอตะแค่เพียงรับฟังพอเป็นพิธี แต่นาย

ต�ารวจหนุ่มที่อยู่ข้างๆ พยกัหน้าหงกึหงกัด้วยสหีน้าจรงิจงั

“เป็นเพื่อนกนัมาร่วมสบิปีแล้วสนิะครบั” 

โอตะส่ายหน้าอย่างทึ่งๆ “ว่าแต่ คุณอาซาโอกะ” เขาหันมาถาม 

มโิอะอกีครั้ง “คณุมองว่าคณุไซโต้เป็นคนแบบไหนครบั อย่างเช่น ใจร้อน 

ตื่นตกใจง่าย หรอือะไรท�านองนี้”

“ฮารุโกะไม่ใช่คนใจร้อนแน่นอนค่ะ” มิโอะฟันธง “เป็นคนใจเย็น

อย่างกบัน�้า สขุมุไม่โกรธใครง่ายๆ”

แต่พอพูดมาถงึตรงนี้ มโิอะฉกุใจว่า พูดแบบนี้อาจจะท�าให้ฮารโุกะ 

เสยีเปรยีบกไ็ด้ กเ็ลยเสรมิไปอกีหน่อยว่า
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“แต่ถ้าจู่ๆ มขีโมยโผล่มา เธอเองกค็งจะสตแิตกได้เหมอืนกนันะคะ”

รมิฝีปากของโอตะผดุรอยยิ้มเจื่อนๆ คงจะข�ากบัการพยายามแก้เก้อ

ของมโิอะ แต่สายตาจรงิจงัของนายต�ารวจหนุ่มยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง

“เข้าใจละ ว่าแต่เคยเหน็ผู้ชายในรูปถ่ายนี้บ้างหรอืเปล่าครบั”

สิ่งที่โอตะยื่นให้ดูเป็นรปูถ่ายโพลารอยด์ มภีาพใบหน้าผู้ชายหลบัตา

อยู่ พอนกึขึ้นมาว่า นี่แหละคอืผู้ตาย กอ็ดที่จะสยองไม่ได้ แต่ชายในภาพ

นั้นดูราวกบันอนหลบัอยู่

เขาไว้หนวดเลยดูแก่ แต่มิโอะคิดว่าอายุจริงน่าจะแค่ยี่สิบปลายๆ 

ใบหน้าดูซดีเขยีว อาจเป็นเพราะแสงแฟลช แต่ไม่รู้สกึว่าป่วยไข้

ไม่เคยเหน็ค่ะ เธอตอบ

“งั้นหรอื อมื กค็งยงังั้นสนิะครบั”

โอตะพูดเป็นนยัๆ แล้วเกบ็รูปถ่ายนั้นใส่กระเป๋าเสื้อสูท มโิอะมอง

กรยิานั้นแล้วเอ่ยถาม

“เอ่อ แล้วจะยงัไงต่อหรอืคะ”

“ยงัไงคอื”

“ฮารโุกะจะเป็นยงัไงบ้างคะ จะถูกจบังั้นหรอืคะ”

โอตะเบอืนหน้าหน ีลงัเลไปชั่วอดึใจ จากนั้นพยกัหน้าช้าๆ

“กท็�าคนตายไปแล้วนี่ครบั ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะไหนกเ็ถอะ ก่อนอื่น 

ต้องขอจบักมุตวัเอาไว้ก่อน”

“เอ่อ ข้อหาฆาตกรรมหรอืคะ”

น�้าเสยีงสั่นเครอื

“ครบั ในเบื้องต้นเป็นแบบนั้น”

“เดี๋ยวก่อนสคิรบั”

ทันใดนั้น คาจิตะสอดขึ้นมา “คิดว่าคงจะได้ฟังจากไซโต้ไปแล้ว 

ผู้ชายคนนั้นจู่โจมเธอก่อนนะครับ มันก็น่าจะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ใช่หรอืครบั”
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“กค็งบอกได้แค่ว่ามคีวามเป็นไปได้มากครบั”

“มคีวามเป็นไปได้มาก...หมายความว่าเธออาจจะโกหกกไ็ด้งั้นหรอื

ครบั”

“เปล่า ผมก็อยากจะเชื่อตามนั้นอยู่หรอกครับ แต่ว่าไม่ว่าจะเรื่อง

อะไรก็ตาม จ�าเป็นต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งเสียก่อน หากมีพยาน 

หลกัฐานชดัแจ้งแล้ว กค็งไม่มปีัญหาอะไร”

พยานหลักฐานชัดแจ้งมันเป็นยังไงกันนะ มิโอะคิดจะถามโอตะ  

แต่เขามวัหลบุมองสมดุบนัทกึในมอื จงึเบนสายตาไปจ้องนายต�ารวจหนุม่

ที่นั่งข้างๆ อกีฝ่ายพยกัหน้าให้น้อยๆ เหมอืนจะกระซบิบอกว่า ไม่ต้องห่วง

หรอก มโิอะจงึรู้สกึโล่งอกขึ้นมาบ้าง

หลังจากนั้นยังมีการตั้งค�าถามกันนิดหน่อย แล้วสิ่งที่เรียกว่าการ

สอบปากค�ากจ็บลง

“อาจจะต้องมเีรื่องสอบถามอกี ถงึตอนนั้น พวกเรากข็อความกรณุา

ด้วยนะครบั วนันี้เอาไว้แค่นี้ก่อน”

พอเห็นพวกโอตะขยับก้นจะลุกขึ้น “เอ่อ” มิโอะส่งเสียงขึ้นมา 

ต�ารวจสายสบืทั้งคู่เหลยีวมาหาเธอ

“อยากจะขอเจอฮารโุกะหน่อยค่ะ” มโิอะเอ่ย

ทั้งสองท�าหน้าเหวอ โอตะเกาหวัพร้อมกบับอกเธอว่า 

“ต้องขออภัยด้วยครับ วันนี้อย่าเพิ่งเลย แล้วเธอก็ถูกพาตัวไปที่ 

โรงพกัแล้วด้วย”

“วนันี้อย่าเพิ่ง งั้นจะได้เจอกนัเมื่อไหร่ล่ะคะ”

พอถูกถาม โอตะกต็บต้นคอตวัเองอย่างกลุ้มใจ

“ยังตอบไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่ มันขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของคดี

หลงัจากนี้”

“...งั้นหรอืคะ”

มโิอะพมึพ�า ส่วนโอตะผลบุหายออกไปที่ทางเดนิ นายต�ารวจหนุ่ม
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ตามหลงัรุ่นพี่ไป แต่เมื่อไปถงึทางเข้ากเ็หลยีวกลบัมา

“ประเดี๋ยว กค็งได้กลบัแล้วมั้งครบั”

เขาโค้งให้ แล้วออกจากห้องไป

พอมโิอะขยบัตวัปรบัท่านั่งบนโซฟา คาจติะ ยาสนึารกิเ็อ่ยขึ้น

“กอ็ย่างที่เขาพูดน่ะแหละ”

พูดพลางจดุบหุรี่ “ไม่มทีางหรอกที่จะไม่ใช่การป้องกนัตวัโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย เดี๋ยวต�ารวจกค็งเข้าใจ ไม่มอีะไรต้องเป็นห่วง”

พยกัหน้าหงกึหงกักบัตวัเอง ราวกบัจะพยายามกล่อมใหต้วัเองเชื่อ

เหล่าเจ้าหน้าที่พสิจูน์หลกัฐานกลบักนัไปแล้ว พวกมโิอะจงึตดัสนิใจ 

จะกลบัด้วย คาจติะพกัอยู่ใกล้ๆ นี่เอง เดนิกลบับ้านได้ แต่มโิอะต้องขึ้น

รถไฟกลบั คาจติะเลยไปเจรจาฝากให้ต�ารวจช่วยไปส่ง

ขณะที่ออกไปยนืรอที่ประตูทางเข้าอาคาร นายต�ารวจหนุม่คนเมื่อกี้ 

เดนิเข้ามาหา ดเูหมอืนเขาจะรบัหน้าที่ช่วยไปส่งให้ ถ้าให้กลบักนัสองต่อสอง 

กบัต�ารวจ กค็งจะรู้สกึอดึอดัน่าเบื่อแย่ แต่พอรู้ว่าเขาเป็นคนไปส่ง กเ็ลย 

โล่งใจขึ้นมาบ้าง

พอเดนิตามหลงัไป เขาพาไปที่รถยนต์ทรงเหลี่ยมสนี�้าเงนิเข้มซึ่งจอด

อยู่ข้างถนน เปิดประตูที่นั่งข้างคนขบัให้พลางบอกว่า “เชญิครบั”

“คนันี้หรอืคะ”

“ครบั ท�าไมหรอืครบั”

“เปล่าค่ะ...”

มิโอะขึ้นไปนั่งบนรถเงียบๆ เห็นบอกว่าต�ารวจจะไปส่ง ตอนแรก

นกึว่าจะได้นั่งรถต�ารวจเสยีอกี พอขึ้นไปนั่งที่นั่งข้างคนขบักเ็หลยีวมองไป

รอบๆ แต่ดูเหมอืนว่ารถคนันี้จะไม่มอีะไรพเิศษ

นายต�ารวจขึ้นมานั่งตรงที่นั่งคนขบัแล้วตดิเครื่องยนต์

มโิอะไม่เคยขบัรถ กเ็ลยไม่รู้จกัถนนหนทาง จงึบอกว่าอยากจะให้

ช่วยไปส่งที่สถานรีถไฟที่ใกล้ที่สดุ และสถานฟีุจมิไิดกอ็ยู่ใกล้บ้านที่สดุ

�������� art5.indd   18 3/23/21   1:31 PM



- 19 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“บลัเลต์สนกุไหมครบั”

นายต�ารวจเอ่ยถามขณะที่รอสญัญานไฟแดง 

“ค่ะ สนกุค่ะ” มโิอะตอบ “กเ็หมอืนชวีติของฉนันี่คะ”

“น่าอจิฉาจงั”

นายต�ารวจพูดพลางออกรถอีกครั้ง “หมายถึงที่คุณกล้าฟันธง 

แบบนั้นน่ะครบั แค่นี้ผมกค็ดิว่าเป็นสิ่งล�้าค่าอย่างหนึ่งแล้ว”

มโิอะมองเสี้ยวหน้าของเขา จากนั้นเบนสายตากลบัมามองกระจก

หน้าตามเดมิ เบื้องหน้าเป็นถนนทั้งมดืและแคบทอดยาว เขาขบัรถได้อย่าง

ช�านาญ นั่งสบายไม่เลวเลย

“มข้ีอกฎหมายพเิศษเกี่ยวกบัการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย

อยู่นะครบั”

จู่ๆ นายต�ารวจกโ็พล่งขึ้น “เอ๋” มโิอะหนัไปมองเหมอืนจะถามย�้า

“กฎหมายอันเกี่ยวกับการป้องกันตัวในกรณีป้องกันการโจรกรรม 

เรยีกสั้นๆ ว่ากฎหมายป้องกนัการโจรกรรมน่ะครบั กฎหมายมาตรานี้แหละ

ที่เรยีกว่ากฎหมายพเิศษในการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย”

“ค่ะ” มโิอะตอบ

“ถ้าจะอธบิายให้เข้าใจง่ายๆ คอื ผู้ที่ฆ่าหรอืท�าร้ายบคุคลซึ่งบกุรกุ

โจรกรรม เพราะว่ากลวั ตกใจ หรอืขาดสตกิด็ ีไม่มคีวามผดิตามกฎหมาย”

“ในกรณขีองฮารโุกะ กเ็ข้าข่ายนั้นใช่ไหมคะ”

มโิอะเผลอเน้นเสยีงโดยไม่รู้ตวั

นายต�ารวจเว้นจงัหวะนดิหนึ่ง แล้วตอบว่า “กเ็ข้าข่ายอยู่ครบั”

“แต่กต็้องพสิูจน์ให้ได้ว่าเธอพูดความจรงิเสยีก่อน”

“ฮารโุกะไม่โกหกหรอกค่ะ”

“กค็งงั้นแหละครบั แต่ตอนนี้ยงัไม่มอีะไรยนืยนัข้อนี้ได้เลย และถ้า

หากยืนยันไม่ได้ ค�าให้การนี้ก็จะหมดความหมาย นั่นคือท่าทีของต�ารวจ

ในขณะนี้”
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“โธ่...”

“ดงันั้น ตอนนี้เราต้องพสิจูน์ให้ได้ว่า ท�าไมผูช้ายที่เสยีชวีติถงึเข้าไป

อยูใ่นส�านกังานของคณะบลัเลต์ ถ้าพสิจูน์ได้ว่าเขาแอบเข้าไปเพื่อโจรกรรม 

ต�ารวจจะตั้งข้อหาไม่ได้ และเพื่อนของคณุคงจะได้รบัการปล่อยตวั เพยีง

แต่เรายงัไม่รู้เลยว่า เขาแค่เข้าไปเพื่อจะลกัขโมยจรงิๆ หรอืเปล่า”

“เรื่องนั้น ไม่รู้ไม่ได้หรอืคะ”

“มันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์น่ะสิครับ และหากพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน

ว่า ผู้ชายคนนั้นบกุรกุและจู่โจมเธอละก.็..”

“กจ็ะกลายเป็นการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมายสนิะคะ”

“นั่นแหละครบั ถ้าเป็นไปตามปกต ิกจ็ะเป็นแบบนั้น”

“ถ้าเป็นไปตามปกตคิอื”

มโิอะถาม แต่นายต�ารวจมองไปข้างหน้า ไม่ตอบ

พอใกล้ถึงสถานีฟุจิมิได เธอก็เริ่มคุ้นเส้นทาง บอกให้เลี้ยวขวา 

ตรงนี้ เลี้ยวซ้ายตรงโน้น นายต�ารวจหนุ่มตอบสั้นๆ ว่า “ครับ” แล้วหัก 

พวงมาลยัตาม

เขาจอดรถข้างแมนชั่น ตอนแรกจะลงรถไปส่งถึงที่ห้อง แต่มิโอะ

ปฏิเสธ นายต�ารวจคงจะตีความว่า เธอกลัวว่าใครจะเห็นเข้าแล้วเอาไป

ลอืกนัเสยีๆ หายๆ จงึไม่ได้คะยั้นคะยออกี แต่ในความเป็นจรงิ เธอไม่ได้

กงัวลกบัสายตาเพื่อนบ้าน เพยีงแต่ไม่ชนิกบัการมคีนมาส่ง

“ขอบคณุนะครบั”

พอมิโอะลงจากรถ เขาทักทายส่งท้าย เธอตอบขอบคุณแล้วมอง

เขา “เอ้อ” เธอเอ่ย

“คณุต�ารวจชื่ออะไรหรอืคะ”

อ๋อ ตอนนั้นเองเขายิ้มอย่างนุ่มนวลเป็นครั้งแรก เผยให้เห็นฟัน 

สขีาวร�าไรระหว่างรมิฝีปาก

�������� art5.indd   20 3/23/21   1:31 PM



- 21 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“คางะครบั คางะในค�าว่าคางะเฮยีคบุงัโคขคุรบั4”

“คณุคางะ”

มโิอะโค้งค�านบัอกีครั้งพลางเขยีนชื่อนายต�ารวจในหวั

2

กว่าคางะจะกลบัถงึอะพาร์ตเมนต์ที่โอกคิโุบะกป็าเข้าไปตสีองกว่าๆ 

หลงัจากส่งอาซาโอกะ มโิอะแล้ว ตวัเองกต็รงดิ่งกลบับ้านเลย

อะพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเป็นอาคารสองชั้นแบบผนงัส�าเรจ็รูป ทั้งชั้นบน 

ชั้นล่างมห้ีองชั้นละสี่ห้อง พอขึ้นบนัไดที่อยูน่อกอาคารไป ห้องของเขาอยู ่

ห้องแรกสดุ วนันี้ตอนแรกที่กลบัมาที่นี่ เพิ่งจะได้หายใจหายคอ กม็โีทรศพัท์

เข้ามา

พอเปิดประตู เปิดสวิตช์ไฟ อะพาร์ตเมนต์ขนาดหนึ่งห้องนอนก็

ปรากฏอยู่ตรงหน้า แม้เครื่องเรอืนหรอืเฟอร์นเิจอร์จะน้อยชิ้น แต่ในห้องก็

จดัไว้อย่างเป็นระเบยีบ ชวนให้รู้สกึเยน็ชาแทน

เขาหยิบหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายและพัสดุไปรษณีย์ที่สอดทิ้งไว้ตรง

ทางเข้า หนบีมนัไว้ที่รกัแร้ เดนิไปห้องน�้า ปิดไฟเตาท�าน�้าอุ่น อ่างอาบน�้า

นั้นจะขดัสองวนัครั้ง และวนันี้เป็นวนัที่ยงัไม่ขดั 

คางะคลายเนคไทออก นั่งขดัสมาธบินเสื่อ วางหนงัสอืพมิพ์กรอบ

บ่ายลง หยิบพัสดุไปรษณีย์ขึ้นมาดูผ่านๆ มีจดหมายทางตรงของบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ฉบับหนึ่ง อีกฉบับเป็นบัตรเชิญไปงานสังสรรค์ของชมรม

4 คางะเฮียคุบังโคขุ （加賀百番国） : เป็นสำานวนแสดงความอุดมสมบูรณ์ของแคว้นคางะซึ่ง

ปกครองโดยมาเอดะ โทริอิเอะ แม่ทัพคนหนึ่งของโอดะ โนบุนากะในยุคสงครามกลางเมือง

ญี่ปุ่น เนื่องจากผลิตข้าวได้กว่าล้านโคขุ (1 โคขุ = 180.4 ลิตร)
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เคนโด้ของมหาวทิยาลยั แล้วกม็ไีปรษณยี์อากาศอกีฉบบั

เขาโยนจดหมายทางตรงทิ้งถงัขยะทนัท ีพอดูจ่าหน้าซองไปรษณยี์

อากาศ คางะร้องฮอือยู่ในใจ เพราะคุ้นตากบัลายมอืตวัเหลี่ยมที่ดูนุ่มนวล 

พอดูชื่อผู้ส่งที่จ่าไว้ด้วยตัวอักษรอังกฤษ ก็เป็นไปตามที่คิดไว้ คนรักสมัย

เรยีนมหาวทิยาลยันั่นเอง

ในซองมกีระดาษเขยีนจดหมายสฟี้าอยู่สองแผ่น เริ่มต้นด้วยค�าว่า  

ถึง จากนั้นเขียนเล่าเรื่องที่ตัวเองไปอยู่ออสเตรเลียด้วยหน้าที่การงาน  

นอกนั้นไม่ได้เขยีนอะไรอื่นไว้เลย เธอจะส่งจดหมายมาหาปีละครั้งสองครั้ง  

เป็นเช่นนี้เสมอ และจะต้องลงท้ายด้วยประโยคที่ว่า

“ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น กรณุารกัษาสขุภาพด้วยนะคะ” จากนั้นเว้นไว้

หนึ่งบรรทดัก่อนจะลงชื่อเธอ ตามด้วยตวัอกัษรที่งามสง่าและเป็นทางการ

ว่า ถงึคณุคางะ เคยีวอจิโิร่

คางะน�าบัตรเชิญงานสังสรรค์กับไปรษณีย์อากาศใส่ไว้ด้วยกันใน

ลิ้นชกั ส�าหรบัเขาแล้ว ไม่ว่าฉบบัไหนกค็อืจดหมายที่ส่งมาจากอดตีทั้งนั้น

น�าจดหมายใส่ลิ้นชกัแล้วเปิดลิ้นชกัชั้นถดัลงมา หยบิสมดุเลคเชอร์

ของมหาวิทยาลัยเล่มหนึ่งออกมา เปิดหน้าใหม่ แล้วจดข้อความด้วย

ปากกาลูกลื่นดงันี้

‘วนัอาทติย์ที่ 10 เมษายน เกดิเหตฆุาตกรรมในส�านกังานคณะบลัเลต์ 

ทาคายานางิ ฮิงาชิโออิซึมิ แขวงเร็นมะ ขับรถส่วนตัวไปถึงที่เกิดเหตุ 

เวลา 23.25 น. ผูเ้สยีหายไม่ทราบชื่อ ผูต้้องสงสยัคอื สมาชกิและเจ้าหน้าที่

ธรุการของคณะบลัเลต์ ไซโต้ ฮารโุกะ (22 ปี)’

คางะนกึถงึดวงตาใสซื่อของฮารโุกะ ขณะที่หวนคดิถงึคดใีนวนันี้

ในทมีที่คางะสงักดัอยู ่โอตะถอืว่าเป็นต�ารวจสายสบืรุ่นเก๋าคนหนึ่ง 

ตอนที่คางะไปถงึ นายต�ารวจรุ่นพี่คนนี้ไปถงึก่อนแล้ว

ตอนที่รบัการตดิต่อไป แม้จะเป็นคดฆีาตกรรม แต่กย็งัเบาใจ เพราะ
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รูส้กึว่ารูต้วัคนร้ายแล้ว ถ้าพสิจูน์ได้แน่ชดัว่าเป็นการป้องกนัตวัโดยชอบด้วย

กฎหมาย กเ็ป็นคดทีี่จดัการได้ในทนัท ีแม้ทางกองสบืสวนคดอีาชญากรรม

จะส่งโอตะกับคางะมาช่วยงาน แต่ก็คงไม่น่าจะมอบหมายให้รับผิดชอบ

คดโีดยตรง

“ถ้ามนัง่ายยงังั้นได้กด็สี”ิ

โอตะจัดทรงผมที่ไม่ค่อยได้ผ่านหวี พลางบ่นพึมพ�า ความระแวด

ระวงัอยู่เสมอ ดูจะเป็นเอกลกัษณ์ของรุ่นพี่คนนี้ไปแล้ว

พอผ่านประตูทางเข้าของส�านักงานซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ เดินไปตาม

ทางเดนิ จะเจอทางเข้าอยู่ด้านขวามอื ตรงกลางห้องขนาดสบิเสื่อ มโีต๊ะ

เหลก็กล้าหกตวัวางเรยีงเป็นสองแถวหนัหน้าเข้าหากนั ด้านตรงกนัข้ามกบั

ทางเข้าเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมเินยีม 

ชายคนนั้นนอนอยู่กึ่งกลางระหว่างประตูและหน้าต่าง นอนหงาย

หนัศรีษะไปทางประตู อ้าขากว้าง

คืนนี้มีผู ้ช่วยศาสตราจารย์อันโด จากห้องวิจัยนิติเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยโทโตะมาร่วมเป็นพยานด้วย จึงเป็นการตรวจสอบโดยฟัง

ความเหน็ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปด้วย

ชายคนนั้นร่างสันทัด สูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ศีรษะ

ด้านข้างมรีอยยบุ แจกนัที่ฮารโุกะใช้ฟาดนั้นท�าจากสมัรดิ เส้นผ่าศนูย์กลาง

ที่คอยาวประมาณสองเซนติเมตร ส่วนที่ก้นยาวประมาณแปดเซนติเมตร 

พอลองเทยีบกบัปากแผลดูแล้ว ส่วนก้นแจกนัเข้ากบัรอยแผลได้พอด ีเรื่อง

ที่ว่าใช้แจกนัเป็นอาวธุจงึไม่น่าจะผดิพลาด

“จ�านวนครั้งที่ต ีหนึ่งครั้ง”

พวกเจ้าหน้าที่สบืสวนซึ่งก�าลงัจดบนัทกึอยู ่พยกัหน้าหงกึหงกัให้กบั

ค�าพดูของผูช่้วยศาสตราจารย์ เพราะถ้าตตีั้งแต่สองครั้งขึ้นไป กม็โีอกาสที่

จะกลายเป็นการป้องกนัตวัเกนิกว่าเหตุ

ชายคนนั้นสวมเสื้อแจ๊คเก็ตเอวรูดสีเทาเข้ม กางเกงขายาวสีด�า 

�������� art5.indd   23 3/23/21   1:31 PM



- 24 -

บทที่ 1 

รองเท้าหนงัสนี�้าตาล ส้นรองเท้าเสรมิยางยดืหยุน่ เมื่อค้นดสูมบตัติดิตวั ก็

พบว่าในกระเป๋าซ้ายของกางเกงสแลค็มผี้าเชด็หน้าลายสก๊อต ในกระเป๋า

ขวามเีศษสตางค์ แต่ไม่พบสิ่งที่จะยนืยนัตวัตนได้

ต่อไปเป็นเส้นทางที่ชายคนนั้นบกุรกุเข้ามา หน้าต่างส�านกังานบานหนึ่ง 

เปิดค้างอยู่ ที่รางระบายน�้าตรงกรอบหน้าต่าง มีดินติดอยู่ ณ ขณะนี้ 

ยงัไม่ทราบแน่ชดัว่า เขาเปิดหน้าต่างได้อย่างไร

นอกจากนี้ ใต้หน้าต่างก็เป็นดินนิ่มๆ และพบรอยเท้าหลายรอย

ตรงบริเวณนั้น ซึ่งรอยเท้าตรงกับส้นรองเท้าสีน�้าตาลที่ชายคนนั้นสวมอยู่ 

จึงสันนิษฐานได้ว่าชายคนนั้นน่าจะอ้อมจากประตูทางเข้าเดินเลียบข้าง

อาคาร ไปจนถงึด้านข้างของส�านกังาน

ไม่ทราบแน่ชัดถึงพฤติกรรมหลังจากเข้าไปในห้องแล้ว ลิ้นชักโต๊ะ

หรอืตู้เอกสาร ไม่มรี่องรอยการถูกรื้อค้น

หลังจากเหล่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าใจสถานการณ์แล้ว จึงเรียกตัว 

ไซโต้ ฮารโุกะที่ให้รออยูอ่กีห้องมา เพื่อจะถามเหตกุารณ์ตอนที่ฆ่าชายคนนี้

อกีครั้ง

พอเหน็ฮารโุกะที่ถูกพาเข้ามาในห้อง คางะกค็ดิว่าช่างเป็นผู้หญงิที่

สวยจริงๆ เจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคนที่อยู่ในที่นั้นคงจะเห็นเหมือนกันอย่าง

แน่นอน ผวิพรรณผดุผ่องราวกบักระเบื้องเคลอืบ คิ้วโดดเด่นรบักบัดวงตา

เรียวยาว ยามกะพริบตา แพขนตาหนาสั่นระริก คงเพราะหวั่นไหวหรือ

ตึงเครียด สีหน้าจึงได้ซีดขาวราวกับป่วยไข้ ริมฝีปากที่เม้มเป็นเส้นตรงก็

ซดีจางตดักบัเส้นผมสดี�ายาวเลยบ่า คางะอดนกึถงึภาพวาดพู่กนัจนีไม่ได้

“กรณุาเล่าให้ฟังอกีครั้งด้วยนะครบั” เจ้าหน้าที่สบืสวนประจ�าสถานี

ต�ารวจที่พาเธอมาเอ่ยขึ้น

ฮารโุกะยกผ้าเชด็หน้าที่ถอือยูใ่นมอืขึ้นแตะรมิฝีปาก หลบัตาลง สดู

หายใจเข้าช้าๆ

“คนืนั้นฉนักบัอาจารย์ชซิโึกะ และอาจารย์คาจติะไปที่ร้านกาแฟที่
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อิเคะบุกุโระด้วยกัน เพื่อพบกับผู้จัดของโรงละครจูโอ แล้วตอนก่อนสี่ทุ่ม 

ฉนักโ็ดนสั่งให้กลบัมาก่อนคนเดยีว”

“เพราะอะไรล่ะ” โอตะถาม

“พอดีมีเอกสารที่จะต้องรวบรวมให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ ก็เลยให้ฉัน

ขอตวักลบัมาก่อนเพื่อเตรยีมให้เสรจ็”

“แล้วเอกสารที่ว่ามนัอะไรหรอื”

“สมาชกิในคณะเรามบีางคนที่เป็นเดก็ม.ปลาย ในกรณทีี่จะพาเดก็ๆ 

พวกนี้ไปแสดงต่างจงัหวดั เดก็จะต้องหยดุเรยีน แต่ถ้าทางเราท�าเอกสารขอ

ให้เป็นการทศันศกึษานอกสถานที่ ทางโรงเรยีนจะไม่ถอืว่าเดก็ขาดเรยีนค่ะ 

กเ็ลยจ�าเป็นต้องเตรยีมเอกสารนี้ให้เสรจ็ทนัภายในวนัพรุ่งนี้”

น�้าเสยีงนุม่นวลรื่นห ูฟังดเูป็นผูใ้หญ่ ให้เหตผุลกระจ่างชดั ไม่ได้พดู

ตะกกุตะกกั คางะอดคดิไม่ได้ว่าควบคมุสตไิด้ดจีรงิๆ

“อ้อ แล้วยงัไงต่อ” รองสารวตัรโคบายาช ิที่เป็นหวัหน้าชดุสบืสวน

เร่งเร้าให้พูดต่อ โคยาบาชเิป็นสภุาพบรุษุผมขาวมาดดี

“จากนั้นฉนัขึ้นรถไฟกลบัมาทนัท ี ตอนที่มาถงึน่าจะราวสี่ทุม่สบิห้า 

หรือยี่สิบ ไขกุญแจประตูเข้ามาข้างใน กุญแจนั้นอาจารย์ทาคายานางิ 

ฝากให้มาน่ะค่ะ”

ทนัททีี่เปิดไฟในส�านกังาน กร็ู้สกึได้ว่ามบีางอย่างผดิปกต ิฮารโุกะ

เล่า ลกัษณะการวางของโต๊ะเก้าอี้ผดิแปลกไปจากที่เคย

เธอเดนิต่อไปอย่างกล้าๆ กลวัๆ

ตอนที่ไปถงึรมิหน้าต่าง จู่ๆ ชายคนนี้โผล่ออกมาจากด้านหลงัโต๊ะ 

เธอตกใจจนร้องไม่ออก ชายคนนั้นคว้ากรรไกรที่อยูบ่นโต๊ะ หนัปลายแหลม

มาหาฮารโุกะพลางกระโจนเข้าใส่ 

“ฉนัหลบไปได้อย่างหวดุหวดิ พอคว้าแจกนัที่อยูข้่างๆ ได้ กฟ็าดไป

อย่างลมืตวัค่ะ”

“รู้สกึไหมว่าโดนหรอืเปล่า” โคบายาชถิาม
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เธอส่ายหน้าช้าๆ

“จ�าไม่ได้หรอกค่ะ พอลมืตาดอูกีท ีผูช้ายคนนั้นกล้็มลงไปนอนแล้ว 

ฉันกังวล ก็เลยชะโงกดู เห็นว่าหัวแตก...หลังจากนั้นก็จ�าอะไรไม่ได้เลย 

คงจะเป็นลมไปทั้งอย่างนั้นเลยค่ะ”

เธอบดิผ้าเชด็หน้าในมอืแน่น หลบุตาลงอกีครั้ง

“แล้วกรรไกรที่ผูช้ายคนนั้นคว้าขึ้นมา มนัอยูต่รงไหนล่ะ” โอตะถาม

“วางอยู่บนโต๊ะที่เขาแอบซ่อนอยู่นั่นแหละค่ะ”

“แล้วแจกนัที่เธอคว้าขึ้นมาล่ะ”

“บนนี้ค่ะ”

เธอชี้ไปที่บนตู้เอกสาร

หลังจากนั้น เหล่าเจ้าหน้าที่สืบสวนทดลองท�าตามค�าให้การ 

ของเธอ และไม่พบจดุที่ผดิปกตใิดๆ ต�าแหน่งที่แจกนัวางอยู่ กเ็หมาะที่จะ

คว้าได้เวลาฉกุละหกุ

“เป็นแค่การโจรกรรมธรรมดาๆ หรอืเปล่าครบั”

พอเธอออกจากห้องไปแล้ว ต�ารวจสายสืบที่อายุแก่กว่าคางะ 

นดิหน่อยเอ่ยถาม

“อื้อ ไม่น่าจะใช่นะ”

โอตะคดัค้าน “ไม่น่าจะเป็นการแอบเข้ามาในส�านกังานคณะบลัเลต์

เพราะหวงัเงนิทอง อกีอย่าง ชดุของเจ้าหมอนั่น ถงึจะแต่งตวัลวกๆ แต่ก็

ไม่ใช่ของราคาถูก ไม่น่าจะขดัสนถงึขนาดหวงัเงนิแค่นดิหน่อย”

“ถ้างั้น แอบเข้ามาเพื่ออะไรกนันะ” หวัหน้าชดุสบืสวนเอ่ยถาม

“นั่นน่ะส”ิ โอตะเอยีงคออย่างสนเท่ห์ “ท�าไมกนันะ”

“เอาเป็นว่าคงต้องพสิจูน์ให้ได้ก่อนว่าเจ้าหมอนั่นเป็นใคร พรุง่นี้เช้า

กเ็ริ่มสอบถามคนรอบข้างอย่างจรงิจงัแล้วกนั”

โคบายาชสิรปุให้
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หลังจากนั้น คางะกับโอตะไปสอบปากค�าผู้เกี่ยวข้องที่อยู่อีกห้อง 

สิ่งที่น่าสนใจส�าหรับคางะคือผู้หญิงที่ชื่ออาซาโอกะ มิโอะ เธอเป็นเพื่อน

สนทิกบัไซโต้ ฮารโุกะ แม้จะไม่ใช่คนสวยอย่างฮารโุกะ แต่หน้าตากน็่ารกั

ด ีถงึจะอายรุุ่นราวคราวเดยีวกนั แต่ยงัดูเดก็ราวกบัอายอุ่อนกว่าฮารโุกะ

สองสามปี คงจะกลวัถูกซกัถามเรื่องความผดิของเพื่อนสนทิ จงึส่งสายตา

วงิวอนมาให้พวกคางะ

เมื่อราวสามเดอืนก่อน คางะไปดบูลัเลต์กบัผูห้ญงิที่หวัหนา้แนะน�า

ให้ไปดูตวั เป็นบลัเลต์เรื่อง ‘สวอน เลค’5 ของคณะบลัเลต์ทาคายานาง ิองก์

ที่หนึ่งได้ความแปลกตาและสีสันอันงดงามช่วย คางะก็เลยดูอย่างสนอก

สนใจ แต่พอเข้าองก์ที่สอง มแีต่โทนสอีอกน�้าเงนิ แถมบรรเลงแต่ท�านอง 

เพลงเศร้าๆ คลอไปตลอด ก็เลยเผลอหลับไป ในช่วงพักระหว่างองก์  

สาวคูด่ตูวักอ็อกอาการอารมณ์เสยี เดาว่าตวัเองคงจะสปัหงกไปแบบทเุรศ 

ทุรังน่าดู ก็เลยได้แต่แอบยิ้มแห้งๆ อยู่ในใจ คิดว่าถ้าโดนอีกฝ่ายปฏิเสธ 

เสยีตอนนี้กส็มควรแล้ว เพราะเขากไ็ม่ได้อยากจะสานสมัพนัธ์ตั้งแต่แรก

พอเข้าองก์ที่สาม นกึว่าจะง่วงนอนอกี แต่บรรยากาศบนเวทกีลบั

เปลี่ยนไปอกีครั้ง ก่อนหน้านี้มแีต่หงส์ขาวที่แต่งตวัในชดุขาวพากนัเต้นร�า 

แต่ตอนนี้มีนักเต้นสาวสวมชุดด�าปรากฏตัวขึ้น ถ้าดูจากเรื่องราว น่าจะ

เป็นตวัร้ายที่มาแย่งชงิหวัใจของเจ้าชายซึ่งเป็นคนรกัของหงส์ขาว หงส์ด�า

ที่เป็นตวัร้าย เต้นร�ากบัเจ้าชายไปทั่วเวท ีจนดเูหมอืนเวทจีะแคบไปถนดัตา  

ระหว่างนั้น จะมตีอนที่หมนุตวัต่อเนื่องกนันบัสบิรอบ ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น 

5 Swan Lake : ละครบัลเลต์ที่แต่งโดยไชคอฟสกี้ มี 2 องก์ 4 ฉาก เนื้อเรื่องนำามาจากนิทาน

พื้นบ้านรัสเซียน-เยอรมัน กล่าวถึงเจ้าหญิงโอเด็ตต์ที่ถูกพ่อมดฟอน ร็อธบาร์ตสาปให้กลาย

เป็นหงส์ขาวในตอนกลางวัน และเป็นสาวงามในตอนกลางคืน เธอได้ตกหลุมรักเจ้าชาย 

ซิกฟริดที่มาล่าหงส์ เจ้าชายก็ตั้งใจจะสารภาพรักกับเธอ ซึ่งจะทำาให้เธอหลุดพ้นจากคำาสาป 

แต่ถูกพ่อมดหลอกให้สารภาพผิดคนกับเจ้าหญิงโอดิล หงส์ดำา บุตรสาวของพ่อมด ทำาให้ 

เจ้าหญิงโอเด็ตต์ต้องกลายเป็นหงส์ตลอดไป เจ้าชายต่อสู้กับฟอน ร็อธบาร์ต สุดท้ายท้ังเจ้าชาย

และเจ้าหญิงโอเด็ตสิ้นชีวิต และวิญญาณของพวกเขาก็ไปสู่สรวงสวรรค์ 
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จดุขายจดุหนึ่ง เรยีกเสยีงปรบมอืจากผู้ชมดงักกึก้อง คางะเองกป็ระทบัใจ

ว่าฝีมอืฉกาจฉกรรจ์ พลอยตบมอืตาม มองตาไม่กะพรบิ

ได้ยนิมาว่าพรม่ีาของคณะบลัเลต์ทาคายานางคิอืทาคายานาง ิอาคโิกะ  

ผู้แสดงเป็นหงส์ขาว แต่คางะกลับติดใจกับนักเต้นที่เป็นหงส์ด�า ซึ่งมี 

บางสิ่งที่ท�าให้จติใจของเขาหวั่นไหว

เธอคอือาซาโอกะ มโิอะ

อยากจะเป็นก�าลงัใจให้กบัเธอ 

“ตั้งแต่พรุ่งนี้สนิะ”

คางะร�าพงึพลางคลายเนคไท

3

คืนนั้นมิโอะหลับไม่ลง พอดูหน้าตัวเองในกระจกในตอนเช้า ผิวก็

แห้งกร้าน ตาแดงก�่า รมิฝีปากซดีเซยีว ดูแก่ขึ้นร่วมสบิปี

แต่ฮารุโกะคงจะผ่านค�่าคืนที่ย�่าแย่ยิ่งกว่ามิโอะเสียจนเทียบไม่ติด 

ถูกต�ารวจควบคุมตัว ไม่รู้จะไปหลับนอนที่ไหน แค่ได้ยินค�าว่าห้องขัง ก็

นกึถงึสถานที่มดืมดิ เยน็ยะเยอืก เหมน็อบัไปด้วยฝุ่นแล้ว

มโิอะกบัฮารโุกะเช่าห้องขนาด 2LDK6 อยู่ด้วยกนั พอออกจากห้อง

ของตวัเอง เธอชะโงกไปดูห้องของฮารโุกะ เตยีงที่จดัไว้เรยีบร้อยยงัอยู่ใน

สภาพเดมิเหมอืนเมื่อวาน

ฉนัรบัมอืไม่ไหวหรอก มโิอะหนัไปพมึพ�ากบัเตยีงของฮารโุกะ

แน่นอนว่าไม่หิวเลยสักนิด จึงดื่มน�้าส้มไปแค่แก้วเดียวแล้วก็เริ่ม

6 2 LDK : รูปแบบห้องเช่าของญี่ปุ่น ห้องขนาด 2 LDK จะมี 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องนำ้าและ 1 

ห้องครัว และห้องนอนแบบตะวันตก 2 ห้องด้วยกัน
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แต่งตวั อ่านหนงัสอืพมิพ์กรอบเช้าแล้ว แต่คดเีมื่อวานยงัไม่เป็นข่าว พอ

เปิดโทรทศัน์ดู กม็ขี่าวการเมอืงยดืยาว หลงัจากนั้นกม็ขี่าวเกี่ยวกบัคดแีค่

สั้นๆ ว่า “หลงัจากนี้ สถานตี�ารวจชาคจุอิจิะด�าเนนิการตรวจสอบข้อมูล

ส่วนตวัโดยละเอยีดของชายผู้ตายต่อไป”

มโิอะปิดโทรทศัน์ ส่ายหน้า ไม่เป็นไรหรอก ฮารโุกะไม่มทีางจะถูก

สั่งฟ้องอยูแ่ล้ว กต็�ารวจสายสบืที่ชื่อคางะยงับอกเลยว่าถ้าเป็นไปตามปกติ

แล้ว กไ็ม่เป็นไร

ถ้าเป็นไปตามปกตแิต่ค�าพูดนี้ยงัค้างคาใจมโิอะอยู่

แต่งตัวเสร็จ ขณะที่ก�าลังจะออกจากห้อง เสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้น 

พอส่องตาแมวประตู กเ็หน็โอตะกบัคางะยนืคู่กนัอยู่ มโิอะเปิดประตูให้

ต�ารวจสายสืบทั้งสองนายบอกว่าอยากจะขอดูห้องของฮารุโกะ

หน่อย จะปฏเิสธกไ็ม่ได้ มโิอะกเ็ลยให้ทั้งสองคนเข้ามาในห้อง พอถามดู

ว่าตวัเองควรจะท�าอย่างไร

“ช่วยอยู่ที่นี่ด้วยจะได้ไหมครับ พอดีมีเรื่องที่อยากจะถามด้วย”  

โอตะบอก

พอเข้าไปในห้องของฮารโุกะ ต�ารวจทั้งสองนายตรวจดลูิ้นชกัตู ้และ

ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งอย่างละเอียดยิบ ดูเหมือนพวกเขาจะใส่ใจกับพวก 

รูปถ่ายตอนเผลอเป็นพเิศษ

“คณุต�ารวจสงสยัว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะรู้จกักบัฮารโุกะงั้นหรอืคะ”

มโิอะยนือยู่ที่ประตู ถามพลางก้มมองนายต�ารวจทั้งคู่

“การตั้งข้อสงสยัในความน่าจะเป็นทกุๆ อย่างคอืงานของเราครบั” 

โอตะตอบ

“งั้นจะบอกว่าฮารโุกะเจตนาฆ่าคนคนนั้นหรอืคะ...”

ขณะที่มิโอะพูดค�านี้ออกไป คางะที่นั่งยองๆ เปิดอัลบั้มดูอยู่ก็ลุก

ขึ้นยนื

“มบีนัทกึที่อยู่หรอืเปล่าครบั”
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“ถ้าหมายถงึสมดุที่อยู่ละก ็อยู่ตรงโทรศพัท์นั่นแหละค่ะ”

พอบอกเช่นนั้น เขาก็เหลียวมองไปรอบห้องนั่งเล่น พอหันไปเจอ

โทรศพัท์กเ็ดนิอาดๆ ไปหา แล้วหยบิสมดุที่อยู่ซึ่งวางอยู่ข้างๆ ขึ้นมา พลกิ

หน้าดูอย่างฉบัไว

“ขอยมืไอ้นี่หน่อยนะครบั แล้วจะคนืให้ภายในวนันี้”

“ของแบบนั้นถงึจะตรวจดูไป กไ็ม่เกี่ยวอะไรกบัคนคนนั้นหรอกค่ะ 

กบ็อกแล้วไม่ใช่หรอืคะว่าฉนัไม่รู้จกัเขา และถ้าฉนัไม่รู้จกั ฮารโุกะเองกไ็ม่

น่าจะรู้จกัเหมอืนกนั”

มโิอะก้าวเข้าไปหาคางะ เงยหน้ามองเขา น�้าตาแห่งความคบัแค้น

เอ่อคลอแทบจะไหลทะลกัล้น จ้องเขมง็ดวงตาคู่นั้น

“ผมเองกเ็ชื่อเช่นนั้นครบั”

คางะเอ่ยเบาๆ “แต่แค่เชื่อเฉยๆ ไม่ได้หรอกนะครบั หากจะพสิูจน์

ว่าเป็นการป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องตั้งข้อสงสยัต่างๆ เสยีก่อน 

แล้วคลายข้อสงสยัทั้งหมด ได้โปรดเข้าใจด้วยนะครบั”

เขาวางมอืลงบนไหล่สองข้างของเธอแล้วพยกัหน้าให้

โอตะกับคางะตรวจดูข้าวของของฮารุโกะแทบจะละเอียดยิบ 

ทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื นติยสาร วดิโีอเทป หนงัสอืรุ่นสมยัมธัยม 

ปลาย คูม่อืท�าอาหาร จดหมาย หรอืกระทั่งส.ค.ส. มโิอะให้พวกเขาดูห้องของ

ตัวเองด้วย ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับว่า ในห้องนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ

ชายผู้ตายแม้แต่ชิ้นเดยีว

ในทางกลับกัน สิ่งที่พวกเขาพบคือรูปถ่ายหลายใบกับผู ้ชาย 

อกีคน ชายคนนั้นมทีั้งรูปเดี่ยว และรูปที่ถ่ายคู่กบัฮารโุกะ แม้แต่รูปที่ถ่าย

กบัเพื่อนๆ ร่วมคณะ กม็ชีายคนนี้อยู่ด้วย

“คนนี้ใครเรอะ” โอตะถาม

“เป็นนกัเต้นในคณะบลัเลต์ของเราเองค่ะ”

มโิอะบอกชื่อของนกัเต้นคนนั้น
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“มสีมัพนัธ์ยงัไงกบัคณุไซโต้ครบั”

คางะถามบ้าง แต่มโิอะส่ายหน้า

“คณุเองไม่ได้ยนิอะไรมาบ้างเลยหรอืครบั”

“ฮารุโกะไม่เคยพูดถึงเขาเลยค่ะ ฉันก็แค่นึกเดาเอาตามความคิด

ของตวัเองเท่านั้น”

คางะพยกัหน้า หย่อนรูปถ่ายนั้นลงกระเป๋าของพวกตวัเองไปด้วย

กว่าพวกต�ารวจสายสบืจะยอมปล่อยตวัเธอ และไปถงึคณะบลัเลต์

ได้กเ็กอืบเที่ยง รอบๆ อาคารยงัมพีวกต�ารวจให้เหน็ และแถวๆ ประตใูหญ่

กม็พีวกขามงุอยู่หลายคน พอมโิอะเข้าไป กพ็ากนัมองเป็นตาเดยีว

ส�านกังานยงัคงถูกปิดกั้น พอมโิอะเดนิผ่านไปชะโงกดูห้องฝึกซ้อม 

ยางิว โคสึเกะก็เดินเข้ามาหา ยกมือทักทายเล็กน้อย มิโอะเองก็โบกมือ

ตอบ เรื่องที่จะมาซ้อมสายไปบ้างนั้น เธอโทร.บอกตั้งแต่ตอนที่พวกนาย

ต�ารวจก�าลงัค้นห้องอยู่แล้ว

เข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปห้องฝึกซ้อม ขณะ

ก�าลังยืดเส้นยืดสายอุ่นเครื่องอยู่ ยางิวก็เข้ามาหา เหงื่อเม็ดใสๆ ผุดขึ้น 

บนหน้าผาก แก้มแดงระเรื่อ แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดมิคอืสหีน้าตงึเครยีด

“เมื่อเช้าไปสน.ชาคจุอิมิา” เขาบอก

“ไปหาต�ารวจหรอื”

“กะจะไปเจอฮารโุกะหน่อย บอกกบัประชาสมัพนัธ์ไปว่าเป็นเพื่อน

จากคณะบลัเลต์”

“แล้วเป็นไงบ้าง”

“มตี�ารวจวางมาดออกมาอ้างโนน่อ้างนี่สารพดั จนฉนังงไปหมดวา่

อยากจะพูดอะไรกนัแน่ แต่น่าจะบอกว่าตอนนี้ยงัให้เข้าพบไม่ได้”

“งั้นหรอื”

ตอนนี้ต�ารวจจับกุมฮารุโกะไว้ในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม ใน

สถานการณ์แบบนี้ ต่อให้ถ่อไปถึงสถานีต�ารวจ พวกตนคงจะไม่ได้พบ 
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ฮารโุกะง่ายๆ

“เหอะ กน็กึอยู่แล้วล่ะ”

ยางวิแก้ผ้าโพกหวัแล้วพนัใหม่ก่อนจะถามว่า “เมื่อวานน่ะ แย่เลยส”ิ

“แย่เลยละ”

มโิอะตอบไปตามตรง

“ฉันเองก็อยากจะบึ่งมาทันทีเหมือนกัน แต่โดนอาจารย์คาจิตะสั่ง

ว่า ห้ามมาที่นี่เดด็ขาด”

“ฉนัว่าไม่มาน่ะดแีล้ว ยงัไงกไ็ม่ได้พบฮารโุกะอยู่ด”ี

มโิอะตอบพลางยดืเส้นยดืสาย

“พานจะหงดุหงดิเปล่าๆ สนิะ แล้วเป็นไง เรื่องป้องกนัตวัโดยชอบ

ด้วยกฎหมายน่ะ ต�ารวจจะยอมรบัหรอืเปล่า”

“กไ็ม่รู้ แต่ถ้าไม่ยอมรบั กค็งแย่”

ยางวิเกาหวัทั้งผ้าโพก ทบุก�าปั้นขวาลงบนฝ่ามอืซ้ายอย่างขดัใจ

“น่าโมโหจรงิๆ พวกเราท�าอะไรไม่ได้เลยหรอืยงัไง”

“เมื่อเช้าต�ารวจกม็า แล้วกเ็อารูปถ่ายคณุไปด้วย”

“ต�ารวจ เอารูปถ่ายฉนัเนี่ยนะ”

เขายกนิ้วโป้งชี้เข้าหาตวัเอง แล้วพยกัหน้าช้าๆ “งั้นหรอื ถ้างั้นเดี๋ยว

กค็งจะมาหาฉนัด้วยละมั้ง ถงึตอนนั้นฉนัอาจจะได้ข้อมูลอะไรบ้างกไ็ด้”

ขณะที่เขาก�าลังร�าพึง ก็ได้ยินเสียงคาจิตะเรียก “ยางิว ถึงตาเธอ

แล้ว”

คณะบลัเลต์ทาคายานางกิ�าลงัเตรยีมเปิดการแสดงใหญ่ในอกีหนึ่ง

สปัดาห์ให้หลงั โชว์ที่จะแสดงคอืเรื่อง ‘เจ้าหญงินทิรา’ ของไชคอฟสกี้ ซึ่ง

คณะบลัเลต์ทาคายานางเิพิ่งจะแสดงเรื่องนี้บนเวทเีป็นครั้งแรก จงึฝึกซ้อม

อย่างหนกัตดิต่อกนัหลายวนั
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ละครเรื่องนี้เป็นผลงานของชาร์ล เปอร์โรต์ แต่งจากนิทานพื้น

บ้าน เป็นเรื่องของเจ้าหญิงออโรร่าที่หมดสติไปด้วยค�าสาปของนางฟ้า

คาราบอสผู้ชั่วร้าย หลังจากหลับใหลไปร่วมร้อยปีด้วยพลังของนางฟ้า 

ต้นไลแลค เธอกฟ็ื้นขึ้นมาอกีครั้งด้วยการปลกุของเจ้าชายองค์หนึ่ง มฉีาก

งดงามอลังการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฉากการเต้นร�าของเหล่านางฟ้าที่ 

มาอวยพรงานวนัเกดิของเจ้าหญงิออโรร่า ฉากเต้นร�าของเจ้าหญงิออโรร่า 

ในวนัที่อายคุรบสบิหกชนัษา และฉากพธิแีต่งงานของเจ้าหญงิออโรร่ากบั

เจ้าชายเดซิเร่ โดยเฉพาะในองก์ที่สาม มีตัวละครยอดนิยมของเปอร์โรต์ 

อาท ิหนนู้อยหมวกแดงกบัหมาป่า แมวสวมรองเท้าบทู รวมถงึนกสฟ้ีาและ 

เจ้าหญิงฟลอรินจากเทพนิยายของมาดามโดลนอย7 มาปรากฏตัวด้วย  

สดุแสนอลงัการมากเลยทเีดยีว

มิโอะแสดงเป็นหนึ่งในหกนางฟ้าที่จะเข้าฉากในองก์ที่หนึ่ง และ

แสดงเป็นเจ้าหญิงฟลอรินในองก์ที่สาม ในฐานะสมาชิกของคณะบัลเลต์ 

ก็อยากจะท�าให้การแสดงประสบความส�าเร็จ และอยากจะแสดงบทของ

ตวัเองให้สมบทบาทที่สดุ เพราะในอกีแง่หนึ่ง การแสดงใหญ่ครั้งนี้อาจจะ

เป็นทกุสิ่งทกุอย่างส�าหรบัเธอเลยกว็่าได้

เหล่านกัเต้นต่างเต้นร�าไปตามการชี้แนะของคาจติะ ต่อให้เป็นบท

ของคนอื่น กต็้องให้ความใส่ใจ การเต้นของแต่ละคนจะดงึดูดสายตาของ

ทกุคน แม้จะเป็นวนัถดัมาหลงัจากสมาชกิคนหนึ่งของคณะถกูจบักมุตวัไป

หยกๆ แต่บรรยากาศกไ็ม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย

ขณะนักเต้นก�าลังฝึกซ้อมกันในฉากที่เต้นจังหวะวอลซ์ นัยน์ตา

เฉยีบคมของคาจติะหนัไปมองการเต้นของแต่ละคน พร้อมกบัวจิารณ์อย่าง

รนุแรงอยู่เรื่อยๆ 

7 Madame d’Aulnoy : มารี แคทเธอริน เลอ จูเมล เดอะ บาร์นวิลล์ หรือมาดามโดลนอย 

นักเขียนสตรีฝรั่งเศสแนวเทพนิยายผู้โด่งดัง และเป็นต้นกำาเนิดของคำาจำากัดความงานเขียน

แนวนี้ 
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โมริอิ ยาสึโกะอยู่ในกลุ่มที่ก�าลังเต้นร�าอยู่ในขณะนี้ด้วย คาจิตะ 

จ้องมองการเต้นของยาสโึกะอยูเ่งยีบๆ ครูห่นึ่ง แต่ไม่ได้เตอืนเธอ เขาเตอืน

นกัเต้นอายนุ้อยคนถดัไปเรื่องต�าแหน่งเท้า

โมรอิ ิยาสโึกะมปีระสบการณ์มากกว่าพวกมโิอะราวสามปี แต่กลบั

ดูเป็นกนัเองจนแทบจะไม่รู้สกึเช่นนั้น มที่าทถี่อมตวักบัทกุคน การเต้นกม็ี

เทคนิคระดับสูงบางอย่างอยู่ และมีหลายๆ สิ่งที่พวกมิโอะควรจะเรียนรู้

เอาไว้ แต่ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงของเธอคอื จู่ๆ กพ็ลาดอย่างไม่น่าเชื่อ นกั

เต้นนั้น มทีั้งนกัเต้นที่แม้จะเต้นได้ดแีค่ไหนในขณะฝึกซ้อม แต่พอถงึเวลา

แสดงจรงิกลบัแสดงฝีมอืออกมาไม่ได้เตม็ที่ ทั้งนกัเต้นที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร

ขณะฝึกซ้อม แต่พอแสดงจรงิกลบักลายเป็นคนละคน และโมรอิ ิยาสโึกะ

กจ็ดัอยู่ในประเภทแรก

แต่บางอย่างในตัวเธอก็ถูกผลักดันด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

ต่อบลัเลต์ ในอดตีแม้เธอจะเป็นคนร่างอวบอดั แต่ปัจจบุนักลบัผ่ายผอม

จนแก้มตอบ มขี่าวลอืว่าก�าลงัโหมลดน�้าหนกัเพื่อที่จะได้เต้นร�า แม้เจ้าตวั

จะปฏเิสธกต็าม

“มโิอะจงั มาด้วยหรอื เมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะ”

พอยาสโึกะเต้นเสรจ็ กว็ิ่งเข้ามาขอโทษมโิอะ

“ท�าไมหรอืคะ”

“ก็ ฉันมาไม่ได้นี่นา เจอเรื่องอะไรแย่ๆ แบบนั้น กลับต้องปล่อย

ให้มิโอะจังรับหน้าอยู่คนเดียว...ฉันน่ะกังวลจนแทบจะทนไม่ไหว แต่พวก

อาจารย์สั่งไว้ไม่ให้มา”

“เรื่องนั้นช่างเถอะค่ะ ฉนัเอง กใ็ช่ว่าจะท�าอะไรได้มากมาย”

พอมโิอะโบกมอืปฏเิสธ

“งั้นหรอื ถ้าเธอพูดแบบนั้น ฉนักค็่อยโล่งใจหน่อย”

ยาสโึกะขมวดคิ้วอย่างล�าบากใจ “แต่ว่าคราวหน้าถ้ามอีะไร กต็ดิต่อ

ไปนะ ฉนัจะรบีมาทนัทเีลย”
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ค่ะ มโิอะตอบ

ยาสึโกะท�าท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อ แต่พอทอดตามองไปไกล ก็

ชะงกัค้าง มโิอะพลอยหนัตามไปด้วย เหน็อาคโิกะก�าลงัออกมาที่กลางห้อง

ฝึกซ้อม ไม่เพียงแค่ยาสึโกะเท่านั้น แต่สมาชิกคนอื่นๆ ต่างจ้องมองเป็น 

ตาเดยีว แน่นอนว่าอาคโิกะรบับทเป็นเจ้าหญงิออโรร่า

อาคิโกะตั้งท่าเตรียมพร้อม ชั่วอึดใจเดียวก่อนที่ม้วนเทปจะเล่น

ท�านอง มิโอะกลืนน�้าลาย รู้สึกว่าครั้งนี้เธอดูแตกต่างไปจากเดิม รูปร่าง

หน้าตาที่งดงาม เรือนร่างที่ผิดแผกจากคนญี่ปุ่นเป็นอาวุธส�าคัญของ 

อาคโิกะ แต่เธอมอีะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น

เพลงเริ่มบรรเลง มือและเท้าของเธอขยับเคลื่อนไหวอย่างแม่นย�า

และงามสง่า ส่งพลังการแสดงอย่างประณีตไปจนถึงปลายนิ้ว การ

เคลื่อนไหวเปี่ยมพลงัดูน่าตื่นตะลงึ

ไม่มีทางเอาชนะคนคนนี้ได้ตลอดกาล มิโอะบอกตัวเองทุกวัน 

จนนบัครั้งไม่ถ้วน

มโิอะเคยถามอาคโิกะว่า ขมุพลงัการแสดงมาจากไหน แม้ตอนนั้น 

จะไม่ได้ใช้ถ้อยค�าที่ยิ่งใหญ่อย่างขุมพลังก็ตาม แต่ใจความของค�าถามก็

ท�านองนั้น

“กไ็ม่มอีะไรนี่”

หลงัจากคดินดิหน่อย อาคโิกะกต็อบด้วยน�้าเสยีงห้วนๆ แบบที่เธอ

ไม่ค่อยจะได้ใช้

“ไม่มอีะไรเลยหรอื”

มโิอะถามย�้าอย่างแปลกใจ

“จ้ะ ไม่มอีะไรเลย ในตวัฉนัน่ะ ไม่มอีะไรที่เป็นแก่นสาร กลวงโบ๋

ตลอด”

“แต่ฉนัประทบัใจการเต้นของคณุอาคโิกะเสมอเลยนะคะ”

ขอบใจ เธอบอก แต่สหีน้านั้นไม่มแีววยนิดแีม้แต่น้อย
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“ดูเหมอืนตอนนี้มนัจะออกมาด ีแต่ต่อไปจะเป็นยงัไงกย็งัไม่รู้”

“ท�าไมล่ะคะ”

“ถงึได้บอกว่ากลวงโบ๋ไง” เธอพูด “วนัหนึ่งอาจจะแสดงอะไรไม่ได้

เลยกไ็ด้ หรอืจะเป็นตอนนี้เลยกไ็ม่แปลกหรอก ไม่ส”ิ

เธอส่ายหน้า เปรยด้วยน�้าเสยีงหดหู่อย่างหนกั “ตอนนี้อาจจะเป็น

แบบนั้นอยู่แล้วกไ็ด้ หลายๆ อย่างที่เธอเหน็แล้วเชื่อว่าฉนัก�าลงัแสดงออก

อยู่นั่นน่ะ จรงิๆ แล้วฉนัอาจจะแกล้งท�าเป็นแสดงอยู่กไ็ด้”

หลงัจากตสีหีน้าอมทกุข์ จู่ๆ  อาคโิกะกย็ิ้มให้มโิอะ “คงไม่ได้คาดหวงั

ค�าตอบแบบนี้ไว้ล่ะส ิฉนัควรจะคยุเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้สนิะ”

ไม่หรอกค่ะ ได้เรยีนรู้มากเลย มโิอะเองกย็ิ้มตอบกลบัไป

เรื่องที่อาคิโกะเป็นนักเต้นยอดเยี่ยมระดับโลกนั้น พิสูจน์ได้ด้วย

เรื่องราวหลากหลายตอนในชวีติ หนึ่งในนั้นคอืเธอเคยได้รบัรางวลัจากการ

ร่วมประกวดบลัเลต์ระดบันานาชาตมิาแล้ว และนกัเต้นระดบัโลกหลายต่อ

หลายคนเคยเลอืกเธอให้มาร่วมแสดงด้วย

แต่จดุที่มโิอะเคารพอาคโิกะที่สดุคอืการมวีนิยัต่อบลัเลต์ บทฝึกของ

เธอมคีวามยาก ใช้เวลานานและมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งกว่าใคร หากการมี

ความอตุสาหะมาตลอดถอืเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่ง ในข้อนี้กน็บัว่าอาคโิกะ

เป็นอจัฉรยิะได้เลยทเีดยีว

เพยีงแต่อาคโิกะรงัเกยีจค�าว่า ‘เคารพ’ บอกว่าตวัเองไม่ใช่คนแบบนั้น

“แต่คณุอาคโิกะกม็คีณุค่าควรต่อการเคารพอยูน่ะคะ ทั้งเรื่องที่ยอม

เสยีสละหลายต่อหลายอย่างเพื่อบลัเลต์”

ตอนที่พูดถงึเรื่องนี้ไม่รูว่้าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ มโิอะกเ็ปรยขึ้นมาอย่าง

ไม่ได้จริงจังนัก เพราะเป็นเรื่องที่ตัวเองคิดอยู่เสมอ ก็เลยไม่ได้สรรหา

ถ้อยค�าเป็นพเิศษ

“ท�าไม”
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ทว่าอาคโิกะกลบัตหีน้าเครยีดขึ้นมาทนัท ี“ท�าไมถงึต้องอ้างเหตผุล

อะไรแบบนั้นด้วย”

ตอนนี้มิโอะชักจะสับสน ดูเหมือนตัวเองจะพูดอะไรไม่เข้าท่าออก

ไปสกัอย่าง แต่ไม่รู้ว่าพูดผดิตรงไหน

“กอ็ย่างที่เธอพูดน่ะแหละ ฉนัเสยีสละไปหลายๆ อย่างเลย”

อาคโิกะพูดด้วยน�้าเสยีงแห้งผาก “แต่มนัมค่ีาควรให้เคารพตรงไหน

หรอื ไม่เหน็จะเกี่ยวกบัจ�านวนสิ่งที่ต้องเสยีสละเลยสกัหน่อย ถ้าเกดิใครที่มี

วนิยัแบบเดยีวกบัฉนั เต้นร�าเหมอืนกนัเป๊ียบ แต่แทบจะไม่ได้เสยีสละอะไร

เลย เธอจะไม่คดิว่าคนแบบนั้นยิ่งใหญ่กว่าหรอืไง”

“ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ”

มโิอะพยายามจดัระเบยีบความคดิที่สบัสน “หมายถงึฉนัชื่นชมคณุ

อาคโิกะที่พร้อมจะเสยีสละทกุสิ่งทกุอย่างเพื่อบลัเลต์น่ะค่ะ”

อาคโิกะมองหน้ามโิอะ ผดุรอยยิ้มเศร้าๆ

“การยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น

หรอกนะ แค่ตดัขาด โยนทิ้งแล้วกจ็บ จากนั้นขงัตวัเองอยูก่บับลัเลต์เท่านั้น

แหละ”

มิโอะก้มหน้านิ่งเงียบ อาคิโกะวางมือลงบนไหล่ของเธอ “แต่ฉัน

เข้าใจความรู้สกึของเธอนะ ขอบใจ”

เคารพนะคะ มโิอะพูด เธอนี่ดื้อจรงิ คราวนี้อาคโิกะหวัเราะอย่าง

ร่าเรงิ

“ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อย”

คาจิตะ ยาสึนาริตบมือ เรียกสติของมิโอะกลับมา อาคิโกะหยุด

เต้นร�า เพลงกห็ยดุแล้ว

“มนัไม่ใช่แบบนั้นนะ จะต้องให้พูดสกักี่ครั้ง”

คาจิตะเริ่มตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือและเท้า นี่คือเส้นทาง

ไร้จดุสิ้นสดุ ไม่มคี�าว่าแค่นี้กด็แีล้ว
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หลงัออกจากแมนชั่นที่ไซโต้ ฮารโุกะกบัอาซาโอกะ มโิอะพกัอยูด้่วย

กัน คางะกับโอตะไปสืบถามบริเวณรอบๆ คณะบัลเลต์ซึ่งเป็นที่เกิดเหต ุ

เพื่อตรวจสอบว่ามีใครพบเห็นชายผู้เสียชีวิตบ้างไหม ขณะเกิดเหตุมีใคร

เหน็หรอืได้ยนิอะไรบ้างหรอืเปล่า

ผลปรากฏว่า พบร้านกาแฟที่ชายผู้นั้นน่าจะเข้าไปนั่งเมื่อตอนเยน็

ของคนืวาน ร้านนั้นอยู่ห่างจากคณะบลัเลต์ไปราวยี่สบิเมตร สาวเสริ์ฟจ�า

หน้าตาและเสื้อผ้าของชายคนนั้นได้

“ทรงผมกส็ะดดุตา แล้วบคุลกิกดู็จะแตกต่างจากคนทั่วๆ ไปละมั้ง”

สาวเสิร์ฟแต่งหน้าจัด ทั้งที่หน้าตายังดูเด็ก บอกพลางสางหาผม

แตกปลาย

“ที่บอกว่าบคุลกิแตกต่างน่ะ เป็นแบบไหนล่ะ” คางะถาม

“จะว่ายงัไงดนี้า ไม่ถงึกบัเนี้ยบ แต่กไ็ม่ได้ตามแฟชั่น เหมอืนพวก

ท�างานฟรแีลนซ์อย่างพวกตากล้อง หรอืนกัเขยีนอสิระอะไรท�านองนั้น”

“แล้วจ�าได้ไหมว่า ผู้ชายคนนั้นเข้ามาตอนกี่โมง”

โอตะถาม สาวเสริ์ฟหวัเราะหยนัๆ

“เรื่องแบบนั้นใครมนัจะไปจ�าได้ รูแ้ค่ว่าอยูต่อนเยน็ แล้วกเ็อ้อระเหย

อยู่ในร้านราวชั่วโมงนงึเหน็จะได้มั้ง”

“แล้วผู้ชายคนนั้นท�าอะไรบ้าง” คางะถามอกี

“อืม ดูเหมือนจะแค่จิบกาแฟแล้วมองออกไปข้างนอกเท่านั้นเอง 

ไม่แน่ใจเหมอืนกนั”

“แล้วนั่งตรงไหนหรอื”

“ตรงโน้น” เธอชี้ไปที่โต๊ะส�าหรบัสองคนตวัหนึ่งซึ่งตั้งเรยีงรายอยูร่มิ
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หน้าต่าง คางะลองนั่งแล้วพบว่า จากตรงนั้นสามารถเฝ้าสงัเกตประตใูหญ่

ของคณะบลัเลต์ทาคายานางไิด้

“หรอืว่าจะมาสงัเกตการณ์หาโอกาสแอบเข้าไปครบั” 

คางะถาม ขณะเดนิออกมาจากในร้านด้วยกนั

“ก็มีความเป็นไปได้สูงนะ แต่มันคาใจตรงที่ช่วงเวลาออกจากร้าน

กับเวลาที่แอบเข้าไปมันต่างกันเกินไป ระหว่างนั้น หมอนั่นไปท�าอะไร

ที่ไหนกนันะ”

สาวเสร์ิฟจ�าเวลาที่ชายคนนั้นออกจากร้านไม่ได้แนช่ดั แต่ยนืยนัวา่

ตอนที่เขาออกไป ต่อให้ดกึแค่ไหน กไ็ม่น่าจะเกนิหนึ่งทุ่ม

นายต�ารวจทั้งสองไปสืบถามแถวๆ นั้นต่อ แต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้น

เป็นอนั

พอตกค�่า คางะกับโอตะรอให้การฝึกซ้อมของคณะบัลเลต์จบ 

แล้วไปพบกบัยางวิ โคสเึกะที่ห้องรบัแขก ยางวิหน้าตาได้รูป ดูอ่อนเยาว์

ราวกบัเป็นเดก็ชายรปูงามที่โตเป็นผูใ้หญ่ ขดักบัร่างกายที่มกีล้ามเป็นมดัๆ 

จนคางะอดรู้สกึแปลกๆ ไม่ได้

พอโอตะถามเรื่องความสมัพนัธ์กบัฮารโุกะ เขากต็อบอย่างฉะฉาน

“ผมชอบเธอครบั คดิว่าเธอเองกไ็ม่ได้รงัเกยีจผมหรอก”

แทนที่เขาจะหลบตาพวกต�ารวจสายสบื กลบัจ้องตาอย่างท้าทาย

“ถ้าใครๆ มองว่าเป็นแฟนกนั เธอเองกไ็ม่ได้ขดัข้องอะไรหรอืครบั”

พอคางะถาม เขากย็กัไหล่

“ถ้าใครอยากจะคิดแบบนั้น ผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไร แต่ถ้าเธอไม่

เล่นด้วย มนักเ็ป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้”

“ยงัไม่ได้คดิไปถงึขั้นแต่งงานใช่ไหมครบั” คางะถามต่อ

“ยังหรอกครับ การที่นักเต้นจะแต่งงานกัน มีปัญหาอะไรๆ เยอะ

แยะ ทั้งปัญหาเรื่องลูก แล้วจะท�างานพิเศษเลี้ยงปากท้องอย่างตอนนี้ก็

ไม่ได้อกีต่างหาก”
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เขาเริ่มเล่าอย่างใส่อารมณ์เตม็ที่ว่า คนทั่วไปมองว่านกัเต้นบลัเลต์

เป็นของเล่นของคนรวย ซึ่งมนัเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มมีูลความจรงิเลย

“แต่คณุกอ็ยากจะแต่งงานใช่ไหมครบั”

โอตะถาม

“กส็กัวนัหนึ่งแหละครบั แต่ถ้าเธอไม่ตกลง กเ็ลกิพูดไปได้เลย”

จรงิด้วย คางะยิ้มเหน็ฟันขาว

“เมื่อคนืวานคณุอยู่ที่ไหนครบั”

พอเอ่ยถาม จู่ๆ แววตาของยางวิกด็ูแขง็กร้าวอกีครั้ง

“ท�าไมถามแบบนั้นครบั”

“ก็เพื่อความแน่ใจน่ะสิครับ เลยต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้รู้

แน่ชดัว่าเมื่อคนืวานเกดิเรื่องอะไรขึ้น”

ยางิวท่าทางไม่พอใจกับค�าพูดของคางะ แต่ก็งึมง�าเล่าพฤติกรรม

ของตนเองเมื่อคนืวาน หลงัจากมาฝึกซ้อมแล้ว กไ็ปรบัประทานอาหารเยน็

กบัเพื่อน แวะดื่มนดิหน่อยที่บาร์ใกล้ๆ สถาน ีแล้วจงึกลบับ้าน ออกจาก

บาร์ราวสี่ทุ่มครึ่ง กว่าจะกลบัถงึบ้านกร็าวๆ ห้าทุ่ม

“เพื่อนที่ว่าน่ะ ใครหรอืครบั”

“คนโนะ ทาเคฮโิกะ นกัเต้นหมายเลขหนึ่งของเราครบั”

คางะจดชื่อนั้นไว้

“ว่าแต่ รู้จกัคนที่อยู่ในภาพนี้หรอืเปล่าครบั”

โอตะยื่นรปูถ่ายของชายผูต้ายให้ยางวิดู ยางวิเบ้ปากเลก็น้อยเพราะ

รู้สกึสยดสยอง แต่กต็อบทนัทวี่าไม่เคยเหน็

“ลองนึกดูหน่อยสิครับ ว่าเคยเห็นคนหน้าตาคล้ายๆ แบบนี้หรือ

เปล่า ไม่ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกบัคณะบลัเลต์กไ็ด้”

“ไม่มีหรอกครับ ถ้าเป็นคนรู้จักกับผมหรือฮารุโกะละก็ คงไม่แอบ

เข้ามาโดยพลการ”

หางเสยีงออกจะเคอืงๆ
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พอออกจากคณะบัลเลต์ พวกคางะก็ย้อนกลับไปที่สถานีต�ารวจ

ชาคจุอิ ิ ทมีสอบสวนคนอื่นรบัหน้าที่สอบปากค�าสมาชกิคนอื่นๆ ในคณะ

บลัเลต์ไปแล้ว

ลองแวะไปที่แผนกอาชญากรรมดู ก็ยังพิสูจน์ตัวตนของชายคน

นั้นไม่ได้ แม้จะลองเทยีบลายนิ้วมอื แต่กไ็ม่ตรงกบัใครคนไหนในทะเบยีน

ประวตัอิาชญากรรม ในกลุม่คนหายสาบสูญที่มคี�าร้องให้ช่วยตดิตามหา ก็

ไม่เจอใครที่มลีกัษณะใกล้เคยีง โทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ์รายงานข่าวคดนีี้

พอสมควร แต่กไ็ม่มใีครออกมายอมรบัว่าเป็นคนในครอบครวั

“ดจูากเสื้อผ้าของผูช้ายคนนี้แลว้ ไม่น่าจะเป็นขโมยขาจรนะ น่าจะ

มคีวามเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกบัคณะบลัเลต์แน่ๆ”

โคบายาช ิเจ้าของคดพีมึพ�าด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

“วนันี้ได้สอบปากค�าไซโต้ ฮารโุกะแล้วหรอืยงัครบั”

โอตะถาม โคบายาชพิยกัหน้าพลางเกาหวั

“ค�าให้การกไ็ม่ได้ต่างจากเมื่อวานเลย ไม่ได้ปฏเิสธวา่ไม่ได้ฆา่ด้วย 

คงไม่มทีางได้ข้อมูลใหม่ๆ จากปากผู้หญงิคนนั้นหรอก”

“งั้นกต็้องวดักนัที่ว่าผู้ชายคนนั้นคอืใครสนิะครบั”

“กท็�านองนั้น”

โคบายาชลิบูคางที่มเีครางอกหรอ็มแหรม็ ตราบใดที่ไม่รูต้วัตนของผู้

ตาย ค�าให้การของฮารโุกะกจ็ะตดัสนิไม่ได้ว่าจรงิหรอืเทจ็ แล้วกย็งัจดัการ

อะไรกบัเธอไม่ได้ แน่นอนว่าจะปล่อยตวักไ็ม่ได้เช่นกนั

คนืนั้นฝ่ายพสิูจน์หลกัฐานรายงานเรื่องเบาะแส รูปทรงรองเท้าเข้า

กนัได้อย่างสมบรูณ์ และรอยเท้าที่ตดิอยูก่อ็ยูใ่นต�าแหนง่ที่เหมาะเจาะเมื่อ

เทยีบกบัส่วนสงูของชายผูต้าย ลกัษณะการสกึของรองเท้าที่น่าจะเกดิจาก

ท่าทางการเดนิ กต็รงกบัลกัษณะรอยเท้าที่ตดิอยู่ กล่าวคอืในมมุมองทาง

วิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้แล้วว่ารอยเท้าที่อยู่ใต้หน้าต่างเป็นของชายผู้ตาย

อย่างไม่มขี้อสงสยั
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“ถ้างั้น เรื่องที่ผู้ชายคนนั้นแอบเข้ามาทางหน้าต่างก็คงเป็นความ

จรงิ แต่เพื่ออะไรกนันะ มอีะไรในส�านกังานบลัเลต์ที่น่าขโมยหรอืไง”

โคบายาชบิ่นอบุ

ตั้งแต่พรุ่งนี้ แนวทางการสืบสวนจะเบนไปทางเสื้อแจ๊คเก็ตและ

กางเกงที่ชายผู้ตายสวมอยู่แทน วนันี้แยกย้ายกนัไปได้ แต่คางะยงัมงีาน

ที่ต้องไปท�า นั่นคอืการไปพสิูจน์พยานที่อยู่ของยางวิ โคสเึกะ

ลงรถที่สถานโีออสิมึงิาคเุอน็ ออกทางประตูทศิใต้ของสถาน ี แต่ดู

แผนที่แล้ว กไ็ม่เจอร้านที่น่าจะใช่ ขณะเดนิวนไปมาอยู่นั้น กเ็จอประตูที่ดู

เหมอืนทางเข้าโกดงัอยูท่ี่ชั้นใต้ดนิของตกึเก่าๆ ซึ่งน่าจะเป็นร้านที่ว่า ที่บาน

ประตูกันไฟ มีแค่ภาพวาดแมงมุมเล็กๆ บนท้องของแมงมุมมีตัวหนังสือ

เลก็ๆ เขยีนว่า ‘เนต็ บาร์’

เดาว่าคงเป็นที่ที่พวกไม่น่าไว้วางใจมาสุมหวัอยู่กระมัง แต่พอเปิด

ประตูเข้าไป ข้างในกลบัดูสะอาดเรยีบร้อยผดิคาด เคาน์เตอร์สดี�าเป็นเงา 

มีโต๊ะอยู่สองตัว มาสเตอร์ไว้หนวดอยู่ในเคาน์เตอร์ ก�าลังใช้มีดหั่นอะไร

บางอย่าง ลูกค้าสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่ง เป็นชายหนุ่มท่าทางเหมือน

พนกังานบรษิทั

คางะนั่งประชนัหน้ามาสเตอร์ สั่งเหล้าเบอร์เบิ้นออนเดอะรอ็ค

พอดใูห้ดีๆ  มาสเตอร์ค่อนข้างจะมอีายแุล้ว ถ้าเป็นคนท�างานบรษิทั

ก็คงถึงวัยใกล้เกษียณ ทั้งหนวดเคราและผมที่หวีเสยไปด้านหลังต่างก็มี

หงอกแซมจนเหน็ได้ชดั

สิ่งที่เขาหั่นอยู่คือแตงกวา พอเปรยว่า อยากจะทามายองเนสกิน

หน่อย กห็ยบิใส่จาน ราดมายองเนสยื่นมาให้

“รู้จกัคนที่ชื่อยางวิหรอืเปล่า”

คางะลองถามพลางใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มแตงกวา

“คณุยางวิที่เป็นนกัเต้นหรอืครบั” มาสเตอร์ตอบกลบัมา

“ใช่ มาที่นี่บ่อยหรอืเปล่า”
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“ครบั พวกนกับลัเลต์มาที่นี่กนับ่อยๆ ครบั”

“นกับลัเลต์ พวกคณะบลัเลต์ทาคายานางหิรอืเปล่า”

ใช่ครบั มาสเตอร์ตอบ

จะว่าไปแล้ว ยางวิกบ็อกว่ามาที่ร้านนี้กบัเพื่อน

คางะลองถามเรื่องตอนที่พวกเขามาที่ร้านเมื่อวานดู ค�าให้การของ

มาสเตอร์ไม่มตีรงไหนที่ขดักบัการให้ปากค�าของยางวิ พวกนั้นอยูก่นัที่ร้าน

จนถงึสี่ทุ่มครึ่งจรงิ

ในชดุสบืสวนเอง กม็บีางคนที่ตั้งข้อสงสยัว่า ฮารโุกะจะปกปิดความ

ผดิของผูช้ายหรอืเปล่า ถ้าผูห้ญงิออกตวัว่าเป็นคนฆ่า จะยนืกรานเรื่องของ

การป้องกนัตวัโดยชอบด้วยกฎหมายได้ง่ายกว่าผูช้าย จงึมคีวามเป็นไปได้ที่

คนร้ายกบัฮารโุกะจะสมคบคดิกนักเ็ป็นได้

แต่อย่างน้อย ยางวิไม่มทีางท�าแบบนั้นได้ ถ้าเจ้าตวัอยูท่ี่นี่จนกระทั่ง

สี่ทุ่มครึ่ง จะไปอยู่ในที่เกดิเหตตุอนเกดิคดไีม่ได้

“คณุลูกค้าเป็นต�ารวจหรอืครบั”

ขณะที่คางะใคร่ครวญอยู ่มาสเตอร์กย้็อนถาม ไม่ได้ถามด้วยความ

ระแวง แค่คาดเดาอาชพีเฉยๆ

“ใช่” คางะตอบ “เรื่องคดเีมื่อวานน่ะแหละ” 

แล้วมาสเตอร์กพ็ยกัหน้า พมึพ�าว่า นกึแล้วเชยีว

“แต่ว่า กด็แีล้วละครบัที่เดก็ผู้หญงิคนนั้นไม่ได้บาดเจบ็ แค่ไม่บาด

เจบ็ กย็งัเต้นร�าได้อกี”

“แน่ใจหรอื”

“แน่ใจสคิรบั เดก็พวกนั้นถนอมร่างกายอย่างดทีี่สดุ เพราะกลวัว่า

ตัวเองจะเต้นร�าไม่ได้ที่สุด พูดแบบนี้อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ถ้านักเต้นร�า

เกดิเต้นไม่ได้ ถงึจะมชีวีติอยู่ กไ็ม่มคีวามหมายอะไร”

“หมื เข้าใจละ”

คางะกระดกเบอร์เบิ้นลงคอ ถ้าคิดในแง่นี้ การกระท�าของไซโต้ 
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ฮารุโกะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ถ้าเกิดอีกฝ่ายถือของมีคม คงจะไปกระตุ้น

จติส�านกึป้องกนัตวัเองไม่ให้บาดเจบ็ ก่อนหน้านี้เธอกเ็คยประสบอบุตัเิหตุ

รถยนต์จนขาเจบ็มาแล้ว กค็งจะกลวัการบาดเจบ็มากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตวั

แน่นอนว่านี่เป็นสมมตฐิานที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเธอพดูความจรงิ

พนกังานบรษิทัสองคนกลบัไปแล้ว ลูกค้าจงึเหลอืแต่คางะคนเดยีว 

พอมองไปรอบๆ ร้านอกีครั้ง สายตากไ็ปสะดดุเข้ากบัของที่คุน้เคยซึ่งตั้งอยู่

ที่มมุร้าน เกมฟตุบอลตั้งโต๊ะตั้งอยู่บนแท่นไม้ วธิเีล่นคอืใช้คนับงัคบัที่ยื่น

ออกมาด้านข้าง บงัคบัตวันกัฟตุบอลบนกระดานให้ยงิบอลเข้าประตูฝ่าย

ตรงข้ามแบบเดยีวกบัฟตุบอลจรงิๆ

คางะถอืแก้วเบอร์เบิ้นเดนิเข้าไปใกล้ๆ เกม ลองขยบัคนับงัคบัด ูพอ

เลื่อนคนับงัคบัไปมา ตวันกัฟตุบอลกเ็คลื่อนไหวตาม พอหมนุคนับงัคบั ตวั

นกัฟตุบอลกห็มนุตาม และใช้การหมนุนั้นเตะบอล เครื่องเล่นเกมชิ้นนี้เก่า

มากแล้ว แต่คงดูแลรกัษาเป็นอย่างด ี คนับงัคบัจงึไม่มคีวามฝืด แถมนกั

ฟตุบอลของทั้งสองทมียงัมฝีั่งละสบิเอด็คนครบตามจรงิด้วย 

มลีูกบอลเลก็ๆ อยู่ในกระดาน กเ็ลยลองผ่านบอลเบาๆ แต่กท็�าได้

ไม่คล่องอย่างที่ใจคดิ

“เล่นคล่องดนีี่ครบั”

มาสเตอร์พูดยิ้มๆ

“เมื่อก่อนเคยเล่นบ่อยๆ แต่ว่าไม่ไหวแฮะ นกัฟตุบอลฝ่ังตรงกนัข้าม

อยู่เฉยๆ ยงัยงิประตูไม่เข้าเลย”

“มนัมเีคลด็ลบัอยู่น่ะครบั” มาสเตอร์บอก

ทนัใดนั้นประตูทางเข้าเปิดออก มเีสยีงชายหญงิหลายคนดงัแว่วมา  

คางะเบนสายตาไปทางนั้น คนที่เข้ามาในร้านคอืพวกยางวิ โคสเึกะ อาซาโอกะ  

มโิอะกอ็ยู่ในกลุ่มด้วย

ยางวิเป็นคนแรกที่เหน็คางะ ตหีน้าเครยีดแล้วจ้องเขมง็

“อ๋อ มนิ่าล่ะ” เขาพูด “มาสบืหลกัฐานสนบัสนนุพยานที่อยู่นี่เอง”
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นอกจากยางิวกับมิโอะแล้ว ยังมีชายหญิงอีกสองคน คางะคิดว่า

น่าจะเป็นทาคายานาง ิอาคโิกะกบัคนโนะ ทาเคฮโิกะ อาคโิกะเป็นเจ้าของ

นยัน์ตาโตสองชั้น รมิฝีปากได้รปู เครื่องหนา้งดงามสมกบัเป็นพรม่ีา บลัเล

รนิ่า ตรงกนัข้ามกบัคนโนะที่ดูเหมอืนแฝงเล่ห์ร้ายเอาไว้

คนทั้งสี่นั่งลงที่โต๊ะซึ่งอยู่ห่างออกไป

“ฝึกซ้อมกนัเพิ่งเสรจ็หรอืครบั” คางะถาม

ไม่มใีครยอมตอบ คนโนะจงึตอบแทนคนอื่นๆ

“มาทานข้าวกนัหลงัฝึกเสรจ็น่ะครบั”

“งั้นกเ็หมอืนกบัเมื่อวานสนิะ”

“ถ้าหมายถงึผมกบัยางวิ กค็งงั้นแหละครบั”

คางะพยกัหน้า มองมโิอะกบัอาคโิกะสลบักนั

“เมื่อวาน หลงัจากฝึกซ้อมแล้ว พวกคณุท�าอะไรกนัครบั”

“ฉนักลบัแมนชั่นเลยค่ะ”

อาคโิกะตอบ มโิอะกต็อบว่า ฉนักเ็หมอืนกนั

“ถ้ามอีะไรยนืยนัได้กด็นีะครบั”

“ยนืยนั...”

อาคโิกะเอยีงคอ ยกมอืทาบแก้มอย่างกลุ้มใจ

“อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกครบั แค่ลองถามดูน่ะ”

คางะเบนสายตากลับไปที่เกมฟุตบอลตั้งโต๊ะอีกครั้ง เขาไม่อยาก

ท�าให้คนที่ตั้งใจจะมาดื่มเหล้าให้สนกุหน่อยต้องเสยีอารมณ์

พอกลับไปฝึกผ่านบอลตามเดิม ก็มีใครบางคนมายืนที่ฝั่งตรงกัน

ข้ามของเกม พอเหลอืบตาขึ้นดู อาซาโอกะ มโิอะกก็�าลงัโยกคนับงัคบัอยู่

ตรงนั้น

“บอกมาตามตรงเถอะค่ะ” เธอเอ่ย “ต�ารวจคิดจะปิดคดีเมื่อวาน

แบบไหนกนัคะ จะส่งฮารโุกะเข้าคกุในฐานะคนร้ายคดฆีาตกรรม หรอืจะ
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ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วปล่อยฮารุโกะออก

มาคะ”

คางะชะงกัมอื มองตาเธอ มโิอะก้มหน้างดุ พอหนัไปมองที่โต๊ะ ก็

พบว่าอกีสามคนท่าทางก�าลงัรอค�าตอบของเขาอยูเ่ช่นกนั มแีต่บาร์เทนเดอร์

ที่ก�าลงัหั่นอะไรบางอย่างอยู่เงยีบๆ

“งานของพวกเรา” คางะพูด “คือการพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน ่

ต่างหากครับ ถ้าทุกอย่างกระจ่างชัดแล้ว ทางอัยการจะส่งข้อสรุปให ้

ผู้พพิากษาไปตามนั้น”

“ฟังดูกเ็ป็นเหมอืนแค่หลกัการ แต่จรงิๆ แล้วตั้งข้อสนันษิฐานบาง

อย่าง แล้วพยายามจะสบืหาหลกัฐานมาสนบัสนนุอยู่ใช่ไหม”

ยางวิพูดพลางจ้องหน้าคางะเขมง็

“แล้วข้อสนันษิฐานที่ว่าน่ะ มนัเป็นยงัไงล่ะครบั”

“จะไปรู้ได้ไง” ยางวิยกัไหล่

“พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อไซโต้ ฮารุโกะเลยนะครับ 

สมองว่างเปล่า ถงึได้โดนความจรงิเล่นงาน คณุอย่าลมืนะครบัวา่ การเชื่อ

ของพวกเรากเ็ท่ากบัการเชื่อเธอ”

เขาบดิคนับงัคบั ตวันกัฟตุบอลศูนย์หน้าหมนุตวัเตะอย่างเฉยีบคม 

ส่งบอลลูกจิ๋วพุ่งเข้าประตูฝั่งตรงข้าม

5

กว่าจะรู้ตวัตนของชายผู้ตายกห็ลงัจากวนัเกดิเหตสุามวนั มผีู้หญงิ

มาแสดงตวัว่าอาจจะเป็นคนรกัของตวัเอง

ผู้หญงิคนนั้นชื่อมยิาโมโตะ คโิยม ิเป็นพนกังานฟรแีลนซ์ อาศยัอยู่
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