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จากใจสำานักพิมพ์
ในนิยายเรื่องนี้มีค�าที่น่าสนใจค�าหนึ่ง คือ “จิตวิญญาณห้าส่วน”
เดิมทีตัวละครแต่ละกลุ่มต่างด�าเนินชีวิตไปตามปกติของตัวเอง
นักศึกษาหนุ่มปีสที่ ชี่ อบกีฬาสโนว์บอร์ด นายต�ารวจประจ�า สน. ทีต่ ้องคอย
รับค�าสัง่ จากเบือ้ งบน และชาวบ้านในหมู่บ้านสกีรสี อร์ตทีพ่ ยายามต่อสู้กบั
ความซบเซาของกิจการ จากนั้นด้วยคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่นักศึกษาหนุ่ม
ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ก็ได้น�าพาพวกเขาให้เข้ามาเกี่ยวข้องกัน น�าไป
สู่การค้นพบตัวเองและมิตรภาพกับผู้คนรอบข้าง
“ลมไล่ลา่ หิมะพาหนี” เป็นหนึง่ ในสามเรือ่ งจากซีรสี น์ ยิ ายชุด “เมือง
หิมะ” ของ ฮิงาชิโนะ เคโงะ ทั้งสามเรื่องมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะและสกีรี
สอร์ตที่เกี่ยวข้องกันคือ “ซาโตซาวะออนเซ็น” และ “ชินเงสึโคเง็น” แต่ทุก
เรือ่ งมีเรือ่ งราวแยกกันเป็นเอกเทศ ไม่จ�าเป็นต้องอ่านต่อเนือ่ งกัน เพียงอาจ
มีตัวละครบางตัวที่จะปรากฏในทุกๆ เรื่องให้ได้ตื่นเต้นกันบ้าง
หากเป็นผู้ที่ชื่นชอบเคโงะ คงทราบดีว่าเขาคือคนที่ชอบการเล่นสกี
และสโนว์บอร์ดอย่างมาก ความชอบนี้ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นกลวิธีการ
บรรยายฉากทีส่ มจริงและท่วงท่าการเคลือ่ นไหวขณะเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด
ทีเ่ ป็นธรรมชาติ จนแม้คนที่เล่นกีฬาเมืองหนาวไม่เป็น เมือ่ อ่านแล้วยังรู้สึก
ถึงความเร็วขณะโลดแล่นผ่านหิมะลงมาจนลมหนาวปะทะใบหน้าได้ ยิ่ง
ถ้าคนที่เล่นเป็นละก็จะยิ่งได้รับอรรถรสมากขึ้นไปอีก

บอกก่อนว่า “ลมไล่ล่า หิมะพาหนี” ไม่ใช่นิยายแนวสืบสวนลึกลับ
ระทึกขวัญ แต่เป็นความตื่นเต้นและข�าขันไปกับการไล่ล่าผจญภัย พร้อม
ปิดท้ายด้วยความอบอุ่นดัง่ แสงอาทิตย์ทเี่ จิดจ้ากลางหิมะอันเยือกเย็น “ถึง

แต่ละคนจะเหมือนแมลงตัวจ้อย แต่แมลงหนึ่งตัวก็มีจิตวิญญาณอยู่ห้า
ส่วน ถ้าจิตวิญญาณทั้งหมดร่วมใจกันต้องกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้แน่”
นี่คือพลังที่หวังว่าทุกคนจะค้นพบเช่นกันเมื่ออ่านนิยายเรื่องนี้

สำานักพิมพ์ ไดฟุกุ

จากใจนักแปล
ได้แปลงานของอาจารย์ฮงิ าชิโนะ เคโงะ ย่อมเป็นเรือ่ งน่ายินดีเพราะ
ชื่อนี้การันตีคุณภาพอยู่แล้ว
แต่ต้องสารภาพกับผู้อ่านและส�านักพิมพ์ไว้ตรงนี้เลยว่า ตอนที่รู้ว่า
เป็นหนังสือเกี่ยวกับหิมะนี่ร้องยี้ในใจเลยครับ โดยส่วนตัวก็เล่นสกีได้
ห่วยแตกอยู่แล้ว ยิ่งพอนึกถึงใจคนอ่านว่าเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเมืองหนาว
อย่างสกีสโนว์บอร์ดนี้ผู้อ่านชาวไทยจะไปอินได้ไง ทุกวันนี้ยังร้อนตับแตก
อุปกรณ์ก็ไม่รู้จัก พื้นฐานการเล่นก็ไม่มี มันจินตนาการความเย็นไม่ออก
จริงๆ เกรงว่า สนพ.จะขายไม่ออกเปล่าๆ
แต่พอแปลดูปรากฏว่าสนุกมากกกกกก (ลากเสียง) ต่อให้ไม่รู้เรื่อง
สกีโดยสิ้นเชิงก็ยังอ่านสนุกได้ พอหนังสือสนุกเลยท�าให้แปลเร็วไปด้วย
เล่มนี้จึงเป็นงานแปลที่เสร็จเร็วที่สุดนับตั้งแต่เคยแปลหนังสือมา หนังสือ
ให้อารมณ์แบบหนังฟิลกูด๊ ของ GDH บวกกับชัน้ เชิงซ่อนปมลับของตัวละคร
ในสไตล์ของเคโงะเข้าไป ท�าให้เล่มนี้สนุกครบรสในสัดส่วนที่กลมกล่อม
ทั้งความตลกแบบซิทคอม ตื่นเต้นกับการไล่ล่า ข้อคิด มิตรภาพ ความรัก
แล้วขมวดจบซีรีส์ได้อย่างน่าประทับใจ
ใช่ครับ เล่มนี้เป็นซีรีส์เมืองหิมะ อีกทั้งยังเป็นเล่มจบของซีรีส์ด้วย
แต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้อ่านเล่มก่อนหน้าแล้วจะงงหรือเปล่า เพราะ
เรื่องราวทั้งหมดจบในเล่ม ถึงไม่ได้อ่านเล่มแรกๆ ก็ยังสามารถเพลิดเพลิน
กับเนื้อเรื่องได้เต็มที่ อ่านมาถึงตรงนี้ รู้แล้วเหยียบไว้เลยนะครับ (ท�าเสียง
กระซิบ) ว่ามีตัวละครหลักในเล่มก่อนหน้า (เนซึ โชเฮ กับ เซริ จิอากิ) โผล่
มาเป็นตัวละครส�าคัญในเรื่องด้วย

ส�าหรับการแปล เป็นเรื่องปกติที่นักแปลต้องค้นคว้าข้อมูลอย่าง
ละเอียด นอกจากข้อมูลทั่วไปแล้ว ผมขอขอบคุณเพจ Ski Corgi Thailand
ทีช่ ่วยกรุณาตอบข้อสงสัยถึงค�าศัพท์ทใี่ ช้ในวงการด้วย และในระหว่างการ
แปลนัน้ มีคา� ศัพท์เฉพาะทางค่อนข้างมาก หากใส่เชิงอรรถเยอะไปเกรงจะ
ท�าให้เสียจังหวะในการอ่าน ตัวผมเองจึงพยายามใส่เชิงอรรถให้น้อยที่สุด
แล้วใช้วิธีบรรยายความหมายของค�าให้กลืนกับเนื้อเรื่องเพื่อรักษารสชาติ
ความอร่อยตามต้นฉบับ ยกเว้นตรงไหนจ�าเป็นจริงๆ ถึงจะใส่เชิงอรรถไว้
หากอ่านแล้วสะดุดเชิงอรรถอย่างไรก็ต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ท้ายนี้ขอขอบคุณส�านักพิมพ์ไดฟุกุที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้ง และขอ
ขอบคุณผูอ้ า่ นทีเ่ ลือกหยิบเล่มนีข้ นึ้ มา ใครอ่านจบแล้วขอเชิญมาเมาส์มอย
อันซีนกันได้ที่เพจถุงกล้วยแขกนะครับ
ธนัญ พลแสน
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หิมะตกลงมาในปริมาณที่พอเหมาะ
พอลงจากลิฟต์ วากิซากะ ทัตสึมิสวมไบน์ดิงที่เท้าด้านหลังโดย
ไม่ยอ่ ตัวลง แล้วก็เริม่ ไถลตัวออกไปอย่างรวดเร็ว การทีไ่ ม่ตอ้ งรอคนอืน่ เตรียมตัว
ให้เสร็จนั้น เป็นข้อดีใหญ่หลวงอย่างหนึ่งเวลามาเล่นสโนว์บอร์ดคนเดียว
เขาวอร์มอัพให้ขาเข้าที่ เมือ่ คิดว่าพร้อมแล้วจึงเริม่ ไปยังจุดทีค่ ้นุ เคย
ทัตสึมิเริ่มจากวางเท้าแบบเรกูล่าร์ สแตนซ์ ซึ่งเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า
แต่กม็ สี ลับมายืนแบบสวิตซ์ สแตนซ์บา้ งเป็นบางครัง้ และเล่นอยูใ่ นบริเวณ
ที่จัดให้ผู้เล่นฝีมือระดับกลางซึ่งเป็นบริเวณที่ปรับแต่งอัดพื้นหิมะแล้ว มัน
เป็นทางลาดในระดับทีพ่ อเหมาะส�าหรับการตีวงเลีย้ ว แต่ทนี่ นั่ มีนกั สกีและ
นักเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ไม่มากนัก คงเพราะทุกคนรู้ดีว่าด้านหน้าเป็นลานที่
ยังไม่ได้ปรับพื้นหิมะซึ่งเหมาะส�าหรับผู้เล่นระดับสูง ถ้าไม่ใช่หลังหิมะตก
พื้นเกือบทั้งหมดจะเละตามสภาพการเล่น
แน่นอนว่าทัตสึมิก็รู้เรื่องพวกนี้ดี แต่ที่ยังมุ่งตรงต่อไปเพราะเขามี
เป้าหมายอยู่
ชายหนุ่มไถลตัวพ้นบริเวณที่ปรับอัดหิมะจนแน่นออกมา ผิวหิมะ
9
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ค่อยๆ ขรุขระขึ้นเรื่อยๆ จุดที่หิมะยังนุ่มพอเหมาะพอดีก็เล่นสนุกอยู่หรอก
แต่กเ็ ล่นอยู่ได้ไม่นานมากนัก ตามข่าวเมือ่ วานไม่มหี มิ ะตก ดังนัน้ หากไถล
ต่อไปคงมีแต่ต้องชนกับเนินที่ว่านั่นเป็นแน่ ที่เขาตื่นเช้า ถ่อขับรถมาเพียง
คนเดียวถึงนี่ไม่ได้เป็นเพราะอยากจะมาไถลหิมะเล่นในที่แบบนี้เลย
ใกล้ถึงจุดที่หมายตาไว้แล้ว ทัตสึมิบังคับสโนว์บอร์ดพลางมองไป
รอบๆ โชคดีไม่มีคนอยู่ ถึงต่อให้มี ถ้าไม่ใช่หน่วยลาดตระเวนจอมจู้จี้ก็คง
ไม่ต้องสนใจอะไร เพราะโดยปกติคนเรามักไม่ค่อยอยากให้ใครมาเห็นตัว
เองตอนฝ่าฝืนกฎ
ด้านซ้ายของทางลาดลงไปมีปา่ โปร่งผืนใหญ่ ด้านหน้ามีเชือกสีแดง
ขึงกัน้ เป็นแนว ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ ถัดจากเชือกไปเป็นพืน้ ทีห่ า้ มเล่น แต่ทตั สึมิ
เพิ่มความเร็วแล่นตรงไปยังแนวเชือกนั้น
เขาพบเป้าหมายแล้ว ตามองไปข้างหน้า ย่อตัวลง ก้มหัวให้ตา�่ ทีส่ ดุ
ทัตสึมลิ อดผ่านเชือกได้อย่างปลอดภัย และใช้แรงส่งนัน้ เหินขึน้ เนินได้อย่าง
เหมาะเจาะ แต่ยังประมาทไม่ได้ จุดที่ต้องระวังอยู่ถัดจากนี้ต่างหาก เขา
โยกหลบต้นไม้ที่ขึ้นเรียงราย ลุยไปข้างหน้าอย่างตั้งใจ แต่การระมัดระวัง
มากเกินไปแล้วลดความเร็วลงโดยใช่เหตุก็เป็นสิ่งต้องห้าม เพราะมีบาง
ต�าแหน่งที่ทางลาดหายไปโดยไม่สามารถคาดคะเนได้ พื้นหิมะในป่าไม่ได้
ถูกอัดแต่งให้ง่ายต่อการเล่น ดังนั้นหากบอร์ดจมหิมะจนขยับไม่ได้ขึ้นมา
คงดูไม่จืด
พอแล่นผ่านบริเวณที่ต้นไม้หนาแน่นออกมา ทิวทัศน์ตรงหน้าก็เปิด
โล่งขึน้ มาทันใด หิมะขาวโพลนทอดยาวออกไปจากตรงทีย่ นื อยู่ เป็นจุดลับ
ที่น้อยคนนักจะรู้
ทัตสึมพิ งุ่ ตัวออกไปโดยไม่ผอ่ นความเร็ว พืน้ หิมะฟูฟอ่ งรองรับบอร์ด
ของเขาไว้อย่างนุ่มนวล ทัตสึมอิ าศัยแรงโน้มถ่วงไถลลงต่อไป ให้ความรู้สกึ
พลิ้วไหวโลดแล่นราวกับเมฆวิเศษของซุนหงอคง หิมะ หิมะ หิมะ สายลม
10

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

สายลม สายลม ถ้ามากับเพื่อนคงได้กู่ร้องค�ารามเป็นแน่ เพราะแบบนี้ถึง
เลิกเล่นสโนว์บอร์ดไม่ได้สักที การได้เล่นพาวเดอร์รันช่างสุดยอดจริงๆ
แต่ช่วงเวลาบนดินแดนสวรรค์มกั อยู่กบั เราไม่นาน ในภูเขาอันกว้าง
ใหญ่ จุดทีต่ น้ ไม้ขนึ้ บางเบาและมีเนินลาดชันในระดับทีเ่ หมาะสมนัน้ มีเพียง
น้อยนิด ดังนั้นไม่ทันไรเขาก็ต้องแล่นหลบระหว่างต้นไม้หนาแน่นอีก แต่
นั่นก็ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานดี
มองเห็นเงาคนยืนอยูข่ า้ งหน้า ใส่ชดุ ทูโทนสีขาวแดงกับหมวกกันน็อก
สีด�า ดูจากที่ไม่ได้ถือไม้ค�้ายันแสดงว่าคงเล่นสโนว์บอร์ด จากรูปร่างน่า
จะเป็นผู้หญิง เธอยืนอยู่ตรงต้นไม้ก�าลังท�าอะไรบางอย่าง หรือว่าเกิด
อุบัติเหตุนะ
แต่พอลองเข้าไปให้ใกล้ขึ้นก็พบว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไร เธอแค่ก�าลัง
ถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ มือถือกล้องเหยียดออกไปสุดแขน แต่เพราะยังไม่ได้มุมที่
ต้องการ เธอจึงเอียงคอไปมาอยู่หลายครั้ง
ทัตสึมิเข้าไปใกล้ขึ้นอีกแล้วส่งเสียงเรียก “ให้ผมช่วยถ่ายไหม”
“คะ” นักเล่นสโนว์บอร์ดสาวหันมาทางเขา
ทัตสึมิท�าท่าถือกล้อง แล้วส่งเสียงดังขึ้นอีกว่า “ผมกดชัตเตอร์ให้
ไหม”
“อ๊ะ จะดีหรือคะ” เสียงแหบห้าวเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกได้ว่ายังสาว
“ไม่เป็นไรครับ จะให้ถ่ายแบบไหนดี”
แล้วเธอก็ถอื กล้อง เอาขาออกจากบอร์ดข้างหนึง่ ใช้ขาข้างเดียวเดิน
กะเผลกขึ้นมาหาทัตสึมิ
“ตรงหน้านี้จะเป็นวิวรูปหัวใจ เห็นไหมคะ” เธอหันกลับไปข้างหลัง
แล้วชี้ไกลออกไป
“หืม รูปหัวใจเหรอ”
“ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ บนยอดมีกิ่งใหญ่แยกออกมา แล้ววิว
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ด้านหลังเป็นแนวโค้งของสันเขา ทั้งหมดรวมกันจะเป็นรูปหัวใจพอดี”
“เอ่อ...” ทัตสึมิมองไปทางที่เธอชี้ ดูแวบแรกไม่เข้าใจ แต่พอขยับ
แนวสายตาบนล่างซ้ายขวาไปเรือ่ ยๆ ถึงจับรูปร่างได้ กิง่ ไม้เป็นครึง่ ล่างของ
หัวใจ ส่วนสันเขาวาดเป็นครึง่ บน “อ้อ แบบนีน้ เี่ อง โอ้โห น่าสนใจดีนะครับ
มองเป็นรูปนี้ได้ด้วย”
“นี่พยายามจะเซลฟี่ให้ฉากหลังเป็นหัวใจน่ะค่ะ แต่ท�าไม่ได้สักที”
“เข้าใจละ เดี๋ยวผมถ่ายให้”
ทัตสึมิถอดไบน์ดิงที่เท้าขวา แล้วรับกล้องมาถือ พอใส่แว่นตากัน
ลมแล้วมองหน้าจอไม่ถนัด เขาเลยขยับแว่นขึ้นคาดบนหมวกไหมพรม
“ให้ยืนตรงไหนดีคะ” หญิงสาวถาม
“ลงไปอีกนิดครับ ถ่ายทั้งตัวดีไหม”
“ไม่คะ่ เอาแค่ครึง่ ตัวก็พอค่ะ” หญิงสาวตอบพลางค่อยๆ ก้าวลงไป
“งั้นยืนแถวนั้นล่ะครับ โอเค จะถ่ายแล้วนะครับ ชีส”
หญิงสาวยกมือขวาชูสองนิว้ ด้วยความทีใ่ ส่แว่นกันลมกับผ้าปิดหน้า
อยู่ เลยไม่เห็นว่าเธอท�าหน้าแบบไหน
“เพือ่ ความชัวร์ ผมถ่ายอีกรูป” ว่าแล้วทัตสึมกิ ข็ ยับท่าเตรียมตัวถ่าย
ใหม่
“อ๊ะ ถ้างั้น เดี๋ยวนะคะ” คราวนี้หญิงสาวถอดแว่นกันลมคาดไว้ที่
หมวกและดึงผ้าปิดหน้าลง
ทัตสึมติ ะลึง ดวงตาเธอกลมโตเฉียงขึน้ ได้รปู ชวนให้นกึ ถึงแมวน้อย
ทีด่ อื้ รัน้ ใบหน้าไม่ถึงกับยาวเรียว แต่คางเรียวเล็ก จมูกโด่งเป็นสัน อธิบาย
ได้ง่ายๆ ว่าเป็นรูปหน้าแบบที่ทัตสึมิชอบ
แต่จะมัวจดจ้องไม่ได้ ทัตสึมิหามุมถ่ายแล้วกดชัตเตอร์
“ขอบคุณค่ะ ช่วยได้มากเลย”
12
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หญิงสาวไถลบอร์ดด้วยท่าวันฟุตเข้ามาหาทัตสึมิ ชายหนุม่ คืนกล้อง
ให้ หลังจากเธอเช็ครูปที่หน้าจอเสร็จก็ท�านิ้วโอเคบอก “พอดีเป๊ะเลยค่ะ”
“มาที่นี่บ่อยไหมครับ” ทัตสึมิถาม
“ไม่ถึงกับบ่อยค่ะ แต่พอถึงฤดูที่เปิดให้เล่นก็มาหลายครั้งอยู่ เป็น
อีกที่ที่ชอบค่ะ”
“ว่าแล้วเชียว ไม่งั้นคงไม่มาถึงตรงนี้ สถานที่ลับแบบนี้”
เธอเก็บกล้องใส่กระเป๋าแล้วยักไหล่ “รู้นะคะว่าเล่นนอกคอร์สมัน
ผิดกฎ แต่บางทีก็อดใจไม่ไหวค่ะ แย่จังเลยนะคะ”
“พูดไปผมก็ผิดกฎเหมือนกัน”
“แต่เพราะแบบนี้ถึงได้รูปสวยๆ มา ขอบคุณค่ะ” ว่าแล้วเธอก็สวม
ผ้าปิดหน้ากับแว่นกันลม ข้างหมวกมีสติกเกอร์รูปดาวสีชมพูติดอยู่หลาย
ดวง
“มาคนเดียวหรือครับ” ทัตสึมิไม่อยากพลาดโอกาสจึงถามต่อ
สโนว์บอร์ดสาวติดไบน์ดิงที่ขาหลังแล้วพยักหน้า “ค่ะ”
“งั้นหรือครับ ผมก็มาคนเดียว”
“มาคนเดียวแบบนี้สบายใจดีนะคะ”
เป็นค�าพูดที่ราวกับจะรู้ทันความคิดของทัตสึมิ เพราะเขาก�าลังจะ
เอ่ยปากออกไปว่า ไปด้วยกันไหม ท�าให้เขาตอบได้เพียงค�าว่า นั่นสิครับ
“ปกติไปเล่นแถวไหนครับ” ทัตสึมิจ�าใจเปลี่ยนเรื่องคุย
“ทีป่ ระจ�าคือซาโตซาวะค่ะ นีม่ แี ผนว่าวันนีจ้ ะเล่นทีน่ แี่ ล้วค่อยกลับ”
“อ้อ ลานสกีซาโตซาวะออนเซ็น” ทัตสึมิพยักหน้าอย่างแรง ที่นั่น
เป็นลานสกีชื่อดังของญี่ปุ่น “ผมไม่เคยไป แต่ได้ยินว่าใหญ่โตและหิมะ
คุณภาพดีมาก”
“สุดยอดเลยล่ะค่ะ ลองไปสักครั้งนะคะ”
“งั้นค่อยหาโอกาสไปครับ ซีซั่นนี้ยังเล่นอยู่ใช่ไหม”
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ลมไลลา หิมะพาหนี 雪煙チェイス

“แน่นอนค่ะ ตั้งใจไว้อย่างนั้น เรื่องสนุกช่วงหน้าหนาวก็มีแต่เรื่องนี้
แหละค่ะ”
“อา เหมือนผมเลย”
“สนุกให้เต็มทีร่ ะวังอย่าให้เจ็บตัวนะคะ งัน้ ค่อยเจอกันใหม่” พูดจบ
เธอก็โบกมือลาแล้วเริ่มออกตัว
ทัตสึมิรีบติดไบน์ดิง แล้วออกตัวบ้าง เมื่อตามรอยเธอไปจึงรู้สึกว่า
อีกฝ่ายฝีมือไม่ธรรมดา เธอไถลกรีดหิมะเป็นละอองโยกหลบต้นไม้ที่ขึ้น
หนาแน่น ท่วงท่ามีพลังและงดงาม เห็นเป็นผู้หญิงก็ไม่อาจดูถูกได้เลย
ไม่ทันไรเธอก็ทิ้งห่างจนคลาดสายตา
ไม่ช้าเขามองเห็นคอร์สปกติอยู่ตรงหน้า ทัตสึมิท�าท่าแบบเดียวกับ
ตอนแล่นออกนอกคอร์ส คือก้มหัวต�่าลอดเชือกออกไป
ทัตสึมมิ องด้านล่างโดยรอบทันที แต่ไม่เห็นเงาของผู้หญิงคนเมือ่ ครู่
นี้แล้ว หรือเธอยังไม่กลับเข้ามาในคอร์ส อาจจะไถลลงไปทางอื่นอีก
เสียดายจัง อยากคุยต่ออีกนิด ถึงรู้ว่าจะโดนปฏิเสธแต่ก็น่าจะเอ่ย
ปากชวนเล่นด้วยกัน เขาออกตัวพลางนึกเสียใจต่างๆ นานา ใบหน้าของ
หญิงสาวที่ได้เห็นเพียงชั่วครู่ยังติดตรึงอยู่ในใจ
ตอนกลับมาถึงรถทีจ่ อดอยู่ตรงลานจอด เวลาก็เลยบ่ายสามโมงมา
เล็กน้อยแล้ว เขาเปลี่ยนชุด โยนสโนว์บอร์ดกับรองเท้าใส่ท้ายรถ ซื้อกาแฟ
กระป๋องทีเ่ ครือ่ งขายอัตโนมัติ กลับมานัง่ เบาะคนขับแล้วเปิดดืม่ จากนีต้ อ้ ง
ขับรถกลับโตเกียวคนเดียวอีกหลายชั่วโมง ทัตสึมิตบแก้มตัวเองเสียงดัง
เพื่อกระตุ้นให้ตื่นตัว
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2
อีกราวสามสิบนาทีจะถึงสถานีรถไฟโตเกียว จู่ๆ มือถือที่ใส่ไว้ใน
กระเป๋าเสื้อก็มีสายเรียกเข้า ไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนตัว แต่เป็นโทรศัพท์ที่ที่
ท�างานให้ยืมใช้ ไม่สิ ควรเรียกว่ายัดเยียดให้ใช้มากกว่า โคะสุงิ อัตสึฮิโกะ
รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี เขาลุกจากที่นั่งแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
พอออกมาถึงห้องเชื่อมระหว่างตู้โดยสารเขาก็รับสายด้วยน�้าเสียง
แข็งกระด้าง “โคะสุงิพูดครับ”
“ไปท�างานต่างทีเ่ ป็นไงบ้าง” นัมบาระทีเ่ ป็นหัวหน้าถามด้วยน�้าเสียง
เหมือนตามจิก
“เหนือ่ ยครับ” โคะสุงติ อบ “ก็เล่นมาเซนไดด้วยชินคันเซ็นขบวนแรก
สุด วิ่งวุ่นทั้งวัน นอกจากกินข้าวเที่ยงแล้วผมยังไม่ได้พักเลย”
“แต่ตอนนั่งชินคันเซ็นกลับมาคงได้นอนใช่ไหมล่ะ”
“ช่วงนี้เหมือนเป็นโรคนอนไม่หลับ ตอนก�าลังจะเคลิ้มมือถือก็ดัง
พอดีครับ”
หึ นัมบาระหัวเราะ
“จบงานหนึง่ วัน คงกะว่าจะกลับบ้านดืม่ เบียร์ แล้วโทรศัพท์ทที่ �างาน
ก็ดังพอดี แบบนี้เป็นใครก็ไม่ชอบล่ะนะ”
ไม่มีเหตุผลหรือหน้าที่อะไรที่จะต้องตอบอย่างเกรงใจว่า ไม่หรอก
ครับ โคะสุงิจึงถามกลับไป “มีเรื่องอะไรหรือครับ”
นัมบาระเว้นจังหวะเล็กน้อยท�าทีเหมือนหนักใจก่อนตอบ “มีคดีนะ่ ”
ก็แหงอยู่แล้วไม่ใช่หรือ โคะสุงิคิด ถ้าขากลับจากท�างานต่างที่แล้ว
ยังโทร. มาคุยเรื่องสัพเพเหระก็จะดูไร้มารยาทไปหน่อย
โคะสุงิถามว่าเป็นคดีแบบไหน นัมบาระตอบไปว่า “คดีฆาตกรรม”
โคะสุงิชะงักไปครู่หนึ่ง ภาวนาให้ตัวเองฟังผิด
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“เอ่อ” เขากระแอม “เมื่อกี้ว่าไงนะครับ”
“รู้อยู่ว่านายคงไม่เชื่อ เพราะฉันเองก็เป็น แต่เสียใจด้วยนี่เรื่องจริง
ไม่ได้โกหก ฆาตกรรมจริงแท้แน่นอน สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังหนึ่งใน
เขต N เมืองมิทากะ ฆ่าชิงทรัพย์น่ะ ทรัพย์สินมีค่าถูกขโมยไป คนที่ถูกฆ่า
คือคนแก่วัยแปดสิบที่อาศัยอยู่ในบ้าน”
พอได้ยนิ ความมืดก็แผ่เข้าปกคลุมจิตใจ ดูทา่ จะไม่ใช่คดีงา่ ยๆ อย่าง
พวกกุ๊ยตีกันแล้วพลั้งมือฆ่าอีกฝ่าย
“เอ่อ หัวหน้าครับ” โคะสุงถิ ามด้วยความหวังเลือนราง “แล้วคนร้าย
ล่ะครับ”
“ยังจับไม่ได้ และยังไม่มีใครมอบตัว”
ว่าแล้วเชียว คอตกด้วยความผิดหวังทั้งๆ ที่หูยังแนบกับโทรศัพท์
ก็ตามนี้ นัมบาระพูดต่อ “การสืบสวนเบือ้ งต้นเริม่ ไปแล้ว โทษทีนาย
คงยังเหนื่อยอยู่ แต่ถ้ากลับมาโตเกียวให้ตรงไปที่เกิดเหตุเลยนะ ไปให้เร็ว
ที่สุด ส่วนที่อยู่ก็—”
“เดี๋ยวครับ วันนี้ผมวางแผนจะตรงกลับบ้านเลย ตระเตรียมโน่นนี่
ไว้แล้วด้วย ขอผมกลับบ้านก่อนได้ไหม”
“ไม่มีเวลาขนาดนั้น ยังไงนายก็อยู่คนเดียวอยู่แล้ว ไม่เห็นเป็นไร
เลยนี่”
“ผมลืมเทอาหารให้แมวนะครับ”
“แค่นี้ไม่อดตายง่ายๆ หรอก ไม่ต้องห่วง จะให้กลับภายในคืนนี้ล่ะ
เดี๋ยวฉันจะบอกที่อยู่ เตรียมจดนะ”
โคะสุงิกัดฟันกรอดอย่างแค้นใจ หยิบสมุดออกจากกระเป๋าเสื้อสูท
แล้วเขียนที่อยู่ตามที่นัมบาระบอก
“นายน่าจะรู้อยู่แล้ว เกิดคดีแบบนี้ ให้เข้าใจไว้เลยว่างานคงไม่ใช่
แค่ สน. เรา”
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พอได้ยนิ หัวหน้าบอก ใจโคะสุงกิ ห็ ดหู่กว่าเดิม “หน่วยสืบสวนกลาง
จะมาร่วมด้วยสินะครับ”
แหงอยู่แล้ว นัมบาระฟันธง
“พรุง่ นีค้ งมาตัง้ ทีมร่วมกับ สน. เรา อาจจะเริม่ ประชุมสืบสวนกันตัง้ แต่
เช้าตรู่ ก็เลยต้องมาเตรียมการเอาไว้ก่อน ตั้งแต่พรุ่งนี้ให้ท�าใจไว้เลยว่าคง
ไม่ได้กลับบ้านพักใหญ่”
แค่นี้นะ นัมบาระตัดสายไปโดยไม่รอให้โคะสุงิพูดจบ
โคะสุงแิ ทบอยากเขวีย้ งโทรศัพท์ในมือทิง้ ก่อนจะสะกดอารมณ์กลับ
เข้าตู้โดยสาร มองไปที่นาฬิกา ตอนนี้เลยเวลาห้าโมงเย็นไปเล็กน้อย
จากสถานีโตเกียว โคะสุงินั่งรถไฟสายจูโอ ลงสถานีใกล้สุดแล้วนั่ง
แท็กซี่ต่อ เขต N มีบ้านเดี่ยวเรียงราย เป็นย่านอยู่อาศัยอันเงียบสงบ พอ
ลงจากแท็กซี่ โคะสุงิก็เห็นบ้านที่เกิดเหตุทันที เพราะรถต�ารวจจอดอยู่ด้าน
หน้าเต็มไปหมด คนยืนมุงดูกัน และมีป้ายเขียนว่า ‘ฟุคุมารุ’ ติดอยู่หน้า
บ้าน
“คุณโคะสุงิ” ได้ยินเสียงเรียก พอหันไปดูเห็นรุ่นน้องชื่อชิราอิเดิน
เข้ามาใกล้ หมอนี่เคยเล่นรักบี้สมัยนักเรียน ร่างกายจึงดูใหญ่ก�าย�าแต่
ใบหน้ากลับอ่อนเยาว์ ได้ยนิ ว่าถูกเด็กๆ ทีโ่ รงเรียนอนุบาลทีล่ กู สาวคนเดียว
ของเขาเรียนอยู่เรียกว่า อังปังแมน
“ที่เซนไดเป็นไงบ้างครับ ได้กินกิวตังไหม” คนสายกินอย่างชิราอิ
ต่อให้ตัวเองไม่ได้ไปท�างานนอกสถานที่ด้วย ก็ยังสืบค้นหาของกินชื่อดัง
ของปลายทาง
“ใครจะไปมีเวลาว่างขนาดนั้น เดินจนขาลากไปหมด” โคะสุงิบ่น
ใส่ อันที่จริงเขาได้กินกิวตังเป็นมื้อเที่ยงแล้ว แต่เขาไม่จ�าเป็นต้องรายงาน
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ตามจริง
“รู้งี้ กลับชินคันเซ็นช้าหน่อยก็ดี”
“เสียใจด้วยครับ”
“แล้ว นี่เรื่องเป็นไง” โคะสุงิชี้ไปที่บ้าน
“ยังเก็บหลักฐานไม่เสร็จ เลยยังเข้าไปไม่ได้ครับ แต่ได้รูปที่เกิดเหตุ
ที่ส่งมาให้แล้ว” ชิราอิหยิบแท็บเล็ต
“คนอื่นล่ะ”
“พวกฝ่ายสืบสวนแยกย้ายกันสอบปากค�าพยานละแวกนี้อยู่ครับ”
ดูเหมือนจะเป็นอย่างทีน่ มั บาระว่าไว้ การสืบสวนเบือ้ งต้นได้เริม่ ไปแล้ว
“หัวหน้าอยู่ไหน”
“ที่ สน. น่าจะคุยกับครอบครัวผู้เสียหายอยู่ครับ”
โคะสุงิถอนหายใจ เหนื่อยก็เหนื่อย แต่ดูท่าจะไม่ใช่เวลานั่งบ่นแล้ว
ทั้งสองคนขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตรงนั้น แล้วเข้าไปนั่งเบาะหลังรถ
ต�ารวจที่จอดอยู่
“รายงานจากศูนย์แจ้งเหตุคือบ่ายสี่โมงสิบสองนาทีครับ เป็น
เสียงผู้หญิง แจ้งว่าคนในบ้านถูกฆ่า ดูเหมือนน�้าเสียงค่อนข้างลนลาน
จับใจความไม่ค่อยได้ ต�ารวจสองคนจากป้อมต�ารวจที่อยู่ใกล้เคียงเลย
รีบไปที่เกิดเหตุ พอไปถึงผู้หญิงสงบสติอารมณ์ได้บ้างแล้ว เลยเล่าเรื่องได้
ชัดเจนขึ้นครับ”
จากที่ชิราอิอธิบาย ผู้หญิงที่แจ้งความคือฟุคุมารุ คาโยโกะ สะใภ้
ของบ้านหลังนั้น ในวันธรรมดาคาโยโกะท�างานอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆ
ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามโมง จากนั้นจะแวะพูดคุยกับเพื่อนแล้วค่อย
กลับบ้านเป็นประจ�าทุกวัน วันนีก้ เ็ หมือนเดิมกับทุกวันและกลับถึงบ้านก่อน
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สีโ่ มงเย็น กุญแจทางเข้าไม่ได้ลอ็ ก แต่เธอไม่ได้สงสัยอะไรเป็นพิเศษ เพราะ
พ่อสามีอยู่บ้าน ส่วนสามีไปท�างานยังไม่กลับ ที่พ่อสามีจะลืมล็อกประตูก็
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
เพราะคาโยโกะเดินตรงเข้าไปในครัวจึงไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใน
ทันที มารูส้ กึ ผิดปกติตอนถึงห้องรับแขก เห็นชัน้ วางในห้องถูกรือ้ กระจัดกระจาย
ลิ้นชักถูกดึงคว�่าอยู่กับพื้น
คาโยโกะรีบออกจากห้องรับแขก เคาะห้องข้างๆ เรียกพ่อสามี เพราะ
ตรงนั้นเป็นห้องของเขา แต่ก็ไม่มีเสียงตอบ หล่อนเป็นกังวลเลยถือวิสาสะ
เปิดประตูทั้งที่ปกติแทบไม่เคยเปิดถ้าไม่ได้รับอนุญาต สิ่งที่เห็นเป็นอย่าง
แรกคือโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้ และจากนั้นก็เห็น...
“สภาพเป็นแบบนี้ครับ” ชิราอิหันหน้าจอแท็บเล็ตให้โคะสุงิดู
ในภาพเป็นห้องญีป่ นุ่ ปูเสือ่ ทาทามิ ทีพ่ นื้ มีชายชราสวมชุดสเวตเตอร์
ล้มคว�่าอยู่ กระดานหมากล้อมวางอยู่ข้างๆ
ชิราอิเลื่อนรูปภาพ บนหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพอื่น เป็นภาพถ่าย
โคลสอัพบริเวณล�าคอของชายชรา เห็นรอยเป็นเส้นสีแดงคล�า้ ทีค่ าดว่าเป็น
รอยถูกฆ่ารัดคอ
“อาวุธล่ะ”
“ยังไม่พบครับ”
จากที่ชิราอิเล่า ผู้ตายชื่อฟุคุมารุ จินคิจิ อายุแปดสิบปี เป็นอดีต
กรรมการบริษทั ปัจจุบนั ไม่มรี ายได้อนื่ นอกจากเงินเกษียณ ผู้อาศัยในบ้าน
หลังเดียวกันมีเพียงฮิเดโอะลูกชายคนโตและคาโยโกะที่เป็นภรรยาเท่านั้น
ส่วนหลานสองคนแยกย้ายออกไปท�างานหมดแล้ว
“จากที่หัวหน้าเล่า ได้ยินว่ามีชิงทรัพย์ด้วย”
“เงินสดที่ใส่ไว้ในลิ้นชักชั้นวางของตรงห้องรับแขกหายไปราวสอง
แสนเยนครับ ได้ยนิ ว่าเป็นปกติของครอบครัวนีท้ จี่ ะเก็บเงินไว้ตรงนัน้ ส�าหรับ
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ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน คาโยโกะยืนยันว่าก่อนออกจากบ้านเงินยังอยู่”
“มีอะไรถูกขโมยอีกบ้าง”
“เป็นไปได้ว่าของในห้องผู้ตายน่าจะถูกขโมยไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่มี
แต่เจ้าตัวที่รู้ เลยยืนยันอะไรไม่ได้ครับ ห้องของสามีภรรยากับลูกๆ อยู่ชั้น
สอง แต่ดูเหมือนไม่มีร่องรอยคนร้ายขึ้นไปบนนั้น คงเพราะได้เงินมาพอ
สมควรแล้ว เลยอาจอยากรีบหนีออกไปให้เร็วที่สุดครับ”
“คนร้ายเข้ามาทางไหน”
“เท่าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ ประตูห้องครัวด้านหลังกับ
หน้าต่างล็อกกุญแจจากด้านใน และไม่มีร่องรอยถูกท�าลาย เลยคาดว่า
คนร้ายน่าจะเข้าออกทางประตูหน้าครับ”
โคะสุงิช�าเลืองมองไปยังบ้าน “แล้วกล้องวงจรปิดล่ะ”
ชิราอิหน้านิ่ว ส่ายศีรษะ “ไม่ได้ติดครับ”
“งั้นรึ” โคะสุงิถอนหายใจ เวลาเกิดคดีแบบนี้ เขาอยากบ่นทุกครั้ง
ว่าท�าไมประเทศเราไม่ออกกฎหมายให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ชิราอิล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อด้านใน หยิบโทรศัพท์มือถือออก
มา สงสัยมีสายเข้า
“ครับ ชิราอิพูดครับ ...ตอนนี้ อยู่กับคุณโคะสุงิครับ ...เข้าใจแล้ว
ครับ จะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้” ชิราอิวางสาย หันมามองโคะสุงิ “หัวหน้าโทร.
มา บอกให้กลับไปที่ สน. ด่วน”
“มีเรื่องอะไรอีก”
เอ... ชิราอิเอียงคอสงสัย “ถ้าไม่มีเรื่องยุ่งยากก็ดีสิครับ”
ทั้งสองคนลงจากรถต�ารวจ แล้วเริ่มออกเดิน พอถึงถนนเส้นหลักก็
เรียกแท็กซี่
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ตอนที่ถึง สน. บรรยากาศอบอวลไปด้วยความวุ่นวาย ตรงทางเดิน
ซึง่ ไม่ได้กว้างขวางนัก มีเจ้าหน้าทีห่ นุ่มสาวใน สน. ถือเครือ่ งมือสือ่ สารและ
อุปกรณ์ส�านักงานเดินกันขวักไขว่ คงจะขนไปไว้ที่ห้องโถงส�าหรับหน่วย
สืบสวนกลาง สีหน้าแต่ละคนดูหม่นหมอง ส�าหรับเจ้าหน้าทีต่ �ารวจในพืน้ ที่
ไม่มีอะไรน่าหดหู่ไปกว่าการตั้งส�านักงานหน่วยสืบสวนกลางเพราะคดี
ฆาตกรรมอีกแล้ว ไม่ใช่แค่ต้องแบ่งก�าลังคน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
แน่นอนว่าผู้บังคับบัญชาคงยิ่งไม่สบอารมณ์
พอทั้งสองคนไปถึงแผนกสืบสวน นัมบาระก�าลังยืนคุยกับลูกน้อง
คนอืน่ อยู่ เขาหันใบหน้ายาวๆ ของตนมาหาโคะสุงอิ ย่างไร้อารมณ์ ส่งเสียง
อย่างไร้ความรู้สึกใดๆ “โทษที เหนื่อยหน่อยนะ”
“สถานการณ์เป็นไงบ้างครับ” โคะสุงิถาม
“คืองี้” นัมบาระมองไปรอบๆ “ทุกคนก�าลังยุ่งเลย นายก็มาช่วย
หน่อย”
“ก็มาแล้วครับ”
พอเห็นโคะสุงิก�าลังจะถอดเสื้อโค้ต นัมบาระรีบเบรก “ใส่ไว้อย่าง
นั้นล่ะ เดี๋ยวมีคนให้ไปสอบปากค�า”
“ใครครับ”
“คนพาเดินเล่น”
“คนพาเดินเล่น” โคะสุงิขมวดคิ้ว “อะไรกันครับ งานนี้”
“จากปากค�าของญาติ บ้านฟุคุมารุเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิบะ หน้าที่ของ
ผู้ตายคือพามันไปเดินเล่น แต่หลังจากเจ้าตัวปวดเอวเมื่อครึ่งปีก่อนก็เดิน
ติดต่อกันนานๆ ไม่ได้ แต่จะให้สนุ ขั ไม่ออกไปเดินทีไ่ หนเลยก็น่าสงสาร เลย
จ้างคนมาช่วย”
“บ้านนั้นมีสุนัขด้วยเหรอ” โคะสุงิถามชิราอิ
“เดือนก่อนเพิง่ ป่วยตาย” นัมบาระตอบให้ “อายุสบิ ห้าปีแล้ว ส�าหรับ
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สุนัขก็แก่เต็มที เดิมมีโรคประจ�าตัวอยู่ พอบาดเจ็บที่ขาจนเดินไม่ค่อยได้
อาการเลยยิ่งทรุดหนักสุดท้ายก็ไม่รอด ปัญหาคือที่บาดเจ็บเพราะถูก
จักรยานชนระหว่างเดินเล่น คนที่พาเดินเล่นคือคนทีจ่ ้างมา ผู้ตายโกรธจัด
เพราะคนนั้นไม่ดูซ้ายดูขวาให้ดี เลยไล่คนนั้นออก”
เป็นเรื่องเมื่อประมาณสามเดือนก่อน นัมบาระย�้า
“จะบอกว่าคนนั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้”
“เป็นข้อมูลจากพวกที่ออกไปเก็บข้อมูล ตอนเที่ยงเมื่อวานแม่บ้าน
ละแวกใกล้ เ คี ย งเห็ น ผู ้ ช ายคนหนึ่ ง ยื น ส่ อ งบ้ า นฟุ คุ ม ารุ อ ยู ่ ไม่ ใ ช่ ค น
แปลกหน้าด้วย เป็นคนที่เจอบ่อยตามถนน”
“หรือว่า จะเป็นคนพาสุนัขเดินเล่นที่พูดถึงเมื่อกี้ครับ”
“ปิ๊งป่อง” นัมบาระท�าเสียงทุ้มไม่เข้ากับบุคลิก ชูนิ้วชี้ขึ้น แล้วหยิบ
รูปถ่ายหนึง่ ใบขึน้ มาจากโต๊ะ “จากทีฟ่ ังข้อมูลจากครอบครัวผู้ตาย แล้วเรา
ค้นหาเพิ่มเติมมาได้คือคนนี้”
รูปถ่ายดูเหมือนจะดึงมาจากฐานข้อมูลใบขับขี่ ในรูปเป็นชายหนุ่ม
อายุราวยี่สิบต้นๆ คางเรียวแหลม หางตาตกเล็กน้อย อารมณ์ไม่ดีหรือ
อย่างไร เขามองกล้องด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ
“ได้ยนิ อะไรมาบ้างเกีย่ วกับช่องทางเข้าออกของคนร้าย” นัมบาระถาม
“จากที่ชิราอิเล่า มองว่าเข้ามาทางหน้าบ้านท�านองนั้นครับ”
นัมบาระขยับนิ้วชี้ไปมาแล้วเดาะลิ้นอยู่หลายที
“ตอนแรกฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็มองแบบนี้ แต่สถานการณ์เปลี่ยน
ไปแล้ว เราเพิง่ ได้ข้อมูลส�าคัญจากครอบครัวผู้ตาย เป็นไปได้วา่ คนร้ายอาจ
จะเข้ามาทางประตูครัว”
“ประตูครัว ตอนคุณนายออกจากบ้านลืมล็อกกลอนหรือครับ”
“เปล่า ได้ยินว่าลงกลอนไม่ผิดแน่ แต่มีกุญแจส�ารอง”
“กุญแจส�ารอง”
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“มีภาชนะจิ๋วอยู่ก้นตู้ไปรษณีย์ ในนั้นมีกุญแจส�ารองห้องครัวอยู่
ได้ยนิ ว่ามีไว้เผือ่ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน เมือ่ กีใ้ ห้กองพิสจู น์หลักฐานตรวจสอบ
แล้ว มีกุญแจอยู่จริง”
“คนที่รู้เรื่องกุญแจล่ะครับ”
“ครอบครัวผู้ตายบอกว่าน่าจะมีแค่คนในครอบครัว แต่ก็นะ...”
นัมบาระเว้นจังหวะพูดเหมือนซ่อนความนัย
“เป็นไปได้ว่ามีคนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม”
นัมบาระพยักหน้า
สุนัขพันธุ์ชิบะเลี้ยงไว้นอกบ้าน บ้านสุนัขสร้างไว้ตรงสวน แต่เวลา
อากาศแปรปรวนก็ให้เอาเข้าบ้านตรงประตูครัว ผู้ตายขาไม่ค่อยดี เป็นไป
ได้ว่าเขาน่าจะบอกคนพาสุนัขเดินเล่นว่ามีกุญแจอยู่ตรงนั้น”
“ครอบครัวผู้ตายพูดอะไรเกี่ยวกับคนนั้นบ้างครับ”
“ไม่รอู้ ะไรเลยนอกจากเป็นนักศึกษาปีสขี่ องมหาวิทยาลัยไคเม ได้ยนิ
ว่าคนรู้จักของผู้ตายแนะน�ามา แต่ตอนพาสุนัขเดินเล่นสองสามีภรรยา
ฟุคุมารุไม่อยู่บ้าน เลยไม่ค่อยได้คุยกัน”
“อืม”
“ฟังแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว นายรีบไปคุยกับเด็กหนุ่มคนนั้นเลย” พูด
เสร็จนัมบาระก็ยนื่ กระดาษให้หนึง่ แผ่น ในนัน้ มีชอื่ และทีอ่ ยู่เขียนเอาไว้ คง
ไปดึงมาจากฐานข้อมูลใบขับขี่
“มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ”
“ดูเหมือนสองสามีภรรยาจะไม่รู้ แต่ผู้ตายน่าจะมีอยู่ อีกไม่นานคง
รู้ล่ะ ได้ความเมื่อไหร่จะแจ้งไป เอาล่ะ รีบไปได้แล้ว” นัมบาระโบกมือไล่
ตอนนั้นเอง “นี่ นัมบาระ” ได้ยินเสียงแหบแห้งจากตรงประตู
ต่อให้ไม่เห็นก็รู้ว่าใครเข้ามา
พอโคะสุงิหันไปก็เห็นโอวาดะ หัวหน้าแผนกสืบสวนเดินอาดๆ เข้า
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มา คิ้วหนาใบหน้าเหลี่ยมดูติดตา คนถึงเรียกสมญานามกันลับหลังว่า
รองเท้าเกี๊ยะ
“กล้องวงจรปิดละแวกนี้เป็นไงบ้างล่ะ ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าให้
รวบรวมมาให้หมด”
“ครับ ด�าเนินการอยู่ครับ” นัมบาระยืนตัวตรงตอบหัวหน้าตัวเอง
“แล้วไง เห็นอะไรจากกล้องบ้าง”
“เอ่อ เรื่องนั้น เดี๋ยวเราจะเริ่มวิเคราะห์กัน...”
“เร่งมือเข้าเซ่ ยืดยาดอะไรกันอยู่ มัวแต่โอ้เอ้อดื อาด เกิดพวกหน่วย
หนึ่งแย่งผลงานไปจะเป็นไง ท�ายังไงก็ได้ให้เราจับคนร้ายได้ก่อนที่พวกนั้น
จะมา เข้าใจใช่ไหม”
“ครับ เข้าใจครับ” นัมบาระขานรับเสียงสูง
“คืนนี้จะเป็นตัวตัดสิน คืนนี้ล่ะ ต่อให้ต้องใช้คนทั้ง สน. ก็ต้องหา
เบาะแสให้ได้ ติดขัดหยุมหยิมตรงไหนเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้”
“ครับ เราจะท�าสุดความสามารถครับ”
ชิราอิใช้ศอกกระทุง้ สีขา้ งโคะสุงิ แล้วเอ่ยเสียงเบา “ไปกันเถอะครับ”
“ท่าทางว่าน่าจะดีกว่าอยู่ที่นี่นะ”
โคะสุงิกับชิราอิเดินออกจากห้อง ได้ยินเสียงโอวาดะโวยวายใส่
นัมบาระตามหลัง
“อะไรของเขาเนี่ย หัวหน้ารองเท้าเกี๊ยะจู่ๆ ก็เกรี้ยวกราดหนักกว่า
เดิมอีก” โคะสุงิเดินไปพูดไป
“ได้ยนิ ว่าผู้กา� กับไหว้วานให้ช่วยซัปพอร์ตหน่วยสืบสวนทีห่ นึง่ ครับ”
“ว่าแล้วเชียว อืม พอเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ ก็
ต้องแบบนี้ล่ะนะ”
“ได้ยินว่าพอหัวหน้าโอวาดะรู้เรื่องผู้รับผิดชอบจากแผนกสืบสวนที่
หนึ่ง แกก็อารมณ์บูดเลยครับ เมื่อกี้ได้ยินผ่านๆ เห็นว่าจะเป็นหน่วยที่เจ็ด
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ที่เข้าเวรรออยู่”
โคะสุงิหยุดเดิน “หน่วยเจ็ด จริงรึ”
การเข้าเวรทีว่ ่าคือการเตรียมพร้อมรอปฏิบตั ภิ ารกิจได้ทกุ เมือ่ ทีก่ อง
บัญชาการต�ารวจนครบาล เมื่อตั้งหน่วยสืบสวนพร้อมแล้วก็จะท�าหน้าที่
สืบสวนเป็นหลัก
“มีอะไรรึเปล่าครับ” ชิราอิถาม
“หัวหน้าฮานาบิชขิ องหน่วยทีเ่ จ็ด เป็นเพือ่ นนักเรียนต�ารวจรุ่นเดียว
กับหัวหน้าโอวาดะน่ะ” โคะสุงิกระซิบ “แถมได้ยินว่าเป็นคู่กัดกัน มีอะไรก็
แข่งกันตลอด แต่ทั้งสองคนก็ก้าวหน้าในระดับเดียวกันล่ะนะ คนหนึ่งอยู่
นครบาล อีกคนอยู่ สน. ไม่มีใครด้อยกว่าใคร”
“หืม แบบนี้นี่เอง”
“ถ้าหน่วยสืบสวนกลางตัง้ ทีน่ ี่ ผู้นา� ต้องเป็นทางนครบาลล่ะ สน. จะ
เหลือแต่งานเบ๊เป็นลูกไล่คอยช่วยเหลือ ส�าหรับหัวหน้าโอวาดะแค่นกี้ เ็ หมือน
โดนหยามแล้ว ยิ่งถ้าอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งอย่างหัวหน้าฮานาบิชิ เขาคงแค้น
จนแทบคลั่งเลยล่ะ”
“เพราะแบบนีเ้ ลยตัง้ เป้าจะจับคนร้ายให้ได้กอ่ นแผนกสืบสวนทีห่ นึง่
จะมา”
“เพราะถ้าแผนกสืบสวนที่หนึ่งมา ทั้งบันทึกการสืบสวนเบื้องต้น
ข้อมูลสารพัดทั้งหมดต้องยกให้เขาไปน่ะนะ”
เจ้าหน้าทีใ่ น สน. อุม้ ลังกระดาษใบใหญ่เดินผ่านทัง้ สองคนไป แลดู
อิดโรย เขาคงถูกใช้ให้เตรียมการส�าหรับจัดตัง้ หน่วยสืบสวนกลางเหมือนกัน
“ถ้าหมอนี่เป็นคนร้ายก็ดีสิ เรื่องจะได้จบเร็ว” โคะสุงิมองกระดาษ
ทีร่ บั มาจากนัมบาระ ทีอ่ ยู่คอื เมืองมิทากะ ชือ่ ของชายคนนัน้ คือ วากิซากะ
ทัตสึมิ
25

ลมไลลา หิมะพาหนี 雪煙チェイス

3
อาคารที่ระบุไว้ในที่อยู่คือ อะพาร์ตเมนต์ซอมซ่อสองชั้น ห้องเล็ก
ขนาดที่มองจากภายนอกก็พอเดาได้ ใกล้กันมีมหาวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง
ที่นี่คงสร้างไว้ส�าหรับให้นักศึกษาอาศัย
ชั้นหนึ่งห้องด้านในสุดเป็นห้องของวากิซากะ ข้างประตูมีจักรยาน
ที่โครงขึ้นสนิมจอดอยู่ หน้าต่างเล็กๆ ตรงนั้นมืดสนิท
ไม่มอี ะไรทีด่ ใู ช้ตดิ ต่อคนในห้องได้อย่างพวกอินเตอร์โฟน โคะสุงจิ งึ
เคาะประตู แต่ไม่มีเสียงตอบ ลองเรียกชื่อวากิซากะอยู่สองครั้ง แต่ไม่มี
วี่แววว่ามีคนอยู่
ไม่อยู่สินะ โคะสุงิพึมพ�า
“อาจจะออกไปกินข้าวเย็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เราลองรออีก
หน่อยไหม”
โคะสุงิตอบรับข้อเสนอของชิราอิพลางมองห้องข้างๆ ห้องนั้นไม่มี
ป้ายชื่อ แต่มีแสงลอดออกมาจากหน้าต่าง
โคะสุงเิ ดินไปหน้าประตูเคาะเรียกดู มีเสียงผูช้ ายขานรับทันที “ครับ”
“รบกวนหน่อยครับ” โคะสุงิพูด
“ใครครับ”
“เจ้าหน้าที่ครับ เรามีเรื่องรบกวนสอบถามหน่อย”
ไม่มีเสียงตอบกลับ แต่ได้ยินเสียงจากในห้อง ไม่ช้าก็มีเสียงปลด
กลอน แล้วประตูก็แง้มออกแต่โซ่ยังคล้องประตูอยู่
ใบหน้าที่เห็นเป็นชายวัยรุ่น คงเป็นนักศึกษา
โคะสุงิให้ดูตราต�ารวจ “ขอโทษที่มากวนยามวิกาล”
ชายหนุ่มตาเบิกโพลง สีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและ
ตื่นตระหนก
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“จะถามอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับคุณวากิซากะที่อยู่ห้องข้างๆ น่ะ”
“อะไรครับ”
“ปกติคบหาสมาคมกับคุณวากิซากะบ้างไหมครับ”
แววตาชายหนุม่ หวัน่ ไหว “เจอหน้าก็ทกั ทายทัว่ ไปครับ อยูม่ หาวิทยาลัย
เดียวกัน”
“มหาวิทยาลัยไคเมหรือ”
ครับ ชายหนุ่มตอบ “แต่อยู่คนละคณะครับ ผมอยู่คณะวิศวกรรม
เขาน่าจะอยู่คณะเศรษฐศาสตร์”
พอโคะสุงิถามชื่อ ชายหนุ่มก็บอกชื่อ มัตสึชิตะ ฮิโรกิ เป็นนักศึกษา
ปีสี่เหมือนวากิซากะ
“ดูเหมือนคุณวากิซากะจะไม่อยู่ ทราบไหมครับว่าออกไปไหน”
มัตสึชิตะส่ายหัว “ไม่ทราบครับ ไม่ได้สนิทขนาดนั้น”
“วันนี้คุณอยู่ห้องตลอดเลยรึเปล่า”
“เปล่าครับ ช่วงเช้าไปมหาวิทยาลัย กว่าจะกลับมาก็... ราวบ่าย
สามได้มั้ง”
“หลังจากนั้นล่ะ ได้ออกไปไหนอีกไหม”
“เปล่าครับ อยู่ห้องคนเดียวตลอด”
“แล้วคุณวากิซากะล่ะ มีวี่แววว่าอยู่ห้องไหม”
“เอ...” มัตสึชิตะเอียงคอคิด “ขอโทษครับ ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้
สังเกตขนาดนั้น”
“ไม่เห็นตัวใช่ไหม”
“ใช่ครับ วันนี้ยังไม่เจอกันเลย”
“ได้ยินเสียงจากในห้องบ้างไหม”
“คงได้ยนิ ครับ จ�าไม่ได้เท่าไหร่ ผนังอะพาร์ตเมนต์บางอยู่แล้ว เสียง
ข้างนอกยังได้ยินเลย”
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“พอจะทราบเบอร์มือถือของคุณวากิซากะไหม”
“ไม่ทราบครับ”
“เคยส่งเมลหากันรึเปล่า”
“อันนี้ก็ไม่เคยเลย ถ้ามีธุระเคาะประตูถามเอาเร็วกว่า”
“งั้นคุณติดต่อใครที่สนิทกับคุณวากิซากะได้บ้างไหม”
ถึงตรงนี้มัตสึชิตะเอียงคอท�าหน้าวิตกกังวล
“ดูเหมือนจะมีเพื่อนแวะมาบ่อยนะครับ แต่ไม่มีคนที่ผมรู้จัก”
“งั้นรึ”
มาเสียเที่ยวงั้นรึ โคะสุงิผิดหวัง ดูท่าไม่น่าจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์
อะไรจากชายคนนี้
“เสร็จรึยังครับ ผมมีเรื่องต้องท�าให้เสร็จภายในพรุ่งนี้อยู่”
“อ้อ งั้นขอโทษด้วย ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ”
โคะสุงิขอบคุณเสร็จ มัตสึชิตะผงกหัวด้วยสีหน้างงๆ แล้วปิดประตู
ไป จนถึงตอนท้ายเขาก็ไม่ได้ปลดโซ่ออก
“ไม่มีประโยชน์เลยเจ้านี่”
โคะสุงบิ น่ อุบ ตอนนัน้ เองมือถือทีใ่ ส่ไว้ในเสือ้ โค้ตมีสายเรียกเข้าพอดี
นัมบาระโทร. มา
“ครับ โคะสุงิพูด”
“เจอวากิซากะรึยัง”
“ไม่อยู่ครับ ไม่รู้ว่าออกไปไหน ก�าลังคิดว่าจะรออีกสักพัก”
“ที่อะพาร์ตเมนต์นั้นไม่มีคนรู้จักเรอะ”
“ได้คุยกับห้องข้างๆ ครับ แต่เหมือนจะไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้น”
“หึ งั้นรึ ว่าแต่นายยังไม่ได้จับลูกบิดใช่ไหม”
“ลูกบิด อะไรครับ”
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“ลูกบิดห้องวากิซากะไง ฉันก�าลังถามว่านายยังไม่ได้จบั ใช่ไหม หรือ
ว่าจับไปแล้ว” นัมบาระพูดด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด
โคะสุงิหันกลับไปทางห้องวากิซากะ จ้องตรงลูกบิดประตู “ยังไม่ได้
จับหรอกครับ”
“ดี งัน้ รออยู่ตรงนัน้ ล่ะ เดีย๋ วให้ฝ่ายพิสจู น์หลักฐานไปหา เราจะเก็บ
ตัวอย่างลายนิ้วมือตรงประตู นายเฝ้าไว้อย่าให้ใครแตะต้องล่ะ”
“เจอลายนิ้วมือคนร้ายในที่เกิดเหตุแล้วหรือครับ”
“กุญแจส�ารองห้องครัวที่ซ่อนไว้ในตู้จดหมายที่พูดถึงก่อนหน้านี้
จากการเก็บตัวอย่างได้ยนิ ว่ามีลายนิว้ มือทีไ่ ม่ใช่ทงั้ ของผูต้ ายและครอบครัว
ฟุคมุ ารุอยู่ แถมรอยเพิง่ เกิดขึน้ ไม่นานด้วย ได้ยนิ ว่าลูกๆ บ้านนัน้ ไม่ได้แตะ
มาหนึ่งปีแล้ว เป็นไปได้สูงว่าเป็นลายนิ้วมือของคนร้าย”
“แล้วลายนิ้วมือนั้นเจอในที่เกิดเหตุไหมครับ”
“ในที่เกิดเหตุมีลายนิ้วมือหลายอัน ตอนนี้ก�าลังเทียบอยู่ ก็ตามนั้น
ล่ะ พวกนายเฝ้าตรงนั้นไว้ เข้าใจนะ”
ครับ โคะสุงิวางสายแล้วหันไปอธิบายให้ชิราอิฟัง
“ลายนิ้วมือที่กุญแจส�ารองห้องครัวเหรอ คนร้ายจะทิ้งรอยไว้ไหม
ถ้าเป็นปกติ” ชิราอิกอดอกเอียงคอคิด
“ใครๆ ก็เผอเรอได้ทั้งนั้น ยิ่งหลังจากฆ่าคนในหัวคงมีแต่เรื่องหนี
ไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นหรอก”
พอคุยถึงตรงนี้ ข้างนอกมีรถตู้แล่นมาจอดข้างถนนตรงหน้า ประตู
สไลด์เปิดออก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานสวมหมวกสองคนก้าวลงมา
โคะสุงิจ�าหน้าทั้งสองได้
“ท�างานล่วงเวลาเหนื่อยหน่อยนะ” คนที่ดูอาวุโสกว่ายิ้มแซว “ก็
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งานหนักด้วยกันหมดล่ะ”
“ตั้งแต่พรุ่งนี้จะหนักกว่านี้อีก” โคะสุงิพูด “เพราะพวกต�ารวจจาก
นครบาลจะมากันแล้ว”
“ฮะๆ นั่นสินะ” ผู้มาใหม่ตอบกลับด้วยท่าทีผ่อนคลาย คดีอย่าง
ครัง้ นี้ การพิสจู น์หลักฐานจากทาง สน. ส่วนใหญ่จะจบในการสืบสวนเบือ้ ง
ต้นแล้ว ดูท่าคงวางใจว่าจะไม่โดนคนจากนครบาลสั่งอีก
“แล้ว ห้องนั่นอยู่ไหน”
“ตรงนี้ครับ” โคะสุงิชี้ไปที่ห้องวากิซากะ ทัตสึมิ
“จักรยานนั่นก็เป็นของเจ้าของห้องรึเปล่า”
“น่าจะใช่มั้งครับ”
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอาวุโสพยักหน้า หันไปพูดอะไรบางอย่าง
กับคู่หูที่อ่อนวัยกว่า ไม่ช้าทั้งสองคนก็เริ่มงาน คนหนุ่มจัดการลายนิ้วมือ
ตรงลูกบิด ส่วนคนที่อาวุโสกว่าเก็บลายนิ้วมือจากจักรยาน

4
กว่าจะรูต้ วั ว่ามีสายเข้าก็หลังจากทีท่ ตั สึมดิ มื่ เบียร์หมดไปสามกระป๋อง
นามิคาวะ โชโงะที่อยู่ด้วยกันบอกว่า “มือถือนายดังแน่ะ”
ทัตสึมิล้วงมือถือออกจากกระเป๋าเสื้อแจ๊กเกตเดินป่าที่แขวนไว้ตรง
ผนัง หน้าจอขึน้ ชือ่ มัตสึชติ ะ ฮิโรกิ ทีพ่ กั อยู่ห้องติดกัน พอโทร. กลับอีกฝ่าย
รับสายทันที มัตสึชติ ะถามค�าแรก “ตอนนีน้ ายอยู่ไหน” เสียงต�า่ บอกไม่ถกู
“ดืม่ กับเจ้านามิคาวะอยู่ นายจะมาด้วยไหม น่าจะท�ารายงานเสร็จ
แล้วนี่”
แต่มตั สึชติ ะยังนิง่ เงียบ พอทัตสึมจิ ะถามไปว่ามีอะไร อีกฝ่ายก็ถาม
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มาก่อนว่า โอเคไหม
“เรื่อง...”
“ก็... ยังไงดี เกิดเรื่องแล้วว่ะ”
“เกิดเรื่อง”
“เมื่อกี้ มีพวกต�ารวจมาที่ห้อง ดูเหมือนก�าลังตามหานายอยู่”
“ต�ารวจ ท�าไม ฉันไม่ได้ท�าอะไรผิดกฎจราจรนี่นา”
“ไม่ใช่ ดูท่าจะไม่ใช่เรื่องอย่างพวกผิดกฎจราจร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ต�ารวจในเครือ่ งแบบ แต่สวมเสือ้ โค้ตมา พวกนัน้ เป็นต�ารวจสืบสวนไหมวะ
ฉันก็ไม่อยากพัวพันกับเรื่องพวกนี้ เลยโกหกไปว่าไม่ได้สนิทอะไรกับนาย
แต่ต�ารวจยังถามซอกแซก วันนี้วากิซากะอยู่ห้องไหม ได้ยินเสียงอะไรไหม
คงก�าลังหาพยานที่อยู่ล่ะมั้ง”
“พยานทีอ่ ยู่ อะไรวะเนีย่ ละครหลังข่าวเรอะ” ทัตสึมทิ ยี่ งั ถือโทรศัพท์
แนบหู หันไปหัวเราะกับนามิคาวะ
“ไม่ตลกนะเว้ย หลังจากนั้นฉันเงี่ยหูฟังอยู่ในห้อง ได้ยินเสียงพวก
นัน้ คุยกัน ดูเหมือนก�าลังคุยว่าจะเก็บลายนิว้ มือจากประตูห้องนายน่ะ แล้ว
จากนั้นก็มีคนอื่นตามมาอีก ท�าอะไรไม่รู้อยู่หน้าประตู”
“เฮ้ยๆๆๆ เดีย๋ วๆ” ทัตสึมเิ ปลีย่ นโทรศัพท์จากมือขวามามือซ้าย แล้ว
นั่งขัดสมาธิใหม่ “จะเก็บลายนิ้วมือฉันไปท�าไมล่ะนั่น”
นามิคาวะที่ฟังอยู่ข้างๆ หน้าเปลี่ยนสี
“ก็เผื่อเอาไว้เทียบกับลายนิ้วมือที่ติดกับอะไรรึเปล่า ถ้าจ�าไม่ผิด
ได้ยินว่าพูดถึงกุญแจส�ารองด้วย”
“กุญแจส�ารอง”
“เออ ได้ยินว่าเป็นกุญแจส�ารองห้องครัว”
อะไรวะ พูดไม่ทันขาดค�า ในหัวทัตสึมิก็สว่างวาบ ร้องเอ๊ะ
“เป็นไง พอจะนึกอะไรออกยัง” มัตสึชิตะถาม
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ไหม”

“พอนึกออกอยู่ ว่าแต่เจ้าหน้าที่หรือต�ารวจอะไรนั่น ยังอยู่หน้าห้อง

“ตอนนี้ไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหนแล้ว”
“งั้นรึ งั้นโทษทีนะ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมรีบบอกฉันเลยได้ไหม”
“ก็ได้อยู่ แต่นายจะไม่กลับมาที่ห้องรึไง”
“กลับ แต่เดี๋ยววางแผนก่อน”
“เข้าใจละ”
“งั้นฝากด้วยนะ”
“ได้ วากิซากะ เอ่อ...” มัตสึชิตะอ�้าอึ้งก่อนจะพูดต่อ “ดีไม่ดีอาจจะ
เป็นการสอบสวนคดีใหญ่เป้งก็ได้”
“หืม ท�าไมล่ะ”
“ตอนที่คุยกันเรื่องกุญแจส�ารอง สารวัตรคนหนึ่งบอกว่าหลังจาก
ฆ่าคนเสร็จอะไรประมาณนี้ เลยคิดว่าน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมนะ...”
“...บ้าน่า”
“ฉันหูไม่ฝาดแน่ แต่อาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้ เลยบอกไว้ก่อน”
“อืม เข้าใจแล้ว”
งั้นแค่นี้ล่ะ แล้วมัตสึชิตะก็วางสายไป ทัตสึมิมองโทรศัพท์
“เกิดเรือ่ งอะไรรึ” นามิคาวะถามด้วยความกังวล “พยานทีอ่ ยูง่ ี้ ลาย
นิ้วมืองี้ มีแต่ศัพท์ที่เจอในละครหลังข่าวอย่างที่นายบอกทั้งนั้นเลย”
ทัตสึมิมองหน้าเพื่อนแล้วส่ายหน้า “ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกัน ดูท่า
ฉันคงถูกต�ารวจล่าตัวอยู่”
หา นามิคาวะขมวดคิว้ ทัตสึมเิ ลยเล่าเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ จากมัตสึชติ ะให้ฟงั
“แล้วกุญแจส�ารองห้องครัวนั่นอะไร พอจะนึกออกไหม”
นึกออก ทัตสึมิตอบ “เล่าแล้วยาวนะ”
“ก็เล่าสั้นๆ เซ่”
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“เข้าใจละ”
การอธิบายต้องเริ่มจากเรื่องท�างานพิเศษ
ช่วงฤดูใบไม้ผลิปที แี่ ล้ว ตอนทีอ่ าจารย์ประจ�าห้องวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ที่ทัตสึมิเรียนอยู่เอ่ยปากชวนว่าสนใจท�างานพิเศษง่ายๆ ไหม พอลองถาม
ดู ได้ยนิ ว่าเป็นงานพาสุนขั พันธุ์ชบิ ะทีผ่ ้สู งู วัยคนหนึง่ เลีย้ งไว้ไปเดินเล่น แค่
พาเดินช่วงเช้าประมาณหนึ่งชั่วโมง ค่าตอบแทนก็ไม่เลวนัก ผู้สูงอายุคน
นัน้ เป็นขาประจ�าในชมรมหมากล้อมทีอ่ าจารย์แวะเวียนไปเล่นเป็นครัง้ คราว
ได้ยินว่าก�าลังล�าบากจากอาการปวดหลังจึงพาสุนัขไปเดินเล่นไม่ได้
ทัตสึมริ บี ไปทีบ่ ้านนัน้ พบกับพ่อเฒ่าฟุคมุ ารุ จินคิจิ และเปโระ สุนขั
ตัวนั้น ฟุคุมารุเป็นคนประหยัดถ้อยค�า แต่นิสัยอบอุ่นและดูจะถูกใจทัตสึมิ
ส่วนเปโระเองก็แก่แล้วเลยท�าตัวเรียบร้อยไม่เห่า ท่าทางเลี้ยงง่าย การพูด
คุยเคลียร์จบตรงนั้น และทัตสึมิเริ่มพาเดินเล่นตั้งแต่วันนั้นเลย
หากไม่นับวันที่ฝนตก ทัตสึมิไปบ้านฟุคุมารุเกือบทุกวัน เปโระเลี้ยง
ง่ายเชือ่ ฟังทัตสึมดิ ี พอเห็นทัตสึมิกก็ ระดิกหางดีใจ ฟุคมุ ารุเองก็ดจู ะเชือ่ ใจ
เขา บอกทีซ่ ่อนกุญแจส�ารองประตูครัวทีอ่ ยู่ในตู้ไปรษณีย์ บอกว่าตอนไหน
ฝนท�าท่าจะตก ให้ใช้กุญแจเปิดประตูครัวพาเปโระเข้ามาข้างใน
“แต่เรือ่ งนีอ้ ย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังล่ะ” ว่าแล้วพ่อเฒ่าฟุคมุ ารุกข็ ยิบ
ตาให้
ทุกอย่างราบรืน่ ดี แต่กค็ งมีบ้างทีเ่ ริม่ ประมาท ยิง่ คุ้นเคยกับพ่อเฒ่า
ฟุคุมารุและเปโระเท่าไหร่ นานวันเข้าเวลาพาไปเดินเล่น ทัตสึมิก็ไม่ได้
ระมัดระวังเหมือนเมื่อก่อน
จนกระทั่งวันหนึ่ง...
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ทัตสึมิเดินใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ในหัวมีแต่เรื่องบริษัทที่ได้
งาน สวัสดิการเป็นยังไง เงินเดือนดีไหม โอเคหรือยัง เรื่องที่เช็กถี่ถ้วนแล้ว
ตั้งแต่ตอนสอบเข้าท�างานก็ยังเอามาคิดอีก จะท�าบริษัทนี้จริงไหม ในหัวมี
แต่เรื่องที่คิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เป็นธรรมดาที่ใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
มือยังจับสายจูงอยู่ แต่ไม่ได้มองไปที่เปโระเลย
ด้านหน้ามีจักรยานหนึ่งคันพุ่งตรงมา คนขี่เป็นแม่บ้านวัยกลางคน
เธอปั่นสวนทัตสึมิโดยไม่ลดความเร็ว เสี้ยววินาทีนั้นเองก็ได้ยินเสียงเปโระ
ร้องเอ๋งกับเสียงกรีดร้องของแม่บ้านคนนั้น ทัตสึมิหันกลับไปดู เห็นเปโระ
นอนหมอบอยู่กับพื้นเหมือนลุกไม่ขึ้น
เขารู้ว่าเปโระโดนจักรยานชน ขาได้รับบาดเจ็บ
คนขีจ่ กั รยานบอกว่าทัตสึมบิ งั สุนขั อยู่ทา� ให้มองจากข้างหน้าไม่เห็น
พอเจอกะทันหันเลยหลบไม่พ้น
มีข้อให้โต้แย้งเหลือเฟือ แต่เขาห่วงเปโระมากกว่า พอถามเบอร์
ติดต่อของแม่บ้านคนนั้นเสร็จ ทัตสึมิก็โทรศัพท์หาฟุคุมารุ ชายชราตกใจ
มากรีบบอกให้พาไปโรงพยาบาลสัตว์
หลังจากให้สัตวแพทย์ทโี่ รงพยาบาลประจ�าดู ถึงรู้ว่ากระดูกขาหน้า
ข้างขวาหัก ฟุคมุ ารุพอรู้เรือ่ งนีก้ เ็ สียงกร้าวอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน ต�าหนิ
ทัตสึมิว่ามัวท�าอะไรอยู่ ทัตสึมิรู้ดีว่าฟุคุมารุรักใคร่เปโระขนาดไหน จึงไม่
ได้ตอบโต้อะไร ตอนฟุคุมารุบอกว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาที่นี่แล้ว” ชาย
หนุ่มท�าได้แค่ก้มหัวบอกว่า เข้าใจแล้วครับ ขอโทษครับ
ตัง้ แต่นนั้ มาทัตสึมกิ ไ็ ม่ได้ไปพบกับพ่อเฒ่าฟุคมุ ารุและเปโระอีกเลย
แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงเรื่องวันนั้น ตรงกันข้ามพอนึก
ย้อนกลับไป เขาถูกความรู้สึกผิดและเสียใจเล่นงานอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้ง
คิดว่าไปขอโทษหน่อยดีไหม แต่ท้ายที่สุดก็ปล่อยไว้แบบนั้น
จนเมื่ อ วานบั ง เอิ ญ มี ธุร ะไปแถวนั้ น ถ้ า เจอคุ ณ ฟุ คุ ม ารุ ค งรู ้ สึ ก
34

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

กระอักกระอ่วน แต่เขาห่วงเปโระ อยากรู้ว่าเป็นไงบ้าง แข็งแรงดีหรือยัง
สภาพร่างกายโอเคไหม
ทัตสึมไิ ปถึงหน้าบ้าน ลองชะเง้อมองเข้าไปข้างใน แต่จากประตูมอง
ไม่เห็นสวนด้านหลังที่มีบ้านสุนัขอยู่ หลังจากลังเลพักหนึ่ง ทัตสึมิก็กด
อินเตอร์โฟน
แต่ไม่มีเสียงตอบกลับ ดูเหมือนไม่มีใครอยู่บ้าน
จะตัดใจดีไหม แต่กร็ ้สู กึ ค้างคาอยู่ อุตส่าห์มาถึงทีน่ แี่ ล้ว ไม่ได้มธี รุ ะ
กับครอบครัวฟุคุมารุ ขอแค่ได้เห็นเปโระ แค่นี้ก็พอ
ขอเข้าไปนะครับ ทัตสึมเิ อ่ยเสียงเบาพลางเปิดประตู ย่างเท้าเข้าไป
ในบริเวณบ้าน คิดว่าถ้าคนในบ้านกลับมาก็บอกไปตามตรงก็พอ ไม่ได้รสู้ กึ
ผิดอะไร
หลังจากปิดประตู สายตาเหลือบไปเห็นตู้ไปรษณีย์ พลันนึกถึงที่
ชายชราเคยบอกไว้ กุญแจส�ารองยังซ่อนอยู่ที่เดิมไหมนะ เขารู้สึกสะกิดใจ
เลยลองตรวจดู
กุญแจนั้นยังซ่อนอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อก่อน รู้สึกดีใจ คงเป็นความ
รู้สึกยินดีเล็กๆ ที่รู้ความลับบ้านคนอื่น ทัตสึมิหยิบมาดูแล้ววางคืนที่เดิม
ชายหนุม่ เดินเลียบตัวบ้านไปถึงสวนด้านหลัง เห็นบ้านสุนขั หลังเดิม
ที่เคยคุ้นตา แต่เปโระไม่อยู่ มีใครพาออกไปเดินเล่นหรือเปล่านะ เขามอง
ไปที่บ้านสุนัขเห็นตัวอักษร ‘บ้านเปโระ’ อยู่เหมือนเดิม แต่ข้างๆ มีเขียน
เพิ่มไว้ว่า “จากไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม”
หนึ่งเดือนก่อนพอดี
ชายหนุ่มหดหู่ขึ้นมาทันใด เปโระอายุมากและมีโรคประจ�าตัว คิด
ว่าการที่กระดูกหักตอนนั้นน่าจะเป็นสาเหตุท�าให้อาการอื่นๆ แย่ลง
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มองเข้าไปข้างในมีสายจูงอันเก่าวางอยู่ พอหยิบดูแล้วรู้สึกคิดถึง
แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่กร็ สู้ กึ ว่าใจสือ่ ถึงกัน ยิง่ นึกถึงตอนทีจ่ กั รยาน
ชนก็รู้สึกปวดใจขึ้นอีก ฉันเป็นคนท�าร้ายแกแท้ๆ เลย
พอได้สมั ผัสสายจูงก็รสู้ กึ อยากเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก เขาจึงม้วนสายยัด
ใส่กระเป๋า ดูเหมือนมันถูกวางทิ้งไว้อยู่แล้ว เอากลับไปคงไม่เป็นไร
หลังจากที่ชายหนุ่มเดินออกจากประตูบ้านแล้ว ขณะที่ก�าลังเหม่อ
มองบ้านอยู่นั้นเอง ก็พบกับผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นพอดี เคยเจอกันหลายครั้ง
ตอนที่พาเปโระเดินเล่น แต่ทัตสึมิไม่รู้จักชื่อ เขาค�านับเล็กน้อยก่อนจะเดิน
จากมา
“งานเข้าแล้วมั้ง” นามิคาวะกอดอกพูดหลังจากฟังทัตสึมิเล่าจบ
“ถ้าลองเรียบเรียงเรื่องราวดู ฉันรู้สึกว่าสถานการณ์เลวร้ายใช้ได้เลย”
“ยังไงล่ะ”
อันดับแรก นามิคาวะชูนิ้วชี้ขึ้น
“ชัดเจนว่าต�ารวจก�าลังสืบคดีอะไรบางอย่างอยู่ ซึง่ คดีนนั้ ถ้ามัตสึชติ ะ
ฟังไม่ผิด เป็นไปได้สูงว่าเป็นคดีฆาตกรรม และสถานที่เกิดเหตุคงไม่แคล้ว
บ้านฟุคุมารุที่นายเคยพาสุนัขเดินเล่น อาจมีใครถูกฆ่าที่นั่น”
“บ้าน่า...”
“ถ้าไม่งนั้ คงไม่มเี รือ่ งกุญแจส�ารองประตูหลังห้องครัวออกมา ต�ารวจ
มองว่าเป็นไปได้ที่คนร้ายใช้กุญแจนั้น และก�าลังเทียบลายนิ้วมือที่ติดอยู่
กับกุญแจว่าเป็นของใคร นายบอกว่าป้าแถวนั้นเห็นด้วยใช่ไหม ป้านั่นน่า
จะเล่าให้ต�ารวจฟัง ประมาณว่าเมื่อวานช่วงกลางวันเห็นนักศึกษาที่เคย
ท�างานพิเศษพาสุนัขเดินเล่นมาด้อมๆ มองๆ ในบ้าน ต�ารวจถึงได้เทียบ
ลายนิ้วมือของนายที่ติดตรงลูกบิดประตูห้องไง ถ้าคิดแบบนี้ก็ปะติดปะต่อ
เรื่องได้”
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สมกับที่เรียนนิติศาสตร์ ค�าอธิบายของนามิคาวะสมเหตุสมผล ฟัง
ดูบังเอิญไปหน่อย แต่ทัตสึมิก็นึกค�าตอบที่ดีกว่านี้ไม่ออก
“แบบนี้เลยเหรอ” ทัตสึมิท�าหน้าบูด เกาหัวแกรกๆ “งั้นเดี๋ยวจะไป
บอกความจริงว่าเมือ่ วานแอบเข้าไปในสวน คงถูกด่าล่ะ แต่กท็ า� ตัวเองทัง้ นัน้ ”
พอได้ยนิ นามิคาวะก็จอ้ งทัตสึมดิ ว้ ยสายตาเหมือนมองตัวประหลาด
“นายนี่ ไม่เข้าใจความร้ายแรงของเรื่องนี้เลยนี่หว่า”
“อะไร”
“ลองคิดในมุมต�ารวจดูสิวะ คิดว่าพวกนั้นจะเชื่อจริงๆ รึไง”
“ถึงจะพูดแบบนั้น แต่มันก็เรื่องจริงนี่หว่า แถมเท่าที่มัตสึชิตะเล่า
ดู เ หมื อ นต� า รวจอยากตรวจสอบพยานยื น ยั น ที่ อ ยู ่ วั น นี้ ข องฉั น ใช่ ไ หม
นั่นแสดงว่าคดีเกิดขึ้นวันนี้ไง ที่ป้าแถวนั้นเห็นฉันนั่นมันเมื่อวาน ไม่เกี่ยว
อะไรอยู่แล้ว”
แต่นามิคาวะกลับส่ายหน้าช้าๆ
“มีถมเถไปทีต่ �ารวจจะสงสัยว่าเมือ่ วานคนร้ายไปดูลาดเลาก่อน ถ้า
ฉันเป็นต�ารวจสืบสวนจะเอาตัวนายกลับไปสอบปากค�า”
“งั้นก็ต้องสู้ดูสักตั้ง ฉันบริสุทธิ์จะถามอะไรก็เชิญเลย”
นามิคาวะชี้หน้าอกทัตสึมิ “นายพิสูจน์ได้ไหมล่ะ”
“หืม”
“ตอนนี้นายบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ พิสูจน์ได้ไหมล่ะ ตอนที่เกิดเหตุ
คงเป็นวันนี้อย่างที่นายบอก วันนี้ทั้งวัน นายท�าอะไรอยู่ที่ไหน”
“ถ้าเรื่องนี้ฉันตอบได้ ฉันไปเล่นสโนว์บอร์ดมา ตื่นแต่เช้า ขับรถไป
ลานสกีชินเงสึโคเง็นที่จังหวัดนีงาตะ กลับมาถึงโตเกียวก็เลยทุ่มไปแล้ว
ตอนแรกว่าจะกลับห้องเลย แต่ไอ้เพื่อนเวรที่ชมรมโทร.มา บอกว่าพ่อแม่
ส่งไก่บ้านย่างถ่านใส่ห่อสุญญากาศมาให้ เลยมานั่งกินกับมัน”
เพื่อนเวรที่ชมรม แน่นอนว่าคือนามิคาวะ ทั้งคู่เพิ่งเอร็ดอร่อยกับ
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ไก่บ้านย่างถ่านกันจนถึงเมื่อกี้
นามิคาวะถอนหายใจ “ฉันอาจจะพูดมากน่าร�าคาญไปหน่อย แต่
นั่นก็ต้องพิสูจน์”
“พิสูจน์ได้อยู่แล้ว ก็ฉันไปเล่นสกีมาจริงๆ นี่หว่า”
“นายบอกว่ามาถึงห้องนีต้ อนทุม่ กว่า ดังนัน้ ฉันช่วยเป็นพยานยืนยัน
ตัวตนให้ แต่กอ่ นหน้านัน้ ฉันช่วยอะไรไม่ได้ นายบอกว่าไปเล่นสกี จะพิสจู น์
ยังไง”
ทัตสึมิคิดเล็กน้อยแล้วตอบ “ฉันมีตั๋วลิฟต์”
นามิคาวะส่ายหน้าอย่างเอือมระอา
“คิดว่านั่นพิสูจน์ได้รึไง แค่ไปลานสกีแต่เช้าตรู่ ซื้อตั๋วลิฟต์ แล้วบึ่ง
กลับมาโตเกียวก็ได้แล้ว”
“งัน้ อันนีล้ ะ่ ” ทัตสึมหิ ยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงยีนส์
หยิบใบเสร็จทางด่วนให้ดู “นี่ไง มีลงวันที่และเวลาเรียบร้อย ฉันลงจาก
ทางด่วนยุซาวะที่จังหวัดนีงาตะตอนเก้าโมง และลงทางด่วนเนริมะตอน
หนึ่งทุ่ม”
แต่นามิคาวะก็ยังส่ายหน้าเหมือนเดิม “ยังใช้ไม่ได้”
“ท�าไมอีก”
“ช่วงระหว่างนั้นมีตั้งสิบชั่วโมงไม่ใช่รึไง ถ้านั่งชินคันเซ็นไปกลับก็
แค่ห้าชัว่ โมง หลังจากลงทางด่วนยุซาวะ ก็จอดรถไว้แล้วนัง่ ชินคันเซ็นกลับ
โตเกียว ก่อคดีเสร็จก็นงั่ ชินคันเซ็นกลับยุซาวะ ไปลานสกีซอื้ ตัว๋ ลิฟต์เรียบร้อย
ก็ขับรถกลับโตเกียว แบบนี้เป็นไปได้เหลือๆ”
“แล้วฉันจะท�าให้ยุ่งยากแบบนั้นท�าไม”
“แน่นอนก็เพื่อสร้างพยานที่อยู่ไง” นามิคาวะตอบอย่างง่ายดาย
“ก่อคดีต้องวางแผนก่อน ก็แค่เตรียมพยานที่อยู่ไว้ล่วงหน้า”
“บ้าน่า”
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“ต�ารวจสงสัยทุกเรื่อง นายจะดูแคลนพวกต�ารวจไม่ได้ ลองได้เล็ง
ไว้ว่าหมอนี่คือคนร้าย ถ้าหาข้อโต้แย้งไม่ได้ รับรองต�ารวจไม่มีทางทิ้งข้อ
สงสัยแน่”
“แต่ฉันไม่ได้ท�าอะไรนะ”
“ก็รู้ ถึงได้ถามอยู่นี่ไงว่าแล้วจะพิสูจน์ยังไง”
“พิสูจน์... พิสูจน์เหรอ...” ทัตสึมิอับจนค�าพูด ยกมือขยี้ผม

5
หลังจากกองพิสจู น์หลักฐานเก็บตัวอย่างเสร็จกลับไปที่ สน.ได้หนึง่
ชั่วโมง นัมบาระก็โทรศัพท์มาสั่งว่าจะตรวจค้นภายในห้องพักของวากิซา
กะ ทัตสึมิ ให้ขอยืมกุญแจห้องจากผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์
โคะสุงอิ ยู่กบั ชิราอิหน้าร้านสะดวกซือ้ ซึง่ ห่างจากอะพาร์ตเมนต์ของ
วากิซากะราวสามสิบเมตร ก่อนนั้นทั้งคู่ได้สอบถามผู้พักอาศัยคนอื่นแล้ว
แต่ไม่มใี ครสนิทกับวากิซากะ และไม่ร้วู า่ เขาไปไหน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไคเม แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ นักศึกษามีจา� นวน
มาก แต่ละคนไม่ค่อยรู้จักกัน ดังนั้นพวกโคะสุงิเลยดื่มกาแฟกระป๋องแบบ
อุ่นระหว่างรอวากิซากะกลับมา
จากที่นัมบาระเล่า ลายนิ้วมือที่ติดอยู่กับกุญแจส�ารองนั้น ตรงกับ
ลายนิว้ มือทีเ่ ก็บได้จากจักรยานและลูกบิดประตูห้องวากิซากะ ดังนัน้ จึงตัง้
สมมติฐานจับคนร้ายในข้อหาบุกรุก และท�าเรือ่ งไปยังศาลให้ออกหมายค้น
“นี่ก็ดึกมากแล้วนะครับ จะตรวจค้นที่พักในเวลาแบบนี้เหรอ”
ปกติการตรวจค้นไม่ท�าหลังพระอาทิตย์ตก
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“ถ้าพรุ่งนี้ แผนกสืบสวนที่หนึ่งมาถึงแล้วโดนแย่งผลงานจะท�าไง
อะไรที่ท�าได้ในคืนนี้ก็ท�าให้เรียบร้อย หัวหน้าโอวาดะสั่งไว้แบบนี้”
“ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยได้หรือยังครับ”
“เรียบร้อย มีอยู่ในมือถือของผู้ตาย แต่เร็วไปที่จะติดต่อหาเจ้าตัว
เพราะถ้าวากิซากะเป็นคนร้ายจริง ก็เกรงว่าจะหลบหนีล่ะนะ ไม่อยากให้
วากิซากะรู้ตัวก่อน”
“อย่างนี้นี่เอง”
“ตอนขอยืมกุญแจจากผู้ดูแล ตรวจสอบสัญญาเช่าของวากิซากะ
ให้เรียบร้อยล่ะ น่าจะมีที่อยู่กับเบอร์ติดต่อผู้ค�้าประกันเขียนไว้”
“ครับผม”
โคะสุงิวางสาย แล้วถ่ายทอดค�าสั่งจากนัมบาระให้ชิราอิรู้
“ตรวจค้นที่พักหรือครับ ก็อย่างที่คุณโคะสุงิบอก จะตัดสินว่า
วากิซากะเป็นคนร้ายไม่เร็วไปหน่อยหรือครับ”
“ไม่รู้สินะ ก็แค่หัวหน้านัมบาระอยากเอาใจหัวหน้าแผนกโอวาดะ
เลยท�าเกินค�าสั่งหรือเปล่า”
เมื่อทั้งสองคนกลับมาหน้าอะพาร์ตเมนต์ โคะสุงิก็เคาะประตูห้อง
นักศึกษาที่ชื่อมัตสึชิตะ
คร้าบ มีเสียงตอบกลับมา
“ผมคนที่มาเมื่อครู่นะ ขอสอบถามอีกทีได้ไหม”
ได้ยินเสียงในห้อง จากนั้นก็คลายล็อก ประตูเปิดออกเห็นใบหน้า
เรียวของมัตสึชิตะ รอบนี้ไม่ได้คล้องโซ่แล้ว
“โทษทีนะรบกวนอีกรอบ” โคะสุงิยกมือขึ้นเบาๆ ดูท่าไม่คิดจะใช้
ภาษาสุภาพกับนักศึกษา
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“มีอะไรอีกครับ...”
“ใครเป็นคนดูแลอะพาร์ตเมนต์นี้ เจ้าของไรงี้”
“เจ้าของคือคุณโมริตะข้างๆ นี้ครับ”
“อ้อ เข้าใจแล้ว ขอบใจนะ แค่นี้ล่ะ”
ชื่อของอะพาร์ตเมนต์คือ ‘โมริตะ ไฮตส์’
เดี๋ยวผมไปเองครับ ชิราอิพูดแล้วล่วงหน้าไปก่อน
เอ่อ มัตสึชิตะเอ่ยปาก “สืบสวนคดีอะไรกันอยู่หรือครับเนี่ย”
โคะสุงิยิ้มมุมปาก
“คงกังวลสินะ แต่บอกไม่ได้หรอก เกิดเอาไปโพสต์บนทวิตเตอร์
ขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่”
“ไม่ท�าหรอกครับ” มัตสึชิตะไม่มีท่าทีจะปิดประตู จ้องโคะสุงิเขม็ง
“หรือว่า...คดีฆาตกรรม”
โคะสุงหิ บุ ยิม้ จ้องหน้านักศึกษาทีท่ �าหน้าใสซือ่ “ท�าไมคิดแบบนัน้ ”
“ก็...แค่สงสัยเฉยๆ น่ะครับ”
“วากิซากะที่อยู่ห้องข้างๆ เป็นคนแบบนั้นรึไง ชอบอาละวาดอะไร
แบบนี้”
“เปล่าครับ ไม่คิดว่าเขาจะท�าอะไรแบบนั้นนะ”
“งั้นท�าไมคิดไปถึงขั้นนั้นได้ล่ะ”
“เอ่อ...ก็” มัตสึชิตะหน้าถอดสี “เมื่อกี้ คือ ผมได้ยิน คุณต�ารวจพูด
แบบนี้”
คงเป็นตอนที่คุยกับชิราอิ
“ฉันพูดหรือว่าฆาตกรรม”
“เข้าใจว่าแบบนี้น่ะครับ”
“หึ อย่างงั้นรึ” โคะสุงิคว้าไหล่มัตสึชิตะโน้มเข้ามา แล้วกระซิบ
“อย่าบอกใคร เข้าใจนะ”
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พอปล่อยมือ มัตสึชติ ะพยักหน้ารัวๆ ท�าหน้าหวาดกลัวแล้วปิดประตู
ไม่นานนักชิราอิก็กลับมา
“แย่เลยครับ กุญแจน่ะยืมได้อยู่ แต่คณ
ุ โมริตะทีเ่ ป็นเจ้าของหลังแก
เคล็ด ขยับตัวไม่ได้ตงั้ แต่เช้าแล้ว คุณนายก็ไม่อยู่บ้าน ไม่มใี ครช่วยอยู่ตอน
ตรวจค้นได้เลยครับ เอาไงดี”
“แบบนี้ก็แย่สิ”
การเข้าตรวจค้นตามกฎพื้นฐานแล้วต้องมีเจ้าตัวอยู่ด้วย หากเจ้า
ตัวไม่อยู่ ต้องมีคนเฝ้าแทน
ชิราอิใช้มือถือถ่ายรูปสัญญาเช่าของวากิซากะ ภูมิล�าเนาอยู่เมือง
โทโยฮาชิ จังหวัดไอจิ ชื่อที่ระบุตรงผู้ค�้าประกัน น่าจะเป็นบิดา
“แล้วจากที่คุณโมริตะเล่า วากิซากะมีรถส่วนตัวด้วยครับ ห่างจาก
นี้ไปประมาณยี่สิบเมตร มีที่ดินเปล่าที่คุณโมริตะเป็นเจ้าของอยู่ เห็นว่าให้
วากิซากะยืมเป็นที่จอดรถช่องหนึ่ง”
“รถ แล้วตอนนี้ล่ะ จอดอยู่ไหม”
“ไปดูมาแล้วครับ รถไม่อยู่”
“รู้ประเภทรถไหม ทะเบียนล่ะ”
“จดมาแล้วครับ”
ชิราอิเปิดสมุดบันทึก เป็นรถญี่ปุ่นแบบวากอน 4WD ทะเบียนรถ
เมือง ‘โทโยฮาชิ’
รถไม่อยู่ นัน่ เป็นไปได้สงู ว่าวากิซากะใช้อยู่ หรือว่าเจ้าตัวเตรียมหลบ
หนีแล้ว
ระหว่างที่ยืนคิดเรื่องนี้อยู่หน้าอะพาร์ตเมนต์ ก็มีรถต�ารวจแบบ
วากอนคันหนึ่งมาจอด นัมบาระลงมาจากรถ คงกะจะสืบสวนด้วยตัวเอง
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เขาพาลูกน้องมาอีกสองคน
“วากิซากะยังไม่กลับมาอีกรึ” นัมบาระสีหน้าไม่สบอารมณ์หันมา
ทางพวกโคะสุงิ
โคะสุงิส่ายหัว “ยังครับ”
นัมบาระเริ่มค�าราม “แค่บังเอิญออกไปข้างนอก หรือคาดการณ์ว่า
ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยชิงหนีไปก่อนกันแน่...”
“วากิซากะใช้สมาร์ตโฟนใช่ไหม ถ้าเราขอหมายศาลเพือ่ ตามแกะรอย
จาก GPS ล่ะครับ”
ถ้ามีหมายศาลสามารถขอความร่วมมือจากบริษัทโทรศัพท์มือถือ
เพื่อตรวจสอบต�าแหน่ง GPS ได้
“ใจก็อยากท�าแบบนัน้ แต่ดทู า่ มือถือทีว่ ากิซากะใช้จะเป็นรุน่ ทีจ่ ะแจ้ง
เตือนถ้ามีการค้นหาน่ะ”
“งั้นหรือครับ แบบนี้ก็แย่สิ”
เดิมต้องแจ้งเจ้าตัวก่อนหากจะขอข้อมูลต�าแหน่งจาก GPS ปัจจุบนั
ไม่มีระเบียบนี้แล้ว แต่มือถือส่วนใหญ่ยังมีฟังก์ชันนี้อยู่ ถ้าเจ้าตัวรู้ว่าถูก
แกะรอย และเป็นคนร้ายจริงก็เป็นได้สูงว่าจะหลบหนี
“งั้นตรวจสอบห้องพัก วิธีนี้เร็วที่สุดแล้ว ระหว่างตรวจค้นถ้าเจ้าตัว
กลับมา จะได้คมุ ตัวไปสอบปากค�าต่อเลย สิง่ ทีต่ อ้ งค้นหาในห้องพัก อันดับ
แรกคือธนบัตรหนึง่ หมืน่ เยน ถ้าขโมยมาจากบ้านฟุคมุ ารุ น่าจะมีลายนิว้ มือ
ผู้ตายหรือไม่ก็คนในครอบครัวอยู่ แล้วก็สายจูงสุนัขด้วย”
“สายจูง ที่ใช้ตอนพาเดินเล่นน่ะหรือครับ”
“ใช่ เมื่อกี้ญาติผู้ตายติดต่อมา บอกว่าสายจูงที่วางไว้ตรงหิ้งบูชา
บรรพบุรษุ ในห้องผู้ตายหายไป จากรอยรัดทีค่ อ เป็นไปได้ว่าคนร้ายใช้สาย
จูงเป็นอาวุธก่อเหตุ”
“ถ้าเป็นอย่างนั้น เขาน่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนสักที่หรือเปล่า”
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“อย่าเพิ่งยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนหาสิ” นัมบาระเขม่น “นอกจากนี้อะไร
ที่น่าจะช่วยบอกที่อยู่วากิซากะได้ให้ยึดมาเป็นของกลางให้หมด”
“แต่มีปัญหาอย่างหนึ่ง”
โคะสุงิบอกเรื่องไม่มีคนยืนเฝ้า
“ห้องข้างๆ มีคนอยู่ไม่ใช่เรอะ” นัมบาระพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่
ก็จริงที่ว่าคนเฝ้าจะเป็นคนข้างห้องก็ได้
ไปกันได้แล้ว นัมบาระเรียกพวกลูกน้อง
โคะสุงเิ ดินน�าพวกนัมบาระมุง่ ไปทีห่ อ้ งของวากิซากะ แล้วเคาะประตู
ห้องมัตสึชิตะอีกครั้ง
มัตสึชติ ะซึง่ เปิดประตูออกมามีสหี น้าตกใจ คงเพราะรอบนีม้ ตี า� รวจ
มาเยอะกว่าเดิม
“มีเรือ่ งรบกวนหน่อย เดีย๋ วเราจะตรวจค้นห้องข้างๆ มาช่วยอยู่เป็น
พยานหน่อยได้ไหม”
มัตสึชิตะขยับริมฝีปากเหมือนจะทวนค�าว่า ตรวจค้นบ้าน แต่ไม่มี
เสียงลอดออกมา
“ช่วยหน่อยนะ” นัมบาระที่อยู่ข้างๆ ยื่นเอกสารให้ดู เป็นหมายค้น
นั่นเอง
“เอ่อ... ผมต้องท�าอะไรบ้างครับ”
“ไม่ต้องท�าอะไร ดูพวกเราเงียบๆ ก็พอ ท�าได้ใช่ไหม” นัมบาระพูด
กดดัน
“ครับ ถ้าผมท�าได้”
ดี นัมบาระหันกลับไปทางพวกลูกน้อง “ลุยเลย”
ชิราอิสวมถุงมือไขกุญแจ แล้วเปิดประตูเข้าไปข้างใน เจ้าหน้าทีห่ นุม่
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อีกสองคนตามเข้าไป จากนั้นเป็นโคะสุงิ
ทว่า...
ไม่ใช่ห้องทีผ่ ้ชู ายตัวใหญ่จะเข้าไปได้ทงั้ สีค่ น ห้องเล็กแค่หกเสือ่ หรือ
ราวสิบตารางเมตร มีห้องครัวเล็กๆ แถมยังมีโต๊ะกับที่นอนตั้งอยู่จนแทบ
ไม่มที ใี่ ห้ยนื โคะสุงกิ ลับหลังเดินออกจากห้องไป นัมบาระเองดูท่าไม่คดิ จะ
ร่วมแต่แรก จึงยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างนอก ห่างออกไปอีกนิดเป็นมัตสึชิตะสวม
เสื้อดาวน์แจ็กเก็ตยืนอยู่
“จะใช่วากิซากะไหมครับ” โคะสุงถิ ามเสียงเบาไม่ให้มตั สึชติ ะได้ยนิ
“ฉันก็วา่ งัน้ ” นัมบาระพูดขึงขัง “ทีเ่ ห็นเมือ่ วาน ไม่ใช่วา่ มาดูลาดเลา
หรอกรึ ตอนนั้นผู้ตายไปโรงพยาบาล ได้ยินว่าในบ้านไม่มีคนอยู่ คนร้าย
จึงเข้าใจว่าวันนี้คงเหมือนกันเลยเข้าไปขโมยเงิน แต่ผู้ตายเห็นซะก่อน พอ
จวนตัวเลยใช้สายจูงตรงนั้นรัดคอไงล่ะ”
“หัวหน้า” โคะสุงิโน้มหน้าเข้าใกล้นัมบาระ “เสียงดังไปแล้วครับ”
อือ นัมบาระขมวดคิ้ว เหลือบมองมัตสึชิตะแล้วยักไหล่ “ช่างปะไร
ยังไงเดี๋ยวก็รู้อยู่แล้ว”
ดูเหมือนนัมบาระเชื่อว่าวากิซากะเป็นคนร้ายจริงๆ
ตอนนั้นเอง ได้ยินเสียงชิราอิที่อยู่ในห้องเรียกหัวหน้าเสียงดัง
“ว่ายังไง” นัมบาระถามจากปากประตู
ชิราอิโผล่ออกมา “พบสิ่งนี้ครับ” ว่าแล้วก็ชูของในมือขึ้น เป็นอะไร
ไปไม่ได้นอกจากสายจูงสุนัข
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6
ปิดมือถือเถอะ นามิคาวะเสนอ
“ต�ารวจอาจใช้ขอ้ มูลต�าแหน่ง GPS ก็ได้ เดิมทีพวกมือถือส่งสัญญาณ
คลื่นอยู่แล้ว จับต�าแหน่งได้ไม่ยากว่าใช้เสาสัญญาณจากที่ไหน ปิดมือถือ
ไปเลยง่ายกว่า”
“แต่ท�าแบบนั้นจะยิ่งน่าสงสัยนา”
“โดนสงสัยไปเรียบร้อยแล้วล่ะ” นามิคาวะชี้ทัตสึมิ “รีบปิดซะ”
น�้าเสียงไม่มีความลังเล ทัตสึมิหมดปัญญาเถียงจึงปิดมือถือตามที่
เพื่อนบอก
นามิคาวะเริม่ กดโทรศัพท์ของตัวเอง ส่งเมลบอกมัตสึชติ ะว่ามีอะไร
ให้ติดต่อมาที่เบอร์นี้
ทัตสึมิเริ่มสับสน ตอนแรกก็ฟังค�าอธิบายของนามิคาวะแบบทีเล่น
ทีจริง แต่ไปๆ มาๆ ก็เริ่มหัวเราะไม่ออก
“นี่ เรื่องเมื่อกี้ ต�ารวจคิดแบบนั้นจริงๆ เหรอ” ทัตสึมิถามนามิคาวะ
“เรื่องเมื่อกี้คือเรื่อง...”
“ที่บอกว่าอาจถูกจับข้อหาบุกรุกไง”
อ๋อ นามิคาวะวางมือถือบนโต๊ะ “มีเปอร์เซ็นต์สงู มากทีจ่ ะเป็นแบบนัน้ ”
“ไม่จริงน่า” ทัตสึมิกุมขมับ
ก่อนอื่นต�ารวจจะจับในข้อหาบุกรุก จากนั้นจะยัดข้อหาหนักกว่า
นายอาจถูกบังคับให้สารภาพว่าฆ่าคน นี่คือสิ่งที่นามิคาวะมอง
“มีงี้ด้วยเหรอ ขี้โกงนี่หว่า”
“ใช้วิธีจับกุมด้วยข้อหาอื่นก่อน เวลาที่ไม่มีหลักฐานมัดตัวน่ะ เป็น
วิธีที่ต�ารวจญี่ปุ่นมักจะใช้กัน พอได้ตัว ต�ารวจจะสามารถคุมตัวนายได้
สิบวัน หรืออย่างมากไม่เกินยี่สิบวัน ระหว่างนั้นก็คงสอบปากค�ากัน
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ถึงที่สุดล่ะ น่าจะใช้สารพัดวิธีทั้งขู่ ทั้งปลอบ เอาใจเพื่อให้นายยอมรับผิด”
“ถึงจะพูดแบบนั้นก็รับไม่ได้หรอก ฉันไม่ได้ท�าอะไรผิด”
“นายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะ รู้ไหมท�าไมการยัดข้อหาถึงไม่หมดไป
จากประเทศนี้ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกสอบสวนเป็นระยะเวลานาน ทุกคนล้วน
อยากหนีจากความทรมานทั้งนั้น จึงมีคนที่ยอมรับสารภาพในความผิดที่
ตัวเองไม่ได้ก่อบ่อยๆ ไง กรณีที่เลวร้าย เจ้าหน้าที่จะตะล่อมว่าถ้าบริสุทธิ์
จริง ก็ให้ยอมรับผิดไปก่อน แล้วค่อยไปสู้กันในศาล แน่นอนว่าในความ
เป็นจริง ถ้ายอมรับผิดไปแล้วก็แทบหมดทางรอดล่ะ เพราะบันทึกค�ารับ
สารภาพก็ใช้เป็นหลักฐานด้วยไง ดังนัน้ ฉันเตือนนายไว้กอ่ น ถ้าเกิดเหตุการณ์
แบบนี้นายห้ามยอมรับผิดเด็ดขาด ต้องสู้จนถึงที่สุด”
“เดี๋ยวๆ นี่ พูดจริงหรือเนี่ย”
“เลยเวลาล้อเล่นมานานแล้วเพื่อน”
“เวรละ”
ทัตสึมทิ า� ท่าจะลุกขึน้ แต่นามิคาวะคว้าแขนไว้ก่อน “คิดจะไปไหน”
“แหงอยู่แล้ว ต�ารวจไง จะไปอธิบายว่าฉันไม่ได้ท�าอะไร เมื่อวาน
แค่เข้าไปสวนด้านหลังเพื่อดูเปโระเฉยๆ”
“นายไม่ได้ฟังที่ฉันพูดรึไงฟะ ถ้าโผล่หัวไปมอบตัวรับรองโดนคุมตัว
ทันทีแน่”
ทัตสึมิขยุ้มหัว รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมา “งั้น จะท�าไงดี”
ขณะที่นามิคาวะนิ่งเงียบสีหน้าล� าบากใจกับค� าถามอยู่นั้นเอง
โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้น
“มัตสึชิตะโทร. มา” พูดแล้วนามิคาวะก็รับสาย “ฮัลโหล นามิคา
วะพูด... อืม... หา! ตรวจค้นห้อง” นามิคาวะตาโต “...อือ...อือ...เอ๊ะ! งั้นรึ
เดี๋ยวนะ อธิบายให้วากิซากะรู้เรื่องด้วย” นามิคาวะยื่นมือถือให้ทัตสึมิ
“ฮัลโหล เมื่อกี้บอกตรวจค้นห้องเรอะ” ทัตสึมิถามมัตสึชิตะ
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“เรื่องใหญ่แล้วว่ะ” มัตสึชิตะพูดเสียงหลง พอทัตสึมิได้ยินเรื่อง
ทั้งหมดแล้วก็พาลจะหน้ามืด เป็นคดีฆาตกรรมจริงๆ แถมดูเหมือนจะเป็น
ฆ่าชิงทรัพย์ด้วย เหตุเกิดวันนี้ที่บ้านฟุคุมารุ
แถมมัตสึชิตะยังเล่าด้วยว่าพวกต�ารวจยึดสายจูงสุนัขที่ทัตสึมิเอา
กลับมาไว้เป็นหลักฐานส�าคัญ ได้ยนิ ต�ารวจใช้คา� พูดว่าพบอาวุธทีใ่ ช้สงั หาร
“วากิซากะ นายไม่ได้ท�าจริงๆ ใช่ไหม” มัตสึชิตะกระซิบถาม
“ใครจะไปท�าฟะ ที่ฉันไปบ้านคุณฟุคุมารุคือเมื่อวาน สายรัดนั้นก็
เก็บมาจากบ้านหมา”
“แต่ต�ารวจบอกว่า เท่านี้ก็เรียบร้อย เลยนะโว้ย”
“อะไรกันวะเนี่ย ท�าไมเป็นแบบนี้ไปได้”
“จะรู้ไหม ฉันแค่ได้ยินพวกต�ารวจพูดกัน”
“สายจูงสุนัขเป็นอาวุธงั้นเหรอ”
“ต�ารวจว่าแบบนั้น”
ทัตสึมิสับสนแล้วเริ่มคิดตาม ท�าไมพวกต�ารวจถึงพูดแบบนั้น แล้ว
ก็แวบขึ้นมา นึกออกแล้ว “หรือว่า...”
“อะไร”
“สายจูงของเปโระมีสองเส้น แบบเดียวกันแต่คนละสี อันใหม่กับ
อันเก่า อันที่ใช้ฆ่าคงเป็นอันใหม่ ไม่ใช่อันที่ฉันเอากลับมา”
“อย่างนี้นี่เอง งั้นก็อาจจะเป็นแบบนั้น แต่พวกต�ารวจดูมั่นใจมาก
เลยนะ ท�าอะไรสักอย่างไม่ดีกว่าเหรอ”
ถึงจะได้ยินแบบนั้น แต่ทัตสึมิไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร พอจนค�า
ตอบ นามิคาวะก็ยนื่ มือมาเหมือนจะขอคุยบ้าง ทัตสึมจิ งึ ยืน่ มือถือให้เงียบๆ
“นี่นามิคาวะนะ แล้วตอนนี้ต�ารวจท�าอะไรอยู่ ...งั้นรึ เข้าใจละ
...เดีย๋ วฉันจะปรึกษากับวากิซากะแล้วตัดสินใจอีกที อ้อ มัตสึชติ ะนายอย่า
ท�าอะไรแผลงๆ ดีกว่า ...อือ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกด้วยนะ” พูดจบแล้ว
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วางสายไป นามิคาวะมองทัตสึมิ “ดูเหมือนเรื่องตรวจค้นห้องพักจะเสร็จ
แล้ว แต่ต�ารวจยังดูลาดเลาอยู่ คงซุ่มรอนายกลับไป”
“กลับไปตอนนี้ถูกจับแน่สินะ”
“ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย” นามิคาวะฟันธง “คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดน
จับข้อหาบุกรุก แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าโดนคุมตัวน่าจะแย่ ก่อนอื่นเรื่อง
คดีฆ่าชิงทรัพย์ ต้องหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าบริสุทธิ์”
“ฉันไม่ได้ท�า” ทัตสึมิยกมือก�าหมัดสองข้าง
“ถ้าพูดแค่นี้แล้วจบก็คงไม่ต้องมีต�ารวจ ท�าไงก็ได้ ต้องยืนยันให้ได้
ว่าวันนี้นายไปลานสกีชินเงสึโคเง็นมา”
“ถึงนายจะบอกแบบนี้...” ทัตสึมินึกเรื่องที่ตัวเองท�า “ที่ลานสกีน่า
จะมีกล้องวงจรปิดนะ จะถ่ายติดฉันไหม”
นามิคาวะจ้องหน้าทัตสึมิ “นายคิดจะเดิมพันชีวิตตัวเองกับข้อมูล
ที่หวังพึ่งไม่ได้งั้นเหรอ”
“เดิมพันชีวิตเลยเรอะ เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลย ”
“นายถูกสงสัยว่าฆ่าชิงทรัพย์นะเว้ย คนที่ต้องหมดอนาคตเพราะ
โดนยัดข้อหาคิดว่ามีกี่คนกัน อย่าพูดอะไรง่ายๆ คิดหาวิธีพิสูจน์ตัวเองวัน
นี้ซะ เจอคนรู้จักที่ลานสกีไหม มีอะไรแบบนี้บ้างรึเปล่า”
“ไม่มีหรอก” ตอนที่เอามือจับหน้าผากอยู่นั่นเอง ทัตสึมิเหมือนนึก
อะไรได้
“อ๊ะ จริงสิ...”
“อะไร” นามิคาวะโน้มตัวเข้ามาใกล้
“ไม่ใช่คนรู้จักหรอก แต่ตอนฉันเล่นทรีรนั ในป่า บังเอิญได้คยุ กับนัก
เล่นสโนว์บอร์ดหญิงคนหนึ่งเข้า เธอเซลฟี่ไม่ค่อยถนัด ฉันเลยไปช่วยกด
ชัตเตอร์ให้”
นามิคาวะถอนหายใจเฮือกใหญ่
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“ท�าไมไม่บอกให้มันเร็วกว่านี้ ถ้ามีพยานบุคคลก็สมบูรณ์แบบ รีบ
ติดต่อเธอเลย”
“แต่ฉันไม่ได้ถามเบอร์ติดต่อ...”
นามิคาวะหน้าหมองในทันใด “แล้วชื่อล่ะ”
“ชื่อก็ไม่ได้ถาม... ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นี่หว่า”
นามิคาวะกอดอกคิด “ไม่มีเบาะแสอะไรเลยเหรอ”
“มีเบาะแสอย่างหนึง่ เธอเล่นประจ�าอยูท่ ลี่ านสกีซาโตซาวะออนเซ็น”
“ซาโตซาวะออนเซ็น ที่จังหวัดนางาโนะ”
ทัตสึมิพยักหน้า
“ฟังดูไม่วนั นีก้ พ็ รุ่งนีค้ งกลับไปทีน่ นั่ เธอเล่นสโนว์บอร์ดเก่งมาก ถ้า
ถามคนแถวนั้นอาจจะพอรู้อะไรบ้าง”
“จ�าหน้าได้ไหม”
“คิดว่าจ�าได้ ตอนถ่ายรูป ถอดแว่นกันลมออก ค่อนข้างสวยเลยล่ะ”
ดี นามิคาวะตบเข่าฉาด
“หาตัวเธอซะ แผนทีด่ สี ดุ ตอนนีค้ อื หาตัวเธอเพือ่ ยืนยันความบริสทุ ธิ์
ของนาย ไม่สิ ต้องเรียกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว”
“ที่ว่าหาตัวเธอนี่คือเมื่อไหร่”
หลังมองไปที่นาฬิกาปลุกแล้ว นามิคาวะก็ส่งสายตาแหลมคมมา
ทางทัตสึมิ
“ถ้าต�ารวจสืบได้วา่ ฉันเป็นเพือ่ นสนิทนาย พวกต�ารวจอาจมาทีน่ คี่ นื
นี้ก็ได้ ออกเดินทางตอนนี้เลยปลอดภัยกว่า”
“ตอนนี้ จะพักที่ไหนยังไม่รู้เลย”
“ของพรรค์นั้นเดี๋ยวก็หาได้เองล่ะ เร็วเข้าเถอะ”
“เดี๋ยวก่อนสิ”
“อะไร”
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“ฉันไม่มีเงิน”
“อ้าว!”
“ใช้เงินเก็บเกลี้ยงหมดแล้ว ค่าเช่าห้องยังต้องรอก่อนเลย”
นามิคาวะมองทัตสึมิด้วยสายตาเย็นชา “เงินช็อตแล้วยังมีหน้าไป
เล่นสกีอีก งานพิเศษก็ไม่ท�า แถมนี่ยังขับขึ้นทางด่วน”
“ก็ไม่รู้ว่าหิมะดีๆ จะตกตอนไหนเมื่อไหร่นี่นา ฤดูหนาวนี้เลยไม่
ท�างานพิเศษ เดีย๋ วเริม่ งานบริษทั ก็ไม่มเี วลามาเทีย่ วเต็มทีแ่ บบนีแ้ ล้วด้วย”
“แล้วงานที่ว่านั่นน่ะ ดีไม่ดีจะจบเห่เอา” นามิคาวะใช้ฝ่ามือท�าท่า
เชือดคอ
ทัตสึมิแหงนหน้ามองเพดาน “ฝันร้ายชัดๆ”
“แล้วตอนนี้มีเท่าไหร่”
“เอ...” ทัตสึมิหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมา ข้างในมีแค่ธนบัตรพัน
เยนไม่กี่ใบ
“เงินจะโอนเข้าอาทิตย์หน้า กะว่าน่าจะพอเอาตัวรอดได้จนถึงตอน
นั้น ใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้”
นามิคาวะถอนหายใจเฮือกใหญ่ สีหน้าละเหี่ยใจ
“เข้าใจละ เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนละกัน มานึกดูตามหาผู้หญิงที่ไม่รู้
แม้กระทั่งชื่อตามล�าพังน่าจะล�าบากอยู่”
“จริงเหรอ รอดไป ติดหนี้บุญคุณนายแล้ว”
“ลานสกีซาโตซาวะออนเซ็นใช่ไหม ได้ยินว่าสภาพหิมะขึ้นชื่อเลยนี่
ใจก็อยากไปเล่นสักครั้ง แต่ไม่คิดเลยว่าต้องไปกันสภาพนี้”
ว่าแล้วนามิคาวะก็ลกุ ขึน้ ยืน เปิดตูเ้ สือ้ ผ้า ในนัน้ มีสโนว์บอร์ดลวดลาย
โดดเด่นพิงอยู่
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7
นักศึกษาชายคนทีห่ า้ ดูเหมือนจะอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ เพราะทีอ่ ยูไ่ ม่มี
หมายเลขห้อง พอไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านหรูสไตล์ยุโรปหลังใหญ่ ป้ายหน้า
บ้านเขียนว่า “โคมาอิ” ดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเห็นว่าเลยสี่ทุ่มครึ่งไปแล้ว
แม้คิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาพบโดยไม่โทรศัพท์บอกกล่าวก่อน แต่โคะสุงิก็
กดอินเตอร์โฟน
ครับ เสียงผู้ชายฟังดูระมัดระวังตัวอย่างเห็นได้ชัด
“ขอโทษที่ติดต่อมาเวลากลางคืนครับ ผมเป็นต�ารวจ มีเรื่องอยาก
จะสอบถามนิดหน่อยได้ไหมครับ”
“เอ เรื่องอะไรหรือครับ”
“ไม่ตอ้ งเป็นห่วงครับ ไม่เกีย่ วกับบ้านคุณ แค่มเี รือ่ งอยากถามลูกชาย
คุณนิดหน่อย”
“ลูกผม”
“ครับ ใช้เวลาไม่นาน”
ไม่มีเสียงตอบกลับ อินเตอร์โฟนดับไป สักพักประตูก็เปิดออก ชาย
อายุราวหกสิบปรากฏตัวขึ้นในชุดเสื้อคลุม เขามาถึงตรงหน้าประตู โคะสุงิ
จึงให้ดูตราต�ารวจ
“เชิญครับ” เจ้าของบ้านเปิดประตูให้ แต่สีหน้าเต็มไปด้วยความ
เคลือบแคลงใจ
ขอโทษครับ โคะสุงิลอดผ่านประตูเข้าไป
พอเข้าไปในบ้าน เขาตะโกนเรียกชื่อลูกชาย คนที่ลงมาจากชั้นสอง
คือหนุ่มแว่นผิวขาว
“คนนี้ต�ารวจ” พ่อเอ่ยขึ้น “ดูเหมือนมีเรื่องอยากถามแก” ชายหนุ่ม
ไร้ค�าพูด กะพริบตาปริบๆ ด้วยทีท่าเป็นกังวล
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