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จากใจสำานักพิมพ์

ในนยิายเรื่องนี้มคี�าที่น่าสนใจค�าหนึ่ง คอื “จติวญิญาณห้าส่วน”

เดิมทีตัวละครแต่ละกลุ่มต่างด�าเนินชีวิตไปตามปกติของตัวเอง 

นกัศกึษาหนุม่ปีสี่ที่ชอบกฬีาสโนว์บอร์ด นายต�ารวจประจ�า สน. ที่ต้องคอย

รบัค�าสั่งจากเบื้องบน และชาวบา้นในหมูบ้่านสกรีสีอร์ตที่พยายามต่อสู้กบั

ความซบเซาของกจิการ จากนั้นด้วยคดฆีาตกรรมคดหีนึ่งที่นกัศกึษาหนุ่ม

ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร กไ็ด้น�าพาพวกเขาให้เข้ามาเกี่ยวข้องกนั น�าไป

สู่การค้นพบตวัเองและมติรภาพกบัผู้คนรอบข้าง

“ลมไล่ล่า หมิะพาหน”ี เป็นหนึ่งในสามเรื่องจากซรีส์ีนยิายชดุ “เมอืง

หมิะ” ของ ฮงิาชโินะ เคโงะ ทั้งสามเรื่องมฉีากหลงัเป็นภูเขาหมิะและสกรีี

สอร์ตที่เกี่ยวข้องกนัคอื “ซาโตซาวะออนเซน็” และ “ชนิเงสโึคเงน็” แต่ทกุ

เรื่องมเีรื่องราวแยกกนัเป็นเอกเทศ ไม่จ�าเป็นต้องอ่านต่อเนื่องกนั เพยีงอาจ

มตีวัละครบางตวัที่จะปรากฏในทกุๆ เรื่องให้ได้ตื่นเต้นกนับ้าง 

หากเป็นผู้ที่ชื่นชอบเคโงะ คงทราบดวี่าเขาคอืคนที่ชอบการเล่นสกี

และสโนว์บอร์ดอย่างมาก ความชอบนี้ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นกลวิธีการ

บรรยายฉากที่สมจรงิและท่วงท่าการเคลื่อนไหวขณะเล่นสกหีรอืสโนว์บอร์ด

ที่เปน็ธรรมชาต ิจนแมค้นที่เล่นกฬีาเมอืงหนาวไม่เป็น เมื่ออ่านแล้วยงัรู้สกึ

ถึงความเร็วขณะโลดแล่นผ่านหิมะลงมาจนลมหนาวปะทะใบหน้าได้ ยิ่ง

ถ้าคนที่เล่นเป็นละกจ็ะยิ่งได้รบัอรรถรสมากขึ้นไปอกี



บอกก่อนว่า “ลมไล่ล่า หมิะพาหน”ี ไม่ใช่นยิายแนวสบืสวนลกึลบั

ระทกึขวญั แต่เป็นความตื่นเต้นและข�าขนัไปกบัการไล่ล่าผจญภยั พร้อม

ปดิท้ายด้วยความอบอุน่ดั่งแสงอาทติย์ที่เจดิจ้ากลางหมิะอนัเยอืกเยน็ “ถงึ

แต่ละคนจะเหมือนแมลงตัวจ้อย แต่แมลงหนึ่งตัวก็มีจิตวิญญาณอยู่ห้า

ส่วน ถ้าจติวญิญาณทั้งหมดร่วมใจกนัต้องกลายเป็นพลงัที่ยิ่งใหญ่ได้แน่” 

นี่คอืพลงัที่หวงัว่าทกุคนจะค้นพบเช่นกนัเมื่ออ่านนยิายเรื่องนี้

สำานักพิมพ์ไดฟุกุ



จากใจนักแปล

ได้แปลงานของอาจารย์ฮงิาชโินะ เคโงะ ย่อมเป็นเรื่องน่ายนิดเีพราะ

ชื่อนี้การนัตคีณุภาพอยู่แล้ว

แต่ต้องสารภาพกบัผู้อ่านและส�านกัพมิพ์ไว้ตรงนี้เลยว่า ตอนที่รู้ว่า

เป็นหนังสือเกี่ยวกับหิมะนี่ร้องยี้ในใจเลยครับ โดยส่วนตัวก็เล่นสกีได้

ห่วยแตกอยู่แล้ว ยิ่งพอนึกถึงใจคนอ่านว่าเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเมืองหนาว 

อย่างสกสีโนว์บอร์ดนี้ผู้อ่านชาวไทยจะไปอนิได้ไง ทกุวนันี้ยงัร้อนตบัแตก 

อุปกรณ์ก็ไม่รู้จัก พื้นฐานการเล่นก็ไม่มี มันจินตนาการความเย็นไม่ออก

จรงิๆ เกรงว่า สนพ.จะขายไม่ออกเปล่าๆ

แต่พอแปลดูปรากฏว่าสนกุมากกกกกก (ลากเสยีง) ต่อให้ไม่รู้เรื่อง

สกีโดยสิ้นเชิงก็ยังอ่านสนุกได้ พอหนังสือสนุกเลยท�าให้แปลเร็วไปด้วย 

เล่มนี้จึงเป็นงานแปลที่เสร็จเร็วที่สุดนับตั้งแต่เคยแปลหนังสือมา หนังสือ

ให้อารมณ์แบบหนงัฟิลกูด๊ของ GDH บวกกบัชั้นเชงิซ่อนปมลบัของตวัละคร

ในสไตล์ของเคโงะเข้าไป ท�าให้เล่มนี้สนุกครบรสในสัดส่วนที่กลมกล่อม  

ทั้งความตลกแบบซทิคอม ตื่นเต้นกบัการไล่ล่า ข้อคดิ มติรภาพ ความรกั 

แล้วขมวดจบซรีสี์ได้อย่างน่าประทบัใจ

ใช่ครบั เล่มนี้เป็นซรีสี์เมอืงหมิะ อกีทั้งยงัเป็นเล่มจบของซรีสี์ด้วย

แต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้อ่านเล่มก่อนหน้าแล้วจะงงหรอืเปล่า เพราะ

เรื่องราวทั้งหมดจบในเล่ม ถงึไม่ได้อ่านเล่มแรกๆ กย็งัสามารถเพลดิเพลนิ

กบัเนื้อเรื่องได้เตม็ที่ อ่านมาถงึตรงนี้ รู้แล้วเหยยีบไว้เลยนะครบั (ท�าเสยีง

กระซบิ) ว่ามตีวัละครหลกัในเล่มก่อนหน้า (เนซ ึโชเฮ กบั เซร ิจอิาก)ิ โผล่

มาเป็นตวัละครส�าคญัในเรื่องด้วย



ส�าหรับการแปล เป็นเรื่องปกติที่นักแปลต้องค้นคว้าข้อมูลอย่าง

ละเอยีด นอกจากข้อมูลทั่วไปแล้ว ผมขอขอบคณุเพจ Ski Corgi Thailand 

ที่ช่วยกรณุาตอบข้อสงสยัถงึค�าศพัท์ที่ใช้ในวงการด้วย และในระหว่างการ

แปลนั้น มคี�าศพัท์เฉพาะทางคอ่นข้างมาก หากใส่เชงิอรรถเยอะไปเกรงจะ

ท�าให้เสยีจงัหวะในการอ่าน ตวัผมเองจงึพยายามใส่เชงิอรรถให้น้อยที่สดุ 

แล้วใช้วิธีบรรยายความหมายของค�าให้กลืนกับเนื้อเรื่องเพื่อรักษารสชาติ

ความอร่อยตามต้นฉบบั ยกเว้นตรงไหนจ�าเป็นจรงิๆ ถงึจะใส่เชงิอรรถไว้ 

หากอ่านแล้วสะดดุเชงิอรรถอย่างไรกต็้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยครบั

ท้ายนี้ขอขอบคุณส�านักพิมพ์ไดฟุกุที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้ง และขอ

ขอบคณุผู้อ่านที่เลอืกหยบิเล่มนี้ขึ้นมา ใครอ่านจบแล้วขอเชญิมาเมาส์มอย

อนัซนีกนัได้ที่เพจถงุกล้วยแขกนะครบั

ธนัญ พลแสน
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1

หมิะตกลงมาในปรมิาณที่พอเหมาะ

พอลงจากลิฟต์ วากิซากะ ทัตสึมิสวมไบน์ดิงที่เท้าด้านหลังโดย 

ไม่ย่อตวัลง แล้วกเ็ริ่มไถลตวัออกไปอย่างรวดเรว็ การที่ไม่ต้องรอคนอื่นเตรยีมตวั 

ให้เสรจ็นั้น เป็นข้อดใีหญ่หลวงอย่างหนึ่งเวลามาเล่นสโนว์บอร์ดคนเดยีว

เขาวอร์มอพัใหข้าเขา้ที่ เมื่อคดิว่าพร้อมแล้วจงึเริ่มไปยงัจดุที่คุน้เคย 

ทตัสมึเิริ่มจากวางเท้าแบบเรกูล่าร์ สแตนซ์ ซึ่งเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า 

แต่กม็สีลบัมายนืแบบสวติซ์ สแตนซ์บ้างเป็นบางครั้ง และเล่นอยูใ่นบรเิวณ

ที่จดัให้ผู้เล่นฝีมอืระดบักลางซึ่งเป็นบรเิวณที่ปรบัแต่งอดัพื้นหมิะแล้ว มนั

เป็นทางลาดในระดบัที่พอเหมาะส�าหรบัการตวีงเลี้ยว แต่ที่นั่นมนีกัสกแีละ

นกัเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ไม่มากนกั คงเพราะทกุคนรู้ดวี่าด้านหน้าเป็นลานที่

ยังไม่ได้ปรับพื้นหิมะซึ่งเหมาะส�าหรับผู้เล่นระดับสูง ถ้าไม่ใช่หลังหิมะตก 

พื้นเกอืบทั้งหมดจะเละตามสภาพการเล่น

แน่นอนว่าทัตสึมิก็รู้เรื่องพวกนี้ดี แต่ที่ยังมุ่งตรงต่อไปเพราะเขามี

เป้าหมายอยู่

ชายหนุ่มไถลตัวพ้นบริเวณที่ปรับอัดหิมะจนแน่นออกมา ผิวหิมะ
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ค่อยๆ ขรขุระขึ้นเรื่อยๆ จดุที่หมิะยงันุ่มพอเหมาะพอดกีเ็ล่นสนกุอยู่หรอก 

แต่กเ็ล่นอยูไ่ด้ไม่นานมากนกั ตามข่าวเมื่อวานไม่มหีมิะตก ดงันั้นหากไถล

ต่อไปคงมแีต่ต้องชนกบัเนนิที่ว่านั่นเป็นแน่ ที่เขาตื่นเช้า ถ่อขบัรถมาเพยีง

คนเดยีวถงึนี่ไม่ได้เป็นเพราะอยากจะมาไถลหมิะเล่นในที่แบบนี้เลย

ใกล้ถึงจุดที่หมายตาไว้แล้ว ทัตสึมิบังคับสโนว์บอร์ดพลางมองไป

รอบๆ โชคดไีม่มคีนอยู่ ถงึต่อให้ม ีถ้าไม่ใช่หน่วยลาดตระเวนจอมจู้จี้กค็ง

ไม่ต้องสนใจอะไร เพราะโดยปกตคินเรามกัไม่ค่อยอยากให้ใครมาเหน็ตวั

เองตอนฝ่าฝืนกฎ

ด้านซ้ายของทางลาดลงไปมป่ีาโปร่งผนืใหญ่ ด้านหนา้มเีชอืกสแีดง

ขงึกั้นเป็นแนว ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าถดัจากเชอืกไปเป็นพื้นที่ห้ามเล่น แต่ทตัสมึิ

เพิ่มความเรว็แล่นตรงไปยงัแนวเชอืกนั้น

เขาพบเป้าหมายแลว้ ตามองไปข้างหนา้ ยอ่ตวัลง กม้หวัให้ต�่าที่สดุ 

ทตัสมึลิอดผ่านเชอืกได้อย่างปลอดภยั และใช้แรงส่งนั้นเหนิขึ้นเนนิได้อย่าง

เหมาะเจาะ แต่ยงัประมาทไม่ได้ จดุที่ต้องระวงัอยู่ถดัจากนี้ต่างหาก เขา

โยกหลบต้นไม้ที่ขึ้นเรยีงราย ลยุไปข้างหน้าอย่างตั้งใจ แต่การระมดัระวงั

มากเกินไปแล้วลดความเร็วลงโดยใช่เหตุก็เป็นสิ่งต้องห้าม เพราะมีบาง

ต�าแหน่งที่ทางลาดหายไปโดยไม่สามารถคาดคะเนได้ พื้นหมิะในป่าไม่ได้

ถูกอัดแต่งให้ง่ายต่อการเล่น ดังนั้นหากบอร์ดจมหิมะจนขยับไม่ได้ขึ้นมา

คงดูไม่จดื

พอแล่นผ่านบรเิวณที่ตน้ไม้หนาแน่นออกมา ทวิทศันต์รงหน้ากเ็ปิด

โล่งขึ้นมาทนัใด หมิะขาวโพลนทอดยาวออกไปจากตรงที่ยนือยู ่เป็นจดุลบั

ที่น้อยคนนกัจะรู้

ทตัสมึพิุง่ตวัออกไปโดยไม่ผ่อนความเรว็ พื้นหมิะฟฟู่องรองรบับอร์ด

ของเขาไว้อย่างนุม่นวล ทตัสมึอิาศยัแรงโน้มถ่วงไถลลงต่อไป ให้ความรูส้กึ

พลิ้วไหวโลดแล่นราวกบัเมฆวเิศษของซนุหงอคง หมิะ หมิะ หมิะ สายลม 
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สายลม สายลม ถ้ามากบัเพื่อนคงได้กู่ร้องค�ารามเป็นแน่ เพราะแบบนี้ถงึ

เลกิเล่นสโนว์บอร์ดไม่ได้สกัท ีการได้เล่นพาวเดอร์รนัช่างสดุยอดจรงิๆ 

แต่ช่วงเวลาบนดนิแดนสวรรค์มกัอยูก่บัเราไม่นาน ในภเูขาอนักว้าง

ใหญ่ จดุที่ต้นไม้ขึ้นบางเบาและมเีนนิลาดชนัในระดบัที่เหมาะสมนั้นมเีพยีง

น้อยนิด ดังนั้นไม่ทันไรเขาก็ต้องแล่นหลบระหว่างต้นไม้หนาแน่นอีก แต่

นั่นกใ็ห้ความรู้สกึตื่นเต้นและสนกุสนานดี

มองเหน็เงาคนยนือยูข้่างหน้า ใส่ชดุทโูทนสขีาวแดงกบัหมวกกนันอ็ก 

สีด�า ดูจากที่ไม่ได้ถือไม้ค�้ายันแสดงว่าคงเล่นสโนว์บอร์ด จากรูปร่างน่า 

จะเป็นผู้หญิง เธอยืนอยู่ตรงต้นไม้ก�าลังท�าอะไรบางอย่าง หรือว่าเกิด

อบุตัเิหตนุะ

แต่พอลองเข้าไปให้ใกล้ขึ้นกพ็บว่าไม่ได้เกดิเรื่องอะไร เธอแค่ก�าลงั

ถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ มอืถอืกล้องเหยยีดออกไปสดุแขน แต่เพราะยงัไม่ได้มมุที่

ต้องการ เธอจงึเอยีงคอไปมาอยู่หลายครั้ง

ทตัสมึเิข้าไปใกล้ขึ้นอกีแล้วส่งเสยีงเรยีก “ให้ผมช่วยถ่ายไหม”

“คะ” นกัเล่นสโนว์บอร์ดสาวหนัมาทางเขา

ทัตสึมิท�าท่าถือกล้อง แล้วส่งเสียงดังขึ้นอีกว่า “ผมกดชัตเตอร์ให้

ไหม”

“อ๊ะ จะดหีรอืคะ” เสยีงแหบห้าวเลก็น้อย แต่กร็ู้สกึได้ว่ายงัสาว

“ไม่เป็นไรครบั จะให้ถ่ายแบบไหนด”ี

แล้วเธอกถ็อืกล้อง เอาขาออกจากบอร์ดข้างหนึ่ง ใช้ขาข้างเดยีวเดนิ

กะเผลกขึ้นมาหาทตัสมึ ิ

“ตรงหน้านี้จะเป็นววิรูปหวัใจ เหน็ไหมคะ” เธอหนักลบัไปข้างหลงั

แล้วชี้ไกลออกไป

“หมื รูปหวัใจเหรอ”

“ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ บนยอดมีกิ่งใหญ่แยกออกมา แล้ววิว
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ด้านหลงัเป็นแนวโค้งของสนัเขา ทั้งหมดรวมกนัจะเป็นรูปหวัใจพอด”ี

“เอ่อ...” ทตัสมึมิองไปทางที่เธอชี้ ดูแวบแรกไม่เข้าใจ แต่พอขยบั

แนวสายตาบนล่างซา้ยขวาไปเรื่อยๆ ถงึจบัรปูรา่งได ้กิ่งไม้เป็นครึ่งล่างของ

หวัใจ ส่วนสนัเขาวาดเป็นครึ่งบน “อ้อ แบบนี้นี่เอง โอ้โห น่าสนใจดนีะครบั 

มองเป็นรูปนี้ได้ด้วย”

“นี่พยายามจะเซลฟี่ให้ฉากหลงัเป็นหวัใจน่ะค่ะ แต่ท�าไม่ได้สกัท”ี

“เข้าใจละ เดี๋ยวผมถ่ายให้”

ทัตสึมิถอดไบน์ดิงที่เท้าขวา แล้วรับกล้องมาถือ พอใส่แว่นตากัน

ลมแล้วมองหน้าจอไม่ถนดั เขาเลยขยบัแว่นขึ้นคาดบนหมวกไหมพรม

“ให้ยนืตรงไหนดคีะ” หญงิสาวถาม

“ลงไปอกีนดิครบั ถ่ายทั้งตวัดไีหม”

“ไม่ค่ะ เอาแค่ครึ่งตวักพ็อค่ะ” หญงิสาวตอบพลางค่อยๆ ก้าวลงไป

“งั้นยนืแถวนั้นล่ะครบั โอเค จะถ่ายแล้วนะครบั ชสี”

หญงิสาวยกมอืขวาชสูองนิ้ว ด้วยความที่ใส่แว่นกนัลมกบัผ้าปิดหน้า

อยู่ เลยไม่เหน็ว่าเธอท�าหน้าแบบไหน

“เพื่อความชวัร์ ผมถ่ายอกีรปู” ว่าแล้วทตัสมึกิข็ยบัท่าเตรยีมตวัถ่าย

ใหม่

“อ๊ะ ถ้างั้น เดี๋ยวนะคะ” คราวนี้หญงิสาวถอดแว่นกนัลมคาดไว้ที่

หมวกและดงึผ้าปิดหน้าลง

ทตัสมึติะลงึ ดวงตาเธอกลมโตเฉยีงขึ้นได้รปู ชวนให้นกึถงึแมวน้อย

ที่ดื้อรั้น ใบหน้าไม่ถงึกบัยาวเรยีว แต่คางเรยีวเลก็ จมกูโด่งเป็นสนั อธบิาย

ได้ง่ายๆ ว่าเป็นรูปหน้าแบบที่ทตัสมึชิอบ

แต่จะมวัจดจ้องไม่ได้ ทตัสมึหิามมุถ่ายแล้วกดชตัเตอร์

“ขอบคณุค่ะ ช่วยได้มากเลย”
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หญงิสาวไถลบอร์ดด้วยท่าวนัฟตุเข้ามาหาทตัสมึ ิชายหนุม่คนืกล้อง

ให้ หลงัจากเธอเชค็รูปที่หน้าจอเสรจ็กท็�านิ้วโอเคบอก “พอดเีป๊ะเลยค่ะ”

“มาที่นี่บ่อยไหมครบั” ทตัสมึถิาม

“ไม่ถงึกบับ่อยค่ะ แต่พอถงึฤดูที่เปิดให้เล่นกม็าหลายครั้งอยู่ เป็น

อกีที่ที่ชอบค่ะ”

“ว่าแล้วเชยีว ไม่งั้นคงไม่มาถงึตรงนี้ สถานที่ลบัแบบนี้”

เธอเก็บกล้องใส่กระเป๋าแล้วยักไหล่ “รู้นะคะว่าเล่นนอกคอร์สมัน

ผดิกฎ แต่บางทกีอ็ดใจไม่ไหวค่ะ แย่จงัเลยนะคะ”

“พูดไปผมกผ็ดิกฎเหมอืนกนั”

“แต่เพราะแบบนี้ถงึได้รูปสวยๆ มา ขอบคณุค่ะ” ว่าแล้วเธอกส็วม

ผ้าปิดหน้ากับแว่นกันลม ข้างหมวกมีสติกเกอร์รูปดาวสีชมพูติดอยู่หลาย

ดวง

“มาคนเดยีวหรอืครบั” ทตัสมึไิม่อยากพลาดโอกาสจงึถามต่อ

สโนว์บอร์ดสาวตดิไบน์ดงิที่ขาหลงัแล้วพยกัหน้า “ค่ะ”

“งั้นหรอืครบั ผมกม็าคนเดยีว”

“มาคนเดยีวแบบนี้สบายใจดนีะคะ” 

เป็นค�าพูดที่ราวกับจะรู้ทันความคิดของทัตสึมิ เพราะเขาก�าลังจะ

เอ่ยปากออกไปว่า ไปด้วยกนัไหม ท�าให้เขาตอบได้เพยีงค�าว่า นั่นสคิรบั

“ปกตไิปเล่นแถวไหนครบั” ทตัสมึจิ�าใจเปลี่ยนเรื่องคยุ

“ที่ประจ�าคอืซาโตซาวะค่ะ นี่มแีผนว่าวนันี้จะเล่นที่นี่แล้วค่อยกลบั”

“อ้อ ลานสกซีาโตซาวะออนเซน็” ทตัสมึพิยกัหน้าอย่างแรง ที่นั่น

เป็นลานสกีชื่อดังของญี่ปุ่น “ผมไม่เคยไป แต่ได้ยินว่าใหญ่โตและหิมะ

คณุภาพดมีาก”

“สดุยอดเลยล่ะค่ะ ลองไปสกัครั้งนะคะ”

“งั้นค่อยหาโอกาสไปครบั ซซีั่นนี้ยงัเล่นอยู่ใช่ไหม”
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“แน่นอนค่ะ ตั้งใจไว้อย่างนั้น เรื่องสนกุช่วงหน้าหนาวกม็แีต่เรื่องนี้

แหละค่ะ”

“อา เหมอืนผมเลย”

“สนกุให้เตม็ที่ระวงัอย่าให้เจบ็ตวันะคะ งั้นคอ่ยเจอกนัใหม่” พดูจบ

เธอกโ็บกมอืลาแล้วเริ่มออกตวั

ทตัสมึริบีตดิไบน์ดงิ แล้วออกตวับ้าง เมื่อตามรอยเธอไปจงึรู้สกึว่า

อีกฝ่ายฝีมือไม่ธรรมดา เธอไถลกรีดหิมะเป็นละอองโยกหลบต้นไม้ที่ขึ้น

หนาแน่น ท่วงท่ามีพลังและงดงาม เห็นเป็นผู้หญิงก็ไม่อาจดูถูกได้เลย 

ไม่ทนัไรเธอกท็ิ้งห่างจนคลาดสายตา

ไม่ช้าเขามองเหน็คอร์สปกตอิยู่ตรงหน้า ทตัสมึทิ�าท่าแบบเดยีวกบั

ตอนแล่นออกนอกคอร์ส คอืก้มหวัต�่าลอดเชอืกออกไป 

ทตัสมึมิองด้านล่างโดยรอบทนัท ีแต่ไม่เหน็เงาของผูห้ญงิคนเมื่อครู่

นี้แล้ว หรอืเธอยงัไม่กลบัเข้ามาในคอร์ส อาจจะไถลลงไปทางอื่นอกี

เสยีดายจงั อยากคยุต่ออกีนดิ ถงึรู้ว่าจะโดนปฏเิสธแต่กน็่าจะเอ่ย

ปากชวนเล่นด้วยกนั เขาออกตวัพลางนกึเสยีใจต่างๆ นานา ใบหน้าของ

หญงิสาวที่ได้เหน็เพยีงชั่วครู่ยงัตดิตรงึอยู่ในใจ

ตอนกลบัมาถงึรถที่จอดอยูต่รงลานจอด เวลากเ็ลยบ่ายสามโมงมา

เลก็น้อยแล้ว เขาเปลี่ยนชดุ โยนสโนว์บอร์ดกบัรองเท้าใส่ท้ายรถ ซื้อกาแฟ

กระป๋องที่เครื่องขายอตัโนมตั ิกลบัมานั่งเบาะคนขบัแล้วเปิดดื่ม จากนี้ต้อง

ขับรถกลับโตเกียวคนเดียวอีกหลายชั่วโมง ทัตสึมิตบแก้มตัวเองเสียงดัง

เพื่อกระตุ้นให้ตื่นตวั
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อีกราวสามสิบนาทีจะถึงสถานีรถไฟโตเกียว จู่ๆ มือถือที่ใส่ไว้ใน

กระเป๋าเสื้อก็มีสายเรียกเข้า ไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนตัว แต่เป็นโทรศัพท์ที่ที่

ท�างานให้ยมืใช้ ไม่ส ิควรเรยีกว่ายดัเยยีดให้ใช้มากกว่า โคะสงุ ิอตัสฮึโิกะ 

รู้สกึสงัหรณ์ใจไม่ด ีเขาลกุจากที่นั่งแล้วหยบิโทรศพัท์ขึ้นมา

พอออกมาถึงห้องเชื่อมระหว่างตู้โดยสารเขาก็รับสายด้วยน�้าเสียง

แขง็กระด้าง “โคะสงุพิูดครบั”

“ไปท�างานต่างที่เป็นไงบ้าง” นมับาระที่เป็นหวัหน้าถามด้วยน�้าเสยีง

เหมอืนตามจกิ 

“เหนื่อยครบั” โคะสงุติอบ “กเ็ล่นมาเซนไดด้วยชนิคนัเซน็ขบวนแรก

สดุ วิ่งวุ่นทั้งวนั นอกจากกนิข้าวเที่ยงแล้วผมยงัไม่ได้พกัเลย”

“แต่ตอนนั่งชนิคนัเซน็กลบัมาคงได้นอนใช่ไหมล่ะ”

“ช่วงนี้เหมือนเป็นโรคนอนไม่หลับ ตอนก�าลังจะเคลิ้มมือถือก็ดัง

พอดคีรบั”

ห ึนมับาระหวัเราะ

“จบงานหนึ่งวนั คงกะว่าจะกลบับ้านดื่มเบยีร์ แล้วโทรศพัท์ที่ท�างาน

กด็งัพอด ีแบบนี้เป็นใครกไ็ม่ชอบล่ะนะ”

ไม่มีเหตุผลหรือหน้าที่อะไรที่จะต้องตอบอย่างเกรงใจว่า ไม่หรอก

ครบั โคะสงุจิงึถามกลบัไป “มเีรื่องอะไรหรอืครบั”

นมับาระเว้นจงัหวะเลก็น้อยท�าทเีหมอืนหนกัใจก่อนตอบ “มคีดน่ีะ”

กแ็หงอยู่แล้วไม่ใช่หรอื โคะสงุคิดิ ถ้าขากลบัจากท�างานต่างที่แล้ว

ยงัโทร. มาคยุเรื่องสพัเพเหระกจ็ะดูไร้มารยาทไปหน่อย

โคะสงุถิามว่าเป็นคดแีบบไหน นมับาระตอบไปว่า “คดฆีาตกรรม”

โคะสงุชิะงกัไปครู่หนึ่ง ภาวนาให้ตวัเองฟังผดิ
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“เอ่อ” เขากระแอม “เมื่อกี้ว่าไงนะครบั”

“รู้อยู่ว่านายคงไม่เชื่อ เพราะฉนัเองกเ็ป็น แต่เสยีใจด้วยนี่เรื่องจรงิ

ไม่ได้โกหก ฆาตกรรมจรงิแท้แน่นอน สถานที่เกดิเหตเุป็นบ้านหลงัหนึ่งใน

เขต N เมอืงมทิากะ ฆ่าชงิทรพัย์น่ะ ทรพัย์สนิมคี่าถูกขโมยไป คนที่ถูกฆ่า

คอืคนแก่วยัแปดสบิที่อาศยัอยู่ในบ้าน”

พอได้ยนิ ความมดืกแ็ผ่เข้าปกคลมุจติใจ ดทู่าจะไม่ใช่คดง่ีายๆ อย่าง

พวกกุ๊ยตกีนัแล้วพลั้งมอืฆ่าอกีฝ่าย

“เอ่อ หวัหน้าครบั” โคะสงุถิามด้วยความหวงัเลอืนราง “แล้วคนร้าย

ล่ะครบั”

“ยงัจบัไม่ได้ และยงัไม่มใีครมอบตวั”

ว่าแล้วเชยีว คอตกด้วยความผดิหวงัทั้งๆ ที่หูยงัแนบกบัโทรศพัท์

กต็ามนี้ นมับาระพดูต่อ “การสบืสวนเบื้องต้นเริ่มไปแล้ว โทษทนีาย

คงยงัเหนื่อยอยู่ แต่ถ้ากลบัมาโตเกยีวให้ตรงไปที่เกดิเหตเุลยนะ ไปให้เรว็

ที่สดุ ส่วนที่อยู่ก—็”

“เดี๋ยวครบั วนันี้ผมวางแผนจะตรงกลบับ้านเลย ตระเตรยีมโน่นนี่

ไว้แล้วด้วย ขอผมกลบับ้านก่อนได้ไหม”

“ไม่มีเวลาขนาดนั้น ยังไงนายก็อยู่คนเดียวอยู่แล้ว ไม่เห็นเป็นไร

เลยนี่”

“ผมลมืเทอาหารให้แมวนะครบั”

“แค่นี้ไม่อดตายง่ายๆ หรอก ไม่ต้องห่วง จะให้กลบัภายในคนืนี้ล่ะ 

เดี๋ยวฉนัจะบอกที่อยู่ เตรยีมจดนะ”

โคะสงุกิดัฟันกรอดอย่างแค้นใจ หยบิสมดุออกจากกระเป๋าเสื้อสูท 

แล้วเขยีนที่อยู่ตามที่นมับาระบอก

“นายน่าจะรู้อยู่แล้ว เกิดคดีแบบนี้ ให้เข้าใจไว้เลยว่างานคงไม่ใช่

แค่ สน. เรา”
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พอได้ยนิหวัหน้าบอก ใจโคะสงุกิห็ดหูก่ว่าเดมิ “หน่วยสบืสวนกลาง

จะมาร่วมด้วยสนิะครบั”

แหงอยู่แล้ว นมับาระฟันธง

“พรุง่นี้คงมาตั้งทมีร่วมกบั สน. เรา อาจจะเริ่มประชมุสบืสวนกนัตั้งแต่

เช้าตรู่ กเ็ลยต้องมาเตรยีมการเอาไว้ก่อน ตั้งแต่พรุ่งนี้ให้ท�าใจไว้เลยว่าคง

ไม่ได้กลบับ้านพกัใหญ่”

แค่นี้นะ นมับาระตดัสายไปโดยไม่รอให้โคะสงุพิูดจบ

โคะสงุแิทบอยากเขวี้ยงโทรศพัท์ในมอืทิ้ง ก่อนจะสะกดอารมณ์กลบั

เข้าตู้โดยสาร มองไปที่นาฬิกา ตอนนี้เลยเวลาห้าโมงเยน็ไปเลก็น้อย

จากสถานโีตเกยีว โคะสงุนิั่งรถไฟสายจูโอ ลงสถานใีกล้สดุแล้วนั่ง

แทก็ซี่ต่อ เขต N มบี้านเดี่ยวเรยีงราย เป็นย่านอยู่อาศยัอนัเงยีบสงบ พอ

ลงจากแทก็ซี่ โคะสงุกิเ็หน็บ้านที่เกดิเหตทุนัท ีเพราะรถต�ารวจจอดอยู่ด้าน

หน้าเตม็ไปหมด คนยนืมงุดูกนั และมปี้ายเขยีนว่า ‘ฟคุมุาร’ุ ตดิอยู่หน้า

บ้าน

“คุณโคะสุงิ” ได้ยินเสียงเรียก พอหันไปดูเห็นรุ่นน้องชื่อชิราอิเดิน

เข้ามาใกล้ หมอนี่เคยเล่นรักบี้สมัยนักเรียน ร่างกายจึงดูใหญ่ก�าย�าแต่

ใบหน้ากลบัอ่อนเยาว์ ได้ยนิว่าถกูเดก็ๆ ที่โรงเรยีนอนบุาลที่ลกูสาวคนเดยีว

ของเขาเรยีนอยู่เรยีกว่า องัปังแมน

“ที่เซนไดเป็นไงบ้างครับ ได้กินกิวตังไหม” คนสายกินอย่างชิราอ ิ

ต่อให้ตัวเองไม่ได้ไปท�างานนอกสถานที่ด้วย ก็ยังสืบค้นหาของกินชื่อดัง

ของปลายทาง

“ใครจะไปมีเวลาว่างขนาดนั้น เดนิจนขาลากไปหมด” โคะสุงบิ่น

ใส่ อนัที่จรงิเขาได้กนิกวิตงัเป็นมื้อเที่ยงแล้ว แต่เขาไม่จ�าเป็นต้องรายงาน
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ตามจรงิ

“รู้งี้ กลบัชนิคนัเซน็ช้าหน่อยกด็”ี

“เสยีใจด้วยครบั”

“แล้ว นี่เรื่องเป็นไง” โคะสงุชิี้ไปที่บ้าน

“ยงัเกบ็หลกัฐานไม่เสรจ็ เลยยงัเข้าไปไม่ได้ครบั แต่ได้รูปที่เกดิเหตุ

ที่ส่งมาให้แล้ว” ชริาอหิยบิแทบ็เลต็

“คนอื่นล่ะ”

“พวกฝ่ายสบืสวนแยกย้ายกนัสอบปากค�าพยานละแวกนี้อยู่ครบั”

ดเูหมอืนจะเป็นอย่างที่นมับาระว่าไว้ การสบืสวนเบื้องต้นได้เริ่มไปแล้ว

“หวัหน้าอยู่ไหน”

“ที่ สน. น่าจะคยุกบัครอบครวัผู้เสยีหายอยู่ครบั”

โคะสงุถิอนหายใจ เหนื่อยกเ็หนื่อย แต่ดูท่าจะไม่ใช่เวลานั่งบ่นแล้ว

ทั้งสองคนขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตรงนั้น แล้วเข้าไปนั่งเบาะหลังรถ

ต�ารวจที่จอดอยู่

“รายงานจากศูนย์แจ้งเหตุคือบ่ายสี่โมงสิบสองนาทีครับ เป็น

เสียงผู้หญิง แจ้งว่าคนในบ้านถูกฆ่า ดูเหมือนน�้าเสียงค่อนข้างลนลาน

จับใจความไม่ค่อยได้ ต�ารวจสองคนจากป้อมต�ารวจที่อยู่ใกล้เคียงเลย

รบีไปที่เกดิเหต ุพอไปถงึผู้หญงิสงบสตอิารมณ์ได้บ้างแล้ว เลยเล่าเรื่องได้

ชดัเจนขึ้นครบั”

จากที่ชริาออิธบิาย ผู้หญงิที่แจ้งความคอืฟคุมุาร ุคาโยโกะ สะใภ้

ของบ้านหลังนั้น ในวันธรรมดาคาโยโกะท�างานอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆ 

ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามโมง จากนั้นจะแวะพูดคุยกับเพื่อนแล้วค่อย

กลบับ้านเป็นประจ�าทกุวนั วนันี้กเ็หมอืนเดมิกบัทกุวนัและกลบัถงึบ้านก่อน
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สี่โมงเยน็ กญุแจทางเข้าไม่ได้ลอ็ก แต่เธอไม่ได้สงสยัอะไรเป็นพเิศษ เพราะ

พ่อสามอียู่บ้าน ส่วนสามไีปท�างานยงัไม่กลบั ที่พ่อสามจีะลมืลอ็กประตูก็

ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

เพราะคาโยโกะเดินตรงเข้าไปในครัวจึงไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใน

ทนัท ีมารูส้กึผดิปกตติอนถงึห้องรบัแขก เหน็ชั้นวางในห้องถกูรื้อกระจดักระจาย 

ลิ้นชกัถูกดงึคว�่าอยู่กบัพื้น

คาโยโกะรบีออกจากห้องรบัแขก เคาะห้องข้างๆ เรยีกพ่อสาม ีเพราะ

ตรงนั้นเป็นห้องของเขา แต่กไ็ม่มเีสยีงตอบ หล่อนเป็นกงัวลเลยถอืวสิาสะ

เปิดประตูทั้งที่ปกติแทบไม่เคยเปิดถ้าไม่ได้รับอนุญาต สิ่งที่เห็นเป็นอย่าง

แรกคอืโทรทศัน์ที่เปิดทิ้งไว้ และจากนั้นกเ็หน็...

“สภาพเป็นแบบนี้ครบั” ชริาอหินัหน้าจอแทบ็เลต็ให้โคะสงุดิู

ในภาพเป็นห้องญี่ปุน่ปูเสื่อทาทาม ิที่พื้นมชีายชราสวมชดุสเวตเตอร์

ล้มคว�่าอยู่ กระดานหมากล้อมวางอยู่ข้างๆ

ชิราอิเลื่อนรูปภาพ บนหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพอื่น เป็นภาพถ่าย 

โคลสอพับรเิวณล�าคอของชายชรา เหน็รอยเป็นเสน้สแีดงคล�้าที่คาดว่าเป็น

รอยถูกฆ่ารดัคอ

“อาวธุล่ะ”

“ยงัไม่พบครบั”

จากที่ชริาอเิล่า ผู้ตายชื่อฟคุมุาร ุ จนิคจิ ิ อายแุปดสบิปี เป็นอดตี

กรรมการบรษิทั ปจัจบุนัไมม่รีายไดอ้ื่นนอกจากเงนิเกษยีณ ผูอ้าศยัในบ้าน

หลงัเดยีวกนัมเีพยีงฮเิดโอะลูกชายคนโตและคาโยโกะที่เป็นภรรยาเท่านั้น 

ส่วนหลานสองคนแยกย้ายออกไปท�างานหมดแล้ว

“จากที่หวัหน้าเล่า ได้ยนิว่ามชีงิทรพัย์ด้วย”

“เงินสดที่ใส่ไว้ในลิ้นชักชั้นวางของตรงห้องรับแขกหายไปราวสอง

แสนเยนครบั ได้ยนิว่าเป็นปกตขิองครอบครวันี้ที่จะเกบ็เงนิไว้ตรงนั้นส�าหรบั
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ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั คาโยโกะยนืยนัว่าก่อนออกจากบ้านเงนิยงัอยู่”

 “มอีะไรถูกขโมยอกีบ้าง”

“เปน็ไปได้ว่าของในหอ้งผู้ตายนา่จะถกูขโมยไปบ้าง แตส่ว่นใหญ่มี

แต่เจ้าตวัที่รู้ เลยยนืยนัอะไรไม่ได้ครบั ห้องของสามภีรรยากบัลูกๆ อยู่ชั้น

สอง แต่ดูเหมือนไม่มีร่องรอยคนร้ายขึ้นไปบนนั้น คงเพราะได้เงินมาพอ

สมควรแล้ว เลยอาจอยากรบีหนอีอกไปให้เรว็ที่สดุครบั”

“คนร้ายเข้ามาทางไหน”

“เท่าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ ประตูห้องครัวด้านหลังกับ

หน้าต่างล็อกกุญแจจากด้านใน และไม่มีร่องรอยถูกท�าลาย เลยคาดว่า

คนร้ายน่าจะเข้าออกทางประตูหน้าครบั”

โคะสงุชิ�าเลอืงมองไปยงับ้าน “แล้วกล้องวงจรปิดล่ะ”

ชริาอหิน้านิ่ว ส่ายศรีษะ “ไม่ได้ตดิครบั”

“งั้นร”ึ โคะสงุถิอนหายใจ เวลาเกดิคดแีบบนี้ เขาอยากบ่นทกุครั้ง

ว่าท�าไมประเทศเราไม่ออกกฎหมายให้ตดิตั้งกล้องวงจรปิด

ชริาอลิ้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าเสื้อด้านใน หยบิโทรศพัท์มอืถอืออก

มา สงสยัมสีายเข้า

“ครบั ชริาอพิูดครบั ...ตอนนี้ อยู่กบัคณุโคะสงุคิรบั ...เข้าใจแล้ว

ครบั จะรบีกลบัไปเดี๋ยวนี้” ชริาอวิางสาย หนัมามองโคะสงุ ิ“หวัหน้าโทร. 

มา บอกให้กลบัไปที่ สน. ด่วน”

“มเีรื่องอะไรอกี”

เอ... ชริาอเิอยีงคอสงสยั “ถ้าไม่มเีรื่องยุ่งยากกด็สีคิรบั”

ทั้งสองคนลงจากรถต�ารวจ แล้วเริ่มออกเดนิ พอถงึถนนเส้นหลกัก็

เรยีกแทก็ซี่ 
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ตอนที่ถงึ สน. บรรยากาศอบอวลไปด้วยความวุ่นวาย ตรงทางเดนิ

ซึ่งไมไ่ด้กว้างขวางนกั มเีจ้าหน้าที่หนุม่สาวใน สน. ถอืเครื่องมอืสื่อสารและ

อุปกรณ์ส�านักงานเดินกันขวักไขว่ คงจะขนไปไว้ที่ห้องโถงส�าหรับหน่วย

สบืสวนกลาง สหีน้าแต่ละคนดหูม่นหมอง ส�าหรบัเจ้าหนา้ที่ต�ารวจในพื้นที่

ไม่มีอะไรน่าหดหู่ไปกว่าการตั้งส�านักงานหน่วยสืบสวนกลางเพราะคดี

ฆาตกรรมอีกแล้ว ไม่ใช่แค่ต้องแบ่งก�าลังคน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย 

แน่นอนว่าผู้บงัคบับญัชาคงยิ่งไม่สบอารมณ์

พอทั้งสองคนไปถึงแผนกสืบสวน นัมบาระก�าลังยืนคุยกับลูกน้อง

คนอื่นอยู ่เขาหนัใบหน้ายาวๆ ของตนมาหาโคะสงุอิยา่งไร้อารมณ์ สง่เสยีง

อย่างไร้ความรู้สกึใดๆ “โทษท ีเหนื่อยหน่อยนะ”

“สถานการณ์เป็นไงบ้างครบั” โคะสงุถิาม

“คืองี้” นัมบาระมองไปรอบๆ “ทุกคนก�าลังยุ่งเลย นายก็มาช่วย

หน่อย”

“กม็าแล้วครบั”

พอเหน็โคะสงุกิ�าลงัจะถอดเสื้อโค้ต นมับาระรบีเบรก “ใส่ไว้อย่าง

นั้นล่ะ เดี๋ยวมคีนให้ไปสอบปากค�า”

“ใครครบั”

“คนพาเดนิเล่น”

“คนพาเดนิเล่น” โคะสงุขิมวดคิ้ว “อะไรกนัครบั งานนี้”

“จากปากค�าของญาต ิบ้านฟคุมุารเุลี้ยงสนุขัพนัธุ์ชบิะ หน้าที่ของ

ผู้ตายคอืพามนัไปเดนิเล่น แต่หลงัจากเจ้าตวัปวดเอวเมื่อครึ่งปีก่อนกเ็ดนิ

ตดิต่อกนันานๆ ไม่ได้ แต่จะให้สนุขัไม่ออกไปเดนิที่ไหนเลยกน่็าสงสาร เลย

จ้างคนมาช่วย”

“บ้านนั้นมสีนุขัด้วยเหรอ” โคะสงุถิามชริาอิ

“เดอืนก่อนเพิ่งป่วยตาย” นมับาระตอบให้ “อายสุบิห้าปีแล้ว ส�าหรบั
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สุนัขก็แก่เต็มที เดิมมีโรคประจ�าตัวอยู่ พอบาดเจ็บที่ขาจนเดินไม่ค่อยได้ 

อาการเลยยิ่งทรุดหนักสุดท้ายก็ไม่รอด ปัญหาคือที่บาดเจ็บเพราะถูก

จกัรยานชนระหว่างเดนิเลน่ คนที่พาเดนิเล่นคอืคนที่จ้างมา ผู้ตายโกรธจดั

เพราะคนนั้นไม่ดูซ้ายดูขวาให้ด ีเลยไล่คนนั้นออก”

เป็นเรื่องเมื่อประมาณสามเดอืนก่อน นมับาระย�้า

“จะบอกว่าคนนั้นเกี่ยวข้องกบัคดนีี้”

“เป็นข้อมูลจากพวกที่ออกไปเกบ็ข้อมูล ตอนเที่ยงเมื่อวานแม่บ้าน

ละแวกใกล้เคียงเห็นผู ้ชายคนหนึ่งยืนส่องบ้านฟุคุมารุอยู ่ ไม่ใช่คน

แปลกหน้าด้วย เป็นคนที่เจอบ่อยตามถนน”

“หรอืว่า จะเป็นคนพาสนุขัเดนิเล่นที่พูดถงึเมื่อกี้ครบั”

“ปิ๊งป่อง” นมับาระท�าเสยีงทุ้มไม่เข้ากบับคุลกิ ชูนิ้วชี้ขึ้น แล้วหยบิ

รปูถ่ายหนึ่งใบขึ้นมาจากโต๊ะ “จากที่ฟังข้อมลูจากครอบครวัผูต้าย แล้วเรา

ค้นหาเพิ่มเตมิมาได้คอืคนนี้”

รูปถ่ายดูเหมอืนจะดงึมาจากฐานข้อมูลใบขบัขี่ ในรูปเป็นชายหนุ่ม

อายุราวยี่สิบต้นๆ คางเรียวแหลม หางตาตกเล็กน้อย อารมณ์ไม่ดีหรือ

อย่างไร เขามองกล้องด้วยสหีน้าบอกบญุไม่รบั

“ได้ยนิอะไรมาบ้างเกี่ยวกบัช่องทางเข้าออกของคนร้าย” นมับาระถาม

“จากที่ชริาอเิล่า มองว่าเข้ามาทางหน้าบ้านท�านองนั้นครบั”

นมับาระขยบันิ้วชี้ไปมาแล้วเดาะลิ้นอยู่หลายที

“ตอนแรกฝ่ายพสิูจน์หลกัฐานกม็องแบบนี้ แต่สถานการณ์เปลี่ยน

ไปแล้ว เราเพิ่งได้ข้อมลูส�าคญัจากครอบครวัผูต้าย เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจ

จะเข้ามาทางประตูครวั”

“ประตูครวั ตอนคณุนายออกจากบ้านลมืลอ็กกลอนหรอืครบั”

“เปล่า ได้ยนิว่าลงกลอนไม่ผดิแน่ แต่มกีญุแจส�ารอง”

“กญุแจส�ารอง”
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“มีภาชนะจิ๋วอยู่ก้นตู้ไปรษณีย์ ในนั้นมีกุญแจส�ารองห้องครัวอยู่ 

ได้ยนิว่ามไีว้เผื่อลมืกญุแจไว้ในบ้าน เมื่อกี้ให้กองพสิจูน์หลกัฐานตรวจสอบ

แล้ว มกีญุแจอยู่จรงิ”

“คนที่รู้เรื่องกญุแจล่ะครบั”

“ครอบครัวผู้ตายบอกว่าน่าจะมีแค่คนในครอบครัว แต่ก็นะ...” 

นมับาระเว้นจงัหวะพูดเหมอืนซ่อนความนยั

“เป็นไปได้ว่ามคีนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม”

นมับาระพยกัหน้า

สนุขัพนัธุ์ชบิะเลี้ยงไว้นอกบ้าน บ้านสนุขัสร้างไว้ตรงสวน แต่เวลา

อากาศแปรปรวนกใ็ห้เอาเข้าบ้านตรงประตูครวั ผู้ตายขาไม่ค่อยด ีเป็นไป

ได้ว่าเขาน่าจะบอกคนพาสนุขัเดนิเล่นว่ามกีญุแจอยู่ตรงนั้น”

“ครอบครวัผู้ตายพูดอะไรเกี่ยวกบัคนนั้นบ้างครบั”

“ไม่รูอ้ะไรเลยนอกจากเป็นนกัศกึษาปีสี่ของมหาวทิยาลยัไคเม ได้ยนิ

ว่าคนรู้จักของผู้ตายแนะน�ามา แต่ตอนพาสุนัขเดินเล่นสองสามีภรรยา

ฟคุมุารไุม่อยู่บ้าน เลยไม่ค่อยได้คยุกนั”

 “อมื” 

“ฟังแค่นี้กเ็หลอืเฟือแล้ว นายรบีไปคยุกบัเดก็หนุ่มคนนั้นเลย” พูด

เสรจ็นมับาระกย็ื่นกระดาษให้หนึ่งแผ่น ในนั้นมชีื่อและที่อยูเ่ขยีนเอาไว้ คง

ไปดงึมาจากฐานข้อมูลใบขบัขี่

“มเีบอร์โทรศพัท์ไหมครบั”

“ดูเหมอืนสองสามภีรรยาจะไม่รู้ แต่ผู้ตายน่าจะมอียู่ อกีไม่นานคง

รู้ล่ะ ได้ความเมื่อไหร่จะแจ้งไป เอาล่ะ รบีไปได้แล้ว” นมับาระโบกมอืไล่

ตอนนั้นเอง “นี่ นัมบาระ” ได้ยินเสียงแหบแห้งจากตรงประตู 

ต่อให้ไม่เหน็กร็ู้ว่าใครเข้ามา

พอโคะสงุหินัไปกเ็หน็โอวาดะ หวัหน้าแผนกสบืสวนเดนิอาดๆ เข้า
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มา คิ้วหนาใบหน้าเหลี่ยมดูติดตา คนถึงเรียกสมญานามกันลับหลังว่า

รองเท้าเกี๊ยะ 

“กล้องวงจรปิดละแวกนี้เป็นไงบ้างล่ะ ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าให้

รวบรวมมาให้หมด”

“ครบั ด�าเนนิการอยู่ครบั” นมับาระยนืตวัตรงตอบหวัหน้าตวัเอง

“แล้วไง เหน็อะไรจากกล้องบ้าง”

“เอ่อ เรื่องนั้น เดี๋ยวเราจะเริ่มวเิคราะห์กนั...”

“เร่งมอืเข้าเซ่ ยดืยาดอะไรกนัอยู ่มวัแต่โอ้เอ้อดือาด เกดิพวกหน่วย

หนึ่งแย่งผลงานไปจะเป็นไง ท�ายงัไงกไ็ด้ให้เราจบัคนร้ายได้ก่อนที่พวกนั้น

จะมา เข้าใจใช่ไหม”

“ครบั เข้าใจครบั” นมับาระขานรบัเสยีงสูง

“คนืนี้จะเป็นตวัตดัสนิ คนืนี้ล่ะ ต่อให้ต้องใช้คนทั้ง สน. กต็้องหา

เบาะแสให้ได้ ตดิขดัหยมุหยมิตรงไหนเดี๋ยวฉนัเคลยีร์ให้”

“ครบั เราจะท�าสดุความสามารถครบั”

ชริาอใิช้ศอกกระทุง้สข้ีางโคะสงุ ิแล้วเอ่ยเสยีงเบา “ไปกนัเถอะครบั” 

“ท่าทางว่าน่าจะดกีว่าอยู่ที่นี่นะ”

โคะสุงิกับชิราอิเดินออกจากห้อง ได้ยินเสียงโอวาดะโวยวายใส่

นมับาระตามหลงั

“อะไรของเขาเนี่ย หวัหน้ารองเท้าเกี๊ยะจู่ๆ กเ็กรี้ยวกราดหนกักว่า

เดมิอกี” โคะสงุเิดนิไปพูดไป

“ได้ยนิว่าผูก้�ากบัไหว้วานให้ช่วยซปัพอร์ตหน่วยสบืสวนที่หนึ่งครบั”

“ว่าแล้วเชยีว อมื พอเป็นคดฆี่าชงิทรพัย์ที่ยงัหาตวัคนร้ายไม่ได้ ก็

ต้องแบบนี้ล่ะนะ”

“ได้ยนิว่าพอหวัหน้าโอวาดะรู้เรื่องผู้รบัผดิชอบจากแผนกสบืสวนที่

หนึ่ง แกกอ็ารมณ์บูดเลยครบั เมื่อกี้ได้ยนิผ่านๆ เหน็ว่าจะเป็นหน่วยที่เจด็
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ที่เข้าเวรรออยู่”

โคะสงุหิยดุเดนิ “หน่วยเจด็ จรงิร”ึ

การเข้าเวรที่วา่คอืการเตรยีมพร้อมรอปฏบิตัภิารกจิได้ทกุเมื่อที่กอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล เมื่อตั้งหน่วยสืบสวนพร้อมแล้วก็จะท�าหน้าที่

สบืสวนเป็นหลกั

“มอีะไรรเึปล่าครบั” ชริาอถิาม

“หวัหน้าฮานาบชิขิองหน่วยที่เจด็ เป็นเพื่อนนกัเรยีนต�ารวจรุน่เดยีว

กบัหัวหน้าโอวาดะน่ะ” โคะสงุกิระซบิ “แถมได้ยนิว่าเป็นคู่กดักนั มอีะไรก็

แข่งกนัตลอด แต่ทั้งสองคนกก็้าวหน้าในระดบัเดยีวกนัล่ะนะ คนหนึ่งอยู่

นครบาล อกีคนอยู่ สน. ไม่มใีครด้อยกว่าใคร”

“หมื แบบนี้นี่เอง”

“ถ้าหน่วยสบืสวนกลางตั้งที่นี่ ผูน้�าต้องเป็นทางนครบาลล่ะ สน. จะ

เหลอืแต่งานเบ๊เป็นลกูไล่คอยช่วยเหลอื ส�าหรบัหวัหน้าโอวาดะแค่นี้กเ็หมอืน

โดนหยามแล้ว ยิ่งถ้าอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งอย่างหัวหน้าฮานาบิชิ เขาคงแค้น

จนแทบคลั่งเลยล่ะ”

“เพราะแบบนี้เลยตั้งเป้าจะจบัคนร้ายให้ได้ก่อนแผนกสบืสวนที่หนึ่ง

จะมา” 

“เพราะถ้าแผนกสืบสวนที่หนึ่งมา ทั้งบันทึกการสืบสวนเบื้องต้น 

ข้อมูลสารพดัทั้งหมดต้องยกให้เขาไปน่ะนะ”

เจ้าหน้าที่ใน สน. อุม้ลงักระดาษใบใหญ่เดนิผ่านทั้งสองคนไป แลดู

อดิโรย เขาคงถกูใช้ให้เตรยีมการส�าหรบัจดัตั้งหน่วยสบืสวนกลางเหมอืนกนั

“ถ้าหมอนี่เป็นคนร้ายกด็สี ิเรื่องจะได้จบเรว็” โคะสงุมิองกระดาษ

ที่รบัมาจากนมับาระ ที่อยูค่อืเมอืงมทิากะ ชื่อของชายคนนั้นคอื วากซิากะ 

ทตัสมึิ
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3

อาคารที่ระบุไว้ในที่อยู่คือ อะพาร์ตเมนต์ซอมซ่อสองชั้น ห้องเล็ก

ขนาดที่มองจากภายนอกกพ็อเดาได้ ใกล้กนัมมีหาวทิยาลยัอยู่หลายแห่ง 

ที่นี่คงสร้างไว้ส�าหรบัให้นกัศกึษาอาศยั

ชั้นหนึ่งห้องด้านในสดุเป็นห้องของวากิซากะ ข้างประตูมีจกัรยาน

ที่โครงขึ้นสนมิจอดอยู่ หน้าต่างเลก็ๆ ตรงนั้นมดืสนทิ

ไม่มอีะไรที่ดใูช้ตดิต่อคนในห้องได้อย่างพวกอนิเตอร์โฟน โคะสงุจิงึ

เคาะประตู แต่ไม่มีเสียงตอบ ลองเรียกชื่อวากิซากะอยู่สองครั้ง แต่ไม่มี

วี่แววว่ามคีนอยู่

ไม่อยู่สนิะ โคะสงุพิมึพ�า

“อาจจะออกไปกินข้าวเย็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เราลองรออีก

หน่อยไหม”

โคะสุงิตอบรับข้อเสนอของชิราอิพลางมองห้องข้างๆ ห้องนั้นไม่มี

ป้ายชื่อ แต่มแีสงลอดออกมาจากหน้าต่าง

โคะสงุเิดนิไปหน้าประตเูคาะเรยีกด ูมเีสยีงผู้ชายขานรบัทนัท ี“ครบั”

“รบกวนหน่อยครบั” โคะสงุพิูด

“ใครครบั”

“เจ้าหน้าที่ครบั เรามเีรื่องรบกวนสอบถามหน่อย”

ไม่มีเสียงตอบกลับ แต่ได้ยินเสียงจากในห้อง ไม่ช้าก็มีเสียงปลด

กลอน แล้วประตูกแ็ง้มออกแต่โซ่ยงัคล้องประตูอยู่

ใบหน้าที่เหน็เป็นชายวยัรุ่น คงเป็นนกัศกึษา

โคะสงุใิห้ดูตราต�ารวจ “ขอโทษที่มากวนยามวกิาล”

ชายหนุ่มตาเบิกโพลง สีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและ

ตื่นตระหนก
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“จะถามอะไรนดิหน่อยเกี่ยวกบัคณุวากซิากะที่อยู่ห้องข้างๆ น่ะ”

“อะไรครบั”

“ปกตคิบหาสมาคมกบัคณุวากซิากะบ้างไหมครบั”

แววตาชายหนุม่หวั่นไหว “เจอหน้ากท็กัทายทั่วไปครบั อยูม่หาวทิยาลยั

เดยีวกนั” 

“มหาวทิยาลยัไคเมหรอื”

ครบั ชายหนุ่มตอบ “แต่อยู่คนละคณะครบั ผมอยู่คณะวศิวกรรม 

เขาน่าจะอยู่คณะเศรษฐศาสตร์”

พอโคะสงุถิามชื่อ ชายหนุ่มกบ็อกชื่อ มตัสชึติะ ฮโิรก ิเป็นนกัศกึษา

ปีสี่เหมอืนวากซิากะ

“ดูเหมอืนคณุวากซิากะจะไม่อยู่ ทราบไหมครบัว่าออกไปไหน”

มตัสชึติะส่ายหวั “ไม่ทราบครบั ไม่ได้สนทิขนาดนั้น”

“วนันี้คณุอยู่ห้องตลอดเลยรเึปล่า”

“เปล่าครับ ช่วงเช้าไปมหาวิทยาลัย กว่าจะกลับมาก็... ราวบ่าย

สามได้มั้ง”

“หลงัจากนั้นล่ะ ได้ออกไปไหนอกีไหม”

“เปล่าครบั อยู่ห้องคนเดยีวตลอด”

“แล้วคณุวากซิากะล่ะ มวีี่แววว่าอยู่ห้องไหม”

“เอ...” มตัสชึติะเอยีงคอคดิ “ขอโทษครบั ไม่รู้เหมอืนกนัผมไม่ได้

สงัเกตขนาดนั้น”

“ไม่เหน็ตวัใช่ไหม”

“ใช่ครบั วนันี้ยงัไม่เจอกนัเลย”

“ได้ยนิเสยีงจากในห้องบ้างไหม”

“คงได้ยนิครบั จ�าไม่ได้เท่าไหร่ ผนงัอะพาร์ตเมนต์บางอยูแ่ล้ว เสยีง

ข้างนอกยงัได้ยนิเลย”
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“พอจะทราบเบอร์มอืถอืของคณุวากซิากะไหม”

“ไม่ทราบครบั”

“เคยส่งเมลหากนัรเึปล่า”

“อนันี้กไ็ม่เคยเลย ถ้ามธีรุะเคาะประตูถามเอาเรว็กว่า”

“งั้นคณุตดิต่อใครที่สนทิกบัคณุวากซิากะได้บ้างไหม”

ถงึตรงนี้มตัสชึติะเอยีงคอท�าหน้าวติกกงัวล

“ดูเหมอืนจะมเีพื่อนแวะมาบ่อยนะครบั แต่ไม่มคีนที่ผมรู้จกั”

“งั้นร”ึ

มาเสยีเที่ยวงั้นร ึโคะสงุผิดิหวงั ดูท่าไม่น่าจะได้ข้อมูลที่มปีระโยชน์

อะไรจากชายคนนี้

“เสรจ็รยึงัครบั ผมมเีรื่องต้องท�าให้เสรจ็ภายในพรุ่งนี้อยู่”

“อ้อ งั้นขอโทษด้วย ขอบคณุที่ให้ความร่วมมอืครบั”

โคะสงุขิอบคณุเสรจ็ มตัสชึติะผงกหวัด้วยสหีน้างงๆ แล้วปิดประตู

ไป จนถงึตอนท้ายเขากไ็ม่ได้ปลดโซ่ออก

“ไม่มปีระโยชน์เลยเจ้านี่”

โคะสงุบ่ินอบุ ตอนนั้นเองมอืถอืที่ใส่ไว้ในเสื้อโค้ตมสีายเรยีกเข้าพอด ี

นมับาระโทร. มา

“ครบั โคะสงุพิูด”

“เจอวากซิากะรยึงั”

“ไม่อยู่ครบั ไม่รู้ว่าออกไปไหน ก�าลงัคดิว่าจะรออกีสกัพกั”

“ที่อะพาร์ตเมนต์นั้นไม่มคีนรู้จกัเรอะ”

“ได้คยุกบัห้องข้างๆ ครบั แต่เหมอืนจะไม่ได้สนทิอะไรขนาดนั้น”

“ห ึงั้นร ึว่าแต่นายยงัไม่ได้จบัลูกบดิใช่ไหม”

“ลูกบดิ อะไรครบั”
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“ลกูบดิห้องวากซิากะไง ฉนัก�าลงัถามว่านายยงัไม่ได้จบัใช่ไหม หรอื

ว่าจบัไปแล้ว” นมับาระพูดด้วยน�้าเสยีงหงดุหงดิ

โคะสงุหินักลบัไปทางห้องวากซิากะ จ้องตรงลูกบดิประตู “ยงัไม่ได้

จบัหรอกครบั”

“ด ีงั้นรออยูต่รงนั้นล่ะ เดี๋ยวให้ฝ่ายพสูิจน์หลกัฐานไปหา เราจะเกบ็

ตวัอย่างลายนิ้วมอืตรงประตู นายเฝ้าไว้อย่าให้ใครแตะต้องล่ะ”

“เจอลายนิ้วมอืคนร้ายในที่เกดิเหตแุล้วหรอืครบั”

“กุญแจส�ารองห้องครัวที่ซ่อนไว้ในตู้จดหมายที่พูดถึงก่อนหน้านี้ 

จากการเกบ็ตวัอย่างได้ยนิว่ามลีายนิ้วมอืที่ไม่ใช่ทั้งของผูต้ายและครอบครวั

ฟคุมุารอุยู ่แถมรอยเพิ่งเกดิขึ้นไม่นานด้วย ได้ยนิว่าลูกๆ บ้านนั้นไม่ได้แตะ

มาหนึ่งปีแล้ว เป็นไปได้สูงว่าเป็นลายนิ้วมอืของคนร้าย”

“แล้วลายนิ้วมอืนั้นเจอในที่เกดิเหตไุหมครบั”

“ในที่เกดิเหตมุลีายนิ้วมอืหลายอนั ตอนนี้ก�าลงัเทยีบอยู่ กต็ามนั้น

ล่ะ พวกนายเฝ้าตรงนั้นไว้ เข้าใจนะ”

ครบั โคะสงุวิางสายแล้วหนัไปอธบิายให้ชริาอฟิัง

“ลายนิ้วมือที่กุญแจส�ารองห้องครัวเหรอ คนร้ายจะทิ้งรอยไว้ไหม 

ถ้าเป็นปกต”ิ ชริาอกิอดอกเอยีงคอคดิ

“ใครๆ ก็เผอเรอได้ทั้งนั้น ยิ่งหลังจากฆ่าคนในหัวคงมีแต่เรื่องหน ี

ไม่มเีวลาคดิขนาดนั้นหรอก”

พอคยุถงึตรงนี้ ข้างนอกมรีถตู้แล่นมาจอดข้างถนนตรงหน้า ประตู

สไลด์เปิดออก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพสิูจน์หลกัฐานสวมหมวกสองคนก้าวลงมา 

โคะสงุจิ�าหน้าทั้งสองได้

“ท�างานล่วงเวลาเหนื่อยหน่อยนะ” คนที่ดูอาวุโสกว่ายิ้มแซว “ก็
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งานหนกัด้วยกนัหมดล่ะ”

“ตั้งแต่พรุ่งนี้จะหนกักว่านี้อกี” โคะสงุพิูด “เพราะพวกต�ารวจจาก

นครบาลจะมากนัแล้ว”

“ฮะๆ นั่นสินะ” ผู้มาใหม่ตอบกลับด้วยท่าทีผ่อนคลาย คดีอย่าง

ครั้งนี้ การพสิจูน์หลกัฐานจากทาง สน. ส่วนใหญ่จะจบในการสบืสวนเบื้อง

ต้นแล้ว ดูท่าคงวางใจว่าจะไม่โดนคนจากนครบาลสั่งอกี

“แล้ว ห้องนั่นอยู่ไหน”

“ตรงนี้ครบั” โคะสงุชิี้ไปที่ห้องวากซิากะ ทตัสมึิ

“จกัรยานนั่นกเ็ป็นของเจ้าของห้องรเึปล่า”

“น่าจะใช่มั้งครบั”

เจ้าหน้าที่พสิูจน์หลกัฐานอาวโุสพยกัหน้า หนัไปพูดอะไรบางอย่าง

กับคู่หูที่อ่อนวัยกว่า ไม่ช้าทั้งสองคนก็เริ่มงาน คนหนุ่มจดัการลายนิ้วมือ

ตรงลูกบดิ ส่วนคนที่อาวโุสกว่าเกบ็ลายนิ้วมอืจากจกัรยาน

4

กว่าจะรูต้วัว่ามสีายเข้ากห็ลงัจากที่ทตัสมึดิื่มเบยีร์หมดไปสามกระป๋อง 

นามคิาวะ โชโงะที่อยู่ด้วยกนับอกว่า “มอืถอืนายดงัแน่ะ”

ทตัสมึลิ้วงมอืถอืออกจากกระเป๋าเสื้อแจ๊กเกตเดนิป่าที่แขวนไว้ตรง

ผนงั หน้าจอขึ้นชื่อมตัสชึติะ ฮโิรก ิที่พกัอยูห่อ้งตดิกนั พอโทร. กลบัอกีฝา่ย

รบัสายทนัท ีมตัสชึติะถามค�าแรก “ตอนนี้นายอยูไ่หน” เสยีงต�่าบอกไม่ถกู

“ดื่มกบัเจา้นามคิาวะอยู ่นายจะมาดว้ยไหม น่าจะท�ารายงานเสรจ็

แล้วนี่”

แต่มตัสชึติะยงันิ่งเงยีบ พอทตัสมึจิะถามไปว่ามอีะไร อกีฝ่ายกถ็าม
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มาก่อนว่า โอเคไหม

“เรื่อง...”

“ก.็.. ยงัไงด ีเกดิเรื่องแล้วว่ะ”

“เกดิเรื่อง”

“เมื่อกี้ มพีวกต�ารวจมาที่ห้อง ดูเหมอืนก�าลงัตามหานายอยู่”

“ต�ารวจ ท�าไม ฉนัไม่ได้ท�าอะไรผดิกฎจราจรนี่นา”

“ไม่ใช่ ดูท่าจะไม่ใช่เรื่องอย่างพวกผิดกฎจราจร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ต�ารวจในเครื่องแบบ แตส่วมเสื้อโคต้มา พวกนั้นเป็นต�ารวจสบืสวนไหมวะ 

ฉันก็ไม่อยากพัวพันกับเรื่องพวกนี้ เลยโกหกไปว่าไม่ได้สนิทอะไรกับนาย 

แต่ต�ารวจยงัถามซอกแซก วนันี้วากซิากะอยู่ห้องไหม ได้ยนิเสยีงอะไรไหม 

คงก�าลงัหาพยานที่อยู่ล่ะมั้ง”

“พยานที่อยู่ อะไรวะเนี่ย ละครหลงัข่าวเรอะ” ทตัสมึทิี่ยงัถอืโทรศพัท์

แนบหู หนัไปหวัเราะกบันามคิาวะ

“ไม่ตลกนะเว้ย หลงัจากนั้นฉนัเงี่ยหูฟังอยู่ในห้อง ได้ยนิเสยีงพวก

นั้นคยุกนั ดเูหมอืนก�าลงัคยุว่าจะเกบ็ลายนิ้วมอืจากประตหู้องนายน่ะ แล้ว

จากนั้นกม็คีนอื่นตามมาอกี ท�าอะไรไม่รู้อยู่หน้าประตู”

“เฮ้ยๆๆๆ เดี๋ยวๆ” ทตัสมึเิปลี่ยนโทรศพัท์จากมอืขวามามอืซ้าย แล้ว

นั่งขดัสมาธใิหม่ “จะเกบ็ลายนิ้วมอืฉนัไปท�าไมล่ะนั่น”

นามคิาวะที่ฟังอยู่ข้างๆ หน้าเปลี่ยนสี

“ก็เผื่อเอาไว้เทียบกับลายนิ้วมือที่ติดกับอะไรรึเปล่า ถ้าจ�าไม่ผิด

ได้ยนิว่าพูดถงึกญุแจส�ารองด้วย”

“กญุแจส�ารอง”

“เออ ได้ยนิว่าเป็นกญุแจส�ารองห้องครวั”

อะไรวะ พูดไม่ทนัขาดค�า ในหวัทตัสมึกิส็ว่างวาบ ร้องเอ๊ะ

“เป็นไง พอจะนกึอะไรออกยงั” มตัสชึติะถาม
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“พอนกึออกอยู่ ว่าแต่เจ้าหน้าที่หรอืต�ารวจอะไรนั่น ยงัอยู่หน้าห้อง

ไหม”

“ตอนนี้ไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหนแล้ว”

“งั้นร ึงั้นโทษทนีะ ถ้ามอีะไรเพิ่มเตมิรบีบอกฉนัเลยได้ไหม”

“กไ็ด้อยู่ แต่นายจะไม่กลบัมาที่ห้องรไึง”

“กลบั แต่เดี๋ยววางแผนก่อน”

“เข้าใจละ”

“งั้นฝากด้วยนะ”

“ได้ วากซิากะ เอ่อ...” มตัสชึติะอ�้าอึ้งก่อนจะพูดต่อ “ดไีม่ดอีาจจะ

เป็นการสอบสวนคดใีหญ่เป้งกไ็ด้”

“หมื ท�าไมล่ะ”

“ตอนที่คุยกันเรื่องกุญแจส�ารอง สารวัตรคนหนึ่งบอกว่าหลังจาก

ฆ่าคนเสรจ็อะไรประมาณนี้ เลยคดิว่าน่าจะเป็นคดฆีาตกรรมนะ...”

“...บ้าน่า”

“ฉนัหูไม่ฝาดแน่ แต่อาจจะเข้าใจอะไรผดิกไ็ด้ เลยบอกไว้ก่อน”

“อมื เข้าใจแล้ว”

งั้นแค่นี้ล่ะ แล้วมตัสชึติะกว็างสายไป ทตัสมึมิองโทรศพัท์ 

“เกดิเรื่องอะไรร”ึ นามคิาวะถามด้วยความกงัวล “พยานที่อยูง่ี้ ลาย

นิ้วมอืงี้ มแีต่ศพัท์ที่เจอในละครหลงัข่าวอย่างที่นายบอกทั้งนั้นเลย”

ทตัสมึมิองหน้าเพื่อนแล้วส่ายหน้า “ไม่รู้เรื่องอะไรเหมอืนกนั ดูท่า

ฉนัคงถูกต�ารวจล่าตวัอยู่” 

 หา นามคิาวะขมวดคิ้ว ทตัสมึเิลยเล่าเรื่องที่ได้ยนิจากมตัสชึติะให้ฟัง

“แล้วกญุแจส�ารองห้องครวันั่นอะไร พอจะนกึออกไหม”

นกึออก ทตัสมึติอบ “เล่าแล้วยาวนะ”

“กเ็ล่าสั้นๆ เซ่”
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“เข้าใจละ”

การอธบิายต้องเริ่มจากเรื่องท�างานพเิศษ

ช่วงฤดใูบไม้ผลปีิที่แล้ว ตอนที่อาจารย์ประจ�าห้องวจิยัของมหาวทิยาลยั

ที่ทตัสมึเิรยีนอยู่เอ่ยปากชวนว่าสนใจท�างานพเิศษง่ายๆ ไหม พอลองถาม

ด ูได้ยนิว่าเป็นงานพาสนุขัพนัธุช์บิะที่ผูส้งูวยัคนหนึ่งเลี้ยงไว้ไปเดนิเล่น แค่

พาเดินช่วงเช้าประมาณหนึ่งชั่วโมง ค่าตอบแทนก็ไม่เลวนัก ผู้สูงอายุคน

นั้นเป็นขาประจ�าในชมรมหมากล้อมที่อาจารย์แวะเวยีนไปเล่นเป็นครั้งคราว 

ได้ยนิว่าก�าลงัล�าบากจากอาการปวดหลงัจงึพาสนุขัไปเดนิเล่นไม่ได้

ทตัสมึริบีไปที่บ้านนั้น พบกบัพอ่เฒ่าฟคุมุาร ุจนิคจิ ิและเปโระ สนุขั

ตวันั้น ฟคุมุารเุป็นคนประหยดัถ้อยค�า แต่นสิยัอบอุ่นและดูจะถูกใจทตัสมึ ิ

ส่วนเปโระเองกแ็ก่แล้วเลยท�าตวัเรยีบร้อยไม่เห่า ท่าทางเลี้ยงง่าย การพูด

คยุเคลยีร์จบตรงนั้น และทตัสมึเิริ่มพาเดนิเล่นตั้งแต่วนันั้นเลย

หากไม่นบัวนัที่ฝนตก ทตัสมึไิปบ้านฟคุมุารเุกอืบทกุวนั เปโระเลี้ยง

ง่ายเชื่อฟังทตัสมึดิ ีพอเหน็ทตัสมึกิก็ระดกิหางดใีจ ฟคุมุารเุองกด็จูะเชื่อใจ

เขา บอกที่ซ่อนกญุแจส�ารองประตูครวัที่อยูใ่นตูไ้ปรษณย์ี บอกว่าตอนไหน

ฝนท�าท่าจะตก ให้ใช้กญุแจเปิดประตูครวัพาเปโระเข้ามาข้างใน

“แต่เรื่องนี้อย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังล่ะ” ว่าแล้วพ่อเฒ่าฟคุมุารกุข็ยบิ

ตาให้

ทกุอย่างราบรื่นด ีแตก่ค็งมบ้ีางที่เริ่มประมาท ยิ่งคุน้เคยกบัพ่อเฒ่า

ฟุคุมารุและเปโระเท่าไหร่ นานวันเข้าเวลาพาไปเดินเล่น ทัตสึมิก็ไม่ได้

ระมดัระวงัเหมอืนเมื่อก่อน

จนกระทั่งวนัหนึ่ง...
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ทัตสึมิเดินใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ในหัวมีแต่เรื่องบริษัทที่ได้

งาน สวสัดกิารเป็นยงัไง เงนิเดอืนดไีหม โอเคหรอืยงั เรื่องที่เชก็ถี่ถ้วนแล้ว

ตั้งแต่ตอนสอบเข้าท�างานกย็งัเอามาคดิอกี จะท�าบรษิทันี้จรงิไหม ในหวัมี

แต่เรื่องที่คิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เป็นธรรมดาที่ใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

มอืยงัจบัสายจูงอยู่ แต่ไม่ได้มองไปที่เปโระเลย

ด้านหน้ามจีกัรยานหนึ่งคนัพุ่งตรงมา คนขี่เป็นแม่บ้านวยักลางคน 

เธอปั่นสวนทตัสมึโิดยไม่ลดความเรว็ เสี้ยววนิาทนีั้นเองกไ็ด้ยนิเสยีงเปโระ

ร้องเอ๋งกบัเสยีงกรดีร้องของแม่บ้านคนนั้น ทตัสมึหินักลบัไปดู เหน็เปโระ

นอนหมอบอยู่กบัพื้นเหมอืนลกุไม่ขึ้น

เขารู้ว่าเปโระโดนจกัรยานชน ขาได้รบับาดเจบ็

คนขี่จกัรยานบอกว่าทตัสมึบิงัสนุขัอยูท่�าให้มองจากข้างหน้าไม่เหน็ 

พอเจอกะทนัหนัเลยหลบไม่พ้น

มีข้อให้โต้แย้งเหลือเฟือ แต่เขาห่วงเปโระมากกว่า พอถามเบอร์

ตดิต่อของแม่บ้านคนนั้นเสรจ็ ทตัสมึกิโ็ทรศพัท์หาฟคุมุาร ุ ชายชราตกใจ

มากรบีบอกให้พาไปโรงพยาบาลสตัว์

หลงัจากให้สตัวแพทย์ที่โรงพยาบาลประจ�าดู ถงึรูว้่ากระดูกขาหน้า

ข้างขวาหกั ฟคุมุารพุอรูเ้รื่องนี้กเ็สยีงกร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ต�าหนิ

ทัตสึมิว่ามัวท�าอะไรอยู่ ทัตสึมิรู้ดีว่าฟุคุมารุรักใคร่เปโระขนาดไหน จึงไม่

ได้ตอบโต้อะไร ตอนฟคุมุารบุอกว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาที่นี่แล้ว” ชาย

หนุ่มท�าได้แค่ก้มหวับอกว่า เข้าใจแล้วครบั ขอโทษครบั

ตั้งแต่นั้นมาทตัสมึกิไ็ม่ได้ไปพบกบัพ่อเฒ่าฟคุมุารแุละเปโระอกีเลย 

แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงเรื่องวันนั้น ตรงกันข้ามพอนึก

ย้อนกลบัไป เขาถูกความรู้สกึผดิและเสยีใจเล่นงานอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้ง

คดิว่าไปขอโทษหน่อยดไีหม แต่ท้ายที่สดุกป็ล่อยไว้แบบนั้น

จนเมื่อวานบังเอิญมีธุระไปแถวนั้น ถ้าเจอคุณฟุคุมารุคงรู้สึก
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กระอักกระอ่วน แต่เขาห่วงเปโระ อยากรู้ว่าเป็นไงบ้าง แข็งแรงดีหรือยัง 

สภาพร่างกายโอเคไหม

ทตัสมึไิปถงึหน้าบ้าน ลองชะเง้อมองเข้าไปข้างใน แต่จากประตูมอง

ไม่เห็นสวนด้านหลังที่มีบ้านสุนัขอยู่ หลังจากลังเลพักหนึ่ง ทัตสึมิก็กด

อนิเตอร์โฟน

แต่ไม่มเีสยีงตอบกลบั ดูเหมอืนไม่มใีครอยู่บ้าน

จะตดัใจดไีหม แตก่ร็ูส้กึคา้งคาอยู ่อตุส่าห์มาถงึที่นี่แล้ว ไม่ได้มธีรุะ

กบัครอบครวัฟคุมุาร ุขอแค่ได้เหน็เปโระ แค่นี้กพ็อ

ขอเขา้ไปนะครบั ทตัสมึเิอ่ยเสยีงเบาพลางเปิดประต ูย่างเท้าเข้าไป

ในบรเิวณบ้าน คดิว่าถ้าคนในบ้านกลบัมากบ็อกไปตามตรงกพ็อ ไม่ได้รูส้กึ

ผดิอะไร

หลังจากปิดประตู สายตาเหลือบไปเห็นตู้ไปรษณีย์ พลันนึกถึงที่

ชายชราเคยบอกไว้ กญุแจส�ารองยงัซ่อนอยู่ที่เดมิไหมนะ เขารู้สกึสะกดิใจ

เลยลองตรวจดู

กุญแจนั้นยังซ่อนอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อก่อน รู้สึกดีใจ คงเป็นความ

รู้สกึยนิดเีลก็ๆ ที่รู้ความลบับ้านคนอื่น ทตัสมึหิยบิมาดูแล้ววางคนืที่เดมิ

ชายหนุม่เดนิเลยีบตวับ้านไปถงึสวนด้านหลงั เหน็บ้านสนุขัหลงัเดมิ

ที่เคยคุ้นตา แต่เปโระไม่อยู่ มใีครพาออกไปเดนิเล่นหรอืเปล่านะ เขามอง

ไปที่บ้านสนุขัเหน็ตวัอกัษร ‘บ้านเปโระ’ อยู่เหมอืนเดมิ แต่ข้างๆ มเีขยีน

เพิ่มไว้ว่า “จากไปเมื่อวนัที่ 19 มกราคม”

หนึ่งเดอืนก่อนพอดี

ชายหนุ่มหดหู่ขึ้นมาทนัใด เปโระอายมุากและมโีรคประจ�าตวั คดิ

ว่าการที่กระดูกหกัตอนนั้นน่าจะเป็นสาเหตทุ�าให้อาการอื่นๆ แย่ลง
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มองเข้าไปข้างในมีสายจูงอันเก่าวางอยู่ พอหยิบดูแล้วรู้สึกคิดถึง 

แม้จะเป็นเพยีงช่วงเวลาสั้นๆ แต่กร็ูส้กึว่าใจสื่อถงึกนั ยิ่งนกึถงึตอนที่จกัรยาน

ชนกร็ู้สกึปวดใจขึ้นอกี ฉนัเป็นคนท�าร้ายแกแท้ๆ เลย

พอได้สมัผสัสายจงูกร็ูส้กึอยากเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึ เขาจงึม้วนสายยดั

ใส่กระเป๋า ดูเหมอืนมนัถูกวางทิ้งไว้อยู่แล้ว เอากลบัไปคงไม่เป็นไร

หลงัจากที่ชายหนุ่มเดนิออกจากประตูบ้านแล้ว ขณะที่ก�าลงัเหม่อ

มองบ้านอยู่นั้นเอง กพ็บกบัผู้หญงิที่อยู่แถวนั้นพอด ีเคยเจอกนัหลายครั้ง

ตอนที่พาเปโระเดนิเล่น แต่ทตัสมึไิม่รู้จกัชื่อ เขาค�านบัเลก็น้อยก่อนจะเดนิ

จากมา

“งานเข้าแล้วมั้ง” นามิคาวะกอดอกพูดหลังจากฟังทัตสึมิเล่าจบ 

“ถ้าลองเรยีบเรยีงเรื่องราวดู ฉนัรู้สกึว่าสถานการณ์เลวร้ายใช้ได้เลย”

“ยงัไงล่ะ”

อนัดบัแรก นามคิาวะชูนิ้วชี้ขึ้น

“ชดัเจนว่าต�ารวจก�าลงัสบืคดอีะไรบางอย่างอยู ่ซึ่งคดนีั้นถ้ามตัสชึติะ

ฟังไม่ผดิ เป็นไปได้สูงว่าเป็นคดฆีาตกรรม และสถานที่เกดิเหตคุงไม่แคล้ว

บ้านฟคุมุารทุี่นายเคยพาสนุขัเดนิเล่น อาจมใีครถูกฆ่าที่นั่น”

“บ้าน่า...”

“ถ้าไม่งั้นคงไม่มเีรื่องกญุแจส�ารองประตหูลงัห้องครวัออกมา ต�ารวจ

มองว่าเป็นไปได้ที่คนร้ายใช้กุญแจนั้น และก�าลังเทียบลายนิ้วมือที่ติดอยู่

กบักญุแจว่าเป็นของใคร นายบอกว่าป้าแถวนั้นเหน็ด้วยใช่ไหม ป้านั่นน่า

จะเล่าให้ต�ารวจฟัง ประมาณว่าเมื่อวานช่วงกลางวันเห็นนักศึกษาที่เคย

ท�างานพิเศษพาสุนัขเดินเล่นมาด้อมๆ มองๆ ในบ้าน ต�ารวจถึงได้เทียบ

ลายนิ้วมอืของนายที่ตดิตรงลูกบดิประตูห้องไง ถ้าคดิแบบนี้กป็ะตดิปะต่อ

เรื่องได้”
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สมกบัที่เรยีนนติศิาสตร์ ค�าอธบิายของนามคิาวะสมเหตสุมผล ฟัง

ดูบงัเอญิไปหน่อย แต่ทตัสมึกิน็กึค�าตอบที่ดกีว่านี้ไม่ออก

“แบบนี้เลยเหรอ” ทตัสมึทิ�าหน้าบูด เกาหวัแกรกๆ “งั้นเดี๋ยวจะไป

บอกความจรงิว่าเมื่อวานแอบเข้าไปในสวน คงถกูด่าล่ะ แต่กท็�าตวัเองทั้งนั้น”

พอได้ยนิ นามคิาวะกจ้็องทตัสมึด้ิวยสายตาเหมอืนมองตวัประหลาด

“นายนี่ ไม่เข้าใจความร้ายแรงของเรื่องนี้เลยนี่หว่า”

“อะไร”

 “ลองคดิในมมุต�ารวจดูสวิะ คดิว่าพวกนั้นจะเชื่อจรงิๆ รไึง”

“ถงึจะพูดแบบนั้น แต่มันกเ็รื่องจริงนี่หว่า แถมเท่าที่มัตสึชิตะเล่า 

ดูเหมือนต�ารวจอยากตรวจสอบพยานยืนยันที่อยู ่วันนี้ของฉันใช่ไหม 

นั่นแสดงว่าคดเีกดิขึ้นวนันี้ไง ที่ป้าแถวนั้นเหน็ฉนันั่นมนัเมื่อวาน ไม่เกี่ยว

อะไรอยู่แล้ว”

แต่นามคิาวะกลบัส่ายหน้าช้าๆ 

“มถีมเถไปที่ต�ารวจจะสงสยัว่าเมื่อวานคนร้ายไปดลูาดเลาก่อน ถ้า

ฉนัเป็นต�ารวจสบืสวนจะเอาตวันายกลบัไปสอบปากค�า”

“งั้นกต็้องสู้ดูสกัตั้ง ฉนับรสิทุธิ์จะถามอะไรกเ็ชญิเลย”

นามคิาวะชี้หน้าอกทตัสมึ ิ“นายพสิูจน์ได้ไหมล่ะ”

“หมื”

“ตอนนี้นายบอกว่าตวัเองบรสิทุธิ์ พสิูจน์ได้ไหมล่ะ ตอนที่เกดิเหต ุ

คงเป็นวนันี้อย่างที่นายบอก วนันี้ทั้งวนั นายท�าอะไรอยู่ที่ไหน”

“ถ้าเรื่องนี้ฉนัตอบได้ ฉนัไปเล่นสโนว์บอร์ดมา ตื่นแต่เช้า ขบัรถไป

ลานสกีชินเงสึโคเง็นที่จังหวัดนีงาตะ กลับมาถึงโตเกียวก็เลยทุ่มไปแล้ว 

ตอนแรกว่าจะกลับห้องเลย แต่ไอ้เพื่อนเวรที่ชมรมโทร.มา บอกว่าพ่อแม่

ส่งไก่บ้านย่างถ่านใส่ห่อสญุญากาศมาให้ เลยมานั่งกนิกบัมนั”

เพื่อนเวรที่ชมรม แน่นอนว่าคือนามิคาวะ ทั้งคู่เพิ่งเอร็ดอร่อยกับ 
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ไก่บ้านย่างถ่านกนัจนถงึเมื่อกี้

นามคิาวะถอนหายใจ “ฉนัอาจจะพูดมากน่าร�าคาญไปหน่อย แต่

นั่นกต็้องพสิูจน์”

“พสิูจน์ได้อยู่แล้ว กฉ็นัไปเล่นสกมีาจรงิๆ นี่หว่า”

“นายบอกว่ามาถงึห้องนี้ตอนทุม่กว่า ดงันั้นฉนัช่วยเป็นพยานยนืยนั

ตวัตนให้ แต่ก่อนหน้านั้นฉนัช่วยอะไรไม่ได้ นายบอกว่าไปเล่นสก ีจะพสิจูน์

ยงัไง”

ทตัสมึคิดิเลก็น้อยแล้วตอบ “ฉนัมตีั๋วลฟิต์”

นามคิาวะส่ายหน้าอย่างเออืมระอา

“คดิว่านั่นพสิูจน์ได้รไึง แค่ไปลานสกแีต่เช้าตรู่ ซื้อตั๋วลฟิต์ แล้วบึ่ง

กลบัมาโตเกยีวกไ็ด้แล้ว”

“งั้นอนันี้ล่ะ” ทตัสมึหิยบิกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงยนีส์ 

หยิบใบเสร็จทางด่วนให้ดู “นี่ไง มีลงวันที่และเวลาเรียบร้อย ฉันลงจาก

ทางด่วนยุซาวะที่จังหวัดนีงาตะตอนเก้าโมง และลงทางด่วนเนริมะตอน

หนึ่งทุ่ม”

แต่นามคิาวะกย็งัส่ายหน้าเหมอืนเดมิ “ยงัใช้ไม่ได้”

“ท�าไมอกี”

“ช่วงระหว่างนั้นมีตั้งสิบชั่วโมงไม่ใช่รึไง ถ้านั่งชินคันเซ็นไปกลับก็

แค่ห้าชั่วโมง หลงัจากลงทางดว่นยซุาวะ กจ็อดรถไว้แล้วนั่งชนิคนัเซน็กลบั

โตเกยีว ก่อคดเีสรจ็กน็ั่งชนิคนัเซน็กลบัยซุาวะ ไปลานสกซีื้อตั๋วลฟิต์เรยีบร้อย

กข็บัรถกลบัโตเกยีว แบบนี้เป็นไปได้เหลอืๆ”

“แล้วฉนัจะท�าให้ยุ่งยากแบบนั้นท�าไม”

“แน่นอนก็เพื่อสร้างพยานที่อยู่ไง” นามิคาวะตอบอย่างง่ายดาย 

“ก่อคดตี้องวางแผนก่อน กแ็ค่เตรยีมพยานที่อยู่ไว้ล่วงหน้า”

“บ้าน่า”
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“ต�ารวจสงสยัทกุเรื่อง นายจะดูแคลนพวกต�ารวจไม่ได้ ลองได้เลง็

ไว้ว่าหมอนี่คือคนร้าย ถ้าหาข้อโต้แย้งไม่ได้ รับรองต�ารวจไม่มีทางทิ้งข้อ

สงสยัแน่”

“แต่ฉนัไม่ได้ท�าอะไรนะ”

“กร็ู้ ถงึได้ถามอยู่นี่ไงว่าแล้วจะพสิูจน์ยงัไง”

“พสิูจน์... พสิูจน์เหรอ...” ทตัสมึอิบัจนค�าพูด ยกมอืขยี้ผม

5

 หลงัจากกองพสิจูน์หลกัฐานเกบ็ตวัอย่างเสรจ็กลบัไปที่ สน.ได้หนึ่ง

ชั่วโมง นัมบาระก็โทรศัพท์มาสั่งว่าจะตรวจค้นภายในห้องพักของวากิซา

กะ ทตัสมึ ิให้ขอยมืกญุแจห้องจากผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์ 

โคะสงุอิยู่กบัชริาอหิน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งห่างจากอะพาร์ตเมนต์ของ

วากซิากะราวสามสบิเมตร ก่อนนั้นทั้งคู่ได้สอบถามผู้พกัอาศยัคนอื่นแล้ว 

แต่ไม่มใีครสนทิกบัวากซิากะ และไม่รูว่้าเขาไปไหน ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัไคเม แต่ด้วยความที่เป็นมหาวทิยาลยัใหญ่ นกัศกึษามจี�านวน

มาก แต่ละคนไม่ค่อยรู้จกักนั ดงันั้นพวกโคะสงุเิลยดื่มกาแฟกระป๋องแบบ

อุ่นระหว่างรอวากซิากะกลบัมา

จากที่นมับาระเล่า ลายนิ้วมอืที่ตดิอยู่กบักญุแจส�ารองนั้น ตรงกบั

ลายนิ้วมอืที่เกบ็ได้จากจกัรยานและลกูบดิประตหู้องวากซิากะ ดงันั้นจงึตั้ง

สมมตฐิานจบัคนร้ายในข้อหาบกุรกุ และท�าเรื่องไปยงัศาลให้ออกหมายค้น

“นี่กด็กึมากแล้วนะครบั จะตรวจค้นที่พกัในเวลาแบบนี้เหรอ”

ปกตกิารตรวจค้นไม่ท�าหลงัพระอาทติย์ตก
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“ถ้าพรุ่งนี้ แผนกสืบสวนที่หนึ่งมาถึงแล้วโดนแย่งผลงานจะท�าไง 

อะไรที่ท�าได้ในคนืนี้กท็�าให้เรยีบร้อย หวัหน้าโอวาดะสั่งไว้แบบนี้”

“ยนืยนัเบอร์โทรศพัท์ผู้ต้องสงสยัได้หรอืยงัครบั”

“เรยีบร้อย มอียู่ในมอืถอืของผู้ตาย แต่เรว็ไปที่จะตดิต่อหาเจ้าตวั 

เพราะถ้าวากซิากะเป็นคนร้ายจรงิ กเ็กรงว่าจะหลบหนลี่ะนะ ไม่อยากให้

วากซิากะรู้ตวัก่อน”

“อย่างนี้นี่เอง”

“ตอนขอยืมกุญแจจากผู้ดูแล ตรวจสอบสัญญาเช่าของวากิซากะ

ให้เรยีบร้อยล่ะ น่าจะมทีี่อยู่กบัเบอร์ตดิต่อผู้ค�้าประกนัเขยีนไว้”

“ครบัผม”

โคะสงุวิางสาย แล้วถ่ายทอดค�าสั่งจากนมับาระให้ชริาอริู้

“ตรวจค้นที่พักหรือครับ ก็อย่างที่คุณโคะสุงิบอก จะตัดสินว่า

วากซิากะเป็นคนร้ายไม่เรว็ไปหน่อยหรอืครบั”

“ไม่รู้สินะ ก็แค่หัวหน้านัมบาระอยากเอาใจหัวหน้าแผนกโอวาดะ 

เลยท�าเกนิค�าสั่งหรอืเปล่า”

เมื่อทั้งสองคนกลับมาหน้าอะพาร์ตเมนต์ โคะสุงิก็เคาะประตูห้อง

นกัศกึษาที่ชื่อมตัสชึติะ

คร้าบ มเีสยีงตอบกลบัมา

“ผมคนที่มาเมื่อครู่นะ ขอสอบถามอกีทไีด้ไหม”

ได้ยนิเสยีงในห้อง จากนั้นกค็ลายลอ็ก ประตูเปิดออกเหน็ใบหน้า

เรยีวของมตัสชึติะ รอบนี้ไม่ได้คล้องโซ่แล้ว

“โทษทีนะรบกวนอีกรอบ” โคะสุงิยกมือขึ้นเบาๆ ดูท่าไม่คิดจะใช้

ภาษาสภุาพกบันกัศกึษา
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“มอีะไรอกีครบั...”

“ใครเป็นคนดูแลอะพาร์ตเมนต์นี้ เจ้าของไรงี้”

“เจ้าของคอืคณุโมรติะข้างๆ นี้ครบั”

“อ้อ เข้าใจแล้ว ขอบใจนะ แค่นี้ล่ะ”

ชื่อของอะพาร์ตเมนต์คอื ‘โมรติะ ไฮตส์’

เดี๋ยวผมไปเองครบั ชริาอพิูดแล้วล่วงหน้าไปก่อน

เอ่อ มตัสชึติะเอ่ยปาก “สบืสวนคดอีะไรกนัอยู่หรอืครบัเนี่ย”

โคะสงุยิิ้มมมุปาก

“คงกังวลสินะ แต่บอกไม่ได้หรอก เกิดเอาไปโพสต์บนทวิตเตอร ์

ขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่”

“ไม่ท�าหรอกครบั” มตัสชึติะไม่มที่าทจีะปิดประตู จ้องโคะสงุเิขมง็ 

“หรอืว่า...คดฆีาตกรรม”

โคะสงุหิบุยิ้ม จ้องหน้านกัศกึษาที่ท�าหน้าใสซื่อ “ท�าไมคดิแบบนั้น”

“ก.็..แค่สงสยัเฉยๆ น่ะครบั”

“วากซิากะที่อยู่ห้องข้างๆ เป็นคนแบบนั้นรไึง ชอบอาละวาดอะไร

แบบนี้”

“เปล่าครบั ไม่คดิว่าเขาจะท�าอะไรแบบนั้นนะ”

“งั้นท�าไมคดิไปถงึขั้นนั้นได้ล่ะ”

“เอ่อ...ก”็ มตัสชึติะหน้าถอดส ี“เมื่อกี้ คอื ผมได้ยนิ คณุต�ารวจพูด

แบบนี้”

คงเป็นตอนที่คยุกบัชริาอิ

“ฉนัพูดหรอืว่าฆาตกรรม”

“เข้าใจว่าแบบนี้น่ะครบั”

“หึ อย่างงั้นรึ” โคะสุงิคว้าไหล่มัตสึชิตะโน้มเข้ามา แล้วกระซิบ 

“อย่าบอกใคร เข้าใจนะ” 
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พอปล่อยมอื มตัสชึติะพยกัหน้ารวัๆ ท�าหน้าหวาดกลวัแล้วปิดประตู 

ไม่นานนกัชริาอกิก็ลบัมา

“แย่เลยครบั กญุแจน่ะยมืได้อยู ่แต่คณุโมรติะที่เป็นเจ้าของหลงัแก

เคลด็ ขยบัตวัไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้ว คณุนายกไ็ม่อยูบ้่าน ไม่มใีครช่วยอยูต่อน

ตรวจค้นได้เลยครบั เอาไงด”ี

 “แบบนี้กแ็ย่ส”ิ

การเข้าตรวจค้นตามกฎพื้นฐานแล้วต้องมีเจ้าตัวอยู่ด้วย หากเจ้า

ตวัไม่อยู่ ต้องมคีนเฝ้าแทน

ชิราอิใช้มือถือถ่ายรูปสัญญาเช่าของวากิซากะ ภูมิล�าเนาอยู่เมือง

โทโยฮาช ิจงัหวดัไอจ ิชื่อที่ระบตุรงผู้ค�้าประกนั น่าจะเป็นบดิา

“แล้วจากที่คณุโมรติะเล่า วากซิากะมรีถส่วนตวัด้วยครบั ห่างจาก

นี้ไปประมาณยี่สบิเมตร มทีี่ดนิเปล่าที่คณุโมรติะเป็นเจ้าของอยู่ เหน็ว่าให้

วากซิากะยมืเป็นที่จอดรถช่องหนึ่ง”

 “รถ แล้วตอนนี้ล่ะ จอดอยู่ไหม”

“ไปดูมาแล้วครบั รถไม่อยู่”

“รู้ประเภทรถไหม ทะเบยีนล่ะ”

“จดมาแล้วครบั”

ชิราอิเปิดสมุดบันทึก เป็นรถญี่ปุ่นแบบวากอน 4WD ทะเบียนรถ

เมอืง ‘โทโยฮาช’ิ

รถไม่อยู ่นั่นเป็นไปได้สงูว่าวากซิากะใช้อยู ่หรอืว่าเจ้าตวัเตรยีมหลบ

หนแีล้ว

ระหว่างที่ยืนคิดเรื่องนี้อยู่หน้าอะพาร์ตเมนต์ ก็มีรถต�ารวจแบบ

วากอนคนัหนึ่งมาจอด นมับาระลงมาจากรถ คงกะจะสบืสวนด้วยตวัเอง 
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เขาพาลูกน้องมาอกีสองคน

“วากิซากะยังไม่กลับมาอีกรึ” นัมบาระสีหน้าไม่สบอารมณ์หันมา

ทางพวกโคะสงุิ

โคะสงุสิ่ายหวั “ยงัครบั”

นมับาระเริ่มค�าราม “แค่บงัเอญิออกไปข้างนอก หรอืคาดการณ์ว่า

ตวัเองตกเป็นผู้ต้องสงสยัเลยชงิหนไีปก่อนกนัแน่...”

“วากซิากะใช้สมาร์ตโฟนใช่ไหม ถ้าเราขอหมายศาลเพื่อตามแกะรอย

จาก GPS ล่ะครบั”

ถ้ามีหมายศาลสามารถขอความร่วมมือจากบริษัทโทรศัพท์มือถือ

เพื่อตรวจสอบต�าแหน่ง GPS ได้

“ใจกอ็ยากท�าแบบนั้น แต่ดทู่ามอืถอืที่วากซิากะใช้จะเป็นรุน่ที่จะแจ้ง

เตอืนถ้ามกีารค้นหาน่ะ”

“งั้นหรอืครบั แบบนี้กแ็ย่ส”ิ

เดมิต้องแจ้งเจ้าตวัก่อนหากจะขอข้อมลูต�าแหน่งจาก GPS ปัจจบุนั

ไม่มีระเบียบนี้แล้ว แต่มือถือส่วนใหญ่ยังมีฟังก์ชันนี้อยู่ ถ้าเจ้าตัวรู้ว่าถูก

แกะรอย และเป็นคนร้ายจรงิกเ็ป็นได้สูงว่าจะหลบหนี

“งั้นตรวจสอบห้องพกั วธินีี้เรว็ที่สดุแล้ว ระหว่างตรวจค้นถ้าเจ้าตวั

กลบัมา จะได้คมุตวัไปสอบปากค�าต่อเลย สิ่งที่ต้องค้นหาในห้องพกั อนัดบั

แรกคอืธนบตัรหนึ่งหมื่นเยน ถ้าขโมยมาจากบ้านฟคุมุาร ุน่าจะมลีายนิ้วมอื 

ผู้ตายหรอืไม่กค็นในครอบครวัอยู่ แล้วกส็ายจูงสนุขัด้วย”

“สายจูง ที่ใช้ตอนพาเดนิเล่นน่ะหรอืครบั”

“ใช่ เมื่อกี้ญาติผู้ตายติดต่อมา บอกว่าสายจูงที่วางไว้ตรงหิ้งบูชา

บรรพบรุษุในห้องผูต้ายหายไป จากรอยรดัที่คอ เปน็ไปไดว่้าคนร้ายใชส้าย

จูงเป็นอาวธุก่อเหต”ุ

“ถ้าเป็นอย่างนั้น เขาน่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนสกัที่หรอืเปล่า”
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“อย่าเพิ่งยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนหาส”ิ นมับาระเขม่น “นอกจากนี้อะไร

ที่น่าจะช่วยบอกที่อยู่วากซิากะได้ให้ยดึมาเป็นของกลางให้หมด”

“แต่มปีัญหาอย่างหนึ่ง”

โคะสงุบิอกเรื่องไม่มคีนยนืเฝ้า

“ห้องข้างๆ มคีนอยู่ไม่ใช่เรอะ” นมับาระพูดเหมอืนไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

กจ็รงิที่ว่าคนเฝ้าจะเป็นคนข้างห้องกไ็ด้

ไปกนัได้แล้ว นมับาระเรยีกพวกลูกน้อง

โคะสงุเิดนิน�าพวกนมับาระมุง่ไปที่ห้องของวากซิากะ แล้วเคาะประตู

ห้องมตัสชึติะอกีครั้ง

มตัสชึติะซึ่งเปดิประตอูอกมามสีหีน้าตกใจ คงเพราะรอบนี้มตี�ารวจ

มาเยอะกว่าเดมิ

“มเีรื่องรบกวนหน่อย เดี๋ยวเราจะตรวจค้นห้องข้างๆ มาช่วยอยูเ่ป็น

พยานหน่อยได้ไหม”

มตัสชึติะขยบัรมิฝีปากเหมอืนจะทวนค�าว่า ตรวจค้นบ้าน แต่ไม่มี

เสยีงลอดออกมา

“ช่วยหน่อยนะ” นมับาระที่อยู่ข้างๆ ยื่นเอกสารให้ดู เป็นหมายค้น

นั่นเอง

“เอ่อ... ผมต้องท�าอะไรบ้างครบั”

“ไม่ต้องท�าอะไร ดูพวกเราเงยีบๆ กพ็อ ท�าได้ใช่ไหม” นมับาระพูด

กดดนั

“ครบั ถ้าผมท�าได้”

ด ีนมับาระหนักลบัไปทางพวกลูกน้อง “ลยุเลย”

ชริาอสิวมถงุมอืไขกญุแจ แล้วเปิดประตูเข้าไปข้างใน เจ้าหน้าที่หนุม่
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อกีสองคนตามเข้าไป จากนั้นเป็นโคะสงุิ

ทว่า...

ไม่ใช่หอ้งที่ผูช้ายตวัใหญ่จะเขา้ไปได้ทั้งสี่คน ห้องเลก็แค่หกเสื่อหรอื

ราวสิบตารางเมตร มีห้องครัวเล็กๆ แถมยังมีโต๊ะกับที่นอนตั้งอยู่จนแทบ

ไม่มทีี่ให้ยนื โคะสงุกิลบัหลงัเดนิออกจากห้องไป นมับาระเองดทู่าไมค่ดิจะ

ร่วมแต่แรก จงึยนืสูบบหุรี่อยู่ข้างนอก ห่างออกไปอกีนดิเป็นมตัสชึติะสวม

เสื้อดาวน์แจก็เกต็ยนือยู่

“จะใช่วากซิากะไหมครบั” โคะสงุถิามเสยีงเบาไม่ให้มตัสชึติะได้ยนิ

“ฉนักว่็างั้น” นมับาระพดูขงึขงั “ที่เหน็เมื่อวาน ไม่ใช่ว่ามาดลูาดเลา

หรอกร ึตอนนั้นผู้ตายไปโรงพยาบาล ได้ยนิว่าในบ้านไม่มคีนอยู่ คนร้าย

จงึเข้าใจว่าวนันี้คงเหมอืนกนัเลยเข้าไปขโมยเงนิ แต่ผู้ตายเหน็ซะก่อน พอ

จวนตวัเลยใช้สายจูงตรงนั้นรดัคอไงล่ะ”

“หวัหน้า” โคะสงุโิน้มหน้าเข้าใกล้นมับาระ “เสยีงดงัไปแล้วครบั”

ออื นมับาระขมวดคิ้ว เหลอืบมองมตัสชึติะแล้วยกัไหล่ “ช่างปะไร 

ยงัไงเดี๋ยวกร็ู้อยู่แล้ว”

ดูเหมอืนนมับาระเชื่อว่าวากซิากะเป็นคนร้ายจรงิๆ 

ตอนนั้นเอง ได้ยนิเสยีงชริาอทิี่อยู่ในห้องเรยีกหวัหน้าเสยีงดงั

“ว่ายงัไง” นมับาระถามจากปากประตู

ชริาอโิผล่ออกมา “พบสิ่งนี้ครบั” ว่าแล้วกช็ูของในมอืขึ้น เป็นอะไร

ไปไม่ได้นอกจากสายจูงสนุขั
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6

ปิดมอืถอืเถอะ นามคิาวะเสนอ

“ต�ารวจอาจใช้ข้อมูลต�าแหน่ง GPS กไ็ด้ เดมิทพีวกมอืถอืส่งสญัญาณ

คลื่นอยู่แล้ว จบัต�าแหน่งได้ไม่ยากว่าใช้เสาสญัญาณจากที่ไหน ปิดมอืถอื

ไปเลยง่ายกว่า”

“แต่ท�าแบบนั้นจะยิ่งน่าสงสยันา”

“โดนสงสยัไปเรยีบร้อยแล้วล่ะ” นามคิาวะชี้ทตัสมึ ิ“รบีปิดซะ”

น�้าเสยีงไม่มคีวามลงัเล ทตัสมึหิมดปัญญาเถยีงจงึปิดมอืถอืตามที่

เพื่อนบอก 

นามคิาวะเริ่มกดโทรศพัท์ของตวัเอง ส่งเมลบอกมตัสชึติะว่ามอีะไร

ให้ตดิต่อมาที่เบอร์นี้ 

ทตัสมึเิริ่มสบัสน ตอนแรกกฟ็ังค�าอธบิายของนามคิาวะแบบทเีล่น

ทจีรงิ แต่ไปๆ มาๆ กเ็ริ่มหวัเราะไม่ออก

“นี่ เรื่องเมื่อกี้ ต�ารวจคดิแบบนั้นจรงิๆ เหรอ” ทตัสมึถิามนามคิาวะ

“เรื่องเมื่อกี้คอืเรื่อง...”

“ที่บอกว่าอาจถูกจบัข้อหาบกุรกุไง”

อ๋อ นามคิาวะวางมอืถอืบนโต๊ะ “มเีปอร์เซน็ต์สงูมากที่จะเป็นแบบนั้น”

“ไม่จรงิน่า” ทตัสมึกิมุขมบั

ก่อนอื่นต�ารวจจะจับในข้อหาบุกรุก จากนั้นจะยัดข้อหาหนักกว่า 

นายอาจถูกบงัคบัให้สารภาพว่าฆ่าคน นี่คอืสิ่งที่นามคิาวะมอง

“มงีี้ด้วยเหรอ ขี้โกงนี่หว่า”

“ใช้วธิจีบักมุด้วยข้อหาอื่นก่อน เวลาที่ไม่มหีลกัฐานมดัตวัน่ะ เป็น

วิธีที่ต�ารวจญี่ปุ่นมักจะใช้กัน พอได้ตัว ต�ารวจจะสามารถคุมตัวนายได้

สิบวัน หรืออย่างมากไม่เกินยี่สิบวัน ระหว่างนั้นก็คงสอบปากค�ากัน
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ถงึที่สดุล่ะ น่าจะใช้สารพดัวธิทีั้งขู่ ทั้งปลอบ เอาใจเพื่อให้นายยอมรบัผดิ”

“ถงึจะพูดแบบนั้นกร็บัไม่ได้หรอก ฉนัไม่ได้ท�าอะไรผดิ”

“นายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะ รู้ไหมท�าไมการยดัข้อหาถงึไม่หมดไป

จากประเทศนี้ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกสอบสวนเป็นระยะเวลานาน ทุกคนล้วน

อยากหนีจากความทรมานทั้งนั้น จึงมีคนที่ยอมรับสารภาพในความผิดที่

ตวัเองไม่ได้ก่อบ่อยๆ ไง กรณทีี่เลวร้าย เจ้าหน้าที่จะตะล่อมว่าถ้าบรสิทุธิ์

จริง ก็ให้ยอมรับผิดไปก่อน แล้วค่อยไปสู้กันในศาล แน่นอนว่าในความ

เป็นจริง ถ้ายอมรับผิดไปแล้วก็แทบหมดทางรอดล่ะ เพราะบันทึกค�ารับ

สารภาพกใ็ช้เป็นหลกัฐานด้วยไง ดงันั้นฉนัเตอืนนายไว้ก่อน ถ้าเกดิเหตกุารณ์

แบบนี้นายห้ามยอมรบัผดิเดด็ขาด ต้องสู้จนถงึที่สดุ”

“เดี๋ยวๆ นี่ พูดจรงิหรอืเนี่ย”

“เลยเวลาล้อเล่นมานานแล้วเพื่อน”

“เวรละ”

ทตัสมึทิ�าท่าจะลกุขึ้น แต่นามคิาวะคว้าแขนไว้ก่อน “คดิจะไปไหน” 

“แหงอยู่แล้ว ต�ารวจไง จะไปอธบิายว่าฉนัไม่ได้ท�าอะไร เมื่อวาน

แค่เข้าไปสวนด้านหลงัเพื่อดูเปโระเฉยๆ”

“นายไม่ได้ฟังที่ฉนัพูดรไึงฟะ ถ้าโผล่หวัไปมอบตวัรบัรองโดนคมุตวั

ทนัทแีน่”

ทตัสมึขิยุ้มหวั รู้สกึอยากร้องไห้ขึ้นมา “งั้น จะท�าไงด”ี

ขณะที่นามิคาวะนิ่งเงียบสีหน้าล�าบากใจกับค�าถามอยู่นั้นเอง 

โทรศพัท์ของเขากด็งัขึ้น

“มตัสชึติะโทร. มา” พูดแล้วนามคิาวะกร็บัสาย “ฮลัโหล นามคิา

วะพูด... อมื... หา! ตรวจค้นห้อง” นามคิาวะตาโต “...ออื...ออื...เอ๊ะ! งั้นร ึ

เดี๋ยวนะ อธบิายให้วากซิากะรู้เรื่องด้วย” นามคิาวะยื่นมอืถอืให้ทตัสมึิ

“ฮลัโหล เมื่อกี้บอกตรวจค้นห้องเรอะ” ทตัสมึถิามมตัสชึติะ
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“เรื่องใหญ่แล้วว่ะ” มัตสึชิตะพูดเสียงหลง พอทัตสึมิได้ยินเรื่อง

ทั้งหมดแล้วกพ็าลจะหน้ามดื เป็นคดฆีาตกรรมจรงิๆ แถมดูเหมอืนจะเป็น

ฆ่าชงิทรพัย์ด้วย เหตเุกดิวนันี้ที่บ้านฟคุมุารุ

 แถมมตัสชึติะยงัเล่าด้วยว่าพวกต�ารวจยดึสายจูงสนุขัที่ทตัสมึเิอา

กลบัมาไว้เป็นหลกัฐานส�าคญั ได้ยนิต�ารวจใช้ค�าพดูว่าพบอาวธุที่ใช้สงัหาร

“วากซิากะ นายไม่ได้ท�าจรงิๆ ใช่ไหม” มตัสชึติะกระซบิถาม

“ใครจะไปท�าฟะ ที่ฉนัไปบ้านคณุฟคุมุารคุอืเมื่อวาน สายรดันั้นก็

เกบ็มาจากบ้านหมา”

“แต่ต�ารวจบอกว่า เท่านี้กเ็รยีบร้อย เลยนะโว้ย”

“อะไรกนัวะเนี่ย ท�าไมเป็นแบบนี้ไปได้”

“จะรู้ไหม ฉนัแค่ได้ยนิพวกต�ารวจพูดกนั”

“สายจูงสนุขัเป็นอาวธุงั้นเหรอ”

“ต�ารวจว่าแบบนั้น”

ทตัสมึสิบัสนแล้วเริ่มคดิตาม ท�าไมพวกต�ารวจถงึพูดแบบนั้น แล้ว

กแ็วบขึ้นมา นกึออกแล้ว “หรอืว่า...”

“อะไร”

“สายจูงของเปโระมีสองเส้น แบบเดียวกันแต่คนละสี อันใหม่กับ

อนัเก่า อนัที่ใช้ฆ่าคงเป็นอนัใหม่ ไม่ใช่อนัที่ฉนัเอากลบัมา”

“อย่างนี้นี่เอง งั้นกอ็าจจะเป็นแบบนั้น แต่พวกต�ารวจดูมั่นใจมาก

เลยนะ ท�าอะไรสกัอย่างไม่ดกีว่าเหรอ”

ถึงจะได้ยินแบบนั้น แต่ทัตสึมิไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร พอจนค�า

ตอบ นามคิาวะกย็ื่นมอืมาเหมอืนจะขอคยุบ้าง ทตัสมึจิงึยื่นมอืถอืให้เงยีบๆ 

“นี่นามิคาวะนะ แล้วตอนนี้ต�ารวจท�าอะไรอยู่ ...งั้นรึ เข้าใจละ 

...เดี๋ยวฉนัจะปรกึษากบัวากซิากะแล้วตดัสนิใจอกีท ีอ้อ มตัสชึติะนายอย่า

ท�าอะไรแผลงๆ ดกีว่า ...ออื ถ้ามอีะไรเพิ่มเตมิกบ็อกด้วยนะ” พูดจบแล้ว
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วางสายไป นามคิาวะมองทตัสมึ ิ “ดูเหมอืนเรื่องตรวจค้นห้องพกัจะเสรจ็

แล้ว แต่ต�ารวจยงัดูลาดเลาอยู่ คงซุ่มรอนายกลบัไป”

“กลบัไปตอนนี้ถูกจบัแน่สนิะ”

“ร้อยยี่สบิเปอร์เซน็ต์เลย” นามคิาวะฟันธง “คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดน

จบัข้อหาบกุรกุ แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าโดนคมุตวัน่าจะแย่ ก่อนอื่นเรื่อง

คดฆี่าชงิทรพัย์ ต้องหาทางพสิูจน์ให้ได้ว่าบรสิทุธิ์”

“ฉนัไม่ได้ท�า” ทตัสมึยิกมอืก�าหมดัสองข้าง

“ถ้าพูดแค่นี้แล้วจบกค็งไม่ต้องมตี�ารวจ ท�าไงกไ็ด้ ต้องยนืยนัให้ได้

ว่าวนันี้นายไปลานสกชีนิเงสโึคเงน็มา”

“ถงึนายจะบอกแบบนี้...” ทตัสมึนิกึเรื่องที่ตวัเองท�า “ที่ลานสกนี่า

จะมกีล้องวงจรปิดนะ จะถ่ายตดิฉนัไหม”

นามิคาวะจ้องหน้าทัตสึมิ “นายคิดจะเดิมพันชีวิตตัวเองกับข้อมูล

ที่หวงัพึ่งไม่ได้งั้นเหรอ”

“เดมิพนัชวีติเลยเรอะ เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลย ”

“นายถูกสงสัยว่าฆ่าชิงทรัพย์นะเว้ย คนที่ต้องหมดอนาคตเพราะ

โดนยดัข้อหาคดิว่ามกีี่คนกนั อย่าพูดอะไรง่ายๆ คดิหาวธิพีสิูจน์ตวัเองวนั

นี้ซะ เจอคนรู้จกัที่ลานสกไีหม มอีะไรแบบนี้บ้างรเึปล่า”

“ไม่มหีรอก” ตอนที่เอามอืจบัหน้าผากอยู่นั่นเอง ทตัสมึเิหมอืนนกึ

อะไรได้ 

“อ๊ะ จรงิส.ิ..”

“อะไร” นามคิาวะโน้มตวัเข้ามาใกล้

“ไม่ใช่คนรูจ้กัหรอก แต่ตอนฉนัเล่นทรรีนัในป่า บงัเอญิได้คยุกบันกั

เล่นสโนว์บอร์ดหญิงคนหนึ่งเข้า เธอเซลฟี่ไม่ค่อยถนัด ฉันเลยไปช่วยกด

ชตัเตอร์ให้”

นามคิาวะถอนหายใจเฮอืกใหญ่
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“ท�าไมไม่บอกให้มนัเรว็กว่านี้ ถ้ามพียานบคุคลกส็มบูรณ์แบบ รบี

ตดิต่อเธอเลย”

“แต่ฉนัไม่ได้ถามเบอร์ตดิต่อ...”

นามคิาวะหน้าหมองในทนัใด “แล้วชื่อล่ะ”

“ชื่อกไ็ม่ได้ถาม... กไ็ม่คดิว่าจะเกดิเรื่องแบบนี้นี่หว่า”

นามคิาวะกอดอกคดิ “ไม่มเีบาะแสอะไรเลยเหรอ”

“มเีบาะแสอย่างหนึ่ง เธอเล่นประจ�าอยูท่ี่ลานสกซีาโตซาวะออนเซน็”

“ซาโตซาวะออนเซน็ ที่จงัหวดันางาโนะ”

ทตัสมึพิยกัหน้า

“ฟังดไูม่วนันี้กพ็รุ่งนี้คงกลบัไปที่นั่น เธอเล่นสโนว์บอร์ดเก่งมาก ถ้า

ถามคนแถวนั้นอาจจะพอรู้อะไรบ้าง”

“จ�าหน้าได้ไหม”

“คดิว่าจ�าได้ ตอนถ่ายรปู ถอดแว่นกนัลมออก ค่อนข้างสวยเลยล่ะ”

ด ีนามคิาวะตบเข่าฉาด

“หาตวัเธอซะ แผนที่ดสีดุตอนนี้คอืหาตวัเธอเพื่อยนืยนัความบรสิทุธิ์

ของนาย ไม่ส ิต้องเรยีกว่าไม่มทีางเลอืกอื่นแล้ว” 

“ที่ว่าหาตวัเธอนี่คอืเมื่อไหร่”

หลังมองไปที่นาฬิกาปลุกแล้ว นามิคาวะก็ส่งสายตาแหลมคมมา

ทางทตัสมึิ

“ถ้าต�ารวจสบืได้ว่าฉนัเป็นเพื่อนสนทินาย พวกต�ารวจอาจมาที่นี่คนื

นี้กไ็ด้ ออกเดนิทางตอนนี้เลยปลอดภยักว่า”

“ตอนนี้ จะพกัที่ไหนยงัไม่รู้เลย”

“ของพรรค์นั้นเดี๋ยวกห็าได้เองล่ะ เรว็เข้าเถอะ”

“เดี๋ยวก่อนส”ิ

“อะไร”
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“ฉนัไม่มเีงนิ”

“อ้าว!”

“ใช้เงนิเกบ็เกลี้ยงหมดแล้ว ค่าเช่าห้องยงัต้องรอก่อนเลย”

นามคิาวะมองทตัสมึดิ้วยสายตาเยน็ชา “เงนิชอ็ตแล้วยงัมหีน้าไป

เล่นสกอีกี งานพเิศษกไ็ม่ท�า แถมนี่ยงัขบัขึ้นทางด่วน”

“ก็ไม่รู้ว่าหิมะดีๆ จะตกตอนไหนเมื่อไหร่นี่นา ฤดูหนาวนี้เลยไม่

ท�างานพเิศษ เดี๋ยวเริ่มงานบรษิทักไ็ม่มเีวลามาเที่ยวเตม็ที่แบบนี้แล้วด้วย”

“แล้วงานที่ว่านั่นน่ะ ดไีม่ดจีะจบเห่เอา” นามคิาวะใช้ฝ่ามอืท�าท่า

เชอืดคอ

ทตัสมึแิหงนหน้ามองเพดาน “ฝันร้ายชดัๆ”

“แล้วตอนนี้มเีท่าไหร่”

“เอ...” ทัตสึมิหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมา ข้างในมีแค่ธนบัตรพัน

เยนไม่กี่ใบ

“เงนิจะโอนเข้าอาทติยห์น้า กะวา่นา่จะพอเอาตวัรอดได้จนถงึตอน

นั้น ใครจะไปคดิว่าจะเกดิเรื่องแบบนี้”

นามคิาวะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ สหีน้าละเหี่ยใจ

 “เข้าใจละ เดี๋ยวฉนัไปเป็นเพื่อนละกนั มานกึดูตามหาผู้หญงิที่ไม่รู้

แม้กระทั่งชื่อตามล�าพงัน่าจะล�าบากอยู่”

“จรงิเหรอ รอดไป ตดิหนี้บญุคณุนายแล้ว”

“ลานสกซีาโตซาวะออนเซน็ใช่ไหม ได้ยนิว่าสภาพหมิะขึ้นชื่อเลยนี่ 

ใจกอ็ยากไปเล่นสกัครั้ง แต่ไม่คดิเลยว่าต้องไปกนัสภาพนี้”

ว่าแล้วนามคิาวะกล็กุขึ้นยนื เปิดตูเ้สื้อผ้า ในนั้นมสีโนว์บอร์ดลวดลาย

โดดเด่นพงิอยู่
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7

นกัศกึษาชายคนที่ห้าดเูหมอืนจะอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ เพราะที่อยูไ่ม่มี

หมายเลขห้อง พอไปถงึกพ็บว่าเป็นบ้านหรูสไตล์ยโุรปหลงัใหญ่ ป้ายหน้า

บ้านเขียนว่า “โคมาอิ” ดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเห็นว่าเลยสี่ทุ่มครึ่งไปแล้ว 

แม้คิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาพบโดยไม่โทรศัพท์บอกกล่าวก่อน แต่โคะสุงิก็

กดอนิเตอร์โฟน

ครบั เสยีงผู้ชายฟังดูระมดัระวงัตวัอย่างเหน็ได้ชดั

“ขอโทษที่ตดิต่อมาเวลากลางคนืครบั ผมเป็นต�ารวจ มเีรื่องอยาก

จะสอบถามนดิหน่อยได้ไหมครบั”

“เอ เรื่องอะไรหรอืครบั”

“ไม่ต้องเป็นห่วงครบั ไม่เกี่ยวกบับ้านคณุ แค่มเีรื่องอยากถามลกูชาย

คณุนดิหน่อย”

“ลูกผม”

“ครบั ใช้เวลาไม่นาน”

ไม่มเีสยีงตอบกลบั อนิเตอร์โฟนดบัไป สกัพกัประตูกเ็ปิดออก ชาย

อายรุาวหกสบิปรากฏตวัขึ้นในชดุเสื้อคลมุ เขามาถงึตรงหน้าประตู โคะสงุิ

จงึให้ดูตราต�ารวจ

“เชิญครับ” เจ้าของบ้านเปิดประตูให้ แต่สีหน้าเต็มไปด้วยความ

เคลอืบแคลงใจ

ขอโทษครบั โคะสงุลิอดผ่านประตูเข้าไป

พอเข้าไปในบ้าน เขาตะโกนเรยีกชื่อลูกชาย คนที่ลงมาจากชั้นสอง

คอืหนุ่มแว่นผวิขาว

“คนนี้ต�ารวจ” พ่อเอ่ยขึ้น “ดูเหมอืนมเีรื่องอยากถามแก” ชายหนุ่ม

ไร้ค�าพูด กะพรบิตาปรบิๆ ด้วยทที่าเป็นกงัวล
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