
	 นักศึกษาที่รวมตัวกันก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นเมื่อสิบปีก่อน
เป็นผู้นิยมอ่านนิยายลึกลับประเภทสืบสวนสอบสวนกันทุกคนมาตั้งแต่เด็ก 
จึงตกลงกันใช้ชื่อนักประพันธ์เรื่องลึกลับชาวยุโรปและอเมริกันที่มีชื่อเสียง 
มาตั้งเป็นนามแฝงไว้เรียกกันในกลุ่ม ซึ่งในตอนนั้นยังมีสมาชิกอยู่ไม่กี่คน

— อายาสึจิ ยูกิโตะ

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

คดีฆาตกรรม
ในบ้านสิบเหลี่ยม

อายาสึจิ ยูกิโตะ

เขียน

ฉวีวงศ์ อัศวเสนา

แปล

十角館の殺人



คํานําสํานักพิมพ์

นิยายสืบสวนสอบสวนจากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความหลากหลาย 

ให้เลือกอ่านมากมาย แต่ละเล่มต่างนำเสนอเรื่องราวและกลวิธีของนักสืบ 

และฆาตกรที่แตกต่างกันออกไป เรื่องราวในเล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน 

 คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยม คือเรื่องราวของหนุ่มสาวนักศึกษา 

ชมรมวิจัยนิยายสืบสวนของมหาวิทยาลัยเจ็ดคน ที่ต้องไปอยู่อาศัยในบ้าน 

สิบเหลี่ยมบนเกาะกลางทะเลเป็นเวลาเจ็ดวัน บ้านสิบเหลี่ยมบนเกาะ 

ที่ไร้ผู้คนอยู่อาศัย ไร้ไฟฟ้า ไร้เรือมาจอดเทียบท่า และไร้การติดต่อจาก 

โลกภายนอก 

หกเดือนก่อน ที่เกาะแห่งนี้เคยเกิดคดีฆาตกรรมขึ้น นักศึกษา 

กลุ่มนี้จึงมาที่เกาะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำวารสารเล่มใหม่ 

ของชมรม

แต่แล้ว เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อนักศึกษาในกลุ่มคนหนึ่ง 

ถูกฆาตกรรม 

นักศึกษาที่เหลืออยู่จึงต้องตามหาว่าใครคือฆาตกร 

จากผลงานชัน้ครขูองอายาสจึ ิ ยกูโิตะ นกัเขยีนทีส่รา้งผลงานมาอยา่ง 

ต่อเนื่องและยาวนานในประเทศญี่ปุ่น



คํานําผู้แปล

ทำไมคนญี่ปุ่นจึงชอบเรื่องนักสืบกันนัก

ร้านหนังสือมีนิยายประเภทสืบสวนสอบสวน คดีปริศนาโชว์ปก 

ชวนอ่านอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นผลงานของนักประพันธ์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

ที่กำลังอยู่ในความนิยม โทรทัศน์ก็เช่นกัน หลายช่องแข่งกันเสนอละคร 

ชุดนักสืบอัจฉริยะที่ถอดรหัสปริศนาลึกลับให้กระจ่างออกเป็นเปลาะ  ๆ  

จนจับคนร้ายตัวจริงได้ในที่สุด 

ความสนุกของเรื่องนักสืบอยู่ที่การประลองภูมิปัญญากันระหว่าง 

คนร้ายแสนกลกับนักสืบอัจฉริยะ แม้จะตื่นระทึกไปกับเนื้อเรื่องที่ผูกเอาไว้ 

อย่างแยบยล แต่ในโลกของนิยายและภาพยนตร์ ธรรมะย่อมชนะอธรรม  

ไม่มีคดีฆาตกรรมรายใดที่คนร้ายจะลอยนวลไปได้ คดีที่คนร้ายคิดว่า 

หมดอายุความแล้วก็ยังพลาดเพราะหนีไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่คำนวณ 

ความต่างของเวลา ห้องที่คิดว่าปิดตายแล้วนักสืบก็ยังพบทางออก ฆาตกร 

ตัวจริงในคดีฆาตกรรมหมู่ที่แท้ก็เป็นคนดีที่สุดในเรื่อง ที่แม้จะสวมหน้ากาก 

พรางตาไว้อย่างแนบเนียนก็ยังไม่รอดสายตานักสืบไปได้...นี่ละมังคือเสน่ห์ 

ของนิยายนักสืบ

คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยม  มาในแนวแปลกที่อ่านแล้ววางไม่ลง 

จนอักษรตัวสุดท้าย

ใครคือฆาตกรคดีฆ่าหมู่บนเกาะกลางทะเลที่เหมือนห้องปิดตายแห่งนี ้ 

และอะไรคือเหตุจูงใจ

ฉวีวงศ์แปลมาให้อ่านกันแล้ว เรามาระทึกใจไปด้วยกัน

ฉวีวงศ์ อัศวเสนา



— แด่บรรพบุรุษที่เคารพรักทุกท่าน —
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บทนำ

ทะเลยามค่ำ ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบ

เสียงคลื่นซัดฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นจังหวะ ถาโถมเข้ามาจากห้วงลึก 

ของความมืดมิดแล้วคล้อยเคลื่อนกลืนหายเข้าไปตามเดิมเพื่อที่จะซัดสาด 

เข้ามาอีกครั้ง

เขานั่งอยู่คนเดียวบนคันเขื่อนคอนกรีตที่เย็นเฉียบ ท่ามกลางหมอก 

ขาวจาง  ๆ  ของลมหายใจตัวเอง มองออกไปในความมืดอันกว้างไกลสุด 

ประมาณ

เขาทนทรมานมาไม่รู้ว่ากี่เดือน ครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ไม่รู้ว่ากี่สัปดาห์  

และคิดอยู่อย่างเดียวมาไม่รู้ว่ากี่วัน จนกระทั่งวันนี้ ณ ขณะนี้ความคิด 

ของเขาได้ก่อตัวเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นมาแล้ว

แผนการ ของเขาเสร็จเรียบร้อย

การเตรียมงานก็เกือบพร้อมแล้ว

เหลืออยู่อย่างเดียวคือคอยให้พวกนั้นเข้ามาติดกับ

ถึงกระนั้น เขาก็ไม่ได้คิดแม้แต่น้อยว่าแผนที่เขาวางไว้นั้นจะละเอียด 

ถี่ถ้วนไปเสียทุกอย่าง น่าจะเรียกว่าเป็นแผนที่วางไว้อย่างหยาบมากกว่า 

ด้วยซ้ำ จริง  ๆ  แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแผนที่มีความสมบูรณ์ 

แบบมาตั้งแต่ต้น
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คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยม

มนุษย์เราไม่ว่าจะพยายามตะเกียกตะกายเพียงใดก็เป็นได้แค่มนุษย ์ 

ไม่มีทางได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นพระเจ้า 

การใฝ่ฝันอยากเป็นเช่นพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใคร  ๆ  ก็รู้ว่า 

ในความเป็นจริงนั้น  ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์  แม้จะเป็นมนุษย์ 

อัจฉริยะเพียงใดก็ไม่มีทางเป็นพระเจ้าไปได้ 

คิดหรือว่ามนุษย์ที่ไม่มีทางเป็นพระเจ้าไปได้นั้น จะสามารถทำนาย 

อนาคตได้อย่างถูกต้องกับความเป็นจริง ด้วยการประเมินจากหลักปรัชญา 

ของมนุษย์ที่จะเป็นคนสร้างอนาคตนั้นขึ้นมา จากการกระทำของมนุษย์ 

หรือจากความบังเอิญ

ลองวาดภาพโลกเป็นกระดานหมากรุกและวางมนุษย์เป็นตัวหมาก 

บนกระดานดูก็จะรู้ว่า การอ่านแนวเดินหมากมีข้อจำกัดอยู่ในตัวของมันเอง  

แผนการที่คิดว่าวางเอาไว้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบที่สุดแล้วนั้น วันหนึ่งอาจ 

มีอะไรรวนขึ้นมาตรงไหนสักแห่งก็ได้ โลกเรานี้ท่วมท้นไปด้วยความบังเอิญ 

และความคดิเพีย้น ๆ ของมนษุย ์ ทีท่ำใหแ้ผนการทีค่ดิวา่แยบยลทีส่ดุแลว้นัน้ 

ไม่เป็นไปดังหมาย

หลังจากพิจารณาไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้ว  เขาก็ได้ข้อสรุปว่า 

แผนการที่ดีที่สุดสำหรับกรณีนี้คือต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ 

ด้วยความยืดหยุ่น ไม่ใช่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวของตนเอง

ต้องหลีกเลี่ยงการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้อย่างคงที่ 

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ การเขียนพล็อตเรื่อง แต่อยู่ที่การ สร้างกรอบ 

ทีส่ามารถปรบัใหย้ดืหยุน่ไดอ้ยา่งเหมาะสมทีส่ดุเมือ่ตอ้งรบัมอืกบัสถานการณ ์

ที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ได้ ภายในกรอบนั้น

แผนของเขาจะบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของตนเอง 

กับโอกาส และที่สำคัญที่สุดคือโชค

ฉันเข้าใจ...มนุษย์จะเป็นพระเจ้าไปไม่ได้

แต่ก็ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่า...จากนี้ไปเขาจะตั้งตนเป็น  “พระเจ้า”  ในอีก 

ความหมายหนึ่งเพื่อ...
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อายาสึจิ ยูกิโตะ

พิพากษา...ใช่ พิพากษา

เขาจะพิพากษาพวกนั้นทุกคนในนามของ “การแก้แค้น”

การพิพากษาเหนือกฎหมาย

เขารู้ยิ่งกว่ารู้ว่ามนุษย์ผู้ไม่มีทางเป็นพระเจ้าได้อย่างเขาไม่มีสิทธิ์ 

ที่จะทำเช่นนั้น เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่สังคมตีตราเอาไว้แล้วว่าเป็น   

“อาชญากรรม” และตระหนักดีว่าถ้าถูกจับได้ตัวเขาเองก็จะต้องถูกพิพากษา 

ลงโทษตามกฎหมาย

แต่สามัญสำนึกเช่นนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้  

อารมณ์...ไม่ใช่...ไม่ใช่อะไรที่คลุมเครือครึ่ง ๆ กลาง ๆ แบบนั้นแน่นอน

ไม่ใช่แค่ความรู้สึกร้อนแรงที่พลุ่งขึ้นมาอย่างฉับพลันทันที

แต่มันเป็นเสียงกรีดก้องออกมาจากจิตวิญญาณของเขา เขามีตัวตน 

และมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้

ทะเลยามดึก ช่วงเวลาที่เงียบสงัด

เขามองออกไปในความมืดมิดไม่มีแม้แต่แสงดาวหรือแสงไฟจาก 

เรือประมง และคิดทบทวนแผนการอีกครั้ง

การเตรยีมงานขัน้สดุทา้ยใกลเ้สรจ็สิน้ อกีไมน่านพวกนัน้...พวกเหยือ่ 

บาปหนากำลังเดินเข้ามาติดกับ กับรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่าและสิบมุม

พวกนั้นจะมาที่นี่โดยไม่รู้อะไรทั้งสิ้น และเข้าไปในกับดักสิบเหลี่ยม 

ที่วางเอาไว้ดักจับพวกตน โดยปราศจากความสงสัยและความกลัว

แน่นอน...สิ่งที่รอคอยพวกนั้นอยู่คือความตาย ซึ่งเป็นโทษทัณฑ์ 

ที่ทุกคนควรได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้น

ยิ่งกว่านั้น ทุกคนต้องไม่ตายด้วยวิธีง่าย  ๆ เขาไม่คิดที่จะสังหารหมู่ 

ด้วยระเบิดลูกเดียวหรือวิธีอื่นที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน แต่จะใช้วิธีฆ่า 

ทีละคน  ๆ  ตามลำดับ ให้แต่ละคนได้ทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวด ความ 

กลัวตายเสียดายชีวิต  เหมือนพล็อตนิยายเรื่องหนึ่งของนักเขียนหญิง 

ชาวอังกฤษผู้โด่งดัง 

นั่นอาจเป็นการกระทำของคนวิกลจริต แต่เขาก็รู้ตัวและยอมรับ
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คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยม

ฉันรู้ว่าถึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ตนกำลังจะทำนั้นถูกต้อง แต่ก็ต้อง 

ยอมรับว่ามันไม่ใช่การกระทำของคนที่มีสติสัมปชัญญะ

เขาส่ายหน้าช้า ๆ ให้กับท้องทะเลดำมืดยามราตรี

มือที่ล้วงลงในกระเป๋าเสื้อโค้ตกระทบเข้ากับของแข็ง  ๆ เขากำมัน 

ไว้มั่นแล้วดึงออกมาส่องดูตรงหน้า

ขวดแก้วใสใบเล็ก ๆ สีเขียวอ่อน

ขวดที่ปิดฝาสนิทอัดแน่นไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคั้นกรองออกมา 

จากทุกซอกมุมของหัวใจ...สิ่งที่ใคร ๆ เรียกกันว่าสำนึกผิดชอบชั่วดี ออกมา 

เป็นอักษรตัวเล็กถี่ยิบเต็มกระดาษหลายแผ่นที่พับหลายทบ...มันคือ 

แผนทั้งหมดที่เขากำลังจะลงมือทำ...คือจดหมายสารภาพที่ไม่มีคำจ่าหน้า 

ถึงผู้ใด

ฉันรู้ว่ามนุษย์จะเป็นพระเจ้าไปไม่ได้

และเพราะรู้เช่นนี้เขาจึงไม่อยากให้มนุษย์เป็นผู้พิพากษาพวกนั้น 

ในขั้นสุดท้าย

ขวดใบนี้จะลอยไปถึงไหนไม่ใช่ปัญหา เขาเพียงอยากถามทะเล  --  

แหล่งกำเนิดของทุกชีวิต ว่าสุดท้ายแล้วเขาผิดหรือถูกกันแน่

ลมเริ่มพัดแรง

สายลมเย็นเฉียบบาดต้นคอจนเขาสั่นไปทั้งตัว

เขาค่อย ๆ ยกมือขึ้นแล้วขว้างขวดใบนั้นลงไปในความมืดมิด
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วันที่หนึ่ง บนเกาะ

1

1

“บางทคีวามคดิเหน็ของผมอาจทำใหก้ารถกเถยีงของเรากลายเปน็เรือ่งลา้สมยั 

เก่าเก็บจนขึ้นรา”

เอลเลอรี เด็กหนุ่มหน้าตาดี ผิวขาว ร่างสูงเพรียวเกริ่นขึ้นก่อนพูด 

ต่อไปว่า

“สำหรบัผม รหสันยิายเปน็แคเ่กมลบัสมองประเภทหนึง่ ทีใ่ชร้ปูแบบ 

ของนิยายเชิญชวนให้ผู้อ่านกับนักสืบในเรื่อง หรือผู้อ่านกับนักประพันธ์ 

ประลองปัญญากัน

“พอกันทีสำหรับนิยายลึกลับสมจริงที่นิยมกันมากในยุคหนึ่ง ไม่เอา 

อีกแล้วเรื่องสืบสวนสอบสวนอย่างสาวออฟฟิศถูกฆ่าในห้องคอนโด ตำรวจ 

สายสืบเที่ยวค้นหาตัวคนร้ายด้วยความยากลำบากจนส้นรองเท้าสึกไปเป็น 

คู่  ๆ สุดท้าย...โธ่เอ๋ย คนร้ายคือเจ้านายในออฟฟิศที่ลอบได้เสียกันอย่าง 

ลับ ๆ คนนั้นเอง เรื่องลึกลับประเภทเปิดโปงเบื้องหลังการฉ้อฉลคอร์รัปชัน 

ของพวกนักการเมืองก็ไม่เอา ยิ่งโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความบิดเบี้ยว 

นอกกรอบสังคมนี่เลิกเขียนได้เลย พูดมาถึงตรงนี้คุณ  ๆ  คงอยากถาม 

แล้วว่า ไอ้โน่นก็ไม่เอา ไอ้นี่ก็ไม่เอา แล้วเรื่องแบบไหนเล่าจึงจะเหมาะกับ 
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การเอามาเขียนเป็นนิยายลึกลับ ครับ...สำหรับผม ถึงใครจะว่าล้าสมัย 

แต่ก็ขอตอบตรง  ๆ  เลยว่า ไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่าเรื่องการสืบสวน 

คดีฆาตกรรมต่อเนื่องของนักสืบอัจฉริยะ ที่มีคฤหาสน์หลังใหญ่เป็นฉาก  

คนในบ้านแต่ละคนล้วนมีพฤติกรรมประหลาดพิสดาร และถูกฆ่าตายไป 

ทีละคนอย่างต่อเนื่อง ฆาตกรมีกลลวงยอกย้อนซ่อนเงื่อนอย่างที่ไม่มีใคร 

เคยพบเห็นมาก่อน  ทำให้เป็นคดีที่เกือบสมบูรณ์แบบ  สุดท้ายฆาตกร 

ก็ลอยนวล ฟังแล้วอาจคิดว่าผมชอบเรื่องเพ้อฝัน ใช่ครับ ผมมีความสุข 

อยู่ในโลกของนิยายลึกลับประเภทนี้ ขออย่างเดียวคือกรุณาเขียนโดยใช้ 

สติปัญญาหลักแหลมให้มันสมจริงก็แล้วกัน”

เรือประมงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันเครื่องกำลังแล่นไปในท้องทะเล 

ทีส่งบนิง่ เสยีงเครือ่งยนตด์งัเปน็จงัหวะไมส่มำ่เสมอทำใหน้า่กงัวลอยูไ่มน่อ้ย

“ฟังคุณพูดแล้วรู้สึกเหมือนได้กลิ่นอะไรไม่ค่อยดี”

คารร์ นั่งอยู่บนกราบเรือ เบ้ปากเชิดคางเขียวครึ้มที่มีรอยบุ๋ม

“ผมไม่ชอบเลย  เอลเลอรี  ไอ้คำว่าสติปัญญาหลักแหลมอะไร 

ของคุณน่ะ คุณจะคิดว่านิยายลึกลับเป็นหนังสืออ่านเล่นเพื่อความบันเทิง 

ก็ตามใจไม่ว่าอะไรกัน แต่ผมทนฟังการพูดแบบคำก็อัจฉริยะสองคำก็ 

สติปัญญาหลักแหลมของคุณไม่ได้เอาเลย”

“ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะรู้สึกอย่างนั้น”

“เอลเลอร ี คุณคิดแบบเหมารวมมาก นักอ่านคงไม่ฉลาดปราดเปรื่อง 

เหมือนคุณไปทุกคนหรอกนะ”

“ก็ใช่” 

เอลเลอรีทำหน้าเฉยมองไปที่คู่สนทนา 

“ผมคิดและสลดใจมาตลอด  แค่เดินอยู่ในรั้วมหา’ลัยและเห็น 

นักอ่านพวกนั้นผมก็เสียดายจะแย่ ชมรมวิจัยของเราก็เหมือนกัน จะว่า 

อ่านด้วยปัญญากันทุกคนก็ไม่ใช่ สองสามคนท่าทางป่วยทางสมองด้วยซ้ำ”

“จะหาเรื่องกันหรือ ได้นะ”

“เปล่า”
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เอลเลอรียักไหล่

“ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนะ ผมใช้คำว่า  สติปัญญา  เพื่อแสดงแนวคิด 

ด้านบันเทิงต่างหาก ไม่เกี่ยวกับความโง่ความฉลาดของมนุษย์สักหน่อย  

ทุกคนในโลกนี้ต่างก็มีปัญญาและรู้จักเล่นสนุกกันทุกคน ที่ผมอยากบอก 

คอื จะเลน่กค็วรเลน่อยา่งมปีญัญา เลน่ใหม้นัประเทอืงปญัญากนับา้ง ไมใ่ช ่

สักแต่ว่าเล่น”

“ฮึ”

คารร์ทำเสียงในจมูกเป็นเชิงเยาะแล้วสะบัดหน้าไปทางหนึ่ง เอลเลอร ี

ยิ้มน้อย ๆ ก่อนหันไปทางหนุ่มหน้าเด็กร่างเล็กใส่แว่นตากลมที่ยืนอยู่ข้าง ๆ 

“เลอรู...ฟังผมต่อนะ นักประพันธ์นิยายลึกลับแนวสืบสวนสอบสวน 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างเรื่องราวให้ดำเนินไปจนคนอ่านอ่านแล้ว 

รู้สึกสมจริง ถ้าเราคิดว่านั่นคือโลกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความสนุกและ 

ประเทืองปัญญา เราก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันโลกที่ว่านั้นกำลังย่างเข้าสู่ 

ยุคสมัยแห่งความเสื่อมโทรม”

“อือ”

เลอรู เอียงคอคิด เอลเลอรีสาธยายต่อ

“เรื่องแบบนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานทุกยุคสมัย  

ทุกวันนี้วงการตำรวจก้าวหน้าไปมาก ตำรวจสายสืบขยันขันแข็งปฏิบัติ 

หน้าที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้จะช้าแต่ถูกต้องเที่ยงตรง และองค์กรตำรวจ 

ก็มีโครงสร้างมั่นคงเป็นปึกแผ่น  ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

เทคโนโลยีการสืบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าล้ำสมัย แทบไม่มี 

จุดด้อย บางกรณีอาจถูกมองว่าประสิทธิภาพสูงเกินไปด้วยซ้ำ และเมื่อ 

เป็นเช่นนี้จึงเกิดคำถามขึ้นว่า พวกนักสืบอัจฉริยะที่มีอาวุธอย่างเดียวคือ 

เซลล์สมองสีเทา  ๆ อยู่หนึ่งก้อนจะแทรกเข้าไปมีบทบาทได้ตรงไหน ถ้าท่าน 

เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ย้อนยุคกลับเข้ามาในกรุงลอนดอนตอนนี้คงต้องเงอะงะ 

ทำอะไรเปิ่น ๆ ให้ผู้คนหัวเราะเยาะกันแน่”

“เกินไปไหม ผมว่าตอนนี้ก็ต้องมีนักสืบแบบเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ที่เข้า 
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กับยุคสมัยอยู่บ้างเหมือนกัน”

“แน่นอน และจะต้องมาพร้อมกับความรู้ความสามารถทางนิติเวช 

และวิชาการด้านพิสูจน์หลักฐานระดับสูงก้าวหน้าล่าสุดเต็มตัว มีคุณหมอ 

วัตสันผู้น่าสงสารเป็นคนรับฟังการถอดรหัสคดีที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงทาง 

วิชาการที่เข้าใจยากและสูตรคำนวณที่เกินระดับความรู้ของผู้อ่าน และ 

ตบท้ายว่า วัตสัน คดีมันคลี่คลายชัดเจนออกมาอย่างนี้แล้ว นายยัง 

ไม่เข้าใจอีกหรือ”

เอลเลอรียักไหล่อีก  มือทั้งสองยังซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ตบาง 

สีน้ำตาลอ่อน

“ประเด็นที่ผมยกขึ้นมาอาจจะสุด  ๆ  ไปหน่อย  แต่มันก็ตรงกับ 

ความคิดที่ผมอยากแสดงออกเลยนะ ผมไม่มีวันปรบมือให้กับการที่ตำรวจ 

สุดขี้เท่อเอาชนะผู้ร้ายด้วยเทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่ลอกเลียนแบบ 

ทฤษฎีและวิธีถอดรหัสคดีของนักสืบอัจฉริยะในยุคทอง หรือแม้จะนำ 

เอามาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลเหนือกว่าผมก็ไม่ชื่นชม ผมคิดว่านักประพันธ์ 

คนใดก็ตามที่เขียนเรื่องสืบสวนสอบสวนโดยใช้โลกยุคปัจจุบันเป็นฉาก  

จะต้องเผชิญกับภาวะอิหลักอิเหลื่อแบบนี้ คือเอากลยุทธ์ยุคทองมาใช้ได้ 

อย่างไม่กลมกลืน

วิธีขจัดภาวะเช่นว่านี้ออกไปโดยง่ายและได้ผลที่สุดคือ เขียนเรื่อง 

ฆาตกรรมต่อเนื่องแนว มรสุมพยาบาท ณ เคหาสน์บนภูเขา ไงล่ะคุณ”

“อย่างนี้นี่เอง”

เลอรูพยักหน้าเห็นจริงเห็นจังไปด้วย

“หมายความว่า มรสุมพยาบาท ณ เคหาสน์บนภูเขา  ควรเป็นแนว 

หลักของนิยายสืบสวนสอบสวนของแท้ในยุคปัจจุบันอย่างนั้นหรือครับ”

ปลายเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่กำลังย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ แต่ลมทะเล 

ยังเย็นเยียบ

เรือประมงที่ออกจากท่าเรือเมือง  S ที่แสนซอมซ่อตรงเชิงผา  J  

ของแหลม S ที่ยื่นออกไปจากชายฝั่งด้านตะวันออกของจังหวัดโอตะในคิวช ู 
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กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างชายฝั่งออกไปราว 5 กิโลเมตร 

อากาศแจ่มใสมาก แต่สีของท้องฟ้ากลับอ่อนจางเกือบขาวไม่สดใส 

เป็นสีครามอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องมาจากพายุฝุ่นที่โหมเข้ามาในภูมิภาค 

เป็นประจำเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ แสงแดดส่องกระทบเกลียวคลื่นเป็นประกาย 

สีเงินยวง ลมบกพัดฝุ่นละเอียดปกคลุมทั่วบริเวณราวกับหมอกลง

“ไม่เห็นเรือลำอื่นเลยนะ”

โป...ชายร่างใหญ่ที่ยืนสูบบุหรี่เงียบ  ๆ  พิงแคมเรือด้านตรงข้ามกับ 

เอลเลอรีเอ่ยขึ้น โปปล่อยผมแข็งทื่อยาวเป็นกระเซิง หนวดเคราดกหนา 

ปกคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของใบหน้า

“กระแสน้ำด้านโน้นของเกาะเชี่ยวมาก ไม่มีเรือประมงเข้าไปใกล้ 

หรอกคุณ”

ลุงชาวประมงร่างกายบึกบึนบอกโป 

“แหล่งจับปลาของพวกเราอยู่ลงไปทางใต้อีก ถึงจะออกเรือมาทางนี้ 

แต่ก็ไม่มีใครพาเรือเข้าไปใกล้เกาะนั้นหรอก พวกคุณนี่เรียนอะไรกัน 

ถึงได้ทำอะไรประหลาด ๆ อย่างนี้”

“ลุงว่าพวกเราประหลาดหรือ”

“ใช่ ฟังแต่ชื่อก็แปลกแล้วละ ลุงนั่งฟังมาครู่นึงแล้ว เลอรู  บ้างละ  

เอลเลอรี บ้างละ คุณก็เหมือนกันรึ”

“ครับ คือชื่อพวกนั้นเป็นชื่อเล่นของพวกเรา”

“อ้อ นักศึกษามหาวิทยาลัยสมัยนี้เขาตั้งชื่อเรียกกันแบบนี้เอง”

“คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลุง”

“งั้นพวกคุณนี่ก็เพี้ยนไม่เหมือนใครเขาจริง ๆ น่ะซี”

เด็กสาวสองคนนั่งอยู่บนหีบไม้แคบยาวที่ติดตั้งไว้แทนที่นั่งตรงเกือบ 

กลางเรือ ถัดจากที่โปกับลุงชาวประมงยืนคุยกันอยู่ เมื่อคิดรวมลูกชาย 

ลุงชาวประมงที่กุมพังงาบังคับเรืออยู่ด้วยแล้ว ผู้โดยสารเรือลำนี้รวมแล้วได ้

แปดคน

หนุ่มสาวหกคนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  K** ที่ เมือง  O ใน 
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จังหวัดโออิตะ และในเวลาเดียวกันก็เป็นสมาชิกชมรมวิจัยนิยายสืบสวน 

ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนชื่อ “เอลเลอรี” “คารร์” “เลอรู” เป็นชื่อเล่น 

ที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกกันภายในชมรมอย่างที่ “โป” บอกลุงชาวประมง 

คงไม่ต้องบอกว่าแต่ละชื่อล้วนเอามาจากชื่อนักประพันธ์นวนิยาย 

สืบสวนชาวตะวันตกชื่อดังก้องโลกที่ตนนิยมชมชอบทั้งนั้น อย่างเอลเลอรี  

ควีน1, จอห์น ดิกซัน คารร์2, กัสตง เลอรู3 และเอ็ดการ์ อัลลัน โป4  

ส่วนผู้หญิงสองคนคือ “อกาธา”  กับ  “ออร์กซี”  ก็มาจากอกาธา คริสตี5  

ราชินีแห่งนวนิยายสืบสวน กับบารอนเนส ออร์กซี6 ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

 1 Ellery Queen คือนามปากกาของนักเขียนนิยายอาชญากรรมชาวอเมริกัน Frederic  

Dannay (20 ตุลาคม ค.ศ. 1905 – 3 กันยายน ค.ศ. 1982) และ Manfred Bennington Lee  

(11 มกราคม ค.ศ.  1905 – 3 เมษายน ค.ศ.  1971) รวมถึงเป็นชื่อตัวละครหลักในนิยายของ 

ทั้งสองคนอีกด้วย

 2 John Dickson Carr (30 พฤศจิกายน  ค.ศ.  1906 – 28 กุมภาพันธ์  ค.ศ.  1977)  

นักเขียนชาวอเมริกัน มีผลงานมากกว่า 70 เล่ม ผลงานขึ้นชื่อของเขาคือ It Walks By Night  

(ค.ศ. 1930)
 3 Gaston Louis Alfred Leroux (6 พฤษภาคม ค.ศ. 1868 – 15 เมษายน ค.ศ. 1927)  

เป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวฝรั่งเศส นิยายเล่มแรกของเขาคือ Le mystçre de la  

chambre jaune เป็นหนึ่งในนิยายเล่มแรก  ๆ  ที่มีฉากในห้องปิดตาย ต่อมาในปี  ค.ศ.  1909  

เลอรูตีพิมพ์นิยาย Le Fantóme de l’Opèra เป็นตอน  ๆ  ในหนังสือพิมพ์  เลอกอลัว ผลงาน 

ชิ้นนี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดของเขา
 4 Edgar Allan Poe (19 มกราคม ค.ศ.  1809 – 7 ตุลาคม ค.ศ.  1849) เป็นนักเขียน  

กวี บรรณาธิการ และนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวอเมริกัน เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากงานรหัสคดี  

และเรื่องสยองขวัญ โปเป็นนักเขียนคนแรก ๆ ที่เขียนเรื่องสั้นและได้รับการนับถือว่าเป็นผู้ริเริ่ม 

เขียนเรื่องแต่งแนวสืบสวนสอบสวน
 5 Agatha Christie (15 กันยายน ค.ศ.  1890 - 12 มกราคม ค.ศ.  1976) นักเขียน 

นิยายแนวสืบสวนสอบสวน ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรม” และเป็นผู้ 

ที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นนักเขียนที่มียอดขายหนังสือมากที่สุดในโลก ตัวละคร 

นักสืบที่โด่งดังของเธอ อาทิเช่น แอร์กูล ปัวโร, เจน มาร์เปิ้ล
 6 Baroness Emma Orczy (23 กันยายน ค.ศ.  1865 - 12 พฤศจิกายน ค.ศ.  1947)  

เป็นนักประพันธ์และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่เกิดในฮังการี ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอ 

คือ The Scarlet Pimpernel (ค.ศ. 1905)
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จากเรื่อง ชายชราที่มุมห้อง

“เด็ก ๆ ดูนั่นซี เห็นตัวบ้านบนเกาะสึโนชิมะแล้ว”

หนุ่มสาวทั้งหกกรูกันไปที่หัวเรือทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนบอกของลุง 

ชาวประมง ทุกคนพุ่งสายตาไปยังเกาะเล็กพื้นราบเรียบที่เห็นอยู่ไกล ๆ 

คันเขื่อนกั้นคลื่นตั้งตรงขึ้นไปเกือบตั้งฉากกับทะเลปกคลุมด้วย 

พรรณไม้พุ่มสีเขียวแก่เกือบดำ มองไกล  ๆ  เหมือนใครเอาเหรียญสิบเยน 

ใหญ่ยักษ์หลาย  ๆ  อันมาวางซ้อนกันลอยไว้กลางทะเล ที่สามจุดด้านหน้า 

เกาะมีโขดหินหรืออะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาไม่สูงนักทำให้ดูเหมือนเขาสัตว์  

ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะสึโนชิมะที่แปลว่าเกาะเขา

ฝั่งทะเลรอบเกาะเป็นหน้าผาสูงชันไม่มีที่ให้เรือเข้าไปจอดเทียบได้  

นอกจากอ่าวแคบ  ๆ  ที่พอให้เรือประมงขนาดเล็กเข้าไปได้แบบหลวม  ๆ  

เพียงลำเดียว ซึ่งนาน  ๆ  ทีจะมีนักตกปลาที่ชอบผจญภัยแวะมาบ้าง แต่ 

ปกติแล้วไม่มีใครสนใจ จนบางคนอาจลืมไปแล้วว่ามีเกาะนี้อยู่ในท้องทะเล  

เมื่อราวยี่สิบปีก่อนเคยมีคนมาสร้างบ้านรูปทรงประหลาดขึ้นหลังหนึ่ง 

ชาวบ้านเรียกกันว่า  เคหาสน์สีน้ำเงิน  และย้ายเข้ามาอยู่ หลังจากนั้นไม่มี 

ใครรู้ว่าเป็นยังไงมายังไง จนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่แล้ว 

และกลายเป็นเกาะร้าง

“ที่เห็นอยู่ลิบ ๆ บนหน้าผานั่นใช่ไหมลุง”

อกาธาที่ขึ้นไปยืนอยู่บนกล่องไม้ร้องถาม หรี่ตามองไปด้วยความดีใจ  

มือหนึ่งจับผมยาวเป็นลอนสลวยที่ถูกลมพัดยุ่งเหยิงเอาไว้

“ใช่  ๆ แต่เขาเล่ากันว่านั่นเป็นแค่บ้านหลังเล็กที่รอดมาได้ ส่วนตัว 

บ้านหลังใหญ่ถูกไฟไหม้หมดไม่เหลือซาก” 

ลุงชาวประมงเล่าเสียงดัง

“ที่เห็นนั่นคือบ้านสิบเหลี่ยมใช่ไหมลุง”

เอลเลอรีหันไปถามลุงชาวประมง

“ลุงเคยขึ้นไปบนเกาะนั้นบ้างไหม”

“เคยเข้าไปหลบพายุในอ่าวนั่นหลายครั้งแต่ไม่เคยขึ้นไป และตั้งแต่ 
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เกิด  เหตุการณ์ครั้งนั้น  ก็ไม่ได้เฉียดเข้าไปใกล้อีกเลย พวกคุณระวังเนื้อ 

ระวังตัวกันให้ดีด้วยก็แล้วกัน”

“ระวังอะไรหรือลุง”

อกาธาหันมาถาม ลุงชาวประมงลดเสียงต่ำลงเมื่อบอกว่า

“ไอ้นั่นน่ะซี เขาลือกันว่ามันมี...”

อกาธากับเอลเลอรีสบตากันงง ๆ กับคำพูดของลุงชาวประมง 

“ผีไงล่ะ ผีนายนากามูระอะไรสักอย่าง ที่ถูกฆ่าบนนั้นไง”

วา่แลว้แกกป็ัน้หนา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยรอยยน่ใหย้น่ลกึลงไปอกีแลว้แสยะยิม้ 

หลอกพวกเด็ก ๆ 

“ลุงได้ยินเขาเล่ากันว่า ใครที่แล่นเรือผ่านมาใกล้เกาะนี้เวลาฝนตก 

จะต้องเห็นร่างขาว  ๆ  ยืนอยู่บนหน้าผา ก็ผีนายนากามูระคนนั้นไง และ 

ก็ไม่ได้ยืนเฉย  ๆ  นะ กวักมือเรียกอย่างนี้ด้วย ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะ  

อย่างบ้านหลังเล็กนั่น อยู่ ๆ ไฟก็สว่างทั้งที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าไม่มีคนอยู่ มีคนเคย 

เห็นผีตรงที่บ้านหลังใหญ่ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังนั่นด้วย และมีเรื่องคน 

ไปตกปลาที่เกาะถูกผีล่มเรือ...”

“พอได้แล้วลุง ไม่ต้องมาหลอกเราเลย”

เอลเลอรีหัวเราะหึ ๆ แล้วพูดต่ออย่างถนอมน้ำใจกัน

“ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรหรอกลงุ แทนทีจ่ะกลวัพวกนีก้ลบัยิง่คกึกนัใหญ”่

แต่จริง ๆ แล้วในบรรดาหนุ่มสาวทั้งหกมีอยู่คนเดียวที่กลัวคือออร์กซี 

ที่นั่งอยู่บนกล่องไม้ตรงนั้น ส่วนคนอื่น ๆ ไม่ได้แสดงทีท่าว่าหวาดกลัวอะไร  

อกาธาบ่นว่ากลัว ๆ แต่ตาวาวด้วยความตื่นเต้นเดินไปจ้องหน้าจ้องตาซักไซ้ 

เจ้าหนุ่มคนขับที่ท้ายเรือ

“นี่ ๆ เรื่องที่พ่อเล่าน่ะ จริงหรือ”

เจ้าหนุ่มเพิ่งจะย่างเข้าวัยรุ่น ชำเลืองดูหน้าอกาธาแวบหนึ่งแล้วตอบ 

ห้วน ๆ ว่า

“โกหกทั้งเพ” และว่า

“เคยได้ยินเขาลือกัน แต่ผมไม่เคยเห็น”
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“จริงดิ”

อกาธาทำท่าผิดหวัง แต่ในอึดใจต่อมาก็ยิ้มอย่างซน ๆ บอกว่า

“แต่ก็ไม่แปลกอะไรหรอกนะถ้าจะมีผ ี เพราะที่นั่น เกิดเหตุฆาตกรรม 

ขึ้นจริง ๆ” 

วันนั้นคือวันพุธที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1986 เวลา 11 นาฬิกาเศษ

2

อ่าวนั้นอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะ

หน้าผาสูงขนาบทั้งสองด้าน ด้านขวามือเป็นกำแพงหินแข็งแกร่ง 

ขรุขระแหลมคมสูงลิ่วในแนวดิ่งกว่ายี่สิบเมตร  ที่เกิดจากการกัดเซาะ 

ของคลื่นมาแต่บรรพกาลแม้จนทุกวันนี้ อ้อมล้อมไปทางใต้ของเกาะเป็น 

ระยะทางเกือบยี่สิบเมตร ส่วนทางด้านตะวันออกที่กระแสคลื่นยิ่งรุนแรง 

กว่าหลายเท่านั้น หน้าผาบางช่วงตอนสูงถึงราวห้าสิบเมตร

ตรงหน้าเป็นเนินลาดชันขึ้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าผาเหมือนกัน  

แต่ก็พอให้ฟันโขดหินที่มีต้นไม้เล็ก  ๆ  สีเขียวแก่เกาะเกี่ยวให้เป็นขั้นบันได 

เลี้ยวซิกแซ็กขึ้นไปได้

เรือประมงลำนั้นแล่นช้า  ๆ  เข้าไปในอ่าวเทียบเรือแคบ  ๆ น้ำในอ่าว 

เป็นสีเขียวแก่ต่างจากสีทะเลด้านนอกและนิ่งกว่ามาก

เรือแล่นเข้าไปที่ด้านซ้ายของสะพานไม้ที่ยื่นออกมา ลึกเข้าไปบนฝั่ง 

มีโรงจอดเรือผุพังอยู่หลังหนึ่ง

“พวกคุณแน่ใจนะว่าไม่ต้องให้ลุงกลับมาดูบ้าง ที่นี่ไม่น่ามีโทรศัพท์ 

เสียด้วย”

ลุงชาวประมงร้องถามหนุ่มสาวทั้งหกที่ลงจากเรือขึ้นไปบนสะพาน 

เทียบเรือที่ส่งเสียงออดแอดอย่างน่ากลัวอันตราย

“ไม่เป็นไรเลยลุง”
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เอลเลอรีตะโกนตอบ แล้วตบไหล่โปหนุ่มหนวดเฟิ้มนักศึกษาแพทย์ 

ปีสี่ที่นั่งสูบบุหรี่อยู่บนเป้ใบใหญ่ดังป๊าบ

“เรามไีขท่ีก่ำลงัจะฟกัตวัออกมาเปน็คณุหมออยูอ่ยา่งนีแ้ลว้จะกลวัอะไร”

“จริงด้วย เอลเลอรีพูดถูก”

อกาธารับลูกแล้วว่า

“อย่างแรกเลยคือ ถ้ามีใครมาจ้อง ๆ มอง ๆ ความตั้งใจที่เราอุตส่าห์ 

ดั้นด้นพากันมาใช้ชีวิตบนเกาะร้างครั้งนี้ก็จะเสียไปหมด”

“ช่างกล้าหาญชาญชัยเหลือเกินแม่คุณ”

ลุงชาวประมงแก้เชือกที่ผูกไว้กับเสาสะพานเทียบเรือพลางยิ้มเห็น 

ฟันขาวแข็งแรง

“ถ้างั้นวันอังคารหน้าจะมารับตอนสิบโมงเช้า ระวังเนื้อระวังตัวกัน 

ให้ดีนะคุณ”

“ค่ะลุง ขอบคุณมากเลย พวกเราจะระวังตัวอย่างลุงบอก โดย 

เฉพาะผี”

ทันทีที่ไต่บันไดหินลาดชันซึ่งทอดยาวขึ้นไปจนถึงยอด กลุ่มหนุ่มสาว 

ก็ต้องตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพมุมกว้างรอบตัว บ้านชั้นเดียวผนังสีขาว 

และหลังคาสีน้ำเงินแบนราบ มีสวนหน้าบ้านที่ถูกปล่อยให้หญ้าขึ้นจนรก 

ตั้งอยู่ตรงนั้นราวกับรอคอยการมาของพวกตน ประตูแบบเปิดสองบาน 

ทาสีน้ำเงินน่าจะเป็นประตูทางเข้าเพราะมีบันไดเตี้ย ๆ ทอดจากพื้นดินขึ้น 

ไปที่นั่น

“นี่น่ะหรือบ้านสิบเหลี่ยม”

เอลเลอรีพูดขึ้นเป็นคนแรกขณะที่ยังหายใจหอบอยู่ด้วยความเหนื่อย 

จากที่ต้องไต่บันไดหินสูงลิ่วขึ้นมา เด็กหนุ่มร่างเพรียวทิ้งกระเป๋าใส่สัมภาระ 

สีน้ำตาลเข้มลงตรงนั้นแล้วแหงนหน้ามองฟ้าอยู่ครู่หนึ่ง

“รู้สึกยังไงมั่ง อกาธา”

“ดูหรูกว่าที่คิดไหม”
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อกาธาตอบพลางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่ซึมออกมาบนหน้าผาก 

ขาวนวล

“สำหรับผมคือ มัน...แบบ”

เสียงของเลอรูขาดเป็นห้วง  ๆ  เพราะยังหอบอยู่  มือถือสัมภาระ 

มาเต็มสองข้าง มีทั้งของตัวเองและของอกาธา

“ว่าไงดีล่ะ คือคาดไว้ว่าจะต้องมาเจออะไรที่มืด ๆ ทึม ๆ”

“มันก็อย่างนี้แหละ อะไรมันจะตรงความคาดหมายไปหมดทุกอย่าง 

ล่ะ เข้าไปข้างในกันดีกว่า แวนน่าจะมาถึงก่อนเรา เป็นไงมั่งไม่รู้”

เอลเลอรีพูดขึ้นหลังจากหายหอบแล้ว และในจังหวะเดียวกับที่ฉวย 

กระเป๋าขึ้นมาถือไว้นั้นเอง หน้าต่างสีน้ำเงินด้านซ้ายติดประตูทางเข้าก็เปิด 

ผางออก พร้อมกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งโผล่หน้าออกมา

“หวัดดีทุกคน”

แวนคือสมาชิกคนที่เจ็ดของคณะพรรคที่จะมากินมานอนด้วยกัน 

ในบ้านหลังนี้บนเกาะนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้เป็นต้นไป ชื่อ 

ของเขาได้มาจากแวน ดายน์ นักเขียนนวนิยายสืบสวนผู้ให้กำเนิดฟิโล  

แวนซ์ นักสืบลือนาม

“จะออกไปเดี๋ยวนี้ รอแป๊บ”

แวนพูดเสียงขึ้นจมูกฟังดูแปลก  ๆ ปิดหน้าต่างตามเดิมแล้วเปิด 

ประตูวิ่งออกมาหาเพื่อน ๆ 

“ขอโทษนะที่ไม่ได้ออกมารับ ผมเป็นหวัดนิดหน่อยมาตั้งแต่เมื่อวาน 

และรู้สึกเหมือนกับมีไข้ก็เลยนอนพัก แต่ก็ตั้งใจฟังเสียงเรืออยู่นะ”

แวนมาถึงเกาะก่อนเพื่อนทั้งหกเพื่อจัดเตรียมอะไรหลาย ๆ อย่าง

“เป็นหวัดเสียแล้วอย่างนี้จะไหวหรือ”

เลอรูยกนิ้วดันแว่นตาที่ลื่นเหงื่อเลื่อนลงมาให้เข้าที่ พลางถามด้วย 

ความเป็นห่วง

“ถ้าไม่เป็นอะไรก็จะดี”

ร่างผอมของแวนสั่นสะท้านขณะหัวเราะไม่ค่อยเต็มเสียงนัก
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คณะพรรคก้าวตามหลังแวนขึ้นไปบน “บ้านสิบเหลี่ยม”

เดินผ่านประตูสีน้ำเงินที่เปิดออกสองบานเข้าไปที่โถงกว้าง  -- แต่ก็รู้ 

ได้ทันทีว่าจริง  ๆ  แล้วไม่ได้กว้างอย่างที่รู้สึก เพราะ  รูปทรงของห้องที่ไม่ได้ 

เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนโถงทางเข้าธรรมดานั้นหลอกตาให้เห็นว่ากว้าง 

บนผนังตรงไปข้างหน้ามีประตูแบบเดียวกันอีกบานหนึ่งที่จะเปิด 

เข้าไปด้านใน ซึ่งเมื่อมองดี  ๆ  ก็เห็นว่าผนังด้านนั้นแคบกว่าผนังด้านประตู 

เข้าบ้าน ซึ่งหมายความว่า พื้นที่ของโถงทางเข้านี้มีลักษณะสอบแคบ เข้าไป

ทุกคนในกลุ่มยกเว้นแวนทำหน้างง  ๆ กับโครงสร้างแปลก ๆ ของห้อง 

ที่ทำให้มิติการมองระยะใกล้ไกลรวนไปหมด แต่พอเดินผ่านประตูบานนั้น 

เข้าไปถึงห้องโถงกลางตัวบ้านจึงเข้าใจ 

ห้องโถงนั้นเป็น รูปสิบเหลี่ยมด้านเท่า มีผนังห้องสิบด้านที่กว้างยาว 

เท่ากัน

การทีจ่ะเขา้ใจโครงสรา้งของบา้นสบิเหลีย่มหลงันีใ้หไ้ดอ้ยา่งถอ่งแทน้ัน้  

ทางที่ดีควรนึกภาพให้เป็นแผนผัง

ลักษณะเด่นของบ้านสิบเหลี่ยมคือมองจากภายนอกเป็นสิ่งก่อสร้าง 

สิบเหลี่ยมด้านเท่าตั้งอยู่บนพื้นดิน โดยเส้นทแยงมุมของแต่ละเหลี่ยมลาก 

ไปบรรจบกันที่ศูนย์กลางของบ้าน สร้างห้องรูปสี่เหลี่ยมขึ้นตามสัดส่วน  

ภายในเป็นห้องกลาง แล้วกั้นผนังตามแนวเส้นทแยงมุมเป็นห้องขนาด 

เท่ากันสิบห้อง โดยหนึ่งในนั้นคือโถงทางเข้าบ้านที่ทุกคนเดินผ่านเข้ามา

“เป็นไง แปลกดีไหม”

แวนหันมาถามเพื่อน ๆ ที่เดินตามหลังมา

“ตรงข้ามกับประตูทางเข้ามาในโถงกลางเป็นห้องครัว ด้านซ้าย 

ของครัวเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ำ นอกนั้นเป็นห้องนอนเจ็ดห้อง”

“บ้านสิบเหลี่ยมและห้องโถงรูปสิบเหลี่ยม”

เอลเลอรีเอ่ยพลางกวาดสายตาไปรอบ  ๆ ก่อนเดินไปที่โต๊ะสีขาว 

ตัวใหญ่กลางห้อง เอานิ้วเคาะที่ขอบโต๊ะแล้วบอกว่า

“โต๊ะตัวนี้ก็สิบเหลี่ยม แปลกดีเหมือนกัน หรือนายนากามูระ เซอิจิ 
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ที่ถูกฆ่าตายจะเป็นพวกโมโนมาเนีย คือบ้าอะไรก็บ้าอยู่อย่างเดียว”

“อาจเป็นได้”

เลอรูออกความเห็นแล้วเสริมว่า

“ได้ยินมาว่าบ้านหลังใหญ่ที่ถูกไฟไหม้ทาสีน้ำเงินทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็น 

พื้นห้อง เพดาน หรือเครื่องเรือน”

นากามูระ เซอิจิ ที่สร้างเคหาสน์สีน้ำเงินบนเกาะนี้แล้วย้ายเข้ามาอยู่ 

อาศัยเมื่อราวยี่สิบปีก่อน ต้องเป็นคนสร้างบ้านสิบเหลี่ยมหลังนี้ขึ้นมา 

ด้วยแน่

“อย่างนี้ ฉันว่า --”

อกาธาพูดขึ้นลอย ๆ 

“คงจะมีการเข้าห้องผิดกันบ้างละ”

จริงของเธอ...ประตูที่เปิดเข้ามาจากโถงทางเข้าบ้านกับประตูห้องครัว 

ที่อยู่ตรงข้ามกันพอดีนั้นเหมือนกันทุกอย่าง คือเป็นประตูแบบเปิดสองบาน 

ประดับกระจกลวดลายในกรอบไม้เนื้อขาวเหมือนกัน เมื่อปิดจะดูไม่ออก 

ว่าบานไหนเปิดไปที่ไหน และสองด้านของประตูที่มีผนังหักมุมไปข้างละ 

สี่ด้านนั้นแต่ละด้านมีประตูเปิดเข้าไปในห้องที่กั้นเอาไว้ ประตูห้องแต่ละบาน 

ทำด้วยไม้เนื้อขาวเหมือนกันทั้งหมด ยากต่อการสังเกตเห็นความแตกต่าง  

ที่โถงกลางก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายกำกับไว้ด้วย จึงไม่แปลกที่อกาธา 

จะกังวล

“ใช่เลย ผมเดินเข้าห้องผิดตั้งแต่มาถึง ไม่รู้ว่ากี่หนแล้วเนี่ย”

แวนหัวเราะฝืด  ๆ ตาสองชั้นของเขาดูบวมนิด  ๆ คงจะเป็นเพราะ 

ฤทธิ์ไข้

“ผมว่าทำป้ายชื่อติดไว้หน้าห้องดีกว่า ออร์กซีเอาสมุดวาดรูปติดมา 

ด้วยหรือเปล่า”

ออร์กซีสะดุ้งเงยหน้าขึ้นเมื่อถูกเรียกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ความที่เป็น 

คนตัวเล็กค่อนข้างท้วมจึงใส่แต่เสื้อผ้าสีทึม  ๆ ตั้งใจจะซ่อนรูปแต่กลับ 

ทำให้ดูเชย แล้วยังหลบสายตาผู้คนก้มหน้างุดอยู่ตลอดเหมือนเด็กขี้ขลาด  
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ตรงกันข้ามกับอกาธาที่ร่าเริงแจ่มใสเสมอ ความล้ำเลิศของออร์กซีอยู่ที่ 

งานอดิเรกคือวาดภาพญี่ปุ่นฝีมือระดับโปร

“อ๋อ...เอ่อ เอามาด้วย จะเอาเดี๋ยวนี้เลยไหม”

“เดี๋ยวก่อนก็ได้ ขั้นแรกเรามาเลือกห้องกันก่อน ทุกห้องเหมือนกัน 

หมดไม่ต้องแย่งกันให้เสียเวลา ของผมห้องนี้ครับ” แวนผู้มาถึงก่อนชี้ไป 

ที่ประตูบานหนึ่ง

“ผมยืมกุญแจมาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ และเสียบไว้ที่รูกุญแจของ 

แต่ละห้องแล้ว”

“โอเค ตามนั้นครับ”

เอลเลอรีร้องตอบอย่างคึกคัก

“พักกันสักนิดแล้วค่อยไปสำรวจเกาะกันนะ”

3

การเลือกห้องใช้เวลาไม่มากนัก 

เรียงลำดับจากด้านซ้ายมือของโถงทางเข้าคือแวน ออร์กซี และโป  

ส่วนด้านขวามือคือเอลเลอรี อกาธา คารร์ และเลอร ู

เมื่อทั้งหกคนหิ้วกระเป๋าแบกเป้หายเข้าไปในห้องกันหมดแล้ว แวน 

ก็เอนหลังพิงประตูห้องตัวเอง หยิบเซเว่นสตาร์สจากกระเป๋าเสื้อกั๊กบุขนเป็ด 

สีงาช้างออกมาคาบไว้ที่มุมปากแล้วมองไปรอบ  ๆ ห้องโถงสิบเหลี่ยมที่มีแสง 

ผ่านเข้ามาสลัว ๆ เหมือนเพิ่งมีเวลาได้พิจารณารายละเอียด

ผนังห้องฉาบด้วยปูนขาวส่วนพื้นปูด้วยกระเบื้องแผ่นใหญ่สีน้ำเงิน 

จึงเดินเข้ามาได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้า เพดานลาดจากผนังสี่ด้านขึ้นไป 

บรรจบกนัเปน็หนา้ตา่งสบิดา้นอยูต่รงกลาง แสงสวา่งจากภายนอกสอ่งผา่นขือ่ 

ลงมาที่โต๊ะสิบเหลี่ยมสีขาวกลางห้อง ล้อมรอบด้วยเก้าอี้บุผ้าสีน้ำเงิน 

ในกรอบไม้เนื้อขาวสิบตัว ภายในห้องไม่มีเครื่องประดับอื่นนอกจากดวงไฟ 



แผนผัง 1 ห้องในบ้านสิบเหลี่ยม 
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ทรงกลมห้อยลงมาจากขื่อคล้ายลูกตุ้มนาฬิกา 

บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ห้องโถงได้แสงสว่างจากธรรมชาติที่ส่องผ่าน 

หน้าต่างบนเพดานลงมาเท่านั้น จึงมีหลืบเงาดูลึกลับแม้ในตอนกลางวัน

ครู่หนึ่งต่อมา โปในชุดกางเกงยีนสีซีดกับเสื้อเชิ้ตสีฟ้าก็เปิดประตู 

ห้องออกมาเงียบ ๆ 

“เร็วจัง...รอแป๊บนะ ผมจะชงกาแฟให้”

แวนร้องทักแล้วเดินคีบบุหรี่ตรงไปที่ห้องครัว เด็กหนุ่มคนนี้เรียน 

อยู่คณะวิทยาศาสตร์ปีสาม น่าจะอ่อนกว่าโปที่อยู่คณะแพทย์ปีสี่หนึ่งปี

“ขอโทษนะแวนที่ต้องเป็นธุระ  ขนเครื่องนอนมามากมายทั้งฟูก 

ทั้งผ้าห่ม เหนื่อยน่าดูเลย”

“ไม่เท่าไหร่หรอก คนของบริษัทขนส่งเขาช่วยน่ะเลยค่อยยังชั่ว”

อกาธาเดินพลางใช้ผ้าพันคอผูกผมออกมาสมทบ

“ห้องดูดีมากเลยนะแวน ทีแรกนึกว่าจะแย่  -- กาแฟหรือ เดี๋ยวฉัน 

ชงเอง”

เด็กสาวรับอาสาด้วยเสียงรื่นเริง และพอก้าวเข้าไปในครัวก็ร้องขึ้น 

เมื่อเห็นขวดแก้วป้ายดำที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ 

“อ้าว กาแฟสำเร็จรูปหรอกหรือ”

อกาธายกขวดกาแฟขึ้นเขย่าให้ดู ท่าทางไม่ชอบใจนัก

“อย่าคิดว่าจะมาอยู่อย่างหรูเลยคุณ”  แวนปราม  “ที่นี่ เกาะร้าง 

นะครับ ไม่ใช่รีสอร์ตโฮเต็ล”

อกาธายื่นริมฝีปากสีกุหลาบนิด  ๆ พองาม ก่อนถามว่า “แล้วเสบียง 

อาหารล่ะ”

“อยู่ในตู้เย็น แต่แช่อะไรไม่ได้หรอกนะเพราะไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

ถูกตัดขาดหมดตอนเกิดไฟไหม้  พอใช้ประโยชน์ได้บ้างก็แค่เป็นตู้เก็บ 

เสบียงอาหาร

“ไม่เป็นไรมั้ง แค่นี้ก็น่าจะพอ...อย่าบอกว่าไม่มีน้ำด้วยนะ”

“น้ำน่ะมีครับ ผมเปิดท่อเมนเอาไว้แล้ว แก๊สก็พร้อมเพราะผมหิ้ว 
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ถังแก๊สมาเชื่อมกับเตาและหม้อต้มน้ำไว้เรียบร้อย จัดให้ดี ๆ  อาจขังน้ำร้อน 

ใส่อ่างให้ลงแช่กันบ้างก็ได้นะ”

“โอ้โฮ...เตรียมพร้อมมากเลยแวน หม้อกับถ้วยชามพวกนี้เป็นของ 

ที่เหลืออยู่ในบ้านหรือว่าคุณขนมาหมดนี่”

“ของที่นี่น่ะคุณ มีมีดทำครัวอยู่ตั้งสามเล่มด้วยนะ แต่เขียงขึ้นรา 

ดำปี๋น่าจะไม่ไหว”

ระหว่างที่ชวนกันดูนั่นดูนี่อยู่นั้น ออร์กซีก็เดินเข้ามาในห้องครัว 

อย่างขลาด ๆ 

“ออร์กซีมาพอดี ช่วยหน่อยเร็ว มีเครื่องครัวเหลืออยู่เกือบครบ 

มันก็ดีอยู่หรอก แต่ต้องล้างทุกอย่างให้สะอาดก่อนไม่งั้นคงใช้ไม่ลงแน่”

อกาธาห่อไหล่แสดงว่ารังเกียจความสกปรก ถอดแจ็กเก็ตหนังสีดำ 

วางไว้ทางหนึ่ง แล้วหันไปทางแวนกับโปที่ตามหลังออร์กซีเข้ามาชะโงกดู 

ในครัว ยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าเอวแล้วบอกว่า

“ถ้าไม่ช่วยก็โน่นเลย  ไปสำรวจเกาะกันเสียก่อนแล้วค่อยมากิน 

กาแฟ”

แวนหัวเราะหึ  ๆ พยักหน้ากับโปชวนกันเดินหน้ามุ่ยออกไปจาก 

ตรงนั้น อกาธามองตามหลังสองหนุ่มที่กำลังเดินผ่านห้องโถง พร้อมกับ 

พูดต่อว่า

“อย่าลืมทำป้ายติดหน้าห้องนะ ไม่อยากให้ใครโผล่เข้ามาตอนกำลัง 

เปลี่ยนเสื้อผ้า”

เอลเลอรีกับเลอรูออกมาอยู่ที่ห้องโถงกันแล้ว

“โดนนางพญาไล่ออกมาจากครัวละซี”

เอลเลอรีร้องทักเพื่อน ยกนิ้วเรียวยาวขึ้นแตะปลายคางแหลมพร้อม 

กับหัวเราะคิกคัก

“เราออกไปเดินดูรอบเกาะกันก่อนตามพระเสาวนีย์ดีกว่าไหม”

“ดีเหมือนกันคุณ แล้วคารร์ล่ะ ยังไม่เสร็จหรือ”

“อ๋อ นายนั่นออกไปคนเดียวก่อนแล้ว”



ผาหิน

เกาะแมว

ซาก

เคหาสน์สีน้ำเงิน

บ้านสิบเหลี่ยม

โรงเก็บเรือ

อ่าวเก็บเรือ

แผนผัง 2 เกาะสึโนชิมะ
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เลอรูบอกพลางพยักหน้าไปทางประตูบ้าน

“ไปแล้วหรือ”

“หมอนั่นชอบทำตัวปลีกวิเวก”

เอลเลอรีประชดให้เต็ม ๆ และยิ้มน้อย ๆ 

ออกจากบา้นสบิเหลีย่มไปทางขวาดา้นเหนอืของเกาะ จะพบกบัทางทอดยาว 

มีต้นสนสูงลิ่วเรียงรายอยู่สองฝั่ง ระหว่างทางมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้นสนดำ 

สองฟากโน้มกิ่งเข้าหากันทำให้มีลักษณะเหมือนซุ้มประตู เด็กหนุ่มทั้งสี่ 

เดินลอดซุ้มต้นสนมุ่งหน้าไปยังซากเคหาสน์สีน้ำเงินที่ถูกไฟไหม้ไปนานแล้ว 

บนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของเคหาสน์สีน้ำเงินเหลือเพียงฐานบางส่วน 

ของอาคาร กองเถ้าถ่านและซากปรักหักพัง เศษกระเบื้องสกปรกจมดิน 

จมทรายและกระจายเกลื่อน สวนกว้างเต็มไปด้วยขี้เถ้าดำ  ๆ ทับถมหนาทึบ 

และวัชพืชที่แทรกขึ้นมารกรุงรัง ต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบอาณาเขตเคหาสน์ 

ถูกไฟไหม้ยืนต้นแห้งตายอย่างน่าเวทนา

“ไหม้หมดทั้งหลัง เรียบเลย”

เอลเลอรีมองไปยังความรกร้างว่างเปล่าบนพื้นที่โล่งกว้างตรงหน้า 

แล้วถอนใจ

“จริง ไม่มีอะไรเหลือสักอย่าง”

“เอ๊ะ แวน...คุณก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกหรือ”

แวนพยักหน้า

“ลุงเคยเล่าอะไร ๆ ให้ฟังแต่เพิ่งเคยมาที่เกาะวันนี้เป็นครั้งแรก นี่ก็ยัง 

ไม่ได้สำรวจอะไรเลย เพราะขนของตั้งแต่เช้าจนเหนื่อยและไข้ขึ้นพอดี  

เลยไม่มีอารมณ์ที่จะออกมาเดินดูคนเดียว”

“อือ...มีแต่ขี้เถ้ากับเศษกระเบื้องเต็มไปหมด”

“คุณคงจะดีใจนะเอลเลอรี ถ้าพบศพใครสักคนในกองขี้เถ้าพวกนี้”  

เลอรูยั่วเพื่อนแล้วยิ้มอย่างสนุก

“ไม่ต้องมาพูดเลย คุณเองละไม่ว่า”
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ป่าสนด้านตะวันตกมีทางเล็ก  ๆ  แยกออกไปที่หน้าผา  และจาก 

ตรงนั้นมองผ่านท้องทะเลไปจะเห็นแหลม J เป็นเงารางอยู่ไกล ๆ 

“อากาศแจ่มใสสดชื่นจัง”

เอลเลอรีหันหน้าไปทางทะเล ยืดตัวสูดอากาศเต็มปอด ซุกมือ 

เข้าไปในชายเสื้อวอร์มสีเหลือง  เลอรูหันร่างเล็ก  ๆ  มองตามออกไปทาง 

ทะเลด้วย

“ใช่ ไม่น่าเชื่อเลยนะเอลเลอรีว่าเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมานี้เอง ตรงนี้ 

เป็นที่เกิดเหตุการณ์สยองขวัญคดีนั้น”

“จริงของคุณ ฆาตกรรมปริศนาสี่คดีซ้อนที่เคหาสน์สีน้ำเงินบนเกาะ 

สึโนชิมะ สยองขวัญเป็นที่สุด”

“ถ้าเป็นเรื่องในหนังสือก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีฆาตกรใจโหดบ้าเลือด 

ฆ่าคนทีละห้าคนสิบคน แต่นี่มันเรื่องจริงนะคุณ แล้วยังเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ด้วย ผมตกใจแทบแย่ตอนเห็นข่าวทางทีวี”

“ถ้าผมจำไม่ผิด รู้สึกว่าจะเมื่อวันที่  21 กันยายน บ้านของนาย 

นากามูระ  เซอิจิ  ที่รู้จักกันในชื่อว่าเคหาสน์สีน้ำเงินบนเกาะสึโนชิมะ  

นอกชายฝั่งแหลม  J ของคาบสมุทร  S ได้ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ทำให้ 

ผู้อยู่อาศัยในบ้านรวมสี่คน คือนายนากามูระ เซอิจิ  กับคาซูเอะภรรยา  

และสองสามีภรรยาผู้ดูแลบ้านซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน ถูกไฟคลอกเสียชีวิต”

เอลเลอรีเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น

“เจ้าหน้าที่ชันสูตรตรวจพบยานอนหลับปริมาณมากในศพทั้งสี่  

ทั้งยังพบด้วยว่าสาเหตุการตายของแต่ละคนแตกต่างกัน สองสามีภรรยา 

ผู้ดูแลบ้านถูกคนร้ายจับมัดแล้วใช้ขวานจามศีรษะจนสิ้นใจอยู่ในห้องพัก 

ส่วนตัวเซอิจิเจ้าของบ้านถูกราดด้วยน้ำมันก๊าดทั่วตัวแล้วจุดไฟเผา คาซูเอะ 

ถูกรัดคอตายด้วยเชือกอะไรสักอย่างอยู่ในห้องเดียวกัน และที่หวาดเสียว 

ไปกว่านั้นคือ มือข้างซ้ายของเธอยังถูกของมีคมตัดขาดไปเหลือแต่ข้อมือ  

ซึ่งหาไม่พบในซากไฟไหม ้

“เรื่องราวมันก็ประมาณนี้แหละเลอรู”
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“อือ รู้สึกว่าจะมีเรื่องแบบว่าช่างแต่งสวนหายตัวไปหรืออะไรสักอย่าง 

ด้วยใช่ไหม”

“ใช่  ๆ ช่างแต่งสวนที่มาทำงานและค้างอยู่ในเคหาสน์สีน้ำเงินมา 

หลายวันก่อนเกิดเหตุหายตัวไป ค้นหากันทั่วเกาะก็ไม่เจอ และหลังจากนั้น 

ก็ไม่มีใครได้ข่าวอะไรอีกเลย”

“จริงดิ”

“เขาก็เลยสันนิษฐานกันไปเป็นสองทางคือ ช่างแต่งสวนที่หายตัวไป 

เป็นฆาตกรตัวจริง และอีกทางหนึ่งคือ พลัดตกหน้าผาระหว่างที่ถูกฆาตกร 

ตัวจริงไล่ล่าและถูกกระแสน้ำทะเลพัดพาไป”

“ถ้าคิดแบบตำรวจก็น่าจะเป็นอย่างแรก คือช่างแต่งสวนเป็นฆาตกร  

แตก่ไ็มรู่เ้หมอืนกนัวา่ผลการสบืสวนออกมายงัไง เรือ่งนีเ้อลเลอรคีดิยงัไงหรอื”

“ไม่รู้เหมือนกัน” เอลเลอรีเสยผมที่ถูกลมพัดยุ่งเหยิงให้เข้าที่แล้ว 

จึงบอกว่า

“ผมไม่มีข้อมูลพอที่จะออกความเห็นได้ เท่าที่รู้ก็มีแต่ข่าวจากทีวี 

กับหนังสือพิมพ์ที่ลงกันครึกโครมอยู่หลายวันในช่วงเกิดเหตุ”

“ดูคุณไม่ค่อยกล้าออกความเห็นเลยนะ”

“ไม่ใช่ว่าไม่กล้า เรื่องแบบนี้ไม่ยากนักหรอกถ้าจะเดาสุ่ม ๆ  เอาสนุก  

แต่จะให้ฟันธงแบบ  ซ.ต.พ.7 คงไม่ได้เพราะแทบไม่มีข้อมูล ตำรวจเองก็คง 

สืบสวนลำบากในเมื่อพื้นที่เกิดเหตุถูกไฟไหม้เรียบอย่างนี้จะเหลือหลักฐาน 

อะไร  นอกจากนั้นบนเกาะยังไม่มีคนอื่นอยู่อีกเลยนอกจากคนบ้านนี้  

จึงไม่แปลกที่ตำรวจอยากสรุปว่าช่างแต่งสวนที่หายตัวไปเป็นฆาตกร”

“จริง”

“คำไขปริศนาทั้งหมดอยู่ในกองขี้เถ้านี้”

เอลเลอรีหันกลับมาแล้วเดินบุกเข้าไปในซากหักพังที่ฐานเคหาสน์ 

สีน้ำเงิน เด็กหนุ่มทรุดตัวลงไปหยิบเศษแผ่นไม้ใกล้ตัวขึ้นมาและมองลงไป

 7 ย่อมาจาก ซึ่งต้องพิสูจน์
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“อะไรหรือคุณ” เลอรูเอียงคอถาม

“ถ้าเจอมือของคุณนายที่หายไปคงสนุกแน่” เอลเลอรีทำหน้าจริงจัง  

“หรือไม่ก็พบโครงกระดูกขาวจั๊วะของช่างแต่งสวนอยู่ใต้พื้นบ้านสิบเหลี่ยม”

“ว่าไปนั่น” โปนิ่งฟังสองคนคุยกันอยู่นาน ทำหน้าเหนื่อยหน่าย  

ลูบเครายาวพลางสอดขึ้น “เอลเลอรี จินตนาการของคุณนี่บรรเจิดจริง  ๆ”

“เห็นด้วย” เลอรูเออออ “สมมติว่าพรุ่งนี้เกิดเหตุฆาตกรรมแบบ 

ในนิยายประเภท  มรสุมพยาบาท  ณ  เคหาสน์บนภูเขา อย่างที่เอลเลอรี 

บอกว่าชอบนักชอบหนาตอนคุยกันในเรือเมื่อกี้ แล้วกลายเป็นฆาตกรรม 

ต่อเนื่องที่ทุกคนตายหมด เอลเลอรีคงสุดแสนจะดีใจ”

“แต่คนแบบนี้มักถูกฆ่าเป็นคนแรก”

ปกติโปเป็นคนเงียบไม่พูดไม่จา แต่พอเอ่ยออกมาคราใดวาจาของเขา 

ก็จะคมกริบเช่นนี้ เลอรูกับแวนมองหน้ากันแล้วหัวเราะคิกคัก

“ฆาตกรรมต่อเนื่องบนเกาะร้าง อืม...ไม่เลวนะ” เอลเลอรีเอ่ยขึ้น 

ลอย  ๆ ไม่แสดงว่าขัดเคืองอะไร “อยากให้เกิดขึ้นจังเลย ผมจะทำหน้าที่ 

เป็นนักสืบเอง ว่าไง มีใครจะเสนอตัวเป็นคู่แข่งกับผม เอลเลอรี ควีน  

คนนี้บ้างไหม”

4

“เวลามาอยู่แบบนี้ พวกผู้หญิงเราเสียเปรียบจัง กลายเป็นคนรับใช้แสนดี 

ไปเสียอย่างงั้น”

อกาธาบ่นระหว่างเก็บถ้วยชามที่ล้างเสร็จแล้วเข้าที่อย่างคล่องแคล่ว  

ออร์กซีที่ยืนช่วยอยู่ข้าง  ๆ  รามือมองนิ้วยาวเรียวที่เคลื่อนไหวไม่หยุดด้วย 

ความทึ่ง

“อย่างนี้ต้องให้พวกผู้ชายเข้าครัวบ้างดีกว่าไหม จะปล่อยให้คิดว่า 

โชคดีที่มีเรามาด้วยคงไม่ได้ โลกไม่ได้สวยอย่างที่คิด คุณว่าไหม”
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“ก็...จริง”

“เราจับนายเอลเลอรีที่ทำหล่ออยู่ตลอดให้มือจับตะหลิวแล้วใส่ผ้า 

กันเปื้อน มาสเตอร์พีซเลยจริงไหมคุณ คงจะน่ารักไม่เบา”

อกาธาหัวเราะชอบใจ ออร์กซีชำเลืองดูใบหน้าด้านข้างที่ได้รูปงดงาม 

แวบหนึ่งและลอบถอนใจ 

...จมูกโด่งเป็นสันพองามบนใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใส กรอบตาชัดคม 

ด้วยอายแชโดว์สีม่วงจาง  ๆ ผมยาวสลวยเป็นลอนคลื่นนิด  ๆ  ที่ได้รับการ 

ดูแลเป็นอย่างดี...

อกาธารื่นเริงเบิกบานและมีความมั่นใจเปี่ยมล้นอยู่เสมอ แม้นิสัย 

โดยทั่วไปจะคล้ายผู้ชาย แต่เธอก็ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง 

ของตนอย่างยิ่ง และรู้สึกว่าจะสนุกกับการตกเป็นเป้าสายตาของพวกผู้ชาย 

ที่หลงเสน่ห์ความงามของตน

แล้วฉันล่ะ...

จมูกกลมเล็ก หน้าตกกระ แก้มแดงเหมือนเด็กน้อย ตาโตก็จริง 

แต่ไม่เข้ากับส่วนอื่นของใบหน้าและหลุกหลิกอยู่ไม่นิ่งเหมือนคนอื่นเขา  

แม้จะแต่งหน้าอย่างอกาธาแต่ก็รู้ดีว่าไม่เข้าท่าสักนิด นิสัยออกจะเสียอยู่บ้าง  

ขี้ขลาดอย่างน่ารำคาญยังไม่พอ ขี้กังวลและหวาดวิตกไปทุกสิ่งอย่างด้วย  

แต่กลับรู้สึกช้า...

กลุ่มคนเจ็ดคนที่หาโอกาสมาชุมนุมกันบ่อยมากนั้นมีผู้หญิงอยู่เพียง 

สองคนคือตนกับอกาธา และใจของเธอก็จะหนักอึ้งทุกครั้งที่ไปร่วมชุมนุม 

กับพวกเขา และครั้งนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่า...

ไม่น่ามาเลย

ออร์กซีไม่ได้อยากมาที่เกาะนี้ตั้งแต่ต้นเพราะคิดว่าเป็นการล่วงล้ำ 

สิทธิ์เจ้าของเกาะ แต่ก็ขลาดเกินกว่าจะออกปากปฏิเสธคำคะยั้นคะยอ 

ของเพื่อนร่วมชมรม

“อุ๊ย ออร์กซี ใส่แหวนอะไรน่ะเท่จัง” อกาธาทักขึ้นเมื่อเห็นแหวน 

ที่นิ้วกลางมือซ้ายของออร์กซี 
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“เพิ่งจะสังเกตนะเนี่ย ใส่มาตลอดเลยเหรอ”

“เปล่า” ออร์กซีส่ายหน้า ตอบไม่เต็มปาก

“ใครคนหนึ่งที่แสนดีให้มาละซี”

“ไม่...ไม่ใช่อย่างนั้น”

ที่ออร์กซีตัดใจมาที่เกาะนี้กับเพื่อนก็เพราะเธอเปลี่ยนแนวความคิด 

เสียใหม่ว่า ไปเพื่อสักการะดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตบนเกาะ ไม่ใช่เป็นการ 

ล่วงล้ำ

“ออร์กซีเป็นอย่างนี้เสมอ”

“-- อะไร”

“เธอเก็บอะไร  ๆ  ไว้ในใจตลอด คบกันมานานสองปีแล้วฉันยังแทบ 

ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลย แต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าว่าเธอไม่ดีนะ แต่...คือ 

มันแปลกน่ะ”

“แปลกหรือ”

“ฮื่อ เวลาอ่านผลงานของเธอในวารสารชมรม บางครั้งฉันจะคิด 

อย่างที่บอก คือมันแปลกที่ว่านิยายที่เธอเขียนมีชีวิตชีวา แจ่มใสและ 

มีพลังมากเลย ขณะที่คนเขียน...”

“เพราะมันเป็นความคิดฝันไง”

ออร์กซีหลบตาอกาธามองต่ำ ยิ้มเจื่อน ๆ 

“ฉันรู้ตัวว่าอยู่กับความเป็นจริงได้ยาก บอกตรง  ๆ คือเกลียดตัวเอง 

ในความเป็นจริง ไม่อยากเป็นอย่างนี้”

“พูดอะไรอย่างนั้น ออร์กซี”

อกาธาหัวเราะ ยกมือขึ้นเขี่ยผมสั้นหวีเรียบแนบศีรษะของออร์กซี 

ด้วยปลายนิ้ว

“เธอต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้นะออร์กซี เธอแค่ไม่รู้จักตัวเอง 

ดีพอเท่านั้น เธอน่ารักมากรู้ไหม เพราะฉะนั้นไม่ต้องก้มหน้างุด  ๆ อย่าทำ 

อย่างนั้นเลย ยืดอกขึ้นแล้วก็ทำอะไร ๆ อย่างที่คิดได้แล้ว”

“อกาธา เธอเป็นคนดีจริง ๆ”
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“เอาเถอะ  เรารีบจัดเก็บพวกนี้เข้าที่และเตรียมกินข้าวเที่ยงกัน 

ดีกว่า”

เอลเลอรี เลอรู และแวน ยังอยู่ที่ซากปรักหักพังของเคหาสน์สีน้ำเงิน  

ส่วนโปแยกตัวเดินดุ่มเข้าไปในป่าสนอีกด้านหนึ่งคนเดียว

“เอลเลอรี...แวน เรามีเวลาอยู่ที่นี่กันตั้งเจ็ดวัน ผมขอร้อง...”

ดวงตาเรียวเล็กของเลอรูเป็นประกายแวววาวด้วยความเร่งร้อน 

อยู่หลังกระจกแว่นตากลมกรอบเงินดูน่าขัน โดยที่คนพูดเองคงไม่ตั้งใจ

“ผมไม่หวังถึงร้อยหน้า อย่างน้อยก็สักห้าสิบหน้า”

“เฮ้ย เลอรู มาทำตลกอะไรแถวนี้”

“เอลเลอรี ผมเอาจริงเสมอ ไม่เคยพูดเล่นคุณก็รู้”

“แต่อยู่  ๆ  จะมาเร่งรัดกันได้ไง ผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาทำ 

อะไรอย่างนั้นสักหน่อย นะแวน”

“เห็นด้วย เอลเลอรี”

“ผมอธิบายเหตุผลให้คุณฟังแล้วไงว่าผมอยากออก  เกาะมฤตยู   

ใหเ้รว็กวา่ปกีอ่น ๆ เพือ่เชญิชวนนกัศกึษาใหมใ่หเ้ขา้รว่มชมรมเรา ยิง่กวา่นัน้ 

ยังตั้งใจทำเป็นฉบับพิเศษในวาระครบรอบสิบปีการจัดตั้งชมรมวิจัยนิยาย 

สืบสวนด้วย ในฐานะที่ได้รับเกียรติเป็นบรรณาธิการ ผมตั้งใจจะพยายาม 

สุดความสามารถ ไม่ปล่อยให้วารสารชมรมที่ผมรับผิดชอบเป็นฉบับแรก 

บางจ๋อยมีไม่กี่หน้าแน่นอน”

เลอรู นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ปีสอง ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ 

เป็นบรรณาธิการ  เกาะมฤตยู ซึ่งเป็นวารสารชมรมตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

“แต่...เลอรู”

เอลเลอรี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีสาม บรรณาธิการ  เกาะมฤตยู  

คนปัจจุบัน หยิบบุหรี่แซเร็มซองใหม่เอี่ยมจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีไวน์แดง 

ออกมาเปิด 

“กรณีเช่นนี้ผมว่าคุณไปอ้อนวอนคารร์ดีกว่า เพราะนายนั่นได้ชื่อ 
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ว่าเป็นผู้ผลิตที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพของชมรมเรา  -- แวน ขอไฟ 

จุดบุหรี่หน่อย”

“ระยะนี้ รู้สึกว่าคุณกับคารร์จะไม่ค่อยลงรอยกันนะ”

“ไม่หรอก คารร์เป็นคนเริ่มก่อน”

“ว่าไปแล้ว ดูเหมือนคารร์ รุ่นพี่ผมจะอารมณ์ไม่ค่อยดี”

เลอรูเปรยขึ้น เอลเลอรีหัวเราะหึ  ๆ พลางพ่นควันบุหรี่ออกมาจาง  ๆ

“มันมี สาเหตุ”

“อะไรหรือ”

“น่าสงสารคารร์  - เซ็นเซของเรา ไม่กี่วันมานี้ท่านไปสารภาพความ 

ในใจกับอกาธา และอกหักกลับมาตามระเบียบ”

“มาดามอกาธาหรือ...ช่างกล้า”

“จะว่าเจ็บใจหรืออะไรผมไม่รู้ แต่พี่แกหันไปเจ๊าะแจ๊ะกับออร์กซี  

แต่นางก็ไม่เล่นด้วยครับ”

“ออร์กซีหรือ”

แวนขมวดคิ้ว

“ใช่ ท่านอาจารย์ก็เลยไม่สนุก”

“ไม่สนุกแน่ ที่ต้องมาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันกับผู้หญิงที่หักอกตน 

ยับเยินทั้งคู่”

“จริง เพราะฉะนั้นถ้าจะไปอ้อนคารร์  - เซ็นเซก็ต้องใช้แรงมากหน่อย  

ไม่งั้นคงไม่ได้ต้นฉบับจากท่านแน่”

คุยกันมาถึงตรงนี้ ทุกคนก็เหลือบไปเห็นอกาธาเดินออกมาจาก 

บ้านสิบเหลี่ยม และพอลอดพ้นซุ้มสนดำเข้ามาก็หยุดแล้วโบกมือเรียก 

สามหนุ่ม

“มากนิขา้วเทีย่งกนัเถอะ โปกบัคารรล์ะ่ ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัหรอกเหรอ”

ด้านหลังบ้านสิบเหลี่ยมมีทางเล็ก ๆ ตัดเข้าไปในป่าสน

เดก็หนุม่เดนิเขา้ปา่ไปตามทางนัน้ตัง้ใจวา่จะไปยงัหนา้ผาดา้นตะวนัตก  



31

อายาสึจิ ยูกิโตะ

แต่ยิ่งเดินทางก็ยิ่งแคบและเริ่มคดเคี้ยวไปมา เดินไปได้ไม่ถึงห้าสิบเมตร 

ก็หลงทิศ

อยากจะเรียกว่า ป่าวิบาก

ยิ่งลุกลี้ลุกลนต้นไผ่เตี้ย  ๆ  ที่ขึ้นรกระหว่างไม้ใหญ่ก็ยิ่งเกี่ยวรั้งชาย 

กางเกง เกือบสะดุดหัวคะมำหลายครั้ง พื้นดินก็เฉอะแฉะแทบจะลื่นล้ม 

หลายที

อยากหันหลังกลับแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหน ชักหัวเสียแต่ก็ฮึดสู้ขึ้นมา... 

เอาละวะ เกาะแคบ  ๆ  แค่นี้เอง จะหลงอยู่อย่างนี้กลับออกไปไม่ได้ก็ให้มัน 

รู้ไป

ขณะที่ เดินวนเวียนจนเหงื่อซึมขึ้นมาชุ่มคอเสื้อยืดปิดคอสีดำที่  

ใส่อยู่ใต้แจ็กเก็ตทำให้อารมณ์เสียสุด  ๆ  อยู่นั้นเอง ทางก็เปิดออกจากป่า 

ออกไปยังหน้าผาในที่สุด ท้องทะเลสีสดใสสะท้อนแสงแดดจนทำให้ต้อง 

หรี่ตา หนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งที่ยืนหันหน้าออกไปทางทะเลอยู่คนเดียวตรงนั้น 

ก็คือ...โป

“อ้อ คารร์เองหรือ”

หันมามองเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้า พอเห็นว่าเป็นใครก็ร้องทักแล้วหัน 

กลับไปทางทะเลตามเดิม

“เห็นเกาะเล็ก  ๆ  ห่างออกไปจากชายฝั่งด้านเหนือนั่นไหม ดูเหมือน 

จะชื่อว่าเนโกะชิมะหรือว่าเกาะแมว”

โปชี้ไปที่เกาะเล็ก  ๆ  ห่างออกไปไม่ไกลนัก ดูจากขนาดแล้วน่าจะ 

เรียกว่าโขดหินชายฝั่งมากกว่า คงเป็นเพราะลักษณะที่เป็นเนินปกคลุม 

ด้วยพงไม้เตี้ย  ๆ ทำให้ดูเหมือนสัตว์ตัวดำ  ๆ  หมอบอยู่บนทะเลนั้นเอง  

จึงได้ชื่อว่าเกาะแมว

คารร์มองไปที่เกาะ “อือ” ทำเสียงในจมูกและพยักหน้าน้อย ๆ 

“คารร์ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ เป็นไรไปหรือ” 

“เฮ้อ กำลังคิดว่าไม่น่ามาเลย”

คารร์ทำหน้าบึ้ง และว่า
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“ถึงจะเกิดคดีใหญ่ขนาดนั้นเมื่อปีที่แล้ว แต่พอมาถึงตอนนี้ก็ไม่มี 

อะไรให้น่าสนใจ  ก่อนมาก็หวังอยู่ว่ามาเห็นพื้นที่ เกิดเหตุแล้วอาจเกิด 

จินตนาการขึ้นมาบ้าง แต่นี่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลย”

คารร์เป็นนักศึกษาปีสามคณะนิติศาสตร์เช่นเดียวกับเอลเลอรี แต่ 

อายุเท่ากับโปซึ่งอยู่ปีสี่ เพราะตกค้างอยู่หนึ่งปีก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

เด็กหนุ่มคนนี้รูปร่างสันทัด แต่ดูตัวเตี้ยกว่าความเป็นจริงเพราะ 

คอสั้นและชอบทำหลังงอ

“คุณเองน่ะแหละเป็นอะไรไปถึงได้มาอยู่ตรงนี้คนเดียว”

“ไม่มีอะไร”

โปหรี่ตาที่เรียวเล็กอยู่แล้วใต้คิ้วหนา หยิบบุหรี่จากกล่องไม้สลัก 

ห้อยอยู่ที่เอวเหมือนกล่องใส่ยาของซามูไร ขึ้นมาคาบไว้มวนหนึ่งแล้วยื่น 

กล่องให้คารร์เป็นการเชิญชวน

“เอามากี่ซองกันล่ะเนี่ย เที่ยวแจกคนอื่นดะ เดี๋ยวก็ไม่พอหรอก  

ตัวเองสูบจัดจะตายไป”

“ก็คนมันชอบนี่ ทั้ง ๆ ที่เรียนหมออย่างนี้แหละ”

“ลาร์ค ตามเคย ยี่ห้อนี้พวกปัญญาชนเขาไม่สูบกันหรอกนะ”

คารร์บ่นแต่ก็ทำตามศรัทธาโดยหยิบขึ้นมามวนหนึ่ง 

“แต่จะไปเทียบรุ่นกับ เมนธอล ของคุณหนูเอลเลอรีคงไม่ได้...”

“นั่นไง คารร์ คุณกระแนะกระแหนเอลเลอรีทุกเรื่องอย่างนี้มัน 

ถึงไม่สนุกไง เลิกเถอะ แล้วก็ขอเสียที อย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาเลย  

ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก นอกจากถูกหัวเราะเยาะเอาเปล่า ๆ”

คารร์จุดบุหรี่ด้วยไฟแช็กของตนเอง สะบัดหน้าไปทางหนึ่ง บอกว่า

“ไม่ใช่ธุระอะไรของคุณ”

โปไม่แสดงออกว่าขุ่นเคือง ดูดบุหรี่อย่างชื่นอกชื่นใจอยู่เงียบ ๆ 

ไม่นานคารร์ก็ดีดบุหรี่ที่สูบไปได้แค่ครึ่งมวนลงทะเล  นั่งลงบน 

โขดหินใกล้  ๆ  นั้นแล้วหยิบขวดวิสกี้แบบพกพาออกมาจากกระเป๋าเสื้อ 

แจ็กเก็ต ทำหน้างอ เปิดฝาขวดออกแล้วกรอกลงคอเข้าไปอึกใหญ่
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“อะไรวะ ดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงเลยรึ”

“ไม่ต้องมายุ่ง”

“ผมว่ามันไม่ดีนะ”

โปปรามเสียงเครียด

“เพลา  ๆ  หน่อยดีกว่าไหม ผมไม่ได้หมายถึงตอนกลางวันเท่านั้น 

แต่...”

“ฮึ คุณยังคิดถึง เรื่องนั้น อยู่อีกรึ”

“เข้าใจก็ดีแล้วนี่”

“ไม่เข้าใจ เรื่องมันนานนมขนาดนั้นแล้ว คุณจะยังคิดถึงอยู่ทำไม”

คารร์ยกขวดวิสกี้ขึ้นดื่มอีกโดยไม่แคร์สายตาของโปที่ยืนเม้มปาก 

ทำหน้าบึ้งนิ่งขึงอยู่

“ที่แย่ไม่ใช่เอลเลอรีคนเดียว พวกผู้หญิงนั่นอีก มาเกาะร้างทั้งที 

มีผู้หญิงติดมาด้วยอย่างนี้มันน่ารำคาญ”

“แต่คุณ ถึงที่นี่จะเป็นเกาะร้าง แต่คุณรู้นี่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อเล่นเกม 

เอาชีวิตรอดบนเกาะร้างกลางทะเล”

“ใช่ แต่ผมไม่อยากอยู่ร่วมชายคากับผู้หญิงที่หยิ่งยโสอย่างอกาธา  

แถมออร์กซีนั่นอีกคน คิดดูอีกทีผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราเจ็ดคน 

ถึงได้มารวมกลุ่มกันอย่างที่ใคร  ๆ  เห็นว่าเป็น  กลุ่มเพื่อนสนิท  มาได้ในปี 

สองปีนี้ และเมื่อมันเป็นไปแล้วผมจะพูดอะไรออกมาตรง  ๆ  ก็ไม่ได้ ทั้งที่ 

คิดว่าเจ้าหล่อนเป็นคนน่าเบื่อที่สุด ไม่มีคุณค่าอะไรเลย วัน ๆ ได้แต่นั่งซึม 

คิดถึงแต่ตัวเอง...”

“มากไปรึเปล่า”

“จริงซี ลืมไปว่าคุณกับออร์กซีเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก”

โปหน้าบึ้ง ทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นแล้วเหยียบจนดับ เหลือบมองนาฬิกา 

ข้อมือเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้

“บ่ายโมงครึ่งแล้ว กลับกันดีกว่า เดี๋ยวพวกนั้นฟาดมื้อเที่ยงหมด”
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อาหารกลางวันเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะสิบเหลี่ยมกลางห้องโถง...ไข่ดาว 

เบคอน สลัดอย่างง่าย ขนมปังฝรั่งเศส กับกาแฟ

“ก่อนลงมือรับประทานอาหาร”

เอลเลอรีลุกขึ้นยืนมองผ่านกระจกที่ไม่ใช่เลนส์ของแว่นตากรอบทอง 

บอบบางไปยังคณะพรรค

“ผมขอเวลานดิหนึง่เพือ่ฟงัคำปราศรยัของบรรณาธกิารวารสารคนใหม่ 

ของเรา”

“ครับ ขออภัยที่รบกวนเวลารับประทานอาหารของท่าน ผมขอกล่าว 

คำปราศรัยอีกครั้ง ณ ที่นี้ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการคนใหม่”

เลอรลูกุขึน้กลา่วอยา่งเปน็ทางการ กระแอมนดิหนึง่กอ่นยิม้หวา่นเสนห่์

“แผนการเดินทางมายังบ้านสิบเหลี่ยมแห่งนี้เริ่มขึ้นจากการที่มีผู้เสนอ 

ความคิดในงานปีใหม่ของชมรมปีนี้ โดยที่ตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะ 

เป็นจริงไปได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานแวนก็มาเชิญพวกเรา บอกเราว่าคุณลุง 

ของเขาได้บ้านสิบเหลี่ยมมาเป็นกรรมสิทธิ์”

“จะพูดว่าเชิญก็ไม่ถูก ผมแค่บอกว่าถ้าอยากไปจริง  ๆ ผมจะคุยกับ 

ลุงให้ต่างหาก”

“ครับ ครับ อย่างนั้นก็ได้ ทุกคนคงรู้กันดีว่าคุณลุงของแวนเป็น 

เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่เมือง S คุณลุงเป็นนักธุรกิจหัวก้าวหน้า 

คนหนึ่ง มีแผนการใหญ่ที่จะเนรมิตเกาะสึโนชิมะให้เป็นเกาะสวรรค์ของ 

หนุ่มสาวในอนาคตอันใกล้...ใช่ไหมแวน”

“อือ แต่คิดว่าไม่เว่อร์ขนาดนั้น”

“ครับ เอาเป็นว่าการที่เราได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้เป็นแผนทดลองใช้ชีวิต 

แผนหนึ่งของคุณลุง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแวนมากที่ทำหน้าที่จัดเตรียม 

ทุกอย่างเพื่อต้อนรับเราตั้งแต่เช้าตรู่ ขอบคุณมากครับ”

เลอรูหันไปค้อมศีรษะคำนับแวน

“ผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับ”

“ก็ได้ แต่ไข่ดาวกับกาแฟจะเย็นหมดนะ” อกาธาแทรกขึ้น



35

อายาสึจิ ยูกิโตะ

“โธ ่ขอพูดอีกนิดเดียวเอง แต่ก็เอาเถอะ...ทุกคนครับ ฟังไปด้วย 

รับประทานไปด้วยก็แล้วกัน เดี๋ยวอาหารที่อุตส่าห์ทำมาร้อน ๆ จะเย็น 

เสียหมด

“คือ...วันนี้ ทุกท่านที่มาชุมนุมกันอยู่ในบ้านสิบเหลี่ยม ล้วนเป็น 

ผู้ที่รุ่นพี่ของเราซึ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้วเชื่อถือว่ามีความสามารถระดับ 

อัจฉริยะ จึงได้มอบชื่อให้เพื่อจะได้สืบสานเจตนารมณ์อันมีค่าของตน 

สืบต่อไป ทั้งนี้หมายความว่าทุกท่านที่มาชุมนุมกันอยู่นี้คือคณะผู้สร้างสรรค ์ 

ที่เป็นแกนนำของชมรมวิจัยนิยายสืบสวน”

การเรียกชื่อกันด้วยนามแฝง  เป็นขนบประเพณีของชมรมวิจัย 

นิยายสืบสวนของมหาวิทยาลัย  K** ที่ยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

นักศึกษาที่รวมตัวกันก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเป็นผู้นิยม 

อ่านนิยายลึกลับประเภทสืบสวนสอบสวนกันทุกคนมาตั้งแต่เด็ก  จึง 

ตกลงกันใช้ชื่อนักประพันธ์เรื่องลึกลับชาวยุโรปและอเมริกันที่มีชื่อเสียง 

มาตั้งเป็นนามแฝงไว้เรียกกันในกลุ่ม ซึ่งในตอนนั้นยังมีสมาชิกอยู่ไม่กี่คน  

แต่หลังจากนั้นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปี  ทำให้ชื่อนักประพันธ์เริ่ม 

ขาดแคลนลงเรื่อย  ๆ จึงมีคนคิดระบบ  “สืบทอดนามแฝง”  ขึ้นมา คือให้ 

รุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษาเลือกรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นผู้สืบทอดนามแฝง 

ของตน โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่อุทิศให้แก่วารสารชมรมเป็นหลัก

ดังนั้นผู้ที่ได้รับนามแฝงจากรุ่นพี่ระดับผู้บริหารชมรมก็จะสืบทอด 

ตำแหน่งนั้นไปด้วยโดยอัตโนมัติ และมีโอกาสได้พบกันในหลายวาระ 

จนคุ้นหน้าคุ้นตาและสนิทสนมกันดี

“สมาชิกระดับแกนนำของชมรมมาร่วมพำนักอยู่ด้วยกันบนเกาะนี้  

โดยไม่มีผู้ใดมารบกวนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้เป็นต้นไป จึงคิดว่า 

ทุกท่านคงจะใช้เวลาทั้งหมดนี้กันอย่างคุ้มค่า”

เลอรูส่งสายตาไปยังทุกคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะ

“พร้อมกันนี้ ผมได้เตรียมกระดาษเขียนต้นฉบับมาไว้ให้ทุกท่าน 

ด้วยแล้ว ขอความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานระหว่างพำนักอยู่ที่นี่ให้แก่ 
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วารสารฉบับเดือนเมษายน ท่านละหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อย”

อะไรกัน...อกาธาร้องเสียงแหลม

“มนิา่ละ่ สงสยัอยูเ่หมอืนกนัวา่ทำไมสมัภาระของเลอรถูงึไดด้มูากมาย 

กว่าคนอื่น แต่ไม่นึกว่าจะมีแผนสูงอย่างนี้”

“ใช่ครับแผนสูง และคุณพี่อกาธากับออร์กซีก็ช่วยกรุณาด้วย”

เลอรกูม้ศรีษะให ้ ยกมอืขึน้ลบูแกม้แลว้หวัเราะแหะ ๆ ทกุคนรอบโตะ๊ 

มองหน้ากลม ๆ คล้าย ตุ๊กตาโชคดี ใส่แว่นแล้วฝืนยิ้มไปตาม ๆ กัน

“คุณอาจได้เรื่องแบบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องบนเกาะร้างเป๊ะ  ๆ ก็ได้นะ 

เลอรู ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณจะทำยังไง”

โปแทรกขึ้น เลอรูยืดอกทันที

“ผมก็จะรวมเล่มเป็นนวนิยายชุดพิเศษ  คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 

บนเกาะรา้ง ไปเลยนะ่ซ ี ความจรงิกต็ัง้ใจไวอ้ยา่งนัน้ตัง้แตแ่รกแลว้ดว้ย และ 

หวงัเอาไวด้ว้ยวา่ทกุคนคงจะมาในแนวนัน้ ซึง่จะเหมาะมากกบัชือ่ เกาะมฤตย ู 

ของวารสาร ที่ใคร  ๆ  ต่างรู้ว่าเป็นชื่อผลงานชิ้นแรกของท่านอกาธา คริสตี  

ที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น”

เอลเลอรีที่นั่งชันข้อศอกเท้าคางฟังเลอรูอยู่หันไปกระซิบกับแวน 

ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ 

“บรรณาธิการคนใหม่นี่ท่าทางเอาเรื่องว่ะ”

5

วันแรกกำลังจะจบลงโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทุกคนไม่มีภารกิจอื่นนอกจากการเขียนต้นฉบับตามคำขอของเลอรู 

ปกติหนุ่มสาวกลุ่มนี้ไม่ใช่พวกที่ไปไหนต้องไปด้วยกันอยู่แล้ว ดังนั้น 

พอมีเวลาว่างต่างคนจึงแยกย้ายกันไปตามใจชอบ...จนกระทั่งตกเย็น

“อ้าว เอลเลอรี ทำไมนั่งเล่นไพ่อยู่คนเดียวอย่างนี้ล่ะ”
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อกาธาออกมาจากห้องเห็นเข้าจึงร้องทัก 

เด็กสาวอยู่ในชุดเสื้อขาวกับกางเกงหนังสีดำ ผูกผมยาวสลวยไว้ด้วย 

ผ้าพันคอสีเหลืองสดใส

“อ๋อ ระยะนี้หมกมุ่นนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงขั้นบ้า”

เอลเลอรียิ้มให้ พลางสับไพ่ในมือ

“หมกมุ่นงั้นหรือ กำลังคิดจะเป็นหมอดูไพ่ป๊อกหรือไง”

“ได้ไง...ผมไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นสักหน่อย”

เอลเลอรีกรีดไพ่สองกองเข้าใส่กันอย่างชำนาญบนโต๊ะสิบเหลี่ยม  

และบอกว่า

“เมื่อพูดถึงไพ่ก็ต้องคิดถึงการเล่นกลเป็นอย่างแรก”

“เล่นกลหรือ”

อกาธาทำตาโต แต่แล้วก็พยักหน้าร้อง อ๋อ

“จะว่าไปเอลเลอรีดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางนั้นอยู่แล้ว”

“ทางนั้นคือ”

“ใช่ คือมีนิสัยแบบดีใจที่ทำให้คนเคลือบแคลงสงสัย”

“ใช้คำว่านิสัยเลยหรือ มากไปหน่อยมั้ง”

“งั้นหรือ”  อกาธาหัวเราะชอบใจ  “ไหนลองทำให้ดูหน่อยซิ  ฉัน 

ไม่ค่อยเคยเห็น”

“แปลกนี่ ไม่สนใจมายากลแล้วมาเป็นแฟนเรื่องสืบสวนได้ไง”

“ฉันไม่ได้บอกว่าไม่สนใจ แค่ไม่มีโอกาสได้ดูเท่านั้นเอง เล่นให้ 

ดูหน่อย”

“โอเค งั้นมานั่งตรงนี้”

แสงแดดยามเย็นที่ส่องลอดเข้ามาในห้องโถงสิบเหลี่ยมเริ่มสลัวราง 

ลงตามลำดับ พอเห็นอกาธาย่อตัวนั่งลงบนเก้าอี้เยื้องกันเล้ว เอลเลอรี 

ก็วางไพ่ที่สับไว้เรียบร้อยลงบนโต๊ะและหยิบไพ่อีกสำรับหนึ่งออกมาจาก 

กระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ต

“บนโต๊ะนี้มีไพ่สองสำรับที่ลวดลายหลังไพ่ต่างสีกันคือสีแดงกับ 
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สีน้ำเงิน คุณกับผมจะใช้ไพ่คนละสำรับ คุณชอบสีไหนเลือกไปก่อน”

“ฉันเอาสีน้ำเงิน” อกาธาตอบทันที

“ได้ คุณเอาไปเลย” เอลเลอรีเลื่อนไพ่สีน้ำเงินข้ามโต๊ะไปให้ “คุณ 

ตรวจดูไพ่ให้ดีก่อนว่าไม่มีการทำตำหนิหรือมีเล่ห์กลอะไร แล้วสับกี่ทีก็ได้ 

ตามใจ ส่วนผมก็จะสับสำรับสีแดงนี่ เข้าใจนะ”

“ได้ นี่เป็นไพ่ป๊อกธรรมดาใช่ไหม ทำในอเมริกาหรือ”

“ไพ่ไบซิเคิล ไรดิง แบ็ก ลายเทวดาขี่จักรยาน เป็นยี่ห้อยอดนิยม 

ของที่โน่น”

เอลเลอรีวางไพ่ของตนที่สับจนพอใจแล้วลงบนโต๊ะ

“ทีนี้เรามาแลกสำรับกัน คุณส่งสำรับสีน้ำเงินมาให้ผมและผมให้ 

สำรับสีแดงคุณ โอเคนะ ต่อไป...คุณเลือกไพ่ใบที่ชอบออกมาหนึ่งใบแล้ว 

จำไพ่ใบนั้นเอาไว้ให้ดี ผมก็จะเลือกใบหนึ่งจากสำรับที่คุณสับและจำไว้ 

เหมือนกัน”

“ไพ่ใบที่ชอบหนึ่งใบใช่ไหม”

“ใช.่..จำไดร้ยึงั เอาละ...วางไพใ่บนัน้ลงไปเปน็ใบบนสดุของสำรบั...ถกู  

แล้วตัดออกเป็นสองกองครั้งหนึ่งอย่างเดียวกับที่ผมทำ...เอากองที่เคยอยู ่

ข้างล่างขึ้นมาซ้อนกองบน ใช่ ใช่ แล้วทำแบบเดียวกันนี้ซ้ำสองสามครั้ง”

“อย่างนี้หรือ ถูกหรือเปล่า”

“โอเค เสร็จแล้ว คราวนี้เรามาแลกสำรับกันอีกครั้ง”

ไพ่หลังสีน้ำเงินกลับมาอยู่ในมืออกาธาอีกครั้ง เอลเลอรีจ้องตาเธอ 

ตรง ๆ 

“เข้าใจนะ”

หลังถามเพื่อให้แน่ใจแล้วจึงสรุปว่า 

“จนถึงจุดนี้ เราสองคนต่างสับไพ่สองสำรับและเลือกไพ่ใบที่ตน 

ชอบออกมาจำไว้ แล้วเอามันใส่ในกองไพ่ตามเติมและสับอีก”

“ใช่”

“เอาละ อกาธา ทนีีค้ณุหาไพใ่บทีค่ณุชอบและจำเอาไวเ้มือ่กีจ้ากสำรบั 
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ในมือคุณ เอาออกมาวางคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะ ส่วนผมจะหาใบที่ผมจำไว้ 

ออกมาเหมือนกัน”

ไม่นานบนโต๊ะก็มีไพ่หลังแดงกับหลังน้ำเงินคว่ำอยู่อย่างละใบ

เอลเลอรีนึ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนสั่งให้อกาธาหงายไพ่ทั้งสองใบขึ้น

“ต๊าย อะไรเนี่ย”

อกาธาร้องเสียงแหลม เมื่อเห็นไพ่สองใบเหมือนกันไม่มีผิดทั้งดอก 

และตัวเลข หงายหราอยู่บนโต๊ะ

“สี่ หัวใจ นั่นเอง”

เอลเลอรีหัวเราะด้วยความพอใจ

“แนบเนียนมาก คุณว่าไหม”

หลังอาทิตย์ตกดิน ตะเกียงน้ำมันก๊าดแบบโบราณที่วางอยู่กลางโต๊ะก็ถูกจุด 

ให้สว่างขึ้น

แวนรู้ดีว่าไฟฟ้าบนเกาะถูกตัดไปนานแล้วจึงได้เตรียมตะเกียงและ 

น้ำมันมาด้วย พร้อมทั้งเทียนไขแท่งใหญ่มากมายมาจัดไว้ให้ในห้องส่วนตัว 

ของแต่ละคน ห้องละหลายเล่ม

อาหารค่ำเสร็จเรียบร้อยเมื่อราว 19.00 น.เศษ 

“เอลเลอรี เฉลยความลับของกลไพ่ทายใจเมื่อกี้หน่อยซี อยากรู้จัง 

ว่าทำยังไง”

อกาธาเดินแจกกาแฟรอบโต๊ะแล้วแวะไปกระทุ้งไหล่เอลเลอรีเบา ๆ 

“ไม่ได้ จะอ้อนวอนกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จหรอกคุณ เพราะการเฉลย 

ความลับของการเล่นกลเป็นเรื่องต้องห้าม  ไม่เหมือนกับนิยายลึกลับ 

แถวนี้ที่วันหนึ่งจะต้องมีใครมาคลี่คลายปริศนา  การเล่นกลนั้นไม่ว่า 

จะประหลาดมหัศจรรย์สักแค่ไหน แต่พอรู้ความลับแล้วจะต้องผิดหวัง 

กันเป็นแถว”

“พี่อกาธา ตกเป็นเหยื่อให้เอลเลอรีเล่นกลหลอกเอาหรือนี่”

“อ้าว เลอรูรู้ด้วยหรือว่าเอลเลอรีเป็นนักเล่นกล”
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“รู้เสียยิ่งกว่ารู้ ผมถูกจับไปเป็นหนูทดลองมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งช่วง 

หนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ แถมยังถูกปิดปากด้วยว่าอย่าไปบอกคนอื่นจนกว่า 

จะเก่งพออวดได้ นึกไม่ถึงว่าท่านจะมีอะไรเหมือนเด็ก ๆ อยู่ด้วย”

“เฮ้ย พูดระวังปากหน่อยเลอรู”

“แสดงอะไรให้พี่เขาดูบ้างล่ะ”

“ก็ง่าย ๆ อย่างสองอย่าง”

“อย่างนั้นน่ะหรือที่เรียกว่าง่าย”

อกาธาทำเสียงไม่สบอารมณ์

“ถ้าง่าย ก็เฉลยได้น่ะซี บอกมาเร็ว ๆ เลย”

“บอกก่อนเลยนะว่าการเล่นกลน่ะ  ไม่ใช่ว่าง่ายแล้วจะเฉลยได้  

โดยเฉพาะที่ผมเล่นให้อันแรก เป็นกลขั้นต้นมาก  ๆ อย่างเด็กก็ดูออก  

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กลลวงอะไรทั้งนั้น แต่อยู่ที่การแสดงและเล่นทีเผลอ 

ต่างหาก”

“การแสดงหรือ”

“ใช่ อย่างเช่น --”

เอลเลอรเีอือ้มมอืไปหยบิกาแฟมาจบิโดยไมใ่สน่ำ้ตาล กอ่นอธบิายตอ่

“ฉากหนึ่งในหนังเรื่องมายากล ตัวเอกที่เป็นนักเล่นกลแสดงโดย  

แอนโทนี ฮ็อปกินส์  เล่นแบบเดียวกันนี้ให้แฟนเก่าของเขาดู เป็นการ 

ทดลองใช้โทรจิตไม่ใช่การเล่นกลธรรมดา คือถ้าใจสื่อถึงกันได้ก็จะเลือกไพ ่

ใบเดียวกัน แล้วนักเล่นกลในเรื่องก็ใช้ไพ่นี้แหละเป็นอุบายเย้ายวนให้ 

แฟนเก่าหลงเชื่อ”

“ตายจริง เอลเลอรีคงไม่ได้ตั้งใจยั่วยวนฉันใช่ไหม”

“ใครจะบังอาจ”

เอลเลอรีแกล้งทำเป็นห่อไหล ่ ริมฝีปากแดงเรื่อด้วยเลือดฝาดเผยยิ้ม 

เห็นฟันขาว

“เสียดายที่ตอนนี้ใจของผมยังไม่กล้าพอที่จะเย้ายวนนางพญา”

“ทำมาพูดอ้อมค้อม”
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“เปล่านะครับ -- แต่” 

เอลเลอรียกถ้วยกาแฟในมือขึ้นเพ่งพิศ

“ผมขอเบนความสนใจของทกุทา่นมาทางนีส้กัหนอ่ย คอืเรือ่งเกีย่วกบั 

รสนิยมของนายนากามูระ เซอิจิ ที่เราคุยกันเมื่อกลางวันว่าเขาช่างยึดติด 

แน่นเหนียวอยู่กับสิบเหลี่ยมเสียจริง และดูถ้วยกาแฟใบนี้สิครับ ผมเห็น 

แล้วหนาวเลยจริง ๆ”

ถว้ยกาแฟสเีขยีวตะไครน่ำ้เทเ่กม๋ากใบนัน้เปน็หนึง่ในถว้ยชามมากมาย 

ทีเ่หลอือยูใ่นตูค้รวั และทีส่ะดดุตากวา่สทีีเ่ทเ่กก๋ค็อืถว้ยนัน้เปน็ทรงสบิเหลีย่ม 

เหมือนกับตัวบ้าน

“คงจะสั่งทำเป็นพิเศษเข้าชุดกันหมด ที่เขี่ยบุหรี่นี่ด้วย จานชาม 

ที่เราใช้ตอนกลางวันและเมื่อกี้นี้ก็ใช่  สิบเหลี่ยมหมดเลยไม่ว่าอะไร  --  

คุณคิดยังไงโป”

โปวางบุหรี่ที่สูบค้างอยู่ลงบนที่เขี่ยทรงสิบเหลี่ยม

“ไม่ธรรมดา  แต่ก็ไม่แปลก  เพราะพวกเศรษฐีมักจะมีลูกเล่น 

ประมาณนี้”

“ลูกเล่นของเศรษฐีหรือ”

เอลเลอรีกุมถ้วยกาแฟไว้ในอุ้งมือทั้งสองและมองลงไปที่ก้นถ้วย  

ถ้วยเป็นรูปสิบเหลี่ยมก็จริง แต่เมื่อเล็กขนาดนี้ถ้าไม่สังเกตให้ดีแทบจะเห็น 

เป็นถ้วยขอบกลมธรรมดา

“ผมวา่แคไ่ดม้าอยูท่ีบ่า้นสบิเหลีย่ม กค็ุม้กบัการทีต่อ้งอตุสา่หเ์ดนิทาง 

มาไกลถึงเกาะนี้แล้วละ รู้สึกอยากดื่มให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต 

เสียแล้วซี”

“แต่เอลเลอรี ใคร  ๆ  อาจชอบบ้านสิบเหลี่ยม แต่เกาะนี้ไม่เห็นจะมี 

อะไรน่าสนใจเลย มีแต่ป่าสนรก ๆ”

“ไม่นะ”

โปค้านอกาธา

“ด้านล่างของหน้าผาทางตะวันตกของซากเคหาสน์สีน้ำเงินมีแนว 
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โขดหินขนาดพอเหมาะกับการลงไปนั่งตกปลา เพราะมีบันไดลงไปด้วย”

“ดูเหมือนพี่โปจะเอาเครื่องมือตกปลามาด้วยใช่ไหม ดีจังเลย พรุ่งนี ้

เราอาจได้ปลาสด ๆ มาขึ้นโต๊ะบ้าง”

เลอรูแลบลิ้นเลียปากอย่างติดตลก

“อย่าสร้างภาระหนักให้ผมเลยคุณ”

โปลูบเคราช้า ๆ บอกว่า

“หลังบ้านมีต้นซากุระอยู่หลายต้น ดอกกำลังตูมพร้อมบาน ผมว่า 

อีกสองสามวันคงได้ชมซากุระกันแน่”

“วิเศษเลย ถ้าบานจริง ๆ เราจัดปาร์ตี้ชมซากุระกันนะ”

“ดีครับ”

“ซากุระ ซากุระ ทำไมพอพูดถึงฤดูใบไม้ผลิใคร  ๆ  ก็จะนึกถึงแต่ 

ดอกซากุระ สำหรับผม คิดว่าดอกท้อกับดอกบ๊วยงามตากว่ามากนัก”

“นั่นเป็นเพราะรสนิยมของเอลเลอรีไม่เหมือนคนอื่นละมัง”

“ไม่รู้เหมือนกันเลอรู แค่รู้มาว่าในประเทศนี้พวกไฮโซสมัยโบราณ 

โปรดปรานดอกบ๊วยมากกว่าดอกซากุระ”

“จริงดิ”

“จริงนะออร์กซี”

ออร์กซีสะดุ้งและห่อไหล่เบี่ยงตัวเมื่อเอลเลอรีส่งลูกมาทันทีทันควัน  

หน้าแดงเรื่อขึ้นขณะพยักหน้าน้อย ๆ 

“อธิบายหน่อยออร์กซี”

“เอ่อ คือ ใน  มันโยชู ซึ่งเป็นวรรณกรรมฉบับรวมบทกวีเก่าแก่ที่สุด 

ของญี่ปุ่น มีบทกวีที่พรรณนาถึงดอกบ๊วยและดอกฮางิหรือดอกถั่วมากที่สุด  

มีอยู่อย่างละร้อยกว่าบท ส่วนดอกซากุระมีประมาณสี่สิบบทเอง”

ออร์กซีอยู่ปีสองคณะอักษรศาสตร์เหมือนกับเลอรู เอกวรรณคดี 

อังกฤษ แต่ก็มีความรู้เรื่องวรรณคดีญี่ปุ่นไม่น้อยเหมือนกัน

“เห...ไม่ยักรู้”

อกาธาพูดออกมาอย่างทึ่ง  ๆ นักศึกษาปีสามคณะเภสัชกรรมผู้นี้ 
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ดูเหมือนจะห่างไกลกับเรื่องเหล่านี้มาก

“อธิบายต่อเถอะออร์กซี”

“เอ่อ ได้”

ออร์กซีตอบอ่อย ๆ 

“ที่เป็นเช่นนั้นเพราะในยุคสมัยของ  มันโยชู  ซึ่งเป็นตอนปลายสมัย 

นารา วัฒนธรรมแผ่นดินใหญ่แพร่เข้ามาในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก คนสมัยนั้น 

จึงนิยมอะไร  ๆ  แบบจีนกันไปหมดรวมถึงดอกไม้ด้วย บทกวีที่พรรณนา 

ถึงซากุระเพิ่มมากขึ้นใน โคกิน วากาชู...แต่ส่วนใหญ่เขียนถึงดอกซากุระร่วง”

“โคกิน วากาชู นี่ถ้าจำไม่ผิด เป็นรวมบทกวีสมัย เฮอัน ใช่ไหม”

เอลเลอรีซัก

“ใช่ โคกิน วากาชู เป็นรวมบทกวีที่จัดทำขึ้นในรัชสมัยพระจักรพรรดิ 

ไดโกะ ต้นศตวรรษที่ 10”

“การที่มีแต่บทกวีซากุระร่วง สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของคน 

ในสังคมสมัยนั้นหรือเปล่า”

“ไม่รู้นะ พระจักรพรรดิไดโกะทรงมีชื่อเสียงจากนโยบายการปกครอง 

ให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่วนเรื่องซากุระนั้นอธิบายได้ว่า  

ช่วงซากุระร่วงเป็นฤดูกาลที่โรคระบาดง่าย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ซากุระ 

เป็นตัวนำโรคร้ายมา ช่วงนี้ของปีในวังจึงมีการจัด งานเทศกาลฮานาชิซูเมะ  

เพื่อปัดเป่าโรคร้ายให้พ้นไป ก็...คิดว่า คงจะเกี่ยวกัน”

“อย่างนี้นี่เอง”

“อ้าวแวน ทำไมเงียบจัง”

โปชะโงกหน้าไปมองแวนที่นั่งอยู่ติดกัน

“ไม่สบายหรือ”

“-- อือ ปวดหัวนิดหน่อย”

“สีหน้าไม่ค่อยดี รู้สึกจะมีไข้ด้วย”

“ขอโทษนะ คงต้องขอตัวไปนอนก่อน”

“ดี ไปเถอะ”
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“งั้น ไปก่อนนะ”

แวนยันแขนทั้งสองลงกับโต๊ะและค่อย ๆ ยกตัวขึ้นจากเก้าอี้

“ทุกคนเอะอะกันตามสบายนะ ไม่ต้องห่วงว่าผมจะหนวกหู”

หลังบอกราตรีสวัสดิ์กับทุกคนแล้วแวนก็เข้าห้องปิดประตู ห้องโถง 

ที่มืดสลัวเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงโลหะกระทบกันดัง กริ๊ก

“อะไรวะ”

คารร์ที่นั่งเขย่าขาอยู่เงียบ  ๆ  อย่างคนขี้รำคาญมาตลอด สะบัดเสียง 

ห้วน ๆ ขณะเหลือกตาขึ้นไปจนเห็นตาขาว

“คนรู้จักกันทั้งนั้นยังจะต้องใส่กุญแจห้องด้วย ทำอย่างกับสาวน้อย 

ขี้ระแวง”

“วันนี้ฟ้าสว่างจัง”

โปทำเป็นไม่ได้ยิน แหงนหน้าขึ้นที่หน้าต่างสิบเหลี่ยมบนเพดานห้อง

“รู้สึกว่าเมื่อวานซืนจะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง”

เลอรูเสริม พอดีกับที่ลำแสงจากประภาคารบนแหลม  J ซึ่งส่อง 

มาถึงเกาะนี้ฉายแวบผ่านไป

“ดูสิ พระจันทร์ใส่หมวกด้วย สงสัยพรุ่งนี้ฝนจะตก”

“หะ ฮ้า เชื่อโชคลางด้วยเหรออกาธา”

“อย่ามาว่าฉันนะ เอลเลอรี เชื่อโชคลางอะไรกัน ฉันหมายถึงหมู่เมฆ 

ที่เป็นกลุ่มไอน้ำต่างหาก”

“แต่พยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์บอกว่าอากาศจะดีอย่างต่อเนื่อง 

นะคุณ”

“แต่ที่ฉันพูดยังมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์เหนือระดับกว่ากระต่าย 

ในดวงจันทร์มากนัก”

“กระต่ายในดวงจันทร์งั้นหรือ”

เอลเลอรีหัวเราะหึ ๆ

“พวกคุณเคยได้ยินเรื่องผู้ชายแบกกระบวยอยู่บนดวงจันทร์ ถูกเล่า 

สืบกันมาที่หมู่เกาะมิยาโกะบ้างไหม”
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“ถ้าเป็นเรื่องที่พระเจ้าสั่งให้ชายคนหนึ่งเอากระบวยใส่ยาอมตะ 

อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งใส่ยามรณะลงมาที่โลกมนุษย์ละก็  ผมเคยได้ยิน”  

เลอรูยิ้มแก้มพอง “แต่ชายคนนั้นสับสน ดันเอายาอมตะไปให้งูกินและเอา 

ยามรณะให้มนุษย์กิน พระเจ้าจึงโกรธและลงโทษให้ไปยืนแบกกระบวย 

อยู่บนดวงจันทร์ตลอดกาล”

“ใช่ ๆ”

“ผมเคยอ่านพบว่าชนเผ่าคอยคอยในแอฟริกาใต้ก็มีเรื่องเล่าคล้าย  ๆ  

กัน” โปบอก “แต่เป็นเรื่องของกระต่ายไม่ใช่ผู้ชาย คือพระจันทรเทวี 

ทรงขัดพระทัยที่กระต่ายทำผิดคำสั่ง จึงใช้ท่อนไม้ขว้างเอาด้วยความพิโรธ 

โกรธจัด โดนปากกระต่ายแตกเป็นแผลสามแฉกติดตัวมาอย่างที่เห็น”

“เห...มนุษย์เรานี่คิดอะไรคล้าย ๆ กันนะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก”

เอลเลอรีคนตัวสูงเพรียว เอนหลังนั่งกอดอกพิงพนักเก้าอี้สีน้ำเงิน 

“เรื่องที่ยังคงเล่ากันอยู่ทั่วไปในโลกมาจนทุกวันนี้ก็คือเรื่องกระต่าย 

บนดวงจันทร์ อย่างที่จีน เอเชียกลาง และอินเดีย...”

“อินเดียด้วยหรือ”

“ดวงจันทร์ในภาษาสันสกฤตคือศศินทร์ แต่ความหมายที่แท้จริง 

ของคำนั้นคือผู้เป็นใหญ่ในหมู่กระต่าย”

“เห...”

โปเอื้อมมือไปที่กล่องใส่บุหรี่บนโต๊ะพร้อมกับแหงนหน้าขึ้นไปมอง 

ดวงจันทร์สีเหลืองอ่อนส่องสว่างลอยดวงอ้อยอิ่งอยู่ในกรอบสิบเหลี่ยมของ 

หน้าต่างบนเพดานห้องโถงอีกครั้ง 

เกาะสึโนชิมะ บ้านสิบเหลี่ยม 

แสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันก๊าด ฉายเงาเด็กหนุ่มสาวไหวน้อย  ๆ  

ทอดไปจับผนังฉาบปูนสีขาว

ยามค่ำย่างเข้าสู่ยามดึกอย่างเชื่องช้า
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วันแรก บนแผ่นดิน

2

1

ชิโอริที่พวกแกฆ่า

คือลูกสาวของฉัน

คาวามินามิ ทากาอากิ  ขมวดคิ้วขณะนอนอยู่บนฟูกกลางห้องแคบ  ๆ  ที่ปู 

ค้างอยู่เป็นเดือนเป็นปีไม่เคยเก็บ 

เด็กหนุ่มพบจดหมายฉบับนี้ในตู้จดหมายเมื่อกลับเข้าบ้านตอน 

สิบเอ็ดโมงเช้านี้เอง

เมื่อคืนตนเล่นไพ่นกกระจอกที่ห้องเช่าของเพื่อนจนสว่างคาตา  

กลับมาถึงบ้านแล้วยังมีเสียงละเลงตัวไพ่นกกระจอกดังกราว  ๆ  ติดหูมา 

เช่นเดียวกับทุกครั้ง แต่พอเห็นข้อความในจดหมาย สมองมึนงงอยู่ก็ตื่น 

เต็มที่ ตาเบิกโพลง หายง่วงเป็นปลิดทิ้ง

“อะไรกันเนี่ย”

คาวามินามิขยี้ตาพลางหยิบซองที่ใส่จดหมายฉบับนี้ขึ้นมาจ้องดู 

อีกครั้ง 

ซองสีน้ำตาลแบบที่ใช้กันทั่วไปประทับตรายางที่แสตมป์ วันที่ 25  
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มีนาคม...เมื่อวานนี้เอง ส่งมาจากเมือง  O ที่ดูแปลกอยู่อย่างเดียวคือ 

ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หลังซองไม่มีบ้านเลขที่ผู้ส่ง มีแต่ชื่อ...นากามูระ เซอิจ ิ

“นากามูระ เซอิจิ” 

คาวามินามิลองอ่านออกเสียงเบา ๆ...ไม่รู้จัก แต่เดี๋ยวก่อน...รู้สึกว่า 

จะคลับคล้ายคลับคลา

คาวามินามิยันตัวขึ้นนั่งขัดสมาธิบนฟูกแล้วเบนสายตาไปเพ่งดู  

ตัวพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ B5 เนื้อดีแผ่นนั้นอีกครั้ง

ชิโอริที่พวกแก ฆ่า คือลูกสาวของฉัน

ชื่อ ชิโอริ นี่จำได้ว่าเคยผ่านตามาก่อน น่าจะหมายถึงนากามูระ ชิโอริ

นากามูระ เซอิจิ ก็คือพ่อของเธออย่างนั้นหรือ

เหตุเกิดมาได้ปีกว่าแล้ว  เมื่อเดือนมกราคมปีก่อน  ชมรมวิจัย 

นิยายสืบสวนของมหาวิทยาลัย  K** ที่คาวามินามิสังกัดอยู่จัดงานฉลอง 

ปีใหม่ขึ้น นากามูระ ชิโอริ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นน้องใหม่ของชมรม  

ในตอนนั้นจึงเท่ากับว่าเป็นรุ่นน้องเขาหนึ่งปี ตอนนี้คาวามินามิอยู่ปีสาม 

และจะขึ้นปีสี่ เดือนหน้า  แต่ได้ลาออกจากชมรมมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ  

ปีที่แล้ว

งานฉลองปใีหมว่นันัน้เมือ่เสรจ็ปารต์ีแ้หง่หนึง่แลว้กย็า้ยไปอกีแหง่หนึง่ 

และก็อีกแห่งหนึ่งเรื่อยไปตามธรรมเนียมของเด็กมหา’ลัย นากามูระ ชิโอริ  

เสียชีวิตในปาร์ตี้แห่งที่สาม

อุบัติเหตุ  เกิดขึ้นหลังจากที่คาวามินามิขอตัวกลับออกมาจากร้านที่ 

จัดปาร์ตี้นั้นก่อนเพราะมีธุระ ชิโอริเกิดอาการแพ้แอลกอฮอล์เฉียบพลัน 

ทำให้เกิดอาการหัวใจวายด้วยโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่แล้ว และกว่ารถพยาบาล 

ฉุกเฉินจะพาส่งโรงพยาบาลก็สายเกินไป 

คาวามินามิได้ไปงานศพของเธอด้วย

ชิโอริอาศัยอยู่กับคุณตาที่เมือง O และงานศพของเธอก็จัดขึ้นที่นั่น  

เจ้าภาพไม่ได้ชื่อเซอิจิแต่เป็นใครสักคนที่ชื่อเหมือนคนโบราณซึ่งคงเป็น 
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คุณตาของชิโอริ มาคิดดูอีกที รู้สึกว่าพ่อเธอจะไม่มาในงานศพ เพราะ 

ไม่พบใครที่มีท่าทางเช่นนั้น

แต่ทำไมพ่อของนากามูระ ชิโอริ  ถึงได้ส่งจดหมายแบบนี้มาที่ตน  

ซึ่งไม่เคยรู้จักและเห็นหน้าค่าตามาก่อน

เนื้อความในจดหมายของคนที่ชื่อ เซอิจิ เน้นชัดว่าชิโอริ ถูกฆ่า

คาวามินามิไม่แปลกใจที่ผู้เป็นพ่อจะคิดว่าลูกสาว  ถูกฆ่า  ในเมื่อ 

สาเหตุการตายคือการถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ดื่มจนเกินขนาดในงานปาร์ตี้  

และคงจะเคียดแค้นชิงชังเพื่อน  ๆ  ของลูก แต่ที่ไม่เข้าใจคือ ทำไมถึงได้ 

ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ ทั้งที่เวลาผ่านมาตั้งปีกว่าแล้ว

ความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาในสมองทำให้คาวามินามิยืดตัวตรงขึ้นทันที

นากามูระ ชิโอริ...

ความทรงจำเริ่มคลี่คลายออกมาเป็นเปลาะ ๆ 

คาวามินามิลุกขึ้น ปราดไปที่ชั้นหนังสือที่เอียงกระเท่เร่อยู่ที่ผนังห้อง 

ด้านหนึ่ง หยิบแฟ้มข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตนตัดเก็บสะสมไว้เป็นงานอดิเรก 

ออกมาหลายแฟ้ม

รู้สึกว่าจะเป็นข่าวในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว

คาวามินามิพลิกหาอยู่ไม่นานก็พบข่าวที่ต้องการ 

ไฟไหม้เคหาสน์สีน้ำเงิน  ฆาตกรรมปริศนาฆ่าหมู่สี่ศพ

เด็กหนุ่มดีดนิ้วดัง  เป๊าะ เมื่อเห็นพาดหัวข่าวตัวโต ทรุดตัวลงนั่ง 

บนพื้นเสื่อทาทามิและอ่านข่าวในแฟ้มที่กางอยู่

“หรือว่าจดหมายฉบับนี้จะเป็นคำกล่าวหาที่ส่งมาจากสุสาน”

“ฮัลโหล คุณฮิงาชิใช่ไหมครับ ผมคาวามินามิ อยู่มหาลัย K** ฮาจิเมะ 

อยู่ไหมครับ”

“คุณคาวามินามิหรือคะ”
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คนรับสายดูเหมือนจะเป็นคุณแม่

“ฮาจิเมะไม่อยู่ค่ะ เดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ที่ชมรมตั้งแต่เช้า”

“ชมรมวิจัยนิยายสืบสวนน่ะหรือครับ”

“ใช่ค่ะ บอกว่าไปเกาะร้างหรืออะไรประมาณนั้น”

“เกาะร้างหรือครับ คุณแม่ทราบชื่อเกาะไหมครับ”

“รู้สึกว่าจะชื่อเกาะสึโนชิมะ ที่เมือง S”

“สึโนชิมะ...”

คาวามินามิรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกขึ้นมาทันที กำโทรศัพท์แน่น 

ก่อนถามว่า

“คือ ผมอยากทราบว่ามีจดหมายส่งมาถึงฮาจิเมะบ้างหรือเปล่าครับ”

“จดหมายหรือคะ”

“ครับ มาจากคนชื่อนากามูระ ชิโอริ”

“เอ...”

คุณแม่อึกอัก แต่คงจะจับความร้อนใจในน้ำเสียงของคาวามินามิได้ 

จึงบอกว่า  “รอเดี๋ยวนะคะ”  แล้ววางหูเอาไว้ให้อีกฝ่ายฟังเสียงเพลง 

คอยสายอยู่ ครู่หนึ่งจึงกลับมาบอกด้วยเสียงหวาด ๆ 

“มีส่งมาค่ะ น่าจะเป็นฉบับนี้”

“ส่งมา ส่งมาจริง ๆ หรือครับ”

“ค่ะ”

พอรู้เช่นนั้นคาวามินามิก็ใจหายวาบทำอะไรต่อไปไม่ถูก

“อ้า ครับ ขอโทษที่โทร.มารบกวน ไม่มีอะไรครับ ขอบคุณคุณแม ่

มากครับ”

คาวามินามิวางหูแล้วเอนตัวพิงผนังอยู่ตรงนั้น

ความเก่าแก่ของอพาร์ตเมนต์ทำให้เมื่อทิ้งน้ำหนักตัวพิงลงไปผนัง 

จึงส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดราวกับจะพังลงมาทั้งกระบิ เสียงดังขรมเหมือน 

เครื่องซักผ้าที่ใกล้หมดสภาพเต็มทีดังลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่ปิดเท่าไร 

ไม่เคยสนิท 
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นากามูระ เซอิจิ ส่งจดหมายไปที่บ้านของฮิงาชิด้วย

คาวามินามิกะพริบตาแดงเรื่อถี่ ๆ 

หรือว่าจะเป็นแค่เรื่องตลก

คิดได้ดังนั้นคาวามินามิจึงรีบค้นเบอร์โทรศัพท์ของ  คนในกลุ่มที่ 

ตามกันไปปาร์ตี้แห่งที่สามคืนนั้น โทร.ไปได้สองสามคนปรากฏว่าไม่มี 

ใครอยู่รับสายสักคน พวกนี้ส่วนใหญ่อยู่หอพักเอกชนจึงไม่มีทางสืบได้ว่า 

ไปไหน 

แต่...จากที่ได้คุยกับแม่ของฮิงาชิทำให้คาวามินามิแน่ใจได้ว่าพวกนั้น 

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน จะไปที่ไหนไม่ว่า แต่ทำไมถึงต้องไปที่เกาะ 

สึโนชิมะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาแห่งนั้นด้วย หรือว่าจะ 

เป็นแค่ความบังเอิญ

คาวามินามิครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเปิดสมุดจดแอดเดรสอีกครั้ง 

เพื่อหาเบอร์โทรศัพท์ของชิโอริ เพื่อนรุ่นน้องที่เสียชีวิตในคืนนั้น

2

เมือง S ที่กลุ่มหนุ่มสาวสมาชิกชมรมวิจัยนิยายสืบสวนของมหาวิทยาลัย  

K** ลงเรือไปยังเกาะสึโนชิมะ อยู่ห่างจากเมือง  O เพียง  40 กิโลเมตร 

ถ้าวัดในแนวตรง แต่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยรสบัสครึ่งชั่วโมงไปขึ้นรถไฟ 

ราว 40 นาทีจึงจะถึง 

คาวามินามิขึ้นรถไฟจากเมือง  O ไปสี่สถานีก็ถึงสถานีคาเมกาวะ 

ที่เป็นจุดหมาย

พอออกจากสถานีได้คาวามินามิก็รีบจ้ำอ้าวไปทางภูเขา

คาวามินามิโทร.ไปที่บ้านคุณตาของชิโอริ และแนะนำตัวกับหญิงวัย 

กลางคนน้ำเสียงดูเป็นมิตร ซึ่งคงจะเป็นแม่บ้านว่าเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัย 

ของชิโอริ
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คาวามินามิลังเลที่จะถามออกไปตรง ๆ แต่ความช่างพูดของแม่บ้าน 

ช่วยให้สามารถยืนยันความเป็นจริงที่ว่านากามูระ เซอิจิ ที่เสียชีวิตที่เกาะ 

สึโนชิมะคือพ่อของชิโอริได้ไม่ยาก แถมยังได้ที่อยู่ของนากามูระ โคจิโร  

น้องชายแท้  ๆ  ของเซอิจิที่เขาพบชื่อในหนังสือพิมพ์ระหว่างค้นหาข้อมูล 

เรื่องนี้ด้วย

นากามูระ โคจิโร เป็นครูโรงเรียนมัธยมปลาย อาศัยอยู่ที่คันนาวะ 

ในเมืองเบ็ปปุ คาวามินามิมุ่งมาวันนี้ด้วยความแน่ใจว่าต้องได้เจอเพราะ 

เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ

คาวามินามิคุ้นเคยกับเบ็ปปุดีเพราะบ้านพ่อแม่เคยอยู่ที่นั่น จึง 

ลิงโลดใจคิดว่าน่าจะสืบหาอะไร  ๆ  ได้ง่าย และแล่นไปที่บ้านของโคจิโร 

โดยไม่คิดที่จะโทร.แจ้งล่วงหน้าตามมารยาท

คันนาวะออนเซ็นเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงจากรายการ 

ท่องเที่ยว  “ทัวร์นรก”  ยอดนิยม ผู้มาเยือนในวันอากาศแจ่มใสจะเห็นไอน้ำ 

ลอยขึ้นมาเป็นควันขาวจากร่องระบายน้ำข้างทางขึ้นลงเนิน  และจาก 

บ้านเรือนสองฟาก และจางหายไปกับสายลมอ่อน  ๆ ทางซ้ายมือจะเห็น 

หน้าผาดำทะมึนของภูเขาสึรุมิที่อยู่ไม่ไกลนัก

คาวามินามิเดินผ่านถนนสายสั้น  ๆ  ของย่านการค้าออกมาพบกับ 

ความสงบเงียบของย่านที่พักแรมสำหรับผู้ที่มาออนเซ็นเพื่อบำบัดรักษา 

โรคด้วยน้ำแร่ร้อน ส่วนใหญ่เป็นพวกบ้านที่แบ่งให้เช่า ที่พักแรมซึ่งเป็น 

กิจการของชาวบ้าน และบ้านพักให้เช่าทั้งหลัง

เด็กหนุ่มเดินหาไปตามตำบลที่อยู่ซึ่งได้มาทางโทรศัพท์และพบ 

จุดหมายได้ไม่ยาก

บ้านของนากามูระ โคจิโร เป็นบ้านชั้นเดียวสงบเงียบอยู่ในรั้วต้นไม้ 

เตี้ย  ๆ  ดอกไม้ฤดูใบไม้ผลินานาชนิดบานสะพรั่งอวดสีสันอยู่ในสวน 

หน้าบ้านทั้งสีเหลือง สีขาว และสีชมพู 

คาวามินามิก้าวผ่านซุ้มประตูรั้วที่กั้นไว้ด้วยประตูไม้ระแนงไม่ล็อก 

กุญแจ เดินตามทางที่ปูด้วยแผ่นหินไปยังประตูทางเข้าบ้าน สูดหายใจ 
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ลึก  ๆ  ก่อนยกมือขึ้นกดกริ่ง  อึดใจหนึ่งต่อมาก็ได้ยินเสียงทุ้มมีกังวาน 

น่าฟังขานตอบออกมา

“ใครครับ”

ความรู้สึกเมื่อแรกพบคือ ชายที่เปิดประตูยื่นหน้าออกมาดูผู้มาเยือน 

คนนี้ หน้าตาท่าทางช่างไม่เหมาะกับบ้านที่มีลักษณะเป็นญี่ปุ่นแท้หลังนี้เลย  

เจ้าของบ้านอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตขาวเปิดคอคลุมด้วยเสื้อสเวตเตอร์สีน้ำตาล 

เนื้อบางแบบผ่าอกติดกระดุมและกางเกงสีเทาแก่ ผมที่เสยไว้ลวก ๆ มีสีขาว 

แซมประปราย

“คุณนากามูระ โคจิโร ใช่ไหมครับ”

“ครับ”

“เอ่อ...ผมชื่อคาวามินามิ อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับนากามูระ ชิโอริ  

ที่เสียชีวิต และเป็นสมาชิกชมรมเดียวกันด้วย ขอโทษครับที่มาโดยไม่ได้ 

แจ้งล่วงหน้า”

ใบหนา้คมสนัและสายตาภายใตแ้วน่กรอบกระของโคจโิรผอ่นคลายลง 

เมื่อถามแขกของเขาว่า

“ชมรมวิจัยนิยายสืบสวนของมหาวิทยาลัย K** มีธุระอะไรหรือ”

“คือวันนี้ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งครับ”

คาวามินามิยื่นจดหมายฉบับนั้นให้ทั้งซอง

“นี่ครับ”

โคจิโรรับไปดู เมื่อเห็นตัวพิมพ์จ่าหน้าซองที่เรียงกันเป็นระเบียบ  

ก็ตกใจและเงยหน้าขึ้นเลิกคิ้วมองมาที่คาวามินามิอีกครั้ง

“เอาเถอะ เข้ามาก่อน พอดีเพื่อนมาเยี่ยม แต่ไม่ต้องเกรงใจ ฉันอยู ่

คนเดียวคงจะหาอะไรมารับรองไม่ได้มากนัก”

คาวามินามิเดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปในห้องด้านในซึ่งเป็นห้องหกเสื่อ 

สองห้อง ถอดประตูบานเลื่อนที่กั้นอยู่ออกเชื่อมกันเป็นห้องรูปตัวแอลขนาด 

สิบสองเสื่อ รวมเป็นพื้นที่ประมาณยี่สิบสองตารางเมตร
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ด้านหน้าจัดเป็นห้องนั่งเล่นและรับแขก ปูพรมสีเขียวเข้มเข้ากับ 

สีของชุดโซฟา  ส่วนด้านในที่หักมุมขวาเข้าไปในสวนดูเหมือนจะเป็น 

ห้องทำงาน  เพราะเห็นโต๊ะทำงานตัวใหญ่และชั้นหนังสือสูงติดเพดาน 

ที่มีหนังสือเรียงรายอยู่เต็ม ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้รับการจัดวางเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นบ้านของผู้ชายที่อยู่คนเดียว

“ชิมาดะ เรามีแขกมาหา”

เพื่อน  ของโคจิโรนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกทำด้วยหวายอยู่บนระเบียงที่ยื่น 

ออกไปจากห้องด้านหน้าในมุมที่มองเห็นสวน

“คาวามินามิ-คุงจากชมรมวิจัยนิยายสืบสวนของมหาลัย K** และนี่ 

ชิมาดะ คิโยชิ เพื่อนฉัน”

“นิยายสืบสวนงั้นหรือ”

ชิมาดะทวนคำเสียงดังแล้วผุดลุกขึ้นทันที ความที่ผลุนผลันจึงทำให ้

เก้าอี้โยกไหวตัวอย่างแรงและขัดขาเขาทำให้เสียหลักก้นกระแทกกลับลงไป 

ร้องครางเบา ๆ อยู่บนเก้าอี้อีกครั้ง

เพื่อนของโคจิโรเป็นชายร่างผอมสูง คาวามินามินึกถึงตั๊กแตนขึ้นมา 

ทันที 

“แต่ผมลาออกจากชมรมตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับ”

“ตามนั้น”

“หือ” ชิมาดะนิ่วหน้านวดขาพลางถาม

“แล้วเธอมาบ้านโคจิโรทำไม”

“ก็นี่ไง”

โคจิโรส่งจดหมายที่รับมาจากคาวามินามิให้เพื่อนดู ชิมาดะชะงักมือ 

ที่กำลังนวดเท้าอยู่เมื่อเห็นจ่าหน้าซอง แล้วเบนสายตาไปที่คาวามินามิ

“อ่านได้ไหม”

“เชิญครับ”

“คืออย่างนี้นะ คาวามินามิ-คุง”

โคจิโรเอ่ยขึ้น
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“ฉันเองก็ได้รับจดหมายแบบเดียวกันนี้”

“อะไรนะครับ”

โคจิโรเดินเข้าไปหยิบจดหมายฉบับหนึ่งที่วางไว้บนแผ่นรองโต๊ะ 

สีน้ำตาลแดงออกมายื่นให้คาวามินามิ

เด็กหนุ่มรับมาพลิกดูหลังซองทันที

ซองเป็นชนิดเดียวกับที่ส่งถึงตน  ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ 

เดียวกัน  พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกัน  และชื่อผู้ส่งคนเดียวกัน 

คือนากามูระ เซอิจิ

“เปิดออกอ่านได้ไหมครับ”

โคจิโรพยักหน้าเงียบ ๆ 

ชิโอริถูกฆ่า

สั้น  ๆ  แค่นั้นเอง แม้เนื้อหาของจดหมายจะต่างกัน แต่มีลักษณะ 

เหมือนกันไม่มีผิด คือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์บนกระดาษเนื้อดีขนาด B5

คาวามินามิพูดอะไรไม่ออกได้แต่นิ่งมองจดหมายในมืออยู่ครู่หนึ่ง 

จดหมายลึกลับจากสุสาน...เดาได้ไม่ยากว่าเพื่อน  ๆ  ที่ดื่มกินอยู่ใน 

งานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่รอบที่สามเมื่อปีที่แล้วจะต้องได้รับจดหมายแบบนี้ 

กันทุกคน แต่ที่มืดแปดด้านคือทำไมจดหมายแบบเดียวกันจึงถูกส่งมาที่ 

นากามูระ โคจิโร ด้วย

“นี่มันหมายความว่ายังไงกันครับ”

“ไม่เข้าใจเหมือนกัน”

โคจิโรตอบ

“ฉันเองก็ตกใจ เมื่อกี้เพิ่งพูดกับชิมาดะอยู่หยก  ๆ  ว่าสงสัยจะมีใคร 

เล่นตลก เพราะโลกเรามีคนว่างอยู่มากมาย ก็พอดีเธอมานี่แหละ”

“นอกจากผมแล้ว ดูเหมือนว่าคนอื่น ๆ  ในกลุ่มก็จะได้รับด้วยครับ”

“อ้อ”
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“อย่างนี้หมายความว่านากามูระ เซอิจิ...ขอโทษครับ คุณพี่คุณยังมี 

ชีวิตอยู่...”

“เป็นไปไม่ได้”

โคจิโรส่ายหน้าตั้งแต่คาวามินามิยังพูดไม่ทันจบ

“เธอก็รู้ว่าพี่ชายฉันตายเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปลายปีที่แล้ว และฉันได้ 

ไปยืนยันตัวตนของศพที่อยู่ในสภาพน่าอนาถเป็นที่สุดด้วยตาตัวเอง แต่ 

พอเถอะ คาวามินามิ-คุง ฉันไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นอีก”

“ขอโทษครับ -- งั้นจดหมายนี่ก็คงเป็นการเล่นตลกจริง ๆ”

“ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้  พี่ชายฉันตายไปหกเดือนแล้ว  และนั่น 

เป็นความจริงที่ไม่มีอะไรมาคัดง้างได้  แล้วฉันก็ไม่เชื่อเรื่องผี  ๆ  สาง  ๆ  

เลยด้วย”

“แล้วใจความของจดหมายล่ะครับ คุณคิดว่าอย่างไร”

“มัน --”

โคจิโรทำท่าครุ่นคิดนิด ๆ 

“ฉันได้ฟังเรื่องที่ เกิดกับชิโอริแล้วคิดเหมือนกันว่าเป็นอุบัติเหตุ  

ฉันเข้าใจความรู้สึกที่ว่าชิโอริตายเพราะเพื่อนเป็นคนฆ่าเพราะชิโอริเอง 

เป็นหลานที่ฉันรักมาก แต่คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปพานเคียดแค้น 

พวกเพื่อน  แต่ที่ ให้อภัยไม่ได้ก็คือคนที่ เอาชื่อพี่ชายฉันมาเล่นตลก  

ส่งจดหมายแบบนี้ไปทั่ว”

“เล่นตลกหรือครับ”

คาวามินามิยังไม่เห็นด้วย แต่ก็ฝืนใจพยักหน้าพลางชำเลืองไปทาง 

ชิมาดะที่นั่งไขว่ห้างชันข้อศอกข้างหนึ่งขึ้นเท้าคางอยู่บนเก้าอี้โยก  พอดี 

กับที่ฝ่ายนั้นกำลังมองยิ้ม ๆ มาทางเขาเหมือนสบอารมณ์กับอะไรสักอย่าง

“อีกอย่างหนึ่ง”

เด็กหนุ่มส่งจดหมายคืนโคจิโรและถามขึ้น

“ตอนนี้ เพื่อนผมในชมรมวิจัยนิยายสืบสวนอยู่ที่ เกาะสึโนชิมะ  

คุณทราบหรือเปล่าครับ”
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“ไม่”

โคจิโรตอบอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้

“หลังพี่ตายที่ดินกับบ้านบนเกาะก็ตกมาเป็นของฉัน แต่ฉันได้ขาย 

ให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง S ไปแล้วเมื่อเดือนก่อน ถูกกดราคามาก 

แต่ก็ตัดใจขายไปเพราะไม่อยากเหยียบขึ้นไปบนเกาะนั้นอีก หลังจากนั้น 

ใครจะทำอะไรยังไงฉันไม่รู้”

3

คาวามินามิลากลับเมื่อโคจิโรออกตัวว่ามีงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้น

ก่อนออกจากห้องเด็กหนุ่มถามถึงหนังสือที่อัดแน่นอยู่บนชั้น 

ข้างโต๊ะทำงานที่สนใจมาตั้งแต่เห็นแล้วว่าจะมีอะไรบ้าง ก็ได้คำตอบว่า 

นอกจากจะเป็นครูสอนวิชาสังคมศาสตร์ที่ โรงเรียนมัธยมปลายที่อยู่  

ใกล้บ้านนี้แล้ว ยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วย และทำหน้า 

เขิน  ๆ  เมื่อบอกว่า “กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับ  ปรัชญาจิตว่าง  ในพุทธศาสนา 

มหายานสมัยโบราณ”

“ปรัชญาจิตว่างหรือ”

คาวามินามิเอียงคออย่างงง ๆ 

“เธอเคยได้ยินชื่อบทสวดปารมิตาหฤทัยสูตรบ้างไหม  ที่บอกว่า  

รูปคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือรูป และโคจิโรกำลังวิจัยว่า  ความ 

ว่างเปล่า นั้นคืออะไร”

ชิมาดะ คิโยชิ อธิบายพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้โยก และโดดเข้ามายืน 

ข้าง ๆ ยื่นจดหมายที่ถือเอาไว้นานแล้วคืนให้พร้อมกับถามว่า

“คาวามินามิ...ชื่อเธอใช้ตัวคันจิอะไรเขียนหรือ”

ที่ต้องถามเพราะจ่าหน้าซองพิมพ์ชื่อผู้รับด้วย  อักษรคาตาคานะ  

ซึ่งเป็นตัวอ่านเอาเสียงแต่ไม่สื่อความหมายของชื่อ



57

อายาสึจิ ยูกิโตะ

“คาวา  คือตัวที่อ่านว่า  โค ในคำว่าโยซุโค ที่แปลว่าแม่น้ำเหลือง  

ส่วนมินามิก็คือตัวที่อ่านว่า นัน แปลว่า ใต้ ครับ”

“อ่านแบบญี่ปุ่นคือ  คาวามินามิ อ่านแบบจีนคือ  โคนัน...ฮะ ฮะ ฮะ  

เป็นชื่อที่น่าสนใจมาก โคจิโร...ผมคงต้องลากลับเสียที ถ้าอย่างนั้นเรา 

ออกไปด้วยกันเลยดีไหม โคนัน-คุง”

ทั้งสองพากันออกมาจากบ้านของโคจิโร ระหว่างทางที่นาน  ๆ  จะมีคน 

สวนมา ชิมาดะเดินพลางประสานมือทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วยืดตัวขึ้นไป  

ร่างในเสื้อสเวตเตอร์สีดำที่ผอมมากอยู่แล้วยิ่งดูผอมลีบลงไปอีก

“โคนัน-คุง อืม...ชื่อเข้าทีมาก”

ชิมาดะพูดพลางลดมือที่ประสานกันไว้ลงมาที่ต้นคอ คราวนี้เขา 

ออกเสียงชื่อของคาวามินามิเป็นการอ่านแบบจีนคือ...โคนัน

“เธอลาออกจากชมรมวิจัยนิยายสืบสวนทำไม ถ้าให้เดาคงเป็นเพราะ 

ไม่ถูกกับบรรยากาศภายในนั้นละมัง”

“ตรงเผงเลยครับ คุณเดาเก่งมาก”

“มองหน้าก็รู้แล้ว” ชิมาดะยิ้ม “ว่าที่ลาออกมาไม่ใช่เพราะเลิกสนใจ 

เรื่องสืบสวน”

“ครับ ยังชอบมากอยู่”

“ใช่ เลย  ดูท่าแล้วเธอต้องเป็นคนชอบเรื่องสืบสวนมาก  ฉันก็ 

เหมือนกันนะ ฉันชอบอ่านเรื่องสืบสวนคดีลึกลับมากกว่าตำราพุทธศาสนา  

ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่านั้นอีกแล้ว...ไหน ๆ ก็มาเจอกันแล้ว เราไปกินกาแฟ 

คุยกันดีไหม โคนัน-คุง”

“ได้ครับ”

คาวามินามิตอบแล้วเผลอหัวเราะออกมาดัง ๆ 

ถนนเป็นทางลาดลงเนินเตี้ย  ๆ ฤดูใบไม้ผลิที่เพิ่งมาเยือนทักทาย 

ด้วยสายลมอ่อน ๆ พัดผ่านใบหน้าเย็นสบาย

“โคนัน-คุง เธอเป็นคนที่มีพฤติกรรมน่าสนใจมาก”
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“ยังไงหรือครับ”

“ก็ที่อุตส่าห์เดินทางมาคนเดียวไกลขนาดนี้ เพื่อจดหมายฉบับเดียว 

ที่อาจเป็นใครเล่นตลกส่งมาก็ได้ อย่างนี้ไงล่ะ”

“ไม่ไกลเท่าไรหรอกครับ”

“อือ แต่จะว่าไปถ้าเป็นเธอ ฉันก็คงทำอย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉัน 

มีเวลาว่างทั้งวันทุกวัน”

ชมิาดะซกุมอืทัง้สองลงไปในกระเปา๋กางเกงยนีสดีำ และยิม้ยงิฟนัขาว

“ว่าไง เธอคิดไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นการเล่นตลกของใครคนหนึ่ง”

“รู้สึกว่าคุณโคจิโรจะคิดอย่างนั้น แต่ผมยังทำใจให้เห็นด้วยไม่ได้เลย 

ครับ” 

คาวามินามิตอบ

“แต่ผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าผีเป็นคนเขียนจดหมายพวกนั้นส่งมา  

ต้องมีใครสักคนแอบอ้างชื่อคนตายเขียนมา ถ้าเป็นการเล่นตลกแกล้งกัน 

ธรรมดาคงไม่รอบคอบขนาดนี้”

“ยังไงหรือ”

“อย่างการพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการเล่น 

ตลกคงไม่มีใครอุตส่าห์หาเครื่องมาพิมพ์”

“แต่คนส่งจดหมายนี้อาจเป็นพวกที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่เสมอก็ได้นะ  

และระยะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พิมพ์อะไร  ๆ  แบบนี้ก็กำลังเป็นที่นิยม 

ใช้กันแพร่หลายเสียด้วย โคจิโรก็มีอยู่เครื่องหนึ่ง เพิ่งซื้อปีนี้เอง แต่ใช้ 

คล่องมาก”

“จริงครับ ระยะนี้แพร่หลายมาก เพื่อนผมหลายคนก็มีใช้กัน และ 

ที่มหา’ลัยก็จัดไว้ให้ตามห้องวิจัยทุกห้องให้นักศึกษาใช้งานกันตามสบาย  

แต่การใช้คอมพิวเตอร์เขียนจดหมายนี่ ผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่พวกนักศึกษา 

ทั่วไปจะทำกันหรอกนะครับ”

“ก็จริง”

“การพิมพ์จดหมายด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้คนเขียนสามารถ 
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หลีกเลี่ยงการทิ้งลายมือเอาไว้เป็นหลักฐานก็จริง แต่แค่เล่นตลกแกล้งเพื่อน  

คนเราจะต้องปกปิดลายมือกันถึงขนาดนั้นเลยหรือครับ และอีกอย่าง... 

เนื้อหาของจดหมายที่มีแค่บรรทัดเดียวสั้น  ๆ  นั้น  คุณคิดว่าผู้ เขียน 

มีจุดประสงค์อย่างไรหรือครับ ถ้าตั้งใจขู่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อความสะใจ  

ก็น่าจะเขียนให้มันน่ากลัวสุด ๆ ไปเลย เอายาว ๆ แบบให้อ่านแล้วขนหัวลุก  

ฉบับที่ส่งไปที่คุณโคจิโรก็เหมือนกัน  สั้นนิดเดียว  อย่างนี้แหละครับ 

ยิ่งทำให้ผมสงสัยมากขึ้นว่า  คนเขียนส่งมาจะต้องแฝงเจตนาที่ล้ำลึก 

กว่านั้นเอาไว้”

“เจตนาที่ล้ำลึกกว่านั้น...อืม ก็น่าคิดอยู่” 

พอเดินลงไปจนสุดเนินก็พบถนนใหญ่เลียบฝั่งทะเลขวางอยู่ ระลอก 

คลื่นในท้องทะเลสะท้อนแสงแดดระยิบระยับ เรือประมงใหญ่น้อยแล่น 

อ้อยอิ่งไปมา

“ไปตรงนั้นดีกว่า” ชิมาดะชี้ไปข้างหน้า “ร้านนั้นบรรยากาศดีนะ”

คาวามนิามมิองตามไปเหน็รา้นหลงัคาแดงมกีงัหนัไกช่ีท้ศิทางลมตดิอยู ่ 

ป้ายชื่อหน้าร้านเขียนด้วยตัวอักษรแบบแปลกเป็นคำว่า Mother Goose  

เด็กหนุ่มอ่านชื่อร้านแล้วอดยิ้มไม่ได้

4

พอชวนกันนั่งลงตรงข้ามกันเรียบร้อยที่โต๊ะติดหน้าต่าง คาวามินามิก็เริ่ม 

พิจารณาชายที่เพิ่งรู้จักกันตรงหน้าอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง

ชิมาดะอายุราวสามสิบเศษ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจแก่กว่านั้น 

ก็ได้ ผมยาวสลวยทำให้แก้มที่ซูบอยู่แล้วยิ่งตอบเข้าไปอีก ร่างผอมสูง 

กว่าตนที่จัดว่าเป็นคนร่างสูงเพรียวคนหนึ่ง ผิวหน้าคล้ำน้อย  ๆ จมูกใหญ่ 

รูปตาขอและหางตาตกนิด  ๆ สำหรับคนที่พบกันเป็นครั้งแรกอาจนึกว่า 

ชิมาดะเป็นคนแปลก ท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรและคงจะคบยาก  แต่เมื่อ 
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ได้เดินคุยกันมา คาวามินามิจึงรู้ว่านิสัยใจคอของชายคนนี้ตรงกันข้ามกับ 

รูปลักษณ์ภายนอกจนรู้สึกถูกชะตาด้วย

บ่ายสี่โมง คาวามินามินึกขึ้นได้ว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยตั้งแต่ 

เช้าจึงสั่งกาแฟกับขนมปังพิซซ่า

ระหว่างรออาหาร เด็กหนุ่มมองข้ามทางหลวงสาย  10 ออกไปที่ 

ทะเลสีครามของอ่าวเบ็ปปุ  แล้วมองไปรอบร้านเล็ก  ๆ  ที่มีบรรยากาศ 

เหมือนร้านกาแฟย่านมหาวิทยาลัยร้านประจำของนักศึกษา เจ้าของร้าน 

คงเป็นแฟน Mother Goose พันธุ์แท้จึงแต่งร้านด้วยภาพวาดและตุ๊กตา 

ที่เกี่ยวกับบทกวีลือชื่อนี้ทั่วไปหมด

“เอาละ โคนัน-คุง เธอจะเล่าเรื่องต่อไปให้ฉันฟังได้หรือยัง”

ชิมาดะถามพลางบรรจงรินชาเอิร์ลเกรย์จากกาใส่ถ้วยช้า ๆ 

“เล่าต่อหรือ เรื่องจดหมายน่ะหรือครับ”

“แน่นอน”

“เรื่องมันก็มีเท่าที่เล่าให้ฟังที่บ้านคุณโคจิโรนั่นแหละครับ ขอผม 

สูบบุหรี่ได้ไหม”

“ตามสบาย”

“ขอบคุณครับ”

พอจุดไฟจ่อที่บุหรี่ คาวามินามิก็รู้สึกว่าควันเข้าตาจนแสบ

“ก็อย่างที่ผมบอก คือผมไม่คิดว่ามันเป็นแค่การเล่นตลกแกล้งกัน 

เล่น  ๆ  แต่ถามว่าถ้าไม่ใช่แล้วคิดว่าเป็นอะไรผมก็จนปัญญาที่จะตอบ  

บอกตรง  ๆ  ว่าผมคิดไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นคนส่งจดหมายแบบนั้นมา 

และด้วยจุดประสงค์อะไร แต่...”

“แต่อะไรหรือ”

“แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อความในจดหมายแล้วก็พอจะเดาอะไรได้ราง  ๆ”

“พูดมาเลย ฉันอยากฟัง”

“ครับ อย่างเช่นจดหมายที่ผมได้รับมีเนื้อความที่พอจะสันนิษฐาน 

สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างน้อยสามประเด็นคือ
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“ประเด็นแรกเป็นการกล่าวหาโดยเน้นไปที่  ชิโอริถูกฆ่า ประเด็น 

ที่สองต่อเนื่องจากประเด็นแรก คือเป็นการข่มขู่ว่า  เพราะฉะนั้นฉันจึง 

เกลียดชังและจะแก้แค้นพวกแก และใช้ชื่อนากามูระ เซอิจิ เพื่อให้การ 

กล่าวหาและข่มขู่มีเหตุมีผลสมจริงที่สุด”

“เข้าใจละ แล้วประเด็นที่สามล่ะ”

“ประเด็นที่สาม ความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังจดหมายในมุมมอง 

ที่ต่างจากสองประเด็นแรก”

“ความหมายเบื้องหลังหรือ”

“ครับ คือทำไมคนส่งจดหมายถึงได้เอาชื่อของนากามูระ เซอิจิ  

ที่ตายไปหกเดือนแล้วมาใช้ประโยชน์เอาป่านนี้ จะว่าเอามาใช้เพื่อให้คำขู่ 

ฟังดูน่ากลัวก็ไม่น่าใช่ เพราะคนยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องภูตผีแบบนั้น 

กันแล้ว ใครเชื่อว่าผีลุกขึ้นมาพิมพ์จดหมายด้วยคอมพิวเตอร์ก็บ้าแล้ว 

“ตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่า อาจเป็นการเรียกร้องเราทางอ้อมให้   

กลับไปสนใจคดีฆาตกรรมบนเกาะสึโนชิมะเมื่อปีที่แล้วอีกครั้ง ไม่รู้ว่า 

อ่านเกมลึกเกินไปหรือเปล่านะครับ”

“ไม่นะ น่าสนใจทีเดียวละ”

ชิมาดะหรี่ตายิ้มและเอื้อมมือไปที่ถ้วยชา

“น่าคิด เรียกร้องให้กลับไปคิดถึงคดีเกาะสึโนชิมะอีกครั้ง ใช่... 

ฉันว่าคดีนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่านำมาพิจารณาอีกครั้ง ว่าแต่โคนัน-คุง  

เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับคดีนี้แค่ไหน”

“รู้เท่าที่อ่านจากหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับ ไม่ละเอียดเท่าไร”

“ถ้างั้นฉันเล่าให้ฟังเอาไหม”

“เล่าเลยครับ ผมอยากฟังมาก”

“เธอคงรู้เค้าโครงบ้างแล้วนะ คือเหตุเกิดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว 

ที่บ้านซึ่งมีชื่อเรียกว่าเคหาสน์สีน้ำเงินบนเกาะสึโนชิมะ คนที่ถูกฆาตกรรม 

คือนากามูระ เซอิจิ กับคาซูเอะภรรยาของเขา และคนดูแลบ้านสองสามี 

ภรรยารวมสี่คน ส่วนช่างแต่งสวนคนหนึ่งหายตัวไป พอฆ่าเสร็จฆาตกร 
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ก็จุดไฟเผาบ้านไหม้หมดทั้งหลัง และจนบัดนี้ตำรวจก็ยังจับฆาตกรไม่ได้”

“ดูเหมือนตำรวจจะสงสัยว่าช่างแต่งสวนที่หายตัวไปเป็นฆาตกร 

ใช่ไหมครับ”

“ใช่ แต่ไม่มีหลักฐานอะไรมามัดตัว ที่ถูกหมายหัวว่าเป็นฆาตกร 

ตัวจริงก็เพราะหายสาบสูญไปเท่านั้นเอง

“เอาละ เธอคงอยากฟังเรื่องราวโดยละเอียดแล้วใช่ไหม”

ชิมาดะลดเสียงต่ำลงและเริ่มเล่าว่า

“ขั้นแรก ต้องอธิบายเกี่ยวกับนากามูระ  เซอิจิ  เจ้าของเคหาสน์ 

สีน้ำเงินให้เธอเข้าใจไว้ชั้นหนึ่งก่อน เซอิจิเป็นสถาปนิกอัจฉริยะ มีชื่อ 

โด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตาทั่วไป แต่ก็ได้ออกจากวงการมานานแล้ว เขา 

แก่กว่าโคจิโร 6 ปี ตอนตายจึงอายุ 46 

“นากามูระ เซอิจิ เป็นลูกชายคนโตของตระกูลนากามูระ ซึ่งเป็น 

คหบดีในเมืองอูซะ จังหวัดโออิตะ หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้เดินทาง 

เข้ากรุงโตเกียวคนเดียวเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ระหว่างศึกษาอยู่ใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย  T** เซอิจิกวาดรางวัลในการ 

ประกวดผลงานสถาปัตยกรรมระดับชาติหลายครั้ง กลายเป็นจุดสนใจ 

ของวงการมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ หลังจบปริญญาตรีอาจารย์ที่ปรึกษาผลักดัน 

ให้เรียนต่อปริญญาโท แต่พอดีกับที่พ่อเสียชีวิตกะทันหัน เซอิจิจึงถูก 

สถานการณ์บังคับให้ต้องเดินทางกลับบ้านเกิด

“พ่อของเซอิจิทิ้งมรดกของตระกูลนากามูระเอาไว้ให้สองพี่น้องเป็น 

จำนวนมหาศาล หลังจากนั้นไม่นานเซอิจิก็ไปสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ขึ้น 

บนเกาะสึโนชิมะโดยเป็นคนออกแบบเอง หวังใช้เป็นที่อยู่หลังออกจาก 

วงการ

“คาซูเอะภรรยาของเซอิจิเป็นลูกสาวตระกูลฮานาบูซะ  เป็นเพื่อน 

สมัยเด็กของเซอิจิตอนอยู่ที่เมืองอูซะ เรียกว่าเป็นคู่หมั้นกันมาตั้งแต่เด็ก 

น่าจะถูกต้องกว่า เพราะผู้ใหญ่ของสองตระกูลหมั้นหมายกันเอาไว้ สองคน 

แต่งงานกันในช่วงก่อนที่เซอิจิจะข้ามไปอยู่ที่เกาะสึโนชิมะ”
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“หลังย้ายไปอยู่ที่เกาะแล้ว คุณเซอิจิไม่ได้ทำงานสถาปนิกอีกเลย 

หรือครับ”

“รู้สึกจะทำบ้างนะ โคจิโรบอกว่าเขาทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก  

คือจะรับแต่งานที่ชอบ  และจะออกแบบตามรสนิยมของตัวเองด้วย 

ความพิถีพิถันทุกกระเบียดนิ้ว อาคารแต่ละหลังที่เซอิจิออกแบบจะแปลก 

แหวกแนวไม่เหมือนใคร แต่ก็ได้รับการประเมินค่าสูงมากทุกหลัง มีผู้นิยม 

ชมชอบผลงานของเขามากมายในวงกว้าง คนที่อยากได้แบบบ้านจากเขา 

หลายต่อหลายคนอุตส่าห์เดินทางไกลมาหาที่เกาะไม่ขาดสาย แต่พอมาถึง 

ราวสิบปีก่อนหน้านี้เซอิจิก็ปฏิเสธงานทั้งหมด และเกือบไม่ออกมาจากเกาะ 

อีกเลย”

“แปลกดีนะครับ”

“โคจิโรยังพูดเองเลยว่าพี่ชายผมเป็นคนประหลาด ทั้งที่ตัวเขาเอง 

ก็ประหลาดไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คนอะไรศึกษาพุทธศาสนาเป็นงานอดิเรก  

เธอว่าไหม แต่พี่น้องคู่นี้เขาไม่ค่อยถูกกันหรอกนะ

“นั่นก็เรื่องหนึ่ง คราวนี้เรามาดูคนอื่น  ๆ  ในเคหาสน์สีน้ำเงินที่เกาะ 

สึโนชิมะกันบ้าง ซึ่งก็มีคิตามูระสองสามีภรรยา สามีเป็นคนดูแลเรื่องจิปาถะ 

ในคฤหาสน์และขับเรือเร็วไปกลับระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ภรรยา 

ทำงานบ้านทั้งหมด และช่างแต่งสวนชื่อโยชิกาวะที่เป็นปัญหา นายคนนี้ 

ตามปกติอาศัยอยู่แถวอาจิมุในเมือง และจะไปทำงานที่เกาะเดือนละครั้ง  

ครั้งละหลายวัน จึงต้องค้างอยู่ที่นั่น ตอนไฟไหม้ดูเหมือนเขาจะอยู่บนเกาะ 

ได้สามวันแล้ว การแนะนำตัวละครก็จบลงเพียงเท่านี้

“เข้าเรื่องกันดีกว่า --

“หลังไฟไหม้ตำรวจพบว่ามีผู้ เสียชีวิตรวมสี่ศพ  แต่ละศพถูก 

ไฟคลอกไหม้เกรียมเป็นตอตะโก ทำให้ตรวจยืนยันตัวตนได้ยาก สรุป 

ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ประมาณนี้

“คิตามูระกับภรรยาเสียชีวิตจากการถูกขวานจามหัวขณะนอนหลับ 

อยู่ในห้องส่วนตัว เจ้าหน้าที่พบขวานซึ่งเป็นอาวุธสังหารอยู่ในห้องนั้น  
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ทั้งยังพบร่องรอยว่าก่อนตายคนทั้งสองถูกมัดด้วยเชือก ประมาณว่าเสียชีวิต 

หลังช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายนซึ่งเป็นวันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

“นากามูระ คาซูเอะ  เสียชีวิตด้วยการถูกบีบคอตายบนเตียงด้วย 

อาวุธสังหารจำพวกเชือก มือข้างซ้ายของศพหายไป ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน 

ว่าน่าจะถูกตัดหลังตาย แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่พบมือซ้ายของคาซูเอะที่ถูก 

ตัดไป เจ้าหน้าที่ประมาณว่าคาซูเอะเสียชีวิตในช่วงระหว่างวันที่ 17 ถึง  

18 กันยายน

“ส่วนนากามูระ เซอิจิ ถูกราดด้วยน้ำมันก๊าดทั่วตัวและถูกไฟเผา 

เสียชีวิตในห้องเดียวกับคาซูเอะ  เจ้าหน้าที่ประมาณเวลาเสียชีวิตของ 

เซอิจิไว้ที่วันที่  20 กันยายนซึ่งเป็นวันไฟไหม้เคหาสน์สีน้ำเงิน  แต่ไม่รู้ 

เวลาชัดเจน นอกจากนั้นยังพบยานอนหลับปริมาณมากในร่างของเซอิจิ 

และผู้ตายทุกคนด้วย

“เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้นไฟอยู่ที่ห้องครัว โดยฆาตกรได้ราด 

น้ำมันก๊าดไว้ทั่วเคหาสน์ก่อนแล้วจึงจุดไฟขึ้นที่นั่น

“ตำรวจสรุปในชั้นต้นว่าช่างแต่งสวนที่หายสาบสูญไปเป็นฆาตกร  

อย่างที่เธอคงจะรู้จากสื่อทั่วไปแล้ว แต่ฉันว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยัง 

คลุมเครืออยู่

“เช่น ปริศนามือข้างซ้ายของคาซูเอะ นายโยชิกาวะช่างแต่งสวน 

มีเหตุผลอะไรถึงต้องตัดมือคุณนายไป แล้วเอาไปไว้ที่ไหน นอกจากนั้น 

ยังมีเรื่องเส้นทางการหนีของเขาอีก  เรือเร็วที่มีอยู่เพียงลำเดียวในเกาะ 

ยังจอดอยู่ที่อ่าว ไม่มีร่องรอยว่ามีใครใช้เดินทางไปไหน เป็นไปไม่ได้ที่ใคร 

ซึ่งฆ่าคนถึงสี่ศพวางเพลิงเผาบ้าน จะว่ายน้ำในทะเลปลายเดือนกันยายน 

ข้ามจากเกาะมาขึ้นแผ่นดินใหญ่ได้โดยสวัสดิภาพ

“ตำรวจคงต้องสืบสวนในประเด็นที่ว่าฆาตกรอาจเป็นคนภายนอก 

ด้วยแน่ แต่ถ้ามาในแนวนี้ฉันว่าเรื่องมันจะยิ่งไม่เข้าล็อกไปกันใหญ่ แต่ 

เท่าที่รู้ตำรวจวางกรอบการสืบสวนคดีนี้บนข้อสันนิษฐานที่ว่าโยชิกาวะคือ 

ฆาตกรตัวจริง...อ้าว โคนัน-คุง กินเลยไม่ต้องเกรงใจ”
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“อะไรนะครับ อ๋อ...”

ระหว่างที่ชิมาดะสาธยายยืดยาว  กาแฟกับขนมปังพิซซ่าที่คาวา- 

มินามิสั่งถูกยกมาเสิร์ฟแล้ว ที่คาวามินามิยังไม่ลงมือกินไม่ใช่เพราะเกรงใจ  

แต่กำลังตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อจนลืมกินต่างหาก

“เหตุจูงใจ...ตำรวจมองอยู่สองประเด็นคือ ฆ่าเพื่อหวังทรัพย์สิน 

เงินทองที่เซอิจิมีอยู่มหาศาล พูดง่าย  ๆ  ก็คือฆ่าชิงทรัพย์ ส่วนอีกประเด็น 

หนึ่งคือ โยชิกาวะมีความสัมพันธ์ลับ  ๆ  กับคุณนายคาซูเอะ คือเป็นชู้กัน  

แต่ฉันว่าคงเป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละ

“แผนของโยชิกาวะคือ ขั้นแรกให้ทุกคนในบ้านกินยานอนหลับ 

ปริมาณมาก คอยให้หลับก่อนแล้วจึงลงมือฆ่า โดยจับคิตามูระคนดูแลบ้าน 

กับภรรยามัดเอาไว้ พร้อมกับจับเซอิจิมัดเช่นกันและขังไว้ในห้องหนึ่งของ 

เคหาสน์ อุ้มคุณนายคาซูเอะเข้าไปในห้องนอนและสนองความปรารถนา 

ของตน โยชิกาวะฆ่าคุณนายเป็นคนแรก เพราะเวลาประมาณการตาย 

ของคุณนายบ่งชี้ว่าตายก่อนคนอื่นหนึ่งถึงสองวัน  แม้จะไม่มีหลักฐาน 

ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าฆาตกรจะข่มขืนคุณนายหลังสิ้นใจ เหยื่อรายต่อไป 

คือคิตามูระกับภรรยาที่นอนหลับอยู่ด้วยฤทธิ์ยา และคนสุดท้ายคือเซอิจิ  

ฆาตกรเอาน้ำมันก๊าดราดทั่วตัวทั้งที่หลับอยู่แล้วไปจุดไฟที่ครัวซึ่งเป็น 

ต้นเพลิง”

“แต่ คุณชิมาดะครับ”

คาวามินามิชะงักมือที่กำลังจะยกกาแฟเย็นชืดขึ้นดื่ม 

“ทำไมฆาตกรจึงไว้ชีวิตเซอิจิจนถึงนาทีสุดท้ายอย่างนั้นล่ะครับ  

คติามรูะกบัภรรยาของเขากเ็หมอืนกนั รบีฆา่เสยีเรว็ ๆ ไมป่ลอดภยักวา่เหรอ”

“เรื่องนี้อาจคิดได้ว่าฆาตกรไม่ได้ตั้งใจฆ่าตั้งแต่แรก แต่ดันไป 

ฆ่าคุณนายคาซูเอะตายก็เลยสติแตกและคลุ้มคลั่งขึ้นถึงขีดสุดจึงฆ่า 

ไม่เลือก อีกมุมมองหนึ่งก็คือ การที่ฆาตกรเก็บเซอิจิไว้เป็นคนสุดท้ายนั้น 

ช่วยสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าฆาตกรฆ่าเพื่อหวังทรัพย์สิน”

“ยังไงหรือครับ”
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“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติพิเศษของนากามูระ เซอิจิ ในฐานะ 

ที่เป็นสถาปนิก”

“นากามูระ เซอิจิ ในฐานะที่เป็นสถาปนิกงั้นหรือครับ”

“ก็ใช่น่ะซี เมื่อกี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเซอิจิเป็นคนที่มีรสนิยมแปลก 

แหวกแนว ไม่ว่าจะเป็นเคหาสน์สีน้ำเงินหรือบ้านสิบเหลี่ยมที่เป็นบ้าน 

หลังเล็กแยกออกไป อาคารที่เซอิจิออกแบบส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยลูกเล่น  

บางครั้งก็ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่  ผลงานทุกชิ้นของเขา 

สะท้อนให้เห็นรสนิยมหลุดโลกชัดเจน และหนึ่งในรสนิยมของเขาก็คือ  

กลไกพรางตา”

“กลไกพรางตางั้นหรือ”

“ใช่ ฉันไม่รู้ เหมือนกันว่าจะเป็นกลไกแยบยลระดับไหน  แต่ใน 

อาคารที่ เขาออกแบบ  โดยเฉพาะเคหาสน์สีน้ำเงินที่ถูกไฟไหม้หลังนั้น  

มีห้องลับ ตู้หรือชั้นลับ ตู้เซฟลับที่เขาซ่อนไว้ด้วยกลไกปริศนา ลองคิด 

ดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าเซอิจิเป็นคนเดียวที่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน”

“จริงด้วย ฆาตกรต้องไม่ฆ่าเซอิจิจนกว่าจะรู้ว่าเขาซ่อนสมบัติเอาไว้ 

ที่ไหน”

“ถูกต้อง ฆาตกรรีบฆ่าเซอิจิไม่ได้เพราะเหตุนี้”

ชิมาดะเท้าข้อศอกข้างหนึ่งลงบนโต๊ะก่อนพูดต่อ

“ที่เล่ามาทั้งหมดคือรายละเอียดของคดีและผลการสืบสวนสอบสวน 

ของตำรวจเท่าที่ฉันรู้ ส่วนช่างแต่งสวนที่หายไปนั้นตำรวจกำลังสืบสวนอยู่  

แตจ่นถงึขณะนีย้งัไมไ่ดเ้บาะแสอะไรเลย...วา่ไงโคนนั-คงุ มอีะไรจะถามไหม”

“ครับ”

คาวามินามิดื่มกาแฟที่เหลืออยู่จนหมดและนิ่งคิด

เท่าที่ฟังจากคำบอกเล่าแล้วคิดว่าการสันนิษฐานของตำรวจดูเหมือน 

จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลที่สุดกับสถานการณ์ที่เห็นจากภายนอก แต่ 

อดคิดไม่ได้ว่านั่นเป็นแค่การพยายามตีความให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้น

ความยากที่สุดของคดีนี้คือการที่เคหาสน์สีน้ำเงินถูกไฟไหม้หมด 
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เหลือเพียงเศษซากเถ้าถ่านเท่านั้น ทำให้แทบหาวัตถุพยานที่จะมาเป็น 

ข้อมูลประกอบการสืบสวนไม่ได้เลย ทั้งยังไม่มีใครรอดชีวิตมาให้ปากคำ 

เกี่ยวกับความเป็นไปในช่วงเวลาเกิดเหตุและสถานการณ์บนเกาะก่อนหน้า 

นั้นด้วย

“ว่าไงโคนัน-คุง ทำหน้ายุ่งเชียว”

ชิมาดะเย้าพลางเลียริมฝีปากเชิด ๆ ของเขา

“ถ้ายังไม่มีอะไร ฉันอยากถามเธออย่างหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับคดีเกาะสึโนชิมะ”

“อะไรหรือครับ”

“เรื่องเด็กสาวที่ชื่อชิโอริ ฉันได้ยินมาว่าโคจิโรมีหลานสาวอยู่คนหนึ่ง 

และได้เอาไปฝากให้อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของคุณนายคาซูเอะเพื่อไปโรงเรียน  

และได้ข่าวว่าชิโอริประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อปีที่แล้ว แต่ 

ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย เธอพอจะรู้ไหมว่าเด็กสาวที่ชื่อนากามูระ ชิโอริ 

คนนี้มีนิสัยใจคอยังไง”

คาวามินามิหน้าเครียดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

“ชิโอริเป็นเด็กเรียบร้อย เงียบหงิม ไม่ทำตัวเด่น และทำหน้าเศร้า 

เป็นบางครั้ง ผมแทบไม่เคยพูดกับเธอ แต่ก็สังเกตเห็นว่าเป็นคนมีน้ำใจ  

อยา่งเวลาทางชมรมจดังานปารต์ีห้รอืกจิกรรมอะไร เธอกจ็ะชว่ยจดัเตรยีมงาน 

อยู่เบื้องหลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”

“เธอพอรู้ไหมว่าชิโอริตายอย่างไร”

“ตายเพราะเกิดอาการแพ้แอลกอฮอล์เฉียบพลัน ในงานฉลองปีใหม่ 

ของชมรมวิจัยนิยายสืบสวนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วครับ”

คาวามินามิตอบพร้อมเบนสายตาออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่รู้ตัว

“ปกติเวลาไปงานชุมนุมอะไรก็ตาม เธอจะขอตัวกลับเมื่อปาร์ตี้ 

ช่วงแรกจบลง ไม่ตามขบวนไปต่ออีก แต่วันนั้นพวกเราลากเธอให้ตาม 

ไปถึงปาร์ตี้ที่สามจนได้และก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ทุกคนคึกคะนอง 

กันเต็มที่และดูเหมือนจะคะยั้นคะยอให้เธอดื่มกันใหญ่ ชิโอริร่างกาย 
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ไม่แข็งแรงอยู่แล้วก็เลย...”

“ดูเหมือนจะ...แสดงว่าเธอไม่รู้ด้วยอย่างนั้นหรือ”

“ครับ วันนั้นผมร่วมขบวนไปถึงปาร์ตี้ที่สาม แต่บังเอิญมีธุระเลย 

ขอตัวกลับออกมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อโมริซุ อุบัติเหตุเกิดขึ้น 

หลังจากนั้นครับ...”

คาวามินามิซุกมือเข้าไปแตะซองจดหมายในกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ต

“เหตกุารณค์รัง้นัน้ไมใ่ชอ่บุตัเิหต ุ เราอาจเปน็คนฆา่ชโิอรจิรงิกไ็ดค้รบั”

ทุกครั้งที่นึกถึงการตายของชิโอริ คาวามินามิจะสำนึกถึงความ 

รับผิดชอบของตนเสมอ นึกเสียดายว่าคืนนั้นถ้าตนอยู่ด้วยโดยไม่กลับ 

ออกมากลางคัน ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจยังพอมีสติช่วยหยุดพวกเพื่อน  ๆ  

ที่ดึงดันให้เธอดื่มเข้าไปจนถึงขีดอันตรายเช่นนั้นก็ได้

“คืนนี้ว่างไหม โคนัน-คุง”

ชมิาดะเอย่ขึน้ดว้ยเสยีงแจม่ใส ราวกบัอา่นความรูส้กึหมน่หมองในใจ 

ของอีกฝ่ายหนึ่งออก

“ว่าไง กินข้าวเย็นแล้วชนแก้วกันหน่อย”

“...แต่”

“ฉันเลี้ยงเอง แลกกับการที่ เธอต้องเป็นคนฟังฉันสาธยายเรื่อง 

สืบสวน ฉันเหงามาตลอดที่ไม่มีเพื่อนคุยเรื่องพวกนี้ด้วย เธอช่วยตามมา 

ฟังฉันหน่อยได้ไหม”

“ยินดีครับ”

“ตกลงตามนี้นะ งั้นเราไปเมือง O ด้วยกันเลย”

“แต่คุณชิมาดะครับ”

“หือ”

“ผมยังไม่มีโอกาสถามเลย คืออยากรู้ว่าคุณกับคุณโคจิโรมีความ 

สัมพันธ์กันอย่างไรครับ”

“อ๋อ โคจิโรเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหา’ลัย”

“ที่มหา’ลัยหรือครับ งั้นคุณชิมาดะก็เรียนวิชาพุทธศาสตร์เหมือนกัน 
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ใช่ไหมครับ”

“ก็...ประมาณนั้น”

ชิมาดะเกาจมูก ทำหน้าเขิน ๆ 

“ความจริง ตระกูลของฉันเป็นพระอยู่ที่วัดนอกเมือง O”

“เห...พระหรือครับ”

“ฉันเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนลูกชายสามคนของเจ้าอาวาส  

อายุป่านนี้แล้วยังไม่เป็นโล้เป็นพายได้แต่เร่ไปร่อนมาไม่กล้าไปจีบใครเขา  

พ่อฉันอายุหกสิบกว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงกระชุ่มกระชวยทำงานได้อยู่  

ฉนัจงึไมม่อีะไรตอ้งทำ ไดแ้ตส่นกุไปวัน ๆ กบัการอา่นนยิายสบืสวนสอบสวน  

และพอมีใครถูกฆ่าตายก็จะสวดอุทิศส่วนกุศลไปให้”

ว่าแล้วก็ยกมือขึ้นพนมตีหน้าขรึมน่าเลื่อมใส

5

ชิโอริที่พวกแกฆ่า

คือลูกสาวของฉัน

โมริซุ  เคียวอิจิ  หยิบจดหมายจากโต๊ะกระจกตัวเตี้ยขึ้นมาดูอีกครั้ง  

ถอนใจไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไร ก่อนเอนหลังพิงเตียงและเหยียดขาที่อ่อนล้า 

ออกไปบนพรมนุ่มหนาสีเทา

ชิโอริที่ พวกแกฆ่า คือ...

โมริซุไล่สายตาไปตามตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช้า ๆ ทีละตัว 

ด้วยความรู้สึกสับสนอย่างบอกไม่ถูก

เหตุเกิดเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของชมรม 

วิจัยนิยายสืบสวนที่ยกขบวนตามกันไปเป็นแห่งที่สาม หลังจากโมริซุกับ 

คาวามินามิ ทากาอากิ เพื่อนรุ่นเดียวกันขอตัวกลับก่อน...
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ชื่อผู้ส่งที่ระบุไว้ด้วยตัวพิมพ์ว่า นากามูระ เซอิจิ นั้นเป็นคนที่ถูก 

ฆ่าตายบนเกาะสึโนชิมะเมื่อหกเดือนมาแล้ว และเป็นคนที่เขาไม่เคยพบ 

หรือเห็นหน้าค่าตามาก่อน

โมริซุอาศัยอยู่ในห้องชุดแบบสตูดิโอสำหรับคนโสดบนคอนโด  

ทาสึมิไฮสึ ชั้นห้า ห่างจากถนนใหญ่หน้าสถานีไปทางท่าเรือ

โมริซุเก็บจดหมายใส่ซองตามเดิม ส่ายหน้าน้อย  ๆ พร้อมยื่นมือ 

ไปที่ซองบุหรี่เซเว่นสตาร์สบนโต๊ะ

ระยะนีรู้ส้กึวา่สบูบหุรีไ่มไ่ดร้สชาตอิยา่งเคย แตท่ีส่บูกเ็พราะไมส่ามารถ 

หยุดความอยากนิโคตินได้

ไม่รู้ว่าพวกที่เกาะสึโนชิมะกำลังทำอะไรกันอยู่

คิดพลางเหม่อมองไปรอบห้องที่จัดเก็บไว้เรียบร้อย

บนขาตั้งมีภาพเขียนสีน้ำมันที่วาดค้างไว้ เป็นรูปพระพุทธรูปสลัก 

บนหินผาเรียงรายหลายองค์ท่ามกลางหมู่ไม้สีซีด ซึ่งโมริซุบุกขึ้นไปพบ 

บนภูเขาที่คาบสมุทรคูนิซากบิริเวณทีเ่กือบไม่มีใครผา่นเข้าไป รปูยังอยู่ในขัน้ 

ร่างด้วยดินสอถ่านและลงสีบาง ๆ ไว้เท่านั้น

โมริซุอัดควันบุหรี่ลงคอที่ระคายเคืองอยู่ เกือบสำลักเลยขัดใจ 

ปาบุหรี่ที่สูบไปแค่สองสามอึกลงในที่เขี่ยซึ่งมีน้ำหล่อเอาไว้ รู้สึกไม่ดีคล้าย 

กำลังจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝัน ก็พอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เด็กหนุ่มชำเลือง 

ไปที่นาฬิกาจึงพบว่าเกือบเที่ยงคืนแล้ว

คนที่โทร.มาตอนนี้คงไม่มีใคร...

แม้จะแน่ใจ แต่โมริซุก็ลังเลอยู่สองสามวินาทีก่อนยกหู

“โมริซุ”

เด็กหนุ่มโล่งใจเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหู  ใช่คาวามินามิ  ทากาอากิ 

จริง ๆ ด้วย 

“ว่าไง ดอยล์”

“พอเหอะ บอกแล้วไงว่าให้เลิกใช้ชื่อนั้นกับผม นี่ตอนเที่ยงผมโทร. 

มาทีนึงแล้วนะ”
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“อ๋อ ขี่มอไซค์ไปคูนิซากิมา”

“คูนิซากิงั้นหรือ”

“ใช่ ไปวาดรูป”

“อ้อ...นี่โมริซุ คุณได้รับจดหมายแปลก ๆ อะไรบ้างหรือเปล่า”

“จากคนชื่อนากามูระ เซอิจิ ใช่ไหม ผมก็โทร.หาคุณนะเมื่อราวยี่สิบ 

นาทีนี้เอง จะถามเรื่องนี้แหละ”

“นึกอยู่เหมือนกันว่าคุณคงได้รับ”

“อือ อยู่ไหนน่ะ ถ้าไม่มีอะไร มาบ้านผมไหม”

“ทีโ่ทร.มากเ็พราะตัง้ใจจะไปหา ผมอยูใ่กล ้ๆ ตรงนีเ้อง อยากคยุเรือ่ง 

จดหมายและอยากขอยืมปัญญาคุณช่วยคิดหน่อย”

“ผมจะมีปัญญาอะไรให้คุณยืม”

“สามหัวน่าจะดีกว่าหัวเดียว อ้อ ผมมีคนมาด้วยคนนึง พาไปด้วย 

ได้ไหม”

“เชิญเลย รออยู่”

“ผมไม่รู้ว่าคนส่งต้องการอะไร แต่คิดว่าเป็นการเล่นตลกที่บ้าบอมาก  

ไร้รสนิยมจริง ๆ”

โมริซุเอ่ยขึ้นขณะมองจดหมายสองฉบับที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะกระจก 

ตัวเตี้ย เทียบกันไปมา

“คำว่า พวกแก ทำให้คิดว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับจดหมาย”

“ของคุณน่าจะเป็นก๊อปปี้ ส่วนของผมเป็นต้นฉบับ”

คาวามินามิพูดพลางหยิบจดหมายของตนขึ้นมาถือไว้

“ทางบ้านฮิงาชิก็ได้รับจดหมายแบบเดียวกันนี้ ผมโทร.ไปเช็กแล้ว 

เมือ่เชา้ และคณุนากามรูะ โคจโิร กไ็ดร้บัเหมอืนกนัแตใ่จความของจดหมาย 

ต่างกันนิดหน่อย ทุกฉบับระบุชื่อผู้ส่งคนเดียวกันคือนากามูระ เซอิจิ

“นากามูระ โคจิโร”

โมริซุขมวดคิ้ว
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“หมายถึง น้องชายของนากามูระ เซอิจิ หรือ”

“ใช่ จดหมายที่เขาได้รับเขียนมาว่าสั้น  ๆ  แค่  ชิโอริ  ถูกฆ่า วันนี้ผม 

ไปหาเขาถึงเบ็ปปุ และได้รู้จักกับคุณชิมาดะที่นั่น”

โมริซุหันไปก้มศีรษะให้กับชายที่เพื่อนเพิ่งแนะนำให้รู้จักอีกครั้ง  

ใบหน้าของเขาแดงเรื่อจากการเดินดื่มเข้าร้านโน้นออกร้านนี้มาจนกร่ำได้ที่ 

กับคาวามินามิ ซึ่งก็ตาแดงเรื่อและหายใจหอบถี่ด้วยฤทธิ์เหล้าพอกัน

“เล่ามาตั้งแต่ต้นเลย”

คาวามินามิชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ แล้วเริ่มเล่าเรื่องราวในวันนั้นอย่าง 

รวดเร็วจนกลิ่นเหล้าฟุ้งกระจาย

“คุณนี้ช่างสอดรู้สอดเห็นไม่หายเลยนะ อยากรู้อะไรเป็นต้องรู้ให้ได้”

โมริซุฟังจนจบแล้วส่ายหน้ามองเพื่อนอย่างอ่อนใจ

“แล้วนี่ คงไม่ได้หลับได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวานเลยละซี”

“เออ จะว่าไปก็ใช่ว่ะ...แต่เรื่องมันต้องรู้ใช่ไหม ว่าใครประสงค์อะไร 

ถึงส่งจดหมายแบบนี้ไปให้คนนั้นคนนี้ หรือคุณว่าไง”

โมริซุยกมือขึ้นแตะขมับข้างหนึ่งและหลับตาแน่น

“กล่าวหา ข่มขู่ และเรียกร้องให้กลับไปคิดเกี่ยวกับคดีเกาะสึโนชิมะ 

อีกครั้ง...อืม คิดว่าคุณมาถูกทางแล้วนะ โดยเฉพาะที่ตีความว่าให้กลับ 

ไปสืบเรื่องเกาะสึโนชิมะนั่นน่าสนใจมาก แม้จะรู้สึกว่าแถออกไปไกล 

สักหน่อย ผมเองก็คิดเหมือนกันว่าคดีนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้น เอ่อ... 

คุณชิมาดะครับ”

ชิมาดะน่ังพิงฝาห้องหลับสบายไปต้ังแต่เม่ือไรไม่มีใครสังเกต เสียงเรียก 

ของโมริซุทำให้ชายร่างผอมสะดุ้งตื่น ยกมือลูบหน้าเหมือนแมวแล้วชันตัว 

ลุกขึ้นนั่งตัวตรง

“คุณชิมาดะครับ ผมมีอะไรอยากถามคุณอย่างหนึ่ง”

“อ้า เออ...ว่ามา”

“ตอนเกดิเหตเุมือ่ปทีีแ่ลว้ คณุนากามรูะ โคจโิร ทำอะไรอยูท่ีไ่หนครบั”

“หมายถึงหลักฐานยืนยันที่อยู่ ณ เวลาเกิดเหตุอย่างนั้นหรือ”
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ชิมาดะยิ้มทั้งที่ตาแทบจะปิดอยู่แล้ว

“ถามได้เฉียบแหลมตรงจุดมาก ก็ไม่แปลกที่เธอจะสงสัย เพราะ 

ไม่ว่าจะคิดแง่ไหน คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการฆ่าเซอิจิกับ 

คุณนายคาซูเอะ ก็คือโคจิโร”

“ใช่ครับ ผมต้องขออภัยหากทำให้คุณไม่พอใจ แต่คิดว่าคนแรก 

ที่เราต้องสงสัยน่าจะเป็นนากามูระ โคจิโร”

“แต่โมริซุ-คุง เรื่องนี้ตำรวจไม่โง่พอที่จะมองข้ามหรอก และก็ได้ 

ซักฟอกหลักฐานยืนยันที่อยู่ ณ เวลาเกิดเหตุของโคจิโรเรียบร้อยแล้วด้วย  

และ น่าเสียดาย ที่เขามีพยานยืนยันที่สมบูรณ์ที่สุด”

“อะไรหรือครับ”

“โคจิโรอยู่กับฉันตลอดคืนวันที่ 19 กันยายนจนถึงรุ่งเช้าวันเกิดเหตุ  

วันนั้นอยู่  ๆ  เขาก็โทร.มาชวนไปดื่ม ฉันก็คิดเหมือนกันว่าแปลกแต่ก็ตกลง  

เราดื่มกันจนดึกที่เบ็ปปุและค้างอยู่ที่บ้านเขาทั้งคืน ตอนเช้าที่ได้ข่าว ฉันก็ 

อยู่ด้วย”

“สมบูรณ์จริง ๆ ด้วยครับ”

ชิมาดะพยักหน้า 

“โมริซุ-คุง เธอคิดยังไงอีก ฉันอยากฟัง”

“มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกครับ แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สะกิดใจ 

ผมมาตลอดหลังจากได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์”

“อะไรหรือ”

“คือมันเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณ และถ้าจะถามว่าทำไม 

ผมคงตอบไม่ถูก” 

โมริซุออกตัวก่อนพูดต่อ

“เรื่องมือซ้ายของคุณนายคาซูเอะที่หายไปจากพื้นที่เกิดเหตุ ครับ  

ผมคดิว่านัน่เป็นกุญแจดอกสำคญัของคดีฆาตกรรมรายนี ้ ถา้หาพบ ปรศินา 

ลึกลับทั้งหมดก็จะคลี่คลายออกทันที”

“อืม...มือซ้ายที่หายไป”
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ทั้งโมริซุและชิมาดะเบนสายตาไปที่มือของตนและเม้มปาก 

“แตโ่มรซิ ุ คณุรูใ้ชไ่หมวา่พวกชมรมวจิยันยิายสบืสวนเขาพากนัขา้มไป 

ที่เกาะสึโนชิมะ”

คาวามินามิถามขึ้น

“รู้”

โมริซุยิ้มฝืด ๆ 

“พวกเขาชวนเหมือนกันแต่ผมไม่ไป เพราะคิดว่าคงจะทนรสนิยม 

แย่ ๆ แบบนั้นไม่ไหว”

“จะพากันกลับมาเมื่อไหร่รู้ไหม”

“เห็นว่าจะไปอยู่สัปดาห์หนึ่งนับตั้งแต่วันนี้”

“อยู่ตั้งสัปดาห์หนึ่งเลยหรือ กางเต็นท์นอนหรือว่าทำยังไงกัน”

“รู้สึกว่าจะมีเส้น เลยได้พักที่บ้านสิบเหลี่ยมหลังนั้น”

“จะว่าไป โคจิโรเพิ่งบอกฉันว่าเขาขายบ้านหลังนั้นไปแล้ว -- เอ ชัก 

ได้กลิ่นไม่ค่อยจะดีแล้วละ มีจดหมายจากสุสานถูกส่งสวนเข้ามา ขณะที่ 

พวกเพื่อนเธอกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่เกาะมรณะ”

“อาจเป็นความบังเอิญอย่างประหลาด”

“บังเอิญจริงหรือ”

“อาจไม่ใช่ก็ได้”

โมริซุหลับตาลงอีกครั้ง

“ถ้ายังสงสัยกันอย่างนี้ อย่างแรกเลยผมว่าควรติดต่อสอบถาม 

เพื่อนทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้แห่งที่สามคืนนั้นให้แน่ใจว่า นอกจากฮิงาชิแล้ว 

มีใครได้รับจดหมายแบบนี้อีกไหม”

“ก็จริง”

“เธอจะสืบเรื่องนี้รึ”

“ครับ ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอม อยู่ว่าง  ๆ คิดเสียว่าเล่นเกมนักสืบ 

ฆ่าเวลา คงสนุกไม่เลว”

“ให้มันได้อย่างนี้สิ คาวามินามิ และไหน ๆ ก็จะสืบเรื่องจดหมายแล้ว  
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ผมว่าคุณยื่นมือเข้าไปสืบคดีฆาตกรรมที่เกาะสึโนชิมะสักหน่อยด้วยดีไหม”

“สืบอะไรหรือ”

“อย่างเช่นลองไปที่บ้านโยชิกาวะ ช่างแต่งสวนที่หายตัวไป”

“แต่...มัน --”

“โคนัน-คุง”

ชิมาดะสอดขึ้น

“น่าสนุกออกจะตาย ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าโยชิกาวะ เซอิจิ อาศัย 

อยู่ที่อาจิมุ คิดว่าภรรยาของเขาน่าจะยังอยู่ที่นั่น สมัยก่อนภรรยาของ 

โยชิกาวะดูเหมือนจะทำงานอยู่ในคฤหาสน์ของนากามูระบนเกาะสึโนชิมะ  

ซึ่งก็หมายความว่าเธอเป็น  คนที่รู้เรื่องภายในครอบครัวนากามูระเพียง 

คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงมีค่าควรแก่การไปหา”

“คุณรู้ตำบลที่อยู่ของเธอหรือครับ”

“เรื่องแค่นี้สืบเดี๋ยวเดียวก็รู้”

ชิมาดะลูบแก้มซูบตอบพลางหัวเราะอย่างสนุก

“เอาอย่างนี้ดีไหม พรุ่งนี้ช่วงเช้าโคนัน-คุงไปสืบเรื่องจดหมาย และ 

ตอนบ่ายเราไปอาจิมุกันด้วยรถของฉัน ว่าไง”

“โอเคเลยครับ แล้วโมริซุล่ะ ไม่ไปด้วยกันหรือ”

“อือ ก็อยากไปด้วยเหมือนกัน แต่เสียดายที่ไม่ว่าง คือวาดรูป 

ค้างอยู่นี่ไง”

โมริซุชี้ด้วยสายตาไปที่ภาพวาดบนขาตั้ง

“พระพุทธรูปสลักบนหินผาที่คูนิซากิ  รู้สึกว่าคุณจะชอบมากนะ  

จะส่งเข้าประกวดที่ไหนหรือ”

“เปล่า ไม่ได้ตั้งใจส่งหรอก แค่นึกขึ้นมาได้และอยากเก็บทิวทัศน์ 

แถวนั้นเอาไว้ก่อนดอกไม้บานเท่านั้นเอง ช่วงนี้เลยไปที่นั่นทุกวัน”

“จริงหรือ”

“และอีกอย่าง ผมไม่ใช่คนปราดเปรียวอย่างคุณ ไม่ถนัดกับการ 

พบปะกับผู้คนด้วย...คืนพรุ่งนี้คุณโทร.รายงานผมหน่อยได้ไหมล่ะ ดึกดื่น 
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แค่ไหนก็ไม่เป็นไร เพราะผมเองก็สนใจเหมือนกัน อยากรู้ว่าสืบเรื่องนี้ 

คืบหน้าไปยังไงมั่ง”

โมริซุเอนหลังพิงเตียงด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อน จุดบุหรี่สูบอย่างไม่รู้ 

รสชาติและบอกคนทั้งสองว่า

“ตอนนี้ ผมขอเป็นนักสืบบนโซฟาไปชั่วระยะหนึ่งก่อน”
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วันที่สอง บนเกาะ

3

1

เด็กสาวลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกของคนนอนไม่เต็มอิ่ม

เมื่อคืน เธอกลับเข้าห้องส่วนตัวเมื่อราวตีสองและขึ้นเตียงนอนทันที  

แต่ก็นอนไม่หลับ ได้แต่จ้องมองไปในความมืด จิตใจยังว่อกแว่กไม่สงบ  

คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องไม่สบอารมณ์ต่าง  ๆ  นานาที่ เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน  

และติดพันยุ่งเหยิงอยู่ในสมอง สลัดเท่าไรก็ไม่ออก

เอลเลอรี แวน โป อกาธา เลอรู และคารร์ ทั้งหกคนล้วนเป็น 

เพื่อนที่ชอบพอกันทั้งนั้น เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักด้วยซ้ำ แม้แต่ 

คารร์  --  แต่ที่ เธอไม่ถูกชะตาเอามาก  ๆ  ก็คือตัวเธอเองและการมาอยู่ใน 

กลุ่มเพื่อนที่นี่

ในชีวิตปกติ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่พอใจอะไร แต่พอกลับเข้าห้อง 

ในหอพักก็จะถอนใจได้อย่างโล่งอก เมื่อไรที่หนีเข้ามาอยู่ในห้องส่วนตัว 

ได้แล้ว เธอจะรู้สึกเป็นอิสระที่ได้อยู่ในโลกของตนเอง  จะคิดวาดภาพ 

จินตนาการหรือเพ้อฝันอะไรก็ได้ตามใจ  ในโลกนั้นเธอมีเพื่อนที่ดีที่สุด  

มีแฟนในอุดมคติ มีแม้กระทั่งคนที่เคารพนับถือเธออย่างปราศจากเงื่อนไข  

และที่นั่นเธอจะได้เป็นผู้หญิงทรงเสน่ห์ตามความใฝ่ฝัน
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แต่...

ทำไมจิตใจเธอจึงไม่สงบเช่นเคยทั้งที่ปลีกตัวเข้ามาอยู่คนเดียวได้ 

ในที่สุด ในห้องนี้ของบ้านหลังนี้บนเกาะที่เธอมาเป็นครั้งแรกในชีวิต 

เธอรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ และเสียใจเมื่อคิดว่าไม่น่ามาเลย

แต่เธอต้องมาเพราะการเดินทางครั้งนี้มีความหมายพิเศษสำหรับเธอ 

อยู่อย่างหนึ่ง

บ้านสิบเหลี่ยมบนเกาะสึโนชิมะ  --  ไม่รู้ว่าคำนี้จะสะกิดใจคนอื่น 

หรือเปล่า

แต่เธอรู้  -- รู้ว่าเกาะนี้คือถิ่นกำเนิดของเด็กสาวที่ต้องตายไปเพราะ 

ความสะเพร่าของพวกตนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วคนนั้น

ในบรรดาเพื่อนที่คบกันมา  นากามูระ ชิโอริ  เป็นคนเดียวที่เธอ 

สามารถเปิดใจให้เห็นได้ทุกซอกทุกมุม สองคนอายุเท่ากัน  เรียนชั้น 

เดียวกัน...เธอรู้สึกว่าตนกับชิโอริมีอะไร  ๆ  คล้ายกันหลายอย่างตั้งแต่ 

พบหน้ากันครั้งแรกในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย และคิดว่าชิโอริคงคิด 

เช่นเดียวกัน  ทั้งสองถูกชะตากันมากและไปมาหาสู่ที่ห้องส่วนตัวของ 

กันและกันบ่อยครั้ง

ครั้งหนึ่งชิโอริเคยพูดให้ฟังว่า  พ่อของเธอเป็นคนแปลก  ๆ  ไป 

อาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลชื่อเกาะสึโนชิมะ และบอกด้วยว่าเธอไม่ค่อย 

ให้ใครรู้

ชิโอริเพื่อนรักของเธอคนนั้นตายไปแล้ว และขณะนี้เธอกับเพื่อน 

ร่วมชมรมได้มาอยู่บนเกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดของชิโอริและสถานที่ตาย 

ของพ่อแม่ชิโอริ

ฉันมาที่นี่ เพื่อสักการะดวงวิญญาณผู้ เสียชีวิต  ไม่ได้มี เจตนา 

ที่จะล่วงล้ำสิ่งใด 

เธอพร่ำบอกตนเองอยู่ในใจตลอดมา ตั้งใจที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว 

โดยไม่บอกใคร

ตั้งใจที่จะส่งใจที่โศกเศร้าอาลัยไปยังชิโอริ ส่งความระลึกถึงไปยัง 
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ดวงวิญญาณของชิโอริเพื่อนรักอยู่คนเดียว

แต่อีกใจหนึ่งค้านว่า

เป็นการคิดเอาเองตามอำเภอใจหรือเปล่า เธอมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น 

ได้ด้วยหรือ แน่ใจได้อย่างไรว่าการเดินทางขึ้นมาบนเกาะในลักษณะเช่นนี้ 

จะไม่เป็นการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เธอเคลิ้มหลับไปอย่างไม่รู้ตัว ความคิดที่วนไปเวียนมายังตามเข้าไป 

ในความฝัน สับสนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง ฉากหลังในฝันทุกช่วงตอน 

ล้วนเป็นภาพที่เห็นบนเกาะเมื่อวานนี้ทั้งสิ้น ดังนั้นแม้จะหลับแล้วก็ยัง 

รู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่ม

เธอมองไปทั่วห้องสลัวด้วยแสงที่ส่องลอดรอยแยกของบานหน้าต่าง 

เข้ามา ด้วยความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่น ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นความฝันตรงไหน 

เป็นความจริง

พื้นห้องปูพรมสีน้ำเงินเต็มพื้นที่  เตียงตั้งติดตรึงอยู่ที่ด้านซ้าย 

ของหน้าต่าง โต๊ะเขียนหนังสือ ชั้นวางเสื้อผ้า และกระจกเงาส่องทั้งตัว 

วางเรียงกันชิดผนังด้านขวาของหน้าต่าง

ออร์กซีลุกขึ้นจากเตียงช้า ๆ เดินไปเปิดหน้าต่าง

อากาศข้างนอกเย็นนิด ๆ ปุยเมฆขาวบางเกลื่อนอยู่เต็มท้องฟ้า แว่ว 

เสียงคลื่นดังมาไกล ๆ 

เหลือบไปดูนาฬิกาที่ถอดวางไว้ข้างหมอน และพอเห็นว่าแปดโมงเช้า 

แล้วตาจึงตื่นเต็มตา

เช้าแล้วนี่...ออร์กซีปิดหน้าต่างแล้วเริ่มแต่งตัว

ใส่กระโปรงสีดำ  สวมเสื้อขาวทับด้วยเสื้อสเวตเตอร์สีไวน์แดง 

ลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ชำเลืองดูกระจกนิดหนึ่งตามเคยเพราะไม่ถนัด 

กับการเผชิญหน้ากับตนเองตรง  ๆ จากนั้นหยิบกระเป๋าเครื่องล้างหน้าเปิด 

ประตูห้องออกไป

ยังไม่เห็นมีใครตื่นสักคน ห้องโถงสิบเหลี่ยมเงียบสงัด ไม่มีร่องรอย 

ของงานปาร์ตี้ที่เอะอะครึกครื้นเมื่อคืนเหลืออยู่เลย 
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แต่พอมองไปที่โต๊ะกลางซึ่งเก็บของเรียบร้อยแล้ว ออร์กซีก็สังเกต 

เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  สีขาวของมันสะท้อนแสงที่ส่อง 

ตรงลงมาจากเพดานเข้าตาจนพร่าไปวูบหนึ่ง

เธอเดินเข้าไปใกล้โต๊ะสิบเหลี่ยมด้วยความสงสัย แล้วก็ต้องชะงัก 

และยืนกลั้นหายใจนิ่งขึงอยู่ตรงนั้น เมื่อเห็น  สิ่งที่วางเรียงกันอยู่บนโต๊ะ 

เต็มตา

นี่มันอะไรกัน 

ออร์กซียื่นมือออกไปที่โต๊ะแต่ก็รีบชักกลับมา

และพอหายช็อกเธอก็ปราดไปที่ห้องของอกาธา ลืมความตั้งใจที่จะ 

ล้างหน้าเสียสนิท

เหยื่อรายที่หนึ่ง 

เหยื่อรายที่สอง 

เหยื่อรายที่สาม 

เหยื่อรายที่สี ่

เหยื่อรายสุดท้าย 

นักสืบ 

ฆาตกร 

แผ่นป้ายพลาสติกสีขาวขนาดห้าคูณสิบห้าเซนติเมตร  เจ็ดแผ่น 

มีข้อความต่างกันเขียนด้วยหมึกสีแดง

“เล่นตลกอะไรกันเนี่ย”

เอลเลอรีกะพริบตาด้วยความประหลาดใจนิดหนึ่ง  แต่แล้วก็ยิ้ม 

ออกมา

ผู้หญิงสองคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ชายห้าคนยังอยู่ 

ในชุดนอน ได้แต่ฉวยอะไรเท่าที่หาได้คลุมมาด้วยความรีบร้อนเพราะถูก 

อกาธาร้องเรียกดังลั่นได้ยินไปทั่ว
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“ตลกดีนี่ อยากรู้ว่าฝีมือใคร”

เอลเลอรีถามทุกคน

“อ้าว ไม่ใช่คุณเองหรอกหรือ”

“ไหงพดูงัน้ละ่เลอร ู ไมใ่ชผ่ม นา่จะเปน็คารรห์รอืไมก่อ็กาธามากกวา่”

“ผมไม่รู้อะไรด้วยนะ”

“ฉันก็เปล่า”

อกาธาทำหน้างอ

“คงไม่ใช่แวนนะ”

“ไม่ใช่”

แวนสั่นศีรษะพลางเอานิ้วกดหลังตาที่บวมขึ้นมา

“อกาธาเป็นคนพบหรือ”

“เปล่า ออร์กซีเป็นคนพบคนแรก อย่าบอกนะว่าออร์กซีเป็นคนทำ”

“ไม่รู้ ฉันไม่รู้”

ออร์กซีหลบตาหนี

สายตาของทกุคนเบนไปยงัคนเดยีวทีเ่หลอืเปน็จดุเดยีวกนั โปนิว่หนา้ 

ที่เต็มไปด้วยหนวดเครา

“บอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้”

“งั้นใครล่ะ”

เอลเลอรียักไหล่

“ถ้าจะเล่นตลกละก็ ผมอยากให้พอได้แล้วนะ”

ทุกคนเงียบ ไม่มีใครพูดว่าอะไร

หนุ่มสาวทั้งเจ็ดต่างมองหน้ากันและกันในความเงียบที่น่าอึดอัด

“เอลเลอรี”

โปเอ่ยขึ้น

“ผมคิดว่าคนที่จะเล่นตลกแบบนี้ได้ไม่น่าจะเป็นใคร นอกจากคุณ 

หรือไม่ก็อกาธา”

“หยุดคิดเลย เพราะไม่ใช่ผม”
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“และก็ไม่ใช่ฉันด้วย อย่ามาว่ากันนะ ไม่มีมารยาท”

ห้องโถงยามเช้าเงียบกริบไปอีกครั้ง

ความเงียบทำให้แต่ละคนเกิดความกังวลใจขึ้นทีละน้อย ต่างสำรวจ 

สีหน้ากันขณะรอว่าใครจะอดรนทนไม่ได้ หัวเราะออกมาและสารภาพว่า 

เป็นการเล่นตลกของตน

ทุกคนอึดอัดอยู่นานในความเงียบที่มีแต่เสียงคลื่นดังอยู่ไกล ๆ 

“สาบานตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ผม” เอลเลอรีเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกด้วย 

ใบหน้าเคร่งขรึมเอาจริง

“ไม่มีใครรับแน่นะ งั้นผมขอถามทีละคนอีกครั้ง...แวน”

“ผมไม่รู้”

“อกาธา”

“บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ฉัน”

“คารร์”

“ฮึ จะไปรู้ได้ไง”

“โป”

“ไม่ใช่ผม”

“เลอรู”

“ไม่ตลกนะ”

“ออร์กซี”

ออร์กซีสั่นศีรษะหน้าซีด

ห้องทั้งห้องเงียบไปอีก เสียงคลื่นซึ่งเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินมาแต่ไกล 

สะท้อนเข้าไปในใจของทุกคน ผสมผสานกับคลื่นความหวาดกังวลที่เริ่ม 

ก่อตัวขึ้นมาในใจของหนุ่มสาวทั้งเจ็ด

“ก็ดี”

เอลเลอรีเสยผมทัดหู

“ผู้ต้องสงสัย...ขอเรียกอย่างนี้ละกัน  จะต้องเป็นใครคนหนึ่งใน 

กลุ่มเราแน่นอน การที่ไม่มีใครแสดงตัวออกมาเช่นนี้ จะต้องมีใครสักคน 
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หรือหลายคนที่ประสงค์ร้ายแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม”

“ประสงค์ร้ายอย่างไรกัน”

อกาธาถาม 

“ใครจะไปรู้” 

เอลเลอรีตอบห้วน ๆ 

“คงจะแบบ วางแผนชั่วร้ายอะไรสักอย่างละมั้ง”

“อย่าอ้อมค้อมได้ไหม เอลเลอรี” 

คารร์เบ้ปาก ขัดขึ้นคล้ายเสียดสี

“บอกออกมาให้ชัด ๆ เลยเถอะว่า นั่นคือคำเตือนจากฆาตกร”

“อย่าไปไกลเกินกว่าเหตุอย่างนั้นสิ คารร์”

เอลเลอรีปรามเสียงดังจนทุกคนตกใจ แล้วจ้องหน้าคารร์เขม็ง

“ผมขอถามย้ำอีกครั้ง ไม่มีใครรับว่าเป็นคนทำแน่นะ”

ทุกคนสบตากันและพยักหน้า

“ดี”

เอลเลอรีตอบรับ แล้วกวาดแผ่นป้ายเจ็ดแผ่นที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะ 

มากองรวมกันก่อนทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้

“ทุกคนนั่งก่อนดีไหม”

และเมื่อเห็นนั่งลงครบทั้งหกคนแล้ว เอลเลอรีก็ยิ้มน้อย  ๆ  ตามเคย

“อกาธา ขอโทษนะ ช่วยชงกาแฟให้หน่อยได้ไหม”

“ได้สิ”

ว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปที่ครัวคนเดียว

เอลเลอรีนั่งนิ่งมองหน้าคนทั้งห้าที่นั่งล้อมโต๊ะอยู่เทียบกับแผ่นป้าย 

ในมือ ส่วนคนอื่น  ๆ  ดูเหมือนจะจนคำพูดกันไปหมด ไม่รู้ว่าควรจะพูด 

อะไรดี

ไม่นานอกาธาก็กลับออกมาพร้อมกับกาแฟสำหรับทุกคน เอลเลอรี 

ยกถ้วยกาแฟสิบเหลี่ยมที่ควันลอยกรุ่นขึ้นจิบเป็นคนแรก

“เอาละ”
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เอลเลอรีซุกมือทั้งสองลงในสเวตเตอร์แบบผ่าอกสีเขียวเข้มที่ใส่คลุม 

ชุดนอนอยู่ ส่งสายตาไปยังทุกคนรอบโต๊ะและเอ่ยขึ้นว่า

“บนเกาะนี้นอกจากเราเจ็ดคนแล้วไม่มีใครอยู่อีก ดังนั้นคนที่เอา 

แผ่นป้ายพลาสติกเหล่านี้มาวางเรียงไว้บนโต๊ะจึงต้องเป็นใครคนหนึ่งใน 

เจ็ดคนแน่นอน แม้ทุกคนจะยืนกรานว่าไม่รู้เรื่อง แต่จริง  ๆ  แล้วจะต้อง 

มีใครคนหนึ่งตั้งใจวางแผ่นป้ายพวกนี้เอาไว้ด้วยจุดประสงค์อะไรสักอย่าง  

และมีเหตุจำเป็นให้ต้องปิดบังความจริง

“แผ่นป้ายเหล่านี้ทำด้วยพลาสติก  ตัวอักษรเป็นแบบตัวพิมพ์ที่ 

ดูเหมือนจะพ่นด้วยสเปรย์สีแดง  แต่หลักฐานแค่นี้ไม่ช่วยให้สามารถ 

ระบุตัวคนร้ายได้”

“แต่เอลเลอรี” 

เลอรูขัดขึ้น

“แต่การเขียนตัวหนังสือแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่าย  ๆ  นะคุณ  

คนทำจะต้องมีทักษะระดับหนึ่ง”

“ถ้าอย่างนั้น ออร์กซีเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง”

“เอลเลอรี ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น”

“ก็ในกลุ่มเรา คนที่มีหัวศิลป์ถนัดการวาดรูปและเขียนตัวอักษร  

ก็เห็นจะมีแต่ออร์กซีคนเดียว ออร์กซีจะแก้ตัวยังไง”

“-- ไม่ใช่ฉัน ฉันไม่รู้”

“เสียใจด้วย แต่นั่นไม่เพียงพอสำหรับการแก้ตัว”

ออร์กซียกมือทั้งสองข้างขึ้นกุมแก้มที่แดงเรื่อ และค่อย ๆ เบนสายตา 

ขึ้นสบกับคนถาม

“เดี๋ยวนี้มีหนังสือแบบตัวอักษรที่สามารถเอามาตัดใช้ได้อยู่ทั่วไป  

แค่ซื้อเอามาทำเป็นแม่แบบแล้วฉีดสเปรย์ลงไป ใคร ๆ ก็ทำได้”

“โอเค จริงของคุณ คนมีหัวศิลป์นิด  ๆ  ประมาณผม โป หรือแวน 

ก็น่าจะทำได้”

เอลเลอรียิ้มอีก แล้วดื่มกาแฟที่ยังร้อนอยู่รวดเดียวเกลี้ยงถ้วย
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“ทีนี้เรามาดูแผ่นป้ายพลาสติกกันบ้าง”

เลอรูเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาแผ่นหนึ่ง

“ริมไม่ค่อยเรียบ”

“คงไม่ใช่ของสำเร็จรูป แต่ใช้เลื่อยคันเล็ก ๆ หรืออะไรสักอย่างตัดให้ 

มีขนาดเท่า ๆ กัน”

“น่าจะเป็นแผ่นสำหรับรองอะไรสักอย่าง”

“เลอรู...แผ่นพลาสติกแบบนี้หาได้ตามแผนกช่างไม้ของซูเปอร์ทั่วไป  

มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และสีต่าง ๆ”

เอลเลอรีบอก รับแผ่นป้ายพลาสติกคืนจากเลอรูกลับมารวมเป็น 

ตั้งเหมือนสำรับไพ่

“ขอเก็บมันไว้ก่อนดีกว่า”

ว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัว สายตาทั้งหกคู่มองตามไปเหมือน 

ถูกจูงด้วยเส้นเชือก

ประตูครัวเปิดอ้า ทุกคนจึงเห็นเอลเลอรียืนอยู่หน้าชั้นเก็บถ้วยชาม  

เมื่อหาลิ้นชักว่างได้แล้วจึงใส่แผ่นป้ายพลาสติกทั้งหมดลงในนั้นและปิด 

เรียบร้อย 

เอลเลอรีเดินกลับเข้ามาในห้องโถง อ้าปากหาวแต่ก็ดูดีคล้ายกิริยา 

ของแมวสีสวาด

“ตายละ ยังสวมชุดนอนอยู่เลย แย่จัง”

เด็กหนุ่มชูมือขึ้นสองข้าง มองลงไปดูสารรูปตัวเอง

“ตื่นเต็มที่แล้ว เห็นจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสียที”

บรรยากาศภายในห้องโถงผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจาก 

ที่เอลเลอรีหายเข้าไปในห้องพักส่วนตัว 

ทั้งหกคนถอนใจพลางลุกขึ้นจากที่นั่งแยกย้ายกันไปด้วยฝีเท้าที่ 

ไม่สู้มั่นคงนัก สี่หนุ่มกลับเข้าห้อง ส่วนออร์กซีตามอกาธาเข้าไปในห้อง 

ของเธอ

กอ่นออกไปจากหอ้งโถง แตล่ะคนลอบมองไปยงัลิน้ชกัทีเ่กบ็แผน่ปา้ย 
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พลาสติกปริศนาเจ็ดแผ่น

และนั่นคือการเริ่มต้นของวันพฤหัสบดีที่  27 มีนาคม วันที่สอง 

บนเกาะของหนุ่มสาวกลุ่มนี้

2

เที่ยงเศษ

ระหว่างอาหารเที่ยงไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อเช้าอีกเลย

เพราะต่างคนต่างเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาพูดเป็นเรื่องตลก 

ล้อเล่นกัน  ในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ดูห่างไกลจากความเป็นจริง 

เกินกว่าจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงอย่างเอาจริงเอาจัง ทุกคนทำหน้า 

เหมือนลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งที่ใจยังพะวงอยู่กับแผ่นป้ายพลาสติก 

ปริศนาในลิ้นชักห้องครัว อีกทั้งยังไม่เลิกแอบอ่านสีหน้าของคณะพรรค 

คนอื่น ๆ 

หลังกินแซนด์วิชที่อกาธากับออร์กซีช่วยกันทำเป็นอาหารกลางวัน 

เสร็จ ต่างก็ลุกขึ้นจากโต๊ะกันไปทีละคนสองคนตามลำดับ

คนแรกคือคารร์  เดินลูบคางยาวเขียวครึ้มถือหนังสือปกอ่อน 

ราวสองเล่มติดมือออกไปจากบ้านคนเดียว  ตามด้วยโปกับแวนซึ่งเดิน 

ตามกันเข้าไปในห้องโป

“เอาละ เล่นต่อกันเถอะ”

โปชวนด้วยเสียงทุ้มต่ำ ก่อนทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นห้อง

ห้องพักของบ้านสิบเหลี่ยมออกแบบเหมือนกันทั้งเจ็ดห้อง  ตรง 

กลางห้องพักของโปมีจิ๊กซอว์ที่ต่อค้างอยู่กับชิ้นส่วนจิ๊กซอว์กระจายเกลื่อน 

อยู่รอบ ๆ บนพรมสีน้ำเงิน

“ตั้งสองพันชิ้น จะต่อเสร็จก่อนกลับหรือเปล่า”
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แวนเดินเลี่ยงกองจิ๊กซอว์ไปนั่งลงบนขอบเตียงที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไป  

ริมฝีปากหนาของโปเผยอยิ้มน้อย  ๆ  ออกมาจากหนวดเครายาวที่ครึ้มอยู่ 

รอบปาก

“ต้องเสร็จซี คอยดูละกัน”

“ปลาก็ต้องตก  ต้นฉบับวารสารชมรมที่บอกอขอไว้ก็ต้องเขียน 

ไม่ใช่หรือ”

“เวลายงัมอีกีตัง้แยะ แตท่ีส่ำคญัตอนนีต้อ้งหา จมกูของมนั ใหไ้ดก้อ่น”

กรอบจิ๊กซอว์กินที่เกือบหนึ่งเสื่อทาทามิหรือเกือบสองตารางเมตร 

ถูกต่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว โปดูรูปจิ๊กซอว์เสร็จสมบูรณ์บนฝากล่อง 

ที่วางไว้ข้าง ๆ แล้วลงมือควานหาตัวต่อชิ้นเล็ก ๆ ที่ต้องการ 

จิ๊กซอว์ที่โปต่ออยู่เป็นรูปลูกหมาจิ้งจอกน่ารักห้าตัวกำลังวิ่งเล่น 

อยู่รอบ ๆ แม่ของมันบนทุ่งหญ้า ตัวต่อที่เป็นจมูกของลูกหมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง 

ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโปอยู่ในขณะนี้

“อ้าว เป็นไรไป แวน”

โปขมวดคิ้วเมื่อเห็นแวนวางมือทั้งคู่ลงบนหัวเข่า ก้มหน้างุดลงไป 

ด้วยท่าทางเหนื่อยหน่าย

“ยังไม่สบายอยู่หรือ”

“อือ ก็นิดหน่อย”

“ในกล่องนั่นมีปรอท เอามาวัดดูดีกว่าว่ามีไข้หรือเปล่า ผมว่าคุณ 

นอนพักดีกว่า”

“ขอบใจนะ”

แวนเอาปรอทมาวัดไข้ใต้รักแร้แล้วเอนร่างสูงสันทัดค่อนข้างผอม 

ลงนอนบนเตียง เสยผมเส้นละเอียดสีออกน้ำตาลพลางมองไปที่โป

“โป คุณคิดยังไง”

“หือ โอ๊ะ เจอแล้ว อยู่นี่เอง”

โปหยิบตัวต่ออันจิ๋วขึ้นมาถือไว้

“เอาละ เข้าไปตรงนี้ นี่...แวน...คุณว่าไงนะ”
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“เรื่องเมื่อเช้า คุณคิดยังไงหรือ”

โปวางมือจากจิ๊กซอว์ ยืดตัวขึ้นนั่งตรง

“เรื่องนั้นหรือ”

“ใช่ คุณคิดว่ามีใครเล่นตลกจริงหรือ”

“ผมว่าเป็นแค่เรื่องตลกนะ”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ทำไมไม่มีใครแสดงตัวออกมาล่ะว่าเป็นคนทำ”

“ก็เพราะอาจมีต่อน่ะซี”

“มีต่อหรือ”

“ใช่ เล่นตลกต่อ”

โปแทรกนิ้วชี้เข้าไปในเคราและเกาคางแกรก ๆ 

“เรื่องนี้ทำให้ผมคิดไปต่าง  ๆ  นานาเลยนะ อย่างเช่น คืนนี้คนร้าย 

แอบเอาเกลือใส่ลงในถ้วยกาแฟของใครสักคน และคนนั้นก็คือ  เหยื่อ 

รายที่หนึ่ง ไง”

“ฮะ ฮะ ฮะ”

“ฆาตกร ของเราจะก่อ อาชญากรรม ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และทำตาวาว 

ลอบมองดูผลงานอยู่ด้วยความสะใจ เป็นการเล่น  เกมฆาตกรรม ครั้งใหญ่ 

ไงคุณ”

“เกมฆาตกรรมหรือ”

“ผมอาจตีความบ้าบอไปตามประสา  แต่คิดว่ามีความเป็นไปได้ 

มากกว่าที่จะมานั่งหวาดกลัวกันว่านั่นเป็นประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการฆ่ากัน  

จริงไหม”

“จริงโป  การฆ่าคนใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย  ๆ  เมื่อไร  ไม่ใช่นิยาย 

สักหน่อย และถ้าเป็นอย่างคุณว่า คุณคิดว่าใครรับบทเป็นฆาตกร”

“อมืมมม คนทีจ่ะคดิเกมแบบนีข้ึน้มาไดผ้มคดิวา่คงตอ้งเปน็เอลเลอรี  

แต่ดูมาดของหมอนั่นเมื่อเช้านี้ รู้สึกว่ากำลังรับบทบาทเป็น นักสืบ มากกว่า”

“จะว่าไปเมื่อวานคุณก็ได้ยินเขาร้องท้าใช่ไหมว่า มีใครกล้าประลอง 

ฝีมือกับเขาหรือเปล่า มันอาจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะ”
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“ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าจริงอย่างคุณพูด คนที่อยู่ด้วยกันตรงนั้น 

สามคนคือ ผม คุณ และเลอรู ไม่ใครก็ใครจะต้องเป็น  ฆาตกร แต่ 

แผ่นป้ายพลาสติกที่พบเมื่อเช้านี้จะต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว  

ไม่ใช่ทำได้ในชั่วข้ามคืน”

“จริงด้วย  นอกจากเอลเลอรีแล้วคนที่จะทำตลกแบบนี้ ได้ก็มี  

อกาธากับเลอรู”

“ไม่หรอก  ผมว่าเอลเลอรีนี่แหละ  คือนักสืบกลายเป็นฆาตกร 

เสียเองไง เรื่องแบบนี้ก็มีไม่ใช่หรือ”

“กน็า่คดิ ดทูา่ทางการลกุขึน้มาเปน็ผูน้ำเมือ่เชา้นีแ้ลว้ รูส้กึวา่เอลเลอร ี

จะตีบทแตกมากเลย”

“อืมมมม...ว่าไงแวน มีไข้ไหม”

“อ้าว ลืมเลย”

แวนยันตัวขึ้นนั่งพิงพนักเตียง ดึงปรอทออกมาทางคอเสื้อสเวตเตอร์ 

ที่สวมอยู่ พอเห็นชัดก็ทำหน้าไม่สบายแล้วยื่นไปให้โป

“มีไข้จริง ๆ ด้วย”

โปพิศดูหน้าแวน

“ริมฝีปากก็แห้ง ปวดหัวไหม”

“นิดหน่อย”

“วันนี้ไม่ต้องทำอะไร อยู่นิ่ง ๆ เลยนะ มียาหรือเปล่า”

“มีแต่ยาแก้หวัดที่ขายตามร้านทั่วไป”

“น่าจะใช้ได้ คืนนี้พยายามเข้านอนแต่หัวค่ำดีกว่า อุตส่าห์มาเที่ยว 

ด้วยกันทั้งที เกิดอาการหนักขึ้นมาก็หมดสนุกกันพอดี”

“ผมจะทำตามคำสั่งของท่านทุกอย่างครับ คุณหมอ”

พอพูดจบ แวนก็ล้มตัวลงนอนหงายเหม่อมองขึ้นไปบนเพดาน

หลงัชว่ยกนัเกบ็โตะ๊อาหารกลางวนั อกาธากบัออรก์ซชีงชาฝรัง่ออกมานัง่พกั 

ที่โต๊ะในห้องโถง
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“เฮ้อ จะต้องทำหน้าที่นี้ไปอีกหกวันเลยหรือนี่ งานหุงหาอาหาร 

สำหรับเจ็ดคนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เลยนะ”

อกาธาบ่นพลางทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้แรง ๆ 

“ไม่อยากทำเลย  ดูนี่ซีออร์กซี  มือถูกน้ำยาล้างจานเป็นอย่างนี้ 

หมดเลย”

“ฉันมีครีมทามือ เอาไหม”

“ฉันก็เอามา ทาแล้วก็นวดด้วย แต่ก็ยังเป็นอย่างนี้”

“มือคุณหนูแท้ ๆ เลย”

อกาธาหัวเราะหึ  ๆ  พลางคลายปมผ้าพันคอที่ผูกผมเอาไว้ ออร์กซี 

ยิ้มตอบเห็นลักยิ้มข้างเดียว ยื่นมือเล็ก  ๆ ทั้งคู่ไปหยิบถ้วยสิบเหลี่ยมขึ้นมา 

กุมไว้แล้วยกขึ้นดื่ม

“นี่...ออร์กซี”

อยู่  ๆ  อกาธาก็เปลี่ยนเรื่องคุย ชำเลืองไปทางครัวนิดหนึ่งก่อนเอ่ย 

ขึ้นว่า

“เธอว่าแผ่นป้ายพลาสติกพวกนั้นหมายความว่าอย่างไร”

ออร์กซีสะดุ้ง ไม่ตอบ ได้แต่สั่นศีรษะ

“เมื่อเช้าฉันรู้สึกไม่ดีเลย แต่พอมาคิดดูดี  ๆ  อีกที มันอาจเป็นแค่ 

การเล่นตลกเท่านั้น เธอว่าไหม”

“-- ไม่รู้ซี”

ออร์กซีมองไปทางนั้นทางนี้อย่างหวาด ๆ 

“ทุกคนบอกว่าไม่รู้ เรื่องกันทั้งนั้น และถ้าเป็นเรื่องเล่นตลกจริง 

ก็ไม่เห็นจะต้องปิดบังกันเลย”

“ตรงนี้แหละเธอ”

“อะไรหรือ”

“คือทุกคนอาจเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เกินไป จนทำให้คนร้ายรู้สึกตัว 

ว่าเป็นคนทำไม่ดีเอามาก ๆ ที่เล่นตลกกับพวกเราก็เลยไม่ยอมแสดงตัว”

“ฉันไม่เข้าใจเลยจริง ๆ”
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“ออร์กซีคิดว่าใครคือคนร้าย”

“เอ...”

“อาจเป็นเอลเลอรี แต่นายคนนั้นไม่ใช่คนประเภทที่จะรู้สึกไม่ดีกับ 

การกระทำของตน ถ้าไม่ใช่เอลเลอรี ก็คงเป็นคุณหนูเลอรูละมัง”

“เลอรูอะนะ”

“ดูจากนิสัยแล้วน่าจะทำอย่างนั้นได้ ใคร ๆ ก็รู้ว่าในหัวของเลอรูมีแต ่

เรื่องสืบสวนสอบสวนเท่านั้น และพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้เข้าก็เลย 

นึกสนุกขึ้นมาเล่นตลกให้งงไปทั้งบ้าน”

ออร์กซีหลบสายตาลงต่ำไม่แสดงว่าเห็นด้วยหรือคัดค้าน ห่อตัวและ 

พึมพำกับตัวเอง

“ฉันกลัว”

นั่นคือความรู้สึกจากใจจริงของออร์กซี แผ่นป้ายพลาสติกพวกนั้น 

จะมีความหมายอย่างไรก็ตามที แต่มันทำให้เธอรู้สึกไม่ดีเอามาก  ๆ และ 

ไม่อาจทำใจให้เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องตลกที่ทำขึ้นมาหลอกกันเล่น ๆ 

“ฉันไม่น่ามาที่เกาะนี้เลยจริง ๆ”

“พูดอะไรอย่างนั้นออร์กซี ไม่เอาน่า”

อกาธายิ้มให้อย่างคนอารมณ์ดี

“ดื่มชาเสร็จแล้วออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกกันดีกว่า ห้องโถง 

นี่แม้เวลากลางวันก็ยังทึบทึมไม่น่าอยู่ แล้วยังผนังสิบเหลี่ยมนี่อีก อึดอัด 

พิลึก  เวลาอยู่ในนี้จึงรู้สึกว่าเราจะกังวลอะไรกันไปหมดแม้แต่เรื่องที่ 

ไม่เป็นเรื่อง”

เอลเลอรนีัง่หอ้ยขาอยูบ่นสะพานเทยีบเรอืในอา่ว มองลงไปทีน่ำ้ทะเลสฟีา้จดั

“เรื่องเมื่อเช้านี้แปลกดีนะ เอลเลอรี”

เลอรูที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ เอ่ยขึ้น

“หือ”

“เรื่องแผ่นป้ายพลาสติกเมื่อเช้านี้ไง”
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“อ๋อ”

“คิดว่าเอลเลอรีคงไม่ใช่คนร้ายหรอกนะ”

“พอได้แล้ว”

เอลเลอรีเป็นอย่างนี้มาตลอด คือเลอรูชวนคุยก็ไม่หันมาคุย ได้แต่ 

ถามคำตอบคำอย่างนี้

“แผ่นป้ายพลาสติกที่เตรียมเอาไว้พร้อมจนถึง  นักสืบ และฆาตกร  

ทำให้คิดว่าคนทำอะไรอย่างนี้ได้น่าจะเป็นคุณ”

“ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้น”

“เคืองหรือ ผมก็แค่แหย่เล่น ๆ”

เลอรูยักไหล่ นั่งลงข้าง ๆ และบอกว่า

“ยังไง  ๆ  ผมก็ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่นตลกกันอยู่แล้ว หรือคุณไม่คิด 

อย่างนั้น”

“ไม่นะ ผมว่าไม่ใช่”

เอลเลอรีตอบชัดถ้อยชัดคำ แล้วซุกมือลงในกระเป๋าเสื้อโค้ต

“แม้ว่าอยากจะขอให้เป็นอย่างนั้นก็ตาม”

“ทำไมคุณถึงคิดว่าไม่ใช่ล่ะ”

“เพราะไม่มีใครแสดงตัวออกมาว่าเป็นคนเล่นตลก”

“ก็จริง”

“ทั้งยังพยายามทำมาก”

เอลเลอรีหันมามองหน้าเลอรู

“ถ้าจะเล่นตลกกันแค่ใช้ปากกาเมจิกเขียนบนกระดาษวาดเขียน 

ก็น่าจะพอ  แต่นี่ถึงกับใช้แผนพลาสติก  ทำแม่พิมพ์ตัวอักษรและพ่น 

สเปรย์ มันไม่ธรรมดานะคุณ ถ้าเป็นผม แค่อยากทำตลกให้ใครตกใจเล่น  

ผมไม่ลงทุนทำขนาดนั้นหรอก”

“แต่ คุณ...”

เลอรูถอดแว่นตาออกมาเช็ดกระจก

“หมายความว่าจะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่นี่อย่างนั้นหรือ”
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“มีความเป็นไปได้สูง”

“เฮ้ย ทำไมคุณพูดง่าย  ๆ  อย่างนั้นล่ะ ถ้าแผ่นพลาสติกนั่นเป็น 

ประกาศเตือนล่วงหน้าจริง เหยื่อฆาตกรรม  ก็ไม่ได้มีเพียงคนเดียวแต่มี 

ถึงห้าคนเลยทีเดียว มันจะเกินไปหน่อยมั้ง”

“บ้ามากต่างหาก”

“ใช่ บ้ามาก เป็นนิยายหรือหนังก็ว่าไปอย่าง หรือจะเอาอย่างเรื่อง 

ฆาตกรรมยกเกาะ  ของอกาธา  คริสตี  ที่ฆาตกรฆ่าทุกคนแม้แต่นักสืบ 

แล้วฆ่าตัวตาย และใช้แผ่นป้ายพลาสติกทำหน้าที่เหมือนตุ๊กตาอินเดียน 

ในเรื่อง”

“คล้ายมาก”

“แล้วทำไมพวกเราถึงต้องถูกฆ่าด้วยฮึ เอลเลอรี”

“มาถามผมจะได้เรื่องอะไร”

สองหนุ่มเงียบไป นั่งนิ่งมองคลื่นกระทบโขดหิน คลื่นแรงขึ้น เสียง 

ซัดซ่าดังขึ้น และน้ำสีเข้มขึ้นกว่าเมื่อวาน

ครู่หนึ่งต่อมา เอลเลอรีลุกขึ้นช้า ๆ บอกว่า

“ผมกลับก่อนนะ ตรงนี้หนาว”

3

เสียงคลื่นสะท้อนอยู่ในความมืด

เสยีงสะทอ้นนัน้ครดืคราดเหมอืนเสยีงกรนของยกัษร์า้ยยามหลบัสนทิ  

ป่วนประสาทของทุกคนที่กำลังกังวลกับเรื่องที่เป็นลางร้ายให้หวั่นไหวยิ่งขึ้น

หลังอาหารเย็น ห้องโถงสิบเหลี่ยมสลัวรางมีเพียงแสงสว่างจาง  ๆ  

จากเปลวไฟในหลอดตะเกียงน้ำมันก๊าดที่น้ำมันใกล้จะหมด

“รู้สึกไม่ดีเลย”

อกาธาแจกกาแฟหลังอาหารพลางบ่น
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“ก็ผนังห้องน่ะซี แค่มองก็ตาลายจะเป็นลม”

ผนังสีขาวสิบด้านเด่นขึ้นมาด้วยแสงจากตะเกียงดวงเดียว ใน 

ความเป็นจริงผนังแต่ละด้านทำมุม 144 องศาซึ่งกันและกัน แต่แสงจาก 

เปลวไฟที่ไม่นิ่งทำให้เป็นมุมโค้งบ้าง มุมหักเหลี่ยมชัดเจนบ้าง ในขณะที่ 

มุมสิบเหลี่ยมของโต๊ะกลางห้องคงอยู่ชัดเจน จึงเกิดเป็นภาพลวงตาให้เห็น 

ว่าผนังห้องเปลี่ยนรูปทรงอยู่ตลอด

“จริงด้วย มองแล้วเวียนหัว”

“นอนแต่หัวค่ำเถอะแวน หน้ายังดูไม่ดีเลย” โปเตือน

“ยังไม่หายหรือ”

อกาธายื่นมือไปอังหน้าผากแวน

“มีไข้นี่ ไม่ได้นะแวน ไปนอนได้แล้ว”

“ไม่เป็นไร เพิ่งจะทุ่มเดียวเอง”

“บอกว่าไม่ดีไง ที่นี่เกาะร้างนะ หมอจริง  ๆ  ก็ไม่มี เกิดเป็นอะไร 

หนักขึ้นมาละก็แย่เลย”

“อือ...”

“ยาล่ะ กินหรือยัง”

“ไว้จะนอนค่อยกิน เพราะยานั่นกินแล้วง่วง”

“งั้นก็กินเสียเดี๋ยวนี้แล้วเข้านอนเลย ระวังไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียใจ 

ภายหลัง”

“-- รู้แล้วน่า”

แวนลุกขึ้น ทำหน้าเหมือนเด็กถูกแม่ดุ อกาธากลับเข้าครัวไปเอาน้ำ 

สำหรับกินยามาให้

“งั้นผมขอตัวก่อนนะ”

และขณะที่เดินกลับไปยังห้องพักของตนนั้นเอง คารร์ก็เปรยขึ้นด้วย 

เสียงต่ำลึก

“ขอตัวเข้านอนก่อน จะไปทำอะไรอยู่คนเดียวในห้องมืด ๆ หรือ”

ทำเอาแวนชะงักมือที่กำลังเอื้อมไปที่ลูกบิด แล้วหันขวับมามอง --
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“ผมจะนอนอย่างเดียวเลย คารร์”

“เหรอ แต่ทำไมผมถึงเห็นภาพคุณกำลังลับมีดอย่างขมีขมันเตรียม 

ก่อการก็ไม่รู้”

“อะไรนะ”

คารร์หัวเราะหึ ๆ เมื่อแวนทำหน้าตึง

“ผมคิดว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนประกาศคำเตือนการฆาตกรรม 

พวกเราเมื่อเช้านี้”

“แวนอย่าไปต่อปากต่อคำด้วยเลย เข้าห้องไปเถอะ”

เอลเลอรีไกล่เกลี่ย

“เดี๋ยวก่อน เอลเลอรี” คารร์พูดต่อด้วยเสียงนุ่ม ๆ ชวนฟัง

“คุณไม่คิดหรือว่าสถานการณ์เช่นนี้ เป็นธรรมดาที่แวนจะต้องตก 

เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรก”

“งั้นหรือ”

“คิดดูนะ กรณีที่มีคนหลายคนมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง 

แล้วเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้น ส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าภาพเชิญทุกคน 

มารวมตัวกันนั้นมักจะเป็นฆาตกร หรือไม่ก็เป็นคนบงการอยู่เบื้องหลัง”

“ถ้าเป็นเรื่องในนิยายสืบสวนละก็ใช่”

“แผ่นข้อความแจ้งเหตุล่วงหน้าเป็นเพียงเครื่องมือประกอบฉาก 

เท่านั้น เขานั่นแหละคือคนร้ายคดีนี้ คุณว่าผมผิดตรงไหนหรือที่สันนิษฐาน 

ตามแนวนิยายสืบสวนที่อาจเป็นจริงก็ได้”

คารร์เชิดหน้าไปทางแวน

“ว่าไงแวน เจ้าภาพที่รัก”

“เลกิตลกไดแ้ลว้” แวนกระทบืเทา้ดงัปงั จนเหยอืกใสน่ำ้และถว้ยแกว้ 

ในมือกระเทือน

“เข้าใจไว้ด้วยนะว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพเชิญทุกคนมาที่นี่ แค่บอกว่า 

ลุงได้กรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้มาเท่านั้น เลอรูบรรณาธิการคนใหม่ต่างหาก 

ที่เป็นเจ้าภาพจัดการเดินทางครั้งนี้ขึ้น”
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“จริง เลอรูมาปรึกษาผม และผมนี่แหละที่เป็นคนออกไอเดียว่า 

พวกเราน่าจะมาชุมนุมกันที่นี่ แล้วลงมือจัดการอย่างเต็มที่จนเป็นจริง 

ขึ้นมา”

เอลเลอรียืนยันเสียงแข็ง

“ถ้าสงสัยแวน ก็ต้องสงสัยผมกับเลอรูด้วย ไม่เช่นนั้นสิ่งที่คุณพูด 

ก็จะไร้ตรรกะ”

“ผมไม่ชอบพวกนักสืบผู้ยิ่งใหญ่ที่รีบสร้างชุดตรรกะขึ้นมาแถลง 

ถอดรหัสคดีหลังจากที่เหยื่อถูกฆ่าตายไปแล้ว” คารร์ทำหน้าคล้ายจะเย้ย 

ว่า มาไม้นี้เลยหรือ แต่ก็ได้แต่ยักไหล่ 

“แนวการสืบสวนแบบเจ้าภาพเป็นฆาตกรของคุณมันฟังดูอ่อนหัด 

ไปหน่อยนะ  คิดว่าคงใช้สืบหาตัวฆาตกรระดับอัจฉริยะไม่ได้แน่  ถ้า 

เป็นผม ผมจะใช้โอกาสตอนที่ได้รับเชิญให้เป็นประโยชน์ออกสืบหาอย่าง 

มีประสิทธิผล”

“คุยอะไรกัน ไร้สาระ”

โปดุเสียงดัง ขยี้บุหรี่ที่สูบไปครึ่ง ๆ ลงกับที่เขี่ย

“นักสืบผู้ยิ่งใหญ่บ้างละ ฆาตกรอัจฉริยะบ้างละ พวกคุณจับความ 

แตกต่างระหว่างนิยายกับความเป็นจริงไม่ได้หรือยังไง แวนเข้าห้องนอน 

ไปเลย ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาสนใจกับคำพูดของคน บ้าหลุดโลก”

“บ้าหลุดโลกหรือ”

คารร์ตาลุกโชน กระทืบเท้าที่เขย่าจนติดเป็นนิสัยลงกับพื้นดังปังใหญ่

“บ้าหลุดโลกตรงไหนฮึ”

“ก็ไม่ใช่หรือไง ลองคิดด้วยสามัญสำนึกดูบ้างได้ไหม”

โปทำหน้าบึ้งตึงขณะจุดบุหรี่มวนใหม่

“อย่างแรกเลยคือ เลิกเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องกันได้แล้ว พวกเรา 

ไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเคยมาชุมนุมพร้อมหน้ากันครั้งนี้เป็นครั้งแรก  ใช่...แวน 

อาจเป็นฆาตกรตัวจริงที่วางแผนฆ่าด้วยการอ่อยเหยื่อหอมหวานให้ 

พวกเราฮุบอย่างที่คารร์คิด เลอรูกับเอลเลอรีก็อาจเป็นฆาตกรที่วางแผน 
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ฆ่าโดยจัดการท่องเที่ยวมาที่เกาะ  หรือไม่ก็คุณเอง...คารร์  คือฆาตกร 

ที่สนับสนุนแผนการท่องเที่ยวครั้งนี้เพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้ฆ่าหลังจาก 

รอมานานแล้ว ถ้าเราจะมาพูดกันถึงความเป็นไปได้แบบนี้ ก็จะไม่มีวัน 

จบสิ้นแน่ ว่าไหม”

“จริงของโป”

อกาธาสอดขึ้น “ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนสาดโคลนใส่กัน”

“นอกจากนั้น” โปอัดบุหรี่ช้า  ๆ  ด้วยท่าทีที่สงบลง “พอพวกคุณ 

เห็น  มัน  ก็ปักใจเชื่อกันทันทีเลยว่าเป็นประกาศแจ้งการฆาตกรรมล่วงหน้า  

ทั้งที่จริง  ๆ  แล้วมันน่าจะเป็นการเล่นตลกไร้สาระของใครสักคนมากกว่า  

พวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ เป็นนักนิยมเกมสืบสวนเรื่องลึกลับกัน 

ทุกคน ทั้งยังรู้ดีว่าสถานที่ที่มาชุมนุมกันอยู่นี้มีปริศนาแฝงอยู่ ผมถึง 

ไม่เข้าใจไงว่าทำไมทุกคนจึงไม่มองกันว่า มัน เป็นส่วนหนึ่งของเกม”

อย่างเช่น  -- โปยกข้อสันนิษฐานตอนคุยกับแวนในห้องพักของตน 

เมื่อตอนกลางวันให้ทุกคนฟังเป็นตัวอย่าง

“นั่นแหละใช่เลย ลูกพี่”

เลอรูตบมือด้วยความดีใจ

“กาแฟใส่เกลืออะนะ”

เอลเลอรียกมือทั้งสองขึ้นประสานกันที่ท้ายทอยก่อนเอนหลังพิง 

พนักเก้าอี้

“ถ้าเรื่องทั้งหมดจบลงด้วยเกลือในกาแฟจริง ผมจะยกมือไหว้ 

ฆาตกรที่มีอารมณ์ขันสุดยอดคนนี้ทันทีเลย”

“มองโลกในแง่ดีกันเหลือเกินนะ”

คารร์ทำหน้าบึ้ง ลุกขึ้นเดินกระทืบเท้าเข้าห้องปิดประตู แวนมอง 

ตามไป หันมาบอกราตรีสวัสดิ์กับทุกคนด้วยเสียงแหบแห้งก่อนหายเข้าไป 

ในห้อง

“ฆาตกรคือใคร ชักจะสนุกแล้วนะเธอ”

อกาธาหันไปพูดยิ้ม ๆ กับออร์กซี
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“ใช่ -- จริงด้วย”

เอลเลอรีหยิบไพ่ป๊อกยี่ห้อรถจักรยานลายสีน้ำเงินออกมาจากกระเป๋า

แผ่ลงบนโต๊ะสีขาว พึมพำว่า

“เอาละ”

แล้วบอกกับทุกคนว่า

“เกมนี้กำลังจะสนุกขึ้นเรื่อย ๆ ใครจะเป็น เหยื่อรายที่หนึ่ง กันนะ”

แม้ว่าความหวาดกลัวครั้งนี้จะไม่ใช่สิ่งที่สลัดออกไปจากใจได้ง่าย  ๆ  

แต่ยามนี้ดูเหมือนทุกคนจะคล้อยตามคำสันนิษฐานของโป ลืมความอึดอัด 

และความเครียดที่สะสมอยู่ตลอดทั้งวันไปได้ชั่วขณะ

แต่...

บนเกาะนี้ต้องมีใครคนหนึ่งแน่นอนที่รู้ว่า ข้อความบนแผ่นป้าย 

พลาสติกเหล่านั้นมีความหมายตรงตามที่เขียนไว้ทุกประการ


