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REDMOON SYNDROME เป็นผลงานแปลจากภาษาต่างประเทศเรือ่ งแรกของ
โอเวอร์เกรย์ ว่าด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย
ในวัยเด็ก ซึ่งฝังรากลึกลงในใจ กลายเป็นความทรงจ�ำสีด�ำทะมึนที่คอยแต่จะวนเวียน
มาท�ำร้ายเขาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ชายหนุ่มผู้โชคร้ายท�ำได้เพียงอดทนกับมันและภาวนา
ให้ตัวเองผ่านพ้นไปด้วยดีในแต่ละวัน เพราะทางเดียวที่จะท�ำให้เขาหลุดพ้นจาก
ความรูส้ กึ ยำ�่ แย่นไี้ ด้อย่างแท้จริง คงมีเพียงการก�ำจัดตัวต้นเหตุให้หายไปจากโลกใบนี้
ตลอดกาล
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น
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วันนั้นเป็นวันที่อากาศแจ่มใส
แสงแดดอุ่นๆ ท�ำให้รู้สึกกระหายน�้ำ
แล้วผมก็ได้พบความฉ�่ำชื่นนั้นจากเขา
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1
ส่วนโค้งกลมของดวงจันทร์
ซู่
ค�่ำคืนที่ฝนตกฟ้าร้อง อาชินลูบแขนของตัวเองไปมาท่ามกลางอากาศ
ที่หนาวเย็นของปลายฤดูใบไม้ร่วง แว่นที่ใส่อยู่ไหลลงมาที่กลางสันจมูก
เขาจึงใช้นิ้วดันมันกลับขึ้นไปให้เข้าที่อีกครั้ง
เขาก�ำลังหยิบเอกสารทีร่ ะเกะระกะอยูบ่ นโต๊ะดูทลี ะแผ่น มือค่อยๆ ขยับ
อย่างเชื่องช้า สีหน้าเรียบเฉย แล้วสุดท้ายเขาก็วางมันลงราวกับโยนทิ้ง
โดยมีชายหนุ่มคนหนึ่งก�ำลังยืนมองเขาด้วยสายตาตื่นเต้นอยู่ข้างๆ
"เอ่อ คุณรยูอาชินครับ นี่เป็นคดีที่ผมเลือก"
อาชินเงยหน้าขึ้นมองแล้วรับเอกสารที่ถูกยื่นมา แต่แล้วก็ขมวดคิ้ว
เมื่ออ่านเอกสารนั้นจบ
"ชื่อจูชางอีใช่มั้ย"
"ครับ ใช่ครับ"
"ผมไล่คุณออก ไปซะ"
"...ครับ?!"

*
ชางอีนงั่ อยูใ่ นคาเฟ่อย่างตืน่ เต้น เพราะยอนฮีเพือ่ นสมัยเด็กติดต่อมาว่า
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อยากส่งไม้ต่องานพิเศษให้
หลังจากได้รบั บาดเจ็บ ชางอีกไ็ ม่สามารถเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ
ได้อีกต่อไป จึงต้องหางานพิเศษอื่นท�ำ ส่วนยอนฮีนั้น ด้วยอาการป่วยของพ่อ
ท�ำให้เธอต้องกลับไปอเมริกา งานพิเศษทีเ่ ธอท�ำอยูจ่ งึ ว่างลง เธอจึงติดต่อมาหา
ชางอี เพื่อนสนิทที่ก�ำลังหางานท�ำ ซึ่งชางอีก็ไม่อยากพลาดโอกาสนี้
"แหม แต่งตัวมาซะหล่อเลยนะ"
"แหงสิ ก็บอกว่าวันนี้อาจได้สัมภาษณ์ เลยต้องแต่งตัวให้ดูเรียบร้อย
สะอาดสะอ้านหน่อย"
"ที่บอกว่าสัมภาษณ์ จริงๆ ก็คือให้ท�ำงานเลยแหละ ตอนนั้นฉันก็เจอ
แบบนี้"
ยอนฮีสง่ กระดาษ A4 ทีร่ ะบุขอ้ มูลเกีย่ วกับงานทีต่ วั เองท�ำในช่วงทีผ่ า่ นมา
มันทั้งละเอียดและเป็นระเบียบ ยอนฮีต้องท�ำอะไรเยอะแยะ ถ้าเปลี่ยนคนท�ำ
กะทันหันแบบนี้น่าจะวุ่นวายพอสมควร
ชางอีดื่มกาแฟพลางอ่านรายละเอียดในกระดาษนั้น
"ชื่อ 'รยูอาชิน' นายอาจจะรู้จัก เขาเป็นนักสืบเอกชน เป็นเจ้าของ
'ส�ำนักงานนักสืบทงเน' ที่อยู่ถัดไปอีกบล็อกทางนู้น"
"ในประเทศเราอาชีพนักสืบยังไม่ถูกกฎหมายไม่ใช่เหรอ"
"โอ๊ย ข้ามๆ เรื่องนั้นไปเถอะน่า รู้มั้ยว่าเขาเก่งขนาดไหน เขาเป็น
ที่ปรึกษาให้ต�ำรวจด้วยนะ"
"มีใบอนุญาตมั้ย"
"จูชางอี อยากจะท�ำจริงมั้ยเนี่ย"
"อยากสิ"
"งั้นก็หุบปาก"
ชางอีพยักหน้าพลางหัวเราะเบาๆ จากที่เขารู้ ยอนฮีไม่ได้เปลี่ยนงาน
พิเศษมากว่าสามปีแล้ว ท�ำยาวนานขนาดนี้ คนที่ชื่อรยูอาชินก็น่าจะเป็น
คนที่น่าเชื่อถือได้อยู่
จากค�ำอธิบายของยอนฮี ว่าที่นายจ้างของเขาเป็นคนดีมาก ท�ำงาน
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นักสืบมาตั้งแต่เรียนจบ และเป็นที่ปรึกษาให้ต�ำรวจมาหลายสิบคดี นอกจาก
นั้นอัตราการคลี่คลายคดีเล็กๆ ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีนักสืบหลายคนที่
รับงานแล้วแต่ท�ำไม่ได้ก็จะโยนให้คนอื่นท�ำต่อ แต่ส�ำหรับเขานั้น เป็นคนที่
ท�ำหน้าที่จนหยดสุดท้ายจริงๆ
ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ลือ่ งลือก็คอื มีงานตามหาตุก๊ ตาทีเ่ ด็กน้อยท�ำหาย แม้จะ
ไม่มีร่องรอยอะไรเลย แต่เขาก็ขุดคุ้ยทุกพื้นที่ที่อยู่ในความทรงจ�ำของเด็กน้อย
สุดท้ายก็น�ำตุ๊กตาที่หาเจอไปซักจนสะอาดแล้วน�ำไปคืนให้ ซึ่งค่าตอบแทน
จากงานนั้นคือไอศกรีมจากเด็กน้อย
ทั้งไขคดีเก่ง ทั้งใจดี ฟังดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สุดยอดมากๆ
"แต่เขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบผู้ชาย ไม่ชอบแบบจริงจัง
ฉันเล่าเรื่องของนายให้เขาฟังบ้างแล้ว เขาก็ดูเฉยๆ ไม่ได้ว่าอะไร"
"คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง"
"เดีย๋ วฉันไปส่งถึงส�ำนักงาน ทีน่ นั่ เขาใช้เป็นทีพ่ กั ด้วย แต่ฉนั จะไม่เข้าไปนะ
พอดีว่ามีธุระอื่นที่ต้องไปท�ำต่อน่ะ"
แล้วการพบกันครั้งแรกก็เริ่มต้นจากตรงนั้น แต่เวลานี้ภาพผู้ชายแสนดี
ที่จินตนาการอยู่ในหัวชางอีถูกท�ำลายลงในเวลาไม่ถึงสิบนาที
"คุณยอนฮีกเ็ ล่ารายละเอียดงานให้ฟงั แล้ว เมือ่ เช้าผมก็บอกชัดเจนไปแล้ว
แต่ดูท่าคุณคงอยากเป็นผู้ช่วยแค่วันเดียวแล้วโดนไล่ออก"
"เอ่ อ ไม่ ใ ช่ ค รั บ ในเกณฑ์ ข องผม ผมคิ ด ว่ า มั น เป็ น คดี ท่ี ด ่ ว นมาก
ก็เลยเลือก เอ่อ...ผมขอโทษครับ"
ชางอีไม่กล้าบอกว่าเมื่อเช้าไม่ได้ยินที่อาชินพูด เขาจึงเอ่ยขอโทษแล้ว
รอคอยค�ำตอบจากอาชินด้วยสีหน้าประหม่า
"เมื่อเช้าผมบอกแล้วไงว่าให้ฉีกเอกสารของสายสืบอูซองฮูทิ้งไปเลย"
พอเห็นชางอีท�ำหน้างง อาชินก็ฉีกเอกสารฉบับนั้นอย่างไม่พอใจ เสียง
กระดาษถูกฉีกท�ำเอาใบหน้าของชางอีซีดเผือด
"เอาไปทิ้งซะ"
ตอนที่ยอนฮีเล่าให้ฟังก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ แค่บอกว่าไม่ชอบ
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ผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามองผู้ชายด้วยสายตาขยะแขยงแบบนี้
"ผมขอโทษครับ แต่คุณรยูอาชินครับ..."
ชื่อของตัวเองที่ออกมาจากปากของชางอีท�ำให้อาชินเลิกคิ้วข้างหนึ่ง
ก่อนจะกอดอกพร้อมกับเอนหลังไปพิงพนักเก้าอี้
"ว่าไง"
"แต่ไม่ว่าจะดูยังไง คดีนี้ก็เป็นคดีด่วนไม่ใช่เหรอครับ"
"คดีของไอ้อูซองฮู ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ด่วน"
"อย่าด่วนสรุปเองแบบนี้สิครับ!"
ชางอีตะโกนพลางหยิบเอกสารทีถ่ กู ฉีกยืน่ มาอีกครัง้ มันคือภาพสถานที่
เกิดเหตุกับภาพศพ พร้อมค�ำอธิบายที่เขียนเอาไว้ด้วยว่าเหยื่อรายที่สาม
ต้นทางที่ส่งเอกสารนี้มาให้คือสถานีต�ำรวจท้องที่ ซึ่งชางอีไม่สามารถเฉยเมย
ต่อคดีแบบนี้ได้
"ดูสคิ รับว่าสภาพของเหยือ่ เป็นยังไง ฆาตกรโหดเหีย้ มมาก และเพราะคดีนี้
เป็นคดีที่อยู่ในพื้นที่ละแวกนี้ ผมจึงคิดว่าเป็นหนึ่งในคดีที่เร่งด่วนจริงๆ คดีนี้
เป็นคดีที่ต�ำรวจขอให้ช่วย ผมไม่ได้ให้คุณเลือกท�ำเพราะเงิน แต่ให้เลือก
ท�ำเพราะมันเป็นคดีฆาตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในท้องทีน่ ซี้ งึ่ มีเด็กๆ ทีค่ ณ
ุ ต้องเอาใจใส่
อาศัยอยู่ต่างหากล่ะ!"
ค�ำพูดนั้นท�ำให้อาชินขมวดคิ้ว เขาเป็นคนที่ยึดถือตามกฎของตัวเอง
มาโดยตลอด แต่ที่ชางอีพูดมาก็ไม่ผิด ระหว่างนั้นเองเสียงแจ้งเตือนข้อความ
ทางมือถือของเขาก็ดังขึ้น
'รยูอาชิน คดีนเี้ ป็นฆาตกรรมต่อเนือ่ ง ช่วยทีเถอะนะ ส่วนเรือ่ งเงินจัดการ
ให้เรียบร้อย หัวหน้าก็อนุมัติแล้วด้วย -อูซองฮู-'
"..."
เฮ้อ อาชินถอนหายใจยาว หลังจากนั่งนิ่งมองเอกสารที่ตัวเองฉีกทิ้ง
ไปได้สกั พัก เขาก็นำ� เทปใสมาติดเอกสารทีถ่ กู ฉีกขาดให้กลับมาอยูใ่ นสภาพเดิม
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ชางอีมองภาพนัน้ แล้วยิม้ อย่างดีใจ ตามค�ำพูดของยอนฮี เขาคนนีเ้ กลียด
ผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อ 'อูซองฮู' ไม่แน่ว่าต้นเหตุที่ท�ำให้เขาเกลียด
ผู้ชาย อาจเป็นอูซองฮูคนนี้ก็ได้
"คุณรยูอาชิน"
"จะเรี ย กชื่ อ เต็ ม ยศไปถึ ง เมื่ อ ไหร่ คุ ณ เป็น ผู ้ ช ่ ว ยผม เรี ย กผมว่ า
'คุณนักสืบ' สิ"
"เอ่อ ครับ คุณนักสืบ"
"มีอะไรก็ว่ามา"
"ต่ อ ไปนี้ ถ ้ า เป็ น คดี ข องสายสื บ อู ซ องฮู ผมจะพยายามมองข้ า มไป
แต่คดีนี้ขอให้คุณช่วยอดทนหน่อยนะครับ"
อาชินจ้องชางอีเขม็ง เขาเกลียดอูซองฮูมาก แค่ได้ยนิ ชือ่ ก็รสู้ กึ ขัดใจแล้ว
"ดี คราวหน้าถ้าเอาคดีของหมอนี่มาให้อีก ผมไล่ออกแน่"
"คอยดูได้เลยครับ"
อาชินเห็นว่าชางอีเป็นคนที่ยอนฮีแนะน�ำมาจึงตั้งใจว่าจะท�ำดีด้วย
แต่ตอนนี้ต้องมาทะเลาะกันเสียแล้ว อันที่จริงเขาก็ไม่ได้เกลียดผู้ชายมาก
ถึงขนาดท�ำงานด้วยไม่ได้ แต่เขาสะดวกใจที่จะท�ำงานร่วมกับผู้หญิงมากกว่า
อาชินลุกขึ้นยืน พอยืนเทียบกันแล้ว ชางอีสูงกว่าเขามาก น่าจะสูง
ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรได้ ผมก็ยุ่งๆ ชี้ไปชี้มา น่าหงุดหงิดชะมัด
อาชินถอนหายใจสั้นๆ ปัดผมที่ปรกหน้าแล้วจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย เขา
สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรตามมาตรฐานผู้ชายเกาหลี แต่พอยืนข้างๆ
ชางอีแล้ว เขาก็ดูเหมือนเด็กประถมในทันที ปมด้อยที่ไม่ได้รู้สึกมานานจึง
ชัดเจนขึ้นมาอีกครั้ง
ขณะที่ก�ำลังหงุดหงิดอยู่ในใจ สายตาของอาชินก็ประสานกับสายตา
ของชางอีที่ก�ำลังมองมา
"ชางอี เราจะไปหาสายสืบอูซองฮูกัน คุณเป็นคนขับนะ"
"ครับ คุณนักสืบ"
ชางอีถือเอกสารออกจากส�ำนักงานไปก่อน และแน่นอนว่าไม่ลืมคว้า
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กุญแจรถมาด้วย
แม้จะต้องท�ำงานจริงตั้งแต่วันแรก ไม่มีช่วงเวลาให้ศึกษาหรือฝึกงาน
อะไรเลย แต่ชางอีก็มุ่งมั่นและตั้งใจมาก ตามที่ยอนฮีบอกไว้ว่างานนี้เป็น
งานของผู้ช่วยนักสืบที่ต้องคอยจดบันทึกและอัดเสียงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูด
ก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่
ชางอีเช็กเครื่องบันทึกเสียงที่ยอนฮีให้ไว้อีกครั้งก่อนจะหย่อนลงใน
กระเป๋าเสื้อโค้ต ยอนฮีบอกว่าอาชินเป็นคนเจ้าระเบียบมาก แต่ถ้าปรับตัวได้
ก็ไม่มีปัญหา และถึงแม้ว่าจะเป็นคนดื้อดึงแต่ก็มีเหตุผล
ขณะทีก่ ำ� ลังยืนคิดอะไรไปเรือ่ ยเปือ่ ยอยูน่ นั้ อาชินก็เดินมาทีล่ านจอดรถ
คืนนี้มีทั้งฝนตกและฟ้าร้อง แต่อาชินกลับใส่เพียงแค่เสื้อคลุมบางๆ เพียง
ตัวเดียว
"ต่อให้ไปพบคนที่เกลียดมากขนาดไหน ยังไงก็ควรแต่งตัวให้เหมาะสม
คุณใส่แค่นั้นไม่หนาวแย่เหรอครับ"
"ไม่ต้องมายุ่ง"
"แต่คุณควรแต่งตัวให้เหมาะกับอากาศที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงนะครับ"
แล้วชางอีกค็ ลายผ้าพันคอของตัวเองไปพันให้ อาชินจึงขบกรามพร้อมกับ
ท�ำหน้าสะอิดสะเอียนเต็มที่
พอกดรีโมตปลดล็อก รถแกรนด์แอดเวนเจอร์สีเงินก็มีไฟกะพริบขึ้น
ก่อนประตูจะถูกเปิดออก อาชินขึ้นนั่งฝั่งข้างคนขับ คาดเข็มขัดนิรภัย แล้ว
เริ่มอ่านเอกสารสรุปคดีที่ชางอีส่งให้
ส่วนชางอีกข็ นึ้ นัง่ ประจ�ำทีค่ นขับ ปรับทีน่ งั่ และกระจกมองหลังเพือ่ ให้ได้
ระดั บ สายตาที่ เ หมาะกั บ ตั ว เอง จากนั้ น ก็ ก ดเนวิ เ กเตอร์ อาชิ น คงไปที่
สถานีต�ำรวจแห่งนี้บ่อยๆ จนบันทึกที่อยู่เอาไว้ว่า 'ไอ้เวร' ลงในรายการโปรด
พอชางอีลองกดดูก็พบว่าอยู่ห่างจากที่นี่สิบห้ากิโลเมตร จากนั้นเขาก็ปลด
เบรกมือเตรียมออกรถ
"ก็ไม่เซ่อนี่"
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"ก็ไม่เท่าไหร่ครับ"
"ไร้สาระ"
อาชินเก็บเอกสารสรุปคดีใส่ลิ้นชักหน้ารถ เวลาอยู่บนรถเขามักจะ
หลับตาพิงหมอนรองคอที่ติดเอาไว้ตรงพนักพิง ชางอีเหลือบมองแล้วจึง
เปิดฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่น
คืนนี้ฝนตกหนักกว่าที่คิด ที่ปัดน�้ำฝนจึงท�ำงานไม่หยุด
"ปกติคุณนักสืบเลิกงานกี่โมงครับ"
ท่าทางที่นั่งกอดอกหลับตาของอาชินนั้นดูก็รู้ว่าไม่ได้หลับจริงๆ ชางอี
จึงพยายามชวนคุย
"หกโมง แต่ถ้ามีงานค้างก็ยืดเวลาออกไป"
"ผมก็คงจะต้องท�ำแบบนั้นสินะครับ"
"ถ้าไม่อยากท�ำก็ออกไป"
"ไม่ใช่ครับ ถ้าคุณนักสืบท�ำงานล่วงเวลา ผมก็จะท�ำด้วย"
"ไม่จ�ำเป็น เวรเอ๊ย"
แล้วบทสนทนาก็เป็นอันยุติ ชางอีไม่ชินกับการถูกเกลียดแบบนี้เลย
เขาชักเริ่มสงสัยว่าท�ำไมอาชินถึงท�ำท่าจงเกลียดจงชังเขามากขนาดนี้ แต่ถ้า
จะพูดให้ถูกก็คืออาชินเกลียดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 'ผู้ชาย' และคนที่เกลียดจริงๆ
ตอนนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่ออูซองฮู ชางอีชักสงสัยขึ้นมาตงิดๆ ว่าคนคนนั้น
เป็นผู้ชายแบบไหนกันนะ ถึงได้ถูกเกลียดมากขนาดนี้
"คุณนักสืบ"
"เรียกท�ำไมนักหนา"
"ผมอยากรู้ว่าผู้ช่วยผู้ชายคนก่อนหน้ายอนฮี ท�ำงานอยู่นานแค่ไหน
เหรอครับ"
"หนึ่งวัน"
"..."
"..."
"แล้ว...ผู้ช่วยผู้ชายที่อยู่นานที่สุดล่ะครับ"
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"ห้าวัน"
"..."
โห ดูท่ารยูอาชินจะเป็นคนเรื่องเยอะกว่าที่คิด แต่เยอะขนาดนี้ไม่ต้อง
ไปบ�ำบัดที่โรงพยาบาลประสาทเลยหรือเนี่ย
ระหว่างติดไฟแดง ชางอีก็เหลือบไปมองอาชินอีกครั้ง แล้วก็พบว่า
อีกฝ่ายยังคงหลับตาอยู่เหมือนเดิม
"คุณนักสืบก็รจู้ ากยอนฮีลว่ งหน้าอยูแ่ ล้วไม่ใช่เหรอครับว่าผูช้ ว่ ยคนใหม่
คือผู้ชาย"
"แล้วไง"
"ถ้าไม่พอใจ ก็ควรจะปฏิเสธแต่แรกสิครับ"
"พอใจ"
"ครับ?"
"บอกว่าพอใจไงล่ะ"
โกหกรึเปล่าเนี่ย หรือเพราะเขาเป็นเพื่อนของยอนฮีก็เลยเกรงใจ ชางอี
รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อย
"เพราะผมเป็นเพื่อนยอนฮีเหรอครับ"
"จะให้โอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว"
ชางอีคิดว่าตัวเองควรจะดีใจที่อาชินให้โอกาสเขามากกว่าผู้ช่วยผู้ชาย
คนอื่นๆ
"...ได้ยินจากยอนฮีว่าคุณเกลียดผู้ชาย"
"รู้แล้วก็ดี"
อาชินขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นมาสักครู่ แล้วหลับตาลงอีกครั้ง
"ไฟเขียวแล้ว"
"เอ่อ ครับ"
พอรถออกตัวอีกครั้ง อาชินก็เคาะนิ้วราวกับก�ำลังคิดอะไรบางอย่าง
จากนั้นก็ลืมตาแล้วมองออกไปที่นอกหน้าต่าง ตอนแรกเขาอยากจะไล่ชางอี
ออกไปทันที แต่เห็นว่าเป็นคนทีย่ อนฮีแนะน�ำมา จึงอยากลองให้โอกาสสักครัง้
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"แค่รักษาระยะห่าง ไม่ต้องมาโดนตัว อย่างผ้าพันคอนี่ทีหลังแค่ส่งให้
เฉยๆ ก็พอ"
พอชางอีพยักหน้า อาชินก็กระแอมเบาๆ ราวกับเป็นการส่งสัญญาณว่า
รับรู้แล้ว ระหว่างนั้นเนวิเกเตอร์ก็แจ้งว่าเหลืออีกครึ่งทางจะถึงที่หมาย ชางอี
จึงกระชับพวงมาลัยให้แน่นขึ้นแล้วกลับไปจดจ่ออยู่กับการขับรถ
ครั้นใกล้ถึงที่หมายอาชินก็ลืมตาขึ้นช้าๆ ชางอีคิดว่าเจ้าตัวคงจะมา
บ่อยมากจนกะระยะได้ว่าใกล้จะถึงแล้ว จนถึงขณะนี้เขาก็ยังสงสัยว่าท�ำไม
อาชินถึงได้เกลียดผู้ชายมากขนาดนี้ ชางอีได้แต่คิดวนไปวนมาพลางหา
ที่จอดรถ
"เฮ้อ ในที่สุดก็ต้องมาจนได้"
"ผมขอโทษนะครับ"
"รู้แล้วก็อย่าท�ำให้ต้องมาที่นี่อีก เพราะที่นี่มีไอ้ตัวต้นเหตุที่ท�ำให้ผม
เป็นโรคเกลียดผู้ชาย"
"ครับ"
ได้ยินจากยอนฮีว่าอาชินอายุยสี่ ิบห้า แต่การพูดจาของอาชินกลับดูข่ม
ชางอีทอี่ ายุมากกว่าถึงสองปี เจ้านายน้อยผูร้ า้ ยกาจ ท่าทางงานนีจ้ ะไม่งา่ ยเลย
ลานจอดรถอยู่ไม่ไกลจากตัวอาคาร แต่เพราะฝนที่ตกหนักมากจึง
ควรต้องใช้ร่ม ในขณะที่ชางอีหันไปหาร่มที่เบาะหลัง อาชินก็เปิดประตูรถ
อย่างรวดเร็ว
"บนรถไม่มีร่มเหรอครับ"
"ไม่มี"
อาชิ น ลงจากรถแล้ ว เดิ น ฝ่าสายฝนไป ชางอี จึ ง รี บ ลงจากรถแล้ ว
วิ่งตาม
"รีบวิ่งสิครับ"
ฝนตกหนักแบบนี้ยังมัวเดินเอ้อระเหยอยู่ได้ ชางอีดันหลังอาชินให้วิ่ง
อาชินจึงหันขวับมามองด้วยความหงุดหงิดทันที ชางอีถงึ นึกขึน้ ได้วา่ เพิง่ ได้รบั
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ค�ำเตือนมาหยกๆ ว่าห้ามโดนตัวอีกฝ่าย
ทันทีที่เปิดประตูสถานีต�ำรวจเข้าไป ความอบอุ่นจากด้านในก็กระทบ
ร่างกายของอาชิน ต�ำรวจหลายนายก�ำลังรอคอยการมาของเขา ซึง่ หนึง่ ในนัน้
คืออูซองฮู พอเห็นอาชิน เขาก็ลุกขึ้นพรวดแล้วกางแขนออก
"เชิญครับ คุณนักสืบรยูอาชิน และ...คุณผู้ช่วย!"
แน่นอนว่าอาชินไม่มีทางให้ตัวเองถูกกอด เขาเดินเลี่ยงซองฮูไปหา
ต�ำรวจหญิงเพื่อฟังสรุปรายงานคดี
"สวัสดีครับ ช่วยอธิบายคดีให้ผมฟังหน่อยนะครับ"
นี่สินะ รยูอาชินในภาคคนดีที่ยอนฮีพูดถึง คิดแล้วชางอีก็หันไปยิ้มให้
ซองฮู ความสูงของคนคนนี้พอๆ กับชางอี แต่ซองฮูผอมกว่า หน้าตาก็ดี
รูปร่างก็สมส่วน ถ้าไม่ได้เป็นต�ำรวจก็ไปเป็นนายแบบได้สบายๆ
"แหม อาชิน จ้างบอดี้การ์ดมาซะด้วย"
นั่นคือประโยคแรกที่ซองฮูมองชางอีแล้วพูดออกมา ชางอีจึงยิ้มเขินๆ
ก่อนเดินไปยังเก้าอี้ที่ถูกเตรียมเอาไว้ให้ เขารอให้อาชินนั่งก่อนแล้วจึงนั่งลง
ข้างๆ
แม้ระยะทางระหว่างลานจอดรถกับอาคารของสถานีต�ำรวจจะใกล้กัน
ใช้เวลาเดินแค่แป๊บเดียวก็ถึง แต่เพราะฝนที่ตกหนักมาก สภาพของอาชิน
จึงเปียกม่อล่อกม่อแล่ก ร่างเล็กๆ นั้นก�ำลังสั่นเทาราวกับลูกหมาหลงทาง
แต่ชางอีก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไป ได้แต่มองอย่างเป็นห่วงอยู่เงียบๆ
เมือ่ ต�ำรวจหญิงน�ำกาแฟมาเสิรฟ์ อาชินก็ยมิ้ ให้อย่างอ่อนโยน ภาคเทวดา
ของอาชินตามที่ยอนฮีบอกเป็นแบบนี้นี่เอง ในเสี้ยววินาทีนั้นชางอีแอบรู้สึก
เสียดายที่ตัวเองเกิดมาเป็นผู้ชาย
ทั น ที ที่ ส ายสื บ อู ซ องฮู ลุ ก ขึ้ น อธิ บ ายรายละเอี ย ดของคดี ชางอี ก็ รี บ
เปิดเครื่องอัดเสียง
"คดีฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นที่เขตคังฮยาง ฆาตกรฆ่าเหยื่อแล้วจงใจทิ้งศพ
เอาไว้ ใ ห้ เ ห็น ศพถูก แทงตามร่างกายหลายแผล สาเหตุ การเสี ยชี วิตคื อ
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เสียเลือดมาก ประวัตสิ ว่ นตัวของเหยือ่ ใส่ไว้ในเอกสารแล้ว น�ำไปอ่านทีส่ ถานที่
พบศพได้...ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่สองคดี โดย
สิ่งที่คล้ายคือรูปแบบการฆ่าและต�ำแหน่งที่แทง ต่างกันแค่สถานที่พบศพ"
ซองฮูพดู คล่องมากราวกับเตรียมพร้อมทีจ่ ะรายงานให้อาชินฟังมานานแล้ว
โลกของต�ำรวจคือการไล่ล่าคนร้าย แต่ตอนนี้ต�ำรวจก�ำลังขอความช่วยเหลือ
คนอื่นให้ช่วยตามหาตัวคนร้าย มันเป็นการกระท�ำที่เสียศักดิ์ศรีไม่มากก็น้อย
แต่เพื่อจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ ไม่ว่าวิธีไหนก็ต้องท�ำ
"ดูเหมือนคนร้ายจะไม่ได้ฆ่าส่งเดช แต่วางแผนในเรื่องของเวลา วิธีการ
และสถานที่เอาไว้ แถมเหยื่อที่ถูกฆ่าก็มีความสัมพันธ์กันด้วย นั่นคือทุกคน
เคยเรียนโรงเรียนมัธยมปลายที่เดียวกัน...นายช่วยยืนยันเรื่องนี้หน่อยนะ
อาชิน"
พอเห็นอาชินท�ำหน้างง ซองฮูก็พูดให้ชัดเจนขึ้น
"พวกเขาเคยเรียนโรงเรียนมัธยมปลายเดียวกับพวกเรา มันเป็นการ
จงใจชัดๆ พวกเขาอาจเคยพัวพันในเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน
ก็ได้"
อาชินท�ำหน้าเครียดทันที จากนั้นก็รีบเก็บเอกสารและรูปถ่ายของเหยื่อ
เข้าซองราวกับไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้ว ชางอีจึงรีบปิดเครื่องอัดเสียง
"ทีเ่ หลือผมจะเข้าไปดูในสถานทีพ่ บศพครับ และตอนส่งต�ำรวจมาช่วยผม
ช่วยส่งสิบต�ำรวจเอกยูนจียอนมานะครับ ไม่เอาอูซองฮู"
"ได้ครับ"
หัวหน้าทีมสืบสวนรับปาก
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160623952.html

