LAMPIRAN
Sinopsis
Novel The Tokyo Zodiac Murders ini menceritakan misteri pembunuhan
yang terjadi pada keluarga Umezawa. Novel ini terbagi dalam beberapa babak dan
adegan. Dalam beberapa babak dan adegan penulis melemparkan tantangan
kepada pembaca untuk membongkar misteri sebelum tirai ditutup.
Novel Senseijutsu Satsujin Jiken 「 占 星 術 殺 人 事 件 」 menceritakan
tentang misteri pembunuhan yang tidak terpecahkan selama lebih dari 40 tahun.
Pembunuhan ini terbagi menjadi tiga kasus yang saling berkaitan. Pembunuhan
pertama berawal pada suatu malam bersalju tahun 1936, seorang seniman
bernama Heikichi Umezawa dipukuli hingga tewas di balik pintu studionya yang
terkunci di Tokyo. Kedua, pembunuhan terhadap Kazue yang merupakan putri
dari Masako istri Heikichi. Ketiga, pembunuhan masal terhadap 4 putri serta 2
keponakan perempuan yang tinggal di rumah keluarga Umezawa.
Heikichi sendiri meninggalkan sebuah surat wasiat, yang berisi tentang ide
gilanya untuk membuat seorang wanita sempurna Azoth, dengan cara memutilasi
bagian-bagian tubuh terbaik dari enam orang wanita, untuk kemudian
menyatukannya menjadi satu sosok perempuan yang sempurna. Dalam catatan
wasiat sang pelukis juga menjelaskan bahwa keenam wanita yang hendak dia
jadikan korban untuk Azoth ini adalah Akiko, Tomoko, Yukiko, Tokiko yang
merupakan putri Masako, serta Reiko dan Nobuyo yang merupakan keponakan
Heikichi.
Akan tetapi anehnya, pembunuhan terhadap keenam wanita yang
dilakukan berdasarkan petunjuk astrologi pada wasiat Heikichi ini justru terjadi
setelah sang seniman ditemukan tewas. Satu per satu tubuh keenam wanita
ditemukan termutilasi dan semua dikubur sesuai dengan prinsip astrologis yang
diuraikan sang seniman pada wasiatnya.
Pembantaian misterius itu mengguncang Jepang, menyibukkan pihak
berwenang dan para detektif amatir, namun tirai misteri tetap tak terpecahkan selama
lebih dari 40 tahun. Lalu pada suatu hari di tahun 1979, sebuah dokumen

diserahkan kepada Mitarai Kiyoshi, seorang astrolog, peramal nasib, dan detektif
eksentrik. Didampingi oleh seorang ilustrator dan penggemar kisah detektif, Ishioka
Kazumi dia mulai melacak jejak pelaku Pembunuhan Zodiak Tokyo yang hilang
bagai ditelan bumi.
Ishioka dan Mitarai memecahkan misteri ini dengan sangat serius melalui
petunjuk-petunjuk yang diberikan penulis. Hingga menuju pada terungkapnya
pelaku dan terungkapnya misteri yang dipecahkan oleh Mitarai. Novel ini lebih
menekankan bagaimana cara pelaku melakukan kejahatannya. Oleh karena itu,
kronologis dan motif pembunuhan diungkapkan secara lengkap di akhir cerita.
Pelaku di balik pembunuhan keluarga Umezawa adalah Tokiko Umezawa
anggota keluarga Umezawa sendiri yang merupakan anak dari Heikichi Umezawa
dengan istri dari pernikahan pertamanya yang bernama Tae. Tokiko dipisahkan
dengan ibu kandungnya oleh Heikichi sejak ia baru berusia satu tahun. Akan
tetapi Heikichi memiliki anak bersama Masako yang usianya sama dengan Tokiko
bernama Yukiko. Setelah itu Heikichi mendepak Tae ibu kandung Tokiko, Tokiko
pun tinggal di rumah Umezawa bersama Masako ibu tirinya dan putri-putri Masako,
di sana Tokiko tidak diperhatikan dan diabaikan, ia bahkan mengalami penindasan
dari Masako dan putri-putri Masako. Sedangkan Heikichi selalu tinggal di studio
lukisnya tanpa mengetahui apa yang terjadi di rumah utama keluarga Umezawa.
Tokiko

memendam

perasaannya

dan

kemudian

perasaannya

pun

memuncak hingga ia membunuh putri-putri Masako dan ayahnya sendiri Heikichi,
dan peristiwa ini kemudian di kenal sebagai Pembunuhan Zodiak Tokyo (Senseijutsu
Satsujin Jiken). Setelah pembunuhan itu Tokiko hidup sendirian dan mengubah
namanya menjadi Sudo Taeko. Ia membuka toko dan tinggal di tempat kesukaan
ibunya di Kyoto. Setelah bertemu dengan Mitarai ia memutuskan untuk mengakhiri
hidupnya dan mengungkapkan semuanya kepada Mitarai melalui sebuah surat.
Tokiko

mengakui

bahwa

ia

melakukan

semua

pembunuhan

itu untuk

membahagiakan ibu kandungnya Tae dan ia tidak menyesali pembunuhan itu
karena ia menganggap bahwa perlakuan Masako dan putri-putrinya lebih kejam
daripada apa yang sudah ia lakukan
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