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Pertanyaan Pertama 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Untuk mengurangi bobot wajan, magnesium digunakan dalam proses pembuatannya. 
Namun, hal ini akan menimbulkan hasil yang tidak diinginkan saat digunakan dalam 
memasak. Jelaskan apa yang terjadi dan beri nama paduan yang dapat digunakan untuk 
menggantikan magnesium. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Reaksi kimia yang hebat akan terjadi ketika magnesium terkena api langsung, 
menyebabkannya terbakar. Sebaliknya, duralumin bisa digunakan untuk menggantikan 
magnesium. 

Komentar Guru: 

Benar. Pertanyaan yang secara khusus meminta paduan, jadi menjawab "besi" tidak akan 
benar. Anda tidak tertipu. 
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Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Karena tagihan gas tidak dibayar. 

Komentar Guru: 
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Itu tidak relevan dengan pertanyaan itu. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Futuranium dapat digunakan (<- ini akan sangat sulit). 

Komentar Guru: 

Itu belum ditemukan, bukan? 

 

Ini musim semi kedua saya di sini di Akademi Fumitzuki. 

Untuk menyambut siswa baru, kedua sisi lereng yang mengarah ke akademi dipenuhi 
dengan bunga sakura yang mekar dan mempesona. Saya bukan tipe orang yang anggun dan 
berkelas yang berhenti dan menghargai pemandangan itu, tetapi itu sangat indah sehingga 
saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. 

Itu terjadi hanya sesaat. 

Pikiranku pasti dipenuhi dengan pikiran musim semi, tapi itu bukan tentang bunga sakura. 
Namun, saya sangat ingin mengetahui seperti apa kelas baru saya dan dengan siapa rekan 
perang saya, dengan siapa saya akan berbagi. 

☆ 

"Yoshii, kamu terlambat." 

Sebuah suara keras menyambutku begitu aku mencapai gerbang. Aku menoleh dan melihat 
ke arah suara itu. Seorang pria berpenampilan atletis berambut pendek dengan warna kulit 
kecokelatan berdiri di sana. 

"Ah, Besi-maksud saya, Tuan Nishimura. Selamat pagi!" 

Aku menundukkan kepalaku sedikit saat aku menyapanya. Bagaimanapun, dia adalah 
konselor iblis, Tuan Nishimura. Anda pasti dalam masalah ketika dia memanggil nama 
Anda. 

"Apakah kamu baru saja memanggilku 'Ironman'?" 

"Ha ha, kamu hanya mendengar sesuatu." 

"Oh benarkah?" 

Hampir saja; Saya hampir memanggilnya "Manusia Besi" seperti yang selalu saya lakukan. 
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Ngomong-ngomong, dia dijuluki "Ironman" karena hobinya masuk triathlon. Tentu saja, 
kebiasaannya memakai lengan pendek bahkan di hari-hari musim dingin yang terdingin 
juga berkontribusi terhadap hal itu. 

"Selain itu, kamu tidak akan hanya menyapaku, kan?" 

"Oh, maaf. Kamu terlihat ... sangat gelap hari ini." 

"... Apakah Anda lebih mementingkan warna kulit saya daripada permintaan maaf yang 
tepat karena terlambat?" 

"Jadi itu yang kamu maksud. Maaf terlambat." 

"Astaga ... Kamu tidak pernah belajar." 

Dia menghela nafas saat menggumamkan itu. Apa yang dia katakan membuatku terdengar 
seperti orang yang datang terlambat secara teratur. 

"Pak. Saya tidak selalu datang terlambat, bukan?" 

Dia adalah wali kelas saya tahun lalu, jadi dia harus tahu berapa kali saya terlambat ke 
sekolah. 

"Sudahlah, ambil ini saja." 

Dia mengambil amplop dari kotak dan menyerahkannya kepada saya. Nama saya, Yoshii 
Akihisa, tertulis dengan jelas di atasnya. 

"Terima kasih." 

Aku mengangguk sopan padanya dan mengambil amplop itu. 

"Mengapa sekolah membagikan hasil tes penempatan dengan cara yang merepotkan? 
Bukankah lebih mudah untuk hanya mempostingnya di papan buletin?" 

Tampaknya sangat merepotkan, memasukkan hasil setiap siswa ke dalam amplop dan 
membagikannya secara pribadi. 

"Kami akan melakukannya jika kami hanyalah sekolah biasa, tetapi sekolah kami adalah 
yang pertama di dunia yang menggunakan sistem ujian yang sangat canggih. Inilah 
mengapa kami membagikan hasilnya secara individual." 

"Saya rasa begitu..." 

Aku menjawabnya saat aku meraba-raba amplop itu. Saya tidak sabar untuk mencari tahu 
di kelas mana saya ditempatkan. 
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Siswa tahun kedua ke atas di Akademi Fumitzuki dialokasikan ke kelas yang berbeda dari 
Kelas A hingga Kelas F, tergantung pada ujian kelas. Sederhananya, para jenius akan berada 
di Kelas A, idiot di kelas F, dan semua orang di antaranya. Tingkat kecerdasan Anda akan 
ditunjukkan oleh penempatan kelas Anda. Untuk melindungi harga diri kejantanan saya, 
saya akan melakukan apa pun untuk tidak berada di Kelas F. 

"Yoshii, sejujurnya ..." 

"Hm?" 

Amplop itu direkatkan, dan saya masih mencoba membukanya. 

"Setelah setahun mengamatimu, aku bertanya-tanya, 'Mungkinkah Yoshii benar-benar 
idiot?'" 

"Anda salah besar tentang itu, Sir. Saya harus menambahkan 'Bodoh' pada nama panggilan 
Anda jika Anda serius tentang itu." 

Saya tidak mencoba untuk membual. Saya tidak belajar banyak untuk ujian tahun lalu, 
tetapi saya merasa cukup baik tentang bagaimana saya bernasib di dalamnya. Tentunya dia 
pasti telah mengubah pendapatnya tentang saya ketika dia melihat hasil saya. 

"Memang. Ketika saya melihat hasil Anda, saya menyadari betapa keliru saya." 

"Saya senang mendengarnya." 

Aku tidak bisa membukanya. Oh, yah, kurasa aku harus merobek bagian atasnya. 

Saya akan ikut kelas mana? Apakah itu Kelas D? Mungkin Kelas C? 

"Bersyukurlah, Yoshii. Keraguanku padamu telah hilang sama sekali." 

Saya membuka lipatan kertas di dalamnya, dan membaca kata-kata yang tertulis di atasnya. 

"Yoshii Akihisa -- Kelas F" 

"Kamu benar -- benar idiot." 

Maka, kehidupan saya di kelas terburuk dimulai. 
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Volume 1 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Tuliskan idiom yang memiliki arti sebagai berikut: 

(1) Gagal melakukan sesuatu yang Anda kuasai 

(2) Menghadapi kejadian malang berturut-turut 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

(1) "Bahkan monyet bisa jatuh dari pohon." 

(2) Atap bocor pada saat hujan 

Komentar Guru: 

Benar. Ada jawaban lain untuk bagian pertama pertanyaan, seperti "Kuda kehilangan kuku 
depannya" dan "Bahkan ikan bisa tenggelam". Jawaban lain untuk bagian kedua adalah 
"Hal-hal baik tidak mulai datang, hal-hal buruk tidak pernah berhenti terjadi", "Setahun 
penuh kesialan", dll. 
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Jawaban Tsuchiya Kouta: 

(1) "Bahkan kuda akan jatuh dari pohon." 

Komentar Guru: 

Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

(2) Apakah atap bocor dan tanah longsor terjadi 

Komentar Guru: 

Apakah kamu tidak terlalu beruntung? 

 

"Apa ...? Bukankah ruangan ini terlalu besar untuk menjadi ruang kelas?" 

Melangkah ke lantai tiga yang tidak pernah saya kunjungi tahun lalu, saya melihat ruang 
kelas lima kali lebih besar dari biasanya tepat di depan saya. 

Mungkin ini adalah Kelas A yang dibicarakan orang-orang. Mari kita lihat apa yang ada di 
sana. 

"Selamat kepada semuanya karena berhasil mencapai tahun kedua. Namaku Takahashi 
Youko, dan aku wali kelas untuk Kelas 2-A. Senang bertemu denganmu." 

Saya berhenti dan melihat ke dalam kelas melalui jendela besar. Ada seorang wanita 
berpenampilan cerdas dengan kacamata berdiri di depan kelas. Dia mengikat rambutnya di 
bagian belakang kepalanya dan berpakaian rapi dalam setelan jas. 

Ketika dia menghentikan pidatonya, namanya tidak muncul di papan tulis, tetapi di TV 
plasma yang cukup besar untuk menutupi seluruh dinding. Betapa mewahnya! Berapa 
banyak uang yang mereka keluarkan untuk itu? 

"Pertama-tama, periksa barang-barang yang diberikan kepada Anda. Setiap orang harus 
memiliki laptop, AC pribadi, lemari es, kursi yang dapat disesuaikan, dll. Apakah semuanya 
berfungsi dengan baik?" 

Ada lebih dari cukup ruang, fasilitas, dan peralatan. Cukup mudah untuk digunakan oleh 
lima puluh siswa. 

Lemari es diisi dengan minuman dan makanan ringan. Setiap siswa memiliki AC sendiri 
yang dapat mereka sesuaikan dengan suhu yang mereka inginkan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jika Anda melihat sekeliling kelas, Anda akan melihat bahwa langit-langitnya terbuat dari 
kaca. Lukisan-lukisan kelas atas tergantung di dinding, dan ada tanaman hias di sekitar 
ruangan. Desain interiornya terlihat seperti lobi hotel bintang lima. 

"Selain buku teks dan buku referensi, makanan dan minuman di lemari es disediakan oleh 
sekolah secara gratis. Jika Anda membutuhkan fasilitas atau perlengkapan lain, silakan beri 
tahu kami." 

Aku bisa mencium aroma teh merah; sepertinya beberapa siswa telah membuatnya. 

"Sekarang, izinkan saya memperkenalkan perwakilan kelas. Kirishima Shouko, silakan 
maju." 

"...Iya." 

Orang yang berdiri dan menjawab panggilan itu adalah seorang gadis berambut hitam 
panjang. Penampilannya mirip dengan boneka Jepang. 

Dia adalah seorang gadis berwajah lembut yang memiliki wajah cantik dan aura 
bermartabat yang membuatnya terlihat seperti dia bebas dari urusan sekuler. 

Semua orang di kelas menatapnya. 

Perwakilan kelas-orang di kelas ini yang mendapat nilai tertinggi pada tes penempatan. 

Dengan kata lain, orang terpintar di Kelas A juga orang terpintar di antara tahun kedua; ini 
menjelaskan mengapa dia menerima begitu banyak perhatian. 

"... Namaku Kirishima Shouko. Senang bertemu denganmu." 

Meski semua orang menatapnya, dia tetap memperkenalkan dirinya seperti biasa. 

Sepertinya semua orang menatap matanya, tetapi ketika aku melihat dengan cermat, 
semuanya sebenarnya adalah wanita. Sepertinya rumor itu benar! 

Dia sangat terkenal begitu dia mendaftar ke sekolah ini. Semua orang tahu betapa 
cantiknya dia, dan banyak pria mengakuinya. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil. 
Sejak itu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia menyukai perempuan ... Saya 
melihat gelombang tidak dimulai tanpa angin. 

"Semuanya di Kelas A, tolong bekerja sama dengan Kirishima dari sekarang sampai akhir 
tahun kedua dan belajar keras bersama! 'Perang' dimulai sekarang, jadi tolong jangan kalah 
dari orang lain." 

Guru wali kelas mengakhiri pidatonya, dan Kirishima membungkuk sebelum kembali ke 
kursinya. 
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Oh, tidak, aku harus cepat ke kelasku. 

Saya dengan cepat berjalan menyusuri koridor dengan kecepatan yang sangat cepat. 

☆ 

Berdiri di bawah tanda dengan tulisan "Kelas 2-F" di atasnya, aku ragu-ragu. 

Apakah terlambat masuk kelas memberi kesan buruk pada teman sekelas saya? 

Apakah ada orang di kelas yang menjijikkan, menakutkan, atau sulit dihadapi? 

Teman macam apa yang akan saya miliki selama sisa tahun ini? Semakin aku 
memikirkannya, semakin gugup aku. 

"Yah, mungkin aku terlalu khawatir." 

Itu baru terlambat; tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Kalau dipikir-pikir, kami adalah teman sekelas; tidak ada yang perlu ditakuti! Mungkin 
mereka akan mulai mengkhawatirkan saya jika saya terlambat karena saya merasa tidak 
enak badan! (Sebenarnya, itu karena saya ketiduran.) Tenang, tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Aku perlu mempercayai rekan-rekan yang akan bekerja sama denganku 
mulai sekarang. 

Setelah saya mengambil keputusan, saya membuka pintu dan menyapa teman sekelas saya 
di ruangan dengan suara saya yang paling tulus. 

"Maaf aku terlambat ♪" 

"Cepat dan duduk, idiot!" 

Citra sempurnaku hancur! 

"Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?" 

Kalau dipikir-pikir, orang ini bersikap kasar. Menjadi seorang guru tidak memberi Anda 
hak untuk berbicara seperti ini. 

Aku menatap tajam ke arah pria yang berdiri di belakang mimbar. 

Dia sangat tinggi, mungkin hampir 180 cm. Tubuhnya ramping tapi tidak kurus, yang 
membuatnya terlihat seperti petinju yang kejam. Perlahan melihat ke atas, saya melihat 
sepasang mata yang dipenuhi dengan kemauan; wajah tampan dan liar; dan rambut 
pendek di kepalanya yang terlihat seperti surai . 

"... Yuuji, apa yang kamu lakukan?" 
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Orang ini bukanlah seorang guru; dia adalah teman saya, Sakamoto Yuuji. 

"Karena gurunya terlambat, aku menggantikannya." 

"Kamu menggantikan guru? Kamu? Kenapa?" 

"Entah bagaimana, nilai saya adalah yang tertinggi di Kelas F." 

"Jadi itu membuatmu jadi wakil kelas?" 

"Ah, sepertinya begitu." 

Yuuji tersenyum licik. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, saya juga tersenyum. 
Dengan kata lain, jika aku bisa menjaga Yuuji, tidak ada yang bisa menghentikanku 
melakukan apapun di kelas ini. 

"Karena itu, semua orang di kelas ini adalah bawahanku." 

Yuuji dengan bangga memandangi teman sekelas yang sedang duduk di tanah. 

... Ya, semua orang sedang duduk di tanah. 

Mengapa? Jawabannya sederhana: tidak ada kursi. 

"Di sisi lain ... kelas ini benar-benar sesuai dengan nama 'Kelas F'." 

Aku harus mencari tempat dan duduk dulu. 

"Maaf, bisakah Anda mengizinkan saya lewat?" 

Tiba-tiba, suara lemah datang dari belakangku. 

Seorang lelaki tua yang tampak bodoh dengan rambut tidak rapi dan mengenakan kemeja 
keriput berdiri di sana. 

"Bolehkah aku meletakkan kursi di sana? Sekarang wali kelas." 

Karena dia tidak memakai seragam dan terlihat jauh dari masa remaja, saya pikir dia 
mungkin guru wali kelas kami. 

"Diterima." 

"Baik." 

Yuuji dan aku menjawabnya secara terpisah dan kembali ke tempat duduk kami. 

Guru menunggu sampai kami duduk, berdiri di belakang mimbar, dan berbicara perlahan. 
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"Selamat pagi, semuanya. Namaku Fukuhara Shin. Aku akan menjadi wali kelas di Kelas 2-F. 
Senang bertemu denganmu." 

Mr Fukuhara awalnya berencana untuk menulis namanya di papan kotor, tapi dia tidak 
bisa. Oh, semangatku! Sekolah tidak menyediakan kapur? 

"Apakah setiap orang memiliki chabudai[3] dan bantal? Silakan angkat tangan Anda jika 
Anda tidak memilikinya. " 

Ada sekitar lima puluh siswa yang berdesakan di dalam kelas kecil yang kecil ini tanpa 
meja tulis. Yang ada hanya tatami, chabudai, dan bantal. Fasilitas baru dan mewah! Saya 
sudah tahu tentang ini sejak tahun pertama saya, tetapi melihatnya secara langsung masih 
mengejutkan saya. 

"Sensei ... bantalku tidak ada kapas di dalamnya." 

Ada sejumlah mahasiswa yang mengeluhkan peralatan yang rusak. 

"Aku mengerti. Bertahanlah." 

"Sensei, kaki mejaku patah." 

"Apa mereka memberimu lem? Rekatkan sendiri nanti." 

"Sensei, udara dingin bertiup dari jendela yang pecah ..." 

"Begitu. Aku akan melaporkannya ke sekolah dan meminta kantong plastik dan selotip 
untuk memperbaikinya." 

Di sudut ruangan ada laba-laba yang dengan bebas membuat jaring, dan tidak ada satu titik 
pun di dinding yang bersih atau tanpa coretan. Ini mengerikan; apakah ini rumah kosong? 

"Jika Anda membutuhkan yang lain, cobalah untuk mengurusnya sendiri ..." 

Ada bau jamur memenuhi kelas; itu pasti datang dari bawah tatami tua ini. 

"Mari kita mulai perkenalan diri! Kita akan mulai dari orang yang duduk di samping 
koridor." 

Ketika Mr. Fukuhara menyelesaikan pidatonya, salah satu siswa di lingkaran itu berdiri dan 
mulai memperkenalkan diri. 

"Nama saya Kinoshita Hideyoshi, anggota klub drama." 

Itu adalah Hideyoshi yang berbicara. 

Dia memiliki cara bicara yang unik. Dengan tubuh langsing dan rambut sebahu yang diikat 
longgar, sekilas-tidak, bahkan ketika aku memandangnya dengan hati-hati, kelucuannya 
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bisa dengan mudah membuatku, seseorang yang mengenalnya, berpikir bahwa dia adalah 
seorang gadis. Benar, itu adalah Kinoshita Hideyoshi, teman sekelas saya tahun lalu. 

Di sisi lain, jika dia mengenakan seragam wanita dan mengubah cara bicaranya, dia pasti 
akan diperlakukan seperti seorang gadis. Ini bisa terjadi dengan mudah di kelas yang 
dipenuhi orang-orang bau seperti ini. 

"Jadi, senang bertemu denganmu." 

Hideyoshi tersenyum halus, dan mengakhiri perkenalan dirinya. Jadi ... sangat LUCU! 
Tunggu sebentar, Yoshii Akihisa, jangan tertipu! Dia laki-laki! 

"Tsuchiya Kouta ..." 

Siswa berikutnya sudah memulai perkenalan dirinya sementara saya masih 
menggumamkan peringatan yang harus saya berikan kepada diri saya sendiri beberapa 
kali tahun lalu. 

Siapa itu? Ah, aku kenal orang ini juga. 

Dia masih pendiam seperti biasanya. Dia tidak memiliki tubuh yang besar, tetapi Anda 
dapat melihat bahwa dia pandai olahraga dari otot yang dia miliki. Saya tidak tahu 
mengapa dia begitu pemalu. Apakah karena dia tidak ingin terlalu menonjol dan mendapat 
masalah? Ya, ada banyak jenis orang di dunia ini. 

Namun, saya hanya bisa melihat laki-laki di kelas; tidak ada gadis di kelas terakhir. Apakah 
sama di tempat lain di dunia? 

"... adalah nama saya. Saya besar di luar negeri. Meskipun saya bisa berbahasa Jepang, 
membacanya masih agak sulit bagi saya." 

Selagi aku berpikir, perkenalan lainnya telah dimulai. 

"Bahasa Inggris saya sangat buruk karena saya besar di Jerman. Hobi saya adalah ..." 

OH! Kali ini seorang gadis; itu adalah harta berharga bagi seluruh kelas. Akhirnya, 
setidaknya ada satu gadis di kelas. 

"Hobiku mengalahkan Yoshii Akihisa ☆." 

Siapa itu? Siapa yang memiliki hobi khusus, ekstrim, dan berbahaya ini? 

"Halo..." 

Orang yang tersenyum dan melambai padaku adalah ... 

"Ah, Shi ... Shimada, itu kamu!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Yoshii, senang bertemu denganmu lagi tahun ini." 

Orang lain yang saya kenal, dan musuh alami saya dari tahun lalu-Shimada Minami. 

Mengapa? Mengapa begitu banyak orang yang saya kenal di kelas yang sama dengan saya? 
Bukankah itu aneh? Apakah ini contoh dari "Burung-burung yang berbulu berkumpul 
bersama"? Saya tidak percaya saya sebenarnya berada di level yang sama dengan orang-
orang ini! 

"Senang bertemu denganmu." 

Oke, sepertinya orang di depanku baru saja selesai, dan sekarang giliranku. 

Aku menarik nafas, dan bangkit dari tanah. 

Mari mulai perkenalan diri saya! Kesan pertama sangat penting. Untuk mendapatkan 
banyak teman yang baik, saya harus menekankan bahwa saya adalah orang yang positif 
dan optimis. 

Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak saya. Saya memutuskan untuk menggunakan lelucon 
santai untuk memulai pidato saya. Saya mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan cara 
yang lucu, dan mulai memperkenalkan diri saya. 

"Er, namaku Yoshii Akihisa. Jangan ragu untuk memanggilku 'Sayang'." 

"SAYANG!" 

Paduan suara dari suara-suara kasar itu lebih menjijikkan dari yang bisa kubayangkan. 

"Maaf, saya menarik kembali apa yang saya katakan! Senang bertemu Anda." 

Meskipun saya memiliki senyum palsu di wajah saya dan kembali ke tempat duduk saya, 
saya masih merasa seperti akan muntah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka 
akan benar-benar memanggil saya seperti itu. Kelas F benar-benar mengerikan. 

Karena perasaan saya, perkenalan diri sepertinya tidak pernah berakhir. 

Tepat ketika saya hampir tertidur karena perkenalan dan nama yang monoton, seseorang 
membuka pintu. Seorang gadis berdiri di pintu masuk, meletakkan tangannya di dadanya 
dan mencoba mengatur napas. 

"M-maaf aku ... l-terlambat." 

"Apa?" 

Semua orang berteriak, tapi ini sudah diduga. Ketika hal seperti ini terjadi, siapa pun akan 
terkejut. 
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"Sebenarnya kamu datang di saat yang tepat. Kami akan memperkenalkan diri kami 
sekarang. Tolong perkenalkan diri Anda di kelas, Himeji." 

"O-Oke! Namaku Himeji Mizuki. Senang bertemu denganmu ..." 
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Himeji menggunakan suara yang bahkan lebih kecil dari tubuh mungilnya. 

Kulitnya seputih salju baru. Rambut panjang dan lembut sampai ke punggungnya 
menunjukkan sifat lembut pemiliknya. Dengan penampilannya yang imut, dia benar-benar 
menonjol di kelas yang dipenuhi pria. 

Namun, penampilannya yang indah bukanlah alasan mengapa semua orang terkejut. 

"Saya punya pertanyaan!" 

Salah satu orang yang telah memperkenalkan dirinya mengangkat tangan kanannya. 

"Ah, y-ya, apa pertanyaanmu?" 

Diinterogasi segera setelah melangkah ke dalam kelas, Himeji tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutan dan kegugupannya, tapi tindakannya mengingatkan pada hewan kecil yang 
lucu. Itu sangat lucu. 

"Mengapa kamu di sini?" 

Pertanyaan pertama yang tidak sopan. 

Tapi ini adalah pertanyaan yang sama yang ingin ditanyakan semua orang di kelas. 

Penampilannya yang imut memang menarik perhatian, tetapi yang lebih penting, nilainya 
sangat tinggi. Dia memiliki nilai tertinggi kedua pada ujian pendaftaran, dan dia selalu 
berada di antara sepuluh besar. 

Seorang siswa yang baik seperti dia seharusnya tidak berada di Kelas F. Tidak peduli siapa 
yang Anda tanyakan, jawabannya adalah dia termasuk di Kelas A. 

"Tentang ini..." 

Dengan ekspresi gugup di wajahnya, tubuhnya menegang, dan dia berkata: "Saya 
mengalami demam selama tes penempatan ..." 

Setelah mendengar itu, seluruh kelas mengangguk seolah berkata, "Jadi itu alasannya." 

Keluar di tengah-tengah hasil ujian dengan nilai nol. Dengan kata lain, dia tidak 
menyelesaikan tes penempatan tahun lalu, jadi dia dialokasikan ke Kelas F. 

Mendengarkan jawaban Himeji, banyak orang di kelas mulai mengatakan alasannya 
sendiri. 

"Sekarang kupikir-pikir, aku ditempatkan di Kelas F karena demam juga." 

"Ya, itu karena chemistry, kan? Itu sulit." 
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"Saya tidak melakukannya dengan baik karena saya mendengar bahwa saudara laki-laki 
saya terlibat dalam kecelakaan." 

"Diam, dasar lajang." 

"Pacar saya tidak mengizinkan saya tidur pada malam sebelum ujian." 

"Ya, benar. Itu kebohongan terbesar yang pernah kudengar." 

Orang-orang ini lebih bodoh dari yang bisa kubayangkan. 

"Senang ... senang bertemu denganmu." 

Selama diskusi yang berisik, dia berlari ke ruang antara Yuuji dan aku. Aku tidak pernah 
menyangka akan sekelas dengannya, apalagi duduk di sebelahnya. Sejujurnya, jantungku 
berdebar kencang. Dia benar-benar sangat manis, dan membuatku berpikir bahwa 
menyambutnya di ruang kelas yang buruk seperti ini adalah kejahatan serius. 

"Aku sangat takut..." 

Himeji menghela nafas dan berbaring di atas meja saat dia duduk. 

Bagus! Karena kami duduk sangat berdekatan, ini adalah kesempatan bagus untuk 
mengobrol! Cinta kami akan dimulai dari kejadian ini, dan akhirnya, kami akan menjadi 
kekasih yang ditakdirkan. Betul sekali; Kalimat pertama ini akan menjadi kunci pintu 
kebahagiaan dan masa depan kita bersama. 

"Hime-" 

"Himeji." 

Yuuji, yang duduk di sampingku, berbicara dan meninggikan suaranya. Sialan kamu, Yuuji! 
Rencana masa depan saya "Dari Teman Sekelas ke Karpet Merah Pernikahan: Pertemuan 
Musim Semi Kita-654 episode" berakhir sebelum bisa diputar lebih dari 2 menit! Apa yang 
harus saya tunjukkan kepada penonton selama 653 jam 58 menit berikutnya !? 

"Y-Ya? Apakah ada yang salah?" 

Himeji menatap Yuuji panik, dan dengan hati-hati merapikan roknya. Apakah karena duduk 
di atas bantal dapat dengan mudah membuatnya kusut? 

"Namaku Sakamoto, Sakamoto Yuuji. Senang bertemu denganmu." 

"Ah, namaku Himeji. Senang bertemu denganmu." 

Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memberi salam hormat. Pendidikan 
keluarganya pasti sangat bagus. 
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"Nah, apakah kamu masih merasa mual?" 

"Saya juga ingin tahu." 

Saya tanpa sadar memotong percakapan. Saya duduk di sampingnya selama tes 
penempatan, dan dia tidak terlihat terlalu baik saat itu. Saya bertanya-tanya apakah dia 
merasa lebih baik sekarang. 

"Yo-Yoshii?" 

Himeji kaget saat melihat wajahku. Apakah Anda harus begitu terkejut? Apa aku seburuk 
itu? Tidak mungkin, ini impo- 

"Himeji, maaf karena wajah jelek Akihisa membuatmu takut." 

Apa? Apa yang sedang terjadi disini? Mungkin Yuuji mencoba melindungiku, tapi dia hanya 
memperburuk keadaan. 

"Itu ... Itu tidak benar! Soalnya, mataku dipenuhi energi, dan wajahku langsing dan cantik; 
aku sama sekali tidak jelek! Sebenarnya, aku-" 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, wajahmu sama sekali tidak terlihat buruk! 
Sebenarnya, aku tahu seseorang yang tertarik padamu!" 

Apa? Saya tidak pernah membayangkan bahwa Yuuji akan memiliki informasi sebaik itu. 
Saya perlu mengkonfirmasi ini. 

"Eh? Siapa ..." 

"Siapa ... Siapa itu?" 

Suara Himeji menutupi suaraku. Yah, itu tidak terlalu penting karena kami menanyakan 
pertanyaan yang sama. Sepertinya perempuan seusia ini tertarik dengan topik seperti ini. 

"Aku ingat. Kubo ..." 

Kubo? Siapakah gadis bermarga Kubo itu? 

"Toshimitsu, kurasa!" 

Kubo Toshimitsu -> ♂ (Jenis Kelamin: LAKI-LAKI) 

"..." 

"Akihisa, apa kamu diam-diam menangis?" 

Saya ternoda sekarang; Saya tidak bisa menjadi pengantin laki-laki lagi. 
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"Jangan khawatir; setengahnya hanya lelucon." 

"Apa? Bagaimana dengan separuh lainnya?" 

"Oh, benar. Himeji, apa kau baik-baik saja?" 

"Saya baik-baik saja sekarang." 

"Yuuji, bagaimana dengan separuh lainnya?" 

Karena Yuuji mengabaikanku, aku meninggikan suaraku untuk menarik perhatiannya. 

"Kamu di sana, diam." 

Guru mengetuk meja beberapa kali, suara ketukan berfungsi sebagai peringatan. 

"Maaf-" 

 Suara benturan  

Tiba-tiba, meja kayu guru itu roboh menjadi serpihan kayu. Meja itu bahkan tidak tahan 
beberapa ketukan; seberapa buruk kita memilikinya di sini? 

"... Aku akan mendapatkan meja baru untuk menggantikannya. Harap bersabar." 

Guru merasa malu, dan dengan cepat keluar dari kelas. 

Sekali lagi, saya menyadari betapa buruknya peralatan kami. 

"Ah ha ha ..." 

Himeji memasang senyum paksa di wajahnya. 

Melihatnya seperti ini mengingatkanku bahwa orang-orang seperti Yuuji dan aku pantas 
belajar di ruang kelas seperti ini, tapi pasti sulit bagi siswa seperti dia. 

Yah, itu adalah kesalahan kami sendiri karena tidak tampil baik dalam ujian. Mampu 
menjaga kesehatan kita sendiri adalah semacam kekuatan juga. Tapi dialokasikan ke Kelas 
F hanya karena meninggalkan ujian karena demam adalah hal yang konyol. Mereka 
seharusnya setidaknya memberinya kesempatan lagi. 

Kemarahan terhadap ketidakadilan tes penempatan berputar-putar di dalam diriku. Jika itu 
masalahnya, kita harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peralatan yang lebih 
baik untuknya. 

Saya berbicara dengan perwakilan kelas, yang sedang menguap saat itu. "Yuuji, kemarilah." 

"Apa yang kamu inginkan?" 
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"Kita tidak bisa bicara di sini; ayo pergi ke koridor." 

"Baik untukku." 

Saya berdiri dan berjalan menuju koridor. Saat itu, Himeji dan aku entah bagaimana 
melakukan kontak mata. 

"Ada apa?" 

Sekarang wali kelas dan tidak ada orang di koridor, jadi kami dapat berbicara dengan 
bebas. 

"Tentang kelas ini ..." 

Tentu saja maksudku yang ini. 

"Ruang kelas F? Ini lebih buruk dari yang kubayangkan." 

"Kamu juga berpikir begitu, kan?" 

"Tentu saja." 

"Sudahkah kamu melihat peralatan Kelas A?" 

"Ya, ini sangat berbeda dari kita. Aku belum pernah melihat ruang kelas seperti itu 
sebelumnya." 

Di satu sisi adalah ruang kelas dengan papan tulis penuh dengan retakan dan bahkan tanpa 
kapur untuk menuliskannya, dan di sisi lain adalah ruang kelas dengan TV plasma yang 
mahal. Tidak ada yang bisa menerima perbedaan perlakuan seperti ini, bukan? 

"Aku punya ide. Karena kita kelas dua sekarang, mari kita lakukan Perang Tes Pemanggil!" 

"Perang?" 

"Ya, dan musuhnya adalah Kelas A." 

"Mengapa?" 

Tiba-tiba, Yuuji menatapku dengan waspada. 

"Tidak ada yang istimewa; hanya saja ruang kelas kita benar-benar jelek." 

"Jangan bohong padaku. Orang sepertimu, yang tidak tertarik belajar, sekarang ingin 
berperang memperebutkan peralatan? Kemungkinan besar kita akan memenangkan lotre." 

Sial! Indra keenamnya masih sebaik biasanya. 
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"Tidak ... Tidak, itu tidak benar! Jika aku tidak ingin belajar, aku tidak akan memilih sekolah 
ini-" 

"Kamu memilih sekolah ini karena murah dan punya reputasi bagus di universitas, kan?" 

Tidak! Saya menjelaskan alasan saya kepadanya sebelumnya. 

"Ah, itu ... Itu karena ..." 

Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik. 

"Itu karena Himeji, kan?" 

Syok! 

Karena niat sebenarnya saya benar-benar dilihat olehnya, tanpa sadar saya menegakkan 
punggung saya. 

"Bagaimana ... Bagaimana kamu tahu itu?" 

"Kamu sangat sederhana! Aku baru saja menguji kamu sedikit, dan kamu memberikannya 
sendiri." 

Mata yang terlihat waspada menghilang, digantikan oleh senyuman Yuuji. Saya ditipu! 

"Itu bukan satu-satunya alasan-" 

"Ya, ya, Anda tidak perlu menjelaskan lagi, saya sangat mengerti." 

"Aku baru saja memberitahumu, bukan itu yang kamu pikirkan!" 

Sial! Saya bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan orang ini. 

"Jangan khawatir; bahkan jika kamu tidak menyarankannya, aku sudah merencanakan 
untuk menyatakan perang melawan Kelas A." 

"Hah? Kenapa? Yuuji, kamu juga tidak belajar, kan?" 

Itu sebabnya dia tidak peduli dengan perlengkapan kelas. 

"Saya hanya ingin membuktikan bahwa nilai tidak berarti segalanya." 

"?" 

"Aku bahkan punya rencana untuk mengalahkan Kelas A-Oh, gurunya sudah kembali! Ayo 
masuk ke kelas." 

Yuuji mendesakku untuk masuk ke kelas. 
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"Mari kita lanjutkan dengan perkenalan diri." 

Setelah membawa meja baru (yang ini juga buruk), wali kelas melanjutkan. 

"Nama saya Sugawa Ryou. Hobi saya adalah ..." 

Perkenalan yang monoton berlanjut seperti biasa. 

"Sakamoto, kamu yang terakhir." 

"Roger." 

Yuuji menjawab panggilan guru dan bangkit dari kursinya. 

Dia tetap dalam mode bercanda saat dia berjalan perlahan menuju mimbar dengan 
martabat seorang perwakilan kelas. 

"Sakamoto adalah perwakilan kelas untuk Kelas F, kan?" 

Menghadapi pertanyaan Mr. Fukuhara, Yuuji menjawab dengan anggukan. 

Itu adalah pertandingan yang sempurna: perwakilan kelas terburuk untuk kelas terburuk. 
Alih-alih mengatakan itu suatu kehormatan, itu mungkin benar-benar memalukan. 

Tapi Yuuji tidak berpikir seperti itu. Dia berdiri dengan percaya diri di belakang mimbar 
dan menatap kami. 

"Saya perwakilan kelas dari Kelas F, Sakamoto Yuuji. Anda bisa memanggil saya 'Sakamoto' 
atau 'perwakilan kelas'." 

Sebagian besar siswa di kelas tidak terlalu peduli tentang siapa dia, karena dia hanyalah 
orang idiot yang paling tidak bodoh di Kelas F. Sebagian besar mengira itu seperti periuk 
yang menyebut ketel hitam. 

"Sekarang, saya punya pertanyaan untuk semua orang." 

Dia menatap mata semua orang, dan berbicara perlahan. 

Mungkin karena waktunya tepat, karena semua orang melihatnya sekarang. 

Ketika dia memastikan bahwa dia mendapatkan perhatian semua orang, dia mengalihkan 
pandangannya ke setiap sudut kelas. 

 

Ruang kelas dengan bau jamur. 

Bantal tua dan kotor. 
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Chabudai dengan kotoran yang tersisa dari keringat. 

 

Kami mengikuti pandangannya, melihat ini satu per satu. 

"Kelas A tidak hanya memiliki AC tetapi juga kursi yang dapat disesuaikan." 

Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan tenang berkata: "Apakah Anda tidak puas?" 

"Tentu saja!" 

Teriakan dari jiwa setiap anggota di Kelas F berdering di sepanjang koridor. 

"Bukankah kamu? Bahkan saya tidak puas dengan situasi saat ini. Sebagai ketua kelas, saya 
bisa melihat masalah besar di sini." 

"Betul sekali!" 

"Tidak peduli betapa murahnya biaya sekolah, tidak terpikirkan untuk membiarkan kita 
menggunakan peralatan seperti itu! Kita harus memberitahu sekolah untuk 
memperbaikinya!" 

"Kami membayar biaya yang sama dengan Kelas A, tapi perlakuannya terlalu berbeda!" 

Keluhan datang dari mana-mana di kelas. 

"Kamu benar. Karena itu ..." 

Puas dengan reaksi teman sekelasnya, Yuuji menunjukkan senyuman tak kenal takut di 
wajahnya. 

"Sebagai wakil kelas, saya punya saran." 

Menunjukkan gigi macannya kepada rekan-rekannya, dia berkata: "Aku berencana 
mengumumkan Perang Uji Pemanggil melawan Kelas A." 

Perwakilan Kelas F, Sakamoto Yuuji, telah menyalakan api perang. 
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Volume 1 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
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Harap terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Jepang: 

"Ini rak buku yang biasa digunakan nenekku." 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"こ れ は 私 の 祖母 が 愛 用 し て い た 本 棚 で す. (Ini adalah rak buku yang biasa 

digunakan nenek saya.)" 

Komentar Guru: 

Benar. Anda pasti bekerja sangat keras! 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"こ れ は" (Ini) 

Komentar Guru: 

Anda hanya tahu bagaimana menerjemahkan "Ini"? 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"☆ ●  ◆ ∇┐ ♪ * ×" 

Komentar Guru: 

Mohon gunakan bahasa manusia untuk menjawab pertanyaan. 

 

Nyatakan perang melawan Kelas A. 

Saran ini kedengarannya terlalu tidak realistis untuk Kelas F. 

"Tidak mungkin menang!" 

"Saya tidak ingin mendapatkan fasilitas yang lebih buruk." 

"Aku puas selama Himeji ada di sini." 
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Teriakan seperti ini memenuhi ruangan. 

Yah, bahkan orang buta pun bisa melihat perbedaan kemampuan bertarung antara Kelas A 
dan Kelas F. 

Sudah empat tahun sejak Akademi Fumitzuki menerapkan sistem ujian dengan nilai tidak 
terbatas pada 100. Di bawah sistem ini, siswa akan menjawab sebanyak mungkin 
pertanyaan dalam satu jam. Akibatnya, tidak ada batasan seberapa tinggi nilai yang dapat 
diperoleh siswa. Nilai tersebut dapat meningkat tanpa batas, hanya dibatasi oleh 
kecerdasan siswa. 

Selain itu, ada "Shoukanjuu[4] Sistem Pemanggilan ", yang dibuat secara tidak sengaja 
dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan supernatural. Di bawah 
pengawasan guru, siswa dapat memanggil Makhluk mereka, yang kekuatannya sama 
dengan hasil pemanggil masing-masing, dan bertarung satu sama lain. 

Skor rata-rata keseluruhan sekarang cukup rendah, dan ini adalah sistem terbaru yang 
diciptakan untuk mendorong siswa belajar. Dengan sistem ini sebagai intinya, siswa 
diizinkan untuk melakukan perang antar-kelas yang disebut "Perang Tes Pemanggil", di 
mana Makhluk siswa bertarung satu sama lain. 

Hasil tes sangat penting dalam Perang dan perbedaan hasil antara Kelas A dan Kelas F 
sangat besar. Jika kita bertarung langsung, satu siswa dari Kelas A mungkin bisa 
mengalahkan tiga dari Kelas F pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, jika murid itu cukup 
baik, mereka mungkin bisa mengeluarkan empat atau lima dari kami pada saat yang 
bersamaan. 

"Kami pasti akan menang-tidak, saya akan tunjukkan bahwa kami akan menang." 

Meski tahu kalau perbedaan kemampuan bertarung kami sangat besar, Yuuji tetap percaya 
diri menyatakan bahwa kami akan menang. 

"Kamu pasti bercanda." 

"Itu tidak mungkin, bukan?" 

"Apa yang membuatmu begitu yakin tentang ini?" 

Keberatan datang dari setiap sudut ruangan. 

Yah, bagaimanapun Anda melihatnya, ini bukanlah Perang yang bisa dimenangkan. Aku 
masih tidak bisa menyangkalnya meskipun aku berjanji pada Yuuji bahwa kita akan 
memulai Perang bersama. Bahkan jika itu tidak mungkin, saya tetap tidak akan menyerah! 

"Tentu saja, saya memiliki teori saya. Kami memiliki beberapa faktor kuat yang akan 
membantu kami menang." 
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Seluruh kelas mengamuk setelah Yuuji mengatakan itu. 

Mungkinkah kita menang? Meskipun kami adalah Kelas F, kelas terburuk di Kelas 2? 

"Biar saya jelaskan." 

Teman buruk saya berdiri di belakang mimbar dan menunjukkan senyum berani di 
wajahnya, menghadap kami dari atas tanah. 

"Kouta, berhenti bersandar di tatami dan mengintip celana dalam Himeji. Kemarilah 
sebentar." 

"! (menggelengkan kepalanya)" 

"Apa!?" 

Tsuchiya Kouta dengan putus asa menggelengkan kepala dan tangannya, mencoba 
menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kejahatan semacam itu. Himeji menekan roknya 
dan bersembunyi; anak laki-laki itu menutupi tanda tatami yang tertinggal di wajahnya, 
dan berjalan menuju podium. 

Dia sangat menakjubkan. Dia adalah satu-satunya orang yang berani menjadi tidak tahu 
malu, dan menggunakan pose yang tidak pantas untuk mengintip pakaian dalam seorang 
gadis; dia jauh lebih berani daripada orang sepertiku, yang hanya bisa berpikir 
menggunakan cermin kecil untuk mengintip. 

"Tsuchiya Kouta. Orang ini adalah Muttsurini yang terkenal[5] . " 

"! (Menggelengkan kepalanya dengan keras)" 

Tsuchiya Kouta mungkin tidak terlalu dikenal dengan namanya, tapi nama "Muttsurini" 
berbeda. Nama ini dihormati dan ditakuti oleh siswa laki-laki, dan dihina dan dihina oleh 
siswa perempuan. 

"Dia adalah THE Muttsurini ..." 

"Bagaimana mungkin? Muttsurini terlihat seperti INI?" 

"Tapi ada buktinya. Dia dengan berani mengintip!" 

"Yah, dia memang sesuai dengan namanya!" 

Dengan tatapan sedih, dia menggunakan tangannya untuk menyembunyikan bekas tatami 
di wajahnya. Saya mendengar bahwa dia tidak akan pernah mengakui apa yang dia lakukan 
dalam keadaan apa pun. Nah, satu saksi mata lebih baik dari sepuluh kabar angin. 

"?" 
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Himeji terlihat seperti memiliki banyak tanda tanya di atas kepalanya. 

Mungkinkah dia tidak tahu darimana asal julukan "Muttsurini"? Haruskah saya 
menjelaskan padanya? 

"Himeji tidak perlu dilupakan. Setiap orang harus tahu betapa baiknya dia." 

"Ya? Apakah kamu membicarakan tentang aku?" 

"Ya, Anda adalah kekuatan utama; Saya menantikan penampilan Anda!" 

Jika kita benar-benar akan memulai Perang Tes Pemanggil, tidak ada yang lebih bisa 
dipercaya selain dia. 

"Kamu benar; Himeji ada di pihak kita!" 

"Jika dia ada di sini, kita tidak akan kalah dari para kutu buku dari Kelas A." 

"Tidak ada yang penting selama dia ada di sini." 

Siapa itu? Siapakah orang yang terus mengirimkan pesan cinta kepada Himeji? 

"Kami juga memiliki Kinoshita Hideyoshi." 

Kinoshita Hideyoshi, meskipun nilainya tidak luar biasa, masih terkenal sebagai bintang 
klub drama, memiliki saudara kembar, dll. 

"Ooooh ..." 

"Dia milik Kinoshita Yuuko ..." 

"Tentu saja saya akan memberikan yang terbaik." 

"Aku tahu kau pria yang bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan." 

"Bukankah Sakamoto disebut 'Anak Jagoan' ketika dia masih di sekolah dasar?" 

"Apa itu berarti dia tidak enak badan selama tes penempatan, seperti Himeji?" 

"Kalau begitu kita punya dua orang dengan kemampuan Kelas A di kelas kita." 

Kami mungkin bisa menang! Apalagi dengan suasana seperti ini! 

Betul sekali; entah bagaimana, moral kelas meroket. 

"Juga, kami memiliki Yoshii Akihisa." 
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Senyap total. 

 

Kemudian moralitas menurun drastis. 

Apa!? Apakah nama saya begitu merusak? Kenapa dia mengungkitnya !? 

"Tunggu sebentar, Yuuji! Kenapa kamu ingin menyebut namaku sekarang !? Tidak perlu!" 

"'Yoshii Akihisa'? Siapa itu?" 

"Belum pernah mendengar tentang dia." 

"Soalnya! Semangat besar hilang. Aku tidak seperti Yuuji dan yang lainnya; aku hanya 
petani biasa. Tolong perlakukan aku dengan normal-Tunggu, kenapa ditatap? Bukan 
salahku moralnya turun!" 

*Mendesah*. Bahkan jika seseorang di kelas telah mendengar tentang saya, itu tidak akan 
menjadi sesuatu yang baik. Karena tidak ada yang tahu tentang saya sejak awal, saya tidak 
harus dengan sengaja memperburuk keadaan. 

"Jika kamu tidak tahu, biarkan aku memberitahumu! Gelarnya adalah 'Pembawa 
Hukuman'[6] . " 

Oh, tidak, dia mengatakannya. 

"Bukankah itu kata lain untuk 'idiot'?" 

Seseorang di kelas memberikan pendapat yang fatal. 

"Ti-tidak! Itu hanya julukan kecil untuk remaja nakal berusia enam belas tahun." 

"Ya, itu kata lain untuk 'idiot'." 

"Bisakah kau tidak setuju, Yuuji, idiot!" 

"Punishment Bearer" adalah hukuman yang diberikan kepada siswa yang mengalami 
kesulitan belajar. Saya adalah salah satunya. Tapi itu hanya karena aku tidak pandai dalam 
hal itu! 

"Maaf. Bisakah Anda memberi tahu saya apa sebenarnya artinya?" 

Himeji menyandarkan kepalanya ke satu sisi, dan sepertinya dia sedang kebingungan. 
Karena dia adalah seorang siswa yang selalu berdiri di puncak piramida, masuk akal jika 
dia tidak terbiasa dengan judulnya. 
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"Sederhananya, itu adalah siswa yang melakukan pekerjaan sambilan untuk guru. 
Keberadaan mereka memiliki hak istimewa untuk dapat menyentuh benda-benda fisik, dan 
dapat membantu pekerjaan." 

Benar; biasanya, Makhluk tidak dapat menyentuh objek normal apapun. Yang bisa mereka 
sentuh atau berinteraksi hanyalah dengan Makhluk lain. Mereka seperti hantu. Lantai 
sekolah telah dibuat secara khusus sehingga Makhluk dapat berdiri di atasnya. 

Tapi Keberadaan saya berbeda. Seperti yang Yuuji katakan, itu adalah benda spesial yang 
bisa menyentuh benda fisik. 

"Oh, begitu, itu luar biasa! Aku mendengar bahwa Makhluk tidak hanya imut tetapi juga 
memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat menyentuh benda normal itu cukup nyaman." 

Himeji menatapku dengan mata berbinar penuh kekaguman dan rasa hormat; Sejujurnya, 
itu membuatku gatal dan tidak nyaman. 

"Ha ha, tidak ada yang istimewa!" 

Aku hanya mengabaikannya. 

Sebenarnya, ini tidak istimewa. Jika saya bisa memesan Keberadaan saya dengan bebas, itu 
akan menjadi kemampuan yang sangat berguna. Bahkan Makhluk yang relatif lemah, 
dipanggil oleh seseorang dengan skor rendah sepertiku, memiliki kekuatan lebih dari yang 
bisa diimpikan oleh manusia. Menghancurkan batu sesederhana ABC. 

Sayangnya, saya tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan darinya; jika ada, itu 
menyebabkan hasil yang sebaliknya. 

Makhluk itu hanya dapat digunakan di bawah pengawasan guru, dan guru hanya 
mengizinkan saya untuk memanggilnya ketika mereka membutuhkannya untuk pekerjaan 
berat: itulah kebenarannya. Dan bagi saya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena hanya 
dapat digunakan selama di bawah pengawasan guru, saya hampir tidak pernah 
mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya untuk tujuan saya sendiri. 

Selain itu, kesehatan dan energi Makhluk tersebut secara langsung terhubung dengan saya. 
Misalnya, jika Being saya membawa barang yang berat dan berlarian di sekitar sekolah, 
saya akan lelah. Jika benda berat jatuh ke kaki Wujud saya saat bekerja, saya akan 
merasakan sakitnya. Tidak hanya saya menolak menggunakannya untuk keuntungan 
pribadi, tetapi juga rasa sakit dari pekerjaannya dialihkan kepada saya. Itu hanyalah 
hukuman biasa. 

Oleh karena itu, menjadi "Pembawa Hukuman" bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, 
dan tidak ada yang lebih nyaman. Itu hanya hukuman untuk siswa yang memiliki nilai 
buruk dan kurang keinginan untuk belajar, dan inilah mengapa itu identik dengan "idiot" ... 
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"Tunggu sebentar; karena dia adalah 'Pembawa Hukuman', maka jika dia dikalahkan dalam 
Perang, dia juga akan menderita, kan?" 

"Benar! Kita akan langsung kehilangan seorang pria." 

Mereka tahu. Inilah mengapa saya ingin menghindari perkelahian. Jika Keberadaan saya 
dipukul, saya akan merasakan sakit bersamanya! 

"Jangan khawatir tentang itu. Orang rendahan yang tidak berharga seperti dia tidak lebih 
merupakan liabilitas daripada dia adalah aset." 

"Yuuji, itu tidak membantu sama sekali." 

"Pokoknya, untuk menunjukkan kekuatan kita, aku berencana menaklukkan Kelas D dulu." 

"Apa !? Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja!" 

Kami berdiri sangat berdekatan, tetapi kebencian saya tidak bisa menembus! 

"Semua orang tidak puas dengan situasi saat ini, kan?" 

"Yang kami inginkan adalah meja dan kursi sistematis dari Kelas A, bukan chabudai!" 

"Tentu saja!" 

"Kalau begitu semuanya, ambil penamu di tanganmu; kami bersiap untuk berperang!" 

"Uuuooo ...!" 

"U-uuuooo ..." 

Dipengaruhi oleh momentum yang menakjubkan di kelas, Himeji juga mengangkat tinju 
kecilnya. Aku merasa perlu untuk melindunginya, tapi pada akhirnya, dia mungkin yang 
akan melindungiku. 

"Akihisa, nyatakan perang terhadap Kelas D. Kamu harus berhasil, bahkan dengan 
nyawamu." 

Tekad seperti itu! Jika itu sangat penting, mengapa dia tidak melakukannya sendiri? 

"Tidakkah mereka akan mengalahkan utusan kelas bawah?" 

"Jangan khawatir; mereka tidak akan menyakitimu. Bertingkahlah seperti kamu dipaksa 
pergi." 

"Betulkah?" 

"Tentu saja! Menurutmu aku ini siapa?" 
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Tanggapan definitif tanpa peluang untuk bantahan. 

Itu pasti benar. Meskipun Yuuji suka bercanda, dia sama sekali bukan pembohong. 

"Jangan khawatir. Percayalah; aku tidak akan pernah berbohong kepada teman." 

Sentimen yang menggembirakan. 

Saya masih berpikir bahwa dia merencanakan sesuatu, tetapi saya harus melakukannya. 
Saya tidak punya pilihan lain. 

"Oke, serahkan padaku." 

"Aku mengandalkan mu." 

Kelas mengirim saya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Aku meninggalkan kelas dan 
menuju Kelas D dengan suasana yang khusyuk dan mengaduk. 

☆ 

"Saya ditipu!" 

Saya melarikan diri ke koridor, dan lari untuk hidup saya. Saya akhirnya terjun, berguling, 
dan merangkak kembali ke dalam kelas. A-aku hampir terbunuh! Bajingan itu di Kelas D! 
Jika mereka menangkap saya, mereka akan membunuh saya! Aku pingsan di tanah, 
kehabisan nafas, dan menatap Yuuji. 

"Seperti dugaanku." 

Bagaimana Anda bisa mengatakannya dengan tenang? Anda bajingan, saya akan merobek 
Anda berkeping-keping! 

"Apa maksudmu 'seperti yang kuduga' ?! Kamu tahu ini akan terjadi!" 

"Tentu saja. Bagaimana lagi aku bisa menjadi ketua kelas?" 

"Setidaknya merasa bersalah tentang itu!" 

Meskipun saya sudah mengenalnya sejak musim semi lalu, ada beberapa hal tentang dia 
yang tidak saya mengerti. 

"Yoshii, kamu baik-baik saja?" 

Himeji berlari ke arahku saat dia melihat pakaianku yang compang-camping. 

"Ya, saya baik-baik saja; hanya beberapa lecet dan memar." 
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Shimada juga datang. Perawatan teman sekelas saya membantu menghilangkan rasa sakit 
yang luar biasa. 

"Begitu, itu bagus ... Masih ada tempat yang bisa aku pukul." 

"Ahh! Beri aku istirahat! Aku sekarat!" 

Aku meletakkan tanganku di dadaku dan berguling kesakitan. Meskipun dia perempuan, 
Shimada tidak bisa dianggap enteng. 

"Jangan repot-repot dengannya; kita sedang rapat sekarang." 

Yuuji membuka pintu dan keluar kamar; dia pasti sedang mencari ruangan untuk 
mengadakan pertemuannya. Tidakkah seharusnya Anda menunjukkan perhatian pada 
teman Anda? Kalau dipikir-pikir, apakah Yuuji benar-benar seorang teman? Ini bukan 
pertama kalinya saya bertanya-tanya tentang itu; Saya mungkin memikirkannya sekali 
sehari. 

"Beri tahu aku jika nanti masih sakit." 

Himeji mengatakan itu, dan dengan cepat mengikuti di belakang Yuuji. 

"Masih sakit?" 

Seorang pria dengan tubuh mungil seperti gadis muda, Hideyoshi, menepuk pundakku dan 
berjalan keluar. 

"... (suara berjalan)" 

Muttsurini mengusap wajahnya dan berjalan ke arahku. 

"Hei, Muttsurini, apa tandamu dari tatami hilang?" 

"... (menggelengkan kepala)" 

"Jangan repot-repot menyangkal; aku tahu kaulah dia." 

"... (menggelengkan kepala lagi)" 

"Di satu sisi, cukup mengesankan bahwa Anda masih bisa menyangkalnya." 

"... (menggelengkan kepala lagi)" 

"Apa warnanya?" 

"Langit biru." 

Dia langsung menjawab. 
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"Muttsurini, Anda benar-benar memenuhi nama Anda." 

"... (menggelengkan kepala lagi)" 

Tepat saat aku mengobrol bagus dengan kelas mesum, 

"Yoshii, kamu harus ikut juga." 

Shimada dengan paksa meraih pergelangan tangan saya dan menyeret saya keluar. 

Dan di sini saya berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi malas ... 

"Ya ya ya." 

"Sekali sudah cukup." 

"Baik nyonya." 

"Suatu hari nanti, saya akan Das Brechen Anda-tunggu, bagaimana saya harus 
mengatakannya dalam bahasa Jepang ...?" 

Mulut Shimada tiba-tiba melambat. 

Apa Das Brechen ? Saya pikir itu bahasa Jerman, bukan? 

"...'Istirahat'." 
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Suara Muttsurini datang dari dekat. 

"Benar. Aku perlu mendobrakmu." 

"'Break me in'? Bukankah kamu seharusnya menggunakan kata-kata seperti 'train' atau 
'tutor'?" 

"Kalau begitu aku akan memilih yang di tengah, dan menggunakan Züchtigung sebagai 
gantinya." 

"... Aku tidak tahu apa artinya." 

"Dalam bahasa Jepang, menurutku seharusnya ... 'siksaan'?" 

"Itu lebih buruk." 

"Apakah itu?" 

Mengapa dia hanya tahu kata-kata seperti ini, dan tidak ada yang normal? 

"Ngomong-ngomong, Muttsurini. Bagaimana kamu tahu frasa 'masuk' dalam bahasa 
Jerman?" 

"... Belajar dari kehidupan normal dan prinsip moral." 

Prinsip moral seperti apa yang dimiliki seseorang seperti Anda? Prinsip mana yang 
membuat Anda mempelajari kata-kata seperti "penyiksaan"? 

"Muttsurini, kamu tidak pernah berubah! Otakmu kaya akan pengetahuan tentang seks, 
tapi miskin dalam segala hal." 

"... (terus menggelengkan kepalanya)" 

Kami melanjutkan diskusi yang tidak berguna saat kami berjalan di sekitar sekolah. Yuuji, 
yang sedang berjalan di depan tim, sudah mencapai lantai teratas. Dia membuka pintu, dan 
keluar di bawah matahari. 

Matahari menyilaukan, bersinar terang di langit cerah tak berawan. 

Sinar matahari yang menyilaukan dan angin musim semi membuat semua orang kecuali 
Muttsurini menutupi mata mereka; Muttsurini tidak perlu melakukannya karena dia sibuk 
menatap rok Himeji yang tertiup angin. 

"Akihisa, kamu menyatakan perang, kan?" 

Yuuji duduk di tangga di depan pagar besi. 

"Saya pada dasarnya memberi tahu mereka bahwa kami akan menyerang sore ini." 
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"Jadi, bukankah sebaiknya kita makan siang dulu?" 

"Benar. Akihisa, bisakah kamu makan sesuatu yang normal sore ini?" 

"Jika kamu benar-benar peduli, tolong traktir aku dengan roti." 

Saya adalah seseorang yang tidak pernah bisa memasukkan apapun ke dalam perut saya. 
Tidak ada kecuali perasaan, tentu saja. 

"Hah? Yoshii tidak pernah makan siang?" 

Himeji menatapku tak percaya. Hidupnya harus teratur dan terjadwal. Dan sepertinya dia 
tumbuh dengan baik karena itu. 

"Tentu saja saya makan siang!" 

"Tapi apakah itu dihitung sebagai benar-benar makan sesuatu?" 

Yuuji memotong pembicaraan. 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Yah, maksudku, bukankah makanan utamamu ... hanya garam dan air?" 

Yuuji terdengar sedih dan simpatik. 

Itu sangat kasar. Aku hanya bisa menerima begitu banyak hinaan! 

"Saya makan gula juga!" 

"Yoshii. 'Makan' tidak berlaku untuk air dan gula." 

"Benar. Kamu harus mengatakan 'jilat' sebagai gantinya." 

Semua orang menatapku dengan kebaikan yang aneh, tapi itu tidak membuatku merasa 
baik. 

"Seharusnya kau sudah merencanakan sebelumnya dan menabung untuk makanan. Sajikan 
untukmu dengan benar!" 

"Itu karena aku-aku hampir tidak punya cukup untuk biaya hidup!" 

Sebenarnya orang tua saya bekerja di luar negeri, jadi saya tinggal sendiri. Tentu saja 
mereka mengirim uang setiap bulan ... Kebetulan saya menghabiskan sebagian besar uang 
itu untuk game dan manga. Hobi itu mahal! 

"Nah, jika kamu tidak keberatan, biarkan aku membuatkan makan siang untukmu." 
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"Eh?" 

Kata-kata lembut itu datang begitu tiba-tiba, dan aku tidak bisa menahan diri untuk 
berpikir bahwa aku mendengar sesuatu yang salah. 

Makan siang? Dari seorang gadis? Buatan tangan? 

"Benarkah? Aku belum makan apa pun kecuali garam dan gula untuk waktu yang lama." 

"Tentu. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mulai besok." 

"Itu bagus, Akihisa. Makan siang buatan tangan dengan cinta, kan?" 

"Ya!" 

Dalam situasi seperti ini, saya perlu dengan jujur menunjukkan kepadanya bahwa saya 
senang. Meskipun godaan Yuuji tidak menyenangkan. 

"... Haha. Mizuki, kamu baik sekali, membuat makan siang HANYA untuk Akihisa." 

Aku tidak yakin kenapa Shimada menggunakan suara bosan dan mengatakan hal yang 
tidak menyenangkan seperti itu. Bagaimana jika Himeji berkata, "Kalau begitu aku tidak 
akan melakukannya," atau sesuatu seperti itu? Bagaimana Anda akan memberi saya 
kompensasi? 

"Ah, tidak! Sebenarnya, aku bisa membuatnya untuk semua orang ..." 

"Kita juga bisa memilikinya? Benarkah?" 

"Ya, jika Anda tidak keberatan." 

Ohhh, Yuuji juga bisa. Dia terlalu baik. Namun, saya merasa sedikit kecewa karena saya 
tidak dapat menikmatinya sendirian. 

"... (anggukan)" 

"... Biarkan aku melihat seberapa baik kamu dalam memasak!" 

Sekarang Himeji harus membuat makan siang untuk enam orang, termasuk dirinya sendiri. 
Pasti melelahkan. 

"Oke, kalau begitu aku akan membawa makan siang semua orang ke sekolah." 

Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun keengganan di 
wajahnya. 

"Himeji, kamu baik sekali." 
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Ini datang dari lubuk hati saya. Sangat sulit untuk membawa enam makan siang ke sekolah; 
Saya tidak bisa memahaminya. 

Sungguh orang yang tidak mementingkan diri dan menarik! 

"Nah, tidak ada yang seperti ..." 

"Aku mengatakan ini terlambat, tapi ketika aku pertama kali melihatmu di kelas, aku 
merasa seperti aku-" 

"Oi, Akihisa, jika kamu dicampakkan sekarang, kamu tidak akan makan siang besok." 

"-telah mengenalmu sebelumnya." 

Saya berhasil menghindari dicampakkan. Untungnya, saya mengubah "jatuh cinta padamu" 
sebelum saya menyelesaikan kalimat. Penilaian saya sangat luar biasa. 

"Akihisa, mengaku atas dasar keinginannya sendiri adalah sesuatu yang biasa dilakukan 
orang mesum." 

Saya benci penilaian saya sekarang. 

"Akihisa, terkadang kamu melakukan hal-hal yang hanya bisa kubayangkan." 

"Tapi ... makan siang dengan cinta ..." 

Tapi itu hanya untuk menyelamatkan diriku dari kelaparan. Itu semua karena kemiskinan! 

"Cukup basa-basi; mari kita lanjutkan membahas Perang!" 

Oh itu benar. Saya benar-benar lupa mengapa kami datang ke sini. 

"Yuuji, aku punya pertanyaan. Kenapa Kelas D? Jika kita bertarung secara berurutan, target 
pertama kita seharusnya Kelas E. Dan jika kita ingin bertarung sekali dan untuk selamanya, 
bukankah kita harus memilih Kelas A?" 

"Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Anda sepenuhnya benar!" 

"Itu benar, tapi aku punya rencana lain." 

Yuuji dengan berani menganggukkan kepalanya. 

"Rencana apa?" 

"Meskipun rencanaku jauh lebih dalam, alasan untuk tidak menyerang Kelas E sederhana: 
itu tidak sebanding dengan waktu kita." 

"Hah? Tapi mereka berada di peringkat yang lebih tinggi dari kita, kan?" 
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Karena pembagian kelas didasarkan pada hasil, maka tentu saja Kelas E akan lebih baik 
dari kita, Kelas F, kan? Mengapa dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya bertengkar 
dengan mereka? 

"Ha, itu benar menurut hasil tes penempatan, tetapi situasi sebenarnya berbeda. Coba lihat: 
siapa yang Anda miliki di sekitar Anda?" 

"Er ..." 

Aku melakukan apa yang Yuuji katakan dan melihat sekeliling pada orang-orang terdekat. 
Hmm, siapa yang kita punya di sini ...? 

"Dua gadis cantik, dua idiot, dan cabul pendiam." 

"Siapa gadis cantik yang kamu maksud ini?" 

"Apa? Yuuji, kamu bereaksi saat menyebut gadis cantik?" 

"... (wajah memerah)" 

"Muttsurini, bukan kamu juga? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memikirkan 
kita semua." 

"Semuanya, tenanglah! Biarkan Muttsurini menanggungnya." 

"Itu benar." 

"Tunggu sebentar. Sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, saya ingin memprotes bahwa 
gadis cantik mempengaruhi pikiran orang." 

"Bagaimanapun..." 

Yuuji berdehem, dan melanjutkan penjelasannya. Apakah dia mencoba mengabaikan 
keberadaanku? 

"Jika Himeji bisa bertarung dengan kita, Kelas E bukanlah tandingan kita, bahkan 
berhadapan langsung dengan kekuatan brutal. Karena target akhir kita adalah Kelas A, 
tidak ada artinya membuang waktu kita bertarung dengan Kelas E." 

"Lalu bagaimana kalau melawan Kelas D secara langsung?" 

"Kami tidak memiliki kesempatan seratus persen untuk menang." 

"Jika itu masalahnya, kita harus menargetkan Kelas A dari awal." 

Targetku adalah Kelas A, bukan Kelas D. Alasanku berperang berbeda dari Yuuji. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu karena ini pertarungan pertama kita. Kalian ingin bertarung hebat dan menarik 
perhatian semua orang, kan? Selanjutnya, inilah yang kita butuhkan untuk mengalahkan 
Kelas A." 

Ini adalah rencana untuk menang melawan Kelas A? Tapi Yuuji masih merahasiakan 
detailnya untuk dirinya sendiri. 

"Ex ... permisi!" 

Himeji jarang berbicara dengan keras. Apa yang sedang terjadi? 

"Himeji? Ada apa?" 

"Err, itu ... yang kamu bicarakan barusan adalah Perang Tes Pemanggil yang dibahas Yoshii 
dan Sakamoto sebelumnya, kan?" 

"Oh, kamu sedang membicarakan itu. Baru saja, Akihisa datang untuk berbicara kepadaku 
tentang bagaimana kamu-" 

"Jadi itu berarti!" 

Untuk menghentikan Yuuji melanjutkan perkataannya yang tidak perlu, aku sengaja 
meninggikan suaraku. 

"Jika kita tidak bisa mengalahkan Kelas D, maka apa yang kita katakan sebelumnya tidak 
ada artinya." 

Menghadapi keraguanku, Yuuji tertawa terbahak-bahak. 

"Dengan bantuan kalian semua, kami pasti bisa mengalahkan mereka." 

Menang melawan Kelas D? Dengan bantuan kami? Dalam Perang? 

Ini adalah perasaan yang aneh. 

Kata-kata ini memberi kami dorongan untuk menjalankan momentum kami. Meskipun 
situasinya tampak tidak ada harapan, kami merasa direvitalisasi dan percaya diri. 

Kata-kata Yuuji sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. 

"Hebat. Sepertinya ini akan menjadi menarik!" 

"Ayo kita tarik kutu buku Kelas A itu kembali ke Bumi!" 

"... (pujian)" 

"Aku ... aku akan mencoba yang terbaik." 
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Kalahkan Kelas A. 

Ini mungkin terdengar gila; itu mungkin mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. 

Tetapi jika kita tidak pernah melakukan apapun, mimpi tidak akan pernah menjadi 
kenyataan. 

Karena kita semua terjebak di kelas yang sama bersama-sama, tidak terlalu buruk untuk 
mencoba dan bekerja untuk tujuan yang sama. 

"Baiklah, biarkan aku menjelaskan strategi pertempurannya!" 

Kami tetap di lantai atas, menikmati angin yang nyaman, dan mendengarkan strategi yang 
akan membawa kami menuju kemenangan. 
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Volume 1 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

(1) Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan 4 sin X + 3 cos 3X = 2 dan ditemukan di 
kuadran pertama? 

(2) Manakah dari ekspresi berikut yang setara dengan sin (A + B) ? 

① sin A + cos B 

② sin A -- cos B 

③ sin A cos B 

④ sin A cos B + cos A sin B 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

(1) X = π / 6 

(2) ④ 

Komentar Guru: 

Betul sekali. Anda dapat menulis sudut dengan simbol π dan bukan °. Jawaban Anda 
sempurna. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

(1) X = mungkin 3 

Komentar Guru: 

Saya pikir Anda mencoba mengendur dengan mengatakan "Mungkin". Meskipun Anda 
dekat, saya tidak bisa memberi Anda pujian. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 
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(2) Mungkin ③ 

Komentar Guru: 

Saya telah melihat banyak upaya siswa sebelumnya, tetapi Anda adalah orang pertama 
yang mencoba mengendur pada pertanyaan pilihan ganda seperti ini. 

 

"Yoshii! Pasukan Kinoshita memulai pertarungan dengan Kelas D di koridor!" 

Dengan kuncir kudanya berayun di belakangnya, Shimada, yang ditempatkan di pasukan 
yang sama denganku, berlari ke arahku. Di bawah pengamatan yang cermat, Anda dapat 
melihat bahwa dia tinggi, dengan kaki yang panjang, jadi mengapa dia tidak terlihat seperti 
perempuan? Bagian mana dari dirinya yang salah? 

"Ah, mungkinkah itu peti datar?" 

"Biarkan aku mematahkan jarimu satu per satu! Merata!" 

Oh, tidak, kurasa aku baru saja menginjak ranjau darat. 

"M-Mari kita berhenti di situ. Kita harus fokus pada Perang!" 

Pasukan yang bertempur di garis depan adalah barisan depan yang dipimpin oleh 
Kinoshita. Pasukan cadangan tempat kami berada terletak di antara garis depan dan Kelas 
F. Saya tidak ingat pernah menerima tawaran untuk menjadi pemimpin pasukan, tetapi 
sekarang saya harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin semua orang, jadi saya 
harus fokus. 

Pertama, kita perlu merasakan atmosfer pertempuran. Jika saya mendengarkan dengan 
cermat, saya pikir saya dapat mendengar suara pertempuran yang datang dari pasukan 
pelopor. 

"Sekarang Ayo! Dasar Anjing Pecundang!"[7] 

"Aku ... Ironman? Tidak! Aku tidak ingin pergi ke ruang remedial!" 

"Diam! Para tawanan perang akan tinggal di ruang remedial dan akan diberi ceramah 
khusus sampai pertempuran berakhir! Aku tidak yakin berapa lama untuk berakhir, tapi 
sepertinya aku akan punya cukup waktu untuk kuliah kamu!" 

"T-Tolong, biarkan aku pergi! Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati 
penyiksaan!" 
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"Penyiksaan? Itu tidak benar. Itu hanya kuliah pendidikan yang luar biasa. Setelah selesai, 
aku akan mendidikmu menjadi siswa standar yang hobi belajar, seperti Ninomiya 
Kinjiro[8] ! " 

"S-Iblis! Seseorang bantu aku ...! Tidak ... !!!"  Penutup pintu  

Oke, sekarang saya memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu Perang Tes Summoner. 

"Shimada, berikan perintah pada pasukan." 

"Oke? Perintah apa? Apa yang kamu ingin aku katakan?" 

Selama masa berbahaya seperti ini, hanya ada satu perintah yang bisa saya berikan: 
"Mundur!" 

"Kau pengecut!" 

Dia menggunakan seni tersembunyi yang menyerang kedua matanya! 

"Aduh, mataku!" 

"Apa itu membangunkanmu, idiot besar !? Kamu adalah pemimpin pasukan! Bagaimana 
kamu bisa melarikan diri tanpa melakukan pertarungan yang bagus?" 

Apakah rasa sakit di mata saya perlu untuk menjernihkan pikiran? Jika dia ingin 
mengatakan sesuatu seperti ini, dia seharusnya hanya meninju atau menamparku daripada 
menusuk mataku! 

"Dengarkan, Yoshii. Misi kita adalah mendukung pasukan pelopor Kinoshita, kan? Selama 
mereka mengisi kembali nilai ujian mereka, kita perlu menjaga garis depan. Jika pasukan 
kita kabur dari misi penting kita, pasukan pelopor tidak akan dapat mengisi kembali skor 
mereka dengan mulus. " 

Sangat jarang melihat Shimada memberikan pendapat yang serius. 

Apa yang baru saja dia katakan itu benar; misi yang kami bawa sangat penting. Performa 
kami bisa sangat mempengaruhi hasil dari Perang ini. Sebaliknya, saya berpikir untuk 
melarikan diri hanya karena saya takut menderita perbaikan ... 

Shimada, kamu sangat berani! Saya tidak tahu kenapa, tapi saya bahkan menitikkan air 
mata (mungkin karena sakit ditusuk?). 

"Maaf, saya salah. Saya akan membuang rasa takut dari ruang remedial, dan fokus untuk 
memenangkan pertarungan." 
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"Bagus. Tapi kurasa kita tidak perlu khawatir. Meskipun kita mungkin lemah dalam 
bertarung satu lawan satu, bertarung bersama melawan satu musuh pada satu waktu 
seharusnya tidak masalah." 

Betul sekali. Meskipun kami memiliki skor yang lebih rendah, itu bukanlah faktor penentu 
dalam Perang. Bergantung pada taktik kita, kita mungkin masih memiliki peluang bagus 
untuk memenangkan Perang ini. 

"Kamu benar. Oke, aku penuh energi!" 

"Itulah semangatnya, Yoshii!" 

Kami semua mengangkat tangan. Tidak masalah, kita bisa melakukan ini! 

Saat semangat kami meningkat, seorang pengintai pergi ke Shimada. 

"Shimada, pasukan pelopor kalah!" 

"Mundur!" 

Tunggu sebentar, itu benar-benar berbeda dari pidato yang baru saja Anda berikan! 

"Yoshii, kita bisa mundur dulu, kan?" 

Saya merasa ini mungkin menyebabkan masalah besar, tapi mungkin hanya saya. 

"Oke, kita harus kabur dulu! Terlalu sulit untuk bertarung sekarang." 

"Benar, kami sudah melakukan yang terbaik." 

Aku melihat kembali ke arah dimana Kelas F. 

Yokoda (Kelas F) yang seharusnya tinggal di kelas berdiri tepat di belakangku. 

"Yokoda? Kenapa kamu di sini?" 

"Saya di sini untuk memberi Anda pesan dari perwakilan kelas." 

Yokoda melihat memo itu, dan membaca pesan itu dengan keras: 

"'Jika kamu berani kabur, aku akan membunuhmu!'" 

"Semua orang menyerang ...!" 

Ketika saya sadar, saya sedang dalam perjalanan ke medan perang. Itu semua untuk 
kemenangan Kelas F! 

Tiba-tiba, ada seorang gadis cantik di depanku berlari ke arahku. 
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"Yoshii, kamu di sini untuk mendukungku!" 

Oh, itu Hideyoshi. Apa yang seharusnya saya katakan; pria ini terlihat manis tidak peduli 
waktu atau tempat ... 

"Hideyoshi, kamu baik-baik saja?" 

"Ya, entah bagaimana aku berhasil bertahan. Tapi nilaiku berkurang drastis." 

"Begitu, lalu bagaimana dengan Keberadaanmu?" 

"Terlalu lelah untuk bergerak; dia tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi." 

"Oke, lebih baik Anda melakukan beberapa tes untuk menambah skor Anda!" 

"Kamu benar. Mungkin tidak ada cukup waktu untuk melakukan tes untuk setiap mata 
pelajaran, tetapi masih membantu jika satu atau dua nilai mata pelajaran diisi ulang." 

Dia segera berlari menuju ruang kelas, dan mengikuti di belakangnya adalah anggota 
pasukan pelopor. Tampaknya jumlah mereka lebih sedikit daripada saat mereka pergi. 
Banyak orang pasti dikirim ke ruang perbaikan. 

"Yoshii, apakah kamu masih ingat aturan Perang Tes Pemanggil? Jika seorang guru tidak 
ada, kamu tidak bisa memanggil Keberadaanmu!" 

"Saya tahu itu!" 

Seperti yang disarankan Shimada. Sementara kami menggunakan skor tes kami untuk 
bertarung, kami harus mematuhi aturan di halaman berikut:  

 

Peraturan Akademi Fumitzuki untuk Perkelahian Terkait  

Fasilitas Ruang Kelas dan Perang Tes Pemanggil 

 

1. Prinsipnya, pertarungan itu antar kelas. Di bawah pengawasan seorang guru mata 
pelajaran apa pun, siswa dapat mengaktifkan sistem pemanggilan untuk memanggil 
Makhluk mereka. Juga, pertarungan yang menggunakan skor kumulatif harus diawasi oleh 
Kepala Sekolah. 

2. Seorang siswa mungkin hanya memiliki satu Keberadaan. Kekuatan Keberadaan siswa 
sama dengan nilai ujian terakhir mereka. Skor kumulatif adalah jumlah dari skor tes 
terbaru setiap mata pelajaran. 
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3. Nilai seorang siswa akan berkurang secara proporsional dengan kekuatan yang hilang 
dari Keberadaan mereka dalam pertarungan. Setelah nilai siswa dikurangi menjadi nol, 
Keberadaan mereka akan mati dan mereka akan menerima kelas perbaikan di ruang 
perbaikan. 

4. Seorang siswa dapat menambah nilai mereka tanpa batas selama Keberadaan mereka 
tidak mati. 

5. Jika seorang siswa gagal melakukan pemanggilan setelah lawannya memanggil 
Wujudnya, siswa tersebut akan dianggap kalah dalam pertarungan, dan oleh karena itu 
akan menerima kelas remedial di ruang remedial sebagai hukuman. 

6. Kisaran valid di mana Makhluk dapat dipanggil adalah lingkaran dengan radius sepuluh 
meter dari guru pembimbing (dapat bervariasi antar guru). 

7. Pertarungan hanya dapat dilakukan oleh Makhluk. Setiap pemanggil yang terlibat dalam 
pertarungan sebenarnya akan dihukum. 

8. Perang berakhir hanya jika perwakilan kelas lawan dikalahkan. Selama mereka di bawah 
pengawasan guru, seorang siswa dapat menggunakan metode atau taktik apa pun untuk 
memenangkan Perang. Inilah 'perang' yang menggunakan nilai ujian sebagai senjata. 
Mereka yang ingin berpartisipasi harus siap mental. 

 

Ini mungkin semua aturannya! Meskipun ada beberapa perubahan dan beberapa aturan 
yang lebih spesifik, ini adalah aturan umum untuk Perang ini. Jika Anda tidak membacanya 
dengan cermat, Anda mungkin telah melewatkan poin utama Perang: pada dasarnya, 
"Perang menggunakan Makhluk untuk menentukan hasil, tetapi siswa dapat menggunakan 
metode atau taktik lain selain nilai ujian". 

Sepertinya Kepala Sekolah sedang mengawasi sekarang, jadi subjek yang kami perjuangkan 
sekarang adalah skor kumulatif yang disebutkan di aturan pertama ... 

"Yoshii, lihat!" 

Shimada, yang berlari di sampingku, berteriak keras. Apa yang terjadi? 

"Itu Tuan Igarashi dan Tuan Fuse! Bajingan Kelas D itu, mereka membawa guru Kimia ke 
sini." 

Saya melihat dengan cermat. Guru Kimia untuk Kelas 2, Tn. Igarashi dan Tn. Fuse, berdiri di 
koridor yang menghubungkan gedung sekolah baru dengan gedung lama. 
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Saya melihat. Durasi Perang akan lebih lama jika hanya ada satu guru yang mengawasi -- 
dalam kasus kami, Kepala Sekolah -- jadi mereka mencoba meningkatkan jumlah pengawas 
untuk menghabisi kami dalam satu kesempatan? 

Itulah mengapa Hideyoshi perlu mundur lebih awal dari yang kami rencanakan. 

"Shimada, apakah Anda yakin dengan skor Kimia Anda?" 

"Tidak sama sekali; Saya hanya mendapatkan sekitar 60 setiap kali." 

Itulah yang bisa diharapkan dari Kelas F. Tidak peduli seberapa banyak Anda menurunkan 
standar, 60 bukanlah hasil yang baik. 

"Oke, kalau begitu, kita harus menjauh dari Tuan Igarashi dan Tuan Fuse dan menuju ke 
Kepala Sekolah." 

"Menuju Ms. Takahashi? Mengerti." 

Shimada dan aku menyelinap melalui koridor dan menuju ke sudut. 

Semuanya, lihat! Ini adalah heroik dari pemimpin pasukan cadangan dan bawahannya. 

"Ah, bukankah yang menyelinap di sana Onee-sama-ku dari Kelas F? Tuan Igarashi, cepat 
ke sini!" 

"Sial, aku ceroboh." 

Salah satu siswa di Kelas D menemukan Shimada, dan membawa salah satu gurunya, Tuan 
Igarashi, ke sini. Oh, tidak, jika kita tidak memanggil Makhluk kita dan bertarung, hanya 
butuh satu pukulan untuk mengirim kita ke ruang perbaikan. 

"Oke, Shimada, aku serahkan ini padamu. Aku akan pergi." 

"Tunggu ... Biasanya tidak seperti ini, kan? Seharusnya 'Serahkan ini padaku, lebih baik kau 
pergi sekarang', kan?" 

"Garis-garis itu tidak berguna di dunia nyata!" 

"Y-Yoshii! Kamu sangat jahat!" 

"Onee-sama! Aku tidak akan membiarkanmu kabur!" 

"Itu Miharu! Sepertinya aku harus berjuang untuk hidupku ..." 

Saya berdiri lebih dari sepuluh meter jauhnya dari Tuan Igarashi, jadi saya bisa istirahat 
dan mengamati bagaimana Shimada akan gagal. Gadis dari Kelas D telah memanggil Being-
nya. 
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Shimada juga bersiap untuk melakukan serangan balik; dia menatap Miharu dan berteriak, 
"Memanggil!" 

Atas teriakan Shimada, lingkaran sihir dengan beberapa bentuk geometris terbentuk di 
bawah kakinya. Ini adalah bukti pengaktifan sistem pemanggilan di bawah pengawasan 
guru. Setelah itu, Keberadaannya muncul. 

Makhluk yang muncul, selain mengenakan seragam militer dan memegang pedang bergaya 
militer di tangannya, memiliki kuncir kuda dan mata yang tampak kuat yang persis seperti 
milik Shimada, tapi tingginya hanya sekitar delapan puluh sentimeter. Jika saya harus 
menggambarkannya dalam satu kalimat, itu akan menjadi "versi chibi dari Shimada 
Minami". Dan Makhluk lawan juga versi chibi dari pemiliknya, tapi dia memegang pedang 
biasa. 

"Aku sudah lama menunggu momen ini sejak aku dicampakkan oleh Onee-sama ..." 

"Tunggu sebentar! Kamu harus menyerah!" 

Pertempuran akan dimulai kapan saja sekarang. Meskipun saya bukan orang di medan 
perang, saya tidak bisa berhenti gemetar ketika memikirkannya. 

"Shimada, tentang 'Onee-sama' yang dia sebutkan ..." 

"Aku tidak menginginkanmu. Onee-sama hanya akan menjadi onee-sama Miharu apapun 
yang terjadi!" 

"Jangan dekat-dekat denganku! Aku hanya perempuan normal yang menyukai laki-laki." 

"Kamu bohong! Onee-sama harus mencintai Miharu juga!" 

"Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku!" 
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Entah bagaimana, aku merasa Shimada berada di dunia yang jauh dariku. 

"Onee-sama, aku datang!" 

Kedua Makhluk itu mendekat satu sama lain, dan pertempuran akhirnya dimulai. 

"HAAAAA!" 

"YAAAAA!" 

Teriakan mereka memenuhi koridor. 

Makhluk mereka mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, dan mulai bertarung langsung 
dengan kekerasan. 

"Kamu!" 

"Miharu tidak akan kalah!" 

Kedua Makhluk itu menyalurkan kekuatan mereka melalui pedang mereka. Bahkan mereka 
yang menyaksikan pertarungan itu sangat senang. 

"Shimada, skor lawanmu lebih tinggi; bertarung langsung tidak baik untukmu." 

"Aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku tentang itu, tapi aku tidak bisa 
mengendalikan Keberadaanku untuk melakukan teknik khusus!" 

Pertarungan pedang langsung dipatahkan. Makhluk Shimada tidak memiliki kekuatan yang 
cukup, dan senjatanya jatuh ke tanah. 

"Itu dia!" 

"Sial!" 

Lawan segera mendorong Being Shimada ke tanah, dan nilai kekuatan mereka (skor) 
muncul di atas kepala mereka. 

 

Kelas F Shimada Minami VS Kelas D Shimizu Miharu 

Kimia 

53 VS 94 
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Shimada, mengapa Anda menaikkan skor Anda? Sebenarnya, bisakah Anda mendapat skor 
hingga 60? 

"Onee-sama, kemenangan ini milikku." 

Pedang lawan dipegang pada Makhluk Shimada. Jika hanya pergelangan tangan atau kaki 
yang diserang, skornya hanya akan berkurang sedikit, tetapi jika leher atau jantung 
ditusuk, Makhluk itu akan mati-yang juga berarti dia akan dikirim ke ruang perbaikan. 
Shimada tidak bisa bergerak sama sekali. 

"T-Tidak! Aku tidak ingin pergi ke ruang remedial!" 

"'Ruang Remedial'? Hu hu ..." 

Shimizu memasang senyum bahagia di wajahnya. Dia menyeret tangan Shimada dan 
meninggalkan tempat kejadian. 

Eh? Shimizu, itu arah ke rumah sakit, kan? 

"Hu hu hu. Onee-sama, seharusnya ada tempat tidur kosong yang tersedia di rumah sakit 
sekarang." 

"Y-Yoshii. Dukung aku sekarang! Aku merasa rumah sakit itu lebih berbahaya daripada 
ruang perbaikan!" 

Benar, saya juga memiliki perasaan yang sama. Tapi... 

"Aku akan membunuhmu ... Mereka yang menentang cinta Miharu dengan Onee-sama, aku 
akan membunuh kalian semua ..." 

Saya minta maaf, Shimada. Saya tidak memiliki keberanian untuk maju. 

"Shimada, aku tidak akan pernah melupakanmu!" 

"Ahh! Yoshii! Kenapa kamu mengatakan itu sebelum kamu bertarung?" 

"Kematian bagi semua yang mencoba menghentikanku!" 

Tangan dan kaki Makhluk Shimada telah diserang, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. 
Sekarang musuh bergegas ke arahku! Aku akan mati! 

"Yoshii, awas! Panggil!" 

Sebuah suara datang dari sisi saya; itu Sugawa dari kelasku! Terima kasih! Anda terlihat 
seperti seorang mesias sekarang! 
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Kelas F Sugawa Ryou VS Kelas D Shimizu Miharu 

Kimia 

76 VS 41 

 

Makhluk Sugawa menebas musuh ke tanah. 

Ah, ya, Sugawa menang! Tampaknya Shimizu kehilangan terlalu banyak poin di 
pertarungan sebelumnya, membuatnya kehilangan yang ini seketika. 

"Shimada, kamu baik-baik saja?" 

"Ya, saya selamat. Terima kasih, Sugawa. Setrika-tidak, Tuan Nishimura, cepat bawa orang 
berbahaya ini ke ruang perbaikan." 

"Oh, bukankah ini Shimizu? Aku akan memberimu pelajaran yang bagus, ikut aku." 

Tidak seperti Makhluk Shimada, Makhluk Shimizu sudah mati, jadi dia dikirim ke ruang 
perbaikan; ini adalah kondisi yang kami sebut "Killed in Action". 

"Onee-sama! Miharu tidak akan pernah menyerah! Jangan kira kamu bisa lulus dari sekolah 
ini dengan selamat!" 

Setelah meninggalkan beberapa baris yang berisi kata-kata berbahaya, Shimizu dengan 
paksa dikirim ke ruang perbaikan. 

Dari berbagai sudut pandang, ini benar-benar duel yang berbahaya. 

"Yoshii." 

"Shimada, kamu pasti lelah. Kamu harus kembali dan mengisi kembali skor Kimia kamu!" 

"Yoshii." 

"Kalau begitu, Sugawa, kita harus berangkat sekarang. Perang masih berlangsung!" 

"Yoshii!" 

"Y-Ya?" 

"Bagaimana Anda bisa meninggalkan saya sendiri dan melarikan diri sekarang?" 

"... Aku tidak ingat pernah melakukan hal seperti itu." 
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Ini benar-benar medan perang. Niat membunuh membuat kulitku sakit ... tapi hanya ada 
Shimada di belakangku. 

"..." 

"..." 

Keheningan singkat. A-apa sekarang? Mengapa saya merasa ini tidak baik? 

"MATI, Yoshii Akihisa! Summo-" 

"Seseorang tolong, Shimada sudah gila sekarang! Bawa dia ke pasukan utama segera!" 

Sugawa menghentikan tindakan Shimada dan mencoba membujuknya pada saat yang 
bersamaan. 

"Itu tidak benar! Dia adalah musuh! Musuh terbesarku!" 

Saya tidak bisa menyangkal apa yang dia katakan. 

"S-Sugawa, maaf mengganggumu." 

"Dimengerti." 

"Lepaskan aku, Sugawa! Yoshii! Aku tidak akan memaafkanmu!" 

"Cepat, cepat bawa dia kembali! Aku akan dibunuh oleh tatapannya yang menakutkan!" 

"Tunggu, lepaskan ...! Aku akan membunuhmu!" 

Setelah meninggalkan beberapa baris yang diisi dengan kata-kata yang mengancam, sosok 
menakutkan itu dibawa pergi. Untuk saat ini, saya aman. 

"Bagus. Sementara pasukan Hideyoshi sedang memulihkan skor mereka, kita harus 
menjaga garis depan! Kita tidak bisa membiarkan musuh mengambil langkah maju!" 

Teriakan dan tangisan marah tak henti-hentinya datang dari koridor. 

"Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu! Jika kita bisa melewati garis depan, hanya 
akan ada pasukan yang menambah skor di luar itu! Kita harus melewati sini sekarang!" 

Untuk melawan perintahku, seseorang yang terlihat seperti komandan Kelas D 
memberikan perintah juga. 

Ini medan perang saya; Saya perlu mengumpulkan keberanian saya! 

☆ 
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"Komandan Yoshii! Pasukan di koridor di kedua sisi telah dikalahkan! Kita hanya memiliki 
dua orang yang tersisa di sekitar Tuan Fuse!" 

"Aku satu-satunya pria yang berdiri di koridor tempat Tuan Igarashi berada! Perlu bantuan 
secepat mungkin!" 

"Keberadaan Toudou tidak bisa datang, tolong bantu kami!" 

Sial, situasinya lebih buruk dari yang saya kira. 

Saya merasa ingin meminta bantuan dari pasukan utama, tetapi itu akan mengurangi 
jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kami. Kita hanya bisa 
mengandalkan diri kita sendiri untuk bertahan di sini! 

"Beri tahu orang-orang di sekitar Tuan Fuse untuk tetap dalam status penjagaan! Tukar 
orang-orang di sekitar Tuan Igarashi dengan mereka yang bertempur menggunakan skor 
kumulatif mereka, manfaatkan waktu dengan baik, dan kalahkan musuh! Adapun Toudou, 
maaf, tapi kami harus menyerah padanya! " 

"Dimengerti!" 

Setiap orang mengubah formasi seperti yang diceritakan; sepertinya mereka masih 
menganggapku seorang pemimpin. 

"Para bajingan di Kelas F itu, mereka jelas-jelas ingin membuang waktu!" 

"Apa yang mereka tunggu?" 

Melihat metode bertarung kami, mereka yang ada di Kelas D seharusnya mulai menyadari 
apa yang kami coba lakukan. Itu tidak baik; semakin sulit untuk menjalankan misi kami 
sekarang ... 

"Sial! Pengintai membawa laporan; Kelas F membawa guru Sejarah Dunia Tuan Tanaka ke 
sini." 

"Guru Sejarah Dunia Tuan Tanaka?" 

"Bajingan Kelas F, apa mereka ingin bertempur lebih lama? 

Tampaknya pasukan pengintai Kelas D menemukan bahwa kelas kami membawa Tuan 
Tanaka untuk menilai skor. 

Tuan Tanaka mengajar Sejarah Dunia, sudah tua, memiliki reaksi lambat, dan memiliki 
standar penilaian yang cukup longgar yang disambut baik oleh para siswa. Namun, 
kecepatan penandaannya tidak terlalu cepat. Jika kita menginginkan War yang lebih lama, 
menghadirkan Tuan Tanaka adalah pilihan yang tepat. 
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"Yoshii, Kelas D membawa guru Matematika, Tuan Kiuchi." 

Sugawa, yang baru saja membawa pergi Shimada, datang dan memberiku laporan. 
Sepertinya dia membawa informasi baru setelah dia mencapai pasukan utama. Tuan Kiuchi 
itu, kan? 

Guru matematika Mr. Kiuchi memiliki standar penilaian yang ketat, tetapi kecepatan 
penilaiannya sangat cepat. Sepertinya Kelas D menggunakan taktik yang sama sekali 
berbeda dan ingin menghabisi kami dengan cepat. 

Namun, untuk menyelesaikan misi kami, kami tidak bisa dikalahkan dengan mudah. 

Yuuji hanya mempercayakan satu misi kepadaku: untuk mempertahankan garis depan, 
menahan garis penyumbatan, dan menyeret pertempuran selama mungkin, setidaknya 
sampai kelas-kelas yang tidak terlibat dalam Perang ini menyelesaikan kelas mereka. 

Untuk mencapai target ini ... 

"Sugawa!" 

"Ada apa?" 

Kami hanya dapat menggunakan taktik daripada kekerasan, setidaknya untuk 
mengarahkan situasi ke arah yang menguntungkan kami. 

"Untuk memenangkan lebih banyak waktu, segera sebarkan informasi palsu." 

"Informasi palsu? Baik olehku, tetapi musuh akan segera menyadarinya, kan? Komandan 
garis depan Kelas D memiliki suara yang keras, jadi biarpun taktiknya berhasil, dia bisa 
segera menyusun ulang formasi." 

Seperti yang dikatakan Sugawa, komandan Kelas D Tsukamoto sangat keras. Meskipun 
benar-benar nyaman untuk mendengar taktik mereka, memberikan informasi palsu untuk 
membingungkan mereka bukanlah hal yang mudah. 

"Tidak masalah; target dari informasi palsu bukanlah Kelas D." 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Saya ingin Anda menyebarkan informasi palsu kepada para guru, dan membuat mereka 
pergi ke tempat lain." 

"... Begitu, itu pasti akan berpengaruh." 

"Baik?" 
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"Ya, serahkan isi informasi palsu itu padaku. Aku akan memikirkan kebohongan yang bagus 
untuk memberi tahu mereka." 

"Aku akan menyerahkannya padamu." 

Setelah Sugawa mengatakan itu, dia kabur. Sugawa senang melakukan hal semacam ini, 
bukan? Dia tampak sangat senang melakukannya. 

"Jika kami tidak bisa menang dalam pertarungan satu lawan satu, kami harus 
mengandalkan kerja tim!" 

Bagaimanapun, sebagai komandan, saya tetap di belakang pasukan. Adalah misi saya 
sebagai komandan pasukan untuk tetap aman, bukan karena saya penakut. 

☆ 

"Tsukamoto, ini tidak ada akhirnya!" 

"Tunggu sebentar lagi; aku akan membawa Nona Funakoshi ke sini!" 

Informasi buruk bagi kami Kelas F datang ketika situasi terhenti. 

Kelas D akan membawa guru Matematika Ms. Funakoshi (umur 45, perempuan, lajang). 
Tujuan mereka adalah membuatnya menjadi supervisor lain, bukan kertas nilai. Sejujurnya, 
ini sama sekali tidak baik bagi kami. Jika jarak pertempuran meningkat, perbedaan 
pasukan kita akan menjadi lebih besar. 

Apa yang harus saya lakukan? Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk bergabung 
dengan garis depan dan bertarung sekarang. 

Saat aku memikirkan ini ... 

 Dang, dang, dang, dang . "Pengumuman sekolah, pengumuman sekolah." 

Suara yang akrab datang dari siaran sekolah. 

Itu suara Sugawa! Begitu, jika dia langsung menuju ke kantor guru, dia mungkin akan 
terlihat oleh siswa Kelas D; itu sebabnya dia menuju ke ruang siaran sebagai gantinya. 
Kerja bagus, Sugawa! 

"Ms. Funakoshi, Ms. Funakoshi." 

Selain itu, siaran tersebut membicarakan tentang Nona Funakoshi yang ingin didapatkan 
semua orang sekarang. Kerja bagus, Sugawa! 

"Yoshii Akihisa menunggumu di belakang gym." 
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...Hah? Sugawa? Apa yang sedang terjadi? 

"Dia ingin melewati batas antara siswa dan guru dan berbicara kepadamu sebagai seorang 
pria." 

Oi! Ini terlalu berbahaya! Dia adalah Nona Funakoshi, bukan? Apakah kamu yakin Nona 
Funakoshi yang menggunakan skor untuk mengancam siswa agar berkencan dengannya, 
bukan? Melakukan ini pasti bisa membuatnya langsung pergi ke gym, tetapi dia akan 
menunggu di sana selamanya sebelum dia melihatku, yang berarti keperawananku dalam 
bahaya! 

"Komandan Yoshii ... kamu terlalu jantan!" 

"Oh, semangat saya, saya sangat tersentuh. Saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa 
Anda akan berkorban begitu banyak untuk kelas kita!" 

Anggota pasukan pelopor semuanya sangat tersentuh dan menangis; mereka bahkan ingin 
menjabat tangan saya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. 

Tidak, itu tidak benar! Saya tidak pernah memberi perintah seperti itu! 

"Oi, apa kamu baru mendengar siarannya?" 

"Ya. Aku tidak menyadari bahwa Kelas F benar-benar ingin memenangkan Perang ini." 

"Bisakah kita menang melawan kelas dengan determinasi yang kuat?" 

Suara gumaman dari Kelas D terus terdengar. Silahkan! Jangan membuat situasi tentang 
saya! Itu hanya membuatnya lebih sulit untuk disangkal! 

"Semuanya, kita tidak bisa membiarkan pengorbanan Komandan Yoshii sia-sia!" 

"Kita harus menang!" 

Ah! Bahkan moral kita meningkat secara dramatis! Beri aku istirahat! 

"Komandan, kita berada di atas angin sekarang! Mari kita ambil kesempatan ini dan 
kalahkan mereka!" 

"..." 

"Komandan?" 

"... Su ..." 

"'Su'?" 

"SUGAAAAAWAAAAAAAAAA!" 
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Satu nama lagi ditambahkan ke catatan kematian saya. 

☆ 

"Kudou Shinya sudah mati!" 

"Skor kumulatif Nishimura Yuuichirou sekarang adalah 40!" 

"Morikawa belum kembali! Apa dia sudah dikalahkan?" 

Pihak kami mampu untuk sementara melawan musuh karena dorongan moral. Namun, 
kurangnya kekuatan pasukan mulai mempengaruhi situasi; informasi buruk mengalir 
kembali sekarang. 

Kudou dan Morigawa sudah mati (dikirim ke ruang remedial), dan sekarang jumlah kami 
turun dari semula delapan belas orang menjadi hanya lima. Ini mungkin batas kami. 

"Akihisa, tunggu sebentar lagi!" 

Tepat ketika saya mulai berpikir untuk mundur, sebuah suara yang menyemangati datang. 

Aku melihat sekeliling, dan melihat Yuuji dan yang lainnya di paling belakang. Dukungan 
akhirnya datang! 

Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana suara mereka bisa menyebar sejauh ini? Mereka sangat 
jauh dariku, jadi mengapa aku bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan sangat 
jelas? 

"Itu pasukan cadangan mereka! Kalahkan Yoshii dan anak buahnya sebelum mereka 
menggabungkan kekuatan mereka, atau akan berbahaya bagi kita!" 

Suara komandan garis depan Kelas D, Tsukamoto, juga jelas. 

Sial! Biarpun pasukan Yuuji ada disini, mereka masih jauh dari tempatku berada. Jika kita 
dikalahkan sebelum mereka tiba, kita semua akan dikirim ke ruang remedial! 

"Nishimura Yuuichirou sudah mati!" 

Empat orang pergi. 

Yuuji, mereka semua ... masih sangat jauh dari kita! 

Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yoshii Akihisa! 

"Tuan Igarashi, saya Suzuki dari Kelas D. Panggil!" 

"Aku tidak akan kalah! Aku Tanaka dari Kelas F. Tunjukkan dirimu, Keberadaanku!" 
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Sial! Tanaka tertangkap juga? 

 

Kelas D Suzuki Ichirou VS Kelas F Tanaka Akira 

Kimia 

92 VS 67 

Tanaka segera berubah menjadi jiwa yang terhilang. 

Hanya tersisa tiga orang. 

Sepertinya Yuuji dan yang lainnya tidak akan datang tepat waktu. 

Sial, sial, sial! 

"Meneruskan!" 

Tentara musuh menyerbu kami dengan ganas; mungkinkah mereka juga merasa ini adalah 
waktu yang penting sekarang? 

 

Kelas D Suzuki Ichirou VS Kelas F Shibazaki Isao 

Kimia 

25 VS 66 

 

Meski kami berhasil mengalahkan Suzuki, kondisi kami tidak bagus. 

"Guru, Sasajima Keigo dari Kelas D ada di sini! Panggil!" 

 

Kelas D Sasajima Keigo VS Kelas F Shibazaki Isao 

Kimia 

99 VS 41 
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Setelah mengalahkan Shibazaki, Sasajima membawa Keberadaannya dan bergegas ke 
arahku. Saya berada dalam jangkauan pemanggilan, dan jika saya tidak memanggil 
Keberadaan saya sekarang, saya akan dikirim ke ruang perbaikan. 

"Yoshii Akihisa! Kepalamu adalah milikku!" 

Tidak ada jalan lain! Aku hanya bisa melawannya secara langsung! 

Saya menarik napas dalam-dalam, dan mengumpulkan semua kekuatan saya. 

"Aku tidak akan kalah denganmu!" 

Memanfaatkan waktu yang dibuat ketika musuh sedang bergegas ke arahku, aku berteriak 
dengan keras, "Memanggil!" 

Setelah itu, lingkaran sihir muncul di bawah kakiku. 

Semacam bahan diambil dari tubuh saya, dan saya dipenuhi dengan perasaan dibebaskan. 

Apa yang muncul di sampingku adalah diriku yang lain yang mengenakan seragam khusus. 

"Komandan pasukan Kelas F Yoshii Akihisa ada di sini menunggu, di mana saya-Aduh, itu 
menyakitkan!" 

Bahuku tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. 

Sakit sekali! Jangan muncul tepat di depan musuh! Sakit yang memantul kembali sangat 
menyakitkan! 

"Komandan itu idiot! Aku bisa menanganinya sendiri; semuanya, mundur!" 

Selain itu, saya juga dipermalukan! Itu hanya karena posisi di mana aku memanggil 
Keberadaanku sedikit buruk! 

"Matilah, Yoshii!" 

Musuh bergegas menuju Keberadaan saya yang ada di tanah. 

"Tidak akan semudah itu!" 

Pertama, buru-buru ke musuh dan pertahankan posisi rendah, lalu ... 

 Suara gagah  

Memanfaatkan jeda waktu, saya membuat musuh tersandung dan jatuh ke tanah. 

"Apa?" 
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Pembelahan diri Sasajima dengan mudah tersandung. 

"Ah! Rok Kirishima terbalik!" 

Aku menunjuk ke tempat di belakang Kelas D dan meneriakkan itu dengan keras. 

"Apa?" 

Ini mengejutkan. Dia benar-benar terkenal, perwakilan Kelas A yang cantik dan berbakat, 
dan perwakilan Kelas 2 Kirishima. Tidak hanya anak laki-laki Kelas D yang berbalik, tapi 
bahkan para gadis Kelas D juga berbalik untuk melihat. 

Siswa perempuan, karena kita belajar bersama, mohon lebih tertarik pada laki-laki! Kalau 
dipikir-pikir, Kirishima juga tertarik pada perempuan. 

Meski otakku memikirkan hal-hal tak berguna semacam ini, gerakanku tidak berhenti 
karenanya. Memanfaatkan waktu yang didapat ketika fokus semua orang dialihkan, saya 
melepas salah satu sepatu saya dan melemparkannya ke arah jendela dengan seluruh 
kekuatan saya. 

 Suara memecahkan jendela  

Bersamaan dengan suara pecah, kaca jendela berserakan. 

"Apa? Apa yang terjadi?" 

Kecelakaan mendadak itu mengejutkan semua orang. Bagus, maka tidak ada masalah 
sekarang! 

"Wa, Shimada! Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" 

Untuk menghindari hukuman nanti, saya melakukan tindakan ini, dan kemudian saya 
mengambil alat pemadam kebakaran dan mengeluarkan cincin pengaman. 

 Suara penyemprotan  

Bubuk itu disemprot bersamaan dengan suara. 

"Wa! Apa yang terjadi?" 

" Batuk  Bukankah itu bubuk kering dari alat pemadam api?" 

"Aku tidak bisa melihat apapun di depanku!" 

Dengan jarak pandang yang rendah, sangat tidak mungkin untuk melanjutkan pertarungan. 

"Shimada, kenapa kamu melakukan itu !?" 
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Saya meneriakkan baris lain agar aman. Sekarang semua orang akan berpikir bahwa 
Shimada adalah pelakunya, bukan? 

"Shimada dari Kelas F! Kamu gadis yang kejam!" 

"Tidak bisa dimaafkan! Aku akan menambahkannya ke peringkat sepuluh besar 'Paling 
Tidak Mau Menjadi Pacarnya'!" 

"Benar! Buat dia tidak bisa menemukan pacar sebelum dia lulus!" 

"Tapi itu sangat keren ... Onee-sama ..." 

... Kurasa aku melakukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mematahkan 
satu atau dua tulang rusuk. 

Aku minta maaf, Shimada. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia! 

Saya menundukkan kepala dan tetap diam untuk berdoa untuk pengorbanannya. Aku 
berbalik, dan melihat Yuuji dan yang lainnya hanya beberapa meter dariku. 

Bagus, akhirnya kita bergabung! 

"HAAA!" 

Saya mengangkat pemadam api yang kosong dan melemparkannya ke penyiram air di 
langit-langit. 

Tepat sasaran! Maka seharusnya tidak ada masalah ... 

 Suara semburan air  

Seperti yang kuduga, airnya menyembur, dan bubuk kabut menghilang bersama air. 

"Maaf membuatmu menunggu, Yoshii! Tuan Igarashi, Kondou Yoshimune dari Kelas F ada 
di sini!" 

Orang yang muncul di tempat kejadian dengan pandangan yang jelas dan memberikan 
tantangan adalah Kondou, salah satu anggota pasukan utama yang dipimpin oleh Yuuji. 

"Memanggil!" 

 

Kelas D Nakano Kenta VS Kelas F Kondou Yoshimune 

Kimia 

43 VS 91 
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"Sial! Mundur dulu! Semuanya, jaga kecepatan!" 

Perintah mundur komandan pasukan musuh Tsukamoto datang dari tidak jauh. 

"Jangan mengejar mereka. Gabungkan kekuatan dengan Akihisa dan kembali ke kelas." 

Ini adalah perintah dari perwakilan Kelas F, Sakamoto Yuuji. Dia memberikan perintah 
pasif ini karena dia mungkin takut melangkah terlalu dalam ke wilayah musuh akan 
menarik kekuatan utama musuh. Kalau tidak, dia seharusnya tertawa terbahak-bahak dan 
mengejar musuh yang mundur. 

"Kamu terlihat seperti kamu baik-baik saja, Akihisa." 

"Ya, tidak terlalu buruk!" 

Entah bagaimana, saya berhasil menghindari bahaya. 

☆ 

Setelah saya menjalani tes Kimia untuk mengisi kembali nilai saya di kelas ... 

"Akihisa, kerja bagus!" 

Jenderal Yuuji benar-benar mengatakan sesuatu yang baik, dan dengan jujur memujiku? 
Apa dia salah minum obat? 

Saya melihat wajahnya dengan pertanyaan. 

Dia memiliki senyum cerah yang membuatnya sulit untuk melihat wajahnya, yang 
membuatku sedikit tidak bahagia. 

Pria di depan saya- 

"Apakah kamu mendengar siaran sekolah?" 

"Ya, aku mendengarnya dengan sangat jelas." 

Seperti dugaanku, dia menertawakan kemalanganku! Tak bisa dimaafkan! 

Meskipun saya merasa ingin melemparkannya ke luar jendela, saya tidak punya waktu 
untuk berurusan dengannya sekarang karena ada orang yang lebih penting yang harus 
segera saya singkirkan. 

"Yuuji, apa kamu tahu dimana Sugawa sekarang?" 
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Di mana Sugawa kecil yang lucu yang paling ingin saya lihat sekarang? Dia bisa 
bersembunyi di suatu tempat; dalam hal ini, saya akan menemukannya bahkan jika saya 
harus menggali ke dalam tanah. 

"Bukankah dia kembali beberapa waktu yang lalu?" 

Mengenai tekadku untuk membunuh, Yuuji mengatakan sesuatu di luar harapanku. 

Ohhh! Dia kembali? Saya merasa jantung saya berdebar sangat cepat! 

Tidak perlu terburu-buru; Saya perlu tenang. Tidak masalah, tidak ada masalah sama 
sekali. Saya baru saja mengambil pisau dari ruang kelas Ekonomi Rumah Tangga, dan kaus 
kaki saya juga berisi pasir dan batu. 

"Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa membunuhnya ..." 

"Apakah kamu akan membunuhnya?" 

Ah, Sugawa ... aku ingin, aku ingin melihatmu segera. 

"Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu." 

Sepertinya Yuuji ingin mengatakan sesuatu, tapi tinggalkan nanti! Hal terpenting sekarang 
adalah- 

"Konten dalam siaran itu adalah ideku." 

Anda bajingan! 

"Aghhhhhhhhhh!" 

Aku berlari ke arah Yuuji, mencabut pisaunya dan mengincar hati yang sulit untuk 
dipertahankan tapi bisa dengan mudah menjadi luka mematikan sementara tangan 
kananku memegang kaus kaki dengan pasir dan batu dan diarahkan ke titik buta di kepala 
Yuuji- 

"Ah, Ms. Funakoshi." 

Sial! Saya harus mundur dulu. Melenyapkan Yuuji memang penting, tapi keperawananku 
lebih penting lagi! 

Saya menendang chabudai di sepanjang jalan, bergegas ke lemari dengan alat pembersih, 
dan menutup pintu dengan rapat. Sekarang dia tidak akan tahu di mana aku, kan? 

"Jangan repot-repot dengan si idiot itu; ini waktunya untuk menyelesaikan perang." 

"Benar. Ada siswa yang meninggalkan sekolah sekarang, jadi sekaranglah waktunya." 
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"... (mengangguk)" 

"Bagus! Ayo kita panggil kepala perwakilan Kelas D!" 

"OOOHHH!" 

Saya bisa merasakan semua orang meninggalkan kelas. 

Sebenarnya, aku harus pergi bersamanya. Tapi Ms. Funakoshi ada di luar; Saya tidak bisa 
begitu saja melompat keluar dan mati. 

Sial! Kalau terus begini, Yuuji akan kabur! 

"Ah, Akihisa." 

"Aku bohong waktu bilang Nona Funakoshi ada di sini." 

Seiring dengan langkah kaki tersebut, ruang kelas sekarang kosong. 

...Bohong? 

Aku mengintip dari celah lemari. 

Tidak ada orang di sana. 

... Saya ditipu! 

Aku menendang pintu lemari hingga terbuka, dan berlari ke koridor. 

Sejak kami memulai serangan terakhir kami di Kelas D, musuh seharusnya berada di 
koridor yang menghubungkan gedung sekolah lama dan baru. 

Aku bergerak dengan cerdik, menjauh dari pandangan mereka yang telah menyelesaikan 
kelas, dan berlari menuju tujuan. Sekarang pasukan musuh dan pasukan kita berbaur 
dengan siswa dan saling bertempur. 

"Bersembunyi baik-baik di antara para siswa yang akan pulang! Cobalah menciptakan 
situasi untuk melawan satu musuh bersama-sama!" 

Suara musuhku menyebar ke seluruh medan perang. 

"Kamu, pergilah ke sana! Aku akan menantang orang ini dengan Matematika!" 

"Kalau begitu aku akan menggunakan Bahasa Jepang Tradisional untuk menantangnya!" 

"Saya akan menggunakan Sejarah Jepang!" 
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Dari tempat saya berdiri, saya dapat melihat teman sekelas saya mengelilingi siswa dari 
Kelas D satu per satu. Pihak kami menggunakan taktik rendahan yang memanfaatkan 
situasi kacau ketika kelas telah selesai untuk mendekati musuh, mengepung mereka, dan 
kemudian menyerang bersama. 

"Aku telah mengalahkan Tsukamoto dari Kelas D!" 

Suara yang sangat keras terdengar. 

Tampaknya Tsukamoto yang menyulitkan kami telah dipukuli. Sekarang pertemuan wali 
kelas di setiap kelas telah berakhir, jauh lebih mudah untuk mendapatkan seorang guru 
untuk mengawasi pertempuran, itulah mengapa rencana ini bisa berjalan lebih lancar. 

Tapi semua ini tidak ada artinya bagiku sekarang ... jika aku tidak membunuh Yuuji! 

"Yuuji, kamu dimana !?" 

Aku menuju ke arah dimana suara itu datang tadi. 

Bergaul dengan siswa membuatnya lebih sulit untuk menemukannya, tetapi dia sangat 
tinggi, jadi aku pasti bisa menemukannya di ... Itu dia! 

"Yuuji, cuci lehermu dan persiapkan ..." 

Saya bergegas ke arahnya, dan pada saat yang sama, 

"Pasukan cadangan ada di sini! Jangan khawatir, semuanya! Tenang dan lihat sekelilingmu 
sebelum bertindak, dan pastikan kamu tidak dikepung!" 

Sial! Bukankah itu perwakilan Kelas D, Hiraga? 

"Itu pasukan utama Kelas D! Mereka akhirnya bergerak!" 

Kedengarannya seperti seseorang dari kelasku. 

Sekarang pasukan utama dari kedua sisi berkumpul di koridor. 

"Setengah dari pasukan utama akan mengincar kepala Sakamoto! Sisanya akan membantu 
teman sekelas kita yang sedang dikepung!" 

"OOOHHH ..." 

Hiraga memberi perintah, dan Yuuji segera dikepung oleh pasukan utama Kelas D. 

Yuuji menempatkan pasukan utama di sekelilingnya. Meskipun dia tidak akan berada 
dalam bahaya langsung, seluruh situasi menjadi sangat rumit. 

Juga, aku bahkan tidak bisa mendekati Yuuji, yang dikelilingi oleh lapisan musuh. Sial! 
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Tidak bisakah saya membalas dendam atas apa yang terjadi pada saya? 

"Kelas F, mundur dulu! Gabungkan dengan siswa untuk mengganggu pergerakan musuh!" 

Suara Yuuji masih sejelas biasanya. 

Situasinya sangat buruk sekarang; lebih baik kita mundur. 

"Jangan biarkan mereka lolos! Bertarung satu lawan satu pasti menguntungkan kita! Buru 
mereka semua!" 

Hanya Kelas D yang bisa melakukan taktik ini karena mereka lebih kuat secara individu. 

Sekarang pasukan utama mereka dipisahkan dan mulai memburu pasukan kami satu per 
satu. Pada saat ini, pertahanan di samping Hiraga jauh lebih lemah, tetapi Hiraga adalah 
wakil dari Kelas D, yang berarti skornya adalah yang tertinggi di kelas tersebut. Untuk 
menghadapi Kelas F, selama mereka tidak dikepung, mereka tidak akan berada dalam 
bahaya. Membagi kekuatan sekarang adalah penilaian yang cukup bagus. 

Aku sedang berlarian di medan perang ketika Hiraga tiba-tiba muncul di depanku. 
Pertahanan di sekitarnya sangat lemah sehingga tidak ada penjaga pribadi di sekitarnya. 

"Kesempatan!" 

Karena saya tidak bisa membunuh Yuuji, saya hanya akan melakukan apa yang perlu saya 
lakukan dalam Perang ini. 

Aku segera berlari menuju Hiraga. Untungnya ada guru Bahasa Jepang Modern Nn. 
Takeuchi dan guru Bahasa Jepang Tradisional Tuan Mukai di sana, jadi meskipun saya tidak 
bisa menghabisinya dalam satu pukulan, saya masih bisa melakukan kerusakan yang layak 
padanya! 

"Tuan Mukai! Yoshii dari Kelas F akan-" 

"Tamano Miki dari Kelas D. Panggil!" 

"Apa! Pengawal pribadi?" 

Meskipun kami bersembunyi di antara siswa yang akan pulang, mereka masih mencari 
orang yang mencurigakan -- misalnya, siswa Kelas F! 

"Sayang sekali, pacar Ms. Funakoshi." 

Wajah Hiraga dipenuhi dengan senyum kemenangan. 

"K-kamu salah! Itu hanya omong kosong dari Yuuji!" 

"Jangan malu-malu. Pergi, Tamano, tunjukkan keinginan kami yang paling tulus." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dimengerti." 

Tamano telah memanggil Being-nya, yang dilapisi dengan skor Tradisional Jepang. 

"Sial! Aku hampir saja mengalahkan Kelas D sendirian!" 

"Apa yang kamu bicarakan, pacar Ms. Funakoshi? Bahkan jika pertahanan di sekitarku 
terlihat lemah, pengawal pribadiku akan muncul ketika siswa Kelas F mendekat. Selain itu, 
bahkan jika tidak ada penjaga pribadi di sekitarku, antek sepertimu tidak akan 
melakukannya. aku tidak bisa mengalahkanku. " 

Hiraga memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan merendahkanku. Itu membuatku gila! 

Jadi saya belajar darinya, dan melakukan serangan balik dengan salah satu mata saya 
tertutup dan berkata, "Saya merasakan hal yang sama; terlalu sulit untuk melakukan 
semuanya sendiri. Oleh karena itu ..." 

Saya sengaja berhenti dan menarik napas. 

"Himeji, sekarang semua tergantung padamu." 

"Apa?" 

Wajah Hiraga memiliki "apa yang kamu bicarakan, idiot?" tertulis di wajahnya. 

"Er ..." 

Himeji dengan malu menepuk bahu Hiraga dari belakangnya. 

"Hah? Himeji? Ada apa? Ini bukan koridor menuju Kelas A, kan?" 

Hiraga masih belum tahu apa yang sedang terjadi sampai sekarang. Itu bisa dimengerti; 
biasanya tidak ada yang akan mengira dia di Kelas F, kan? 

"A-tidak seperti itu." 

Himeji pemalu dan merasa tidak nyaman, yang membuatnya terlihat lebih manis. Hmm, dia 
benar-benar lebih manis dari pada Hideyoshi-tunggu, menganggap Hideyoshi manis sudah 
cukup salah. 

"Himeji Mizuki dari Kelas F, senang bertemu denganmu." 

"Ah, senang bertemu denganmu juga." 

"Er ... Saya ingin menantang Hiraga dengan bahasa Jepang Modern." 

"... Aku mengerti, oke." 
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"Er ... S-Panggil." 

 

Kelas F Himeji Mizuki VS Kelas D Hiraga Genji 

Jepang Modern 

339 VS 129 

 

"Huh apa?" 

Hiraga yang bingung membuat pose Being-nya, dan keduanya saling berhadapan. 

Namun, dia tidak memiliki kesempatan ... Jelas Keberadaan Himeji jauh lebih kuat, dan 
dengan mudah dia memegang pedang panjang yang dua kali panjangnya. 

"Aku ... aku minta maaf." 

Membelah diri Himeji menggunakan kecepatan yang tidak sesuai dengan senjata besarnya 
untuk segera mendekati lawan. 

Tanpa memberi lawan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia mengalahkan 
perwakilan Kelas D dalam satu pukulan dan mengakhiri Perang. 
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Volume 1 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Isi () kalimat berikut dengan jawaban yang benar. 

Cahaya adalah gelombang dan () juga. 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

[partikel] 

Komentar Guru: 

Jawaban yang bagus. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

[sebuah benda yang akan memantulkan semua benda yang berada di dekatnya] 

Komentar Guru: 

Jawaban Anda selalu mengejutkan saya! 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

[senjata pahlawan] 

Komentar Guru: 

Saya suka bermain RPG juga. 

 

Perwakilan Kelas D Hiraga Genji tewas dalam pertempuran! 

 

"Oooo ...!" 
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Para pembicara mengumumkan informasi ini ke seluruh sekolah di tengah teriakan 
kemenangan dari Kelas F dan teriakan dari Kelas D. 

"Luar biasa! Aku tidak percaya kita benar-benar menang melawan Kelas D!" 

"Sekarang kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada tatami dan chabudai!" 

"Ah, sekarang barang busuk itu akan menjadi milik Kelas D!" 

"Hidup Sakamoto Yuuji!" 

"Orang itu tidak terlalu buruk!" 

"Hidup Sakamoto!" 

"Aku suka Himeji!" 

Orang-orang memuji Ketua Kelas Yuuji dari segala arah. 

Aku melihat ke arah dimana Yuuji berdiri sebelumnya, dan melihatnya dikelilingi oleh 
siswa Kelas F dan berdiri di antara siswa Kelas D yang kecewa. 

"Ah, tidak apa-apa! Setelah dipuji oleh kalian seperti ini, apa yang harus saya katakan?" 

Yuuji menggaruk pipinya dan membuang muka. Anehnya, dia sangat pemalu. 

"Sakamoto! Aku ingin menjabat tanganmu!" 

"Saya juga!" 

Semua orang memperlakukannya seperti pahlawan. Dari melihat situasi ini, Anda dapat 
memahami betapa kami tidak menyukai kelas itu. Tatami di ruang kelas itu benar-benar 
busuk, jadi wajar jika kami tidak menyukainya. 

Oke, saya harus berbaur dengan orang banyak dan mencari kesempatan untuk mendekati 
Yuuji. 

"Yuuji!" 

"Oh, bukankah itu Akihisa?" 

Yuuji menoleh ke belakang. 

Saya mendekatinya dengan senyum menyegarkan di wajah saya. 

"Aku juga ingin berjabat tangan dengan Yuuji!" 

Dan kemudian mengulurkan tanganku. 
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"Oooo!" 

 Suara penghancur  

"Yuuji ... aku hanya ingin menjabat tanganmu, jadi kenapa kau memegang tanganku seperti 
ini?" 

"Diam ... Tentu saja aku harus menahan tanganmu seperti ini ... Hmph!" 

"Wa!" 

Tangan saya terpelintir ke arah yang salah. 

Saya tidak tahan dengan rasa sakitnya, jadi saya berteriak seperti babi yang tertusuk dan 
secara tidak sengaja menjatuhkan pisau yang saya pegang di tangan yang lain. 

"..." 

"..." 

"Yuuji, bagus sekali memenangkan Perang ini dengan semuanya." 

"..." 

"Aku tidak pernah tahu bahwa menyelesaikan pekerjaan dengan teman sekelas bisa 
membuatmu merasa begitu baik. Aku sangat tersentuh bahkan sendi pergelangan tanganku 
merasakan sakitnya!" 

"Apa yang barusan kamu rencanakan?" 

"Aku hanya ingin menggunakan tangan ini, yang sangat menyakitkan hingga rasanya bisa 
patah kapan saja, untuk menjabat tanganmu dan berbagi kegembiraan kemenangan!" 

"Oi, seseorang pergi dan ambil tang!" 

"T ... tunggu! Maafkan aku!" 

"Hmph." 

Dia akhirnya melepaskanku. Itu sangat menyakitkan! 

Kalau dipikir-pikir, apa yang akan dia lakukan dengan tang? 

" Bergumam " 

Sepertinya Yuuji sedang menggumamkan sesuatu. Apa yang ia katakan tadi? 

"Kuku ..." 
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Saya tidak akan pernah bertarung dengannya lagi. 

"Aku tidak pernah membayangkan Himeji benar-benar anggota Kelas F ... Sulit dipercaya." 

Suara seseorang datang dari belakangku. 

Aku menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, dan melihat Hiraga, yang hampir tidak 
bisa berjalan dengan baik, perlahan mendekati kami. 

"Ah, aku ... aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan." 

Himeji juga berlari ke arah kami dari arah berlawanan. 

"Tidak, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini hanya hasil yang kita dapat karena tidak 
melawan Kelas F dengan serius." 

Dunia persaingan sangat keras. Mereka kalah karena ditipu, tapi Himeji tidak perlu 
meminta maaf. 

"Aku akan menyerahkan ruang kelas sesuai aturan. Namun, sekarang sudah sangat larut, 
jadi bisakah kita melakukannya besok?" 

Ini sangat menyedihkan bagi jenderal yang kalah dalam pertempuran! Selama tiga bulan ke 
depan, mereka tidak akan bisa mengumumkan Perang Tes Pemanggil, jadi dia harus 
menanggung kebencian dari teman sekelasnya di ruangan yang buruk itu. Perwakilan kelas 
akan menjadi pahlawan jika kelas mereka memenangkan perang, tetapi jika mereka kalah, 
mereka akan menjadi orang berdosa. 

"Tentu saja tidak ada masalah melakukannya besok. Benar kan, Yuuji?" 

Melihat kondisinya saat ini, aku benar-benar tidak tahan untuk memintanya menyerahkan 
ruang kelas sekarang, jadi aku menoleh ke Yuuji dan meminta pendapatnya. 

"Tidak, tidak perlu itu." 

Aku tidak percaya jawaban yang keluar dari mulut Yuuji. 

"Hah? Kenapa?" 

"Karena aku tidak pernah berencana mendapatkan ruang kelas D." 

Yuuji memberi tahu kami rencananya seolah-olah seperti itu dari awal, tapi aku sama sekali 
tidak tahu tentang itu. 

"Yuuji, ada apa? Kami butuh banyak tenaga untuk mendapatkan fasilitas normal ini, kan?" 

"Apa kau tidak melupakan sesuatu? Tujuan akhir kita adalah mengalahkan Kelas A!" 
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Mengalahkan Kelas A, inilah Yuuji dan tujuan terakhirku. 

"Kalau begitu, kenapa Kelas A bukan target kita? Bukankah ini sangat aneh?" 

Jika kita akan melawan mereka secara langsung cepat atau lambat, lalu mengapa kita tidak 
menyerang Kelas A secara langsung daripada membuang-buang energi untuk melakukan 
sesuatu di sana-sini? 

"Pergi ukur kemampuanmu sendiri! Inilah mengapa kamu mendapat julukan 'Idiot 
Brother' dari siswa sekolah menengah terdekat." 

"Apa yang kamu bicarakan? Berhenti mengatakan kebohongan yang setengah benar!" 

"Ah, maaf. Seharusnya siswa sekolah dasar di dekat sini, kan?" 

"... Itu bukan bagian yang salah." 

"Apa ...? Apa kamu benar-benar punya nama panggilan yang aneh?" 

J-Jangan lihat aku! Berhentilah menatapku dengan raut wajah itu! 

"Pokoknya, aku tidak berencana mengambil fasilitas Kelas Dmu." 

"Tentu saja, ini hasil terbaik bagi kita ... tapi apakah kamu yakin?" 

"Tentu saja, tapi aku punya satu syarat." 

Betul sekali. Jika kita membiarkan mereka pergi begitu saja, maka Perang ini tidak akan ada 
artinya. 

"Mari kita dengarkan." 

"Jangan khawatir, tidak ada yang istimewa. Saat kuberi sinyal, aku ingin kau memecahkan 
benda itu di dekat jendela. Itu saja." 

Jari Yuuji menunjuk ke bagian luar AC di luar jendela. 

Namun, mesin itu bukan milik Kelas D. Fasilitas Kelas D hanyalah hal biasa yang bisa kamu 
temukan di sekolah menengah yang sedikit lebih miskin, yang tidak termasuk AC. Itu ada 
karena tidak ada tempat di kelas pemiliknya, jadi itu ditempatkan di luar kelas Kelas D. 

"Bagian luar AC Kelas B?" 

"Tentu saja, melanggarnya mungkin akan membuatmu dimarahi oleh guru, tapi 
perdagangan ini kedengarannya cukup bagus untukmu, kan?" 

Jika mereka "tidak sengaja" melanggarnya, paling-paling mereka hanya akan mendapat 
peringatan serius dari seorang guru. Namun, jika melakukan hal itu dapat membantu 
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mereka menghindari tinggal di kamar rusak selama tiga bulan, tidak ada kesepakatan yang 
lebih baik dari ini. 

"Ini jelas terdengar bagus bagi kami. Tapi kenapa kamu ingin melakukan ini?" 

Pertanyaan Hiraga sangat masuk akal. Jika tujuan kami adalah Kelas A, mengapa kami 
melakukan hal-hal yang tidak terkait seperti menargetkan Kelas B dan merusak AC 
mereka? 

"Ini terkait dengan taktik kita melawan Kelas B." 

"Benarkah? Kalau begitu aku dengan senang hati akan menerima tawaranmu." 

"Aku akan berbicara denganmu lagi lusa, sekitar waktu yang tepat ini. Kamu bisa kembali 
sekarang." 

"Oke, terima kasih. Semoga kamu bisa mengalahkan Kelas A sesuai rencana." 

"Haha, berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak kamu maksudkan. Kamu sebenarnya 
berpikir bahwa kita pasti akan kalah, kan?" 

"Benar. Kelas F tidak akan pernah bisa menang melawan Kelas A. Itu hanya angan-angan." 

Perwakilan Kelas D, Hiraga, mengangkat tangannya dan kemudian meninggalkan tempat 
kejadian. 

"Semuanya! Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini! Besok kita akan mengisi kembali 
skor yang telah kita gunakan, jadi semua orang harus kembali dan beristirahat dengan 
baik! Itu saja untuk hari ini!" 

Setelah Yuuji memberikan perintah, semua orang mengobrol satu sama lain dan berjalan 
kembali ke kelas untuk mengemasi barang-barang mereka sebelum pergi. 

"Yuuji, haruskah kita pergi juga?" 

"Ya!" 

Perasaan menang benar-benar hebat, tapi sejujurnya, saya sangat lelah. Kita akan 
melanjutkan perang besok, jadi aku harus kembali dan istirahat! 

"Ah, t-tunggu, Sakamoto." 

"Hah?" 

Saat Yuuji bersiap untuk pergi dengan semua orang, seseorang menghentikannya. Orang 
itu adalah Himeji. 

"Oh, Himeji, itu kamu!" 
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"Sebenarnya, ada yang ingin kutanyakan pada Sakamoto." 

Dia menekankan tangannya ke dadanya, terlihat sedikit bersemangat. Itu pasti sesuatu 
yang penting; mungkin aku harus menghindari mereka dan pergi. 

"Oh saya tahu." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji berjalan ke arah Himeji dan mengobrol dengannya di 
depanku. Saya hampir tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, dan entah bagaimana 
saya merasa agak kesepian. 

Himeji hanya menatap Yuuji seolah dia benar-benar berkonsentrasi dan benar-benar 
melupakan keberadaanku; itu pasti sesuatu yang penting. 

Hah? Mungkinkah ... Himeji sebenarnya tidak menyadari keberadaanku? Mungkinkah dia 
tidak pernah memperhatikan saya sama sekali? Sial! Kalau begitu, aku akan menarik 
roknya sampai aku puas! 

"Ini kesempatan yang bagus, Akihisa. Ayo kita tarik roknya sekarang! Bukankah sudah 
waktunya melihat celana dalam dari gadis secantik itu?"[9] 

Apa!? Apakah kamu iblis di hatiku? Sial! Apakah Anda di sini untuk menggoda saya ke jalan 
berandalan? Jangan meremehkan aku! Rasa keadilan saya tidak akan kalah! 

... 

... 

... 

... Eh? Dimana malaikatnya? Dimana malaikat di hatiku? Tunggu, keluar sekarang! 
Bukankah ini menunjukkan bahwa saya hanya memiliki hati yang jahat? 

"Ngomong-ngomong, aku sedikit tertarik pada awalnya, tapi karena pria itu datang dan 
membicarakannya denganku, aku menjadi lebih tertarik padanya." 

Saat aku bertarung dengan pikiranku sendiri, mereka berdua berjalan ke arahku. 

"Eh, kenapa Yoshii mengatakan hal seperti itu?" 

Keduanya terus mengobrol, tidak satupun dari mereka mengetahui tentang pertengkaran 
yang ada di hatiku. 

"Kalau dipikir-pikir, dia memang menyebutkan apa yang terjadi selama tes penempatan. 
Mungkin itu terkait dengan itu, yang berarti bahkan orang idiot memiliki hal-hal yang tidak 
akan mereka serahkan." 
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Yuuji berbicara dengan cara yang sangat ramah, menambahkan beberapa lelucon ke dalam 
percakapan. Melihat dia, apa yang dia bicarakan? Mungkinkah itu pengakuan cinta? Apa 
Himeji menyukai Yuuji? 

"'Tes penempatan'? Oh, benar ..." 

"Aku hanya bisa mengatakan sebanyak ini, tapi Himeji, kurasa tebakanmu benar." 

Begitu, tidak heran Yuuji terlihat begitu bangga. Dicintai oleh gadis secantik itu, tidak ada 
alasan dia tidak akan merasa bahagia. 

... Ngomong-ngomong, kenapa malaikat di hatiku belum keluar? 

"Oi, Akihisa. Kita harus kembali sekarang." 

"Ah, oke. Apa kamu sudah selesai mengobrol dengan Himeji?" 

"Ya, sekarang tekadnya lebih kuat. Benar, Himeji?" 

Setelah ditanya oleh Yuuji, wajah Himeji langsung memerah, dan aku bahkan bisa 
membayangkan efek suara "Boom" di atas kepalanya. Keterampilan ini sangat 
menakjubkan. 

"Oh, begitu? Aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi ayo pergi. Sampai jumpa, Himeji." 

"Ah, ya! Sampai jumpa besok!" 

Wajah Himeji masih merah. Dia terus melambaikan tangannya dan melihat Yuuji dan aku 
meninggalkan kelas. 

"Tidak ada yang salah dengan menarik roknya, kan?" 

Malaikat di hatiku, kamu terlalu lambat! Dan bahkan kamu setuju dengan menarik roknya 
!? 

☆ 

"Yuuji." 

"Hah?" 

"Apa memang perlu melawan Kelas D? Masih banyak cara lain untuk merusak AC, kan?" 

"Ah, kamu sedang membicarakan itu?" 

Kami sedang dalam perjalanan pulang, dan karena rumah kami searah, biasanya kami 
pulang bersama. 
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"Ada banyak alasan lain, seperti membuat semua orang terbiasa dengan Perang Tes 
Pemanggil, menekan kelas lain, meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan moral 
kita, dan sebagainya." 

"Begitu. Lalu, mengapa kita tidak mengambil fasilitas Kelas D?" 

"Itu karena target akhir kita adalah Kelas A. Jika kita mengambil fasilitas Kelas D, beberapa 
siswa bisa puas dengan hal itu dan mulai melawan Perang Tes Pemanggil. Untuk 
menghindari hal seperti itu terjadi dan untuk menjaga energi semuanya karena 
ketidakpuasan, saya sengaja membuat keputusan itu. " 

Anehnya, orang ini banyak berpikir. Setelah mendengarkan Yuuji, saya tidak bisa 
membayangkan dia sebagai orang dengan hasil yang buruk. Atau saya harus mengatakan ... 
Saya melihat "Prodigy" dalam dirinya lagi. 

"Bisakah kita menang melawan Kelas A?" 

"Tentu saja. Serahkan padaku." 

"Terima kasih, atas masalah yang saya timbulkan karena sikap keras kepala saya." 

"Tidak juga. Alasan aku datang ke sekolah ini adalah untuk melakukan sesuatu yang besar 
dalam Perang Tes Pemanggilan." 

Yuuji tanpa sengaja melihat ke kejauhan. 

Saat Yuuji masih kecil, dia dipanggil "Prodigy". Namun, kejayaan masa lalunya telah 
memudar. Yuuji tidak pernah mengatakan apapun tentang itu, tapi kemungkinan besar dia 
berada di tempatnya sekarang karena kurangnya motivasi untuk belajar. 

Nilai ujian menjadi kekuatan Makhluk yang Dipanggil dalam Perang Tes Pemanggil. 
Meskipun hasil Kelas F jelas buruk, jika mereka menggunakan kecerdasan dan kekuatan 
mereka dalam Perang ini dan menang melawan Kelas A, itu akan membuktikan bahwa 
mereka yang tidak bisa belajar juga bisa berdiri di atas. Kurasa itulah yang ingin dibuktikan 
Yuuji. 

"Untuk mencapai tujuan kita, kamu perlu membantuku. Bagaimanapun, mari 
berkonsentrasi untuk menambah skor kita besok." 

"Cheh." 

Ini berarti kami akan menjalani tes besok. Kami menggunakan banyak skor hari ini, jadi 
sepertinya kami akan menjalani tes pada setiap mata pelajaran besok. Oh, tidak, itu akan 
menjadi ujian sepanjang hari! 

"Jangan hanya bermain game; baca beberapa buku sebelum tidur!" 
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"Baiklah, baiklah. Setidaknya aku akan membaca boo ... Eh?" 

Ini sangat aneh; kenapa tas saya sangat ringan? Mungkin... 

"Ah, buku teks saya! Saya meninggalkannya di bawah chabudai saya!" 

"Idiot, cepat kembali dan dapatkan mereka." 

"Aww ... Kalau begitu kamu kembali dulu." 

"Kalau begitu, kenapa aku harus menunggumu?" 

"Aku tahu itu, kamu tidak berperasaan." 

Saya hampir sampai di rumah. Mengeluh tidak akan membantu, jadi mari kita ambil 
bukunya dan pulang! 

Saya memikirkan hal itu dan lari ke sekolah, yang hanya memiliki sedikit siswa yang 
berpartisipasi dalam kegiatan klub yang tersisa. 

"Oh man." 

Aku menghela nafas dan memakai sepatu dalam ruanganku, lalu menuju ke ruang kelas 
Kelas F. 

"Saya kembali..." 

Sama seperti saya telah kembali ke rumah saya sendiri, saya berteriak sekali dan berjalan 
ke ruang kelas. Karena chabudai dan tatami, ruangan ini lebih terlihat seperti rumah 
daripada ruang kelas. 

"Y-Yoshii !?" 

"Eh? Himeji?" 

Himeji ada di dalam kelas yang menurutku kosong. 

"A-Ada apa?" 

Dia tampak panik. Ada apa dengan dia? 

Aku melihat ke arah tempat duduk Himeji (?), Dan melihat surat kertas lucu dan amplop di 
chabudainya. 

"Ah, t-ini ..." 

Apa yang dia lakukan? Meski aku tidak tahu untuk apa, sepertinya dia sudah menyiapkan 
kertas dan amplopnya dan siap untuk menulis surat cinta untuk Yuuji. 
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"Hadapi kebenaran: ini adalah surat cinta." 

Diam, iblis di hatiku! Saya tidak akan tertipu oleh kebohongan Anda! Meskipun Anda 
berkata demikian, bukti apa yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa ini adalah surat 
cinta? 

"Ini, ah ..." 

"Oke, saya mengerti, tidak masalah." 

"Eh ... Wa!" 

Dengan suara benturan, Himeji tersandung chabudainya. 

Surat yang dia sembunyikan di belakang punggungnya terbang di depan saya, dan saya 
tidak sengaja melihat salah satu kalimat: "Aku suka kamu." 

"..." 

"Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah surat cinta lebih dari ini, kan?" 

"..." 
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"Mengerti? Ini yang sebenarnya." 

"..." 

"Bukankah sudah waktunya untuk menyerah?" 

Aku melipat surat yang telah terbang ke arahku, dan mengembalikannya ke Himeji. 

Untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang perhatian, saya bercanda, 

"Surat kesialan ini benar-benar istimewa!" 

"Apakah kamu siap untuk mengabaikannya sampai kamu mati !?" 

Apa yang kamu bicarakan, dasar iblis bodoh !? Setiap kali Anda mengatakan sesuatu, itu 
membuat saya tidak beruntung! Saya tidak akan ditipu lagi! 

"Er, menurutku kamu salah ..." 

"Kamu tidak perlu melakukan itu. Datang saja padaku dan katakan padaku, aku bisa 
melakukannya secara langsung. Ah, jangan khawatir, aku akan meminjam senjata bius dari 
Yamashita di sebelah." 

"Yoshii, ini bukan surat kesialan!" 

"Tidak mungkin! Ini jelas surat kesialan! Aku merasa sangat malang sekarang!" 

"Yoshii." 

Aku mengayunkan lenganku seperti anak kecil, dan tiba-tiba sesuatu yang lembut meraih 
tanganku. Saat aku melihat dengan benar, Himeji menggenggam tanganku, mencoba 
menghentikanku mengamuk. 

"Tenang; bertindak seperti ini akan membuatmu menyakiti dirimu sendiri." 

Suaranya dipenuhi dengan peringatan. 

Ketika saya menenangkan hati saya yang gelap, fakta tanpa harapan ini mulai merusak hati 
saya. 

"... Tidak ada yang bisa saya lakukan ... saya harus menerimanya." 

Lutut saya terasa tidak berdaya, dan saya hanya berlutut. Apa yang sedang terjadi? 
Mengapa saya mendapatkan perasaan kehilangan ini dua hari berturut-turut? 

Orang yang akan menerima surat itu adalah Yuuji, bukan? Saya khawatir tentang itu. 

"Orang yang menerimanya adalah kelas kita ...?" 
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"Ya, dia teman sekelas kita." 

Himeji tersipu, tapi dia menjawab pertanyaanku tanpa ragu. 

Kemudian jelas. Benar, orang itu adalah Yuuji. Namun, saya tidak ingin menyebutkan 
namanya dan mempermalukan Himeji. 

"Benarkah? Apa bagusnya pria itu? Mungkin penampilannya bisa diterima!" 

"Ah, tidak, yang menarik bagiku bukanlah penampilannya. Ah, tentu saja aku suka 
penampilannya!" 

"Sialan! Aku benci pria itu dari lubuk hatiku yang paling dalam." 

"Benarkah itu...?" 

"Ya, bagi saya, seseorang yang tidak percaya diri dengan penampilan saya, kedengarannya 
terlalu bagus." 

"Eh? Kenapa !? Kamu terlihat sangat tampan! Temanku tertarik padamu!" 

"Eh? Kamu yakin?" 

Bahkan menurutku temannya itu gila. 

"Yeah. Meskipun aku tidak terlalu yakin tentang detailnya, setiap kali dia melihatmu dan 
Sakamoto berjalan bersama, dia akan berkata, 'Sakamoto yang tampak berotot dan Yoshii 
yang tampan berjalan bersama terlihat cantik seperti gambar.'" 

"Temanmu adalah orang yang baik; kamu harus bersikap baik padanya." 

"Hal lain yang dia katakan adalah 'Yoshii jelas adalah uke[10] , kan? ' dan seterusnya." 

"Aku menarik kembali kata-kataku. Menjauh darinya. Dunia itu masih terlalu dini untukmu, 
Himeji." 

Yuuji dan aku ... Ugh! 

"Lagi pula, selain penampilan, bukankah sisi dalamnya juga bagus?" 

"Ah, er ... ya ..." 

"Benar, hatinya terlihat sangat kuat dan sehat!" 

Saya pikir saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. 

"Itu adalah organ di dalam tubuh." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu, meski menurutku tidak mungkin, apakah kepribadian orang itu baik?" 

"Tentu saja tidak masalah!" 

Whaaa ...? Aku tidak pernah membayangkan Himeji akan berbicara begitu keras. Saya 
takut. Aku tidak pernah tahu kalau dia sangat menyukai Yuuji. 

"Apa yang bagus tentang kepribadiannya?" 

"Sangat ... sangat lembut ...." 

'Lemah lembut'? 

Orang yang menipuku sampai diserang oleh Kelas D dan hampir mematahkan lenganku 
adalah orang yang lembut? 

"Saya akan memberikan angkanya sekarang; apakah Anda sudah menyiapkan pena dan 
kertas? Jangan khawatir, dia ahli bedah otak yang sangat baik." 

"Otakku baik-baik saja!" 

Bagaimana mungkin !? Apa yang membuatmu berpikir dia lembut? Di keluarga kejam 
macam apa kau tumbuh, Himeji !? 

"Lembut, cerdas, dan optimis ... dia idola saya!" 

Mendengarkan pendapat jujurnya, itu memberiku perasaan kuat yang membuatku tidak 
bisa menertawakannya. 

"Tentang surat itu ..." 

"Y-Ya?" 

"Semoga berhasil." 

Dalam situasi seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghancurkan hubungan 
mereka. Karena Himeji sangat menyukai Yuuji, sebagai teman sekelas, aku tidak bisa 
menahan diri untuk tidak mendukungnya. 

"Iya!" 

Himeji yang tersenyum terlalu menggemaskan; Aku sangat iri dengan Yuuji dari lubuk 
hatiku. 

☆ 

Keesokan harinya, saya pergi ke sekolah seperti biasa. 
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Untuk mengisi kembali skor yang hilang dalam perang, kami harus menjalani tes sepanjang 
hari. Saya harus melakukan yang terbaik sekarang. 

"Selamat pagi..." 

Bersamaan dengan efek suara  kala kala , saya membuka pintu kelas. 

Itu masih tatami dan chabudai di dalam kelas. Saya masih merasa sedikit menyesal karena 
tidak mendapatkan fasilitas Kelas D. 

"Oh, Akihisa. Kamu hampir terlambat!" 

"Ah, selamat pagi, Yuuji." 

Yuuji telah tiba lebih awal dariku di ruang kelas, dan dia duduk di dekat chabudai di 
sampingku, buku teks bahasa Inggris di tangannya. Sepertinya dia masih berencana untuk 
belajar di menit-menit terakhir sebelum ujian. 

"Ada yang mengeluh tentang sesuatu?" 

"Hah? Mengeluh tentang apa?" 

"Tentang fasilitas Kelas D." 

Kami semua berusaha keras dan memenangkan Perang, tetapi pada akhirnya, kami tidak 
mengambil fasilitas musuh; itu akan menjadi normal bagi beberapa dari kita untuk merasa 
tidak bahagia tentang itu. 

"Ah, itu! Aku menjelaskannya pada semua orang, jadi tidak ada masalah sama sekali." 

"Oh." 

Saya pikir itu karena penampilan Yuuji kemarin sehingga orang-orang mengikuti 
perintahnya dengan sangat baik. Selain itu, sekarang mereka tahu mungkin menang 
melawan kelas yang lebih tinggi, mereka mungkin kehilangan minat pada fasilitas Kelas D. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu baik-baik saja?" 

"Apa?" 

"Tentang apa yang terjadi kemarin." 

Tunggu, acara apa yang dia bicarakan ...? Ah, apakah ini tentang eksekusi Yuuji? 

"Ah, bahkan orang idiot sepertiku akan menyerah melakukan hal bodoh seperti itu setelah 
tahu kukuku akan dicabut karena melakukan itu." 

"Tidak, saya tidak berbicara tentang apa yang Anda rencanakan untuk menyakiti saya." 
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Lalu apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Yuuji coba katakan 
padaku. 

"Apa yang kamu coba katakan...?" 

"Yoshii!" 

"Wa!" 

Pidato saya disela oleh pukulan entah dari mana. 

"S-Shimada, selamat pagi ..." 

"Ini bukan waktunya untuk mengucapkan selamat pagi!" 

Shimada terlihat sangat marah. 

Saya terbaring di tanah sekarang dan bisa melihat celana dalamnya, tapi saya tidak merasa 
senang sama sekali. 

"Dasar bodoh, jika kamu tidak bisa menyelamatkanku kemarin, tidak apa-apa. Tapi 
beraninya kamu menggunakan alat pemadam api untuk memecahkan jendela, lalu 
menyalahkanku ...!" 

Oh ... sekarang saya ingat. 

"Dan terima kasih, rangkingku di daftar 'Paling Tidak Mau Menjadi Pacarnya' bahkan lebih 
tinggi sekarang!" 

Itu mengejutkan; Saya pikir Anda sudah berada di puncak daftar itu. 

"... Aku berencana mengikatmu untuk diinterogasi dan disiksa." 

Tiba-tiba, Shimada menjadi tenang. 

Ngomong-ngomong, sebelum kamu mengikatku, bukankah kamu sudah cukup memukulku 
...? 

"Kurasa hukumanmu sudah cukup, jadi aku akan memaafkanmu kali ini!" 

"Ya, aku tidak bisa menghentikan pendarahan hidungku sampai sekarang!" 

"Tidak, aku tidak bermaksud begitu." 

"Hah? Lalu apa maksudmu?" 

"Tes pertama yang kita lakukan hari ini adalah tentang Matematika." 
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Shimada terlihat sangat bahagia, seolah dari lubuk hatinya, dan berkata, 

"Dan Ms. Funakoshi sedang mengawasinya." 

Saat saya mendengar kalimat ini, saya berlari keluar kelas dan berlari ke koridor. 

☆ 

"Hahhh ... Itu melelahkan." 

Aku berbohong di atas meja dan mendesah. 

Kami akhirnya menyelesaikan tes pada empat mata pelajaran. Ujiannya saja sudah 
melelahkan, tetapi menderita diinterogasi Nona Funakoshi pada saat yang sama membuat 
saya semakin lelah. 

Ngomong-ngomong, saya memperkenalkan seorang otaku[11] yang tinggal di sekitar 
rumah saya (berusia tiga puluh sembilan tahun, lajang ... laki-laki, menurut saya?) Kepada 
Nona Funakoshi, dan mengatakan kepadanya bahwa hanya itu yang ingin saya katakan 
padanya kemarin. 

"Hmm. Kamu terlihat lelah." 

Hideyoshi mengatakan itu saat dia muncul entah dari mana. 

Dia memiliki gaya rambut kuncir kuda hari ini. Oooh ... ini yang aku suka. Dia laki-laki, tapi 
dia menggodaku dengan pose itu sekarang! 

"...  menganggukkan kepalanya seperti orang gila " 

Muttsulini, yang selalu pendiam dan kehadirannya hampir tidak bisa dirasakan, berada di 
samping Hideyoshi. 

"Bagus, ayo makan siang sekarang! Aku akan makan ramen, katsudon, dan nasi goreng 
dengan kari hari ini." 

Yuuji masih terlihat energik dan masih berdiri; Anda tidak bisa melihat sedikit pun 
kelelahan di wajahnya. Dia terbuat dari bahan apa? Dan dia makan terlalu banyak untuk 
makan siangnya. 

"Hmm? Yoshii, kalian sedang menuju ke kafetaria? Boleh aku ikut denganmu?" 

"Ah, Shimada, kamu ingin ikut juga? Tidak masalah bagiku!" 

"Kalau begitu aku akan pergi dengan kalian." 

"... anggukan" 
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Muttsulini mengangguk dan setuju; mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Idiot, tidak 
ada yang baik dari seorang tomboi seperti Shimada. 

"Yoshii, apakah kamu memikirkan sesuatu yang buruk tentang aku?" 

"Tentu saja tidak." 

Indra keenamnya menakutkan. 

Pokoknya, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk istirahat saat istirahat makan siang. 
Aku harus makan sesuatu yang enak untuk memulihkan kekuatanku! Tapi Anda tidak bisa 
mendapatkan sesuatu yang bagus dari kafetaria. 

"Kalau begitu aku akan menjadi mewah hari ini, dan makan air asin hari ini ..." 

"Err, semuanya ..." 

Ketika kami berdiri dan bersiap untuk menuju ke kafetaria, suara seseorang menghentikan 
kami. 

"Hmm? Ah, Himeji, apa itu kamu? Mau ke kantin bareng kita?" 

"Ah, tidak. Err ... ini tentang aku-makan siang. Itu, aku berjanji pada semua orang kemarin 
..." 

Himeji memandang kami dengan gelisah. Apa yang salah? 

"Ohhh, mungkinkah ini makan siang yang menyenangkan?" 

"Y-Ya, jika tidak apa-apa dengan semua orang." 

Dia mengeluarkan paket dari belakangnya setelah dia mengatakan itu. 

Betulkah!? Himeji, kamu benar-benar gadis yang baik! Berkat Anda, saya mungkin bisa 
hidup beberapa hari lebih lama! 

"Tentu saja tidak apa-apa untuk semuanya! Benar, Yuuji?" 

"Ya, itu benar. Terima kasih." 

"Benarkah? Itu bagus." 

Himeji menunjukkan senyum bahagia. Ini sangat aneh; dialah yang membuat makan siang, 
tapi dia lebih bahagia dari kita yang memakannya secara gratis. Aku benar-benar tidak 
mengerti apa yang dipikirkan gadis lembut. 

"Hmph ... Mizuki, kamu cukup agresif ..." 
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Shimada menatapku tajam seolah-olah aku pembunuh yang membunuh ayahnya. 

Aku juga tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis-gadis galak. 

"Kalau begitu, karena kita punya seseorang yang membuat makan siang, ayo makan di atap 
daripada di ruang kelas." 

"Betul sekali." 

Untuk makanan kelas atas seperti itu, tidak dapat diterima untuk makan di ruangan buruk 
yang dipenuhi tatami busuk dan bau keringat pria. Kita harus pergi ke lokasi yang 
menyenangkan seperti atap, menikmati makanan di sana, dan berterima kasih kepada koki. 

"Benarkah? Lalu kalian bisa pergi ke sana dulu." 

"Hah? Yuuji, mau kemana?" 

"Aku akan pergi mengambil minuman, sebagai hadiah untuk kalian atas usahanya 
kemarin." 

"Ah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu! Kamu tidak bisa membawa begitu banyak 
minuman pada saat yang bersamaan, kan?" 

Sangat jarang melihat Shimada begitu perhatian. Apakah dia salah minum obat? 

"Terima kasih." 

"BAIK." 

Yuuji setuju tanpa ragu. Jika itu saya, saya pasti akan merasa waspada dibawa ke suatu 
tempat dan dipukuli dengan parah. 

"Ingatlah untuk menyimpan satu bagian untuk kita." 

"Jangan khawatir, tapi saya tidak bisa menjamin apa pun jika Anda pulang terlambat." 

"Kurasa aku tidak akan terlambat. Ayo pergi!" 

Yuuji dan Shimada mengambil dompet mereka dan meninggalkan kelas. Sepertinya mereka 
menuju ke toko serba ada di lantai pertama. 

"Kita harus pergi juga." 

"Ya." 

Saya mengambil paket dari Himeji dan berjalan ke atap. 
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Kotak makan siang ini cukup berat. Sepertinya dia berusaha keras untuk membuat banyak 
hidangan berbeda; Saya sangat tersentuh "Bagus, cuacanya cukup bagus!" 

"Ya!" 

Kami mencapai atap dan membuka pintu, dan langit cerah tanpa awan menyambut kami. 
Ini adalah cuaca terbaik untuk makan siang dalam kotak. 

"Ah, aku bawa selimutnya." 

Himeji mengeluarkan selimut untuk piknik dari keranjang. Dia tampaknya sangat siap; 
mungkin dia membawa seluruh peralatan piknik. 

Kami merasa bersemangat dan mulai bersiap bersama. Tidak ada orang lain di atap, seolah-
olah kami telah memesan atap untuk diri kami sendiri; itu hebat. 

"Ini terasa sangat enak ..." 

"... anggukan" 

Dengan malas aku berbaring di atas selimut, menikmati sinar matahari dan angin sepoi-
sepoi yang bertiup ke arahku. 

"Er, aku tidak terlalu percaya diri ..." 

Himeji membuka tutup kotak makan yang hanya digunakan saat Tahun Baru. 

"OH!" 

Kami semua tersentak kaget. 

Kelihatannya sangat enak. Ada karaage, tempura, onigiri, rebung ... apapun hidangan yang 
bisa kamu sebutkan, semuanya ada di kotak makan. 

"Maaf, Yuuji, aku akan mulai ..." 

"...  mengambil sepotong " 

"Ah, Muttsulini, kamu terlalu licik!" 

Kemudian, dia dengan lembut memasukkan makanan ke dalam mulutnya ... 

"... jatuh" 

 Suara Muttsulini runtuh  (?) 

Muttsulini dengan berani roboh, dan ototnya sedikit bergerak-gerak. 
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"..." 

"..." 

Hideyoshi dan aku saling memandang. 

"Wa! Tsuchiya !?" 

Himeji panik dan menjatuhkan sumpit sekali pakai yang dia siapkan untuk diberikan 
kepada kami di tanah. 

"...  berdiri tiba-tiba " 

Muttsulini berdiri. 

"... Bagus!" 

Lalu, dia menghadap Himeji dan mengangkat ibu jarinya. 

Dia mungkin mencoba mengatakan "enak"! 

"Jadi, jadi itu sesuai dengan seleramu? Itu bagus." 

Pemikiran Muttsulini pasti sudah disampaikan kepada Himeji, karena dia terlihat sangat 
bahagia. 

Tapi Muttsulini, kenapa kakimu terus gemetar? Anda terlihat seperti petinju yang akan KO. 

"Jangan menahan diri; makanlah sebanyak yang Anda bisa!" 

Himeji menunjukkan senyumnya, dan menyuruh kami makan lebih banyak. 

Ketika dia berkata seperti itu, sepertinya kami tidak bisa menolak sama sekali. Saya bahkan 
merasa bahwa saya harus memakan semuanya tidak peduli betapa buruknya itu. 

... Tapi aku masih tidak bisa melupakan mata kosong dan tubuh gemetar Muttsulini. 

" Hideyoshi, hidangan itu, bagaimana menurutmu? " 

Aku berbisik pada Hideyoshi, menggunakan volume pelan agar Himeji tidak bisa 
mendengar. 

" ... Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak palsu. " 

" Benar, sekarang kita dalam masalah besar. " 

" Akihisa, apakah tubuhmu kuat? " 
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" Sejujurnya, perut saya sangat lemah. Ini merosot karena saya jarang makan apa-apa. " 

Tentu saja, Hideyoshi dan saya menggunakan wajah kami yang paling bahagia untuk 
berbicara satu sama lain; kami tidak bisa membiarkan Himeji mengetahui percakapan kami 
dan keterkejutan di hati kami. 

" Serahkan ini padaku! " 

Hideyoshi dengan berani berbicara dengan suara rendah. 

" Berhentilah bercanda, ini terlalu berbahaya! " 

" Tidak masalah. Meskipun aku mungkin tidak terlihat seperti itu, perutku sangat kuat. 
Bahkan kentang yang sudah bertunas tidak bisa menyakitiku. " 

(?) 

" Tapi ... " 

" Jangan khawatir! Percaya pada perut besiku ... " 

Dia memiliki penampilan seorang gadis cantik, tapi dia mengatakan beberapa kalimat 
jantan. Saat ini... 

(?) 

Yuuji muncul di atas panggung. 

"Ah, Yuuji." 

Sebelum kami bisa menghentikannya, dia menggunakan tangannya untuk mengambil 
sepotong telur goreng. 
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 Suara mengunyah .  Suara Yuuji runtuh  ...  Suara kaleng jus menghantam tanah . 

Kaleng jus jatuh ke tanah, dan berguling kemana-mana. 

"S-Sakamoto !? Ada apa !?" 

Shimada muncul di belakangnya dan melihat apa yang terjadi. Dia segera berlari menuju 
Yuuji. 

... Tidak salah lagi: Himeji adalah koki pembunuh sejati ... 

Aku melihat ke arah Yuuji, yang gemetar seperti Muttsulini. 

Setelah itu, Yuuji yang berada di lantai menggunakan matanya untuk bertanya padaku: 
Apakah seseorang memasukkan racun ke dalam makanan? 

Ini bukan racun; ini adalah kemampuan sebenarnya dari Himeji. 

Saya juga menggunakan kontak mata untuk menjawab pertanyaannya. Ini adalah teknik 
rahasia yang hanya bisa digunakan oleh kita karena kita sudah bersama untuk waktu yang 
lama; itu sangat berguna dalam situasi seperti ini. 

"Ah, kakiku ... tiba-tiba kram." 

Yuuji berbohong karena takut menyakiti perasaan Himeji. Himeji, mungkin seperti yang 
kamu katakan kemarin; Yuuji adalah pria yang lembut. 

"Ahaha, itu pasti karena kamu sudah lari naik turun tangga, kan?" 

"Ah, mungkin itu alasannya." 

"Benarkah? Kupikir Sakamoto cukup kuat dan sehat." 

Shimada, yang sama sekali tidak menyadari situasinya, menunjukkan wajah ragu. 
Sepertinya kita harus membuatnya turun dari panggung sebelum dia berbicara terlalu 
banyak. 

"Ngomong-ngomong, Shimada, tempat Anda meletakkan tangan ..." 

(?) 

"Hah? Ada apa?" 

"Serangga baru saja mati di sana belum lama ini." 

Ini benar-benar omong kosong. 

"Apa !? Seharusnya kau mengatakannya lebih cepat!" 
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Dia panik dan menjauhkan tangannya. Itu membuatnya terlihat seperti perempuan. 

"Maafkan aku. Lebih baik kau cuci tanganmu." 

"Kamu benar. Aku akan segera kembali." 

Shimada meninggalkan tempat kejadian. Sekarang bahayanya berkurang sedikit. 

" Kita tidak bisa membiarkan Shimada makan sesuatu seperti ini, kan? " 

" Tentu saja. " 

HAHAHA ... tawa jujur dari tiga pria tersebar di seluruh atap. (?) 

Akihisa, giliranmu sekarang! 

J-Jangan konyol! Saya pasti akan mati! 

Apa yang baru saja terjadi telah menurunkan tekadku ... 

Yuuji, makanlah! Himeji pasti ingin melihatmu memakannya. 

Apakah dia? Saya pikir ini untuk Anda, Akihisa. 

Tidak mungkin! Anda tidak memahami pola pikir seorang gadis! 

Tidak, jika Anda berkata seperti itu, Anda adalah orang di sini yang tidak mengerti ... 

Diam! Berhenti meronta! 

"Whoa! Himeji, apa itu !?" 

"Huh apa?" 

Himeji berbalik dan melihat ke arah di mana jariku menunjuk. 

Makan ini! 

Hah!? 

Aku mengambil kesempatan itu dan memasukkan semua makanan ke dalam mulut Yuuji. 

Mata Yuuji sudah memutih, jadi aku meraih rahang bawahnya dan membantunya menelan 
makanan. Saat Anda makan, ingatlah untuk mengunyah dengan hati-hati dan menelannya 
perlahan. 

"Hoo, akhirnya selesai." 
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"... Aku tidak tahu kamu begitu pandai menyiksa!" 

Meskipun saya dikomentari seperti ini oleh Hideyoshi, saya sama sekali tidak peduli. 

Yuuji terbaring di tanah dan gemetar lebih hebat dari sebelumnya, tapi aku tetap tidak 
peduli. 

"Maaf, saya pikir saya salah melihat." 

"Ah, begitu." 

Saya tidak pernah membayangkan bahwa Himeji akan jatuh pada trik klasik seperti itu; ini 
sangat membantu. Tapi dia terlalu murni; Aku mengkhawatirkannya sekarang. 

"Makan siangnya sangat enak. Terima kasih untuk makanannya." 

"Ya, keterampilan memasakmu sangat bagus." 

Terima kasih kepada Yuuji, kotak makanannya dibersihkan tanpa masalah. Hati kami 
sejelas langit sekarang! 

"Aww, cepat sekali. Apa kamu sudah menyelesaikan semuanya?" 

"Ya. Dan Yuuji terus berkata, 'Enak, enak', saat dia masih memakannya." 

Yuuji, yang berada di sudut mata kami, menggelengkan kepalanya dengan lemah. 

Jangan khawatir, Anda telah meninggalkan kesan yang baik pada Himeji. Mungkin dia akan 
membuatkan makan siang untukmu lagi. 

"Benarkah? Aku sangat senang ..." 

"Tidak, tidak, tidak, kamilah yang bahagia. Benar kan, Yuuji?" 

Aku memberi tanda pada Yuuji untuk menunjukkan reaksi. Karena dia masih sadar, pasti 
ada reaksi darinya. 

"Augh ... augh ... Th-Thanks, Himeji ..." 

Ini sangat mengerikan; matanya terlihat sangat kosong. 

"Berbicara tentang makanan enak, ada kafe di depan stasiun yang baru buka belum lama 
ini ..." 

Dalam situasi seperti ini, orang yang mengubah topik adalah aku. Ini semua untuk 
mencegah Himeji berkata, "Kalau begitu aku akan membawakan makan siang untuk kalian 
besok." 
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"Ah, komentar tentang toko itu cukup bagus." 

"Hah? Ada toko di sana?" 

"Iya. Sebagai ucapan terima kasih untuk makan siangnya, Yuuji akan mentraktirmu di 
sana." 

"Kamu bajingan, jangan hanya membuat janji menggantikan orang lain." 

Sepertinya taktik kami berhasil. Kami akhirnya menghindari krisis. 

Sekarang kami hanya mengobrol tentang semuanya dan menikmati waktu yang hangat ini 
bersama. 

"Ah, benar." 

Himeji menyatukan kedua tangannya. 

"Hah? Ada apa?" 

"Sebenarnya..." 

Dia memasukkan tangannya ke dalam tas dan mencari sesuatu. 

"Aku juga menyiapkan makanan penutup." 

"Ahh! Himeji, apa itu !?" 

"Akihisa! Bahkan aku akan mati jika kamu melakukannya lagi!" 

Yuuji mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan rencanaku. 

Cih, bajingan kecil, reaksimu cukup cepat, ya? 

Akihisa! Apa kau berencana membunuhku !? 

Tidak ada jalan lain! Misi ini hanya bisa dilakukan olehmu, Yuuji! Aku akan serahkan ini 
padamu! 

Jangan idiot! Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kamu menggunakan senyum jujur 
seperti manga shonen itu dan memintaku melakukannya. 

Kamu sudah tidak ada harapan! 

Jika Anda mengatakan itu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri!? 

Apa!? Kenapa kamu berpose seperti itu !? Apa yang kamu coba lakukan padaku !? 
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Aku akan memukul jantungmu menggunakan tinjuku, dan kemudian memasukkan semuanya 
ke mulutmu setelah kamu pingsan! Ambil ini! 

Tidak! Pembunuh gila ...! 

Yuuji menahan tinjunya dengan kuat, tapi tepat satu detik sebelum pertarungan dimulai, 
Hideyoshi diam-diam berdiri. 

...Biarkan aku yang melakukannya. 

Hideyoshi !? Jangan sembrono, ini mengancam nyawa! 

Dan kamu benar-benar ingin mengorbankan aku !? 

Tentu saja! Dibandingkan dengan pria bau sepertimu, Hideyoshi, yang berpenampilan 
cantik, jauh lebih penting. 

Tidak masalah. Perut saya sangat kuat; makan ini paling banyak akan menyebabkan saya 
terkena dispepsia. 

Itu benar: Perut Hideyoshi bisa menghilangkan racunnya, jadi mungkin dia bisa menahan 
makanan penutup ini. 

"Ada apa dengan kalian?" 

"Ah, tidak ada! Tidak sama sekali!" 

"Ah, mungkinkah ...?" 

Wajah Himeji tiba-tiba menjadi gelap. 

Apakah keengganan kita untuk makan makanan penutup ini terungkap !? 

"Maaf. Sendokku tertinggal di kelas!" 

Makanan penutup di dalam wadah adalah buah yang dicampur dengan yogurt (atau 
terlihat seperti itu), jadi sumpit benar-benar tidak cocok untuk memakannya. 

"Aku akan mengambilnya sekarang." 

Himeji menghilang di pintu masuk tangga. Sekarang saatnya. 

Gunakan kesempatan ini dan makanlah! 

Hideyoshi memegang wadah di tangannya, tampak seperti pejuang yang memperlakukan 
kematian seperti pulang ke rumah. 

"... Maafkan aku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." 
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"Maaf. Dan terima kasih." 

Menghadapi kami yang sedang membungkuk dan diam, Hideyoshi tersenyum dan 
berbicara, seolah tidak akan terjadi apa-apa: "Jangan membuatnya seolah aku akan mati. 
Aku belum berencana melakukannya!" 

"I-Itu benar!" 

"Ah! Hideyoshi, kami mengandalkanmu!" 

"Oke. Serahkan ini padaku. Aku akan mulai makan sekarang!" 

Hideyoshi mengangkat kepalanya, dan memakan seluruh isi wadah itu. 

" Munch munch . Apa, ini normal saja ... Ack!" 

Hidup itu seperti sekuntum bunga kebajikan, dan bunga lain telah jatuh dalam sekejap 
mata. 

"... Yuuji." 

"...Apa?" 

"... Maaf memaksamu makan makanan itu barusan." 

"... Aku senang kamu mengerti itu." 

Orang yang menyatakan dirinya "Perut Besi" sekarang terbaring di lantai, buih putih keluar 
dari mulutnya. 

☆ 

"Ngomong-ngomong, Sakamoto, tentang target selanjutnya ..." 

"Hah? Mengenai Perang Tes Pemanggil?" 

"Ya." 

Setelah makan siang yang sangat penting, semua orang hidup kembali dan menikmati teh 
dengan santai, terutama Hideyoshi. Dia mencoba minum teh hijau sebanyak yang dia bisa. 
Saya dengar teh hijau bisa membantu membunuh bakteri! 

Ngomong-ngomong, Shimada hanya berhasil membeli teh hijau. Meskipun dia sangat 
marah, kami sangat bersyukur. 

"Lawan berikutnya adalah Kelas B, kan?" 

"Ya itu benar." 
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Ini mengingatkanku bahwa Yuuji menyebutkan sesuatu kemarin tentang menghancurkan 
AC Kelas B yang berada di luar Kelas D. 

Karena AC Kelas B tidak ada hubungannya dengan menyerang Kelas A, apakah itu berarti 
kita akan berurusan dengan Kelas B selanjutnya? 

"Kenapa Kelas B? Bukankah target akhir kita Kelas A?" 

Kelas A adalah target kami. Semua orang pasti bertanya-tanya mengapa kita menantang 
Kelas B, yang satu peringkat lebih rendah dari Kelas A, bukan? Ngomong-ngomong, aku 
juga tidak mengerti kenapa. 

"Aku akan jujur." 

Yuuji tiba-tiba menjadi serius. 

"Tidak peduli taktik apa yang kita gunakan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan 
Kelas A dengan kemampuan bertarung kita." 

Mengakui kita kalah sebelum bertarung? Ini bukanlah yang akan dilakukan Yuuji. 

Namun, ini bukanlah berita baru bagi kami. Akademi Fumitzuki membagi kelas dari Kelas A 
ke Kelas F, dan Kelas A bukan sembarang kelas biasa; Anda bisa mengatakan bahwa 
kemampuan mereka berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari yang lain. Untuk 
lima puluh orang di Kelas A, empat puluh di antaranya masih bisa dikalahkan; mereka 
hanyalah siswa normal yang hasilnya sedikit lebih baik daripada Kelas B. 

Sepuluh siswa yang tersisa benar-benar berbeda. Terutama Perwakilan Kelas Kirishima 
Shouko; kemampuannya benar-benar di luar imajinasi siapa pun. Bahkan jika kami berhasil 
mengejutkan mereka dan mengelilinginya, kami akhirnya akan dipukuli dengan parah. 

Tidak peduli taktik apa yang kamu gunakan, jika kamu tidak bisa mengalahkan Wakil Kelas, 
kamu tidak akan pernah bisa memenangkan Perang. Karena kami tidak bisa 
mengalahkannya, kami tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. 

"Lalu target akhir kita akan diubah menjadi Kelas B?" 

Meskipun masih agak jauh dari Kelas A, perlengkapan Kelas B juga cukup bagus; Saya yakin 
tidak akan ada yang tidak senang tentang hal itu. 

"Tidak, itu tidak akan terjadi. Target terakhir kita tetaplah Kelas A." 

"Yuuji, ini benar-benar berbeda dari yang baru saja kamu katakan, kan?" 

Saya melanjutkan percakapan setelah Shimada. Mampu mengalahkan Kelas A atau tidak 
sangat berarti bagiku. 
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"Jika kita bertarung sebagai satu kelas, kita tidak akan pernah bisa menang, jadi saya 
memutuskan untuk menantang mereka berduel." 

"Duel? Bagaimana kita melakukannya?" 

"Kami akan menggunakan Kelas B untuk mencapai itu." 

"Gunakan" Kelas B? Bagaimana? 

"Apa kau tahu apa yang terjadi ketika kelas peringkat bawah kalah dalam Perang Tes 
Pemanggil?" 

"Eh? T-Tentu saja!" 

Sebenarnya aku tidak tahu. 

" Yoshii, jika kelas yang berperingkat lebih rendah kalah dalam Perang, peralatan mereka 
akan turun satu peringkat. " 

Untung saja Himeji mengingatkan saya dari sisi saya. Begitu, jadi itulah yang akan terjadi! 

"Peralatannya akan diturunkan, kan?" 

"Itu benar ... yang berarti jika Kelas B adalah peringkat yang lebih rendah, peralatan 
mereka akan diturunkan ke Kelas C." 

"Tentu saja. Itu akal sehat, kan?" 

"Dan bagaimana jika kelas yang berperingkat lebih tinggi kalah?" 

"Mereka akan sedih." 

"Muttsulini, bawakan aku tang." 

"Tunggu! Apa kau mencoba mengubah tubuhku menjadi tubuh yang tidak membutuhkan 
gunting kuku?" 

Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mereka akan sedih, bukan? 

"Mereka perlu menukar peralatan mereka dengan kelas bawah." 

Himeji membantuku menjawab pertanyaan itu lagi; dia adalah gadis yang baik. 

"Ya, saya akan menggunakan aturan ini untuk bernegosiasi dengan mereka." 

(?) 

"'Negosiasi'?" 
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"Jika kita menang melawan Kelas B, aku akan meminta mereka untuk menyerang Kelas A 
sehingga mereka tidak perlu bertukar peralatan dengan kita. Bahkan jika mereka kalah 
dari Kelas A, mereka hanya akan mendapatkan peralatan Kelas C, yang jauh lebih baik 
daripada Perlengkapan Kelas F. Ini seharusnya bekerja dengan lancar. " 

"Hmph. Lalu?" 

"Kalau begitu aku akan menggunakan ini untuk bernegosiasi dengan Kelas A, 
memperingatkan mereka bahwa 'kami akan mulai menyerangmu setelah kamu selesai 
bertarung dengan Kelas B'." 

"Saya melihat..." 

Akan melelahkan bagi mereka untuk bertarung dalam Perang lain setelah mereka 
menyelesaikan pertarungan dengan kelas tertinggi kedua di Tahun yang sama. 

Meskipun ini sama untuk Kelas F, kami memiliki ketidakbahagiaan yang memotivasi kami. 
Kami mungkin tidak sepintar itu, tetapi kami sangat termotivasi. 

Namun, itu sangat berbeda untuk Kelas A; mereka tidak akan mendapatkan apa pun dari 
memenangkan Perang, dan mereka tidak ingin membuang waktu dengan lawan seperti 
Kelas F. Semangat antara Kelas A dan kami akan sangat berbeda. 

"Namun, ada masalah dengan strategi ini. Mungkin membutuhkan lebih banyak energi, dan 
prosesnya akan merepotkan, tapi Summoner Test War adalah cara yang jauh lebih aman 
untuk menang melawan Kelas A dibandingkan dengan duel, kan? Juga .. . " 

"'Juga'?" 

"Apa kamu yakin kita bisa memenangkan duel? Pasti mereka sudah tahu kalau Himeji ada 
di kelas kita?" 

Setelah Kelas F menang melawan Kelas D, semua orang pasti akan fokus pada 
pemenangnya. Himeji bukanlah senjata rahasia kami sekarang; Oleh karena itu, mereka 
pasti sudah menyiapkan taktik untuk melawan Himeji. 

"Saya sangat sadar akan hal ini dan saya sangat siap; jangan khawatir." 

Yuuji terlihat percaya diri, yang sangat berbeda dari diriku yang sekarang sangat 
mengkhawatirkan. 

"Ngomong-ngomong, kita harus melawan Kelas B dulu. Aku akan memberi tahu semua 
orang detailnya nanti." 

"Benarkah? Yah, tidak apa-apa bagiku selama kamu punya taktik untuk itu." 

Jika tidak ada kesempatan untuk menang, dia tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu. 
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"Ngomong-ngomong, Akihisa." 

"Hah?" 

"Setelah ujian hari ini, nyatakan perang terhadap Kelas B." 

"Tidak mungkin. Kamu bisa melakukannya sendiri." 

Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan berubah pikiran. 

"Baiklah, kalau begitu, mari kita putuskan siapa yang akan melakukan pekerjaan dengan 
menggunakan Batu-Gunting-Kertas." 

"'Batu gunting kertas'?" 

Yah, setidaknya ini lebih baik daripada dia memaksaku pergi. 

"Oke. Saya menerima tantangan itu." 

"Bagus. Kalau begitu, siapa yang kalah akan pergi, oke?" 

Yuuji mengangguk dan berkata, 

"Akan membosankan jika kita hanya bermain dengan normal; mari kita sertakan 
pertarungan psikologis juga." 

Ini adalah saran Yuuji. 

Tentang pertarungan psikologis, ya kan? Setiap orang mengatakan apa yang akan mereka 
gunakan, dan kemudian menebak apakah lawan akan melakukan apa yang mereka katakan 
atau berbohong. Begitu, ini menarik. 

"Saya mengerti sekarang. Saya akan menggunakan batu." 

Yuuji membuat pose untuk Batu-Kertas-Gunting, dan berkata padaku, 

"Benarkah? Lalu aku ..." 

Yuuji, bagaimana menurutmu? Apakah saya akan jujur dan menggunakan rock, atau saya 
akan menggunakan sesuatu yang lain? Ini adalah pertarungan kecerdasan juga. 

"Akan membunuhmu jika kamu tidak menggunakan batu." 

Tunggu...! Pertarungan psikologis macam apa itu !? 

"Siap? Batu, kertas, gunting!" 

"Waaa!" 
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Kertas (Yuuji) vs. Rock (Saya) 

"Kalau begitu sudah diputuskan; kamu akan pergi." 

"Saya tidak akan pergi!" 

Saya tidak akan menerima ini! Ini sangat berbeda dari pertarungan psikologis yang 
kubayangkan! 

"Apakah kamu masih khawatir dipukuli seperti dengan Kelas D terakhir kali?" 

"Itulah salah satu alasannya!" 

"Jika itu alasannya, kamu bisa tenang; saya jamin itu tidak akan terjadi lagi." 

Yuuji menatap mataku. 

Saya tidak akan ditipu lagi! Anda tetap menggunakan teknik yang sama untuk meminta 
saya melakukan pekerjaan kotor! 

"Karena ada banyak orang di Kelas B yang menyukai anak laki-laki tampan." 

"Benarkah? Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan!" 

Hanya saya yang bisa menyelesaikan misi yang sulit ini. Tanggung jawabnya sangat besar! 

"Namun, kamu sangat jelek ..." 

Yuuji menghela nafas panjang. Omong kosong, itu tidak benar! 

"Kamu sangat tidak sopan! Saya adalah anak laki-laki yang tampan ketika saya melihat diri 
saya dari 365 derajat!" 

"Ada tambahan 5 derajat." 

"Saya pikir hanya ada 5 derajat." 

"Aku benci kalian berdua." 

Saya hanya mencampur 365 hari dalam setahun dan 360 derajat dalam lingkaran, jadi 
mengapa Anda menggunakan kaca pembesar untuk melihat kesalahan kecil saya !? Sial! 

"Pokoknya, aku serahkan ini padamu ..." 

Suara Yuuji datang dari belakangku saat waktu makan siang berakhir; sore yang penuh 
dengan ujian baru saja dimulai. 

☆ 
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"... Saya ingin mendengarkan penjelasan Anda." 

Ujian di sore hari telah berakhir dengan aman; sekarang sepulang sekolah. 

Aku menggunakan tanganku untuk menutupi lengan yang telah ditarik Kelas B, dan 
berjalan menuju Yuuji perlahan. 

"Ini seperti yang aku pikirkan." 

"Argh! Aku akan membunuhmu! Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian!" 

"Tenang." 

"Urgh!" 

A ... menyerang di hati ... Ini mengerikan. 

"Aku pulang sekarang. Besok pagi kita akan tes; jangan kesiangan." 

Setelah mengatakan itu dengan nada jujur, Yuuji meninggalkan kelas. Kamu iblis! 

"Urgh ... perutku ..." 

Seluruh tubuh saya sakit parah. Sepertinya aku tidak bisa bergerak sama sekali sebelum 
efek teknik Yuuji pada tubuhku menghilang. 

Saya hanya bisa berbaring di tanah dan melihat semua teman sekelas saya meninggalkan 
kelas. Tidak ada yang mengkhawatirkan saya atau membawa saya ke ruang perawatan. 
Apakah saya sangat dibenci? Kemudian lagi, kupikir Himeji akan mengkhawatirkanku dan 
mendatangiku. 

Karena saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya, saya menoleh dan melihat sekeliling 
kelas. Aku melihat Himeji masih berada di kelas, menahannya dan melihat sekeliling juga. 
Dia tampak sangat curiga; sepertinya dia sedang menjaga sesuatu. 

... Ah, sekarang aku ingat: Himeji menulis surat kemarin. Mungkin dia sedang memikirkan 
di mana dia harus meletakkannya? 

"Urgh ..." 

Saya merasa malu untuk terus mengawasinya, jadi saya perlahan-lahan merangkak keluar 
kelas. 
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Volume 1 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Tuliskan rumus molekul Benzene. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"C 6 H 6 " 

Komentar Guru: 

Sangat mudah, bukan? 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Ben + zene = Benzene" 

Komentar Guru: 

Apakah Anda membenci Kimia? 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"BENZEN" 

Komentar Guru: 

Datanglah ke kantorku nanti, bersama dengan Tsuchiya. 

 

"Kerja bagus, semuanya. Terima kasih atas semua upaya Anda dalam mengikuti tes itu." 

Yuuji mengatakan itu sambil berdiri di belakang mimbar dan meletakkan tangannya di atas 
meja. 

Kami menjalani tes sepanjang pagi. Tes selesai belum lama ini. Sekarang kami bersiap-siap 
untuk makan siang. Untuk mengembalikan skor yang hilang di semua mata pelajaran kami, 
jumlah tes yang kami ambil sangat menakutkan. 
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"Kita akan memulai Perang Uji Pemanggil dengan Kelas B siang ini. Apa kamu siap 
membunuh?" 

"Oooo ...!" 

Semangatnya masih tinggi, dan itu satu-satunya senjata kelas kami. 

"Tujuan dari Perang ini adalah menahan musuh di kelas mereka; oleh karena itu, kita tidak 
boleh kalah dalam pertempuran di koridor ini." 

"Oooo ...!" 

"Himeji Mizuki akan menjadi komandan di sana. Teman-teman, bersiaplah dan bersiaplah 
untuk mati." 

"Aku ... aku akan mencoba yang terbaik." 

Himeji dengan malu keluar dari kerumunan; mungkin dia tidak ingin berteriak seperti anak 
laki-laki itu. 

"OOOO ...!" 

Moral pasukan garis depan melampaui batas karena mereka mampu bertarung bersama 
seorang gadis cantik. 

Kesimpulannya, kunci dari Perang ini adalah pertempuran di koridor; jika kami kalah di 
sana, kami selesai. Oleh karena itu, dari lima puluh siswa di Kelas F, kami mengirimkan 
empat puluh ke dalam pertempuran itu. Pasukan ini akan dipimpin oleh Himeji, yang 
merupakan murid terkuat di kelas kita dan yang terkuat kedua di seluruh sekolah, jadi kita 
harus bisa memenangkan pertarungan itu tanpa kerepotan. 

(?) 

Ketika bel yang mengumumkan berakhirnya istirahat makan siang berbunyi, Perang 
dengan Kelas B akhirnya dimulai. 

"Oke, semuanya, ayo pergi! Targetnya adalah tabel sistematis!" 

"Ya pak!" 

Untuk berhasil menahan musuh di kelas mereka, kita harus mengendalikan momentum. 

Kami bergegas ke koridor di luar Kelas B dengan kecepatan penuh. 

Karena banyak siswa di Kelas B pandai dalam mata pelajaran yang tidak berhubungan 
dengan sains dan karena guru Matematika Pak Hasegawa memiliki bidang pemanggilan 
yang lebih besar, kami memilih Matematika sebagai mata pelajaran utama kami untuk 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



pertempuran; Dengan kata lain, jika kita ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, 
Tuan Hasegawa akan sangat berguna. 

Ada guru Komposisi Bahasa Inggris Yamada-sensei dan guru Fisika Kimura-sensei di sisi 
kami juga. Kali ini, kita perlu menambah jumlah guru pengawas dan menghabisi musuh 
secepat mungkin! 

"Aku bisa melihat siswa Kelas B!" 

"Mereka membawa Ms. Takahashi!" 

Para siswa Kelas B berjalan perlahan ke arah kami, tetapi mereka hanya sepuluh. Mereka 
seharusnya menjadi pelopor, dan mereka hanya ingin menguji kemampuan kita. 

"Jangan biarkan mereka lolos hidup-hidup!" 

Bersamaan dengan teriakan yang mengancam ini, Perang melawan Kelas B secara resmi 
dimulai. 

 

Kelas B Nonaka Chounan VS Kelas F Kondou Yoshimune 

Kumulatif 

1943 VS 764 

 

Apa!? Dia terlalu kuat! Sepertinya mereka berada di level yang sama sekali berbeda! 

 

Kelas B Kaneda Ichiyuuko VS Kelas F Mutou Keita 

Matematika 

159 VS 69 

 

Kelas B Satoi Mayuko VS Kelas F Kimishima Hiroshi 

Fisika 

152 VS 77 
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Perbedaan antara kemampuan bertarung sangat besar; pasukan garis depan kami terus 
kalah. Jika kita tidak mengirim bala bantuan sebelum skor mereka dikurangi menjadi nol, 
jumlah kita akan sangat berkurang. 

Saat aku mencoba untuk melihat apakah kita memiliki bala bantuan atau apakah rute itu 
dipotong oleh musuh kita ... 

"A-aku terlambat ... M-Maaf ..." 

Himeji hampir tidak bisa bernapas dan tiba di tempat kejadian; Saya pikir dia harus berlari 
sampai ke garis depan. 

"Himeji Mizuki ada di sini!" 

Salah satu siswa di Kelas B berteriak. Sepertinya Kelas B sudah tahu kalau Himeji tidak ada 
di Kelas A dan melakukan penyelidikan yang tepat, ya? 

Semua siswa di Kelas B terkejut saat mendengar itu. Sangat mudah untuk melihat bahwa 
mereka takut pada Himeji. 

"Himeji, meskipun kamu baru saja tiba, bisakah kamu ...?" 

"Y-Ya. Aku akan pergi sekarang." 

Himeji langsung melesat ke tengah medan pertempuran. Melihatnya memberi Anda 
perasaan tenang. Saya sangat ingin mengambil foto sekarang dan menyimpannya sebagai 
oleh-oleh. 

"Tuan Hasegawa, saya Iwashita Ritsuko dari Kelas B, dan saya ingin menantang 
Matematika Himeji Mizuki dari Kelas F!" 

"Ah, Tuan Hasegawa, saya Himeji Mizuki; senang bertemu dengan Anda." 

Himeji langsung menjadi sasaran musuh; Mungkinkah musuh ingin menyingkirkannya 
secepat mungkin? 

"Ritsuko, aku akan membantu juga!" 

Gadis lain dari Kelas B melangkah maju dan memanggil pada saat yang bersamaan. Dua 
dari sepuluh siswa dari Kelas B hadir di sini; Sepertinya mereka sangat takut pada Himeji. 

"Memanggil!" 

Lingkaran sihir muncul setelah pemanggilan, dan Makhluk yang kami semua kenal berdiri 
di depan kami. 
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Makhluk musuh mengarahkan pedang dan tombak mereka ke Makhluk Himeji, tapi 
nampaknya sangat tenang dan hanya memegang pedang besar yang pernah kita lihat 
sebelumnya. 

Sekarang itu adalah pertarungan antara tiga Makhluk dengan wajah pemiliknya masing-
masing, tapi ... 

"Eh? Keberadaan Himeji memiliki aksesori." 

"Ah, ya. Karena aku lumayan bagus di Matematika ..." 

"Anda bisa memakai aksesori dengan subjek yang Anda kuasai?" 

Makhluk setinggi dua kepala Himeji memiliki gelang cantik di pergelangan tangan kirinya 
di samping pedang besar di tangannya. 

"I-Itu ...!?" 

"Dia bukan musuh yang bisa kita tangani!" 

Musuh mulai panik saat melihat gelangnya. 

Ah, ini mengingatkan saya: memakai gelang itu berarti ... 

"Erm, aku akan menyerang." 

Himeji memegang erat tangannya; mengikuti aksinya, Being-nya berlari ke arah musuh 
dari sisi kiri. 

"Tunggu sebentar!" 

"Ritsuko! Hindari serangannya dulu!" 

Kedua Makhluk mereka melompat ke samping dengan aksi dramatis. Tiba-tiba, gelang di 
pergelangan tangan Makhluk Himeji itu memancarkan cahaya terang. 

Berbunyi! 

"Ahhh!" 

"Ri ... Ritsuko!" 

Dalam sekejap lengan kirinya memancarkan cahaya, salah satu Makhluk musuh yang tidak 
bisa melarikan diri pada waktunya diselimuti oleh api. 

 

Kelas F Himeji Mizuki VS Kelas B Iwashita Ritsuko & Kikuiri Mayumi Matematika 
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412 VS 189 & 151 

 

Jadi, memakai gelang itu berarti Makhluk tersebut mampu menggunakan kemampuan 
khusus? Meskipun saya telah lupa berapa skor persyaratan untuk itu, saya ingat di suatu 
tempat di peraturan yang menyatakan bahwa siswa yang mendapat skor di atas jumlah 
tertentu dapat menggunakan gelang yang memungkinkan mereka menggunakan 
kemampuan khusus pada makhluk mereka. Aturan ini tidak ada hubungannya dengan saya, 
jadi saya benar-benar melupakannya. 

"M-Maaf. Aku tidak bisa bersikap lembut di medan perang!" 

Himeji terjebak pada musuh yang kehilangan kendali karena menghindari serangan 
sebelumnya, dan memotong keduanya dan senjatanya menjadi dua, membunuhnya 
seketika dan memenangkan pertarungan. 

"Iwashita dan Kikuiri telah mati dalam pertempuran!" 

"Apa !? Bagaimana mungkin !?" 

"Himeji Mizuki lebih menakutkan dari rumor yang beredar!" 

Delapan siswa yang tersisa dari Kelas B tampak sangat terkejut; tidak mengherankan bagi 
mereka untuk terlihat seperti itu. 

Ngomong-ngomong, Himeji, kamu terlalu kuat. 

"S-Semuanya, tolong lakukan yang terbaik ...!" 

Himeji mengatakan sesuatu yang tidak terdengar seperti perintah dari seorang komandan, 
tapi itu sangat efektif. 

"Aku akan melepaskan kekuatanku!" 

"Himeji yang terbaik!" 

Jumlah penganut Himeji meningkat secara dramatis. 

"Himeji, kamu bisa istirahat sekarang!" 

"Ah iya." 

Moral musuh telah turun drastis, jadi lebih baik biarkan Himeji beristirahat sekarang. 
Kemampuan khusus bisa menghasilkan kerusakan yang sangat besar, tetapi itu akan 
menghabiskan banyak poin. Bahkan jika tidak ada Himeji dalam pertarungan, mengalahkan 
barisan depan musuh hanyalah masalah waktu sekarang. 
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"Tukar dengan pasukan utama dan mundur pada saat yang sama. Jangan mati dalam 
pertempuran!" 

Dan itu adalah perintah musuh. Bagaimanapun, kami telah mencapai target kami dengan 
sukses. Biarkan musuh mundur perlahan, batasi tindakan mereka di kelas Kelas B, dan 
kemudian pertempuran hari ini akan segera berakhir. Itu berkat kemampuan bertarung 
Himeji yang luar biasa sehingga rencananya berjalan dengan lancar, terima kasih banyak! 

"Akihisa, aku akan kembali ke kelas sekarang." 

"Hah? Kenapa?" 

Hideyoshi berjalan ke arahku saat aku melihat-lihat keseluruhan situasi pertempuran. 

"Kembali"? Apa terjadi sesuatu pada pasukan utama? 

"Perwakilan Kelas untuk Kelas B adalah ..." 

"Pria itu bernama Nemoto." 

"Anda mengatakan 'Nemoto'; mungkinkah itu Nemoto Kyouji?" 

"Betul sekali." 

Pria bernama Nemoto Kyouji memiliki reputasi yang sangat buruk. Menurut desas-desus, 
dia ahli dalam melakukan trik kotor dan akan mengambil tindakan apa pun yang 
diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ada rumor tentang "meracuni tim lawan dalam 
permainan bola", "membawa senjata saat melawan orang lain", dan sebagainya. Aku tidak 
terlalu percaya bahwa dia bisa seburuk itu, tapi berhati-hati tidak akan merugikan kita 
sama sekali. 

"Begitu, kalau begitu kita harus kembali secepat mungkin!" 

"Meski kupikir Yuuji tidak akan terperangkap dalam perangkapnya, lebih baik kita kembali 
hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja." 

Setelah kami memberi tahu Himeji tentang hal ini, Hideyoshi dan aku membawa beberapa 
pria kembali ke kelas. 

☆ 

"Ap, ini mengerikan!" 

"Saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar melakukan semua 
ini." 

"Ini sangat jahat." 
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Ketika kami kembali ke ruang kelas, kami tidak hanya melihat lubang di seluruh chabudai 
tetapi juga pensil dan penghapus yang semuanya pecah atau pecah menjadi dua. 

"Ini buruk; sekarang kita tidak bisa mengisi kembali skor kita dengan mulus." 

"Ya, ini mungkin masalah kecil, tapi pasti akan mempengaruhi penambahan skor kita." 

Ngomong-ngomong, menurutku Nemoto adalah pengecut kecil. 

"Jangan terlalu khawatir tentang itu. Meskipun akan membutuhkan waktu untuk 
memperbaikinya, itu tidak akan terlalu mempengaruhi rencana kita." 

"Baiklah, Yuuji, kami akan mengikuti apa yang kamu katakan." 

Ada yang tidak beres. 

"Bagaimana kelas bisa seburuk ini, dan Yuuji, bagaimana kamu tidak tahu apa-apa tentang 
itu?" 

Tidak ada masalah di kelas sebelum istirahat makan siang, jadi itu pasti terjadi antara awal 
pertempuran dan sekarang. Namun, Yuuji seharusnya ada di kelas saat itu dan bisa 
menghentikan mereka, bukan? 

"Mereka ingin menandatangani perjanjian dengan saya dan saya pergi untuk bernegosiasi 
dengan mereka, jadi kelas kosong selama waktu itu." 

"Perjanjian apa?" 

"Nah, jika tidak ada dari kita yang bisa memenangkan Perang sebelum jam 4 sore, maka 
kita akan mempertahankan situasi Perang sebagaimana adanya dan melanjutkannya dari 
sana pada jam 9 pagi besok pagi, dan sampai saat itu, kedua belah pihak tidak dapat 
melakukan apapun yang berhubungan dengan Perang Uji Pemanggil. " 

"Begitu. Dan Anda setuju?" 

"Betul sekali." 

"Tapi jika sampai pada titik di mana stamina menentukan hasil, kita seharusnya lebih 
diuntungkan, bukan?" 

"Itu benar bagi kita semua kecuali Himeji." 

Ah, begitu. 

"Setelah memaksa mereka untuk tinggal di kelas, Perang akan berakhir hari ini; 
pertempuran sebenarnya akan dimulai besok." 

"Benar. Sepertinya kita tidak bisa menjatuhkannya hari ini." 
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"Pada saat itu, kemampuan bertarung Himeji akan lebih penting dari pada seluruh kelas." 

Itu berarti pertempuran akan difokuskan pada area tertentu? Maka itu harusnya sama 
dengan pertarungan melawan Kelas D dan biarkan Himeji menghabisi Ketua Kelas, ya? 

"Karena itulah kau menerima saran mereka: membiarkan Himeji bertarung dalam kondisi 
sempurna?" 

"Ya. Pakta ini bagus untukku." 

Apakah itu? Baik, kalau begitu, jika Anda berkata begitu. 

Namun, saya tetap merasa agak aneh tentang ini. Mereka menghancurkan meja kami, dan 
kemudian menandatangani perjanjian yang baik bagi kami pada saat yang sama. Saya tidak 
berpikir Nemoto Kyouji adalah orang yang naif. 

"Akihisa, kita harus pergi ke garis depan sekarang; mereka mungkin menggunakan 
beberapa trik kotor lagi." 

Hideyoshi berlari keluar kelas setelah dia mengatakan itu. 

"Iya. Yuuji, kami serahkan ini padamu." 

"Oh, aku akan menyiapkan pensil dan penghapus baru." 

Yuuji mengangkat tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Aku berpaling darinya dan 
mengejar Hideyoshi. 

Saya berhasil mengejar Hideyoshi dengan cepat tanpa berlari dengan kecepatan penuh. 

"Aku terus berpikir kita belum melihat yang terakhir dari mereka!" 

"Ya. Kurasa mereka tidak akan berhenti di sini; sebaiknya kita berhati-hati." 

Apa trik kotor berikutnya yang akan mereka gunakan? Sial, mereka memiliki kemampuan 
bertarung yang lebih kuat dari kita, jadi mengapa mereka tidak melawan kita secara 
langsung? 

Kami akan mencapai medan perang. 

"Ingatlah untuk berhati-hati!" 

"Kamu juga, Hideyoshi!" 

Setelah saling mengingatkan, kami kembali ke pasukan kami. 

"Yoshii! Kamu akhirnya kembali!" 
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Orang yang menyambut saya kembali adalah Sugawa. Hah? Bukankah Shimada seharusnya 
mengendalikan pasukan? 

"Maaf membuatmu menunggu! Bagaimana situasinya sekarang?" 

"Sangat buruk bagi kami." 

"Hah !? Kenapa !?" 

Pasukan utama musuh tidak pernah muncul, dan kemampuan bertarung kita lebih baik 
dari mereka; mengapa kita berada dalam situasi yang buruk sekarang? 

"Shimada ditangkap dan disandera." 

"Apa!?" 

Sekarang mereka menggunakan sandera !? Apa mereka benar-benar yakin bisa menang 
lewat trik kotor !? 

"Karena itu, musuh hanya tinggal dua orang, tapi kita tidak bisa menyerang mereka sama 
sekali. Apa yang harus kita lakukan?" 

Sekarang pasukan saya dihadapkan dengan musuh karena kejadian ini. 

"Hmmm ... biarkan aku melihat situasinya sebelum aku membuat keputusan." 

"Kalau begitu kita harus pergi ke sana sekarang. Musuh menghalangi kita di koridor sana." 

Sugawa memimpin jalan, dan aku mengikuti di belakangnya. 

Setelah berjalan melewati tembok manusia yang dibentuk oleh pasukan saya, terlihat jelas 
bahwa situasi di depan saya persis seperti yang Sugawa katakan: Shimada dan Wujudnya 
disandera oleh dua siswa Kelas B. 

Dan mereka memiliki Guru Perbaikan di samping mereka juga. 

"Shimada!" 

"Y-Yoshii!" 

Mengapa ini terdengar seperti drama sabun? 

"Berhenti di situ! Jika kamu mendekat, aku akan memberikan pukulan terakhir kepada 
Shokanju-nya dan mengirimnya ke Ruang Remedial!" 

Salah satu musuh yang menangkap Shimada menonjol dan membatasi tindakan saya. 
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Mereka tidak hanya akan membiarkan teman sekelas wanita kami yang berharga mati, 
tetapi mereka dengan sengaja menyandera dia untuk mengancam kami dan menurunkan 
moral kami. Itu adalah strategi yang sangat cerdas. 

Jika kami melesat ke depan secara membabi buta sebelum berhasil mengalahkan mereka, 
mereka akan mengalahkan Shimada dan menggunakan fakta bahwa dia dikirim ke Ruang 
Remedial untuk membuat kami merasa bersalah. 

... Ini bukan apa-apa. 

"Semuanya, bersiaplah untuk menyerang!" 

"Pemimpin, apa kamu yakin tentang ini !?" 

Tidak ada jalan lain! Selalu ada pengorbanan dalam Perang! Ini bukan balas dendam karena 
disiksa setiap hari; itu hanya salah satu keputusan yang harus dibuat oleh seorang 
pemimpin! 

"T-tunggu, Yoshii!" (?) 

Bahkan musuh menyuruhku berhenti; sangat tidak keren. 

"Apa kau tidak ingin tahu bagaimana kami menangkapnya?" 

"Itu karena dia idiot." 

"Saya akan membunuh kamu!" 

Hah? Apa? Mengapa Shimada terdengar lebih kuat dariku meskipun dia disandera? 

"Gadis ini mempercayai informasi palsu tentang kamu yang terluka dan meninggalkan 
pasukan untuk mencarimu di rumah sakit sendirian." 

Apa yang dia katakan!? 

"Shimada ..." 

"A-Apa?" 

Apakah saya terlalu banyak berpikir? Sepertinya wajah Shimada cukup merah. 

"Mencoba membunuhku saat aku terluka, apakah kamu iblis !?" 

"Bukan itu alasanku pergi!" 

Ini sangat menakutkan. Sekarang saya tidak bisa tidur siang di rumah sakit dengan tenang. 
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"Apa ada yang salah dengan mengunjungimu untuk melihat seberapa parah lukamu !? Aku 
mengkhawatirkanmu!" 

Hah...? 

"Shimada, apakah itu benar?" 

"Y-Ya. Tidak bisakah aku melakukan itu?" 

Shimada terlihat sedikit marah dan menoleh ke samping. 

Betulkah. Dia, mengkhawatirkanku. Shimada itu ... 

"Haha, sekarang kamu mengerti. Jadi, dengarkan aku dan jangan mencoba apapun." 

"Semuanya, serang!" 

"Mengapa!?" 

Mengapa? Apakah Anda benar-benar perlu menanyakan itu? 

"Dia bukan Shimada yang asli! Dia pasti musuh yang menyamar!" 

Kalian memilih orang yang salah untuk dipalsukan! Shimada itu tidak akan pernah 
selembut ini! Jika dia adalah Shimada yang asli, dia pasti akan dengan senang hati 
mengirimku ke neraka! 

"Oi, tunggu sebentar! Orang ini adalah Shimada yang asli!" 

Siswa kelas B, lihat betapa tidak kerennya kamu. 

"Diam! Kamu masih ingin tetap menggunakan strategi kotor itu setelah kita melihatnya? 
Jelek sekali!" 

"Aku memberitahumu bahwa dia yang asli ...!" 

 

Kelas B Suzuki Jirou VS Kelas F Tanaka Akira 

Menulis Bahasa Inggris 

33 VS 65 

 

Kelas B Yoshida Takuo VS Kelas F Sugawa Ryou 
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Menulis Bahasa Inggris 

18 VS 59 

 

Kalahkan keduanya dulu! Berikan pukulan fatal pada Shokanju mereka! 

"Aaah ...!" 

"Tolong aku...!" 

Keduanya segera dibawa pergi oleh Guru Perbaikan. Ini terasa sangat enak. 

Kemudian, yang tersisa hanyalah ... 

"Semuanya, hati-hati! Musuh bisa saja menjatuhkan penyamarannya kapan saja dan 
menyerang kita!" 

Ini adalah penipu yang mencoba meniru Shimada! 

"Y-Yoshii, kamu sangat jahat ... Aku benar-benar mengkhawatirkanmu ..." 

"Hentikan tindakan konyolmu, kamu aktor kelas dua!" 

Shimada yang asli tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu! 

"Itu benar! Aku benar-benar mengkhawatirkanmu!" 

"Kelilingi dia. Bahkan jika dia dari Kelas B, dia tidak bisa melawan kita sebanyak ini pada 
saat bersamaan." 

"Itu benar! Mereka memberitahuku 'Yoshii melihat celana dalam Mizuki dan tidak bisa 
menghentikan mimisannya', jadi aku jadi sangat khawatir!" 

"Hentikan serangan! Dia adalah Shimada yang asli!" 

Dia satu-satunya orang yang akan jatuh cinta pada kebohongan bodoh seperti itu. 

"Shimada, kamu baik-baik saja?" 

Aku meminjamkan tanganku ke Shimada yang sedang duduk di tanah. Sialan kamu, Kelas 
B; beraninya kamu menggunakan trik kotor seperti itu! 

"..." 

(?) 
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"Untung kau baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu!" 

"..." 

"Pergilah istirahat di kelas. Kamu pasti sangat lelah, kan?" 

"..." 

"Ngomong-ngomong, orang-orang ini benar-benar pengecut. Apa mereka tidak punya 
harga diri sebagai manusia?" 

"..." 

Tidak ada reaksi dari Shimada. 

(?) 

"Ah ... Shimada. Sebenarnya ..." 

"...Apa?" 

Dia akhirnya menoleh dan menatapku. 

Aku memasang wajah minta maaf dan menunjukkan senyum terbaikku pada Shimada, yang 
sekarang menatap langsung ke arahku. 

"Aku tahu selama ini memang kamu!" 

Dia mengamuk. 

☆ 

"...Dimana saya?" 

Ketika saya sadar kembali, saya melihat langit-langit tertutup tanah. Ini ... ah, ruang kelas 
kita. 

"Ah, akhirnya kamu bangun?" 

Suara imut itu datang dari sisiku. Mungkinkah itu suara penyembuhan Himeji? 

"Aku mengkhawatirkanmu. Yoshii, kamu terlihat seperti dipukuli oleh seseorang dan 
kemudian didorong menuruni tangga." 

Jawaban yang benar. 

"Bahkan jika itu adalah 'Perang' Tes Pemanggil, tidak perlu melukai seseorang seperti ini, 
kan?" 
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Tidak, alih-alih menyebutnya perang, Anda harus menyebutnya pembantaian sepihak ... 

"Itu tidak penting. Bagaimana dengan Perang Tes Pemanggil?" 

Saya mencoba untuk duduk di atas tatami, dan merasakan sakit di sekujur tubuh saya. 

"Menurut perjanjian itu, kita sekarang dalam gencatan senjata. Perang akan berlanjut 
besok." 

"Dan situasinya?" 

"Kami seperti menyerang bagian depan kelas mereka sesuai rencana. Namun, kerugian 
kami lebih besar dari yang kami bayangkan." 

Yuuji membaca laporan kerusakan di kertas satu per satu. Meskipun itu sesuai dengan 
harapan kami, ini masih merupakan kerugian besar. Tampaknya kami tidak memiliki 
kemenangan total dalam pertempuran di koridor, dan karena kami menempatkan sebagian 
besar orang kami di sana, hasilnya tidak baik untuk strategi kami secara keseluruhan. 

"Meski beberapa kecelakaan terjadi, sepertinya semuanya berjalan lancar untuk saat ini?" 

"Bisa dibilang begitu." 

Namun, lawannya adalah Nemoto Kyouji yang pengecut itu; dia pasti punya rencana 
tersembunyi. 

 mengetuk pintu  

"Oh, Muttsurini. Apakah ada yang perlu dilaporkan?" 

Sebelum saya menyadarinya, Muttsurini ada di samping saya. 

Muttsurini adalah anggota tim intelijen hari ini, jadi dia tidak ambil bagian dalam 
pertempuran. Tugasnya adalah tetap waspada dan mencatat apa yang terjadi pada pasukan 
musuh. 

"Hah? Sesuatu yang aneh terjadi di Kelas C?" 

anggukan 

Menurut informasi Muttsurini, Kelas C sedang mempersiapkan Perang Tes Pemanggil. Jika 
mereka tidak berencana untuk menantang Kelas A, maka hanya ada satu alasan lain ... 

"Mereka ingin mengambil sasaran empuk. Mereka bajingan pengecut." 

Seperti yang baru saja dikatakan Yuuji, mereka berencana menyerang pemenang Perang 
ini. Lebih mudah menghadapi lawan yang lelah dan lelah. 
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"Yuuji, apa yang akan kamu lakukan?" 

"Hm, apa yang harus saya lakukan ...?" 

Yuuji mengangkat kepalanya dan melihat jam. Sekarang jam 4:30 -- belum terlambat. 

"Lebih baik kita menandatangani perjanjian dengan Kelas C juga. Jika kita mengancam 
mereka dengan menggunakan Kelas D untuk menyerang mereka, aku yakin mereka akan 
menyerah pada gagasan untuk menyerang kita." 

"Juga, mereka tidak percaya kita akan menang, kan?" 

Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menandatangani perjanjian dengan Kelas C. 

"Oke. Ayo pergi sekarang." 

"Ya." 

Saya menyuntikkan tenaga ke tubuh saya yang sakit dan berdiri. Tubuhku sepertinya baik-
baik saja. 

"Sebagai rencana cadangan, Hideyoshi, kamu tetap di kelas." 

"Hah? Kenapa? Apakah tidak baik bagiku untuk pergi dengan kalian?" 

"Jika wajah Anda terlihat, strategi tersembunyi saya yang saya simpan untuk situasi 
darurat tidak akan berhasil." 

"Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan, tetapi jika kamu berkata begitu, aku 
akan melakukan apa yang kamu katakan!" 

Hideyoshi mundur dengan patuh. Tapi situasi darurat apa yang Yuuji bicarakan? 

"Kalau begitu, ayo pergi. Ini akan sedikit berbahaya karena kita kekurangan jumlah." 

Tanpa Hideyoshi, Yuuji, Himeji, Muttsurini, dan aku menuju Kelas C. 

"Yoshii, aku butuh waktu lama untuk mencuci darahmu dari jariku; aku akan membuatmu 
membayarnya nanti." 

"Apakah itu salah Yoshii?" 

Saat kami berada di koridor, kami melihat Shimada, yang menggunakan saputangannya 
untuk menyeka tangannya, dan Sugawa, yang membawa tas di punggungnya. 

"Ah, Shimada, Sugawa. Waktu yang tepat. Ayo pergi ke Kelas C bersama." 
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Meskipun kupikir itu tidak akan terjadi, siswa Kelas C mungkin menyerang kita, dan akan 
berbahaya pergi ke sana dengan hanya sedikit dari kita. Juga, kami membutuhkan orang 
tambahan untuk menjaga Himeji. Saya terus berpikir dan memanggil dua sahabat saya di 
depan saya pada saat yang bersamaan. 

Tentu saja, sebagai sahabat saya, mereka tidak akan menolak undangan saya. 

"Hmmm, oke?" 

"Ah, tidak masalah bagiku." 

Sekarang saya memiliki cadangan yang dapat saya percayai. 

"Cepatlah, atau Perwakilan Kelas C akan pulang." 

"Ya, ayo pergi!" 

Setelah Shimada dan Sugawa bergabung dengan tim, kami berenam melanjutkan 
perjalanan menuju Kelas C. 

"Saya Perwakilan Kelas F, Sakamoto Yuuji. Siapa Perwakilan Kelas di sini?" 

Masih banyak siswa yang tersisa di Kelas C. Itu seperti yang dilaporkan Muttsurini: mereka 
sedang mempersiapkan Perang Tes Pemanggil dan menunggu untuk mengambil target 
yang lebih mudah. 

"Saya. Apa yang Anda inginkan?" 

Gadis yang muncul di depan kami memiliki rambut yang sangat pendek. Bukankah Koyama 
adalah bintang klub voli? (?) "Saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda sebagai 
Perwakilan Kelas F. Apakah Anda bebas sekarang?" 

"'Negosiasi'? Hah ..." 

Meskipun aku tidak suka menjelek-jelekkan gadis, Koyama jauh dari kata lembut dan 
mantap. Setelah dia mendengar apa yang Yuuji katakan, dia menunjukkan senyum jahat di 
wajahnya karena suatu alasan. 

"Ya, saya di sini untuk mengusulkan perjanjian non-agresi." 

"Perjanjian non-agresi ... Bagaimana menurutmu, Nemoto?" 

Koyama menoleh dan berbicara kepada sekelompok siswa di sudut. 

Hah? "Nemoto"? 

"Tentu tidak. Tidak perlu, kan?" 
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"Apa !? Nemoto !? Kenapa Kelas B ada disini !?" 

Orang yang membawa sekelompok orang dan berjalan ke arah kami adalah musuh kami 
saat ini: Perwakilan Kelas B, Nemoto Kyouji. Dia memiliki rambut pendek, janggut yang 
tidak dicukur di sekitar mulutnya, dan mata yang tampak jahat. Dia terlihat sangat berbeda 
dari Yuuji yang memiliki sepasang mata yang tajam. 

"Sungguh mengerikan, Kelas F. Kamu melanggar perjanjian. Kupikir kita setuju bahwa kita 
tidak akan melakukan apa pun yang berhubungan dengan Perang Tes Pemanggil?" 

"Apa katamu...?" 

"Bukankah kamu yang melanggar pakta lebih dulu? Aku hanya melakukan apa yang akan 
kamu lakukan!" 

Setelah dia mengatakan itu, sekelompok orang di belakangnya mulai bergerak. Orang yang 
bersembunyi di belakangnya adalah Tuan Hasegawa, yang pendek dan tinggal di medan 
perang untuk saat ini. 

"Tuan Hasegawa! Yoshino dari Kelas B ingin menantang-" 

"Jangan terlalu cepat! Sugawa dari Kelas F akan menerima tantangan itu! Panggil!" 

Tepat ketika Yoshino dari Kelas B berencana menyerang Yuuji secara tiba-tiba, Sugawa 
melompat keluar dan menerima tantangan untuk Yuuji. Kerja bagus, Sugawa! 

"Kami tidak melanggar pakta! Ini hanya antara Kelas C dan Kelas F-" 

"Tidak ada gunanya, Akihisa! Nemoto pasti akan menggunakan kata-kata 'apapun yang 
berhubungan dengan Perang Tes Pemanggil' sebagai alasan!" 

"Ya, itulah yang akan saya lakukan. ♪" 

"Omong kosong!" 

"'Omong kosong' adalah teori yang sangat berguna!" 

"Akihisa, lari!" 

"Sial!" 

Meninggalkan Sugawa yang bertarung di belakang, kami semua meninggalkan Kelas C 
secepat yang kami bisa. 

 

Kelas B Yoshino Takayuki VS Kelas F Sugawa Ryou 
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Matematika 

161 VS 41 

 

"Jangan biarkan mereka lolos! Kalahkan Sakamoto!" 

Suara Nemoto dan suara langkah kaki datang dari belakang. 

Sejujurnya, situasi saat ini sangat berbahaya. Bukan hanya kami tidak bisa melawan siswa 
Kelas B secara langsung, tapi satu-satunya harapan kami, Himeji sudah terlalu banyak 
menggunakan nilai Matematika miliknya. Nemoto pasti tahu itu, jadi dia memanggil Pak 
Hasegawa ke sini. Itu adalah trik kotor, tapi itu efektif. 

"Hah, hoo ..." 

"Himeji, kamu baik-baik saja?" 

Kami berlari menyusuri koridor dengan kecepatan penuh, tapi langkah Himeji melambat. 
Dia tidak pandai olahraga, dan untuk murid yang lemah secara fisik seperti dia, pasti sangat 
sulit untuk berlari seperti ini. 

"K-kalian ... silakan lanjutkan ..." 

Himeji mengatakan itu sambil mencoba mengatur nafasnya. Kami tidak akan bisa 
menghindari serangan musuh bersamanya seperti ini, tapi kami juga tidak bisa kehilangan 
dia di sini. Jika kita kehilangan kemampuan bertarung Himeji, siapa yang tahu apa yang 
akan terjadi di Perang besok. Juga, saya tidak bisa begitu saja meninggalkan seorang gadis 
di sini dan lari untuk hidup saya! 

Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang ...? 

"Yuuji!" 

"Apa, Akihisa !?" 

"Serahkan ini padaku! Yuuji, mundurlah bersama Himeji!" 

Aku berdiri dan melihat ke belakang, Himeji dan Yuuji berlari melewatiku. 

Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk 
mengatakan beberapa hal keren seperti ini. Apakah saya terlihat keren atau apa? 

"Y-Yoshii, j-jangan khawatir tentang-" 

"Oke. Aku serahkan padamu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Yuuji menghentikan kata-kata Himeji, dan setuju dengan saran saya. Ini adalah Yuuji yang 
kukenal, tidak pernah membiarkan perasaannya memengaruhi penilaiannya dan dengan 
tenang membuat keputusan sesuai dengan situasi. 

 berhenti berjalan  

"Tunggu, Muttsurini, kamu juga harus kabur. Kurasa kunci pertempuran besok adalah 
kamu." 

Muttsurini berhenti bersamaku pada saat bersamaan. Saya merasa bersyukur untuk itu, 
tetapi saya pikir dia memiliki misi yang lebih penting untuk diselesaikan; kita tidak bisa 
kehilangan dia dalam situasi seperti ini! 

"Kalau begitu tidak apa-apa bagiku untuk tinggal. Benar, Pemimpin?" 

Shimada berhenti berlari, dan berdiri di sampingku. 

"... Bisakah aku mengandalkanmu?" 

"Tentu saja bisa. Serahkan semuanya padaku!" 

(?) 

"... (Semoga berhasil)" 

Muttsurini mengacungkan jempolnya yang besar, lalu langsung kabur dari tempat kejadian. 

"... Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin?" 

"Ah, aku punya ide." 

"Hah? Benarkah?" 

Shimada menatapku dengan tidak percaya. 

Wha --- Sepertinya dia tidak mempercayaiku. Benar-benar wakil pemimpin yang tidak 
sopan. 

"Aku juga tidak ingin berakhir di Ruang Remedial, serahkan ini padaku!" 

"Ketemu! Yoshii dan Shimada dari Kelas F!" 

"Membunuh mereka!" 

Musuh mendekati kami dengan cepat. Hasegawa-sensei juga ada di sana. 

"Siswa Kelas B! Berhenti di situ!" 
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Untuk menurunkan moral mereka, saya sengaja menggunakan bahasa yang keras untuk 
menghentikan mereka. 

"Kamu cukup berani. Apa menurutmu kamu bisa menghentikan kami hanya dengan kalian 
berdua?" 

"Tidak, sebelum kita bertarung, aku ingin mengatakan sesuatu pada Hasegawa-sensei." 

Jika kami menunjukkan kelemahan musuh kami, kami akan kehilangan kendali atas situasi, 
jadi saya terus berbicara dengan tegas. 

(Yoshii, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan mengeluh kepada Hasegawa-sensei 
dan mengatakan bahwa mereka tidak mematuhi perjanjian?) (Baiklah serahkan padaku, 
aku punya ide.) 

Aku berbisik pelan kepada Shimada yang mulai khawatir. Ah, dia terlalu khawatir. 

"Ada apa, Yoshii?" 

Hasegawa-sensei berjalan ke depan. Dia masih berusaha mengatur napas, mungkin dia 
perlu lebih banyak olahraga? 

"Tahukah Anda bahwa Kelas B tidak mematuhi pakta itu?" 

Jika dia seorang guru, dia tidak akan berdiri di samping siswa yang melanggar aturan. Itu 
pasti benar untuk seseorang yang bertanggung jawab menjadi hakim. 

(Nemoto yang licik itu pasti memikirkan alasan yang bagus.) 

"Dari apa yang kudengar, orang yang melanggar perjanjian itu adalah Kelas F, bukan? Jika 
kamu mengeluh bahwa kamu diserang karena ini, sebelum mengatakan apapun tentang 
perjanjian itu, kamu harus memeriksa kepribadianmu dulu. kamu?" 

Komentar guru itu agak kasar. Nemoto pasti memutarbalikkan fakta ketika dia 
menjelaskan situasinya kepada Hasegawa-sensei, seperti yang dikatakan Shimada. 

(Seperti yang saya bayangkan, jadi apa yang Anda rencanakan?) 

"..." 

(Saya menantikan strategi Anda.) 

Shimada mengedipkan mata. 

Dihadapkan pada harapannya, saya membuat jawaban berikut. 

"Kami sudah mati ..." 
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"Orang ini idiot!" 

Betapa kejam! 

☆ 

"Sakamoto! Yoshii ... Apa ... Apa dia akan baik-baik saja?" 

"Tentu saja! Aku tidak bisa menjamin tentang yang lain, tapi dia pasti tidak punya 
masalah." 

"Tapi..." 

"Dia tidak terlalu pandai belajar. Namun, bahkan jika kamu mendapatkan hasil yang buruk, 
itu tidak semuanya benar?" 

"A-Apa maksudmu?" 

"Si bodoh itu ... Dia bukan Pembawa Hukuman yang normal." 

☆ 

"Panggilan Shokanju!" 

Empat musuh memanggil Shokanju mereka pada saat yang bersamaan. 

Kami terus berlari, tapi koridor itu penuh dengan jalan buntu. Itu hanya masalah waktu 
sebelum kami tiba di area pertempuran. 

"Yoshii, apa yang harus kita lakukan?" 

"Kamu bertanya padaku?" 

"Lalu siapa yang harus kutanyakan ?! Semuanya baik-baik saja, pikirkan saja!" 

Shimada dan aku berlari berdampingan dan saling berteriak pada saat bersamaan. 

"Oke, aku mengerti! Shimada, coba kamu hadapi!" 

"Oke oke, lalu?" 

"Kesempatanku untuk kabur akan lebih tinggi." 

"Aku pasti akan menghabisimu suatu hari nanti!" 

Sekarang kami berada di ujung koridor. Hanya ada dinding dengan jendela di depan kami. 

"Shimada, panggil Shokanju-mu sekarang." 
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"Panggil itu?" 

"Kalau begitu gunakan untuk menerima kerusakan, bukan aku." 

"Matilah!" 

"Wa! Kenapa kamu tiba-tiba mengamuk? Apa kamu mengamuk?" 

Aku terus berlari, sambil menghindari pukulan yang dilemparkan Shimada ke arahku. 

Sial. Sekarang kami berada di jalan buntu. 

Saya mengistirahatkan punggung saya di dinding dan melihat ke depan, dan melihat musuh 
semakin dekat dan dekat. 

"Kalian pasti lelah sekali berlarian!" 

"Ngomong-ngomong, apakah kita benar-benar harus mengejar mereka?" 

"Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saat kita bermain-main dengan bodohnya, kelompok 
Sakamoto melarikan diri." 

"Kalau begitu mari kita selesaikan dan kembali!" 

Ketika mereka menyadari kami tidak punya tempat untuk lari, mereka berempat tampak 
seperti mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka dan mulai mengobrol di depan 
kami. 

Karena tidak ada alasan untuk mengejar kami, mengapa tidak melepaskan kami saja !? 

"Oi, apa kamu sudah selesai mengobrol ?!" 

Shimada marah dan memarahi mereka saat melihat mereka begitu tidak sopan. Oh, dalam 
situasi seperti ini, dia masih sangat agresif. 

"... Ah!" 

"Apa?" 

"Kamu benar-benar kelas paling payah." 

Beraninya dia mengatakan hal seperti itu! Saya harus mengatakan sesuatu kembali! 

"Kita bukan kelas yang paling jelek! Yang jelek hanya siswanya!" 

"Yoshii, diam!" 

Hah? Saya mencoba untuk melawan, mengapa dia sangat marah? 
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"Jangan meremehkan kita hanya karena kita Kelas F!" 

"Oh benarkah? Apa yang bisa dilakukan orang-orang dari Kelas F rendahan?" 

"Lihat sendiri! Panggil Shokanju!" 

Shimada berteriak dan Chibi Shimada yang telah saya lihat berkali-kali sebelumnya 
muncul. 

"Inilah yang akan aku lakukan! Aku akan membuatmu merasakan perbedaan dalam 
kemampuan kami!" 

Orang dari Kelas B yang bertengkar dengan Shimada juga memanggil Shokanju-nya. Ia 
memegang pisaunya dan berlari ke arah kami. Meskipun musuh tidak bisa melakukan 
gerakan rumit, ia memiliki kekuatan yang cukup. 

"Kamu!" 

Shimada membiarkan Shokanju-nya bergegas maju. 

Serangan kuat musuh menghantam Shokanju Shimada dan --- 

 

Kelas B Kudou Shinji VS Kelas F Shimada Minami 

Matematika 

159 VS 171 

 

"Kamu, apakah kamu benar-benar dari Kelas F?" 

Tidak, mereka memiliki kemampuan yang sama! Apa yang sedang terjadi? 

"He he, itu salahmu memilih matematika. Untuk mata pelajaran ini, tidak masalah jika aku 
tidak mengerti kanji[12] ! " 

Oh, Shimada sangat keren! 

"Ngomong-ngomong, Shimada, berapa skormu untuk Sastra Kuno?" 

"Hanya satu digit!" 

Dia sangat yakin! Itu juga keren! 

"Kudo, apakah kamu butuh bantuan? Kamu tidak ingin dikirim ke Ruang Remedial, kan?" 
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"Sial, tolong bantu aku!" 

Kudo menyesalinya dan menggigit bibirnya. Sungguh memalukan untuk meminta bantuan 
saat melawan Kelas F. 

Situasinya terlihat buruk bagi Shimada. Kedua Shokanju menggunakan senjata mereka dan 
bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Tak satu pun dari mereka bisa pergi sekarang. 
Jika jumlah musuh bertambah, dia pasti akan kalah. 

"Shimada, apa kamu butuh bantuan? Kamu tidak ingin dikirim ke Ruang Remedial seperti 
ini kan?" 

"Kamu hanya akan menghalangi jalanku!" 

"Betapa jahatnya!" 

Aku menyesalinya dan menggigit bibirku. Dia sangat jahat! 

Namun, ini bukan waktunya untuk bercanda. Tidak peduli seberapa lelahnya saya, saya 
seharusnya tidak melarikan diri dalam situasi seperti ini. Sudah waktunya bagi saya untuk 
bergabung dalam pertempuran. 

"Panggilan Shokanju!" 

Lingkaran sihir yang familiar muncul di sampingku. Shokanju yang memiliki jumlah 
kemampuan bertarung yang sama dengan nilai matematikaku, perlahan menampakkan 
dirinya. 

Wajahnya yang terlihat kuat! 

Tubuhnya yang kokoh! 

Gerakannya yang cepat dan cepat! 

Kekuatan absolutnya. 

"Jangan khawatir tentang Yoshii! Kamu bisa lihat dia hanya orang lemah!" 

"Bayar aku kembali! Bayar aku kembali deskripsi tampanku!" 

"Pergi, dasar lemah!" 

"Shimada, apakah kamu benar-benar rekanku? Kenapa kamu menghinaku?" 

Memang benar bahwa Shokanju-ku hanya memiliki bokutou[13] di tangannya dan terlihat 
sangat lemah. 

Sekarang saya dikelilingi oleh musuh (salah satunya adalah teman sekelas saya)! 
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"Sekarang kita dalam masalah." 

Wajah Shimada sedikit bengkok. 

Meskipun dia bisa menang melawan musuh, perbedaan skornya kecil. Jelas bahwa Shimada 
telah menghabiskan banyak nilai. 

"Pamitan!" 

Siswa Kelas B mengendalikan Shokanju-nya dan menyerang; Shokanju Shimada tidak bisa 
mengelak. Sekarang waktunya aku muncul! 

"Rasakan tendangan saya!" 

Saya membuat Shokanju saya berlari ke depan dan menjatuhkan musuh saya dari samping. 

"Ah!" 

Meremehkan kemampuan saya dan tidak terbiasa mengendalikan Shokanju, musuh dengan 
mudah tersandung. 

"Ini bukan akhirnya!" 

Saya menggunakan bokutoku dan mengayunkannya ke arah musuh, menghantamkannya 
ke tanah. Sekarang saatnya! 

"Ah----" 

Shokanju-ku dengan cepat meraih bagian belakang kepala Shokanju musuh, dan 
menyodorkan kepalanya ke tanah. 

Ledakan! Itu membuat suara keras yang bisa didengar di mana saja di sepanjang koridor. 

"Hah?" 

Semua orang mengatakan itu pada saat bersamaan. 

Hasil pertempuran diputuskan secara instan. 

☆ 

Kelas B Sanada Yuka VS Kelas F Yoshii Akihisa 

Matematika 

166 VS 51 
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Skor dari pertempuran barusan muncul di udara. 

Ini sangat memalukan! Skornya tiga kali lebih banyak dari saya! 

"Apa! Skor Sanada lebih tinggi kan? Kenapa dia dikalahkan oleh Shokanju yang begitu 
lemah?" 

Kudo dari Kelas B mengadu kepada guru. Ini tidak ada hubungannya dengan guru, apa yang 
bisa kamu dapatkan darinya? 

"Hah? Shokanju-ku masih hidup?" 

Shokanju yang dipukuli ke tanah berdiri, kekuatannya benar-benar tidak cukup ... 

"Yoshii, apa yang terjadi?" 

"Ah ... kurasa ini mungkin beberapa keuntungan menjadi Pembawa Hukuman?" 

Dari penampilan semua orang dalam perang melawan Kelas D, aku menyadari bahwa 
mengendalikan Shokanju bukanlah tugas yang mudah. 

Kekuatan luar biasa dan perbedaan ukuran, semua membuat pengendalian Shokanju lebih 
sulit. Oleh karena itu setiap orang hanya menggunakan serangan dasbor atau metode 
serangan sederhana, dan biarkan skor menentukan hasilnya. 

"Apa yang Anda maksud dengan keuntungan?" 

"Dengan kata lain, saya terbiasa mengontrol Shokanju saya!" 

Sebagai Pembawa Hukuman, aku telah memanggil Shokanju-ku berkali-kali, dan rasa sakit 
serta kelelahan yang dipantulkan kembali padaku memberiku beberapa keuntungan ---- itu 
memaksaku untuk membuat Shokanju-ku melakukan tindakan yang lebih rumit. Jika saya 
hanya tahu bagaimana melakukan tindakan sederhana seperti "lari" atau "mengayunkan 
pisau", saya tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan ekstra yang diberikan kepada 
saya. 

"Itu pasti kebetulan!" 

Musuh mengangkat pisaunya lagi dan menyerang saya. Namun ekspresi ketakutannya 
membuatku sedikit senang. 

"Ha!" 

Menghadapi pisau musuh, aku membuat Shokanju-ku memblokir serangannya. Seperti 
yang ditunjukkan skor, perbedaan kekuatan kami tiga kali lipat. Jika saya menerima 
kerusakan secara langsung, bokuto pasti akan pecah menjadi dua, jadi saya harus 
mempertahankan serangan dengan mengalihkan kekuatan menyerang musuh. 
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"Ah!" 

Pisau musuh terlempar ke samping, dan tubuhnya terbuka untuk diserang. 

"Haaa!" 

Aku membuat Shokanju-ku berlari ke depan untuk memukul pinggangnya, lalu memukul 
kepalanya lagi. 

 

Kelas B Sanada Yuka VS Kelas F Yoshii Akihisa 

Matematika 

126 VS 51 

 

Nilai yang ditampilkan telah membuat beberapa perubahan. Meskipun saya menindas 
musuh seperti ini, kami masih memiliki celah besar dalam kekuatan kami. Syokanju-ku 
sangat lemah! 

"Sebaiknya kita menganggapnya serius!" 

"Meskipun aku tidak ingin menggertak Kelas F seperti ini, kita tidak bisa hanya berdiri di 
sini dan menonton kekacauan ini." 

Dua orang lainnya di belakang berjalan keluar. Tidak peduli apa, situasi ini terlalu buruk 
kan? 

"Ah, tunggu sebentar. Setidaknya buat adil, dua lawan dua!" 

"Yoshii, kamu salah, ini bukan empat lawan dua lagi." 

"Hah? Apakah bantuan sudah tiba?" 

"Sekarang lima lawan satu!" 

"Shimada, apakah kamu berniat mengkhianatiku?" 

Seberapa besar dia tidak menyukaiku? 

"Aku datang, ambil ini!" 

Bersamaan dengan teriakan tidak berguna, serangan Shokanju musuh datang. Aku 
membiarkan bebek Shokanju-ku menghindari serangan itu. 
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"Orang ini!" 

"Orang undead!" 

Wa! Jumlah musuh Shokanju baru saja bertambah dua! Apakah ini yang disebut hukuman 
"kematian karena pemotongan"? 

Musuh Shokanju berdiri berdampingan dan bergegas ke arahku. Saya harus menghindari 
dikelilingi sebelum mencoba mengalahkan mereka. 

"Kita harus bisa membunuhnya dalam satu pukulan ..." 

"Tapi tidak ada serangan kita yang mendarat padanya ..." 

"Orang ini seperti Metal Slime." 

Saya tidak terlalu lemah! 

"Hei!" 

Aku dengan marah berlari ke salah satu musuh dan memberinya pukulan di perut, tepat 
sasaran! 

Dan aku melukai tanganku. Itu adalah hasil dari gaya yang bereaksi. 

"Haruskah kita mulai sekarang?" 

"Sial! Aku mundur sekarang!" 

Kudo menyadari bahwa dia tidak bisa menang dalam pertarungan satu lawan satu jadi dia 
memutuskan untuk mundur. Dia menyia-nyiakan banyak nilai dalam pertarungan barusan, 
jadi itu ide yang bagus untuk kabur. Sekarang menjadi tiga lawan dua --- Tidak, Shimada 
juga menghabiskan banyak nilai juga, jadi sekarang tiga lawan satu. 

"Shimada, sekarang!" 

Saya memberikan instruksi kepada Shimada yang tidak sedang diserang oleh musuh saat 
ini, dan yang sedang melihat ke arah pemadam kebakaran yang saya gunakan sebelumnya. 

"Roger!" 

Shimada mengambil alat pemadam kebakaran dan menarik sakelar pengaman. Sekarang 
kita harus bisa melarikan diri ----- "..." 

--tapi dia tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? 

"Cepat, gunakan!" 
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"Ah, apa yang harus saya lakukan?" 

Dia memiliki ekspresi yang sangat puas di wajahnya. 

"Sh-Shimada! Apa yang kamu inginkan?" 

Shimada memutuskan untuk mengungkapkan warna aslinya dalam situasi yang 
mengerikan! Sangat sulit untuk bertarung melawan tiga lawan pada saat bersamaan! 

"Apa yang kuinginkan? Ah, benar ----" 

"Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan!" 

"Kalau begitu, pertama, mari kita ubah cara kita memanggil satu sama lain!" 

"Aku akan melakukannya! Kumohon!" 

"Kalau begitu, aku akan memanggilmu Aki, dan kamu akan memanggilku Minami-sama." 

"Mi-Minami-sama! Apakah itu baik-baik saja?" 

"Liburan kali ini, aku ingin pergi ke 'La Pedice' di depan stasiun, dan makan crêpe di sana." 

"Sialan! Aku hanya hidup dari air asin! Bagaimana bisa kau menganggap ide yang begitu 
mahal --- Ah! Oke oke, aku akan mentraktirmu, Minami-sama! Tolong, aku akan 
mentraktirmu, jangan tinggalkan aku sendiri ! " 

"Bagus, dan satu hal lagi." 

"Lagi? Beri aku istirahat!" 

Shimada terlihat sangat senang. 

"Katakanlah kamu akan mencintaiku selamanya." 

Apa! Ini seperti menjarah rumah yang terbakar! Saya akan mengingat ini! 

"Kamu akan mencintaiku selamanya." 

Saya mengulangi persis apa yang dia katakan kepada saya. Sekarang dia seharusnya tidak 
memiliki keluhan, kan? 

"Idiot!" 

(Hembusan suara) 

Api itu padam. 
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Kami memiliki bubuk putih di seluruh tubuh kami dan nyaris tidak bisa lolos dengan 
nyawa kami. 

Tapi kenapa Shimada terlihat sedang bad mood? 

☆ 

"Ah ---- aku lelah!" 

"Y-Yoshii! Kamu baik-baik saja?" 

Himeji membuka pintu dan berlari keluar. Payudaranya yang memantul benar-benar 
mempesona. 

"Ya. Ini bukan apa-apa ---- Ah, sakit!" 

Shimada dengan keras menginjak kakiku. Untuk beberapa alasan Shimada sangat marah 
padaku hari ini. 

"Huh!" 

"S-Shimada, apa yang aku lakukan salah?" 

(Tatapan menakutkan!) 

"Ah, n, tidak, Minami ..." 

Tatapan pembunuh itu terfokus padaku sekarang. 

Meskipun dia secara khusus memberi saya izin untuk menjatuhkan kehormatan "sama", 
nama yang saya gunakan untuknya tidak dapat dikembalikan. 

Aku benar-benar tidak bisa terbiasa memanggilnya Minami dalam waktu sesingkat itu. 

"Mengapa hubungan kalian berdua menjadi begitu baik?" 

"Hah? Maksudmu kami?" 

Jika hubungan kami baik, dia tidak akan menginjak kakiku dan mengancamku pada saat 
bersamaan, bukan? 

"Ah, kamu sudah kembali? Terima kasih atas semua kerja kerasmu." 

"Kau terlihat baik." 

"Ya, aku kembali." 
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Yuuji dan Hideyoshi juga keluar. Muttsurini sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan 
kami, tapi dia juga sedikit mengangguk ke arahku. 

"Lalu semuanya." 

"Hah?" 

Yuuji memandang semua orang dan berkata, 

"Begini situasi saat ini. Sepertinya Kelas C adalah musuh kita. Karena mereka belum 
menyerang kita, mereka akan mengumumkan perang terhadap kita segera setelah perang 
ini berakhir. Sejujurnya, kita tidak benar-benar memiliki kesempatan jika kami melawan 
Kelas C segera setelah Kelas B. " 

Mereka mungkin memikirkan hal yang sama. Bahkan jika kita memenangkan perang ini, 
mereka tidak akan memberi kita waktu untuk beristirahat, dan akan segera menyerang 
kita. 

"Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita memenangkan perang ini, kita hanya 
akan menjadi sasaran empuk untuk Kelas C kan?" 

"Itu benar..." 

"Jangan khawatir." 

Dihadapkan pada kelompok bermasalah, Yuuji menatap dengan ekspresi liar energik dan 
berkata, "Karena mereka akan menyerang seperti ini, saya akan membalas serangan 
mereka dengan cara saya." 

"Jalanmu?" 

"Ya, aku akan membalas budi mereka besok pagi." 

Kami diberhentikan setelah itu dan melanjutkan Perang besok. 
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Volume 1 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Apa bentuk komparatif dan superlatif untuk kata "baik" dan "buruk"? 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"baik -- lebih baik -- terbaik 

buruk -- lebih buruk -- terburuk " 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"baik -- lebih baik -- paling baik" 

Komentar Guru: 

Saya terkejut Anda membuat kesalahan yang umum. Perbandingan dan superlatif untuk 
yang baik dan yang buruk tidak hanya menambahkan "er" dan "est"; jangan lupakan lain 
kali. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"buruk -- mentega -- payudara" 

Komentar Guru: 

Arti dari ketiga kata ini adalah 'buruk', 'mentega', 'payudara'.[14] 

 

"Saya akan menggunakan strategi tersembunyi yang saya sebutkan kemarin." 

Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Yuuji saat datang ke sekolah keesokan paginya. 

"Strategi? Ini masih belum waktunya berperang, kan?" 
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Waktu sekarang adalah 8:30 dan perang dijadwalkan berlanjut pada 9:00 pagi "Saya tidak 
menggunakannya di Kelas B; target kami adalah Kelas C." 

"Ah, begitu. Apa yang kamu rencanakan?" 

"Aku berencana membiarkanmu, Hideyoshi, memakai ini." 

Yuuji mengeluarkan seragam wanita dari tasnya setelah dia mengatakan itu. 

Seragam tersebut menggunakan warna hitam dan merah sebagai warna dasarnya. Itu 
adalah karya seni yang langka bagi orang-orang di masyarakat dan siswa dari sekolah lain. 

Kalau dipikir-pikir, Yuuji, bagaimana kamu bisa bertahan? Apa yang terjadi padamu? 

"Tidak masalah, tapi kenapa kamu ingin aku memakai ini?" 

Hideyoshi, sebagai pria kamu harus lebih peduli, bukan? 

Ngomong-ngomong, setelah memakainya Hideyoshi lebih terlihat seperti perempuan, 
hampir seperti saudara kembarnya di Kelas A --- "Aku ingin kamu bertingkah seperti 
Kinoshita Yuuko, dan berpura-pura menjadi pembawa pesan dari Kelas A." 

Begitu, itulah kenapa dia ingin Hideyoshi memakai seragam wanita! 

Hideyoshi memiliki saudara kembar di Kelas A. Mereka tampak persis sama, seperti 
saudara kembar monozigot. Perbedaan di antara mereka adalah hasil tes mereka dan cara 
mereka berbicara. 

Dengan kata lain, berpura-pura menjadi saudara perempuannya, dan menggunakan nama 
Kelas A, menekan Kelas C? 

"Hideyoshi, cepat pergi dan ganti seragammu!" 

"Oh oke..." 

Hideyoshi mengambil seragam itu dari Yuuji, dan berganti menjadi seragam di depan 
mereka. 

Apa yang salah? Perasaan aneh apa di dadaku ini? Meskipun dia laki-laki, aku tidak bisa 
mengalihkan pandangan darinya! 

"..."  Suara gambar sedang diambil  

Silent Pervert menggunakan kecepatan yang hampir membuat jarinya terbakar dan terus 
menekan tombol di kamera. 

Untungnya, saya bukan satu-satunya yang mengalami perasaan aneh ini. 
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"Oke, saya sudah selesai ganti baju. Hah? Ada apa dengan kalian?" 

Wajah kita pasti terlihat sangat rumit menurutku? 

"Apa yang harus saya katakan? Saya juga tidak terlalu yakin!" 

"Kalian sangat aneh." 

Tidak, itu adalah pandanganmu yang aneh! Kenapa kamu terlihat sangat cantik? 

"Kalau begitu, ayo pergi ke Kelas C." 

"Ya." 

Yuuji meninggalkan kelas bersama Hideyoshi. 

"Ah, aku juga ingin pergi." 

Saya segera mengikuti mereka. 

Saya telah memikirkan tentang ini kemarin. Ada jarak yang sangat jauh antara Kelas C dan 
Kelas F. Meskipun hal ini sebagian besar disebabkan oleh ukuran kelas yang berbeda, saya 
tetap berharap sekolah dapat membangunnya dengan cara yang lebih sederhana. 

Kami terus berjalan, dan akhirnya berhenti di depan ruang kelas C. 

"Maafkan aku, Hideyoshi. Kamu harus masuk sendiri." 

Karena dia harus berpura-pura menjadi utusan Kelas A, Yuuji dan aku yang merupakan 
anggota Kelas F tidak bisa tinggal di sampingnya. Oleh karena itu kami berencana untuk 
bersembunyi di suatu tempat dan mengamati bagaimana keadaannya. 

"Aku tidak ingin pergi ..." 

Hideyoshi tampak sangat tidak mau melakukannya. Itu bisa dimengerti, berpura-pura 
menjadi saudara perempuannya dan menipu musuh bukanlah pengalaman yang baik untuk 
dilalui. 

"Kami mengandalkan Anda." 

"Ah ... Tidak ada cara lain ..." 

"Maaf, tapi tolong pancing mereka sekeras yang kamu bisa. Buat mereka membenci Kelas A 
dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kupikir kamu harus bisa melakukannya." 

Hideyoshi adalah seorang jenius dalam akting, dengan julukan 'Bintang Klub Drama'. Meski 
tidak pandai belajar, prestasinya di bidang lain cukup mengesankan. 
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"Ah ... Jangan terlalu berharap padaku ..." 

Hideyoshi menghela napas dan berjalan tanpa daya menuju Kelas C. Dia tampak sangat 
tidak senang. Bisakah dia benar-benar menipu mereka dalam kondisinya saat ini? 

"Yuuji, apa kamu yakin Hideyoshi baik-baik saja? Kurasa sebaiknya kita beralih ke rencana 
lain ..." 

"Saya pikir seharusnya tidak ada masalah." 

Betulkah? Aku terus merasa bahwa Hideyoshi sepertinya tidak ingin melakukannya sama 
sekali. Saya hanya berharap kemampuan aktingnya tidak terpengaruh oleh ketidakstabilan 
mentalnya. 

"Saya khawatir..." 

"Ssst! Hideyoshi pergi ke ruang kelas." 

Yuuji meletakkan jarinya di mulutnya. Kami sangat jauh; mereka seharusnya tidak bisa 
mendengar kita. Namun lebih baik bermain aman jadi mari kita ikuti saja apa yang Yuuji 
katakan. 

 Suara pintu dibuka  Kami mendengar suara pintu yang dibuka Hideyoshi. 

"Dasar babi kotor, diam sekarang!" 

...Wow. 

"Hideyoshi benar-benar sesuai dengan namanya." 

"Ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memprovokasi mereka selain ini." 

Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, kebencian Kelas C terhadap Kelas A seharusnya 
meningkat secara dramatis, kurasa? 

"A-Apa katamu!" 

Teriakan itu pasti datang dari ketua kelas C, Koyama. Aku bisa merasakan kemarahan 
dalam kata-katanya tanpa melihat wajahnya. Ini sudah diduga, mereka dimarahi seperti 
babi tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi ... 

"Jangan bicara padaku! Atau bau babi menjijikkanmu akan menyebar padaku juga!" 

Anda menghampiri mereka sendiri dan kemudian menyalahkan mereka karena 
menyebarkan bau babi? Wow, bukankah Anda bereaksi berlebihan? 

"Kamu adalah Kinoshita dari Kelas A kan? Jangan kira kamu begitu sombong hanya karena 
hasil tesmu bagus. Apa yang kamu lakukan di sini di kelas kita?" 
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Dalam hal ketenaran di sekolah, Kinoshita Yuuko lebih terkenal dari Hideyoshi. Juga, 
Hideyoshi sekarang mengenakan seragam perempuan; tidak mungkin mereka bisa 
melihatnya. Selain itu, ia berhasil memprovokasi mereka sehingga menurunkan 
kemampuan menilai mereka. Ini sempurna. 

"Bagi saya, hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa ruang kelas Kelas A 
dibangun di samping ruang kelas yang jelek dan bau ini! Untuk orang-orang seperti Anda, 
kandang babi sudah lebih dari cukup!" 

"Apa! Apa kamu mencoba mengatakan bahwa kita berada di level yang sama dengan Kelas 
F?" 

Oi, Koyama! Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang Kelas F! 

"Meskipun aku tidak ingin mengotori tanganku, aku akan memberimu penawaran khusus 
dan membiarkanmu langsung masuk ke kandang babi." 

Apakah ini tingkat keterampilan akting minimum yang dibutuhkan untuk masuk ke klub 
drama? Atau apakah sekolah kita terlalu aneh? 

"Kalian bersiap untuk Test Summoning War kan? Pastikan kalian sudah siap, karena kami 
akan membersihkan kalian semua babi kotor nanti!" 

Setelah Hideyoshi mengatakan itu, dia dengan sengaja menginjak tanah dengan keras saat 
dia meninggalkan ruangan. 

"Apa itu oke?" 

Hideyoshi tampak segar dan berjalan ke arah kami. 

"Ya, kamu melakukannya dengan baik." 

"Kami tidak punya waktu untuk repot dengan lawan seperti Kelas F! Semuanya, bersiaplah 
untuk perang melawan Kelas A!" 

Teriakan menakutkan datang dari pemimpin Kelas C Koyama. Sepertinya rencana itu 
berjalan sangat lancar bagi kami. Namun, mengapa saya merasa sedikit bersalah? 

"Rencananya berhasil dilakukan. Kita harus memulai persiapan kita untuk perang melawan 
Kelas B." 

"Ah, oke." 

Tidak ada waktu untuk terganggu oleh hal-hal kecil. Test Summoning War akan dimulai 
dalam sepuluh menit. 

Kami segera berjalan kembali ke ruang kelas Kelas F. 
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☆ 

"Manfaatkan pintu dan dinding dengan baik! Jangan memperbesar area pertempuran!" 

Instruksi Hideyoshi bergema di medan perang. 

Tepat pukul sembilan, perang melawan Kelas B secara resmi dimulai. Kami melanjutkan 
dari posisi kami dalam perang kemarin, yaitu tepat di depan ruang kelas B, dan mulai 
menyerang. 

Menurut instruksi Yuuji, tujuan kami adalah menahan musuh di dalam kelas. 

Saat kami mengikuti petunjuk tersebut, ada masalah baru. 

Ada yang tidak beres dengan Himeji. 

Meskipun dia seharusnya menjadi komandan, dia tidak memberikan instruksi sama sekali. 
Selain itu, sepertinya dia tidak mau ambil bagian dalam perang. Apa yang terjadi 
dengannya? 

"Coba gunakan hanya satu subjek pada satu waktu untuk mengalahkan musuh! Awasi 
cadangannya!" 

Oleh karena itu, orang yang memimpin pasukan sekarang adalah wakil komandan, 
Hideyoshi. Dia mengikuti instruksi Yuuji dan mencapai beberapa tujuan hanya dalam 
beberapa jam. 

"Pintu masuk kiri diserang balik oleh musuh!" 

"Kami kekurangan pasukan Sastra Klasik. Kami butuh bantuan!" 

Pintu masuk kiri yang diserang musuh diawasi oleh Takenaka-sensei kan? 

Kedengarannya tidak bagus sama sekali. Ada banyak siswa di Kelas B yang pandai dalam 
mata pelajaran terkait sastra. Jika kami tidak membalas serangan mereka dengan pejuang 
kami yang kuat, itu mungkin memberi mereka kesempatan untuk menerobos pasukan 
kami. 

"Himeji, tolong berikan dukungan ke sayap kiri!" 

Dalam rencana Yuuji, Himeji memiliki tugas penting yang harus dilakukan di sore hari. 
Meski aku merasa kasihan telah merepotkan Himeji sedini ini, mau bagaimana lagi. 

"Ah, i-itu ..." 
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Pada saat penting ini Himeji tidak langsung bergabung dalam pertarungan. Dia tampak 
seperti akan menangis; panik dan berjalan-jalan. Itu tidak terlihat bagus; musuh akan 
menerobos! 

"Haaa!" 

Aku berteriak, mendorong kerumunan, dan berlari menuju pintu masuk kiri. 

Setelah itu aku membisikkan sesuatu kepada guru pembimbing Takenaka-sensei. 

"Bla ~ bla ... jika ini diumumkan ... gambarmu ..." 

"!" 

Takenaka-sensei mendorong kepalaku ke bawah, dan mulai melihat sekeliling. 

Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku perlu menggunakan informasi ancaman yang 
aku siapkan dalam keadaan darurat --- versi Sastra Klasik! Ini bukan bagian dari rencana. 

"Aku-aku harus pergi sebentar!" 

Seperti yang saya harapkan, kami memiliki sedikit lebih banyak kelonggaran sekarang. 

"Mereka yang masih memiliki beberapa tanda sastra klasik menuju ke pintu masuk kiri! 
Mereka yang menghabiskan tanda mereka segera pergi untuk mengisinya kembali!" 

Ini hanyalah solusi sementara, tetapi itu seharusnya menyelesaikan masalah untuk saat ini. 

Sekarang saatnya. 

"Himeji, ada apa?" 

Aku segera bertanya pada Himeji apa yang aku pikirkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, 
tapi sepertinya ada yang salah dengannya. Tidak mengetahui penyebabnya akan membuat 
kami dirugikan dalam perang. 

"A-Ah, aku baik-baik saja!" 

Himeji dengan cepat menggelengkan kepalanya, rambut panjangnya juga terayun 
mengikuti aksinya. Tindakannya sangat dibesar-besarkan. 

Jelas ada yang tidak beres dengannya. 

"Pasti ada yang salah kan? Bisakah kamu memberi tahu aku jika ada sesuatu? Mungkin apa 
yang kamu katakan dapat memengaruhi rencana kita." 

"S-Sungguh tidak apa-apa!" 
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Dia terus menyangkalnya, tetapi dia tampak seperti akan menangis kapan saja. Pasti ada 
yang salah dengan dia! 

"Subjek di pintu masuk kanan telah diubah menjadi Bahasa Jepang Modern!" 

"Apa yang terjadi dengan guru matematika!" 

"Mungkin diculik oleh Kelas B!" 

Bahkan subjek sayap kanan telah diubah menjadi subjek yang dikuasai Kelas B, kami 
berada dalam masalah serius sekarang! 

"Saya akan bertarung!" 

Himeji dengan cepat berlari keluar dan berencana bergabung dalam pertarungan setelah 
dia mengatakan itu. Namun--- "Ah..." 

Dia tiba-tiba berhenti bergerak dan menundukkan kepalanya. 

Apa yang terjadi? Sepertinya Himeji melihat sesuatu dan kemudian bersikap seperti itu. 

Aku melihat ke arah yang dilihat Himeji. 

Di akhir pandangan itu ada seorang bajingan yang bersandar ke jendela dan memandang 
ke bawah pada kami --- Nemoto. 

Apa yang dilakukan Nemoto? 

Tidak begitu jelas dari mana saya berdiri, jadi saya mulai melihat dengan cermat tetapi 
saya tidak melihat sesuatu yang istimewa --- "!" 

Tiba-tiba, sesuatu di tangannya melompat ke pandanganku. 

Itu adalah barang yang sangat normal. Tidak sulit untuk mendapatkannya, tetapi itu juga 
sesuatu yang tidak dapat Anda beli. 

Item di tangannya adalah --- 

Surat yang ingin Himeji sembunyikan dariku tiga hari lalu. 

"Begitu, jadi itulah yang terjadi!" 

Aku bertanya-tanya ketika aku mendengar tentang perjanjian dengan Kelas B. Nemoto 
yang murahan dan licik itu tidak akan pernah menyarankan perjanjian yang adil. 

Sepertinya dia berencana melumpuhkan Himeji. Jika itu masalahnya, maka masuk akal 
baginya untuk menyarankan perjanjian seperti itu. Jika Himeji tidak bisa bertarung, 
perjanjian itu akan sangat bermanfaat untuk Kelas B. 
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Itu benar-benar taktik yang bagus. Tidak ada kerugian, atau risiko apa pun yang terlibat. 

"Himeji." 

"Y-Ya ..." 

"Karena kamu tidak enak badan, jangan memaksakan dirimu untuk ikut bertarung. Test 
Summoning War belum berakhir, kamu harus menjaga kesehatanmu." 

"Iya." 

"Oke, ada hal lain yang harus kulakukan dan harus pergi sekarang." 

"Ah..." 

Meskipun Himeji terlihat ingin mengatakan sesuatu, aku hanya berpaling darinya dan lari 
dari tempat kejadian karena aku memiliki sesuatu yang lebih penting untuk ditangani. 

"Nemoto, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat menarik." 

Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti itu. 

Bajingan itu, aku harus membunuhnya dengan cara apapun! 

☆ 

"Yuuji!" 

"Hah? Ada apa, Akihisa? Apakah kamu melarikan diri dari perang? Jika kamu adalah aku 
akan menggunakan gunting untuk menusukmu!" 

Saat aku bergegas kembali ke kelas, Yuuji sedang menulis sesuatu di buku catatan. Ketika 
saya melihat lebih dekat, itu memiliki semua informasi untuk musuh dan pihak kami yang 
tersisa kekuatan. 

"Aku ingin berbicara denganmu." 

"Kalau begitu aku akan memaksakan diriku untuk mendengarkanmu!" 

Sekarang aku tidak punya waktu untuk membalas leluconnya, dan sepertinya Yuuji 
menyadari kalau sikapku berbeda dari biasanya. Dia menatapku dengan serius, jadi aku 
juga menatapnya dengan wajah serius. 

"Aku butuh seragam yang dipakai Nemoto sekarang." 

"Apa yang terjadi denganmu?" 

S-Sial! Kedengarannya aku ini cabul! 
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"Ah, tidak, itu, er ..." 

Sebenarnya saya ingin surat berseragam itu, tapi saya tidak bisa menjelaskannya ... apa 
yang harus saya lakukan? Jika saya tidak menjelaskan, saya akan menjadi pria mesum yang 
menginginkan seragam yang dikenakan oleh pria lain. Saya pasti akan menghadapi takdir 
pertanyaan yang kejam. 

"Tentu, tidak masalah. Saat kita memenangkan perang, aku akan memikirkan cara 
mendapatkannya untukmu." 

Dia setuju? Jangan beri aku reaksi ini! Itu seperti mengatakan "Tidak mengherankan jika 
Anda memiliki minat seperti itu!" 

Di sisi lain, saya tidak bisa menjelaskan situasinya. Sial ... Meskipun menyakitkan, aku 
hanya bisa menerima kesalahpahaman ini untuk saat ini. 

"Itu saja?" 

Yuuji menatapku dengan wajah tak berdaya. Tentu saja bukan itu yang saya inginkan. 

"Juga, kuharap kau tidak mengirim Himeji ke pertarungan ini." 

"Apa alasannya?" 

"Saya tidak bisa mengatakannya." 

Meskipun Himeji akan memberitahunya nanti, ini bukanlah sesuatu yang perlu aku 
beritahu padanya. 

"Aku tidak bisa mengirimnya bagaimanapun situasinya?" 

"Ya, apa pun situasinya." 

Yuuji menggunakan tangannya untuk menopang dagunya, mengingat permintaan yang 
baru saja aku buat. 

Permintaan yang saya buat sekarang benar-benar tidak masuk akal. 

Tidak menggunakan Himeji dalam pertarungan melawan Kelas B tidak hanya sangat 
mengurangi kemampuan bertarung kami, itu juga merupakan tindakan bunuh diri. Sangat 
mungkin kita akan kalah dalam perang ini karena permintaan ini, dan Yuuji harus 
bertanggung jawab atas hasilnya. 

"Aku mohon padamu, Yuuji!" 

Aku membungkuk dalam-dalam ke arah Yuuji. 
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Saya juga mengerti bahwa permintaan ini terlalu egois. Tidak hanya akan gagal memberi 
Yuuji keuntungan apapun karena menerima permintaanku, dia harus menanggung bahaya 
yang sangat besar. Sejujurnya jika saya adalah dia, saya tidak akan menerima permintaan 
yang tidak masuk akal seperti ini tanpa menjelaskan situasinya. 

"Saya hanya bisa setuju dengan satu syarat." 

"Sebuah kondisi?" 

"Kamu akan mengambil misi yang rencananya akan diselesaikan oleh Himeji. Aku tidak 
peduli bagaimana kamu melakukannya; kamu harus menyelesaikannya dengan cara 
apapun." 

Namun Yuuji menerima permintaanku, dia benar-benar terbuat dari kualitas yang lebih 
tinggi dariku. 

"Tentu saja, serahkan padaku! Aku pasti akan menyelesaikan misinya!" 

Sudut bibir Yuuji sedikit terangkat. 

"Jadi apa yang harus aku lakukan?" 

"Serang Nemoto di waktu yang tepat dengan topik apa pun." 

"Ada cadangan?" 

"Tidak ada. Pintu masuk kelas B perlu diblokir." 

"Persyaratan Anda sangat sulit dipenuhi!" 

Saya dalam masalah besar sekarang. 

Pertarungan sekarang terjadi di kedua pintu masuk kelas Kelas B. Karena lokasinya, 
pertarungan hanya bisa dilakukan satu per satu. Ini adalah langkah kunci untuk 
mendapatkan lebih banyak waktu guna mencapai rencana Yuuji. Untuk mendekati Nemoto, 
yang membentuk formasi di kelas, seseorang harus memiliki kemampuan bertarung 
individu yang sangat kuat. Benar, seseorang dengan kekuatan yang sama dengan Himeji, 
dan aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. 

"Apa yang terjadi jika saya gagal?" 

"Gagal bukanlah suatu pilihan; Anda harus menyelesaikan tugas meskipun itu 
mengorbankan nyawa Anda." 

Dia berbicara dengan nada yang sangat kuat yang sangat berbeda dari biasanya. 
Tampaknya misi ini terkait erat dengan keseluruhan strategi. 
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Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menyelesaikan misi ini? 

"Yah, aku mengandalkanmu sekarang." 

Yuuji berdiri dan bersiap untuk meninggalkan kelas, meninggalkan aku yang sedang 
berpikir keras tadi. 

"Hah? Mau kemana?" 

"Aku akan ke Kelas D untuk memberi mereka instruksi. Ini tentang kesepakatan terakhir 
kali." 

Kelas D ... Kemungkinan besar tentang mesin AC di luar kelas mereka. 

Itu tidak penting. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa menyelesaikan misi 
untuk Himeji ... 

"Akihisa." 

Sebelum Yuuji keluar kelas, dia memunggungi saya dan berkata: 

"Hasil tesmu sangat buruk; namun, sama seperti Hideyoshi dan Silent Pervert, kamu 
memiliki sesuatu yang tidak bisa disaingi oleh orang lain. Itu sebabnya aku bisa begitu 
mempercayaimu." 

"Yuuji ..." 

"Lakukan dengan baik, aku tidak akan mengubah rencananya." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji meninggalkan kelas. 

Apa yang saya kuasai? Teknik pengendalian syokanju mahirku tidak berguna saat 
bertarung di area terbatas. 

"Ah!" 

Meskipun itu tidak terlalu menguntungkan, saya masih memiliki satu teknik khusus 
dibandingkan dengan yang lain. Ada cara untuk menyelesaikan misi yang hanya bisa 
dilakukan oleh seseorang yang nilainya serendah milikku. Namun itu membutuhkan 
banyak tekad. 

"Pasti sangat menyakitkan!" 

Hanya membayangkan apa yang akan terjadi menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di 
seluruh tubuh saya. 

Hal yang menakjubkan adalah saya mengumpulkan resolusi saya dengan mudah. 
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"Oke! Sekaranglah waktunya untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang jahat!" 

Aku memberikan pipiku beberapa tamparan yang bagus untuk menghibur diriku. 

Sekarang ada jalan, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, dan itu bisa dilakukan jika 
saya punya keberanian! Saya tidak punya alasan untuk melarikan diri. Konsekuensi? Siapa 
peduli! 

"Minami! Muto dan Kimishima! Datang dan bantu aku sebentar!" 

Saya berteriak kepada tiga orang yang berada di tengah pengujian untuk menambah skor 
mereka. 

"Apa yang terjadi?" 

"Untuk apa?" 

"Saya sedang dalam ujian sekarang." 

Mereka bertiga telah menghabiskan banyak nilai dalam pertempuran kemarin, jadi misi 
mereka adalah mengikuti tes untuk menambah nilai mereka. 

"Hentikan ujian, datang dan bantu aku. Ini adalah misi yang akan menentukan hasil perang 
ini." 

"Kedengarannya sangat penting." 

"Ya, jangan bercanda mulai sekarang." 

"Apa yang harus saya lakukan?" 

"Duel melawan Syokanju-ku." 

☆ 

"Apakah kalian berdua serius?" 

Pengawas duel syokanju dari Kelas D --- guru bahasa Inggris Endo-sensei, kembali 
mengingatkan kami. 

"Ya tentu saja." 

"Aku akan berduel dengan idiot ini cepat atau lambat." 

Minami dan aku saling menatap. 

"Tapi tidak perlu jauh-jauh datang ke Kelas D dan bertarung, kan?" 
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Seperti yang guru katakan, kami sengaja datang ke Kelas D untuk berduel. Kami berdua 
juga siswa Kelas F, di sekitar kami juga ada siswa Kelas F. Ini pasti situasi yang sangat aneh 
bagi Endo-sensei. 

"Tidak ada yang bisa kita lakukan, idiot ini adalah 'Kansatsu Shobunsha.' Jika kita 
bertarung di ruang kelas Kelas F yang buruk, kekuatan Syokanju pasti akan membuat 
seluruh kelas runtuh. " 

"Kalian berdua, tolong pikirkan lagi!" 

"Tidak, aku telah memutuskan. Jika aku tidak membalas apa yang biasanya dia lakukan 
padaku, aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak." 

"Baiklah. Ada pepatah: dua mungkin lebih memahami satu sama lain setelah pertarungan, 
tampaknya ini juga bagian dari pendidikan!" 

Endo-sensei menghela nafas dalam dan menjauh dari kami setelah mengatakan itu. 

Sekarang kita bisa memanggil syokanju kita. 

Saya menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan keras. 

"Pemanggilan Syokanju ---" 

Syokanju yang familiar muncul di depan mataku. Meskipun ada banyak masalah untuk 
menjadi "Kansatsu Shobunsha", ini adalah pertama kalinya saya merasa bersyukur karena 
memiliki gelar ini. 

"Pergilah!" 

Syokanju Minami muncul di tempat kejadian untuk menjawab keinginan bertarangku. Saya 
membuat diri saya yang lain memegang erat-erat bokuto, begitu erat sehingga bokuto 
hampir menyatu dengan tangannya, dan berlari ke arah musuh. Pergilah! 

Menghadapi musuh yang memiliki dinding di belakangnya, syokanju-ku memanfaatkan 
kelembaman yang dihasilkan dari dasbor dan mengayunkan pukulan yang kuat. 

 PONG  

"Menisik!" 

Tindakan itu terlalu jelas dan musuh menghindarinya dengan mudah. 

Setelah itu, rasa sakit akibat pukulan Syokanju dalam perjalanan kembali ke tubuh saya. 

"OHHH!" 

Aku memerintahkan Syokanju-ku untuk memberikan pukulan yang lebih kuat. 
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Musuh dengan mudah mengelak ke samping dan pukulan itu mendarat ke dinding yang 
keras lagi. 

"Aduh..." 

Tanganku sakit sekali lagi. 

Pukulan yang cukup untuk mengguncang seluruh kelas, juga akan memiliki kekuatan reaksi 
yang sangat besar. Ada rasa sakit yang luar biasa dari bagian atas kepala sampai bagian 
bawah kaki saya dan itu membuat saya merasa mual. 

"Aki, kita kehabisan waktu." 

Minami melihat jam di dinding dan berkata. 

Sekarang pukul dua lima puluh tujuh sore, hanya tiga menit dari waktu mulai misi. 

 

"Bukankah sudah waktunya bagi kamu untuk menyerah? Menggunakan begitu banyak 
orang untuk memblokir pintu masuk kelas, itu membuat kelas jadi panas." 

Suara ketua kelas Kelas B, Nemoto, datang dari jauh. 

"Apa? Pemimpin Kelas B yang pemberani itu berencana untuk menyerah sekarang?" 

Suara familiar yang menjawab adalah milik Yuuji. Karena Himeji tidak bisa ikut bertarung, 
jadi dia perlu menggunakan pasukan utama kita dan memerintah mereka? 

 

"HA!" 

Orang Syokanju itu pindah lagi. 

Langkah besar itu masih gagal mengenai musuh. 

Sepertinya para syokanju kehilangan kemampuan untuk belajar dan terus membentur 
tembok dengan kekuatan penuh. Sebelum rasa sakit itu hilang, rasa sakit baru segera 
muncul. 

 

"Apa? Seharusnya kamu yang harus menyerah kan?" 

"Itu bukan urusanmu." 

"Oh benarkah? Padahal kondisi penyelamatmu, Himeji, tidak terlihat bagus?" 
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"Untuk lawan sepertimu, tidak perlu merepotkan Himeji. Aku biarkan dia beristirahat di 
belakang." 

"Hmph! Sepertinya kamu cukup pandai berbicara, ketua kelas pecundang." 

"Pecundang? Jika kamu berbicara tentang Kelas F, kamu akan segera menikmati perasaan 
itu." 

 

"HA!" 

Ini serangan keempat. 

Cairan hangat menetes dari tanganku. 

Ketika saya melihatnya, sepertinya saya telah kehilangan cukup banyak darah. Ada 
genangan darah kecil di tanah sekarang. 

 

"Ada suara keras dari dinding untuk waktu yang lama, apa yang terjadi?" 

"Siapa tahu? Mungkin kamu terlalu menjijikkan dan menyebabkan orang lain 
menyusahkanmu?" 

"Hmph, katakan sesukamu, pemenangnya akan segera ditentukan. Semuanya, lari 
bersama!" 

"Reformasi barisan! Mundur dulu!" 

"Apa? Membual dan melarikan diri pada saat bersamaan?" 

 

"Aki, ini tentang waktu." 

"Ya aku tahu." 

Saya memberi sinyal kepada rekan-rekan di sekitar saya dengan mata saya. 

Semua orang mengangguk dalam diam. 

"Yoshii, Shimada, apa yang kamu rencanakan?" 

Endo-sensei tiba-tiba berbalik dan menatap kami. 
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Saya harus menyelesaikan pekerjaan itu sebelum dia menyadari duel palsu kami dan 
mengingat syokanju. 

"OHHHHHH!" 

Saya menggunakan semua kekuatan saya dan meraung. 

Itu harus dilakukan untuk kelima kalinya! Tidak ada kata menyerah! 

"Aku serahkan sisanya padamu, Akihisa." 

 

Setelah memancing semua pasukan utama pergi, Yuuji menggunakan suaranya yang biasa 
dan jelas untuk membuat pengumuman. 

Tepat pukul tiga sore, misi dimulai sekarang! 

 

"HAAAA!" 
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Aku memusatkan semua kekuatan syokanju di tinjunya, dan meninju dinding. 

Tujuan kami dari awal adalah tembok yang memisahkan Kelas D dan Kelas B. Duel dengan 
Minami hanyalah alasan untuk memanggil syokanju. 

"Urgh!" 

Rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh saya menstimulasi saraf. 

Namun, hanya saya yang bisa melakukan ini. Dengan harga penderitaan rasa sakit yang 
memantul kembali, syokanju saya memiliki kemampuan untuk menyentuh benda-benda 
fisik. 

 

 Suara dinding runtuh  

 

Suara runtuh yang jelas membuka jalan ke Kelas B. 

"Apa?" 

Di balik dinding yang runtuh adalah wajah Nemoto, terdistorsi karena shock yang luar 
biasa. 

Hampir semua pasukan musuh telah meninggalkan kelas untuk mengejar kelompok utama 
Yuuji. 

Ini adalah kesempatan langka sekarang. Karena pasukan utama telah pergi, kekuatan 
pertahanan di sekitar ketua kelas sangat lemah sekarang, sekarang saatnya untuk menang! 

"Mati, Nemoto Kyoji ----" 

Kami melesat maju dan bersiap menantang Nemoto yang masih terpana karena perubahan 
mendadak. 

"Endo-sensei! Kelas F Shimada ingin ----" 

"Kelas B Yamamoto menerima tantangan! Pemanggilan Syokanju!" 

"Sial! Itu pengawal pribadinya!" 

Penjaga pribadi yang tetap berada di kelas memblokir jalan di depan kami. 

Kami hanya berjarak dua puluh meter dari Nemoto, namun kami berada di dalam ruang 
kelas kecil yang membuat jarak ini terlihat sangat jauh. 
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"H-Hahaha! Kamu benar-benar mengejutkanku! Namun sangat disayangkan! Rencana 
serangan mendadakmu masih gagal!" 

Nemoto Kyoji sengaja tertawa keras untuk menutupi aksinya barusan. 

Memang benar bahwa rencana serangan mendadak kami telah gagal. Penjaga pribadi 
sudah mengepung Nemoto. Karena skor kami lebih rendah, kami tidak dapat benar-benar 
merusak keadaan saat ini dalam waktu dekat. Bagaimanapun kami mencapai tujuan kami. 

 

Saya tahu ini adalah perubahan topik yang tiba-tiba, tetapi izinkan saya menjelaskan 
karakteristik setiap subjek! 

Setiap mata pelajaran memiliki guru yang berbeda yang mengajarkannya. Bergantung pada 
gurunya, situasi ujian juga akan berbeda. 

Misalnya, guru matematika Kiuchi-sensei menilai kertas dengan sangat cepat. 

Misalnya, guru sejarah dunia Tanaka-sensei sangat longgar dalam hal penilaian. 

Misalnya, guru bahasa Inggris Endo-sensei, yang sekarang sedang populer, cenderung 
memberi nilai saat dia menilai kertas. 

Lalu bagaimana dengan pendidikan kesehatan? 

Guru pendidikan kesehatan tidak terlalu cepat dalam menilai kertas dan kriteria 
penilaiannya tidak terlalu longgar. Juga area pemanggilan tidak terlalu jauh dan gurunya 
tidak berlari sangat cepat. 

Ciri dari pendidikan kesehatan, adalah guru --- 

 Suara orang mendarat  

Pintu masuknya diblokir. Ruang kelas dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan. Tiba-
tiba seorang siswa dan seorang guru muncul di tempat kejadian; suara pendaratan yang 
jelas menyebar ke seluruh kelas. 

Karena AC rusak, jendela dibuka agar udara mengalir. 

Dua orang turun dari atap menggunakan tali, lalu melompat ke ruang kelas dan mendarat 
tepat di depan Nemoto Kyoji. Betul, ciri khas pendidikan kesehatan adalah kemampuannya 
bergerak yang luar biasa. 

 

"Kelas F Tsuchiya Kouta." 
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"Kamu..kamu bajingan!" 

"Akan menantang Nemoto Kyoji Kelas B dengan pendidikan kesehatan." 

"Silent Pervert ----" 

Karena pengawal pribadi sedang melawan kami, Nemoto Kyoji tidak memiliki pengawal 
untuk melindunginya. Sekarang dia tidak punya cara untuk lari. 

"---- Pemanggilan Syokanju." 

 

Kelas F Tsuchiya Kouta VS Kelas B Nemoto Kyoji 

Pendidikan Kesehatan nilai 441 VS 203 

Pisau pendek di tangan syokanju Silent Pervert berkilat, dan langsung membunuh musuh. 

Perang melawan Kelas B secara resmi berakhir di sini. 
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Volume 1 Chapter 8 

Pertanyaan Kedelapan 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Betina akan memanifestasikan ciri seks kedua setelah (), dan dengan demikian 
mengembangkan ciri feminin. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Menarche" 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"besok" 

Komentar Guru: 

Apakah Anda tidak terlalu terburu-buru? 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Namanya menarche, haid pertama yang pernah dialami seorang perempuan. Dalam istilah 
kedokteran disebut haid. Menarche erat kaitannya dengan faktor usia dan berat badan. 
Biasanya muncul ketika berat badan perempuan mencapai 43 kg, tetapi umur tiap individu 
berbeda-beda. Di Jepang rata-rata umur 12 tahun. Ada faktor lain selain berat badan, 
seperti ras, cuaca dan lingkungan sosial yang akan mempengaruhi waktu menarche datang 
... " 

Komentar Guru: 

Anda menulis terlalu banyak. 

 

"Akihisa, kamu benar-benar putus asa!" 

Ini adalah hal pertama yang dikatakan Hideyoshi setelah perang berakhir. 
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"Urgh ... sakit, sangat sakit ..." 

Pokoknya tanganku sakit sekali. Meskipun tidak semua kekuatan dipantulkan kembali 
kepadaku, rasa sakit yang ditimbulkan dengan menghancurkan dinding dengan tangan 
kosong bukanlah lelucon. 

"Strategi semacam ini ... sangat cocok untukmu." 

"B-Apakah itu? Tidakkah menurutmu kamu harus lebih memuji aku?" 

"Ini adalah operasi yang gagah dan menakjubkan yang memaksa diri Anda sendiri ke dalam 
situasi yang sangat berbahaya dan kemudian memanfaatkan perasaan krisis untuk 
menyelesaikannya." 

"... Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku idiot?" 

Menghancurkan tembok di sekolah bukanlah masalah kecil. Saya dipaksa tinggal di kantor 
guru untuk menerima konseling psikologis. Jika ini bukan kesalahan sekolah pertama saya, 
saya mungkin tidak bisa naik ke kelas berikutnya, atau bahkan mungkin dikeluarkan dari 
sekolah. 

"Nah, inilah kekuatan Akihisa." 

Yuuji menepuk pundakku. 

Menjadi idiot adalah kekuatanku? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan! 

"Sekarang, mari kita mulai pertemuan yang membuat beberapa orang bahagia tapi juga 
mempermalukan orang lain. Bagaimana menurutmu, Ketua Kelas Pecundang?" 

"..." 

Nemoto, seperti balon tanpa udara, diam-diam duduk di tanah. 

"Awalnya, aku berencana untuk mengambil equipment dari kelasmu, dan kemudian 
memberimu meja kecil bergaya Jepang sebagai hadiah. Namun, aku bisa memberimu 
kesepakatan khusus, yang membuatmu lolos dari hukuman ini." 

Pengumuman Yuuji sepertinya menimbulkan beberapa reaksi yang tidak terduga. 

"Tenang semuanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, target kita adalah Kelas A. 
Tujuan kita tidak ada di sini." 

"Ya, dia benar." 

"Tempat ini hanyalah titik transisi bagi kita. Jadi selama Kelas B menyetujui persyaratan 
kita, kita akan mengampuni mereka untuk saat ini!" 
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Semua orang di kelasku menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang Yuuji nyatakan. 
Yuuji pernah mengatakan hal serupa saat kami melawan Kelas D, jadi teman sekelas kami 
juga memahaminya lebih baik. 

"... Bagaimana kondisinya?" 

Nemoto bertanya dengan lemah. 

"Kondisinya terkait denganmu, Pemimpin Kelas Pecundang." 

"Terkait dengan saya?" 

"Ya. Kali ini kamu sudah cukup menggunakan trik kotormu, dan sejujurnya, aku tidak 
menyukaimu sejak tahun lalu." 

Meski perkataan Yuuji tidak sopan, Nemoto benar-benar melakukan apa yang Yuuji 
katakan, jadi tidak ada yang melompat keluar dan membantunya. Dan dia sepertinya 
memahami situasinya juga. 

"Aku akan memberimu, Kelas B, kesempatan khusus satu-satunya ini." 

Yuuji menambahkan apa yang saya minta kemarin pagi ke dalam kondisinya. 

"Pergi ke Kelas A dan beri tahu mereka, Kelas B telah dipersiapkan dengan baik untuk Test 
Summoning War. Jika kamu melakukan itu, aku tidak akan mengambil perlengkapan 
kelasmu. Namun ingatlah untuk tidak menyatakan perang melawan Kelas A; atau kamu 
tidak akan dapat menghindari perang. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat mereka 
mengerti bahwa kalian berencana untuk berperang, itu saja. " 

"...Itu saja?" 

Mata Nemoto dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika ini berjalan sesuai dengan rencana 
sebelumnya, ini akan menjadi yang kami inginkan darinya. Namun... 

"Ya, selama pemimpin Kelas B memakai ini dan melakukan apa yang kukatakan barusan, 
aku akan mengampuni hidupmu kali ini." 

Ini adalah taktik untuk mendapatkan seragamnya, tapi menurutku Yuuji juga 
mencampurkan sedikit perasaan pribadinya ke dalamnya. 

"S-Berhenti bercanda! Beraninya kamu menyuruhku melakukan tindakan bodoh seperti 
itu!" 

Nemoto mulai panik dan tidak dapat berbicara dengan benar; Saya pikir dia sangat 
membenci ini! 

"Anggota Kelas B pasti akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Yuuji!" 
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"Serahkan pada kami! Kami pasti akan membuatnya memakai seragam wanita ini!" 

"Jika melakukan ini bisa melindungi peralatan kelas, kita tidak punya pilihan lain!" 

Ini semua adalah dukungan hangat yang datang dari anggota Kelas B. Dari tindakan 
mereka, saya bisa membayangkan hal-hal kotor apa yang biasa dilakukan Nemoto. 

"Kalau begitu kita punya kesepakatan." 

"Oi! J ... Jangan mendekat! Kalian mesum ... Urgh!" 

"Biarkan dia tenang dulu!" 

"Oh terima kasih." 

Tiba-tiba, seorang pria dari Kelas B meninju perut ketua kelas mereka. Bahkan Yuuji pun 
kaget dengan betapa cepatnya mereka mengubah sikap mereka. 

"Sekarang, ayo ganti baju untuknya. Akihisa, aku serahkan ini padamu." 

"Dimengerti." 

Saya mendekati Nemoto, yang terbaring di tanah dan mulai melepas pakaiannya. 

Meskipun tidak ada hukuman lain yang lebih buruk daripada melepas pakaian seorang 
pria, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan karena ini adalah salah satu tujuan saya. 

"Urgh ... Urgh ..." 

Nemoto membuat keributan. Oh tidak, mungkin dia akan segera bangun. 

"Ahhhh!" 

"Urgh!" 

Untuk memastikan dia tidak bangun, saya memberinya pukulan lagi. Setelah itu aku 
mengambil seragam prianya yang kukenal, dan bersiap membantunya mengenakan 
seragam perempuan. 

"Err ... Bagaimana cara memakainya?" 

Seragam wanita sama sekali berbeda dari seragam pria. Saya bahkan tidak tahu harus 
mulai dari mana. 

Ketika saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya ---- 

"Biarkan saya membantu Anda." 
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Seorang gadis dari Kelas B mencalonkan dirinya untuk membantu. 

"Sungguh? Terima kasih atas bantuannya. Ini kesempatan langka; beri dia riasan yang 
bagus juga!" 

"Itu tidak mungkin, karena fondasinya sudah busuk." 

Itu kasar. 

"Aku akan serahkan ini padamu." 

Saya memberikan Nemoto kepada gadis itu dan mengambil seragamnya dari tempat 
kejadian. 

Mungkin di sekitar sini? 

Aku melihat sekeliling dengan seragam Nemoto, dan akhirnya menemukan sebuah benda. 

"... Menemukannya, menemukannya." 

Aku mengambil amplop yang tampak familiar dan memasukkannya ke dalam sakuku. 

Sekarang, apa yang harus saya lakukan dengan seragam ini? Nah, saya memutuskan untuk 
membuangnya begitu saja, karena ini adalah kesempatan untuk membiarkan Nemoto 
menikmati sentuhan dan nuansa seragam wanita dalam perjalanan pulang. 

Aku memikirkan semua hal ini, dan berjalan menuju ruang kelas Kelas F sebelum semua 
orang kembali. 

Setelah membuang seragam Nemoto ke tempat sampah, saya mengeluarkan amplop dari 
saku. 

"Sekarang saatnya mengembalikan ini ke pemilik yang sah." 

Aku memasukkan surat itu ke dalam tas Himeji yang ada di atas meja, dan misinya 
sekarang secara resmi berakhir. 

"Yoshii!" 

"Apa!?" 

Tiba-tiba, seseorang berteriak di belakangku. Aku membuat jeritan idiot, membuatku malu. 

"A-Ada apa?" 

Aku melihat ke belakang dengan panik, dan melihat Himeji berdiri disana. 

"Yoshii ....." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Matanya tampak seperti akan menangis. 

"A-Ada apa?" 

Saya pikir dia telah melihat saya menyentuh tasnya, jadi saya benar-benar mulai panik. 
Tiba-tiba Himeji memelukku dengan sangat erat. 

"Waaaa!" 

"T-Terima kasih atas bantuanmu ... A-aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa ...." 

Orang yang benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan adalah aku, kan? Sial! Apakah 
ini taktik yang baru ditemukan yang memaksa orang untuk mengubah fokus? 

"P-Pokoknya kamu harus tenang dulu. Kalau kamu menangis seperti ini aku akan 
mendapat masalah." 

"Y-Ya." 

Untuk menenangkan Himeji, aku dengan ringan mendorongnya menjauh dariku. 

Ah, sial! Mengapa saya mendorongnya pergi! Saya tidak akan mendapat kesempatan 
seperti ini lagi! 

"Maaf, saya terlalu bersemangat ..." 

Himeji mengusap matanya yang menjadi agak merah setelah menangis. 

Ah! Aku sangat ingin mengatakan tolong peluk aku erat-erat lagi! 

"Saya ingin ... ingin ..." 

"Apa?" 

Ah! Itu terlepas dari mulutku! Saya akan berada dalam masalah besar jika saya tidak bisa 
mengatakan sesuatu untuk keluar dari ini! 

"... untuk membentur tembok lagi." 

Bodohnya aku! Saya benar-benar idiot! Apakah Anda seorang teroris? Mengapa Anda ingin 
membentur tembok lagi! 

"Er, jika kamu melakukannya lagi, kamu tidak akan bisa naik ke kelas berikutnya ..." 

Ya saya mengerti. Saya sudah tahu itu. Jangan lihat aku seperti itu! 

"... Kalau begitu aku harus bergabung dengan yang lain." 
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"Ah, harap tunggu." 

Aku merasa sangat lemah dan mencoba berbalik dan melarikan diri, tapi Himeji menarik 
lenganku. 

"A-Ada apa?" 

"Er ..." 

Mungkin dia ingin memperkenalkan dokter yang baik kepada saya? Sial! Saya tidak 
berpikir bahwa apa yang saya katakan sebelumnya akan segera kembali kepada saya. 
Mengapa saya harus menghadapi penghinaan seperti itu setiap saat! 

"Suratnya, terima kasih atas bantuanmu." 

Himeji menundukkan kepalanya, dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat 
pelan. 

"Bukan apa-apa! Aku baru saja menemukan surat itu dan mengeluarkannya dari seragam 
Nemoto." 

"Itu ... bohong bukan?" 

"Tidak itu tidak benar..." 

"Yoshii, kamu sangat lembut. Ketika aku harus meninggalkan kursiku selama ujian 
pembagian kelas, kamu juga berdiri dan berteriak kepada supervisor, 'Dia seharusnya tidak 
gagal hanya karena dia sedang tidak enak badan dan harus pergi!' " 

Kalau dipikir-pikir, hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Karena atasannya terlalu 
dingin, saya tidak bisa menahan perasaan marah. 

"Juga, perang ini ... dimulai karena aku kan?" 

"Eh? Ah, Tidak! Bagaimana mungkin?" 

"Hehe, kamu tidak bisa menyembunyikan ini lagi, karena saat aku selesai memperkenalkan 
diriku, aku melihat Yoshii mengajak Yuuji keluar untuk mendiskusikan sesuatu." 

Dia melihat bahwa kami sedang mendiskusikan sesuatu? Kemudian saya tidak bisa 
menyembunyikannya lagi. 

"Aku sangat, sangat senang. Yoshii kamu sangat baik, sama seperti kamu di sekolah dasar 
..." 
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Apa? Saya merasa bahwa situasi ini, dalam adegan ini, sangat aneh. Saya bahkan merasa 
mati rasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Meskipun saya tidak begitu 
mengerti apa yang terjadi, saya sama sekali tidak menyukai situasi ini! 

"T-Surat itu, aku berharap yang terbaik untukmu!" 

Pokoknya mari kita ubah topik untuk saat ini, kalau tidak ini mungkin berkembang ke titik 
di luar imajinasi saya. 

"Ah ... Ya! Saya akan melakukan yang terbaik!" 

Himeji tersenyum dan menjawab. Melihat senyumannya aku tidak bisa berhenti berpikir: 
gadis ini sangat menyukai Yuuji! Aku tahu aku tidak bisa bersaing dengan Yuuji sejak dulu. 
Meskipun saya tidak menyukainya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. 

"Lalu, kapan kamu akan mengaku?" 

Mari kita coba bergosip sedikit, setidaknya saya bisa melakukan ini, bukan? 

"Er ... kupikir itu harus menunggu sampai semuanya selesai ..." 

Wajah Himeji memerah saat menjawab pertanyaanku. 

"Benarkah? Menurutku, mengaku secara langsung jauh lebih baik daripada surat!" 

"Aku ... begitu? Yoshii lebih suka itu?" 

"Ya. Jika aku orangnya, mengatakannya di depanku akan membuatku lebih bahagia!" 

Karena Nemoto, surat ini menjadi kenangan buruk. Saya pikir ini lebih baik untuk Himeji 
sendiri. 

"Benarkah? Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan!" 

"Eh? Ah, aku tahu." 

Pendapatku mungkin berbeda dengan Yuuji, tapi Himeji terlihat sangat senang, sepertinya 
dia mendapat nasehat yang sangat penting. 

 

"T-Pakaian ini, roknya terlalu pendek!" 

"Jangan khawatir tentang itu; jika kamu berjalan lambat kamu akan baik-baik saja." 

"S-Sakamoto dasar bajingan, beraninya kau membuatku melakukan ini ...." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Berhentilah membuang-buang waktu! Anda akan melakukan pemotretan di luar ruangan 
nanti, Anda tidak akan datang tepat waktu jika Anda tidak terburu-buru!" 

"T-Tunggu, aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya!" 

Tiba-tiba beberapa suara pertengkaran terdengar dari koridor. Sepertinya pertunjukan 
sudah dimulai. 

"Apa yang terjadi?" 

"Tidak ada ide." 

Kini ada sesi pemotretan outdoor baru selain mengirim pesan ke Kelas A. Sepertinya hari 
ini akan menjadi kenangan indah yang tidak akan pernah dilupakan Nemoto. 

"Pokoknya, semoga berhasil." 

"Ya terima kasih!" 

Himeji memberikan jawaban yang energik dan kemudian meninggalkan kelas. Langkah 
ringan apa yang dia miliki! 

Sekarang saatnya saya kembali ke grup. 

Aku mengikuti Himeji, dan bersiap untuk meninggalkan kelas. 

"... Tunggu, sebelum itu." 

Aku berjalan menuju kursi Yuuji, dan mengambil tasnya. 

"Ayo tinggalkan beberapa kata kasar di buku teks Yuuji!" 

Saya bukan salah satu dari mereka yang bisa memberi selamat kepada orang yang 
beruntung dengan mudah! 
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Volume 1 Chapter 9 

Pertanyaan Kesembilan 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Sebutkan lima nutrisi dasar yang dibutuhkan untuk memelihara kehidupan manusia. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"① Lemak ② Karbohidrat ③ Protein ④ Vitamin ⑤ Mineral" 

Komentar Guru: 

Persis seperti yang kami harapkan dari Himeji, bagus sekali! 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"① Gula ② Garam ③ Keran air ④ Air hujan ⑤ Mata air" 

Komentar Guru: 

Bukankah kamu satu-satunya yang bisa bertahan dengan ini? 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Namanya menarche, haid pertama sejak perempuan lahir. Dalam istilah kedokteran 
disebut haid. Menarche erat kaitannya dengan faktor usia dan berat badan. Biasanya 
muncul ketika berat badan perempuan mencapai 43 kg, Tapi faktor umur tiap individu 
akan berbeda. Di Jepang rata-rata umur 12 tahun. Ada faktor lain selain berat badan, 
seperti ras, cuaca dan lingkungan sosial yang akan mempengaruhi waktu menarche ... " 

"Menarke bisa terjadi sebelum perempuan berumur sepuluh tahun, yang diistilahkan 
dengan menarke prematur terisolasi. Selain itu, menarke yang terjadi setelah usia lima 
belas tahun disebut menstruasi tertunda. Begitu pula jika menarke tidak pernah terjadi 
sampai usia delapan belas tahun disebut amenore primer. .. " 

Komentar Guru: 

Dengan berat hati saya menginformasikan bahwa pemeriksaan pendidikan kesehatan telah 
berakhir satu jam yang lalu. 
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Setelah itu, saya pergi ke kantor guru untuk pelajaran pribadi bersama mereka. Kemudian 
saya pulang dengan kelelahan dan tertidur segera setelah saya jatuh ke tempat tidur. Saya 
benar-benar lelah dan jatuh ke alam mimpi seperti sepotong kain robek. 

Kami mengadakan pertemuan setelah ujian untuk mengisi kembali nilai kami keesokan 
paginya. 

Itu adalah pertemuan taktis terakhir sebelum menghadapi lawan terakhir kami, Kelas A, 
dan mengucapkan selamat tinggal pada kelas Kelas F. 

"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu 
Kelas F sampai sejauh ini. Saya sangat berterima kasih atas semua bantuan yang 
ditawarkan oleh kalian." 

"Yuu ... Yuuji, ada apa denganmu? Tidak seperti kamu mengatakan hal seperti itu!" 

"Ya, menurutku juga begitu, tapi kata-kata ini datang dari lubuk hatiku yang paling dalam." 

Saya tersentuh oleh kata-katanya. Siapa yang pernah membayangkan kami, siswa Kelas F, 
akan mencapai banyak hal dalam perang ini ... 

"Karena kita sudah sampai sejauh ini, kita akan melakukan segalanya untuk memenangkan 
perang melawan Kelas A. Kita akan membuktikan kepada para guru bersama-sama bahwa 
hasil ujian bukanlah segalanya, oke?" 

"YA---!" 

"BETUL SEKALI---!" 

"Hidup ini lebih dari sekadar belajar!" 

Sebelum pertarungan terakhir, saya merasa hati kita bersatu menjadi satu. 

"Terima kasih banyak. Tentang pertarungan dengan Kelas A, aku berencana untuk 
menantang mereka berduel." 

Saya tidak heran karena saya baru mendengarnya sebelum pertemuan. Namun, mereka 
yang mendengarnya untuk pertama kali sepertinya sedikit terkejut; ruangan itu dipenuhi 
dengan kegelisahan. 

"Apa artinya?" 

"Siapa yang akan mewakili kita dalam duel?" 

"Apa kamu yakin kita bisa memenangkan ini?" 
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"Tenang semuanya! Saya akan menjelaskan rencanaku sekarang." 

Yuuji membanting meja untuk menenangkan semua orang. 

"Orang yang akan berduel, tentu saja, adalah aku dan Kirishima Shouko." 

Pemimpin kelas Kelas A adalah Kirishima Shouko dan ketua kelas Kelas F adalah Sakamoto 
Yuuji. Jika seseorang perlu dipilih untuk mewakili kelas dalam duel, itu pasti pemimpin 
kelas. 

Saya mengerti semuanya sampai saat ini. 

Namun, saya tidak mengerti bagaimana Yuuji bisa memenangkan duel. 

Musuhnya adalah Kirishima. Tidak hanya dia ketua serikat siswa, hasil tesnya juga lebih 
tinggi dari Himeji, yang sudah terlalu bagus untuk siswa Kelas B. Meskipun ini terdengar 
sangat buruk, tapi ---- 

"Idiot Yuuji tidak akan pernah bisa menang melawan --- WAH!" 

Pisau Stanley tiba-tiba terbang melewati pipiku. Sialan kau Yuuji, apa kau berencana 
membunuhku? 

Saya tidak berpikir dia sekejam itu. Tidak peduli seberapa buruk Yuuji, dia tidak akan 
mempertimbangkan dengan sengaja membunuh teman-temannya ... 

"Lain kali targetnya adalah telingamu." 

Sepertinya aku bukan teman Yuuji. 

"Tapi seperti yang Akihisa katakan, Shouko jauh lebih kuat. Jika aku langsung 
menantangnya, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk menang." 

Karena Anda mengakui Anda tidak bisa menang, tidak perlu melempar pisau Stanley itu ke 
arah saya kan? 

"Namun bukankah itu sama dengan pertarungan kita melawan Kelas D dan Kelas B? Kita 
pasti akan kalah jika kita bertarung dengan mereka secara langsung." 

Tapi kami terus menang sampai sekarang. 

"Kali ini akan sama. Aku akan mengalahkan Shouko dan Kelas F akan mendapatkan kelas 
Kelas A. Itu tidak akan mengubah hasil bahwa kemenangan akan menjadi milik kita." 

Yuuji telah membawa kami meraih kemenangan dalam Test Summoning Wars yang kami 
pikir tidak akan pernah bisa kami menangkan, jadi meskipun kedengarannya masih kurang 
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meyakinkan, tidak ada seorang pun di kelas yang akan tidak setuju dengan idenya 
sekarang. 

"Serahkan semuanya padaku! Aku akan membiarkan semua orang melihat kekuatan 
mantan 'Anak Jagoan'." 

"OHHHH ----" 

Sepertinya tidak perlu menanyakan pendapat semua orang. Kita semua percaya pada Yuuji. 

"Sekarang, izinkan saya menjelaskan taktik tersebut secara detail ... Saya berencana untuk 
menantangnya dalam lingkup terbatas." 

"Ruang lingkup terbatas? Subjek mana yang ingin Anda pilih?" 

"Sejarah Jepang." 

Sejarah Jepang? Bahkan jika Kirishima tidak terlalu bagus dalam sejarah Jepang, aku tidak 
pernah mendengar Yuuji sangat bagus dalam hal itu. Mengapa dia ingin memilih sejarah 
Jepang? 

"Namun saya ingin membatasi ruang lingkup ujiannya. Kesulitannya ada di tingkat sekolah 
dasar dan nilai maksimalnya adalah seratus. Syokanju tidak akan digunakan dan hasilnya 
hanya bergantung pada nilai ujian." 

Ujian tingkat sekolah dasar dengan skor maksimum seratus? 

Dalam kondisi ini, umumnya diasumsikan bahwa keduanya akan mencetak skor seratus 
dan orang yang membuat kesalahan pertama akan kalah. Dalam hal ini, tantangannya 
adalah seberapa fokus mereka. Sepertinya ada peluang lebih tinggi bagi kami untuk 
memenangkan ini dibandingkan dengan bertarung secara langsung. 

"Namun jika kalian berdua memiliki nilai yang sama, kalian akan mendapat pertanyaan 
baru kan? Kalau begitu kesulitan soal mungkin meningkat. Bukankah ini kerugian bagi 
Yuuji, yang sudah berhenti belajar untuk beberapa waktu?" 

"Ya, Akihisa benar." 

Meskipun sepertinya kami memiliki peluang untuk menang dalam rencana ini, ini juga 
pertaruhan yang berbahaya. Dan orang kunci dalam rencana ini adalah Yuuji? 

"Hei, jangan remehkan aku. Bagaimanapun, taktik yang mengandalkan keberuntungan 
bukanlah taktik sama sekali." 

"Apa? Yuuji, kamu tahu bagaimana cara membuat Kirishima kehilangan fokus dalam 
ujian?" 
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"Tidak. Aku tidak berpikir gadis itu akan dikalahkan oleh pertanyaan tingkat sekolah dasar 
hanya karena dia kehilangan fokus." 

Betul sekali. Selain itu, teknik yang bisa digunakan dalam ujian terbimbing tidak akan 
pernah mempengaruhi Kirishima. Lalu apa yang bisa dia lakukan untuk menang? 

"Yuuji, berhentilah menyembunyikan rencananya dari kami! Ini saatnya memberi tahu 
kami apa kartu trufmu!" 

Semua orang di kelas mengangguk setelah Hideyoshi berbicara. 

"Ah, Maaf. Pidato pembukaannya lebih lama dari yang saya harapkan." 

Yuuji menggelengkan kepalanya, dan mulai berbicara lagi. 

"Hanya ada satu alasan yang membuatku memilih duel ini. Itu karena aku tahu gadis itu 
pasti akan salah menjawab satu pertanyaan." 

Satu pertanyaan? Pertanyaan yang mana 

"Pertanyaan itu adalah ---- 'Reformasi Taika'." 

"Reformasi Taika? Apakah itu jenis pertanyaan yang menanyakan kapan melakukan apa? 
Apakah pertanyaan tingkat siswa sekolah dasar seperti ini akan keluar dalam ujian?" 

Meskipun menurut saya sekolah tidak akan menyiapkan pertanyaan semacam itu untuk 
siswa di sini, tetapi sekolah yang bertujuan untuk mendorong siswa melanjutkan studi 
mungkin memiliki pertanyaan seperti itu. 

"Tidak, bukan pertanyaan yang begitu mendetail. Ini jauh lebih sederhana." 

"Kamu bilang sederhana, mungkinkah menanyakan tentang tahun ini?" 

"Oh Hideyoshi, BINGO! Persis seperti yang kau katakan, jika pertanyaan tentang tahun 
keluar, itu akan menjadi kemenangan kita." 

Pada tahun berapa Reformasi Taika terjadi? Pertanyaan mendasar seperti itu, akankah 
Shouko yang pintar itu menjawab dengan salah? Bahkan aku tahu bahwa 'Nightingale 
menangis. Reformasi Taika '[15] , bahkan saya bisa mengingat tahun menggunakan kalimat 
ini! 

"Reformasi Taika terjadi pada tahun 645. Pertanyaan ini sangat mudah bahkan Akihisa bisa 
menjawabnya dengan benar." 

Kumohon ... Jangan ... Lihat aku ... 
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"Namun Shouko pasti akan menjawab pertanyaan ini dengan salah dan kemenangan akan 
menjadi milik kita. Saat itu kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada kelas yang buruk 
ini seperti yang kita rencanakan." 

Kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang sudah lama membuatku penasaran --- "Errr ---- 
Sakamoto." 

"Eh? Ada apa, Himeji?" 

"Apa kau sangat mengenal Kirishima ... dengan baik?" 

Betul sekali. Yuuji telah menggunakan "gadis itu" atau "Shouko" untuk memanggil 
Kirishima. Jika mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik, dia tidak akan 
menggunakan kata-kata seperti itu untuk merujuk padanya. 

Tak mungkin, pria di depanku ini ... Bukan hanya Himeji yang menyukainya, bahkan 
Kirishima yang pintar dan cantik pun tak bisa lepas darinya? 

"Ya, dia adalah teman masa kecilku." 

"Semuanya, PERGI!" 

"Apa? Kenapa semua orang mengikuti perintah Akihisa dan memegang sandal mereka di 
tangan mereka?" 

"Diam, kamu adalah musuh laki-laki! Kami akan menggunakanmu sebagai korban sebelum 
kami mengalahkan Kelas A!" 

"Apa kesalahan yang telah aku perbuat?" 

Tidak perlu bertukar kata-kata. Semua pria di kelas mencapai kesepakatan yang sama. Saya 
diberkati bisa belajar di kelas yang kompak. 

"Apakah itu kata-kata terakhirmu? Tunggu, Sugawa, masih terlalu dini untuk melepas kaus 
kakimu. Kita akan memasukkan senjata terlarang itu ke mulutnya setelah kita 
menaklukkannya." 

"Dimengerti!" 

Musuh para pria, nikmati empat puluh tujuh pasang kaus kaki bau siswa SMA! 

"Err, Yoshii." 

"Eh? Ada apa, Himeji?" 

"Apakah Yoshii menyukai Kirishima?" 

"Ah, lumayan! Dia gadis yang sangat cantik!" 
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"..." 

"Eh? Himeji, kenapa kamu bersiap untuk menyerangku? Dan Minami, kenapa kamu 
memegang meja guru dan membidikku?" 

"Semuanya tenang!" 

Hideyoshi bertepuk tangan dengan keras untuk menghentikan situasi menjadi lebih buruk; 
dia sangat tenang. 

"Huh, Hideyoshi apa kau tidak membenci Yuuji?" 

"Tenang dan pikirkan lagi semuanya. Kirishima Shouko yang kita bicarakan kan? Kurasa 
dia tidak akan tertarik pada pria seperti Yuuji." 

Oh itu benar. 

"Sebenarnya, dia pasti tertarik pada orang lain ..." 

"Kamu benar." 

Kita semua tiba-tiba fokus pada satu orang tertentu. 

"A-Apa? Mungkinkah aku melakukan sesuatu yang salah?" 

Himeji mulai panik. Jangan khawatir, Anda tidak melakukan kesalahan apa pun. Meskipun 
Anda tidak melakukan apa pun, kemungkinan besar seseorang akan melakukan sesuatu 
kepada Anda. 

"Ngomong-ngomong, Shouko dan aku adalah teman masa kecil, dan aku sengaja mengajari 
dia jawaban yang salah untuk pertanyaan itu ketika kita masih kecil." 

Meski aku masih meragukan hubungannya dengan Kirishima, aku akan membiarkannya 
untuk saat ini karena Kirishima hanya menyukai perempuan. 

"Gadis itu tidak akan melupakan apa pun yang dia pelajari karena dia adalah siswa terbaik 
di tahun kedua." 

Otak cerdas yang akan mengingat berbagai hal dengan mudah akan menjadi kunci 
kegagalannya kali ini. 

"Aku akan menggunakan ini untuk mengalahkannya, dan mengubah tabel kita menjadi ----" 

"Tabel sistem kelas tinggi!" 

☆ 

"Duel?" 
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"Itu benar. Pemimpin kelas F dan Kelas A akan mewakili kelas mereka dalam duel untuk 
menentukan kemenangan Test Summon War." 

Ini adalah deklarasi perang yang biasa. 

Utusan yang dikirim untuk menyatakan perang dengan Kelas A adalah pemimpin Yuuji, dan 
anggota kunci dari kelas kami seperti Himeji, Hideyoshi, Silent Pervert, dan aku. 

Jika kita melakukan ini setiap saat, seragam saya tidak akan selalu robek. 

"Err, apa yang kalian rencanakan?" 

Orang yang bernegosiasi dengan Yuuji sekarang adalah saudara perempuan Hideyoshi -----
--, Kinoshita Yuuko. Dia terlihat persis seperti Hideyoshi versi perempuan. Namun, jika 
kuakui aku tertarik padanya, itu berarti aku mengaku memiliki perasaan yang sama 
terhadap Hideyoshi ... 

"Tujuan kami pasti memenangkan perang ini." 

Kinoshita Yuuko menunjukkan bahwa dia mencurigai kita. Itu bisa dimengerti, karena kami 
adalah kelas dengan peringkat terendah, yang berusaha untuk menantang murid terbaik di 
tahun ini --- Kirishima untuk duel, yang sama sekali tidak masuk akal. Masuk akal kalau dia 
takut kita merencanakan sesuatu di sini. 

"Meskipun kupikir ini adalah ide yang bagus untuk menyingkirkan Test Summoning War 
yang merepotkan, tidak perlu mengambil risiko." 

"Kamu benar-benar pintar!" 

Jawaban yang diharapkan, sekarang negosiasi resmi dimulai. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana perang antara kelasmu dan Kelas C?" 

Yuuji menyilangkan tangannya dan menggunakan tangannya untuk menopang rahang 
bawahnya. Dia bertindak dengan tenang dan berkata. 

"Meski butuh waktu lama, kami terlalu bagus untuk mereka, jadi tidak ada masalah sama 
sekali." 

Kelas C diejek oleh Hideyoshi dan pernah berperang dengan Kelas A. Perang hanya 
memakan waktu sekitar setengah hari. Sekarang Kelas C menggunakan level peralatan 
Kelas D di kelas. 

"Kelas B sepertinya tertarik untuk berperang denganmu!" 

"Kelas B ... Maksudmu ITU dari kemarin?" 
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"Ya, kualitas kelas dapat dengan mudah dilihat dari ketua kelas. Meskipun mereka belum 
secara resmi menyatakan perang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti!" 

"Tapi Kelas B sudah berperang dengan Kelas F. Jadi dalam periode persiapan tiga bulan, 
mereka seharusnya tidak punya hak untuk menyatakan perang sendiri kan?" 

Salah satu aturan Test Summoning War adalah ada waktu persiapan tiga bulan di antara 
peperangan. 

Kelas yang kalah dalam perang tidak akan memiliki hak untuk mengumumkan perang lagi 
dalam tiga bulan. Ini untuk mencegah kelas yang kalah menantang kelas yang menang, dan 
membuat perang menjadi putaran tanpa batas. 

"Kamu harus tahu bahwa, tidak peduli bagaimana keadaannya dalam perang, perang telah 
berakhir melalui 'Perjanjian Damai', jadi mereka tidak dibatasi oleh aturan ini ... Tidak 
hanya Kelas B, semuanya sama untuk Kelas D. " 

Itulah alasan mengapa kami tidak mengambil perlengkapan kelas mereka. 

"Apakah itu ancaman?" 

"Kedengarannya tidak terlalu bagus; bagaimana kalau menyebut ini permintaan?" 

Aku merasa Yuuji sangat mirip dengan Nemoto. Menggunakan teknik negosiasi semacam 
ini membuatnya tidak berbeda dengan penjahat. 

"Oke, saya mengerti. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan, tidak mungkin 
ketua kelas kami akan kalah. Saya menerima saran Anda." 

"Eh? Benarkah?" 

Dia menerimanya dengan mudah. Meskipun saya tidak pernah ikut serta dalam 
percakapan, saya berteriak karena saya terlalu terkejut. 

"Karena, aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan kelas dengan ketua kelas seperti 
ITU ..." 

Ah, itu mengingatkan saya. Nemoto mengenakan seragam wanita ketika dia pergi ke Kelas 
A. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu secara tidak langsung membantu saran 
kami diterima dengan mudah, yang merupakan kejutan yang cukup menyenangkan. 

"Tapi kita punya beberapa syarat. Perang ini tidak hanya akan menjadi duel antara ketua 
kelas. Benar, mari kita lakukan seperti ini. Kedua kelas memilih lima orang yang berbeda, 
dan memiliki lima duel yang berbeda. Kelas yang memenangkan tiga pertarungan dari lima 
orang memenangkan perang. Bagaimana dengan itu? Jika itu masalahnya, kami akan setuju 
dengan saran Anda. " 
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"Hmmmm ..." 

Awalnya dia kelihatannya tidak terlalu waspada tapi sebenarnya dia sangat waspada, kita 
tidak boleh meremehkannya. 

"Begitu, kamu mencoba mencegah kami mengirim Himeji?" 

"Ya, meski menurutku itu bukan masalah besar. Namun, jika ketua kelas Kirishima dalam 
kondisi sangat buruk dan Himeji dalam performa terbaiknya, mungkin ada beberapa 
kecelakaan tak terduga." 

Ini benar-benar tidak menghormati Himeji. 

Namun, dia tidak menggertak, karena Kirishima adalah orang yang menakutkan. 

"Jangan khawatir! Aku akan mewakili pihak kita dalam pertarungan." 

"Tidak mungkin, aku tidak akan sepenuhnya mempercayaimu." 

Dia kemudian berkata, ini perang, bukan kompetisi. Dan dia benar. 

"Benarkah? Kalau begitu aku setuju dengan kondisimu!" 

Aku tidak percaya Yuuji mengatakan itu. 

Apakah kamu serius? Lima duel berbeda, apakah kita memiliki peluang untuk menang? 

"Benarkah? Aku sangat senang ~" 

"Namun, kami akan memutuskan subjeknya. Tidak masalah jika Anda memberi kami 
sedikit keuntungan, kan?" 

Begitu, dia berencana bernegosiasi seperti itu. Penting bagi kami untuk mendapatkan 
kekuatan untuk memutuskan topiknya. Lawan tidak akan begitu baik untuk menerima duel 
satu lawan satu dan membiarkan kami memilih subjeknya. Oleh karena itu untuk membuat 
mereka menerima syarat tersebut, Yuuji memilih menerima syarat dari lima duel yang 
berbeda. 

"Eh? Hmmm ..." 

Kinoshita sedang berpikir dengan hati-hati. Ini adalah negosiasi yang mewakili kelas. Hasil 
dari negosiasi ini bisa sangat mempengaruhi perang, jadi dia harus sangat berhati-hati. 

"Diterima!" 

"WAH!" 

Saya terkejut. 
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"Saya menerima saran Yuuji." 

Tiba-tiba terdengar suara yang tenang dan kuat. 

Tidak ada yang memperhatikan ketika Kirishima tiba. Saya tahu bahwa dia adalah orang 
yang pendiam, tetapi saya tidak pernah tahu dia bisa menyembunyikan kehadirannya dari 
semua orang seperti seorang seniman bela diri yang berpengalaman. 

"Apa? Ketua kelas, kamu yakin?" 

"Sebagai imbalannya, saya ingin menambahkan ketentuan lain." 

"Kondisi?" 

"Ya." 

Kirishima mengangguk. Dia dengan hati-hati memindai Himeji dari atas ke bawah saat dia 
bersembunyi di belakang Yuuji, dan berkata. 

"Pihak yang kalah akan menerima permintaan apa pun dari pihak yang menang." 

I-Ini adalah krisis terbesar dari keperawanan dan pandangan hidup Himeji! Apa, apa, apa, 
apa yang harus saya lakukan? Jika hal seperti ini terjadi ... Aku akan sangat panik sampai-
sampai aku tidak bisa tidur! Saya bahkan tidak punya uang untuk membeli kamera digital! 

"... (suara saat mengambil foto)" 

"Silent Pervert, terlalu dini untuk mengambil gambar sekarang! Apakah kamu berencana 
untuk kalah dalam pertarungan dengan sengaja?" 

Kenapa ini terjadi? Ini pasti akan mempengaruhi moral kelas. Apakah dia merencanakan ini 
sejak awal? Kirishima Shouko, dia benar-benar sesuai dengan nama ketua OSIS, betapa 
menakutkannya dia. 

"Lalu bagaimana dengan ini: tiga mata pelajaran akan diputuskan oleh Anda dan kami akan 
memutuskan dua sisanya, bagaimana menurut Anda?" 

Meskipun hal ini masih belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi kami dalam 
menentukan topik, saran Kinoshita Yuuko masih memberikan sedikit keuntungan bagi 
kami. Sekarang apa yang harus kita lakukan? 

(Himeji, kamu setuju dengan itu?) 

(Eh? Apa yang kamu bicarakan?) 

(Maksudku jika kita kalah, Himeji, kamu akan ...) 
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(Meskipun saya tidak yakin apa yang sedang terjadi, tapi menurut saya itu bukan masalah.) 
(Menerima itu dengan mudah ... apa kamu yakin? Jika kita kalah, Himeji dan Kirishima akan 
----) "Negosiasi selesai." 

"Y-Yuuji! Bagaimana bisa kau memutuskan sendiri! Himeji belum setuju dengan 
syaratnya!" 

Biarpun kamu adalah ketua kelas, ini terlalu egois! Ini terkait dengan kebahagiaan Himeji! 

"Jangan khawatir. Aku tidak akan menyusahkan Himeji." 

Dia mengatakannya dengan percaya diri. Dia benar-benar berpikir bahwa kita pasti akan 
memenangkan ini? 

"Kapan duel akan dimulai?" 

"Hmm, bagaimana kalau kita mulai jam sepuluh?" 

"BAIK." 

Kirishima memberi orang perasaan unik. Cara dia berbicara agak mirip dengan Silent 
Pervert. 

"Oke. Sejak negosiasi selesai, ayo kembali ke kelas dulu!" 

"Benar. Kita perlu melaporkan ini ke kelas." 

Setelah pertemuan itu, kami meninggalkan kelas Kelas A. 

Pertarungan terakhir sudah dekat. 

☆ 

"Apakah kalian berdua siap?" 

Guru pembimbing hari ini adalah Takahashi-sensei, yang merupakan wali kelas di Kelas A, 
dan yang telah banyak membantu kami dalam perang belakangan ini. Spesifikasi yang dia 
kenakan hari ini memiliki desain yang indah dengan kecerdasan, dan kakinya yang panjang 
dengan rok ketat juga cukup menawan. 

"Iya." 

"Tidak masalah." 

Medan perangnya adalah Kelas A. Tidak hanya karena lebih luas di sini, lantainya juga jauh 
lebih tinggi dari tatami jelek, yang bisa pecah kapan saja. 

"Duel pertama secara resmi dimulai sekarang. Silakan berdiri." 
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"Saya akan pergi!" 

Kelas lawan kami mengirimkan adik Hideyoshi, Kinoshita Yuuko. 

Dan orang yang mewakili kelas kita dalam pertarungan ini adalah ------ 

"Izinkan saya!" 

Kakaknya, Kinoshita Hideyoshi. 

Hideyoshi pasti tahu apa topik terlemah saudara perempuannya dan bagaimana 
mengganggu konsentrasinya. Kunci duel ini adalah bagaimana Hideyoshi mengacaukan 
perasaan adiknya ----- "Ngomong-ngomong, Hideyoshi?" 

"Iya?" 

"Apa kamu tahu Koyama dari Kelas C?" 

"Apa? Siapa itu?" 

Eh? Mengapa saya memiliki firasat buruk tentang ini? 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Bisakah kamu datang ke sini sebentar?" 

"Eh? Kakak, kenapa kamu menyeretku ke koridor?" 

Wajah Hideyoshi terlihat seperti siswa Kelas C itu ketika mereka dimarahi olehnya saat dia 
bertingkah seperti saudara perempuannya ... 

 

"Kakak, sekarang waktunya untuk berduel ------ Kenapa kamu meraih tanganku?" 

"Apa kau melakukan sesuatu pada siswa Kelas C? Kenapa aku menjadi orang yang 
memarahi murid kelas C babi?" 

"Hahaha. Tentang itu, aku melakukan apa yang menurutku sifatmu yang sebenarnya, 
saudari ----- Ah, saudari! Tidak ... Jangan putar persendianku ke arah itu ..." 

(* suara pintu terbuka *) 

 

Kinoshita Yuuko membuka pintu dan masuk ke ruang kelas. 

"Hideyoshi bilang dia punya sesuatu yang mendesak untuk diurus dan kembali. Apakah 
kamu ingin mengirim orang lain untuk menggantikannya?" 
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"T-Tidak ... Kami menyerah dalam duel ini." 

Bahkan Yuuji tidak berani mengatakan apapun untuk melawan Kinoshita Yuuko yang 
tersenyum dan menyeka darah di tangannya dengan saputangan. 

Jenis Takahashi-sensei di komputer notebook dan layar lebar di dinding menunjukkan hasil 
pertarungan ini. 

 

Kelas A Kinoshita Yuuko VS Kelas F Kinoshita Hideyoshi 

Tanda-tanda kehidupan MENANG VS MATI 

 

Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Hideyoshi masih hidup. 

"Lanjut." 

"Saya akan pergi. Mata pelajaran yang kami pilih adalah Fisika." 

Orang yang mewakili Kelas A adalah Sato, dan orang yang mewakili Kelas F kali ini adalah -
-- "Oke, Akihisa, aku mengandalkanmu." 

"Eh !? Aku !?" 

Apa! Saya mewakili kelas saya dalam duel! Tidak ada jalan kembali jika saya kalah! 

"Jangan khawatir, aku percaya padamu." 

Betulkah? Yuuji, kamu ... 

"Huh ... Dalam hal ini, sudah waktunya bagiku untuk serius." 

"Ya, tidak perlu bersembunyi lagi. Biarkan semua orang di sini memahami kekuatanmu 
yang sebenarnya." 

"Hei, apakah Akihisa benar-benar kuat?" 

"Tidak, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." 

"Yuuji bercanda lagi kan?" 

Siswa Kelas F itu, yang seharusnya adalah rekanku, memang mengatakan beberapa 
komentar yang sangat kejam. 
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Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Itu normal bagi mereka untuk berpikir seperti 
itu ketika mereka melihat penampilan saya di masa lalu. Namun, keadaannya berbeda hari 
ini. 

"Kamu adalah Akihisa? Mungkinkah ... kamu adalah ..." 

Lawan saya Sato tampaknya telah menemukan sesuatu dan mulai gemetar. 

Pengamatannya cukup bagus. 

"Ah, kamu telah menemukan itu? Kamu benar. Aku tidak pernah menunjukkan kekuatanku 
sampai sekarang." 

Untuk mempersiapkan pertarungan, saya melipat lengan baju saya dan sedikit 
mengguncang pergelangan tangan saya untuk melakukan pemanasan. 

"Maka kamu adalah ..." 

"Itu benar, itu seperti yang kamu pikirkan. Meskipun aku telah menyembunyikannya 
sampai sekarang, sebenarnya aku ----" 

Saya menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan kepada semua orang di kelas: "----
kidal!" 

 

Kelas A Sato VS Yoshii Akihisa 

Fisika 389 VS 62 

 

Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin saya masih kalah setelah saya menunjukkan kekuatan 
saya yang sebenarnya? 

"Dasar bodoh! Apakah hasil pemeriksaan berhubungan dengan tangan mana yang kamu 
gunakan?" 

"Mi-Minami! Kekuatan reaksinya sudah cukup menyakitkan, aku mohon tolong berhenti 
memukuli aku, oke?" 

Sepertinya aku tidak bisa menang melawan musuh yang memiliki tanda 6 kali lebih banyak 
dariku hanya dengan kelincahan. 

"Oke, pertarungan sebenarnya dimulai sekarang." 

"Tunggu, Yuuji! Kamu tidak pernah mempercayaiku sejak awal!" 
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"Percaya? Apa itu? Apakah itu bisa dimakan?" 

Aku benar-benar ingin memberinya pukulan dengan tangan kiriku yang keemasan. 

"Sekarang, kelompok ketiga tolong persiapkan sekarang." 

"...(berdiri)" 

Silent Pervert berdiri. 

Kekuatan memilih subjek mulai mendukung kita sekarang. 

Hal ini karena 80% dari nilai total Silent Pervert untuk semua mata pelajaran diperoleh 
dari mata pelajaran pendidikan kesehatan. Dalam mata pelajaran ini, bahkan siswa Kelas A 
tidak dapat menantangnya. 

"Kalau begitu giliranku sekarang!" 

Kelas A mengirimkan seorang gadis dengan rambut pendek berwarna terang yang terlihat 
seperti laki-laki. Siapa dia, kenapa aku tidak mengenalinya? 

"Senang bertemu Anda, saya Kudo Aiko yang dipindahkan ke sini pada akhir semester lalu 
di tahun pertama." 

Dia memiliki tubuh yang datar yang membuatnya terlihat seperti laki-laki. 

"Subjek apa yang ingin Anda pilih?" 

Takahashi sensei bertanya pada Silent Pervert. 

"Pendidikan kesehatan." 

Silent Pervert memilih subjek terkuatnya. 

"Kamu Tsuchiya kan? Kamu tampaknya sangat percaya diri dalam pendidikan kesehatan." 

Kudo mulai berbicara dengan Silent Pervert. Bagaimana situasinya sekarang? Dia adalah 
murid pindahan, jadi dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Silent Pervert? Tapi dia 
sepertinya sangat santai. 

"Namun saya juga sangat baik dengan subjek ini ... tidak seperti Anda, saya lebih kuat 
dalam masalah praktis!" 

A-Pengumuman macam apa itu? Untuk beberapa alasan, hatiku berdegup kencang! 

"Hei, kamu di sana, kamu Akihisa kan? Kamu sepertinya tidak tahu cara belajar. Biar aku 
ajarkan Pendidikan Kesehatan kalau kita punya waktu, oke? Jangan khawatir, aku akan 
mengajarimu dengan latihan praktek. " 
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Bagaimana dia tahu jantungku berdebar kencang sekarang? Dan dia memberi tahu semua 
orang bahwa dia ingin mengajari saya pendidikan kesehatan! 

"Ha, apa yang aku ..." 

"Aki tidak akan pernah punya kesempatan itu, jadi tidak perlu belajar pendidikan 
kesehatan!" 

"Benar! Dia tidak perlu mempelajarinya!" 

"Shimada dan Himeji, tolong lihat Akihisa. Dia terlihat sangat sedih!" 

Saya tidak akan begitu beruntung kan? Bahkan orang seperti saya akan mendapatkan 
kesempatan untuk menggunakan pengetahuan saya dari Pendidikan Kesehatan! 

"Kedua belah pihak mohon bersiap untuk memanggil." 

"O --- K. Pemanggilan Syoukanju!" 

"Pemanggilan Syoukanju!" 

Syoukanju yang terlihat sangat mirip dengan pemiliknya muncul dengan senjata di tangan. 
Syoukanju Silent Pervert sama dengan yang dia miliki saat bertarung dengan Kelas B. 
Senjatanya terdiri dari dua kodachi . Di sisi lain, syoukanju Kudo ... 

"Apa? Kenapa Tomahawk-nya begitu besar?" 

Syoukanjunya memegang Tomahawk yang sangat besar yang terlihat sangat kuat. Ia juga 
memakai gelang di tangannya yang artinya bisa menggunakan kemampuan khusus. Astaga! 
Dia sangat kuat! 

"Mari kita putuskan siapa yang lebih kuat, siapa yang pandai dalam teori atau siapa yang 
pandai dalam praktik nyata." 

Kudo memiliki senyum yang lembut dan indah. Setelah itu gelang syoukanjunya mulai 
bersinar dan dia mulai menyerang. 

Tomahawk besar milik syoukanjunya memiliki guntur di sekitarnya dan dia bergegas 
menuju Silent Pervert dengan kecepatan yang mustahil. 

"Bye bye, Silent Pervert!" 

Lalu, tangan kuat syoukanjunya mengayunkan Tomahawk. Ini adalah serangan yang tidak 
bisa dihindari! 

"Cabul Diam!" 

Tepat ketika tomahawk akan memotong syoukanjunya menjadi dua --- 
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"Mempercepat." 

Gelang di tangan syoukanju Silent Pervert mulai bersinar, dan cahayanya benar-benar 
menutupi pemiliknya. 

"Hah?" 

Lawan sepertinya dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya dia, bahkan 
orang-orang seperti saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bagaimana syoukanju Silent 
Pervert bisa lolos dari jangkauan serangan lawan? 

"Percepat akhir." 

Silent Pervert berkata pelan. 
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Tiba-tiba, darah keluar dari setiap bagian syoukanju Kudo saat jatuh ke tanah. 

 

Kelas A Kudo Aiko VS Kelas F Tsuchiya Kouta 

Pendidikan Kesehatan tanda 446 VS 572 

 

Luar biasa! Nilainya mungkin lebih tinggi dari jumlah semua nilai mata pelajaran saya! 

"Dalam perang melawan Kelas B, dia tidak dalam performa terbaiknya." 

Yuuji mulai menjelaskan kepadaku, yang benar-benar shock saat ini. Aku tidak pernah tahu 
kalau Silent Pervert bisa begitu menakutkan saat dia berkonsentrasi! 

"Must-Impossible ... Bagaimana saya bisa ..." 

Kudo berlutut di tanah, dia terlihat sangat terkejut juga. 

"Sekarang 2 VS 1, siapa selanjutnya?" 

Takahashi-sensei masih melanjutkan kompetisi dengan wajah tanpa emosinya. Sepertinya 
dia tidak terlalu peduli bahkan jika siswa di kelasnya kalah. 

"Ah, y-ya, giliranku sekarang." 

Kami pasti mengirimkan Himeji, yang merupakan satu-satunya orang di Kelas F yang bisa 
bertarung dengan siswa Kelas A secara langsung. 

"Kalau begitu aku akan menjadi lawanmu!" 

Orang yang keluar dari Kelas A adalah ---- Kubo Toshimitsu! 

"Kamu akhirnya muncul, wakil ketua OSIS." 

Ya, namanya Kubo Toshimitsu! 

Kemampuannya tepat di bawah Himeji, menduduki peringkat ketiga di tahun kedua. Dia 
adalah wakil ketua OSIS tahun kedua karena Himeji tidak berprestasi baik dalam tes 
pembagian kelas. 

"Ini pertarungan yang paling aku khawatirkan." 

Yuuji punya maksud untuk khawatir. 
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Kemampuan Kubo hampir sebagus Himeji. Perbedaan antara skor total mereka kurang dari 
dua puluh. Sekarang Himeji telah berjuang selama beberapa hari terakhir, kami tidak bisa 
memastikan dia bisa memenangkan ini .... 

"Apa topiknya?" 

Takahashi-sensei bertanya pada mereka. 

Ngomong-ngomong, sekarang pihak mana yang berhak memilih topik tersebut? 
Pertarungan Hideyoshi benar-benar kacau dan aku tidak tahu sekarang. 

"Saya memilih jumlah dari semua mata pelajaran." 

Saat aku sedang berpikir dalam-dalam, Kubo hanya menjawab pertanyaan guru. 

"Hei, tunggu sebentar! Jangan langsung memutuskan ----" 

"Tidak apa-apa bagiku." 

"Himeji?" 

Himeji menghentikan saya dari protes. Apakah kamu yakin akan baik-baik saja? 

"Kemudian......" 

Sama seperti beberapa pertarungan terakhir, Takahashi-sensei terus melakukan manuver 
di komputer. 

Kedua belah pihak memanggil syoukanju mereka, duel diputuskan dalam hitungan detik. 

 

Kelas A Kubo Toshimitsu VS Kelas F Himeji Mizuki 

Jumlah semua mata pelajaran 3997 nilai VS 4409 nilai 

 

"Betulkah?" 

"Kapan dia meningkat pesat?" 

"Dengan skor seperti ini, dia bahkan bisa menantang Kirishima Shouko!" 

Suara kejutan datang dari mana-mana. 

Perbedaannya lebih dari empat ratus? Meski aku tahu Himeji sangat kuat, ini bukanlah skor 
yang bisa didapat manusia normal! 
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"Sial! Himeji, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat ......" 

Kubo menyesal sekarang, dan menanyai Himeji. Kemampuan mereka hampir sama sampai 
saat ini. Tidak ada yang mengharapkan perbedaan menjadi begitu besar, itulah mengapa 
dia prihatin. 

"A-aku menyukai semua orang di kelas, dan Kelas F adalah kelas dengan teman sekelas 
yang rela berkorban untuk orang lain tanpa meminta apapun." 

"Kamu suka Kelas F?" 

"Ya. Itu sebabnya saya bisa terus bekerja keras." 

Kata-kata Himeji sangat menghibur. 

Betulkah? Himeji, kamu benar-benar menyukai Kelas F, kelas yang dibentuk oleh siswa 
laki-laki bodoh. Bagaimanapun saya berada di kelas ini, yang membuat saya merasa sangat 
hangat jauh di dalam hati saya. 

"Skornya sekarang adalah 2 VS 2." 

Takahashi sensei mengalami sedikit perubahan pada penampilannya, yang agak aneh. 
Apakah karena pertumbuhan Himeji yang luar biasa atau fakta bahwa Kelas F benar-benar 
bisa bertarung melawan Kelas A? 

 

"Duel terakhir, kedua belah pihak harap bersiap." 

"BAIK." 

Orang yang keluar dari Kelas A adalah musuh terkuat ---- Kirishima Shouko. 

Orang yang kami kirim dari kelas kami pasti --- 

"Sekarang giliranku sekarang." 

Satu-satunya, Sakamoto Yuuji. 

"Subjeknya?" 

Mungkin karena mereka pikir Kirishima Shouko tidak akan kalah, tidak ada suara apapun 
yang datang dari Kelas A. Mereka hanya diam-diam melihat keduanya. 

 

"Saya ingin memilih sejarah Jepang, cakupannya akan terbatas pada tingkat sekolah dasar 
dan nilai maksimumnya adalah seratus." 
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Suara itu tiba-tiba datang dari mana-mana. 

"Apakah ada batasan skor maksimum?" 

"Tingkat sekolah dasar? Bukankah itu berarti nilai penuh?" 

"Pertarungan ini akan ditentukan oleh seberapa fokus mereka ..." 

Ini juga akan memberi kami kesempatan untuk menang. 

Kelas A juga menyadari itu, jadi mereka mulai membuat keributan sekarang. 

"Dimengerti. Saya perlu menyiapkan beberapa pertanyaan. Harap tunggu di sini sebentar." 

Takahashi-sensei menutup laptopnya dan berjalan keluar kelas. 

Takahashi-sensei sangat antusias dalam pendidikan, mungkinkah dia telah mengumpulkan 
beberapa set pertanyaan tingkat sekolah dasar? 

Aku melihat gurunya meninggalkan tempat kejadian dan segera kembali ke Yuuji. 

"Yuuji, aku mengandalkanmu." 

Aku memegang erat tangan Yuuji. Kami melakukan semua yang kami bisa. Itu semua 
tergantung dari hasil duel Yuuji sekarang. 

"Ya, serahkan padaku!" 

Dia dengan kuat memegang tanganku juga. 

"... (mengulurkan tangannya)" 

Silent Pervert berjalan ke arah kami dan menunjukkan pose tangan kemenangan pada 
Yuuji. 

"Kekuatanmu banyak membantuku, terima kasih banyak." 

"...(Ha)" 

Mulut Silent Pervert sedikit terangkat, dan berdiri kembali ke tempatnya sekarang. 

"Sakamoto, terima kasih telah menceritakan semua cerita itu padaku." 

"Ah, maksudmu cerita tentang Akihisa? Jangan khawatir, dan lakukan yang terbaik." 

Hah? Cerita saya? Apa yang Yuuji katakan? 
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"Ya saya akan." 

Himeji memberinya jawaban yang energik. Yuuji juga memiliki senyum bahagia di 
wajahnya. Itu adalah wajah yang penuh perhatian dan lembut. 

 

"Sekarang duel terakhir adalah sejarah Jepang. Peserta Kirishima dan Sakamoto, silakan 
datang ke ruang kelas video." 

Takahashi-sensei kembali ke kelas dan memberi perintah kepada kedua pemimpin kelas. 

"BAIK." 

Kirishima memberikan jawaban sederhana dan meninggalkan kelas. 

"Yah, aku harus pergi sekarang." 

"Sakamoto, hati-hati." 

"Ya." 

Yuuji diusir oleh Himeji dan menuju medan perang terakhir. 

Pertarungan terakhir akhirnya dimulai. Tidak masalah jika kita akan menangis atau 
tertawa, perang pemanggilan ujian akan berakhir. 

 

"Semuanya, tolong lihat layarnya di sini." 

Takahashi-sensei mengontrol mesin, dan monitor besar menampilkan gambar di ruang 
kelas video. 

Kirishima mengambil tempat duduknya dulu, lalu Yuuji juga masuk ke kelas dan duduk. 

"Sekarang kita akan membagikan kertasnya. Ujiannya lima puluh menit, nilai 
maksimumnya seratus." 

Guru sejarah Jepang di layar sedang meletakkan kertas ujian di atas meja mereka dengan 
bagian belakang kertas menghadap ke atas. 

"Setiap tindakan yang dianggap curang akan menghasilkan nilai nol, mengerti?" 

"Iya." 

"Saya tahu itu!" 
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"Kalau begitu kita mulai sekarang!" 

Keduanya membalik kertas mereka. 

 

"Yoshii, akhirnya dimulai!" 

"Ya, akhirnya." 

"Jika pertanyaan itu tidak muncul, Sakamoto akan ..." 

"Konsentrasi dan fokusnya lebih buruk dari lawan. Jika duel berlanjut ke perpanjangan 
waktu, dia mungkin kalah. Namun ..." 

"Ya, jika muncul ..." 

"Ya..." 

 

Jika muncul, ini akan menjadi kemenangan kita. 

Semua orang menelan ludah mereka, dan dengan cemas menatap monitor, membaca 
pertanyaan yang muncul di atasnya. 

 

Akankah itu keluar? Akankah itu keluar? 

"Harap isi tahun yang tepat di ()" 

Tahun () Heijo-kyo ditetapkan sebagai ibu kota 

Tahun () Heian-kyo ditetapkan sebagai ibu kota 

Ini benar-benar pertanyaan tingkat sekolah dasar. Bahkan mungkin aku bisa menjawabnya 
juga. 

 

Akankah pertanyaan itu keluar? 

Tahun () Kamakura Bakufu didirikan 

Tahun () Reformasi Taika 
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"Ah!" 

Tampaknya ..... 

"Y-Yoshii!" 

"Ya!" 

"Artinya, ini adalah ..." 

"Ya! Tabel gaya Jepang kita akan ..." 

"Berubah menjadi tabel sistem kelas tinggi!" 

Semua orang di Kelas F berteriak pada saat bersamaan. 

"Ini adalah kemenangan terbesar bagi kami, Kelas F yang payah!" 

"OHHHHHH!" 

Sorakan kami terdengar seperti mengguncang seluruh kelas. 

 

"Duel Sejarah Jepang, Uji Cakupan Terbatas, Skor Maksimum: Seratus" 

 

Nilai Kelas A Kirishima Shouko 97 

VS 

Kelas F Sakamoto Yuuji 53 nilai 

 

Tabel gaya Jepang di Kelas F menjadi kotak kertas. 
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Volume 1 Chapter 10 

Pertanyaan Terakhir 
Pertanyaan: Harap isi tahun yang benar dengan () 

Pada tahun (), agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Jepang. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

"1549." 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar, tidak ada komentar khusus. 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"Pada Musim Dingin yang dipenuhi salju putih bersih, aku memegang tanganmu yang 
dingin dan menggigil pada tahun 1993." 

Komentar Guru: 

Tidak peduli seberapa romantis Anda membuat jawaban Anda terlihat, jawaban yang salah 
tetaplah jawaban yang salah. 

 

"3 VS 2, Kelas A menang." 

Ini adalah kalimat pertama yang Takahashi-sensei ucapkan kepada kami saat kami 
melangkah ke ruang kelas video. 

Ya, saya tahu, kita kalah. Kami dikalahkan tanpa ragu. 

"Yuuji, aku menang." 

Kirishima berjalan menuju Yuuji yang sedang berlutut di tanah. 

"Bunuh aku!" 

"Bagus karena kamu sudah siap! Aku akan membunuhmu! Tahan nafasmu dan mati!" 

"Yoshii, harap tenang!" 

Himeji menahanku dari belakang. 
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"Si idiot ini mendapat nilai lima puluh tiga! Jika dia mendapat nilai nol, mungkin itu karena 
dia lupa menulis namanya! Nilai seperti ini ..." 

"Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan." 

"Kamu idiot besar!" 

"Aki, tenanglah! Kamu bahkan tidak bisa mencetak lebih dari tiga puluh kan?" 

"Saya tidak bisa menyangkal itu." 

"Kalau begitu, kau tidak berhak menyalahkan Sakamoto!" 

"Sial! Himeji dan Minami, kenapa kau menghentikanku !? Aku harus memotong 
tenggorokannya sebagai hukuman!" 

"Itu tidak disebut hukuman, itu disebut eksekusi!" 

Himeji mencoba yang terbaik untuk menghentikanku. 

Sial! Idiot Yuuji, hidupmu diselamatkan oleh kebaikan Himeji. 

"Namun, itu sangat berbahaya! Jika Yuuji tidak meremehkan kesulitan soal sekolah dasar, 
aku mungkin kalah dalam duel ini." 

"Saya tidak punya alasan untuk memberi." 

Persis seperti yang diharapkan musuh? 

"Ngomong-ngomong, janji kami ..." 

Ah. 

Ini mengingatkan saya tentang janji yang kami miliki dengan Kelas A untuk melakukan satu 
hal untuk pemenang. 

"...(Mengambil foto)" 

Inilah yang kamu harapkan dari Silent Pervert, dia sudah siap! 

Saya tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Saya harus 
membantunya mengambil gambar. 

"Aku tahu, katakan padaku apa yang kamu inginkan!" 

Yuuji langsung menjawabnya. Apakah Anda mencoba untuk bersikap keren? Anda bukan 
orang yang bermasalah sekarang! 
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"Kemudian----" 

Kirishima melirik Himeji, lalu mengalihkan fokusnya kembali ke Yuuji. 

Setelah mengambil nafas pendek, dia berkata: "Yuuji, pergilah denganku." 

Dia mengatakannya. 

 

...Apa? 

 

"Aku baru saja mengetahuinya. Tidak bisakah kamu menyerah?" 

"... Aku tidak akan pernah menyerah, aku akan selalu menyukai Yuuji." 

 

Eh? Eh? Apa yang sedang terjadi? 

Apa yang terjadi? 

Mengapa Kirishima ingin berkencan dengan Yuuji? Bukankah dia hanya menyukai 
perempuan? 

 

"Aku sudah sering menolakmu, kan? Tidakkah kamu ingin mencoba berkencan dengan pria 
lain?" 

"... Aku hanya memiliki Yuuji di dalam hatiku, aku tidak tertarik pada orang lain." 

 

Artinya ---- rumor tentang Kirishima tidak tertarik pada lawan jenis, itu karena dia hanya 
mencintai Yuuji? Dia hanya tertarik pada Himeji, hanya karena Kirishima diberitahu bahwa 
perempuan dekat dengan Yuuji? 

"Di mana hak saya untuk menolak?" 

"Tidak ada. Ini adalah janji, kita akan pergi kencan sekarang." 

"Ah! Biarkan aku pergi! Ayo lupakan janjinya ----" 
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(Pegangan yang kuat, suara seret) 

 

Kirishima memegang bagian belakang kemeja Yuuji dan menyeretnya keluar kelas. 

 

"..." 

"..." 

"..." 

Ruang kelas sangat sunyi. 

Apa yang baru saja terjadi sekarang jauh di luar imajinasi semua orang, tidak ada dari kami 
yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. 

 

"Kalau begitu, semua orang di Kelas F, perang telah berakhir." 

Raungan liar ditransmisikan ke telinga kita saat kita benar-benar shock. 

Kami berbalik untuk mencari sumber suara tersebut, dan melihat guru dari Kantor Dekan 
Siswa, Nishimura-sensei (Manusia Besi). 

"Hah? Nishimura-sensei, apa kamu ada urusan dengan kami?" 

"Ya, saya sedang mempersiapkan untuk menjelaskan uang sekolah untuk Kelas F." 

Eh? Kami, Kelas F? 

"Selamat! Karena kamu kalah perang, wali kelas berubah dari Fukuhara-sensei menjadi 
aku. Tahun ini, kalian memiliki kesempatan untuk belajar seperti orang gila." 

"Apa!?" 

Semua pria di kelas kami meneriakkan teriakan yang menyedihkan. 

Iron Man memiliki gelar lain, "Guru Iblis," hanya karena dia sangat ketat dengan hasil 
siswanya. Juga karena dia yang bertanggung jawab atas manajemen ruang kuliah dalam 
perang ini. 

"Dengar, kalian tampil sangat baik dalam perang ini. Sejujurnya, aku tidak pernah 
mengharapkan Kelas F untuk mencapai begitu banyak. Namun, bahkan jika 'hasil tidak 
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berarti segalanya,' itu masih senjata ampuh di hidup. Sekalipun hasil bukanlah hal 
terpenting dalam hidup, bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk itu! " 

Sial! Jika Yuuji secerdas seorang siswa sekolah dasar, kita tidak akan pernah 
mendengarkan alasan dari Iron Man! Dia disebut "Bocah jagoan", tapi orang yang biasanya 
malas tidak akan pernah bisa menang dalam topik yang membutuhkan hafalan. Yuuji, dasar 
bodoh! 

"Yoshii, aku akan memberikan pengawasan khusus padamu dan Sakamoto, karena kalian 
berdua adalah 'Kansatsu Shobunsha' dan penjahat perang kelas A pertama di sekolah ini." 

"Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan! Tidak peduli apa, aku 
akan mencoba bersembunyi dari pengawasanmu, dan memiliki kehidupan sekolah yang 
santai yang sama!" 

"... Apakah kamu tidak akan menyesali apa yang telah kamu lakukan?" 

Iron Man menghela napas. Sepertinya dia terkejut betapa kendurnya aku. 

Namun, sebenarnya saya ingin mulai belajar, sedikit saja. 

"Pokoknya mulai besok dan seterusnya, selain pelajaran normal, aku akan memberi kalian 
semua tambahan dua jam kuliah setelah sekolah." 

Ini karena kita akan melakukan perang lagi tiga bulan kemudian, agar kita bisa melarikan 
diri dari Iron Man. 

Baik! Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya saya antusias belajar, jadi izinkan saya 
mulai belajar dengan giat sekarang! 

Tepat ketika saya penuh energi, Minami diam-diam berjalan ke arah saya dan berkata, "Aki, 
karena pelajaran sepulang sekolah dimulai besok, hari ini kita harus pergi makan crepes di 
kedai kopi yang kamu janjikan padaku terakhir kali." 

"Apa? Minami, bukankah itu ada hubungannya di akhir pekan?" 

Mungkinkah dia ingin saya memberinya hadiah dua kali dalam seminggu? Lalu, sebelum 
biaya hidup berikutnya dikirimkan kepada saya, saya harus minum hanya air asin! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"T-Tidak! Yoshii perlu nonton film denganku!" 

"Eh? Himeji, kita bahkan tidak pernah membicarakan ini kan?" 

Bahkan Himeji melakukan ini padaku? Apa yang sedang terjadi? Meski rasanya enak, itu 
juga berarti saya bahkan tidak punya uang untuk minum air asin! Saya pasti akan mati jika 
saya tidak bisa memikirkan sesuatu untuk keluar dari ini! 

"Ni-Nishimura sensei! Besok sudah terlambat, ayo kita kuliah hari ini! Ada pepatah kuno 
yang mengatakan 'serang selagi setrika dingin' kan?" 

"Ini 'selagi setrika masih panas', idiot!" 

"Itu tidak penting!" 

"Hmmm, melihatmu begitu antusias, aku sangat senang ----" 

Iron Man tiba-tiba berhenti berbicara, menatap Minami, Himeji dan aku. 

"Namun jangan terlalu memaksakan diri, bersenang-senanglah hari ini!" 

Wajah Iron Man memberikan senyuman yang penuh dengan kejahatan sambil 
mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal itu. 

"Sialan kau Iron Man! Kau tahu aku dalam krisis dan sekarang kau memberiku lebih 
banyak masalah daripada membantuku! Dalam upacara kelulusan aku akan membawa 
tongkat baseball penuh paku dan menunggumu di bawah pohon legendaris!" 

"Ini adalah cara yang agak inovatif untuk mengungkapkan cinta!" 

Saya akan melepaskan semua kebencian yang telah saya kumpulkan dari masa lalu. 

"Aki! Kamu tidak bisa lepas dari ini dengan mencoba bersikap seolah kamu sedang bekerja 
keras!" 

"T-Tidak! Aku benar-benar ingin belajar!" 

"Yoshii! Tonton filmnya denganku dulu! 

"Himeji, apakah kamu benar-benar menyukaiku daripada Yuuji?" 

"Sakamoto? Apa yang kamu bicarakan? Sejak dulu aku, untuk Yoshii ---" 

"Aki! Ikut saja denganku!" 

"Wah! Minami, kepala adalah bagian vital dari tubuh manusia, mohon berhati-hati dengan 
itu ----" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hasil dari Test Summoning War ini untuk saya adalah mengembangkan motivasi antusias 
kecil untuk belajar dan sangat mengurangi biaya hidup saya. Meski aku tidak mencapai 
targetku, akhir seperti ini tidak terlalu buruk sama sekali! 

Bagaimanapun, ada sesuatu yang sangat saya yakini. Itu adalah---- 

"Hei, ajak aku makan crepes sekarang!" 

"T-Pergi ke bioskop denganku!" 

"Tidak, tidak, tidak! Biaya hidup saya! Gizi saya!" 

Makanan utama saya adalah air ledeng dari taman umum, itu saja. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 1 Chapter 11 - Afterword 
Catatan Penulis 

Kepada para pembaca yang membeli buku ini, senang bertemu dengan Anda. Saya Kenji 
Inoue, yang memenangkan hadiah ENTAME ke-8 menggunakan novel ini, dan memulai 
perjalanan penulis saya. 

Karena ini adalah novel pertamaku, jelas aku tidak punya pengalaman dalam menerbitkan 
novel sebelumnya. Dari pesta perayaan perebutan hadiah, hingga pertemuan sebelum 
menerbitkan buku, semuanya sangat baru bagi saya, jadi saya selalu panik. Di antara semua 
pengalaman ini, yang paling membuat saya panik adalah diberi tahu bahwa saya 
memenangkan hadiah, dan perlu bertemu dengan editor. Izinkan saya menggunakan 
sedikit ruang untuk menjelaskan apa yang terjadi. 

Pada hari pertama kami bertemu, saya pergi ke tempat pertemuan 20 menit lebih awal. 
Saat itu saya menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan 
nanti. Seperti jenis novel apa yang ingin saya tulis di masa depan, apa yang akan saya 
lakukan jika ada jilid kedua, dan lingkungan seperti apa yang saya suka saat menulis. 
Sebagai orang dewasa yang bekerja di masyarakat, saya sudah menyiapkan jawaban 
standar di otak saya yang tidak akan mengecewakannya. 

Setelah berpikir sekitar lima belas menit, akhirnya editor itu datang. 

Tidak masalah, jangan khawatir. Saya sangat siap dan saya telah berlatih di otak saya 
beberapa kali. Pertanyaannya berkisar dari minat, spesialisasi hingga produk terkenal lokal 
tanpa melewatkan apa pun. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, aku tidak akan 
dikalahkan! Kemudian, pertanyaan pertama editor bertanya kepada saya adalah -- 

Mr. M (Editor): "Inoue lebih suka payudara besar atau dada rata?" 

Saya terkejut. 

Ah, dia memang orang yang bekerja di bidang kreativitas, bahkan pertanyaan yang dia 
ajukan pun sangat kreatif. Bahkan jika pertanyaan yang dia ajukan di luar harapanku, jika 
aku tidak bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan, itu akan mempermalukan 
diriku sebagai orang dewasa yang bekerja di masyarakat ini. Meskipun saya agak pemalu, 
saya tetap mengungkapkan preferensi saya seperti ini: "Besar lebih baik ......". Setelah itu 
editor mengangguk dan menanyakan pertanyaan selanjutnya. 

Tuan M: "Apakah Anda siscon atau lebih suka wanita yang lebih dewasa?" 

Profesional itu terlalu menakutkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia lebih 
tertarik pada kesukaan pribadi saya daripada rencana masa depan. Jika saya telah 
merencanakan untuk pertanyaan seperti ini, saya mungkin dapat mengatakan jawaban 
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yang dewasa seperti "Saya lupa saya punya saudara sepupu seusia saya.". Saya hanya bisa 
menjawab pertanyaan ini seperti orang normal, "Saya ingin memiliki kakak perempuan 
yang cantik dan lembut yang tidak akan menindas saudara laki-laki itu". Sekarang saya 
melihat ke belakang, jika saya bisa menjawab pertanyaan dengan tenang, saya mungkin 
tidak memiliki posisi yang lemah di perusahaan penerbitan bukan? Jika ada di antara 
pembaca yang ingin menjadi novelis, demi posisi Anda di masa depan di perusahaan 
penerbitan, Anda harus mempersiapkan jawaban atas kedua pertanyaan di atas. 

Jika saya berhenti menulis di sini, orang mungkin menganggap saya sebagai idiot biasa, 
bukan? Izinkan saya untuk menjelaskan diri saya sendiri. Meski isi catatan pengarang agak 
bodoh, novel itu bukanlah cerita yang membosankan. Karena itu bisa diterbitkan, itu pasti 
memiliki sesuatu yang setidaknya sebagus novel lainnya. Ini mungkin terdengar sedikit 
arogan, saya sangat percaya diri dengan satu bagian dari novel ini. Apa itu? Saya yakin 
semua pembaca sudah tahu kan? Betul sekali! Itu adalah ilustrasi dari novel ini! 

Saya ingin menggunakan ruang yang tersisa untuk berterima kasih kepada beberapa orang 
lagi. Pertama-tama kepada para juri, saya sangat berterima kasih dan saya akan 
menganggap 'Cara penulisan novel ini ada masalah' sebagai pujian. Juga kepada bagian 
editor dan orang-orang yang membuat novel ini berhasil diterbitkan, dan juga para senpai 
yang memberi saya banyak nasihat di pesta perayaan. Terakhir, kepada para pembaca yang 
membeli buku ini, saya mengucapkan terima kasih yang paling tulus, dan berharap saya 
memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan semua orang. 

 

Catatan 

1. ↑ "Bebas kecelakaan" dalam bahasa Jepang ("mujiko") terdengar mirip dengan 
"625" dan "645": "mu" adalah "6" dan "ko" adalah "5", tetapi "ji" dapat dibaca 
sebagai "4" ATAU "2". 645 adalah tahun yang tepat. 

2. ↑ Dalam anime dub Inggris, kutipannya adalah "Taika Alive, 645 meskipun 
tahun itu 625" 

3. ↑ Meja Jepang berkaki pendek. 

4. ↑ "Makhluk yang Dipanggil" 

5. ↑ Berasal dari "muttsuri" ("silent cabul"), dan plesetan dari nama Mussolini. 

6. ↑ "Kansatsu Shobunsha" secara harfiah berarti "orang yang sedang dihukum 
dan sedang diamati". 

7. ↑さ ぁ 来 た！ こ の 負 け 犬 が！ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



8. ↑ Disebut juga Ninomiya Sontoku (1787-1856), seorang panutan terkenal di 
Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa wiki: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ninomiya_Sontoku 

9. ↑ Akihisa kadang-kadang berbicara dengan "malaikat" dan / atau "iblis" 
batinnya; ini ditampilkan dalam huruf miring. 

10. ↑ Dalam istilah yaoi, uke adalah orang yang "mengambilnya", bisa dikatakan. 

11. ↑ Kata pinjaman dari bahasa Jepang yang setara dengan "penghobi". 

12. ↑ Karakter Cina yang digunakan dalam tulisan Jepang. 

13. ↑ Juga dikenal sebagai bokken, ini adalah pedang kayu Jepang yang digunakan 
untuk latihan. 

14. ↑ di novel jawabannya dalam bahasa inggris, penjelasan guru dalam bahasa 
jepang. 

15. ↑ Bagian dari kalimat tersebut mengucapkan sama seperti 794. 
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