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Pertanyaan Pertama 
Untuk memutuskan apa yang akan dilakukan kelas selama festival sekolah ini, harap 
jawab pertanyaan berikut: 

"Apa yang kamu inginkan sekarang?" 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Untuk menciptakan kenangan indah dengan teman sekelasku." 

Komentar guru: 

Saya melihat. Menjadi bagian dari kenangan para tamu bukanlah hal yang buruk. Sensei 
akan ingat untuk memasukkan album foto dari semua ini sebagai standby. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Majalah A Majalah berorientasi dewasa 

Komentar guru: 
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Jadi apa gunanya Anda mencoretnya? 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Kalori." 

Komentar guru: 
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Sensei merasa hidupmu dalam bahaya saat kamu menjawab ini. 

 

Bunga berwarna ceri perlahan-lahan menghilang dari jalanan, yang menggantikannya 
adalah musim perkecambahan. 

Fumitzuki Gakuen kami sedang mempersiapkan acara pertama di tahun baru -- 'Cool 
Summer Festival'. 

Beberapa kelas mengubah ruang kelasnya menjadi rumah berhantu, dan beberapa di 
antaranya sedang menyiapkan peralatan, mendirikan warung yakisoba. Ada juga kelas-
kelas yang menunjukkan 'sistem pemanggilan' yang hanya dimiliki sekolah ini. Untuk 
mempersiapkan festival sekolah ini, waktu kelas diperpanjang, dan setiap kelas penuh 
dengan energi. 

Dan kemudian, untuk kelas F--- 

"Ayo! Yoshii!" 

"Mari kita selesaikan ini, Sugawa-kun!" 

"Aku ingin mengirim bola lemahmu itu terbang melewati pagar!" 

Kami tidak mempersiapkan apapun, hanya bermain baseball di sekolah. 

"Apa katamu? Seperti aku akan membiarkan itu terjadi!" 

Aku menggunakan kakiku untuk mengatur gundukan, menunggu Yuuji, penangkapnya, 
memberi sinyal. Sebagai teman burukku, yang juga dielu-elukan sebagai jenius di masa lalu, 
dia pasti bisa memberiku instruksi bagaimana mengalahkan Sugawa-kun dengan mudah. 

"Bola berikutnya---" 

Ini dia, sinyal Yuuji. Bola pertama menunjukkan jenis bola yang akan dilempar. Lalu, bola 
jenis apa? 

"Curveball, target ..." 

Hmmm. Yang berikutnya adalah curveball, lokasinya adalah--- 

"Kepala adonan." 
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"APAKAH ITU BENAR?" 

Meskipun tidak mungkin untuk mendapatkan homerun dari itu, bukankah ada yang salah 
dengan itu? 

Saat aku berniat untuk tidak melempar bola yang diberi isyarat Yuuji--- "OI, KAMU! APA 
YANG KAMU LAKUKAN BUKAN PERSIAPAN UNTUK FESTIVAL SEKOLAH? !!" 

"ARGH! ITU IRONMAN !!" 

Guru wali kelas kami, Nishimura-sensei (alias Manusia Besi), bergegas masuk dengan cara 
yang mengamuk dan mengesankan. Jika kita tertangkap, kita akan dipukuli dengan sangat 
kejam oleh tinju halus pria itu! Harus pergi! 

"YOSHII !! APAKAH KAU DI BELAKANG INI? !!" 

"ITU, INI BUKAN AKU! KENAPA KAU MENYINGGU AKU SEPANJANG WAKTU? !!" 

Meskipun saya telah menggunakan semua energi saya untuk berlari, saya tidak bisa 
mengguncang musuh. Seperti yang diharapkan dari pria yang fokus pada olahraga olahraga 
dan tertarik pada triathlon --- OI! Ini bukan waktunya untuk terkesan !! 

"ITU YUUJI! REP KELAS YUUJI MENYARANKAN KITA BERMAIN BASEBALL !!" 

Orang yang menyarankan untuk menggunakan waktu persiapan bermain baseball adalah 
Yuuji, jadi dialah yang harus bertanggung jawab untuk ini. 

Memikirkan hal ini, aku menoleh ke arah Yuuji, dan orang itu menggunakan matanya untuk 
memberitahuku, "Bola garpu di antara kedua kaki Ironman." 

"ITU TIDAK BENAR! AKU TIDAK MEMINTA JENIS PITCH !! JUGA, APAKAH ITU AKAN 
MEMBUAT SAYA SATU-SATUNYA TARGET DARI SASARANNYA? !!" 

Kalau dipikir-pikir, apa gunanya melempar bola melanggar? 

"Semuanya kembali ke kelas! Kami satu-satunya kelas yang tidak tahu apa yang harus 
dilakukan saat ini !!" 

Raungan menakutkan Ironman membuat kami bergegas kembali ke ruang kelas yang rusak 
dan kotor. 

 

"Kalau begitu, sudah waktunya memutuskan apa yang ingin kita lakukan untuk festival 
musim semi ini --- 'festival musim panas keren'." 
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Setelah pertandingan bisbol dihentikan, perwakilan kelas F Yuuji membuat pengumuman 
ini sambil melihat kami, yang sedang duduk di atas tikar. 

"Bagaimanapun, kita harus menominasikan seseorang untuk menjadi anggota komite. Aku 
akan membiarkan orang yang dinominasikan menyelesaikan semua ini." 

Yuuji, hanya karena dia tidak tertarik, apa dia berencana untuk menyerahkan tanggung 
jawab kepada orang lain dan tidur siang? Saat kami bersiap-siap sekarang, dialah yang 
menyarankan agar kami bermain baseball. Ini sangat berbeda dari sikap yang dia 
tunjukkan selama pertarungan pemanggilan. 

"Yoshii-kun, Sakamoto-kun sepertinya tidak suka festival sekolah, kan?" 

Teman sekelasku, Himeji Mizuki-san bertanya dengan suara lembut yang tidak akan 
mengganggu pertemuan apapun. Senyuman indah dan payudaranya yang besar 
mempesona saya. 

'Saya tidak pernah bertanya secara langsung sebelumnya, jadi saya tidak yakin, tetapi 
sepertinya dia tidak bersemangat tentang itu. Jika dia tertarik, Yuuji akan segera bertindak. 
" 

"Begitu ... itu terlalu buruk ..." 

Himeji-san, yang biasanya menunjukkan ekspresi ceria, terlihat agak murung. 

"Apa Yoshii-kun juga tidak tertarik?" 

Wajah Himeji-san mendekatiku, matanya mendongak. Sangat lucu ... 

"Erm -- bagaimana saya harus mengatakannya? Saya tidak benar-benar menginginkan apa 
pun." 

Ini adalah pendapat jujur saya. Meskipun saya senang karena pelajarannya berkurang 
sekarang, saya tidak memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan selama 
festival sekolah. 

"Aku ... aku ingin membuat kenangan festival sekolah bersama Yoshii-kun." 

"Eh?" 

Kalimat yang bermakna itu membuatku terdengar seperti orang bodoh. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kalau begitu, Yoshii-kun, apa kamu tahu ...? Konon akan ada pasangan beruntung yang 
terbentuk selama festival sekolah--  Batuk, batuk, batuk !" 

Sebelum dia selesai berbicara, Himeji tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya 
sambil terbatuk. Wajahnya agak merah, apakah dia sedang flu? 

"Apa kamu baik baik saja?" 

"Ya, ya, maafkan aku ..." 

Dia terlihat sedikit tidak nyaman, matanya masih berkaca-kaca. Kalau dipikir-pikir, Himeji-
san sepertinya sering batuk akhir-akhir ini. 

Saat ini, peralatan kami telah diturunkan dari tikar tatami yang buruk menjadi hanya tikar 
jerami dan kotak kardus. Dibandingkan dengan meja dan kursi biasa, menggunakan benda-
benda ini untuk belajar tidak hanya melelahkan, tetapi juga tidak higienis. Bagi Himeji-san 
yang tubuhnya sangat lemah, tidak aneh jika dia mudah jatuh sakit. Tidak, sebenarnya 
seperti yang diharapkan. 

Jika kita tidak melakukan sesuatu ... 

Lingkungan yang higienis, dan fasilitas yang tidak terlalu membebani tubuh manusia. Jika 
kita tidak mempersiapkan kedua hal ini, kurasa Himeji-san akan pingsan suatu saat nanti. 
Ada dua bulan untuk pertarungan pemanggilan berikutnya, tapi jika kita bisa menaikkan 
peringkat kelas kita lebih awal ... 

"Kalau begitu, Shimada-san akan menjadi anggota komite festival sekolah kita, tidak apa-
apa?" 

Kata-kata Yuuji memasuki pikiranku tanpa sadar. Saat ini kami masih membahas tentang 
festival. 

"Eh? Kamu ingin aku yang melakukannya? Hn --- Tapi aku harus ikut serta dalam turnamen 
pemanggilan, itu mungkin tidak terlalu nyaman." 

Orang yang tiba-tiba memutar matanya karena terkejut adalah Shimada Minami-san, yang 
sudah tinggal di Jerman sejak kecil, sebelum kembali ke Jepang bersama orang tuanya. Dari 
segi penampilan, yah, dia memiliki mata dan kuncir kuda yang menakutkan. 

"Yuuji, jika itu anggota komite, aku merasa Himeji-san lebih cocok daripada Minami." 

"Eh? Aku?" 

Sekarang namanya sudah masuk dalam perbincangan, Himeji-san terlihat agak bingung. 
Dibandingkan dengan Minami yang galak, aku merasa tidak akan ada banyak pertengkaran 
jika Himeji-san yang lembut terlibat. 
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"Himeji mungkin tidak akan bisa melakukannya, karena pada saat dia selesai 
mendengarkan komentar semua orang, waktunya sudah habis." 

Perwakilan kelas kami berkata dengan malas. 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, Yuuji benar. Himeji-san pasti tidak akan bisa 
menyerah pada beberapa keputusan. Biasanya, kelembutan ini akan menjadi nilai tambah, 
tetapi pada saat ini, itu akan menjadi kerugian kritis. 

"Juga, Aki. Mizuki harus mengambil bagian dalam pertarungan pemanggilan juga." 

"Eh? Apakah itu?" 

"Ya, saya berniat mengikuti turnamen bersama Minami." 

Himeji-san mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. 

"Seharusnya ini hanya acara publikasi sekolah, kalian berdua sangat ingin terlibat." 

Di Fumitzuki Gakuen kami, ada 'test summoning system' yang disaksikan oleh seluruh 
dunia. Dan tahun ini, sepertinya mereka ingin mengadakan 'test summoning battle' selama 
'festival musim panas yang sejuk' untuk menampilkan sistem yang sangat dinanti ini 
kepada dunia. Namun, saya tidak tertarik dengan ini. 

"Mizuki yang mengundang saya ke turnamen ini. Karena dia ingin mengubah pandangan 
ayahnya yang keras kepala dan mengejutkannya." 

"Mengubah pandangan ayahnya?" 

"Hn, dia mengatakan bahwa ayahnya menggerutu tentang banyak hal, jadi dia mengatakan 
banyak hal kepadanya dengan marah. Sesuatu seperti, 'Aku tidak akan memaafkanmu 
karena memperlakukan kelas F seperti idiot!'." 

"Ya ampun, Himeji-san jarang marah." 

"Karena otou-san[1] tidak mengerti sama sekali, memperlakukan semua orang seperti idiot 
hanya karena aku dikirim ke kelas F? Saya tidak akan memaafkan ini. " 

"..." 

Maaf, bahkan aku, yang memahami semua orang di kelas dengan baik, merasa bahwa kelas 
F adalah organisasi orang bodoh. 

"Jadi Himeji ingin membentuk tim kelas F, memenangkan turnamen, dan mengejutkan 
ayahnya." 
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Begitu, bagi Himeji-san, yang kedua di tahun kami, jika dia bekerja sama dengan Minami, 
yang bisa mendapatkan nilai yang lumayan jika dia bisa memahami pertanyaannya, bukan 
tidak mungkin bagi mereka untuk memenangkan turnamen. 

"Bisakah kalian bertiga kembali ke topik?" 

"Ah, maaf Yuuji. Ini tentang membiarkan Minami menjadi anggota komite, kan?" 

"Saya sudah mengatakan bahwa saya ikut serta dalam turnamen." 

"Kalau begitu kita akan memilih seorang asisten anggota komite. Akankah itu berhasil?" 

Yuuji melirikku. Jangan bilang dia akan menggunakan saya sebagai korban yang hidup? 
Tapi bukankah Minami akan menerima pekerjaan merepotkan semacam ini jika ada 
bantuan? 

"Hm ... betul. Kalau aku bisa bekerja sama dengan asisten panitia, aku bisa melakukannya 
..." 

"Benarkah? Kalau begitu, apakah semuanya akan mencalonkan anggota komite pengganti? 
Shimada, pilih dua orang untuk pemungutan suara terakhir." 

Semuanya baik-baik saja? Yuuji bertanya di kelas. Saat ini, nama-nama mulai bermunculan 
dari mana-mana di kelas. 

"Menurutku Yoshii cocok untuk ini." 

"Bukankah Sakamoto lebih cocok untuk ini?" 

"Saya ingin menikah dengan Himeji-san." 

"Kupikir kita bisa membiarkan Sugawa menangani ini." 

Mungkin ini saatnya menyingkirkan orang-orang yang menunjukkan kecintaan mereka 
pada Himeji-san ini. 

"Aku merasa Akihisa bisa melakukan ini." 

Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah wanita cantik yang selalu berbicara dengan 
cara kuno, Hideyoshi. Padahal dia benar-benar laki-laki. 

"Tapi Hideyoshi, aku tidak ingin melakukan hal yang merepotkan---" 

"Tentang ini, karena semua orang mungkin memiliki pendapat yang sama. Mengapa kita 
tidak memilih orang yang cocok?" 

"Uu ... kamu agak benar ..." 
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Meskipun saya tidak tahu apakah saya cocok untuk ini, karena dia benar, saya tidak dapat 
membantahnya. 

Namun, tidak banyak perbedaannya. Ini tidak berarti bahwa semuanya beres setelah saya 
dinominasikan. Minami harus memilih dua nominasi, dan setelah selesai, semua orang 
harus memutuskan. 

"Nominee ① ... Yoshii." 

Ah, ini aku. 

"Calon ② ... Akihisa." 

Ah, ini tetap aku. 

"Kalau begitu, sekarang, bisakah semuanya memilih calonmu?" 

"Oi, Yuuji, apa kau tidak merasa ada yang salah dengan cara Minami memilih mereka?" 

"Jadi bagaimana? Menurutmu siapa yang lebih baik?" 

"Tentang ini ... keduanya adalah sampah, tidak banyak perbedaan." 

"OI! Berhentilah bersikap seolah-olah kamu diganggu! Selain itu, orang-orang yang 
mengejek teman sekelasmu sebagai sampah, kalian adalah sampah di antara manusia!" 

Sungguh, apa yang salah dengan alasan kelasku? 

"Oi oi, Aki. Dibandingkan dengan hal-hal sepele ini, karena sudah diputuskan bahwa aku 
bekerja denganmu, kamu harus datang ke sini dan menyelesaikan apa yang kita bicarakan." 

"Mengapa saya merasa bahwa saya selalu mendapatkan jerami pendek ..." 

Didorong oleh Minami, aku bangun dengan malas dan berjalan ke depan. 

"Kalau begitu aku serahkan sisanya padamu, menguap---" 

Yuuji menggantikanku dan kembali ke kursinya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk 
menahan menguapnya, memperlihatkan ekspresi malas. 

"Aku akan memimpin rapat ini. Aki, tulislah idenya di papan tulis." 

"Un, mengerti." 

Berdiri di depan papan tulis compang-camping, saya mengambil kapur yang tidak bisa 
lebih pendek lagi. Sungguh, fasilitas ini dalam kondisi yang sangat buruk, apakah ada cara 
bagi kita untuk belajar? 
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"Kalau begitu sekarang, tolong sampaikan ide-ide Anda. Jika Anda memiliki saran tentang 
apa yang harus dilakukan kelas, silakan angkat tangan, oke?" 

Setelah Minami selesai berbicara, beberapa teman sekelas mengangkat tangan. Sepertinya 
tidak semua orang tidak tertarik dengan ini. 

"Tsuchiya." 

"... (Bangun)." 

Orang yang dipanggil, berdiri sekarang, adalah salah satu temanku, Tsuchiya Kouta. 
Dibandingkan dengan namanya, julukan yang dia dapat karena dianggap sesat dan 
pendiam --- Muttsuriini, seharusnya lebih dikenal. 

"...Galeri foto." 

"... Tsuchiya, aku mendapat kesan berbahaya dari ide galeri fotomu." 

Minami mengatakan ini tanpa menyembunyikan ekspresi jijiknya. 

Dari sudut pandang seorang perempuan, foto Muttsuriini memang agak menjijikkan. 
Namun bagi para sobat, galeri foto itu bisa dikatakan sebagai gunung emas. Mungkin kita 
bisa menyebutnya rumah pengintip. 

"Lupakan, Aki, ini bisa dianggap sebagai saran. Bisakah kamu menuliskannya di papan 
tulis?" 

"Mengerti." 

Eh, lamaran Muttsuriini adalah--- 

'Option ①: Galeri foto:' Secret Peeping house. ' 

"Selanjutnya, Yokomizo." 

"Maid café --- itu yang ingin aku katakan. Aku merasa itu tidak orisinal, jadi bagaimana 
dengan kafe pengantin?" 

"Kafe pengantin? Apa itu?" 

"Seperti kafe biasa, tapi para gadis bisa memakai gaun pengantin." 

Sebenarnya ini masih kafe, hanya saja kami memakai pakaian yang berbeda. Suasananya 
harus mirip dengan acara pernikahan, bukan? Ini mungkin menarik. 

"Itu benar-benar asli." 

"Ada juga banyak gadis yang menginginkannya." 
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"Bukankah sulit untuk memindahkannya?" 

"Ini akan memakan waktu bagi kita untuk mempersiapkannya." 

"Tidakkah pelanggan pria akan membencinya? Selain itu, pernikahan juga disebut kuburan 
nyawa manusia." 

Saran seperti itu menimbulkan sedikit keributan di kelas. 

"Haiz, Aki, tulis juga saran itu di papan tulis." 

"Ah, ngh." 

Karena diminta oleh Minami, saya menghadapi papan tulis lagi. 

'Option ②: Maid café' kuburan kehidupan manusia. ' 

Benar-benar tidak tahan dengan kapur yang sangat sulit digunakan ini. Sepertinya kita 
sangat membutuhkan fasilitas ruang kelas yang layak. 

"Kalau begitu, apakah di sana lagi --- Sugawa." 

"Saya mengusulkan kafe Cina." 

Sugawa mengatakan ini sambil berdiri. 

"Kafe Cina? Kamu akan membuat para gadis memakai cheongsam[2] ? " 

"Tidak, bukan itu. Saya mengusulkan agar kedai teh kami menjual teh oolong asli atau teh 
sederhana. Ini bukan bisnis yang menggunakan pakaian seksi untuk mendapatkan uang. 
Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa istilah 'makanan' berasal dari Cina[3] . Dalam 
hal budaya 'makanan', tidak ada yang sedalam masakan Cina. Meskipun dalam beberapa 
tahun terakhir, kebangkitan budaya Eropa memaksa masakan Cina ke ambang kehancuran, 
dalam hal makanan--- " 

Apa apa? Meski aku tidak begitu yakin apa yang terjadi, sekarang Sugawa-san berbicara 
sampai air liurnya beterbangan, sepertinya dia cukup tahu tentang itu, bukan? Mungkin 
hanya saja saya tidak tahu apa yang sedang terjadi? 

"Aki, bisakah kamu menulis saran Sugawa di papan tulis?" 

"Ah, un." 

... Ini mengerikan, apa sih yang Sugawa-san katakan? Aku sama sekali tidak mendengarkan 
apa yang dia katakan karena semua istilah yang rumit dan karena dia bertele-tele. Saya 
bahkan tidak tahu harus menulis apa di papan tulis. 

"Sekarang apa? Cepat tulis." 
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"Oke, oke, saya mengerti." 

Pokoknya, aku harus menulis apa yang tersisa di otakku. 

'Option ③:' Budaya Eropa 'kedai teh Cina.' 

Setelah saya selesai menulis, pintu kelas dibuka dengan suara 'clak clak'. Yang muncul 
adalah wajah seorang laki-laki yang ototnya tebal cocok dengan wajahnya. 

"Apakah semua orang telah memutuskan apa yang harus dilakukan untuk 'festival musim 
panas yang sejuk'?" 

Ini adalah wali kelas dari kelas F, orang yang menyuruh kami berlari --- Nishimura-sensei, 
juga dikenal sebagai Ironman. 

"Kami punya tiga proposal, mereka ada di dewan." 

Mendengar Minami mengatakan ini, Ironman perlahan menoleh untuk melihat papan tulis 
yang dipenuhi kata-kataku. 

'Option ①: Galeri foto:' Secret Peeping house. ' 

'Option ②: Maid café' kuburan kehidupan manusia. ' 

'Option ③:' Budaya Eropa 'kedai teh Cina.' 

"... Mungkin peningkatan pelajaran tambahan akan membuatmu baik." 

Oh tidak! Kami diperlakukan sebagai idiot! 

"Sen, sensei, ini bukan ide kita!" 

"Benar! Yoshii yang menulisnya sendiri!" 

"Kami bukan idiot!" 

Penonton mulai membantah, jelas tidak ingin menambah waktu kelas tambahan. Namun, 
mengapa saya merasa semua orang bermaksud memperlakukan saya seperti orang idiot 
untuk menghindari pelajaran tambahan ... 

"KAU IDIOT! BERHENTI MENGGUNAKAN ALASAN BESAR TERSEBUT!" 

Raungan Ironman membuat semua orang duduk tegak. 

Namun, betapapun buruknya dia, dia tetaplah seorang guru. Untuk berpikir bahwa 
Ironman akan marah karena mereka mengkhianati teman sekelas mereka sendiri untuk 
menghindari pelajaran tambahan, ini membuat saya berpikir lebih baik tentang dia. Yah, 
bagaimanapun juga. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Sensei bilang kalau kamu memilih Yoshii itu sendiri bodoh." 

Jika kita seumuran, di sinilah aku akan mengikatnya. 

"Kalian, sungguh ... tidak bisakah kalian sedikit serius? Apa kalian tidak pernah berpikir 
untuk menggunakan uang yang kalian peroleh untuk meningkatkan fasilitas kalian, atau 
sesuatu seperti itu?" 

Ironman menghela napas saat mengatakan ini. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. 

"Oh ya! Tidak kusangka ada ide seperti itu!" 

"Kita tidak perlu menunggu sampai pertarungan pemanggilan untuk meningkatkan fasilitas 
kita!" 

"Aku sudah muak dengan fasilitas jelek ini!" 

Suasana di kelas semakin intensif. Bagi kami, yang mengobarkan perang pemanggilan 
karena kami tidak senang dengan fasilitas kami, kami jelas tidak tahan memiliki fasilitas 
yang lebih buruk dari yang kami miliki sebelumnya. 

"Eve ... semuanya, ayo lakukan yang terbaik!" 

Itu suara Himeji-san. Melihat ke belakang, dia berdiri, mengepalkan tinjunya di depan 
dadanya, menunjukkan antusiasmenya. 

Apa yang sedang terjadi? Meskipun saya tidak berpikir Himeji-san akan puas dengan 
fasilitas ini, saya merasa dia begitu antusias dan proaktif tidak sesuai dengan sifatnya. 

"Kegiatan apa yang kita lakukan? Apakah kafe akan lebih menguntungkan?" 

"Tidak, galeri foto membutuhkan lebih sedikit uang untuk memulai, itu akan lebih baik." 

"Namun, bukankah kita akan dipaksa tutup jika anggota panitia menangkap kita?" 

Kelas menjadi sangat aktif, segala macam saran melayang ke mana-mana. 

"Kami kemungkinan besar tidak akan ketahuan jika kami membuat kedai teh Cina." 

"Tapi itu kurang kreativitas. Kampus tua ini kotor sekali; tidak ada yang mau datang. 
Bukankah kita akan dihukum karena kekurangan fitur khusus?" 

"Bagaimana dengan kafe pengantin?" 

"Biaya investasinya terlalu besar, kami mungkin tidak akan bisa mendapatkan cukup uang 
selama dua hari ini." 
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Sekarang kelas semakin berisik. Semua orang memang antusias, tetapi ini tidak akan 
memberikan kesimpulan yang pasti. 

"Oke, oke, bisakah semua orang diam sebentar?" 

"Menurutku rumah berhantu akan lebih populer." 

"Mari kita memiliki kasino sederhana." 

"Ayo jual jagung bakar." 

Saran menjadi lebih terbagi, ini tidak baik. 

Apakah kita kelas yang tidak terorganisir? Kenapa aku merasa itu jauh lebih mudah ketika 
kita melakukan pertarungan pemanggilan ... 

"Sigh ... Aku sudah muak dengan ini. Ya ampun, Aki, bisakah kita menyeret Sakamoto 
masuk? Kita tidak bisa membuat kesimpulan jika ini terus berlanjut." 

Minami berkata padaku dalam hati. 

Seperti yang diharapkan dari kelas F. Apakah karena setiap orang memiliki kepribadian 
yang kuat? Saya bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun 'kerja tim'. Bagi Yuuji untuk 
memimpin kelas ini, ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa. Namun- 

"Hm ... kurasa itu tidak mungkin. Sungguh menakutkan betapa dinginnya sikap Yuuji saat 
dia tidak tertarik pada sesuatu." 

Yuuji tidak tertarik dengan festival sekolah atau fasilitas pengajaran. Meski aku merasa dia 
bisa mengintegrasikan pandangan semua orang jika dia memimpin semua orang seperti 
saat perang pemanggilan, Yuuji mungkin tidak akan melakukannya. 

"Begitu ... CUKUP! HANYA TENANG UNTUK SEKARANG! SEJAK KAU TIDAK BISA 
MEMUTUSKAN, PILIH SATU DARI PILIHAN!" 

Minami, yang sekarang sangat marah dan kesal, mengakhiri percakapan dengan paksa. Ini 
keputusan yang benar. 

Minami menggunakan matanya untuk mencegah siapa pun mengajukan keberatan, 
memaksa semua orang untuk memilih. Ini adalah sesuatu yang bahkan Himeji-san atau aku 
tidak bisa melakukannya. Sepertinya Yuuji tidak sembarangan memilih siapa pun. 

"Kalau begitu, mereka yang menginginkan galeri foto! ---Oke, kafe pengantin berikutnya! -- 
yang terakhir, kafe Cina!" 

Suara Minami bergema di seluruh aula. Namun, ini sepertinya tidak dapat mengendalikan 
situasi yang bising ini. 
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Di antara keributan ini, Minami mulai menghitung jumlah suara. Hasil akhirnya adalah-
Meskipun hanya ada sedikit suara, kedai teh Cina hanya menang dengan sedikit suara. Saya 
merasa ini adalah hasil yang masuk akal. 

"Kalau begitu aku akan menyiapkan teh hijau dan makanan ringan." 

Sugawa-san berkata sambil berdiri. 

"... (Berdiri diam-diam)" 

Kemudian, karena suatu alasan, Muttsuriini juga berdiri. 

"Muttsuriini, bisakah kamu memasak?" 

"... Ini adalah kebutuhan seorang pria sejati." 

Masakan Cina adalah kebutuhan pria --- saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. 
Mungkin dia mempelajarinya setelah pergi ke restoran Cina untuk melihat pelayan wanita 
yang memakai cheongsam dalam waktu lama. Tangan Muttsuriini gesit, dan dia belajar 
dengan sangat cepat, kita harus serahkan saja padanya. 

"Lalu kita akan membagi kelas menjadi kelompok dapur dan aula. Mereka yang ingin 
bekerja di dapur, pergi ke tempat Sugawa dan Tsuchiya. Mereka yang ingin bekerja di aula, 
pergi ke Aki!" 

Untuk beberapa alasan, saya akhirnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas aula. 

"Lalu aku akan pergi ke dapur---" 

"HIMEJI-SAN TIDAK! AKAN BURUK JIKA ANDA TIDAK DI LUAR!" 

Aku langsung menghentikan Himeji-san yang sepertinya sangat ingin bekerja di dapur. 
Sekarang kami bertaruh pada fasilitas kami, kami tidak bisa membiarkan toko tutup karena 
semua orang keracunan makanan! 

"Akihisa, PEKERJAAN YANG BAIK!" 

"... (Mengangguk!)" 

Hideyoshi dan Muttsuriini sama-sama memahami kekuatan penghancur ini dan dengan 
cepat bertukar pandang denganku. Korban terbesar, Yuuji, mungkin tidak menyadarinya 
saat dia tidur --- seharusnya begitu, tapi melihat lebih dekat, orang bisa melihat bahwa dia 
bergerak sedikit. Apa dia juga memimpikan masakan Himeji-san? 

"Eh? Yoshii-kun, kenapa aku harus ada di aula?" 
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Orang yang tidak menyadari mematikan dari masakannya sendiri mengungkapkan 
ekspresi bingung. 

Memang sederhana untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu akan menghancurkan 
hatinya. 

"Ah, eh --- yah, pikirkanlah, karena Himeji-san sangat imut, kita akan bisa mendapatkan 
pelanggan jika kamu tetap di luar --- SAKIT! MI, MINAMI! Punggungku BUKAN SANDBAG!" 

"Kamu ... kamu mengatakan bahwa aku manis ... karena Yoshii-kun mengatakannya, maka 

aku akan melakukan yang terbaik di luar ☆" 

Jika memungkinkan, saya harap Anda hanya melakukan yang terbaik di luar. 

"Aki, kalau begitu aku akan bantu di dapur, oke?" 

"Hm, kurasa kamu cocok untuk itu." 

"..." 

"Kalau begitu, kurasa aku akan membantu di dapur juga." 

'Hideyoshi, apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat manis, tentu saja kamu harus berada di 
luar --- GYYAAAHHH! MI, MINAMI-SAMA! AKAN BREAK! TULANG BELAKANG SAYA! ITU 
TULANG PENTING YANG AKAN MEMPENGARUHI HIDUP SAYA! " 

"... Aku akan keluar untuk membantu." 

"Wah, wah ... kurasa, ini bagus." 

Dalam situasi kacau ini, festival sekolah yang memungkinkan kita kembali ke kehidupan 
normal dimulai. 
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Volume 2 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

Harap tuliskan nama ketiga negara Baltik tersebut. 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Lituania, Estonia, Latvia.[4] 

Komentar guru: 

Benar. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 
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Asia, Eropa, Urayasu.[5] 

Komentar guru: 
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Sensei lebih khawatir tentang apa yang Tsuchiya-san definisikan sebagai 'negara'. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi. [6] 

Komentar guru: 

Sebelum saya mengoreksi jawaban Anda, sensei berharap Anda memperhatikan bahwa 
Anda tidak menjawab jumlah jawaban yang benar. 

 

"Aki, bisakah aku bicara denganmu sebentar?" 

Sekarang, sekolah sudah selesai. Saat aku berencana untuk pulang tanpa memikirkan 
sesuatu yang spesial, Minami memanggilku. 

"Un, kamu butuh bantuanku?" 

"Daripada membutuhkan bantuanmu, ini lebih dari mendiskusikan sesuatu denganmu." 

Dia tampak agak normal sekarang, sepertinya dia tidak berencana untuk mengatakan 
sesuatu secara sembarangan. 

"Diskusikan? Saya akan mendengarkan jika Anda suka." 

"Um, terima kasih. Aku merasa Aki adalah orang yang paling cocok untuk diajak bicara 
mengenai ini --- tentang itu, apakah benar-benar tidak ada cara untuk melibatkan 
Sakamoto?" 

Ngomong-ngomong tentang Sakamoto, itu sahabat baikku, wakil dari kelas F --- Sakamoto 
Yuuji. 

Sepertinya Minami percaya bahwa kedai teh hanya akan berhasil jika Yuuji adalah salah 
satu pemimpin kelas F. dengan tidak mencoba melakukan ini dengan cara yang bodoh, 
sepertinya dia adalah gadis yang cukup pintar. 

"Mm --- ini akan sulit ... Aku baru saja mengatakannya sebelumnya, Yuuji tidak akan peduli 
dengan apapun yang dia tidak tertarik." 

Orang itu mungkin bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan kelasnya. 
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"Namun, jika Aki bertanya padanya, mungkin dia akan melakukan sesuatu?" 

Minami menatapku dengan ekspresi penuh harap. 

"Eh? Aku merasa biarpun aku bertanya sendiri padanya, pria itu tidak akan mengubah 
jawabannya---" 

"Tidak, ini tidak akan terjadi. Dia pasti akan menerima permintaan Aki, karena---" 

"Meskipun kita sering bersama, tidak ada banyak perbedaan ..." 

"Karena kalian berdua sedang jatuh cinta, kan?" 

"SAYA TIDAK BISA MENIKAH LAGI !!" 

Kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan wajah lurus ... 

"Siapa yang mau bersama Yuuji itu? Biarpun begitu, aku lebih suka Hideyoshi!" 

"... Ah, Akihisa?" 

Saat ini, Hideyoshi, yang hanya berdiri di samping kami, menghentikan gerakannya. Oh 
sayang? Apakah situasinya agak aneh sekarang? 

"Itu ... tentang itu, aku bersyukur atas perasaanmu, tapi biarpun kamu mengatakan itu, ada 
banyak kendala yang tidak bisa diatasi. Itu, coba pikirkan, seperti perbedaan usia ..." 

"Hai ... Hideyoshi! Bukan seperti itu! Kamu benar-benar salah paham padaku! Itu hanya 
kiasan! Dan kendala terbesar di antara kita bukanlah perbedaan usia !!" 

Hideyoshi tersipu saat dia menundukkan kepalanya. Apa, sekarang apa! Aku mulai berpikir 
tidak apa-apa kalau itu Hideyoshi! 

"Kalau begitu, maksudmu kau tidak bisa meyakinkan Sakamoto juga?" 

"Eh? Ah, mm, pada dasarnya itu." 

Aku menggelengkan kepalaku, mencoba menyingkirkan pikiran berbahaya ini dari 
pikiranku, dan menoleh untuk melihat Minami. 

"Apakah tidak ada cara kita bisa melakukan ini? Jika ini terus berlanjut, kedai teh akan 
gagal." 

Matanya melihat ke bawah, wajahnya juga terlihat suram. Benar, aku juga sedang 
memikirkan bagaimana cara melibatkan Yuuji dalam hal ini. 
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Setelah kedai teh berhasil, kita dapat menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki 
fasilitas kelas F, dan juga mengurangi beban tubuh Himeji-san. jika memungkinkan, saya 
juga ingin toko ini berhasil. 

"Oh ya, apa yang kamu bicarakan? Melihat kalian berdua terlihat sangat bermasalah, itu 
seharusnya serius." 

"Ini bukan sesuatu yang serius, kita hanya berbicara tentang manajemen toko dan 
perlengkapan kelas." 

"Aki, sebenarnya tidak seperti ini. Ini benar-benar serius." 

"Eh, tentang apa ini?" 

Minami terlihat agak aneh. Dia sebenarnya tidak terlalu senang dengan fasilitasnya, tapi dia 
begitu antusias, apa yang dia pikirkan? 

"Meskipun dia menyuruhku untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun, tetapi 
situasi ini ... bisakah kamu merahasiakannya?" 

"Um, mm, aku mengerti." 

Aku agak terkejut dengan ekspresi serius Minami. 

"Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan Himeji." 

"Himeji-san? Ada apa dengan Himeji-san?" 

"Dia mungkin akan pindah sekolah." 

"Eh?" 

Sekolah pindahan Himeji-san? Bagaimana mungkin! Kami akhirnya berada di kelas yang 
sama, dan baru saja memulai. Sekarang dia akan pindah sekolah! Aku belum menciptakan 
kenangan indah dengannya, aku juga belum berbaring di pangkuan Himeji-san dan 
membiarkan dia menggali telingaku. Kalau dipikir-pikir, apa yang akan terjadi dengan kelas 
ini? Sebagai idola kelas, seluruh kelas akan dibiarkan hancur jika dia tidak ada, dan akan 
direduksi menjadi neraka yang penuh dengan kekerasan dan penjarahan. Gaya rambut 
seluruh kelas akan menjadi Mohican yang merupakan penyelamat abad terakhir, setelah 
itu, akan menjadi perang berdarah habis-habisan untuk Hideyoshi--- "Ugh, tidak bagus, 
Akihisa kehilangannya." 

"Dasar bodoh! Dia benar-benar tidak bisa menghadapi situasi yang tidak terduga ini!" 

"Akihisa, hentikan itu!" 

Siapa yang menggoyangkan pundakku begitu keras? Ah, ini Hideyoshi. Kamu manis hari ini. 
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"Hideyoshi ... biarpun aku punya Mohawk, apakah kamu masih menyukaiku?" 

"... Bagaimana Anda mengaitkan itu dengan pemindahan Himeji?" 

"Dalam arti tertentu, ini mungkin bakat yang langka." 

... Ack! Sial, aku terlalu banyak berpikir! 

"Minami, ada apa dengan Himeji-san yang tiba-tiba pindah sekolah?" 

"Persis seperti yang aku katakan. Jika terus begini, Himeji mungkin akan pindah sekolah." 

"Jika ini terus berlanjut ...?" 

Ini benar-benar cara yang aneh untuk mengatakannya. Saya pikir dalam keadaan normal, 
begitu seseorang memutuskan untuk pindah sekolah, itu tidak bisa dihindari. 

"Shimada. Bukankah alasan Himeji-san pindah sekolah tidak ada hubungannya dengan apa 
yang kamu bicarakan?" 

Hideyoshi menampakkan ekspresi bingung. 

"Bukan seperti ini. Alasan Himeji pindah sekolah adalah 'lingkungan kelas F'." 

"Dengan kata lain, itu bukan karena pekerjaan orang tuanya---" 

"Ya, pada dasarnya ini adalah fasilitas." 

Mendengar dia mengatakan ini, saya tiba-tiba menyadarinya. 

Siapapun dapat dengan mudah memahami bahwa fasilitas kelas F tidak cocok untuk 
Himeji-san. Meskipun aku tidak menentang metode sekolah untuk meningkatkan 
kompetisi melalui pendidikan, aneh bagi Himeji-san, yang berada pada level tinggi, harus 
menanggung perlakuan buruk ini. Kami hanya memiliki alas jerami dan kardus. Bahkan jika 
dia harus belajar dengan kelas kita, hanya ada orang bodoh di sekitar kita. Dia sendiri tidak 
melakukan kesalahan apa pun, namun dia terpaksa belajar di lingkungan yang buruk ini, 
orang tua mana pun ingin dia pindah sekolah. 

"Dan lagi pula, kondisi Himeji tidak terlalu baik." 

"Itu benar, ini sangat merepotkan ..." 

Seperti yang dikatakan Minami, kondisi buruk ini mungkin akan merusak kesehatan Himeji 
dalam jangka panjang. Meskipun kami terkadang menyapu lantai (yah, jarang), itu tetap 
bukan tempat yang higienis. Saat ini, kondisinya baik-baik saja, tetapi ketika musim dingin 
datang bertiup melalui jendela, meskipun itu bukan Himeji-san, banyak dari kita yang akan 
jatuh sakit. 
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"Begitu, jadi kamu ingin kedai tehnya sukses sehingga kita bisa meningkatkan 
fasilitasnya?" 

"Hm, meskipun Himeji ingin mengubah pandangan ayahnya tentang kelas F dengan 
memenangkan 'turnamen pemanggilan', jika kita tidak meningkatkan fasilitas ..." 

Salah satu alasan mengapa Himeji-san pindah adalah karena kelas F penuh dengan orang 
bodoh, jadi tindakan Himeji-san bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, yang terpenting 
tetaplah kesehatan Himeji-san. Jika kami tidak menemukan cara untuk memperbaikinya, 
orang tuanya tidak akan pernah mengubah pola pikir mereka. 

"... Aki ... kamu tidak suka ide Himeji pindah sekolah, kan ...?" 

Minami menatapku dengan pandangan ragu-ragu. Ini benar-benar tidak terduga; apakah 
aku benar-benar terlihat berdarah dingin? 

"Tentu saja, aku tidak menyukainya! Bukan hanya Himeji-san, meskipun itu Minami dan 
Hideyoshi, aku akan merasakan hal yang sama." 

Jika karena masalah keluarga, maka mau bagaimana lagi, saya tidak ingin dipisahkan dari 
teman-teman saya karena alasan bodoh ini. 

"Sungguh ... yah, kurasa kau orang seperti itu." 

Kebetulan, jika itu Yuuji, aku tidak akan repot-repot. 

"Jika demikian, kita harus melibatkan Yuuji apapun yang terjadi." " 

"Benar. Setelah mendengar ini, aku tidak bisa diam saja." 

"Kalau begitu lebih baik kita hubungi Yuuji." 

Aku mengeluarkan ponselku dan memutar nomor Yuuji. Orang itu membawa tas 
sekolahnya di sekolah meskipun dia tidak ada, yang berarti dia masih bersekolah. 

Duludulu. Bel obrolan telepon terus berdering di telepon. 

"Halo-" 

"Ah Yuuji, aku punya sesuatu yang ingin---" 

"Akihisa? Waktu yang tepat. Maaf, bisakah kamu membantuku mengambil tasku --- Argh! 
SHOUKO!" 

"Eh? Yuuji, apa yang kamu lakukan sekarang?" 

"Sialan, aku ketahuan! Ngomong-ngomong, aku akan serahkan tasku padamu!" 
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"Yuuji? Halo, halo---!" 

Saluran telepon terputus, meninggalkan suara 'du du du'. 

"Apa yang Sakamoto katakan?" 

"Eh, sesuatu seperti 'Aku ditemukan' dan 'Aku akan meninggalkan tasku bersamamu'." 

"Apakah maksudnya itu?" 

Minami memelototiku dengan ekspresi 'kamu gelandangan yang tidak berguna', sungguh 
kasar! 

"Sepertinya dia dikejar oleh Kirishima Shouko. Meski terlihat luar, dia agak lemah untuk 
lawan jenis." 

Hideyoshi melipat lengannya, mengangguk dan membuat suara 'mm setuju. 

Kirishima-san adalah perwakilan sekolah, berambut hitam legam dan anggota badan 
ramping, seorang gadis karismatik dan berbakat. Namun, entah kenapa, ada yang salah 
dengannya, jatuh cinta pada Yuuji seperti itu ... 

Um, kenapa Yuuji harus berlarian dan bersembunyi? Jika itu anak laki-laki biasa, mereka 
tidak akan dikejar olehnya, tetapi akan mengejarnya. Yuuji, kupikir kau akan menyia-
nyiakan kesempatan ini! 

"Kalau begitu, akan sulit bagi kami untuk menghubungi Yuuji." 

"Tidak, ini mungkin kesempatan terbaik kita." 

"Eh? Apa maksudnya itu?" 

"Dalam situasi saat ini, ini saat terbaik untuk membuat Yuuji memimpin kita dalam 
menyiapkan kedai teh. Mm, bisakah kalian berdua membantu?" 

"Yah, tidak ada masalah ... tapi apakah kamu tahu di mana Sakamoto?" 

"Tidak masalah, aku mungkin bisa menebak apa yang dia pikirkan." 

"Sepertinya Anda punya rencana dalam pikiran." 

"Yah, kemungkinan besar." 

Saya mengungkapkan senyum licik, membawa mereka berdua keluar dari kelas. 

☆ 

"Ya ampun, Yuuji, kebetulan sekali melihatmu di sini." 
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"... Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kebetulan kita bertemu satu sama lain di 
ruang ganti perempuan?" 

Betul sekali. Seperti yang Yuuji katakan, ini adalah ruang ganti para gadis. Karena itu Yuuji, 
menurutku dia tidak dengan jujur bersembunyi di dalam toilet pria atau ruang ganti, di 
mana gadis-gadis tidak diizinkan masuk, dan akan menggunakan psikologi terbalik dan 
bersembunyi di dalam tempat-tempat yang dilarang dimasuki pria ... hanya saja bahwa 
saya tidak pernah mengharapkan diri saya untuk menemukannya dengan mudah. 

"Apa yang kamu bicarakan, itu hanya kebetulan." 

"Jangan berbohong, seolah-olah kamu seharusnya ada di sini." 

Kacha--- 

Pintu dibuka segera setelah suara terdengar, seorang gadis yang mengenakan pakaian 
olahraga berdiri di depan pintu. 

"Erm ... eh? Bukankah kalian duo bermasalah dari kelas F? Ini ruang ganti perempuan, 
tahu!" 

"Astaga, Kinoshita Yuuko-san, kebetulan sekali." 

"OH, adik Hideyoshi, senang bertemu denganmu di sini." 

"Ah, ya, kebetulan sekali." 

Saya mencoba untuk tertawa santai. Hmmm, ini terlalu kebetulan. 

"SENSEI! ADA ORANG-ORANG YANG MENGINTIP DI SINI !!" 

"CEPAT DAN LARI, AKIHISA !!" 

"Mengerti!" 

Kami melompat keluar dari jendela kecil di ruang ganti, sepertinya tidak mungkin kami 
bisa melewati ini. 

"YOSHII DAN SAKAMOTO, KAU KATAKAN? MEREKA DUA LAGI?" 

"Sialan, Yuuji! Itu Ironman!" 

"Pokoknya, ayo lari!" 

Meski kami hanya memakai sandal, kami masih terus berlari. Lawannya adalah Ironman, 
kita akan mati jika tertangkap. 

"Menemukanmu! Aku tidak akan membiarkanmu pergi!" 
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Suara kasar terdengar dari belakang. Sial! Dia mengejar! 

"Akihisa!" 

Suara Yuuji datang dari belakang. Matanya diarahkan ke jendela yang terbuka di tingkat 
detik kampus baru. Apa kita akan kabur lewat sana? 

"BAIK!" 

Setelah menerima sinyal Yuuji, aku melepas mantelku sambil berlari. Saat ini, Yuuji mulai 
berlari melewatiku. 

"Tidak ada jalan di luar sana! Menyerah dan menerima pelajaran tambahanmu!" 

"Suara Ironman menjadi semakin dekat. Sejujurnya, aku sendiri agak takut." 

"Ayo, Aki!" 

Yuuji, yang berlari di depanku, berhenti dan berbalik ke arahku. 

"Mengerti!" 

Aku melompat ke platform yang dibentuk oleh tangan Yuuji, dan pada saat itu, Yuuji 
mengayunkan tangannya ke atas, membuatku bisa naik ke level kedua dengan mudah. 

"Ugh, para idiot itu! Memiliki kemampuan atletik seperti itu hanya di acara bodoh seperti 
ini!" 

Mengabaikan raungan keras Ironman, saat aku masuk ke kompleks sekolah, aku 
menurunkan mantel yang baru saja aku lepas. 

"Suara mendesing!" 

Kali ini, Yuuji menendang tembok, menggunakan momentum untuk mengangkat dirinya ke 
udara dan meraih mantelku. 

"Ha!" 

Pada saat ini, saya mengayunkan mantel saya. Meskipun mantel itu menimbulkan suara 
kepakan yang menjengkelkan, setidaknya kami berhasil masuk dengan selamat. 

"YOSHII! SAKAMOTO !! AKU TIDAK AKAN MENDAPATKAN KAMU BESOK !!" 

Bahkan jika itu Ironman, dia tidak bisa naik ke level kedua. Yang kami dengar adalah suara 
gonggongan anjing yang kalah. 

"Sigh ... sekarang reputasi buruk kita baru saja naik lagi ..." 
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Mengenakan mantelku lagi, aku menghela nafas. Ini terlalu banyak. 

"Seharusnya aku yang bermasalah. Jika kamu tidak ada di sini, ini tidak akan terjadi. 

Yuuji bersikap seolah-olah dia tidak salah. 

"Apa yang kamu katakan. Bukankah kamu yang salah? Untuk bersembunyi di ruang ganti 
perempuan?" 

Tidak apa-apa jika Yuuji bersembunyi di ruang kelas secara acak. 

"Itu, mau bagaimana lagi! Ini Shouko yang sedang kita bicarakan di sini! Bukannya aku bisa 
bersembunyi di mana pun kalau itu dia!" 

Pastinya, dia memberikan kesan bahwa dia akan memasuki ruang ganti pria tanpa ragu-
ragu. 

"Kalau dipikir-pikir, kenapa kamu bersembunyi dari Kirishima-san?" 

"... Dia ingin aku pergi ke rumahnya." 

Yuuji menunjukkan ekspresi tidak senang. Apa yang menjengkelkan tentang itu? 

"Dari sudut pandangku, ini adalah sesuatu yang patut untuk membuat iri, kan? Apakah itu 
ke kamar Kirishima-san? Aku ingin masuk---" 

"Dia ingin mengenalkan saya pada keluarganya." 

"... Kamu belum pacaran dengannya, kan?" 

Mungkin emosinya terlalu berlebihan. Aku mulai merasa kasihan pada Yuuji. Namun, 
penyesalan ini tidak ada hubungannya dengan mengapa saya mencari dia! 

"Kalau begitu Yuuji, karena kamu dalam kondisi yang cukup sulit, aku ingin mengatakan 
sesuatu yang baik padamu." 

"Benarkah? Aku akan membunuhmu jika itu berita buruk." 

"..." 

Nada serius Yuuji membuatku terdiam sesaat. 

"Pokoknya, tolong gunakan ponsel saya." 

Aku mengeluarkan ponselku, menekan nomor Shouko dan memberikannya ke Yuuji. 

"Sungguh, rencana macam apa yang kamu pikirkan?" 
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Yuuji menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menerima telepon dan meletakkannya di 
dekat telinganya. 

"Halo? Apakah Sakamoto?" 

"Oh Shimada, apa yang kalian lakukan?" 

"Tunggu sebentar, aku akan menyerahkan teleponnya." 

"Kepada siapa? Halo --- hei, halo halo?" 

Dari suaranya, sepertinya Minami telah menyerahkan telepon kepada orang lain. 

"... Yuuji, kamu dimana sekarang?" 

"Salah nomor." 

Keputusan sepersekian detik yang menakutkan. Tidak banyak orang di dunia yang bisa 
langsung menjawab 'nomor salah'. 

"Aku akan membunuhmu..." 

Kalimat ini membuatku merinding. 

"Sekarang, sekarang, tenanglah. Jika kamu bersedia membantu, aku tidak akan melakukan 
hal buruk kepadamu." 

"Tolong? Huh, ini tentang kedai teh, kan?" 

Setiap kali situasi seperti ini muncul, aku harus mengingat fakta bahwa Yuuji dikenal 
sebagai anak ajaib, karena pikirannya bereaksi sangat cepat. 

"Sungguh, kamu tidak harus melakukannya dengan cara memutar. Jika kamu hanya 
mengatakan bahwa 'Aku ingin melakukan sesuatu untuk Himeji-san tersayang! Tolong 
bantu aku!', Aku akan membantu meskipun itu merepotkan . " 

"Apa? Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun!" 

"Ah --- oke oke. Aku tahu permintaanmu. Sepertinya aku akan membantumu kalau begitu." 

Yuuji langsung memasang ekspresi antusias. Kenapa dia selalu seperti ini ...! 

"Tidak apa-apa. Bagaimanapun, terima kasih atas bantuanmu." 

"Tidak masalah. Kalau dipikir-pikir, apakah Shimada dan Shouko dekat?" 

Saat ini, Yuuji menampakkan matanya yang menyelidik. Sepertinya dia bertanya-tanya 
kenapa Kirishima-san dari kelas A bisa bersama dengan Minami dari kelas-F. 
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"Un -- kamu tidak akan marah setelah mendengarkan?" 

"Idiot. Karena aku sudah setuju untuk membantu, tidak ada gunanya marah, kan?" 

Benar sekali, Yuuji setuju untuk membantu. 

"Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Sebenarnya, orang yang meniru suara 
Kirishima-san adalah Hideyoshi." 

"TUTUP MATA ANDA DAN CLENCH GIGI ANDA !!" 

Yuuji! Kamu pembohong! 

☆ 

"Begitu. Jadi Himeji-san pindah sekolah ..." 

Setelah Yuuji dan saya bertemu dengan Minami dan Hideyoshi, kami sekarang berada di 
kelas F. 

"Jika demikian, itu tidak cukup meskipun kedai tehnya berhasil." 

Yuuji melihat sekeliling ruang kelas yang compang-camping saat mengatakan ini. 

"Itu tidak cukup? Kenapa?" 

"Ada tiga alasan mengapa ayah Himeji-san ingin dia pindah." 

Yuuji berkata sambil mengangkat tiga jari. 

"Pertama, fasilitas belajar yang sangat kurang sehingga hanya ada tikar jerami dan kardus. 
Dengan kata lain, lingkungan belajar yang tidak menyenangkan. Jika kedai tehnya berhasil, 
paling tidak kita bisa menggunakan uangnya untuk menyelesaikan masalah. " 

Yuuji berkata sambil melipat satu jari ke bawah. 

Kedua, ruang kelas yang tua dan bobrok ini. Dengan kata lain, lingkungan belajar di sini 
akan merusak kesehatannya dalam jangka panjang. 

"Jadi maksudmu yang pertama adalah pengaturan kelas, sedangkan yang kedua adalah 
ruang kelas itu sendiri?" 

"Benar. Mengenai ini, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan 
sedikit uang yang kita peroleh melalui kedai teh. Jika kita ingin memperbaiki ruang kelas, 
kita harus mendapatkan bantuan dari sekolah." 
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Kalau punya uang, kita bisa beli meja dan kursi. Namun, jika kami ingin memperbaiki ruang 
kelas, kami harus menyelesaikan masalah admin dan meminta kontraktor. Ini bukanlah 
sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, yang mungkin ingin disiratkan oleh Yuuji. 

"Dan poin ketiga, yang terakhir --- adalah standar yang buruk di kelas kita. Dengan kata 
lain, lingkungan ini tidak akan membuat Himeji-san terus berkembang." 

Meski kita bisa ambil bagian dalam klub sosial, untuk meningkatkan diri, dibutuhkan 
persaingan yang ketat. Selama Himeji-san ada di kelas F, dia tidak bisa mengharapkan 
kompetisi seperti ini. 

"Saya menyerah, ada terlalu banyak masalah." 

"Itu benar. Tidak apa-apa jika itu hanya satu poin, poin kedua dan ketiga akan sulit." 

Pada awalnya, melakukan pertarungan pemanggilan akan menyelesaikan masalah, tetapi 
saat ini, situasinya menjadi rumit. 

"Itu tidak benar. Untuk poin ketiga, bukankah Himeji dan Shimada sudah punya rencana?" 

Yuuji melihat ke arah Minami. 

Kalau dipikir-pikir, Himeji-san bilang dia ingin mengejutkan ayahnya saat kelas hari ini. 
Jika dia bisa memenangkan pertarungan pemanggilan, itu pasti bisa membuktikan bahwa 
kelas F memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang terbaik. Jika demikian, 
persaingan diselesaikan. 

"Ini karena Mizuki bertanya padaku, mengatakan 'Aku tidak ingin pindah sekolah, jadi 
tolong bantu aku.' Meskipun aku benci untuk mengambil bagian dalam hiburan yang tidak 
perlu seperti pertarungan pemanggilan, aku tidak bisa menolak jika dia memintaku seperti 
ini, bukan? " 

Minami terlihat agak lembut, yang tidak seperti dia. Dalam sekejap, hal itu mengalihkan 
pandangan saya. Dia terlihat seperti onee-chan yang akan menjaga adiknya. Mungkin dia 
punya adik laki-laki atau perempuan? 

"Jika Shouko ikut serta dalam turnamen, akan sulit bagi kami untuk menang. Namun, dia 
sepertinya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dengan kemampuan Himeji dan 
Shimada, ada kemungkinan besar mereka akan menang. . " 

"Benar, kalian berdua bisa melakukannya." 

Jika Kirishima-san ikut serta dalam hal ini, pasangannya pasti dari kelas A. Ini akan menjadi 
pertempuran yang sulit. Bagus sekali dia tidak tertarik dengan pertarungan pemanggilan 
ini. 

"Sebenarnya, akan lebih baik jika ada siswa selain Himeji-san yang berpartisipasi." 
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"Mari kita tidak membicarakannya." 

Jika itu adalah pasangan yang lain, kami mungkin tidak akan dapat melewati babak 
penyisihan. Ini karena kelas F penuh dengan orang bodoh. 

"Jika Himeji dan Shimada ingin menang, itu akan menghasilkan publisitas untuk kedai teh, 
ini akan membunuh dua burung dengan satu batu." 

Hideyoshi berkata sambil mengangguk setuju. Karena kelas kita berada di kampus yang tua 
dan kotor, publisitas semacam ini akan sangat bagus. 

"Kalau begitu, Sakamoto, kesampingkan itu, bagaimana dengan masalah kedua?" 

"Tidak masalah, kita hanya akan berbicara dengan kepala sekolah." 

Yuuji berkata dengan tatapan 'sebenarnya'. 

"Hanya ini? Kepala sekolah akan menyelesaikan ini setelah kita berbicara dengannya?" 

"Saya katakan, betapapun buruknya ini, ini masih merupakan lembaga pendidikan, Anda 
tahu? Tidak peduli kebijakan apa yang mereka miliki, selama kesehatan siswa terpengaruh, 
kami berhak meminta peningkatan." 

Jika kita bisa melakukan ini, maka ada harapan bahwa ketiga masalah itu akan selesai. 

"Kalau begitu, mari kita lihat kepala sekolah." 

Seperti kata pepatah, serang setrika saat panas, apakah itu? 

"Benar, jadi sekarang, kita akan berbaris ke kantornya. Hideyoshi dan Shimada, kalian 
berdua memikirkan persiapan untuk festival sekolah. Juga, jika kamu melihat Ironman, 
katakan padanya bahwa kita sudah pulang." 

Yuuji berdiri sambil memberikan instruksi. Untuk dapat memberi perintah secara alami, 
saya rasa itu adalah bakat itu sendiri. 

"Mm, aku mengerti. Jika kita melihat Ironman atau Kirishima Shouko, kita akan 
memberitahu mereka." 

Hideyoshi tersenyum saat mengatakan itu. Begitu nama Kirishima-san disebutkan, Yuuji 
terlihat terperangah. 

"Aki, kamu harus melakukannya dengan baik." 

"Oke, serahkan padaku." 

Menerima suara dukungan Minami, Yuuji dan aku meninggalkan kelas, dan menuju kantor 
kepala sekolah. 
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☆ 

"... Hadiah ... disembunyikan ..." 

"... Kali ini ... sendiri ... Dataran Tinggi Kisaragi ..." 

Saat kami sampai di depan kantor kepala sekolah yang terletak di pojok kampus sekolah 
baru, sepertinya ada semacam pertengkaran yang terjadi di dalam. 

Hadiah? Dataran Tinggi Kisaragi? Apa yang mereka bicarakan? 

"Ada apa, Akihisa?" 

"Tidak, hanya saja mereka sedang berbicara di dalam sekarang." 

"Benarkah? Dengan kata lain, kepala sekolah ada di dalam. Hebat sekali kita tidak 
melakukan perjalanan yang sia-sia, ayo masuk." 

Nah, kami akan memutuskan apakah mereka sibuk atau tidak. Yuuji benar. Ngomong-
ngomong, karena kita di sini, sebaiknya kita menyelesaikan tujuan kita kemari. 

"Permisi!" 

Setelah mengetuk pintu mewah kantor kepala sekolah, Yuuji dan aku segera menerobos 
masuk. 

"Dasar anak nakal, biasanya orang akan menunggu jawaban sebelum masuk." 

Orang yang mengundang kami adalah kepala sekolah dengan kepala penuh rambut putih, 
Todou Kaoru. Dia juga orang yang berada di balik sistem pemanggilan tes. Apakah karena 
dia seorang ilmuwan? Dia tampaknya memiliki beberapa kebiasaan. Dan hal pertama yang 
dia katakan saat pertama kali bertemu kami adalah 'dasar anak nakal'. 

"Sungguh. Kita sibuk di sini, namun ada beberapa pengunjung yang tidak terduga. Nah, kita 
tidak bisa melanjutkan seperti ini ... jangan bilang kamu yang merencanakan ini?" 

Pria yang sedang mengatur kacamatanya dan memelototi kepala sekolah adalah dekan, 
Takehara-sensei. Dia sangat populer di kalangan beberapa gadis karena matanya yang 
tajam dan sikap dinginnya. Namun, saya tidak terlalu menyukainya. 

"Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Sejak awal aku tidak menyembunyikan 
apa pun, jadi mengapa aku harus menggunakan taktik yang tidak berarti seperti itu?" 

"Oh benarkah? Kamu benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu." 
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Percakapan berlanjut, dengan kami bahkan tidak mengerti apapun. Kepala sekolah dan 
dekan sedang mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan jalannya sekolah. 
Mungkin lebih baik datang hari lain. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak menyembunyikan apa pun. Anda hanya 
salah." 

"... Oh benarkah. Karena kamu ingin menyangkalnya, maka itu saja untuk hari ini." 

Setelah dia selesai berbicara, Takehara-sensei melirik ke sudut ruangan--- "Kalau begitu 
aku akan pergi." 

Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tadi, Takehara-sensei sepertinya 
sedang mengkonfirmasi sesuatu, tapi apa? Apakah di ruangan ini? 

"Oke, anak nakal. Untuk apa kamu datang ke sini?" 

Kepala sekolah, yang sepertinya tidak keberatan jika percakapannya dengan Takehara-
sensei terputus, bertanya kepada kami. 

"Maaf, Madam. Kami datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda." 

Berdiri di depan kepala sekolah, Yuuji berbicara. Aku terkejut dia bahkan bisa 
mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. 

"Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda tentang ini. Jika ini tentang 
administrasi sekolah, cari Takehara-sensei. Juga, itu adalah kesopanan umum untuk 
memberikan nama Anda, ingat itu." 

Diberitahu tentang sopan santun oleh nenek yang sombong, ini benar-benar akhir dunia. 

"Maaf atas kekasaranku. Aku perwakilan tahun kedua, kelas F, Sakamoto Yuuji, dan dia---" 

Yuuji memperkenalkan dirinya, lalu menunjuk ke arahku. 

"---Perwakilan idiot dari tahun kedua." 

Mengapa orang ini tidak bisa memperkenalkan saya menggunakan nama saya? 

"Oh ... begitu. Kamu Sakamoto dan Yoshii dari kelas F, kan?" 

Tunggu sebentar, Kepala Sekolah! Aku bahkan belum memperkenalkan diriku! Untuk dapat 
mengasosiasikan nama saya dengan perkenalan itu, saya akan menangis ... 

"Saya berubah pikiran, jadi mari kita dengarkan apa yang akan Anda katakan." 

Seperti orang yang sangat tidak senang melihat ke atas, bibir kepala sekolah melengkung. 
Bagi orang seperti itu untuk menjadi pendidik, ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. 
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"Terima kasih banyak." 

"Jika Anda punya waktu untuk mengucapkan terima kasih, cepatlah, Anda setengah 
cerdas." 

"Baiklah kalau begitu." 

Kalau dipikir-pikir, pemandangan di depanku benar-benar mengejutkanku. Untuk 
dilecehkan secara verbal seperti ini, sikap Yuuji masih sangat dingin. Saya tidak pernah 
berpikir bahwa dia akan menjadi dewasa ini. 

"Kami di sini untuk meminta perbaikan fasilitas kelas F." 

"Oh, sungguh, aku terkesan karena kamu punya begitu banyak waktu luang." 

"Saat ini, kelas F seperti otak tua keriput berlubang, kondisinya sangat menyedihkan 
sehingga angin dingin selalu mengalir di dalam." 

Ah, dia akhirnya mulai memarahi. 

"Jika itu kepala sekolah, yang seperti sampah yang ada sejak zaman Sengoku, tidak apa-apa. 
Tapi sekarang, lingkungan belajar seperti ini terlalu berbahaya untuk siswa SMA biasa. 
Kami merasa itu bisa membahayakan nyawa seseorang." Mencampurkan beberapa kata 
provokatif dengan nada hormat ini, sepertinya Yuuji akan jadi gila juga. 

"Ngomong-ngomong, karena angin dingin telah bertiup ke ruang kelas kita, beberapa siswa 
sudah jatuh sakit. Jadi cepat perbaiki, nenek tua bodoh! Itu saja." 

Mm, ini Yuuji yang aku tahu. 

Mendengar kata-kata Yuuji yang tampaknya sopan yang sebenarnya tidak sopan, kepala 
sekolah memberikan ekspresi yang bijaksana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. 

"Permisi, Kepala Sekolah ..." 

Mungkin dia marah dengan sikap Yuuji? Sigh, setiap orang biasa akan marah karenanya. 

"... Mm, ini waktu yang tepat ..." 

Hm? Apa yang baru saja digumamkan kepala sekolah? 

"Baiklah, saya mengerti maksud Anda." 

"Eh? Kalau begitu bisakah kamu membantu kami memperbaikinya? ' 

Yuuji benar. Meski kebijakannya aneh, Fumitzuki Gakuen tetaplah sebuah lembaga 
pendidikan. Selama menyangkut kesehatan siswa, sekolah akan mengambil tindakan yang 
sesuai. Ini bagus, ini bagus. 
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"Saya menolak." 

"Yuuji, isi nenek tua ini dengan lumpur dan lempar dia ke laut." 

"... Akihisa, perhatikan sikapmu." 

Ah? Saya tidak sengaja mengatakan perasaan saya yang sebenarnya! 

"Sungguh, idiot ini terlalu tidak sopan. Jika memungkinkan, bisakah kamu memberi tahu 
kami alasannya? Dasar nenek bau." 

"Benar. Tolong beritahu kami, nenek sialan." 

"... Kalian berdua, apakah kamu benar-benar ingin tahu?" 

Kepala sekolah menatap kami dengan heran. Apakah kita mengatakan sesuatu yang aneh? 

"Tidak perlu untuk alasan apa pun. Ini karena menciptakan perbedaan di ruang kelas 
adalah tujuan kita. Jadi, jangan beri aku omong kosong ini, anak nakal." 

Ini, nenek tua ini! 

"Itu tidak bagus! Jika ini membuat kita, lupakan kita, gadis-gadis yang lebih lemah di kelas 
kita akan runtuh---" 

"---Itu yang akan saya katakan dalam keadaan normal." 

Kepala sekolah menyela saya, meletakkan tangannya di bawah rahangnya saat dia 
mengatakan ini. 

"Selain itu, karena murid-muridku yang manis mengatakan ini. Kita akan sepakat jika kamu 
mendengarkan permintaanku." 

Kesepakatan? Dengan kata lain, tidak ada yang namanya makanan gratis, ya? 

"..." 

Eh? Yuuji tidak bereaksi sama sekali. Dia meletakkan tangannya di dekat mulutnya, 
sepertinya sedang memikirkan sesuatu. 

"Bagaimana kondisinya?" 

Sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini, aku hanya bisa menggantikan Yuuji dan 
meminta kepala sekolah untuk berbicara. 

"Apa kau tahu turnamen pemanggilan di festival musim panas yang sejuk?" 

"Mm, agak." 
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"Kalau begitu, tahukah kamu apa hadiahnya?" 

"Eh? Hadiah?" 

Saya bahkan tidak tahu bahwa ada hadiahnya. Ini karena saya tidak ingin ambil bagian 
dalam turnamen, dan saya tidak berpikir saya bisa menang meskipun saya ambil bagian. 

"Kepada para pemenang turnamen, kami akan memberikan mereka sertifikat, trophy, dan 
gelang platinum. Untuk runner-up, kami akan memberikan mereka sepasang tiket pra-
pembukaan 'Kisaragi Highlands'. 

Mendengar hadiah ini, Yuuji terdiam. Apa yang salah dengannya? 

"Oh ... apa hubungannya ini dengan kondisi?" 

"Biar aku selesaikan dulu, pernahkah kamu mendengar pepatah 'jika kamu terburu-buru, 
kamu akan terserah'[7] ? " 

Tidak ada ide. 

"Ini tentang tiket premium. Aku mendengar rumor buruk tentang itu, jadi jika 
memungkinkan, aku ingin mendapatkannya kembali." 

"Sudah dikembalikan? Lalu kenapa tidak kamu tidak memberi mereka tiket saja?" 

"Saya akan jika saya bisa. Namun, meskipun dekan yang bertanggung jawab atas hal ini, dia 
menandatangani perjanjian dengan perusahaan Kisaragi, dan saat ini, kami tidak dapat 
membatalkannya." 

Kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengar rumor sebelumnya bahwa 'kepala sekolah 
sibuk dengan sistem pemanggilan, dan mengizinkan dekan untuk menjalankan sekolah'. 
Sepertinya ini benar. 

"Sebagai kepala sekolah, bukankah sebaiknya Anda berhati-hati saat menandatangani 
perjanjian?" 

"Diamlah, anak nakal. Aku sudah sibuk dengan gelang platinumnya. Lagipula, aku baru 
mendengar rumor buruk ini akhir-akhir ini." 

Kepala sekolah mengerutkan kening. Dia terdengar agak santai, tetapi tampaknya dia 
merasa memiliki tanggung jawab untuk ditanggung. 

"Lalu, rumor buruk tentang apa?" 

Kepala sekolah mulai menjelaskan dengan kata-kata 'hanya sesuatu yang merepotkan' dan 
menjelaskan keseluruhan situasinya. 
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"Kisaragi Corporation ingin membuat pertanda di Kisaragi Highlands, isinya 'pasangan 
yang berkunjung ke sana akan sangat bahagia'." 

"Apa yang buruk tentang rumor ini? Bukankah itu bagus?" 

"Untuk menciptakan pertanda ini, mereka ingin menciptakan suasana pernikahan bagi 
pasangan yang pergi ke sana dengan tiket premium. Untuk tujuan pemasaran, metode 
mereka agak memaksa." 

"APA, APA YANG KAMU KATAKAN?" 

Yuuji tiba-tiba meraung --- ah, itu membuatku takut. 

"Sekarang apa, Yuuji. Kenapa kamu sangat takut?" 

"TENTU SAJA SAYA AKAN TAKUT! APA YANG DIMAKSUD DENGAN Nenek LAMA BAHWA 
'KISARAGI CORPORATION AKAN MENGGUNAKAN SEMUA KEKUATAN MEREKA UNTUK 
MEMAKSA PASANGAN YANG MENGGUNAKAN TIKET PREMI UNTUK MENIKAH' !!" 

"Uh huh. Aku mengerti tanpa kamu menjelaskannya untuk kedua kalinya." 

Melihat Yuuji bertingkah seperti ini, agak menyegarkan. 

"Artinya, pasangan itu harus dipilih dari Fumitzuki Gakuen kita." 

"Sialan. Untuk beberapa alasan, kita memiliki cukup banyak wanita cantik di sekolah kita, 
dan semua orang membicarakan tentang sistem pemanggilan. Itu akan sempurna bagi 
mereka untuk menciptakan pertanda ini jika mereka membuat rumor menikah saat SMA! 
Tentu kita akan diincar oleh Kisaragi Corporation! " 

Yuuji menggigit bibirnya dengan sedih. Kenapa dia bertingkah aneh sampai sekarang? 

"Hm, seperti yang diharapkan dari keajaiban, pikiranmu bekerja cukup cepat." 

Mendengar Yuuji mengatakan ini, kepala sekolah menganggukkan kepalanya. Dia 
sepertinya sangat mengenal Yuuji, dan dia langsung memanggilku dengan namaku 
sekarang. 

"Yuuji, tenang dulu. Rencana Kisaragi Corporation tidak terlalu buruk. Lagipula, kita tahu 
tentang plot ini, jadi kita tidak perlu pergi ke sana." 

Dia kemungkinan besar takut diseret oleh Kirishima-san. Aku sangat iri padanya. 

Di samping catatan, jika itu aku, aku mungkin tidak akan punya teman untuk pergi. Ini 
membuatku merasa sangat kesepian ... 
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"... Dia pasti akan berpartisipasi dalam turnamen untuk menang ... jika aku pergi, aku harus 
menikah. Jika aku tidak pergi, aku juga akan dipaksa untuk menikah ... astaga .. . masa 
depanku memiliki ... " 

Mata Yuuji menjadi kosong, apa yang sebenarnya terjadi? Dia mungkin berjanji pada 
Kirishima-san bahwa 'kita akan pergi bersama setelah kita mendapatkan tiket premium'. 
Meskipun saya tidak tahu berapa harga karena tidak memenuhi janji, itu pasti sesuatu yang 
bodoh. 

"Hm, seperti yang baru saja dia katakan, aku tidak suka ide mengabaikan keinginan 
pasangan yang dipertanyakan dan memaksakan masa depan untuk murid-muridku yang 
imut." 

Apakah dia benar-benar menganggap murid-muridnya lucu? Saya sangat curiga tentang itu. 

"Dengan kata lain, syaratnya adalah untuk---" 

"Benar. Itu untuk memenangkan 'hadiah turnamen pemanggilan'. Jika kamu bisa 
melakukannya, aku akan memperbaiki ruang kelasmu." 

Oh, dalam pertukaran hadiah dari pertarungan pemanggilan, huh? Kemudian- 

"Tentu saja, Anda tidak dapat mengambil mereka dengan paksa dari para pemenang, juga 
tidak dapat secara sukarela menyerahkan tiketnya. Saya memberitahu Anda untuk 
memenangkan turnamen." 

Ugh! Dia membaca pikiranku! Meskipun dia orang aneh, dia tetap seorang pendidik, ya? 
Sepertinya dia tidak akan mengizinkan hal seperti curang. 

"... Jika kita menang, kamu berjanji untuk memperbaiki ruang kelas kita dan meningkatkan 
fasilitas?" 

"Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya setuju untuk membantu kalian memperbaiki kelas. 
Adapun fasilitas, itu bagian dari kebijakan sekolah, dan saya tidak berniat mengubahnya." 

Seperti yang diharapkan, dia menjawab seperti ini. Jika kita bisa mendapatkan fasilitas 
baru melalui kesepakatan ini, itu akan menjadi contoh yang buruk untuk kelas lain ... 

"Namun, jika Anda menggunakan uang yang diperoleh melalui festival musim panas yang 
sejuk, itu masalah lain sama sekali. Saya akan menutup mata dan mengizinkan Anda untuk 
meningkatkan fasilitas Anda." 

Ini adalah usulan kepala sekolah. Biasanya, menurut kebijakan sekolah, dilarang membeli 
fasilitas sendiri seperti meja dan kursi. Tapi sepertinya selama kita bisa menyetujui 
kondisinya, dia akan memberi kita kelonggaran. 
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"Bisakah Anda membantu kami meningkatkan standar fasilitas kami? Bagi kami, 
memperbaiki ruang kelas sama pentingnya dengan meningkatkan fasilitas kami." 

"Lalu?" 

"Jika kedai teh kami tidak berhasil, dan kami tidak dapat meningkatkan fasilitas kami, kami 
akan khawatir dengan situasi di bawah sana, dan tidak akan dapat berkonsentrasi pada 
turnamen. Ini tidak akan baik untuk kami dan kepala sekolah ... " 

"Apa? Itu saja? Tidak mungkin, aku tidak akan mengizinkannya." 

"Tapi! Jika kamu bisa berjanji untuk meningkatkan fasilitas kita, kita bisa berkonsentrasi 
pada turnamen---" 

"Akihisa, tidak ada gunanya. Nenek itu tidak berniat minggir. Kami tidak punya pilihan 
selain menerima kesepakatan." 

Tanpa sadar, Yuuji mendapatkan kembali ketenangannya dan menepuk pundakku. 

...Sial. Meskipun saya membencinya, kami benar-benar tidak punya pilihan selain 
mengikuti kondisi. 

"Saya mengerti. Kami akan menerima persyaratan Anda." 

"Benarkah? Kemudian negosiasi kita selesai." 

Kepala sekolah menunjukkan ekspresi licik 'seperti yang direncanakan'. 

"Namun, kami juga memiliki proposal lain." 

Saat kupikir negosiasi sudah selesai dan berniat kembali ke kelas, Yuuji menambahkan 
syarat lain pada kepala sekolah. 

"Oh benarkah? Mari kita dengarkan." 

"Kudengar turnamen pemanggilan adalah kontes dua lawan dua. Pertandingan jenis 
eliminasi. Yang pertama adalah matematika, dan yang kedua adalah kimia." 

Jika mata pelajaran pertama adalah matematika, maka semua peserta harus berkompetisi 
dalam matematika. Alasan mengapa mereka mengganti topik pada pertarungan kedua 
mungkin karena poin yang hilang pada pertarungan pertama akan mengurangi nilai 
hiburan dari kompetisi. Tidak peduli apa yang orang katakan, ini adalah kegiatan promosi 
sekolah. 

"Terus?" 

"Setelah peserta diputuskan, izinkan saya untuk memutuskan mata pelajarannya." 
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Setelah Yuuji mengatakan ini, untuk beberapa alasan, dia menunjukkan tatapan tajam pada 
kepala sekolah, mencoba untuk menyelidikinya. Apakah dia merasa curiga tentang 
sesuatu? 

"Hm ... baiklah. Aku tidak akan mengizinkannya jika kamu meminta inflasi dalam poin. Tapi 
jika hanya ini, maka kurasa aku bisa membantumu." 

"...Terima kasih banyak." 

Mata Yuuji menjadi lebih tajam. Ini pasti bermanfaat bagi kita, jadi mengapa repot-repot 
memberikan ekspresi seperti itu. Saya benar-benar tidak bisa mengerti dia. 
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"Kalau begitu, sejauh itu aku akan membantumu. Kurasa kau akan menang di turnamen 
pemanggilan, kan?" 

Kepala sekolah bertanya. Apakah dia benar-benar berniat untuk mencegah rencana 
Perusahaan Kisaragi? 

"Tentu saja, menurutmu kita ini siapa?" 

Yuuji menunjukkan senyum yang berani. Ini adalah tampilan termotivasi penuh yang dia 
miliki selama test summoning battle. 
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"Kami pasti akan menang, jadi jangan lupakan janji kami!" 

Tentu saja, saya juga termotivasi sepenuhnya. Ini karena metode untuk menyelesaikan 
masalah ini ada di depan kita, dan kita hanya perlu menyelesaikan pekerjaan. 

"Kalau begitu anak nakal, aku serahkan padamu." 

"YA!!" 

Persis seperti ini, kemitraan terburuk di Fumitzuki Gakuen terbentuk. 
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Volume 2 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Untuk memutuskan jenis kegiatan apa yang harus dilakukan kelas, dapatkah semua 
siswa membantu dalam survei ini. 

"Pakaian seperti apa yang cocok untuk menjalankan kedai teh?" 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Celemek lucu yang biasa digunakan di rumah'. 

Komentar guru: 

Itu benar-benar memiliki atmosfer untuk festival sekolah, dan tidak membutuhkan banyak 
uang, ide yang cukup bagus. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Rok 15cm di atas lutut, tubuh bagian atas harus seperti rok, dengan penekanan yang bagus 
pada garis lingkar dada sekaligus menjaga rasa elegan yang kuat. Saya berharap warna biru 
muda dengan warna dasar putih dapat digunakan. Baki harus terbuat dari perak mengkilap 
yang dapat memantulkan wajah ke atasnya, dan logo toko harus ada di atasnya. Sepatu itu 
harus sepatu hak tinggi, tinggi 5cm--- ' 

Komentar guru: 
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Anda tidak harus menulis di belakang kertas, bukan? 

 

Jawaban Akihisa Yoshii: 

'Beha!' 

Komentar guru: 
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Sensei yakin kamu salah mengira 'bra' sebagai 'blazer'. 

 

"Sakamoto biasanya terlihat seperti orang idiot, tapi kepemimpinannya sangat 
mengesankan." 

"Ya, biasanya, dia akan menjadi idiot biasa." 

Ini pagi Festival Musim Panas Dingin hari ini. 

Dari ruang kelas biasa yang kotor, ruang kelas kami telah berubah menjadi kedai teh Cina. 

"Sekilas, tabel ini tampak sangat berbeda dari yang sebenarnya." 

Meja yang ditempatkan di sekitar kelas sebenarnya hanyalah kotak karton yang kami 
gunakan di kelas. Dengan menatanya dengan rapi dan meletakkan taplak meja yang bagus 
di atasnya, kotak-kotak yang jelek pun bisa menjadi meja yang mewah. 

"Ah, ini dilakukan oleh Kinoshita-san. Aku tidak tahu darimana dia mendapatkan taplak 
meja yang cantik ini, tapi dia mampu mengubahnya menjadi meja dengan cepat dan 
terampil." Himeji-san menatap Hideyoshi dengan hormat. 

Saya melihat. Taplak meja ini adalah penyangga milik klub drama. Pantas saja kualitasnya 
sangat bagus. 

"Hm, meski kelihatannya lumayan, akan berbeda setelah taplak meja kita tarik." 

Hideyoshi menarik taplak meja. Yang muncul di bawahnya adalah kotak karton kotor yang 
biasa kita lihat. 

"Peringkat toko kita akan turun drastis jika pelanggan melihat ini." 

Minami datang ke sampingku dan mengamati. Dia benar. Jika kardus jelek seperti ini 
terlihat, maka toko kita akan memiliki reputasi yang buruk. 

"Tidak masalah. Tidak ada yang akan repot-repot melihat mereka begitu dekat. Bahkan jika 
mereka akan ditemukan, aku akan memberitahu orang itu untuk menyembunyikan rahasia 
itu di dalam hati." 

"Benar. Tidak ada yang dengan sengaja membalik taplak meja hanya untuk menimbulkan 
masalah." 

Jika ada yang mau melakukan ini, maka orang itu tidak punya motif lain kecuali 
mengganggu bisnis kita. 

"Dekorasi di dalam ruangan juga cantik, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan?" 
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Untuk standar festival sekolah, ini agak berlebihan. Dengan ini, pasti banyak orang yang 
datang. 

"... Tehnya juga sempurna." 

"WAHH!" 

Suara Muttsuriini tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia masih pandai menyembunyikan 
kehadirannya, tetapi saya merasa bahwa hal ini tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari. 

"Muttsuriini, apakah sisi dapurnya oke?" 

"...Cobalah." 

Usai mengucapkannya, Muttsuriini mempersembahkan bak kayu, bola teh dan wijen yang 
diletakkan di atas piring keramik. 

"Wa ... terlihat enak ..." 

"Tsuchiya, kamu tidak keberatan jika aku makan ini, kan?" 

"... (menganggukkan kepalanya)" 

"Kalau begitu aku tidak akan menahan sekarang." 

Himeji-san, Minami-san dan Hideyoshi semua mengulurkan tangan mereka, memasukkan 
bola wijen yang baru digoreng dan hangat ke dalam mulut mereka. 

"Woah, ini enak!" 

"Ya! Renyah di luar, namun kenyal, teksturnya mantap!" 

"Manis, tapi tidak terlalu manis, itu enak." 

Makanan ringan dinilai tinggi. Cewek sangat suka yang manis-manis ya, ketiganya. 

"Tehnya juga enak, ini luar biasa ..." 

"Ya..." 

Himeji-san dan Minami terlihat seperti sedang melamun saat mereka turun ke alam mimpi. 
Apakah ini benar-benar bagus? 

"Kalau begitu aku akan punya satu." 

Muttsuriini mengoper bola yang tersisa ke saya. 
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Karena tidak ada tusuk gigi, saya mengambilnya dengan tangan saya dan menggigitnya 
sedikit. 

"Mmmm, kasar dan keras di luar, lengket di bagian dalam ini, tidak terlalu manis atau 
terlalu pedas --- ARGHH !!" 

Suara yang tidak bisa dibuat manusia keluar dari mulutku, dan yang muncul di hadapanku 
adalah kenangan 16 tahunku. Ahh, itu luar biasa ... tunggu sebentar, bukankah ini lampu 
terakhir sebelum kematian? 

"Ah, Himeji yang membuatnya." 

"...! (Masukkan dengan panik)" 

"Mu, Muttsuriini! Kenapa kamu harus mengungkapkan ekspresi ketakutan seperti itu dan 
memasukkan bola wijen ke dalam mulutku? Tidak mungkin! Aku tidak bisa 
melakukannya!" 

Muttsuriini memasukkan sisa bola wijen ke dalam mulutku. Ini adalah camilan spesial yang 
akan membuat orang melihat cahaya putih! 

Tidak ada orang biasa yang diizinkan untuk memakannya! 

"Hai teman-teman, aku kembali---" 

Saat itu, Yuuji kembali. 

"Ah, Yuuji, selamat datang kembali." 

"Hm? Apa ini, ini kelihatannya enak. Bagaimana rasanya?" 

Setelah itu, dia memasukkan senjata biokimia yang saya gigit ke mulutnya tanpa ragu-ragu. 

"... Pria yang hebat." 

"Yuuji, kamu sekarang memancarkan cahaya paling terang di sini." 

"Aku tidak tahu apa yang kamu katakan ... hmm, kasar dan keras di luar, lengket di bagian 
dalam ini, agak terlalu manis dan terlalu pedas --- ARGHH !!" 

Ah, pemandangan yang familiar. 

"Ah --- Yuuji, apa rasanya enak?" 

Aku mencoba menggunakan mataku untuk mengatakan ini pada Yuuji, 'Himeji-san 
membuat ini, kamu mungkin tidak akan banyak bicara, kan?' saat dia berbaring di tanah. 
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Namun, saya tidak bisa melakukan kontak mata dengannya, saya hanya takut dia tidak 
mengerti pesannya. 

"Hoo, sepertinya tidak ada masalah." 

Yuuji yang masih terbaring di tanah akhirnya menjawab, "Bolehkah aku menyeberangi 
jembatan itu sekarang?" 

Itu pasti sungai Sanzu. 

"Yuu, Yuuji! Kamu tidak bisa melewatinya! Kamu tidak bisa kembali jika melewatinya!" 

Memikirkan bagaimana satu gigitan bisa menjadi pukulan yang fatal, makanan yang dibuat 
oleh Himeji-san masih sangat menakutkan. 

"Eh? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Sakamoto-san?" 

Himeji-san, yang selama ini makan bola wijen biasa dan hidup di alam mimpi, akhirnya 
merasakan ada yang tidak beres. Senang sekali dia tidak melihat apa yang terjadi. 

"Ya, Sakamoto, kamu baik-baik saja?" 

Hingga saat ini, Minami juga terjebak di alam mimpi. Mungkin bola wijen yang enak itu 
enak, jadi kita bisa mengharapkan lonjakan penjualan. 

"Tidak ada masalah, dia hanya kram. Oi, Yuu --- ji --- berdiri --- bangun --- sekarang---" 

Pokoknya, aku dengan bercanda memanggil Yuuji untuk bangun. Namun, tanganku 
menekan jantungnya. Saat ini, kemungkinan dia bertahan hidup setengah! 

"60.000? Apakah kamu bercanda !? Jika kamu harus membayar tol untuk menyeberangi 
sungai, itu harus San --- ACK!" 

Ah, bagus, dia berhasil dihidupkan kembali tanpa ada yang tahu. 

"Yuuji, apakah kakimu kram?" 

Sebelum dia mengatakan sesuatu yang tidak perlu, saya angkat bicara. Tidak ada waktu 
untuk kontak mata kali ini. 

"Kram? Apa kau bercanda, bola itu---" 

"... Kalau begitu aku akan membiarkanmu memiliki satu sama lain." 

"Aku kram karena jarang berolahraga." 

Untungnya, pikiran Yuuji bagus. Bahkan jika itu aku, aku tidak ingin membunuh teman 
sekelasku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



(... Akihisa, aku akan membunuhmu suatu hari nanti.) 

(... Tidak bisa. Aku akan menyingkirkanmu sebelum kamu bisa membunuhku.) 

Tawa kecil kami berisi percakapan yang penuh dengan niat membunuh. Lihat, kami agak 
dekat. 

"Hm, Sakamoto sepertinya sering mengalami kram di kakinya, ya?" 

Tidak baik. Situasi yang sama beberapa waktu lalu membuat Minami curiga. 

"Ah, begini, Yuuji memiliki terlalu banyak lemak berlebih, kan? Mudah sekali kram, seperti 
saat Minami kram di dadanya, jadi dia harusnya mengerti --- GUAH !!" 

"... Aku tidak perlu bertindak, ya." 

Yuuji menatapku dengan belas kasihan saat aku menerima pukulan dari Minami. Mengapa 
saya merasa hal semacam ini sudah terlalu sering terjadi pada saya akhir-akhir ini ... 

"Kalau dipikir-pikir, Yuuji, kamu pergi kemana?" 

Hideyoshi mengubah topik pembicaraan dengan lancar. Seperti yang diharapkan dari 
seseorang yang tahu apa yang sedang terjadi. 

"Hm, aku pergi untuk mendiskusikan sesuatu." 

Sangat jarang Yuuji menggunakan nada ambigu seperti itu. 

Sebenarnya, dia pergi untuk memutuskan mata pelajaran di bawah perintah kepala 
sekolah. Tapi kita tidak bisa mengatakan metode tidak jujur ini dengan mudah, jadi Yuuji 
hanya membuat jawaban yang ambigu di tempat. 

"Oh, jadi itulah yang terjadi ~ sulit bagimu." 

Himeji-san tidak akan meragukan siapapun saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. 
Gadis yang sangat penurut. 

"Tidak, tidak usah dipikirkan. Lebih penting lagi, kedai teh itu bisa beroperasi sekarang, 
kan?" 

"Itu benar." 

"... Tidak ada masalah dengan teh dan makanan ringan." 

Apa benar tidak ada masalah? Sedikit kegelisahan merayapi diriku saat aku bertanya-tanya 
apakah yang Himeji-san buat tercampur. 
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"Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan Hideyoshi dan Muttsuriini menangani kedai 
teh itu untuk saat ini. Akihisa dan aku harus menyelesaikan pertarungan pemanggilan 
pertama." 

Setelah mengatakan ini, dia menepuk punggung Hideyoshi dan Muttsuriini. 

"Eh, kamu juga berpartisipasi dalam turnamen pemanggilan?" 

Minami sepertinya mencoba untuk mengkonfirmasi sesuatu saat dia menatapku. 

"Eh? Ah, mm, karena beberapa hal." 

Saya memberikan jawaban yang ambigu. Kepala sekolah menyuruh kami untuk tidak 
'memberitahu siapa pun tentang cerita di dalam tentang tiket', jadi, saya tidak bisa 
membicarakannya. Namun mengapa tidak? 

"Apakah kamu ... mengincar hadiah ...?" 

Minami melihat ke atas dengan tatapan menyelidik. 

"Hm --- sesuatu seperti itu." 

Lebih spesifiknya, kami hanya ingin menukar hadiah dengan peningkatan fasilitas. 

Jika ya, bisakah kita juga menukar gelang platinumnya? Menurut rumor, ada gelang yang 
memungkinkan seseorang untuk memanggil dua monster yang dipanggil dan juga bisa 
menggantikan guru untuk menjadi saksi. Meskipun saya tidak terlalu menginginkannya, 
senang memakainya jika saya bisa mendapatkannya. 

"... Kamu ingin pergi ke sana?" 

"Eh?" 

Minami menyipitkan matanya. Ini, ini ... niat membunuh! 

"Yoshii-kun, aku juga ingin tahu, kamu ingin pergi dengan siapa?" 

Sebelum aku menyadarinya, Himeji-san telah masuk ke mode pertarungan juga. 

Keduanya pasti berbicara tentang tiket. 

Ini buruk! Saya tidak pernah bermaksud pergi dengan siapa pun, hanya ingin 
menyerahkannya kepada kepala sekolah. Namun, karena kesepakatan itu, saya tidak bisa 
mengatakan alasannya dengan jujur ... 

"Akihisa akan pergi denganku." 

Saat aku kesulitan menemukan jawaban, Yuuji menyindir. 
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Mendengar ini, Minami membelalakkan matanya. Ho hum, tidak aneh bagimu untuk 
menganggapnya aneh. 

"EH? Kamu akan menggunakan tiket untuk pergi ke 'Perjalanan Bahagia' dengan Sakamoto 
...?" 

Karena ini adalah perkembangan baru yang bahkan saya kaget karenanya. 

Kamu orang bodoh! Siapa yang ingin melakukan perjalanan bahagia bersama Yuuji !? Ini 
akan menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar !!! 

(Akihisa, tahan! Wanita tua itu akan melanggar perjanjian jika ini terungkap !!) Yuuji 
berbisik padaku. Meski aku tidak mau sedikitpun, ini untuk Himeji-san. Sepertinya Yuuji 
menahan rasa sakit karena disalahpahami sebagai homo. Dalam situasi ini, saya harus 
bertahan ... 

"Saya menolak beberapa kali, tapi saya tidak bisa menyingkirkannya." 

EH? APA? AKU SUDAH DIBETRAY !! ?? 

"Aki, dibandingkan dengan Kinoshita, kamu jelas lebih tertarik pada Sakamoto ..." 

"TUNGGU SEBELUMNYA! SAYA TIDAK MENGERTI APA YANG DIMAKSUD DENGAN 'JELAS'! 
JUGA, HIDEYOSHI, BERHENTI MELIHAT SEPENUHNYA, MESKIPUN ITU BIT !!" 

Tidak baik. Jika ini terus berlanjut, informasi yang salah akan bocor ke dunia luar. 
Peringkat saya di 'paling cocok untuk menjadi siswa homoseksual' akan naik !! 

"Yoshii-kun. Karena kamu laki-laki, jika memungkinkan, cobalah untuk tertarik pada 
perempuan ..." 

"Jika memungkinkan, Akihisa tidak akan terlalu lelah." 

"YUUJI, HARAP BERHENTI MENGATAKAN INI SEBAGAI MASALAH FAKTA !!? BAHKAN KAU 
TIDAK MEMILIKI NIAT UNTUK MENUTUP AKU !!" 

Suatu hari, saya akan menyelesaikan masalah dengan orang ini. 

"Ah, waktunya hampir habis. Waktunya pergi, Akihisa." 

"Ugh! Ngomong-ngomong, itu salah paham !!" 

Seperti anak kecil yang melarikan diri dan mengucapkan kata-kata kasar untuk membela 
diri, Yuuji dan aku meninggalkan ruang kelas di belakang kami. 

☆ 
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"Ahem --- dan sekarang, pertarungan pemanggilan pertama secara resmi akan dimulai 
sekarang." 

Acara pemanggilan diadakan di panggung khusus yang terletak di lapangan. 

"Sebelum pertempuran ketiga dimulai, kami tidak akan menunjukkan pertempuran kepada 
orang luar, jadi lakukan yang terbaik." 

Yang bertanggung jawab atas ini adalah guru matematika, Kinouchi-sensei, jadi tentu saja, 
topik yang diujikan adalah matematika. 

"Ayo lakukan yang terbaik, Ritsuko." 

"Nn." 

Kedua gadis itu, yang merupakan lawan kita, menganggukkan kepala. Ini benar-benar 
pemandangan yang layak untuk tersenyum. 

Kalau dipikir-pikir, di mana saya pernah melihat mereka sebelumnya ... 

"Lalu, panggil hewan buasmu." 

"Memanggil!" 

Saat keduanya berteriak, susunan sihir yang familiar muncul di samping mereka. Dua 
binatang panggilan tes berukuran kepala miniatur yang mengambil penampilan dari 
pemanggil muncul dari mereka. 

Kelas B, Iwashita Ritsuko, Matematika 179 poin & kelas B, Kikuiri Mayumi, Matematika 163 
poin. 

Dua makhluk panggilan yang memiliki peralatan serupa muncul di seberangnya. Mereka 
memiliki helm dan pedang gaya Barat. Mereka terlihat seperti versi yang jauh lebih lemah 
dari makhluk panggilan Himeji-san. 

"Kalau begitu kita harus mulai memanggil juga." 

"Baik." 

"Memanggil." 

Makhluk panggilan kita muncul. Makhluk panggilanku masih dilengkapi dengan seragam 
yang dimodifikasi dan pedang kayu. Di sisi lain, yang dipuji sebagai jenius, hewan panggilan 
perwakilan kelas kami adalah--- "...dgn tangan kosong?" 

Sepertinya tidak memegang apa pun. Apakah itu pedang yang tidak terlihat? 

"Dasar bodoh, perhatikan baik-baik." 
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Yuuji membiarkan makhluk yang dipanggil itu mengangkat tinjunya agar aku bisa 
memeriksanya, "Bukankah dia memakai buku jari logam?" 

"Kamu, kamu anak kecil! Ada ikan kecil di sini!" 

Bagaimana mungkin memiliki makhluk panggilan yang lemah seperti itu? Meskipun buku-
buku jari adalah senjatanya, aku belum pernah melihat makhluk yang dipanggil yang 
memiliki peralatan yang buruk! 

"Kami akan datang, kalian karyawisata saudara." 

"Ritsuko, itu salah, mereka berandalan." 

Makhluk panggilan kami mengenakan seragam yang dimodifikasi, satu dengan pedang 
kayu dan satu lagi dengan buku-buku jari. Meski begitu, kita tidak bisa menyangkal ejekan 
lawan. 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Matematika 179 poin & kelas F, Yoshii Akihisa, Matematika 63 
poin. 

Tanda kami ditampilkan di layar sebagai referensi. 

"Oi, Yu ... Yuuji!" 

"Apa?" 

"Mengapa skormu begitu tinggi?" 

Untuk berpikir bahwa dia mendapat 179, itu sebanding dengan kelas B. Dia seharusnya 
idiot! DIA SEHARUSNYA MENJADI IDIOT !! 

"Sejak pertarungan pemanggilan terakhir, aku mulai belajar keras untuk mengalahkan 
kelas 'A'." 

Entah kenapa, Yuuji mengatakan ini dengan tatapan tidak senang. 

Untuk dapat meningkatkan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Seperti yang 
diharapkan dari pria yang dielu-elukan sebagai seorang jenius. 

"Namun, mengapa Anda ingin bekerja keras?" 

Yuuji harus mencoba untuk membuktikan bahwa 'mereka yang tidak bisa belajar masih 
bisa sukses' saat dia menantang kelas 'A'. Adakah alasan baginya untuk tidak kalah, bahkan 
jika dia harus melawan cita-citanya? 

"Sebelum ini, Shouko menanyakanku sebuah pertanyaan." 

"Pertanyaan apa?" 
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"... Di mana kita mengadakan pernikahan kita?" 

Kirishima-san sangat menyayanginya, eh? 

"SAYA TIDAK BISA KALAH SEKARANG !! JIKA SAYA TIDAK BISA MENANG BERIKUTNYA, 
HIDUP SAYA ... HIDUP SAYA AKAN ... !!!!" 

"YUUJI, TENANG! KAMU DUA DAPAT MEMBUAT KELUARGA BAHAGIA !!" 

Aku memegang Yuuji dari belakang saat dia akan lari dari panggung. 

Begitu, itulah kenapa Yuuji mulai belajar. 

"Bisakah kalian memulai?" 

Kinouchi-sensei menatap kami dengan cemas, dan dua pesaing lainnya tampak agak 
terkejut. 

"Ah, kami minta maaf. Tidak ada masalah, Anda tahu." 

"Aku tidak ingin memiliki nama keluarga istri ...! Aku tidak ingin menjadi Kirishima Yuuji --- 
UWAAHH !! APA?" 

Bagaimanapun, mari kita pukul dia beberapa kali untuk membuatnya kembali normal. Ini 
adalah metode lain untuk memperbaiki Yuuji setelah dia manja --- cara kedua. 

"Meskipun sensei agak khawatir, tolong mulai pertandingannya." 

Setelah mengatakan ini, Kinouchi-sensei mulai mundur, sesuai dengan prosedur standar. 

Menghadapi lawan, pertandingan kami akan segera dimulai. 

"Ritsuko!" 

"Mayumi!" 

""Ayo pergi!!"" 

Setelah memanggil nama satu sama lain, kedua lawan kami menganggukkan kepala, dan 
kemudian mulai bergerak seolah-olah mereka mencoba untuk mengelilingi kami. 

"Oh ~ kerja tim mereka lumayan." 

"Tidak buruk. Untuk anak perempuan ketika mereka suka pergi mengerjakan pekerjaan 
rumah, itu cukup penting." 

Yuuji dan aku saling mengangguk. Dengan ikatan kita yang dalam, kita hanya perlu saling 
memandang untuk memahami pikiran orang lain. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"INI ... INI TERLALU TIDAK SAH !!" 

"KERJA TIM KAMI ADALAH YANG TERKUAT !!" 

Duo dari kelas B tampak sedikit marah saat mereka membantah. 

Tidak tahan mereka. Karena sudah begini --- mari kita tunjukkan apa itu kerja tim yang 
nyata. 

"Yuuji!" 

Saya melirik pasangan saya, mata saya menyatakan niat saya. Dengan hubungan kami yang 
dalam, kami hanya perlu bertukar pandangan untuk memahami apa yang kami berdua 
pikirkan. 

"Akihisa!" 

Saya juga menganggukkan kepala sebagai tanggapan atas panggilan pasangan saya. Kami 
berdua lalu menarik napas dalam-dalam, masing-masing mengucapkan saran kami sendiri. 

"" AKU AKAN MENINGGALKANNYA KEPADA ANDA !! "" 

Saran kami sepenuhnya sama karena kami berdua melompat mundur pada waktu yang 
sama. 

"Yuuji, apa idenya! Bagaimana kita menyelesaikan ini ketika kita berdua ingin membiarkan 
orang lain menangani lawan !?" 

"Tidak, ini pasti waktunya bagimu untuk naik, bukan? Aku belum memanggil satupun 
binatang dalam pertarungan pemanggilan terakhir kali, kan?" 

"Apa !? Kamu gelandangan tidak berguna! Setidaknya kamu akan menjadi tamuku!" 

"Apa yang Anda maksud dengan 'tidak berguna'! Skor Anda seperti sampah!" 

"Kamu agak cerewet, eh? BENAR, KELUAR DARI SINI !!" 

"Hanya yang kuinginkan !!" 

Kami berdua meraih kerah satu sama lain. Aku tidak pernah mengira dia sebodoh ini !! 

"Persahabatan cowok benar-benar aneh ..." 

"Untung kita perempuan." 

EH! Mereka berani meremehkan kita seperti itu! 

"... Ah, ahem." 
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Untuk memperlambat waktu dan membuat lawan kita melupakan keributan barusan, aku 
terbatuk beberapa saat dan berkata, "Sepertinya kerja tim kita seimbang, ya?" 

"" EH EH !? "" 

Kedua gadis itu menanggapi secara serempak. Ada apa dengan mereka mengungkapkan 
ekspresi semacam ini !? 

"Namun, selain observasi, kami memiliki sesuatu yang disebut 'kecerdasan'! Bahkan jika 
kerja tim kami sebanding, jika bertarung dengan cerdas, kami pasti akan menang!" 

"Jangan pedulikan mereka, orang itu ada di sisi itu." 

Meski nampaknya evaluasi dunia terhadapku mengarah ke arah tertentu, lebih baik tidak 
memikirkannya sekarang. 

"Yuuji, cepat dan tunjukkan rencananya!" 

Aku berkata pada Yuuji, yang berdiri di sampingku. Satu hal yang perlu diperhatikan 
adalah saya tidak pernah memikirkan apapun yang berhubungan dengan pertempuran ini. 

"Baiklah, ini rencanaku." 

Yuuji dengan antusias menyusun rencana pertempuran. 

"Akihisa akan menahan salah satu lawan---" 

"Uh huh." 

"---Dan Akihisa harus mengalahkan lawan lainnya pada saat yang bersamaan." 

"Bukankah aku akan melakukan kedua hal itu pada waktu yang sama !?" 

Aku merasa Yuuji membuat rencana ini karena dia bosan. 

"Akihisa! Pada titik ini, tidak ada ruang untuk trik-trik kecil! Bertarung dengan lawan di 
depan!" 

"Meskipun saya tahu bahwa Anda tidak dapat memikirkan apa pun dan hanya mengada-
ada, saya mengerti! Kami akan menang jika kami mengalahkan lawan satu lawan satu!" 

Makhluk panggilan kita bergegas menuju ke arah lawan, rencana pertempuran apa -- inilah 
yang akan dipikirkan orang lemah! 

"Ritsuko, apa yang kita lakukan sekarang?" 

"Kita tidak bisa kalah dari lawan bodoh seperti itu! Lawan mereka langsung!" 
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"Un !!" 

Pertempurannya bukan lagi dua lawan dua, melainkan satu lawan satu. Lawan saya adalah 
gadis berambut panjang bernama Ritsuko. 

"Hyyaahh !!" Lawan mengayunkan pedang panjangnya ke bawah. Aku bergerak 
menanggapi gerakannya dan membiarkan monster panggilanku bergerak ke samping. 

"Kamu!!" Setelah serangan itu dihindari, lawan datang dengan gerakan besar. Saya 
mengukur jarak dan mundur sedikit. 

"Dasar bajingan! PERHATIKAN INI !!" Aku membiarkan monster panggilanku menghindari 
longsword yang diayunkan dengan liar, dengan sedikit gerakan yang diperlukan. 

"Uu ... kenapa aku merasa aku menindas yang lemah?" 

Lawannya sepertinya tidak bisa mengendalikan monster panggilannya dengan baik. 

Kalau dipikir-pikir, dia dikalahkan oleh Himeji-san dalam satu pukulan. Itu adalah 
kesempatan langka baginya untuk mendapatkan beberapa pengalaman, namun dia 
terpaksa keluar dari pertarungan dalam sekejap. Jelas bahwa dia tidak bisa mengendalikan 
monster panggilannya. 

Meski begitu, tidak akan ada habisnya jika aku terus menghindar. 

"Kurasa sudah waktunya bagiku --- untuk melawan!" Setelah menghindari gerakan besar 
ini, tubuhku menggenggam kuat pedang kayu dan mengubah pertahanan menjadi 
serangan. 

"EH? WAAHH! KYYYAHHH !!" Jika aku tidak mengincar celah di antara pelat armor, 
seranganku tidak akan berpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, aku mengincar alis, leher, 
dan paha lawan. Karena seranganku lemah, kita akan memutuskan ini dengan jumlah 
serangan! 

... Namun, mengenakan seragam yang dimodifikasi dan memegang pedang kayu untuk 
menyerang seorang gadis dengan gila, aku terlihat seperti orang jahat tidak peduli apapun 
... 

"HUAHHHHAHAHA !! TIDAK BERGUNA! INI TIDAK BERGUNA !!" 

Mengapa saya merasa ada suara yang jauh lebih ganas datang dari jauh? Sambil waspada 
terhadap lawan, aku melirik ke sisi lain. Di depanku, ada binatang buas yang memegang 
buku-buku jari versus binatang aneh yang memegang pedang panjang. Buku-buku jari 
logam ternyata ganas. 

"... Sebagai seorang pendidik, aku sangat berharap Sakamoto dan Yoshii kalah." 
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Aku mendengar Kinouchi-sensei menggumamkan ini. Adegan saat ini mungkin 
mengingatkannya pada gadis-gadis manis yang di-bully oleh berandalan. Jika saya bukan 
orang yang terlibat, saya pasti akan setuju dengannya. 

"INILAH Pukulan Terakhir !!" Yuuji mengirimkan pukulan dari makhluk yang dipanggil ke 
perut lawan. Yuuji berbeda dariku, tandanya bagus, dan dengan demikian kekuatan 
summoned beast-nya besar, sehingga tinjunya bisa mengenai armor ke tubuh utama. 

"Kalau begitu, kurasa aku harus mengakhiri ini." 

Meskipun kekuatanku lemah, lawan yang babak belur terkena banyak serangan, dan 
sekarang tidak dapat menahan serangan dengan kekuatan penuh ini. Sama seperti ini, 
semuanya sudah berakhir. 

"Uuuuu !! Ini keterlaluan !!!" 

"Tidak kusangka kita kalah dari orang-orang seperti mereka !!" 

Kedua lawan kami memelototi kami. 

Sigh, untuk dideskripsikan sebagai 'yang seperti mereka', itu benar-benar menyakitkan 
bagiku. 

"... Pemenangnya adalah Sakamoto dan Yoshii." 

Kinouchi-sensei sama sekali tidak terlihat senang saat dia mengumumkan ini. 
Bagaimanapun, kami telah melewati satu tahap. 

"Kami menang, Akihisa." 

"Ya." 

Kekuatan pertempuran Yuuji sangat kuat. Ini membuat saya merasa lega. Dia tidak 
menemui masalah selama pertempuran barusan, pria yang luar biasa, bisa melakukan 
segalanya. 

"Kalau begitu, mari kita---" 

"Mm." 

Kami mengungkapkan senyuman, mengulurkan tangan kami satu sama lain. 

"TETAPKAN HASIL DARI APA YANG TERJADI SAJA SEKARANG, KAMU BURUNG !!!" 

"ITU BARIS SAYA, KAMU IDIOT !!!" 

Setelah pertandingan kematian kami, persahabatan kami semakin kuat. 
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☆ 

"Akihisa dan Yuuji, bisakah kalian berdua berhenti berkelahi dan kembali ke kelas?" 

Saat aku mengonfirmasi pertemananku dengan rekanku, Hideyoshi bergegas ke panggung 
spesial di lapangan. Melihat dia begitu terengah-engah, sepertinya ada sesuatu yang 
penting. 

"Eh? Ada sesuatu di kedai teh?" 

"Mn, kami mendapat beberapa pelanggan yang merepotkan. Maaf, bisakah kita bicara 
sambil bergerak?" 

"Ah, ngh, aku mengerti." 

Yuuji dan aku mengikuti Hideyoshi. Sepertinya ada yang tidak beres di toko. 

"... Apakah seseorang mengganggu bisnis kita?" 

Yuuji menyipitkan matanya saat dia berjalan. Penampilan ini mirip dengan yang dia 
tunjukkan saat bertemu dengan kepala sekolah. Dia pasti memikirkan sesuatu. 

"Ah haha, bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada orang yang akan mengganggu bisnis 
orang lain, kan? Bahkan jika mereka melakukan ini, saya rasa tidak ada manfaatnya." 

Yang paling banyak adalah kami tidak akan bisa berkonsentrasi penuh pada turnamen. 

"Tidak, itu seperti tebakan Yuuji." 

Hideyoshi memiringkan wajahnya yang sempurna. Jangan bilang ada yang datang untuk 
mengganggu kita? 

"Mereka tahun ketiga dari sekolah kita." 

Tidak banyak masalah jika itu orang luar, tapi tahun ketiga? Sungguh, mereka harus 
menjadi siswa yang paling dewasa. 

Sebenarnya, Yuuji benar-benar bisa bertarung, jadi dia yang paling cocok untuk ini. 

"Apakah ini sikap mencoba meminta bantuan orang lain? ... Sudahlah. Jika kedai teh tidak 
berhasil, Himeji yang sangat disukai Akihisa akan pindah sekolah. Aku akan membantu." 

"OI! Aku bahkan tidak menyebutkan ini ... !!" 

"Ah --- aku mengerti, aku mengerti." 

"Aku bahkan tidak bisa membedakan itu dari sikapmu!" 
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Saat aku berjalan, aku mengomel pada Yuuji yang mengejekku. Saat kami berjalan, kami 
tiba di depan kelas. Meskipun ruang kelas berada di dekatnya, kebisingan dapat terdengar 
dari dalam, cukup keras untuk didengar di seluruh koridor. 

"Uu, itu orang-orang itu." 

"Kalau begitu, biarkan aku membereskan ini." 

Menggerakkan lehernya, membuat suara retak, Yuuji meletakkan tangannya di pintu. 
Sungguh, kekuatannya menjadi tak terkendali saat hal semacam ini terjadi. 

"MEJA INI SANGAT KOTOR !! BAHKAN BAHKAN KAU MENYAYAKAN MAKANAN DI 
ATASnya !?" 

Begitu Yuuji membuka pintu, hinaan datang ke telinga kami. Sepertinya mereka tidak 
senang karena kami menggunakan taplak meja untuk menutupi kotak karton, jadi mereka 
membalik taplak meja dan membuat keributan. Sungguh, mereka seperti berandalan. 

"Wow ... ini sangat buruk ..." 

"Sepertinya pemilik toko mencoba menarik kita dengan cepat." 

"Biarpun itu hanya festival sekolah, itu tetaplah toko makanan, kan ...?" 

Melihat ini, pelanggan mulai menggerutu. Tidak baik. Untuk kedai teh, komentar negatif 
semacam ini cukup serius. 

"Yuuji, bisnis akan sangat terpengaruh jika kita tidak menyelesaikan ini." 

"Kamu benar ... Hideyoshi, kemari sebentar." 

"Apakah ada yang Anda butuhkan?" 

"Aku ingin kamu menyiapkan sesuatu." 

Yuuji membisikkan beberapa patah kata kepada Hideyoshi. Karena dia bertanya pada 
Hideyoshi, mungkinkah dia meminta beberapa properti dari klub drama? 

"Aku bisa menyiapkannya ... tapi kita hanya punya dua." 

"Cukup, nanti aku dapat dari tempat lain." 

"Mengerti, kalau begitu aku akan pergi dan kembali dengan cepat." 

Setelah mengatakan ini, Hideyoshi mengumpulkan beberapa teman sekelasnya dan segera 
pergi. 

"Akihisa, ingatlah ciri-ciri bajingan itu." 
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Yuuji memberiku perintah ini sebelum dia perlahan dan berat mendekati pelanggan yang 
masih menggerutu. 

"... Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tidak masalah." 

Yuuji mungkin berniat membalas dendam setelah ini. Bagaimanapun, lebih baik ingat 
bagaimana mereka terlihat. 

Ada dua orang yang mencari masalah, dan keduanya laki-laki. Salah satunya bertubuh 
normal dan memiliki gaya rambut Mohican yang langka. Yang lainnya juga bertubuh 
normal, tinggi 175cm, dan gundul. Sangat mudah untuk mengingat gaya rambut yang 
dimiliki kedua pria ini. 

"Sungguh, apakah wakilnya tidak ada di sini? Wakil kelas --- OOOHH!" 

"Aku perwakilan kelas, Sakamoto Yuuji. Adakah yang membuatmu tidak puas dengan 
tokonya?" 

Seperti pelayan toko, Yuuji menundukkan kepalanya. Dia tidak akan terlihat berbeda dari 
pemilik toko model jika dia tidak memukul pria itu sebelum dia berbicara. 

"Aku tidak terlalu sedih, tapi rekanku dipukul ..." 

Kepala Mohican yang tidak ditinju tampak terkejut. Ini yang diharapkan. Bahkan saya akan 
terkejut jika teman saya dipukul. 

"Apakah ini penghinaan terhadap moto saya --- 'memulai komunikasi dengan kepalan 
tangan'?" 

Metode komunikasi yang menakutkan. 

"Berhenti, berhenti bercanda, brengsek ...! Komunikasi macam apa itu?" 

"Setelah itu, akan menjadi 'tendangan untuk melanjutkan percakapan'. Terakhir, akan ada 
'perjalanan untuk mengakhiri percakapan ini' menunggu Anda." 

"A, aku mengerti! Kami akan membiarkan Shunpei berbicara denganmu! Aku tidak 
melakukan apa-apa, tidak perlu bernegosiasi denganku!" 

"Wa ... tunggu sebentar, Tsunemura! Kamu menjual aku !!?" 

Yang panik saat dia mengatakan ini adalah si botak, pria bernama Shunpei. Karena sulit 
untuk mengingat namanya, saya akan memanggil mereka 'Shunpei botak, dan Mohican 
Tsunemura'. 

"Sekarang, Toko-Natsu[8] kelompok, apakah Anda masih ingin bernegosiasi? " 
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Ah, Yuuji melepas topengnya. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan sikap sopan ini 
lama-lama. 

Kalau dipikir-pikir, sungguh menyenangkan menyebut mereka grup Toko-Natsu. Saya akan 
memberi Anda pujian untuk itu. 

"Tidak, itu cukup. Kami akan pergi." 

"Begitukah? Lalu ..." 

Setelah menganggukkan kepalanya dengan keras, Yuuji meraih pinggang (botak) 
Tsunemura. 

"OI! AKU TIDAK MELAKUKAN APA PUN, TIDAK? KENAPA AKU HARUS MENDAPATKAN 
THEATR INI --- WAHH !!" 

"Dengan ini, negosiasi kita selesai." 

Setelah melakukan reverse slam, Yuuji berdiri tanpa masalah. Jika memungkinkan, saya 
berharap metode komunikasi semacam ini tidak menyebar. 

"Kamu, lebih baik kamu mengingatnya !!" 

Senpai berkepala Mohican menggendong komplotannya, yang pingsan, dan meninggalkan 
tempat kejadian. Dengan ini masalahnya harus diselesaikan--- "Kami tidak bisa terus 
makan sekarang." 

"Sayang sekali, mereka memiliki makanan yang begitu enak." 

"Sepertinya kita akan sakit perut jika makan ini." 

-ya, mungkin. 

Rahasia tabel dibuka ke semua orang. Pada saat ini, suara gemeretak terdengar saat 
seseorang berdiri. Itu direktur studi, Fukuhara-sensei. Apakah dia secara khusus datang 
untuk mendukung kelas kami? 

"Ayo pindah toko." 

"Kalau begitu, mari kita lakukan." 

"Ah, permisi, para tamu yang terhormat." 

Begitu seseorang berdiri, pelanggan yang tersisa meninggalkan tempat duduk mereka. Ini 
harus disebut psikologi massa. Dalam situasi ini, penilaian buruk akan menyebar ke 
seluruh sekolah seperti api. 
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"Kami sangat menyesal. Karena restorannya sangat padat, kami tidak bisa mendapatkan 
meja di sini tepat waktu, dan harus menggunakan kotak ini untuk saat ini. Namun, meja 
yang sebenarnya ada di sini sekarang, jadi semuanya, tolong lanjutkan makanan. " 

Yuuji membungkuk ke arah pelanggan yang bersiap untuk pergi. Di belakangnya, Hideyoshi 
dan beberapa anak laki-laki lainnya memindahkan beberapa meja berkualitas tinggi ke sini. 

Apakah itu ... tabel properti besar dari klub drama? Saya melihat. Kami dapat menunjukkan 
kepada pelanggan bahwa kami peduli dengan kebersihan. Sepertinya Yuuji sudah 
memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap kedai teh ini. 

"Eh? Kami sedang mengganti meja?" 

Saat ini, suara seorang gadis terdengar dari belakang. 

"Ah, selamat datang kembali, Minami dan Himeji-san, bagaimana pertarungan pertama?" 

"Hm, setidaknya kita menang." 

Himeji-san memberikan tanda tangan kemenangan. Meskipun saya tidak merasa bahwa dia 
adalah seseorang yang banyak berfokus pada kemenangan, tetapi dalam situasi ini, sudah 
pasti dia ingin menang. 

"Lupakan tentang itu, bisakah kita mengubah tabel sekarang? Klub drama tidak memiliki 
banyak meja, bukan?" 

Minami benar. Hideyoshi baru saja mengatakan bahwa hanya ada dua meja. Tapi kalau 
dipikir-pikir, kita tidak bisa membiarkan tabel yang tersisa menjadi seperti ini ... 

"Kalau begitu, kami akan mengganti setiap meja satu per satu begitu mereka tiba. Semua 
pelanggan yang belum selesai makan, silakan pindah ke meja ini dan selesaikan." 

Setelah mengatakan ini, Yuuji pindah ke koridor, tempat kami berdiri. 

"Hoo, kita hanya bisa melakukan ini untuk saat ini." 

Yuuji menghela nafas ringan. Mungkin menggunakan kesopanan seperti itu cukup lama 
membuatnya lelah. 

"Kamu sudah bekerja keras, Yuuji." 

"Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, itu sulit bagimu." 

"Kamu telah bekerja keras." 

"Oh, Himeji dan Shimada? Dari apa yang aku tahu dari melihat wajahmu, sepertinya kamu 
menang." 
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Meski dia mengatakan ini, Yuuji sepertinya tidak khawatir apakah mereka berdua akan 
menang. Dari kelihatannya, sepertinya dia yakin mereka akan menang jika bekerja sama. 

"Nah, ya. Lupakan saja, bagaimana kedai tehnya?" 

Karena keributan barusan, banyak pelanggan yang pergi. Keberhasilan kedai teh akan 
sangat erat kaitannya dengan apakah Himeji-san akan tetap tinggal. Kita tidak bisa 
membiarkannya gagal sekarang. 

"Tidak apa-apa jika seseorang tidak datang dan mengacaukan segalanya." 

Nada suara Yuuji membuatku merasa aneh. Sepertinya dia mengharapkan orang untuk 
membuat lebih banyak masalah ... 

"Maaf, apakah meja yang kita bawa cukup?" 

"Ah, ya. Tentang ini ... Akihisa, berapa lama lagi sampai pertandingan kedua?" 

Saya melihat jam tangan saya. Pertandingan kami berikutnya dimulai pukul 11 pagi, jadi--- 
"Sekitar satu jam." 

"Benarkah? Kita tidak punya banyak waktu lalu ... Aku akan pergi sebentar. Akihisa, ikuti 
aku." 

Yuuji mengacungkan jarinya dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. 

"Apakah tidak apa-apa bagi kami untuk tidak membantu?" 

Tidak dipanggil, Minami menanyakan ini. Sepertinya Minami juga ingin bekerja keras 
untuk Himeji-san. Saya sangat senang dengan antusiasme ini. 

"Kalian berdua harus tinggal di sini dan menjadi pelayan. Gunakan senyum kalian untuk 
mencoba dan mengubah kesan buruk mereka, mengerti?" 

"Ya! Saya akan melakukan yang terbaik!" 

Tentu saja, Himeji-san sangat antusias dengan ini. Sangat bagus ... Saya ingin menjadi salah 
satu pelanggan dan menikmati senyumnya. 

"Oi, Akihisa, kita pergi." 

"Ah, nn. Kita mau kemana?" 

Saat aku menelepon Yuuji, bibirnya melengkung ke atas, berkata "Kami sedang mencari 
meja." 

Senyuman jahat muncul di wajah Yuuji. 
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☆ 

"YOSHII-KUN !! SAKAMOTO-KUN !! HARI INI, AKU PASTI TIDAK AKAN MAMPU !!!" 

"AKIHISA, LARI !! KITA AKAN DIKIRIM KE RUANG BIMBINGAN KEHIDUPAN JIKA KITA 
HANYA DALLY !!!" 

"BASE IRONMAN ??! BERHENTI BERCANDA !!!" 

Kami terus berlari menyusuri koridor, melarikan diri dari Takehara-sensei, yang mengejar 
kami. 

Kenapa kita lari? Karena ada tangga di depan kita --- tentu saja tidak seperti itu. 

"KAMI BEKERJA SANGAT KERAS UNTUK MENDAPATKAN TABEL INI !! JANGAN 
LEPASKANNYA !!" 

"SAYA MENDAPATKANNYA!" 

Itu karena kami mencuri meja dari ruang tunggu sekolah. 

"Kalau dipikir-pikir ... tentang itu ... kenapa, bisa, mereka, lari, begitu, cepat, bahkan, 
dengan, itu, tabel ..." 

Hasegawa-sensei, yang berlari di belakang Takehara-sensei, mengucapkan kata-kata yang 
tidak bisa dimengerti itu. Apakah sensei tidak cukup sehat secara fisik karena dia tidak 
mengambil pelajaran olahraga? " 

"Ngomong-ngomong, begitu kita memasukkan ini ke dalam kedai teh, itu milik kita! Bahkan 
jika mereka adalah guru, mereka tidak bisa menyita meja ini saat pelanggan biasa 
menggunakannya !!" 

Bajingan hina ini! Berkat dia, reputasi saya terpukul sangat buruk. 

"Jika demikian, kita akan meminta bantuan Nishimura-sensei---" 

Takehara-sensei mengeluarkan ponselnya. Nishimura itu adalah IRONMAN !! Mencoba 
menghindari Ironman dalam situasi ini seperti mencoba melangkah ke langit !! 

"Akihisa !!" 

"Mengerti!!" 

Aku menendang sepatu di atas Yuuji sambil berlari. 

"Makan ini!!" 

"Wahh !!" 
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Saat itu juga, Yuuji langsung melakukan akrobat sepeda di atas sepatu itu. Tembakan ini 
mendarat langsung ke pergelangan tangan Takehara-sensei. Ponsel itu terbang di udara 
sebelum berguling ke lantai koridor. 

"Kalau begitu, kami mengharapkan kesehatan yang baik dari para guru. Bye bye !!" 

"Ahh, sandalku ..." 

Saat Takehara-sensei mengangkat teleponnya, kami berlari ke depan, dan memastikan 
bahwa guru tidak dapat menemukan kami, kami meletakkan meja. 

sebelum mengirimkan lokasi ke ponsel Hideyoshi. Sekarang, teman sekelas kita harus 
keluar dan membawa meja kembali ke kedai teh. 

"Yosh! Sekarang ke ruang tunggu kantor guru. Setelah ini, kita akan pergi ke pertandingan 
kedua!" 

"Hoo ... Yuuji dan aku pasti akan diskors setelah ini ..." 

Berkat kami menggunakan segala macam taktik tidak bermoral untuk mencuri meja dari 
seluruh sekolah, kami akhirnya berhasil mendapatkan cukup meja. Sekarang, komentar 
buruk akan hilang, dan tidak akan ada terlalu banyak masalah dengan kedai teh tersebut. 
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"Lalu, siapa lawan kita berikutnya di pertandingan kedua?" 

Aku bertanya pada Yuuji saat kami berdua menuju ke panggung spesial. 

Saat kami berdua bekerja dalam 'pertempuran merebut meja', kami tidak memiliki cukup 
waktu untuk menyelidiki siapa lawan kami selanjutnya. Saya hanya berharap lawan benar-
benar lemah. 

"Dari jadwal, sepertinya kami akan menang, seperti yang saya prediksi." 

Aku melihat kemana Yuuji melihat. Saat ini, lawan kami sudah berada di posisi dan sedang 
menunggu. 

"Ya ampun? Dan kupikir siapa mereka. Mereka adalah perwakilan kelas burung cinta dari 
kelas B dan C." 

"Yo ... Yoshii dan Sakamoto !? Kamu adalah lawan kami?" 

Orang-orang yang membuat wajah kita merinding adalah perwakilan dari kelas B dan C, 
Nemoto-san dan Koyama-san. Apakah mereka berdua berkencan? 

"Sekarang apa, Nemoto-san? Karena lawan kita adalah para idiot dari kelas F, bukankah ini 
otomatis menang?" 

Hm --- mengatakan hal buruk seperti itu tentang orang lain. Kepribadian Koyama-san 
masih agak buruk. 

Berada bersama Nemoto-san sangat cocok untuknya. Ini adalah pasangan yang sangat 
menjengkelkan. 

"Dan sekarang, pertandingan kedua dari turnamen pemanggilan akan dimulai." 

Setidaknya guru bahasa Inggris, Endo-sensei, akan mengurangi sedikit waktu. 

"Memanggil." 

Keempat siswa yang hadir memanggil binatang buas mereka. 

Kelas B, Nemoto Kyoji, Bahasa Inggris 199 poin & kelas C, Koyama Yuuka, Bahasa Inggris 
165 poin. 

Seperti yang diharapkan dari perwakilan kelas B dan C yang bekerja sama, nilai mereka 
cukup bagus. 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Bahasa Inggris 73 poin & kelas F, Akihisa Yoshii, Bahasa Inggris 59 
poin. 

Yuuji dan tanda saya juga ditampilkan di layar. 
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Bahasa Inggris bukanlah mata pelajaran terbaik saya, dan Yuuji belum mulai belajar bahasa 
Inggris, jadi nilai kami jauh lebih rendah. 

Meski begitu, Yuuji tidak memilih mata pelajaran ini di babak pertama, melainkan babak 
kedua. Sekarang saya tahu alasannya. Karena kami tidak bisa menggunakan trik apa pun di 
babak pertama, tetapi kami bisa melakukannya sekarang di babak kedua. 

"Kalau begitu, Yuuji, keluarkan benda itu." 

Jika lawannya adalah Nemoto-san, orang ini tidak akan lupa membawanya. 

"Oh? Apakah kamu membicarakan ini?" 

Setelah mengatakan ini, Yuuji mengeluarkan sesuatu. Ini adalah album eksklusif foto-foto 
Nemoto Kyoji 'Ayo lihat aku yang baru!' Sejujurnya, bahkan jika aku disuruh melihatnya, 
aku bahkan tidak ingin melihatnya ... 

"ITU, ITU ... !!" 

Wajah Nemoto-san langsung membeku. 

Ini adalah foto-foto Nemoto-san yang dipaksa mengenakan pakaian wanita saat dia kalah 
dalam pertarungan pemanggilan terakhir. Jika memungkinkan, dia mungkin ingin 
membawa ini bersama ke dalam kuburnya. Namun, ini adalah hukuman baginya yang 
mempermainkan perasaan Himeji-san selama pertarungan pemanggilan terakhir !! Aku 
tidak akan melepaskannya begitu saja !! 

"Kalau begitu Nemoto-san, jika kamu tidak ingin kami menyebarkan ini ke mana-mana---" 

Saat saya berbicara, seseorang menepuk bahu saya beberapa kali. Apa sekarang? 

"Oi oi oi, kataku, Akihisa, kamu berbicara dengan orang yang salah!" 

"Eh? Benarkah?" 

Sepertinya orang yang menepuk pundakku adalah Yuuji. Tapi selain Nemoto-san, dengan 
siapa aku bisa bernegosiasi ... 

"Oi, aku tidak tahu apakah kamu pacar Nemoto atau hanya perwakilan kelas C, gadis di 
bawah sana, dengarkan." 

"Apa?" 

Koyama-san terlihat agak terkejut saat dia menatap album foto di tangan Yuuji. Sepertinya 
dia tidak tahu apa itu. 

"Lihat ini." 
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Setelah mengatakan ini, Yuuji membuka halaman pertama. Di dalam, ada foto Nemoto-san 
mengenakan rok dan menatap ke kejauhan dengan malu-malu. 

"SA, SAKAMOTO! AKU MENGERTI !! AKU MENGERTI !! TOLONG ... ALBUM ITU ... !!" 

Ah, tanpa disadari, kami menang. Ini sangat membosankan. 

"Akihisa, tahan Nemoto." 

"Ngn, mengerti." 

Aku mengikuti instruksi Yuuji, menarik Nemoto-san dari belakang saat dia mencoba 
mengambil album itu. 

"Baiklah, kalau begitu, perwakilan kelas C. Jika kamu ingin album ini, kalah dari kami." 

"SA, SAKAMOTO !! APAKAH ANDA DEVIL !!! ??" 

Nemoto-san mengeluarkan suara isak tangis. Melihat pemandangan yang begitu tragis, 
bahkan saya akan merasa agak sedih. 

Menggunakan bentuk negosiasi ini, Nemoto-san tidak hanya kalah dalam pertandingan, 
pacarnya (kemungkinan?) Juga akan melihat album foto memalukannya. Baginya, ini 
bahkan tidak hujan, itu deras. 

"... Aku terima. Itu akan jadi kerugian kita." 

"Kurasa itu artinya kita punya kesepakatan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Senyuman jahat muncul di wajah Yuuji. 

"Yuu, YUUKA !? PLLLEASEE !! JANGAN LIHAT !!" 

Permohonan Nemoto-san tampak kosong, karena Koyama-san membuka-buka album foto. 

"Akihisa, pemenangnya sudah ditentukan. Aku khawatir dengan keadaan kedai tehnya. Ayo 
pergi." 

"Kamu benar. Kalau begitu, Endo-sensei, kita menang." 

Tak lupa aku mengingatkan Endo-sensei, yang juga sempat mengintip albumnya. 

"Ah, ya! Pemenangnya adalah Sakamoto dan Yoshii !!" 

Sekarang setelah kami memastikan kemenangan kami, kami memasuki babak ketiga. Bagus 
bagus bagus. 

'... Kami putus. " 

"TUNGGU, TUNGGU A SEC !! ADA ALASAN ... !!!!" 

Kami tidak perlu mendengarkan kata-kata tiba-tiba ini. Seseorang berkata sebelumnya 
bahwa orang yang menginjak-injak perasaan orang lain akan menerima balasan yang 
besar, jadi memang benar ... 
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Volume 2 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Harap jawab pertanyaan berikut: 

'Tolong sebutkan apa kepanjangan PKO dan apa itu.' 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Operasi Penjaga Perdamaian. Pada dasarnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang memelihara pekerjaan penjaga perdamaian atas perintah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. ' 

Ucapan guru: 

'Jawaban yang benar. Meskipun sepele, itu juga disebut Operasi Penjaga Perdamaian PBB. 
Baik untuk menghafalnya ketika Anda punya waktu. ' 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Pantsu, koshi-tsuki, oppai. Ini adalah standar internasional untuk mengukur 3 ukuran oleh 
Asosiasi produsen pakaian dalam. '[9] 

Komentar guru: 
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Seperti apa Anda memperlakukan perdamaian dunia? 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Powell, Kanemoto, Okada.'[10] 

Komentar guru: 

Mereka adalah pemain yang melindungi perdamaian Liga Pasifik. 
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"Saya kembali ... ini, tidak ada pelanggan di sekitar ..." 

Meskipun kami memiliki meja dengan tampilan baru, sepertinya tidak ada pelanggan di 
dalam kedai teh. 

"Oh, kalian sudah kembali." 

Karena tidak ada urusan, Hideyoshi yang bertindak sebagai pramusaji terlihat agak bosan. 

"Kami menang." 

"Itu bagus. Ah, apa kamu sudah melihat Yuuji?" 

"Hm, dia bilang mau ke toilet." 

Meskipun dia mengatakan bahwa dia prihatin tentang bagaimana keadaan toko, pada 
kenyataannya, dia agak tidak peduli tentang itu. 

"Kalau dipikir-pikir, Hideyoshi, apa yang terjadi? Bahkan tidak ada satu pelanggan pun?" 

"... Wu. Aku sudah di sini selama ini, tapi sejak insiden itu terjadi, bahkan tidak ada satu 
pelanggan pun." 

Hideyoshi memiringkan kepalanya dan memberikan tatapan bingung. 

"Dengan kata lain, sesuatu terjadi di luar kelas, kan?" 

"Mungkin." 

Saat kami berdua merenungkan ini--- 

"Onii-chan, maafkan aku." 

"Tidak ada yang perlu disesali, jadi jangan pedulikan, pipsqueak." 

"Aku tidak pipsqueak, namaku Hazuki." 

Suara Yuuji dan seorang gadis bisa didengar. 

"Ah, hm, sepertinya begitu." 

Eh, Hazuki ... suara itu, di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya ...? 

Ka-chang. Pintu kelas terbuka, dengan Yuuji muncul di luar. Orang yang berbicara 
dengannya kecil, jadi dia diblokir oleh Yuuji. 
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"Oh, Sakamoto. Adikmu?" 

"Manis sekali ~ eh. Apakah kamu ingin berpacaran dengan kakak laki-laki lima tahun 
kemudian?" 

"Aku ingin pergi denganmu sekarang." 

Dalam sekejap, keduanya dikelilingi oleh anak laki-laki bau dari kelas kami. Mungkin 
semua orang panik karena tidak ada urusan. 

"Ex, permisi. Hazuki sedang mencari onii-chan." 

Sepertinya gadis ini sedang mencari seseorang, maka dia akan berpasangan dengan Yuuji. 
Yuuji ini, meskipun mulutnya kejam, dia tahu bagaimana cara menjaga orang lain, ya ... 

"Onii-chan? Siapa namanya?" 

"Ah ... aku tidak tahu ..." 

"Bukan saudara kandungmu? Apa ciri khusus yang dia miliki?" 

Biarpun dia tidak tahu nama orang yang dicarinya, Yuuji tetap ingin membantu anak ini 
mencari orang tersebut. Dari tindakan mesra ini aku bisa merasakan kelembutannya, 
mungkin dia memang menyukai anak-anak. 

"Hm ... dia onii-chan idiot!" 

Karakteristik ini cukup jelas. 

"Betulkah?" 

Dari celah antara kerumunan, aku bisa melihat Yuuji menoleh dan mencoba mencari orang 
itu. 

"... Tapi ada banyak dari mereka di sini, tahu?" 

Saya tidak bisa menyangkal itu. 

"Eh, tidak seperti ini, ini ..." 

"Hm? Apakah ada ciri lain?" 

"Itu benar-benar onii-chan yang bodoh!" 

"" Itu Yoshii, kan? "" 

Sangat kejam! Saya tidak menangis di sini! 
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"Kasar sekali! Aku tidak tahu gadis itu! Kamu pasti salah paham---" 

"Ah! Ini baka onii-chan!" 

Saya tiba-tiba dipeluk oleh gadis kecil yang bergegas ke depan. 

"... en, itu bukan hal yang buruk, eh ..." 

Paling-paling, semua orang memperlakukanku seperti orang idiot, sedemikian rupa 
sehingga aku pun mulai merasakan hal yang sama. 

"Lalu, siapa kamu? Kamu seharusnya menjadi siswa sekolah dasar, tapi aku tidak ingat 
bertemu dengan seseorang seusiamu!" 

Aku harus menariknya menjauh agar bisa melihat wajahnya dengan lebih baik. 

"Eh? Onii-chan ... kamu tidak mengenalku, kamu terlalu berlebihan ..." 

Gadis kecil itu mengerutkan kening. Ah, tidak bagus, apakah aku membuatnya menangis? 

"Baka onii-chan benar-benar bodoh! Hazuki ingin mencari baka onii-chan, dan bertanya 
'apa kamu tahu siapa baka onii-chan' ?, dan datang jauh-jauh ke sini ..." 

Apa sekarang, bahkan aku ingin menangis mendengarnya! 

"Akihisa --- tidak, baka onii-chan benar-benar bodoh, maafkan aku." 

"Benar. Baka besar yang bodoh, bisakah kau memaafkannya?" 

Seharusnya tidak ada banyak orang yang akan disebut idiot sejauh ini. 

"Tapi, tapi, baka onii-chan sudah berjanji untuk menikahi Hazuki---" 

"Mizuki" 

"Minami!" 

""BUNUH DIA!!!"" 

"ACK !!" 

LEHER SAYA SUDAH MENJADI SAKIT! APA! APA YANG SEDANG TERJADI? 

"Oh, ini Himeji dan Shimada. Sepertinya kamu menang." 

Yuuji berkata dengan tenang. 

"Mizuki, tarik lehernya ke arah lain, aku akan memutar tempurung lututnya ke arah lain." 
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"Apakah, begini caramu melakukannya?" 

Tidak bagus, aku akan dibunuh. 

"Tunggu sebentar! Aku bahkan tidak ingat perjanjian pernikahan apa yang kita miliki---" 

"Uuu! Kamu keterlaluan! Aku bahkan sudah memberikan ciuman pertamaku padamu---" 

"Sakamoto, ambil helikopternya. Lima di antaranya sudah cukup." 

"Yoshii-kun, kamu menggunakan mulut ini untuk melakukan hal yang begitu jahat?" 

"Ebb vistaten (Kamu salah)! Eb be mebae (Biar kujelaskan)!" 

Bahkan Himeji-san yang lembut pun jadi gila! Meskipun dia akan dipaksa pindah sekolah 
jika ada penjahat yang menyebabkan kekerasan pada seorang gadis, ini keterlaluan! 

"Mau bagaimana lagi. Kalau begitu, kami akan menusukmu dengan dua pisau sebelum 
mendengarkan penjelasanmu, jadi bersabarlah." 

"Eh, Minami. Bahkan helikopter saja sudah cukup untuk menimbulkan luka fatal, bukan?" 

Saya merasa bahwa Minami tidak hanya kurang dalam kemampuan bahasa Jepang. 

"Ah, onee-chan. Aku kemari untuk bermain!" 

Gadis itu berhenti menangis saat melihat Minami. 

Onee-chan ... Hazuki ... ciuman pertama ... 

"Ahh! Kamu gadis boneka itu!" 

Aku ingat! Ada seorang gadis yang ingin membelikan hadiah untuk adiknya tapi tidak 
punya cukup uang. Saya melihat bahwa dia terlihat agak menyedihkan dan membantunya. 
Saya yakin saya memberinya boneka besar saat itu, bukan? Setelah itu, saya ditunjuk 
sebagai inspektur hukuman, dan kemudian segala macam hal aneh terjadi, jadi saya benar-
benar melupakannya. 

"Aku bukan gadis boneka itu, aku Hazuki!" 

Gadis itu membumbui pipinya dengan marah. 

"Oh ya, namamu Hazuki. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu?" 

"Saya baik-baik saja!" 

"Hmm, bagus sekali. Kalau dipikir-pikir, kamu bisa menemukan sekolahku, ya?" 
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"Karena onii-chan memakai seragam sekolah ini." 

Hazuki mulai menarik seragamku saat dia selesai mengatakan itu. 

"Eh, Hazuki dan Aki kenal satu sama lain?" [11] 

Melihat situasi ini, Minami memiringkan kepalanya dan memberikan ekspresi bingung. 

"Mn, baru tahun lalu. Apa Minami juga kenal Hazuki?" 

"Tidak hanya tahu, kami sangat akrab satu sama lain. Dia adikku." 

"Eh?" 

Aku menatap wajah Hazuki. Sekarang dia menyebutkannya, mereka memang terlihat mirip. 
Sangat energik, dan mata yang menunjukkan keinginan kuat untuk menang. 

"Yoshii-kun sangat licik ... bagaimana kamu tahu tentang anggota keluarga Minami? Aku 
bahkan belum pernah bertemu orang tuanya sebelumnya ... jangan bilang kamu sudah 
menjadi 'saudara iparnya' .. . " 

Apa yang Himeji-san katakan? Aku benar-benar merasa dia kadang-kadang bodoh 
belakangan ini. Harus lingkungan kelas. 

"Ah! Onee-san yang cantik itu! Terima kasih untuk bonekamu!" 

Hazuki membungkuk dan berkata. Anak yang sangat sopan, tidak seperti kepala sekolah. 

"Bagaimana kabarmu, Hazuki? Apakah kamu menyukainya?" 

"Ya! Aku tidur dengannya setiap hari!" 

Boneka? Setiap hari? Boneka macam apa yang Himeji-san berikan pada Hazuki? Dia adalah 
saudara perempuan Minami, dan Himeji-san akan pergi ke rumah Minami, yang berarti 
mereka akan saling mengenal. 

"Itu bagus ~ kamu menyukainya." 

Setelah mengatakan ini, Himeji menunjukkan senyuman bahagia. Mengapa saya merasa 
ada banyak orang di sekitar saya yang menyukai anak-anak? Meskipun saya tidak 
membenci mereka, saya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka, jadi saya agak 
iri ketika melihat situasi ini. 

"Oh ya, bagaimana kami mendapatkan begitu sedikit pelanggan?" 

Yuuji mengamati kelas dan berkata. Kalau dipikir-pikir, aku juga memikirkan hal yang 
sama. Karena Hazuki aku lupa tentangnya. 
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"Hazuki mendengar banyak hal saat dia datang ke sini." 

"Eh? Hal apa?" 

Yuuji jongkok untuk menyamai tinggi Hazuki. 

"Mm, seperti bagaimana Chinese Teahouse begitu kotor dan mereka tidak boleh pergi ke 
sana." 

Kata-kata Hazuki membuatku mengerang. 

Area di bawah meja memang agak kotor, tapi kita harus menyelesaikannya. Meski begitu, 
komentar negatif terus beredar. Mengapa mereka menyebar sejauh ini? 

"Wu ... orang-orang yang mengganggu bisnis kita sebelumnya. Seharusnya aku menarik 
mereka keluar dan menghajar mereka sampai habis." 

Menempatkan tangannya di dekat mulutnya, Yuuji percaya diri membuat kesimpulan ini. 

"Orang-orang itu --- apakah kamu sedang membicarakan tentang grup Toko-Natsu? 
Bagaimana mungkin? Apa mereka benar-benar gratis?" 

Tidak peduli apa, senpai itu dipukul dengan suplex. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa 
mereka akan berani melakukan hal yang tidak menguntungkan kepada kami. 

"Nah, siapa yang tahu? Kita harus memeriksa situasinya." 

"Benar, setidaknya kita harus melihat sejauh mana rumor itu menyebar." 

Bahkan Hazuki muda telah mendengar tentang ini. Mungkin rumor telah menyebar 
sedemikian luas. 

"Onii-chan, keluar dan bermainlah dengan Hazuki." 

Hazuki memegang erat tanganku. Ini buruk, jika hari ini hanyalah hari biasa di mana aku 
bisa fokus bermain di festival sekolah, aku bisa keluar dan bermain dengannya. 

"Maaf Hazuki, onii-chan harus membuat kedai teh berhasil bagaimanapun juga, jadi aku 
tidak punya cukup waktu untuk bermain denganmu." 

Saya mengatakan ini saat saya menepuk kepala Hazuki. 

"Huh  Hazuki secara khusus datang ke sini untuk mencarimu ~" 

Hazuki menggembungkan pipinya dengan tidak senang. 

Tapi kedai teh sangat penting untuk menentukan apakah Himeji-san akan tinggal. Saya 
berharap untuk melakukan yang terbaik dan tidak meninggalkan penyesalan. 
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"Kalau begitu, kita bawa saja pipsqueaknya. Kita harus memeriksa kelas lain yang juga 
menjual makanan." 

Yuuji menyindir. Dia benar, memeriksa situasinya adalah strategi dasar. 

"Hm ~ benarkah. Kalau begitu ayo kita makan siang, ya?" 

"M N." 

Ekspresi menggelembung Hazuki segera menjadi senyuman. Dia benar-benar memiliki 
banyak ekspresi yang menarik. Yang disebut kepolosan ini mengacu pada anak-anak 
semacam ini! 

"Kalau begitu Hazuki, onee-chan akan pergi denganmu." 

Nada suara Minami sangat berbeda dari biasanya. Bagi saudara perempuannya, Minami 
harus menjadi saudara perempuan yang lembut. 

"Wu, maka Himeji harus pergi dengan Yuuji. Kalian semua harus ikut turnamen 
pemanggilan, jadi sebaiknya kalian cepat selesaikan ini." 

"Benarkah? Maaf mengganggumu, Hideyoshi." 

"Bisakah kita? Terima kasih banyak, Kinoshita-san." 

Begitu saja, Yuuji dan Himeji-san bergabung dengan kami. Untuk bergerak di festival 
sekolah yang padat ini, 5 anggota tidak sedikit. 

"Kalau begitu pipsqueak, dari mana kamu mendengar kata-kata ini? Bisakah kamu 
memberitahuku?" 

"Hmmm ... ini toko tempat banyak onee-chan cantik memakai rok pendek---" 

"Apa katamu !? Yuuji, kita harus pergi!" 

"Yosh, Akihisa! Demi kesuksesan kelas kita, kita harus mulai dengan penyelidikan 
menyeluruh!" 

Mendengar ini, kami berdua bergegas maju. 

Kedai teh adalah hal penting untuk mencegah Himeji-san pindah sekolah. Saya berharap 
untuk melakukan yang terbaik dan tidak meninggalkan penyesalan. 

"Aki adalah yang terburuk." 

"Yoshii-kun sangat jahat ..." 

"Onii-chan sangat bodoh!" 
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Mengabaikan komentar kasar di belakangku, hatiku mulai berdebar kencang. 

☆ 

"Akihisa, lebih baik kita menyerah pada tempat ini." 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Kita sudah jauh-jauh datang ke sini! Cepat masuk!" 

"TOLONG! HANYA DI SINI! HANYA KELAS YANG TIDAK INGIN SAYA MASUK !!" 

Sumbernya berasal dari musuh bebuyutan kita, kelas A, keberadaan yang dikenal sebagai 
<Maid café 'Tolong izinkan aku memanggilmu master!'>; papan nama itu muncul di depan 
kami. 

"Oh begitu, jadi kelas ini memiliki Kirishima-san yang sangat disukai Sakamoto." 

"Sakamoto, kamu tidak bisa lari dari seorang gadis, tahu?" 

Saat Yuuji mencoba yang terbaik untuk memprotes dengan cara yang paling konyol, 3 gadis 
muncul dari belakang. 

"Yuuji, kami di sini untuk investigasi. Ini bukan untuk kepentingan pribadi---" 

".........! (Snip snip snip!)" 

Saya melihat sekeliling untuk melihat seorang pria menekan penutup kamera dengan 
sangat cepat. 

"Muttsuriini?" 

"...... Kamu salah orang." 

Orang yang bertanggung jawab atas dapur memegang kamera dengan satu tangan, tangan 
lainnya membuat tanda untuk menyangkal klaim tersebut. 

"Kamu adalah Tsuchiya tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Apa yang kamu lakukan di 
sini?" 

"... Memata-matai musuh." 

Datang ke sini untuk memata-matai musuh sepertinya berarti dia mengambil foto gadis-
gadis dari sudut yang rendah. 

"Muttsuriini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu melakukan sesuatu seperti 
mengambil foto perempuan tanpa mereka sadari, bukankah gadis-gadis itu---" 

"... Satu untuk 100 yen." 
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"Aku ingin dua lusin --- sangat menyedihkan?" 

"Aki, kamu baru saja memesannya secara alami." 

GYA! Kapan!? 

"...... Sudah waktunya untuk tugasku, aku akan kembali." 

Muttsuriini menyerahkan foto-foto itu kepadaku sebelum pindah kembali ke kelas. Untuk 
berpikir bahwa dia bahkan mencetak foto, pria yang penuh teka-teki, "Sungguh. Muttsuriini 
ini benar-benar memusingkan." 

Saya batuk ketika saya memasukkan foto-foto itu ke dalam saku dengan santai. 

"Yoshii-kun, apa yang ingin kamu lakukan dengan foto-foto itu?" 

Ah, saya terlihat jelas. 

"Ya, menjengkelkan ~ tentu saja aku akan menghancurkannya! Lupakan saja, ayo masuk! 
Aku lapar sekali." 

Meskipun aku tidak benar-benar lapar, aku menekan perutku, mencoba bersikap seolah-
olah aku benar-benar lapar. 

"Ahh, kamu benar. Ayo masuk." 

Himeji-san benar-benar gadis yang baik, percaya pada akting jelek seperti itu. 

"Mmmm, harus memata-matai kompetisi --- mereka kaki cowok? Bajingan ini!" 

"Anda melihat foto-fotonya baik-baik saja!" 

"Ah, aku sorbet! Aku sorbet! Isak tangis bingung bi mulut!" 

Wajahku ditarik dengan keras, dan Hazuki, yang berada di sampingku, mencubit pahaku 
dengan seluruh kekuatannya. 

"Kalau begitu aku akan masuk dulu. Permisi---" 

Minami adalah orang pertama yang melewati pintu. 

"... Selamat datang kembali, Nyonya." 

Seorang yang datang untuk mengundang kami adalah pelayan cantik dan intelektual 
dengan aura yang begitu dingin --- Kirishima Shouko-san. 

"Wa, cantik sekali ..." 
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Himeji-san secara tidak sengaja menghela nafas. Kirishima-san benar-benar cantik. 

Rambut hitam panjang dan celemek putih saling melengkapi, dan stoking hitam membuat 
pahanya yang indah semakin menarik. Inilah keindahan yang bahkan harus diakui oleh 
jenis kelamin yang sama. Sialan, aku sangat benci Yuuji dari lubuk hatiku !! 

"Kalau begitu permisi." 

"Maaf, kami masuk." 

"Onee-chan sangat cantik!" 

Himeji-san membawa Hazuki ke dalam. Pada saat ini, seperti bagaimana Minami diundang-
-- "... Selamat datang kembali, tuan dan nyonya." 

---Kirishima-san mengundang kami masuk. 

"... Cheh." 

Yuuji akhirnya memasuki toko dengan enggan. Memang, Kirishima-san menggunakan 
metode yang sama untuk--- "... Selamat datang kembali. Aku tidak akan membiarkanmu 
pulang malam ini, Sayang." 

---Menyambut kami. 

"Kirishima-san sangat berani ..." 

"Aku benar-benar harus mengaguminya ..." "Bukankah onee-chan itu ingin tidur dan 
bermain dengan kita?" 3 perempuan, 3 reaksi berbeda. Meski aku penasaran apa maksud 
Minami saat dia berkata 'lihat ke atas'. 

"Tolong izinkan saya membimbing semua orang." 

Kami mengikuti Kirishima-san ke belakang toko. 

"Eh, onii-chan. Ada begitu banyak pelanggan di sini ~~ Hazuki menarik lengan bajuku 
beberapa kali. 

Seperti yang Hazuki katakan, ruang kelas A yang luas penuh dengan pelanggan. Meskipun 
saya merasa para pria akan pergi ke maid café, yang mengejutkan, ada beberapa wanita 
juga. 

"Kalau begitu sekarang, ini menunya." 

Kirishima-san memberikan menu mewah ini kepada kami. Ini menakutkan, sepertinya 
kelas terbaik sekalipun harus melakukan semuanya dengan sempurna. 

"Aku ingin 'kue sifon yang lembut'." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ah, kalau begitu aku akan menerimanya juga." 

"Hazuki juga!" 

Ketiga gadis itu merasakan hal yang sama saat mereka memesan kue sifon. 

"Aku ingin 'air'. Akan sangat bagus jika kamu bisa menambahkan sedikit garam di 
dalamnya." 

"Kalau begitu, aku akan---" 

"... Mengulangi perintah Anda." 

Kirishima-san terdengar seperti dia ingin menyela. 

"... tiga 'kue sifon lembut', satu gelas 'air' dan 'formulir lamaran pernikahan pembantu'. 
Hanya itu?" 
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"SEOLAH-OLAH!!!" 

Yuuji meraung kaget. Cara anak ini diolok-olok benar-benar aneh. Aku hanya akan duduk di 
sini dan melihatnya kacau. 

"... Lalu aku akan menyiapkan sendok garpu." 

Kirishima-san meletakkan garpu di depan para gadis, garam di depanku, segel dan alas 
tinta merah di depan Yuuji. 

"Sho, Shouko! Itu segel rumahku, kan !? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya !?" 

"... Kalau begitu, bayangkan kehidupan pengantin baru Anda dengan seorang pelayan saat 
Anda menunggu." 

Kirishima-san membungkuk sebelum kembali ke dapur. 

"... Akihisa. Aku harus memenangkan Turnamen Pemanggilan apapun yang terjadi ...!" 

"Ah, ya, hal yang sama untukku." 

Aku bisa melihat tekad dari mata Yuuji. Meskipun saya senang dengan motivasinya, itu 
masih sangat menakutkan. 

"Kalau begitu Hazuki, ini tempat yang kamu bicarakan, kan?" 

"Nn. Di sini, ada dua onii-san menjengkelkan yang berteriak-teriak!" 

Hazuki mengangguk dengan antusias. 

Dua anak laki-laki yang menjengkelkan. Artinya mereka jelas, "Selamat datang kembali, 
tuan." 

"Oh, dua orang. Apakah ada tempat duduk di dekat tengah?" 

Saat ini, kami dapat mendengar suara pelanggan baru. Rasanya seperti kita pernah 
mendengar suara kelas rendah itu sebelumnya. 

"Ah, itu mereka. Orang-orang itu mengatakan 'kedai tehnya sangat kotor'!" 

Pemilik suara tersebut adalah anggota grup Toko-Natsu yang mencegah kami melakukan 
pekerjaan kami. Jika kata-kata mereka didengar di sini, apakah mereka akan datang dan 
pergi? 

"PIKIRKANLAH, TEAHOUSE INI BENAR-BENAR CUKUP !!" 

"YA, TEAHOUSE CINA DI KELAS 2-F BENAR-BENAR BURUK!" 
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"TABEL ADALAH KOTAK KARTU ROTTEN, BAHKAN MAGGOT BERJALAN DARI MEREKA !!" 

Di tengah kedai teh yang ramai ini, teriakan sangat keras. Pantas saja reputasi buruk kita 
akan menyebar saat mereka melakukan hal semacam ini! 

"Tunggu, Akihisa!" 

Saat aku hendak pergi dan memukuli mereka, Yuuji menghentikanku. 

"Yuuji, kenapa kamu menghentikanku? Jika kamu tidak menghentikan orang-orang itu ...!" 

"Tenang. Reputasi buruk hanya akan menyebar jika kita mengalahkan mereka di sini." 

Yuuji memelototi orang-orang itu dengan tajam. 

Memang benar jika kita menghajar mereka di tempat yang banyak orang, orang lain akan 
mendapat kesan bahwa kelas F adalah tempat berkumpulnya para remaja berandalan. 
Tidak hanya bisnis kedai teh kita yang akan terpengaruh, jika ini sampai ke telinga ayah 
Himeji-san, Himeji-san pasti akan pindah sekolah. 

"Tapi jika kita akan menggigit kuku kita di sini dan ..." 

Bahkan sampai saat ini, rumor tersebut terus menyebar. Meskipun kami tahu, kami tidak 
bisa berbuat apa-apa. Ini membuat frustasi! 

"Tidak, jika kita akan melakukan ini, kita perlu menggunakan otak kita --- oi, Shouko!" 

"......Apa?" 

Kirishima-san langsung muncul saat dia dipanggil. Jangan bilang kalau dia sudah dekat 
dengan Yuuji selama ini, itu sebabnya dia begitu cepat ... 

"Apakah ini pertama kalinya orang-orang itu ada di sini?" 

Yuuji mengarahkan dagunya pada pasangan itu. Pada saat ini, Kirishima-san 
menganggukkan kepalanya sedikit. 

"... Mereka keluar dan masuk lagi. Apa yang mereka katakan hampir sama. Mereka 
mengatakan hal yang sama." 

Wajah rapi Kirishima-san sedikit berubah. Sepertinya mereka juga pelanggan yang tidak 
diinginkan baginya. 

"Benar-benar ... oke. Pokoknya, pinjamkan aku seragam maid." 

Yuuji menanyakan pertanyaan yang bermasalah tanpa ada ekspresi canggung di wajahnya. 
Orang ini, apakah dia tidak ragu-ragu atau malu? 
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"...Saya mengerti." 

Ini juga merupakan balasan tanpa ragu-ragu. Sepertinya mereka akan menjadi pasangan 
yang baik --- eh, tunggu! 

"Ki, Kirishima-san !? Kamu tidak bisa mulai menelanjangi dirimu di sini!" 

"Ya, ada banyak binatang di sini!" 

"Wa . Payudara Onee-san sangat besar " 

Himeji-san dan Minami dengan panik menghentikan Kirishima-san, yang melepas pakaian 
maidnya kali ini. Itu berbahaya --- atau saya harus mengatakan ini, tetapi untuk beberapa 
alasan, saya merasa itu memalukan. 

"... Karena Yuuji bilang dia menginginkannya." 

Kirishima-san, yang dihentikan, memberikan ekspresi tidak percaya. Orang ini akan 
melakukan apapun selama itu permintaan Yuuji? Dia benar-benar orang yang berbahaya. 

"Sin, sejak kapan kubilang aku ingin memakai baju maidmu !? Maksudku aku ingin baju 
cadangan!" 

Yuuji memalingkan wajahnya yang memerah. Meski Kirishima-san berbahaya, karena Yuuji 
seperti ini, aku yakin dia tidak akan melakukan hal buruk padanya. Apa yang lega. 

"... Aku akan pergi dan mengambilnya sekarang." 

Kirishima-san menata pakaiannya dengan rapi sebelum pergi. 

Kami tanpa sadar menyadari bahwa meja kami telah menjadi fokus semua orang. Sekarang 
lebih sulit bagi kami untuk menghukum grup Toko-Natsu. 

"APAKAH MAKANAN YANG MEREKA DIBAKAR BENAR-BENAR BURUK?" 

"JANGAN KATAKAN! SAYA TIDAK INGIN MAKANAN KERACUNAN!" 

"ANDA LEBIH BAIK HATI-HATI UNTUK KELAS 2-F!" 

Sial! Mengapa mereka harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Saya merasa ingin 
mengalahkan mereka sekarang! 

"Yuuji! Bagaimana kita akan menangani orang-orang itu?" 

"Oke, tunggu sebentar. Himeji, Shimada, apa kamu punya sisir?" 

"? Kami memilikinya ..." 
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"Pinjamkan aku itu untuk sementara waktu. Selain itu, aku ingin meminjam barang lain 
yang digunakan untuk perawatan." 

"Ah..." 

Himeji-san mengeluarkan tas kecil dari saku blusnya. Seperti yang diharapkan dari gadis 
seusianya. 

"Maaf. Aku akan mengembalikannya nanti." 

Yuuji menerima tas kecil itu. Padahal untuk panjang rambutnya, menurutku dia tidak 
butuh sisir. 

"... Yuuji, ini." 

Saat ini, Kirishima-san membawa pakaian pelayan ke sini. 

"Oh, maaf untuk itu." 

"... Kamu berhutang budi padaku." 

"Ah, itu dia. Akihisa." 

"Aku mengerti. Untuk lain kali, kamu bisa menggunakan Yuuji untuk sehari." 

"... Terima kasih, Yoshii-kun adalah orang baik." 

"OI! TUNGGU KEDUA. KENAPA AKU !?" 

Tidak peduli bagaimana Yuuji mencoba menjelaskannya, semuanya sia-sia. Kirishima-san 
terlihat sangat senang saat dia meninggalkan kami. 

"Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan itu?" 

Pakaian pelayan di samping kami tidak bisa digunakan sebagai senjata bagaimanapun juga 
menurutku. 

"...Pakai itu." 

Yuuji memelototiku dengan kebencian. Dia harus mendengarkan semua perintahnya 
karena kami kalah dalam pertarungan pemanggilan. Pria yang tidak bertulang. 

"Seperti itu, Himeji-san." 

"Eh? Aku, aku memakainya?" 

Himeji-san melebarkan matanya. Saya merasa itu cocok untuknya. 
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"Berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Himeji-san tidak akan bisa menyerang biarpun 
dia memakainya, kan?" 

"Lalu, Minami? Tapi kemudian akan menjadi terlalu longgar di sekitar area dada ------ 
ACKKK!" 

"AKU TIDAK AKAN, PERGI MUDAH, WAKTU BERIKUTNYA!" 

Aura membunuh yang menakutkan. 

"Bukan Minami juga. Jika kita melakukan itu, mereka akan melihatnya." 

"...Apakah itu?" 

Karena itu bukan Himeji-san atau Minami, dan Hazuki terlalu kecil dan tidak bisa 
memakainya. Jadi, satu-satunya yang tersisa adalah ... 

"Kaulah yang akan memakainya." 

"NNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!" 

Ini aku! Meski mungkin identitasku tidak akan terungkap jika aku memakainya ...! 

"Tidak bisakah Yuuji memakainya saja? Kamu masih bisa memakainya jika kamu 
memaksakannya sedikit!" 

"Ya ampun, orang yang begitu keras kepala. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat 
dan melakukan janken?" 

Itu disini, lamaran Yuuji. Saya telah ditipu olehnya entah berapa kali. 

Meski begitu, tidak ada gunanya menolaknya. Saya telah melihat melalui pemikirannya. 
Ngomong-ngomong, yang paling penting adalah membuatnya memakai pakaian maid itu. 

"Baiklah, aku akan menerimanya." 

"Kalau begitu kita pergi, jan-ken---" 

"Pon (Kertas)." 

Saya memilih kertas, Yuuji memilih gunting. Aku tersesat. 

"Lihat-" 

Yuuji mengulurkan jari telunjuknya dan menusukku. 
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Trik ini adalah --- Itu! Teknik rahasia dimana jika saya mengalihkan wajah saya untuk 
menghindari jarinya, dia akan mengarahkan jarinya ke arah itu untuk menentukan 
pemenangnya! 

"Aku tidak akan tertipu!" 

Tanpa membuang muka, aku terus menatap ujung jari Yuuji. Saya tidak akan kalah! 

"Itu ada---" 

Poof. 

Ah, suara yang menjengkelkan. 

"GGGYYYYYAAAAHHHH! MATA SAYA, MATA SAYA MATA SAYA !!" 

Saya menutupi mata saya dan memiringkan ke belakang. Biasanya, bukankah jari akan 
berhenti di depan mata !? 

"Ha! ... Oh. Ini kemenanganku." 

Mendengar Yuuji menyatakan kemenangannya, aku membuka mata berkaca-kaca, Yuuji 
menunjuk ke arah yang kutatap. 

"Kalau begitu, Yoshii-kun, kamu baik-baik saja?" 

Himeji-san memberiku saputangan. Ah, wangi sekali ... 

"Ah, hahaha ...... tapi pasti tidak akan ada masalah." 

"Kamu benar. Tentu saja ini tidak akan dihitung ketika kamu menggunakan tri yang begitu 
pengecut---" 

"Aku merasa Yoshii-kun akan terlihat manis di dalamnya!" 

Bukan itu masalahnya, pikirku. 

☆ 

"A, aku belum pernah malu ini sebelumnya ...!" 

"Akihisa, ternyata kamu cocok memakai ini." 

Hideyoshi, yang datang ke sini setelah dipanggil oleh Yuuji, hanya menghabiskan waktu 
beberapa menit untuk membantuku berganti pakaian dan merias wajah di toilet pria. 
Benar-benar mengesankan, tapi saya tidak bersyukur sedikit pun. 

"Kalau begitu, aku akan kembali ke kedai teh. Pukuli preman itu." 
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"Nn, mengerti." 

Setelah berpisah dari Hideyoshi, saya masuk kembali ke kelas 2-A. Sungguh, aku merasa 
banyak orang yang menatapku. 

"Pokoknya, ITU BENAR-BENAR RUANG KELAS KOTOR." 

"MN, RUANG KELAS TERLETAK DI GEDUNG LAMA, JADI SUDAH KOTOR, ITU YANG 
DIHARAPKAN." 

Orang-orang itu masih mengatakan hal seperti itu. Mereka hanya menemukan tempat 
untuk dipilih. Bagi saya, karena saya bertaruh pada kedai teh untuk nasib teman sekelas 
saya, ini tidak bisa dimaafkan. 

"Permisi." 

Aku diam-diam menjauh saat aku mencoba terdengar seperti petugas. Orang-orang itu, aku 
akan mengalahkan mereka dengan baik. 

"Apa? ---Ah, untuk berpikir ada gadis seperti ini di sekitar sini." 

"Kelihatannya lucu." 

Mereka mengelilingi saya, terlihat seperti mereka ingin menjilat saya. Rasanya kotor !! 

"Maaf, para tamu, karena saya harus menyapu tempat itu, bisakah Anda berdiri?" 

"Sapu? Cepat selesaikan, oke?" 

Keduanya berdiri dari posisi mereka. 

"Terima kasih. Lalu kita akan---" 

"Hm? Kenapa kamu memeluk pinggangku? Jangan bilang kamu suka aku?" 

"Pergi ke neraka!" 

"GYYAAHH !!" 

Suplex berhasil. Ini adalah kedua kalinya si botak dipukul di kepala hari ini. 

"Kamu, kamu Akihisa dari kelas F ...! Tidak kusangka kamu memiliki kebiasaan berubah 
menjadi drag---" 

Cheh! Dia masih hidup! Tidak ada pilihan, harus meminta bantuan. 

"Ini, orang ini, DIA MENYENTUH PAYUDARA SAYA !!" 
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"Tunggu sebentar! Aku hanya menyentuhnya karena kamu melakukan suplex padaku, dan 
kamu adalah seorang gu --- GYYAAHH !!" 

"Melakukan tindakan mesum seperti itu di siang bolong, pria yang tidak tahu malu!" 

Yuuji sekarang menggunakan tujuan untuk mengusir orang mesum sebagai alasan untuk 
turun tangan. 

"Apa yang kamu lihat? Jelas kita adalah korbannya !?" 

Mengambil alih botak-senpai di lantai, Mohawk-senpai menghentikan Yuuji. 

"Diam! Sekarang, pria itu menyentuh payudara petugas itu, kan !? AKU TIDAK BUTA !!" 

Tidak, sebenarnya, menurutku kamu buta. 

"Petugas, saya akan serahkan pria di lantai itu kepada Anda." 

"Eh? Ah, oke. Aku mengerti." 

Kalau dipikir-pikir, sekarang aku seorang petugas. 

Hm ~. Botak ini, apa yang harus saya lakukan dengannya? Aku akan meletakkan bra yang 
dimasukkan Hideyoshi ke kepalanya, dan mungkin menempelkan lem instan padanya. 

"Kalau begitu, untuk menyelidiki kelakuan mesummu, bisakah kamu ikut dengan kami?" 

Yuuji menjentikkan jarinya saat mendekati mohwak-senpai. Dia bilang dia meminumnya, 
tapi kenapa itu terdengar sangat menjengkelkan? Dia mungkin bermaksud untuk 
menginterogasi mereka di dalam kelas. 

"Cheh! Ayo pergi, Natsukawa!" 

Melihat situasi ini, Mohawk-senpai memutuskan untuk pergi. 

"Ini, ini, LEPASKAN! KEHIDUPAN RENDAH! AKU AKAN MEMBUAT KAU INGAT INI, 
PERVERT !!" 

Si botak-senpai berlari keluar dengan bra masih menempel di kepalanya. 

"BERHENTI DI SANA! Ayo kejar mereka, Nona Aki." 

"Mengerti! Tapi tolong jangan panggil aku begitu!" 

Yuuji dan aku berlari ke koridor untuk mengejar mereka. 

"Kalau dipikir-pikir, Yuuji, bagaimana kita melunasi tagihan di sini?" 
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"Kami toh tidak memesan! Serahkan pada Himeji dan yang lainnya !!" 

Karena Yuuji mengatakan ini, aku akan membiarkannya apa adanya. 

"... Untuk tagihanmu, yang mana, Natsume Souseki[12] atau Sakamoto Yuuji? " 

"Sakamoto Yuuji." 

"... Terima kasih atas dukungan Anda." 

Apakah ini benar-benar oke? Anda baru saja kehilangan 1000 yen. 

"Akihisa! Orang-orang itu baru saja berlari ke lantai 4!" 

Yuuji berteriak di tengah-tengah koridor yang ramai. 

"Maaf! Mohon gunakan Nona Aki! Tatapan mata di sekitarnya membuatku bosan!" 

Saya hanya harus berharap bahwa saya tidak bertemu dengan siapa pun yang saya kenal. 

"Mengerti! Akihisa Yoshii --- koreksi, Nona meido Aki!" 

"Kamu bajingan! Kamu melakukan itu dengan sengaja!" 

Saya terus menaiki tangga sambil berhati-hati agar rok ringan saya tidak terbalik. Ruang 
kelas di tingkat 4 harus semua tahun ketiga. Kami akan diusir jika ketahuan melakukan 
sesuatu, oleh karena itu kami harus berhati-hati. 

Yuuji bergegas ke ruang kelas terdekat. Pintu masuk kelas 3-A, yang ditutupi oleh tirai 
hitam, memiliki papan nama 'Labirin Rumah Hantu' di atasnya. 

"Selamat datang. Dua orang?" 

"Tidak, empat. Orang-orang di belakang akan membayarnya untuk kita." 

Bagus. Anda memberikan tab kepada orang-orang di belakang tanpa ragu-ragu. 

"Oke, kalau begitu silakan nikmati dunia yang menakutkan." 

Senior yang bertindak sebagai administrator membuka pintu tanpa ragu-ragu. Yuuji dan 
aku buru-buru masuk untuk menghindari kebohongan itu terungkap. 

"Yuuji, di sini gelap. Jika kita bergerak sembarangan ..." 

"Yeah. Kami tidak tahu jebakan apa yang dipasang orang-orang itu." 
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Kami terus berjalan di jalan sempit yang terbuat dari karton bergelombang ini. Sedangkan 
untuk penerangan, hanya ada lampu kecil yang diletakkan di samping kaki kami. Lupakan 
tentang menangkap mereka, bahkan kemungkinan kita akan disergap oleh mereka. 

"Hati-hati, pelayan palsu dengan kebiasaan berpakaian silang." 
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"Mn, mn. Jika kita tidak hati-hati, jika tidak hati-hati, jika tidak hati-hati ..." 

Kami memperhatikan suasana di sekitar kami saat kami terus bergerak maju. 

Sial. Karena roknya, saya kesulitan bergerak. Haruskah saya mengangkatnya dan 
mengikatnya di pinggang saya? 

"Jika kita tidak berhati-hati---" 

PAM! 

Saat ini, sesuatu muncul di depan kami. Itu iblis yang belum pernah kami lihat sebelumnya. 
Mengenakan seragam pria, botak, bertubuh sedang --- dan mengenakan bra di atasnya. 

"" PER, PERVERT !! "" 

"Kalian berdua." 

Sangat kasar. Saya hanya mengenakan pakaian pelayan karena situasinya. Saya harap saya 
tidak diasosiasikan dengan seseorang yang senang memiliki bra di atas kepalanya. 

"Tidak kusangka mereka mengejar kita sampai ke sini, hanya membuat orang jengkel!" 

Baldy-senpai berlari lebih jauh. Sepertinya tidak ada penyergapan; dia kebetulan bertemu 
kami. 

"BERHENTI BERJALAN! MAKAN PASTI AKI AKI AKI AKI AKI PAPARAN!" 

"YUUJI, BERHENTI MENGGUNAKAN NAMA ITU! KORBAN PERTAMA YANG DAPAT SAYA 
PIKIRKAN KETIKA SAYA MENDENGAR ITU ADALAH SAYA!" 

Aku memprotes dengan kasar kepada Yuuji yang mencengkeram leherku secara acak. Ini 
harus menjadi level ke-4. Saya biasanya merasa bahwa jika saya tidak mengalami keseleo, 
setidaknya itu akan berakhir. 

"SEKARANG! Dorong DINDING KE BAWAH DAN KUNCI MEREKA!" 

Suara Mohawk-senpai datang entah dari mana. Sial! Jika kita tidak bisa bergerak ... 

"Cheh! Hindari itu! Nona Aki!" 

"Sepertinya kita hanya bisa melakukan ini!" 

Menyerah mengejar mereka, kami mulai berlari kembali ke pintu masuk. 

"... Astaga? Dindingnya tidak roboh." 

"Apa kau menggertak kami !? Pria mohawk itu ...!" 
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Kita tidak bisa lagi melihat senpai botak itu. Sepertinya kita tidak bisa menangkap mereka. 

"Yuuji, pertempuran ketiga akan segera dimulai." 
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"Apa? Saat ini? ... Kalau begitu tidak ada pilihan. Meski sayang, ayo mundur." 

Dengan kejadian yang terjadi satu demi satu, kami tidak bisa fokus pada turnamen 
pemanggilan. Orang yang merepotkan. 

"Sungguh, kita hampir kehilangan tempat kita karena mereka." 

Sekarang kita tidak perlu khawatir terkunci, kita berjalan menuju pintu masuk. 
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"... AH! Pelanggan yang tidak membayar saat mereka masuk!" 

"Lari, Nona Aki! ' 

"AH ~~ Sungguh! Kenapa hal semacam ini selalu terjadi?" 

Daripada berjalan, sebaiknya kita lari kembali ke kelas. 
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Volume 2 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Untuk memutuskan jenis kegiatan apa yang harus dilakukan kelas, dapatkah semua 
siswa membantu dalam survei ini. 

'Bagaimana Anda memutuskan seorang pelayan wanita ketika Anda menjalankan kedai 
teh?' 

'① Kelucuan ② kemampuan kepemimpinan ③ mobilitas ④ orang lain ()' 

Juga, pilih kandidat alternatif untuk peran ini. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Kandidat '"① Kelucuan" ... Himeji Mizuki dan Shimada Minami.' 

Komentar guru: 

'Kamu benar-benar tidak bisa memutuskan di antara mereka, kan?' 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Kandidat '"① Kelucuan" ... Himeji Mizuki Hideyoshi Kinoshita Shimada Minami' 

Komentar guru: 
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'Sensei agak bertanya-tanya ada apa dengan jejak darah di kertas.' 

 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

'"④ Lainnya (Pasangan nikah)" Calon ... Kirishima Shouko.' 

Komentar guru: 

'Mengapa makalahmu dibawa ke sini oleh Kirishima-san dari kelas A?' 
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"Jadi kita memenangkan pertempuran ketiga tanpa perlawanan?" 

"Yup, lawan kalah karena keracunan makanan." 

Kami dengan panik bergegas menuju arena untuk pertarungan ketiga. Setelah sampai di 
tempat kejadian, yang menunggu kami adalah hasil tak terduga dari kekalahan lawan. Ini 
keracunan makanan, jangan bilang ...? Saya berharap mereka bukan pelanggan yang 
menginjak ranjau darat di sini, di toko kami. 

"Kalau begitu, jika kamu tidak keberatan, bisakah kalian membantu kami membangun 
kembali bisnis kami di sini?" 

Hideyoshi yang meminta maaf bertanya dengan tatapan muram. Ini bukan salah Hideyoshi. 

"Kamu benar. Untuk mendapatkan kembali beberapa pelanggan yang hilang, kita harus 
memperkenalkan sesuatu yang dapat memberikan banyak pengaruh." 

Ruang kelas masih kosong. Meskipun kami telah menghentikan sumber komentar negatif 
tersebut, kami tidak dapat menghentikan rumor buruk yang menyebar. Seperti yang Yuuji 
katakan, jika kami tidak menemukan sesuatu yang besar, pelanggan tidak akan kembali. 

"Uuu, lalu apa yang harus kita lakukan ...?" 

Hideyoshi melihat ke sekeliling kelas. Meskipun saya telah melihat sekeliling kelas 
setidaknya sekali, saya tidak dapat memikirkan sesuatu yang istimewa yang dapat kami 
lakukan. 

"Yuuji, apa kamu punya ide?" 

"Serahkan pada saya. Meskipun terlalu sederhana menggunakan kedai teh Cina dan hal 
semacam ini untuk menarik pelanggan, itu akan sangat efektif." 

Setelah itu, Yuuji mengeluarkan dan aquamarine dan cheongsam putih[14] yang memiliki 
sulaman yang sangat indah. Hideyoshi berkomentar, "Eh. Meski aku merasa roknya agak 
pendek, ini pasti akan membuat dampak besar. Jika kamu akan menggunakan ini untuk 
publisitas---" 

Ini pasti akan berdampak besar jika Himeji-san dan Hideyoshi memakainya. Meskipun kita 
malas, itu bukanlah taktik yang buruk. 

"Ah. Kami akan membuat --- Akihisa memakai ini." 

Dampaknya terlalu besar sekarang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tunggu ...! Tolong selamatkan aku! Mengenakan cheongsam setelah memakai kostum 
maid, semua orang akan mengira aku benar-benar homoseksual!" 

Untuk kehidupan sekolah yang bahagia, saya pasti berharap tidak ada lagi rumor buruk 
tentang saya. Bahkan jika saya seorang siswa normal, saya menjadi lebih terkenal karena 
alasan yang salah. 

"Aku hanya bercanda. Ini untuk dipakai Hideyoshi, Himeji, dan Shimada." 

"Ah, itu saja? Sungguh melegakan ~" 

Jadi itu lelucon. Untunglah. 

"Apa kau tidak bercanda saat memintaku memakai ini?" 

Hideyoshi menghela napas sambil mengambil cheongsam. 

Hideyoshi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kami bercanda tentang 
membuat Minami memakai ini, kami benar-benar mengatakan ini dari lubuk hati kami 
yang paling dalam ketika kami meminta Anda untuk memakai ini. 

"Kita kembali ~! Ah, Aki melepas pakaian maidnya." 

"Ah ... sayang sekali. Itu sangat lucu." 

"Hazuki ingin melihat onii-chan memakainya sekali lagi." 

Saat ini, ketiga gadis itu kembali. Mereka terus mengucapkan kata-kata egois seperti itu 
tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Apakah reputasi saya akan memburuk karena 
kejadian itu ... 

"Ah ha ha. Sayang sekali, dunia tidak begitu naif membiarkan orang melihat orang lain 
memakai cosplay, tahu?" 

Saya mengungkapkan senyum jahat kepada mereka. Karena kalian telah melihatku dalam 
pakaian pelayan, biarkan aku melihat kalian dengan pakaian cheongsam. 

"Begitulah situasinya. Himeji dan Shimada, tolong bantu meningkatkan penghasilan kami." 

Agar mangsa tidak melarikan diri, saya melambaikan cheongsam kepada mereka saat saya 
memblokir rute pelarian mereka. Ini karena setidaknya Minami memiliki niat untuk kabur. 

"Kalian, kalian berdua. Kenapa ekspresi kalian begitu menakutkan ...?" 

"Aku bisa merasakan aura yang tidak menyenangkan ..." 

Kedua mangsa kami menunjukkan sikap ketakutan yang sedikit. Namun, yang disayangkan 
adalah mereka tidak punya tempat tujuan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Pergi, Akihisa!" 

"OK! Hehehe, patuh dan pakai cheongsam ini --- SAKIT! MAAF! AKU TERLALU COCKY !!" 

"Kamu sangat lemah ..." 

Bagian yang dipukul, perut, wajah dan paha semuanya sakit. Mengapa kekuatan serangan 
Minami lebih kuat dariku, anak laki-laki? 

"Kenapa kamu tiba-tiba menyebut ini? Aku ingat kamu bilang kita tidak perlu 
memakainya." 

Seperti yang diharapkan, Minami mengungkapkan ekspresi tidak mau. 

"Ini untuk publisitas toko, dan untuk memuaskan selera pribadi Akihisa. Akihisa suka 
cheongsam, kan?" 

Aku tiba-tiba ditarik ke dalam percakapan Yuuji. Meskipun saya menyukai mereka, agak 
memalukan untuk memberi tahu orang-orang tentang minat pribadi ini. Kebetulan 
disebutkan secara kebetulan. 

"Aku mencintai mereka!" 

"Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan kebohongan." 

Eh? Sepertinya saya mengatakan sesuatu yang salah. 

"Ca, mau bagaimana lagi. Demi toko, aku akan melakukan ini bahkan jika aku tidak mau." 

"Kamu, kamu benar! Ini untuk bisnis!" 

Himeji-san dan Shimada sama-sama mengambil pakaiannya. 

"Onii-chan, bagaimana dengan Hazuki?" 

"Eh? Hazuki juga ingin membantu?" 

"Tolong ...? Ah, ngh! Aku ingin membantu, jadi berikan Hazuki juga!" 

Anak yang penurut, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah adik perempuan Minami. 

"Maaf, meski aku mengerti maksudmu, tidak ada yang Hazuki bisa kita---" 

"... !! (Ch ch ch ch)" 

"Mu, Muttsulini! Kenapa kamu menjahit pakaian di sini begitu cepat? Dan sampai sekarang, 
kamu tidak ada di sini sejak awal!" 
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"... Jangan meremehkan indra penciumanku." 

Apa apaan. Itu adalah garis yang keren, namun tidak terasa keren sama sekali. 

"Lalu kita akan mengubahnya setelah pertempuran ketiga." 

Himeji-san melihat ke jam tangan untuk memeriksa waktu. Betul sekali; Himeji-san dan 
Minami harus pergi untuk pertandingan mereka. 

"Tidak, kuharap kalian berdua bisa berubah sekarang." 

"Eh?" 

Suara Yuuji dan teriakan kaget keduanya tersinkronisasi dengan harmonis. 

"Ini untuk publisitas. Dari pertarungan ketiga turnamen pemanggilan dan seterusnya, 
semua pertarungan akan ditampilkan ke publik. Jarang ada begitu banyak orang 
berkumpul, dan tidak ada ruginya mencoba mempublikasikan diri kita sendiri." 

"Maksudmu, kau ingin kami memakai ini, benda ini ke turnamen pemanggilan ..." 

"Ini benar-benar terlalu memalukan ..." 

Keduanya terlihat bermasalah saat mereka memegang cheongsam. Di depan media dan 
kerumunan massa yang masuk, kehabisan seperti ini agak memalukan. Namun, ini untuk 
mencegah Himeji-san pindah sekolah, jadi aku sangat berharap mereka setuju. 

"Tolong setujui ini!" 

Setelah mengatakan ini, saya menundukkan kepala. Ini bukan untuk Himeji-san, tapi 
untukku, karena aku tidak ingin Himeji-san pindah sekolah. Pada dasarnya, ini adalah 
permintaan yang sepenuhnya egois dari saya, oleh karena itu, saya akan menundukkan 
kepala. 

"Akihisa ... kamu benar-benar-- suka cheongsam, ya ..." 

Saya tidak berani menyangkal fakta ini. 

"Jangan bilang, bahwa Yoshii-kun tahu tentang kesedihanku---" 

"Mau bagaimana lagi. Untuk fasilitas kelas, kami akan bantu. Benar kan, Mizuki?" 

Minami menyela pikiran Himeji-san dengan jawaban yang tepat. 

"Ah, ya, ya! Ini hanya hal kecil!" 

Himeji-san membalas dengan nada yang lebih segar. 
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Kalau dipikir-pikir, aku memang mendengar info yang cukup bagus. Jika ini dianggap hal 
sepele, maka aku akan terus meminta Himeji-san untuk melakukan hal serupa di masa 
depan. 

Jika informasi bahwa Himeji-san dan Minami berasal dari kelas F, itu akan memiliki dua 
keuntungan yaitu mempromosikan kedai teh dan menampilkan kemampuan kelas F. Ini 
cukup efektif. 

"Oke, serahkan pada kami! Mizuki, ayo pergi." 

"Baik." 

Kedua gadis itu keluar dari kelas dengan membawa cheongsam di tangan. Seharusnya tidak 
ada masalah jika kita serahkan pada mereka, bukan? 

"...Jadi." 

"Wa, onii-chan ini luar biasa!" 

Cheongsam Hazuki diselesaikan dengan mode kecepatan dewa. 

Tidak ada yang mustahil bagi seorang Muttsulini yang memiliki niat yang tidak murni. 
Meskipun saya sudah tahu itu, saya tidak tahu bahwa dia bahkan memiliki siswa kecil yang 
tercakup. Orang ini benar-benar penuh teka-teki. 

"Oh, kalau begitu aku berubah sekarang." 

"WA, TUNGGU KEDUA, HIDEYOSHI! KAU BERUBAH DI SINI !? KAU HARUS BERUBAH DI 
KAMAR MANDI CEWEK !!!" 

Bagi remaja yang tidak bersalah seperti saya, dan bagi Muttsulini yang mengalami delusi, 
pemandangan ini terlalu menghasut. 

"... Akhir-akhir ini, aku berpikir bahwa Akihisa menganggapku sebagai seorang gadis." 

"Kamu terlalu banyak berpikir, Hideyoshi adalah Hideyoshi." 

"Mn, seperti yang Yuuji katakan. Jenis kelamin Hideyoshi adalah 'Hideyoshi', bukan laki-
laki atau perempuan." 

"... Aku tidak bermaksud begitu." 

Eh? Apakah saya salah 

"Hai, ay ..." 

"... !! (* Suara menetes *)" 
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"Ha, Hazuki! Kamu juga tidak bisa berubah di sini! Muttsulini akan mati karena kehabisan 
darah!" 

Meskipun dia telah kehilangan cukup banyak darah, Muttsulini masih terlihat sangat 
bahagia saat dia menekan hidungnya. 

☆ 

"Kami kembali-" 

"Kami kembali ~" 

Oh, itu pasti Himeji-san dan Minami. Kami diselamatkan! 

"Bagus. Maaf, aku tahu kalian lelah, tapi bisakah kamu membantu di luar?" 

Setelah mereka berdua pergi bertanding, kami membawa Hideyoshi dan Hazuki, yang telah 
berganti cheongsam, berkeliling sekolah. Meski aku merasa efek awalnya tidak bagus, tapi 
perlahan, jumlah pelanggan mulai meningkat --- kira-kira saat pertandingan Himeji-san 
berakhir. Sebagian besar kursi terisi, jadi sepertinya kami sangat sukses. 

"Bagus, sudah kembali seperti dulu." 

"Bagus." 

"Jumlah pelanggan wanita juga meningkat. Sepertinya semua orang membicarakan betapa 
enaknya makanan kita." 

Karena saya tidak beruntung mendapatkan yang buruk, saya tidak tahu seberapa enak 
makanan kami, tetapi dari reaksi semua orang, kedai teh tampaknya baik-baik saja. Saya 
merasa alasan mengapa jumlah pelanggan meningkat adalah karena cheongsam. 

"Kalau begitu, bisakah kalian berdua membantu dengan menjadi pelayan?" 

"Tidak masalah." 

"BAIK." 

Keduanya mengayunkan cheongsam mereka saat pergi untuk mengambil beberapa menu 
dan pena. Dengan ini, jumlah pelanggan harus meningkat. 

"Bisakah saya memesan sesuatu dari Anda?" 

"Ah, ya. Bolehkah aku tahu apa yang kamu inginkan?" 

Saat saya sedang menikmati siluet keduanya, pelanggan di dekat saya menelepon saya. 
Agar tidak bersikap tidak sopan, saya segera mengeluarkan menu dan pen. 
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"Aku ingin teh Oolong tradisional dan bola wijen." 

"Oke. Jadi, izinkan saya ulangi pesanannya. Anda minta teh Oolong tradisional dan bola 
wijen, kan?" 

Setelah menulis pesanan, saya mengangkat kepala saya ke arah pelanggan untuk 
mengkonfirmasi pesanan ... eh? Bukankah ini kepala staf pengajar, Takehara-sensei? Dia 
datang ke sini lagi. 

"Terima kasih banyak. Kami akan segera menyajikan makanan Anda, jadi harap tunggu." 

"Aku punya pertanyaan lain untuk ditanyakan, boleh?" 

"Lanjutkan." 

Takehara-sensei bertanya padaku saat aku menuju dapur. Sebagai tanggapan, saya 
berbalik. 

"Kudengar ada siswa bernama Yoshii Akihisa di sini. Bolehkah aku tahu siapa dia?" 

"Eh? Saya Yoshii Akihisa ..." 

Saya terkejut bahwa dia mencari saya tanpa peringatan sebelumnya. Apa yang dicari oleh 
kepala staf pengajar untuk saya? 

"Oh, begitu. Kamu Yoshii-kun? (Tertawa)" 

"Kepala Staf, saya merasa aneh tertawa ketika Anda menyebut nama saya." 

"Ah, maafkan aku. Tapi aku tidak bisa begitu saja memanggil Yoshii-kun, seorang siswa, 
'idiot'." 

"Em, permisi, bolehkah aku tahu apa yang para guru di ruang guru panggil aku?" 

Mengapa istilah 'idiot' selalu dikaitkan dengan saya? 

"Aki, Tsuchiya menelepon dari dapur, mengatakan bahwa kita kehabisan daun teh, dan dia 
memintamu untuk mengambilnya." Saat percakapan sedang berlangsung, Minami sudah 
mempersiapkan dirinya dan masuk. 

"K, mengerti. Sensei, bisakah aku pergi sekarang?" 

"Tidak masalah, aku tidak mencarimu karena alasan tertentu." 

"Apakah begitu?" Lalu mengapa Anda mencari saya? Ini tidak seperti kepala staf pengajar 
yang memiliki dendam terhadap saya. 

"Aki, Tsuchiya bilang ini mendesak." 
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"Baik." 

Meskipun saya tidak begitu yakin apa yang terjadi, mari selesaikan urusan toko sebelum 
kita membicarakan hal lain. Saya menuju ruang kelas kosong, tempat menyimpan bahan 
makanan. 

Aku mulai berjalan cepat menyusuri koridor gedung sekolah lama ke tujuan. Eh, berapa 
paket yang harus saya ambil? Saya seharusnya bertanya berapa banyak yang harus saya 
ambil. 

"Oi." 

"Hm?" 

Saat aku berdiri sambil merenung, sebuah suara datang dari belakang. Suara itu datang 
dari trio anak laki-laki di belakangku, dan mereka terlihat seumuran denganku. Yang 
mengganggu adalah mereka baru saja masuk ke kelas ini. 

"Erm, permisi, tempat ini terlarang untuk semua staf yang tidak bekerja, bisakah kamu 
pergi?" 

"Itu tidak akan berhasil, kami sedang mencari seseorang bernama Yoshii Akihisa." 

Setelah itu, salah satu anak laki-laki itu pergi untuk menutup pintu. 

"Eh? Kenapa kamu mencariku?" 

"Kami tidak punya dendam terhadapmu, tapi istirahatlah dulu." 

Setelah salah satu dari anak laki-laki mengatakan itu, sebuah pukulan melayang. 

"Oi tunggu! Bukankah kamu salah orang?" 

Aku merunduk dan menghindari pukulan itu, dan pada saat yang sama, bertukar posisi 
dengan mereka. Mengapa saya merasa seperti saya ahli menghindar karena saya begitu 
sering dipukul ... 

"Jangan pergi! Berdiri diam!" 

"Aku tidak bisa melakukan itu bahkan jika kamu mengatakan itu!" 

Meskipun aku sekarang di pintu dan bisa melarikan diri dengan mudah, orang-orang itu 
akan mengikutiku kembali ke kedai teh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? 

Saat ini, pintu terbuka. 

"Ah, Akihisa, kata Muttsulini, kamu juga harus dapat pasta kacang merah." 
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"Oi, Yuuji. Kamu datang pada waktu yang tepat." 

Sobat, aku sangat beruntung Yuuji datang ke sini pada waktu yang paling tepat. 

"Hm? Siapa orang-orang ini?" 

Yuuji mengerutkan kening saat dia menatap ketiga anak laki-laki itu. 

"Aku tidak terlalu yakin, tapi sepertinya mereka ingin bertengkar denganmu, Yuuji. Aku 
akan serahkan padamu." 

Saat aku menyeret Yuuji yang kebingungan ke dalam kelas, aku menggunakan kesempatan 
ini untuk masuk ke koridor. 

"Oi, Akihisa, ini --- Oh, begitu, jadi tentang ini semua." 

"Bagaimana kita akan menjatuhkan orang ini?" 

"Itu terlalu merepotkan, mari kita semua menjatuhkannya bersama-sama." 

Saya meninggalkan kata-kata ini ketika saya menutup pintu dan menunggu sebentar. 
Setelah itu- 

"Kamu, lebih baik kamu ingat ini!" 

"Aku tidak akan melupakan wajahmu!" 

"Hati-hati saat kau keluar malam ini!" 

Mereka benar-benar melambangkan arti kata 'pecundang'. Seperti yang diharapkan dari 
Yuuji, dia kuat "Yuuji, apa kamu tahu untuk apa mereka datang ke sini?" 

"Sepertinya mereka datang ke sini untuk mengganggu bisnis Kelas F." 

"Hahaha, tidak ada yang sebodoh ini menggunakan ini sebagai alasan untuk menimbulkan 
masalah." 

"Siapa tahu? Bagaimanapun, ayo kita kembali, Muttsulini menunggu kita." 

"Mengerti." 

Yuuji dan aku kembali masuk kelas, dan setelah mendapatkan kantong daun teh dan pasta 
kacang merah, kami membawanya kembali ke kelas. 

---Setelah banyak hal terjadi, dua jam kemudian--- 

"Akihisa, ini hampir waktunya untuk pertempuran keempat." 
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"Eh? Apa waktu berlalu begitu cepat?" 

Saya memeriksa jam untuk waktu. Sekarang sudah lewat jam 2 siang; untuk berpikir 
bahwa waktu berlalu begitu cepat hanya karena aku telah bekerja begitu lama di dalam 
kedai teh. 

"Eh? Aki, kalian juga ikut pertandingan?" 

"Sungguh. Sebenarnya, ini hampir waktunya untuk pertandingan kita juga ~" 

Himeji-san dan Minami menyingkirkan nampan itu. 

"Onii-chan, mau kemana? Apakah kamu akan meninggalkan Hazuki?" 

Sudut celanaku ditarik. Bahkan ketika dia memohon padaku seperti ini, aku tidak bisa ... 

"Nak, baka onii-chan ada hal penting yang harus dilakukan. Kamu harus tetap di sini dan 
menunggu." 

Yuuji mengacak-acak rambut Hazuki dengan tangannya. Orang ini pasti tahu bagaimana 
menangani anak-anak. Sepertinya kita bisa dengan mudah meyakinkannya. 

"Uuu ~ tapi ..." 

Hazuki menggembungkan pipinya dengan tidak senang. 

"Namun, jika kamu bersikap seperti anak yang baik---" 

Untuk menghiburnya, Yuuji tersenyum kecil. 

"Baka onii-chan akan mengajarimu bagaimana cara orang dewasa berkencan, oke?" 

Dan orang ini baru saja melempar bom super. 

"Hazuki akan pergi dan membantu!" 

"Tidak, bukan begitu, Hazuki! Aku tidak memiliki keuangan seperti yang kamu harapkan! 
ACK, apa kamu mendengarkan?" 

Hazuki telah menghilang dari tempat kejadian; dia bergegas kembali ke dapur. 

Ini merepotkan ... berapa yang harus saya bayar untuk kencan bergaya dewasa? 
Melihatnya, sepertinya membawanya ke taman untuk bermain ayunan tidak akan 
memuaskannya. 

"Aki, bisakah kamu ke belakang kompleks sekolah?" 
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Suara menakutkan saudari itu berdering, dan bahuku dicengkeram oleh kehadiran yang 
ganas ini, seolah-olah bahuku akan terkilir. 

"Minami, harap tunggu." 

Saat ini, Himeji-san memasuki tempat kejadian. Dia benar-benar orang yang lembut. 

"Sepertinya lawan kita adalah kelompok Yoshii-kun. Seharusnya tidak ada reservasi jika 
kita mengeksekusi mereka dengan monster panggilan kita, kan?" 

Tidak kusangka Himeji-san akan mengumumkan hukuman mati saat aku memikirkan ini ... 
Sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan saat ini. 

"Tunggu sebentar! Aku akan terluka jika monster panggilanku terluka !! Jika aku dipukul 
oleh monster panggilan Himeji-san, aku akan terkena pukulan yang sangat parah, kau tahu-
--" 

"Huh, aku baik-baik saja dengan itu." 

"YUUJI! BERHENTI MEMUTUSKAN KAPAN WAKTU AKU AKAN BERAKHIR, MAU KAU !!!" 

SAYA TIDAK SETUJU DENGAN INI SEKALI !! 

"Hmm, itu yang terbaik. Ayo kita ke arena. Aku akan menantikan teriakan seperti apa yang 
akan dibuat Aki." 

"Tentu. Karena kamu mengatakan ini, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa 
membuat Akihisa berteriak kesakitan." 

Sepertinya aku sendirian dalam hal ini. 

☆ 

"Dan sekarang, pertandingan keempat akan dimulai. Semua kontestan silakan maju." 

Dipanggil oleh guru wasit, kami berempat berjalan menuju panggung. 

Stand penonton sementara yang dibuat khusus untuk pengunjung tampak penuh sesak. 
Dalam kondisi seperti ini, pertarungan keempat kita akan segera dimulai. 

"Begitu, efek promosi di sini akan jauh lebih besar." 

"Yup, dan juga, semua orang yang berpartisipasi berasal dari kelas F. Ini benar-benar 
kesempatan bagi kita untuk mempromosikan diri kita sendiri tanpa ada keberatan yang 
nyata." 
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Setelah melihat sekeliling, aku menoleh untuk mengangguk ke arah Yuuji. Sekarang, kami 
selangkah lebih dekat ke tujuan kami. 

"Kalau begitu, girls, kami serahkan padamu. Bantu kami mempromosikan ini!" 

Aku berkata kepada para gadis yang sekarang menjadi fokus dari semua pria di dalam 
arena. 

"Erm ... ini terlalu memalukan ..." 

Himeji-san menekan roknya saat dia melihat ke bawah. Sepertinya dia sangat tersipu 
sampai telinganya merah sekarang. Dia pasti merasa malu sekarang. 

"A, Aki juga harus memakai kostum cewek! Ini, ini terlalu tidak adil !!!" 

Wajah Minami juga memerah. Meski roknya jauh lebih pendek dari seragam yang biasanya 
dia pakai, sejujurnya aku tidak tahu kenapa dia begitu malu. Selain itu, ini tidak seperti 
pakaian dalam atau pakaian renang. 

"Peringkat Kelas F akan turun jika aku memakai pakaian perempuan. Bukankah 
merepotkan jika ayah Himeji-san melihatnya?" 

"Eh? Otou-san memang menyebutkan bahwa dia akan datang untuk melihat tandinganku 
jika aku lolos ke final ... tapi kenapa Yoshii-kun tahu tentang itu?" Himeji-san menunjukkan 
ekspresi tidak percaya. 

Tidak baik! Ini artinya aku seharusnya tidak tahu tentang Himeji-san pindah sekolah! 

"Erm, begini! Aku merasa kalau Himeji-san tampil bagus, orang tuanya akan datang untuk 
menonton!" 

"Mn. Akihisa tidak ingin mempermalukan dirinya di depan calon ayah mertuanya." 

"Tidak! Yoshii-kun terlihat sangat imut saat dia mengenakan pakaian perempuan, jadi tidak 
apa-apa!" 

Ah, jadi kamu bisa membuat rutinitas Boke dan Tsukkomi darinya. 

"Bisakah kalian berempat mempersiapkan diri?" 

Guru memegang mikrofon dan mengungkapkan senyum pahit. 

"Ah, ya. Lalu---" 

Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil monster panggilanku. 

""""MEMANGGIL!!!"""" 
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Kami berempat dengan keras memanggil monster yang kami panggil, saat susunan sihir 
muncul di samping kaki kami. 

Ini sendiri mampu membawa sorakan kecil dari kerumunan. Bagi orang-orang yang baru 
melihat pertandingan semacam ini untuk pertama kalinya, pemandangan ini saja sudah 
cukup menarik bagi mereka. 

Setelah itu, semua makhluk panggilan penting muncul. Tubuh versi mini kami muncul, 
terlihat lucu seperti biasanya. 

Di samping catatan, tanda yang akan selalu muncul belum ditampilkan. Ini karena mereka 
ingin menampilkan tanda di layar raksasa khusus. Mungkin diperlukan waktu untuk 
memproses data. 

"Lalu, pertempuran keempat---" 

Tepat saat wasit, Mukai-sensei akan mengumumkan dimulainya pertempuran--- 

"Tunggu sebentar." 

---Dia disela oleh Yuuji. 

"... Hm? Apakah ada yang salah?" 

Sekarang momentum agak melemah, guru menunjukkan ekspresi tidak senang. Tapi Yuuji 
sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. 

"Maaf, bisakah saya minta mikrofonnya?" 

Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu respon guru, Yuuji menyambar mikrofon. 

"Halo untuk semua pengunjung Festival Musim Panas yang Dingin ini." 

Yuuji melambaikan tangannya setelah mengatakan itu. Oh ya, dia berniat melakukan 
promosi sejak awal. 

(Himeji-san, Minami, berdiri di sini. Yuuji akan melakukan promosi.) 

(Eh? Ah, oke.) 

Aku berbisik kepada kedua gadis itu untuk memanggil mereka, dan kami kemudian 
melanjutkan untuk berbaris. 

"Kami berempat bekerja di kedai teh tradisional Kelas 2-F. Gadis-gadis cantik bekerja keras 
di sana, jadi jika bisa, silakan kunjungi toko kami." 

Yuuji membungkuk sopan kepada kerumunan, dan kami mengikutinya. 
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""""Terima kasih banyak!!!"""" 

Kami bahkan membiarkan makhluk panggilan kami menundukkan kepala bersama kami. 
Ini mungkin akan membuat penonton memiliki kesan yang dalam pada kelas 2-F. 

"Sensei, aku akan mengembalikan mic untukmu." 

Yuuji sedikit menganggukkan kepalanya sebelum mengembalikan mic ke gurunya. Dia 
benar-benar memikirkan segalanya. Aku bahkan tidak berpikir melakukan ini untuk 
mempromosikan kedai teh kami. 

"---Jadi itu saja. Semua pengunjung, jika Anda punya waktu, silakan kunjungi kelas pesaing 
kita di sini, Kelas 2-F." 

Guru tersenyum pahit saat dia membantu kami dengan promosi. Sepertinya dia hanya 
memperlakukan ini sebagai promosi untuk aktivitas lain di festival. Ini bagus. 

"Dan sekarang, itu adalah akhir dari jeda iklan kita, turnamen pemanggilan sekarang akan 
dilanjutkan. Kepada 4 perwakilan dari Kelas F, tolong berikan penampilan yang bagus." 

Setelah mengatakan ini, Mukai-sensei mundur dari kami. 

"Aki, Sakamoto, ada baiknya kamu berhasil sampai di sini, tapi menurutmu kamu bisa 
mengalahkan kami?" 

Minami menunjukkan senyum percaya diri kepada kami. Anak kelas tiga, yang akan 
menjadi lawan yang kuat, tidak ambil bagian dalam hal ini karena mereka sedang 
mempersiapkan ujian kelulusan, jadi kedua gadis ini sudah dianggap sebagai pengganti 
yang berbakat, dan dengan demikian diharapkan mereka akan sangat percaya diri. 

"Shimada, kamu terlalu naif. Meskipun kamu memenangkan pemain pengganti, di sisi lain, 
kami dapat memprediksi bahwa kamu akan menang jauh-jauh di sini. Jadi jika ada 
kebutuhan akan taktik, tidak peduli berapa banyak taktik yang dibutuhkan. , kami akan 
memberikannya kepada Anda! " 

Yuuji dengan percaya diri menjawab sambil menunjuk ke layar besar. Benar, kami punya 
strategi untuk mengalahkan mereka. lupakan Himeji-san, yang pandai dalam semua mata 
pelajaran, Minami tidak semuanya kuat! 

Kelas F, Himeji Mizuki, Sastra Kuno 399 poin & kelas F, Shimada Minami, Sastra Kuno 6 
poin. 

"SEBUAH, SASTRA KUNO! BUKANLAH PERTEMPURAN KEEMPAT YANG DIHARAPKAN 
MENJADI MATEMATIKA !?" 

Minami menangis memalukan. Baginya, yang baru saja kembali dari Jerman, Sastra Kuno 
seperti subjek asing baginya. 
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"Jadwal pertarungan yang kau punya---" 

Yuuji menyeringai keji sambil berkata, 

"---Aku sudah selesai." 

"KAMU, KAU MENCOBA KAMI !!" 

Benar sekali, jadwal pertarungan yang didapat Minami dan Himeji-san dibuat oleh Yuuji. 
Meskipun para pesaing semuanya nyata, subjek dalam pertarungan sedikit diubah. Ini 
adalah jebakan yang dipasang Yuuji saat dia memberi tahu kepala sekolah subjek apa yang 
harus ditetapkan. 

"GWAAHAHAHAHA !! INI DASARNYA PERTANDINGAN 2V1! KITA MENDAPATKAN 
MENANG DI TAS, AKIHISA!" 

"Kamu benar, Yuuji! Summon beast 6 point dari Minami itu bahkan tidak akan membuat 
perbedaan!" 

"Ku ... dasar orang tercela!" 

Layar mengabaikan tangisan dendam Minami karena menampilkan tanda kita. 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Sastra Kuno 211 poin & kelas F, Yoshii Akihisa, Sastra Kuno 9 poin 
"... Akihisa." 

"... Sejujurnya, aku sangat menyesal tentang ini." 

"..." 

"..." 

Suasana di arena benar-benar canggung. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. 

"Yosh, Yuuji! Ayo turunkan mereka satu lawan satu seperti yang terakhir kali! Aku akan 
menjaga Minami, kamu jaga Himeji-san!" 

"Oi, beban saya terlalu berat!" 

Meski begitu, jika aku melawan Himeji-san, satu pukulan sudah cukup untuk membuatku 
terbang. Selain itu, perbedaan kemampuan kita lebih dari 40 kali lipat. 

"Aku mengerti! Gunakan pertarungan yang paling menguntungkanmu untuk menutupi 
kekuranganmu!" 

"Hal bodoh apa yang kamu katakan lagi?" 
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Meski kami berteriak, skor Yuuji lumayan tinggi. Meski masih kalah jauh dari Himeji-san, 
dia cukup kuat untuk menyamai kelas A. 

"... Yah, mau bagaimana lagi. Jika demikian, aku akan melakukan apa yang kamu katakan 
dan menggunakan strategi --- Shimada, Himeji." 

"Iya?" 

"Apa sekarang?" 

"Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Akihisa menginginkan tiket ke 'Dataran Tinggi 
Kisaragi'." 

Apa yang orang ini rencanakan sekarang? Mari berharap yang ini tidak mempengaruhi saya 
secara negatif. 

"Ada apa dengan itu?" 

"Kubilang Akihisa akan ikut denganku --- itu bohong." 

Jadi, apa yang dia pura-pura? Saya bukan seorang homoseksual sejak awal. 

"" EHHH ?? "" 

Tapi kenapa keduanya terlihat sangat terkejut? 

"Lalu, dengan siapa kamu pergi ..." 

"Bukankah sudah jelas?" 

Yuuji menunjukkan senyum berani. Apakah dia akan mengatakan kebenaran yang 
dikatakan kepala sekolah kepada kita? Jika demikian, maka kepala sekolah hanya akan 
melupakan kesepakatan itu, bukan? 

"Akihisa ingin mengundang Shimada---" 

"Eh? Akihisa ingin menikmati perjalanan kebahagiaan dengan---" 

"-Adik perempuan." 

"AKU AKAN MEMBUNUHMU!!!" 

Benar-benar niat membunuh yang menakutkan! Saya bahkan tidak mengatakan apa-apa, 
jadi mengapa saya merasa hidup saya dalam bahaya? 

"Tunggu, tunggu sebentar, Minami! Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan apa pun 
pada Hazuki!" 
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"Aku sudah merasa hubunganmu begitu baik ... Aku tidak menyangka akan seperti ini." 

Tatapannya yang tajam ini membuatku merinding. Adik perempuan yang lembut yang akan 
melindungi saudara perempuannya saat saudara perempuannya dalam bahaya adalah 
mesin pembunuh yang kejam bagiku. 

"Kita benar-benar perlu menghukum Yoshii-kun sedikit, kan?" 

"Hai, Himeji-san?" 

Entah kenapa, dibalik senyum Himeji-san, ada sosok Asura dibelakangnya. Di balik 
senyuman itu, sepertinya ada wajah iblis. 

"Mizuki! Kamu menghancurkan Summoned Beast Aki. Aku akan menghancurkan tubuh 
utamanya." 

"Mengerti" 

"Aku tidak mengerti sama sekali! Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian berdua 
katakan!" 

Keduanya terkunci padaku. Kalau terus begini, aku mungkin akan mati karena efek buruk 
dari monster panggilanku dan kerusakan fisik! 

"Aku naik!" 

Makhluk panggil Himeji-san segera menutup jarak. Seperti yang diharapkan dari siswa 
terbaik ke-2 di tahun kami! Meskipun itu tidak terlalu cepat, itu masih jauh lebih cepat 
daripada lawan yang kita hadapi sampai sekarang! 

"Wa, WAH!" 

Saya hampir tidak berhasil mengelak; 9-point summoned beastku bereaksi jauh lebih 
lambat. 

"Aki, kau ambil saja pukulan ini dariku." 

"Minami! Itu pelanggaran!" 

Minami langsung menyerangku. Aku tidak bisa mengoperasikan summoned beastku dan 
mempertahankan diriku pada saat yang bersamaan! 

"Itu bukan pelanggaran." 

Jawaban dingin Mukai-sensei mencapai telingaku. Apakah ini baik-baik saja? Bisakah 
seorang pendidik benar-benar membiarkan hal semacam ini terjadi? 
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Mau tak mau aku menengok ke Yuuji untuk meminta bantuan. Saat ini, matanya 
memberitahuku, "Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus menahan monster panggilan Himeji-
san. Serahkan sisanya padaku." 

... Jadi begitulah adanya. Yuuji ingin menggunakan kesempatan yang disebabkan saat aku 
menahan Himeji-san untuk melancarkan serangan mendadak. Lalu aku akan menahan 
serangan Himeji-san dan menahannya! 

"WOOOOOOO !!" 

Himeji-san ingin menarik kembali pedang besar yang berhasil aku hindari. Mengambil 
kesempatan ini, aku membiarkan monster panggilanku melompat menuju pedang yang 
sedang ditarik. 

Dentang! 

"Kuuu!" 

Rasa sakit memantul kembali ke tubuhku. Seperti yang diharapkan dari Himeji-san, bahkan 
saat dia menarik kembali pedangnya, kekuatannya menakutkan. Tekanan luar biasa dari 
pedang terbawa ke tubuh saya. 

Tapi jika aku bisa menahan ini, Yuuji akan mengirimkan serangan fatal! 

"YUUJI!" 

Aku mengertakkan gigi saat aku memberikan sinyal padanya. Seperti ini, jika aku 
menghindari pukulan Yuuji, aku akan--- "Dasar bodoh. Gerakanmu akan melemah jika 
kamu berpikir sebanyak itu!" 

Makhluk panggil Yuuji mendekat, dan dia mengarahkan pukulan berkekuatan penuh ini --- 
antara Himeji-san dan binatang panggilanku? 
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"KAMU, KAMU PEDANG! YUUJI! KAMU BERMAKSUD INI DARI AWAL !!" 

"HIMEJI, MATI BERSAMA AKIHISA!" 

Lebih dari 200 poin summoned beast dari Yuuji tanpa peduli apakah kita teman atau 
musuh. Tenaga sekarang mungkin bisa bersaing dengan truk kerikil. 

"EH? KYAAAHHH !!" 

Karena dia tidak bisa membela diri sepenuhnya, Summon Beast Himeji-san terlempar 
dengan mudah. Jika demikian, meskipun itu Himeji-san, dia tidak bisa melanjutkannya lagi. 
Kemudian- 

"Pukulan Kerikil Berat!" 

Truk kerikil seperti pukulan terbang ke arahku juga. Rasa sakit yang akan seperti, 
kecelakaan mobil akan ... 

"MIZUKI!" 

Perhatian Minami beralih ke makhluk panggilan Himeji-san, yang terlempar ke udara. 

"Sepertinya kamu masih punya waktu untuk melihat orang lain, Shimada." 

Karena pertandingan masih berlangsung, Yuuji tidak akan pernah melepaskan kesempatan 
ini. 

"Sial..." 

"Dan kemenangan akan ditentukan dengan ini." 

DONG! Dengan suara yang keras, monster yang dipanggil Minami terbanting keras oleh 
pukulan Yuuji. Makhluk panggil Himeji-san tidak bisa menerima serangan sekuat itu, jadi 
hasilnya sudah jelas. 

"Ah ... erm ..." 

Mukai-sensei mengungkapkan ekspresi gelisah, bertanya-tanya bagaimana 
menggambarkan situasi ini. 

"Menggunakan tipu daya untuk menghancurkan temannya bersama lawannya, Sakamoto 
Yuuji menang!" 

Saya berada di tim yang sama dengannya, jadi nama saya juga harus diumumkan. Tapi saat 
memikirkan sensei yang benar kali ini, aku kehilangan kesadaran karena kesakitan. 

☆ 
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"Pria tercela." 

"Kalian berdua terlalu berlebihan ..." 

"Ah, bukan itu. Lagipula, kita berjuang untuk kemenangan." 

Aku membuang muka, menghindari tatapan mata Minami dan tatapan sedih Himeji-san. 
Tapi kalau dipikir-pikir, aneh rasanya menjadi orang yang diceramahi ketika saya adalah 
korban terbesar di sini. Selain itu, tubuhku sakit seperti orang gila. 

"Tidak perlu mengoceh, girls, kami akan mendapatkan kemenangan untukmu." 

Orang yang memulai semuanya tampaknya tidak terlihat bersalah sama sekali. Bagaimana 
bisa tidak tahu malu Yuuji? 

(Ngomong-ngomong, kalian sekarang bisa fokus ke kedai teh, kan? Kami akan memikirkan 
sesuatu tentang turnamen pemanggilan.) Akan jadi buruk jika Himeji-san mendengarnya. 
Jadi, saya harus berbisik kepada Minami. 

(Meskipun kelompok Aki menang, kurasa itu akan memberi kesan yang lebih baik pada 
ayah Mizuki.) Seperti aku, Minami balas berbisik. 

Karena tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada ayah Himeji-san bahwa kelas F juga 
memiliki beberapa kemampuan, jauh lebih baik bagi kita, yang tidak terkait dalam hal ini, 
untuk menang daripada Himeji-san memenangkan turnamen sendiri. 

(Juga, jangan bilang kamu melakukan sesuatu pada Hazuki?) 

Meskipun saya dengan marah menjelaskan ini setelah pertandingan, Minami masih agak 
curiga. Mereka benar-benar tidak mempercayai saya, ya ... 

(Jangan khawatir, saya tidak terlalu tertarik dengan gadis seukuran cangkir A.) (... Ah, 
hahaha. Aku lega.) 

Mendengar ini, Minami tertawa kecil, dan berbalik untuk melihat ke belakang. 

(... Perempuan tidak semuanya tentang payudara. Aki, idiot ...) 

Minami tidak membantahnya, tapi menggumamkan beberapa kata yang tidak terdengar. 
Meskipun saya hanya bercanda, saya agak malu karena saya tidak mendapat tanggapan 
setelah mengatakan hal yang menjurus ke arah seksual. Jika ini terus berlanjut, aku 
mungkin akan diperlakukan sebagai pria yang hanya menilai wanita berdasarkan 
payudaranya. 

"Teman-teman, tolong menang ..." 

Himeji-san mencondongkan tubuh dan menatapku. Ini, taktik ini sangat efektif ... 
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"Tentu saja. Kami pasti akan mendapatkan kemenangan. Saya akan melakukannya dengan 
benar sampai akhir untuk Anda lihat!" 

Bagaimana kita bisa membiarkan gadis secantik Himeji-san pindah sekolah? 

"Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan bangun lebih awal besok. Oh, bisnisnya tidak 
berjalan dengan baik?" 

"Mn, terlihat bagus." 

"Bagus. Sepertinya promosi kita berhasil." 

"Jika tidak, tidak ada artinya bagi kita untuk pergi begitu saja tanpa malu-malu." 

Banyak pelanggan yang datang ke kelas F. Sepertinya usaha kita dalam pertarungan besar 
itu tidak sia-sia. 

"Ah --- Baka onii-chan! Ada banyak pelanggan di sini sekarang!" 

Hazuki mengenali kami dan segera berlari keluar dari toko. 

"Yup. Terima kasih atas bantuannya, Hazuki." 

"Uunya ~" 

Ditepuk olehku di kepalaku, Hazuki menutup matanya dengan nyaman. Dia sangat imut 
seperti kucing. 

"Oh, gadis-gadis itu!" 

"Mereka terlihat lebih manis dari dekat!" 

"Gadis kecil dan pelayan wanita di kelas sama-sama manis juga. Kualitasnya sangat tinggi!" 

Pujian terus terdengar di luar kelas. Sepertinya cheongsam benar-benar bisa merayu laki-
laki. 

"Ah, Akihisa, kalian sudah kembali. Siapa yang menang?" 

Hideyoshi berjalan mendekat sambil membawa nampan dengan satu tangan. Tidak bagus, 
daya tariknya terlalu kuat! 

"Itu Yuuji, kan?" 

"Yup. Sakamoto memenangkannya sendiri." 

"Kamu benar." 
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"Akihisa ada di tim yang sama, tapi dia kalah?" 

Dalam arti tertentu, saya bahkan merasa bahwa saya adalah satu-satunya yang tersesat. 
Selain itu, selama kita menang, tujuan Minami dan Himeji-san akan tercapai. 

"Lupakan itu. Pelanggan akan sangat kecewa jika gadis langka kita tinggal di sini. Sekarang, 
tolong fokus dan bantu di kedai teh." 

Sebagian besar pelanggan melihat ke sini. Karena 4 gadis cantik semuanya berkumpul di 
sini, tidak aneh jika hal semacam ini terjadi. 

"Kamu benar, ayo pergi dan membantu di kedai teh." 

Meskipun dia tidak memiliki lengan baju, Himeji-san melakukan tindakan menggulung 
lengan baju, untuk memotivasi dirinya sendiri. 

"Kamu benar. Meskipun aku sedikit berhati-hati tentang bagaimana orang lain memandang 
kita, mari kita lakukan ini untuk bisnis!" 

"Ya, Hazuki akan melakukan yang terbaik!" 

"... Saya seorang pria di sini, Anda tahu ..." 

"Hideyoshi, kamu tidak boleh mengungkapkan jenis kelaminmu, kamu tahu." 

Ini untuk impian pelanggan, dan untuk penghasilan kami. Akan merepotkan jika Hideyoshi 
bukanlah gadis yang utuh. Di samping catatan, saya agak senang tentang ini, tapi biarkan 
ini menjadi rahasia. 

"Haaah, mau bagaimana lagi ... ah, selamat datang di rumah teh Cina budaya Eropa kita!" 

Begitu pelanggan baru masuk ke toko, Hideyoshi beralih ke suara lain. Meskipun orang 
tidak akan benar-benar peduli tentang itu, DNA akting sebenarnya mengesampingkan 
niatnya sendiri. Ini sangat bagus. 

"Kalau begitu, jangan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ayo pergi membantu." 

"Mn, kamu benar." 

Untuk membantu di kedai teh, Yuuji dan aku terus memakai celemek kami. 

☆ 

"Kalau begitu, kita akan menuju semifinal." 

"Ya. Lakukan yang terbaik." 

"Aki, aku tidak akan memaafkanmu jika kamu kalah!" 
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"Saya mendapatkannya." 

Setelah membantu di kedai teh selama satu jam, tibalah waktunya untuk babak semifinal. 
Karena final akan diadakan besok, ini akan menjadi pertandingan terakhir hari ini. 

"Akihisa, kita pasti tidak boleh kalah dalam pertandingan ini." 

Ada rasa serius di mata Yuuji yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini sudah diduga, 
karena lawan berikutnya adalah--- "Kirishima-san dan adik Kinoshita-san adalah lawan 
sekarang. Ini agak merepotkan ..." 

Iya. Lawan kali ini adalah kelompok super nomor satu di tahun kedua --- Kirishima Shouko-
san, yang memimpin angkatan kami, dan saudara perempuan Hideyoshi, Kinoshita Yuuko-
san. Tidak seperti Minami, keduanya tidak memiliki subjek yang lemah, dan tidak naif 
seperti Himeji-san. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan adalah ini akan menjadi 
pertandingan yang sulit. 

"Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, sepertinya Yuuji punya rencana." 

"Begitulah. Aku tidak sebodoh itu bertarung dengan monster itu secara langsung. Aku akan 
bertarung dalam pertempuran yang indah." 

"Ini mengkhawatirkan jika hanya Aki yang mengatakan ini, tapi jika Sakamoto juga 
mengatakannya, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kembalilah dengan 
kemenangan!" 

"Onii-chan, lakukan yang terbaik!" 

"Mengerti." 

Mendengar suara-suara dari ruang kelas di belakang kami, Yuuji dan aku pergi ke arena. 

"Ah, Yuuji, rencana pertempuran apa yang kamu miliki?" 

Aku bertanya pada Yuuji, yang berjalan di sampingku. Sebenarnya, aku tidak tahu rencana 
seperti apa yang Yuuji miliki, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk 
bertindak. 

"Bukan hanya kita kali ini, Hideyoshi dan Muttsulini akan membantu juga. Kamu hanya 
perlu bertindak bersama." 

"Hideyoshi dan Muttsulini?" 

Kalau dipikir-pikir, barusan mereka tidak ada di kelas. Aku ingin tahu kemana perginya 
keduanya. 
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"Targetnya adalah saudara perempuan Hideyoshi, Kinoshita Yuuko. Saya ingin 
memanfaatkannya dan membalikkan keadaan." 

"Adik Hideyoshi? Biarpun kamu tidak melibatkannya, aku merasa hanya Yuuji yang bisa 
menangani Kirishima-san tanpa masalah ~" 

"Oi, diam!" 

Yuuji dengan tidak senang memutus pembicaraan. Dia akan mengolok-olok orang lain, 
namun dia tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya. 

Namun, bagaimana Yuuji benar-benar memandang Kirishima-san? Mungkin aku akan 
merasa tersentuh, tapi Yuuji bukanlah tipe langsung, jadi dia tidak akan memberitahu 
Kirishima-san. Sungguh, aku harus mencari kesempatan untuk mendorongnya sedikit. 
Sungguh melelahkan memiliki teman jahat yang tidak fleksibel. 

"... Akihisa, aku sangat tidak suka ekspresi itu di matamu." 

"Hm? Apa maksudmu?" 

Yuuji memelototiku dengan marah. Ini benar-benar tidak terduga, saya seharusnya 
menunjukkan mata belas kasih dari seseorang yang mengkhawatirkan seorang anak kecil. 

"Ngomong-ngomong, kencangkan. Jika kita kalah, Himeji-san kesayanganmu akan pergi, 
dan masa depanku juga akan hilang. SIAP UNTUK MENARIK HIDUPMU!" 

Kami akan segera sampai pada tahap penentu kemenangan. Tidak peduli apakah saya mau 
atau tidak, saya harus meningkatkan permainan saya. 

"Mengerti! Meskipun aku lebih suka jika kamu bisa menyingkirkan 'yang tercinta'. Kita 
pasti tidak bisa kalah!" 

Sesampainya di depan arena, kami berdua penuh dengan niat bertarung. Saya tidak pernah 
berpikir untuk kalah sejak awal, kami harus menang tidak peduli metode apa yang kami 
gunakan! 

"Baiklah, ayo pergi!" 

"Oh!" 

Setelah saling meninju, kami berdua menuju ke arena, tempat lawan kami menunggu. 

"Kami telah membuatmu menunggu, semuanya! Semifinal sekarang akan dimulai!" 

Saat kami tiba, suara guru wasit terdengar dari speaker audio. Sepertinya kita hampir 
terlambat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Maukah para peserta memasuki arena!" 

Ini pada dasarnya seperti pertarungan arena, pikirku saat aku tiba di depan penonton. 
Pada saat ini, lawan kami, Kirishima-san dan Kinoshita-san berjalan dari sisi lain. 

"Yuuji, jangan hentikan aku." 

"Maafkan aku, masih banyak hal yang harus aku lakukan." 

Jika Anda sangat benci pergi ke Dataran Tinggi Kisaragi, mengapa Anda tidak menolaknya 
saja? Yuuji benar-benar tidak jujur. 

"... Yuuji, apa kamu benar-benar benci pergi denganku?" 

Ugh! Ini, ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan mata yang begitu menyedihkan! Bagi 
gadis dingin seperti Kirishima-san yang menggunakan taktik ini, kekuatannya benar-benar 
tak terbatas! Siapapun yang mengatakan kata-kata kejam seperti itu pada saat ini akan 
menjadi tidak manusiawi! 

"Mn, aku benci itu." 

Dia bukan manusia baik-baik saja. "... Tentu saja, sepertinya kita berdua perlu hidup 
bersama untuk memahami satu sama lain." 

Ugh, Kirishima-san juga tidak menerima kekalahan. Dia tidak peduli bahwa dia ditolak 
sejauh ini. Dalam hal kepribadian, saya kira keduanya cocok satu sama lain. 

"HA! Sayang sekali! Katakan itu saat kamu mengalahkan kami!" 

"... Aku mengerti. Aku akan melakukannya." 

Setelah keduanya berselisih beberapa saat, semifinal akan segera dimulai. 

"Yuuji, bagaimana dengan rencananya?" 

"Serahkan padaku, rencana ini bisa dikatakan benar-benar sempurna --- terserah padamu, 
Hideyoshi!" 

Entah kenapa, Yuuji memanggil Kinoshita-san, yang ada tepat di depan kita, Hideyoshi. Apa 
yang dia katakan? Meskipun dia terlihat seperti Hideyoshi, dia adalah saudara perempuan 
Hideyoshi yang belajar di kelas A --- begitu! Yuuji memanfaatkan fakta bahwa Hideyoshi 
terlihat persis seperti Kinoshita-san, dan mengganti keduanya sebelum pertempuran! 
Bagus sekali, Yuuji! 

"... Hohoho." 
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Pada saat ini, Kinoshita-san meletakkan tangannya di dekat mulutnya dan tertawa. Apa 
sekarang? Jika itu Hideyoshi, cepat tanggapi! 

"Hideyoshi, tidak perlu terus berakting sebagai Kinoshita-san. Cepat dan kembali pada 
kami---" 

"Hideyoshi? Bukankah Hideyoshi-mu itu sampah di sana?" 

Kinoshita-san menunjuk ke sudut di samping panggung. Itu--- 

"Hai, Hideyoshi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" 

Hideyoshi tidak hanya dipukuli dengan sangat parah, tangan dan kakinya diikat. 

"BAGAIMANA, BAGAIMANA MUNGKIN !!!" 

Yuuji melebarkan matanya dan mengaum, rencananya gagal. 

"... Aku sudah mengetahui apa yang Yuuji pikirkan." 

Kirishima-san tersenyum pada Yuuji. Meski Yuuji mencoba menggunakan fakta bahwa dia 
dan Kirishima-san adalah teman masa kecil, ini malah merugikan kami! 

"Namun, hanya saja seseorang membocorkan informasinya." 

Kinoshita-san mengatakan sesuatu yang aneh --- seseorang membocorkannya? Jika 
seseorang tidak memperhatikan kami selama ini, tidak mungkin membocorkan informasi 
ini kepada lawan bahkan ketika saya tidak mengetahuinya. 

"Ku ... maaf Yuuji, aku gagal ..." 

Hideyoshi bangkit dari lantai, menggigit bibirnya saat dia mengungkapkan ekspresi maaf. 

Namun, bahkan lebih dari ini, melihat Hideyoshi mengenakan cheongsam dan diikat benar-
benar menyakiti mataku. Adegan ini membuatku memikirkan sesuatu yang seharusnya 
tidak aku pikirkan. 

"...! (Kacha kacha kacha)" 

"Muttsulini! Kapan kamu sampai di sana !?" 

Muttsulini, yang dengan marah membentak kamera, tiba-tiba muncul di samping kami. 

"Berhenti mengambil foto dan lepaskan Hideyoshi (Jual foto-foto itu setelah kamu selesai 
mengambilnya)!" 

"Akihisa, kamu mengungkapkan niatmu yang sebenarnya dalam kata-kata itu." 
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Argh! Sisi langsung saya keluar. 

"...Mengerti." 

Setelah sedikit menganggukkan kepalanya, Muttsulini dengan cepat pergi ke Hideyoshi 
untuk melepaskan ikatannya. Jika memungkinkan, saya berharap dia tidak melupakan foto-
foto itu. 

"Aku akan sangat senang jika kamu bisa mengaku kalah. Aku sama sekali tidak suka 
menggertak yang lemah." 

"Ku ...!" 

Mendengar saran Kinoshita-san untuk menyerah, Yuuji mengernyit. 

Strategi Yuuji gagal. Jadi, kita hanya bisa menggunakan metode langsung. Jika situasinya 
terus seperti ini, kami akan kalah, tanpa pertanyaan. 

Di momen kritis ini, inilah saatnya saya bersinar. 

(Yuuji. Saya punya ide. Ulangi saja apa yang saya katakan.) 

(Ide? Apa yang Anda---) 

(Tidak ada waktu untuk ragu. Bagaimanapun, saya akan menyerahkannya kepada Anda.) 
(Um, Oh.) 

Agar lawan kami tidak melihat ini, aku bergerak ke belakang Yuuji seolah-olah tidak ada 
yang terjadi. Dan kemudian, untuk jaminan tambahan, aku menelepon Hideyoshi. 

(Kalau begitu mari kita mulai. Ikuti apa yang saya katakan, dan cobalah menjadi senatural 
mungkin, oke?) (Mengerti. Saya akan menyerahkannya kepada Anda kali ini.) 

Yuuji menganggukkan kepalanya. Oke, biarkan pertempuran dimulai! 

Dengarkan aku, Shouko. 

"Dengarkan aku, Shouko." 

Yuuji mengikuti apa yang aku katakan. Bagus sangat bagus. 

Saya bersyukur Anda memiliki niat ini. Namun, saya punya rencana sendiri. 

"Saya bersyukur Anda memiliki niat ini. Namun, saya punya rencana sendiri." 

"... rencana Yuuji?" 
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Saya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri untuk mendapatkan tiket, sehingga saya 
bisa bahagia bersamamu. 

"Aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan tiketnya, agar aku 
bisa bahagia bersamamu --- APA? TUNGGU SEBELUMNYA!" 

Yuuji panik saat mencoba melihat ke arahku. Namun, saya tidak akan membiarkan dia 
melakukan itu. Aku dengan paksa memegang kepala Yuuji dari belakang. 

"... Yuuji." 

Kirishima-san menatap Yuuji dengan ekstasi. Rencana saya bekerja dengan sangat baik. 

Jadi tolong mundur. Dan jika saya menang, kami akan menikah. 

"SIAPA YANG AKAN MELAKUKAN ITU! KAMU IDIOT ORANG TUA!" 

Yuuji berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Sayang sekali, saya sudah mengharapkan 
reaksi Anda. 

"Pergi ke neraka!" 

"Ku?" 

Aku menekan nadi karotis Yuuji[15] . Dengan ini, Yuuji akan mendengarkan dengan patuh. 

"... Yuuji." 

Kirishima-san tidak sabar untuk mendengarkan lagi. Serahkan padaku. Saya akan 
memenuhi harapan Anda! 

Aku serahkan padamu, Hideyoshi! 

Mengerti. 

Saatnya Hideyoshi, yang ada di samping kita, bertindak. Kami akan menggunakan 
kemampuan Hideyoshi untuk meniru suara apa pun untuk memberikan pukulan maut! 

"Jadi tolong minggir. Dan jika aku menang, kita akan menikah. Aku mencintaimu, Shouko." 

Kata-kata terakhir telah diucapkan, dan sulit untuk mengatakan apakah Yuuji sendiri yang 
mengatakannya atau tidak. 

Kalau dipikir-pikir, Hideyoshi menambahkan beberapa kata yang tidak saya minta ... 
mungkin Hideyoshi suka meniru seperti ini? 

"... Yuuji, aku juga mencintaimu ..." 
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"Wai, tunggu sebentar ... Aku tidak pernah mengatakan cinta ... GUAAH!" 

Agar Yuuji yang tidak jujur ini tidak bisa membantahnya, aku dengan paksa mencekik 
lehernya. 

"WAHAHAHAHAHA! DENGAN INI, LAWAN TERKUAT TERSegel! KAMU SATU YANG KIRI, 
KINOSHITA YUUKO-SAN!" 

"KAMU, KAMU ORANG HANCUR ...!" 

Kirishima-san memegang erat mayat Yuuji dan mengubur wajahnya di dadanya. Anggota 
tubuh Yuuji terbaring tak bernyawa di sana. Mungkin itu hanya imajinasi saya. 

"Namun, meski aku sendiri, aku tidak mungkin kalah dari Yoshii! Aku akan --- PANGGIL!" 

"Hoho. Begitukah? Kamu lebih baik membenci kenyataan bahwa pertempuran ini tentang 
pendidikan kesehatan!" 

Saya memberi sinyal pada Muttsulini. Ini adalah rencana yang awalnya dimaksudkan Yuuji! 

"Ayo pergi, salmon[16] ! " 

"...memanggil." 

Binatang yang dipanggil muncul saat dipanggil. Di sana ada satu yang bahkan Kinoshita-san 
dari kelas A tidak bisa mengalahkan--- "Eh? Bukankah itu milik Tsuchiya ..." 

Makhluk panggilan Muttsulini. Ini adalah teknik rahasia 'pemanggilan pengganti' 
(pelanggaran yang tidak ditangkap oleh wasit adalah teknik tingkat tinggi!) 
"...mempercepat." 

"Benar-benar tercela --- KYAAHH !!" 

Dengan borgol, pemenang ditentukan dengan pukulan pertama. Selama subjeknya adalah 
pendidikan kesehatan, tidak ada yang bisa mengalahkan Muttsulini! 

Kelas A, Kinoshita Yuuko, Pendidikan Kesehatan 321 poin & kelas A, Kirishima Shouko, 
Pendidikan Kesehatan Tidak Diketahui. 

Kelas F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan 511 poin & kelas F, Sakamoto Yuuji, 
Pendidikan Kesehatan Tidak Diketahui. 

"BAIK! INI YUUJI DAN KEMENANGAN SAYA!" 

Saya mengumumkan ini sebelum wasit dapat mengumumkan ini. 

"... Mengenai pertandingan barusan---" 
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Ah, sepertinya kemenangannya masih belum diputuskan. Tidak dapat membantu. 

"Kirishima-san, dapatkah kamu menganggap ini sebagai kemenangan kita?" 

"... Itu." 

"Shouko, aku mencintaimu (Hideyoshi berbicara)." 

"...Kita kalah." 

Kirirshima-san mengaku kalah. Dengan ini, kedua belah pihak sepakat bahwa ini adalah 
kemenangan hukum bagi kami. 

"... Aku mengerti. Pemenangnya adalah Sakamoto dan Yoshii!" 

Mendapatkan kemenangan, saya mengangkat tangan saya dengan penuh kemenangan ke 
arah penonton. Namun, kerumunan itu menatapku dengan dingin. Ini yang diharapkan. 
Penonton datang ke sini untuk melihat kemenangan yang diputuskan oleh pertarungan 
pemanggilan, tetapi dalam pertandingan ini, mereka hampir tidak bisa melihat monster 
yang dipanggil sama sekali. 

"Kalau begitu kita akan pergi!" 

Aku sujud dan lari, berniat untuk mencapai ruang kelas sebelum teriakan marah mencapai 
telingaku. 

"Akihisa, pikiranmu berpikir cukup cepat." 

Hideyoshi, yang berjalan di sampingku, merapikan cheongsamnya yang berantakan saat 
dia berkata. Ugh, aku merasa akan lebih banyak pelanggan yang tertarik jika dia 
membiarkannya begitu saja. 

"...Misi selesai." 

"Terima kasih, itu semua karena bantuan besar Hideyoshi dan Muttsulini." 

Dengan ini, hanya tersisa final. Tujuan kita akan tercapai, dan Himeji-san tidak perlu 
pindah sekolah. 

"Oh ya, haruskah kita meninggalkan Yuuji di sana?" 

"Eh? Tidak ada masalah, kan?" 

"Oh, oke. Kalau Akihisa bilang begitu, kurasa tidak apa-apa." 

"Ah haha. Yuuji harus lebih jujur---" 

"Karena Kirishima-san membiusnya dan ingin membawanya pergi. Aku agak khawatir." 
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"KI, KIRISHIMA-SAN! YUUJI MASIH HARUS MENGAMBIL BAGIAN DI FINAL! TOLONG 
JANGAN MENGOBATI DIA !!!" 

Begitu kami kembali, kami melihat mata Yuuji yang tak bernyawa, dan dia mengenakan 
pakaian koktail. 
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Volume 2 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Harap isi jawaban yang benar di tempat kosong: 

"Dalam Proses Haber-Bosch, bahan yang digunakan untuk membuat Amonia adalah 
Amonium Klorida dan ()."[17] 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Kalsium hidroksida. 

Komentar guru: 

Itu benar. Pembuatan Amonia adalah proses yang sangat penting bagi industri. Tolong 
ingat ini. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Agen penyerapan garam amonium. 

Komentar guru: 
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Tolong jangan membuat metode seperti itu dengan mudah. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Amonia. 

Komentar guru: 
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Jawaban itu ilegal. 

 

"Akihisa, aku akan membunuhmu hari ini!" 

"Ah, Yuuji, kamu menjengkelkan ~. Matamu menakutkan, tahu?" 

Setelah mengeluarkan obat dari perut Yuuji dan memercikkan seember air dingin padanya, 
Yuuji akhirnya sadar kembali. tubuhnya pasti kuat. 

"Dan bukankah itu salah Yuuji karena rencananya terlihat? Musuhnya adalah Kirishima-
san, setidaknya kau harus mempertimbangkan itu, tahu?" 

"Ugh, setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk 
dikatakan ..." 

Sepertinya Yuuji tidak bisa tetap tenang saat menghadapi Kirishima-san. Dengan kata lain, 
Yuuji sebenarnya sangat memperhatikannya, bukan? 

"Oh ya, apa Himeji dan Shimada di kelas?" 

"Eh, aku tidak begitu yakin, tapi mereka pasti ada di sana, kan?" 

Saat ini, Himeji-san, Minami dan Hazuki seharusnya membantu sebagai pelayan di kedai 
teh sekarang. Hideyoshi dan Muttsulini bersama kami barusan, dan mereka akan kembali 
bekerja. 

"Kurasa musuh akan melakukan sesuatu untuk mengganggu bisnis kita ..." 

Yuuji membuat kesimpulan yang penuh bahaya ini. Apa yang dia maksud dengan 
'melakukan sesuatu'? Dan untuk mengganggu bisnis kita? 

"... Yuuji." 

Begitu kami tiba kembali di kelas, Muttsulini, yang menunggu di kelas, berlari 
menghampiri. 

"Oh, ini Muttsulini. Ada apa?" 

"Pelayan kita dibawa pergi." 

"Ehhhh? Himeji-san dan sisanya dibawa pergi?" 

Mengapa hal seperti ini terjadi satu demi satu? Apa yang sedang terjadi? 
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"Sepertinya mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang 
jika mereka mengejar Akihisa dan aku secara langsung. Ini adalah langkah yang diharapkan 
bahwa mereka akan bergerak." 

Aku mendengar gumaman Yuuji. Apakah 'mengejar kita secara langsung' berarti 
bertengkar dengan kita? Kalau begitu, lupakan aku, tidak banyak orang yang kukenal yang 
bisa mengalahkan Yuuji dalam pertarungan. Meskipun pria itu selalu malas dan tidak 
bekerja keras, dia akan melatih dirinya sendiri. 

"Lupakan itu. Apa Himeji-san dan yang lainnya baik-baik saja? Kemana mereka dibawa? 
Siapa mereka dibawa?" 

"Tenang, Akihisa. Situasi masih terkendali." 

"Eh? Benarkah?" 

"Saya berharap mereka melakukan sesuatu secara langsung kepada mereka, atau mungkin 
mereka akan melakukan sesuatu untuk mengganggu kedai teh kami dengan menemukan 
kekurangannya." 

Sepertinya mengambil pramusaji adalah rencana musuh untuk mengganggu bisnis kita. 
Bisnis kita pasti akan terpengaruh begitu kita terkena hal seperti ini. 

"Prediksimu sangat berbahaya." 

Yuuji sepertinya sudah memprediksi apa yang akan terjadi pada Himeji-san dan yang 
lainnya. Ini benar-benar berbeda dari sekedar gangguan sederhana, itu tidak bisa dianggap 
sebagai lelucon. Jika ada yang tidak hati-hati, ini bahkan bisa menjadi kasus pidana. 

"Ada terlalu banyak poin yang mencurigakan." 

Kalau dipikir-pikir, Yuuji akan lebih sering memperlihatkan tatapan merenung saat ini. Dia 
memang tampak agak aneh sejak saat itu. 

"... Aku tahu dimana mereka." 

Saat ini, Muttsulini mengeluarkan semacam mesin. 

"Apa ini? Sepertinya perekam audio." 

"Ini alat pelacak." 

"Oke. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya mengapa Anda memilikinya." 

Saya tidak ingin melihat teman sekelas saya sebagai penjahat. 
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"Kalau begitu, sekarang kita tahu di mana mereka berada, ini membuat segalanya jauh 
lebih mudah. Ayo selamatkan para putri dengan mudah, oke? Yang Mulia?" 

"Aku benar-benar tidak suka tatapan kotormu, tapi aku harus berterima kasih pada Yuuji 
dulu. Jika sesuatu terjadi pada Himeji-san dan yang lainnya, situasinya akan menjadi jauh 
lebih besar daripada turnamen pemanggilan." 

"... Itu mungkin motif musuh." 

"Eh?" 

"Pokoknya, kita akan bicara lebih banyak setelah kita menyelamatkan mereka. Muttsulini, 
tolong selamatkan Himeji-san dan yang lainnya." 

"...Mengerti." 

"Yuuji, apa yang akan kita lakukan?" 

"Pekerjaan seorang pangeran sering ditentukan, kan?" 

Mata kekanak-kanakan itu menatapku. 

"Apa yang Anda maksud dengan pekerjaan pangeran?" 

"Kami akan memukuli para preman yang menculik para putri." 

 

"Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sakamoto dan -- Yoshii, kan? Apakah kita 
akan menggunakan orang-orang ini di sini untuk mengancam mereka?" 

"Tunggu sebentar, aku tidak yakin tentang Yoshii itu -- tapi meletakkan tangan di atas 
Sakamoto tidak akan ada gunanya bagi kita. Meskipun dia cukup pendiam sekarang, nama 
Sakamoto terkenal selama sekolah menengah." 

"Sakamoto, seperti di Sakamoto itu?" 

"Mn. Jika memungkinkan, aku tidak ingin melawan dia ..." 

"Aku mengerti perasaanmu, tapi kita tidak bisa terus seperti ini, kan? KAMI diminta untuk 
memaksa keduanya agar tidak bisa melakukan apapun." 

Suara obrolan ini datang dari penerima yang dipegang Muttsulini. 

Diminta? Dengan kata lain, ada dalang di balik semua ini? 

(Yuuji, orang-orang ini--) 
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(Mn, orang di balik semua ini mempekerjakan preman itu.) Muttsulini membawa kita ke 
KTV yang berjarak sekitar 5 menit dari Fumitzuki Gakuen. 

Himeji-san dan yang lainnya mungkin dikurung di kamar. 

"O, onee-chan ..." 

"KAMU ORANG! TENTANG WAKTU KAU LEPASKAN HAZUKI SEKARANG !!" 

Tangisan marah Minami mencapai telinga kami. Mungkin karena Hazuki diambil, Minami 
terpaksa ikut. 

"Karena! Cara dia berteriak 'Onee-chan' sangat lucu!" 

"WAHAHAHAHAHAHA!" 

Seharusnya ada total 7 orang yang mengeluarkan tawa setan ini, kan? Baiklah, aku akan 
menutup mulutmu yang kotor itu sekarang! 

(Tunggu, Akihisa, jangan hanya bertindak sendiri. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita 
harus memprioritaskan menyelamatkan gadis-gadis itu. Kita harus menunggu di sini 
sampai Muttsulini menyelesaikan pekerjaannya.) (...Saya mendapatkannya.) 

Seperti yang Yuuji katakan, kita hanya bisa menunggu disini. Muttsulini akan memikirkan 
beberapa cara untuk menyelamatkan mereka, dan setelah itu, tibalah waktunya bagi kita 
untuk naik ke panggung. 

"... Aku akan membersihkan asbak untukmu." 

"Eh? Lalu bagaimana dengan kakak perempuan ini? Bisakah kita membawa mereka?" 

"Kalau begitu aku ingin yang berdada besar di sana." 

"Ah! Kamu curang! Aku akan mengambilnya setelah kamu selesai!" 

Tawa tercela ini bergema di seluruh ruangan. 

"Ugh ... Mm! Tolong biarkan Hazuki, biarkan kami pergi!" 

"Hm ~ Apa yang harus kita lakukan sekarang?" 

"Kalau begitu mari kita lihat apakah onee-chan ini akan bekerja keras atau tidak?" 

"KYA! Don, jangan sentuh aku!" 

"Oi, tunggu! Hentikan itu!" 

"Ah -- sungguh, kalian wanita benar-benar cerewet." 
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"KYA!" 

Sesuatu didorong pergi. Dan suara itu bisa terdengar bersamaan dengan ratapan Minami. 
Beberapa detik kemudian, suara dentingan bergema dengan keras; Kedengarannya seperti 
sesuatu yang membalik meja dan jatuh ke lantai. 

... Dan kemudian, sesuatu dalam diriku melompat keluar. 

(Oi! Akihisa!) 

Tangisan Yuuji untuk menghentikanku sepertinya jauh sekali. 

"Permisi!" 

Bagaimanapun, saya membuka pintu dan menuju ke ruangan yang ditentukan. 

"Yo, Yoshii-kun?" 

"Aki ..." 

Orang-orang di dalam ruangan itu adalah Himeji-san, yang semuanya meringkuk, dan 
Minami, yang jatuh dan duduk di lantai. 

Situasi di dalamnya seperti yang saya harapkan. 

"Eh? Kamu siapa?" 

Pria yang duduk di dekat pintu masuk bertanya padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan 
mengalahkannya dulu. 

"Yah, maafkan aku ..." 

Aku dengan lembut meraih pergelangan tangannya. 

"--DAN PERGI DAN ROT DI NERAKA !!" 

Kemudian, saya melanjutkan untuk menendangnya di pangkal paha. 

"EWAHHH !!: 

Perasaan menjengkelkan bisa dirasakan di kaki saya. Dengan serangan ini, orang lain 
akhirnya pingsan dan dengan mata kosong. 

"KAMU, KAMU BANGKIT! BERANI APA LAKUKAN ITU UNTUK YASUO !!" 

Pada saat yang sama, saya merasakan benturan yang berat dan mendengar suara tumpul, 
dan ini karena wajah saya dipukul oleh pria di samping saya. Aku bisa merasakan darah di 
mulutku, apakah mulutku pecah --- tapi terus kenapa !? 
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"YAAHHHH---!" 

"GWWAAHHH--- !!" 

Saya menanggapi dengan tendangan ke wajah pria itu, dan pria itu jatuh dengan darah 
mengalir dari hidungnya. 

"KAMU BERANI MELAKUKAN INI PADA MINAMI !!? AKU AKAN MEMBUNUH KAMU SEMUA 
!!" 

Siapa yang melakukan itu? Apa yang ada di samping Minami? Atau ... ah, jika aku peduli. 
Jika saya tidak tahu, saya akan menghajar mereka semua! 

"Orang itu yang bernama Yoshii!" 

"Kenapa dia di sini?" 

"Ngomong-ngomong, ada baiknya dia datang ke sini sendiri. SELESAI DIA!" 

Empat orang membalik meja dan mengelilingi saya. Meskipun saya bingung setelah dipukul 
di wajah, saya menanggapi dengan pukulan ke wajah orang itu. 

"Jangan terlalu sombong! Kamu sendirian!" 

"Jangan meremehkan kami!" 

"..." 

Lupakan saja ketika mereka datang dari depan, mereka banyak sekali. Rasa sakit terus 
mengalir melalui saya saat saya dipukul dari belakang dan samping. 

"Aku harus, aku harus mengalahkan kalian ..." 

Meski begitu, saya tidak punya hak untuk melarikan diri. Aku menggosok darah di mulutku 
dan menatap tajam ke arah musuh. Karena saya tidak bisa bersembunyi, saya hanya akan 
menahan rasa sakit dan memukuli mereka semua! 

Saat aku berniat untuk mengertakkan gigi dan menahan serangan--- "Aku benar-benar 
tidak tahan denganmu, idiot ...... berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu --- ya?" 

"UWAHH---!" 

Musuh yang bergegas maju tertabrak dan dikirim terbang ke dinding. 

"Yuuji!" 

"Sekarang kamu berhutang satu padaku!" 
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Yuuji mengatakan ini sambil mengepalkan tinjunya ke tubuh orang lain. Ah, kali ini 
berlutut. 

"Dia, dia di sini! Itu Sakamoto!" 

"Bahkan Sakamoto ada di sini !?" 

Orang-orang itu langsung panik dan mencoba kabur begitu Yuuji muncul. Sepertinya kita 
bisa menyelesaikannya sekarang ... 

"Sakamoto, kamu tidak akan peduli tentang apa yang akan terjadi pada Nona kecil ini?" 

Salah satunya meraih Hazuki dari belakang. Dia berani melakukan ini pada seorang gadis, 
dan pada seorang siswa sekolah dasar! 

"Dengarkan! Patuh, atau yang akan terluka parah---" 

"... Akan menjadi dirimu." 

DENTANG! 

"AHH!" 

Penipu itu pingsan, dan berdiri di belakangnya dengan asbak kristal masih di tangannya 
adalah seorang anak laki-laki pendek. Itu Muttsulini, yang menyamar sebagai anggota staf 
dan menyelinap masuk. 

Seperti yang dikatakan Muttsulini, pria ini terluka parah. Dia yakin memiliki tekad yang 
cukup untuk mendukung kata-katanya. 

"Ayo, onee-chan! ONEE-CHAN !!" 

"Hazuki! Kamu baik-baik saja ... kamu pasti takut, kan ..." 

Mendapatkan kembali kebebasannya, Hazuki memeluk Minami dengan erat. Adegan reuni 
yang sangat menyentuh. 

"Yoshii-kun!" 

Himeji-san membuka tangannya lebar-lebar saat dia menuju ke arahku --- jangan bilang, ini 
kesempatanku? 

"Himeji-san!" 

Aku juga membuka tanganku lebar-lebar untuk menerima tubuh lembutnya. Ayo, peluklah! 

"YOSHII! KAU BERANI MELAKUKAN INI KE YASUO !!" 
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"GWAAHH !!" 

Yang terjadi adalah pukulan berandalan. 

"...!" 

"Ada apa, ada apa dengan orang ini? Dia menangis darah ...?" 

Kamu berani...! ANDA BERANI MEMBUAT SAYA KESEMPATAN YANG INI DALAM JUTAAN 
!!!! 

"Himeji, Shimada! Kalian kembali ke sekolah dulu!" 

"Yuuji! Kamu mencoba mencegahku melakukan itu juga !?" 

Namun, karena penilaian ini benar, saya tidak bisa menolaknya. 

"GUUAHHAHAHAHA !! PIKIRKANNYA, TAMPAKNYA ADA BEBERAPA MUSUH BAGI SAYA 
UNTUK MEMPERCAYAI STRES SAYA !! AKU AKAN MEMBUAT KAU MENYESAL 
DILAHIRKAN !!!" 

"Apakah ini benar-benar Sakamoto ..." 

"Jadi rumor iblis Asura memang benar ..." 

Untuk bertarung dengan Yuuji saat dia ditekan oleh Kirishima-san hingga batasnya, aku 
hanya bisa menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang ini. 

"Oh ya, kenapa hanya Hideyoshi yang diikat?" 

"... Agak cocok." 

"Aku berpegangan pada tali yang digunakan nee-san untuk mengikatku ..." 

Anda diikat karena Anda memegang benda itu? Anda benar-benar tidak beruntung. 

"Juga, kenapa hanya aku yang menyentuh pantatku ..." 

Hideyoshi bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Namun, saya bisa membayangkan 
apa yang dipikirkan penjahat itu saat mereka merasakannya, jadi saya tidak bisa 
mengatakan apa-apa. 

☆ 

Sekarang setelah kegagalan penculikan berakhir, Yuuji dan aku menikmati ruang kelas F 
yang kosong setelah seharian berbisnis. 

"Akihisa, orang itu akan segera tiba." 
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Saat kita sedang duduk dan minum teh, Yuuji mengatakan ini. 

"WHO?" 

"Nenek tua itu." 

Yang dia maksud adalah kepala sekolah. 

"Apakah kepala sekolah secara pribadi akan datang ke sini?" 

"Aku meneleponnya. Saat aku bertemu nenek tua di koridor, aku menyuruhnya 
'menjelaskan semuanya dengan jelas'." 

"Jelaskan semuanya dengan jelas ... tidak mungkin, Yuuji. Dia masih senior. Jika ada, kita 
yang harus melakukannya." 

"Lupakan saja ... rangkaian kejadian ini semuanya berhubungan dengan nenek tua itu. Aku 
tidak akan puas jika dia tidak menjelaskan semuanya." 

"Semua berhubungan dengan nenek tua itu --- EHHHH?" 

Yuuji mengatakan semua ini secara faktual, namun sepertinya itu adalah info orang dalam 
yang tiba-tiba bagiku. 

"Itu, nenek tua sialan itu. Apa yang dia sembunyikan dari kita !?" 

Karena itu, Himeji-san dan yang lainnya berada dalam bahaya, dan membuat kami 
kesulitan dalam menjalankan bisnis kedai teh kami. Kita harus memprotes nenek tua sialan 
itu! 

"... Sungguh, aku bahkan secara khusus datang jauh-jauh ke sini. Kalian benar-benar sopan." 

Saat suara itu bergema, suara pintu terbuka bisa terdengar. 

"Jadi kamu datang, nenek tua." 

"Jadi dalang di balik semua ini telah muncul!" 

"Ya ampun, sejak kapan aku menjadi orang di balik semua ini?" 

Kepala sekolah mengangkat bahunya dengan sikap 'Saya korban di sini'. 

"Meskipun Anda bukan pelaku di balik ini, Anda tidak menjelaskan apa yang perlu 
dijelaskan. Ini juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan." 

"Uu ... sungguh. Aku tahu kamu pintar, tapi aku tidak berharap kamu menebak apa yang 
kupikirkan." 
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"Aku sudah merasa aneh saat kamu mengajukan lamaran. Jika kami pergi sesuai 
penjelasanmu, tidak ada alasan nyata bagimu untuk bertanya kepada kami. Kamu bisa saja 
meminta seseorang dengan nilai lebih tinggi." 

"Ah, setelah kamu menyebutkannya, kamu benar. Kamu juga bisa menjelaskannya kepada 
para pemenang dan meminta mereka untuk menyerahkan hadiahnya." 

"Benar. Terlalu tidak efisien untuk menjebak kita." 

Siapkan ... erm, saya kira maksud Anda 'dukungan'? 

"Jangan bilang dia tidak menganggap bahwa kepala departemen pengajaran tidak bisa 
menolak secara langsung jika dia bisa menyelesaikan ini?" 

"Kalau begitu, dia tidak akan pelit dengan perbaikan kelas. Kesehatan siswa seharusnya 
lebih penting daripada pendidikan. Sebagai pendidik, dan terutama kepala sekolah, tidak 
mungkin dia keberatan dengan hal ini." 

"Dengan kata lain, nenek tua ini dengan sengaja bertindak seperti itu untuk memaksa kita 
berpartisipasi dalam turnamen pemanggilan?" 

"Itu saja." 

Ini, nenek tua ini ...! 

"Apa kau masih ingat kondisi yang kuberikan pada nenek tua itu?" 

"Kondisi? Erm---" 

"Kondisi yang memungkinkanmu memutuskan topiknya, kan? Begitu, kamu menguji aku di 
sana." 

"Mm, ini karena saya pikir Anda mungkin memberikan penawaran yang sama kepada 
beberapa peserta yang menyadari hal ini juga. Jika demikian, Anda tidak akan hanya setuju 
dengan kondisi yang hanya menguntungkan kami. Namun, nenek tua itu benar-benar 
menerima lamaran saya. " 

Menerima ini, artinya jika kita menang, tidak akan menjadi masalah bagi kepala sekolah, 
bukan? Alasan bahwa dia akan keberatan dengan perbaikan kelas dan bahkan meminta 
kami ketika kami tidak memiliki nilai bagus, pasti ada alasan di baliknya. 

"Juga --- beberapa orang bahkan akan datang untuk menemukan kesalahan hanya dengan 
kedai teh festival sekolah, seorang informan akan memberi tahu lawan kita, dan segala 
macam hal. Di antara mereka, yang paling penting adalah ketika Himeji dan yang lainnya 
diculik oleh orang-orang itu. . Jika mereka hanya di sini untuk mencari masalah, mereka 
tidak akan sampai sejauh ini. " 
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Itu sangat berbahaya. Jika Muttsulini tidak memasang pelacak pada mereka, ini akan 
menjadi kasus kriminal. 

"Benarkah? Untuk lawan yang begitu tidak bermoral ... Aku benar-benar minta maaf." 

Pada saat ini, kepala sekolah menundukkan kepalanya. Kepala sekolah berkulit tebal itu 
benar-benar melakukan itu pada kami! 

"Musuh mungkin berpikir bahwa untuk kalian dengan nilai rendah seperti itu, dia dapat 
menghancurkanmu dengan merusak konsentrasi ... mereka pasti sangat panik ketika kalian 
berdua berhasil mencapai final." 

Mungkin kepala sekolah adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, 
karena tidak sesederhana itu bagi seorang senior untuk menundukkan kepalanya kepada 
kami. 

"Baiklah, sekarang setelah kami mengungkapkan kartu kami, sekarang giliran Anda." 

"Sigh..aku akan mengungkapkan ketidakberdayaan saya jika saya mengatakan ini. Jika 
memungkinkan, saya lebih memilih untuk tidak mengatakan ini ..." 

Dengan kata pengantar ini, kepala sekolah bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya. 

"Tujuan saya bukanlah tiket Dataran Tinggi Kisaragi." 

"Bukan tiket masuk ganda !? Apa yang terjadi !?" 

"Bagi saya, tidak masalah apa yang ingin dilakukan perusahaan itu. Saya mengincar hadiah 
lain." 

"Hadiah lainnya? Bukankah itu sesuatu yang disebut 'gelang platinum'?" 

"Oh, peralatan itu memiliki fungsi khusus?" 

Saya sudah periksa sebelumnya, sepertinya ada dua gelang ini. 

Satu dapat memungkinkan pengguna untuk membagi skornya menjadi dua dan memanggil 
dua makhluk yang dipanggil, yang lain dapat menggantikan guru sebagai saksi dan 
memungkinkan pemanggilan monster. Gelang ini sepertinya dapat mengubah area 
penggunaan summon sesuai dengan skor, dan sepertinya pengguna dapat memutuskan 
subjek yang diuji. 

"Benar. Kuharap kalian berdua bisa membantuku memenangkan gelang platinum itu." 

"Untuk memenangkan gelang? Kamu tidak meminta kami untuk merebutnya kembali?" 
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"Jika demikian ... jika dia benar-benar ingin merebut kembali gelang itu, tidak perlu dia 
bertanya kepada kita, kan? Sepertinya dia berusaha mencegah gelang itu diambil kembali, 
kan?" 

Yuuji berkata kepada kepala sekolah dengan nada mengejek. 

"Kamu benar-benar berpikir cepat ... benar, aku berusaha untuk tidak merebut kembali 
gelang itu, karena teknologi baru akan terungkap. Jika kita mengklaimnya kembali sebelum 
dipromosikan, keberadaan teknologi baru ini akan dicurigai." 

Jika memungkinkan. Ini berarti dia akan mengklaimnya kembali dalam skenario kasus 
terburuk. 

"Lalu, mengapa kita harus menjadi orang yang mengambil gelang platinum ini?" 

"... Karena ada cacat." 

Kepala sekolah mengerutkan kening dengan tidak senang. Bagi seorang teknisi, memiliki 
cacat dalam beberapa teknologi baru pasti merupakan hal yang memalukan. Tidak heran 
dia akan bereaksi seperti ini saat dia menjelaskan hal ini kepada kami para siswa. 

"Apakah tidak akan ada masalah jika kita menggunakannya?" 

"Ya. Jika digunakan, tidak akan mengamuk, karena akan ada masalah saat melewati tingkat 
kekuatan tertentu, jadi saya tidak bisa meminta siswa lain untuk melakukan ini." 

"Begitu. Jadi, kamu tidak bisa meminta orang dengan nilai lebih baik untuk melakukan ini." 

Kali ini, Yuuji yang memberikan senyuman ironis. 

"Erm --- dengan kata lain ...?" 

"Orang-orang seperti Anda 'yang bisa menang meski dengan nilai rendah' kebetulan 
memenuhi kriteria ini." 

"Aku tidak begitu mengerti, tapi aku akan menganggapnya sebagai pujian, bukan?" 

"Tidak, menurutku kau idiot." 

"APA YANG KAU KATAKAN, KAMU Nenek Tua !!!" 

"Meskipun Anda tidak dapat memahami ini sebelum penjelasan, saya tidak bisa membantu 
tetapi merasa bahwa Anda tidak dapat menerima disebut idiot ..." 

GUUU! Sepertinya Yuuji memahaminya. Jika demikian, apakah saya satu-satunya yang 
idiot? 
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"Di antara dua gelang, gelang yang dapat menciptakan medan pemanggilan dapat menahan 
kekuatan sampai batas tertentu ... tapi untuk yang lain yang dapat memanggil dua makhluk 
yang dipanggil pada saat yang sama, ada risiko akan mengamuk jika rata-rata di atas 
kapasitasnya, jadi gelang ini hanya bisa digunakan oleh Yoshii. " 

"Yuuji, bisakah aku menganggap ini sebagai pujian?" 

"Tidak, kamu ditipu seperti orang idiot, dan sampai batas tertentu." 

"APA YANG KAU KATAKAN, Nenek Tua !!!" 

"KAU HARUS MENEMUKAN ITU DARI DIRI SENDIRI !!!" 

Sial! Saya tidak dapat memahaminya jika mereka tidak secara langsung mengatakan 'Anda 
idiot' kepada saya! Apakah ini yang dimaksud dengan 'orang tua yang paling ganas'? 

"Sungguh? Jika demikian, orang yang mencoba menghentikan kita adalah orang yang 
berharap kepala sekolah kehilangan kendali --- seseorang yang menjalankan sekolah lain 
dan orang-orang yang bekerja dengan mereka." 

"Yuuji, bisakah kamu berhenti meninggalkanku dari percakapan ini?" 

"Aku benar-benar tidak tahan, idiot ... alasan mengapa mereka mencoba menghalangi kita 
adalah karena mereka akan merasa bermasalah bahwa kita akan mencegah gelang 
mengamuk, kan? Yang ingin ini terjadi adalah yang lain sekolah yang siswanya direnggut. " 

Ahh, jadi begitu. Yuuji sangat nakal, kamu bisa saja menjelaskannya padaku selangkah demi 
selangkah. 

"Pengurangan yang luar biasa. Meskipun memalukan untuk mengatakan ini, saya tidak bisa 
begitu saja menyembunyikan semua ini selamanya. Sepertinya kepala staf pengajar, 
Takehara-sensei adalah orang yang menarik tali dari belakang. Kudengar dia telah pergi. 
masuk dan keluar dari sekolah swasta, jadi seharusnya begitu. " 

"Kalau begitu, duo Toko-Natsu itu, dan para berandalan itu---" 

"Kemungkinan besar mereka adalah bawahannya, meski aku tidak tahu apa alasan mereka 
membantu." 

Mmm, aku terus menganggukkan kepalaku, dan tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. 

"Tunggu, bukankah itu --- situasi yang serius?" 

"Kamu benar, ini ada hubungannya dengan kelangsungan hidup Fumitzuki Gakuen." 
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Di bawah kurikulum khusus sekolah, pertarungan pemanggilan uji coba sedang diamati 
untuk melihat apakah cocok untuk digunakan. Jika sistem mengamuk dalam situasi ini, 
seluruh keberadaan sekolah akan dicurigai. 

"Ah, tapi jika kamu bisa menjelaskan ini kepada para pemenang dan merebut kembali 
equipment---" 

"Sayangnya, itu tidak mungkin. Apakah kamu tahu siapa lawan terakhirmu?" 

Yuuji mengeluarkan buklet kecil dari sakunya. Mengikuti jadwal yang tertulis di atasnya, 
lawan terakhir kita seharusnya--- "Grup Toko-Natsu ..." 

"Benar. Mereka adalah orang-orang yang berada di pihak kepala staf pengajar, dan mereka 
akan sangat senang jika gelangnya mengamuk." 

Jika demikian, kami tidak bisa meminta mereka menyerahkan peralatan. 

"Maafkan aku. Apa pun yang terjadi, kamu harus menang." 

Kepala sekolah menatap dengan kaku. Sepertinya situasinya serius sampai sejauh itu. 

"Tidak kusangka akan berakhir seperti ini." 

Dan bahkan Yuuji mengatakan ini. 

"Kepala Sekolah, saya punya pertanyaan." 

"Apa?" 

"Selama nilai gabungannya kurang dari rata-rata, itu tidak akan menyebabkannya 
mengamuk, kan?" 

"Ya. Tidak ada yang akan terjadi jika satu atau dua subjek sangat bagus." 

"Sungguh, itu bagus." 

Kami tidak bisa mengatakan apa-apa jika skor kami bisa menyebabkan gelang mengamuk, 
tapi untungnya, rata-rata Yuuji belum mencapai level itu, jadi seharusnya tidak ada 
masalah. 

"Yuuji, aku mendengar semua yang ingin kudengar. Ayo pulang." 

"Kamu benar. Masih ada yang harus kita lakukan setelah pulang --- dan kita harus bangun 
pagi-pagi besok." 

"Kalau begitu, aku akan kembali ke kantorku." 

Kepala sekolah diam-diam bangkit dari kursi. 
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"Aku akan serahkan pada kalian berdua besok." 

"Iya." 

Begitu saja, hari pertama festival sekolah telah usai. 
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Volume 2 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Pada tahun berapa (M) adalah Kan'i Jūnikai[18] sistem dibuat? 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'603' 

Komentar guru: 

Itu benar. 

 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

'603'. 

Komentar Guru: 
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Apa yang terjadi? Sensei terkejut karena jawabanmu benar. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'603'. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Komentar guru: 

Maafkan sensei karena memberi Anda 'X' saat melihat nama Anda. 

 

"Pagi, Aki ~" 

"Selamat pagi, Yoshii-kun." 

"Ah, selamat pagi gadis." 

Pada pagi kedua festival sekolah, Himeji-san dan Minami tiba di sekolah. 

Pikiranku dengan hati-hati memikirkan apa yang harus kukatakan. 

"Ah, ya ... apakah kalian berdua tidur nyenyak tadi malam?" 

"Eh? Ya, aku memang tidur nyenyak." 

"Benarkah? Lalu ... apakah kamu sudah menghabiskan sarapanmu?" 

"Ya, saya datang ke sini setelah makan sarapan saya." 

"Erm, kalau begitu, apakah kamu mengalami mimpi aneh tadi malam atau--" 

" Cekikikan  Yoshii-kun. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir?" 

Ya ampun, sepertinya aku terlihat. Namun, karena mereka hampir diperkosa, hal yang 
wajar untuk mengkhawatirkan dampaknya pada mereka. 

"Jangan khawatir. Itu menakutkan, tapi aku benar-benar tenang, sangat tenang sehingga 
tidak bisa dijelaskan." 

"Betulkah?" 

"Ya, karena semua orang pada akhirnya baik-baik saja ... dan Yoshii-kun datang untuk 
menyelamatkan kita." 

Setelah mengatakan itu, senyum alami muncul di wajah Himeji-san. 

"Daripada Aki, kurasa lebih baik mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh Sakamoto dan 
Tsuchiya." 

Minami juga terlihat agak cuek. Keduanya benar-benar punya nyali, aku agak merasa 
sedikit menyesal telah meremehkan mereka. 
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"Aku santai sekarang karena kalian berdua sangat energik. Lalu, pagi ini, kita akan--" 

"... Tidak ada kelainan." 

"Tidak ada yang aneh yang terjadi di sini." 

"Sungguh, terima kasih teman-teman." 

Hideyoshi dan Muttsulini juga tiba di sekolah. Karena kejadian kemarin, aku meminta 
Hideyoshi dan Muttsulini untuk menemani gadis-gadis itu ke sekolah. Saya bahkan 
meminjamkan taser yang saya pinjamkan kepada mereka. 

"Tidak perlu berterima kasih kepada kami atas hal kecil seperti itu, dan aku tidak benar-
benar membantu kemarin ..." 

"Tidak, mau bagaimana lagi jika kamu diikat." 

Atau lebih baik mengatakan bahwa nasib Hideyoshi sangat buruk, sehingga pantatnya 
disentuh beberapa kali. 

"Oh, apa kalian berdua baik-baik saja hari ini?" 

Yuuji menggaruk kepalanya saat memasuki kelas. Sepertinya dia tidak terlalu 
mengkhawatirkan gadis-gadis itu, mungkin karena Muttsulini dan Hideyoshi menemani 
mereka. 

"Eh? Sakamoto, kamu sudah di sini?" 

"Yoshii-kun dan Sakamoto-kun benar-benar datang lebih awal hari ini." 

"Kami datang ke sini pagi-pagi untuk mengikuti beberapa ujian. Hooo ..." 

Saya menguap karena kelelahan. Tentu saja, ini mau bagaimana lagi ketika aku tidur 
semalaman. 

"Sungguh, bukankah itu akan mempengaruhi hasil nanti? Lawannya adalah tahun ketiga." 

"Sepertinya begitu, dan dikatakan bahwa mereka memiliki beberapa nilai terbaik." 

Dalam hal bagaimana mereka mengambil tindakan, keduanya sangat terlihat bodoh, 
terutama yang botak. 

"Seharusnya tidak ada perbedaan. Ujian tahun ketiga jauh lebih sulit, dan kondisi 
pertarungannya sama." 

"Bukan begitu, aku khawatir kalian berdua mungkin terlalu lemah untuk melawan mereka 
..." 
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Kata-kata Minami sepertinya menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Kenapa tidak 
sopan? 

"Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini, buka toko, huahhh ..." 

"Anda benar-benar tidak tertarik dengan apa yang terjadi dengan toko itu. Apakah Anda 
tidak akan membantunya?" 

"Maaf, bisakah kamu membiarkan aku tidur sebentar? Aku tidak terlalu banyak tidur akhir-
akhir ini, dan pikiranku sekarang agak linglung karena aku begadang sepanjang malam." 

Tidak peduli apapun, sulit untuk mempertahankan konsentrasi seperti ini. Saya agak 
percaya diri dengan kebugaran saya, jadi saya harus bisa pulih setelah tidur siang sebentar. 

"Begitukah? Kalau begitu silakan pergi dan tidur siang." 

"Benar, serahkan kedai tehnya padaku." 

"... (menganggukkan kepala)" 

"Mau bagaimana lagi. Aku akan menelepon kalian berdua jika kalian berdua tidak bangun 
nanti. Oke?" 

"Terima kasih. Kalau begitu bisakah kamu membangunkanku jam 11?" 

"11? Bukankah pertandingannya jam 1 siang?" 

"Saya akan datang dan membantu selama waktu makan siang yang sibuk." 

Meskipun kami hanya punya waktu 3 jam untuk tidur, itu sudah cukup untuk Yuuji dan 
aku. 

"Kalau begitu, bangunkan aku juga. Aku akan tidur di atap. Menguap ..." 

Yuuji menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya saat dia menggunakan 
tangannya yang lain untuk meraih pegangan pintu. 

Begitu, ke atap. Perlengkapan audio yang disiapkan untuk festival malam terletak di sana, 
dan kami tidak akan diganggu. Cuaca hari ini sangat bagus, jadi bagus untuk tidur siang. 

"Kalau begitu aku akan bangun dan tidur juga. Aku serahkan padamu nanti." 

Aku menekan kepalaku yang sangat linglung saat aku berdiri. 

(Mereka akan tidur bersama ...) 

(Tidak mungkin salah, dia akan bersandar di bahu Sakamoto ...) 
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Yah, aku mungkin juga mengabaikan semua kebisingan di belakangku saat aku pergi, atau 
aku akan mengalami mimpi buruk. 

☆ 

"Kalau begitu, ayo pergi, Yuuji." 

"Kamu benar. Shimada, apakah tidak apa-apa jika kita pergi dulu?" 

"Aku tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika aku mengatakan tidak, kan? Lagipula kau akan 
bersaing di final." 

Pada akhirnya, Yuuji dan aku hanya berhasil membantu selama setengah jam. Saat mereka 
melihat kami sangat lelah, mereka dengan penuh kasih mengizinkan kami untuk tidur lebih 
lama. Tidak peduli apapun, aku merasa teman sekelas kita sangat lembut. 

"Kami akan pergi untuk mendukung kalian nanti." 

Pertunjukan cheongsam Himeji-san hari ini selalu mempesona. Pesonanya jelas merupakan 
salah satu alasan mengapa penghasilan di hari kedua kami meningkat secara dramatis. 

"Itu tergantung pada ini. Jangan ceroboh, oke?" 

"...(menang)." 

"Aku mengerti. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Lalu, aku pergi." 

"Sungguh, kata-kata itu mengganggu telingaku." 

Setelah Yuuji dan aku dengan lembut meninju tangan Hideyoshi dan Muttsulini yang 
terulur, kami pergi ke arena. 

"Saya pikir kami mungkin akan terganggu sebelum pertandingan. Tapi tidak 
mengharapkan apa-apa terjadi." 

"Jika bukan karena mereka menyerah karena tidak dapat menggunakan trik-trik kecil itu, 
maka itu karena mereka tidak tahu di mana kita berada." 

"Begitu. Hanya orang-orang yang ingin menggunakan perlengkapan audio yang akan naik 
dan menggunakannya." 

Dan perlengkapan audio tersebut hanya akan digunakan pada malam festival nanti. Ini 
pada dasarnya adalah tempat persembunyian yang dibuat khusus untuk kami. 

"Hideyoshi dan Muttsulini juga sedang mengawasi toko." 
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"Saya mendengar bahwa taser adalah benda berbahaya yang juga dapat menghantarkan 
listrik melalui pakaian." 

"Tidak apa-apa, setidaknya tidak fatal." 

Saya sangat merasa bahwa taser yang saya berikan kepada keduanya adalah barang 
terlarang, dan itu terlihat berbahaya. Kebanyakan orang akan lari ketakutan, jadi 
seharusnya tidak ada masalah. 

"Kami telah melakukan segalanya, dan sekarang, kami hanya perlu memenangkan ini." 

"Kamu benar." 

Setelah itu, kami tetap diam, dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju arena. 

"Oh, penontonnya lumayan banyak." 

"Seperti yang diharapkan dari final." 

Jantungku berdegup kencang saat aku tiba di depan arena. Saya akan berbohong jika saya 
mengatakan bahwa saya tidak gugup. 

"Yoshii dan Sakamoto, cepatlah, saatnya masuk." 

Guru yang bertanggung jawab atas arena melambai kepada kami saat melihat kami. Mereka 
bahkan mengatur personel yang bertugas di arena, final sangat berbeda dari semua 
pertandingan lain yang kami lakukan hingga sekarang. 

"Kalau begitu tuan dan nyonya, kami telah membuatmu menunggu! Final turnamen 
pemanggilan yang menggunakan sistem pertarungan uji coba kami akan segera dimulai 
secara resmi!" 

Siaran audio menyiarkan suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Mungkin 
sekolah mempekerjakan beberapa pembawa acara profesional. Karena ini adalah peristiwa 
yang sangat dinantikan, hal seperti itu mungkin saja terjadi. 

"Maukah para peserta memasuki arena !!" 

"Kalau begitu, silakan masuk." 

Guru menepuk punggung kami, dan bergerak ke arah hadirin di depan. 

"Keduanya adalah Sakamoto Yuuji dari Kelas 2-F, dan Yoshii Akihisa dari Kelas 2-F! 
Akankah semuanya memberi tepuk tangan!" 

Tepuk tangan seperti hujan deras turun ke atas kami. Ada cukup banyak orang yang 
menonton ini, dan ayah Himeji-san pasti akan menontonnya juga. 
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"Grup yang berhasil mengalahkan yang terbaik, Kelas A, secara tak terduga adalah 
kombinasi terendah dari Kelas F! Mungkin kita perlu mengubah pandangan kaku tentang 
Kelas F!" 

(Kata-kata itu terdengar bagus sekali.) 

(Ya. Itu juga bisa memberi kesan baik pada ayah Himeji-san.) 

Mungkin alasan para penonton memberi kami tepuk tangan adalah untuk mempromosikan 
sistem pemanggilan tes dengan menunjukkan bahwa 'karena sistem pemanggilan tes, 
bahkan mereka yang lemah akan bekerja lebih keras'. Tapi apapun motifnya, kita tidak bisa 
meminta yang lebih baik dari itu. 

"Dan di sisi lain, kita memiliki Tsunemura Yuusaku dari Kelas 3-A, dan Natsukawa Shunpei, 
yang juga dari Kelas A!" 

Orang-orang yang dipanggil dan muncul di depan kami adalah grup Toko-Natsu yang 
menyebabkan banyak masalah bagi kami kemarin. 

"Meskipun mereka adalah salah satu dari beberapa siswa kelas tiga yang berpartisipasi, 
mereka berhasil mencapai final. Sekarang, akankah kita melihat mereka menunjukkan 
kehebatan siswa kelas tiga?" 

Saat menerima tepuk tangan dari kerumunan, keduanya perlahan bergerak ke arah kami. 

"Kalau begitu sekarang, aku akan menjelaskan secara singkat aturan pertandingan. 
Kekuatan makhluk yang dipanggil setara dengan nilai-" 

Penyiar mulai menjelaskan aturannya, dan kami mengabaikannya karena kami sudah 
terbiasa dengannya, terus saling memelototi. 

"Yo, senpai, apa kau sudah kehabisan ide burukmu?" 

Yuuji melipat tangannya saat dia terlihat memperlakukan senpai sebagai idiot. Dia benar-
benar terlihat keren dalam situasi ini. 

"Kami sangat pengertian, kami tidak ingin kalian mempermalukan diri sendiri di depan 
orang banyak. Namun, untuk otak kelas F kalian, kalian mungkin tidak akan 
memahaminya." 

Si botak-senpai tidak akan menyerah saat dia menjawab Yuuji, mengejek kami sambil 
membelai dagunya. Sepertinya kedua belah pihak benar-benar mampu membuat gusar 
lawannya. 

"Sayang sekali, aku tidak bisa memahami kata-katamu bahkan jika kamu dari Kelas A. 
Kamu harus memoles bahasa Jepangmu dulu, kamu raja botak gunung kera." 
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"Kamu, kamu anak-anak berani memperlakukan senpai mu ..." 

Kedua belah pihak terus mengejek satu sama lain dengan volume yang hanya bisa mereka 
dengar. Sepertinya Yuuji punya cukup banyak kata-kata tidak bahagia yang ingin dia 
ungkapkan juga. 

Saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya konfirmasikan dengan mereka. 

"Sempais, ada yang ingin kutanyakan padamu." 

"Hah?" 

"Apa alasan Anda membantu kepala staf pengajar?" 

Mendengar ini, si botak-senpai menampakkan ekspresi terkejut. 

"... Benarkah? Sepertinya kalian tahu semua tentang ini." 

"Semacam itu, jadi kenapa?" 

"Untuk kelulusan kita. Jika kita berhasil, dia akan menulis surat rekomendasi untuk kita. 
Kita tidak perlu belajar untuk ujian masuk." 

"Benarkah? Lalu -- Natsukawa-senpai, kamu juga sama?" 

"Semacam." 

"...Saya melihat." 

Aku sedikit menganggukkan kepalaku saat mengakhiri percakapan ini. Hanya ini yang ingin 
saya ketahui. 

"Sebenarnya, kita tidak perlu menggunakan trik apa pun. Ada perbedaan yang sangat besar 
dalam level antara Kelas A dan Kelas F." 

"Benarkah? Karena kalian berdua melakukan hal-hal itu, kurasa kalian berdua takut pada 
Akihisa dan aku, kan?" 

"Ha! Dan kamu berani mengatakan ini! Metodemu untuk menang adalah dengan 
menggunakan beberapa trik murahan dengan memanfaatkan kepribadian dan kelemahan 
lawan. Jika lawanmu adalah kami, kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk 
menang." 

Mungkin itu benar, alasan mengapa kami bisa menang sampai sekarang adalah karena 
kami memahami dengan jelas lawan kami. Kami tidak bisa mengalahkan lawan-lawan ini 
jika kami menggunakan trik yang sama sekarang. 

"Dan sekarang, pertandingan akan dimulai! Semua kontestan, bersiaplah!" 
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Setelah penjelasan, guru wasit berdiri di antara kami. 

""""MEMANGGIL"""" 

Kami berteriak dan memanggil monster panggilan kami. 

Perlengkapan lawan kami adalah pedang dan baju besi tradisional. Karena mereka 
memiliki nilai yang agak tinggi, bahkan peralatan mereka terlihat mengesankan. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Sejarah Jepang 209 poin & kelas A, Natsukawa Shunpei, 
Sejarah Jepang 197 poin. 

Seperti yang diharapkan dari Kelas A, nilai mereka cukup mengesankan. Jika mereka bisa 
mendapatkan nilai bagus, itu berarti monster panggilan mereka cukup kuat, dan bukan 
keju swiss. 

Sepertinya keduanya cukup bagus dengan pekerjaan rumah mereka juga. 

"Jadi sekarang, dapatkah kamu melihat bahwa nilai kita bagus?" 

"Karena ini adalah tanda yang tidak pernah bisa dilihat oleh Kelas F, kamu diharapkan 
mendapatkan tanggapan ini." 

Melihat senpai pamer seperti ini, saya tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar tanda yang 
bisa mereka banggakan. Sangat kuat. 

Tapi karena mereka bisa mendapatkan nilai tersebut, artinya mereka bisa lulus dengan 
kemampuannya sendiri, karena nilai tersebut bisa didapatkan dimana saja. 

Namun, mereka tidak menantang diri mereka sendiri dengan sesuatu yang pasti bisa 
mereka lakukan, tapi mencoba untuk menghancurkan satu-satunya festival sekolah tahun 
kedua kami, mencegah kami menciptakan kenangan indah -- bahkan hampir menciptakan 
tragedi dari kami yang tidak dapat menjaga orang yang paling penting bagiku. 

"Baiklah, biarkan semua orang melihat tanda mengerikanmu." 

"Tsunemaru, jangan terlalu banyak menggertak mereka. Lagipula mereka akan 
menunjukkannya sekarang, kan?" 

Senpai berkepala mohican mengeluarkan tawa yang menjengkelkan. 

Menghadapi keduanya, gelombang emosi yang kuat mengalir di dalam diriku. 

Karena orang-orang ini, aku tidak bisa mencegah Himeji-san pindah sekolah? INI BEGITU 
BODOH! 

"Belum lama berselang..." 
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"Hm?" 

"Beberapa waktu lalu, seorang gadis di kelasku mengatakan ini." 

"Apa? Dia memberitahumu bagaimana cara melarikan diri sebelum mempermalukan 
dirimu sendiri?" 

Si botak-senpai tertawa. 

Kata-kata Himeji-san selama pertarungan pemanggilan bergema di pikiranku. Ya, dia 
mengatakan ini. 

"Dia berkata," Saya bisa terus bekerja keras untuk orang yang saya suka "." 

"EH? Kata-kata indah apa yang kamu ucapkan?" 

"--Aku punya perasaan yang sama akhir-akhir ini." 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Sejarah Jepang 215 poin & kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang 
166 poin. 

""APA!?"" 

Saat melihat skor di layar tampilan, keduanya terkejut, segera menjadi pucat. 

"WAKTU INI, KAMI TIDAK AKAN MENGGUNAKAN TRIK KECIL! KAMI AKAN 
MENGALAHKAN KEPALA ANDA DENGAN KEMAMPUAN KAMI !!" 

Makhluk yang dipanggil menggunakan senjata khusus mereka saat mereka memasuki 
posisi pertempuran. Pertarungan dimulai sekarang. 

☆ 

"Akihisa, aku bekerja keras denganmu sampai sejauh ini. Aku tidak akan memaafkanmu 
jika kamu kalah!" 

"Aku tahu. Terima kasih telah mengajariku. Tidak menyangka pikiranmu cukup bagus." 

"Semuanya bagus jika dibandingkan denganmu -- sekarang, kita pergi!" 

Makhluk panggil Yuuji adalah yang pertama bergerak. Peralatannya jauh lebih ringan, dan 
karenanya, jauh lebih gesit. 

"Tsunemura! Serahkan ini padaku!" 

Senpai kepala mohican dengan panik berdiri di depan Yuuji. Karena dia terlalu lambat, dia 
membiarkan monster panggilan Yuuji mendekatinya. 
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"Maka lawanku adalah senpai." 

"Ayo! Aku baru saja teralihkan, berhenti menjadi sombong!" 

Summoned beast botak itu mengangkat pedangnya saat menyerangku dari depan. 

Ini cepat, tapi-- 

"Sempai, kamu terlalu panik, tahu? Serangan mendadak yang sederhana ini pada dasarnya 
mengajakku untuk menghindar--" 

Aku sedikit menggerakkan tubuh bagian atasku ke samping. Serangan langsung yang 
bahkan tidak dipikirkan ini bahkan tidak akan memotong tepi jaketku. 

"Sialan, dasar bajingan ...!" 

Meskipun lawan menunjukkan perutnya saat dia menyerang, dia masih bisa berbalik dan 
mengayunkan pedangnya. 

"Ho!" 

Aku sedikit menjauhkan tubuhku untuk menghindari serangan ini, dan dalam sekejap ini, 
aku menyerangnya 3 kali. 

"GWAAH!" 

Senpai botak hampir tidak bisa menggunakan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri 
dan mengambil langkah besar ke belakang untuk mendapatkan kembali posturnya. 

"Dasar anak nakal, kamu rata-rata hanya mendapatkan sekitar 60 poin selama 
pertempuran pemanggilan ..." 

Nada senpai botak berubah saat dia menatapku. Sepertinya mereka mengumpulkan 
beberapa informasi tentang pertempuran kita. 

"Kecuali untuk subjek ini, standar saya sekarang tidak jauh berbeda dari sebelumnya." 

"Sialan kau ... kau merencanakan ini sejak awal ...?" 

"Itu benar. Kamu cukup pengertian." 

Aku mengayunkan pedang kayuku pada botak-senpai, yang menggigit giginya dengan keras 
dan menampakkan ekspresi dendam. Karena nilai saya sangat tinggi, pedang kayu saya 
sangat kuat sehingga tidak akan patah dalam benturan langsung dengan pedang lawan. 

"Sekarang apa? Sempai kelihatannya tidak bagus." 

"Kalian berdua bajingan, kamu dari kelas F ..." 
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Percakapan antara Yuuji dan senpai kepala mohican bisa didengar. Light summoned beast 
milik Yuuji cocok dengan serangan lawannya dengan gerakan lincahnya. 

"Mau bagaimana lagi. Meskipun agak kekanak-kanakan untuk menggunakan ini di kelas 
dua, izinkan aku mengajarimu apa perbedaan pengalaman!" 

Setelah mengatakan itu, summoned botak-senpai bergerak mundur. Selain saya, bahkan 
botak-senpai sendiri jauh lebih jauh. Jika bahkan pengontrolnya jauh, apa yang dia 
rencanakan? Lebih sulit bagi monster yang dipanggil untuk bertempur jika dia berdiri lebih 
jauh. 

"Ada beberapa trik yang tidak kau ketahui." 

Baldy-senpai mengatakan beberapa kata yang tidak terduga kepadaku saat aku masih 
bingung. Sekarang dia mengatakan ini, aku akan fokus pada monster yang dipanggil lawan 
apakah aku suka atau tidak. Saat aku fokus pada setiap gerakan monster panggilan lawan, 
monster panggilan lawan sepertinya akan menyerang ke depan. 

Apakah senpai benar-benar memiliki kekuatan yang tidak diketahui yang tidak kita 
ketahui? 

"WOOOHH !!" 

Baldy-senpai memfokuskan semua kekuatannya. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan 
dilakukan musuh, aku akan mengalahkannya sebelum dia melakukan apapun! 

"PERGILAH!" 

Aku membiarkan monster panggilanku menerjang. Meskipun jarak pertempuran terlalu 
jauh bagiku, kondisi yang tidak menguntungkan ini juga berlaku untuk musuh. 

"Lihat, kamu telah ditipu." 

Suara ejekan Baldy-senpai terdengar, dan pada saat yang sama, sesuatu muncul di mataku. 
Ini ... batu? Musuh melukai mataku dengan batu! 

"SIAL!!" 

Karena itulah dia dengan sengaja melakukan tindakan yang berlebihan. Para saksi dan 
penonton semuanya terfokus pada makhluk yang dipanggil yang jauh dari satu sama lain, 
jadi tidak ada yang memperhatikan tindakan Baldy-senpai. Saya ditipu! 

"Inilah perbedaan pengalaman." 

Tidak baik! Musuh menyerang! 
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"Guu!" Karena saya belum mendapatkan kembali penglihatan saya, saya hanya bisa 
mengesampingkan insting. Setelah itu, saya hanya bisa merasakan sakit yang menusuk di 
perut kiri saya. 

Aku menghilangkan rasa sakit ini saat aku memaksa diriku untuk membuka mata, dan apa 
yang muncul di depanku menjelaskan rasa sakitnya -- monster panggilanku dipotong di sisi 
kiri perut oleh pedang musuh. 

"Jadi, Anda adalah 'inspektur hukuman'? Serangan berikutnya akan menyakitkan, Anda 
tahu?" 

Setelah itu, musuh memukul dagu saya dengan pukulan, dan saya hanya bisa melihat 
kosong saat kepala saya gegar otak. 

Dengan perasaan kepala diguncang dan perut saya terasa sakit membakar, saya merasa 
ingin muntah. Sepertinya ini tidak bagus ... 

Rasa sakit yang tak tertahankan ini membuat penglihatan saya kabur, dan kesadaran saya 
mulai goyah. 

"AKIHISA, BIARKAN AKU MELIHAT PENENTUANMU !!" 

"-!" 

POM! 

Aku menginjak keras ke lantai dan mendapatkan kembali pijakanku. 

"Bagus sekali, partner. Siap melanjutkan?" 

"...Tentu saja!" 

Raungan Yuuji membantuku. Ya, saya masih bisa bertarung. Dan ya, saya tidak ingin kalah 
dengan orang seperti ini BAHKAN JIKA SAYA MATI! 

"BERHENTI MENCOBA BERHENTI DI SANA, AKU AKAN MEMBERI ANDA BASHING YANG 
TIDAK PERNAH ANDA LUPAKAN !!" 

Summoned beast Baldy-senpai menyerang ke depan lagi. 

Makhluk panggilanku telah kehilangan sebagian kekuatannya. Saya tidak akan memiliki 
kesempatan untuk menang jika saya tidak menyelesaikan ini sekarang! 

"--HA!" 

Aku menahan rasa sakit ini saat aku membiarkan monster panggilanku melewati musuh, 
dan kemudian mengirim tendangan ke musuh saat dia benar-benar terbuka di belakang. 
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"AIYA!" 

Meskipun luka itu membuatku sangat lemah, itu cukup untuk membuat musuh kehilangan 
keseimbangan dan memberikanku waktu. 

"YUUJI!" 

"Ho!" 

Yuuji mengkonfirmasi situasiku sebelum membiarkan monster panggilannya menyerang 
langsung ke musuh lain, sempai kepala mohican. 

"JANGAN MELIHAT AKU!" 

Kepala Mohican mengayunkan pedang panjangnya, namun Yuuji tidak membiarkan 
makhluk panggilannya mengelak. 

"KENA KAU!" 

Bilahnya akan mengenai kepala monster panggilan Yuuji. Namun, pada saat itu-- 
DENTANG! 

Makhluk panggilanku melemparkan bilah kayunya dan mengenai bilahnya dengan tepat, 
mengubah lintasan bilahnya. 

"Ugh! OH TIDAK ..." 

Saat pedangnya meleset, monster panggilan Yuuji mendarat tepat di posisi terbaik. 

"PERHATIKAN AKU KIRIM KAMU TERBANG !!" 

Dampak besar dari pukulan tersebut bergerak ke arah musuh, karena teriakan Yuuji dipuji 
dengan raungan penonton. 

"KAMU BRAT! KAU BERANI MENJALANKAN SENJATA FAVORITMU!" 

Setelah itu, summoned beast botak menyerbu. Aku tidak bersenjata, dan musuh adalah 
siswa tahun ke-3, jadi itu berbeda dengan siswa di tahun yang sama yang tidak terbiasa 
mengendalikan Summoned Beast, karena Aku tidak bisa melawannya dengan tangan 
kosong. 

Namun, jika lawan terganggu, saya masih bisa menghindari serangan pertama. 

"ACK! APA INI--?" 

Summoned Beast Baldy-senpai membeku sesaat karena Summoned beast kepala mohican 
dikirim terbang di depannya. Ini adalah balas dendam untuk batu kecil tadi. 
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Saya menggunakan celah ini untuk membiarkan makhluk yang dipanggil maju. Makhluk 
panggilan Baldy-senpai melewatkan kesempatan terbaik untuk mendaratkan pedang 
panjangnya karena ritmenya kacau, jadi, aku bisa menghindarinya! 

"CHEH!" 

Menarik kembali pedangnya, musuh mencoba untuk muncul dengan serangan lain. Namun 
kali ini, giliranku. 

"MENONTON INI!" 

Aku menggunakan momentum ini untuk membiarkan monster panggilanku menanduknya. 
Meski kekuatannya tidak besar, itu cukup untuk menahan tindakannya. 

Saya menahan rasa sakit minimal di kepala saya saat menunggu tanggapan pasangan saya. 

"AKIHISA!" 

Makhluk panggil Yuuji menendang pedang kayu yang barusan aku lempar ke arahku. Dia 
tidak terbiasa mengendalikan monster yang dipanggil, namun dia bisa melewatinya dengan 
baik! 

"AKU SUDAH KAU MENUNGGU!" 

Aku membiarkan monster panggilanku dengan cepat mengambil pedang kayu itu. Dengan 
ini, semuanya akan berakhir! 

"Sialan! BAGAIMANA SAYA BISA, TAHUN KETIGA, KEHILANGAN KEPADA ANDA GORENG 
KECIL--" 

"PERGI DAN MATI!!!" 
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RETAK! Rasa sakit yang tajam bisa dirasakan di pergelangan tangan kiri saya, dan rasa 
sakit itu menyebar dari tangan ke jari-jari, seolah-olah seluruh tangan saya teriris. 

Bagian belakang perut saya juga terluka. Aku tidak bisa lagi bertarung, tapi-- "Oh, untuk 
standarmu, itu cukup bagus, Akihisa." 

Pedang musuh mengiris tangan kiriku -- dan aku berhasil menggunakan pedang kayuku 
untuk menimbulkan luka kritis dengan menusuk melalui tenggorokan. 

"Kelompok Sakamoto dan Yoshii menang !!!" 

"Bagus...!" 

Rasa sakit itu merusak seluruh tubuhku, dan aku tidak bisa menahan perasaan muntah ini 
lama-lama. Namun, saya sangat senang karena saya merasa seperti berada di awan. 

☆ 

"Ini sulit untuk kalian berdua. Benar-benar mengesankan." 

"Ah hahaha, tidak juga." 

"Baka onii-chan brilian ~!" 

"Hazuki, kamu akan membuat Aki merasa sangat bermasalah, tahu?" 

Minami hanya bisa tersenyum canggung saat dia melihat Hazuki, yang terus menerus 
mengusap dadaku. 

Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi cedera fatal bagiku. Jadi, saya dengan sopan 
mendorongnya pergi. Meskipun Hazuki terlihat tidak senang, dia dengan patuh mengikuti 
apa yang aku lakukan. 

"Erm, Yoshii-kun." 

"Ah, Himeji-san. Apa kamu melihat penampilan menarikku barusan?" 

"Ya! Benar-benar brilian! Sungguh luar biasa sampai aku ingin mendapatkan rekaman dari 
Tsuchiya-san!" 

Mata Himeji-san berbinar-binar. Melihatnya seperti ini, sepertinya kerja kerasku akhirnya 
membuahkan hasil. 

"Erm ... rekaman itu. Apakah Muttsulini merekamnya?" 

"Ya. Dia sangat fokus dalam syutingnya, kan?" 

"... (Memalingkan wajah)" 
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Muttsulini membuang muka. Apakah pria ini mengabaikan pertandingan dan terus 
memfilmkan beberapa penonton yang mengenakan rok mini? 

"Kamu melakukannya dengan cukup baik untuk Sejarah Jepangmu, Sakamoto, mengingat 
nilai kamu sangat buruk selama pertempuran pemanggilan." 

"Itu karena nilaiku sangat buruk selama pertarungan pemanggilan sehingga aku bekerja 
keras pada topik ini setelah itu." 

"Jadi kamu bisa mendapat nilai bagus karena itu?" 

"Itu sederhana mengatakannya, tapi itu sulit bagi kami. Terutama setelah Akihisa 
mendengar tentang hal-hal itu (Himeji-san pindah sekolah), aku dipaksa untuk tinggal 
kembali setiap malam dan belajar bersamanya." 

"Oh ... lupakan Sakamoto, sungguh tak terduga bagi Aki untuk mendapatkan nilai bagus 
seperti itu." 

"Itu karena pria itu ingin melihat apa yang bisa dia lakukan jika dia benar-benar bekerja 
keras. Selain itu, ini juga kasus 'kerja keras mengatasi kebodohan'. Sejujurnya, 
konsentrasinya sangat luar biasa." 

Yuuji terus berbicara dengan Minami sementara punggung mereka menghadap Himeji-san. 
Ini untuk mencegah yang lain mengetahui bahwa kita tahu tentang Himeji-san pindah 
sekolah. 

"Erm, tentang, tentang itu ..." 

"Hm, ah, apakah ada sesuatu?" 

Himeji-san terus memainkan jari-jarinya di depannya. Dia benar-benar terlihat seperti 
gadis kouhai imut yang mengaku pada senpai laki-laki. 

"Ada yang ingin kukatakan setelah festival malam, silakan datang ke tempat parkir!" 

Setelah mengatakan ini sambil tersipu seperti tomat, dia kabur untuk melanjutkan 
pekerjaannya sebagai pelayan. 

Oh, itu terdengar seperti pengakuan. Sepertinya saya baru saja melihat sesuatu yang bagus. 

"... Eh?" 

Tiba-tiba, saya merasa ada yang tidak beres. Apa apaan? Eh -- kepada siapa Himeji-san 
mengucapkan kata-kata itu? 

[Itu kamu. Yoshii Akihisa.] 
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Ya ampun -- sudah lama sejak terakhir kali aku melihat iblis batinku. Anda masih mencoba 
menipu saya dengan pembicaraan halus itu. Seperti yang diharapkan dari iblis sejati. 

[Tidak, aku tidak berbohong. Ini nyata. Anda harus tahu apakah Anda memikirkan seluruh 
percakapan, bukan?] 

Seluruh percakapan? Jika begitu... 

[ITU BOHONG!! BAGAIMANA AKIHISA BODOH DAN JELEK BERAKHIR DENGAN INI? AKU 
TIDAK BISA BIARKAN KATA-KATA DEVIL MENCOBA AKU!] 

"KELUAR, O MALAIKAT PUTIH!" 

Saya pikir itu akhirnya akan keluar sekarang, namun saya tidak menyangka kata-kata itu 
keluar dari mulut saya! 

[Kemudian periksa sendiri. Jika saya salah, silakan hentikan masakan Himeji-san.] 

[Ayo! Jika saya salah, Anda akan melakukan hal yang sama!] 

Maaf, tetapi bisakah Anda berhenti mengabaikan pembawa acara dan mengatakannya 
seperti ini? Jika saya harus mengatakannya, tidak peduli pihak mana yang kalah, saya akan 
menjadi orang yang akan menjalani ujian hidup dan mati ini. 

"Sakamoto, Akihisa, maaf mengganggu Anda, tetapi bisakah Anda membantu di kedai teh? 
Jumlah pelanggan meningkat karena kemenangan Anda, jadi kami sangat sibuk di sini." 

Saat aku khawatir tentang bagaimana mencoba dan menenangkan diriku, Hideyoshi, yang 
memakai cheongsam yang sangat minim, datang berlari. Kalau dipikir-pikir, apa yang dia 
kenakan di balik cheongsam? 

"Ah, kamu benar. Oi, Aki! Turnamen sudah berakhir, jadi kamu harus melakukan yang 
terbaik dan membantu, oke?" 

"Mm, aku akan menebus kurangnya usaha sebelum ini." 

"Ooo, aku merasa sangat lemah." 

"Sakamoto, berhentilah mengeluh!" 

"Aku tahu, ini untuk Himeji-san, kan?" 

Yuuji dengan sengaja menatapku, tapi aku berbalik. 

Himeji-san, ya? Apa yang dia maksud ketika dia mengucapkan kata-kata itu? 

☆ 
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"Mulai sekarang, festival musim panas yang sejuk akan secara resmi ditutup untuk umum. 
Akankah semua siswa cepat beres." 

"Ini, akhirnya berakhir ..." 

"Sangat melelahkan ..." 

"... (Mengangguk kepala)" 

Saat saya mendengar siaran audio, seluruh tubuh saya lemas. 

Menyajikan makanan kepada pelanggan yang datang seperti ombak, dan kembali standby 
setelah menyajikan makanan, saya tidak pernah tahu bahwa pekerjaan seorang pelayan 
bisa begitu melelahkan. 

"Oh iya, apa yang dikatakan ayah Himeji-san?" 

"Hm? Apakah kamu memperhatikan pandangan ayah mertuamu?" 

"Apa? Tidak, tidak, bukan itu masalahnya!" 

"Dia berkata bahwa dia akan berbicara dengan ayahnya setelah festival malam, jadi kita 
akan mendapat jawabannya nanti." 

Hideyoshi menjawab pertanyaanku. 

Saya melihat. Meskipun kami tidak tahu kesimpulannya, itu seharusnya baik-baik saja. Tapi 
kenapa aku merasa sedikit tidak nyaman ... 

"Kalau begitu, kita akan ganti baju." 

Saat aku tenggelam dalam pikirannya, kata-kata yang bahkan lebih kejam dan tidak masuk 
akal ini mencapai telingaku. 

"EH? KENAPA !?" 

"Kenapa kamu menanyakan ini ... jika kamu ingin tahu, itu benar-benar memalukan?" 

"Maaf, saya akan segera kembali." 

"TUNGGU! BISAKAH KAU DUA BERPIKIR TENTANG INI !? KEMBALI !!" 

Permohonan saya tidak efektif, karena Himeji-san dan Minami meninggalkan tempat 
kejadian dan pergi ke ruang ganti. Sayang sekali. 

Di samping catatan, Hazuki hanya mengenakan kostum pelayan saat dia keluar. Seseorang 
pasti akan mengkhawatirkan masa depannya. 
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"Mm, kalau begitu aku akan pergi dan---" 

"KAMI TIDAK AKAN MEMBIARKAN ANDA! SAYA TIDAK MUNGKIN MENGUBAH PAKAIAN 
HIDEYOSHI!" 

Aku dengan putus asa menempelkan tubuh lelahku ke kaki Hideyoshi. Setidaknya aku tidak 
bisa membiarkan orang ini berubah kembali! 

"Apa? Apa yang kamu lakukan, Akihisa?" 

"... (Mengangguk dengan kasar)" 

Muttsulini juga melakukan hal yang sama. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang 
memikirkan hal yang sama. 

"Oi, Akihisa, berhentilah bermain. Kita akan pergi ke kantor kepala sekolah." 

Wakil kelas kami sama sekali tidak terlihat lelah saat dia menatap kami dengan tatapan 
'tidak bisa membantu'. 

"Kantor kepala sekolah? Kalian berdua punya sesuatu dengan kepala sekolah?" 

"Kita harus melunasi hutang kesepakatan. Meskipun sudah terlambat, kita tidak punya 
waktu sekarang berkat kedai teh, jadi kita berpikir untuk pergi." 

Meskipun prinsipal akan memenuhi kesepakatan dengan kita, kesepakatan tetaplah 
kesepakatan, jadi setidaknya kita harus pergi dan melaporkan. 

"Kalau begitu aku akan menggunakan waktu ini untuk pergi berganti pakaian." 

"TIDAK !! BAWA HIDEYOSHI BERSAMA KAMI !!!" 

"... (menarik sedikit)" 

"Ah, Muttsulini ingin ikut juga?" 

"... (Mengangguk kepala)" 

Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memikirkan hal yang sama, dia yakin tahu 
apa yang harus dilakukan seorang pemain. 

"Merepotkan sekali. Yuuji, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu?" 

"Hm ... ah, sudahlah, Hideyoshi dan Muttsulini bisa ikut dengan kita. Lagi pula, sulit untuk 
meyakinkan Akihisa." 

Oh, jarang sekali melihat Yuuji begitu pengertian. 
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"Sungguh, bahkan Yuuji ... mau bagaimana lagi, aku akan berubah nanti." 

"Baiklah, Akihisa dan Muttsulini, lepaskan kaki Hideyoshi." 

"Mm." 

"... (Mengangguk kepala)" 

"Sigh, melihatku dalam keadaan jelek seperti itu tidak ada gunanya, kamu tahu ..." 

Saya pribadi merasa bahwa bukan itu masalahnya. 

 

"Permisi." 

"Maaf mengganggu Anda." 

Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, aku mendorong pintu kamar kepala 
sekolah ke samping. 

"Aku merasa kalian berdua tidak menghormati sama sekali ..." 

"Benarkah? Tapi kami mengetuk pintu dan menyapa." 

---Selain itu, aku merasa aku jauh lebih sopan daripada Yuuji. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk masuk setelah ada jawaban?" 

"Ah, kepala sekolah. Kami datang untuk melaporkan kemenangan kami." 

"Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Menurutmu siapa yang memberikan hadiah itu 
padamu?" 

Nenek tua ini masih kasar seperti biasanya. Saya kira dia harus lebih memahami 
penderitaan orang lain. 

"Kalau begitu, kamu memang membawa cukup banyak teman." 

Saat melihat Hideyoshi dan Muttsulini, kepala sekolah berkata kepada kami dengan nada 
menegur. Dia mungkin memiliki beberapa hal yang ingin dia keluhkan. 

"Orang-orang ini sangat bermasalah karena apa yang kamu lakukan, jadi membiarkan 
mereka melihat orang di balik semua ini seharusnya tidak pantas mendapatkan hukuman." 

"... Huh, benarkah? Kalau begitu aku minta maaf." 
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Kepala sekolah mengeluarkan suara bosan. Dia pasti bukan nenek yang manis; tapi sekali 
lagi, jika ya, itu akan sangat mengganggu. 

"Kalau begitu, apa kami harus mengembalikan gelang platinum itu?" 

Sebenarnya gelang platina berbeda dengan gelang emas yang muncul ketika alat 
pengendali mempunyai tanda tinggi, karena dipakai pada alat pengendali. 

"Tidak perlu, kamu bisa mengembalikannya ke saya kapan saja nanti. Selain itu, saya tidak 
bisa memperbaiki malfungsi itu secepat ini." 

"Eh, Akihisa? Ada apa dengan malfungsi?" 

"Ah ya, Hideyoshi tidak tahu tentang itu kan? Gelang platinum ini ada sedikit 
kekurangannya, dan itu jika ini diberikan kepada seseorang dengan nilai tinggi, pemiliknya 
akan kehilangan kendali atas itu. 

"Begitu ... oh? Ada apa, Yuuji?" 

Yuuji sepertinya sedang berpikir keras lagi. Apakah dia suka berpikir dengan teliti di 
ruangan ini? 

[Kalau dipikir-pikir, bagaimana orang-orang itu tahu bahwa kita punya kesepakatan 
dengan nenek tua itu ...] 

Meski aku tidak tahu apa yang Yuuji gumamkan, lebih baik jangan ganggu dia. Selain itu, 
saya tidak akan mengerti apa-apa jika dia tidak menjelaskannya. 

"Jadi kami memiliki kesepakatan dengan kepala sekolah untuk menggunakan alat ini 
sebagai pertukaran untuk perbaikan ruang kelas kami---" 

"TAHAN, AKIHISA! KAMU TIDAK BISA MENGATAKANNYA DENGAN KERAS!" 

"Eh?" 

Yuuji tiba-tiba terlihat sangat serius. Apa yang sedang terjadi? 

"... Seseorang mendengarkan." 

"Jadi kita jatuh ke perangkap mereka?" 

Setelah Muttsulini mengatakan ini, Yuuji segera berlari dan mendorong pintu kepala 
sekolah ke samping. Saat ini, dia bisa mendengar beberapa langkah kaki. 

"Orang-orang itu ...! Ayo pergi, Akihisa!" 

"Tunggu ... Yuuji, bagaimana situasinya?" 
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"Mereka menguping kita! Orang-orang itu memasang bug di sini!" 

"APA KATAMU?" 

"Mereka seharusnya mendengar semua yang baru saja kita katakan. Jika mereka 
merekamnya, ini akan buruk!" 

"Merekamnya? Berhenti bercanda!" 

Kalau ini sampai terungkap seperti ini, semua usaha kita sampai sekarang akan sia-sia! 
Sekolah akan kehilangan semua kredibilitasnya, bahkan keberadaannya pun akan 
dipertanyakan. Kalau jadi begini, lupakan Himeji-san saja, semua murid di sekolah ini harus 
pindah! Kita harus segera menghancurkan buktinya! 

"Percepat!" 

"Oke! Hideyoshi, Muttsulini, datanglah membantu juga!" 

"Tidak masalah!" 

"... (Mengangguk kepala)" 

Kami berempat lari keluar dari kantor kepala sekolah pada saat bersamaan. 

"Yuuji! Ini grup Toko-Natsu lagi, kan?" 

"Ya, saya melihat sekilas gaya rambut mereka, pasti mereka!" 

"Dengan kata lain, mereka ada dua! Ayo kita berpisah menjadi dua kelompok!" 

Ini akan menjadi buruk jika kita berpisah dan melakukan serangan balik. Lebih baik bagi 
menjadi dua kelompok dan mencari mereka. 

"Kalau begitu katakan padaku karakteristik khusus dari orang-orang itu." 

"Si botak dan kepala Mohican! Kamu akan segera mengenali mereka!" 

"Mengerti! Aku akan pergi dan mencari mereka di luar bersama Muttsulini!" 

Saya melihat. Akan buruk jika mereka lari untuk menyalin ini, jadi Hideyoshi bermaksud 
untuk mencari mereka di gerbang sekolah. 

"... Akihisa." 

"Hm?" 

Muttsulini terus berlari saat dia memberikan sesuatu padaku. Ini- 
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"Teropong yang disukai Muttsulini?" 

"... Untuk tujuan siaga." 

Lupakan tentang standby, saya rasa teleskop bahkan tidak diperlukan di sini di sekolah. 
Namun dalam situasi ini, saya akan menganggapnya sebagai niat baik dan meminjamnya 
untungnya. 

"Terima kasih Muttsulini." 

"... Saya suka sekolah ini." 

Itu karena para gadis dan seragamnya yang lucu, bukan? Apapun yang terjadi, kami tidak 
ingin sekolah ini ditutup. 

"Hubungi satu sama lain jika kita melihat target kita!" 

"Mengerti!" 

Setelah ini, kami membentuk menjadi dua kelompok, kelompok dalam ruangan dan 
kelompok luar ruangan. Ngomong-ngomong, aku sudah berkeliling kemana-mana selama 
dua hari ini. 

"Akihisa! Ke ruang siaran!" 

Kami bergegas ke ruang siaran, yang paling berbahaya. Jika mereka menyiarkannya, tidak 
mungkin untuk menutup begitu banyak saksi. Jadi, meskipun kita mengambil kembali 
medianya, itu akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita gagal. 

 Ruang siaran  

"Permisi." 

"Kamu, apa yang kamu lakukan di sini !?" 

"Yuuji, hanya ada orang idiot yang merokok di sini dan orang-orang yang menjual DVD 
porno bajakan di festival sekolah ini!" 

"Benarkah? Kalau begitu mari kita sita rokok dan DVD bajakan ini dan pergi ke tempat 
berikutnya!" 

"Kamu benar, mereka juga melanggar aturan." 

"Th, pencuri! PENCURI !!" 

 Koridor  

"Eh? Aki, Sakamoto? Ada apa terburu-buru?" 
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"Maaf Minami, kita pergi dulu! Kita bicara nanti" 

"Ah, tunggu! Kamu menjatuhkan sesuatu! Eh --- 'Kisah Hidup Bondage dari seorang gadis 
SMA' .. apa ini?" 

"LARI, YUUJI! AKU MELIHAT AURA GATHER BATTLE DI SEKITAR MINAMI!" 

"Tunggu! Kenapa kamu punya barang semacam ini?" 

"ARGH! DIA MENGEJAR KITA!" 

 Di depan Kelas 2-A  

"... Yuuji." 

"Shouko! Maaf, aku tidak punya waktu untuk mengganggumu!" 

"... Tidak masalah. Aku bisa pergi sendiri ke kantor distrik. Aku hanya perlu menyerahkan 
lamaran pernikahan." 

"Apa yang Anda --- TUNGGU, SAYA TIDAK INGAT MENGINAP, TIDAK?" 

"Yuuji, tidak ada tanda-tanda mereka di sini. Ke tempat selanjutnya!" 

"TUNGGU, AKIHISA! SAYA MEMILIKI SITUASI SUDAH YANG PERLU SAYA TANGANI DI 
SINI!" 

"Kalau begitu sampai jumpa, Kirishima-san!" 

"OI! AKIHISA! TUNGGU !!!" 

 

Karena tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka dari level 1 hingga level 4, Yuuji dan aku 
mulai fokus pada tempat-tempat yang sulit dikenali, seperti sudut lapangan. 

"Tidak bagus ... kita kehilangan cukup banyak waktu." 

"Benar. Di mana mereka --- hm?" 

Sesuatu yang asing ditempatkan di halaman sekolah. Apa itu? 

"Kamu menemukannya ... apa, itu hanya kembang api." 

"AH, itu yang mereka gunakan saat upacara penutupan? Wow ~ jadi mereka tempatkan di 
tempat seperti ini?" 
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Sepertinya saya pernah melihatnya di televisi sebelumnya. Mereka akan menggunakan 
kain untuk membungkusnya dan meletakkannya di lantai. 

"EH? Kenapa mereka tidak punya meriam di sini untuk menembaknya ke udara?" 

"Meriam harus ditempatkan di suatu tempat agar bisa menembakkannya, bukan? Kembang 
api masih merupakan bentuk kembang api, jadi meletakkannya di tempat lain di mana 
tidak ada api adalah aturan yang harus dipatuhi setiap saat." 

Kembang api, ya? Maka tidak ada bedanya dengan dinamit. Satu-satunya perbedaan yang 
dapat saya lihat adalah apakah akan ada kembang api yang indah atau tidak. 

"Seperti yang diharapkan dari sebuah sekolah, menjadi begitu kaya. Tidak disangka mereka 
benar-benar menyiapkan kembang api sebesar itu." 

"Apakah ini saatnya untuk terkesan? Musuh akan segera bergerak---" 

Dururu Dururu! 

Saat ini, dering handphone yang dingin, keras dan anorganik dapat terdengar. Suara itu 
berasal dari handphone di saku saya. 

"Halo?" 

"Seperti yang diharapkan dari Muttsulini, bisa melihat mereka dari jauh." 

Ini suara Hideyoshi. Kerja bagus! 

"BAGUS! Di mana orang-orang itu?" 

"Di dalam kampus baru." 

"Di kampus baru? Bagaimana bisa !? Yuuji dan aku melihat ke setiap sudut---" 

"Tidak, mereka tidak ada di dalam gedung. Mereka ada di atap!" 

Sial! Kami tidak memeriksa atap! 

"Yuuji! Di atap gedung baru!" 

Aku menyerahkan teropong Muttsulini ke Yuuji. Sulit untuk melihat atap dari sini hanya 
dengan mata telanjang. 

"Sialan! Orang-orang itu sedang bersiap untuk menggunakan perlengkapan audio di sana!" 

"APA KATAMU!?" 
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Tidak kusangka orang-orang itu berencana menggunakan peralatan yang akan digunakan 
untuk festival malam! 

"Hideyoshi! Dimana kalian?" 

"Di gedung perkumpulan klub." 

Mereka akan membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk pergi dari gedung perkumpulan 
klub ke atap. 

"Akihisa! Sepertinya mereka akan mulai bermain!" 

Ini akan memakan waktu yang kurang lebih sama bagi kita untuk sampai ke sana. Dan 
karena sepertinya mereka akan memainkannya sekarang, itu berarti kami tidak akan bisa 
membuatnya. 

Sekarang bagaimana kita akan menghentikan mereka dari memutar konten rekaman--- "... 
Yuuji." 

"... Kamu juga memikirkannya." 

"Ya. Tidak ada cara lain." 

"Kamu benar. Tidak ada cara lain." 

"Kalau begitu Yuuji, aku serahkan padamu." 

"Oke --- aktifkan!" 

"Anda selesai di sana, Natsukawa?" 

"Tidak masalah. Hehe. Dengan ini, ini akan menjadi kemenangan terbalik bagi kita." 

"Ya. Bahkan jika kita tidak mempersiapkan ujian masuk --- WWOOOAAHHH !!" 

"Ada apa denganmu, Tsunemura --- WA !! TIDAK MUNGKIN !!?" 

"SELALU! TURUN !!" 

LEDAKAN!! Pakarararara--- 

"Kamu ketinggalan! Akihisa! Sedikit lebih rendah!" 

Yuuji, yang melihat melalui teropong dan membidik musuh, memberikan instruksi ini. Sial, 
apakah saya membuat kesalahan pada tembakan pertama? 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Jepang Modern 70 poin & TIDAK DIKETAHUI, Bahasa Jepang 
Modern TIDAK DIKETAHUI. 
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Tanda tes ditampilkan. Saya mendengar bahwa subjek tes ditentukan secara acak, dan kali 
ini sepertinya bahasa Jepang modern. Untung itu bukan Sejarah Jepang. 

"Sedikit lebih rendah!" 

Aku ingat perasaan itu, dan sedikit menyesuaikan lintasan lemparan peluru meriam 
monster panggilanku. 

"Ayo, nyalakan!" 

"Mengerti!" 

Setelah itu, saya menggunakan korek api untuk menyalakan sekring sebelum melempar 
bola kembang api ke atap. 

Whoosh ...... BOOM !! 

Bola kembang api itu terbang ke tempat di mana ia pasti tidak akan bisa dilempar --- 
meledak tepat di atas atap. Seperti yang diharapkan dari makhluk panggilan yang memiliki 
kekuatan berkali-kali lipat dari manusia biasa, bahkan melempar adalah sepotong kue 
untuk itu. 

"Baiklah! Kami menghancurkan perlengkapan audio!" 

"Kembang api sangat menakutkan ..." 

Ini Yuuji dan taktik terakhirku. Kami akan menyebutnya 'Serangan kembang api yang pasti-
membunuh' (Semua anak baik tidak boleh mencoba ini, oke?) "Ada lebih banyak 
perlengkapan audio! Tembak satu sama lain sedikit ke kanan!" 

"Mengerti!" 

Aku mengikuti instruksi Yuuji dan membidik dengan benar kali ini. 

Sekarang, mengapa saya bisa menggunakan makhluk panggilan tanpa guru di sekitarnya? 
Itu karena gelang platinum yang dikenakan Yuuji. Gelang platinum ini tidak dapat 
memberikan fungsi khusus pada makhluk yang dipanggil, tetapi dapat membuat bidang 
pemanggilan di sekitar pengguna. Dengan kata lain bisa menggantikan guru sebagai saksi. 

"Siapkan tembakan berikutnya!" 

"Aku tahu!" 

Binatang yang dipanggil itu memegang bola kembang api dengan mantap. Fungsi untuk 
dapat menyentuh objek fisik sangat berguna di sini. 

"Ini aku pergi, Yuuji!" 
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"Pergilah!" 

"API!" 

Saya menggunakan korek api yang saya sita barusan dan membiarkan makhluk yang 
dipanggil itu melempar bola kembang api sepanjang 2 meter dengan seluruh kekuatannya. 
Saya tidak pernah menyangka diri saya bisa secara pribadi mendapatkan pengalaman 
menembakkan kembang api. 

"Baiklah! Kami menyalakan peralatan audio! Mereka seharusnya tidak bisa melakukan apa-
apa sekarang!" 

"Benarkah !? Maka kita seharusnya tidak tinggal di sini lama-lama!" 

"Kamu benar. Ayo pecat satu sama lain ke grup Toko-Natsu sebelum keluar dari sini." 

"M N." 

Ya, kita harus menyingkirkan kejahatan sebanyak mungkin. 

"Kali ini kamu harus membidik sedikit ke kiri. Wah, mereka menjauh sedikit. Buat sedikit 
ke kanan." 

"... Ini? Kalau begitu, mari kita lakukan tembakan terakhir! Siap---" 

"KAMU DUA! APA YANG KAMU LAKUKAN !!" 

"WA!" 

Deru rendah dan serak bisa terdengar dari belakang. Sial! Aku tidak berhasil 
mengendalikan monster yang dipanggil! 

Wuss ~ ...... BOOM! 

"Ah, Akihisa! Kamu masuk sekolah !?" 

"AH! Sekolah sekarang menjadi tumpukan reruntuhan!" 

Kembang api yang salah sasaran menghantam dengan sangat baik ke sudut sekolah. 
Dinding dan pintunya kini menjadi tumpukan puing-puing. 

"KAMU, KAMU DUA! KAMU DUA SEBENARNYA MEMILIH KEPALA KANTOR STAF GURU 
LANGSUNG!" 

Sensei mengeluarkan suara panik. Sepertinya ini pertama kalinya hal sebesar ini terjadi 
sejak sekolah ini didirikan. 

"YOSHII !!! SAKAMOTO !!! JANGAN BERPIKIR BISA HIDUP !!!" 
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Setelah itu, suara rendah yang familiar bisa terdengar. Ini adalah satu-satunya suara yang 
tidak ingin saya dengar. 

"ITU IRONMAN! AKIHISA! AYO LARI !!" 

"OOH!" 

"JANGAN BERPIKIR TENTANG BERJALAN! AKU TIDAK AKAN KEMBALI KAMU MALAM INI 
!!!" 

"SENSEI! KAMU SALAH! KAMI BERUSAHA MENYELAMATKAN SEKOLAH !!!" 

"SELAMATKAN SEKOLAH !? POTONG BUKAN INI! APAKAH KAU DUA MENGHANCURKAN 
SEMUANYA SEKARANG !?" 

"ADA, ADA ALASAN !!" 

Ngomong-ngomong, aku merasa Ironman adalah penyebab semua ini. 

"AKIHISA! AKU SUDAH ANDA SATU! TERIMA KASIH SUDAH MEMBAWA IRONMAN!" 

"Sialan! YUUJI, KAU TERLALU SLY! SENSEI! SAKAMOTO RAN KE SISI LAIN !!" 

"AKU AKAN SETEL DENGAN ANDA PERTAMA, YOSHII !!" 

"KENAPA AKU SELALU !? SESEORANG YANG MEMBANTU AKU !! HENTAI-SENSEI 
BERUSAHA MENGGANGGU SAYA -- !!!" 

"KAMU BERANI MENERITKAN !!" 

Dan dengan demikian, maraton bersama Ironman dimulai. Tak kusangka bahwa rasa takut 
dan nyeri otot akan mengisi kenangan festival sekolahku. 
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Volume 2 Chapter 8 

Pertanyaan Terakhir 
Dan terakhir, mari kita ubah sedikit dan buat Pertanyaan Bahasa Inggris. 

Harap isi '①' dan '②' yang kosong. 

"Tanpa '①', kata ' Mother ' akan menjadi '②' (seseorang yang tidak berhubungan)" 

 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Tanpa ' M ', kata ' Mother ' akan menjadi ' other ' (seseorang yang tidak berhubungan)" 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. Mengambil ' M ' dari kata ' Mother ' akan menghasilkan kata ' other ' 
(seseorang yang tidak berhubungan). Ini benar-benar cara yang nyaman untuk mengingat 
kata. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Tanpa ' M ', kata ' Mother ' akan menjadi ' S ' (seseorang yang tidak berhubungan)" 
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Komentar guru: 

Tidak peduli apakah ibu Tsuchiya-san dipanggil ' MS ' atau ' SM ', sensei benar-benar tidak 
tahu harus berkata apa tentang ini. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Tanpa 'uang', kata ' Ibu ' akan menjadi 'menyingkirkan hubungan keluarga' (seseorang 
yang tidak berhubungan)" 
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Komentar guru: 

Ini tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, bukan? 

 

"Ooowww ... aku dipukul sangat parah ..." 

"Sialan Ironman itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berhenti." 

Pada akhirnya, Yuuji dan aku tidak bisa lepas dari cengkeraman Ironman dan tertangkap. 
Awalnya, saya pikir sejak kita memulai keributan itu --- paling tidak yang akan kita 
dapatkan adalah skorsing, dan yang terburuk adalah kita akan dikeluarkan. Tapi tak 
disangka, hukuman ringan itu hanya peringatan berat (Tapi karena Ironman yang 
menghukum kami, kami juga lolos dengan memar di seluruh wajah kami). 

"Kemungkinan besar, itu karena nenek tua itu membantu di balik layar." 

"Kamu baru saja membicarakan hukumannya? Ya, kalau tidak, kita tidak akan lolos begitu 
saja." 

"Dan nenek tua itu berhasil diselamatkan. Meskipun dia masih belum menunjukkan rasa 
terima kasih sedikit pun." 

"Kami menyelamatkan kepala sekolah, jadi kepala sekolah membantu kami kembali." 

Selain itu, alasan lain mengapa kami diberhentikan begitu cepat juga karena Kepala Staf 
Pengajar. Berkat kembang api yang tidak disengaja yang mendarat di dalam kantornya, 
mereka dapat menggunakan alasan untuk memperbaiki kantor untuk melakukan 
penyelidikan di dalam kantor tersebut. Sekarang setelah berakhir seperti itu, kepala 
sekolah kemungkinan besar akan melakukan penyelidikan terhadap Kepala Staf Pengajar 
dan mencabut perbuatan kotornya. Jadi tanpa diduga, kepala sekolah berhutang pada kita. 

Meski begitu, saya tetap harus berterima kasih kepada kepala sekolah. Meskipun saya tahu 
itu bagian dari kesepakatan, kita tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan orang lain 
untuk kita. 

"Oh, jadi akhirnya kamu kembali. Kamu terlambat." 

"... Kami sudah mulai." 

"Ah, maaf. Tadi kita sedikit terganggu oleh Ironman." 

Sesuai rencana, semua siswa Kelas F sudah berkumpul di taman terdekat. Ini adalah 
perayaan kesuksesan kami yang tidak memerlukan reservasi khusus, cukup dengan 
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makanan ringan dan minuman. Ada rasa unik dalam hal ini, dan kami tidak perlu 
mengeluarkan banyak uang. 

"Sekarang semua orang di sekolah tahu tentang kalian berdua." 

"... (Mengangguk kepala)" 

"... Lagipula aku tidak ingin diasosiasikan dengan pria ini." 

"Seharusnya itu kalimatku ..." 

Komentar buruk tentang saya terus menyebar ke seluruh sekolah. Mungkin saya tidak akan 
bisa mendapatkan pacar di sekolah menengah sekarang. 

"Karena kamu melakukan hal seperti itu, dan kamu bahkan tidak diskors, apalagi 
dikeluarkan, tentu saja akan ada rumor aneh yang beredar. Bahkan aku penasaran." 

Minami menuangkan jus buah ke dalam dua cangkir dan memberikannya pada Yuuji dan 
aku. 

"Ah terima kasih." 

Aku berterima kasih padanya saat aku menerima cangkir itu, menuangkannya ke mulutku. 
Isinya jus jeruk, tapi rasanya pahit. Apakah itu barang yang murah atau sesuatu? 

"Oh ya. Bagaimana pendapatan tokonya?" 

Aku bertanya pada Minami, yang tetap seperti ini setelah memberikan minuman kepadaku. 
Dia adalah anggota komite, jadi dia harus sangat jelas tentang ini. 

"Yah, meski tidak banyak, lumayan untuk penghasilan dua hari." 

Minami memberikan saya buku yang digunakan untuk mencatat pendapatan kami. Tidak 
banyak, tapi hanya untuk dua hari, itu bukanlah jumlah yang kecil. 

"Ooo, berapa ...?" 

Saat ini, Yuuji menjulurkan kepalanya. 

"Kita tidak mungkin membeli meja dan kursi dengan ini, mungkin beberapa tikar Tatami 
dan set teh, tapi hanya itu." 

"Hm ... sepertinya orang-orang yang menyebabkan gangguan pada awalnya melakukan 
banyak kerusakan." 

Untuk kedai teh, tidak peduli seberapa besar kerumunannya, ada batasan berapa banyak 
tabel yang dapat kita ubah, dan itu, itu adalah batasan bagi kita. Sungguh, sungguh sia-sia 
bila tempat itu kosong. 
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"Maaf, saya terlambat ~" 

Saat ini, suara lucu bisa terdengar dari belakang. Sepertinya Himeji-san juga terlambat. 

"Ah, Mizuki, bagaimana situasinya?" 

"Ya! Otou-san menyetujuinya! Semuanya berkat Minami!" 

Saya menahan dan menahan untuk berteriak 'YESS!', Yang tidak saya lakukan. 

Sungguh, kami mencegah Himeji-san pindah sekolah. Ini bagus ... 

"Sulit bagimu, Himeji-san." 

"Ah, Yoshii-kun ..." 

Saat melihat wajahku, Himeji-san memberikan ekspresi lembut. Meskipun saya sedikit 
memperhatikannya, saya mendapatkan kembali ketenangan. Apakah saya terlalu banyak 
berpikir? 

"Maaf, tapi bisakah kamu menuangkan secangkir lagi untukku? Aku baru saja 
mengucapkan banyak kata, dan aku haus." 

"Ah, ya, kamu bisa mendapatkannya." 

Saya menyerahkan cangkir kertas saya, dan toh tidak ada yang akan takut untuk minum jus 
jeruk. 

"Terima kasih." 

Himeji-san menerima cangkir dan meneguk jusnya. 

"Ah...!" 

Melihat ini, Minami berteriak. 

"Hm? Ada apa, Minami?" 

"Eh? Apakah cangkir ini milik Minami?" 

Himeji-san memiringkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi bingung. Lagipula ini bukan 
cangkir Minami, itu adalah cangkir jus buahku. 

"Tidak, tidak, bukan itu. Itu ..." 

Minami menjawab dengan gagap yang langka. 

"Apa Minami mau minum juga?" 
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"Minumlah juga ...? Itu benar! Maaf Himeji, bolehkah aku minum juga?" 

"Ah, maaf, aku meminum semuanya. Aku akan mengambil cangkir baru, jadi tunggu saja 
aku." 

Himeji-san berlari menuju tumpukan botol jus buah. Dia benar-benar gadis pekerja keras 
yang baik. 

"... Tidak ada gunanya mendapatkan cangkir baru ..." 

Aneh, Himeji-san pergi untuk mengambil cangkir lagi, tapi Minami masih merajuk. Apa 
yang dia tidak senangi? " 

"Oh ya, Aki, ada yang ingin kukatakan." 

"Hm? Ada apa?" 

"Kemarin, saat kamu menyelamatkanku dari orang-orang aneh itu, itu ..." 

Minami dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Melihatnya tersipu sepenuhnya 
seperti ini, apa yang ingin dia katakan? 

"Itu ... ketika kamu sedang marah dan berkata 'Kamu berani melakukan ini pada Minami!', 
Aku sangat senang ..." 

"Eh? Ah ... tidak ... itu ... ini ...!" 

"Aku hanya ingin mengatakan ini! Hanya ini!" 

Setelah mengatakan ini, Minami lari jauh. Apa apa? Ada apa dengan suasana luar biasa ini? 

"KYA!" 

Saat aku sedang bingung, dari jauh di belakang, Himeji-san menjerit sedikit. Aku berbalik 
dan melihat Himeji-san memegang kaleng jus buah saat dia jatuh ke tanah. Akan buruk jika 
dia terluka. 

"Kamu baik-baik saja, Himeji-san?" 

"Ah, ya, saya baik-baik saja." 

"Benarkah? Kalau begitu pegang erat-erat." 

Hm? Ada apa denganku? 

"Ya, aku akan berpegangan erat sekarang ..." 

"Hii hii hii Himeji-san?" 
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Dia tidak meraih tanganku, tapi ke pinggangku. Dalam postur tubuh saat ini, saya merasa 
ada sesuatu yang lembut yang mencengkeram saya! 

"Akihisa-kun baunya harum ~" 

Himeji-san membenamkan wajahnya ke dadaku, dan kalau begini terus, akan ada masalah. 
Adapun masalah apa yang akan terjadi, apakah detak jantung saya naik atau sesuatu yang 
logis. " 

"Ada apa denganmu, Himeji-san?" 

Aku langsung tahu kalau dia tidak terlalu normal, dan bahkan matanya kabur. Dia terlihat 
seperti baru saja mabuk. 

"Hm? Kamu mabuk?" 

Saat ini, saya ingat minuman barusan, rasa pahit itu. Jangan beri tahu saya --- seseorang di 
kelas kami membeli jus buah dengan kandungan alkohol! 

"Akihisa-kun, aku marah lho?" 

Dia menggembung pipinya dengan marah. Dia marah, apa aku melakukan kesalahan? Saya 
semua bingung dengan semua hal yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi saya tidak ingat apa-
apa. 

"Uuu ~ kamu bahkan tidak tahu alasan kenapa aku marah!" 

"Aku bersendawa! Aku menderu!" 

Dia dengan paksa menarik wajahku ke kiri dan ke kanan. 

"...Janji." 

"Janji?" 

"Janji yang kau buat denganku setelah kembali dari turnamen pemanggilan." 

Janji apa? Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku mengingat sesuatu ... 

"AH! Di belakang sekolah!" 

"Aku menunggumu di sana, tapi kamu lupa. Kamu keterlaluan!" 

Saat aku mengejar pasangan Toko-Natsu, aku lupa tentang ini! Tentu saja siapapun akan 
marah dengan ini. 

"Aku benar-benar minta maaf. Meskipun aku tidak bisa mengatakan alasannya, ada banyak 
hal yang terjadi ..." 
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Aku menatap mata Himeji-san saat aku meminta maaf. Jika saya tidak ditangkap, saya 
bahkan akan berlutut dan memohon belas kasihan. 

"Uuu ...! Aku tidak akan memaafkanmu!" 

"Mohon mengertilah!" 

"Benar-benar tidak!" 

Himeji-san sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Untuk berpikir bahwa dia 
memiliki hal-hal penting yang ingin dia katakan kepadaku. Sepertinya saya melakukan 
dosa besar ... 

"-Hanya bercanda." 

"Hah?" 

Tiba-tiba, kalimat yang tidak terduga ini membuat saya membuat suara tercengang. 

"Sebenarnya sudah ada yang memberitahuku alasan kenapa Akihisa-kun tidak bisa 
menepati janjinya." 

"Eh? Siapa?" 

Ini benar-benar kebenaran yang mengejutkan. Sekarang siapa yang mengatakan itu pada 
Himeji-san? 

"Jadi, orang yang membuatku sangat marah --- adalah diriku sendiri." 

Dia melihat ke bawah ke tanah. 

"Bagiku, Akihisa-kun akan bekerja sangat keras, namun aku marah hanya karena kamu 
tidak bisa hadir." 

"Ah, bukan begitu. Itu karena Himeji-san tidak tahu yang sebenarnya ..." 

"Itu tidak ada hubungannya dengan tidak mengetahui kebenaran. Aku benar-benar tidak 
bisa memaafkan diriku sendiri karena bersikap picik terhadap seseorang yang bekerja 
begitu keras untukku. Karena---" 

Menarik napas dalam-dalam, Himeji-san mengangkat kepalanya, dan kami saling 
bertatapan. 

"Itu karena aku tahu sejak lama bahwa Akihisa-kun adalah orang yang begitu lembut." 

"Yah, kamu tidak perlu diganggu olehnya." 

Ditatap langsung ke mata seperti ini, saya secara tidak sengaja membuang muka. 
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"Itu seperti ini selama pertarungan pemanggilan, dan kali ini sama saja. Aku selalu dibantu 
oleh orang lain, tapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku ..." 

Himeji-san mengambil kaleng yang ada di tanah. Ini adalah kaleng yang tidak terlalu saya 
lihat, namun, ada kata 'Jus Jeruk Dewasa' di atasnya --- TIDAK PEDULI BAGAIMANA ANDA 
MELIHATNYA !! SIAPA YANG MENGOBATI SEBAGAI JUS BUAH DAN MEMBELI KEMBALI !! 

"Erm, Himeji-san, tentang minuman itu, kupikir lebih baik jika kamu tidak---" 

Aku tidak berguna untuk menghentikannya, dan aku mendengar desis saat tab penahan 
ditarik. 

"Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Akihisa-kun." 

Setelah itu, dia meneguk seluruh kaleng minuman. WAH! APAKAH ITU BENAR-BENAR 
BAIK !? 

"... Jadi, Akihisa-kun." 

"Ya, ya." 

Apakah saya terlalu perhatian? Saya merasa bahwa saya ditatap agak lama. 

"Tolong buka bajumu." 

"MENGAPA?" 

Dia sekarang berbicara omong kosong. Sepertinya dia sangat mabuk. 

"Karena aku akan berterima kasih sekarang! Tolong jangan melawan!" 

"Wai, tunggu sebentar! Jelas ada yang salah dengan itu!" 

"Tidak ada yang salah dengan itu! Semua orang melakukannya!" 

Saat saya dipeluk erat, tombol saya dilepas satu per satu. Aku tidak bisa menjauh darinya 
dalam jarak ini, ini tidak akan bagus! " 

"Oh ~ Akihisa, kamu terlihat seperti sedang bersenang-senang di sini." 

Yuuji berjalan dengan membawa botol di tangannya. Waktu yang tepat. 

"Yu, Yuuji! Tepat waktu. Coba tarik Himeji-san pergi!" 

"Hm, kamu benar ... tapi menurutku tidak benar menghentikannya ..." 

Yuuji ini, menampakkan senyum liciknya, jelas sekali dia tidak akan membantuku. Bajingan 
ini ...! 
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"Jika demikian, maka setidaknya aktifkan gelang platinumnya! Aku akan memikirkan 
sisanya !!" 

"Oh, begitu? Lalu --- aktifkan." 

Yuuji menggunakan gelang platinum untuk membuat wilayah pemanggilan. Dengan ini, 
siapa pun di sekitar dapat memanggil monster yang dipanggil. Kalau dipikir-pikir, Yuuji 
sebenarnya dengan mudah setuju untuk melakukan hal yang akan menurunkan nilai. 
Sepertinya pria itu sedang mabuk. 

"Ho. Untung monster panggilanku bisa menyentuh manusia. Ayo pergi --- panggil !!" 

Mini-me-ku bergerak ke atas di sampingku dan berniat menyentuh Himeji-san. Meski imut, 
itu beberapa kali lebih kuat dari manusia normal. Saya menang! 

"Uuu ... menjengkelkan sekali! Panggil!" 

--Suara mendesing! 

Makhluk panggilanku langsung berubah menjadi abu. 

"Panas, PANAS !! TUBUH SAYA MEMBAKAR !!" 

"Itu karena kamu memakai pakaian!" 

Tidak, itu jelas karena makhluk panggilan Himeji-san. Kekuatan yang dipantulkan terlalu 
kuat; itu membuatku tidak bisa pingsan sama sekali! 
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"Pokoknya, aku tidak akan kalah dari Minami! Mulai sekarang, aku akan memanggilmu 
'Akihisa-kun'!" 

Aku tidak bisa menghubungi Himeji-san lagi. Himeji-san benar-benar memiliki toleransi 
alkohol yang rendah. 

"Dan --- suatu hari --- aku akan pergi dengan Akihisa-kun---" 

Suara Himeji-san tiba-tiba melemah. Apa yang akan dia lakukan denganku hari-hari ini? 

"Himeji-san, apa kamu masih bangun?" 

"... Selalu ... jadilah ... bersama ..." 

Nafas ritmis mencapai telingaku; sepertinya dia tertidur. Untuk berpikir bahwa dia 
memiliki toleransi alkohol yang rendah; Sepertinya aku harus berhati-hati untuk tidak 
mengizinkannya mendekati alkohol apa pun. Selain itu, sangat berbahaya tidur di depan 
pria seperti ini. 

"... Aku tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan apa yang kamu lakukan bersama 
sekarang ..." 

"Eh? Mi, Minami! Bukan itu! Tidak ada yang salah dengannya ..." 

Sepertinya Minami juga mabuk, karena dia juga tak kenal lelah dalam serangan ganasnya. 

☆ 

"Selamat pagi." 

"Ah, selamat pagi, Himeji-san." 

Keesokan paginya, saya bertemu Himeji-san dalam perjalanan ke sekolah. Untuk bertemu 
dengannya lebih awal, sungguh hal yang luar biasa. Saya sangat beruntung. 

Oh ya. Sekarang waktu yang tepat untuk bertanya padanya. 

"Himeji-san, ada yang ingin kutanyakan padamu." 

"Ya apa itu?" 

"Kemarin, kamu mengatakan 'Dan --- suatu hari --- aku akan pergi dengan Akihisa-kun---', 
apa yang kamu maksud dengan itu?" 

Kata-kata itu mungkin memiliki semacam janji tersembunyi di baliknya, mungkin ... ada 
sesuatu yang lebih penting dari arti itu. Ketidakpastian tertentu membuat jantung saya 
berdetak lebih cepat tanpa saya mau. Apa arti sebenarnya dibalik kalimat itu ...? 
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Untuk sesaat, Himeji-san tidak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian dengan gugup berkata, 
"Maaf, sepertinya saya tidak ingat apa yang terjadi kemarin." 

"Eh?" 

Karena saya gugup, jawaban ini membuat saya sedikit kecewa. Jika demikian, ini berarti dia 
benar-benar mabuk, dan sungguh, itu tidak aneh sama sekali. 

"Ah, begitu. Himeji-san benar-benar tidak bisa minum alkohol." 

"Maaf, aku tidak bisa mengingat apapun, Akihisa-kun." 

"Nonono, ini bukan---" 

Hm? Akihisa-kun? 

"... Yuuji, lamaran nikah ditolak. Sayang sekali ..." 

"Tentu saja akan ditolak. Jika kamu tenang dan berpikir, aku baru mencapai 17." 

"... Jadi aku akan menyimpannya dengan hati-hati sampai tahun depan. Saat ini, kami hanya 
pasangan sebelum menikah." 

"Shouko, bisakah aku pergi ke rumahmu dan bermain lain kali?" 

"... Ya, tapi lamaran pernikahan tidak akan di rumah, tapi di pengacara." 

"KAMU MELINDUNGI ITU TERLALU KETAT !!" 

Suara yang familiar datang dari suatu tempat. Seharusnya Kirishima-san dan Yuuji. 
Sungguh, sudah waktunya Yuuji menyerah. Namun, hanya saja dia benar-benar menolak 
tiket premium tersebut. 

"Kalau dipikir-pikir, bagaimana saya harus menggunakan tiket itu?" 

Yuuji berkata terlalu berbahaya untuk menyimpannya, jadi pada akhirnya, dia tetap 
memberikannya padaku. Jika saya menggunakan ini untuk pergi keluar dengan seseorang 
... 

"Hm? Apakah ada yang salah?" 

"Ah, tidak. Tidak apa-apa." 

Aku tanpa sadar menatap wajah Himeji-san. 

Namun, saya tidak yakin apakah akan berguna atau tidak berguna jika saya menggunakan 
tiket ini. Mungkin itu akan membuat situasinya semakin canggung ... 
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"Baiklah, aku harus mengembalikan ini ke orang yang paling membutuhkannya." 

"Orang yang paling membutuhkannya? Apa yang kamu bicarakan?" 

"Mari kita perlakukan itu sebagai hadiah untuk pria tidak jujur dan wanita yang mati 
membunuhnya." 

"???" 

Himeji-san terlihat sangat bingung. Biarpun saya rasa itu sia-sia, yuk berikan tiket ini ke 
Kirishima-san sebagai hadiah. Adapun saya ... Saya baik-baik saja dengan hal-hal seperti 
sekarang. 

"Oh ya, saya dipanggil untuk pergi ke ruang staf. Maaf, saya sedang pindah." 

"Ah, oke, jalan pelan-pelan." 

Himeji-san tiba-tiba berjalan cepat ke depan. Saat ini- 

"---Seperti kamu, Akihisa-kun." 

Meskipun dia mengatakan sesuatu dengan agak lembut, aku tidak bisa mendengarnya 
karena terkubur di antara kebisingan pagi ini. 
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Volume 2 Chapter 9 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat berterima kasih kepada semua pembaca karena telah membeli buku ini, dan 
pada titik ini, penulis ini akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya 
Kenji Inoue, penulis buku ini. Untuk berpikir bahwa jilid kedua akan diterbitkan begitu 
cepat; itu semua karena dukungan semua orang, jadi mohon izinkan penulis ini kembali 
menunjukkan terima kasihnya. 

Nah, siapa pun pasti bosan melihat surat penghargaan yang begitu panjang, jadi izinkan 
saya menyampaikan beberapa hal sederhana. Tidak ada konten tentang buku ini di 
belakang, jadi silakan baca dengan mudah. 

Saya hidup menyendiri. Pada hari tertentu, sebuah paket dikirimkan kepada saya. Itu dari 
ibuku, dan isinya diindikasikan sebagai 'makanan'. Sepertinya itu dikirim dari kampung 
halaman saya, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. 

Saya menggunakan pisau lipat saya untuk memotong pembungkus plastik, berterima kasih 
kepada ibu saya saat saya mengeluarkan makanan dari dalam. Sekarang, apa yang dia 
kirim? Saya sangat menantikannya. 

Hal yang muncul di depan orang yang memiliki perasaan ini adalah-- 

'Sarung bantal'. 

Curveball yang tiba-tiba ini mengejutkanku. 

Saya berkata, Bu, menurut Anda bagaimana saya telah menjalani hidup saya? Tidak peduli 
betapa menyakitkan hidup saya, sarung bantal tidak bisa dimakan. Kami telah hidup 
bersama setidaknya selama 18 tahun, saya rasa saya tidak benar-benar makan sarung 
bantal untuk nutrisi saya, bukan? 

Haiz, sepertinya ada beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang dikemas, jadi izinkan 
saya mengucapkan terima kasih karena telah mengirimkan sarung bantal. Karena kembali 
termotivasi, saya mengobrak-abrik isi paket. 

Selanjutnya, apa yang saya keluarkan dari penahanan kanvas adalah-- 

'Jeruk, kerang, kaleng' 

Sekarang ini adalah makanan yang sebenarnya. Meskipun jeruknya agak memar, itu masih 
bisa diterima. Dapat menggunakan ini sebagai sumber sekunder atau persediaan makanan 
darurat membuat saya sangat bahagia, karena karena saya tinggal sendiri, saya tidak punya 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



waktu untuk membeli barang-barang ini. Untuk mendapatkan makanan kelas atas, saya 
merogoh paket kanvas. 

Saya mengeluarkan sesuatu yang familier dari paket kanvas. 

'Sarung bantal (biru)' 

Meskipun aku menarik ini di awal, .Warna kali ini berbeda. Jika saya menjumlahkan yang 
saya miliki, saya mendapatkan 4 dari mereka. Namun, ada baiknya untuk memiliki 
tambahan saat saya mencuci dan mengganti sarung bantal. Aku akan dengan senang hati 
menyimpannya. 

Setelah itu, selanjutnya adalah-- 

'Sarung bantal (Aquamarine)' 

Menurut ibuku, seberapa kotor sarung bantalnya? Saya tidak bisa mengabaikan fakta 
bahwa ibu saya agak eksentrik. 

Setelah itu, saya mengeluarkan hal-hal seperti 'daging panggang (char siu / daging Kanton 
panggang)'[19] dan 'sarung bantal (merah muda)'. Setelah memastikan isi di dalamnya, 
saya menelepon kembali ke rumah untuk mengucapkan terima kasih. Meski isinya 
kebanyakan sarung bantal, hadiah tetaplah hadiah. 

Saya: "Apakah ibu itu?" 

Ibu: "Ah, apakah barang sudah dikirim?" 

Saya: "Mm, saya mengerti. Terima kasih." 

Ibu: "Cepat dan selesaikan sebelum menjadi buruk." 

Saya: "Selain sarung bantal, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan 
sisanya." 

Ibu: "Terutama daging yang dibakar. Harus dimasak sampai matang sebelum dimakan ya? 
Karena sudah kadaluwarsa." 

Saya: "Ah, ya. Saya mengerti. Itu saja untuk saat ini, bye bye." 

Mum: "Mm, bye." --Ka-chng 

... Kedaluwarsa? 

Saya tidak mengerti, mengapa dia mengirim makanan kedaluwarsa? Saya sama sekali tidak 
mengerti apa yang ibu saya pikirkan. 

Ibu berkata, "Kamu harus memasaknya sampai matang sebelum dimakan, oke?" 
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Saya kira memasaknya secara menyeluruh bukanlah masalah di sini, bukan? 

Seperti kata pepatah, 'potong blok lama'. Alasan mengapa novel saya jelas kurang memiliki 
pengetahuan umum mungkin karena faktor keturunan, meskipun saya merasa harus 
mengambil 80% tanggung jawab. 

Baiklah, pembicaraan yang cukup santai. 

Saya sangat berterima kasih kepada semua pembaca yang telah membaca jilid pertama. 
Pesan penggemar datang berdatangan, memberi tahu saya bahwa mereka ingin membaca 
jilid kedua, yang mengakibatkan jilid ini diterbitkan. Kepada S-kun dari Hiroshima-ken, 
kamu adalah penggemar pertama yang mengirimiku surat penggemar. Aku akan 
menghargai suratmu ini. 

Juga, untuk Takaaki Kaima-san, yang menugaskan peran Sugawa dalam sebuah surat, aku 
sangat berterima kasih -- tunggu, Takaaki-sensei, apa yang kamu lakukan sekarang? Anda 
seharusnya membantu dalam adaptasi film live-action dari Gakkō no Kaidan[20] , apakah 
benar-benar perlu membantu orang seperti saya menulis buku? Saya merasa bahwa Anda 
hanya perlu membaca ilustrasinya di lain waktu. 

Kepada Haga-sensei, yang biasanya menggambar gambar lucu seperti itu, saya sangat 
senang bisa bekerja sama dengan Anda. Terima kasih tulus saya tidak dapat diungkapkan 
melalui kata-kata, jadi lain kali, mari kita keluar untuk minum! 

Kepada M-sama, yang bertanggung jawab atas pencetakan, KAGAYA-sama, yang 
bertanggung jawab atas desain, kepada semua senpai dan semua orang yang telah 
membantu penerbitan buku ini, terima kasih semua. Dengan bantuan kalian, novel ini 
mampu mencapai volume ke-2. 

Dan kepada semua pembaca yang membeli buku ini, saya mengucapkan terima kasih 
melalui kata-kata dalam karya saya. Saya akan terus melakukan yang terbaik! 

Jadi, jika memungkinkan, kita akan bertemu di jilid ke-3. Oh iya, ada majalah bernama 
'FBSP' yang rencananya akan rilis di bulan Mei. Saya telah menambahkan kolom kecil di 
dalamnya, jadi jika Anda pembaca tidak keberatan, Anda dapat melihatnya; Terutama surat 
cinta yang dimulai dengan huruf M, penulis ini telah melakukan banyak usaha. 

(Di samping catatan, jika berhasil dirilis, saya bermaksud agar cerita di volume ke-3 
menjadi lebih tidak masuk akal daripada volume ke-2. Sekarang, jika editor dapat 
menyetujuinya ...) 

Catatan 

1. ↑ Saya tahu itu aneh menggunakan istilah 'ayah' dan otou-san secara bergantian. 
Tapi aku ingin menekankan pada sifat lembut Himeji, dan tidak membuatnya 
terdengar kasar. 
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2. ↑ Cheongsam , pakaian wanita Cina. 

3. ↑ Perhatikan bahwa 'makanan' dalam bahasa Jepang adalah 食品 (shokuhin) 

juga. Dalam bahasa Cina, itu 食品 (shi pin). 

4. ^ Negara-negara Baltik, Lituania, Estonia dan Latvia. Terletak di Eropa Utara. 
Istilah 'Baltik' muncul karena negara-negara tersebut terletak di dekat laut 
Baltik. Untuk info lebih lanjut . 

5. ↑ Urayasu , sebuah kota yang terletak di Chiba Barat Jepang, paling terkenal 
memiliki Disneyland di sana. 

6. ↑ Semua nama ini adalah prefektur Shikoku , sebuah pulau di Jepang, dengan ibu 
kotanya memiliki nama yang sama. 

7. ↑ Perhatikan bahwa kepala sekolah lupa pepatah aslinya, dan hanya mengada-
ada di tempat. Pepatah aslinya akan menjadi sesuatu seperti 'lambat dan 
mantap akan memenangkan perlombaan' atau 'tergesa-gesa tidak akan 
menyelesaikan pekerjaan'. 

8. ↑ Nama yang diberikan untuk kedua orang itu adalah 常 村 勇 作, Tsunemura 

Yūsaku dan 夏川 俊平, Natsukawa Shunpei. Menggabungkan 常 dan 夏 (nama 

kolektif dari duo), kita akan mendapatkan Toko-Natsu, bukan TsuneNatsu. 

9. ↑ Dalam bahasa Jepang, pantsu adalah celana dalam, kosi-tsuki adalah pinggang, 
oppai berarti payudara. 

10. ↑ Ketiga pemain ini semuanya adalah pemain dari Kanshin Tigers, sebuah tim 
bisbol di Jepang. Saat ini, hanya Kanemoto yang masih aktif di antara mereka. 

11. ↑ Bagi mereka yang merasa bingung, Shimada Hazuki pertama kali secara 
kronologis muncul dalam cerita Baka to Tesuto to Syokanju ～ Bab Persiapan ～ 

, ketika Akihisa dan teman-temannya semuanya adalah tahun pertama. 

12. ↑ Natsume Sōseki adalah seorang novelis Jepang, dengan karya terkenal seperti 
Kokoro dan Botchan. Alasan Shouko menyebut namanya adalah karena 
wajahnya muncul di uang kertas 1000 yen dari tahun 1998 hingga 2004, jadi 
pada dasarnya, Shouko menagih mereka 1000 yen. Untuk informasi lebih lanjut 
[1] 

13. ↑島 田 葉 月 adalah "Shimada Haduki" jika ditulis dalam rōmaji tetapi jika 

diterjemahkan ke bahasa Inggris maka ditulis sebagai "Hazuki Shimada" [2] . 

14. ↑ Cheongsam adalah pakaian one-piece Cina tradisional yang ketat. [3] 

15. ↑ Denyut nadi karotis terletak di leher. Pada dasarnya, Akihisa mencekik Yuuji. 
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16. ↑ Akihisa sengaja salah membaca kata 'summon' di sini untuk mencegah 
summoned beastnya agar tidak dipanggil. Pada dasarnya, salmon adalah 'サ ー 

モ ン' dalam katakana. Panggil adalah 'サ モ ン'. 

17. ↑ Proses Haber-Bosch biasanya melibatkan penggunaan nitrogen dan hidrogen, 
200 tekanan atmosfer, suhu 400 derajat celsius dan katalis besi untuk hasil 
yang paling efisien. Namun, dalam kasus ini, reaksi kimia lebih merupakan gaya 
laboratorium untuk menghasilkan amonia, dan bukan proses Haber-Bosch yang 
sebenarnya. 

18. ↑ Kan'i Jūnikai (atau Sistem Pangkat dan Batas Level Dua Belas). Untuk 
informasi lebih lanjut [4] . 

19. ↑ Daging panggang, atau Daging Panggang Kanton. [5] 

20. ↑ Gakkō no Kaidan, seri novel ringan yang ditulis oleh Takaaki Kaima. Volume 2 
dan film dirilis pada 28 April 2007 [6] 
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