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Pertanyaan Pertama 
Tolong jelaskan mengapa "saya" berada dalam kesedihan seperti itu dari situasi 
berikut. 

Ayah mengumumkan kepadaku dengan ekspresi yang menyakitkan. 

"Dia sudah pergi pagi ini. Tolong lupakan dia." 

Ketika saya mendengar berita itu, saya bisa merasakan sakit yang mengejutkan membelah 
tubuh saya menjadi dua. Pikiranku kosong dan kosong dari pikiran lain. Bagaimana dia 
akan berakhir adalah sebuah misteri. Dan hubunganku dengannya belum ditentukan. 
Bahkan ketika saya memiliki ide ini di benak saya, emosi saya masih kacau. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Keberadaannya sama pentingnya dengan separuh tubuhnya." 

Komentar guru: 

Benar. Karena "sama pentingnya dengan separuh tubuhnya", maka jika "dia" sudah tidak 
ada lagi, maka tubuh akan mengalami rasa sakit seolah-olah sudah kehilangan separuhnya. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

"Dia sama pentingnya dengan bagian bawah tubuhku." 

Komentar guru: 

Mengapa hanya terbatas pada bagian bawah Anda? 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Karena dia adalah bagian bawah tubuhku." 

Komentar guru: 

Guru percaya kesadaran diri ini tidak baik. 
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Dua bulan telah berlalu sejak semester baru dan efek dari siang hari ekstra mulai menjadi 
lebih jelas. Karena iklim sedang, tidur lebih mudah dan oleh karena itu saya tiba di sekolah 
lebih awal dari biasanya. 

"Oh? Kamu datang lebih awal hari ini, Akihisa." 

Saat kakiku memasuki pintu kelas, seorang teman sekelas memanggilku. Wajahnya mungil 
dengan bola mata besar dan bulat. Meskipun dia menggunakan dialek yang aneh, siapa pun 
dapat dengan mudah melihat bahwa wajahnya benar-benar sangat cantik. 

"Pagi, Hideyoshi. Hanya saja aku bangun lebih awal dari biasanya." 

Yang berpenampilan seperti itu adalah Kinoshita Hideyoshi kita. Dia adalah bagian dari 
kelas kami, dan itulah alasan mengapa saya mulai mengabaikan gender dalam hal cinta. 

"Selamat pagi. Lalu apakah Anda sedang mempersiapkan perasaan Anda untuk kursus 
pelatihan besok?" 

Kecemerlangan Hideyoshi bersinar. Dan saya bisa merasakan senyuman indah Hideyoshi. 

"Hahaha. Mungkin begitu." 

Menginjak di atas tikar tatami yang baru saja ditemukan dari festival sekolah sebelumnya, 
dan meletakkan tas sekolah saya di atas meja lipat, perbedaan antara meletakkan benda di 
atas meja lipat dan kotak kardus dengan tulus menyentuh hati saya. 

"Meskipun tujuan yang disebutkan di atas adalah untuk menambah pengetahuan kita, 
dengan mengumpulkan semua orang untuk tinggal di tempat yang sama, sulit untuk 
menghindari mengubah acara menjadi acara yang menyenangkan. Aku bisa merasakan 
kegembiraan berkumpul di dadaku." 

"Oh betapa buruknya, bahkan jika Anda mengatakan bahwa dada Anda terasa 
membengkak, volume dada Anda tidak bertambah." 

"Tidak, akan bermasalah jika dadaku membesar ...." 

Sambil mengeluarkan benda-benda dari tas sekolahku, aku melanjutkan olok-olok tak 
berguna yang biasa dengan Hideyoshi. 

"Tapi, perjalanan lima hari dan empat malam terasa seperti liburan, jadi saya 
mengantisipasinya." 

"Hm? Apa ini?" 

Isi laci yang seharusnya disita oleh Iron Man seharusnya hilang, tetapi setelah diperiksa 
secara detail, laci meja kosong tersebut sepertinya berisi surat; surat yang tidak pernah 
terlihat sebelumnya. 
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<Dialamatkan ke Yoshii Akihisa> 

Penerima surat itu adalah saya. 

"--OH!" 

It-it-it tidak mungkin ... surat cinta ?! 

"Hm? Ada apa, Akihisa?" 

CCCCCCCc-tenangkan Yoshii Akihisa! Jika saya ketahuan dengan surat seperti itu, siswa di 
kelas ini akan diliputi rasa iri dan pasti akan mengeksekusi saya. Dengan peristiwa masa 
lalu yang mengarah hingga hari ini, hampir tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan ini. 
Yang paling penting adalah berpura-pura tidak ada yang terjadi. 

"Ada apa, Hideyoshi? Semuanya berjalan lancar ..." (Ini dalam bahasa Inggris dalam konteks 
aslinya.) "Ini pasti serius." 

Oh sial! Aku ditangkap begitu cepat! 

"A ... ah. Aku harus menyerahkannya pada Hideyoshi. Agar mudah menemukan aktingku." 

"Um, tidak, sebelum masalah kemampuan aktingmu, kupikir bahasamu ..." 

Saya kira dia dimahkotai dengan gelar aktor masa depan bukan untuk pertunjukan. 

"A ... Sebenarnya itu tidak terlalu penting, bisakah kamu berpura-pura tidak 
menyadarinya?" 

Aku meletakkan kedua tanganku di depan wajahku untuk memohon pada Hideyoshi. Jika 
akting tidak berhasil, itu harus dilakukan untuk membujuknya menggunakan ketulusan. 

"Mm ... Jika Akihisa bilang begitu, maka aku akan menghindari bertanya lalu ...." 

Kecurigaan muncul di wajah Hideyoshi, tapi dia berhenti bertanya lebih jauh, orang yang 
begitu lembut! 

"Terima kasih atas bantuan Anda! Kalau begitu, au revoir!" 

Dengan sangat hati-hati, dan tanpa menimbulkan kecurigaan, saya diam-diam menyelipkan 
surat itu ke dalam tas sekolah dan lari keluar kelas. 

Tidak ada masalah dengan waktu, karena saya masih punya waktu sebelum kelas. Dan juga, 
saya tidak bisa merasakan ada orang yang mengikuti di belakang saya. Sepertinya saya 
belum ditemukan oleh teman sekelas saya. 

"Apakah mungkin musim semi saya telah tiba ...?" 
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Memegang berbagai perasaan bahagia, saya meningkatkan kecepatan saya saat berlari di 
tangga. 

"Haa, haa." 

Setelah mencapai pintu logam berat atap, saya membukanya, memberi jalan ke langit biru 
yang cerah. 

"Bagus, tidak ada orang di sekitar." 

Ini memberi saya dorongan yang tak tertahankan untuk masuk ke solilokui. 

Seolah untuk menghindari sinar matahari yang menusuk kuat, saya menuju ke area sejuk 
yang teduh di atap dan mengambil surat dari tas saya. 

"Hm, jadi siapa yang menulis surat ini?" 

Surat itu tidak ada namanya. 'Gadis macam apa itu?' adalah sensasi yang saya alami saat ini, 
sementara jantung saya berdebar keras. 

Setelah saya menutup mata untuk menenangkan diri, saya perlahan mengeluarkan isi surat 
itu. Tetapi mungkin karena sangat gugup, ini membutuhkan banyak waktu. 

Hari ini adalah hari terbaik dari semua hari. Saya bisa merasakan keberuntungan mengalir 
dari setiap celah tubuh saya. 

Dengan sinar matahari yang cerah membanjiri tubuhku. 

Langit biru jernih yang lebar. 

Angin sepoi-sepoi yang bertiup kencang. 

[Aku tahu rahasiamu.] 

Itu adalah pesan pemerasan. 

"Ini tidak boleh beeee !!!!" 

Bagi saya, musim semi sepertinya masih merupakan hal yang jauh. 

☆ 

"Akihisa, ada apa?" 

Setelah menyadari bahwa saya kembali ke kelas, Hideyoshi berbicara dengan prihatin. 

"Tidak ... Tidak ada yang istimewa. Ha, haha." 
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Salah mengira pesan pemerasan untuk surat cinta adalah sesuatu yang tidak tahan saya 
katakan dengan keras. Dengan harga diri saya dipertaruhkan, tidak peduli apapun, saya 
tidak bisa membiarkan ini keluar. 

"Bohong. Kami mendengar teriakan tercekik dari jendela. Apakah Anda menyembunyikan 
sesuatu?" 

"Oh, Minami. Selamat pagi." 

Muncul di belakang Hideyoshi adalah siswa dari Jerman, Shimada Minami. Dia adalah 
seorang gadis dengan kuncir kuda dan mata penuh semangat. 

"Selamat pagi Akihisa, apa yang kamu sembunyikan? Kecuali jika ...?" 

Sudut mata Minami naik tajam, menandakan bahwa dia akan memasuki status 
pertempuran. 

"Bagaimana itu mungkin, Minami. Aku benar-benar tidak menyembunyikan apa pun." 

"Kecuali jika Anda ingin mengatakan Anda menerima surat cinta?" 

"Minami, tuduhan seperti itu tidak boleh diucapkan dengan enteng. Reaksi semua orang 
terhadap 'surat cinta' sangat luar biasa, lihat, semua orang mengarahkan pisau ke arahku!" 

Teman sekelas saya adalah sekelompok individu yang berbahaya. Memiliki niat membunuh 
yang begitu kuat terhadap anggota lain dari kelas yang sama adalah hal yang tidak normal. 

"Semuanya, pisau kerajinannya terlalu dini. Tenang dan pikirkan baik-baik. Ini Akihisa 
yang kita bicarakan, dia pasti tidak mungkin menerima surat cinta. Dia pasti 
menyembunyikan sesuatu yang lain." 

Minami mengangkat salah satu tangannya untuk menghentikan serangan gencar di kelas. 

Meskipun intuisinya sepenuhnya benar, dalam situasi ini, kata-katanya sangat menyengat 
harga diriku sebagai seorang pria. Bahkan jika saya harus omong kosong, saya masih harus 
mengatakannya! 

"Ya, sebenarnya begitu. Aku menemukan surat cinta di loker sepatuku pagi ini!" 

THWUNK! (Apakah suara pisau kerajinan yang menusuk tikar tatami.) 

"Lain kali, itu akan menjadi telingamu." 

"Maafkan saya yang tulus." 

Kebanggaan? Apa-apaan itu? Apakah bisa dimakan? 

"Kalau begitu jawab dengan jujur, apa yang kamu sembunyikan?" 
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"Yah, aku bersembunyi ...." 

Saya pikir di sebagian besar drama TV, isi pemerasan biasanya tidak boleh diungkapkan 
kepada pihak ketiga. Dan untuk kepentingan saya sendiri, saya ingin membatasi jumlah 
orang yang mengetahui tentang pemerasan tersebut. Cerdaskan Yoshii Akihisa, apa yang 
bisa kamu lakukan ?! 

"Uhm ...." 

Pada titik ini, waktu melambat menjadi sangat cepat. 

Di bawah keadaan yang meringankan, adalah standar bagi pikiran untuk mengingat 
pengalaman masa lalu untuk menghindari masalah saat ini. 

"'Uhm' apa?" 

Pada titik ini, saya mencapai puncak mengingat acara TV kemarin dari ingatan. 

"Oh, itu surat iklan dari klub pakaian renang kompetisi." 

... Dan ini adalah hasil akhir dari otak saya di bawah tekanan, ide yang berhasil dibuatnya? 
Saya mulai khawatir tentang kewarasan saya. 

"B-Benarkah? Akihisa?" 

Jelas itu bohong. 

Tapi, jika saya menyangkalnya, kita akan kembali ke titik awal untuk "Apa yang kamu 
sembunyikan?" Dan kali ini, saya tidak yakin otak saya akan bisa memberikan alasan yang 
lebih baik. 

"Jelas itu benar!" 

Agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya mengumumkan pernyataan itu dengan suara 
tegas. 

"Hmm. Tapi sepertinya kamu tidak ingin membuangnya .... Jadi kamu ingin bergabung 
dengan mereka?" 

"Beberapa, sesuatu seperti itu! Aku sudah tertarik sejak beberapa waktu lalu!" 

Tidak baik! Aku tidak bisa kembali! 

"Oh, oh, itu pertama kalinya aku mendengarnya." 

Ya, ini juga pertama kalinya saya mendengarnya. 
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"Tapi, apa yang lebih menarik minatmu? Pakaian renang biasa atau pakaian renang tipe 
kompetisi?" 

Sangat merepotkan, sejujurnya, saya tidak memiliki petunjuk tipis tentang pakaian renang 
kompetisi. Intinya adalah mencoba mengingat apa pun yang masih dapat saya ingat dari 
program TV kemarin. 

"I-Itu adalah ..." 

"Iya?" 

Ayolah! Ingatlah dengan cepat apa kesan pertama Anda terhadap acara TV tadi malam, 
Yoshii Akihisa! 

Kesan saya tentang program ini adalah ... 

"-berbeda dari kekencangannya." 

Aku orang mesum yang besar. 

"Shimada, aku mungkin mengulangi apa yang sudah kamu ketahui, tapi aku harus 
menjelaskan sedikit. Akihisa sebenarnya berbohong, tahu? Akihisa tidak mungkin memiliki 
fetish seperti itu." 

"Oh oh !? Karena kebohongannya sangat realistis, aku hampir jatuh cinta!" 

"Aku terluka! Komentarmu barusan telah sangat melukaiku sampai aku bisa menangis 
sampai diriku tertidur sambil memegang bantalku setiap malam!" 

Apakah saya benar-benar terlihat seperti orang yang sangat tertarik dengan pakaian 
renang? 

"Ini terakhir kali aku bertanya padamu, katakan yang sebenarnya, ada apa?" 

Jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, Minami akan membunuhku jauh sebelum 
pemerasan bisa. 

"Sebenarnya, saya menerima pesan pemerasan pagi ini." 

"Apa? Itu bagus ...." 

Saya ingin memiliki beberapa pertanyaan untuk teman sekelas saya yang merasa lega 
ketika dia mendengar saya diperas. 

"Lalu, apa isinya?" 
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Hideyoshi bertanya dengan sikap kebalikan dari Minami, dia bertanya karena kebaikan 
murni. Kebaikannya memiliki efek penyembuhan pada hati nurani saya yang hancur. Kesan 
saya terhadap Hideyoshi meningkat 1. 

"Dikatakan bahwa [Anda dilarang untuk menjadi akrab dengan wanita di sekitar Anda] di 
dalamnya." 

"Mm, hm. Sudah jelas dari isi suratnya bahwa orang tersebut memiliki perasaan yang kuat 
terhadap perempuan yang ada di sekitar Akihisa. Itu mungkin karena cemburu. Itu artinya 
..." 

"Ya, fakta bahwa penulis surat itu harus menyayangi kedua gadis di kelas kita, Himeji dan 
Hideyoshi, sudah jelas bagiku." 

"Akihisa, lari sebelum Shimada kembali dari mengambil tongkat baseball logam." 

Hah? Apakah asumsi saya salah? 

"Nah, kembali ke topik, lalu apa yang digunakan untuk mengancam Anda?" 

"Oh, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu tentang itu. Coba lihat, [Jika kamu tidak 
melakukan seperti yang diinstruksikan, foto-foto yang termasuk dalam surat itu akan 
diperlihatkan kepada dunia.] Foto-foto ... maksudmu yang juga di surat ini? " 

Di dalam amplop yang ukurannya pas untuk menampung foto, ada tiga foto. 

Mengambil foto pertama mengungkapkan foto saya, dengan gaun pelayan. 

"Itu gaun dari festival sekolah sebelumnya." 

"Kapan ... kapan diambilnya ?!" 

"Setelah diperiksa dengan cermat, gaun itu cocok untukmu." 

"Aku sama sekali tidak senang mendengarnya." 

Aku menghela nafas dan, jika mungkin, aku berharap Hideyoshi tidak harus melihat foto 
itu. 

Foto kedua adalah saya berpakaian silang dalam gaun pelayan, -dengan celana dalam saya 
terlihat-versi. 

"...." 

"Akihisa, ada apa?" 

"Tadinya sepasang koper, oleh karena itu aman. Tadinya sepasang koper, oleh karena itu 
aman. Karena itu sepasang koper, maka itu-" 
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"Ya ampun, Akihisa! Apakah foto itu mengandung sesuatu yang begitu kuat sehingga surat 
wasiatmu hancur?" 

Tidak apa-apa! Saya anak yang kuat. Jika hanya sampai sejauh ini, tidak masalah! 
Pemerasan ini bukan apa-apa! 

Mengumpulkan keberanian saya, saya melihat foto terakhir. 

Itu adalah fotoku, memegang bra. (Berganti menjadi foto edisi gaun pelayan) "SAYA SUDAH 
CUKUP!!!!!!!!!!!" 

"Apa !? Apa yang ada di foto itu?" 

"Jangan lihat! Jangan lihat foto-fotoku yang kotor!" 

"Meskipun aku benar-benar bingung, kamu harus tenang! Kamu menarik perhatian semua 
orang!" 

Setelah diberitahu demikian, akhirnya aku menyadari tatapan tajam dari sekeliling. 
Tenang, ini bukan saatnya menarik perhatian. 

"Huff huff .... Kekuatan destruktif yang luar biasa. Jika saya mengatakan ini adalah rencana 
untuk membunuh saya, itu tidak akan meremehkan." 

"Kamu terlalu banyak berpikir, itu hanya gaun pelayan. Setiap orang dalam hidup mereka 
memakai satu setidaknya sekali." 

Itu pasti bohong. 

Kapan aku melakukan tsukkomi dengan pandangan acuh tak acuh dari Hideyoshi. 

"Yoshii dan Kinoshita, selamat pagi." 

Dari belakang, suara yang menyenangkan terdengar, yang sepertinya juga memiliki efek 
menenangkan pada hatiku yang terluka. 

"Suara itu. Pasti Himeji. Selamat pagi." 

"Ya. Karena aku tahu di tengah jalan aku meninggalkan sesuatu di rumah. Aku hampir 
terlambat ke sekolah." 

Teman sekelasku yang lain, Himeji Mizuki. Dengan senyum malu-malu, dia memiliki 
kekuatan untuk membersihkan seluruh kelas dari bau jantan. 

"Tepat pada waktunya, kita bisa meminta Himeji membuktikan bahwa foto-foto 
sebelumnya tidak penting. Himeji, apa kau keberatan?" 

Hideyoshi berkata dengan tergesa-gesa di depan Himeji. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Oke, jadi ada apa?" 

"Ya, saya punya pertanyaan untuk Anda. Jika Anda memiliki foto Akihisa berpakaian 
pembantu, apa yang ingin Anda lakukan?" 

Sejujurnya, pertanyaannya sepertinya terlalu mencurigakan. 

"Mmm ... Jika memang begitu ..." 

Jika Himeji mengungkapkan ekspresi memberontak, tidak peduli berapa biayanya, saya 
harus menghindari pemaparan foto ke publik! Saya tidak bisa membiarkan ketenaran saya, 
yang ada di dasar ngarai, menggali lebih dalam dari yang sudah ada! 

"Jika saya benar-benar memiliki foto seperti itu, hal pertama yang akan saya lakukan 
adalah membeli pemindai." 

"Hah? Scanner? Kenapa?" 

Di bawah jawaban yang sulit dimengerti, saya secara refleks mengajukan pertanyaan lain. 
Apa gunanya dia dengan pemindai? 

"Tanpa itu, saya tidak bisa mengumumkan pesona Akihisa kepada dunia, melalui 
penggunaan internet ..." 

"Akihisa! Tenang! Masih terlalu dini untuk melompat dari sini!" 

"Lepaskan aku Hideyoshi! Aku tidak tahan hidup lebih lama lagi!" 

Himeji pasti membenciku sekarang, bukan? 

"Benar, benar! Muttsurini! Muttsurini sangat ahli dalam situasi seperti ini. Jika Anda 
menceritakan apa yang terjadi ..." 

"Untuk membiarkan Muttsurini menertawakanku?" 

"Bukan, bukan itu! Untuk menjelaskan apa yang terjadi sehingga dia bisa membantumu 
menangkap penjahatnya!" 

"Ohh! Jadi itu yang kamu maksud!" 

Baik! Masih terlalu dini untuk menyerah! Muttsurini adalah fotografer dan informan 
intelijen yang terkenal. Dia mungkin bisa menemukan sumber dari semua masalah. Dengan 
ini, saya dapat mengambil foto saya! 

"Ide bagus, Hideyoshi! Tidak kurang dari pengantinku!" 

"Bukankah seharusnya pengantin pria saja ?!" 
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"Um ... Kurasa itu salah." 

Saya harus segera berbicara dengan Muttsurini. Saat ini, dia sepertinya sedang berbicara 
dengan orang lain dalam bayang-bayang. 

"Kalau begitu, aku akan pergi dan berbicara dengan Muttsurini!" 

Setelah melambai pada Himeji dan Hideyoshi, aku berlari ke sudut ruang kelas. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana dengan foto gaun pelayan Akihisa ..." 

"Hai ... Himeji! Apa kamu ingin mengobrol denganku?" 

Dari belakang, aku bisa melihat Hideyoshi dengan putus asa menghalangi jalan Himeji. Oh, 
pengantin yang luar biasa. 

"Bantu aku, Muttsurini! Harga diriku dipertaruhkan di sini!" 

Ketika saya bergegas untuk berdiri di depan lokasi percakapan ideal Muttsurini, sebuah 
tangan mengulurkan dan menghalangi jalan saya. Tangan itu berasal dari seseorang 
dengan tubuh besar. 

"Tunggu sebentar, saya datang ke sini dulu." 

"Oh? Yuuji?" 

Orang yang pergi duluan adalah teman burukku, dan pada saat yang sama ketua kelas, 
Sakamoto Yuuji. Kepala landak normalnya tampaknya telah kehilangan semua energinya. 
Apa yang bisa terjadi? 

"Muttsurini, apa yang kamu bicarakan?" 

"... Sepertinya Yuuji akan segera menikah." 

Orang yang berbicara dengan Yuuji adalah anak laki-laki pendek, Tsuchiya Kouta. Karena 
sikap tegasnya yang menolak mengakui bahwa dia memiliki ketertarikan yang besar pada 
urusan seks, kami memanggilnya "Muttsurini". 

"Yuuji dan Shouko akan menikah? Dibandingkan dengan fakta yang sudah ditentukan sejak 
lama, masalahku untuk segera dikenali sebagai cross dresser lebih penting!" 

"Apa yang kamu katakan? Kamu dikenal sebagai orang mesum, dan itu tidak dimulai hari 
ini!" 

"Kamu di sana dengan seorang istri, diam dan kembali ke kuburan hidupmu!" 

"Yang harus tutup mulut adalah kamu, kamu mesum! Pergi dan kembali ke pekerjaan 
pelayan kafe tehmu!" 
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"..." 

"..." 

"... Jika kalian berdua tahu bahwa itu akan menjadi seperti ini, bukankah lebih baik tetap 
diam di awal?" 

Saya tidak menangis! Hanya saja sarapan pagi ini (garam dan air) keluar dari mata saya. 

"Tapi, tapi ... Jika itu hanya pernikahan, itu masih bagus kan? Kupikir dengan kecepatan 
yang kamu lakukan, aku tidak akan terkejut melihat anak-anak sekarang." 

"... Akihisa, kamu harus menghentikan lelucon dingin." 

Hah? Apa? Itu tidak lucu? 

"Telah dipukuli olehmu seperti ini. Aku harus mendengarkan apa yang terjadi." 

"Cara kamu mengucapkannya barusan membuatku marah. Tapi aku akan membiarkannya 
sekarang. Pagi ini, Shouko membawa pemutar MP3." 

"Pemutar MP3? Tidak ada yang istimewa kan? Yuuji juga biasa membawa satu ke sekolah." 

Namun dengan cepat disita oleh Iron Man. 

"Tidak. Dia sangat buruk dalam hal menangani mesin. Untuk membawa alat seperti itu, dan 
terutama ke sekolah, sangatlah tidak wajar." 

Sepertinya Kirishima tidak kompeten dalam menangani mesin. Sepertinya itu tidak ada 
hubungannya dengan otak. 

"Karena kelihatannya sangat aneh, saya mengambilnya darinya, tetapi secara misterius 
berisi rekaman seseorang yang meniru saya melamar dia." 

"..." 

Tiba-tiba, adegan perang pemanggilan terakhir muncul di ingatanku. Karena dalang 
peniruan lamaran itu tak lain adalah diriku. Saya merasa sangat bersalah. 

Tapi, untuk mencatat lamaran kekasihnya, bukankah itu hanya imutnya saja? Anda tidak 
harus menganggapnya terlalu serius dan menertawakannya. 

"Bukankah, lucu Kirishima yang merekam itu sebagai kenang-kenangan dari ingatannya?" 

"Tidak, dia berencana menggunakan ini sebagai bukti lamaran kepada ayahnya." 

Perasaan bersalah tumbuh ke titik yang tak tertahankan. 
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"Sekalipun saya sudah menyita pemutar MP3 itu, saya curiga ini hanyalah salinan, dan jika 
aslinya tidak dihancurkan ..." 

Ini karena di tangan Yuuji, hanya terlihat seperti pemutar MP3 standar. Bahkan jika 
kontennya dihancurkan, masalahnya tidak akan terpecahkan. 

"Karena itu, saya berharap dapat meminta Muttsurini untuk menghentikan siapa pun yang 
memiliki rekaman asli ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Shouko tidak kompatibel 
dengan mesin, dia tidak akan pernah menyiapkan peralatan perekam tersembunyi 
sebelumnya. Oleh karena itu, pasti sudah menjadi profesional sejati di bidang ini yang telah 
melakukan ini! " 

Sebenarnya, mengingat peristiwa masa lalu, saya sepertinya tidak memperhatikan 
rekaman pidato Yuuji (Hideyoshi). Tapi seperti yang Yuuji sebutkan, ada kemungkinan 
seseorang merekam secara diam-diam, karena sebelum perang pemanggilan, Himeji, dan 
Minami mengenakan gaun porselen yang sangat bagus. Tidak mengherankan jika 
seseorang ingin merekam acara tersebut secara diam-diam. 

"... Akihisa?" 

"Fakta bahwa aku berganti ke gaun maid tampaknya berisiko diumumkan secara online." 

"...Apa yang terjadi?" 

Dapat dimengerti bahwa dia telah mengajukan pertanyaan itu. 

"Maaf, tapi untuk menyederhanakan. Ini ..." 

-Dalam proses penjelasan- 

"-Karena itu, saya harap Anda bisa menghentikan siapa pun yang memeras saya. Saya tidak 
ingat pernah mengambil foto saya, oleh karena itu saya mencurigai seseorang yang sangat 
ahli dalam melakukannya." 

"Apa? Akihisa sepertinya berada dalam situasi yang sama denganku." 

"... Sahabat karena menjadi korban pemerasan." 

"Menjadi rekan melalui ini hanya sedikit ..." 

Setelah penjelasan berakhir, kelas menggemakan suara  kasha kasha  dari pintu yang 
meluncur terbuka, dan tampaknya ruang rumah akan segera dimulai. 

"Maaf karena terlambat, persiapan kursus pelatihan membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk ditangani. Semuanya harap duduk saat pelajaran akan dimulai." 
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Iron Man, tidak, Nishimura-sensei membawa sebuah kotak besar. Isinya pasti buku-buku 
pegangan untuk kursus pelatihan. 

"... Saya akan menyelidiki masalah ini." 

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, adapun hadiahnya, saya akan membawa buku 
yang sepertinya sesuai dengan minat Anda." 

"Aku akan memberikan salah satu dari dua harta yang baru diperoleh kepadamu." 

"... Aku pasti akan menemukan orang di balik ini." 

Muttsurini telah menerima permintaan tersebut, dan dimelototi oleh Iron Man, Yuuji dan 
aku segera kembali ke tempat duduk kami. Dia sudah mengawasi kita, jadi jika kita tidak 
berbaring di saat seperti ini, tubuh kita tidak akan bertahan. 

"Jadi, besok adalah permulaan kursus pelatihan, tetapi rincian kursus hampir semuanya 
tertulis di dalam buklet yang akan saya berikan kepada Anda, jadi bacalah sendiri saat 
Anda kembali ke rumah. Dan ini bukan liburan, yang Anda butuhkan hanyalah peralatan 
belajar dan beberapa set pakaian. " 

Tumpukan buklet diberikan dari depan, saya menyimpannya dan memberikan sisanya 
kepada orang di belakang saya. 

"Hanya saja, jangan salahkan tempat dan waktu berkumpul." 

Iron Man mengetuk meja dengan kasar untuk meminta perhatian. 

Memang, jika seseorang salah mengira tempat dan waktu berkumpul, itu akan menjadi 
bencana. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita, melewatkan 
kesempatan untuk bersenang-senang dengan teman di malam hari akan menjadi hasil yang 
menyedihkan. Oleh karena itu saya harus berusaha menghafal tempat dan waktu. 

Saya membolak-balik buklet untuk menemukan bagian yang menyebutkan tempat dan 
waktu. 

Tempat yang kami tuju adalah Uzuki Kougen yang terkenal sebagai tempat wisata. Mobil 
terdekat membutuhkan waktu 4 jam untuk tiba, dan bus yang berganti-ganti 
membutuhkan waktu sekitar 5 jam. 

"Yang penting waktu dan tempat berkumpul kita berbeda dengan kelas lain." 

Kelas A dan B mungkin akan bepergian dengan bus mewah. Saya kira kami akan berada di 
bus biasa, dan mungkin kami hanya berdiri dan bahkan tidak duduk. Tidak, jika bisa lebih 
buruk, hanya instruktur yang akan memimpin. 

"Dengarkan baik-baik, Kelas F akan bertemu langsung di tempat tujuan." 
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"" "Bahkan tidak ada instruktur yang memimpin ????" "" 

Karena perlakuan kejam itu, setiap anggota kelas menangis. 
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Volume 3 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Silakan tulis entri buku harian untuk hari pertama kursus pelatihan. 

Buku Harian Himeji Mizuki: 

Setelah turun di halte trem, tiba-tiba saya merasa pusing. Aroma pepohonan dan 
perubahan pemandangan, perbedaan kualitas udara dibandingkan jalanan kota, seolah 
meramalkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. 

Saran guru: 

Tampaknya perubahan lingkungan adalah stimulus yang bagus. Saya berharap Himeji 
bersenang-senang dan menciptakan beberapa kenangan yang hanya dimiliki tahun kedua 
sekolah menengah Anda. 

Buku Harian Tsuchiya Kouta: 
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Setelah turun di halte trem, saya merasa pusing sekali. Saya ingin tahu apa penyebabnya? 

Saran guru: 

Ini mabuk mobil. 

Buku Harian Yoshii Akihisa: 

Di halte trem, saya menghirup aroma udara, rasanya sedikit manis, namun asam. Bau yang 
sangat misterius, dan pikiranku yang dalam menggema apakah itu spesialisasi kota ini atau 
tidak. 

Saran guru: 

Saya yakin jika Tsuchiya selain Anda tidak muntah, Anda akan mendapatkan kesan yang 
berbeda tentang kualitas udara kota ini. 
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Menyadari kehijauan melewati jendela bus, saya akhirnya meninggalkan kota yang biasa 
saya tinggali, dan menuju dataran tinggi yang memberikan perasaan realistis. 

"Sepertinya kita akan naik trem ini selama 2 jam lagi." 

Himeji-san duduk di hadapanku saat dia memasukkan kembali ponselnya ke sakunya. Dia 
harus memeriksa direktori bus. 

"Masih ada dua jam lagi, tapi aku tidak ingin tidur. Apa yang harus kulakukan ~" 

Karena ruang di dalam bus kecil, hanya begitu banyak hal yang dapat kami lakukan. 
Permainan genggam kami disita, jadi kami tidak bisa membawanya. Ada begitu sedikit hal 
yang tak terduga yang bisa kita lakukan. 

Aku berbalik dan melihat Yuuji, yang sedang melihat keluar. Juga terlihat agak bosan, dia 
menguap. 

"Yuuji, punya sesuatu yang menarik?" 

"Apa tidak ada cermin di toilet? Kamu bisa melihat ke dalamnya sampai pecah." 

"Eh, maksudmu wajahku terlihat menarik?" 

"Tidak, kamu salah. Aku bilang wajahmu --- benar-benar tidak bisa membuat siapa pun 
tertawa." 

"Apa yang kamu maksud dengan kamu tidak bisa menertawakannya !? Apakah wajahku 
begitu buruk sampai tidak ada yang bisa menertawakannya !?" 

"Saya mengatakan apa yang menarik dalam semangat penjaga Anda." 

"Seorang roh penjaga? Kamu bisa melihat hal-hal semacam itu, Yuuji?" 

"Mm, aku bisa melihatnya. Diwarnai dengan darah, rambut hitam panjang acak-acakan, itu 
roh pelindung langka yang kau miliki di sana." 

"Tidak peduli apapun, siapapun yang terlihat seperti itu tidak akan melindungiku, kan?" 

Itu pasti dikenal sebagai hantu dari belakang, kan? 

"Tenang, aku hanya setengah bercanda." 

"Ah, apa-apaan ini, kamu membuatku takut." 

"Sebenarnya, rambutnya berwarna kopi." 

"Lupakan warnanya, itu bukan hal yang penting!" 
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Meskipun saya merasa Yuuji harus bercanda sejak awal, saya masih merasa itu sedikit 
menakutkan. Jika aku lebih mendengarkan dia, itu akan menjadi pembicaraan monster. 
Tapi sekali lagi, keberuntungan saya akhir-akhir ini benar-benar buruk, mungkin ada hal 
najis yang menghantui saya ... Tidak apa-apa, mari kita siapkan garam untuk mengusir 
mereka. 

"Oh, Minami, apa yang kamu baca?" 

Di seberang Yuuji, secara diagonal di depanku, Minami sedang membaca buku yang 
ukurannya sebesar buku catatan. Sangat jarang bagi Minami untuk membaca ini ketika dia 
tidak terlalu pandai dalam Kanji. Apakah itu sesuatu yang memperkenalkan batu rubi 
merah? 

"Hm? Kamu sedang membicarakan ini? Ini buku tes psikologi. Aku membelinya karena 
harganya 100 yen, tapi aku tidak menyangka akan begitu menarik." 

Tes psikologi? Sepertinya kita punya sesuatu untuk menghabiskan waktu istirahat. 

"Ohh ~ sepertinya menarik. Kenapa kamu tidak memberiku pertanyaan, Minami?" 

"Mm, baiklah." 

Setelah mengatakan ini, Minami membalik-balik beberapa halaman. 

"Kalau begitu mari kita mulai. 'Silakan pilih seseorang dari lawan jenis yang cocok dengan 
warna berikut'." 

Jadi, kesan warna? Saya kira ini untuk memilih siapa yang menurut saya paling cocok 
dengan warna, bukan? 

"'① Hijau ② Oranye. ③ Biru' 

Tolong sebutkan nama orang yang Anda temukan cocok dengan warna di atas. " 

Ooo ~ Hijau, oranye dan biru, ya? 

"Erm --- Minami, kenapa kamu menatapku begitu tajam? Setidaknya biarkan aku menjawab 
pertanyaannya dulu." 

"A-aku tidak! Berhentilah mengoceh dan mulai menjawab!" 

"Hm ~ ... jika itu masalahnya, maka 'Green => Minami, Orange => Hideyoshi dan Blue => 
Himeji-san', atau semacamnya." 

PLACK --- Minami mengeluarkan suara menakutkan di antara jarinya. 

"Mi, Minami-san ... kenapa kamu harus merobek buku itu menjadi dua?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"DAN ANDA BERANI TANYA MENGAPA !?" 

"Eh?" 

"MENGAPA WARNA SAYA HIJAU DAN BIRU MIZUKI? PEDULI MENJELASKAN?" 

Wa! Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, dia benar-benar marah! Baginya yang 
menjadi sangat marah hanya dari tes psikologis, apakah saya memiliki sesuatu yang 
bertentangan dengan tes? 

"Eve, meskipun kamu bertanya mengapa, aku ..." 

Karena Anda mengenakan pakaian dalam berwarna hijau berumput --- dia akan mengusir 
saya dari jendela bus jika saya mengatakan ini, bukan? 

"Aku tidak akan marah, jadi katakan saja." 

"Karena kamu memakai pakaian dalam hijau berumput."[3] 

"SAKAMOTO, BUKA JENDELA!" 

"KAMU BERPIKIR UNTUK MEMBUAT SAYA KANAN !? KAU BERPIKIR UNTUK MEMBUANG 
SAYA KELUAR DARI JENDELA BENAR !!?" 

"Shimada, kamu tidak bisa begitu saja membuang sampah ke luar jendela." 

"Terima kasih sudah menghentikan Minami, Yuuji, tapi kamu hanya memperlakukanku 
seperti sampah tanpa berpikir, kan?" 

"Tidak masalah, karena kamu bukan sampah, tapi bajingan." 

"Apa sekarang ~ Aku sudah lama tidak diperlakukan seperti ini begitu kejam." 

"Kamu harus memasukkan bajingan ke dalam gerbong sampah." 

"Dan bahkan Yuuji memperlakukanku seperti itu ..." 

Kenapa aku harus selalu diperlakukan seperti ini !? 

Saat aku menggertakkan gigiku untuk menahan penderitaan umat manusia ini, Yuuji 
dengan mudah mengambil buklet psikologi itu (atau lebih tepatnya, bagaimanapun juga) 
dari tangan Minami. 

"AH! Apa yang kamu lakukan !?" 

"Coba saya lihat! Hijau melambangkan 'teman', oranye melambangkan 'sumber motivasi', 
dan biru melambangkan --- ohh. Begitu." 
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Yuuji melirik ke arah Minami dan aku beberapa kali sebelum melihat dengan licik. Aku 
akan menjadi gila setiap kali dia memandang seperti itu. 

"Sa, Sakamoto! Kembalikan itu padaku!" 

"Maaf maaf. Kelihatannya menarik, jadi aku benar-benar ingin meminjamnya untuk dilihat-
lihat." 

Minami menggembungkan pipinya karena marah karena Yuuji sama sekali tidak terlihat 
tulus saat meminta maaf. 

"Ngomong-ngomong, apakah Yuuji ingin berpartisipasi?" 

"Kamu benar. Shimada, bolehkah aku ikut juga?" 

"Baiklah baiklah ... tapi, tapi aku harus menjelaskan ini, tidak ada arti penting dalam 
pertanyaan itu sekarang!" 

"Oke oke, saya mengerti." 

Apa yang tertulis di buku itu? 

"Bisakah saya bergabung juga?" 

Saat ini, Hideyoshi pindah. Dia duduk bersama dengan Muttsulini di belakang kami, 
sepertinya dia juga bosan. 

"Aku baik-baik saja dengan itu." 

Minami terlihat agak tidak senang, sepertinya dia agak cemburu pada Hideyoshi. 

"Baiklah, terima kasih. Ah, Akihisa, mengenai jawaban barusan ..." 

"Jawaban apa?" 

"Pertanyaan barusan adalah 'Tolong pilih seseorang dari lawan jenis yang cocok dengan 
warna berikut', kan? Siapa yang kamu pilih untuk oranye?" 

"Kamu, Hideyoshi." 

"... Aku senang mendengarnya ketika kamu menyebutkan ini, tapi aku benar-benar merasa 
terganggu dengan ini ..." 

Hideyoshi menunduk saat menggumamkan ini. Apa yang sedang terjadi? 

"Ngomong-ngomong, apakah Muttsulini tidak ikut?" 

"Sepertinya dia tertidur. Kudengar dia melakukan banyak penyelidikan." 
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Aku menjulurkan kepalaku melewati sandaran kursi, Muttsulini pasti sedang tidur. 

"Kurasa lebih baik tidak mengganggunya." 

"Kamu benar." 

Melihat dia tidur seperti ini, akan sangat menyedihkan jika dia dipanggil tiba-tiba. 

"Erm, permisi. Bolehkah aku bergabung juga?" 

Duduk di hadapan kami, Himeji-san dengan malu-malu mengangkat tangannya. 

"Kalau begitu, biarkan semuanya bermain. 

Aku menjawab untuk Minami saat dia masih terlihat tidak senang. Selain itu, dia juga tidak 
keberatan jika Himeji-san bergabung. 

"Oh ya, Minami, tentang 'lawan jenis yang mewakili warna biru', apa jawabannya?" 

"... Aku tidak akan mengatakannya, bahkan sampai aku mati." 

"Bagaimana, bagaimana bisa menjadi seperti ini ..." 

Mata lebar Himeji-san terlihat sedikit berkaca-kaca. Karena mata berkaca-kaca itulah aku 
langsung memikirkannya begitu aku mendengar suara biru. 
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"Ah ... sudahlah, ke pertanyaan berikutnya." 

Minami menghela nafas dan sekali lagi membalik-balik buklet tes psikologi yang robek. 
Untuk dapat merobek buklet tepat di tengah, seberapa kuat Minami? 

"'Dari angka' 1 'hingga' 10 ', pilih dua angka pertama yang Anda pikirkan.'" 

"Saya 5 dan 6" 

Kata Yuuji. 

"Yah, aku 2 dan 7." 

Hideyoshi menjawab. 

"Saya 1 dan 4." 

Saya memberikan jawaban saya juga. 

"Kalau begitu aku 3 dan 9." 

Himeji-san akhirnya punya jawaban. 

Setelah mendengar komentar kami, Minami perlahan membalik halaman dari buklet di 
tangannya. 

"Coba saya lihat. 'Angka pertama yang dipikirkan orang tersebut mewakili cara pandang 
orang lain terhadap orang tersebut'. Jika demikian---" 

"Pria yang sombong dan keren." -- Yuuji. 

"Orang yang tenang dan peka." -- Hideyoshi. 

"Pergilah ke neraka." -- Aku. 

"Peduli dan berhati-hati" -- Himeji-san. 

Minami menyebut hasilnya. 

"Oh begitu." 

"Untuk disebut bijaksana, saya agak senang." 

"Erm ~ kenapa hanya aku yang dimarahi?" 

"Jadi saya lembut dan berhati-hati, ya ~" 

Kami semua mengungkapkan pikiran kami. 
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"Selanjutnya, 'angka kedua mewakili kepribadian sebenarnya yang tersembunyi di dalam 
dirimu'. Jadi, coba aku lihat---" 

Mirip dengan apa yang dia lakukan barusan, Minami menunjuk ke semua orang. 

"Orang yang adil dan lembut." -- Yuuji. 

"Orang yang sangat menarik." -- Hideyoshi. 

"Pergi dan mati dengan menyakitkan." -- Aku. 

"Orang yang berkemauan keras." -- Himeji-san. 

Dia kembali memberi kita jawabannya. 

"Hideyoshi sangat menarik." 

"Himeji adalah gadis yang berkemauan keras, ya?" 

"Erm ~ Kenapa hanya aku yang lebih dimarahi?" 

"Sakamoto-kun benar-benar memberikan perasaan bahwa dia lembut." 

Percakapan kami mulai berkisar seputar tes psikologi, dan semua orang terus bersenang-
senang. 

Setelah itu, Minami mulai memainkan beberapa tes psikologi ini bersama kami. 

Setelah beberapa saat, 

"... (Pats tepuk)." 

"Ah, pagi, Muttsulini." 

"Kamu sudah bangun." 

"... Bangun karena aku lapar." 

"Oh? Sudah waktunya?" 

Saya mengeluarkan handphone untuk mengkonfirmasi waktu, dan waktu yang ditampilkan 
di layar sekarang adalah 1:15 siang. Biasanya, ini sudah lewat waktu makan siang. 

"Waktu yang tepat. Mengapa kita tidak makan siang sekarang?" 

"Kamu benar. Kita tidak akan bisa menyelesaikan makan malam jika kita makan siang 
terlambat." 
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Makanan adalah sumber nutrisi yang sangat penting. Saya tidak akan dengan sengaja 
memberikan alasan apa pun bahwa saya sudah makan kali ini; itu benar-benar akan sia-sia. 

"Ah, sudah waktunya makan siang, kan? Jika demikian---" 

Saat ini, Himeji-san memasukkan tangannya ke dalam tas di sampingnya, mencari sesuatu, 
dan aku punya firasat buruk tentang ini. 

"Sebenarnya saya bikin bento lumayan banyak, jadi mungkin saja ..." 

Prediksi menjadi kenyataan! Himeji-san mengeluarkan kotak bento besar! 

Saya sangat berterima kasih atas niat baiknya, tapi sayangnya, makanan yang dia buat 
bukan hanya sebuah karya kreatifitas, itu adalah racun kuat yang dapat mengancam 
kehidupan siapa pun. 

"Maaf Himeji, tapi aku memang membawa bento sendiri." 

"Maaf, aku juga membawa milikku." 

"...Sama disini." 

Yuuji, Hideyoshi dan Muttsulini semua mengeluarkan bekal mereka untuk 
membuktikannya, sepertinya mereka sudah siap sepenuhnya. 

"Begini, jadi Akihisa, tolong temani Himeji saat kamu makan siang." 

Yuuji mengungkapkan ekspresi gembira atas kemalanganku. Mereka pasti mengira karena 
saya dalam kemiskinan, saya tidak akan bisa menyiapkan bento sendiri. 

Hoho, kamu terlalu naif jika kamu memikirkan itu. 

"Maafkan aku. Sebenarnya, aku menyiapkan rotiku sendiri." 

"Astaga! Tanganku tergelincir! (Menamparku)" 

"... kakiku terpeleset. (menginjaknya)" 

"AHHH! ROTI SAYA! ROTI SAYA!" 

Setelah Yuuji menyuruhku menjatuhkan rotiku ke lantai, Muttsulini menyusul dengan 
menginjaknya beberapa kali. 

Sial! Kombinasi Anda terlalu sempurna! Bagaimana saya harus bereaksi? 

Meski begitu, saya tidak begitu lemah sehingga menyerah bahkan setelah roti saya terinjak 
beberapa kali. 
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"Hahaha, kalian sama sekali tidak berhati-hati. Sungguh, kenapa kamu tidak lebih 
menghargai makanan---" 

"---Kau benar. Kenapa kita tidak menghargai makanan? Aku akan menghabiskan roti yang 
sudah diperas ini, jadi Akihisa, makan saja bento Himeji." 

"" ...... (saling menatap) "" 

"Ah maaf Yuuji. Tanganku terpeleset jadi---" 

"Aku akan menangkapmu untuk mencegah tanganmu tergelincir." 

"" ...... (saling menatap) "" 

"Kalau begitu Akihisa-kun, jika kamu tidak keberatan---" 

Himeji-san dengan malu-malu membawakan bento itu ke depanku. Aku benar-benar ~ 
sangat senang, tetapi setelah melihat isi bento, aku bahkan tidak bisa memaksa diri untuk 
mulai menyelipkannya. 

"Ah ~ Nah, ini ..." 

"Aki, apa kamu mau makan bento-ku juga?" 

Saat aku siap menggunakan keahlian khususku 'serangan sakit perut', Minami tiba-tiba 
memberiku jalan keluar. Ini benar-benar kesempatan sekali dalam sejuta! 

"Terima kasih Minami untuk berbagi! Bagaimana kalau semua orang membuka bento 
mereka? Kalau begitu kita semua bisa berbagi!" 

Aku melihat Yuuji menembakku dengan 'ide brengsek macam apa ini?' pandangan 
menyalahkan. Sungguh, ini membuatku merasa sangat senang. 

"Baiklah, Muttsulini dan aku akan kembali ke tempat duduk kita dan makan." 

"... (Mengangguk dengan penuh semangat)." 

Oh, jadi Hideyoshi dan Muttsulini sama-sama berniat kabur, ya? Lupakan, target saya hanya 
Sakamoto Yuuji sejak awal! 

"Aku tidak membutuhkannya, selain itu, aku memiliki roti Akihisa di tanganku." 

Meski wajah Yuuji terlihat selembut biasanya, tatapannya selalu serius. 

"Jangan katakan ini, Yuuji ..." 

"Begitu, jadi kamu ingin makan bento-ku juga! Silakan, ambil sebanyak yang kamu mau!" 
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"GUUH !!" 

Mulutku penuh dengan banyak hal. Yuuji sepertinya menjejali mulutku dengan sandwich 
untuk mencegahku mengatakan apapun. Bisakah saya mengatakan sesuatu lagi? 

Aku dengan panik mengunyah makanan untuk menelannya. Huh! Sandwich ala Amerika ini 
terlalu enak! Ayam panggang dengan bumbu khusus di atasnya. 

"(menelan) ---itu bagus!" 

Lapisan mentega dioleskan pada permukaan roti untuk mencegah kelembapan, hanya daun 
selada yang digunakan, selada digunakan untuk membungkus tomat dan ayam untuk 
mencegah kelembapan keluar, dan ada lapisan saus wasabi. dan mayones pada ayam juga ... 

"Oi Yuuji, apakah kamu membuat ini sendiri?" 

"... Tidak bisakah aku?" 

Bagaimana saya harus mengatakannya? Sandwich yang dia buat ternyata sangat enak, 
benar-benar mengejutkanku. Orang ini benar-benar bukan amatir dalam hal ini, dia selalu 
memiliki caranya dalam melakukan sesuatu. 

"Kalau begitu ambil beberapa milikku." 

Kali ini, Minami meletakkan bento-nya di depanku. Ooohh, miliknya tradisional. Bakso 
daging goreng, siewmais dan asparagus gulung semuanya tersusun rapi di dalam kotak 
bento. Dia masih memberiku ini meskipun dia sedang dalam suasana hati yang buruk 
selama permainan tes psikologi, sungguh, Minami lembut! Saya harus melihatnya dari 
sudut pandang yang berbeda. 

"Kalau begitu, jika Anda tidak keberatan dengan saya." 

Sekarang, apa yang harus saya makan? Saya bingung karena saya belum makan makanan 
yang layak untuk waktu yang lama. Oh ~ baiklah, kalau begitu aku akan mengambil 
siewmai! Meskipun tidak sopan, saya masih menggunakan tangan saya untuk mengambil 
satu dan memasukkannya ke dalam mulut saya. 

"Aki, itu, yah ... Aku mencoba mengumpulkan keberanianku untuk mengatakan ini! 
Sebenarnya, aku bermaksud membiarkanmu makan siewmai itu---" 

"Hm? Apa? (Mengunyah)" 

"---Karena di antara 2 siewmais, salah satunya memiliki wasabi di dalamnya." 

"APAKAH KAMU BODOH !?" 

PEDAS!! AKU AKAN MATI DARI SPISINASI !! LIDAH SAYA TELAH PUNYA NUMB !! 
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"Akihisa, kamu mungkin beruntung dalam arti tertentu." 

Yuuji menepuk pundakku saat aku akan mencari air. 

APA ARTINYA SAYA BERUNTUNG ... ah ya! Karena indra pengecapku semuanya rusak, 
mungkin aku bisa mengambil makanan beracun Himeji-san! Jika demikian, aku harus tetap 
dalam mode tak terkalahkan ini dan--- "Aku akan mengambil bento kamu, Himeji-san!" 

"Ah, ya. Silakan makan lebih banyak." 

"Aku sedang menyelipkan---" 

☆ 

Bangun, saya menemukan diri saya di ruangan yang tidak dikenal. 

"Ah, Akihisa, kamu sudah bangun? Bagus ... sepertinya sengatan listriknya efektif!" 

Yuuji mengangkat sesuatu yang terlihat seperti setrika listrik di tangannya, 
mengungkapkan ekspresi yang sepertinya dia akhirnya bisa menghela nafas lega. 

-APAKAH KAMU BERCANDA? APAKAH SAYA BENAR-BENAR MEMBACA ANTARA 
KEHIDUPAN DAN KEMATIAN? 

"Ngomong-ngomong, ini tempat kemah kita?" 

"Ah, ya. Sekolah kita kaya, itu pasti. Kudengar hotel ini dibeli oleh Fumitzuki Gakuen untuk 
digunakan sebagai asrama untuk kursus pelatihan kita." 

Tempat ini diubah menjadi asrama untuk kursus pelatihan kita? Dengan kata lain, kita bisa 
memanggil monster yang dipanggil disini, kan? 

---Ini Fumitzuki Gakuen. Namun, karena mereka bersedia mengeluarkan uang kapan pun 
mereka mau, saya berharap sekolah akan membantu menyediakan makan siang gratis. 

"Oh, Akihisa! Kamu baik-baik saja !? Sungguh melegakan ... ketika aku mendengar kamu 
mulai menyesali semua yang kamu lakukan di kehidupan masa lalumu, aku pikir kamu 
pergi ..." 

Hideyoshi, yang masuk ke kamar, meletakkan tangannya di dadanya. 

Untung aku selamat. 

"Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Apa Hideyoshi juga tinggal di sini?" 

"Ya, dan dengan Muttsulini, kita berempat akan tinggal di sini." 
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Sepertinya tempat ini cukup besar untuk memungkinkan 8 orang tidur di sini, tapi 
mungkin karena kelas yang disortir sehingga kami berempat bisa tinggal di ruangan yang 
begitu besar ... apakah mereka memutuskan untuk menempatkan kami siswa bermasalah 
di sini bersama? 

Pada saat ini, saya perhatikan bahwa orang terakhir yang seharusnya tinggal bersama kita 
di kamar ini tidak ada di sini. 

"Kemana Muttsulini pergi? Apa dia keluar untuk mengintip?" 

"Kurasa tidak baik mengatakan itu tentang temanmu ..." 

Kachang. "...Saya kembali." Berbicara tentang iblis, Muttsulini kembali. 

"Oh, kamu kembali, Muttsulini." 

"... Senang sekali kau baik-baik saja, Akihisa." 

"Ah, jadi kamu mengkhawatirkanku? Maaf soal itu." 

"... Berkat itu, informasi yang aku cari dengan kerja keras tidak akan sia-sia." 

"Informasi? Kamu sedang membicarakan tentang apa yang Akihisa dan aku minta kamu 
periksa? Kamu sangat cepat!" 

Yuuji cukup bereaksi saat dia mendengar kata 'informasi'. Ah, kami memintanya untuk 
mencari pelaku yang mengambil foto saya (mengenakan kostum maid yang memalukan) 
dan merekam suara Yuuji (pernyataan pernikahannya). 

"... Aku menemukan alat yang digunakan pelakunya." 

"Ohh, seperti yang diharapkan dari Muttsulini." 

"... Dari modus operandi pelakunya, saya dapat berasumsi bahwa itu adalah orang yang 
sama yang terlibat dalam kedua kasus tersebut." 

"Begitu. Tapi tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini. Karena kamu merasa seperti 
ini, kurasa itu benar." 

Meski begitu, bukankah ini berarti kita memiliki dua orang seperti ini (pelakunya dan 
Muttsulini) di tahun kita? Itu sangat aneh. 

"Jadi, siapa pelakunya?" 

"... (Menggelengkan kepala)" 

Setelah diinterogasi, Muttsulini menggelengkan kepalanya dengan tatapan menyesal. 
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"Ah, jadi kamu tidak tahu siapa pelakunya?" 

"...Maaf." 

"Mengapa kamu meminta maaf kepada kami? Kamu bersedia membantu kami, dan kami 
berterima kasih untuk itu." 

Betul sekali. Aku bertanya kemarin, jadi bagaimana kita bisa mengharapkan dia 
menemukan pelakunya hari ini? Hal-hal tidak sesederhana itu. 

"... Aku hanya tahu 'pelakunya perempuan, dan pantatnya terbakar sedikit'." 

"Apa yang kamu selidiki?" 

Bukankah orang-orang biasanya memeriksa nama orang tersebut, bagaimana penampilan 
orang tersebut atau sesuatu? Siapa yang tahu kalau ada luka bakar di pantat !? Saya benar-
benar ingin tahu bagaimana orang itu menyelidiki ini. 

"... Saya membuat jaringan di seluruh sekolah." 

Di saat yang sama dia mengatakan ini, Muttsulini mengeluarkan sebuah mesin kecil. Benda 
apa ini? 

"... Sebuah perekam mini. Aku menyadap seluruh sekolah dengan banyak ini." 

Bip -- <selamat datang.> 

Setelah tombol ditekan, campuran suara yang keras bergema di seluruh ruangan. 

"Kualitas suaranya agak buruk." 

"Mau bagaimana lagi. Karena kami sedang mencari di seluruh sekolah, sulit untuk menjaga 
kualitas dan akurasi suara." 

"Meskipun kami hampir tidak bisa mendengar bahwa itu perempuan, kami tidak tahu siapa 
itu." 

<Aku ingin meminta deklarasi pernikahan Yuuji lagi ...> 

Setelah itu, suara gadis lain. Seperti yang sebelumnya, kita tidak bisa membedakan siapa 
hanya dari suaranya, tapi cara bicaranya yang unik ini, dan isinya, siapapun bisa 
menggunakan tempurung lututnya untuk menebak siapa ini. 

"ITU, ITU SHOUKO !! GADIS ITU, DIA SUDAH MEMULAI?" 

"Dia benar-benar cemas tentang ini." 

Sebenarnya apa yang disukai Kirishima-san dari orang ini? 
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<Terima kasih atas dukungannya. Karena ini kedua kalinya, saya akan menjualnya kepada 
Anda dengan harga lebih murah.> <... Harganya tidak penting, cepat berikan padaku.> 

<Seperti yang diharapkan dari ojou-sama kaya, langsung ke intinya. Bagaimana kalau 
besok --- aku ingin mengatakan ini, tapi kursus pelatihannya dimulai besok, jadi aku hanya 
akan menyerahkannya padamu Senin depan.> <... Aku mengerti. Saya akan bertahan.> 

"Hoo, itu terlalu berbahaya ... untung kursus pelatihan menyelamatkan hidupku ..." 

"Jadi itu ditunda sampai Senin depan." 

Meski begitu, kami tidak bisa bekerja di akhir pekan, jadi sebenarnya kami hanya punya 4 
hari tersisa. 

"... Dan percakapan lainnya mencakup identitas pelakunya." 

Muttsulini mengoperasikan mesin kembali. 

<Masih foto yang menakutkan. Tidakkah Anda akan dihukum sangat parah jika orang 
mengetahui bahwa Anda diam-diam mengambil foto-foto ini?> <Yah, sebenarnya, aku 
pernah ditangkap oleh ibuku sendiri sebelumnya.> <Lalu, apakah kamu baik-baik saja?> 

<Dia membakarku di bagian belakang. Sungguh, sudah seberapa prasejarah hukuman 
semacam ini?> Yang terjadi selanjutnya adalah pembicaraan bisnis yang sangat 
membosankan. 

"... Hanya itu yang kami ketahui untuk saat ini." 

"Begitu, jadi itulah alasan mengapa Anda mengatakan bahwa pelakunya memiliki luka 
bakar di pantat." 

"Dari percakapan tadi, sepertinya pelakunya adalah perempuan." 

"Orang lain kelihatannya agak sok, tapi sepertinya dia juga perempuan." 

Kami khawatir tentang kualitas suaranya, yang mungkin sangat buruk sehingga kami tidak 
dapat mendengar percakapan dengan jelas, tetapi karena percakapan perempuan, jika 
mereka bukan perempuan, itu perbuatan Hideyoshi. 

"Ini benar-benar informasi yang bermanfaat bagi kami, tapi luka bakar di pantat ... bahkan 
jika kami membalik rok seorang gadis, kami mungkin tidak dapat menemukan siapa 
pelakunya. Ah ~ hum .. . " 

"Kami bahkan tidak dapat menangkap bekas luka bakar bahkan jika kami menggunakan 
kamera inframerah ..." 
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Di sampingku, Yuuji memberikan tatapan serius yang menunjukkan bahwa dia sedang 
memikirkan cara untuk mengintip bokong seorang gadis. 

"Jadi apa yang kalian bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu?" 

Melihat kami serius dengan pandangan berpikir itu, Hideyoshi sedikit memiringkan 
kepalanya saat mengatakan ini. Benar, kami belum memberi tahu Hideyoshi apa yang 
terjadi. 

"Hideyoshi, sebenarnya--- (menghilangkan sisanya)." 

Saya memberinya penjelasan singkat tentang apa yang terjadi pada kami. Jika kita 
menjelaskannya dengan jelas, Hideyoshi seharusnya bersedia membantu kita. 

"Begitu. Tapi kalau bagian yang terbakar itu ada di ..." 

Hideyoshi menatap kami dengan manis sambil memikirkan cara untuk membantu kami. 

"Ah, tapi sebentar lagi waktunya mandi. Tidak bisakah kita meminta Hideyoshi memeriksa 
siapa yang memiliki bekas luka bakar di pantatnya?" 

"Akihisa, kenapa kamu ingin aku memasuki area pemandian wanita?" 

Astaga, lamaranku terlalu bagus! Seharusnya tidak ada masalah sekarang. 

"Tidak mungkin, Akihisa." 

Namun, Yuuji meredam antusiasme saya. Apakah ada sesuatu dalam rencana perjalanan 
kursus pelatihan? 

"Kenapa tidak?" 

"Yah, memang begitu, karena aku laki-laki." 

"Baca saja halaman ke-3 dari buklet itinerary." 

Saya dengan patuh mengikuti instruksi Yuuji dan membaca halaman ke-3. Melihatnya--- 
Lokasi pemandian asrama dan slot waktu  

Anak laki-laki kelas A, B, C --20: 00 ~ 21: 00 Kamar mandi besar (Pria) 

Putra kelas D, E, F --21: 00 ~ 22: 00 Kamar mandi besar (Pria) 

Kelas putri A, B, C --20: 00 ~ 21: 00 Kamar mandi besar (Wanita) 

Kelas putri D, E, F --21: 00 ~ 22: 00 Kamar mandi besar (Wanita) 

Kelas F Kinoshita Hideyoshi --20: 00 ~ 21: 00 Kamar Mandi Pribadi (4) 
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"Sialan! Sekarang kita tidak bisa meminta Hideyoshi membantu kita sekarang." 

"Sepertinya begitu." 

"Mengapa hanya saya yang memiliki kamar mandi pribadi?" 

Dan saya pikir ini adalah rencana yang sempurna. Sayang sekali! 

Saat kami berempat bergumam dan memikirkan sebuah rencana. 

---DABOOM !! 

"SEMUA ORANG MENEMPATKAN TANGAN ANDA DI BALIK KEMBALI DAN MENURUN !!!" 

Pintu kamar kami rusak terbuka, dan beberapa gadis berlari masuk. 

"Apa, apa yang terjadi?" 

"Kemarilah, Kinoshita! Kalian bertiga di sana, jangan berpikir untuk melakukan 
perlawanan!" 

Berdiri di posisi paling depan, Minami segera melesat ke jendela untuk mencegah kami 
melarikan diri. Bagus, seperti yang diharapkan dari Minami! 

"Kenapa kalian lari ke jendela begitu tiba-tiba?" 

Ini bukan masalahnya sekarang, bukan? 

"Sekarang aku ingin tahu kenapa kalian para gadis bergegas masuk ke kamar kami?" 

Setelah menutup jendela, Yuuji menanyai seluruh kelompok perempuan. Muttsulini dan 
saya juga meletakkan tas kami yang sangat berat dan berbalik menghadap mereka. 

"Dan kamu berani bertingkah seolah kamu tidak bersalah. Kami sudah tahu kalau kalian 
pelakunya!" 

Menunjukkan sikap tinggi dan perkasa saat dia berjalan melewati Minami adalah 
perwakilan kelas C, Koyama-san. Semua gadis di belakangnya melipat tangan mereka, 
terlihat seperti mereka setuju saat mereka menganggukkan kepala. 

"Pelaku? Apa yang kamu bicarakan?" 

"Ini." 

Koyama-san melempar sesuatu ke depan kami. Apa itu? 

"... Kamera CCD dan mikrofon mini." 
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Memiliki pengetahuan yang mutlak tentang hal-hal semacam ini, jawab Muttsulini. 

Oh begitu. Jadi ini dipasang di dalam ruang ganti gadis--- 

"Eh? Bukankah itu mengintip? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu?" 

"Berhenti berpura-pura bodoh! Siapa yang akan melakukan hal semacam ini selain kalian?" 

Mendengar ini, Hideyoshi masuk dan menghadapi Koyama-san. 

"Bukan seperti itu. Kami tidak melakukan hal seperti itu! Hal mengintip yang pengecut ini--
-" 

Untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah, Hideyoshi menjadi sangat cemas sehingga 
suaranya menjadi serak secara alami tanpa ada yang menyadarinya. Saya harus 
menanggapi kepercayaan itu. 

"Benar, kami tidak melakukan hal seperti itu!" 

"... (Mengangguk dengan kasar)." 

Sementara Hideyoshi membantahnya, Muttsulini dan aku bergerak maju, hanya untuk 
dipelototi oleh Koyama-san. 

"Jadi ada apa dengan cara mengintip yang pengecut ini?" 

"... Aku ... benar-benar tidak bisa menyangkalnya ..." 

"APA? APA KEPERCAYAAN ANTARA KITA HANYA SEJAUH INI !?" 

Untuk berpikir bahwa Hideyoshi berpikir bahwa Muttsulini dan aku memiliki level yang 
sama? Aku akan menangis ... 

"Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Yoshii-kun, kalian ... benar-benar akan bertindak 
sejauh ini ..." 

Di antara kerumunan gadis yang sangat pembunuh, Himeji-san mengatakan ini dengan 
suara tak percaya yang tidak percaya. Mendengar dia mengatakan ini, rasanya seperti kita 
mengkhianati kepercayaannya, itu sangat menyakitkan dan menyakitkan. TAPI SAYA 
TIDAK INGAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT !! 

"Aki ... aku percaya padamu, kenapa kamu harus melakukan hal yang begitu hina ...?" 

"Minami, jika kamu benar-benar percaya padaku, kamu tidak akan mempersiapkan alat 
interogasi itu, kan?" 

Di samping catatan, saya sama sekali tidak merasakan kepercayaan darinya. 
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"Himeji-san, kamu salah! Kami benar-benar ...!" 

"Aku marah! Kamu benar-benar mengintip kami saat perut kami penuh dengan makan 
malam --- pinggangku biasanya tidak sebesar itu, jauh lebih kurus!" 

Jadi itu alasanmu marah? 

"Wah, payudaraku tidak sebesar biasanya, lho !?" 

"Itu bohong." 

"SEMUA ORANG, BERI DIA PELAJARAN YANG BAIK !!" 

"Aku, aku minta maaf !! Aku tidak sengaja mengatakan pikiranku yang sebenarnya dengan 
lantang!" 

Gadis-gadis itu dengan cepat mengelilingi kami, memaksa Muttsulini dan aku berlutut 
dengan balok batu di atas kami. Tidak baik! Satu-satunya orang yang dapat kami minta 
bantuan saat ini adalah--- "BANTUAN, YUUJI !! CEPAT DAN SELAMATKAN KAMI !!" 

"... Aku tidak akan memaafkanmu karena berpikiran berubah-ubah dalam cinta." 

"Tunggu dulu, Shouko! Tenang sebentar GYYYYYYYYYYYAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH 
!!!" 

"Sebelum kamu mengakui perbuatanmu, kami akan mencintaimu sepuasnya!" 

Kini Minami akhirnya mengungkap kepribadian sadisnya. Kami akan mati jika kami tidak 
meningkatkan moodnya! Aku tidak suka berbohong, tapi kita harus sedikit memujinya. 

"Yah, aku telah melihat payudara Minami yang besar lho GYYYYAAAHHH !!" 

"Sekarang untuk blok pertama." 

Saya pasti memujinya! Dia masih menjatuhkan benda berat di lututku bahkan setelah aku 
melakukan yang terbaik untuk memujinya !! 

"Yoshii-kun, jadi kamu pernah melihat payudara Minami-chan ...?" 

"Ah ha ha ha. Nar nar. Himeji-san yang lembut tidak akan mau menjatuhkan sesuatu yang 
berat padaku kan AHHOOOOWWWW !!" 

"Anda harus menjawab pertanyaan itu dengan benar, Anda tahu? ' 

Saat ini, aku merasa ada yang lebih dari senyuman Himeji-san daripada senyuman. 

☆ 
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Sepertinya aku terlalu dekat dengan kematian lebih dari biasanya hari ini. 

Setelah 30 menit diinterogasi, kami dibebaskan karena tidak cukup bukti. 

"Ini hanyalah hukuman tambahan ... ngomong-ngomong, kenapa hanya aku yang 
diperlakukan sebagai korban?" 

"Ya, itu akan menyebabkan kesalahpahaman." 

"... Sejak awal tidak ada bukti yang terlihat tertinggal." 

Muttsulini, kata-katamu mungkin akan membawa kita kembali ke Neraka yang menyiksa! 

Oh ya, Yuuji seharusnya baik-baik saja, bukan? Mengapa dia belum membuat satu suara 
pun? 

"Yuuji, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu belum mengatakan apapun?" 

Saat aku bertanya, Yuuji tiba-tiba berdiri seolah dia membuat keputusan besar. 

"... Bukankah ini sempurna?" 

Suara yang dalam dan marah terdengar di seluruh ruangan. 

"Eh? Ada apa denganmu, Yuuji?" 

"Karena mereka tidak akan diyakinkan bahkan dengan semua ini, mengapa kita tidak 
mengabulkan keinginan mereka?" 

Matanya menyala-nyala dengan tekad seolah-olah sedang terbakar. 

"Apakah kamu benar-benar berpikir ..." 

"Ya, itulah yang aku pikirkan. Karena mereka telah memutuskan bahwa kita mengintip 
mereka, KENAPA KITA JANGAN MENGINtip MEREKA DENGAN BRAZENLY !!" 

"Yuuji, jika kamu sangat ingin melihat tubuh telanjang Kirishima-san, kenapa kamu tidak 
bertanya saja padanya?" 

Dan kami sudah berpikir untuk mengintip mereka saat mereka berjaga-jaga. Harus ada 
batasan untuk kebodohan. 

"Ap, apa kau bodoh? Aku tidak tertarik dengan tubuh telanjang Shouko!" 

Jujur dan jujurlah, Yuuji, aku sangat tertarik. 

"Uh huh, apa kau berpikir untuk mencari pelakunya dengan bekas luka bakar di 
pantatnya?" 
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"Itu benar. Aku sudah merasa itu terlalu tercela, tapi karena mereka menuduh kita tanpa 
bukti, tidak perlu mempertimbangkan ini terlalu banyak. KITA AKAN MENGINtip MEREKA 
DAN MENANGKAP PARA PANTAI SAAT KITA DI IT! ! " 

Yuuji benar. Karena kami diperlakukan seperti tukang intip, kami berhak melakukan ini. 
Selain itu, jika aku tidak melakukan ini, foto-fotoku yang memalukan itu akan tersebar ke 
seluruh dunia! 

"... Kamera dan mikrofon barusan memiliki model yang sama dengan yang diancam oleh 
pelakunya berdua." 

"Apa? Apakah itu benar, Muttsulini?" 

"... Tidak diragukan lagi." 

"Benarkah? Nah, itu fakta yang membuat kita senang." 

"Ya." 

"... (Mengangguk kepala)." 

Ketiganya melipat tangan dan menanggapi secara serempak. Eh, tentang itu--- 

"Permisi ... tapi bagaimana situasinya sekarang?" 

"Akihisa masih Akihisa. Kamu bahkan tidak bisa memahami situasi tingkat ini. Pada 
dasarnya, begini kelanjutannya." Yuuji mengeluarkan selembar kertas dan mulai 
menggambarnya. 
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"Orang yang memerasmu dan aku menggunakan jenis kamera dan mikrofon yang sama di 
dalam ruang ganti perempuan seperti yang digunakan untuk memeras kita. Lalu, jika 
pelakunya mengalami luka bakar di pantatnya---" 

"Ah, begitu! Selama kita bisa menemukan pelakunya dengan bekas luka bakar di pantat, 
semua masalah akan terselesaikan!" 

Meskipun mengintip bukanlah sesuatu yang terpuji, kami tidak punya pilihan selain 
melakukan ini. Ini untuk Yuuji, bagiku, masa depan cerah kita! Jadi, kita harus PEEP! 

"Tapi ngomong-ngomong, selama hal-hal itu melibatkan Kirishima-san, Yuuji akan sangat 
termotivasi. Aku benar-benar curiga, apa perlu sampai sejauh ini?" 

Itu adalah perbedaan yang sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya malas. 

"... Sebenarnya, beberapa waktu lalu, aku dibius oleh Shouko dan pingsan." 

"Maaf, aku lupa tentang itu. Pasti sangat berat bagimu." 

"Saat aku bangun, aku mendapati diriku diculik ke rumahnya." 

Jadi Yuuji diculik ke rumah Kirishima-san. Karena Yuuji tidak terlalu peduli, dia 
menggunakan metode hardcore seperti itu, ya? Kirishima-san benar-benar tidak akan 
menyerah. 

"Heh ~ jadi kamu menyapa orang tua Kirishima-san?" 

"Tidak, bukan itu, rumahnya--" 

Jangan bilang bukan hanya orang tuanya, bahkan kakek neneknya juga tinggal 
bersamanya? 

"--kamarku sudah siap." 

Jadi Yuuji akan mengambil langkah terakhir, ya? 

"Jika anggota keluarganya mendengar lamaran pernikahan, ya, masa depanku akan ..." 

Sepertinya aku sudah terbiasa dengan Yuuji yang mogok saat ini, namun, Yuuji yang sedikit 
patah memiliki variasi yang lebih banyak. Baiklah, itu tidak buruk. 

"Eh, guys, jika kita tidak terburu-buru, waktu mandi untuk para gadis akan berakhir." 

"... (Mengangguk kepala)." 

"Eh? Hideyoshi dan Muttsulini akan membantu kita?" 

"Tentu saja. Teman saya dalam masalah, bagaimana saya bisa duduk dan menonton?" 
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"... (Mengangguk dengan kasar)." 

Seperti yang diharapkan dari teman baik saya; bahkan jika saya memiliki beberapa catatan 
kriminal yang tidak diketahui, meskipun itu benar-benar sulit dan tidak layak dilakukan, 
mereka masih bersedia membantu kami. 

"Dan aku memang memiliki tanggung jawab terkait lamaran pernikahan Yuuji ..." 

Oh ya, ada alasan lain untuk ini. Tapi orang yang memaksa Yuuji mengatakan ini adalah 
aku, jadi Hideyoshi tidak perlu diganggu olehnya. 

"... Aku sudah memastikan lokasi dari area pemandian gadis." 

Muttsulini berjalan keluar ruangan, kakinya bergerak tanpa ragu sedikitpun. 

"Yosh! Yuuji, cepat dan bangun! Kita akan mengintip! (Memberinya pukulan bagus)" 

"Ugh --- apa yang terjadi?" 

"Sekarang Akihisa semakin ahli dalam merawat Yuuji." 

Ini kemungkinan besar karena Yuuji pindah ke dunia lain itu tanpa alasan yang jelas. 

"... Sekarang ada 40 menit tersisa untuk grup selanjutnya." 

Muttsulini memeriksa arlojinya untuk mengonfirmasi. 

"Tidak ada waktu tersisa, kita harus cepat." 

"Kamu benar, ayo lari." 

"Mengerti!" 

Kami tidak memakai sepatu atau slip dalam ruangan, hanya kaus kaki saat kami berjalan di 
koridor. Tentu saja, ini untuk mencegah suara langkah kaki dibuat. 

Mungkin karena waktu mandi anak laki-laki dan perempuan sama, kami tidak bertemu 
siapa pun di jalan. 

"... Setelah berjalan melewati tangga dan turun sedikit, itu akan menjadi area mandi 
perempuan." 

Muttsulini berhenti di depan tangga. 

Dengan kata lain, begitu kita menuruni tangga dan melaju jauh, kita akan mencapai area 
pemandian perempuan. Karena tempatnya di bawah tanah, kami tidak bisa mengintip dari 
luar, dan harus turun jauh-jauh. 
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"Baiklah, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi mari kita menerobos garis pertahanan 
terakhir!" 

"Tujuannya tepat di depan Anda." Kata Yuuji. 

"" "... (Mengangguk kepala)" "" 

Kami bertiga diam-diam menganggukkan kepala dan berlari menuruni tangga dengan 
kecepatan yang menakutkan. 

Turun 2 langkah sekaligus, dan kemudian bergerak ke koridor menuju area pemandian 
gadis ... 

"Kudengar ada yang memasang video cam di ruang ganti, jadi aku datang untuk berjaga-
jaga. Tidak menyangka pelakunya benar-benar datang." 

Melihat sekeliling untuk menemukan sumber suara itu, yang muncul di depan kami adalah 
seorang guru laki-laki yang familiar. Ini Fuse-sensei, guru kimia. 

"Sekarang apa, Yuuji? Ini Fuse-sensei." 

"Jangan khawatir, kami hanya akan menjatuhkannya dengan pukulan." 

"Kamu harus khawatir, Sakamoto! Aku masih guru, lho!" 

"Mengerti, lalu kita akan menyelesaikannya dengan pukulan!" 

"Apa yang kamu lakukan, Yoshii?" 

Ini untuk membela ketidakbersalahan kita. Begitu kita mengetahui siapa pelakunya, semua 
orang akan memaafkan kita! Benar, kami mengejar kebenaran! Keadilan akan selalu ada di 
pihak kita! 

"---Namun, aku akan membiarkanmu merasakan semua kemarahan yang aku timbun 
selama kelas remedial!" 

"ITU HANYA TINDAKAN PEMBALASAN DIRI!" 

Tangan besi keadilanku terkunci pada Fuse-sensei, siap menembak setiap saat. 

"GGGYYYAAA! Su, panggil!" 

Tiba-tiba, tubuh kecil muncul di depanku dan menahan tinjuku. 

"Seekor binatang yang dipanggil?" 

Saya dengan cepat melompat mundur dan menjaga jarak yang aman. 
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Sebuah susunan sihir yang familiar muncul di samping kaki sensei. Pada saat ini, apa yang 
muncul di hadapanku adalah makhluk panggilan dengan level yang agak tinggi, beberapa 
kali lebih kuat dari para pemain yang berkinerja buruk. Jika itu panggilan guru, binatang 
panggilan ini seharusnya memiliki kekuatan yang tak terukur. 

Namun, makhluk panggilan normal seharusnya tidak dapat menyentuh manusia atau 
benda fisik. 

"Sialan! Jadi monster yang dipanggil guru bisa menyentuh benda fisik?" Yuuji bergumam 
getir. 

Seperti yang kami lihat, tinjuku dihalangi oleh makhluk panggilan Fuse-sensei. Dengan kata 
lain, monster panggilan sensei dapat mengganggu fisika. 

"Ho, jadi akhirnya aku berhasil menyusul? Sebelum Yoshii ditunjuk sebagai 'inspektur 
hukuman', kita harus mengalaminya sendiri, jadi makhluk yang dipanggil bisa menyentuh 
benda fisik. Selain itu, siapa yang meminta kita menjadi guru? Kita harus turun tangan dan 
menghentikan anak muda agar tidak merajalela kadang-kadang. " 

Jika demikian, Fuse-sensei seharusnya lebih terbiasa mengendalikan monster yang 
dipanggil. Sial, situasi ini semakin sulit untuk ditangani. 

"Tapi bukankah ini terlalu hina! Karena kamu membuat pertanyaanmu sendiri, bukankah 
monster panggilanmu akan terlalu kuat !?" 

Jawaban Sensei seharusnya mirip dengan jawaban model itu! Jika kita bertarung melawan 
seseorang pada level seperti itu, kita hanya bisa tetap dalam posisi yang tidak 
menguntungkan dan hanya bisa mencoba untuk bangkit kembali. 

"Tidak, lagipula ini bukan pertempuran sungguhan, jadi ini tidak benar-benar tercela. 
Selain itu, kalian ingin mengalahkanku lebih dulu, kan?" 

Orang dewasa benar-benar tercela, selalu memikirkan cara untuk menipu kita. 

"Dan selain itu, guru perlu mengikuti ujian. Ujian kita ditentukan oleh guru dari tingkatan 
lain." 

"Eh, benarkah?" 

"Yah, karena filosofi kepala sekolah adalah bahwa 'guru sendiri harus berada pada tingkat 
yang cukup kompeten untuk mendidik siswa'." 

Betulkah? Melihat kepala sekolah yang biasanya bersikap acuh tak acuh, dia benar-benar 
serius sebagai seorang pendidik. 

"Baiklah, saatnya kalian patuh, oke?" 
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Summoned beast Fuse-sensei masuk ke posisi pertempuran, dan ketika kita bertarung 
melawan Summoned Beast yang jauh lebih kuat dari manusia biasa, kita tidak memiliki 
kesempatan untuk menang jika kita tidak mengeluarkan kemampuan bertarung yang sama. 
. 

"Begitukah, kita harus melawan dengan semua yang kita miliki dan mengalahkan monster 
panggilan Fuse-sensei." 

"Itu semangatnya! Aku serahkan padamu, Yuuji!" 

Menggunakan Yuuji sebagai tameng, aku buru-buru bergerak maju. 

"Tahan di sana." 

Kemejaku tiba-tiba ditarik ke belakang. Apa? Aku bergegas ke area pemandian perempuan. 

"Mari kita dengarkan skor chemistry Anda." 

Astaga, sungguh. Anda tidak berpikir Anda memiliki kesempatan tanpa saya membantu, 
bukan? Tidak dapat membantu ... 

Tes kimia itu. Hampir berhasil, sayang ... hanya satu nilai, ya, jika aku bisa mendapatkan 
satu nilai lagi--- "---Dengan satu nilai ekstra, aku bisa mendapatkan skor dua digit." 

"Cepat dan enyahlah, dasar sampah yang tidak berguna." 

Ini, bukan itu yang Anda pikirkan! Saya hanya sengaja salah menuliskan jawaban saya pada 
pertanyaan berikutnya! Bukan karena pikiranku buruk! 

"Jika lawannya adalah seorang guru, akan sulit bagi satu orang untuk menanganinya. Aku 
akan bertahan juga, Akihisa, Muttsulini, cepatlah dan lanjutkan!" 

Meskipun itu Yuuji, kecil kemungkinan dia akan mengalahkan seorang guru, jadi Hideyoshi 
memutuskan untuk tinggal dan membantunya. Jika mereka bekerja sama, seharusnya tidak 
ada masalah, bukan? " 

"Kalau begitu aku serahkan padamu, Hideyoshi. Ayo, panggil!" 

"Demi membersihkan nama teman-temanku, ini bukan apa-apa. Panggil!" 

Yuuji dan Hideyoshi telah memanggil monster panggilan mereka, dan mekanisme 
pemanggilan yang diatur di dalam hotel bereaksi terhadap panggilan mereka, 
menyebabkan pola yang sudah dikenal muncul di lantai. 

Dalam sekejap mata, monster panggilan Hideyoshi dan Yuuji muncul. 
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"Muttsulini, sesuai rencana, serahkan ini pada Yuuji dan Hideyoshi. Kita akan pergi --- APA 
YANG DIA HILANG !?" 

Muttsulini sudah mempercepat langkahnya saat dia bergerak menuju area pemandian 
gadis. Gerakan yang luar biasa; Saya harus mengejar! 

"Oi, kalian berdua! Tsuchiya, Yoshii! Tunggu sebentar!" 

"Maaf, Fuse-sensei, tapi aku tidak akan mengizinkanmu menghentikan mereka." 

"Itu masalahnya, jadi tolong tetap di belakang dan bermainlah dengan kami." 

Aku bisa dengan kasar mendengar Yuuji dan yang lainnya berbicara, tapi Muttsulini dan 
aku berlari ke depan tanpa melihat ke belakang. Hanya pada saat ini--- "Tahan di sana." 

Guru lain memblokir kami. 

"Ooshima-sensei." Muttsulini mengeluarkan erangan kesakitan. 

Diharapkan dia akan seperti ini, karena bagi Muttsulini, lawan ini seperti seorang grand 
master! Orang yang datang ini, Ooshima-sensei, bertanggung jawab atas Kesehatan dan 
Pendidikan Jasmani. 

Tapi karena lawannya adalah guru Pendidikan Kesehatan, itu mungkin bagus untuk kita 
dalam arti tertentu. Meskipun Mutsulini benar-benar idiot kelas nasional yang langka 
dalam hal mata pelajaran lain, kemampuannya benar-benar bisa menyamai seorang guru. 
Sepertinya kita akan memiliki pertandingan yang menarik antara keduanya. " 

"Muttsulini." 

"... (mengangguk)." 

Muttsulini terlihat serius saat dia menganggukkan kepalanya, berjalan menuju Ooshima-
sensei. 

"... Ooshima-sensei." 

"Apa." 

"... Ini tidak mengintip." 

Bersiap untuk memanggil, Ooshima-sensei menghentikan apa yang dia lakukan. 

Sepertinya Muttsulini tidak berniat bertarung sejak awal, tapi akan mencoba meyakinkan 
Ooshima-sensei. Ini jarang terjadi, terutama untuknya. 

"Lalu jika tidak mengintip, apa itu?" 
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Sepertinya taktik Muttsulini berhasil saat Ooshima-sensei membalas. Mungkin akan lebih 
mudah meyakinkannya daripada Ironman? Saya harus melihat ini. 

"...Ini adalah-" 

Meski lembut, suara Muttsulini menggema di telingaku. 

"---Pendidikan kesehatan praktis." 

"Memanggil." 

Sayangnya, usahanya untuk meyakinkan sensei gagal. 

"Aku serahkan padamu di sini, Muttsulini!" 

"...Memanggil." 

Muttsulini terlihat tidak senang saat dia memanggil makhluk panggilannya. Apa dia benar-
benar berpikir dia bisa meyakinkan Ooshima-sensei dengan itu? Jika dia benar-benar 
berpikir demikian, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pria yang penuh 
teka-teki. 

"Aku akan pergi dulu, Muttsulini! Kita akan bertemu setelah kamu mengalahkan sensei!" 

Setelah meninggalkan Muttsulini dengan kata-kata ini, aku berlari duluan. 

"Jadi, menurutmu kau bisa membawaku? Kalian anak nakal sebaiknya mendengarkan, 
jangan pernah --- KURANGI GURUMU SENDIRI!" 

Guru olahraga, Ooshima Takeshi, Pendidikan Kesehatan 663 poin 

Kelas F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan 424 poin 

"... eh?" 

Saya terus berlari, tetapi berhenti karena syok. 

Apa aku melihat poin Ooshima-sensei dengan benar sebelum aku pergi? 663 POIN ... 
APAKAH ITU MUNGKIN SECARA MANUSIA? APAKAH ADA YANG SALAH? 

"Apakah mereka mengubah tanda atau sesuatu ...?" 

"Dasar bodoh, kami para guru pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu!" 

Gumaman kecil saya mendapat tanggapan yang akrab. Ini, suara ini--- 

"KAMU MUNCUL, IRONMAN!" 
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"HUBUNGI SAYA NISHIMURA-SENSEI!" 

Punggungnya menghadap ke area pemandian gadis, musuh abadiku, Ironman, juga dikenal 
sebagai Nishimura-sensei, berdiri di sana, tubuhnya yang berotot dan kekar menghalangi 
aku. 

"Sungguh, kurasa kalian tidak tahu, tapi kita para guru juga harus belajar! Ini agar kita para 
guru menjadi profesional!" 

"Ah, begitu. Sulit bagimu ~" 

"Benar, kehidupan seorang pendidik itu berat." Ironman bergumam menyakitkan pada 
dirinya sendiri. 

Meskipun saya benar-benar tidak bisa melihatnya, sepertinya ini sangat sulit. 

"Di samping catatan, berapa banyak yang didapat Nishimura-sensei?" 

"Saya sibuk membebaskan mantan guru wali kelas, jadi saya tidak punya waktu untuk 
mengikuti tes saya, jadi saya tidak mendapat nilai apa pun." 

"Begitu, jadi dengan kata lain, kamu tidak memiliki tanda apa pun sekarang, kan? Seperti 
yang diharapkan dari idiot Nishimura-sensei yang hanya memiliki otot dan tidak memiliki 
otak sama sekali." 

"Yoshii, demi keamanan, aku akan menanyakan ini --- apa golongan darahmu?" 

Apakah saya terlalu banyak berpikir? Mengapa saya merasa seperti dia akan memukuli 
saya sampai mati sebelum mentransfusikan darah kembali ke saya lagi? 

"An, bagaimanapun, aku harus lolos! Minggir! Panggil!" 

Saya akan mencapai tujuan saya selama saya melewati Ironman! Harus melalui apapun 
yang terjadi! 

Guru remedial, Nishimura Sochi, mata pelajaran gabungan TIDAK ADA 

Kelas F, Akihisa Yoshii, mata pelajaran gabungan 929 poin. 

"AYO!" 

Menghadapi monster panggilanku, Ironman hanya mengepalkan tinjunya dan mengambil 
posisi bertarung. 

Eh? Tinju? Bukankah dia akan memanggil? 
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Sejauh yang saya tahu, kekuatan monster panggilan beberapa kali lebih kuat dari manusia 
biasa, jadi hanya monster panggilan yang hanya bisa bertarung melawan monster 
panggilan lainnya. Tapi sepertinya Ironman tidak akan memanggilnya. 

"Jadi sensei, apa kamu lupa kalau makhluk panggilanku bisa menyentuh benda fisik?" 

Memang benar bahwa biasanya, monster panggilan siswa biasa tidak bisa menyentuh 
manusia, jadi Ironman bisa mengabaikan keberadaan makhluk panggilan dan mengejar 
manusia. Namun, monster panggilanku memiliki kemampuan 'inspektur hukuman', yang 
memungkinkannya menyentuh manusia dan menggunakan kekuatan luar biasa untuk 
mengalahkan Ironman dengan mudah. Jadi untuk tidak mengizinkanku melakukan apapun 
yang aku mau, Ironman harus memanggil monster yang dipanggil untuk melawan. 

"Dasar bodoh. Bagaimana aku bisa melupakan kemampuan macam apa yang dimiliki oleh 
monster yang dipanggil dari satu-satunya siswa bermasalah dalam sejarah sekolah kita?" 

"Tapi jika demikian ..." 

"Bukankah aku mengatakannya sebelumnya, aku tidak punya nilai." 

Ironman menjawab saya dengan sikap tidak tertarik. 

Jadi tanpa tanda apapun, dia tidak bisa memanggil? Jika demikian, ini adalah kesempatan 
langka sekali dalam sejuta. 

"Kalau begitu, termasuk semua kebencian yang aku kumpulkan sampai sekarang --- AMBIL 
INI, IRONMAN!" 

Binatang yang dipanggil itu membidik dirinya sendiri ke Ironman dan menuntut selesai. 
Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa aku menyerang dari depan sebelum melompat 
ke samping dan melemparkan pedang kayuku ke arahnya dari sudut buta--- "TIIIUU." 

Sebelum aku bisa mengirimkan serangan berat, Ironman mengayunkan tinjunya ke bawah. 

"... Eh?" 

Pedang kayu itu mengeluarkan suara gemerincing saat mendarat di lantai. 

"Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi! Untuk manusia biasa mengalahkan 
monster yang dipanggil ...!" 

Sesuatu pasti salah. Aku seharusnya tidak menggunakan senjata yang tidak biasa aku 
gunakan, jika aku hanya menggunakan kekuatan monster panggilanku untuk bertarung, 
aku akan mengalahkannya sekarang! 

"Yoshii, apa kamu tahu kenapa aku tidak membatalkan hak panggilmu sampai sekarang?" 
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Ironman dengan cepat menendang monster panggilanku dengan ringan. 

"GWWAH !!" 

Dia hanya menendang monster panggilanku dengan ringan, tapi dia ditendang tinggi ke 
udara. Apakah dia benar-benar memahami ritme pernapasan saya? 

"Ya ampun, untung Anda adalah inspektur hukuman. Jika itu hanya mengenai makhluk 
yang dipanggil --- maka itu seharusnya tidak dianggap sebagai hukuman fisik, bukan?" 

Terbang tinggi ke udara, monster panggilanku tidak berdaya seperti yang terlihat di 
hadapan Ironman. 

"Eh? Aku tidak pernah merasakan hukuman fisik itu---" 

"GRIT GIGI ANDA DAN MATI !!" 

Dalam sekejap, aku terkena tinjunya 5 kali. 

"GUAH!" 

Rasa sakit yang tajam yang menyebabkan penglihatan saya menjadi gelap bergema di 
seluruh tubuh saya. 

Bagaimana, bagaimana bisa ada pukulan konyol seperti itu? Hanya mundur dari 
pukulannya saja sudah cukup untuk membalik semua isi di usus saya ... 

"Namun, karena kamu menyerang dengan cara yang jantan, aku tidak akan membiarkanmu 
diskors. Karena Nishimura-sensei yang lembut dan baik hati menjadi lawanmu, bukankah 
kamu merasa beruntung?" 

Ironman meretakkan buku-buku jarinya saat dia bergerak menuju monster panggilanku. 

Tidak bagus, tidak bagus sama sekali. Seorang guru yang baik hati akan melepaskan saya 
dari sini! 

"Ya ampun, aku bukan iblis. Aku akan melepaskanmu setelah kamu mengambil pelajaran 
konselingku --- dan itu juga berlaku untuk ketiganya." 

"Eh?" 

Melihat ke arah Ironman melihat, Yuuji, Hideyoshi dan Muttsulini sudah ditundukkan. 

"Baiklah. Pertama, kamu akan menulis surat penyesalan dalam bahasa Inggris. Jika ada kata 
atau alfabet yang salah ditulis, kamu harus menulis ulang tidak peduli berapa kali! Mereka 
yang sudah selesai bisa kembali tidur." 
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Jadi, kami berempat berakhir dengan takdir karena harus berlutut di koridor dan menulis 
surat penyesalan dalam bahasa Inggris. 
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Volume 3 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Silakan tulis entri buku harian untuk hari kedua kursus pelatihan. 

 

Buku Harian Himeji Mizuki: 

"Fokus hari ini untuk revisi adalah fisika, yang tidak terlalu saya kenal. Namun, setelah 
belajar di kelas A, saya belajar cukup banyak. Ini benar-benar pengalaman yang berarti." 

Saran guru: 

Hebat sekali jika Himeji-san bisa meningkat setelah belajar bersama dengan Kelas A. 
Mungkin kamu bisa menjadi anggota kelas A setelah tes ini, jadi bagus untuk menjalin 
pertemanan. 

 

Buku Harian Tsuchiya Kouta: 

"Bagian pertama dihilangkan. 

Saya pergi tidur di malam hari. " 

Saran guru: 

Bagian pertama yang dihilangkan tidak digunakan seperti ini. 

 

Buku Harian Yoshii Akihisa: 

"Semuanya dihilangkan" 

Saran guru: 

Saya belum pernah melihat cara untuk mengendur seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan 
apa-apa tentang ini ... 
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"... Yuuji, aku sangat senang bisa belajar denganmu." 

"Tunggu sebentar, Shouko. Jangan hanya duduk di pangkuanku seolah itu wajar! Orang-
orang dari kelasku itu melepas sepatu mereka dan membidikku!" 

Hari ini adalah hari kedua kursus pelatihan kami, dan kami dijadwalkan untuk belajar 
bersama dengan kelas A. 

Isi untuk belajar pada dasarnya adalah pilihan pribadi. Jika ada masalah, kita bisa bertanya 
kepada guru atau siswa di sekitar kita, jadi pada dasarnya ini adalah belajar mandiri. Oleh 
karena itu, tabel disusun bersama agar siswa dapat saling berhadapan. 

"Tapi mengapa belajar sendiri? Bukankah kita perlu belajar?" 

Bukankah membuang-buang waktu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk belajar sendiri? 
Tidak seperti aku mengeluh. 

"Belajar? Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu?" 

Mendengarku menggumamkan ini pada diriku sendiri, si brengsek Yuuji yang beruntung 
itu meninggalkan Kirishima-san, yang masih melawan. Melihat mereka bertengkar satu 
sama lain begitu intens sungguh sayang. 

"Tidak mungkin? Mengapa?" 

"Akihisa. Apa kamu pikir kamu bisa memahami konten yang dipelajari kelas A?" 

"Mm, kamu benar-benar kasar! Mungkin untukmu Yuuji, kamu mungkin tidak 
memahaminya. Tidak masalah apakah aku di kelas F atau kelas A." 

---Karena bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengerti. 

"... Tujuan dari kursus pelatihan ini adalah untuk memotivasi kami untuk belajar." 

Mengikuti Yuuji, Kirishima-san bergerak menuju mejaku. Tapi lebih tepatnya, dia lebih 
mendekati Yuuji. Setidaknya sepertinya dia sudah menyerah untuk duduk di pangkuannya. 

"Shouko, bagaimana Akihisa bisa mengerti ketika kamu mengatakannya seperti itu? 
Ngomong-ngomong, membiarkan kelas A belajar bersama dengan kelas F adalah untuk 
memperingatkan mereka 'jangan menjadi seperti kelas F', dan kelas F akan termotivasi 
untuk berpikir 'ahh, aku ingin menjadi seperti itu '. Karena ini masalah mental, tidak 
banyak perbedaan jika kita tidak bisa belajar. " 

Yuuji melanjutkan setelah Kirishima-san. Sungguh, keduanya memiliki chemistry yang 
cukup; Saya merasa bahwa keduanya sangat cocok satu sama lain (yah, kecuali untuk 
penampilannya). 
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Apakah sudah waktunya meninggalkan tempat saya? Saat aku memikirkan tentang ini--- 
"Ah, jadi ketua kelas ada di sini? Kalau begitu, bukankah aku harus duduk di sini juga?" 

Saya mendengar suara yang agak asing ini. 

Itu dari seorang gadis yang perlahan membuka buku sambil duduk di hadapanku. Aku 
ingat dia--- "Kudo-san, kan?" 

"Benar. Kamu Yoshii-kun, kan? Lama tidak bertemu." Kudo-san memperlihatkan giginya 
saat dia tersenyum. 

Sama seperti dia memiliki perasaan kekanak-kanakan, setiap tindakannya agak 
menyegarkan. 

"Jarang kita bisa belajar bersama, jadi izinkan saya memperkenalkan kembali diri saya. 
Saya Kudo Aiko, minat saya berenang dan mendengarkan musik. 3 ukuran saya adalah 78, 
56 dan 59, spesialisasi saya adalah memamerkan pakaian dalam dan favorit saya makanan 
adalah krim puff. " 

Tahan! Apakah dia baru saja mengatakan sesuatu yang menggoda di kalimat terakhir? 

"Hm? Yoshii-kun? Ada apa denganmu?" 

"Tidak, aku tidak mencurigai spesialisasi Aiko-san, hanya saja ... itu ..." 

Hanya saja saya sadar Anda menyebut itu sebagai spesialisasi Anda? 

"Oh, jadi apakah Anda mencurigai saya? Jika demikian, haruskah saya melakukannya untuk 
Anda?" Aiko-san meletakkan kedua tangannya di atas roknya. 

Pada saat ini, untuk beberapa alasan, Yuuji menutupi matanya saat dia berguling di lantai 
dengan menyakitkan; dan Kirishima-san, yang duduk di sampingnya, membuat tanda 
gunting saat dia bergumam "... Tidak ada pikiran yang berubah-ubah." Semoga saja kedua 
hal ini tidak berhubungan. 

"... Akihisa, jangan tertipu oleh Kudo Aiko." 

"Astaga? Muttsulini, kamu agak tenang. Bahkan aku kaget, kupikir kamu tenggelam dalam 
genangan darahmu sendiri." 

Entah darimana, Muttsulini muncul, terlihat tenang saat mendengarkan kata-kata Aiko-san. 
Bolehkah kamu tidak mengeluarkan kamera dan mulai mengambil foto, Muttsulini? 

"... Dia memakai celana pendek di bawahnya." 

"Bagaimana, bagaimana mungkin! Aiko-san, apa kau menipuku?" 
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Sial, kamu membuatku sangat kecewa! Kembalikan jantung yang berdebar itu padaku! Dan 
kamu harus minta maaf kepada Yuuji, yang berguling-guling di lantai kesakitan, berpikir 
dengan tidak senang 'kalau begitu, bukankah mataku ditusuk tanpa alasan yang bagus ...'! 

"Ah haha, aku sudah terlihat, ya? Seperti yang diharapkan dari Muttsulini. Namun, 
meskipun itu bukan keahlianku, aku sudah bermain-main dengan ini cukup lama akhir-
akhir ini, tahu?" 

Dia tersenyum saat mengeluarkan perangkat mini. Apa itu? 

"... Perekam mini." 

"Mm. Ini agak menarik. Misalnya---" 

Aiko-san mengoperasikan perangkat mini. Setelah beberapa saat, suara bisa terdengar 
darinya. 

Hua ---'Aiko-san " I " jantungku berdebar kencang " bukankah kita akan melakukannya? ' 

"WAAAHHH! AKU TIDAK PERNAH MENGATAKAN HAL TERSEBUT SEBELUMNYA! 
BERHENTI BERDIRI DI SEKITAR, AKAN YA!" 

"Heh! Menarik, bukan?" 

Aiko-san menunjukkan senyuman nakal, tapi senyuman ini tidak ditujukan padaku, 
melainkan menghadap ke sudut di belakangku. Tiba-tiba, saya merasakan radar bahaya di 
dalam diri saya berdering. 

"... Ya. Itu terlalu ~ menarik." 

"... Ini pasti menarik." 

Melihat ke belakang, itu adalah Minami dan Himeji-san dengan ekspresi dingin di wajah 
mereka. 

"Mizuki. Aku ingin mengambilnya. Bisakah kamu membantuku?" 

"Aku tahu. Itu, kan? Aku sangat senang bisa membantu." 

Setelah meletakkan bahan referensi mereka, keduanya keluar dari kelas tanpa menoleh ke 
belakang. 

Melihat punggung mereka saat mereka berangkat, Hideyoshi melewati mereka saat dia 
berjalan dari arah yang berlawanan, memberikan pandangan berpikir seperti dia 
memiringkan kepalanya. 

"Ada apa, Hideyoshi?" 
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"Yah, aku baru saja mendengar Shimada dan Himeji berkata bahwa mereka ingin 
memasukkan beberapa balok batu. Aku masih bertanya-tanya apa yang terjadi." 

Mendengar kata-kata Hideyoshi, sejumlah besar keringat mulai mengalir di bulu-bulu halus 
di kulit saya. 

"Kudo, percakapan itu disatukan, kan?" 

"Mm, ya." 

Respon acuh tak acuh Yuuji membuatku takut saat dia berjalan ke arah Kudo-san. Baginya 
untuk menunjukkan tampilan yang begitu serius, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. 

Agar orang-orang di sekitar tidak mendengar ini, aku sengaja menurunkan volume suaraku 
dan bertanya, (Ada apa, Yuuji?) 

(Anda baru saja melihat apa yang dia lakukan. Saya pikir mungkin Kudo adalah pelaku yang 
kita cari di sini.) Yuuji menatap tajam ke perangkat mini di tangan Aiko-san. Oh, aku ingat, 
lamaran Yuuji sudah dicatat! Jika kita melihat tindakannya, sepertinya dia biasa melakukan 
ini. Sungguh, sepertinya dialah yang memeras kita. 

(Baiklah, Akihisa, pergi dan periksa apakah dia pelakunya.) 

(Mm, mengerti.) 

Saya berjalan ke Kudo-san. 

"Kudo-san, kamu ..." 

Biarpun aku berpikir untuk bertanya "Apakah kamu pelakunya yang menaruh surat 
pemerasan itu di kotak sepatuku?", Tidak ada orang idiot yang akan menjawab dengan 
patuh, kan? Selain itu, jika Kudo-san benar-benar pelakunya, ini hanya akan membuatnya 
waspada terhadap kita, jadi itu sama sekali tidak ada artinya. 

Terlalu berbahaya! Terlalu berbahaya! Saya harus memikirkan cara lain untuk bertanya 
padanya. 

"Hm? Yoshii-kun, apakah ada masalah?" 

"Ah ~ Nah ~ Itu, kamu---" 

Cepat dan pikirkan, Yoshii Akihisa! Cepat dan pikirkan cara untuk mengidentifikasi 
pelakunya tanpa mereka sadari! Ah, saya ingat, pelakunya memiliki bekas luka bakar di 
pantatnya --- ya, ayo kita lakukan itu! 

"Bagaimana dengan saya?" 
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"Kamu --- aku akan senang jika kamu membiarkan aku melihat pantatmu!" 

Jadi bagaimana dengan itu? 

"... Eh, WAHAHAHAHA !! Jadi Yoshii-kun suka pantatnya? Atau kamu rewel karena 
payudaraku terlalu kecil jadi kamu lebih suka pantatku?" 

Kudo-san tertawa saat dia menjawab kata-kataku yang melecehkan secara seksual. 

"Kamu, kamu salah! Aku tidak suka pantatnya!" 

"Akihisa, aku benar-benar harus menyerahkannya kepadamu di sana. Kamu tahu ada 
perekam tepat di depanmu, namun kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu." 

"Eh?" 

Apa yang Yuuji katakan? 

"Maaf, aku baru merekam kata-kata yang kamu ucapkan tadi." 

Hua! Perekam mini memainkan suara saya. 
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'Aku akan senang jika kamu membiarkan aku melihat pantatmu!' 

"GYYYAAAHHH !! KERUSAKAN AKAN LEBIH BESAR JIKA TIDAK SINTESIS !! AKU 
SAYANGKAN KAMU, KUDO-SAN !! SILAKAN HAPUS APA YANG SAYA KATAKAN SAJA 
SEKARANG !!" 

"Menarik sekali! Yoshii-kun benar-benar merasa seperti seseorang yang bisa aku bully 
kapan pun aku mau! Sekarang aku ingin lebih mengganggumu." 

Hua-- 'SAYA MEMBERI KAMU, KUDO-SAN !!' 'biarkan aku melihat pantatmu' 

"WAHHH !!! BERHENTI MEMBUAT SAYA TAMPAK SEPERTI ORANG JELEK !!" 

Saat berikutnya, saya merasakan niat membunuh yang agak menjengkelkan dari belakang. 

"... Apa itu tadi? Mizuki?" 

"... Apa itu tadi? Minami?" 

Ekspresi wajah mereka tidak berubah, tapi ada tumpukan balok batu di belakang mereka. 

"Kita hanya perlu berhati-hati terhadap siswa bermasalah di kelas kita, tapi sepertinya ada 
orang idiot yang mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan banyak kesalahpahaman, 
bukan?" 

"Itu sangat merepotkan! Jika ada orang seperti itu di kelas, kita harus menghukumnya, 
bukan?" 

Saat ini, sepertinya Himeji-san menjadi semakin menyeramkan. Tidak, sekarang bukan 
waktunya untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, saya harus menjelaskannya kepada 
mereka! 

"Kalian berdua salah! Aku tidak berpikir untuk membuat masalah. Hanya saja aku 'suka 
pantat' --- OI! Suaraku tertutup! TOLONG! JANGAN LENGKAPI LENGKAP SAYA DI 
BELAKANG SAYA. DAN TEMAN SEKOLAH DI SANA, BERHENTI TERTAWA DAN DATANG 
SELAMATKAN AKU! TERUTAMA YUUJI !! " 

Sendi lenganku sudah dipelintir dengan paksa ke belakang. 

"... Kudo Aiko, berhentilah bercanda." 

Melihatku dalam bahaya seperti itu, Muttsulini akhirnya berdiri untukku saat dia berdiri 
dari kursi. Seperti yang diharapkan dari temanku. 

"Muttsulini! Apakah Anda bersedia menyelamatkan saya?" 

"... Biarkan saya menunjukkan kepada Anda." 
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Setelah mengatakan ini, Muttsulini mengeluarkan perekam mini lain yang mirip dengan 
yang dimiliki Kudo-san. 

Jadi, apakah Muttsulini berpikir untuk menggunakan perekam mini untuk menyamai suara 
yang dibuat Kudo-san? Bagus, maka saya akan percaya pada Muttsulini dan melakukan apa 
yang harus saya lakukan! 

"Himeji-san, Minami, dengarkan aku. Itu salah paham. Yang ingin aku katakan adalah aku 
'sangat suka pantat' 'terutama Yuuji'. Sialan, MUTTSULINI !! OLEH DEMONSTRASI, KAU 
INGIN MENDORONG AKU KE NERAKA LEBIH CEPAT DARI KUDO-SAN !? " 

"... Kudo Aiko, kamu terlalu naif." 

"Sialan! Seperti yang diharapkan dari Muttsulini, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." 

Keduanya memelototi satu sama lain seperti pesaing. Karena kalian berdua bisa 
menciptakan percikan api begitu saja, bagaimana kalau minggir untuk berinteraksi satu 
sama lain! 

"... Yoshii, aku tidak akan pernah menyerahkan Yuuji kepadamu." 

Mendengar kata 'Yuuji', Kirishima-san langsung merespon. 

Jangan khawatir, saya bukan orang seperti itu. 

"Aki ... jadi kamu suka pantat Sakamoto? Bukankah pantatku cukup?" 

"Meskipun aku tahu ini dari sebelumnya, ini benar-benar pukulan besar ..." 

"KENAPA KAMU BERPIKIR BAHWA AKU HOMOSEKSUAL !? UNTUK TERTARIK PADA HAL 
INI, SAYA HARUS -" 

Tidak, saat aku hendak mengatakan ini, pintu kelas kami dibanting terbuka saat seorang 
gadis yang tampaknya akrab masuk, memelototiku dengan berbahaya, sebelum berkata 
dengan nyaring, "BERHENTI MENYENANGKAN HOMOSEKSUAL !!" 

Ahh ... kita punya lebih banyak orang aneh sekarang ... 

"Mi, Miharu? Kenapa kamu di sini?" 

"ONEE-SAMA !! Miharu ingin bertemu onee-sama, jadi dia menyelinap keluar dari kelas D 
!!" 

Gadis dengan kunci rambut kiri dan kanan yang terlihat seperti bor, mengkonfirmasi posisi 
Minami sebelum menyerbu, mendapatkan posisi seperti dia mencoba memeluk Minami 
dengan penuh semangat. 
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"Penghalang Sugawa!" 

"Bagaimana, betapa kotornya! Ini seperti aku baru saja memeluk babi busuk !!" 

Digunakan sebagai perisai pelindung dan dihina seperti itu, Sugawa-san hanya bisa melihat 
ke atas sambil menangis. 

"Onee-sama terlalu berlebihan ... Miharu sudah sangat mencintai onee-sama, namun 
membiarkan aku menyentuh pria seperti babi, itu terlalu berlebihan ..." 

Suka Minami? Sekarang setelah dia menyebutkannya, ada seorang gadis yang mengatakan 
hal seperti itu sebelumnya! Ah, gadis ini adalah Shimizu Miharu dari kelas D! 

"Tunggu sebentar, Miharu! Berhenti mengatakan itu tentang bercinta di sini! Aki akan salah 
paham!" 

Ya, tidak, saya pikir saya bukan satu-satunya yang mendapatkan kesalahpahaman di sini ... 

"Bisakah kalian tetap diam?" 

Pada saat ini, suara tegas terdengar. 

Mendorong spesifikasinya yang penuh pengetahuan ke hidungnya, adalah pemilik suara 
yang keren dan terkumpul ini, Kubo Toshimitsu-san, yang kedua di tahun ajaran kami. 

"Ah, maaf, Kubo-san." 

Aku menundukkan kepalaku ke semua orang di kelas, bukan hanya dia. Aku sangat 
menyesal. 

"Yoshii? Pokoknya, hati-hati. Sungguh, Himeji-san atau Shimada-san atau apalah, ada begitu 
banyak siswa bermasalah di kelas F. Ini sungguh meresahkan." 

Tidak dapat disangkal bahwa ada orang berbahaya di sini. Namun, membicarakan nama 
Himeji-san dan Minami sebelum menyebut Yuuji dan Muttsulini, itu sedikit tidak terduga. 

"Juga, ada apa dengan pernyataan memperlakukan homoseksual sebagai idiot? Mereka 
bukan orang abnormal, hanya orang dengan selera yang sedikit berbeda, itu saja." 

"Eh? Ah, mm, ya." 

Ada apa dengan itu? Rasanya Kubo-san sendiri yang mengalami ini. 

"Baiklah, Miharu. Berhenti membuat keributan yang tidak berguna ini dan kembali ke 
kelasmu sendiri." 

"Itu tidak sia-sia! Miharu mencintai onee-sama! Ini sama sekali tidak berhubungan dengan 
gender! Onee-sama, Miharu sangat mencintai onee-sama---" 
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"Baiklah baiklah, saya tidak memiliki minat seperti itu, oke?" 

Meskipun dia tidak berniat mundur, Shimizu-san diusir dari kelas. Ara ara, setidaknya 
akhirnya tenang. 

"... Ini tidak terkait dengan jenis kelamin, ya ..." 

Kubo-san mengungkapkan ekspresi aneh saat dia merenungkan kata-kata Shimizu-san. 
Melihat tampilan itu ... untuk beberapa alasan, aku merinding. Sungguh, apa yang terjadi? 

"Ini tidak terkait dengan jenis kelamin, ya ..." 

"Yah, Himeji-san, bisakah kamu berhenti melihat ke sana kemari pada Yuuji dan aku? Kamu 
pasti salah, bukan? Seperti kamu tahu, aku 'suka' 'Hideyoshi' TUNGGU !!?" 

Meskipun itu menutupi semua suara, aku tidak bisa menyangkalnya sekarang. Meski 
begitu, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini begitu saja. Bagaimanapun, saya harus 
menjelaskan. 

"Bagaimana, bagaimanapun, jangan salah paham ya? Mengenai Hideyoshi, aku 'benar-
benar' 'suka pantat' -- APAKAH INI TIDAK AKAN MENYEBABKAN LEBIH BANYAK 
KESALAHAN !? MUTTSULINI, KUDO-SAN, TANGANI PERANGKATNYA! DAPATKAN DI 
SEKITAR !? " 

"Ah, Akihisa ... tentang ini, apa yang harus kukatakan ...?" 

"Sialan !? TERLALU TERLAMBAT !!? JIKA JADI, 'Kubo-san' 'dan Yuuji' putar " biar kulihat 
pantatnya 'TIDAK !! KENAPA SAYA PERLU MELIHAT TAPI KUBO-SAN DI SITUASI INI! !? " 

"Yoshii-kun, aku benar-benar bermasalah di sini. Ada aturan tentang bagaimana 
keadaannya." 

"AKU TAHU! TAPI SEBELUM KITA BERBICARA TENTANG PESANAN, TARGET SUDAH 
SUDAH SALAH !!" 

"Aki, jadi kamu lebih suka cowok daripada cewek ..." 

"DAN MENGAPA SEMUA ORANG MEMPERLAKUKAN SAYA SEPERTI SALAH SATU DARI 
SISI LAIN !? TENANG DAN DENGARKAN SAYA !!" 

Suaraku tertutupi oleh seluruh keributan yang terjadi di dalam kelas. 

Pada akhirnya, keributan ini akhirnya berakhir dengan raungan Ironman. 

☆ 
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Setelah pelajaran Neraka dan makan malam Surgawi, akhirnya saatnya untuk mandi. Kami 
bertukar beberapa kata di dalam ruangan tempat kami ditugaskan. 

"Aku merasa Kudo-san mungkin pelakunya." 

"Kemungkinannya agak tinggi." 

Yuuji mengangguk setuju. Hanya melihatnya menggunakan perekam mini membuatnya 
agak curiga. 

"Lalu, bagaimana kalau kita menangkap Kudo-san sekaligus?" 

Jika kita bisa mendapatkan bukti seperti ini, semuanya akan baik-baik saja--- "... Lebih baik 
menyerah." 

Saat ini, Muttsulini memberikan saran berlawanan yang langka. 

"Jika Anda mengatakan bahwa lebih baik menyerah, apakah ada masalah?" 

"... Hanya ada satu kesempatan. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan bisa menangkap 
pelakunya." 

Karena Muttsulini tidak menjelaskan lebih jauh, saya tidak bisa mengerti. 

"Jika kita menangkap orang yang salah, apa yang akan dipikirkan pelaku sebenarnya ketika 
dia melihatnya?" 

"... (Mengangguk kepala)." 

Seperti biasa, Yuuji menambahkan penjelasannya. 

Jadi apa yang akan dilakukan pelaku sebenarnya? Hm ~ Jika saya adalah pelakunya dan 
melihat sekelompok orang mengambil tindakan dan ingin menangkap saya--- "Ahh, aku 
akan menghancurkan bukti, atau menakut-nakuti mereka untuk mencegah mereka 
menemukanku, atau setidaknya aku akan memikirkan hal seperti itu." 

"Itu masalahnya." 

Saya melihat. Jika demikian, hanya ada satu kesempatan. Jika kita bertindak tanpa 
konfirmasi apa pun, itu akan seperti kita mencekik leher kita sendiri. 

"Tapi jika kita tidak mengambil tindakan bahkan dengan semua kecurigaan ini ..." 

"Tidak apa-apa jika kita bisa memastikan bahwa pantat terbakar ..." 

Dan karena posisi luka bakar itulah kami mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan. 

"Jadi kenapa kita tidak membuatnya marah dengan membuka roknya?" 
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"... Dia memakai celana pendek olahraga di bawah ...!" 

"Cheh. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu masalahnya." 

Dan karena dia mengenakan celana pendek olahraga, itu menjadi lebih mencurigakan! 
Sepertinya dia tidak hanya memperhatikan celana dalamnya terlihat, tapi mungkin ada 
kemungkinan dia memakai celana pendek olahraga untuk menyembunyikan bekas luka 
bakar di pantatnya--- "... Dan untuk memastikan itu, kita perlu mengintip ke kamar mandi 
perempuan." 

"Jadi itu tergantung pada ..." 

Tidak peduli seberapa banyak kami menebak, tebakan tetaplah tebakan. Seperti yang 
dikatakan Muttsulini, kami hanya bisa mengintip untuk memastikannya. 

"Tapi apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menemukan semacam rencana 
pertempuran, sepertinya kita tidak akan bisa melewati para guru." 

"Dan bahkan jika kita merencanakannya, tempat itu masih merupakan jalur yang lebar. 
Bagaimanapun menurutku, kita hanya bisa menerobos dari depan." 

Jalan setapak dapat dilihat dengan mudah dari kamar mandi anak perempuan, dan 
mencoba keluar dari pandangan guru di tempat tanpa penutup sama sekali tidak mungkin. 

"Benar, dan kami tidak punya waktu untuk membuat rencana, jadi pada dasarnya, kami 
tidak punya pilihan selain menyerang langsung dari depan." 

Sepertinya Yuuji setuju dengan Hideyoshi. 

Ada keributan di pagi hari, dan kami harus mengikuti tes di sore hari untuk mendapatkan 
kembali nilai kami karena apa yang terjadi kemarin. Karena kami tidak punya waktu untuk 
membuat rencana, mau bagaimana lagi meskipun itu sedikit dipaksakan. 

"Namun, bukannya kita tidak punya rencana sama sekali." 

"Eh? Jadi kita punya rencana?" 

Saya tidak bisa memikirkannya sama sekali. Yuuji cukup bisa diandalkan dalam situasi 
seperti ini. 

"Itu tidak terlalu mengesankan dari sebuah rencana pertempuran. Bagaimanapun, kita 
hanya perlu menerobos dari depan, kan?" 

"Tidak, saya bermasalah karena ini terlalu sulit ..." 

Lawannya adalah dua monster yang dipanggil dari para guru dan Ironman sendiri. 
Sebaliknya, saya hanya memiliki dua orang idiot dan cantik. Mempertimbangkan 
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perbedaan kekuatan pertempuran yang kami miliki, ini benar-benar kerugian besar bagi 
kami. Satu-satunya harapan kami adalah memulihkan poin kami, tetapi kami hanya tidak 
punya cukup waktu untuk melakukannya. 

"Jika kami tidak dapat menerobos dari depan, kami hanya perlu menambah kekuatan kami, 
apakah itu meningkatkan kualitas atau kuantitas." 

"Jadi maksudmu kita akan menambah jumlah teman pengintip?" 

"Betul sekali." 

Begitu, itu benar-benar metode sederhana yang bahkan bukan taktik. 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukannya? Sudah waktunya mandi, kan?" 

"Tenang, aku sudah membicarakannya sebelumnya. Sudah waktunya mereka muncul." 

Saat Yuuji mengatakan ini, suara ketukan terdengar dari pintu, seolah-olah diberi isyarat. 

"Jadi apa yang akan kamu bicarakan dengan kami, Sakamoto?" 

Dengan Sugawa memimpin kelompok itu, anak laki-laki itu pindah ke kamar. Wow, 
bukankah ini semua anak laki-laki dari kelas F? Bisakah ruangan ini benar-benar 
menampung semua orang? 

"Waktu yang tepat. Sebenarnya, saya punya lamaran." 

Yuuji berkata dengan nada yang jelas seolah dia ingin anak laki-laki yang tidak bisa masuk 
mendengarnya. 

"Sebuah lamaran'?" 

"Sekarang apa? Sejujurnya, aku sangat lelah sampai tidak mau melakukan apa pun." 

"Aku ingin kembali ke kamarku, jadi jangan terlalu banyak bicara ~" 

Semua orang tampak lelah, dan karena kami semua belajar sepanjang hari, hal ini memang 
wajar. 

Bahkan setelah melihat semua keributan itu, Yuuji tidak cemas untuk mengatakan apa yang 
ingin dia katakan, hanya menunggu dalam diam sebelum melanjutkan. 

"---Apakah semua orang tertarik untuk mengintip ke kamar mandi perempuan?" 

"" Beri tahu kami secara spesifik. "" 

Saya suka kelas ini. 
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"Meskipun kami mencoba melakukannya kemarin, kami disergap oleh guru-guru yang 
menyebalkan dan tercela itu." 

"Mm, lalu?" 

Tanpa diduga, Yuuji tidak mendapat balasan. 

"Dan kemudian, aku ingin kalian menyingkirkan keamanan yang ada di luar kamar mandi 
perempuan selama waktu mandi. Hadiahnya adalah semua pemandangan yang bisa kamu 
nikmati. Jadi bagaimana?" 

""SEPAKAT!"" 

Oke, apa pun komposisinya, setidaknya kami menambah jumlah pengiring. Keputusan 
Yuuji untuk tidak menyuruh mereka 'menangkap pelaku yang memeras kita' benar. Selain 
itu, menggunakan ide mengintip untuk menjelaskan jauh lebih mudah, dan apa pun yang 
terjadi, jauh lebih mudah bagi kami untuk mendapatkan bantuan. 

"Jam berapa sekarang, Muttsulini?" 

"... 8.10 malam." 

Kelompok pertama akan mandi dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, jika kita pergi ke 
sana sekarang, ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap mereka saat mereka sedang 
telanjang. 

Yang berbeda dari kemarin adalah dengan semua anak laki-laki dari kelas F membantu 
sekarang, ada peluang lebih tinggi bagi kita untuk menerobos keamanan. 

"Jadi, kita akan dibagi menjadi 4 grup. Grup A akan mengikutiku, grup B, Akihisa; 
Hideyoshi's C dan grup D akan mengikuti perintah Muttsulini." 

""DITERIMA!"" 

"DENGARKAN, KITA HANYA PUNYA SATU TUJUAN! DAN ITU UNTUK MENCAPAI SURGA 
YANG MANIS! APA PUN YANG TERJADI SELAMA JALAN, KELUARKAN SEMUA KEKUATAN 
KITA KE DALAM LIM KITA, DAN LANJUTKAN KE DEPAN SAMPAI KITA MENCAPAI 
TUJUAN! , MUSUH AKAN DIBUNUH! TANGANI INI SEBAGAI DASAR AIR MASA DEPAN 
KAMI !! " 

"" WOOOOHHHH !!! "" 

"SEMUA ORANG MEMBAWA MOMENTUM ANDA! KELAS F, PINDAHKAN !!" 

"" CCCHHHHAAARRRGGGEEE !!! "" 

Saat ini, kelas F kita dipersatukan untuk tujuan yang lebih tinggi. 
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☆ 

"Nishimura-sensei, biarpun itu mereka, mereka tidak akan kembali lagi, kan? Maksudku, 
mereka baru saja ditahan kemarin." 

"Fuse-sensei, kamu tidak bisa meremehkan mereka. Mereka benar-benar idiot. Jika level 
mengajar seperti itu bisa mengajari mereka, mereka pasti sudah menjadi siswa teladan." 

"Begitukah? Tidak peduli apa, mereka seharusnya tidak sebodoh itu --- ah, begitu?" 

---DONG DONG DONG !!! 

"WOOOOHHH !!! HANCURKAN SEMUA Hambatan !!!" 

"CARI & KEMATIAN!"[4] 

"Ni, Nishimura-sensei! Kita mendapat masalah! Kelompok mesum ada di sini!" 

"Tidak menyangka kita akan mendapatkan lebih banyak orang untuk dihukum. Inilah 
mengapa orang-orang itu ...! Fuse-sensei, hubungi semua anggota keamanan! Kita tidak bisa 
melepaskan satu pun dari mereka! Aku akan tinggal di belakang untuk menjaga! " 

"Al, baiklah!" 

☆ 

"Yoshii! Kinoshita dan grup C telah melakukan kontak dengan Fuse-sensei!" 

"Oke, Sugawa-san. Serang sementara Hideyoshi mengambil tindakan! Semuanya, jangan 
ketinggalan!" 

Setelah mengatakan ini, saya berlari menuruni tangga. Saat saya terus berlari ke depan, 
saya bisa merasakan semua orang mengikuti saya dari belakang. 

"Yo, Yoshii! Tunggu!" 

Saat aku lewat, aku bisa mendengar suara panik Fuse-sensei. Tidak ada orang bodoh yang 
akan berhenti dan menunggu, dan seolah-olah itu normal, aku terus berlari ke depan. 
Meskipun dia dengan panik mengejar kami, setelah beberapa saat, Fuse-sensei terlihat 
sangat tidak senang saat dia berhenti. 

"Astaga? Dia berhenti? Kupikir dia akan terus mengejar kita." 

"Daripada mengatakan itu, bagaimana kalau dia membenci 'gangguan'." 

Berlari di sampingku, Sugawa-san mengatakan sesuatu yang agak sulit dimengerti. Apa 
yang dia maksud dengan 'gangguan'? 
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"Baiklah, kelompok Kinoshita telah mengepung Fuse, ayo terus maju." 

"Ah, mm, oke." 

Melihat ke belakang, memiliki keunggulan dalam jumlah, kelompok Hideyoshi mengepung 
Fuse-sensei. Sepertinya menjatuhkan level pertama hanya akan masalah waktu. 

"Sepertinya itu bisa berhasil, Yoshii." 

"Yup. Kita harus bisa sampai di sana dengan selamat." 

Aku terus berlari ke aula saat aku bertukar kata dengan Sugawa-san. Pada saat ini, 
pemandangan yang tidak dapat dipercaya terbuka di depan kami. 

"Akhir antrean, dasar babi kotor! Ini tempat di mana anak laki-laki dilarang masuk! Cepat 
dan kembali!" 

"Shi, Shimizu-san! Dan, begitu banyak gadis di sini !?" 

Apa yang menunggu kami di koridor lebar ini adalah brigade monster panggilan wanita 
yang dipimpin oleh Shimizu-san. 

"Oi, Yoshii, apakah itu angka atau kualitas, kami sangat dirugikan ...!" 

Persis seperti yang Sugawa-san katakan, sebaliknya, kami hanya sekelompok kecil siswa 
kelas F. Di seberang kami adalah siswa perempuan dari setidaknya dua kelas; perbedaan 
dalam kemampuan pertempuran terlihat jelas. 

"Shimizu-san, aku mohon! Minggir!" 

"Tidak mungkin! Kamu berani melakukan sesuatu yang gila pada dada datar Onee-sama, 
AKU TIDAK AKAN MEMBERI KAMU BAHKAN JIKA TUHAN MELAKUKANNYA!" 

Cheh, Shimizu-san salah! Aku pasti tidak membidik Minami! 

"Tidak! Aku tidak sedang mengincar dada datar Minami! Percayalah!" 

"Dasar pembohong! Tidak ada pria yang tidak tertarik dengan dada datar Onee-sama!" 

"Benar-benar! Dada datar tetaplah dada datar bagaimanapun kau menyebutnya! Saat ini, 
yang lebih penting dari kerataan dada Minami yang seperti landasan pacu ADALAH RETAK 
NYERI DI SIKU !!" 

"Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, namun kamu terus mengoceh tentang peti datar 
..." 

Itu adalah kesalahanku untuk tidak melihat Minami terdekat sementara aku terus 
mengoceh dengan Shimizu-san. Berkat itu, lenganku dalam kondisi menyedihkan sekarang. 
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"Mi, Minami, bukankah sekarang waktunya mandi ...?" 

"Apa kamu lupa? Mizuki dan aku berasal dari kelas F, kelompok yang terakhir. --- 
Ngomong-ngomong, kelompok pertama siswa kelas A juga ambil bagian." 

Minami menunjuk ke area koridor di belakang kami. Melihat ke sana, ada seorang gadis 
yang melambai pada kami. 

"Hai --- Yoshii-kun. Untuk apa kamu di sini? Aku senang jika kamu ada di sini untuk 
mengintip!" 

"Kudo-san !? Bagaimana mungkin! Kenapa kamu ada di sini !?" 

Kemungkinan pelakunya Kudo-san dan "... Aku tidak akan memaafkanmu karena 
berpikiran berubah-ubah dalam cinta." Shouko sebenarnya muncul di sini. "SHOUKO, 
TUNGGU! TENANG SELAMA GYYYAAHHHH !!" Ini tidak terduga, sekarang kami tidak dapat 
memastikan apakah dia pelakunya! 

"Ah. Apakah kamu berpikir untuk mendapatkan kembali barang itu dariku?" 

Kudo-san tersenyum saat dia mengeluarkan perekam suara. Ini persis seperti jika dia 
mengatakan "Aku tahu semua tentang itu". Jadi apakah dia benar-benar pelakunya ...? 

"... Hanya ada satu kesempatan." 

Entah darimana, Muttsulini berada di sampingku dan menasihatiku saat aku siap 
mengambil keputusan. Seperti yang dia katakan, hanya ada satu kesempatan. Mungkin 
lebih baik bicara lebih banyak. 

"Kudo-san, izinkan saya bertanya. Mengapa Anda memiliki perekam suara ini?" 

Hal seperti itu, tidak ada orang biasa yang tahu di mana membelinya. Untuk alasan apa dia 
memilikinya? Jika dia gagap dan sepertinya dia berbohong. 

"Tentu saja itu untuk merekam konten pelajaran sensei untuk direvisi." 

Itu bohong, bukan? Dia tidak terlihat seperti orang yang akan belajar dengan serius. 
Bisakah saya memastikan dia menjadi pelakunya ...? 

"Lalu bagaimana denganmu, Yoshii-kun? Apa tujuanmu? Apa kamu berniat mengintip ke 
dalam ruang ganti?" 

"Cheh ...!" 

Dan dia benar-benar bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Meskipun saya tidak tahu 
tujuannya, saya tahu bahwa Kudo-san adalah pelakunya! Apa dia bertingkah bodoh karena 
dia tahu penderitaan kita !? 
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"Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu yang baik." 

Saat aku bertanya-tanya apakah aku harus menangkapnya, Kudo-san mendekatiku dan 
mengatakan sesuatu padaku. 

"Ada kamera yang tidak pernah kulihat sebelumnya di dalam ruang ganti, bukan?" 

"...! Kudo-san, kamu !?" 

"Meskipun aku tidak mengatakannya, aku kebetulan menemukannya." 

Kebetulan melihatnya? Itu bohong, benar! Sial! Mengetahui penderitaan kita namun 
mengolok-olok kita seperti itu, ide buruk macam apa itu !? 

"Kalau begitu, ini waktunya untuk mengakhiri percakapan ini. Saatnya menyelesaikan ini, 
eh, Muttsulini-san?" 

Setelah mengatakan itu, Kudo-san meninggalkanku dan bergerak di depan Muttsulini. 

"...Aku tahu." 

Suara Muttsulini terdengar agak pahit. Bukan hanya Kudo-san lawan yang tangguh, dia 
harus menghadapi guru pendidikan kesehatan Ooshima-sensei bahkan setelah dia menang, 
jadi mau bagaimana lagi. 

"Tidak apa-apa! Jika hanya monster yang dipanggil para gadis, mereka tidak bisa 
menghentikan kita!" 

"Ah! Tunggu, Sugawa-san!" 

Sugawa-san bermaksud menggunakan fakta bahwa makhluk panggilan biasa tidak dapat 
menyentuh manusia dan bermaksud untuk bergerak maju. Dalam arti tertentu, saya yakin 
itu benar. 

"AMBIL INI, PERBAIKAN PENDIDIKAN!" 

"GWWAHH !!" 

Jika orang itu tidak berdiri di depan tujuan kita. 

"IR, IRONMAN !?" 

"KITA TIDAK BISA TEROBOSAN SECARA FISIK !?" 

"JANGAN SILLY! ITU TIDAK MUNGKIN, BENAR !?" 

Itu benar, orang yang menyebabkan Sugawa-san jatuh ke lantai dengan satu pukulan 
adalah wali kelas kami, Ironman. 
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Setiap siswa laki-laki, terutama anak laki-laki di kelas F kita dapat memahami kekuatannya 
yang seperti iblis. Karena itu, semua orang bimbang ketakutan melihat sosok itu. 

"Yoshii. Sudah kuduga, kamu orang yang berbahaya. Kamu menjalani penahanan khusus 
hari ini." 

Perlahan, Ironman bergerak maju. Dengan gadis-gadis di sampingnya, kurasa itu skakmat, 
kan ... 

Saya sudah siap untuk kehancuran total. 

Pada saat itu, 

"Jangan menyerah! Yoshii! Meskipun aku tidak suka, kita harus mundur dan menyimpan 
semua kekuatan kita! Jika kita tidak bisa melakukannya hari ini, kita masih bisa 
melakukannya besok!" 

"Su, Sugawa-san !?" 

Setelah dipukuli, Sugawa-san menarik kaki Ironman untuk mencegahnya bergerak maju. 

"Yoshii, kamu tidak bisa dikalahkan di sini ... satu-satunya yang bisa mengalahkan Ironman 
adalah makhluk panggilan 'inspektur hukuman' kamu ... jadi tolong ... lari, hidup!" 

Sugawa-san mengatakan ini seolah-olah dia mencoba menggunakan nafas terakhirnya. 
Namun, "TIDAK! SUGAWA-SAN! ITU TIDAK MUNGKIN! AKU TIDAK BISA MENINGGALKAN 
SEMUA ORANG DAN BERJALAN JAUH !!" 

Semuanya adalah temanku! Kawan-kawan penting! 

"Jangan hentikan aku dari pelajaranku, Sugawa." 

Tinju Ironman mendarat di tubuh Sugawa-san tanpa ampun. Namun, meski dengan 
serangan itu, Sugawa-san mengertakkan gigi dan menahannya. 

"Ini, tangan ini tidak akan melepaskan ...! Yoshii adalah kartu truf kita ...! Kartu truf yang 
kita butuhkan ...! Semuanya, lindungi Yoshii dan mundur!" 

"" "WOOOHHH !!" "" 

"Su, Sugawa-san ... dan, semuanya ..." 

Semua orang termotivasi saat mereka menunjukkan senyuman mereka kepada saya. 
Saya...! 
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"YOSHII! GUNAKAN BINATANG YANG DIKUMPULKAN UNTUK MENGHARGAI GADIS-
GADIS! BINATANG YANG DIKUMPULKAN DI SANA, KAMI AKAN MENGHENTIKAN MEREKA 
APA PUN!" 

"SEMUA ANAK LAKI-LAKI DI SINI AKAN MENGELUARKAN JALAN UNTUK ANDA! BIAYA, 
DAN JANGAN KEMBALI!" 

"Di sinilah kami menunjukkan sisi jantan kami!" 

Satu demi satu, rekan-rekanku menuju kematian mereka. Melihat ini, saya tidak bisa terus 
terpana seperti ini! 

"... Aku mengerti. Aku serahkan pada kalian di sini. Aku akan terus hidup ... sampai kita 
mencapai tujuan kita! Ayo pergi, SUMMON!" 

Setelah memastikan keberadaan makhluk panggilan yang kukenal itu, aku menyerbu ke 
dinding gadis-gadis yang menghalangi aku. 

"Aki! Kamu ingin kabur !? SUMMON!" 

"Akihisa-kun! Hukumannya belum berakhir lho! Panggil!" 

Makhluk panggilan Himeji-san dan Minami muncul di hadapanku. 

"SEBAGAIMANA KAMI AKAN BIARKAN ANDA! PANGGILAN!" 

"JANGAN BLOKIR YOSHII! PANGGILAN!" 

"Kalian ini sangat menjengkelkan!" 

"Tolong minggir!" 

Kedua rekanku mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka memblokir Himeji-san dan 
Minami. 

"Semuanya ... maafkan aku. Aku bersumpah aku akan terus hidup. Suatu hari nanti, aku 
akan mencapai tanah air kita ..." 

Marah pada kelemahan saya sendiri, saya menggigit bibir saya dengan tidak senang sampai 
mulai berdarah. Terlalu menyedihkan untuk menahan air mataku saat aku melarikan diri, 
jadi aku harus menjadi lebih kuat. 

Berlari kembali ke kamarku sendiri yang kosong, aku memeluk lututku saat aku duduk. 
Mungkin seseorang mungkin kembali hidup-hidup. Saya terus mempertahankan keinginan 
ini. 
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"---Ini ruang siaran audio. Bisakah Yoshii Akihisa kelas F pergi ke ruang penahanan 
sementara?" 

Sigh, well, ini sudah diduga. Mari kita hadapi itu langsung. 
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Volume 3 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Silakan tulis entri buku harian untuk hari ketiga kursus pelatihan. 

 

Buku Harian Tsuchiya Kouta: 

"Bagian pertama dihilangkan (Sakamoto Yuuji akan melanjutkan) 

Saran guru: 

Apakah ini buku harian estafet? Menyelesaikan diary satu per satu, kalian bisa berpikir 
cepat. 

 

Buku harian Sakamoto Yuuji: 

"Dan kemudian Shouko perlahan melepaskan yukata-nya di depanku. Aku dengan panik 
menghentikannya saat aku mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Pada saat 
itu, Shimada, yang ada di sampingku, semakin dekat dengan Akihisa, dan suasana di antara 
mereka agak halus. " 

Saran guru: 

Apa yang kalian lakukan? Sensei sangat prihatin dengan bagian yang ditinggalkan 
Tsuchiya-san  

Buku Harian Yoshii Akihisa: 

Bagian terakhir dihilangkan 

Saran guru: 

Anda tidak bisa berakhir seperti ini begitu saja. 

 

Pagi selanjutnya- 

"Um ..." 
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"Hm? Apa sekarang ... WAAH!" 

Saat aku membuka mata, yang muncul di hadapanku adalah wajah tertidur Hideyoshi. 
Ditambah dengan alisnya yang halus, matanya yang besar dan bulat tertutup rapat. 

Bagaimana bisa ada wajah tidur yang begitu cantik di dunia? Aku tidak bisa menahan untuk 
terus menatapnya. 

Hideyoshi hanya bergerak-gerak sedikit, dan rambutnya yang halus meluncur melewati 
bahuku. 

"Mm ..." 

Mulut kecil itu menghembuskan nafas lembut. 

Hanya ada jarak beberapa milimeter antara aku dan dia, dan dengan satu langkah lagi, aku 
bisa merasakan bibir manisnya. 

Apa apa apa apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini adalah kesempatan sekali dalam 
sejuta! Jika aku menciumnya sekarang, setidaknya aku bisa berpura-pura bahwa itu 
kecelakaan! Tapi kalau saya melakukan ini, jika saya tidak meminta persetujuan, nanti agak 
canggung ... 

"Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah! Bukankah kamu tipe orang yang akan 
menggunakan kemampuan penuhmu di saat-saat terakhir?" 

Ack? Orang ini adalah iblis dalam pikiranku! Apakah dia mencoba membujuk saya di jalan 
kejahatan? Tidak! Aku masih tidak bisa melakukan hal yang begitu hina! 

"Pikirkan, kamu tidur di ranjang yang sama! Jika kamu tidak melakukan apa-apa, bukankah 
itu tidak sopan?" 

Uuu ... dia benar ... 

"Jangan percaya apa yang iblis katakan! Hideyoshi percaya bahwa kamu bukan seorang 
homoseksual, itu sebabnya dia akan tidur denganmu di ranjang yang sama!" 

Ini adalah malaikat di hatiku --- tidak masalah meskipun kamu tidak pernah muncul lagi! 

"Ini, ayo mulai, Hideyoshi sedang menunggu!" 

Itu benar! Akan buruk bagiku jika aku membuatnya menunggu terlalu lama. 

Setelah membuat keputusan ini, aku perlahan-lahan menuju wajah tidur Hideyoshi yang 
imut. Aku sangat gugup hingga jantungku berdebar-debar, dan aku berkeringat seperti 
orang gila meskipun aku tidak kepanasan. 
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Setelah beberapa milimeter terakhir, saya bisa mencium bibir manisnya ... 

---Tapi saat ini, aku benar-benar terbangun. 

"Jadi itu mimpi? Sial, aku sangat kecewa!" 

"Tidak, sebelum itu, kamu harus tahu bahwa Hideyoshi itu laki-laki, kan? Bahkan jika kamu 
sedang tidur, kewarasanmu terlalu lemah, bukan?" 

Ah, iblis di hatiku, kenapa kamu masih disini? " 

"Aiyo, jangan terlalu kecewa. Perlakukan mimpi itu barusan sebagai percobaan, bukankah 
akan baik-baik saja?" 

Begitu, jadi mimpi itu adalah latihan untuk satu kesempatan yang akan terjadi di waktu 
yang tidak diketahui. Ini benar-benar pemikiran positif, jadi saya akan menggunakan saran 
Anda. 

"Huu ..." 

Saat aku membiarkan pikiranku menjadi liar, aku mendengar erangan lemah di samping 
telingaku. Apakah itu... 

Aku dengan gemetar memutar tubuhku perlahan. 

"Huu ..." 

"-TIDAK MUNGKIN!!!" 

Yang tidur di sampingku sebenarnya adalah Yuuji. 

Di bawah alis lebat tebal itu, mata yang biasanya menunjukkan kedengkian tertutup rapat. 
Bagaimana bisa ada wajah tidur jelek seperti itu di dunia ini! 

Saat aku merasa ingin muntah, ogre jelek di sampingku membalikkan tubuhnya. 

"Uwah ..." 

Ogre Yuuji mengeluarkan suara nafas yang sangat berisik. 

Hanya ada beberapa milimeter di antara kita, dan dengan selangkah lebih maju, itu akan 
menjadi tragedi yang nyata! 

"Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah! Bukankah kamu tipe orang yang akan 
menggunakan kemampuan penuhmu di saat-saat terakhir?" 

Diam! Jangan gunakan saluran yang sama dengan yang Anda gunakan untuk uji coba dalam 
situasi ini! Saya bahkan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi! 
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"Aku mengerti, aku tidak akan menghentikanmu kalau begitu ..." 

Malaikat! Anda harus menggunakan kata-kata yang sama yang Anda ucapkan sekarang! 

"Pokoknya, Yuuji ... CEPAT DAN BANGUN!" 

"UWAAHH !!" 

Aku menendang Yuuji dari selimutnya. Sungguh, sangat tidak bahagia di pagi hari. 

"Hm? Sekarang apa? Yuuji bangun dari tempat tidurnya dan naik ke tempat tidur orang lain 
lagi?" 

Hideyoshi menggosok matanya saat keluar dari tempat tidur. Hanya melihat 
penampilannya yang imut setelah bangun sudah cukup untuk menenangkan perasaanku 
yang sangat kesal. Dan di sisi lain, Muttsulini seperti terbangun berkat kami. 

"Apa maksudmu dengan 'lagi', Hideyoshi?" 

"Ah, tidak apa-apa ... hanya saja Yuuji memiliki postur tidur yang agak buruk, dan di siang 
hari, dia akan naik ke tempat tidurku --- AKIHISA! KENAPA KAMU MENINGKATKAN VAS 
ITU TINGGI !!" 

"AKU INGIN MENGALAHKANNYA! AKU TIDAK AKAN BERHENTI SAMPAI TELINGA HITAM 
!!!" 

JIKA SAYA MENGIZINKAN PRIA TERSEBUT, HANYA AKAN MEMBAHAYAKAN HIDUP 
ORANG LAIN! 

---Kacha 

"Oi, belatung! Waktunya bangun --- oh ..." 

"MATI, YUUJI! BAYARKAN DINI KARDINAL ANDA DENGAN KEMATIAN ANDA! ATAU KAMI 
AKAN BERTEMU SETIAP ORANG LAIN DI PENGADILAN!" 

"APA NERAKA? MENGAPA AKIHISA BEGITU MUDAH DI PAGI! APAKAH KAU SAKIT?" 

"Tenang, Akihisa! Maaf, Nishimura-sensei, tapi bisakah kamu membantu kami 
menghentikannya?" 

"... (Mengangguk dengan kasar)" 

"... Hal gila apa yang kalian lakukan pagi-pagi begini?" 

Sayangnya, dengan semua orang menghentikanku, aku tidak bisa mengirim Yuuji ke dunia 
bawah. 
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☆ 

"Oh ya, Yuuji, aku baru saja mendengar sesuatu yang aneh." 

"Hm? Apa yang kamu bicarakan?" 

Setelah keributan yang terjadi pagi ini, kami di sini untuk makan sarapan kami sekarang, 
dan saya menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Yuuji, yang berada di 
seberang saya. 

"Ini Kudo-san. Dia bilang 'ada kamera lain yang belum ditemukan di dalam ruang ganti." 

"Apa katamu?" 

Yuuji yang sedang sibuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya tiba-tiba berhenti. 

"Itu sangat mencurigakan. Karena dia tahu ada kamera tersembunyi lain di sana, dia 
pelakunya, kan?" 

"Tidak, kita tidak bisa memastikannya, kan? Jika ya, dia tidak akan sengaja memberi tahu 
kita tentang itu." 

Duduk di sampingku, Hideyoshi menjawab untuk Yuuji. 

"... Kami hanya bisa memastikannya." 

"Sepertinya kita hanya bisa melakukan itu ..." 

Tidak peduli apa, kita hanya bisa memikirkan mengintip. Sigh, sungguh ... 

"Namun, kami harus berterima kasih atas intel Kudo." 

"Hm? Maksudmu fakta bahwa ada kamera tersembunyi lain?" 

"Itu benar. Karena hanya Kudo yang tahu tentang itu, artinya kamera mungkin telah 
mengambil cukup banyak foto gadis-gadis yang berganti pakaian. Selama kita 
mendapatkan kamera itu, kita bisa mengidentifikasi gadis dengan bekas luka bakar di 
pantatnya." 

"... Jika itu kameranya. Aku yakin bisa menemukannya dalam 5 detik." 

Seperti yang diharapkan dari Muttsulini, hanya orang mesum yang bisa mengerti apa yang 
dipikirkan orang mesum. 

"Tapi jika ada kamera, bukankah itu terlalu mencurigakan?" 
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"Tidak, sepertinya kamera yang pertama kali ditemukan itu yang lebih mencurigakan. 
Untuk pelakunya yang mengkhususkan diri dalam mengambil foto licik, bagaimana 
mungkin kamera itu bisa dilihat oleh orang awam dengan mudah? Jadi---" 

"... Jebakan ganda." 

"Benar, kamera yang ditemukan pertama kali mungkin tipuan." 

Pelakunya benar-benar memikirkan semuanya. 

Lawan menggunakan trik kecil untuk menurunkan kewaspadaan semua orang, dan 
kemudian memasang kamera lain untuk mengambil foto sesuka dia? Metode pelakunya 
sangat kompleks. 

"Jika demikian, kita hanya perlu menghindari waktu mandi dan menemukannya, bukan?" 

"...Itu tidak mungkin." 

"Eh? Kenapa?" 

"..Selain waktu mandi, ruang ganti akan selalu dikunci." 

Ruang ganti akan dikunci? Apakah karena mereka menemukan kamera pada hari pertama? 
Sial, mengapa semua hal baik tidak terjadi sama sekali dan hal buruk menumpuk satu demi 
satu? " 

"Jadi pada akhirnya, kita hanya bisa menggunakan metode seperti itu ..." 

"Sepertinya begitu." 

Pada akhirnya, kami tidak bisa memikirkan hal lain selain menerobos. Situasinya tidak 
berubah sama sekali! 

"Sekarang, mari kita bahas mengapa kita gagal kemarin. Akihisa, menurutmu mengapa kita 
gagal kemarin?" 

"Kenapa? Um ~ karena setengah dari gadis-gadis itu bergabung di pertahanan?" 

Jika musuh hanya beberapa guru dari dua hari yang lalu, kami pasti tidak akan kalah dari 
mereka. Setidaknya kita bisa mengalahkan Fuse-sensei, kan? " 

"... Kudo Aiko juga musuh kita." Muttsulini bergumam pahit. 

Muttsulini menjawab dengan sikap yang agak dendam. Mungkin dia marah karena dia 
dihalangi dari waktu ke waktu, atau mungkin dia tidak senang dengan 2 v 1 yang tidak 
terduga yang melibatkan seorang guru dan berakhir dengan dia kalah. 
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"Itu benar. Alasan kenapa kita kalah adalah karena pertahanannya termasuk gadis kelas A, 
meningkatkan kekuatan bertarung mereka beberapa kali lipat." 

Sejauh yang saya ingat, mereka memiliki personel tiga kali lebih banyak daripada yang 
kami miliki. Dan termasuk para guru yang mengawasi kami, perbedaan kekuatan 
pertempuran antara kedua belah pihak sangat besar. Mencoba melawan mereka itu bodoh. 

"Jadi aku merasa kita harus meningkatkan kekuatan kita juga. Hanya kelas F saja tidak 
cukup, kita harus merekrut anak laki-laki dari kelas lain untuk mendapatkan kesempatan 
bertarung melawan mereka." 

Seperti biasa, Yuuji mengusulkan rencana pertempuran. Namun, mengapa saya merasa 
rencananya kali ini aneh? Lebih tepatnya, itu bukanlah sesuatu yang akan dibuat Yuuji. 

"Hm? Akihisa, ada apa?" 

"Hm ~ Rasanya seperti rencana yang berbeda dari biasanya ... Kamu tahu, lawan 
meningkatkan kekuatan mereka, jadi kami melakukan hal yang sama sebagai tanggapan. 
Itu bukan sesuatu yang biasanya kami lakukan ..." 

Saat aku mengatakan apa yang kurasakan, Yuuji menunjukkan ekspresi setuju saat dia 
menganggukkan kepalanya. 

"Ohh ... sepertinya Akihisa akhirnya bisa berpikir sedikit. Kamu benar, ini bukan untuk 
menerobos depan." 

Jadi ada alasan lain? Bukankah metodenya berbeda pada akhirnya? 

"Lalu apa tujuan lainnya?" 

"Untuk melindungi diri kita sendiri." 

"Lindungi kami? Dari siapa?" 

"Dengar, meskipun itu tidak menjadi masalah karena kita gagal sampai sekarang, 
mengintip tetaplah kejahatan. Jika kita berhasil mencapai kamar mandi perempuan tapi 
gagal menangkap pelakunya, kita akan diskors." 

Saya melihat. Saya tidak berpikir terlalu banyak kemarin karena saya bekerja sangat keras, 
tetapi jika kami tidak menemukan pelakunya yang sebenarnya, bahkan jika kami berhasil 
menerobos, kami tidak akan dapat membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Kami 
kemudian hanya akan dipuji dengan kejahatan pelecehan seksual, dan kami mungkin akan 
diskors. 

"Untuk menghindari hal ini, kita perlu meningkatkan kekuatan kita --- dengan kata lain, 
menambah jumlah orang yang kita miliki." 
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"Akankah meningkatkan jumlah orang yang kita miliki memungkinkan kita untuk 
menghindari penangguhan?" 

"Ah, jika jumlahnya meningkat, akan sulit bagi mereka untuk mengunci target. Akan sulit 
untuk mengingat penampilan semua orang saat berada di medan perang." 

Dia benar. Mencoba memperhatikan sekeliling bahkan saat mengambil tindakan, bukanlah 
hal yang mudah untuk dilakukan. 

"Tapi wajah kita terlihat, kan? Bukankah itu tidak ada artinya?" 

Itulah mengapa saya dipanggil oleh siaran audio untuk dimarahi. 

"Karena Akademi Fumitzuki adalah sekolah eksperimental terkenal yang disaksikan 
seluruh dunia, jika hal yang memalukan itu terjadi, mereka akan menghukum semua orang 
atau mereka akan melakukan yang terbaik untuk menutupi. Jika mereka hanya 
menghukum setengah siswa, mereka akan diberikan reputasi buruk karena 'menunjukkan 
tingkat favoritisme yang berbeda kepada kelas yang berbeda', dan itu akan menurunkan 
reputasi sekolah sedikit. " 

Hm ... dengan kata lain, kita akan memanfaatkan fakta bahwa kita diekspos sebagai siswa 
dari kelas F? Memang benar bahwa jika kita satu-satunya yang dihukum, akan terlihat 
seperti 'hanya kelas F yang dihukum namun mereka murah hati terhadap semua kelas 
lainnya'. Mengingat perhatian masyarakat terhadap kita, sepertinya pihak sekolah akan 
berusaha menghindari keterlibatan dalam hal-hal yang dapat merusak reputasi sekolah. 

"Begitu. Seperti yang diharapkan dari Yuuji, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu 
dalam hal cara tercela." 

"Mohon pertimbangkan untuk melihat ke depan." 

Jika kita ingin membuat mereka tidak dapat mengidentifikasi orang-orang tertentu namun 
meningkatkan kekuatan tempur dan kemampuan penetrasi kita, kita harus meningkatkan 
kekuatan kita sebanyak yang kita bisa. 

"Hm, kalau begitu poin utama hari ini adalah meningkatkan jumlah rekan?" 

"Ahh, untungnya belajar gabungan lebih seperti periode belajar mandiri; kita bisa 
mengambil tindakan dengan mudah." 

"Yah. Lalu, dari mana kita mulai?" 

Mempertimbangkan kekuatan mereka, saya berharap kami bisa mendapatkan kelas A 
hingga C untuk bergabung dengan kami. 

"Tentu saja kelas A. Jika kita mau mengerahkan upaya yang sama, lebih baik mendapatkan 
yang terbaik." 
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Jadi Yuuji punya ide yang sama denganku. Sigh, itu masalahnya baik-baik saja. 

"Karena kita cukup banyak berinteraksi dengan kelas A kemarin, kita seharusnya bisa 
berkomunikasi dengan mereka dengan baik." 

"Kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan bicara dengan kelas A sambil belajar bersama." 

"Mengerti. Apakah ini baik-baik saja, Muttsulini?" 

"...Tidak masalah." 

Setelah kami memutuskan apa yang harus kami lakukan, kami melanjutkan untuk sarapan. 
Bisa makan makanan padat, saya sangat senang ... 

☆ 

"Jika kita ingin mendapat kelas A, kita harus meyakinkan Kubo. Akihisa, coba dan yakinkan 
dia." 

"Benar, aku merasa Akihisa yang paling cocok untuk melakukan ini." 

"... Kami akan menyerahkannya padamu." 

Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua orang setuju bahwa saya harus meyakinkan 
Kubo? 

"Ah, oh, tidak masalah jika aku pergi." 

Selain itu, saya tidak punya alasan untuk menolak, jadi saya secara alami ikut serta. 

"Tapi sekali lagi, kenapa aku?" 

Saat aku berniat untuk berdiri dan berjalan ke Kubo-san, aku tiba-tiba berpikir untuk 
menanyakan ini saat aku berbalik untuk menanyakan ketiganya. 

"" "..." "" 

Apakah saya menanyakan sesuatu yang salah? Mengapa semua orang berpaling dengan 
canggung? 

"Erm, tentang itu ... Aku punya firasat buruk tentang itu. Apa ini baik-baik saja?" 

"Apa, masalah apa yang ada? Dan aku bisa langsung memberitahumu, Kubo tidak punya 
niat buruk terhadapmu." 

"... Dia sama sekali tidak punya niat buruk terhadapmu." 

"Kenapa kalian berdua mengatakan ini seolah-olah ada sesuatu yang mencekikmu?" 
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Apa yang sedang terjadi? Untuk beberapa alasan, saya tidak ingin melangkah lebih jauh. 

"Akihisa, cepat pergi." 

"Eh? Tapi ..." 

"Tidak masalah! Di antara kami, Kubo memandangmu paling baik, jadi percaya diri!" 

"Ah, mm ..." 

"... Tapi jika sesuatu benar-benar terjadi, gunakan ini." 

Setelah mengatakan ini, Yuuji memasukkan sesuatu ke dalam sakuku. Saya mengintip 
untuk memastikan apa itu. 

---Jadi itu taser. 

Saya hanya akan meminta bantuan dari teman sekolah, jadi mengapa saya harus membawa 
taser? Saya benar-benar bingung di sini. 

"O, oke, aku pergi dulu." 

Meskipun saya tidak mengerti, saya masih berjalan ke Kubo-san pada akhirnya. 

Seperti yang diharapkan dari orang yang menempati peringkat kedua di tahun ajaran kita, 
Kubo-san membalik buku referensi, mempelajarinya dengan serius. Meskipun saya 
berpikir 'mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengganggunya sekarang', saya 
harus melakukan apa yang harus saya lakukan. 

"Kubo-san, bisakah aku mengganggumu sebentar?" 

"Yoshii-san? Kamu jarang mencariku. Silakan duduk." 

Di saat yang sama dia mengatakan ini, Kubo-san menjauhkan pantatnya untuk 
menciptakan lebih banyak ruang di kursi. Hm, saya sangat berterima kasih atas niat baik 
Kubo-san, tetapi apakah ada kebutuhan untuk memberi tempat pada kursi satu kursi? 

"Eh, kurasa aku harus menggunakan kursi yang tidak digunakan siapa pun di sana." 

"Benarkah? Lupakan, jika kamu ingin menggunakan kursi itu, silakan." 

"Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu." 

"Saya menerima." 

"Sebenarnya --- ANDA MENANGGAPI TERLALU CEPAT !!" 

Aku bahkan belum menanyakan apa yang kuinginkan! 
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"Ah, maafkan aku, aku kehilangan ketenanganku. Lalu, katakan, apa yang perlu aku bantu?" 

"Ah, mm, sebenarnya ..." 

Saya ingin Anda membantu saya sebagai teman pengintip --- saya tidak bisa mengucapkan 
kata-kata seperti itu dengan mudah! 

"Jangan terlalu khawatir, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." 

Melihat saya mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri, Kubo-san menjawab 
dengan tatapan tulus. Jika orang yang saya coba yakinkan sangat pengertian, saya harus 
bisa bertanya secara langsung, bukan? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, saya hanya 
perlu mempercayai dia dan bertanya langsung padanya! 

"Yah ... aku ingin meminta kalian untuk membantu kami mengintip ke dalam kamar mandi 
perempuan." 

"Saya menolak." 

Mengapa saya merasa sedikit pengkhianatan? 

"Mengintip ke dalam kamar mandi perempuan? Apakah kamu serius?" 

"Um ... itu, ada alasan bagi kita untuk melakukan ini ..." 

"Yoshii-san, itu benar-benar merusak kesan saya tentang Anda. Ada keberadaan logika 
antara manusia, dan dengan mengikuti itu, masyarakat terbentuk. Sebagai manusia, Anda 
tidak boleh melakukan hal seperti itu, dan Anda harus memikirkannya. hal seperti itu, Anda 
seharusnya tidak ada dalam masyarakat ini. Kami akan segera bergabung dengan 
masyarakat dewasa, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan hal-
hal sesuka Anda? Selain itu, pemikiran Anda untuk mengintip ke kamar mandi untuk 
melihat wanita telanjang adalah terlalu kotor. " 

Kubo-san memarahi saya dengan deras seolah-olah dia menembakkan serangkaian bola 
meriam, dan saya tidak bisa menanggapi. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan dingin 
memberi 'huh' dan menundukkan kepalanya untuk melanjutkan pertarungan dengan buku 
referensi. Melihatnya dengan sikap yang keras dan keras kepala, sepertinya kita tidak bisa 
melanjutkan negosiasi. 

"Maaf mengganggumu. Aku akan pergi kalau begitu." 

Mau bagaimana lagi! Tapi saat aku bersiap untuk bangun dan kembali ke Yuuji dan teman-
temannya--- "... sebagai manusia, haruskah kita melakukan itu ..." 

Sebelum saya pergi, saya tidak sengaja mendengar Kubo-san bergumam pada dirinya 
sendiri. Apakah ada yang salah? 
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"Jadi bagaimana, Akihisa?" 

"Maaf, saya gagal." 

"Begitu ... tidak masalah. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja." 

"Erm, aku tidak melakukan apapun yang mengancam nyawa orang lain, kan?" 

Saya sangat berharap orang-orang ini akan mengkhawatirkan saya ketika benar-benar 
dibutuhkan. 

"Namun, karena kita gagal, sebaiknya kita mulai bernegosiasi dengan kelas lain." 

"Kamu benar, tapi kita punya pelajaran sekarang." 

Meskipun ini waktu belajar mandiri, seseorang pasti akan menonton. Jika kita tidak 
berpura-pura belajar dengan serius, kita pasti akan diurus oleh guru pembimbing. 

"Aku tahu! Tapi waktu istirahat saja tidak cukup bagi kita untuk berinteraksi dengan kelas 
lain. Sepertinya kita hanya bisa menyelinap keluar." 

Yuuji menatap tajam ke arah Ironman, mencoba mencari peluang. 

Pada saat ini, seseorang berjalan di samping kami, 

"Oi, apakah kalian berencana melakukan sesuatu yang buruk lagi?" 

Jadi Minami, yang berada di dekat kita saat dia terus belajar. 

Kami pasti merendahkan suara kami, namun kami tidak bisa lepas dari matanya. Dan 
begitu Ironman, yang berdiri jauh, mendengarnya mengucapkan kata-kata 'sesuatu yang 
buruk', dia segera menoleh. 

"Kamu salah, Minami. Kami tidak berpikir untuk melakukan hal buruk." 

Kami baru saja membahas bagaimana melakukan serangan frontal dan mengintip. 

"Sungguh ... ngomong-ngomong, jangan buat masalah lagi. Meski aku tahu kalian tidak akan 
mendengarkan bahkan jika aku terus mengoceh, mengintip benar-benar ... apa kau benar-
benar memikirkan bagaimana perasaan gadis-gadis yang sedang diintip? " 

Minami benar. Jika saya tidak diancam, diinterogasi karena kejahatan yang tidak ada dan 
jika payudara Himeji-san sedikit lebih kecil, saya pasti tidak akan berpikir untuk mengintip. 

"Dan kau akan mengintip ke dalam kamar mandi ... tidak ada tempat untuk bersembunyi, 
dan tubuh seseorang akan dibandingkan dengan tubuh gadis lain, bahkan tidak bisa 
memasukkan bantalan payudara, atau bahkan meremas ..." 
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"Erm, Minami ... Kurasa kamu tidak ingin aku melihat bagian tubuh tertentu, kan?" 

Kamu tidak perlu menjelaskannya pada kami sekarang, kan, Minami --- Aku ingin 
menghiburnya, hanya untuk mendapat pandangan dari Yuuji. 

"Ironman menatap kita, cepat dan jaga jarak dari Shimada." 

Hm? Ironman menatap kita? Dimana dia? 

Ahh, begitu. Ironman pasti mengawasi. Percakapan Minami dan aku sepertinya membuat 
Ironman waspada. Bagi kami, yang mencari dukungan dari kelas lain, akan merepotkan jika 
dia menargetkan kami pada saat ini. Yuk ikuti saja apa yang Yuuji katakan dan jangan 
terlalu terlibat dengan Minami. 

Masalahnya, bagaimana cara saya menjaga jarak darinya? Bagaimana kalau saya 
menggunakan alasan 'ah, seseorang mencari Anda' untuk menipunya? Harus memilih 
tempat yang lebih jauh ... oh, posisi Sugawa-san agak bagus. Mari kita gunakan dia untuk 
melepaskan Minami. 

"Ah, Minami ..." 

"Hm? Apa?" 

"Sugawa-san ingin mengatakan sesuatu padamu ..." 

"Hm? Sugawa-san mencariku?" 

"Ya, dia menyuruhku mengatakan ini padamu." 

Bagus sekali, Minami sama sekali tidak curiga. Jika demikian, dia harus pindah ke Sugawa-
san yang jauh, bukan? 

"Hmmm ... kenapa dia mencariku? Lupakan, aku akan bicara dengannya saat istirahat." 

"Eh? Ah, tidak, itu akan sedikit merepotkan ..." 

"? Kenapa?" 

Minami sepertinya tidak akan meninggalkan kursinya. Itu akan merepotkan, saya harus 
melakukan sesuatu, dan cepat. 

"Yah, tentang itu, itu sesuatu yang penting, jadi dia berharap kamu bisa segera pergi dan 
mendengarkan." 

"Eh? Sesuatu yang penting?" 

Ohh, dia mengambil umpannya? Respon ini bagus. Sepertinya dia akan pindah jika aku 
mengatakannya lagi. 
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"Karena itu benar-benar ekspresi serius yang dia tunjukkan, kurasa itu sesuatu yang 
penting." 

"EHHH !? Don, jangan beri tahu aku ...? Sugawa bagiku, bagaimana mungkin ... tapi, katanya 
hal semacam ini juga terjadi selama perjalanan ..." 

Minami tiba-tiba tersipu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi sepertinya itu bisa 
berhasil jika ini terus berlanjut! 

"Karena dia mengatakan bahwa dia ingin segera memberitahumu, akan menyedihkan jika 
kamu tidak bisa segera pergi." 

Seharusnya tidak apa-apa bagiku untuk mengatakan semuanya sampai di sini, jadi Minami 
pasti akan pergi ke Sugawa-san--- "... Aki, apakah tidak apa-apa bagimu untuk merasa 
seperti ini ...?" 

Saat dia akan pergi, ada sedikit rasa teguran namun kesepian darinya. 

"Eh? Tidak peduli apa yang dia katakan." 

"Itu sebabnya! Kamu seharusnya mengatakan sesuatu saat aku bersama Sugawa-san ..." 

"Maaf, saya tidak mendengarnya dengan benar." 

Saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Minami di sini. 

"Ahh, benarkah! Lagi pula, bagaimana jika dia mengaku kepadaku?" 

"Kurasa itu lelucon." 

"Sigh ... akan buruk jika bajuku berlumuran darah ..." 

"Kamu mengkhawatirkan noda darah !? Apa sudah diputuskan kalau aku akan 
menumpahkan darah !?" 

Mengapa saya selalu diperlakukan seperti ini? 

"Shimada, Akihisa merasa kamu tidak akan pergi kemana-mana, jadi dia cukup santai. 
Bukankah menurutmu bagus untuk membuatnya cemas?" 

Mengamati dari sampingku, Yuuji mengatakan sesuatu yang aneh. Aku benar-benar 
bermasalah karena Minami tidak ke mana-mana sekarang. 

"... Kamu benar. Lihat ini, Aki, aku sangat populer di sini!" 

Melihatku sekilas, Minami dengan marah menghambur ke arah posisi Sugawa-san. 

"Ada apa dengan ekspresimu, Shimada?" 
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"Nishimura-sensei, ada yang ingin kukatakan pada Sugawa. Ini akan segera berakhir." 

"Benarkah? Tapi momentum amarah ini membuatku khawatir Sugawa akan terkubur 
dalam darah." 

Oh, dia dicegat oleh Ironman di tengah jalan? Kesempatan sempurna! 

"Akihisa, Hideyoshi, Muttsulini. Sekarang waktunya, keluar, dan jangan ketahuan di jalan." 

Yuuji mengatakan ini padaku, Hideyoshi dan Muttsulini, yang masih berpura-pura belajar. 
Kami saling memandang dan menganggukkan kepala, lalu menyelinap keluar dari pintu 
samping tanpa suara, segera menutup pintu begitu kami masuk ke koridor. 

"Hal penting? Bagaimana dengan itu?" 

"Aki berani menipuku! KELUAR KEMANA KAU BERADA!" 

Pada saat kritis, saya bisa mendengar percakapan Minami dengan Sugawa-san. 

Dalam lebih dari satu cara, ini adalah kesempatan sempurna untuk melepaskan diri. 

☆ 

"Jadi ada guru pembimbing di sini juga." 

"Itu yang diharapkan." 

Setelah berjalan dengan hati-hati di koridor selama beberapa menit, kami akhirnya tiba di 
depan area belajar gabungan kelas D dan E. Kami memata-matai mereka saat ini. 

"Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita bahkan tidak bisa bernegosiasi dengan 
mereka sekarang." 

"... Mencoba untuk menyerbu ruang kelas lain sekarang sangatlah sulit." 

Alasan mengapa ini sangat sulit adalah karena guru pengawas memblokir pintu masuk. 
Jadi, mencoba untuk menyelinap ke dalam untuk melihat adalah seperti orang idiot yang 
sedang melamun. 

"Tenang, kita hanya butuh seseorang untuk memancing guru pergi." 

"Saya menolak." 

Setiap kali situasi seperti ini terjadi, biasanya aku yang akan melakukan peran yang begitu 
sulit, jadi aku harus menolak dulu sebelum mereka menunjukku. 

"Mau bagaimana lagi. Jadi bagaimana kalau kita memainkan permainan untuk memutuskan 
siapa yang akan menjadi umpan?" 
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Ohh, jadi itu ide Yuuji lagi ya? Tapi menolak lamarannya tidak akan ada bedanya dengan 
melarikan diri dari pertempuran. Jadi, meskipun saya tidak menyukainya, saya harus 
mendengar apa yang dia usulkan. 

"Jadi apa yang kita mainkan?" 

"Ayo bermain 'dulu dan sekarang'[5] . " 

Jadi kita memainkannya? Jika demikian, saya harus bisa menang, bukan? Tidak, saya harus 
mengalahkan Yuuji kali ini, saya harus membiarkan dia menangani semua kain perca ini. 

"Aku mengerti. Ayo main." 

"Baiklah, kita mulai." 

Aku menghadapi Yuuji, dan kami memulai permainan ini dengan suara yang tidak akan 
sampai ke dalam kelas "Sakamoto Yuuji akan mulai." (Yuuji sendiri) 

"" "Yeah ~!" "" (Aku, Hideyoshi dan Muttsulini merespon dengan ritme) " 'Masa lalu dan 
masa kini'!" 

"" "Ya ~!" "" 
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"Mari kita mulai dengan kata dalam bahasa Inggris yang dimulai dengan huruf 'A'!" 

"... Heh? 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

" 'Apel'!" 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> Giliranku 

"...Aku tersesat..." 

"Kamu bahkan tidak bisa memikirkan satu kata pun?" 

"Uu! Tidak! Itu terlalu mendadak sehingga aku tidak bisa menjawab tepat waktu. Begitu 
aku tenang, aku pasti bisa memberikan jawaban yang tepat! B, tapi, bukankah Muttsulini 
buruk dalam hal ini juga? " 

"...Tidak semuanya." 

Tapi jawabannya tidak sesuai ekspektasi saya. 

"Benarkah?" 

"... Aku akan menunjukkannya padamu." 

Muttsulini bertukar tempat denganku, dan kali ini, dialah yang berdiri di depan Yuuji. 

"Kami akan mulai kemudian, 'dulu dan sekarang', dimulai dengan kata dalam bahasa 
Inggris yang dimulai dengan huruf 'A'." 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

"'Amond'" 

Pa pa (bertepuk tangan seirama) -> Giliran Muttsulini 

"... AV." 

Kata-kata Inggris? 

"Tunggu, kalian berdua." 

"Apakah ada masalah, Akihisa?" 

"Kata-kata bahasa Inggris yang digunakan Muttsulini barusan tampak aneh." 

Bukankah itu huruf bahasa Inggris? 
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"Apa yang kamu bicarakan? Dia memulai dengan 'A'!" 

"Eh ... mm, dia mulai dengan 'A' baiklah ..." 

"Kalau begitu tidak ada masalah; ayo lanjutkan." 

Yuuji benar-benar mengabaikan protesku saat dia melanjutkan permainan. 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

"'Agen'". 

Pa pa (bertepuk tangan seirama) -> Giliran Muttsulini 

"... Akihisa." 

Bukankah itu sebuah nama? 

"Baiklah, bisakah kalian berhenti lagi?" 

"Sekarang apa, Akihisa?" 

"Sejak kapan nama saya menjadi kata dalam bahasa Inggris?" 

"... 'nama' berarti idiot, jadi cocok untuk menggunakan ini. Menambahkan '-ful' pada kata 
tersebut akan menjadi kata keterangan. '" 

"Apa! Berhenti menggunakan penjelasan yang bahkan kamus pun tidak punya!" 

"Contoh: Dia begitu Akihisaful (Tidak ada yang lebih bodoh dari dia.)" 

Baru-baru ini, saya merasa cara mereka memperlakukan saya seperti orang bodoh 
memiliki kedalaman yang lebih dalam. 

"Bagaimanapun, tidak ada nama atau istilah yang disederhanakan, itu pelanggaran!" 

"Aiyo, baiklah, baiklah. Itu benar-benar merepotkan! Kalau begitu, ayo lanjutkan." 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

" 'Kedatangan'." 

Pa pa (bertepuk tangan seirama) -> Giliran Muttsulini 

"... 'Amin' ... bo."[6] 

"Oi, bukankah Muttsulini baru saja menambahkan litte 'bo'? Bukankah dia ingin 
mengatakan 'amenbo'?" 
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Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

"'Aksi'." 

Pa pa (bertepuk tangan seirama) -> Giliran Muttsulini 

"... 'A -- &! @ ((& * & ^'." 

"Aku menangkapmu! Kamu tidak bisa menemukan kata-kata dalam bahasa Inggris jadi 
kamu mencoba menyelinap melewatiku dengan membacanya lebih cepat, kan?" 

"Oh ... sepertinya kita tidak bisa memutuskan pemenang di sini. Itu sudah cukup." 

"... (mengangguk)." 

"Sialan! AKU SUDAH CUKUP !! JAWABAN MUTTSULINI SANGAT LUAR BIASA, KENAPA KAU 
MEMUTUSKANNYA?" 

"Oi, Akihisa, jika kamu berteriak begitu keras---" 

Kacha! 

"Siapa yang membuat keributan di koridor? Seharusnya ini waktu belajar mandiri!" 

"WAH! FUSE-SENSEI! YUUJI, APA KITA --- Eh, dia pergi? KAPAN DIA BERJALAN?" 

"TUNGGU DI SANA! YOSHII-SAN!" 

"DAN HASIL YANG SAMA LAGI!" 

"OI, STOP!" 

Pada akhirnya, akulah yang berlarian di seluruh kompleks dan memancing Fuse-sensei 
pergi. 

"Hu, hu, hu ... bagaimanapun juga ... akhirnya aku ... melepaskannya ..." 

"Sulit bagimu, Akihisa." 

"Itu gila! Bahkan ... Ooshima-sensei ... berlari mengejarku ..." 

"Lari? Tapi terima kasih, kami berhasil mendapatkan kelas D dan E untuk bergabung. Kerja 
bagus." 

Aku masih menekan tanganku ke dadaku saat aku mencoba bernapas kembali, hu ... 

"Hebat, sekarang pasukan kita telah meningkat cukup banyak." 
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"Benar. Sekarang kami hanya perlu meyakinkan kelas B dan C. Akihisa, kami akan 
mengandalkanmu lagi." 

Yuuji menatapku dengan 'tentu saja' saat dia bertanya. Namun, saya tidak akan 
membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. 

"Saya tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi. Selain itu, saya tidak senang dengan 
kekalahan saya barusan. Saya menuntut pemutaran ulang!" 

"Yah, mau bagaimana lagi, tapi kita hanya membuang-buang waktu di sini, lho." 

"Huh, begitu? Aku menyarankan kamu untuk tidak membingungkan aku dengan aku 
sekarang!" 

Saat aku berlari-lari barusan, aku berhasil memikirkan beberapa kata. Saya pasti akan 
menang kali ini! " 

"Yoshii Akihisa akan mulai." (diri) 

"" "Yeah ~!" "" (Yuuji, Hideyoshi dan Muttsulini merespon dengan ritme) " 'Masa lalu dan 
masa kini'!" 

"" "Ya ~!" "" 

"Mari kita mulai dengan kata apa pun dalam bahasa Inggris yang dimulai dengan huruf 'O'!" 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> Giliranku 

"Augusto!" 

 

"Tahan di sana, Yoshii-san! Kenapa kamu berjalan-jalan di koridor !?" 

"Maaf! Aku punya alasanku!" 

Tanpa diduga, Igarashi-sensei sangat cepat. 
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Volume 3 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Harap terjemahkan yang berikut ini: 

"Meskipun John mencoba naik pesawat ke Jepang dengan bekal makan siang buatan tangan 
istrinya, dia menyadari bahwa dia lupa paspornya di jalan." 

Jawaban Himeji Mizuki 

"John membawa bekal makan siang buatan istrinya dan ingin terbang ke Jepang, tetapi 
dalam perjalanan, dia menyadari bahwa dia lupa membawa paspornya." 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Joan' 

Komentar guru: 

Ini John. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"John membawa paspor buatannya sendiri dan terbang ke Jepang." 

Komentar guru: 

Tolong pikirkan kembali arti kata 'paspor buatan sendiri'. 

Jadi, inilah waktunya pengarahan sebelum penyerangan. 

"Jadi hanya kelas D dan E yang mau membantu pada akhirnya?" 

"Mau bagaimana lagi. Perwakilan Kelas B hanya perwakilan dalam nama, dia tidak punya 
cara untuk memimpin kelasnya, dan perwakilan kelas C adalah Koyama, jadi anak laki-laki 
di kelasnya agak ragu-ragu." 

"Namun, sekarang kelas D dan E bersedia membantu, setidaknya situasinya jauh lebih baik 
dari biasanya." 
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"Itu benar, selain itu, setengah dari gadis-gadis itu sedang mandi saat terakhir kali kita 
menyerang mereka, jadi jumlah pasukan yang bisa mereka serahkan sekarang hampir 
50%. Jadi, selama kita bisa mengalahkan beberapa guru itu, kita seharusnya memiliki 
kesempatan berhasil. " 

Kekuatan lawan mungkin tidak akan meningkat lebih jauh. 

"Tapi karena kita cukup membuat keributan selama dua hari terakhir ini, bukankah 
mereka akan berhenti membuka kamar mandi perempuan?" 

"Sangat tidak mungkin. Para guru juga memiliki harga diri mereka sendiri. Apa menurutmu 
mereka bisa mengatakan sesuatu seperti 'kami mungkin tidak bisa menghentikan anak 
laki-laki mengintip, jadi tolong para gadis jangan menggunakan' area mandi 'perempuan?" 

"Ohh, benar." 

Seperti yang Yuuji katakan, para guru tidak ingin kehilangan jati diri dan harga diri sebagai 
pembimbing manusia. Selain itu, karena hal-hal diselesaikan dengan pertarungan 
pemanggilan, mereka tidak bisa membiarkan murid-murid menerobos pertahanan. 

"Ini hanya tebakan liar ... tapi bukankah mungkin para guru cukup senang dengan 
kemajuan yang dicapai?" 

"Eh? Maksudmu guru-guru senang membiarkan kami mengintip?" 

"Itu benar! Tidak peduli apapun, tujuan dari kamp pelatihan ini adalah untuk 
'meningkatkan kemauan siswa untuk belajar'. Berbicara tentang belajar, tidak ada metode 
yang lebih baik selain menggunakan pertarungan pemanggilan. Dan para gadis juga harus 
menggunakan summoned battle. binatang buas untuk melindungi diri mereka sendiri dan 
menghentikan kita untuk mengintip mereka. " Yuuji menganalisis. 

Saya melihat! Jadi para guru bisa saja membatasi kami di ruang kelas kami, namun alasan 
mereka tidak melakukannya adalah karena itu? Tapi bukankah para guru terlalu percaya 
diri dalam berpikir bahwa kita tidak bisa menembus pertahanan mereka? 

"Muttsulini, apakah waktu dan lokasi pertemuan sudah disampaikan kepada dua kelas 
lainnya?" 

"...Tidak masalah." 

Perkiraan waktu aksi pukul 20.10, dan lokasi berkumpul berada di kantin. Kami berniat 
untuk meluncurkan serangan skala penuh saat kelompok pertama masih melepas pakaian 
mereka. 

"Benar, kalau begitu sudah waktunya untuk pindah." 

"Kamu benar, kemungkinan besar, mayoritas sangat ingin pindah." 
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Termasuk anak laki-laki di kelas D dan E, kami memiliki hampir 100 orang. Kami tidak bisa 
mengulangi apa yang terjadi kemarin! 

"Tidak bagus, Yoshii!" 

Saat ini, pintu kami dibanting terbuka, saat teman sekelas kami Sugawa-san bergegas 
masuk. 

"Ada apa, Sugawa-san? Seharusnya masih ada beberapa menit lagi sebelum operasi 
dimulai, kan?" 

"Kita sudah tertangkap! Gadis-gadis itu disergap di kantin. Pada akhirnya, semua pasukan 
kita tersebar di semua level!" 

"APA KATAMU!?" 

Kenapa musuh menyerang kita sekarang? Apakah ada mata-mata di antara kita yang 
membocorkan intel? 

"... Kita tidak mungkin membocorkan intel kita sendiri." 

Seolah membaca keraguan dalam pikiranku, Muttsulini dengan cepat menyimpulkan ini. 

Muttsulini tidak mungkin ceroboh, dan bahkan jika rencana kita benar-benar bocor, akan 
butuh waktu bagi musuh untuk mengambil tindakan. 

Dengan kata lain... 

"Rencana kita sudah diketahui?" Yuuji berkata dengan penyesalan. 

Itu benar, musuh telah mengetahui rencana kita. Biasanya, rencana rahasia seperti itu tidak 
mungkin terlihat. Bisa dibilang satu-satunya alasan kenapa berakhir seperti ini hanya 
karena musuh memahami cara berpikir Yuuji. Dan hanya ada satu orang di dunia ini yang 
bisa menebak pikiran Yuuji. 

"Kirishima Shouko, gelar nomor 1 di tahun ajaran kita bukanlah sesuatu yang harus 
dihancurkan." 

"Dia pasti tidak akan memaafkan tingkah Yuuji yang mengintip." 

Saat ini, satu-satunya harapan kecil bagi kami adalah Yuuji menemukan sesuatu yang tidak 
ortodoks. Bahkan jika ini bisa dilihat, kita tidak akan bisa bergerak sama sekali. 

"... Tidak ada waktu untuk ragu-ragu." 

"I, benar! Apa yang kita lakukan sekarang, Yuuji?" 
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"Apa maksudmu dengan itu? Rencana pertempuran kita tidak berguna sekarang! Kita 
hanya bisa mengumpulkan kembali semua orang. COMRADES, TIME TO MOVE OUT!" 

""""DITERIMA!"""" 

Termasuk Sugawa-san, kami berlima keluar dari kamar mereka, hanya untuk menyadari 
bahwa di luar sudah menjadi medan perang. 

"Dasar mesum! Biarkan kami mengikatmu!" 

"Kami pasti tidak akan mengizinkan kalian mengintip kami!" 

"Sialan! Kenapa gadis-gadis itu muncul di sini?" 

"Bagaimana aku tahu !? Bagaimanapun, mari kita bicara setelah kita bertempur." 

Melihat sekelompok gadis menghalangi kelompok rekan kami dengan tergesa-gesa 
memanggil monster panggilan mereka, tapi perbedaan poinnya terlalu besar. 

Kelas D, Onodera Yuuko, Kimia, 116 poin. 

Vs 

Kelas F, Masahiro Asakura, Kimia, 44 poin 

Melihat Asakura-san begitu mudah hancur, Sugawa-san berseru, 

"SEMUA ORANG TENANG! BINATANG YANG TERTINGGAL TIDAK BISA MENEMPAK KITA! 
KITA TIDAK PERLU PEDULI MEREKA, KITA HANYA PERLU BIAYA TEPAT ATAS MEREKA!" 

Setelah mengatakan itu, Sugawa-san menyerang ke depan. 

Tidak! Penilaian itu salah! 

"Tidak, kamu tidak bisa, Sugawa-san! Bukan hanya Ironman yang harus kamu waspadai!" 

Aku dengan panik mencoba menghentikannya dengan suaraku, tapi Sugawa-san bergerak. 
Sudah terlambat! 

"Sugawa-san dari kelas F, kan? Ikuti aku ke ruang tahanan. Panggil." 

Berjalan dari belakang gadis-gadis itu adalah Fuse-sensei. Bahkan jika kita tidak 
memanggil, masih ada guru di sekitar, dan tanpa mengalahkan makhluk yang dipanggil itu, 
kita tidak dapat menerobos. Jadi, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita bersama. 
Tidak peduli seberapa kuat monster yang dipanggil, ada batasan jumlah musuh. Karena 
jumlah guru tidak sebanyak murid, jadi kita harus bisa melakukan sesuatu setidaknya jika 
kita melakukan itu ...! 
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"SEMUA ORANG MENDENGARKAN! KUMPULKAN ANGKATAN KITA DI SINI! IKUTI AKU!" 

Yuuji memelototi Fuse-sensei saat memberikan perintah. Namun, arah yang dia pilih 
adalah- 

"OI YUUJI! BUKAN ITU DI MANA ADA MUSUH TERBANYAK !? SAYA MERASA LEBIH 
MUDAH UNTUK MENCETAK MELALUI TANGGA!" 

Sudah pasti di mana ada kebanyakan orang berkumpul, dan beberapa gadis kelas A juga 
ada di sana. 

Tapi Yuuji langsung membantah saranku. 

"Itulah alasannya! Jika ada pertahanan tipis, ada kemungkinan ada jebakan di belakangnya! 
Meski sulit di sini, aku harus melewati tempat paling berbahaya!" 

Mendengar dia mengatakan ini, distribusi kekuatan benar-benar tidak merata. Ini seperti 
mengundang kita untuk turun. Mungkin itu benar-benar jebakan. Seperti yang diharapkan 
dari Yuuji, bisa memikirkan ini dalam situasi ini. 

"IKUTI SAKAMOTO! DAPATKAN SENSEI MASA LALU DAN ESCAPE DI SINI !!" 

"BIAYA!!!" 

Semua orang yang hadir segera menoleh untuk melihat titik yang sama sebelum mengisi 
daya di tempat yang sama. Di saat yang sama, gadis-gadis itu berpencar. Apakah mereka 
terpesona oleh momentum kita? Tidak, sebenarnya, lebih baik tidak membuat penilaian 
terlalu dini ... 

Bagaimanapun, kita tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Kami bergegas 
menyusuri koridor di depan tangga, berbalik dari koridor di belakang area belajar mandiri. 

"... Yuuji, aku sudah lama menunggumu." 

"Ki, Kirishima-san !?" 

Di depan kami, Kirishima-san dan yang lainnya berjalan mendekat. 

"Yang bagus, Shouko ..!" 

Aku bisa mendengar Yuuji menggertakkan giginya. 

Jelas dia tidak akan bahagia. Karena semua rencananya yang disengaja dimentahkan oleh 
lawan satu per satu. Ini menunjukkan bahwa pemikiran Kirishima-san jauh lebih hati-hati. 

Bagi Yuuji, mungkin tidak ada rasa malu yang lebih besar dari ini. 
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"... Aku tidak akan memaafkanmu karena berubah-ubah dalam cinta! Aku akan 
membiarkan tubuhmu memahami ini." 

Saat ini, Kirishima-san minggir. Orang lain muncul dari belakangnya. 

"Sepertinya aku perlu mendidikmu tentang aturan sosial." 

"YANG TERKEMUKA ADALAH KEPALA TINGKAT Nona TAKAHASHI!" 

Guru ini memberi kami perasaan dingin namun berpengetahuan luas, memberi kami 
tatapan ceramah melalui kacamatanya. Jika lawan kita adalah Takahashi-sensei, kelas F 
kita hanya memiliki peran untuk dikalahkan. 

"Yuuji, kupikir lebih baik mundur sekarang." 

"Maaf, itu tidak cukup." 

Melihat ke belakang ke arah yang berlawanan, seseorang muncul di sana. 

"Kudo-san ...!" 

"Hai. Yoshii-kun benar-benar bekerja keras." 

Kudo-san melambaikan tangannya seolah dia tidak tahu apapun. Setelah itu, guru 
kesehatan Ed Ooshima-sensei berjalan dari belakangnya seperti yang diharapkan. Dengan 
keduanya sebagai lawan kita, bahkan Muttsulini pun tidak punya peluang untuk menang. 

"Aki, aku ditipu olehmu sepanjang hari! Kamu membuatku sangat malu!" 

"Akihisa-kun, kalau kamu benar-benar ingin mengintip gadis-gadis yang sedang mandi, 
kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami dulu?" 

Di depanku adalah kelompok Minami dan Himeji-san yang familiar. Jika Takahashi-sensei 
ada, subjeknya akan menjadi subjek gabungan, dan kelemahan Minami tidak akan terlihat 
jelas sekarang. Kami benar-benar kalah dalam pertempuran ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tapi meski begitu, kita tidak bisa menyerah seperti ini! Jika foto-foto itu akan disebar ke 
seluruh sekolah, kehidupan sekolah saya akan menjadi sangat kelabu! 

"SEMUA ORANG, JANGAN MENYERAH! PERANG SAMPAI PUTIH AKHIR! PANGGILAN !!" 

Aku memanggil monster panggilanku dan membiarkannya masuk ke posisi pertempuran. 
Targetnya adalah kepala level Takahashi-sensei. Tetapi bahkan jika kami berhasil 
menerobos ini, masih banyak lawan yang harus kami terobos. 

"Sensei, monster panggilan Aki terlihat jauh lebih kuat daripada dia---" 

"Tidak masalah, Shimada-san. Kamu tidak perlu khawatir." 

Takahashi-sensei menggunakan tangan untuk memblokir Minami, yang berniat 
membantunya. 

Jadi dia sangat percaya diri, huh !? Namun, saya kurang lebih terbiasa dengan cara 
mengendalikan binatang yang dipanggil! Biarpun itu kepala level, jika aku bisa 
mengendalikannya dengan benar ...! 

Setelah mengunci target, monster panggilanku menyerangnya seperti peluru. 

"Yoshii-kun, aku benar-benar kecewa padamu. Kupikir setidaknya ada sesuatu yang positif 
tentangmu." 

Setelah Takahashi-sensei memelototiku dengan dingin, dia memberi perintah pada 
monster panggilnya. 

Lawan memegang cambuk di tangannya, jadi aku tidak bisa memahami waktu 
serangannya. Tapi setidaknya aku harus melawannya sekali untuk mengukur jarak! 

Aku mengangkat pedang kayuku hingga setinggi mata, di antara kedua mataku, menjaga 
dari serangan musuh. Pada saat ini, monster panggilanku tiba-tiba tidak bisa bergerak --- 
dan jatuh ke lantai. 

"... Eh?" 

Untuk sesaat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat berikutnya, rasa sakit yang tajam 
menggema di seluruh tubuhku. 

"ITU SAKIT !! ITU BENAR-BENAR SAKIT !!! BUKAN INI ALAT UNTUK INTEROGASI !!! ???" 

Berbeda dengan tinju Ironman, kulit saya terasa seperti robek karena rasa sakit menyebar 
ke seluruh tubuh saya. 

"Akihisa itu benar-benar dipukul sekali, namun ... seperti yang diharapkan dari wanita 
berbakat legendaris ..." 
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Kepala tingkat, Takahashi Yoko, Mata pelajaran gabungan 7791 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Mata pelajaran gabungan 902 poin. 

Tanda Takahashi-sensei muncul. SIAPA IDIOT BAHKAN BERUSAHA UNTUK 
MEMBANDINGKAN MEREKA? BUKANLAH PERBEDAAN YANG TERLALU BESAR !? 

"Mau bagaimana lagi. Jika demikian, semua orang harus melakukan sesuatu sesuai dengan 
penilaian mereka!" 

"" "OOSSUU! SERTAKAN KEPADA KAMI!" "" 

Komandan kami di sini membuat perintah yang tidak ada bedanya dengan mundur. 

Setelah perintah dikeluarkan, semua orang harus melakukan sesuai dengan pengambilan 
keputusan mereka sendiri. Bagaimana mereka akan melarikan diri? Mari kita lihat ini! 

"..." (<- Berlutut dengan penyesalan) 

"..." (<- Berlutut dengan penyesalan) 

"..." (<- Berlutut dengan penyesalan) 

Mereka sekelompok idiot. 

"Yoshii-kun dan Sakamoto-kun tidak mengakui kesalahanmu juga? Apa karena kamu ingin 
menjaga harga dirimu sebagai komandan?" 

Melihat Yuuji dan aku tidak mau meminta maaf, Takahashi-sensei menyipitkan matanya, 
sepertinya dengan hormat. 

Berlutut dan mengakui kesalahan kita? Oi, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih 
sopan? 

"Kamu salah, Takahashi-sensei. Kami sangat jelas tentang ini." 

Yuuji mengangkat mulutnya dan menjawab. 

"Yuuji benar, kami sangat jelas tentang ini. Tidak perlu menyerah dan mengakui kesalahan 
kami." 

Seperti Yuuji, saya juga menunjukkan senyuman. 

"Jangan bilang kamu punya bala bantuan?" 

Melihat sikap keras kepala kami, Takahashi-sensei mengerutkan kening. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Bala bantuan? Tidak, kamu sama sekali tidak mengerti." 

"Kamu benar, kita tidak sedang membicarakan itu." 

Jika ini adalah ujian, jawaban Takahashi-sensei hanya akan menjamin nilai 0 nya. Alasan 
mengapa kita tidak berlutut dan mengakui kesalahan kita bukanlah karena kesombongan 
atau bala bantuan, tapi--- "Sakamoto-kun, Yoshii-kun. Mengintip jelas itu kejahatan, tahu?" 

"Oh ya, Aki, aku belum melunasi hutangku padamu sepanjang hari ini." 

"... Yuuji, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan memaafkanmu karena 
menjadi Casanova seperti itu." 

---Jawaban yang benar adalah bahwa kita tidak akan dimaafkan meskipun kita harus 
berlutut. 

☆ 

"Tidak kusangka bahkan Takahashi-sensei bergabung dalam pertempuran." 

"Dia sangat kuat sehingga pada dasarnya ilegal baginya untuk mengambil bagian dalam 
perang ini ..." 

Ini bukan lagi level untuk menentukan pemenang. Praktis tidak mungkin menemukan 
orang yang bisa mengalahkannya satu lawan satu. 

Hanya memikirkannya saja sudah membuat tubuhku sakit. Ini adalah efek samping dari 
monster panggilan Takahashi-sensei dan hukuman Minami. Rasanya seperti aku akan 
memimpikan Himeji-san dan Minami tersenyum padaku sementara isinya adalah tentang 
hukuman. 

"Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak hanya kalian akan diperas, Anda akan ditandai 
sebagai pengintip!" 

Seperti kemarin, Hideyoshi dilepaskan. Ai, memang benar bahwa seorang gadis yang 
melihat gadis lain sedang mandi seharusnya tidak cukup untuk melakukan kejahatan. 

"Tentu saja kita tidak berniat menyerah sama sekali. Meski besok adalah satu-satunya 
kesempatan kita yang tersisa, lihat dengan cara lain, kita masih punya kesempatan besok." 

Besok hari ke-4 kamp pelatihan. Karena hari ke 5 adalah waktu travelling, besok jadi 
kesempatan terakhir kita untuk mengintip. Namun, seperti yang Yuuji katakan, masih ada 
hari esok. Masih terlalu dini bagi kita untuk menyerah. 

"Kamu benar. Meskipun ada perbedaan besar dalam hal kekuatan bertarung, kita sudah 
terbiasa dengan ini. Kekuatan dalam mengatasi kesulitan ini adalah tempat nilai kita yang 
sebenarnya bersinar, bukan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kami mendapat ancaman pemerasan dan ditandai sebagai orang yang mengintip di 
belakang kami, dan di depan kami adalah lawan yang sangat dikuasai yang hanya akan 
dilawan oleh orang idiot. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Meski begitu, tidak peduli 
betapa tidak bisa dijelaskannya itu, kami tidak merasa putus asa. 

"... Kita tidak bisa berakhir seperti ini begitu saja." 

"Benar. Kelas F kita sudah terbiasa melihat ini, jadi tidak perlu panik." 

Hideyoshi dan Muttsulini juga terlihat bersemangat, dan teman sekelas lainnya yang tidak 
ada juga merasakan hal yang sama. 

"Begitukah? Jika kalian berdua tidak menyerah, masih ada cara untuk melakukan ini." 

"Seperti yang diharapkan dari Yuuji! Ide apa yang muncul?" 

"Tentu saja. Menurutmu aku ini siapa?" 

Yuuji tersenyum jahat. Senyuman itu aku lihat beberapa kali sampai sekarang. Begitu orang 
ini memberikan pandangan ini, dia biasanya akan membawa kita ke tempat yang aman 
(mari kita abaikan bagaimana dia melakukannya dulu). Kita harus sukses kali ini juga. 

"Lalu, apa rencananya?" 

"Terobosan frontal." 

Aku akan mengambilnya kembali. Kami tidak punya kesempatan sekarang. 

"Tolong jangan tunjukkan pandangan seperti itu dan dengarkan sampai akhir. Ide dasar 
menerobos dari depan tidak berubah, dan perubahan apa adalah persiapan sebelumnya." 

"Jika kita akan terus mencoba dan menerobos dari depan, kamu berbicara tentang 
meningkatkan kekuatan kita?" 

"Benar. Kekuatan lawan berada pada batas mereka. Tidak ada cara untuk meningkatkan 
kekuatan mereka lagi. Meskipun sayang sekali kami kalah hari ini, berkat itu, kami berhasil 
memahami kemampuan bertarung lawan. Ini sangat penting." 

"... Saya mendapat informasi saksi dari kelas lain." 

Kelas-kelas lain yang dibicarakan Muttsulini adalah kelas D dan E. 

"Meskipun lawan menggunakan guru sebagai pertahanan utama mereka, ada 
kelemahannya. Tahukah kamu apa itu?" 

"Tidak semuanya." 

"Aku akan mengajarimu cara yang benar menggunakan gunting." 
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"GYAAHH! Mataku, MATAKU !!!" 

Yuuji menggunakan gunting untuk mengirimkannya sebagai hadiah French Kiss ke mataku 
(ngomong-ngomong, itu versi yang indah). 

"Sungguh, pikirkan baik-baik, ya? Bidang untuk memanggil makhluk yang dipanggil 
memiliki sesuatu yang disebut 'gangguan'. Ini adalah ketika jika guru lain membuat bidang 
pemanggilan, konflik dalam mata pelajaran akan menyebabkan binatang yang dipanggil 
menghilang-- " 

"Dengan kata lain, tidak mampu mengalokasikan banyak guru di wilayah yang sama 
luasnya?" 

"Itulah intinya." 

Jadi jika para guru terlalu dekat satu sama lain, itu akan menyebabkan gangguan dan 
membuat 'binatang yang dipanggil' menghilang, bukan? 

Begitu, jadi karena itulah para guru menyerang dari segala arah. Mereka tidak akan bisa 
bertarung dengan fisik anak laki-laki SMA jika mereka tidak memanggil monster, jadi 
mereka akan mencoba menghindari 'gangguan' dengan segala cara. 

"Menabulasi fenomena ini dan hasil yang dilaporkan Muttsulini, kita dapat mengharapkan 
musuh untuk mengatur sesuatu seperti ini." 

Yuuji membuka selembar kertas putih di atas meja dan mulai menggambarkan 
ekspektasinya di atasnya. 

"Eh? Posisi Takahashi-sensei akan berbeda dari hari ini?" 

"Saya tidak 100% yakin tentang ini, tapi saya akan melakukan ini jika saya adalah musuh. 
Ini adalah aturan umum dalam perang untuk menempatkan pasukan di tempat-tempat 
yang Anda tidak ingin musuh menerobos." 

Menurut prediksi Yuuji, lokasi Takahashi-sensei berada di depan tangga menuju basement. 
Ini karena itulah satu-satunya tangga yang menuju ke area pemandian para gadis, dan 
kemungkinan besar musuh akan menyiapkan pasukan utama mereka di sana. 

"Jika demikian, mengapa mereka tidak melakukannya hari ini?" 

"Apa mereka mencoba menurunkan keinginan kita untuk bertarung? Sepertinya rute kita 
sudah diprediksi juga." 

"Hm, yah, perbedaan poin adalah faktor krusial." 

Maaf mengecewakan para gadis, tetapi kami tidak akan menyerah hanya karena kesalahan 
ini. 
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"Tapi ngomong-ngomong, ini adalah pertempuran yang sulit bagi kami. Ada Ironman, 
Ooshima-sensei (Guru pendidikan kesehatan) dan Takahashi-sensei (kepala level). Ini 
adalah posisi yang tidak bisa kami lewati dengan mudah." 

Meskipun kami mengatakan ini, kami tidak bisa begitu saja mengabaikan guru lainnya. 
Yang Yuuji prediksi adalah poin penting, dan kurasa ini benar. Saat ini, pasukan kami di sini 
termasuk anak laki-laki dari kelas D, E, F. Meskipun kami memiliki semangat kerja yang 
tinggi, jelas pihak mana yang lebih lemah ketika kekuatan lawan termasuk anak 
perempuan kelas A, dan terutama karena kelas E tidak memiliki pengalaman dalam perang 
pemanggilan . 

"Untuk kemenangan kita, kita harus mendapatkan orang tertentu di depan Ironman tanpa 
cedera." 

"Pria tertentu?" 

"Itu kamu, Akihisa. Tidak peduli apapun, syarat utama yang tidak bisa dihindari untuk 
kemenangan kita adalah kamu menang atas Ironman." 

"Jadi, ini karena aku 'inspektur hukuman'?" 

"Itu benar. Ironman bertindak sebagai garis pertahanan terakhir untuk area pemandian 
perempuan. Ini adalah poin yang harus kita hancurkan. Namun, tidak mungkin untuk 
mengalahkan pria itu melalui daging." 

Kami sudah tahu itu dua hari lalu. Dengan pria itu sebagai lawan kita, bahkan Yuuji akan 
disingkirkan seperti anak nakal. "Manusia menggunakan senjata untuk melawan monster, 
dan satu-satunya yang memiliki senjata itu adalah kamu, Akihisa." 

Makhluk panggilan yang jauh lebih kuat dari manusia. Namun, makhluk panggilan biasa 
tidak akan bisa menyentuh benda seperti itu. Hanya monster panggilanku yang ditunjuk 
sebagai 'inspektur hukuman' yang bisa menyentuh benda fisik, jadi itu berarti aku harus 
menjadi lawan Ironman. Saya tidak tahu apakah saya bisa menang, tapi setidaknya itu lebih 
baik daripada meminta orang lain untuk menang. 

"Namun, bukankah itu berarti harus menerobos Takahashi-sensei tanpa cedera?" 

"Ahh, bahkan jika Muttsulini untuk menangani Ooishima-sensei, jumlah kekuatan yang 
dibutuhkan untuk menghadapi Takahashi-sensei masih kurang. Sebenarnya, tidak mungkin 
untuk mengalahkan Takahashi-sensei dengan kekuatan kita saat ini." 

Dengan asumsi bahwa 10 orang dibutuhkan untuk memblokir seorang guru, kita 
membutuhkan sekitar 80 orang di tingkat kedua dan ketiga. Dan dengan gadis-gadis yang 
membantu mereka, kami tidak dapat menyangkal bahwa kami berada dalam posisi yang 
sangat tidak menguntungkan. 

"Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan bantuan kelas A, B dan C." 
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Yang dimaksud Yuuji adalah bahwa kelas B dan C akan dibutuhkan untuk mencapai 
Takahashi-sensei, dan kelas A dibutuhkan untuk mengalahkan Takahashi-sensei. 

"Terlalu lama untuk membicarakan semua ini, tapi karena ini, sangat penting bagi kita 
untuk mendapatkan bantuan dari kelas lain. Jadi, sebelum kita memulai pertempuran 
besok, mari kita fokus pada ini." 

"Jadi maksudmu kita perlu mendapatkan kelas AC sebagai rekan kita? Tapi kita pernah 
ditolak sekali. Apakah semudah itu?" 

"Jadi itulah mengapa kita perlu melakukan sesuatu." 

Saat ini, Yuuji sedang memegang banyak kamera dan yukata yang disiapkan di setiap 
ruangan. Meskipun kami diberitahu untuk tidak menggunakan yukata, orang ini mungkin 
tidak berniat untuk mematuhi aturan. 

"Tapi apa rencanamu dengan itu?" 

"Gunakan foto-foto ini untuk membuat orang-orang dari kelas AC mengungkapkan 
kegelapan di hati mereka. Jika memungkinkan, itu dapat meningkatkan minat mereka 
untuk mengintip dan mendapatkan bantuan mereka." 

"Hm ~ ini benar-benar terasa seperti rencana pertempuran Yuuji." 

"Diam." 

"Namun, jika efektif, ada gunanya mencobanya. Pakai, Hideyoshi." 

"... Sekali lagi, kamu membuatku memakainya ...?" 

Mengapa saya merasa Hideyoshi terlihat tidak senang ketika dia menerima yukata itu? 

"Tenang. Bukan hanya Hideyoshi. Aku juga menyuruh Himeji dan Shimada memakainya." 

"Tidak, bukannya aku tidak senang menjadi satu-satunya yang memakainya." 

Jadi bukan karena dia tidak bahagia? Bagus sangat bagus. 

"Kalau begitu, Akihisa. Hubungi Himeji dan Shimada. Muttsulini akan menyiapkan 
kameranya." 

Mengikuti instruksi Yuuji, saya mengeluarkan ponsel saya. "Mm ~ Kedua nomor itu ... oh, 
aku mengerti." 

Kacha, saya memasukkan isi teks. 

[Aku ingin mengatakan sesuatu. Bisakah Anda datang ke kamar saya?] 
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Pi Pi Pi Pi Pi. 

Beberapa saat setelah menekan tombol kirim, aku mendapat balasan --- oh, dari Himeji-
san. 

[Saya mendapatkannya. Saya akan membawa beberapa makanan ringan. Aku akan segera 
pergi.] 

Untuk melakukan ini untuk mengambil foto, itu jawaban yang sangat menyenangkan. Aku 
harus berterima kasih padanya. 

Pi Pi Pi Pi Pi. 

Setelah saya mematikan telepon saya, sekitar satu menit kemudian, saya mendapat pesan 
lain. Apa kali ini dari Minami? 

[Saya baik-baik saja dengan itu. Tapi kenapa sekarang?] 

Ah, jadi dia agak waspada? Mau bagaimana lagi, karena Minami dan yang lainnya 
sepertinya melihat kami sebagai tukang intip dan mungkin akan mengubah Himeji-san 
yang sama sekali tidak mengerti tentang hal itu. Ya ampun, bagaimana saya harus 
menanggapinya? 

Saat aku sedang memikirkan bagaimana menjawab sehingga Minami dapat menerimanya, 
teleponku berdering untuk memberi tahu aku tentang pesan ketiga. 

[Hm? Siapa itu?] 

Membuka kotak masuk, pengirimnya adalah --- Sugawa-san. Apa sekarang? 

[Meski tiba-tiba, kenapa kamu mati-matian mencoba mengintip? Atau apakah Anda benar-
benar menyukai perempuan? Aku agak sadar kamu mengatakan sesuatu seperti menyukai 
pantat Sakamoto.] 

Untuk sesaat, saya tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat surat Sugawa-san. 

Itu, itu kesalahpahaman yang serius! Tidakkah ada yang akan berpikir kalau aku lebih 
tertarik pada Yuuji daripada perempuan jika mereka melihat ini !? Harus mengubah 
pemikiran mereka! 

Sementara situasinya bagus, mari kita kirim surat. 

Kenapa kita harus mengintip ke dalam kamar mandi perempuan? Tentu saja kami 
memutuskannya! 

[Itu karena aku menyukainya, bukan? Bahkan lebih dari Yuuji!] 
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Sungguh, kenapa dia harus menanyakan ini? Apakah dia tidak akan mendapatkan 
jawabannya jika dia memikirkannya secara normal? 

Agak terburu-buru, aku menekan tombolnya. Astaga. Ada begitu banyak idiot di sekitarku 
sehingga itu mengganggu--- [Mengirim pesan ke -> Shimada Minami.] 

---Eh? 

Ah haha. Sepertinya saya terlalu lelah, karena saya sepertinya salah melihat penerima. 
Namun, saya hanya perlu mengucek mata dan melihat tujuannya, bukan? 

[Pesan dikirim ke -> Shimada Minami.] 

"Cluk." 

Saat melihat penerima, mulutku mengeluarkan suara yang tidak bisa dipercaya. 

... Tunggu, Yoshii Akihisa. Ini bukan surat yang berbahaya, bukan? Bagaimana kalau saya 
melihat kembali surat yang baru saja saya kirim? 

[Itu karena aku menyukainya, bukan? Bahkan lebih dari Yuuji!] 

INI ADALAH PENGAKUAN YANG KUAT DAN PENTING YANG HANYA DAPAT MENULIS 
PRIA LAKI-LAKI! 

"Argh! Aku benar-benar bodoh! Aku benar-benar terkejut dengan apa yang aku lakukan 
dalam arti tertentu! Sialan !!!" 

Ini, ini adalah krisis terbesar sepanjang hidup saya! Bagaimana saya bisa mengirim surat 
itu ke Minami yang memperlakukan saya seperti belatung atau karung pasir! Aku tidak 
akan disingkirkan begitu saja, Minami akan berkata 'akan canggung melihat pria yang baru 
saja aku tinggalkan!' dan tidak akan datang ke kamar. Tidak kusangka rencana rumit Yuuji 
gagal, dan aku akan ditolak. Apakah ini hari bencana !? 

Ngomong-ngomong, aku harus mengirim email ke Minami untuk menjelaskan tentang apa 
itu, bukan? 

Saya mencoba yang terbaik untuk memikirkan apa yang harus saya tulis. Tidak, tidak ada 
waktu untuk memikirkannya sekarang! Bagaimanapun, harus mengubah surat itu--- 
"Sekarang apa, Akihisa? Sepertinya aku hanya mendengar tangisan." 

"Sesuatu yang sangat buruk terjadi! Jangan hentikan aku tidak---" 

"Sesuatu yang sangat buruk? Itu --WAH!" 

WHOOSH (Suara Yuuji terpeleset di kulit pisang) 
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BAM (Suara Yuuji menarikku saat kita jatuh) 

CRACK (Suara Yuuji menginjak handphone saya dan merusaknya menjadi berkeping-
keping) "Hal buruk apa yang kamu bicarakan, Akihisa?" 

"INI SITUASI YANG KAMU KARENA SAJA SEKARANG!" 

Ponsel saya sekarang dalam kondisi menyedihkan karena hancur berkeping-keping. Jelas, 
tidak mungkin menggunakan telepon untuk menjelaskannya di sini. 

"Hm? Apakah ini ponselmu? Maaf, aku akan mengembalikannya nanti." 

Tidak peduli apa yang orang lain katakan, saya seharusnya memiliki hak untuk mengikat 
orang ini dan memukulinya dengan baik. 

"Tidak apa-apa, lupakan telepon itu. Pokoknya, pinjamkan saja teleponmu padaku!" 

"Oh, teleponnya? Aku baik-baik saja." 

Aku meraih ponsel model sederhana yang disukai Yuuji, dan mulai mencari nomor Minami. 

Buku telepon Sakamoto Yuuji ... catatan no. 1 -> Kirishima Shouko. 

"Mu, Shouko itu mengacaukan ponselku lagi? Dia seharusnya idiot mekanik ... apa aku 
harus memasukkan kembali nomor semua orang? 

... 

Jadi dia pasti tidak mencatat telepon atau alamat surat Minami. Apakah masa depan saya 
akan hancur begitu saja? 

"Ada apa denganmu menunjukkan tatapan seperti ini, Akihisa? Sepertinya kamu baru saja 
mengirim surat seperti pengakuan padanya, dan aku menginjak telepon atau sesuatu 
sebelum kamu bisa menjelaskan padanya." 

"Ah hahaha. Apa yang kamu katakan, Yuuji? Bagaimana hal seperti itu mungkin?" 

"Ya, kamu benar. Jika hal seperti itu terjadi, bukankah aku akan menjadi penjahat besar 
atau semacamnya?" 

"Sungguh, aku tidak bisa menangani kamu, ah hahahaha." 

Kacha kacha kacha. Mengirim ... bagus. 

[Kepada: Kirishima Shouko Dari: Sakamoto Yuuji 

Saya melamar pernikahan lagi. Silakan datang ke kamar saya dengan yukata.] 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Hm? Akihisa, ke siapa kau mengirim surat --- GUAH, APA YANG KAU LAKUKAN, KAMU 
BASTARD !!" 

"DIAM! AKU AKAN MEMBUAT KAU KALAH SEGALA SESUATU SEPERTI SAYA! TONTON 
INI!" 

"WAHHH! KAU MENGHUBUNGKAN TELEPON SAYA KE TEAWATER !? BAGAIMANA SAYA 
HARUS MENJELASKANNYA KE SHOUKO SEKARANG, ANDA SIALAN SAMPAH!" 

"BENAR! INI JENIS PERASAAN! INILAH PERASAAN YANG SAYA PUNYA TERHADAP YUUJI 
SEKARANG!" 

"APA YANG ANDA BICARA, SAYA TIDAK MENGERTI APA PUN! PENTING, SAYA HARUS 
MENJELASKANNYA KE DIA SEBELUM TERLALU TERLALU---" 

KLAK (Suara Yuuji membuka dan berlari keluar dari pintu) 

DONG (Suara Yuuji dipukul oleh tinju Ironman di koridor) 

KINK DANG CLANG DOMP (Suara Yuuji ditabrak ke dinding bersama dengan meja) 

"Kamu tidak seharusnya meninggalkan kamarmu!" 

"Mengerti." 

Karena Yuuji tidak bisa bergerak sama sekali, aku harus membantunya menjawab. 
Sepertinya para guru itu sudah waspada dan waspada terhadap penghuni ruangan ini. 

"Ngomong-ngomong, Hideyoshi dan Muttsulini, kalian belum membeli ponsel sendiri?"[7] 

"Ya, setidaknya tidak ada kebutuhan untuk itu." 

"... Aku akan bermasalah jika berdering pada saat yang genting." 

Saat ini, sebagian besar siswa sekolah menengah seharusnya memilikinya, jadi keduanya 
harus dianggap pengecualian, dan terutama salah satunya memiliki alasan yang agak unik . 

Tidak dapat membantu. Saya akan menjelaskannya kepada Minami besok. 

"Ngomong-ngomong, akan buruk jika kita tidak membereskan kamar tidur ini, bukan? Kita 
bahkan tidak bisa mengatur futon kita seperti ini." 

"Kamu benar, mari kita bersihkan tempat itu dulu, lalu kita ambil foto Hideyoshi." 

Kami mengambil meja yang dibalik, mengambil sampah di lantai dan mengumpulkan 
semuanya di tempat yang sama. Koper Hideyoshi harus ke kanan (dong), vas pecah dan 
gelas harus ke kiri (hehyo), koper saya ke kanan (dong), Yuuji yang tidak sadar adalah 
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sampah jadi dia pergi ke kiri (padang --- shasha) "GUAAHH! ADA, ADA KACA DI 
BELAKANGKU!" 

"Ah, Yuuji. Jika kamu sudah bangun, tolong bantu." 

"Tunggu! Tidak bisakah kamu melihat luka di punggungku !?" 

"Tidak masalah. Setidaknya tidak terlihat fatal." 

"Sejak kamu mengatakannya, bagaimana dengan ini?" 

"Ahh! Kamu menyebarkan pakaianku di semua tempat?" 

"Aku akan membiarkanmu menderita sakit!" 

"Kalau begitu, aku akan pakai yukata saja! Setidaknya akan cocok dengan Hideyoshi!" 

"... Aku sangat iri padamu." 

"Kalian ... lupa tentang jenis kelamin saya, bukan?" 

Waktu berlalu saat kami melakukan ini. 

---LAKUKAN DONG DONG 

Suara pintu diketuk bisa didengar. 

"Ah, selamat datang, Himeji-san. Apakah kamu diblokir oleh Ironman?" 

"Jika Anda berbicara tentang Nishimura-sensei, dia mengizinkan saya masuk setelah saya 
memberinya makanan ringan." 

Himeji-san melihat camilan supernya saat dia mengatakan ini. 

"Selamat tinggal Ironman. Beristirahatlah dengan damai ..." 

Dari lubuk hati saya, saya berdoa agar dia beristirahat dengan damai. 

"Ngomong-ngomong, kenapa Akihisa-kun memakai yukata?" 

"Eh? Itu ditempatkan di dalam ruangan, jadi aku mengeluarkannya untuk memakainya. 
Aku merasa itu kesempatan langka. Apa itu cocok untukku?" 

Meskipun sebenarnya karena aku harus berganti pakaian karena ada kaca di sekelilingnya, 
tidak perlu menjelaskan hal seperti itu sekarang. 

"Ya, itu sangat cocok untukmu! Kulit cantik dan tulang ramping, kamu benar-benar 
tampan!" 
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Melihatnya akan segera kehilangan sesuatu, saya bertanya-tanya apakah saya bisa 
melakukan sesuatu untuk membantunya. 

"Ah, Himeji, senang sekali kamu berada di sini." 

"Selamat malam, Sakamoto-kun, maaf telah mengganggumu." 

"Meski masih terlalu dini, ini hadiah untukmu." 

Yuuji menyerahkan sesuatu padanya. 

"Apakah ini yukata? Terima kasih. Oh ya, Akihisa-kun mengirimkan pesan, mengatakan 
bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku, tentang apa itu?" 

Himeji-san curiga dengan yukata yang tiba-tiba diberikan padanya. 

"Sebenarnya, aku punya sesuatu yang ingin aku minta agar Himeji-san lakukan." 

"Permintaan?" 

"Hm, ya. Kuharap Himeji-san akan memakai yukata dan berfoto bersama kami." 

"Eh ...?" 

Karena itu terlalu mendadak, Himeji-san membelalakkan matanya. Memang benar 
mengatakan ini secara tiba-tiba mungkin menakutkan. 

"Ah ~ yah, apa yang harus aku katakan ..." 

Apa yang harus saya katakan padanya? Ini sangat meresahkan. 

"... Baiklah, jika Akihisa-kun bersedia berfoto dengan kami, kurasa aku setuju untuk itu ..." 

Saat ini, Himeji-san menyetujuinya meski belum mendengar penjelasannya. Oh, jadi dia 
tidak suka berfoto sendirian? 

"Itu mudah! Hideyoshi dan aku akan membawanya bersamamu!" 

Ini akan baik-baik saja setelah mereka mengeluarkanku dari gambar. Tidak, bahkan jika 
aku tidak mengatakannya, Muttsulini secara otomatis akan menghentikanku. 

"... Sangat jarang kita memiliki kesempatan ini. Kupikir kita berdua bisa berfoto bersama ..." 

Memalingkan kepalaku, aku melihat Himeji-san menampakkan ekspresi tidak senang 
sambil menggembungkan pipinya. Dia sudah menerima persyaratan tersebut, tetapi 
adakah sesuatu yang tidak dia sukai? 
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"Ai, tapi karena Akihisa-kun memintanya, mau bagaimana lagi ... yah, aku akan ganti baju 
dulu." 

Himeji-san mengambil yukata sambil berganti pakaian. 

Pada saat ini, saya tiba-tiba memikirkannya. Kami tidak bertanya apakah kami bisa 
menunjukkan foto itu kepada orang lain, bukan? Meskipun ini bukan foto yang aneh, saya 
tetap harus bertanya sebagai teman. 

"Tunggu, Himeji-san." 

"Iya?" 

Aku menelepon Himeji-san, dan menoleh ke arah Yuuji. Saat aku memberinya kata tanpa 
kata 'Aku akan memberitahu Himeji-san bahwa kita akan menyebarkan foto itu', Yuuji 
membalasku dengan 'Apakah kamu berpikir bahwa aku berencana untuk 
menyembunyikannya darinya?' Lihat. 

"Sebenarnya ini tentang foto-fotonya. Boleh aku tunjukkan ke teman-temanku yang lain?" 

"Eh? Tentang aku yang memakai yukata? Itu, yah, aku agak malu ..." 

"Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu malu menunjukkan dirimu dalam yukata, bagaimana 
Akihisa bisa bertahan? Dia idiot dan mesum. Menurut definisi kamu, bukankah dia tidak 
punya hak untuk hidup?" 

"LEPASKAN SAYA, HIDEYOSHI! AKU AKAN MENGUKUR OTAK YUUJI DAN 
MENGHANCURKANNYA KE BIT!" 

Hideyoshi berusaha sekuat tenaga untuk menangkapku, mencegahku melakukan pukulan 
mematikan. 

Setiap kali saya bersama Yuuji, saya selalu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan 
terjadi pada saya. Mengapa selalu demikian? 

"Ngomong-ngomong, aku tidak bisa hanya meminta layananmu secara gratis seperti itu. 
Aku akan menyiapkan hadiah yang pantas." 

Yuuji melambaikan tangannya pada Himeji-san saat dia mengatakan ini. 

"Apa maksudmu?" 

Tanpa kehati-hatian khusus, Himeji-san mendekat, lalu keduanya mulai berbisik di antara 
mereka, "... Besok pagi ... foto tidur hisa ..." 

"... sungguh ... lalu ... tidak peduli berapa banyak, aku akan ..." 
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Apa yang mereka bicarakan? Terutama Himeji-san, yang sering melihatku ke belakang; ini 
agak mencurigakan. 

"Kalau begitu kita sepakat. Tidak ada masalah, ya?" 

"Ya! Tidak apa-apa meskipun aku harus sedikit mengangkat yukata." 

APA!? Apa yang membuatnya begitu termotivasi? 

"Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu. Bisakah kamu bersiap-siap?" 

"Iya!" 

Himeji-san memeluk yukata saat dia pergi ke kamar mandi di dalam kamar kami. Suara 
pakaian yang mengacak-acak membuat musim semi awet muda dalam diriku meluap, tapi 
tentu saja itu adalah rahasia yang tidak akan kukatakan. 

"... (menghapus)" 

Muttsulini sedang berkonsentrasi menyeka lensa kamera. Sebenarnya, dia akan 
menghentikanku dan meninggalkan Himeji-san dan Hideyoshi di foto. Yah, bukannya aku 
tidak mengerti perasaan ini. 

Ah iya. 

"Muttsulini, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." 

"...?" 

Aku agak malu untuk mengatakan ini, jadi aku menurunkan volume suaraku sehingga tidak 
terdengar oleh Yuuji dan Hideyoshi sebelum melanjutkan. 

(Meski hanya satu, itu ... foto dua orang aku dan Himeji-san ...) 

"...Hanya satu." 

Muttsulini mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. 

Ini adalah kenangan yang ingin saya sembunyikan dari semua orang dan menjadikannya 
milik saya. 

☆ 

Sebelum Muttsulini tenggelam dalam genangan darah, butuh beberapa waktu sebelum 
kami berhasil mendapatkan foto Hideyoshi dan Himeji-san yang mengenakan yukata. 
Meskipun belum dicetak, tidak ada pria yang tidak akan berpikir untuk mengintip setelah 
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melihat ini. Jika memang ada, bisa dikatakan besar kemungkinan dia adalah seorang 
homoseksual. 

Setelah mengambil foto, Himeji-san kembali ke kamarnya. Saya tidak tahu apakah kami 
dianiaya oleh Ironman hingga larut malam, tetapi kami mendengar menguap setelah kami 
mematikan lampu. Ngomong-ngomong, aku harus memberi tahu Minami tentang surat itu 
segera setelah aku bangun besok pagi, jadi jangan coba-coba menahan perasaan 
mengantuk itu. 

Jadi mungkin karena ini saya bahkan tidak menyadari siapa yang masuk ke dalam ruangan? 

"... ki, bangun ..." 

Rasanya seperti sedang diguncang. 

"Uwooh ..." 

Ugh ... aku tidak tahu siapa itu, tapi aku benar-benar lelah ... tolong, biarkan aku tidur ... 

"... Sungguh, kenapa kamu mulai tidur ..." 

Orang lain terus mengguncang saya sampai saya bangun. 

"Umm!" 

Aku tidak bisa melepaskan tangan yang ada padaku itu. Sungguh, aku tidur di sini, jadi 
berhentilah menggangguku, maukah ... 

"Aku menyuruhmu bangun!" 

Pachi pachi ... 

"---UWOAHH !!" 

Apa, apa !? Ada apa dengan rasa sakit saat sendi bahu kiriku terkilir dan 
menyambungkannya kembali untuk menghancurkan bukti !? 

"Apa kamu sudah bangun sekarang, Aki?" 

"Eh? Ah, jadi itu Minami. Kurasa aku bisa mengerti kenapa ini terjadi." 

Jika Minami ada, tingkat rasa sakit seperti ini sudah diperkirakan. 

"Tidak tunggu, kenapa kamu ada di sini, Minami GUWAH!" 

"Tetap tenang!" 

Minami terlihat agak panik saat dia menutupi mulut dan hidungku dengan tangannya. 
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Eh, eh !? Mengapa!? Kenapa Minami ada disini !? 

"Apa kamu sudah bangun sekarang? Setelah kamu tenang, aku akan melepaskan tanganku 
..." 

"... (Mengangguk dengan kasar!)" 

Aku dengan panik menganggukkan kepalaku saat mendengar kata-kata Minami tanpa 
berpikir, sampai itu hampir hancur. 

Saya kira saya harus mengatakan bahwa dia hanya perlu menyumbat mulut saya lain kali. 

"Jangan terlalu keras ..." 

 

Setelah mengatakan ini, Minami akhirnya melepaskan tangannya, 

Ho ... setelah mengambil oksigen yang cukup, aku mendongak untuk melihat gadis itu 
menatapku. 

"Yah ... kamu Minami, kan?" 

"... Ada apa dengan matamu itu?" 

Saat ini, Minami tidak memiliki kuncir kuda, melainkan rambutnya yang terurai. 
Seharusnya begitu, tapi kesan yang dia berikan padaku banyak berubah. Melihat wajahnya 
yang sedikit memerah, itu benar-benar terlihat --- imut. 

"... Aki ...?" 

Minami menunjukkan ekspresi tidak aman saat dia menatapku. Penampilan itu sangat 
berbeda dari mentalitas kompetitifnya yang gung-ho, terlihat agak lemah, dan sebenarnya 
terlihat seperti gadis yang imut. 

... Tapi kenapa Minami ada di kamarku sekarang? 

Biasanya, bagi anak perempuan untuk datang jauh-jauh ke sini ke kamar tidur anak laki-
laki pada saat ini agak tidak bisa dijelaskan. Bahkan jika kita berteman, kita masih berbeda 
jenis kelamin! Datang ke sini saat ini, dan selain itu, aku bukanlah orang yang dia suka. Ini 
sangat mencurigakan. Selain itu, pakaiannya sangat tipis, jadi ada kemungkinan besar dia 
masuk ke ruangan yang salah. 

Mengapa Minami memilih mengambil risiko tertangkap oleh para guru dan datang jauh-
jauh ke sini? Saya mulai memikirkannya, dan tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak 
saya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



---Apakah Minami menyukaiku? 

NONONONO !! CEPAT DAN TENANG, AKIHISA YOSHII! BAGAIMANA HAL TERSEBUT 
MUNGKIN !? DIA SELALU MENDENGAR SAYA 'BAKA BAKA!', JADI DIA HARUS MEMILIH 
ORANG YANG LEBIH CERDAS, BUKAN? BAGAIMANA MUNGKIN DIA MENYUKAI SAYA DARI 
SUDDEN? APAKAH INI TERLALU SEDERHANA? Mari kita diam dan memikirkannya dulu. 

Mari kita menganalisis situasi saat ini dan memikirkannya dengan jelas. 

Seorang gadis di kelasku muncul di depanku dan mengenakan gaun tidur tipis. 

DIA MENYUKAIKU!!! 

OI! APAKAH ITU KECIL TERLALU SEDERHANA !? 

"Aki, kamu akan membangunkan sisanya jika kamu sangat keras!" 

"Guu!" 

Minami menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menjejali mulutku. 

Tunggu, mari kita tenang dan pikirkan kembali dengan jernih. 

Dia menyukaiku. 

Apakah dia benar-benar menyukaiku? 

Berdasarkan tindakan di masa lalu, sepertinya tidak mungkin, bukan? Selain itu, dia 
sekarang menutupi mulutku. 

Ngomong-ngomong, aku memang mengirim surat aneh padanya. 

Minami seharusnya tidak enak badan sekarang, kan? 

Dia berniat untuk datang dan menghancurkan semuanya bersama-sama seolah-olah tidak 
ada yang terjadi. 

Larut malam + invasi + seluruh tubuh adalah senjata. 

Ooh! Saya memecahkan kasus ini! 

"... Minami, setidaknya jangan membuatku terlalu kesakitan ..." 

"... Apa yang otakmu pikirkan sekarang?" 

Saya akan dieksekusi sekarang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saat aku berniat untuk bangun, Minami mulai tersipu karena suatu alasan, terlihat agak 
malu saat dia berkata, "... Aku, aku mengumpulkan cukup banyak keberanian sebelum 
datang jauh-jauh ke sini, kamu tahu ... jadi, jadi, mengenai hal-hal itu, kamu tidak perlu 
mengirim surat, hanya perlu berbicara tatap muka , kamu tahu..." 

"Eh?" 

Tidak menggunakan surat tapi mengatakannya? Apakah dia berbicara tentang keinginan 
saya? Karena tidak ada kertas di sekitar, saya kira dia berniat untuk mendengarkan saya 
dan membantu saya mengatakannya? Betapa baik Minami, tapi karena kami begitu dekat 
sehingga dia mau mendengarkan saya mengatakan keinginannya, saya sangat berharap dia 
bisa menunjukkan belas kasihan kepada saya ... 

Baiklah, mari pikirkan cara untuk kabur dari sini. Pertama, mari selidiki apa yang terjadi di 
sekitar kita. 

Saat ini, yang ada di sampingku adalah--- 
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Penampilan tidur Hideyoshi yang menggemaskan. 

Muttsulini yang bersenjata dan siap dengan kamera. 

Kirishima-san yang mengenakan yukata dan menyelinap ke dalam futon Yuuji. 

"..." 

Eh? Untuk beberapa alasan, sepertinya ada yang salah di sini. 

Aku menggelengkan kepalaku dan berniat untuk mengkonfirmasi semuanya lagi. 

Penampilan Hideyoshi yang polos. 

Muttsulini yang dengan cepat menekan penutupnya. 

Kirishima-san yang mengabaikan perlawanan Yuuji yang panik saat dia melepaskan obi 
yukata-nya. 

"Betapa merepotkan ... sepertinya orang-orang ini bisa membantuku sekarang ..." 

"Sebelumnya, apa kau tidak berniat menyelamatkanku !?" 

Aku bahkan tidak berani melihat keberadaan Yuuji. Karena begini, Kirishima-san sudah 
melepas pakaiannya sampai sepertinya aku melihat terlalu banyak sesuatu. 

"Tunggu, tunggu. Maksudmu semua orang sudah bangun kecuali Kinoshita!? Seharusnya 
kau mengatakannya lebih awal!" 

Bermaksud untuk menutup jarak, Minami dengan panik menarik diri dariku. Mungkin dia 
tidak bisa membunuhku sekarang karena ada begitu banyak saksi di sini? 

"Aku, aku mengerti. Sejak semua orang bangun ... itu sebabnya Aki pura-pura tidak tahu 
apa-apa ..." 

Bagaimanapun, bahayanya sudah berakhir sekarang. Saya hanya ingin mereka kembali ke 
kamar mereka tanpa dilihat oleh guru. 

BAM! 

"Apakah kamu baik-baik saja, onee-sama !? Miharu ada di sini untuk menyelamatkanmu!" 

Aku tahu itu. Saya tahu bahwa hal-hal tidak akan berakhir begitu saja. 

"Mi, Miharu !? Kenapa kamu ada di sini!" 

"Aku baru saja masuk ke dalam kasur onee-sama dan menemukannya kosong, jadi aku 
khawatir apa yang terjadi ...! Datang ke sini adalah langkah yang benar!" 
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Shimizu-san, kamu luar biasa! 'Menyelinap masuk dan tidak menemukan siapa pun' dan 
keluar untuk mencari seseorang bukanlah apa yang dipikirkan orang normal. Anda 
berencana untuk meluncurkan serangan skala penuh pada hari ke-3 kamp pelatihan? 

"Itu, hampir saja ... Kupikir hukuman kemarin sudah cukup untuk mengajarimu. 
Seharusnya aku tidak lengah ..." 

Eh? Dia masuk kemarin? 

"Onee-sama! Asrama anak laki-laki terlalu kotor! Datang dan tidur telanjang bersama 
Miharu! Ah, tapi Miharu akan melakukan banyak hal untuk mencegah onee-sama tidur!" 

"Hentikan, Shimizu-san! Muttsulini tidak akan bertahan jika kamu akan terus 
membicarakan ini!" 

"... (drip drip drip)." 

"... Pokoknya, ayo lanjutkan, Yuuji." 

"KAMU BENAR-BENAR BERPUSAT PADA DIRI, SHOUKO !!" 

"Ap, apa yang terjadi? Kenapa aku bangun untuk melihat 3 gadis di kamar kita, Yuuji 
ditekan dan kasur Muttsulini berlumuran darah?" 

"AHH! JANGAN KERAS! JIKA INI TERUS MENINGKAT, IRONMAN AKAN MENEMUKAN---" 

"Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku mendengar suara Yoshii!" 

Suara kasar Ironman bisa terdengar dari koridor. 

"" "" "..." "" "" 

"Eh? Kenapa? Kenapa semua orang memberiku ekspresi 'terima kasih untuk Yoshii, kita 
semua ketahuan'?" 

Dan mengapa dia hanya bisa mendengar suaraku? Telinga Ironman harus pergi untuk 
pemeriksaan dokter. 

"Sialan! Karena Akihisa, situasinya menjadi jauh lebih bermasalah! Pokoknya, cepat dan 
pergi dari sini sebelum kamu tertangkap!" 

"Meski sepertinya tidak benar menyalahkanku atas segalanya, Yuuji benar! Ngomong-
ngomong, cepat pergi, serahkan ini pada kami!" 

Begitu seseorang mengetahui bahwa anak perempuan berada di asrama anak laki-laki (dan 
terutama karena salah satu dari mereka hanya mengenakan yukata), ini akan berkembang 
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menjadi masalah besar. Tidak peduli apapun, kita harus membiarkan ketiga orang ini 
kabur! 

"Bu, tapi ..." 

"Tidak ada waktu untuk ragu, onee-sama! Ngomong-ngomong, cepat lepaskan bajumu dan 
datang ke kamar Miharu!" 

"Diam, Miharu!" 

Saya merasa agak mengesankan dalam arti yang aneh bagi Shimizu-san untuk mencoba 
dan meyakinkan Minami dalam situasi ini. 

"Yoshii dan Sakamoto! Aku tahu kalian berdua! Tahan di sana!" 

Saat kita sedang berlari di koridor, suara menakutkan Ironman bisa terdengar. 

"Itu suara Ironman! Dia menyerang kita!" 

"Tidak ada waktu tersisa! Kita harus menggunakan 'bom Aki yang pasti menembak' untuk 
mengalihkan perhatiannya, kalian bertiga gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri!" 

"Dimengerti!" 

"Minami! Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu mengerti ini!" 

Bukankah gerakan ini disegel sejak awal? 

"Pertama, Yuuji dan aku akan keluar untuk menarik perhatian Ironman. Kalian bertiga 
gunakan waktu ini untuk keluar dari kamar, mengerti?" 

"Mm ... maaf tentang itu, semuanya, karena kita ..." 

"...Terima kasih." 

"Aku sangat mencintaimu, onee-sama." 

Sekarang setelah kami memutuskan, tidak ada waktu untuk bermasalah, mari selesaikan 
ini! 

"Ayo pergi, Yuuji!" 

"Mau bagaimana lagi, aku akan pergi denganmu!" 

Aku meletakkan tanganku di pegangan pintu dan mengayunkannya hingga terbuka. 

PAM! Cruck! 
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"Ugh !? Yo, Yoshii, kamu bajingan!" 

"Eh !? Sepertinya Ironman dipukul di kepala !?" 

"Langkah yang bagus, Akihisa!" 

Ini mungkin tampak begitu bagi semua orang, tetapi bukankah niat pembunuh Ironman 
akan terfokus pada saya? 

"LARI, AKIHISA !!" 

"Pergilah-!!" 

Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Karena Ironman dipukul di kepala, ketiga gadis di dalam ruangan tidak memiliki 
kesempatan untuk melarikan diri, dan saat ini, mata Ironman terbuka lebar, melihat ke 
dalam. Sial, jika dia melihat lebih jauh, dia akan menemukan gadis-gadis di dalam ruangan! 

Apa yang kita lakukan sekarang? Jika kita tidak melakukan apapun, ketiga orang itu akan 
terlibat! Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba menyadari kalau Yuuji mencengkeram kepalaku 
dan berniat menggunakan teknik api pasti tersegel itu, jadi jika aku tidak melakukan 
apapun, orang yang akan terlibat selanjutnya adalah aku! 

"Aku di sini, Ironman!" 

Aku melepaskan tangan Yuuji, melepaskan yukata ku dan berlari menuju Ironman. 
Ironman menanggapi suaraku dan berbalik ke arahku. Bagus, dia tidak akan bisa melihat 
ketiga orang itu sekarang! 

"Berapa kali aku harus memberitahu kalian untuk memanggilku Nishimura-sensei---" 

"MENONTON INI!!" 

Melepas yukata yang saya pakai dengan kecepatan kilat, saya menggunakannya untuk 
membungkus wajah Ironman. 

"Oi, oi, apa yang kamu lakukan?" 

"INI ADALAH EKSTRA TAMBAHAN!" 

Saya menggunakan obi untuk mengikatnya. Sekarang kita harus bisa mengulur waktu. 

"SEKARANG!" 

Saya memberi sinyal kepada Minami dan yang lainnya. Ketiganya mengangguk serempak 
dan berlari ke koridor. 
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Baik. Setidaknya tidak apa-apa sekarang--- 

"Yoshii, sepertinya kamu benar-benar ingin aku memberimu detensi, ya ...!" 

-Tentu saja tidak! Jika kita tidak melarikan diri dari sini, kita akan dipaksa untuk menerima 
tinju penghakiman Ironman. 

"Kamu harus bekerja keras sekarang, Akihisa." 

Yuuji mengacungkan jempol. Tidak, tidak, itu tidak akan berhasil. 

"Maaf, Nishimura-sensei! Itu karena Sakamoto Yuuji membawa alkohol dan memintaku 
untuk membujukmu pergi!" 

"APA YANG KAU KATAKAN !?" 

Menghadapi Yuuji yang panik, aku memberinya acungan jempol sebagai jawaban. 

Tenang, Yuuji! Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai teman! Ayo kabur bersama. Kami 
akan pergi kemanapun dan kemana-mana! 

"Yoshii ... Sakamoto ... kalian ... apakah kalian siap?" 

"" Bagaimana kita siap !? "" 

Sebelum Ironman merobek yukata, Yuuji dan aku sudah berada jauh. Meskipun saya tidak 
mencoba menyombongkan diri, saya cukup percaya diri untuk melarikan diri! 

"Sekarang apa, YuujI? Kita harus menyingkirkan Ironman!" 

"Apa? Melarikan diri bukanlah solusi di sini!" 

"Kamu benar, orang itu tidak berbeda dengan monster." 

"Itu benar, jadi kita harus kabur ke tempat yang tidak bisa didekati Ironman!" 

"BAIK!" 

Tempat di mana Ironman tidak bisa pergi ... satu-satunya tempat yang dapat saya pikirkan 
adalah gang sempit yang tubuh besarnya tidak akan bisa masuk, tetapi apakah tempat 
seperti itu ada? 

"Tak ada gunanya kalian berdua kabur! Bersiaplah untuk menjalani detensi yang kucintai 
ini!" 

Ironman mengejar! Harus lebih cepat! 

"Di sini, Akihisa!" 
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"Mengerti!" 

Untuk mencegah Ironman menyusul, kami berdua berlari melewati ruang belajar mandiri. 

"Ngomong-ngomong, Yuuji, kamu mau kemana?" 

"Tempat di mana guru laki-laki tidak bisa pergi, dengan kata lain --- asrama perempuan!" 

"Saya melihat!" 

Sungguh, asrama perempuan? Memang benar Ironman tidak bisa memasuki ruangan yang 
penuh dengan gadis-gadis muda di alam mimpi, karena itu adalah taman rahasia yang tidak 
bisa dimasuki anak laki-laki! 

Tapi, jika aku melarikan diri ke dalam hanya dengan celana dalam--- 

"---Sepertinya, aku tidak akan bisa menghindari kematian tertentu ..." 

Dalam lebih dari satu cara, bukankah ini bencana? 

"Ayo pergi, Akihisa!" 

"Tidak mungkin!" 

Melihat asrama perempuan tepat di depanku, aku menolak lamaran Yuuji. 

Jika saya tidak bisa mendapatkan pakaian yang layak, saya harus terus berlari. 

"Cheh! Kamu masih memperhatikan hal ini dalam situasi ini ... mau bagaimana lagi. Pakai 
ini!" 

Yuuji melempar sesuatu. 

Saya menangkapnya. Ini adalah --- bukankah ini pakaian yang saya butuhkan sekarang? 

"Seperti yang diharapkan dari Yuuji! Kaulah yang paling mengerti aku!" 

"Cepat pakai itu!" 

"Mm, terima kasih!" 

Saya cepat-cepat memakai pakaian, mengancingkannya, dan tidak lupa memakai kaus kaki. 
Baik! Sempurna! 

"Yuuji, aku sudah pakai seragam pelaut!" 

Blus putih dan rok selutut yang akan menerangi mata siapa pun, dengan stoking biru tua, 

dan warna celana dalamnya adalah, a, secret ☆. 
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---Ini bukan lagi situasi di mana aku bisa ditangkap sekarang. Saya dapat membayangkan 
bahwa jika saya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, semua orang akan setuju bahwa 
'siswa ini dari sekolah lain'. 

"Baiklah, sekarang kita bisa kabur ke dalam!" 

"Tunggu, Yuuji! Ini mungkin lebih fatal daripada telanjang bulat!" 

Ngomong-ngomong, bagaimana Yuuji mendapatkan pakaian ini? Seragam sekolah kita 
harusnya bergaya set, kan? 

Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan ini. Harus melepas pakaian ini dulu! 

"Bagaimana kalau kita berpisah di sini?" 

Yuuji mengatakan ini padaku yang berada di dalam petinju ku lagi. 

"Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu, Yuuji? Di mana pun itu, kita akan kabur bersama 

~ ☆" 

Bagaimana saya bisa ditinggalkan hanya dengan pakaian ini pada saya? 

"AKU MENOLAK! AKU TIDAK INGIN TERKAIT DENGAN KAMU, PERVERT!" 

"DIAM! JIKA KAU BENCI SEPERTI INI, TANGANI CELANA ANDA!" 

"JADI KAMU BERTUJUAN UNTUK INI !?" 

"LEPASKAN! TAAKKEE ITTT OFFFF--- !!" 

"SIAPA YANG MELAKUKANNYA UNTUK ANDA---" 

"...Apa yang kalian berdua lakukan." 

"..." 

"..." 

Aku bertukar pandang dengan Yuuji. 

Adegan aku dengan petinju melepas celana Yuuji seharusnya cukup merusak mata tidak 
peduli dari sudut mana orang melihatnya, bukan? 

"... Aku tahu kalian berdua tidak beruntung dengan perempuan, tapi tolong jangan lakukan 
hal seperti itu di depan umum, kan?" 

"" Sensei! Kami bersedia menerima penahanan! Dengarkan saja penjelasan kami !! " 
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Selama tiga malam sekarang, kami menikmati saat-saat intim dengan Ironman. 
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Volume 3 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Tolong tuliskan pendapat Anda tentang kamp pelatihan ini. 

Komentar Himeji Mizuki: 

'Saya mendapat banyak manfaat dari belajar dengan siswa dari kelas lain, dan berhasil 
mendapatkan banyak tip bermanfaat dari beberapa buku referensi yang melibatkan mata 
pelajaran yang membuat saya frustrasi, yang saya yakin akan membantu saya dalam studi 
saya. Meskipun mungkin agak keras di malam hari, itu tetap merupakan karakteristik 
sekolah kami. Juga, saya berhasil mendapatkan foto rahasia yang bagus dari seseorang, 
saya sangat bahagia! ' 

Komentar guru: 

Nilai Himeji-san untuk setiap mata pelajaran cukup mengesankan, dan sensei tidak 
menyadari bahwa kamu memiliki mata pelajaran yang tidak kamu kenal; Saya sangat 
menyesal tentang itu. Namun, ada baiknya Anda menemukan cara untuk menyelesaikan 
masalah. Sangat bermanfaat bagimu untuk belajar dengan siswa kelas A, jadi bekerjalah 
dengan keras selama ujian streaming berikutnya. Juga, tolong jangan terpengaruh oleh 
kebisingan yang disebabkan oleh para idiot itu. 

Komentar Shimada Minami: 

'Saya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada malam ketiga. Apa yang harus 
saya lakukan? Aku tidak bisa mendiskusikan ini dengan siapa pun, dan aku tidak punya 
waktu untuk berbicara dengan orang itu ... Aku tahu tentang perasaan Mizuki, jadi apakah 
aku mengkhianatinya? Tapi kalau dari segi suka, aku suka dia sejak tahun lalu, jadi aku 
harus lebih awal kan? Arrgghh ~! Saya tidak tahu harus berbuat apa! ' 

Komentar guru: 

Apa yang terjadi? Rasanya tidak normal ketika Anda bahkan tidak bisa mendiskusikannya 
dengan teman-teman Anda. Jika kamu mau, kamu bisa berbicara dengan sensei. Karena 
saya hidup lebih lama dari Anda beberapa tahun, saya seharusnya bisa membantu. Tetapi 
melihat Anda menyebutkan kata 'perasaan' di sini, saya bertanya-tanya apakah itu terkait 
dengan cinta? 

Jika demikian, sensei hanya bisa mengatakan ini. Jangan membuat keputusan terburu-buru 
yang akan Anda sesali selama sisa hidup Anda. Tanggung jawab seorang siswa adalah 
untuk berpikir, merasa terganggu, dan tumbuh menjadi orang dewasa yang berprestasi. 

Komentar Yoshii Akihisa: 
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'Tidak mengharapkan begitu banyak hal merepotkan terjadi, ini benar-benar mengejutkan. 
Saya kehilangan kesadaran pada hari pertama dan dibawa langsung ke hotel, jadi saya 
tidak memiliki ingatan tentang itu. Setelah itu, aku dicap sebagai peeping tom, dan tatapan 
curiga di sekitarku benar-benar menggangguku. Untuk melatih diriku, aku berusaha keras 
untuk menerobos benteng untuk mengintip ke dalam area pemandian perempuan, tapi 
apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Sebenarnya, saya sangat khawatir. Kamp pelatihan 
ini benar-benar membuat saya memikirkan banyak hal. ' 

Komentar guru: 

Betul sekali. 

 

"Uuu .... ahhh ..." 

Tanpa berpikir untuk menahan, saya menguap lebar. 

Saya ingin tidur. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tidur. Aku sangat mengantuk, aku 
akan jatuh. Saya akan tidur jika bukan karena waktu sarapan yang berharga sekarang. 

"Saya sangat mengantuk..." 

Di sampingku, Yuuji juga menggosok matanya. 

Diharapkan kami ingin tidur. Kami dikuliahi oleh Ironman (dengan tinju) hingga pagi hari. 
Sudah tiga hari berturut-turut sekarang, jadi tidak mungkin bagi kami untuk tidak ingin 
tidur. 

"Kalian benar-benar tidak beruntung ..." 

Hideyoshi berkata dengan nada menyesal. Apakah dia merasa bersalah karena hanya kami 
berdua yang dikuliahi? Dia tidak perlu merasa menyesal sejak dia tertidur. 

"Bahkan jika kita tidak beruntung, itu juga --- Uuahhh ~~" 

Saya tidak bisa menerimanya. Saya terus meregangkan punggung. Hari ini sudah hari 
terakhir, jadi kami harus mengisi kembali tidur kami selama periode belajar mandiri ... 

"Tidak ada gunanya! Melihat kalian seperti ini, untuk serangan malam ini, kita mungkin 
harus ..." 

"Bukannya kita benar-benar tertidur. Jika kita termotivasi, kita pasti akan bangun --- 
Huahh ~~" 
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Menguap setelah membuka mulut, sepertinya gejalanya sangat serius. Mengenai seberapa 
seriusnya, anggap saja bahkan dengan irisan salmon dan hidangan lezat di depan saya, 
tidak mungkin bagi saya untuk mengatasi iblis tidur. 

"Aku tidak bisa juga, tidak termotivasi sama sekali --- OOOHHHH !!" 

"Apa, ada apa denganmu, Yuuji?" 

Yuuji yang linglung dan mengantuk tiba-tiba melebarkan matanya setelah melihat sesuatu. 
Apa? Apa yang dia lihat? 

"... Sangat efektif." 

"Ah, kamu di sini, Muttsulini. Selamat pagi." 

Muttsulini muncul di pintu dan berjalan menuju kami. Dia sepertinya memegang sesuatu di 
tangannya. 

"Muttsulini, apa yang barusan kamu tunjukkan pada Yuuji? Sepertinya dia sangat 
bersemangat." 

"... Foto ajaib." 

Jarang sekali Muttsulini dengan bangga mengangkat dadanya dan membuat klaim seperti 
itu. 

"Oh? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya?" 

"... (Serahkan tangan)" 

Muttsulini menyelipkan foto di tangannya antara Hideyoshi dan aku. 

"Foto ajaib? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita sudah menjadi siswa SMA, 
bagaimana kita bisa termotivasi hanya dengan satu foto --- WWOOOWWW !!" 

"Oh, foto ini adalah ..." 

Foto pertama yang ditunjukkan Muttsulini kepada kita adalah foto Himeji-san dan 
Hideyoshi dengan yukata. 

Mengenakan yukata, Himeji-san dan Hideyoshi tampak agak pemalu saat mereka melihat 
ke kamera, dengan cara yang agak seksi, dan ada juga sekilas payudara! 
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"Sangat menyenangkan hidup di dunia ini ..." 

Gambar ini tidak benar-benar menunjukkan kulit sebanyak itu, tetapi mengapa saya 
merasa sangat bersemangat? Namun, saya akan melakukan apa saja hanya untuk 
mendapatkan foto kedua pemandian ini! 

"Apa foto kedua, Akihisa?" 

"Izinkan aku melihat..." 

Saya menarik foto pertama. Ini adalah bidikan ganda Kirishima-san yang mendekat sambil 
mengenakan yukata dan Minami yang mengenakan celana pendek olahraga. 

"Ini, ini hebat! Muttsulini, foto ini diambil pada sudut yang sempurna! Saya sangat 
menghormati Anda!" 

"Itu sangat luar biasa ... bisa memotong Akihisa dan Yuuji dari foto, bukankah ini sudah 
level profesional?" 

Foto ini tidak berbeda dengan foto diri yang dijual di pasaran! Meskipun sayang sekali 
bahwa tidak semua orang mengenakan yukata, itu masih merupakan foto yang sangat bisa 
dilihat. Untuk dapat menonjolkan sisi menarik Minami dengan cara yang sehat, saya hanya 
dapat mengatakan bahwa kemampuan mengambil foto Muttsulini hampir seperti dewa! 

"Dan foto ketiga?" 

"Ah, Mm! Foto ketiga adalah---" 

Saya mengeluarkan foto lain dari bawah. Foto ketiga yang muncul di depanku adalah --- 
bukankah ini aku dengan seragam pelaut? 

"... Itu diambil dengan indah, jadi aku mengembangkan yang itu." 

"LEPASKAN AKU, HIDEYOSHI! AKU HARUS MENGIRIS KEPALA IDIOT ITU !!" 

"Tenang dulu, Akihisa! Bukankah foto ini diambil dengan indah?" 

Hideyoshi memelukku erat, tidak mengizinkanku melakukan pukulan maut itu. 

Kapan foto itu diambil? 

"Luar biasa, Muttsulini. Kapan kamu mengambil foto itu?" 

Mata Yuuji kembali bersemangat saat dia tiba-tiba memuji Muttsulini. Sampai Yuuji 
bereaksi seperti ini ketika dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sebanyak itu kepada 
perempuan, sepertinya pria biasa akan bereaksi lebih banyak darinya. 

"Sekarang kami hanya perlu mengharapkan bala bantuan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hideyoshi benar, sepertinya orang-orang itu tidak akan goyah begitu mereka melihat foto-
foto ini. Sebagai seorang pria, saya paling mengerti ini, tapi ... 

"... Apakah kita benar-benar harus menunjukkan foto-foto ini kepada yang lain?" 

Ah ~ jika memungkinkan, saya harap saya bisa memasukkan foto-foto ini langsung ke tas 
saya. 

"Akihisa, jangan lupakan tujuan awal kita. Kita tidak akan berhasil jika kita tidak peduli 
dengan keseluruhan rencana." 

"Uu ... aku tahu itu ..." 

Aku hanya merasa sayang kita harus menunjukkannya kepada yang lain! 

Meski begitu, aku tahu Yuuji benar. Tujuan kami bukan untuk mendapatkan foto-foto ini, 
tetapi agar berhasil mengintip ke dalam area pemandian wanita. 

"Maaf, saya buruk. Foto-foto ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan kita, jadi saya harus 
menjauhkan diri dari pemikiran seperti itu. Selain itu, saya akan memberitahu Muttsulini 
untuk menyiapkan satu grosiran.[8] untukku, jadi aku hanya perlu menanggungnya. " 

"Bukankah satu terlalu kotor?" 

"Anda tidak berpikir untuk abstain!" 

Berhenti menggangguku, teman-teman! 

"Baiklah, jika demikian, maka---" 

Yuuji mengeluarkan pulpen entah dari mana, dan menulis beberapa kata berantakan di 
balik foto. 

'Berikan foto-foto ini kepada semua pria, dan jangan biarkan para gadis atau guru 
melihatnya! Jika ada yang mencoba dan mengambil foto-foto ini untuk mereka sendiri, 
mereka akan dieksekusi dengan nama Sakamoto Yuuji! ' 

Begitu, jika kita tidak menuliskan catatan ini, foto-foto ini kemungkinan besar akan dicuri. 

"Oi, Sugawa, berikan ini kepada teman-teman." 

Yuuji memberikan foto-foto itu kepada Sugawa-san, yang berada di samping sarapan kami. 
Dia menerima foto-foto itu dengan tatapan bingung. 

"WAAAAHHH---" 

Dan saat berikutnya, dia bangun. 
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"Oh ya, Yuuji, kamu seharusnya mengambil fotoku, kan?" 

"Tenang, melewatkan hal semacam itu hanya akan menurunkan semangat mereka. Aku 
memang mengambil fotomu itu." 

"Begitu. Bagus kau mengambilnya." 

Jika foto-foto itu akan diedarkan, sama sekali tidak ada artinya bagi saya bahkan berpikir 
untuk mencegah foto-foto saya dengan pakaian perempuan itu tersebar. 

"Eh? Muttsulini, kamu masih punya lebih banyak foto?" 

Hideyoshi melihat Muttsulini masih memegang foto di tangannya. Sungguh, apa yang dia 
ambil? 

"Coba saya lihat, apa yang Anda ambil di sini?" 

"Ah, aku juga!" 

Aku mengintip untuk melihat foto yang diterima Hideyoshi dari Muttsulini. 

Apa yang ada di foto itu --- saya dengan seragam pelaut (dengan pakaian dalam terbuka) "... 
Aku tidak bisa menahan untuk menerimanya." 

"LEPASKAN AKU, HIDEYOSHI! AKU HARUS MEMBUAT KEPALA IDIOT ITU DAN MINCE ITU 
!!!" 

"SAYA TIDAK MELIHAT APA PUN! SAYA TIDAK MELIHAT APA PUN, JADI Tenangkan diri !!" 

Bagaimanapun, apapun masalahnya, momentum kita berada pada titik tertinggi sekarang 
karena foto-foto ini. 

☆ 

Tida tida --- entah kenapa, suara yang dibuat oleh jarum detik menjadi sangat keras. Saya 
tidak terlalu mempermasalahkannya di masa lalu, dan tanpa diduga, saya mulai 
memikirkannya. 

"Akihisa, jangan cemas sebelum acara. Kami mendapatkan poin kami kembali dan 
membagikan fotonya untuk dilihat semua orang. Kami sudah melakukan apa yang bisa 
kami lakukan, dan kami hanya perlu berjuang dengan upaya terbaik kami." 

Beristirahat di sudut ruangan dengan mata tertutup, Yuuji memperingatkanku. Semakin 
kritis situasinya, semakin aku merasa ingin memuji kegugupan orang ini. 

"Ketiga kelas D, E dan F akan berpartisipasi dengan kekuatan penuh seperti kemarin, jadi 
kita lihat saja apakah tiga kelas A, B dan C lainnya bersedia membantu." 
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Karena kami harus fokus pada tes untuk menambah poin kami, kami tidak punya waktu 
untuk berbicara dengan anak laki-laki lain, jadi kami tidak tahu seberapa efektif foto 
tersebut sekarang. Kami hanya bisa melihat efeknya selama pertempuran. 

"... Aku harus membalas dendam hari ini." 

Bahkan Muttsulini semakin bersemangat. Mungkin karena dia puas dengan foto yang 
diambilnya sehingga dia berhasil menjawab cukup banyak pertanyaan dengan sangat 
antusias selama tes hari itu. Sikap Muttsulini malam ini memang sudah menakutkan. 

"Sudah waktunya bertempur, jadi mari kita selesaikan pertemuan pertempuran terakhir 
kita." 

Membuka matanya, Yuuji berjalan ke arahku, dengan Hideyoshi dan Muttsulini 
mengikutinya. 

"Kami sekarang berada di level ketiga, dan kami harus menerobos empat area, level ketiga, 
level kedua, level pertama dan area pemandian wanita sebelum kami mencapai tujuan 
akhir kami." 

Jika sesuai dengan alokasi ruangan, tingkat ketiga akan ditangani oleh kelas E dan F; 
tingkat kedua akan ditangani oleh kelas C dan D, kelas A dan B untuk tingkat pertama. 
Dengan kata lain, lokasi kami adalah yang terjauh dari area pemandian perempuan. 

"Orang-orang dari kelas E dan F akan membantu menekan musuh kita di tingkat ketiga, dan 
kelas D akan menangani musuh di tingkat kedua, namun ..." 

"Sulit untuk bertahan sepenuhnya hanya dengan kelas C, kan?" 

Guru juga akan mendistribusikan kekuatan sesuai dengan kekuatan siswa, jadi tanpa kelas 
C, akan sulit untuk menembus level kedua. 

"Namun, kami hanya bisa melakukan ini pada akhirnya." 

"Itu pasti, dan setelah kita menembus level kedua---" 

"... Kita harus menghadapi Takahashi-sensei." 

"Benar, sebagai level head, perlawanan yang dipimpin oleh Takahashi-sensei akan menjaga 
level pertama. Kurasa Shouko, Himeji, dan Kudo Aiko akan menunggu kita di sana." 

Salah satu masalah terbesar dalam operasi kami hari ini adalah level pertama yang dijaga 
oleh Takahashi-sensei. Berhasil atau tidaknya operasi ini akan sangat bergantung pada 
apakah kita dapat menerobos celah ini. 
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"Aku akan menciptakan ruang untuk Akihisa dan Muttsulini untuk menerobos. Namun, 
kalian lebih baik siap secara mental, karena aku tidak akan bisa menghentikan Takahashi-
sensei, Shouko dan yang lainnya untuk waktu yang lama." 

Mustahil bagi Yuuji untuk menghentikan ketiganya sendirian, tidak, sepertinya ketiganya 
bukan satu-satunya lawan kita. Gadis-gadis kelas A itu kemungkinan besar akan 
membantu, dan aku tidak berani membayangkan betapa sulitnya mencoba dan 
menghentikan mereka. 

"Jika kita tidak bisa menghentikan mereka ..." 

"Itu benar, kita selesai begitu Akihisa dan Muttsulini dijahit, dan semuanya akan berakhir. 
Sisa hidupku akan dicabik-cabik oleh Shouko, dan Akihisa akan diperlakukan sebagai orang 
mesum selama sisa hidupnya." 

"Meskipun kita gagal, rasanya tidak ada yang akan berubah ..." 

BUKAN APA YANG DIMUAT HIDEYOSHI !? 

"Pokoknya, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikan Takahashi-sensei. 
Jika kelas A dan B bersedia membantu, kita masih memiliki kesempatan untuk menang." 

"Uh hm, lupakan saja kelas A, seharusnya tidak ada masalah bagi kelas B untuk bergabung, 
kan? Anak laki-laki mereka, sepertinya tertarik pada perempuan, terutama perwakilan 
kelas mereka. Foto itu seharusnya cukup efektif." 

"Ah hahaha, mendengar Hideyoshi mengatakan ini, sepertinya perwakilan kelas A sama 
sekali tidak tertarik pada perempuan." 

"" "..." "" 

Eh? Mengapa semua orang berpaling dengan canggung? 

"Setelah kita melewati Takahashi-sensei, sisa pekerjaan akan menjadi milikmu. Akihisa, 
Muttsulini, kalian tahu apa yang harus dilakukan?" 

"..Aku pasti akan mengalahkan Ooshima-sensei." 

"Dan aku harus melawan Ironman, kan?" 

Sungguh, saya tidak pernah mengalami pertempuran sekeras ini di semua pertempuran 
yang saya ikuti, karena ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Namun... 

"... Tidak masalah. Kami pasti akan berhasil." 

"M N." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu yang diharapkan." 

"Betul sekali." 

"Ya." 

Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa melakukan sesuatu dan membuat yang tidak 
mungkin menjadi mungkin. 

---Hua hua! 

Suara elektronik bisa terdengar. Ini adalah waktu pelaporan jam 8 malam, dan juga suara 
untuk menandakan pertempuran yang akan segera terjadi. 

"Akhirnya saatnya. Kalian lebih baik bersiap-siap untuk memberikan pertarungan yang 
bagus!" 

"" "OOOSSSUU !!" "" 

"Tidak peduli apakah lawan kita adalah guru atau perempuan, kelas A atau kelas F, tidak 
masalah. SEBAGAI PRIA, KAMI AKAN MELIHAT SEMANGAT KUAT KAMI !!!" 

"" "OOOSSSUU !!" "" 

"INI KESEMPATAN TERAKHIR KAMI! EMPAT KITA MEMULAI INI, DAN TIDAK AKAN ADA 
HASIL SELAIN KEMENANGAN !!!" 

"""BETUL SEKALI!!!""" 

"MALAM KEEMPAT DARI KAMP PELATIHAN, PERANG TERAKHIR AKAN DIMULAI 
SEKARANG !!!" 

"" "TONTON KAMI !!!" "" 

Pukul 20.00 malam keempat kamp pelatihan. Pada saat ini, pertarungan terakhir untuk 
mengintip dimulai. 

☆ 

"Kami melihat mereka! Keempat itu penyebab utamanya!" 

"Hasegawa-sensei! Mari kita tangani keempatnya!" 

Saat kami melangkah keluar dari kamar kami, kami langsung berhadapan dengan gadis-
gadis yang dipimpin oleh Hasegawa-sensei. Sepertinya kami menjadi sasaran sejak awal. 

"Huh, apa menurutmu udang bisa mengalahkanku? Panggil!" 
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Menghadapi dua gadis yang maju ke depan, Yuuji memanggil makhluk panggilannya tanpa 
ragu-ragu. 

Mereka pasti gadis kelas E, kan? Jika itu adalah Yuuji dua bulan lalu, mereka masih 
memiliki kesempatan, tapi sekarang tidak ada kesempatan. 

Kelas E, Furukawa Ayumi, Matematika 83 poin & kelas E, Minamoto Ryoka, Matematika 77 
poin Kelas F, Sakamoto Yuuji, Matematika 224 poin. 

"Pelajari lebih banyak lagi sebelum menghadapiku!" 

"" WAAAAAAHHHH--- "" 

Summoned beast Yuuji mendekat dengan sangat cepat dan memberikan beberapa pukulan 
berat. Hanya satu pukulan sudah cukup untuk menentukan pemenang, dan tidak mungkin 
kelas E bertarung jika mereka tidak memiliki pengalaman melawan kami yang memiliki 
banyak pengalaman. 

"Sakamoto-kun! Tahan di situ!" 

Setelah kedua gadis itu dipukuli, pemimpin pengantin perempuan ini, Hasegawa-sensei, 
melangkah maju. Sayangnya untuknya, dia satu langkah terlalu lambat. 

"Maaf Hasegawa-sensei, tapi kami tidak akan membiarkanmu lewat di sini." 

Melangkah di antara kami dan Hasegawa-sensei adalah Sugawa-san dan yang lainnya. 

"Yoshii, Sakamoto, serahkan ini pada kami! Kalian duluan! Panggil!" 

"""Memanggil!""" 

Sugawa-san dan yang lainnya berbaris monster panggilan mereka seperti dinding besi. 

"Kami akan serahkan ini pada kalian, Sugawa-san!" 

"Tentu! Tapi pastikan kamu mengalahkan Ironman! Atau kita tidak akan bisa mengintip!" 

"Aku mengerti! Kalau begitu kita akan bertemu di area pemandian perempuan!" 

Meninggalkan daerah ini untuk Sugawa-san, kita berbalik dan pergi ke arah lain, dan para 
pejuang pemberani yang tidak mau mundur di hadapan seorang guru melolong keras dari 
dalam roh mereka--- "LEWATKAN SHOUKO! LEWATKAN SHOUKO! 
WAHAHAHAHAAAAAHAAA !!!" 

"SHIMADA'S CUTE FLAT CHEEEESSSSTTTT -- !!!" 

"HIMEJI-SAN, AYO KAWIN !!!" 
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SEMUA ORANG HANYA GILA! 

"Semangat yang luar biasa! Kita seharusnya bisa menjatuhkan level ketiga sekarang." 

"Ini karena semua orang bekerja sama." 

Ada empat orang yang mempertahankan level ketiga, termasuk Hasegawa-sensei, tapi tidak 
peduli apakah itu sensei atau gadis lain yang datang untuk membantu, mereka ditekan oleh 
anak laki-laki dari kelas E dan kelas F, jadi level ketiga adalah zona aman. . 

"Namun, yang berikutnya sulit ..." 

"Itu benar! Kami tidak tahu apakah kelas C berpartisipasi atau apakah kelas D 
melakukannya sendiri ..." 

Sepertinya ada pertempuran di lantai bawah. Jika hanya kelas D yang berpartisipasi, 
hampir tidak ada waktu untuk menghindari guru. Jika kita tidak berhasil menurunkan 
kekuatan di tingkat kedua, kita akan dijepit bahkan jika kita berhasil menerobos umpan ini, 
dan usaha kita akan sia-sia. 

"... Tidak ada waktu untuk ragu-ragu." 

"Kamu benar. Ayo jalan!" 

Kami berempat lari menuruni tangga. Melompat ke bawah dua langkah sekaligus dan 
memutari platform, pemandangan yang terbentang di depan kami adalah--- "Jangan 
hentikan kami untuk mengintip! Panggil!" 

"Sensei! Mohon bersiaplah!" 

"Eve, bahkan kalian berpartisipasi dalam ini ..." 

Guru Kimia, Fuse Fumihiro, Kimia 663 poin 

Kelas C, Kurosaki Tooru, Kimia 144 poin & Kelas C, Noguchi Isshin 132 poin. 

"Kelas C! Kamu di sini untuk membantu!" 

Itulah bala bantuan yang sangat kami tunggu-tunggu. 

"KELAS C, KELAS D! TERIMA KASIH ATAS BANTUAN ANDA! KAMI AKAN MENINGGALKAN 
TINGKAT KEDUA KEPADA ANDA!" 

Yuuji berteriak dengan motivasi tinggi untuk menyemangati kelas C dan D, yang ada di sini 
untuk tujuan yang sama. 

"APA? KITA HARUS MENJADI ORANG YANG MEMBANTU DI TEMPAT PERTAMA!" 
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"JIKA KITA TIDAK MENGINTIP, APA TUJUAN KITA MENJADI PRIA !?" 

"KATAKAN BAIK, TAPI JANGAN MENARIK KAMI!" 

Luar biasa! Semua orang begitu bersemangat hingga mereka berteriak di mana-mana. 
Untuk berpikir bahwa kita cocok dengan kelas C dan D. 

"Saya katakan, ini akan membuat siapa pun bersemangat." 

"Ya, apa yang membuat kita lebih bersemangat daripada meningkatkan rekan kita?" 

Lawan yang kami hadapi di pertarungan pemanggilan sebelumnya sekarang bertarung 
bersama kami melawan para guru dan para gadis. Ini sangat menyentuh. 

"Tapi gadis-gadis yang merupakan rekan kita sekarang menjadi musuh kita ..." 

"Jangan pedulikan itu." 

Ngomong-ngomong, level kedua sudah jelas. Yang selanjutnya adalah level pertama dan 
lawan terkuat di depan area pemandian. 

"Melihat keadaan, kelas A dan kelas B pasti akan membantu!" 

"Jangan terlalu yakin. Siapa yang tahu apakah pelayarannya akan mulus?" 

Kita menuju ke tingkat lain, dan tingkat pertama sudah ada di depan kita. Jika kedua kelas 
tidak mau membantu, kita seharusnya tidak mendengar suara pertempuran ... 

"... Tolong ... maukah ..." 

"... Baik baik ... kamu menang ..." 

Bagus! Sepertinya kita memenangkan taruhan! Ini kerusuhan di tingkat pertama! 

"Bagus! Sepertinya kita bisa mengalahkan level pertama---" 

"Tidak, tunggu! Ada yang tidak beres!" 

Kami bersembunyi kembali di dalam kegelapan dan menganalisis situasinya. Tapi yang ada 
di depan kita adalah pemandangan menyedihkan dari aliansi para guru dan para gadis 
yang memaksa anak laki-laki kelas B terpojok. 

Kelas A, Kirishima Shouko, Mata pelajaran gabungan 4762 poin & Kelas F, Himeji Mizuki, 
mata pelajaran gabungan 4472 poin. 

Kelas B, Kasai Shinichi, Gabungkan mata pelajaran 1692 poin. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Perbedaan poin yang luar biasa menyebabkan kekuatan kita jatuh satu demi satu. Apa yang 
sedang terjadi!? 

"... Akhir baris di sini, Yuuji." 

"Akihisa-kun, aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan." 

"ITU SHOUKO!" 

"Himeji-san, kamu ..." 

Kami diblokir di tangga menuju lantai bawah. Seperti prediksi Yuuji, itu adalah duo terkuat 
dari Kirishima-san dan Himeji-san. Ada banyak monster panggilan yang dikalahkan di 
sekitar mereka. 

"Sepertinya kelas A tidak ada di sini ..." 

Melihat sekeliling, Hideyoshi dengan sedih menyatakan fakta ini. Tidak peduli apakah itu 
pertarungan subjek gabungan di depan kita atau pertarungan fisika sedikit lebih jauh, tidak 
ada tanda-tanda kelas A. Jadi pada akhirnya, hanya kelas B yang mau membantu ...? 

"Tidak kusangka mereka sengaja membentuk formasi seperti itu, sialan!" 

Melihat formasi pertahanan di depan tangga, Yuuji mengutuk. Berdiri tepat di depan tangga 
adalah Takahashi-sensei, dan sepertinya dia tidak berniat untuk minggir. Dan sekitarnya 
adalah Himeji-san, Kirishima-san dan beberapa gadis lain dari kelas A. Peran Takahashi-
sensei kemungkinan besar akan menjatuhkan orang lain yang mencoba melewati tempat 
ini. Selama sensei tidak minggir, sulit untuk menembus area ini. 

"Yuuji, bagaimana dengan rencana pertempuran barusan?" 

"Tidak apa-apa untuk menggunakannya sekarang, tapi kamu akan dijepit begitu kamu 
turun ke ruang bawah tanah. Jadi, kita perlu kekuatan untuk menahan mereka sekarang." 

Nomor 1 dan 2 tahun ajaran kita ada di sini, dan Takahashi-sensei memimpin mereka 
dengan menggandakan poin mereka. Kita tidak bisa meremehkan sisanya juga di sini; 
situasi di sini sangat kritis. Sebagian besar siswa kelas B ditahan oleh guru fisika Kimura-
sensei, yang berdiri di tengah koridor, dan guru bahasa Inggris Endo-sensei, jadi kami tidak 
bisa mengharapkan bala bantuan dari mereka. 

"... Yuuji. Terima hukuman ini." 

"Ugh! Perisai Nemoto!" 

"Sa, Sakamoto! Inikah caramu memperlakukan sekutu mana pun saat dia melangkah untuk 
membantumu?" 
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Kelas A, Kirishima Shouko, Mata pelajaran gabungan 4762 poin. 

Kelas B, Nemoto Kyoji, Gabungkan mata pelajaran 1931 poin. 

Tidak mungkin! Makhluk panggilan Kirishima-san terlalu kuat. Perwakilan Kelas B, 
Nemoto, dikuburkan tanpa ampun tanpa banyak pekerjaan. 

"Akihisa-kun, harap menyerah dengan tenang." 

Himeji-san perlahan berjalan ke arahku dengan makhluk panggilan di depannya, dan di 
dekatnya, Yuuji sedang disudutkan oleh Kirishima-san. 

"Tidak ada harapan ... bagaimana kita bisa melewati Himeji, Kirishima dan Takahashi-
sensei?" 

"Dan jika Himeji dan Kirishima tidak ada di area pemandian, tidak ada gunanya mengintip 
..." 

Dua anak laki-laki yang tersisa dari kelas B mengatakan ini dengan sedih. 

"BAGAIMANA KITA BISA MENYERAH SEPERTI INI !? KINOSHITA YUUKO DAN MINAMI 
TIDAK ADA DI SINI, JADI MEREKA HARUS MANDI! HANYA SENDIRI HARUS CUKUP BAGI 
KITA UNTUK MENGINtip!" 

Bagaimana mungkin gadis-gadis ini tidak mandi? Ngomong-ngomong, gadis gadis yang 
tidak ada itu seharusnya masih mandi sekarang! 

Melihatku mulai marah, Hideyoshi menunjukkan ekspresi terkejut, dan bertanya, "Akihisa, 
siapa pun dapat melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kami, jadi 
mengapa kamu masih tidak ingin menyerah? Kamu adalah 'inspektur hukuman', semua 
kerusakan yang didapat oleh binatang yang dipanggil itu pada akhirnya akan 
mempengaruhi kamu. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan kembali foto-foto itu, apakah 
perlu melakukan pengorbanan seperti itu? " 

Pada akhirnya, tidak ada yang akan mengubah opini mereka tentang Anda --- Hideyoshi 
menambahkan. 

Tidaklah bodoh bagi Hideyoshi untuk mengatakan ini, karena rasa sakit yang diderita oleh 
binatang yang dipanggil dari 'inspektur hukuman' akan dikembalikan ke pengawas. Selain 
itu, situasinya sudah sangat tidak menguntungkan. Lebih baik menyerah sebelum hukuman 
bertambah buruk, bukan? Tapi- 

"---Dengarkan, Hideyoshi. Tidak seperti ini." 

"Tidak seperti ini?" 

Hideyoshi salah. Alasan mengapa saya melakukan ini hanya untuk foto-foto itu. 
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"Memang benar aku hanya berpikir untuk mengambil foto dan menangkap pelaku 
sebenarnya untuk menghapus kesalahpahaman bahwa aku adalah si pengintip. Tapi 
setelah melihat rekan-rekan kita jatuh satu per satu, dan saat kami melanjutkan perjalanan, 
akhirnya aku menyadari sesuatu. " 

"Apa yang kamu katakan, Akihisa?" 

Betul sekali. Saat ini, saya mengerti segalanya. Sampai sekarang, saya selalu membohongi 
diri sendiri dan membuat alasan mulia untuk menyembunyikan pikiran saya yang 
sebenarnya. 

Tapi tidak peduli seberapa banyak aku berpura-pura, aku hanya punya satu tujuan. Yang 
saya lakukan sampai sekarang adalah menutupi keinginan yang teguh itu. 

"---Bahkan jika itu bukan kejahatan yang bisa dimaafkan, aku tidak bisa menipu diriku 
lebih lama lagi. Pada dasarnya, aku --- HANYA INGIN MENGINtip KE DALAM WILAYAH 
MANDI ANAK-ANAK UNTUK MEMUASKAN NAFSU SENDIRI !!!" 

"BAGAIMANA IDIOTIK ANDA DAPATKAN!" 

Ini tidak ada hubungannya dengan pemerasan, tidak peduli siapa pelakunya yang 
sebenarnya. Saat ini, satu-satunya keinginan saya adalah maju dan mengintip surga manis 
bahwa gadis-gadis di foto itu. 

"Akihisa-kun, jadi kamu ingin mengintip Minami yang sedang mandi sekarang daripada aku 
... Aku tidak akan memaafkanmu! Mengintip itu kejahatan!" 

Himeji-san memerintahkan monster panggilnya. Bahkan jika saya tidak bisa 
mengalahkannya, saya akan berjuang dengan keyakinan saya sampai akhir yang pahit! "'Ini 
tidak ada hubungannya dengan pandangan sosial! Tidak peduli apa yang orang pikirkan, 
saya harus hidup dengan jujur pada perasaan saya." 

Aku memanggil monster panggilanku, bersiap untuk menghadapi Himeji-san. 

Tapi saat ini--- 

"Kata yang bagus, Yoshii Akihisa-san!" 

Suara yang tampaknya akrab bergema di seluruh koridor. 

"Siapa, siapa itu?" 

Momentumku terpotong setengahnya, dan Himeji-san menghentikan gerakan 
memanggilnya saat dia melihat sekeliling untuk menemukan orang yang berbicara. 

"Kami membuatmu menunggu, Yoshii-san. Kata-katamu itu penuh dengan emosimu, dan 
aku menerimanya." 
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Suara ini, cara berbicara seperti ini, tidak mungkin salah ... dia--- 

"Kubo-kun! Kamu akhirnya di sini!" 

"Maaf, saya terlambat. Saya tidak dapat mengambil langkah terakhir, jadi saya sangat repot 
saat mempersiapkan ini ... tetapi setelah mendengar kata-kata motivasi Anda, saya 
akhirnya memutuskan untuk mengambil bagian." 

"Katamu kau memutuskan, itu artinya ..." 

"Itu benar, mulai saat ini, 24 anak laki-laki dari kelas A akan membantu mengintip Yoshii 
Akihisa dengan sekuat tenaga! SEMUA ORANG DI KELAS A, APAKAH KAU MENDENGAR 
ITU? SEMUA ORANG AKAN MEMANGGIL BINATANG MEREKA YANG DIPANGGIL DAN 
MEMBUAT JALAN UNTUK YOSHII AKIHISA! " 

"" "WOOOOHHH !!!" "" 

"APA YANG KAMU KATAKAN? SEMUA ORANG TELAH KECIL?" 

"Kubo-kun, terima kasih banyak! Aku tahu kalian akan membantu kami!" 

Saat ini, anak laki-laki dari kelas A akhirnya menjadi teman kami. Dengan ini, semua anak 
laki-laki tahun kedua Fumitzuki Gakuen berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tidak ada 
yang lebih menggembirakan dari ini! 

Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa kedinginan? 

"Tidak, akulah yang harus berterima kasih. Itu benar, seperti yang kau katakan, aku tidak 
akan membohongi diriku lebih jauh --- bahkan jika itu adalah cinta yang tidak diterima 
masyarakat, mau bagaimana lagi jika saya menyukai seseorang! " 

"Kubo-kun, tolong jangan mencoba dan mencegah aku menghukum Akihisa-kun." 

"Itu tidak akan berhasil, Himeji-san. Kita sudah memutuskan untuk membantunya 
mengintip. Satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan Nishimura-sensei tidak bisa 
jatuh di sini." 

Kubo-kun dan anak laki-laki kelas A lainnya melangkah untuk melindungiku. Sekarang 
kesempatannya! 

"Yuuji!" 

"Aku tahu! Akihisa, Muttsulini, lari ke depan!" 

Bala bantuan mengelilingi Kirishima-san dengan kecepatan yang menakutkan, dan Yuuji 
sendiri bergegas ke arah Takahashi-sensei, dengan aku dan Muttsulini mengikuti di 
belakang. 
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"Tidak menyangka anak laki-laki dari kelas A akan membantu, tapi tidak apa-apa, karena 
tidak ada yang bisa melewatiku --- panggil!" 

Makhluk panggilan Takahashi-sensei muncul di depan kami. Mimpi buruk kemarin muncul 
di benak kita, tapi sekarang bukan saatnya ragu. 

"Maaf Takahashi-sensei, tapi kita harus melewati tahap ini! Ayo mulai --- bangun!" 

Di bawah pemanggilan Yuuji, gelang platinum yang diperoleh dari turnamen terakhir 
diaktifkan. Kekuatan gelang Yuuji adalah menciptakan arena persaingan. Dengan kata lain- 

"Gangguan? Bagus sekali, Sakamoto-san ..." 

"Cepat pergi, Akihisa! Kalahkan Ironman, dan bawa kami ke Fantasy Heaven!" 

"Serahkan padaku!" 

Mengaktifkan dua arena yang berbeda pada saat yang sama akan menyebabkan kedua efek 
tersebut dinegasikan. Jadi, tidak ada monster yang dipanggil di sini. Jika demikian, 
lawannya hanyalah gadis biasa, dan oleh karena itu, tidak banyak usaha yang dibutuhkan 
untuk melewatinya. 

"IKUTI YOSHII DAN BIAYA!" 

Anak laki-laki lain mengikuti saya. 

"Sialan! Meskipun Yoshii dan Tsuchiya berhasil lolos, aku tidak bisa membiarkan anak 
nakal lewat begitu saja!" 

Pada saat ini, Takahashi-sensei memanggil monster panggilannya lagi. 

"Untuk bisa berpikir cepat, seperti yang diharapkan dari Takahashi-sensei." 

Suara rendah Yuuji bisa terdengar darinya. Sepertinya Takahashi-sensei secara otomatis 
meniadakan bidangnya sendiri, menunggu sampai bidang Yuuji tersisa, dan memanggil 
monster panggilnya lagi. Sekarang, Yuuji tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Karena dia 
harus menggunakan poin untuk mengaktifkan gelang platinum, dia tidak bisa begitu saja 
menyalakan atau mematikannya dengan mudah, jadi Muttsulini dan aku melanjutkan. 

"Muttsulini, kamu akan melawan Ooshima-sensei." 

"...Mengerti." 

Kami buru-buru menuruni tangga yang lebih panjang dari beberapa yang terakhir, dan saat 
ini, itu adalah jarak terluas yang tersisa ke surga fantasi kami. 
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Setelah berlari menuruni tangga, seperti yang Yuuji harapkan, Ooshima-sensei adalah --- 
tidak, itu juga orang lain yang menunggu di sana. 

"Muttsulini-kun, aku sudah lama menunggumu. Aku bahkan mengira kamu tidak akan bisa 
sampai disini." 

"Ku, Kudo-san." 

Dapat dikatakan bahwa penampilannya di sini tidak terduga. Jalannya tidak lebar di sini, 
jadi kami pikir hanya akan ada seorang guru yang menjaga di sini. 

"Kudo-san, bisakah kamu membiarkan kami lewat? Kami tidak ingin menjadi lawanmu." 

"Eh? Kamu sedang memikirkan ini sekarang?" 

"Eh? Kamu tidak datang untuk ini sekarang?" 

Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tape recorder dari sakunya. 

"Itu tidak masalah. Kami memiliki tujuan lain yang ingin kami capai." 

"Begitu ... tapi biarpun kamu mengatakan itu, aku tidak bisa membiarkan kalian lewat. 
Tidak peduli apa, bagaimanapun juga, aku perempuan, jadi aku harus mencegahmu orang 
mesum mengintip. Bukankah begitu? " 

Kupikir kita bisa membujuknya, tapi tampaknya situasinya jauh lebih sulit sekarang. 

"Tidak bisa membantu. Muttsulini, saya akan membantu Anda di sini!" 

Jika itu adalah pertempuran yang melibatkan pendidikan kesehatan, kerugian kita dapat 
dilihat dengan jelas berbeda dengan itu. Tetapi bahkan jika Muttsulini kuat, dia tidak 
mungkin melawan keduanya, bukan? 

"---Rencananya belum berubah, serahkan padaku." 

"Eh?" 

Aku tidak bisa membantu tetapi meragukan telingaku. 

Berhentilah bercanda, bagaimana dia bisa mengalahkan keduanya sendirian? 

"... Aku punya nilai untuk diselesaikan dengan mereka." 

Tapi mata Muttsulini selalu serius. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 
keduanya, mengalahkan duo yang terdiri dari siswa dari kelas elit dan seorang guru. 

"Apakah benar-benar baik-baik saja, Muttsulini?" 
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"... Tentu saja tidak ada masalah." 

Muttsulini memberiku senyuman riang. Orang ini benar-benar berpikir bahwa dia memiliki 
kemampuan untuk mengalahkan mereka, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah. 

Sejak dia mengatakan ini, bagaimana saya, sebagai rekannya, bisa meragukannya? 

"Aku mengerti, lalu aku serahkan padamu di sini! Namun, aku akan mengalahkan Ironman 
juga!" 

Meninggalkan Muttsulini, aku menuju ke ujung koridor. Di belakangku, Kudo-san dan 
Ooshima-sensei sepertinya tidak ingin menghentikanku. 

"Sejak Muttsulini-kun memintanya, aku akan membiarkanmu lewat." 

Saat lewat, aku sepertinya mendengar Kudo-san mengatakan itu. 

Jangan pernah kalah, Muttsulini! 

☆ 

"Tsuchiya, kamu benar-benar mengecewakanku. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar 
bisa mengalahkan seorang guru ..." 

"Ooshima-sensei, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan menjaga Muttsulini-
kun." 

"Benarkah? Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Namun, aku akan memanggil 
monster panggilanku dan menyaksikan kemampuanmu dari belakang saat itu." 

"Ya, serahkan padaku, sensei!" 

"... Siapa yang memutuskan itu?" 

"Hm? Apa katamu, Muttsulini-kun?" 

"... Siapa bilang siswa tidak bisa mengalahkan guru?" 

"Astaga? Muttsulini-kun memang menarik. Namun, jika kamu ingin mengalahkan sensei, 
kamu harus melewatiku, tahu? Panggil!" 

"...Memanggil." 

Guru Pendidikan Kesehatan, Ooshima Takeshi, Pendidikan Kesehatan 501 poin dan Kelas 
A, Kudo Aiko, Pendidikan Kesehatan, 383 poin Kelas F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan 
Kesehatan, 774 poin. 

"Eh? Muttsulini-kun ... ada apa dengan poinmu?" 
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"... Keyakinan manusia dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin." 

"774 poin? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa 
mendapatkan nilai ini!" 

"(Glares), Tsuchiya, kapan Anda meningkatkan kemampuan Anda sejauh ini?" 

"... Jangan buang waktu. Kalian berdua, ayo." 

☆ 

Aku bisa merasakan makhluk yang dipanggil muncul di belakangku. Sepertinya Muttsulini 
akan bertarung. 

Itu tergantung pada ini, dan saya hanya bisa mempercayainya. Selain itu, alih-alih terlibat 
dalam pertarungan orang lain, masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan di depanku. 

"Semuanya, terima kasih ..." 

Saat aku menyadari ini, kata-kata itu sudah keluar dari mulutku. 

Saya awalnya berpikir bahwa ini adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. 
Tetapi dengan bantuan banyak rekan, ada peluang untuk berhasil. 

Sekarang, semuanya akan berakhir jika saya bisa menang di sini. 

Hanya ada tembok tinggi yang harus saya panjat ... 

Waktu sekarang pukul 20.15, dan ini waktu terbaik untuk mencapai tujuan kita. Saya 
benar-benar bisa mencapai tempat ini saat ini, dan itu semua karena semua rekan saya 
yang membantu kami. Karena kalian, kami dapat menciptakan keajaiban seperti itu. 

"Saya harus mencapai tujuan saya!" 

Ini adalah umpan terakhir. Beberapa langkah lagi, dan itu akan menjadi Surga Fantasi yang 
diimpikan setiap pria. 

"... Kamu benar-benar datang ke sini, Yoshii." 

Musuh terakhir yang berdiri di depan pintu masuk perlahan melebarkan matanya, diam-
diam memasuki posisi pertempuran. 

"AYO TETAPKAN INI, IRONMAN! AKU AKAN TUNJUKKAN PROWESS SAYA YANG NYATA DI 
SINI !!" 

Akhirnya saat ini, dan pertempuran terakhir dari kamp pelatihan yang panjang ini dimulai 
sekarang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 3 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh: 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

"Saat pengamat A bergerak dengan kecepatan V, ambulans dengan frekuensi suara f 
bergerak maju dengan kecepatan v '. Sebutkan apa yang akan terjadi jika kecepatan suara 
berada pada V? Fenomena apa ini? 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Pengamat A akan mendengar sirene pada frekuensi f (V + v ') / (V-v'). Fenomena ini 
dikenal sebagai Efek Doppler ." 

Komentar guru: 

Fenomena yang sama juga akan muncul saat balapan F1. Walaupun kebanyakan orang 
sering merasa bahwa fenomena fisika itu agak langka, hal itu sering terjadi dalam 
kehidupan kita sehari-hari. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Pengamat A terlempar dengan kecepatan v '+ v. Fenomena ini disebut kecelakaan lalu 
lintas." 

Komentar guru: 

Melihat Anda menulis kecepatan relatif ini membuat saya semakin marah. 

"Sensei, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengharapkan aku untuk berhasil jauh-
jauh di sini. Semua guru yang lain agak optimis bahwa aku tidak akan bisa sampai disini, 
kan?" 

"Aku tidak pernah meremehkan lawan. Kamu idiot, tapi mobilitasmu itu tidak bisa 
diremehkan." 

"Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih --- hai!" 

Aku menggunakan pedang kayuku untuk menghindari pukulan tiba-tiba Ironman dengan 
terampil. 

Saya tidak akan ceroboh seperti yang terakhir kali. Biarpun Ironman bertarung secara fisik, 
aku harus memperlakukannya seolah-olah dia monster panggilan yang tangguh! 
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"Namun, alangkah baiknya jika Anda dapat menggunakan mobilitas pada aspek lain. Anda 
hanya sekelompok pelecehan seksual. Apakah Anda tidak takut diskors?" 

Tendangan mengejutkan yang terlihat seperti datang dengan kecepatan yang mengerikan 
terbang ke arahku. Jika aku benar-benar dipukul olehnya, aku akan memiliki setengah 
umur bahkan jika aku tidak mati! 

"Aku tidak akan terancam olehmu! Kami mengumpulkan begitu banyak orang, kamu tidak 
bisa mengunci target. Sekolah tidak bisa membekukan hanya sekelompok siswa, kan?" 

Aku menunduk dan bergerak maju, mengangkat pedang kayuku dan memotongnya ke 
perut Ironman. Namun, lengan besar Ironman dengan mudah mengayunkan seranganku ke 
samping. Apakah itu yang disebut pelindung daging? 

"Karena Anda tahu bahwa Anda mungkin diskors, mengapa Anda sekalian tidak lebih 
mencintai diri Anda sendiri?" 

"Jika Anda ingin menghentikan kami, Anda harus menghafal semua nama siswa yang ambil 
bagian dalam ini!" 

Menggunakan kecepatan refleks tersingkir, saya mengangkat kaki saya dan melangkah 
maju. Meskipun aku mengenai kaki Ironman yang benar-benar tidak terlindungi, benda 
yang tidak stabil dan bergoyang bukanlah Ironman, tapi monster panggilanku. Tidak peduli 
seberapa ringan makhluk yang dipanggil, itu bukanlah tubuh yang nyata. 

"Dan kamu berani mengatakan itu! Aku akan mengalahkan kalian semua satu per satu, dan 
kemudian mencatat nama kalian semua!" 

"---Ku!" 

Sebelum monster panggilanku berhasil menstabilkan dirinya sendiri, dibutuhkan serangan 
pukulan yang tidak terlalu berat sebelum terbang ke sudut tembok. Saat makhluk yang 
dipanggil itu terbang ke dinding, rasa sakit yang tajam dilewatkan ke tubuhku. 

"Dan kamu yang pertama!" 

Untuk memanfaatkan kesempatan itu, Ironman menyerang monster panggilanku dengan 
kecepatan kilat. Jika aku ingin mengalahkan pria yang seperti monster itu, satu summoned 
beast saja tidak akan cukup. 

Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menyerah sekarang dan lari? Apakah saya 
berlutut di depan rekan-rekan saya dan memohon belas kasihan? Tidak, saya tidak akan 
membiarkan ini terjadi! Karena aku berhasil lolos, bahkan jika gigiku harus dipukuli dan 
darah tumpah, aku harus memenangkan pertempuran ini! AKU ~~ TIDAK AKAN 
MENYERAH! 

"Ayo pergi --- dua kali lipat!" 
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Saat aku memerintahkannya, makhluk panggilan lainnya muncul sebagai tanggapan. 

"KU! YOSHII, YOU BASTARD!" 

Setelah memblokir serangan dari makhluk panggilan lainnya yang tiba-tiba muncul, 
Ironman melompat karena terkejut dan menjaga jarak yang sesuai. 

Jika satu binatang yang dipanggil tidak cukup, saya hanya akan memanggil yang tambahan. 
Untung saya memiliki kekuatan ini, ini adalah kekuatan besar yang saya dapatkan dari 
sebelumnya. 

"Apakah itu gelang platinum? Kepala sekolah benar-benar dapat menemukan masalah 
bagiku." 

Tampilan kasual Ironman sudah tidak ada lagi. 

Ini adalah hadiah yang saya menangkan dari turnamen pemanggilan sebelumnya -- gelang 
platinum. Kemampuan gelang Yuuji menciptakan bidang pemanggilan, dan gelangku 
memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk panggilan tambahan. Selama saya 
menggunakan kemampuan ini dengan benar, mengalahkan Ironman bukan hanya mimpi. 

"Sensei, pertunjukan sebenarnya dimulai sekarang!" 

Kedua makhluk yang dipanggil masuk ke posisi pertempuran, bergerak saat mereka 
mengelilingi Ironman. Summoned beast utama ada di sebelah kanan, yang kedua di kiri 
saat keduanya mengayunkan pedang kayunya ke Ironman pada saat bersamaan. 

"Ugh, ku!" 

Diserang dari arah yang berbeda pada saat bersamaan, Ironman kehilangan 
keseimbangannya untuk sementara waktu. Saat berikutnya, kedua makhluk yang dipanggil 
itu melancarkan serangan besar pada tempurung lutut Ironman, yang masih lemah. 
Namun, Ironman membiarkan tempurung lututnya tenggelam dan membiarkan pahanya 
yang kuat menahan serangan dari monster yang dipanggil, dan rasa sakit memantul 
kembali padaku seolah-olah aku menyerang ban. 

Monster panggilanku menyerang Ironman dengan tinju, tendangan, dan pedang kayu. 
Situasinya benar-benar terbalik sekarang. Ironman jelas dirugikan, dan seranganku dengan 
tepat mengenai daging. Namun- 

"Itu sama sekali tidak merusaknya!" 

Ironman mempertahankan kepala dan dadanya sambil hanya menggunakan tubuhnya yang 
kuat untuk menangkis sisa seranganku. Sial, orang ini pasti monster. 

"Sekarang apa, Yoshii? Kamu tampaknya jauh lebih cemas sekarang." 
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Melihat penampilanku yang sedikit panik, Ironman secara tidak sengaja menyeringai. 

Pada pandangan pertama, sepertinya aku memiliki keuntungan, tetapi situasinya sekarang 
sangat kritis, karena aku perlu memikirkan tindakan Summoned Beast utama dan 
sekunder pada saat yang sama. Aku harus membuat keputusan instan untuk memutuskan 
apakah akan membiarkan monster utama atau monster kedua menghindari tendangan 
sebelum kedua monster yang dipanggil bisa menyerang atau bertahan. Terlalu sulit untuk 
memikirkan gerakan dua orang pada saat yang sama, dan jika ini terus berlanjut, mungkin 
tidak terlalu bagus. 

"TAPI BAHKAN JADI, SAYA TIDAK AKAN MENGAKUI KALAH!" 

Aku membiarkan monster panggil utama ku mengayunkan pedang kayunya dan monster 
sekunder mengayunkan tangan kanannya. Setelah menghindari pedang kayu, Ironman 
terkena pukulan dan membalas dengan tempurung lututnya. Targetnya adalah yang kedua 
--- bukan, apakah itu yang utama? Aku dengan cepat mengangkat tanganku untuk membuat 
pelindung silang dan membiarkan binatang kedua mengayunkan siku kirinya ke perut 
Ironman. Namun, Ironman memblokir siku dan melakukan sapuan kaki, berniat untuk 
menyerang monster utama, bukan, monster sekunder--- "Gerakanmu menjadi lebih lambat 
lagi, Yoshii!" 

"Ku!" 

Saya merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanan saya. Sisi mana yang 
diserang? Utama atau sekunder? Wah, oh tidak! Saat saya berhenti menyerang, Ironman 
masuk untuk membunuh. Ngomong-ngomong, ayo ayunkan pedang kayunya untuk 
memblokirnya --- tidak! Sudah terlambat! 

Kali ini, itu adalah tinju pada binatang kedua --- sepertinya memang begitu, tapi bukankah 
dia mengincar binatang utama? Sial, itu tipuan! 

"Gu, hu!" 

Saya menahan rasa sakit yang tajam di dada saya saat punggung saya mendarat di lantai. 

"Akhir baris, Yoshii." 

Pemenangnya sudah ditentukan. Ironman tampaknya menyatakan kemenangannya sendiri 
saat dia kembali ke penampilannya yang acuh tak acuh. 

Melihat lengannya yang tebal dan berotot yang seperti armor hidup, seranganku bahkan 
tidak menggelitiknya, apalagi menggaruk. 

Mungkin terlalu sembrono bagiku untuk memanggil dua makhluk yang dipanggil. Bahkan 
jika saya berkonsentrasi, pikiran saya akan menjadi terlalu bingung sampai saya tidak 
dapat memutuskan instruksi apa yang harus diberikan kepada makhluk panggilan saya. 
Tidak, sebelum aku bisa khawatir tidak bisa mengendalikan dua makhluk yang dipanggil 
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pada hal yang sama, yang paling penting adalah aku tidak bisa memberikan kerusakan 
pada lawan. 

"Bahkan jika itu untuk memenuhi penyimpangan sekilas dari Anda, konsentrasi Anda 
hanya sejauh ini!" 

Ironman perlahan berjalan ke arahku saat aku terus berada di tanah. 

Benar, hak Ironman. Konsentrasiku tidak cukup, itulah mengapa aku tidak dapat 
mengontrol pergerakan monster panggilanku dengan benar. 

Tapi biarpun aku mengerti ini, aku tidak bisa hanya mendapatkan konsentrasi yang cukup 
untuk mengendalikan dua makhluk yang dipanggil pada saat yang sama. Sepertinya aku 
kalah kali ini, lebih baik menyerah untuk mengintip, dan mulai melatih diriku untuk 
berkonsentrasi! Konsentrasi --- konsentrasi? 

"Itu dia!" 

Dengan antusias, saya bangkit dari lantai. Benar, masih ada metode ini! 

"Oh ... jadi kamu masih ingin bertarung? Hanya tekadmu yang lebih kuat dari yang lain." 

Melihatku berdiri lagi, Ironman tampak agak senang saat dia menggeram. Tidak peduli 
ketika situasinya, pria ini akan selalu menunjukkan sikap hati-hati. Namun, teruslah 
tersenyum, untuk saat ini, aku akan membuatmu tidak bisa tersenyum lagi! 

"Ironman, aku harus berterima kasih karena telah memberiku petunjuk ini." 

"Petunjuk yang kuberikan padamu?" 

"Bukankah kamu baru saja mengatakan 'berkonsentrasi'?" 

Karena saya memberikan instruksi yang berbeda kepada dua makhluk yang dipanggil, saya 
menjadi bingung. Jika saya menyerang bagian yang berbeda dan saat lawan meningkatkan 
pertahanannya, pukulan dan tendangan itu tidak akan bisa menunjukkan kekuatan mereka 
yang sebenarnya. Inilah masalah yang saya hadapi sekarang, tetapi ada cara untuk 
menyelesaikannya. 

"Itu benar, ini untuk berkonsentrasi! Aku perlu mengurangi area serangan. Tidak peduli itu 
pukulan, tendangan, atau ayunan pedang kayu, monster utama atau monster sekunder, 
mulai sekarang, seranganku hanya perlu fokus pada satu area." 

Jika satu serangan tidak cukup untuk menembus pelindung ototnya, maka aku harus 
menyerang tempat yang sama beberapa kali. 

Konsentrat! Saat ini, saya perlu memfokuskan semua serangan saya pada bagian tertentu--- 
"Aku akan memfokuskan semua seranganku pada bolamu!" 
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"Kamu, kamu bajingan, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran yang menakutkan seperti 
itu!?" 

"PERHATIKAN INI, IRONMAN!" 

Serangan yang terlihat seperti hook ke bawah sebenarnya adalah tipuan yang akan 
berubah menjadi tendangan terbang yang diarahkan ke sana. Setelah tendangan 
terbangnya keluar, pedang kayu itu akan ditusuk ke selangkangan Ironman. Selain itu, 
pukulan yang ditujukan ke dada akan mengubah lintasan dan bergerak ke arah perut. 
Semua ini untuk menyerang tempat penting Ironman! 

"Sialan, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang berniat menyerang tubuh 
bagian bawah ..." 

Ironman tidak terlihat tenang sekarang. 

Pertunjukan sebenarnya dimulai sekarang! Makhluk panggilanku mengincar perutnya, dan 
sepertinya dia akan menangkap sikunya, tapi sebenarnya menyerang di antara pahanya. 
Aku akan menyerang tubuh bagian bawahnya, menyerang, menyerang, menyerang. 
Bagaimanapun, saya akan terus menyerang bolanya! 

Memulihkan diri, saya menyadari bahwa Ironman menghabiskan banyak energi hanya 
untuk membela diri. 

"PERGI KE NERAKA, IRONMAN !!!" 

Karena dia tidak bisa menyerang, monster panggilanku akan melepaskan pukulan berat 
dengan banyak kekuatan yang tersimpan di dalamnya. 

"KUUH !!" 

Ironman dengan panik mengulurkan tangannya untuk memblokir selangkangannya. 

"Hehe, kamu tertipu, eh?" 

Tapi dalam sekejap, monster utama telah membungkuk untuk bertindak sebagai papan 
lompat dan membiarkan monster panggilan kedua melompat ke punggung Ironman. Tapi 
gerakan ini hanyalah tipuan, orang yang benar-benar menyerang masih menjadi monster 
utama! 

"Sial-" 

"TONTON SAYA SEKARANG!" 

Menggunakan tangannya untuk menjaga bagian bawah tubuhnya, Ironman tidak dapat 
melindungi kepalanya tepat waktu. Dengan demikian, monster panggilanku meretas kepala 
Ironman tanpa pertahanan apa pun di atasnya. 
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"Ku ... Yo, Yoshii, kau bajingan ..." 

Dengan pikiran, Ironman tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan secara bertahap 
jatuh ke tanah. 

"Akhirnya ... AKHIRNYA SELESAI!" 

Perjalanan yang sangat panjang! Saya ingin menyerah berkali-kali, dan tidak hanya sekali 
saya merasa putus asa. Tetapi pada saat ini, Surga Fantasi berada tepat di depan saya. 

"Dada Minami yang rata, tunggu aku!" 

Foto-foto yang mewakili dunia mimpi itu ada tepat di depanku! Saya sangat senang bahwa 
saya tidak dapat --- eh? Ada niat membunuh? 

"MENONTON INI!" 

Mungkin itu naluri dasar saya, tetapi saya segera merunduk. Saat berikutnya, saya langsung 
menemukan suara biri biri melewati kepala saya. 

"Aku tidak akan menyerahkan keperawanan onee-sama kepadamu!" 

"Shimizu-san!" 

Memegang taser yang tampaknya familiar di tangannya, Shimizu-san muncul di depanku. 
Bukankah itu taser 200.000 volt yang Yuuji pinjamkan? Sekali terkena, meskipun itu 
serangan yang diblokir oleh pakaian, akan segera membuat siapa pun pingsan. Taser itu 
pasti senjata yang berbahaya! 

"Onee-sama agak tersesat sejak tadi malam, dan bahkan tidak mau melihat Miharu. INI 
SEMUA SALAHMU! TUNJUKKAN REMORSE ANDA UNTUK MIHARU DENGAN KEMATIAN 
ANDA!" 

Shimizu-san mengayunkan senjata di tangannya, tapi dibandingkan dengan kecepatan 
Ironman, gerakannya sangat lambat, mereka pada dasarnya menyuruhku untuk 
menghindarinya. 

"KAMU BASTARD! Sialan! Sialan !!" 

"Heh, hoh!" 

Saya dengan mudah menghindari semua serangan Shimizu-san. Melihat situasi ini, aku 
hanya perlu menunggunya kelelahan, bukan? 

Saat aku memikirkan tentang bagaimana bertarung, dia sepertinya telah mengetahui 
tentang niatku, saat dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu di depanku. 
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"Jika kamu tidak patuh, aku akan menyebarkan foto-foto ini!" 

"Eh? Kamu bilang foto-foto --- WAH! MEREKA FOTO-FOTO YANG MENYEBUTKAN SAYA !!" 

Bukankah Shimizu-san memegang fotoku dengan pakaian perempuan? Kenapa dia punya 
foto-foto ini? Apakah itu- 

"---Shimizu-san, jangan bilang kamu menyukaiku?" 

"ANDA MEMBUAT SAYA SAKIT!" 

Saya secara tidak sengaja meneteskan air mata. 

"Namun, mengapa Anda memiliki foto saya?" 

"Itu karena ketika aku mengambil foto onee-sama dengan cheongsam, aku melihatmu 
dalam kondisi yang menjijikkan, dan merasa bisa menggunakannya untuk memerasmu, 
jadi aku mengambilnya! Aku tidak tertarik pada kalian, pria nakal ! " 

Tidak perlu menyebutku pria jelek, kan !? Tidak apa-apa, bagaimanapun, setiap orang 
memiliki preferensi masing-masing. 

"Shimizu-san, apakah pantatmu terbakar?" 

"Bagaimana, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu mengintip atau mengambil 
fotoku?" 

Tidak salah, Shimizu-san adalah pelakunya yang saya cari. Kalau begitu, Kudou-san bukan 
pelakunya? Jadi dia tidak berbohong padaku. 

"Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk patuh, atau saya akan menyebarkan 
foto-foto Anda yang memalukan ini!" 

Shimizu-san tidak lagi berpura-pura saat dia memeras saya. Oh ~ sepertinya aku harus 
menghukumnya sedikit. 

"Hoo!" 

"AHH! KEMBALIKAN ITU KEPADA SAYA!" 

Saya merebut taser di tangannya dan menurunkan tegangan output ke minimum. 

---Psst! 

"Astaga, tubuhku mati rasa sekarang!" 

Sebelum Shimizu-san bereaksi, dia jatuh pingsan ke tanah. 
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"Sekarang, semua musuh sudah ditangani, kan?" 

Pelaku utama di balik ini telah dimusnahkan oleh saya, dan sekarang, tidak ada yang bisa 
menghentikan saya. 

"... Akihisa." 

Sebuah suara memanggilku dari belakang. Suara ini--- 

"Muttsulini! Kamu baik-baik saja?" 

"...Tentu saja." 

Muttsulini jelas lelah sekali. Sepertinya dia terlibat pertempuran yang cukup sulit, ya? 
Namun, dia tidak terlihat terlalu lelah dari pertarungan, tetapi menunjukkan senyum yang 
agak senang. 

"Kerja bagus, Akihisa!" 

"Yuuji! Dan semuanya ada di sini!" 

Yuuji dan anak laki-laki lain dari kelas lain ada di sini. Semua orang menunjukkan senyum 
mereka setelah mencapai tujuan mereka. 

"Yoshii, kamu benar-benar mengalahkan Ironman!" 

"MVP pasti jatuh ke tangan Anda." 

Suara rekan rekanku yang memujiku terus menyebar. 

"Terima kasih atas bantuan semua orang! SEMUA ORANG, TERIMA KASIH BANYAK!" 

Teriakan saya mendapat respon semua orang. Saya sangat ingin berterima kasih kepada 
semua orang yang hadir. 

"Baiklah, kita harus bergerak!" 

Sangat jarang Yuuji menunjukkan ekspresi bersemangat seperti itu, tapi pria ini adalah pria 
normal! Melihat bahwa kami akan mencapai tujuan kami, siapa pun akan memuji diri 
mereka sendiri untuk ini. 

"SEMUA ORANG! KAMI MEMILIKI ANGKA DI SINI, DAN SEKOLAH TIDAK DAPAT 
MENGUNCI PENANGGUNG JAWAB. DAN SEKARANG KAMI MEMBERSIHKAN SEMUA 
ORANG YANG MASALAH, KAMI TIDAK PERLU KHAWATIR TENTANG DITANGGUHKAN 
ATAU DITINGKATKAN, JADI INTI SEMUA YANG ANDA INGINKAN! !! " 

"WOOOOHHHH !!!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Raungan semua orang sepertinya hampir membalik atap. 

Kami memiliki banyak orang di sini, bagaimana para guru dapat mengingat semua orang? 
Dengan kata lain, kita tidak perlu khawatir akan diskors. Semua orang jelas tentang ini, jadi 
tentu saja kita harus memanfaatkan kesempatan ini! 

"SEMUA ORANG, LUAR MATA DAN JAM TANGAN DENGAN HATI-HATI, INI ADALAH 
KEMULIAAN TAK TERTANDINGI YANG SUDAH SULIT KITA SULIT MENANG!" 

Yuuji mendorong pintu kamar mandi gadis-gadis itu. 

Kulit dengan banyak ketegangan. 

Badan dan tungkai kurus. 

Rambut putih sebatas pinggang. 

Ini adalah wajah yang kita semua kenal, dan tubuh telanjang yang sayangnya kita lihat 
sekarang karena biasanya disimpan di bawah penutup. 

Jika kita melewatkannya sekarang, kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi--- 
"Kamu, ada apa dengan kalian! Mengumpulkan begitu banyak orang di sini, apakah kamu di 
sini untuk melihat tubuh telanjang nenek tua ini !?" 
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Kami baru saja melihat kepala sekolah dalam posisi seksi. 

"BAGAIMANA AKHIRNYA SEPERTI INIIIIIIIIIIIIIIIII !!!" 

Kami semua mulai meneteskan air mata gagah karena adegan yang tidak bisa dijelaskan 
ini. 

"Selamat pagi, Minami-chan." 

"Ah, ini Mizuki. Selamat pagi ..." 

"Ada apa? Kamu kelihatan agak lelah. Ada yang salah?" 

"Itu, tidak apa-apa! Tidak ada yang seperti itu! Aku hanya sedikit lelah!" 

"Begitukah? Memang benar kamp pelatihan minggu lalu agak merepotkan, jadi mau 
bagaimana lagi jika kamu lelah." 

"Ah, mm. Banyak hal yang sangat merepotkan terjadi ..." 

"Namun, semua anak laki-laki itu pucat karena terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi?" 

"Ah, itu? Nah, siapa yang tahu ~ apakah mereka melihat sesuatu yang mengejutkan?" 

"Sesuatu yang mengejutkan, ya ...?" 

"Bahkan kepala sekolah yang berkunjung tampak terkejut. Siapa yang meminta anak-anak 
itu datang dengan keributan seperti itu?" 

"Kamu berbicara tentang anak laki-laki tahun kedua yang mengintip? Akihisa-kun dan yang 
lainnya yang memulai ini, tapi akhirnya meledak di luar proporsi." 

"Ya ... oh ya, ngomong-ngomong tentang pengintipan, bukankah kita menemukan kamera di 
dalam ruang ganti? Sedangkan untuk pelaku sebenarnya ..." 

"Eh? Pelaku sebenarnya? Bukan Akihisa-kun dan yang lainnya yang mengaturnya?" 

"Tidak, yang itu sepertinya dipasang oleh Miharu." 

"Miharu yang kau bicarakan itu, apakah itu Shimizu Miharu?" 

"Ya! Pada hari terakhir kamp pelatihan, saya kebetulan melihatnya mengeluarkan kamera 
dari ruang ganti. Setelah beberapa interogasi, dia mengakui bahwa alasannya adalah 
'mengambil foto onee-sama', dan mengakuinya. kesalahan." 

"Apa? Jadi ini artinya Akihisa-kun dan yang lainnya ..." 
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"Sepertinya kita salah paham. Namun, mereka masih menjadi pengintip pada akhirnya, jadi 
agak aneh meminta maaf kepada mereka ..." 

"Ah, ah haha ..." 

"Di samping catatan, saya menyita kamera Miharu, jadi tidak perlu khawatir." 

"Begitu ~ itu bagus untuk diketahui." 

"Mn, sudah waktunya belajar sendiri. Ayo cepat." 

"Ah, kamu benar. Ayo cepat." 

"Hanya ada kita berdua selama seminggu ini, dan ini agak sepi, tapi kita harus bekerja 
keras." 

"Ya, kalau begitu aku akan menyerahkan diriku di tanganmu." 

Pemberitahuan penangguhan 

Semua siswa laki-laki tahun kedua Fumitzuki Gakuen, 149 secara total. 

Siswa di atas akan diskors dari sekolah selama 1 minggu. 

Kepala Sekolah Fumitzuki Gakuen Todou Kaoru 

 

Tidak berpikir terlalu banyak, saya hanya melakukannya karena dorongan hati. 

Sekarang saya sangat menyesalinya. 

~ Diambil dari surat penyesalan siswa tertentu ~ 
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Volume 3 Chapter 8 

Pertanyaan Terakhir 
Harap bentuk idiom bahasa Jepang empat kata dari romanisasi berikut, dan buat 
kalimat yang cocok dengannya. 

'aimaimoko' 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Dalam kanji' 暧昧 模糊 '(ambigu) 

Kalimat: 'pembagian tanggung jawab agak ambigu 

Komentar guru: 

'暧昧 不清, 模糊 不明' 'aimai fukiyoshi, moko fumei', (pada dasarnya berarti ambigu) 

adalah arti dari keempat kata ini. Ada banyak orang yang tahu bagaimana cara 
mengucapkannya ,, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bagaimana cara menulisnya dalam 
kanji. Dijawab dengan baik. ' 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Dalam kanji' 合 間 妹子 " (aima) (imo-ko) ' 

Komentar guru: 

Saya merasa setidaknya Anda mencoba menjawab pertanyaan ini. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Contoh: Tiga wanita cantik Ono no Komachi, Ono no Imoko, dan Aima Imoko[9] memulai 
perjalanan mereka sebagai utusan. ' 

Komentar guru: 

Harap dicatat bahwa Anda memasukkan laki-laki di dalamnya. 

Setelah penangguhan kami berakhir, saya merasa agak bersyukur karena saya tiba di 
gerbang sekolah lebih awal dari biasanya. 

"Sungguh, rasanya aku sudah lama tidak bersekolah ..." 
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Termasuk waktu libur untuk kamp pelatihan, sudah sekitar dua minggu sejak terakhir saya 
masuk sekolah. Itu lebih lama dari liburan musim semi. Bisa memiliki waktu istirahat yang 
lama saat ini, dengan cara tertentu, itu agak beruntung --- tetapi tidak ada yang akan 
merasa seperti ini, bukan? Siapa yang meminta para guru untuk memberikan begitu 
banyak tugas, bahkan tidak memberi kami waktu untuk merenung? 

"Ah, Akihisa-kun!" 

Suara langkah kaki kecil berlari mencapai telingaku. 

"Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu?" 

"Himeji-san, sudah lama tidak bertemu!" 

Meski kami hanya dimatikan selama seminggu, mengingat aku bisa melihat Himeji-san 
setiap hari, rasanya seperti tiga musim gugur telah berlalu. Kami benar-benar tidak 
bertemu untuk waktu yang lama. 

"Sejujurnya, aku memiliki sesuatu yang ingin aku minta maaf kepada Akihisa-kun." 

"Eh? Bukankah itu terlalu mendadak? Tentang apa?" 

Jika aku adalah orang yang seharusnya meminta maaf, maka aku tidak bisa berkata apa-
apa, tapi apa Himeji-san melakukan sesuatu yang harus dia minta maaf? 

"Ini hari pertama kamp pelatihan --- aku salah mengira kamu si pengintip!" 

"Eh?" 

Himeji-san membungkuk dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. 

"Eh, tidak peduli apakah kamu salah mengira aku sebagai pengintip, aku tetap menjadi 
orang yang mengintip pada akhirnya ..." 

"Ah, bukan begitu, bukan itu maksudku. Bukankah awalnya aku salah paham padamu? Saat 
itu, sebenarnya aku meragukan kepolosan Akihisa-kun, aku benar-benar minta maaf soal 
itu ..." 

Selama Muttsulini adalah teman kita, tidak jarang para gadis memperlakukan kita seperti 
orang mesum. 

"Ah haha. Kami akhirnya mengintip pada akhirnya, jadi agak aneh bagimu untuk meminta 
maaf padaku." 

"Benarkah?" 
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Tapi ngomong-ngomong, agak aneh bagimu berbicara denganku seperti biasa ketika aku 
seorang pengintip. Ah, tapi jika demikian, kamu tidak akan bisa berbicara secara normal 
dengan semua anak laki-laki dari tahun kedua. 

"Namun, itu ..." 

"Eh? Apa?" 

"Ini, apakah itu ... kamu benar-benar ingin mengintip?" 

"Ya." 

Haruskah saya tidak menjawab 'ya'? Aku benar-benar idiot. 

"AH! Itu ... eh ~ apa aku mengatakannya terlalu cepat --- tidak tidak, aku mengatakannya 
tanpa berpikir terlalu banyak ..." 

"Begitu ... hehe." 

Aneh. Dia sepertinya tidak melihat langsung padaku. 

"Hebat, sepertinya Akihisa-kun masih tertarik pada perempuan." 

"Ku ..." 

Begitu, jadi lebih baik diperlakukan sebagai mesum daripada seorang homoseksual, ya? 

Melihatku kesakitan, Himeji-san terlihat tersenyum bahagia. Mm, apakah dia mengolok-
olok saya? Saya harus menanggapi dia dengan baik. 

"A-aku pasti tertarik! Terutama ... terutama pada Himeji-san!" 

"Eh --- EHHHHHHH !?" 

Himeji-san tersipu sampai wajahnya merah padam. Sepertinya tanggapan saya cukup baik. 

"Hahaha, bercanda! Ini balas dendam karena mengolok-olokku, Himeji-san ..." 

"...Tentu." 

"......Apa?" 

"Kubilang ... jika itu kamu, tidak apa-apa bagimu untuk mengintip ..." 

Pada saat ini, pikiran saya menjadi kosong. 

"EHH? APA YANG KAU KATAKAN !? HIMEJI-SAN, APAKAH KAMU SUDAH?" 
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Jawaban yang tidak bisa dipercaya membuat saya meragukan telinga saya. Apakah tidak 
apa-apa mengizinkan saya melakukan ini? 

"Tidak apa-apa bagimu untuk mengintip, tapi---" 

"Tapi, tapi apa?" 

"Tapi --- aku harus menjadi istri Akihisa-kun dulu!" 

Tunggu sebentar, ada apa dengan perkembangan sampai sekarang !? Bagaimana situasinya 
sekarang !? Ngomong-ngomong, harus tenang dulu ... sekarang, aku harus memikirkan 
tujuan bulan madu. Apakah akan kuno jika saya memilih pantai? Lebih baik pergi ke luar 
negeri untuk bulan madu, ya? Namun, saya harus meminta istirahat dari sekolah. 

"Hehe..." 

Tawa pelan yang tiba-tiba membuatku mengangkat kepalaku, dan saat aku mengangkat 
kepalaku, aku melihat Himeji-san tersenyum bahagia sambil tersipu. 

Eh? Jangan katakan padaku bahwa yang dia katakan --- adalah lelucon lain? 

Aku dibodohi lagi ... untuk berpikir bahwa dia akan melawanku seperti ini, seperti yang 
diharapkan dari Himeji-san! 

"Hahaha, Akihisa-kun, wajahmu sekarang jadi merah." 

"Tentu, tentu saja, bukankah Himeji-san tersipu karena kamu mengucapkan kata-kata yang 
tidak biasa kamu katakan?" 

Saat ini, kami saling tersenyum. Cara bercakap-cakap ini benar-benar menyegarkan. 

"Aki!" 

Saat kami saling tersenyum, ada teriakan yang kuat dan menakutkan. Apa itu Minami? 

"Hm, lama tidak bertemu, Minami." 

Aku berbalik ke arah asal suara itu, dan seperti yang diharapkan, Minami berlari ke arahku 
dengan antusias. 

"Eh? Aneh? Apa yang terjadi?" 

Ekspresinya tampak agak serius. Apa yang sedang terjadi? 

"Ada apa, Minami?" 

Melihat Minami bertingkah aneh, Himeji-san juga kaget. 
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"Aki, tutup matamu." 

"Eh? Oh, baiklah!" 

Saat dia tiba di depanku, Minami tiba-tiba membuat permintaan ini. 

Apakah dia mencoba menghukum saya karena mengintip? 

Mau bagaimana lagi, aku hanya akan menerima pukulan darinya. 

Aku dengan patuh memejamkan mata, menunggu dampak yang datang. 

"... Maaf, Mizuki ..." 

"Eh? Apa yang kamu katakan, Minami ..." 

Apa yang sedang terjadi? Dia sepertinya tidak akan memukulku. 

Aku dengan malu-malu membuka mataku, dan yang muncul di hadapanku adalah Minami, 
yang tersipu saat wajahnya tertutup. 

"---UU!" 

Saat aku menyadarinya, bibir Minami sudah menempel di bibirku ... 
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Volume 3 Chapter 9 - Afterword 
Catatan Penulis 

Terima kasih telah mengambil buku ini. Saya adalah penulis yang bertanggung jawab untuk 
menulis buku ini, Inoue Kenji. 

Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka cerita bodoh ini akan ditulis sampai jilid ke-3. 
Terima kasih atas dukungan semua orang dan keberanian yang diberikan departemen 
penyuntingan kepada saya yang membuat penulis ini berterima kasih. 

Kali ini, saya memutuskan untuk mengubah keadaan dan menyampaikan rasa terima kasih 
saya ke depan. 

Haga-sensei, yang bertanggung jawab atas ilustrasinya, sampul untuk jilid ketiga sudah 
menjadi latar belakang desktop komputer saya! Saya sangat menyesal mengganggu Anda 
berkali-kali. KAGAYA-sama yang bertanggung jawab atas desain dan editor baru N-sama, 
kali ini saya cukup mengganggu kalian berdua, dan saya benar-benar minta maaf. Dan 
kepada senpai yang memberi saya nasihat dan peduli pada saya, saya akan mengingat Anda 
semua di hati saya; khusus untuk Kaimatsu-sensei dan Nomura-sensei, terima kasih telah 
berpartisipasi dalam novel ini. 

Dan untuk semua pembaca, saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan 
Anda. Saya telah membaca surat dan kartu pos yang dikirim semua orang kepada saya, dan 
bahkan ada pembaca yang membantu saya membuat karakter yang disebut Kinoshia 
Ieyasu ini! Setiap saya selesai membaca surat pembaca, saya akan termotivasi. Saya akan 
terus bekerja keras di masa depan! 

Selanjutnya, izinkan saya melanjutkan apa yang terjadi setelah peristiwa yang saya 
bicarakan di jilid 2. 

Itu setelah saya menerima paket yang dikirim ibu saya (sarung bantal) ketika saya tinggal 
sendiri. 

IBU: "Halo, Kenji?" 

Aku: "Hm? Bu, apa?" 

IBU: "Saya ingin mengirim beberapa dokumen kepada Anda, jadi saya berpikir untuk 
mengirim beberapa dokumen lain juga." 

Saya: "Ah, begitu, terima kasih. Jika Anda mau, kirimkan sesuatu yang bisa dimakan." 

IBU: "Sungguh, kamu ~ tidak peduli seberapa besar kamu tumbuh, kamu benar-benar tidak 
bisa menjauh dari ibumu!" 
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Saya: "Ya, maaf mengganggu Anda." 

Setelah berbicara dengan gembira sebentar, saya menutup telepon. 

Saya pikir, jadi dia akan mengirim paket lain. Jika dia akan mengirim seprai dan seprai 
toilet, saya mungkin harus mengadakan konferensi keluarga dengan ibu saya. 

---Setelah beberapa hari, paket itu tiba. 

Begitu saya membuka kotak kertas bergelombang, hal pertama yang muncul di depan saya 
adalah amplop berwarna kopi. Ini adalah dokumen yang ibu sebutkan, kan? Membukanya -
-- jadi itu adalah dokumen terkait asuransi. Akan mengirim mereka setelah saya 
menandatanganinya! 

Dan kemudian, yang muncul di bawah --- adalah makanan yang sudah lama aku tunggu. 

Hebat, akhirnya, sesuatu yang bisa saya makan! Tidak ada masalah dalam menyimpan 
makanan, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Juga, ibu memang menganggap bahwa saya 
adalah pria yang hidup sendiri, jadi dia mengirim cukup banyak makanan. 

Baiklah, cukup bicara. Yang dia kirimkan kali ini adalah--- 

'Kentang, 20kg' 

IBU: "Halo?" 

Saya: "Ah, halo? Apakah ibu?" 

IBU: "Ya, apakah kamu sudah menerima paketnya?" 

Saya: "Saya menerima ini. Setidaknya itu sesuatu yang bisa dimakan kali ini. Terima kasih." 

IBU: "Tidak perlu terlalu formal denganku. Apakah terlalu berlebihan?" 

Saya: "Ya, dengan 19kg." 

IBU: "Ah, ada beberapa bungkus mie tipis yang dikemas di dalamnya. Kamu harus 
memakannya." 

Saya: "Jadi ada mie di dalamnya. Saya belum memeriksa seluruh kotak karena terlalu besar. 
Terima kasih, kita akan bicara lain kali." 

IBU: "Oke oke, bye bye." 

Karena itu, saya mengobrak-abrik kotak kardus dan mencari makanan lain. Seperti yang 
diharapkan, saya menemukan mie dan bahan makanan normal lainnya seperti kaleng, 
pancake, dan bahkan teh oolong. Kebetulan saya kehabisan minuman, jadi sangat bagus dia 
mengirim teh oolong. Saya akan dengan senang hati menerimanya! 
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Aku membuka penutup botolnya --- eh, aneh? Teh oolong ini dibuka? Rasanya aneh ... tapi 
saya tidak berpikir terlalu banyak dan meneguk sekali. Apa yang menyebar di sekitar 
lidahku --- rasa yang sangat asin! 

Saat saya membersihkan cairan yang secara tidak sengaja mengalir keluar dari mulut saya, 
saya memeriksa botol teh oolong. Melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ibu menulis 
beberapa kata hitam di botol dengan spidol. 

'Saus mie' 

Mm ~ mum sangat berhati-hati bahkan mengirim saus bersama dengan mie. Bahkan untuk 
memperhatikan detail kecil ini bagi saya, itu membuat saya bahagia. 

Memang benar tempat tinggal saya tidak memiliki saus, tetapi wadah yang digunakan 
untuk ini, bukankah tidak pantas? Jika dia sangat berhati-hati bahkan mengirimiku saus, 
bukankah seharusnya dia mengirimkannya dengan wadah sehingga tidak ada yang akan 
membuat kesalahan darinya? 

Di atas adalah kenangan musim panas saya meneteskan air mata karena cinta ibu saya. 

Dan selanjutnya, pratinjau. 

Saya berpikir untuk menulis cerita pendek lain kali. Mungkin ada beberapa pembaca yang 
memperhatikan perkembangan cerita, namun saya tetap ingin memprioritaskan cerita 
pendek. Mengapa demikian? Jawabannya adalah --- Saya sebenarnya ingin menulis sesuatu 
yang melibatkan pakaian renang! Sebagai catatan, tanggal penerbitan harus di musim 
dingin (pada saat publikasi di Jepang). Rasa musim? Apa itu? Bisakah itu mengisi perut 
saya? 

---Itu situasinya. Jenis pakaian renang apa yang akan dikenakan orang-orang itu? Mari kita 
nantikan! 

 

Catatan 

1. ↑ "Shouyuu" dibaca "kecap" dalam bahasa Jepang 

2. ↑ [Koshou] berarti merica dalam bahasa Jepang. Juga, [Koshou] diturunkan dari 
[Shou], [ko] dan tidak ada karakter yang digunakan dari nama Yuuji. 

3. ↑ Sebuah lelucon bata yang disebutkan di Aku dan Preman dan Surat Cinta , di 
mana Minami memprotes Akihisa bahwa dia mengenakan pakaian dalam hijau 
berumput. Cerita itu bertanggal antara volume 1 dan 2 (menurut catatan 
penulis volume 3.5) 
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4. ↑ 'SEARCH & DEATH' adalah bagaimana sebenarnya itu diberikan (Dalam 
bahasa Inggris, untuk boot) 

5. ↑ Permainan ini tentang apa saja yang dulu dan sekarang, setiap orang 
memberikan jawaban. Setiap jawaban tidak dapat digunakan kembali, dan 
orang yang tidak dapat menjawab akan kalah. 

6. ↑ Dalam bahasa Jepang Katakana, 'water strider' ditulis sebagai amenbo (ア メ 

ン ボ). 

7. ↑ Referensi lain untuk cerita sampingan Aku dan Shouko dan Dataran Tinggi 
Kisaragi , dimana Hideyoshi harus membuang handphone-nya ke dalam air 
karena Yuuji mencoba menelepon teleponnya. Ceritanya bertanggal antara 
volume 2 dan 3. 

8. ↑ Satu kotor adalah 12 lusin (12 * 12), jadi pada dasarnya, 144. 

9. ↑ Ono no Komachi [1] adalah seorang wanita dari periode Heian awal (794--
1185), kecantikan terkenal di Jepang, dipuji sebagai salah satu dari tiga wanita 
cantik di dunia, dua lainnya adalah Yang Guifei [2] dari Dinasti Tang Tiongkok 
dan Ratu Mesir Cleopatra VII [3] . Ono no Imoko [4] adalah seorang politikus 
laki-laki dari periode Asuka (538--710 M). Menurut catatan dari Jepang, dia 
dikirim ke China sebagai duta besar selama Dinasti Sui. (581-615 M) Perhatikan 
bahwa Ono no Komachi adalah keturunan Ono no Imoko. 
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Idiot, Tes, dan Monster yang Dipanggil 
Bab Persiapan ～ 

Harap isi nama tokoh sejarah di kolom kosong di bawah ini. 

_________ melembagakan kebijakan Rakuichi Rakuza yang menghapuskan dan melarang 
monopoli untuk merangsang bisnis dan ekonomi. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Oda Nobunaga" 

Komentar guru: 

Benar. 

Jawaban Shimada Minami: 

"Orang dengan jambul itu"[1] 
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Komentar guru: 

Apakah Anda sudah membiasakan diri dengan Jepang? Saya sedikit khawatir ketika 
melihat jawaban Anda. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Nobu" 

Komentar guru: 

Anda menjadi sedikit terlalu akrab dengannya. 
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Kakak terlihat lelah setelah pindah ke sini. 

Apakah seseorang membullynya di sekolah? Atau apakah seseorang mengganggunya? 

Kemudian lagi, teman-teman sekelasnya terdengar sangat menarik dari cerita yang dia 
ceritakan, dan dia sepertinya sangat menyukai mereka ... 

Jadi, apa yang membuatnya lelah? 

Apakah karena studinya? Dia mengatakan kepada saya bahwa dia kesulitan mengejar 
ketinggalan. 

Saya berharap dia bisa segera pulih. 

Ulang tahunnya akan datang ... Apakah dia akan senang jika aku memberinya boneka 
besar? Dia suka boneka. 

Mm ... aku akan melakukannya! Saya akan membeli boneka yang sangat besar untuk 
menghiburnya! 

Saya ingin tahu apakah saya memiliki cukup uang saku ... 

☆ 

"SEMUA ORANG, BEKAS! Taruh tasmu di meja dan buka!" 

Tidak lama setelah periode wali kelas dimulai daripada wali kelas kami, Iron--- Maksudku, 
Tuan Nishimura, menyatakan ini, tanpa peringatan sebelumnya. 

Sampah! Barang yang kubawa hari ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran! 

Sebuah ide muncul di benak saya saat itu. Aku akan mengambil tasku dan berlari secepat 
mungkin! 

"Izinkan saya memperingatkan Anda: jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." 

Ini akan menjadi tugas yang sangat berat untuk berlari lebih cepat dari guru wali kelas ini. 
Bagaimanapun, dia berotot, segera dijuluki sebagai "Manusia Besi". Dia hanya akan 
memanfaatkan otot-ototnya yang kuat, dilatih dari berpartisipasi dalam banyak triathlon 
'Ironman', untuk tanpa henti mengejar mereka yang berani melarikan diri. 

"Bagus, aku akan berkeliling untuk memeriksanya. Barang apa pun yang menurutku tidak 
ada hubungannya dengan studi akan disita." 

Mulai dari baris pertama di dekat koridor, ia berkeliling untuk memeriksa isi tas, menyita 
kartu truf, majalah, dan semacamnya. 
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"Sakamoto, tunjukkan isi sakumu." 

Seorang siswa tidak hanya memiliki tasnya, tetapi sakunya juga diperiksa. 

"Sial!" 

Sakamoto Yuuji berteriak kesakitan. Ngomong-ngomong, dia adalah sahabatku, dan juga 
sahabatku yang terburuk. 

Tetap saja, dia mengobrak-abrik sakunya dengan patuh dan mengeluarkan pemutar MP3. 

"Kupikir begitu. Aku akan mengambil ini." 

Ironman memasukkan pemutar MP3-nya ke dalam karung barang sitaannya. Yuuji, yang 
tidak pernah menyangka sakunya akan digeledah, menatap ke arah Ironman dengan 
menantang. 

"Benar-benar bencana bagimu, eh?" 

Aku berbisik padanya. 

"Sialan! Dia tidak biasanya memeriksa kantong kita, apakah dia ?! Kenapa aku yang hanya 
satu yang memiliki perlakuan khusus ini ?!) 

"Sayang sekali. Siapa yang memintamu menjadi badass?" 

"Sial!" 

Jika dilihat lebih dekat, seberapa teliti pemeriksaan Ironman bergantung pada siapa orang 
tersebut. Dia hanya akan melihat-lihat tas siswa yang baik, tetapi untuk yang lain, dia akan 
memeriksanya secara menyeluruh, termasuk kantong yang tersembunyi. 

"Kamu selanjutnya, Yoshii Akihisa." 

"Ah iya." 

Ironman berdiri di depanku. Aku yakin dia tidak akan memintaku untuk merogoh sakuku 
seperti Yuuji--- "Lepaskan seragammu dan ganti dengan pakaian olahragamu." 

"Eh ?! Kamu bercanda, kan ?!" 

Saya tidak percaya betapa rendahnya kepercayaannya pada saya. 

"Lagi pula ... Kamu tahu, agak memalukan untuk berubah di depan para gadis ..." 

"Itu tidak akan berhasil. Kamu mungkin menyembunyikan barang terlarang di celanamu, 
jadi ganti pakaianmu sekarang juga." 
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"Apa ?! Bahkan aku tidak akan membungkuk serendah itu! Setidaknya kau harus 
mempercayaiku---" 

Saat saya melangkah maju untuk menyampaikan maksud saya, sesuatu terjatuh dari kaki 
celanaku dengan suara benturan keras. 

"Oi, Akihisa, DS-mu jatuh." 

Aku berterima kasih pada Yuuji, yang dengan ramah mengambil konsol genggamku, dan 
menghadapi Ironman sekali lagi. 

"Seperti yang kubilang, percayalah, ya?" 

"Jangan repot-repot berganti pakaian. Kamu tidak bisa dipercaya bahkan dengan pakaian 
olahragamu." 

Apa-Apa-apaan ini? Dia malah memperketat penjagaannya! 

"Kamu benar-benar membawa konsol game, manga, novel ringan, DVD ke sekolah ... Apa 
yang kamu perlakukan di sekolah ?!" 

Harta berharga saya masuk ke dalam karungnya, satu per satu. Saya hanya beruntung 
baginya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada hari saya membawanya. Nilai 
gabungan dari barang-barang itu bisa mencapai ribuan yen. 

"Apakah ini segalanya? Biar saya ulangi lagi: sekolah adalah tempat Anda belajar. Lain kali, 
jangan bawa apa pun yang tidak berhubungan dengan pelajaran Anda." 

Ironman kembali ke podium dengan karung barang sitaan. Selamat tinggal, hartaku yang 
berharga ... 

"Baiklah, karena spot check memakan waktu cukup lama, hari ini tidak akan ada sesi wali 
kelas. Pelajaran pertama adalah Latihan Panggil, jadi segera ke gym." 

Menandai akhir kelasnya dengan itu, Ironman meninggalkan kelas, dengan harta semua 
orang di karung. 

☆ 

"Memanggil!" 

Dengan panggilan pemanggilan bergema di seluruh gym, aku menoleh ke Yuuji, yang duduk 
di sampingku. 

"Ini baru satu jam masuk sekolah dan kita sudah terkena bom nuklir." 

"Tidak apa-apa. Sobat, aku tidak percaya MP3 saya yang berumur satu bulan disita!" 
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"Wah, itu daging segar yang lumayan." 

"Dan itu sangat mahal!" 

Ekspresi kesal membengkokkan fitur liar di wajahnya. Saya memahami perasaannya 
dengan sangat baik. 

"Akihisa, permainanmu selesai juga, kan? Cukup banyak juga." 

"Mm ... Nilai totalnya bisa dengan mudah mencapai tiga puluh ribu yen." 

Konsol, game, DVD, dan CD ... Melihat dari nilai barang yang disita, yang paling rugi pasti 
aku atau Muttsulini. Betapa sialnya ... 

"Selanjutnya, Himeji Mizuki, silakan melangkah ke depan." 

"Y-Ya." 

"Hei, giliran Himeji! Muttsulini, apa kau tidak akan mengambil foto langka dirinya dengan 
pakaian olahraga?" 

"... Kamera saya disita." 

"Oh, benar ... Sayang sekali. Cukup sulit melihatnya mengenakan pakaian olahraga saat kita 
berada di kelas yang berbeda." 

"Dan ini adalah satu-satunya Praktik Pemanggilan yang akan kita dapatkan." 

"..." 

Tertekan, kepala Muttsulini menunduk lebih rendah. Oh baiklah, tidak bisa menyalahkan 
dia untuk itu. 

Dengan rambut panjang selembut sutra, dan penampilan imut dan polos, ditambah dengan 
dadanya yang goyang yang sepertinya memiliki pikirannya sendiri, mudah untuk 
mengetahui mengapa ada pria yang ingin mengambil fotonya. Saya, misalnya, akan mati 
jika mengambil fotonya saat ini. 

"A-Apakah ini caramu melakukannya? Panggil!" 

Dia menggumamkan itu dengan malu-malu. Sebuah susunan sihir geometris terbentuk di 
dekat kakinya, dan makhluk panggilannya muncul di depan semua orang. 

"Seperti dugaanku, monster panggilnya terlihat cukup kuat." 

"Benar-benar. Tidak akan menyangka itu dari kelucuannya." 
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Monster panggil Himeji terlihat sangat imut. Karena Summoned Beast terlihat seperti 
kastornya, tidak perlu menjelaskan lebih jauh kapan kastor itu juga masih bayi. 

Ngomong-ngomong, yang membuat monster panggilannya begitu mengesankan adalah--- 
"Aku yakin binatang buasnya adalah satu-satunya yang mampu menggunakan pedang 
sebesar itu." 

"Ya, mungkin hanya mereka di levelnya yang bisa melakukannya." 

Makhluk panggilannya memegang longsword Barat beberapa kali lebih panjang dari tinggi 
badannya dengan mudah. Siapapun bisa tahu bahwa makhluk panggilan ini bukanlah orang 
yang bisa diremehkan. 

Kelas C, Himeji Mizuki, Gabungan Subjek 3943 poin 

vs. 

Kelas C, Furukawa Ayumi, Gabungan Mata Pelajaran 1264 poin 

Poin-poinnya ditampilkan di depan mereka. Ini mungkin hasil dari ujian tengah semester 
sebelumnya. 

"Pantas saja itu sangat kuat." 

"Astaga, hampir 4000 poin. Dia benar-benar pintar." 

Tersembunyi di sudut, kami mengangguk setuju satu sama lain. 

Kekuatan binatang yang dipanggil berbanding lurus dengan hasil ujian siswa. Jadi pada 
dasarnya, dalam Ujian Pemanggilan, semakin tinggi nilai ujian Anda, semakin kuat monster 
yang Anda panggil. 

"Oh ya, Akihisa, apa kamu tidak kenal dia?" 

"Mm. Dia teman sekelasku di sekolah dasar, tapi kami sudah bertahun-tahun tidak 
berbicara satu sama lain. Dia mungkin sudah melupakanku, kurasa." 

Karena kita berada di kelas yang berbeda sekarang, aku menjadi jauh dengannya. Saya 
pasti akan berbicara dengannya jika saya memiliki kesempatan, tetapi kemungkinan itu 
terjadi hampir nol. Kemungkinan besar akan terlihat seperti pengakuan jika saya 
menerobos masuk ke kelasnya dan berkata kepadanya "Ada sesuatu yang ingin saya 
sampaikan kepada Anda". 

"Saya kira ... Karena kemungkinan Anda untuk berada di kelas yang sama dengannya tahun 
depan hampir nol, Anda akhirnya akan menghilang dari ingatannya." 

"Tahun depan? Maksudmu ujian streaming?" 
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"Duh. Kamu pasti tidak akan sekelas dengannya." 

"Itu mungkin benar, tapi ..." 

Sama seperti sekolah lain di Jepang, kami dialihkan ke kelas yang berbeda saat memasuki 
akademi. Namun, akan berbeda dari tahun depan dan seterusnya. Kami akan disortir 
menurut nilai kami. Meski Himeji ada di Kelas C, dengan nilai itu, dia pasti akan disortir ke 
Kelas A tahun depan. Itulah kenapa Yuuji dan aku mungkin akan berada di kelas yang 
berbeda dengannya lagi karena kami berdua berada di Kelas D. 

"Akankah dia benar-benar melupakanku? Rasanya agak kesepian kalau aku memikirkan 
itu." 

"Dia akan melakukannya, karena tidak ada gunanya mengingat pecundang sepertimu." 

"Apa katamu?!" 

Kami terus mengobrol sambil melihat praktik orang lain ketika sebuah suara memanggil: 
"Selanjutnya! Yoshii Akihisa dan Shimada Minami!" 

Ironman-Maksudku, suara Mr. Nishimura terdengar keras di gym. Melihat sekeliling, saya 
menyadari bahwa yang lain telah menyelesaikan latihan mereka. 

"Aku akan segera kembali." 

"Tentu. Lagipula kau calon" Inspektur Hukuman ", jadi gunakan kesempatan ini untuk 
mempelajari cara mengendalikan monster panggilmu." 

"Hei! Aku bukan badass sepertimu, Yuuji!" 

Aku memutar mataku kembali ke arah Yuuji. Benar-benar, saya sebagai calon yang 
Hukuman Inspektur? Betapa kejam. Memiliki gelar tersebut sama saja dengan dicap 
sebagai siswa paling bermasalah di sekolah. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi 
kandidat ketika tidak ada seorang pun dalam sejarah akademi yang memiliki gelar itu 
sebelumnya? 

"Cepatlah, Yoshii !!" 

"Kedatangan!" 

Mendengar raungan Ironman padaku, aku buru-buru meningkatkan langkahku. Rekan 
latihku sudah menyelesaikan proses pemanggilan. 

"..." 

Rekan latihku menatap kosong pada makhluk yang dipanggil di depannya. Gadis energik 
ini, dengan kuncir kuda dan sepasang kaki langsing yang seksi, adalah teman sekelasku, 
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Shimada. Namun, ekspresi khawatir terlihat di wajahnya sekarang. Apa yang salah? Apakah 
dia kecewa dengan betapa lemahnya penampilan makhluk panggilannya? 

"Ada apa, Shimada? Apa kau dikejutkan oleh makhluk panggil lemah yang tak terduga?" 

Saya berusaha menghiburnya dengan kata-kata baik saya. Untuk sesaat, awan kelabu di 
atas kepalanya sepertinya telah menghilang, dan dia tersenyum padaku. 

"Ah, jadi kamu lawan saya. Saya sangat senang!" 

Dia sedikit tersipu. Melihat wajahnya memerah membuatku senang juga. Ya ampun, saya 
tidak berpikir dia akan melakukan itu di depan semua orang ... Saya tidak tahu bagaimana 
menanganinya. 

"Senang rasanya bisa mengalahkanmu!" 

... Yang benar saja, seseorang mengajariku bagaimana menangani gadis gila ini. 

"Shimada, binatang buas kita yang akan berperang, bukan kita." 

Saya sedikit khawatir, jadi saya mengkonfirmasi aturan dengannya lagi. Praktik 
pemanggilan ini dimaksudkan untuk pertarungan pemanggilan tahun depan, jadi ini 
seharusnya menjadi pertarungan antara monster yang dipanggil. Setidaknya, itulah yang 
saya pikirkan. 

"Kamu benar. Ini tidak akan menjadi pertarungan di antara kita." 

Dia mengangguk setuju. Hebat, sepertinya dia mengerti maksudku. 

"Karena aku akan menjadi satu-satunya yang melakukan pemukulan itu." 

ITU BUKAN INTINYA! 

"Apa kau dengar itu, Tuan? Dia mengancamku! Jika Anda punya waktu untuk memeriksa 
barang-barang kami, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu untuk menunjukkan 
kekerasan yang eksplisit di sekolah ini ?!" 

"Shimada, kekerasan itu buruk, meskipun itu Yoshii yang kita bicarakan di sini." 

"Tapi, Tuan ..." 

"Tidak ada tapi. Tidak adalah tidak, mengerti?" 

"...Baik." 

"Aku senang kamu mengerti. Jadi-" 

Senyuman lebar muncul di wajah Ironman, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"---Aku akan membuat ini pengecualian." 

"Tunggu ... Aneh ..." 

Apakah saya terlalu banyak berpikir? Percakapan itu terdengar seolah-olah seorang guru 
baru saja mengizinkan kasus kekerasan di sekolah. 

"Aku akan melakukan yang terbaik!" 

"Semoga berhasil!" 

"Ahaha, kalian berdua benar-benar bodoh. Apa menurutmu aku akan turun semudah itu 
dan memaafkan kalian? Aku akan membuatmu memenuhi permintaanku sebelum AKU-
MAAF! INI SALAH SAYA, SILAHKAN BAGIKAN SAYA !! " 

Mereka tidak mengampuni saya, bahkan setelah saya banyak memohon. 

Apakah itu sesuatu yang saya katakan yang menyebabkan bencana ini ...? 

☆ 

"Man ... Sejak inspeksi pagi, hari ini bencana demi bencana ..." 

Sekolah akhirnya berakhir. Aku mengomel tentang hari itu dengan pria yang biasanya 
bergaul denganku. 

"Itu karena kamu membawa begitu banyak hal yang tidak perlu ke sekolah." 

Duduk di sampingku dan tersenyum adalah Kinoshita Hideyoshi, yang sekelas denganku, 
Yuuji dan Muttsulini. Sudah aneh mendengarnya berbicara seperti orang tua, dan dia 
memiliki wajah yang cantik. Dia sangat suka memberi komentar. Meski begitu, aku merasa 
dia orang paling normal setelah aku, karena dua lainnya sangat tidak normal sehingga kata-
kata tidak bisa menggambarkannya. 

"Ngomong-ngomong, Hideyoshi tidak menyita apa pun, kan? 

"Tentu saja aku punya, aku mendapat beberapa kostum dan properti yang disita dariku. 
Meskipun aku memberi tahu sensei bahwa itu untuk klub drama, mereka tetap disita." 

Pihak sekolah sudah menyediakan beberapa alat peraga dan kostum untuk Hideyoshi, jadi 
Hideyoshi sendiri tidak perlu membawanya. Jika demikian, ini adalah hal yang tidak perlu. 
Namun- 

"Lagi pula tidak perlu menyita semuanya, dia bisa saja memberi kita kelonggaran. Siapa 
yang mengira otak Ironman begitu keras." 

"... (Mengangguk dengan paksa)." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Otaknya pasti dipenuhi timah." 

Muttsulini dan Yuuji sepertinya setuju denganku. Mau bagaimana lagi, karena beberapa 
barang juga disita. 

Dan saya benar-benar berpikir bahwa 'kami baru saja melakukan pemanggilan praktis hari 
ini, jadi tidak ada pelajaran; seharusnya lebih santai hari ini '. 

Seharusnya itu santai, tapi saya rasa lebih baik mendapat pelajaran tanpa pencarian. 

"Memanggil praktis ..." 

Mendengar omelan kecilku, Yuuji bergumam pada dirinya sendiri. 

"Eh? Ada apa, Yuuji?" 

"Tidak ada. Hanya saja aku ingat kita harus ikut perang tahun depan." 

Untuk beberapa alasan, dia benar-benar tampak bahagia saat mengatakan ini. 

Berbicara tentang perang pemanggilan, yah, ini tentang melakukan pertarungan 
pemanggilan antar kelas dengan fasilitas kelas yang dipertaruhkan. Jika kita bisa pindah ke 
tahun kedua tanpa kecelakaan, kita akan memiliki sistem perang pemanggilan ini pada kita. 

"Tapi kenapa kita harus memiliki sistem perang pemanggilan ini? Jika kita ingin 
membedakan skor dengan jelas, tidak bisakah kita menempelkan nilai pada semua orang?" 

"Yah, kemungkinan besar, mereka lebih memilih perang pemanggilan daripada ujian 
karena itu bisa memotivasi siswa, kan? Sebagai kelas, siswa akan bekerja keras untuk tidak 
menyeret teman sekelasnya ke bawah." 

"Begitu. Jadi mereka berniat membuat kita bekerja sama dan meningkatkan nilai kita tanpa 
merusak kita, kan?" 

"Ya, ini memungkinkan sekolah untuk melakukan apa yang paling mereka inginkan, dan itu 
'untuk mendidik siswa yang dapat menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya di 
masyarakat'." 

"Oh ~ Begitukah?" 

Tepat saat mereka berempat mengobrol. 

"Ah ... benarkah, bahwa Yoshii benar-benar menyerahkan pekerjaan bersih-bersih padaku. 
Kemana dia pergi?" 

Seorang siswa tertentu dapat terdengar berteriak di koridor. Apa itu Shimada-san? 

"Apa-apaan ini, Akihisa. Kamu bertugas membersihkan hari ini?" 
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"Mm, tapi aku menyerahkan pekerjaan bersih-bersih ke Shimada-san dan kabur dulu." 

"Hmm, menurutku, kalian berdua memiliki hubungan yang baik." 

"... (Mengangguk dengan paksa)." 

"Ah haha, bukan itu yang kamu pikirkan." 

"Sungguh. Begitu aku menangkapnya, aku akan mengikat anggota tubuhnya dan 
melemparkannya ke lantai 3!" 

Itu adalah aksi yang sangat sulit bahkan seorang stuntman akan takut. 

"Maaf, kurasa aku tidak bisa melindungi hidupku sendiri lagi. Aku akan pergi sekarang!" 

Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mengambil tasku dan berlari keluar koridor. Saya suka 
hidup saya. 

"Ah, Yoshii! Jadi kamu bersembunyi di sini! Tahan di sana!" 

"Aku tidak akan menunggu! Kamu akan membunuhku, kan?" 

"Aku tidak marah sama sekali. Bertahanlah, ya !?" 

Itu pasti bohong. 

"Keduanya benar-benar memiliki perasaan yang cukup baik." 

"... (Mengangguk dengan paksa)." 

Dia bilang dia tidak marah, tapi dia memegang tali karena suatu alasan. 

☆ 

"Hoo ... itu menakutkan ~" 

Sudah lebih dari 30 menit sejak saya keluar dari sekolah, dan sebelum saya menyadarinya, 
saya berada di jalan perbelanjaan. 

"Yah. Aku tidak berniat membeli apa-apa, jadi kurasa aku akan pulang --- hm?" 

Tepat ketika saya bermaksud pulang, saya melihat sesosok yang tidak asing masuk ke toko. 
Bukankah itu Himeji-san? 

"Kurasa agak takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Haruskah aku berani dan 
memanggilnya ..." 
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Meskipun kami belajar di kelas yang sama selama sekolah dasar, kami dipisahkan ke kelas 
yang berbeda selama sekolah menengah. Sebelum aku menyadarinya, Himeji-san terlihat 
sangat jauh dariku. Untuk melihatnya di depanku setelah bertahun-tahun, aku benar-benar 
ingin berbicara dengannya --- alasan kenapa aku merasa seperti ini kemungkinan besar 
karena kata-kata Yuuji 'Dia akan menghapusmu dari ingatannya'. 

Untuk mengubah pikiranku menjadi tindakan, aku mengikuti Himeji-san dengan saksama 
saat aku masuk ke toko ... hanya untuk menemukan ada begitu banyak boneka di sini, 
sungguh sulit dipercaya. Sepertinya ini adalah toko boneka yang paling disukai seorang 
gadis --- apa sih, toko ini pada dasarnya adalah toko boneka! 

"Baiklah, ayo kembali. Toko ini benar-benar tidak cocok untukku." 

Aku segera mempercepat langkahku dan berjalan menuju pintu keluar. Ngomong-
ngomong, hal terpenting saat ini adalah meninggalkan tempat ini. 

"Ini adalah satu-satunya permintaan Hazuki seumur hidup ini. Kumohon, paman!" 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku harus berbisnis, kamu tahu ..." 

Saat saya mencapai pintu keluar, saya tiba-tiba mendengar percakapan ini. Sepertinya 
seorang gadis berdiri di konter dan memberi tahu kasir sesuatu. Dia sepertinya bersikeras 
akan hal ini. Apa yang sedang terjadi? 

Aku merasa sedikit penuh perhatian, jadi aku menoleh ke mana suara itu berasal. Seperti 
yang kuduga, itu adalah paman kasir dan seorang gadis yang terlihat seperti di sekolah 
dasar. 

"Aku ingin mendapatkan boneka Noi sebesar itu apa pun yang terjadi. Kumohon, aku 
mohon!" 

"Bahkan jika Anda bertanya kepada saya seperti ini ... kami sedang berbisnis. Bukankah 
tidak adil bagi pelanggan lain jika saya memberi Anda sedikit diskon? Kami pemilik toko 
harus memperlakukan semua pelanggan dengan setara." 

"Meski begitu, tolong!" 

"Uuu ... benar-benar tidak bisa menangani Anda ..." 

Paman kasir tampak agak bermasalah saat mengatakan ini dan menggaruk wajahnya. 
Namun gadis itu terus memohon dengan sungguh-sungguh. Melihat gadis sekecil itu 
memohon seperti ini, aku akan terlihat sangat kejam jika aku pergi begitu saja ... 

"Hei, gadis kecil, mengapa kamu menginginkan boneka ini?" 

Saya tahu bahwa saya terlalu usil, tetapi akhirnya saya tetap terlibat. 
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Sekarang pihak ke-3 tiba-tiba muncul, gadis kecil dan paman itu mengungkapkan ekspresi 
terkejut di wajah mereka. 

"Ya, karena onee-chan tidak terlihat terlalu bagus akhir-akhir ini. Aku ingin membeli 
boneka yang selalu dia inginkan untuk memotivasinya ..." 

"Tidak terlihat bagus?" 

"Kemungkinan besar, karena dia baru saja kembali dari Jerman dan tidak bisa mengerti 
bahasa Jepang dengan baik!" 

Pindah rumah ... walaupun berada di dalam tanah Jepang, siapa pun akan merasa kesepian 
ketika teman dan lingkungan berubah, apalagi kembali ke Jepang. 

"Meski begitu, onee-chan mengambil alih mommy dan daddy dan melakukan semua 
pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci pakaian dengan baik, dan sering bermain 
bersama Hazuki ..." 

Sepertinya itu mengenai titik sakitnya saat mata lebar Hazuki-chan mulai berkaca-kaca. 

"Waa! Don, jangan menangis! Nii-san akan membantumu di sini!" 

"...Betulkah?" 

"Mm, sungguh." 

"... Terima kasih, onii-chan!" 

Menyeka air mata, Hazuki-chan menunjukkan senyuman yang menyenangkan. 

"Ngomong-ngomong, berapa harga boneka ini?" 

Boneka di pelukan Hazuki-chan tingginya sekitar 1m. Jika saya membuat perkiraan kasar, 
saya rasa 5.000 yen tidak akan cukup. 

"Termasuk pajak, totalnya menjadi 24.800 yen." 

"Maaf, nii-san sudah mencoba, tapi dia tidak bisa melakukannya." 

"Onii Chan?" 

Hazuki-chan terlihat agak sedih. 

Argh! Tidak mengharapkan yang semahal itu. Dalam kondisi seperti ini, pernyataan 
menyerah keluar dari mulut saya tanpa berpikir panjang. 

"Lalu berapa banyak yang Hazuki-chan miliki?" 
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"Saya hanya punya 10.000 yen ..." 

Jadi kami kehilangan 15.000. Termasuk seluruh kekayaan saya, hanya ada 11.699 yen. 
Kami bahkan tidak bisa mencapai harga 24.800 yen! Paling banyak yang bisa kami bayar 
adalah setengahnya. 

"Maaf, bisakah kamu menjual boneka ini kepada kami dengan harga 11.699 yen?" 

"Eh, tadi aku baru bilang kalau kita sedang berbisnis di sini ..." 

Jawabannya masih sama. 

"Onii-chan, ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya." 

Hazuki-chan berbisik ke telingaku. 

Dia benar. Sampai saat ini, aku telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 
Hazuki-chan. Namun, segalanya akan berbeda mulai sekarang. Saya bukan siswa sekolah 
dasar; mari tunjukkan padanya bagaimana orang dewasa (siswa sekolah menengah) 
melakukan sesuatu! 

"Kami hanya memiliki total 11.699 yen, itu sekitar setengah harga bonekanya, bukan?" 

"Ya. Itu masih belum cukup." 

"Hazuki-chan menginginkan boneka ini, dan paman ingin menjual ini padanya, tetapi kamu 
tidak mau menjualnya dengan setengah harga. Jika demikian, aku punya ide bagus!" 

"Hm? Ada apa?" 

"Kita bisa merobek bonekanya menjadi dua dan menjual sisi kanannya ke --- eh? Apa? 
Kenapa kalian berdua menganggapku idiot?" 

"... Apakah kamu benar-benar seorang siswa sekolah menengah?" 

"... Onii-chan itu idiot!" 

Aku, sebenarnya aku disebut bodoh oleh anak sekolah dasar! 

"Aku tidak bisa memberimu diskon, tapi aku jamin aku tidak akan menjual boneka ini 
untuk sementara waktu. Kamu bisa kembali untuk berdiskusi dengan orang tuamu dulu." 

Membuat kesimpulan ini, paman mengakhiri percakapan seperti ini. 

"Tidak bisakah kamu meminta orang tuamu membelikannya untukmu, Hazuki-chan?" 

Setelah keluar dari toko, kami datang ke taman untuk mendiskusikan rencana kami. 
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"Mommy dan daddy biasanya tidak ada di rumah ... jadi mereka akan menyerahkan uang 
itu kepada onee-chan. Jika aku ingin membeli sesuatu, onee-chan pasti akan menanyakan 
alasannya ..." 

"Begitu, uu ~" 

Ingin melakukan sesuatu untuk kakak perempuannya yang tercinta --- hati Hazuki-chan 
begitu glamor, jauh berbeda dengan keluargaku yang mengirimku ke Fumitzuki Gakuen 
dengan alasan 'tidak ingin menyia-nyiakan biaya sekolah'. Aku harus membantu Hazuki-
chan untuk mencegahnya kehilangan keintiman ini dengan keluarganya. 

Tapi ngomong-ngomong, apa yang harus saya lakukan? Akan lebih baik jika saya memiliki 
lebih banyak uang, tetapi uang saya akan habis ... 

"Oh ya! Hazuki bisa mendapatkan uang jika dia menjual manganya ke toko barang bekas, 
kan?" 

Hazuki-chan memikirkan rencana brilian ini saat matanya berbinar. Memang benar kita 
bisa mendapatkan uang begitu saja, tapi menurutku dia juga tidak bisa mendapatkan 
banyak uang. Tentu saja, akan berbeda sama sekali jika aku memiliki game genggam yang 
disita pagi ini--- "Hm? Oh ya, ternyata ada rencana ini!" 

"... Onii-chan, apa kamu sudah memikirkan sesuatu?" 

"Lagipula aku tidak mungkin bisa mengembalikannya ke tanganku. Jika aku berhasil, kita 
mungkin bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli boneka itu ..." 

Meskipun saya tidak berpikir itu bisa berhasil ... mm! Ini masih patut dicoba. 

"Oke! Hazuki-chan, bisakah kamu kembali ke taman besok?" 

"Y, ya. Aku bisa datang ..." 

"Kalau begitu kita akan bertemu di sini besok. Hari sudah gelap, ayo pulang." 

Aku melambaikan tanganku dan mengucapkan selamat tinggal pada Hazuki-chan. 
Ngomong-ngomong, aku harus membicarakannya dengan Yuuji dan sisanya besok. 

"Ah, mm, selamat tinggal ..." 

Ngomong-ngomong, apa Himeji-san benar-benar memasuki toko itu? 

☆ 

"Jadi, Anda ingin mengambil kembali barang-barang yang disita itu?" 
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Keesokan paginya, di ruang kelas yang sama, saya berbicara dengan ketiganya seperti 
biasa. 

"Aku memang merasa sayang untuk meninggalkan barang-barang yang disita kemarin, tapi 
..." 

"Uu ~ mm ... ya, tapi lawannya adalah Manusia Besi itu. Kita mungkin ditunjuk sebagai 
'Pemeriksa Hukuman' jika kita tidak hati-hati ..." 

Yuuji dan Hideyoshi menurunkan dagu mereka dan merenung. Sepertinya mereka tidak 
berniat membantu saya. Ini buruk, sepertinya saya harus menangani ini sendiri. 

"... Saya menyetujui proposal Akihisa." 

"Eh? Muttsulini? Kamu bersedia membantuku?" 

"... (Mengangguk dengan paksa)." 

Bagus! Sekarang setidaknya saya memiliki seseorang yang berspesialisasi dalam stealth 
membantu saya. 

"... Sudahlah, mari kita coba." 

"Ah? Jadi Yuuji baik-baik saja?" 

"Ya. Aku baru saja membeli MP3 itu baru-baru ini, dan aku memiliki hutang yang cukup 
banyak kepada Ironman, jadi mari kita selesaikan ini untuk selamanya." 

Yuuji menyeringai. Wajah orang jahat yang sangat antusias. 

"Jika demikian, saya akan membantu juga. Jika saya bisa mendapatkan kembali barang-
barang itu, saya juga tidak ingin menyerah." 

Pada akhirnya, bahkan Hideyoshi menganggukkan kepalanya, dan semua orang 
memutuskan untuk ambil bagian dalam hal ini. Seperti yang diharapkan dari kelompok 
tahun pertama yang bermasalah. 

"Saat ini, yang paling penting adalah menyelidiki di mana target kita berada." 

"Benar. Jika kita bahkan tidak tahu di mana Ironman menyembunyikan barang-barang 
yang disita itu, kita tidak mungkin mendapatkannya kembali bahkan jika kita mau." 

Barang-barang yang disita mungkin akhirnya ditinggalkan, tetapi mereka baru saja disita 
kemarin, jadi Ironman seharusnya masih membawanya. 

"Itu masalahnya. Akihisa, lepaskan fungsi kesunyian telepon." 

"Eh? Kenapa?" 
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"Jangan tanya terlalu banyak, lakukan saja. Kamu mau barang yang disita itu kembali, kan?" 

"... Aku tidak begitu yakin apa yang terjadi, tapi aku hanya perlu menghapus fungsi diam, 
kan?" 

"Betul sekali." 

Telepon tidak mungkin berdering selama waktu pelajaran, seharusnya tidak ada masalah, 
bukan? Mari kita ikuti saja apa yang Yuuji perintahkan. 

Saya menarik ponsel saya dari saku dan mengeluarkannya dari mode diam. 

"Oi, lebih baik kalian cepat-cepat duduk. Aku akan mulai hadir." 

Melihat wali kelas kami, Ironman, masuk ke dalam kelas, aku segera memasukkan kembali 
handphone ke dalam sakuku. 

"Baiklah, mari kita mulai." 

Jadi, pertarungan kami untuk barang yang disita secara resmi dimulai sekarang. 

"Shimada." 

"Sini." 

"Shimizu." 

"Sini." 

Pada waktu yang biasa untuk mengambil kehadiran, suara kasar Ironman bergema dengan 
jelas di seluruh kelas. 

"Yamaguchi." 

"Sini." 

"Watanabe." 

"Sini." 

---Bip bip bip. 

Tiba-tiba, bunyi bip mengganggu kelas saat daftar hadir diambil. Ponsel siapa ini? Sungguh, 
pikirlah kita memiliki orang bodoh di kelas. Telepon pasti akan disita saat berdering di 
kelas. 

"... Yoshii, serahkan ponselmu." 
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"...Iya." 

Masalahnya, orang bodoh ini adalah aku. 

Sial! Kenapa harus berdering saat ini !? Siapa yang menelepon saya !? 

<< Panggilan tak terjawab: Sakamoto Yuuji >> 

"Yu, Yuuji, kamu mengkhianatiku!" 

"Kalau begitu aku akan menyembunyikan handphone itu." 

"Ahh! Handphone! HANDPHONE SAYA!" 

Ponsel saya diambil oleh Ironman tanpa ampun. 

"Sangat bagus. Tidak ada yang datang terlambat atau membolos. Saya berharap semua 
siswa akan terus begini." 

Setelah mengambil absensi, Ironman memindahkan kakinya yang berat keluar dari kelas --- 
bersama dengan handphone saya. 

"Bagus sekali. Bagian 1 rencananya sudah selesai." 

"Yuuji! Dendam macam apa yang kamu miliki terhadapku! Sekarang handphone-ku disita 
oleh Ironman semua karena kamu!" 

"Ini umpan yang dimaksudkan untuk mencari tahu di mana target kita berada. Kita hanya 
perlu menarik mereka kembali." 

"Eh? Umpan?" 

"Benar. Aku sengaja mengizinkan Ironman menyita ponselmu untuk mencari tahu di mana 
Ironman menyembunyikan barang-barang itu." 

"Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal ..." 

Dan jika memungkinkan, saya berharap Anda dapat menggunakan ponsel Anda sebagai 
umpan. 

"...Saya kembali." 

"WAHH!" 

Tiba-tiba berbicara tepat di belakangku. Anda membuat saya takut ~ 

"Oh, Muttsulini sudah kembali. Bagaimana?" 
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"... Barang-barang yang disita itu ditempatkan di lemari penyimpanan staf." 

"Seperti yang diharapkan dari Muttsulini, menghapus kehadiranmu sendiri untuk 
membuntuti orang, itu benar-benar keahlianmu. Aku terkesan." 

Sepertinya Muttsulini pergi untuk membuntuti Ironman dan menyelidiki di mana ponselku 
disembunyikan. Jika membuntuti orang lain tanpa menarik perhatian, Yuuji tidak dapat 
melakukannya, dan Hideyoshi tidak memiliki keahlian. 

"... Tapi lemari itu terkunci." 

"Oke. Jadi, di mana kuncinya?" 

"... Di saku kiri belakang celana Ironman." 

"Begitu. Jika demikian, kita harus merebut kunci darinya." 

"Ya, tapi bagaimana kita melakukannya?" 

"Tidak masalah. Aku punya ide bagus. Kami akan mengambil tindakan selama waktu 
pembersihan." 

Pokoknya ayo hadiri pelajaran dan tunggu bubar sekolah. 

☆ 

Ini akhirnya waktu pemberhentian. 

"Jadi, apa rencanamu?" 

Saat saya mencoba menyelinap keluar kemarin, saya dihukum karena menyapu seluruh 
koridor sendirian. Jadi, aku mendiskusikan rencananya dengan Yuuji dan yang lainnya 
sambil memutar pel. Orang-orang terkutuk ini tidak memiliki niat untuk membantu sejak 
awal. 

"Kami akan menggunakan itu." 

Yuuji mengangkat dagu dan poinnya. 

"Sebuah ember? Apa yang akan kita lakukan dengan itu?" 

"Kita akan menggunakannya untuk memercikkan air ke Ironman dan membuatnya 
melepas pakaiannya." 

Saya melihat. Jika demikian, kita dapat mengambil pakaiannya dan mengambil kunci 
lemari, "Mm hm ~ cara ini sederhana dan mudah berhasil." 
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Hideyoshi benar. Kami tidak mungkin gagal. Pada dasarnya, hanya ada masalah terakhir 
dari rencana ini, dan itu adalah --- siapa pun yang akan memercikkan air ke Ironman akan 
dikejar olehnya sampai ke ujung bumi. 

"Hanya ada satu masalah dalam rencana ini, dan orang itu yang akan memercikkan air, 
'Akihisa' akan dikejar olehnya sampai ke ujung bumi." 

Tahan! Apakah sudah diputuskan bahwa saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab 
melakukan ini? 

"Namun, itu bukan masalah besar." 

ITU MASALAH BESAR BAGI SAYA! 

"Oi, bukankah itu terlalu aneh? Ayo selesaikan ini dengan gunting kertas batu!" 

"Ooh, lihat! Aku dan target kita sudah ada di sini." 

"Sangat bagus. Kamu harus melakukan yang terbaik, Akihisa!" 

"...Lakukan yang terbaik." 

"Eh? Tunggu!" 

Trio itu sudah mundur tanpa kata dalam waktu sesingkat mungkin. 

Ironman sudah menaiki tangga. Jika demikian, saya hanya bisa melakukan ini! 

Mataku telah menangkap target, dan kecepatan relatifnya telah diperkirakan. Senjata yang 
sudah disiapkan ada di tanganku, semuanya baik-baik saja --- waktunya menyerang! 

"WAAHH! AKU TERSELESAIKAN!" 

Menyeret pel, aku sengaja jatuh ke depan dengan membiarkan kakiku terhuyung-huyung 
dan mengarahkan ember ke Ironman, yang ada di tangga. MENJADI BASAH! 

"GUAH!" 

Bagaimana, bagaimana mungkin! Seperti yang diharapkan dari Ironman! Untuk bisa tiba-
tiba bereaksi dalam sekejap mata dan menghindari percikan berkat indra manusia 
supernya! Namun- 

"KEMANA KAMU MELARANG KE !?" 

Aku menyeret pel di tanganku ke tempat Ironman mengelak. Aku tidak akan mengaku 
kalah begitu saja! 

Phoosh, Clak cak cak. 
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Air dari ember membuat Ironman basah kuyup, dan ember itu terguling ke samping. Misi 
selesai. 

Aku mengambil ember dan pel yang kubuang saat aku tetap waspada untuk tidak 
menginjak genangan air, berkata kepada Ironman yang tertegun "Maaf, aku terpeleset --- 
AHH, sensei! Sebuah ensiklopedi tidak boleh digunakan sebagai senjata ! " 

"Saya pikir saya baru saja mendengar Anda berkata 'Ke mana Anda melarikan diri', bukan?" 

"Itu hanya halusinasi." 

"Berhentilah mencoba berbohong kepadaku dengan ekspresi serius di wajahmu. 
Bersiaplah untuk mati!" 

"Sen, sensei, tolong jangan gunakan bagian pinggir ensiklopedia!" 

Dimana kalian sekarang! Ayo selamatkan aku! Aku pasti akan dihajar oleh Ironman 
menjadi seekor panda jika ini terus berlanjut! 

"Ahh, Akihisa, kamu benar-benar akhirnya melakukannya." 

Yuuji dan yang lainnya muncul entah dari mana. Bagaimanapun, saya diselamatkan ~ 

"Sudah kubilang berkali-kali 'jangan menyiramkan air ke sensei' ..." 

"Aduh, OWW! SENSEI! SAYA KATAKAN SUDAH SUDAH MELAKUKANNYA DENGAN 
TUJUAN!" 

Mereka, mereka tidak membantu sama sekali! Orang-orang terkutuk ini! Apakah mereka 
berniat untuk duduk-duduk dan menonton? 

"Sensei, hukum Akihisa nanti. Kurasa lebih baik kamu ganti baju. Jika kamu tidak 
keberatan, aku akan meminjamkan pakaian olahragaku kepadamu." 

"Benar. Maaf, kalau begitu pinjamkan itu padaku. Yoshii, tetap di belakang dan gosok lantai 
hingga bersih!" 

Meninggalkan kata-kata ini, Ironman, yang basah kuyup olehku, pergi ke kelas bersama 
Yuuji dan yang lainnya untuk berganti pakaian. 

"... Sangat disayangkan." 

Pokoknya, saya tetap tinggal untuk membersihkan lantai. Selain itu, saya memiliki alat 
pembersih di tangan saya. 

Saat aku sedang bekerja keras untuk menyeka air dari lantai, Hideyoshi berjalan keluar 
kelas dan bergerak ke arahku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku punya kuncinya, Akihisa." 

"Benarkah? Kalau begitu kita hanya perlu masuk ke ruang staf dan mengembalikan barang 
yang disita." 

"Umm, ayo cepat sebelum Ironman menyadarinya." 

"Mengerti!" 

Setelah membiarkan pel bersandar di dinding, Hideyoshi dan aku segera menuju ruang 
staf. 

"Kalau begitu aku akan masuk." 

Aku mengambil kunci lemari dari tangan Hideyoshi dan mengulurkan tangan ke pintu. 

"Tidak ada masalah, kan?" 

"Tidak perlu khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke ruang staf tanpa 
menimbulkan terlalu banyak perhatian dan mengambilnya kembali." 

Saya harus menjadi murid biasa bagi setiap guru, kecuali Ironman. Aku seharusnya lebih 
cocok untuk peran ini dibandingkan dengan Hideyoshi, yang memiliki penampilan cantik. 

"Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk kabar baikmu." 

"Mm, aku akan masuk kalau begitu ~ permisi ~" 

Saya membuka pintu ruang staf sedikit. Tidak masalah, aku bukan pria yang 
menjengkelkan. 

"Yoshii? Cepat ke sini!" 

"Kenapa !? Kenapa aku segera diperhatikan setelah memasuki ruangan !?" 

Saya ditangkap oleh guru Sastra Kuno segera setelah memasuki ruangan. Mengapa? 

"Saya ingin mendengar alasan apa yang Anda miliki tentang esai 'terjemahkan 
Tsurezuregusa'[2] ke Bahasa Modern '! " 

"Ah, aku mengerjakan PR-ku dengan benar." 

"Aku bertanya kenapa kamu mengubah Tsurezuregusa menjadi rap !?" 

"Eh? Tapi sensei ingin itu diterjemahkan ke dalam bahasa modern, dan berbicara bahasa 
Jepang modern, bukan---" 

"Ah, Yoshii-kun, ingatlah untuk datang ke sini setelah kamu selesai di sana." 
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"Yoshii, laporan Kimia yang kamu serahkan itu terlalu konyol! Kemari dan jelaskan padaku 
nanti." 

Tanpa disadari, saya dikelilingi oleh beberapa guru. Nah, jika ini masalahnya, lupakan 
menyelesaikan rencananya, aku akan diburu oleh para guru ini sampai malam! Harus 
menemukan cara untuk menjauh dari mereka! 

"Permisi..." 

Saat aku memikirkan apa yang harus kulakukan, seseorang memasuki ruang staf. Hm? 
Bukankah itu Hideyoshi? 

"Ooh, bukankah itu Kinoshita? Ada apa?" 

"Aku, aku tiba-tiba ... merasa tidak enak badan ... tapi guru kesehatan tidak ... dalam ..." 

Hideyoshi menangkupkan mulutnya. Dia benar-benar tidak terlihat terlalu baik. Apakah dia 
sakit? 

"Hideyoshi, apakah kamu---" 

Aku dengan panik berlari ke arahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkedip padaku. Begitu, 
jadi dia berakting! Seperti yang diharapkan dari seseorang dari klub drama, saya hampir 
dibodohi. 

"Maaf, tapi bisakah aku beristirahat di sini---" 

Sebelum selesai, Hideyoshi ambruk ke lantai. 

"Ki, Kinoshita! Kamu baik-baik saja?" 

"Pokoknya, ayo bawa dia ke rumah sakit!" 

"Kamu, kamu benar! Sensei, tolong bawa kakinya!" 

Beberapa guru mulai membuat keributan. Setelah itu, semua orang di ruang staf pergi 
untuk menemani Hideyoshi ke teluk sakit. Selesai dengan brilian, Hideyoshi! 

"Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali barang-barang yang disita 
itu. Coba kulihat, Ironman ... tidak tunggu, ini Nishimura. Nishimura ..." 

Saya cek nametag di lemari yang sesuai pesanan. Oh, ketemu. Yang ini. 

"... Ngomong-ngomong, entah bagaimana aku membayangkan serangga akan merayap 
keluar dari lemari Ironman." 
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Meskipun saya agak takut, saya tidak punya waktu untuk ragu. Aku mengeluarkan kunci 
yang diberikan Hideyoshi kepadaku dan menarik pegangan pintu ke bawah, membuka 
lemari besi itu dengan mudah. 

"Oh, ternyata bersih ..." 

Lemari ditata agak rapi, dan kantong barang sitaan diletakkan di tempat yang jelas. 

"Ayo pergi dari sini sebelum ada yang menyadarinya --- hm?" 

Saat aku akan mengunci lemari dan melarikan diri, aku melihat tumpukan buku tua yang 
diikat dengan tali rafia. Harus dimaksudkan untuk dibuang. 

"Uu ~ hm ... karena dia akan membuangnya, sebaiknya aku menerimanya. Mungkin aku 
juga bisa mendapatkan uang." 

Setelah meraih buku dengan kedua tangan, saya segera berlari keluar dari ruang guru. 

 

"Oke! Setidaknya kita mencapai tujuan kita!" 

Setelah kejadian barusan, aku membawa barang rampasan --- tas berisi barang sitaan 
kembali ke Yuuji, hanya mengambil barang-barangku sendiri dan tumpukan buku lama. 
Saya kemudian membawa mereka ke toko barang bekas untuk menukar rampasan ini 
dengan uang tunai. 

Game genggam dan perangkat lunak game saya mendapatkan harga yang lebih rendah dari 
yang saya harapkan, sementara tumpukan buku itu harganya lumayan; kesalahan yang 
bagus dalam estimasi. Saya benar-benar berterima kasih kepada Ironman untuk ini. 

"Coba saya lihat, apakah gadis itu ada di sini ~" 

"Ah! Onii-chan! Kamu di sini!" 

Hazuki-chan segera berlari ke arahku saat aku mendekati taman. Dia benar-benar terlihat 
seperti anak anjing yang lucu, dan itu bahkan menghangatkan hati saya. Mungkin karena 
aku sering dikelilingi oleh idiot, Ironman dan gadis yang kejam ... 

"Mm, karena kita janjian ketemu. Oh iya, darimana kamu dapat boneka itu?" 

Melihat lebih dekat, Hazuki-chan sedang memeluk sesuatu yang mirip dengan boneka Noi 
yang ingin dia beli (apakah itu namanya?). Sepertinya dijahit dengan tangan. 

"Ada onee-chan cantik yang datang dan berkata padaku 'Jika onii-chan itu tidak berhasil, 
berikan ini pada adikmu!' dan menyerahkannya padaku! " 
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"?" 

"Dan dia juga berkata 'Jika onii-chan itu berhasil membeli boneka itu, aku akan 
memberikan boneka ini padamu.'" 

Ketidakteraturan anak itu dalam pidatonya membuatku bingung. 

Erm, biarkan aku meluruskan kata-kata Hazuki-chan--- 

---Seorang onee-chan cantik datang ke Hazuki-chan hari ini. 

---Lalu, dia menyerahkan boneka buatan tangan ini ke Hazuki-chan 

---One-chan cantik ini bahkan mengatakan bahwa jika aku tidak bisa melakukannya, dia 
akan memberikan boneka ini kepada saudara perempuan Hazuki-chan sebagai hadiah. 

---Tapi jika aku berhasil, boneka ini akan menjadi milik Hazuki-chan. 

---Jadi begitu. 

"Mmm, begitu? Kalau begitu boneka ini akan pergi ke Hazuki-chan." 

"Eh? Benarkah?" 

"Ya. Dan boneka ini akan menjadi milik adik Hazuki-chan." 

Aku menyerahkan boneka besar di tanganku ke Hazuki-chan. Pasti sulit bagi tubuh 
mungilnya untuk membawa boneka sebesar itu, tapi dia tetap menerimanya dengan 
senang hati. 

"Ini bagus! Terima kasih, onii-chan!" 

"Tidak masalah. Alangkah baiknya jika adikmu bisa ceria." 

Aku menepuk kepalanya. Hazuki-chan sepertinya menikmatinya saat dia perlahan 
menutup matanya. 

"Uu ~ Ah, itu benar! Onii-chan, bisakah kamu meminjamkan telingamu?" 

"Eh? Ada apa? Apakah kamu akan mengatakan rahasia kepadaku atau sesuatu?" 

"Jangan tanya, pinjamkan saja telingamu." 

Apakah dia akan berterima kasih padaku? Saya sangat tersentuh. Seseorang tidak bisa 
menjadi orang dewasa yang layak jika orang tersebut bahkan tidak bisa mengatakan 
'terima kasih' atau 'maaf'. 

"Oke, ada apa?" 
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Aku membungkuk untuk menyamai tinggi badannya, tetapi tanpa diduga--- 

"Terima kasih, onii-chan ♪" 

Suara mendesing! Sensasi imut melintas di wajahku. Eh? Ini ... jangan bilang ini ... 
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"Apa, apa, apa ..." 

"Onii-chan mungkin idiot, tapi dia sangat lembut! Hazuki-chan mencintaimu! Saat aku 
besar nanti, aku akan membiarkanmu menjadi suamiku!" 

Tanpa menunggu saya menjawab, Hazuki-chan melompat keluar dari taman. 

Re, baru-baru ini, siswa sekolah dasar ini ... 

Aku menyentuh wajahku dengan tanganku, sepertinya ingin menghapus sensasi lembut 
yang tertinggal di wajah. Bahkan tanpa melihat ke cermin, saya tahu wajah saya merah. 
Betapa memalukan ... dia hanya anak SD ... 

"Hoo ... saatnya aku kembali juga ..." 

Setelah mengangkat tasku ke atas dan mengayunkannya ke punggung, aku menuju pintu 
keluar taman. Saat keluar, saya melihat sosok yang akrab kemarin. Orang itu adalah- 

"Permisi ... apa kamu Himeji-san?" 

"Ah, ya, ada apa --- YO, YOSHII-KUN!" 

Jadi Himeji-san. Pasti sulit menemukan gadis secantik itu. Saya tidak mungkin salah. 

"Maaf, sepertinya aku membuatmu takut." 

"Tidak, jangan khawatir. Aku hanya linglung ..." 

Percakapan kami terputus begitu saja. Ini, ini benar-benar canggung ... apa yang harus saya 
katakan kepada teman yang sudah lama tidak saya temui? 

"Erm, itu ... sungguh kebetulan kita bertemu di sini. Apa kamu baru saja menyelesaikan 
kelas? Tapi kamu terlihat agak lelah di sini, kan?" 

"Ya, karena aku begadang semalaman ..." 

"Hei ~ jadi Himeji-san juga akan begadang." 

Kesan yang dia berikan adalah bahwa dia menjalani hidupnya dengan normal, tetapi tidak 
disangka dia akan begadang. 

"Bukan itu, aku hanya begadang tadi malam, karena ada sesuatu yang harus kulakukan 
apapun yang terjadi ..." 

Dia secara tidak sengaja menguap sambil terus berbicara. Himeji-san benar-benar imut 
saat dia mengeluarkan air mata karena kantuk. 

"Kalau begitu, aku akan pergi ke arah ini, selamat tinggal." 
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"Ah, mm, selamat tinggal." 

Aku melambaikan tanganku pada Himeji-san, yang membungkuk kepadaku dengan sopan. 

Saat berjalan pulang, aku baru sadar --- oh ya, kenapa Himeji-san muncul di tempat seperti 
itu? 

☆ 

"... Ada kasus pencurian di ruang staf." 

Keesokan paginya, selama masa belajar mandiri, Ironman tiba-tiba menyebutkan ini. Dia 
pasti mengacu pada tas barang sitaan yang kita dapatkan kemarin. 

"Tragedi yang layak dimarahi, bukankah begitu, Yoshii?" 

Dia benar-benar melemparkan pertanyaan ini padaku. Seperti yang diharapkan dari 
Ironman, dia pasti menyadari bahwa saya adalah pelakunya, tapi siapa yang akan 
mengikuti Anda dengan patuh? 

"Yeah, sungguh layak untuk didesak." 

Saya secara alami menjawab dengan beberapa kata ini. Tidak masalah, saya mengendalikan 
semuanya. 

"Benarkah? Ngomong-ngomong, pelakunya bahkan mengambil buku sensei." 

Hm? Buku? Apakah dia mengacu pada bundel buku itu? Bukankah dia akan membuangnya? 

"Dan pelakunya benar-benar punya nyali untuk menggunakan identitasnya sendiri untuk 
menjual buku saya ke toko barang bekas." 

"Begitukah, dia benar-benar punya nyali." 

"Ya, hahahaha!" 

"Ahhahaha ..." 

Ironman dan saya mulai tertawa dengan antusias. Sungguh, kami tertawa dengan segala 
macam kebahagiaan --- setidaknya terlihat seperti itu jika bukan karena mata itu. 

"YOSHII! SIAP UNTUK MATI !!!" 

"Jadi, maaf! Siapa yang tahu itu koleksi sensei, aku tidak---" 

"Apakah Anda mengatakan bahwa Anda bahkan tidak memikirkannya?" 
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"Tidak, aku memang memikirkannya, tapi kemudian aku berpikir 'karena itu Ironman, 
tidak masalah ~'! OW! OUCH! SENSEI! SKULLCAP SAYA DIHANCURKAN OLEH ANDA!" 

"Jadi, idiot memiliki kecurigaan tertinggi. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dan 
mengawasimu." 

"Sensei! Aku merasa aku telah diawasi olehmu selama ini, tidak mungkin bagimu untuk 
mengawasiku lebih jauh!" 

"Tidak, masih ada, kan? Aku mendapat gelar kehormatan yang sangat berharga yang cocok 
untukmu---" 

"Eh, ini ..." 

"Semua orang di rapat staf pagi ini semuanya setuju, jadi terimalah ini. Ini adalah hadiah 
yang sensei berikan padamu." 

Entah kapan, Ironman tiba-tiba memiliki selembar kertas di tangannya. Kertas putih polos 
ini hanya memiliki satu garis. 

---Yoshii Akihisa. 

Yang disebutkan di atas telah ditetapkan sebagai 'Inspektur Hukuman' dari Fumitzuki 
Gakuen. 

☆ 

"Kakak perempuan Jepang!" 

Hm? Hazuki, ada apa? " 

"Yah, ini untuk onee-chan!" 

"Eh? Bukankah ini boneka Noi yang selalu kuinginkan? Bagaimana caramu ..." 

"Karena onee-chan terlihat sangat lesu. Hazuki mempersiapkannya untuk onee-chan 
menghibur onee-chan!" 

"Hazuki ... sungguh, kamu ... terima kasih, onee-chan sangat senang!" 

"Tugas sekolah mungkin sulit, tapi kamu harus bekerja keras, Minami nee-chan!" 

"Hm, aku akan melakukan yang terbaik! Aku akan merasa tersesat jika terus mengacau 
seperti ini. Dan juga ..." 

"Dan juga apa?" 

"Saya memperhatikan seseorang di sekolah." 
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"Eh? Onee-chan memperhatikan seseorang? Siapa itu? Bagaimana orang itu?" 

"Yah  sebagai pembayaran dari boneka Noi, aku hanya akan mengatakan ini pada Hazuki. 
Orang itu sekelas denganku, dan dia sangat bodoh " 
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Volume 3,5 Chapter 2 

Fumizuki News (Wawancara dengan 
Yoshii Akihisa dari Kelas 2-F) 
Ketika saya masih muda, kakek saya sering mengatakan ini kepada saya, "Akihisa, tidak 
peduli apakah itu pencuri atau apapun, kamu harus berusaha menjadi nomor 1. Terus 
bekerja keras dan maju." 

Saat ini, saya ingin mengatakan beberapa hal kepada kakek saya di surga. 

Kakek ... Aku telah mencapai apa yang kau harapkan untuk kulakukan-- 

<< PERINGKAT NO. 1 DI 'LAKI-LAKI YANG PALING COCOK UNTUK DIKENAKAN 
PAKAIAN GADIS' >> 

<< PERINGKAT NO. 1 DI 'SATU ORANG YANG TIDAK INGIN ANDA DIPANGGIL IDIOT 
OLEH' >> 

<< PERINGKAT NO. 1 DALAM ANAK PALING POPULER (KELOMPOK HOMOSEKSUAL) 
>> 

Di atas adalah gelar yang diperoleh juara tiga Yoshii Akihisa-kun untuk dirinya sendiri. 

Juga dinominasikan dalam 'anak laki-laki yang paling cocok untuk berpakaian 
pakaian perempuan', Kinoshita Hideyoshi-kun, dilarang dari kompetisi setelah 
beberapa pertemuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. 

Awalnya direncanakan untuk edisi kedua 'Sugawa Ryo gagal lagi? Kebenaran di balik semua 
kegagalan ganda! ' ditunda karena keadaan tertentu. 
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Aku dan Preman dan Surat Cinta 
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Halo Yoshii Akihisa-kun: 

Maaf tiba-tiba menulis surat ini untukmu, tapi aku punya sesuatu yang sangat ingin 
kukatakan pada Yoshii-kun, jadi inilah mengapa aku mulai menulis surat ini. 

Apa Yoshii-kun masih mengingatku? Kami berada di kelas yang sama saat kelas tiga, 
Anda tahu. Sejak saat itu, saya selalu merasa bahwa Yoshii-kun adalah orang yang 
sangat menarik, dan selalu menyemangati orang lain. Apa pun yang terjadi, Anda 
akan selalu berdiri untuk menyemangati semua orang. Ketika saya menjadi ketua 
kelas sekali, Anda banyak membantu saya. Menurutku Yoshii-kun benar-benar luar 
biasa. Meski aku tidak ikut denganmu dan bermain-main, hatiku selalu terasa 
hangat setiap kali aku melihat Yoshii-kun, entah itu di ruang kelas atau lapangan. 

Ketika kita di sekolah menengah, meskipun kita tidak berhasil berada di kelas yang 
sama, aku terus mendengar rumor tentangmu. Saat kami sesekali bertemu, 
jantungku berdegup kencang. Bukankah itu aneh? Kenapa gitu? Saya sering 
bertanya pada diri sendiri. 

Mungkin ini kebetulan, tapi saat kudengar kamu masuk SMA yang sama denganku, 
aku sangat senang. 

Selama ujian pemanggilan, kamu segera melindungiku. Pada saat itu, aku tidak bisa 
membodohi diriku sendiri lagi --- kupikir, mungkin aku mencintaimu ... sampai 
sekarang, akhirnya aku menyadari perasaanku padamu. 

Aku cinta kamu. 

Saat ini, saya membutuhkan semua keberanian saya hanya untuk mengungkapkan 
perasaan saya kepada Anda. Akankah bagus membiarkan Yoshii-kun memahami 
perasaanku dan perlahan-lahan mengikat diri kita bersama? 

Surat ini pada dasarnya adalah perasaanku sendiri untukmu, jadi aku benar-benar 
minta maaf. Jika Anda memiliki seseorang yang Anda kencani atau sukai, maka saya 
benar-benar minta maaf. 

Tapi kemudian. Tapi kemudian, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu 

☆ 

"Ooo ~ bagaimana akhirnya aku datang ke sekolah sepagi ini?" 

Langit cerah hari ini, udaranya benar-benar bersih, dan sinar matahari membasahi tubuh 
saya saat saya berjalan. " 

Tidak terlalu semrawut dan sesak ketika aku pergi ke sekolah lebih awal hari ini, seolah-
olah aku berada di jalan sepi yang sepi. Sungguh menyegarkan. 
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"Orang-orang kuno mengatakan bahwa burung purba menangkap cacing. Tidak tahu apa 
yang akan saya dapatkan hari ini ~" 

Sepulang sekolah kemarin, aku berpikir untuk tidur siang, hanya untuk tidur sampai siang 
hari, jadi aku akhirnya bangun 2 jam lebih awal dari biasanya. 

Begitu saya bangun, saya datang ke sekolah tanpa berpikir. Namun, cuaca hari ini sangat 
bagus, aku tahu seharusnya aku mencuci pakaian dulu. 

"Coba lihat, apa yang harus saya lakukan dulu -- hm?" 

Saat merenung dan berjalan, saya tiba-tiba menemukan sosok yang tidak asing lagi di 
depan gerbang sekolah. Potongan rambut pendek, kulit coklat muda dan otot kokoh; 
Bukankah itu Iron --- biar kucoba lagi, bukankah itu Nishimura-sensei? Bagaimanapun, dia 
masih wali kelasku. Lebih baik menyapanya. 

"Pagi, sensei!" 

Aku menyapanya dengan penuh semangat dari belakang. Ironman berbalik dengan senyum 
ringan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. 

"Oh, pagi. Berpartisipasi dalam kegiatan klub pagi? Bagaimana---" 

Dia berhenti. 

"Sensei?" 

"---Maaf, saya salah." 

"Kamu salah mengira aku orang lain? Aiya, tidak perlu meminta maaf secara khusus 
kepadaku untuk itu." 

"Apa niatmu datang ke sekolah sepagi ini, Yoshii?" 

Saat dia mengatakan ini, senyum hati yang riang di wajahnya diganti dengan ekspresi 
waspada. 

"Eh..jadi kesalahan sensei adalah sikapku?" 

Apakah saya benar-benar melakukan begitu banyak hal buruk ...? 

"Sebagai seorang guru, jelas bahwa saya harus waspada terhadap Anda, tetapi senang Anda 
berada di sini. Dengan kemampuan 'inspektur hukuman' Anda, saya akan memiliki lebih 
sedikit hal yang harus dilakukan." 

"Woah, berbicara tentang 'inspektur hukuman' itu, kamu akan membuatku bekerja?" 

"Benar. Jaga tiang gawang lama itu." 
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"Sungguh, aku seharusnya tidak datang sepagi ini ..." 

Aku tidak bisa menahan nafas. 

'Punishment inspector' -- ini adalah metode hukuman yang digunakan 'test summoning 
system' dari Fumitzuki Gakuen kami. Ide utamanya adalah mengikuti perintah guru dan 
melakukan segala macam pekerjaan aneh. 

'Sistem pemanggilan uji' ini adalah kebetulan yang dibentuk oleh sains dan supernatural. 
Karena ini menentukan kekuatan sistem pemanggilan, Fumitzuki Gakuen adalah sekolah 
tes yang menggunakan ini sebagai insentif untuk mendorong siswa agar giat belajar. 
Protokol sekolah adalah menggunakan makhluk panggilan untuk bertarung, dan ini pasti 
akan memompa siswa lebih baik daripada tes biasa. 

"Kamu seharusnya menyesali sikap yang mengubahmu menjadi 'inspektur hukuman' dan 
bukan datang ke sekolah lebih awal hari ini, kan?" 

Ironman sepertinya sudah menyerah saat dia menghela nafas dalam-dalam. 

"Uu ... tapi aku belum melakukan sesuatu yang begitu buruk sehingga Surga tidak akan 
memaafkannya ..." 

"... Kamu benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu? Cukup bicara, cepat dan 
pergi ke lapangan." 

"Oke oke." 

Dipimpin oleh Ironman, saya dengan tidak senang memasuki lapangan. Mereka yang 
berlari di lintasan, apakah mereka anggota lintasan yang melakukan senam pagi? Mereka 
benar-benar terlihat energik. 

"Giliranmu, Yoshii." 

"Oke --- panggil." 

Di bawah pengawasan Ironman, saya memanggil monster panggilan saya. 

Banyak susunan ajaib muncul di sampingku, dan versi super-cacat diriku muncul. Tubuh 
berukuran tiga kepala itu lucu, tapi orang tidak bisa meremehkan kekuatan ganas itu. 
Meskipun kekuatan monster yang dipanggil ditentukan oleh poin kastor. Poin saya masih 
cukup untuk menjadi lebih kuat dari pria berkali-kali. Namun, itu hanya digunakan untuk 
melakukan pekerjaan aneh. 

"Bagus, seret tiang gawang itu." 

"Oke ~" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Makhluk yang dipanggil itu mematuhi instruksiku karena ia dengan mudah membawa 
tiang gawang yang beberapa kali lebih tinggi darinya. 

"Bawalah ke tempat pembuangan sampah di luar kota." 

"BERAPA BANYAK KILOMETER YANG ANDA PIKIRKAN ITU, SENSEI !?" 

Setidaknya beri aku truk untuk digunakan! 

"Cuma bercanda. Ambil alih dan letakkan di dekat gerbang sekolah. Hati-hati jangan sampai 
menghalangi pintu masuk." 

"Apa sekarang, kamu membuatku takut ~" 

"Berpikir tentang kerusakan yang Anda sebabkan, tingkat hukuman ini bukanlah apa-apa." 

"Uuu ..." 

Mengenai itu, saya agak menyesal tentang itu, tapi setidaknya mengerti keadaan saya ... 

"Jaring harus dipisahkan." 

"Sigh ... sepertinya tidak akan ada yang baik hari ini ..." 

Burung awal menangkap cacing --- siapa yang bilang begitu? 

☆ 

Saya mengikuti instruksi Ironman dan menurunkan jaring. Saya kemudian memindahkan 
tiang gawang ke gerbang sekolah. Tanpa menyadarinya, saya hampir tidak bisa masuk ke 
masa belajar mandiri. Tidak ada waktu untuk memindahkan jaring ke ruang penyimpanan 
gym, jadi mari kita pergi ke kelas. 

Saat aku memikirkan ini saat aku membuka loker sepatu, sepertinya ada sesuatu yang 
mirip dengan surat cinta. 

"APA, APA YANG TERJADI SENDIRI !!!" 

Perkembangan tak terduga ini membuat saya berteriak. Tenanglah, Yoshii Akihisa! Anda 
akan mati jika Anda terlalu memikirkan diri sendiri! Bagaimanapun, mari kita periksa dulu 
isinya-- "Yo, Akihisa, ada apa?" 

"WAAHH !!" 

Seseorang baru saja memanggil nama saya. Aku dengan panik memasukkan surat itu ke 
dalam sakuku. Itu menakutkan! 

"Ah, ahh, ini Yuuji. Pagi." 
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"Pagi." 

Yang mengangkat tangannya untuk menyapaku adalah teman sekelasku, Sakamoto Yuuji. 
Orang ini sepertinya tidak terlalu pintar, tapi dia masih perwakilan kelas F. 

"Ya ampun ~ pagi yang cukup menyenangkan! Pasti terasa seperti sesuatu yang baik akan 
terjadi pagi ini!" 

"... Kenapa kamu begitu bersemangat?" 

"A, aku tidak senang atau apa!" 

"Tidak mungkin, kan? Aku baru saja melihat sesuatu seperti surat di tanganmu atau 
sesuatu ..." 

Ugh! Dia melihatnya? Jika ada yang melihatku dengan surat ini, orang-orang di kelas kita 
itu akan menghajarku dengan cemburu! 

"Cuma, cuma pampley, itu saja! Lupakan itu, kita akan terlambat belajar mandiri kalau 
tidak buru-buru." 

Untuk menghindari hal ini, saya segera mengangkat jaring sepak bola dan bergegas maju. 
Sejujurnya, kita hampir terlambat. 

"Oh, sudah selarut itu? Kita sudah sekolah sekarang, jadi sia-sia kalau kamu terlambat." 

Yuuji berlari di belakangku. Bagus, sepertinya aku berhasil lolos dari ini. 

Dan masalah berikutnya adalah --- di mana saya harus membaca surat ini? Akan ada 
masalah jika saya membacanya di tempat yang ramai ... apa yang harus saya lakukan? 

☆ 

"Kudou." 

"Sini." 

"Kubo." 

"Sini." 

Kami berhasil lari ke kelas tepat saat bel berbunyi. Bahkan sebelum kami bisa istirahat 
sebentar, Ironman masuk ke kelas dan mulai mencatat kehadiran. Orang tidak bisa 
membedakannya dari penampilannya, tapi dia benar-benar guru yang tepat waktu. 

"Kondo." 

"Sini." 
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"Saito." 

"Sini." 

Pengambilan kehadiran yang tenang dan malas adalah prosedur yang umum, dan semua 
orang di kelas menjawab Ironman dengan nada mengantuk. 

Ini adalah momen hening di kelas. Di pagi musim semi ini, hari ini sama dan masa lalu, saat 
kami terus menyambut damai setiap hari--- "Sakamoto." 

"... Akihisa sepertinya mendapat surat cinta." 

"BUNUH DIA!!!" ---Tapi kata-kata Yuuji menghancurkan semua kedamaian. 

"Yu, Yuuji, apa yang kamu bicarakan !?" 

Saya pasti menurunkan volume saya, tetapi sepertinya tidak melewati telinga semua orang. 
Saya benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan siswa di kelas ini. 

"APA YANG TERJADI! BAGAIMANA YOSHII MENDAPATKAN SURAT ITU !?" 

"SEJAK DIA MENDAPATKANNYA, KITA HARUS MAMPU! CEPAT DAN TEMUKAN JIKA ADA 
SURAT CINTA DI DEKAT KURSI KAMI !!" 

"TIDAK! AKU HANYA DAPAT MENEMUKAN ROTI BUSUK DAN ROTI SETENGAH !?" 

"LIHAT SEKSAMA!" 

"... DITEMUKAN! INI ROTI BERTELUM!" 

"APA YANG SEDANG ANDA CARI!!?" 

Raungan marah mulai bergema di seluruh kelas. Seperti yang saya harapkan, orang-orang 
ini menjadi gila karena cemburu. 

"KAU ORANG LEBIH BAIK DIAM! ' 

-Diam. 

Raungan kekerasan Ironman menyebabkan seluruh kelas terdiam. Ho, bagus, bagus. 

"Tezuka." 

"Harus membunuh Yoshii!" 

"Melakukan." 

"Harus membunuh Yoshii!" 
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"Tozawa." 

"Harus membunuh Yoshii!" 

"SEMUA ORANG TENANG! MENGAPA MENJADI 'HARUS MEMBUNUH YOSHII' !?" 

"TETAP TENANG, YOSHII !!" 

"SENSEI, KAU TIDAK HARUS MENDORONG SAYA, BENAR? JIKA INI TERUS MENINGKAT, 
SEMUA ORANG DI KELAS AKAN MENGALAHKAN SAYA, TENDA SAYA DAN BERHUBUNGAN 
DENGAN SAYA MELALUI SEMUA SARANA KEKERASAN!" 

"Nitta." 

"Harus membunuh Yoshii!" 

"Fuda." 

"Harus membunuh Yoshii dengan kejam!" 

"Negishi." 

"Harus membunuh Yoshii dan memotongnya!" 

Mereka, mereka tidak mendengarkan sama sekali ... mengapa orang-orang ini begitu 
merepotkan. 

"Baiklah, tidak ada yang terlambat atau absen hari ini, jadi aku berharap semua orang bisa 
rajin belajar hari ini." 

Setelah daftar hadir diambil, Ironman berjalan keluar kelas. Bukankah orang ini sama 
sekali memperhatikan niat pembunuh yang menakutkan di kelas ini? 

"TUNGGU, SENSEI! JANGAN KELUAR! JANGAN LUPA SISWA LUCU!" 

Untuk melindungi diri saya sendiri, saya mencoba semua yang saya bisa untuk 
menghentikan Ironman. Sudah bukan waktunya lagi menyelamatkan muka. 

"Kamu salah, Yoshii." 

Ironman meletakkan tangannya di pintu saat dia menjawab. Saya salah? Apa yang dia coba 
katakan? 

"Kamu pria yang sangat jelek." 

"AKU TIDAK PERNAH MENDENGAR ITU, KAU IDIOT BESAR!" 

"Setiap orang harus memperhatikan kelas." 
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"MOHON TUNGGU, SENSEI !!! SENSEI !!!" 

Teriakanku kosong dan menyakitkan, tapi Ironman sudah keluar dari kelas, bahkan tidak 
menoleh ke belakang. Sepertinya aku hanya bisa menghadapi semua niat membunuh yang 
mengerikan yang mengalir di kelas. Sebelum guru jam pelajaran pertama tiba, pasti akan 
ada hujan darah. 

"Aki ~ bisa tolong jelaskan?" Tiba-tiba, suatu kekuatan yang kuat hampir membuat 
persendian saya terkilir saat tangan-tangan itu memegang bahu saya. 

"Ah, ah haha ... Minami, kamu terlihat sangat menakutkan, tahu?" 

"Anda menerima surat? Siapa yang menuliskannya kepada Anda? Tentang apa?" 

Meskipun dia tersenyum, tangannya yang sedikit gemetar sepertinya bergetar dengan 
keras, karena simpul kupu-kupu di kuncir kuda tampak seperti tanduk setan. Ekspresi itu 
sangat menakutkan. 

"Ah ... itu ... itu ..." 

Sejujurnya, karena saya sedang terburu-buru, saya menyimpan surat itu tanpa 
membacanya, jadi saya tidak tahu tentang apa itu. Ngomong-ngomong, saya ingin 
menanyakan jenis huruf apa itu. Uu ~ Aku benar-benar ingin bersembunyi di suatu tempat 
dan membaca isinya! 

"Jangan bicara terlalu banyak, cepat dan berikan jarimu --- tidak, surat itu!" 

Apa! Apa yang akan terjadi pada jari saya jika saya tidak melakukannya? 

"Itu, Yoshii-kun ..." 

Sebuah suara yang menyenangkan seperti bel perak berbunyi di belakangku. 

"Hm? Ya?" 

Orang yang berbicara adalah mawar di antara duri di kelas kami --- Himeji Mizuki-san. 
Rambut halus lembut, payudara tampak lembut, wajah tampak imut; melihatnya seperti 
ini, kurasa akan menjadi hari lain bagi para pria yang bekerja keras untuk mengejarnya. 

"Itu ... kalau mungkin, itu ... aku, aku ingin membaca surat itu juga ..." 
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Sikut sikut, wajah malu-malu Himeji-san benar-benar imut! Tapi meski begitu, aku tidak 
bisa membiarkannya begitu saja. 

"Erm ... maaf." 

Karena itu, sejujurnya saya meminta maaf padanya, karena saya tidak ingin 
mengungkapkan isi surat itu. 

"Tapi tapi..." 

Aku sudah menolak, tapi Himeji-san tidak menyerah. Namun- 

"Biarpun itu permintaan Himeji-san, aku tidak bisa menyetujuinya." 

"Tapi, aku tidak ingin melakukan sesuatu yang kejam pada Yoshii-kun!" 

"TUNGGU SATU MENIT! APAKAH HIMEJI-SAN AKAN BERGABUNG DENGAN PERINGKAT 
MEREKA YANG AKAN BULLY ME !?" 

Untuk berpikir bahwa Himeji-san telah menjadi satu dengan kelas F. 

"Semuanya harap tenang." 

Tepat pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar dari meja depan. Orang yang angkat 
bicara adalah perwakilan kelas F kita, teman burukku Sakamoto Yuuji. 

"Saat ini, masalahnya bukan membaca surat yang diterima Akihisa." 

Kata-kata yang diucapkan Yuuji sangat meyakinkan. Hmm, begitulah! Bahkan jika dia 
benar-benar rusak, kami tetap berteman. 

"Masalahnya adalah --- JENIS ANEH YANG AKAN KITA HADAPI DENGAN AKIHISA !!!" 

"PROPOSAL SEMUA SALAH, KAMU SANGAT BAIK !!!" 

Saya segera mengambil tas saya dan berlari keluar kelas dengan kecepatan tercepat yang 
bisa saya kumpulkan. Saat ini, saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri! 

"JANGAN BERANI MELARANG! BENTUK KELOMPOK DAN BURU DIA !!!" 

"AMBIL SURATNYA !!! BUNUH YOSHII !!" 

"CARI DAN KEMATIAN !!!" 

"SETIDAKNYA KITA HARUS MENYALAHKAN DIA !!" 

Aku bisa mendengar semua auman dari koridor. Sekali lagi, saya merasakan secara 
langsung bahwa jika memang seperti ini, kelas F kita menjadi lebih bersatu. 
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☆ 

"DITEMUKAN YOSHII !! DIA BERJALAN KE RUANG KELAS YANG KOSONG!" 

"ROGER ITU! CEPAT DAN Kejar DIA! JANGAN BIARKAN DIA LEWAT! AKU AKAN 
MENGHUBUNGI SEMUA ORANG !!" 

"OK! SQUAD B AKAN BERGERAK DARI DEPAN, SQUAD C AKAN MEMOTONG DIA DARI 
SISI!" 

"ROGER!" 

Sambil berlari dengan cepat ke koridor, aku bisa mendengar percakapan ini. 

Mereka sebenarnya berkumpul dalam kelompok dalam waktu singkat untuk memburu 
saya. Kenapa kelas F kita bertingkah terlalu berlebihan saat menghadapi hal-hal sepele 
yang tidak berguna ini !? 

Baik! Karena Anda menginginkannya seperti ini, saya tidak akan menunjukkan belas 
kasihan! 

"TANGANI SURAT ITU, YOSHII !!!" 

"BAGI ANDA MENDAPATKAN KEBAHAGIAAN SEPERTI BICARA PEMIMPI!" 

5 teman sekelas telah memblokir liburan saya. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari 
kelompok yang diperintahkan untuk mengelilingi saya, dan ada juga beberapa orang di 
belakang saya. 

Tidak dapat melakukan apa pun, saya hanya bisa bersembunyi di ruang kelas yang 
ditinggalkan, dan semua orang yang mengejarku telah membarikade kelas dengan ketat. 

Melihat saya bersembunyi di dalam, mereka semua berdiri di luar pintu masuk untuk 
mencegah saya melarikan diri. Tapi bagi saya yang dikejar-kejar, ini pasti kesempatan 
terbaik. 

"Menonton ini!" 

Saya bersiap untuk menyerang. 

Serangan saya adalah jaring sepak bola yang saya jatuhkan pagi ini. Saya melemparkannya 
tepat ke kepala mereka. 

"Apa, apa yang terjadi?" 

"Tenang! Ini hanya jaring! Yang ada di luar, cepat, keluar dan tangkap Yoshii." 
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"Sialan, jaringnya basah. Itu menempel di tubuh ~~" 

Karena tercengang namun dapat segera membuat keputusan yang benar, saya akan 
memberikannya. Tapi sayangnya, kalian terlambat! 

"Kalian hanya perlu istirahat di tempat tidur kamar sakit." 

Saya pasti memegang sesuatu yang berbahaya. Teman sekelas saya yang terperangkap 
melebarkan mata mereka karena tidak percaya. 

"APA! YOSHII, ITU ..." 

"LARI JAUH! SEMUA ORANG KELUAR DARI NET !!!" 

"Selamat malam semuanya." 

Aku melempar taser yang sudah diaktifkan ke jaring basah. Saat berikutnya, terdengar 
suara cekikikan dan bau terbakar. 

"WWWAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!" 

Mendengar teman-teman sekelas saya menjerit-jerit mengental, saya keluar dari kelas. 

Jika saya ingin membaca surat itu di tempat yang sunyi, saya harus melumpuhkan semua 
orang di kelas F. Jika demikian, saya hanya bisa bertarung sampai akhir! 

☆ 

"Kemana Yoshii itu kabur? Aku pasti melihatnya lari ke sini!" 

"Hati-hati, dia harus bersembunyi di dekat sini." 

"Pasukan F dan G telah dieliminasi. Hanya ada satu musuh, tapi jangan lengah." 

Di ruang penyimpanan buku lama di gedung sekolah lama, teman sekelasku mulai bertukar 
kata satu sama lain. Mungkin mereka bersikap agak waspada karena saya mengalahkan 
beberapa grup dengan cara kekerasan. Saya mengintip dari rak buku, dan melihat bahwa 
mereka bersandar pada satu sama lain untuk menyembunyikan titik buta. 

Tetapi jika mereka berkumpul bersama, mereka akan mengikat diri mereka sendiri. 
Apakah mereka tidak mengerti ini? 

Aku menahan napas saat bergerak ke rak buku di dekat mereka. Saya kemudian dengan 
sembunyi-sembunyi mengeluarkan satu buku dan melemparkannya ke sudut lain --- BAM! 

"Suara apa itu?" 

"Apakah itu Yoshii? 
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Semua orang bereaksi terhadap suara itu saat mereka menoleh ke arah yang sama. Jika 
demikian, bukankah sudah ada titik buta. 

"Rea ~ dy!" 

Selanjutnya, yang perlu saya lakukan adalah mendorong rak buku ke bawah. 

"APA!" 

"Sial-!" 

Pada saat ini, karena mereka telah mengalihkan perhatian mereka ke sisi lain, bahkan jika 
mereka menyadari bahwa rak buku sedang runtuh di sini, mereka tidak dapat bereaksi 
tepat waktu, dan dengan demikian semua orang hancur di bawah rak buku. 

"HAHA! MEREKA YANG BERUSAHA MENGHABANG JALAN CINTA ORANG LAIN AKAN 
BERAKHIR SEPERTI INI! ' 

Dari sudut mataku, aku melirik teman sekelasku yang mencoba merangkak keluar dari 
dasar rak buku saat aku berjalan keluar dari ruang penyimpanan buku lama. 

"SIALAN KAU, YOSHII! KAU TRAITOR!" 

"JANGAN BERANI LUPAKAN INI! KAMI PASTI MERUSAK KEBAHAGIAAN ANDA!" 

"... Sungguh, seberapa sinting orang-orang ini?" 

Begitu saya keluar dari ruang penyimpanan buku lama, saya segera mendapatkan sapu 
untuk menahan pintu masuk dan memblokirnya sepenuhnya. Sepertinya aku berurusan 
dengan semua pengejarku. 

"Bagus bagus, sekarang yang harus dilakukan hanyalah --- WAAAHHH !!!" 

Kehadiran yang buruk menyebabkan saya secara naluriah mundur beberapa langkah. Di 
tempat saya berada, ada banyak pulpen dan pisau tajam yang ditusuk ke lantai. 

"Siapa disana!" 

"... Pengkhianat harus menebus dosa mereka dengan kematian." 

Memegang segala macam alat tulis di tangannya adalah teman sekelasku Tsuchiya Kouta. 
Orang ini memiliki sifat sesat yang luar biasa, namun dia mencoba menyembunyikannya. 
Nama panggilannya adalah Muttsulini, dan dia temanku -- tidak tunggu, dia bukan lagi 
temanku, tapi musuh yang harus kuhancurkan! " 

"Bersiaplah, Muttsulini!" 
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Aku mengepalkan tangan dan berlari ke depan. Maaf, tapi kamu harus istirahat dengan 
tenang di sini! 

"... Selanjutnya aku akan melempar pisau lipat." 

"Baiklah, mari kita bicarakan dulu," 

Saya tidak bisa melakukan kekerasan pada teman baik saya! 

"...Mengerti." 

"Ucapkan permintaanmu dulu." 

Meskipun saya mengatakannya, saya tahu apa yang akan dia minta. Dia akan mengatakan 
sesuatu seperti 'serahkan surat itu'. Coba saya lihat, apa yang harus saya gunakan untuk 
bernegosiasi dengannya? 

"... Permintaan saya adalah---" 

Muttsulini dengan dingin menyatakan permintaannya 

"---Untuk membunuhmu." 

"TUNGGU SATU MENIT! KENAPA KAU BARU SAJA MELOMPATKAN LANGSUNG KE 
PELAKSANAAN SAYA!" 

Saya tidak pernah melalui negosiasi yang begitu sulit. 

"... Kesepakatan rusak." 

"Sialan! Sepertinya aku hanya bisa melakukan ini dengan cara yang sulit!" 

Saya mengumpulkan semua konsentrasi dan tujuan saya pada pisau lipat di tangan 
Muttsulini. 

Ngomong-ngomong, itu hanya surat cinta. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mulai 
membantai teman? 

"... Jangan khawatir. Aku tidak akan membidik matamu." 

"Muttsulini, aku bukan orang idiot yang akan santai setelah mendengar apa yang kamu 
katakan!" 

"...Betulkah?" 

Suara mendesing! Pisau lipat mengeluarkan suara serak saat menyerangku. Targetnya 
adalah -- MATA KANAN SAYA! 
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"KAMU, KAMU Bohong!" 

Saya segera menggunakan tangan saya untuk memblokirnya, dan pisau lipat jatuh ke lantai. 
Eh? Itu tidak memukul saya? Bukankah bilahnya tidak terhunus? 

"... Sebuah pembukaan." 

"Uu!" 

Muttsulini bergegas masuk tepat saat aku tertegun. Sial! 

"Muttsulini, apa kamu tahu ukuran payudara Himeji-san?" 

Untuk melindungi hidupku sendiri, dengan panik aku menyebutkan sesuatu yang akan 
membuat Muttsulini tertarik. Tolong terimalah umpannya, dasar orang mesum yang 
pendiam! 

"... Ini adalah pengetahuan umum!" 

Tidak mungkin, aku tidak bisa menghilangkan konsentrasinya sama sekali! Ngomong-
ngomong, apakah ini benar-benar pengetahuan umum? Saya bahkan tidak tahu! 

"Kalau begitu, setelah aku mendapatkan pacar, aku akan mengirimkan harta berharga itu 
kepadamu, tidak apa-apa?" 

"... (berhenti.)" 

Muttsulini tiba-tiba berhenti. Baik! Dia mengambil umpannya! 

"...Kapan?" 

Temanku ini adalah seorang pria yang tidak bisa diremehkan. Dia sebenarnya pergi 
langsung untuk mengkonfirmasi waktu daripada mengkonfirmasi isi dan jumlahnya. 

"Biar kupikir, bagaimana kalau minggu depan?" 

"... Kesepakatan dibuat." 

Tidak kusangka aku benar-benar menyuapnya seperti ini. Aku akan menggunakan ini 
untuk menghadapinya jika lain kali aku menjadi musuh Muttsulini. 

"Kalau begitu aku pergi." 

Saat aku menyingkir dan bersiap untuk pergi, Muttsulini tiba-tiba mengulurkan tangannya 
untuk menghalangiku. Apa ada yang lain? 

"... Ini untukmu untuk melindungi dirimu sendiri." 
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Sambil mengatakan ini, Muttsulini menyodorkan tas kecil ke arahku. 

"Lindungi aku?" 

"... Ada beberapa pisau di dalam. Keluarkan jika terjadi sesuatu." 

Sejujurnya, pisau ini seharusnya ilegal. Namun, ini adalah hal-hal yang sangat saya syukuri, 
karena masih ada beberapa orang yang belum saya kalahkan, dan mereka pasti antagonis 
terhadap saya. 

"Terima kasih. Aku akan menggunakannya saat aku dalam perbaikan." 

"...(Jempolan)." 

Setelah mengacungkan jempol, Muttsulini berbalik dan pergi. Saya tidak bisa terus tinggal 
di sini. Harus menemukan tempat untuk membaca surat itu. Akan buruk jika surat itu 
berbunyi 'Aku akan menunggumu di atap saat makan siang' dan aku hanya bisa 
membacanya di sore hari. 

"Oh ya, lebih baik aku pergi ke atap untuk memeriksa semua orang." 

Tidak ada yang harus berada di atap. Jika demikian, saya bisa pergi ke sana dan membaca 
surat itu dengan baik. Juga, tempat itu mungkin tempat pengakuan akan dilakukan. Oke, 
saya memutuskan, mari kita menuju ke atap! 

Saat ini, saya berada di level kedua. Harus naik tangga jika saya ingin ke sana. 

Dan dengan demikian, di platform tangga--- 

"Aku akhirnya menemukanmu, Aki!" 

"GACK! MINAMI !?" 

Musuh abadi saya ada di sini. 

Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya sudah membunuh otot-ototku, dan 
sepertinya itu akan meledak saat dia menyentuhku. 

Saya mengencangkan saraf saya, mencoba menemukan cara untuk melewati platform 
tingkat kedua. Tanpa diduga, dia terus melangkah maju dengan tenang, mengatakan 
permintaannya untuk saya pilih. 

"Entah kau serahkan surat itu padaku dan biarkan aku membunuhmu atau biarkan aku 
membunuhmu sebelum mengambil surat itu. Pilih satu." 

Aneh, mengapa saya tidak bisa memilih opsi di mana saya bisa tetap hidup? 
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"APA YANG DIMAKSUD DENGAN ITU! SEHARUSNYA BUKAN DARI BISNIS MINAMI JIKA 
SAYA MENDAPAT SURAT, BENAR !?" 

Pada dasarnya, ini juga salahnya! Akan lebih bagus jika saya bisa meredakan krisis ini. 

"Tidak ada hubungannya denganku? Sungguh ... menurutmu begitu, Aki ..." 

"Eh?" 

Minami sepertinya terluka parah atau semacamnya. Saya mempertimbangkan kembali apa 
yang baru saja saya katakan. Apakah ada yang salah dengan saya mendapatkan pacar? " 

"Maksud kamu..." 

"Fakta ini sangat memalukan, jadi aku tidak menyebutkannya sekarang, tapi aku, kamu ..." 

Benar-benar berbeda dari ekspresinya yang garang, Minami sekarang terlihat sangat 
menyedihkan. Untuk beberapa alasan, hatiku mulai berdebar kencang. Ada apa dengan 
perasaan ini? 

"Karena dirimu, aku mendapat peringkat ketiga dalam jajak pendapat 'gadis yang paling 
tidak ingin kau kencani'!" 

"Pamitan!" 

Perasaan apa ini? Bagaimana dengan, sangat menakutkan !? 

Saya mengikuti naluri dasar saya dan melarikan diri. Meskipun saya ingin lari ke atap, saya 
mulai melompat 3 anak tangga untuk pertama kalinya, semua hanya untuk melarikan diri 
dari iblis yang mengerikan ini. 

"Kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan 
kebahagiaan setelah aku dipaksa putus asa seperti ini!" 

"Masih ada orang yang mengalahkanmu dalam jajak pendapat! Bukankah itu bagus !?" 

"Apa bagusnya itu !? Menurutmu berapa banyak orang yang ada di bawahku !?" 

Izinkan aku melihat. Ada sekitar 300 siswa di tahun kedua. Begitu- 

"Sekitar 150?" 

"Seratus lima ... BAGAIMANA ANDA INGIN MENGGANTI !? AMBIL TANGGUNG JAWAB!" 

"Bahkan jika kamu memintaku, aku tidak bisa!" 

"Pokoknya, cepat serahkan surat itu!" 
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"AKU TIDAK MAU! KAMU PASTI AKAN MEROBEK SURAT-SAMPAH ITU!" 

"AKU TIDAK AKAN MELAKUKAN ITU! AKU AKAN MENCETAK BERUBAH SALINAN SURAT 
INI DAN MENCETAK MEREKA SELURUH SEKOLAH UNTUK MENCEGAH INI TERJADI LAGI!" 

"APAKAH ITU MENAKUTKAN !!?" 

Sial! Saya benar-benar ingin melarikan diri, tetapi saya tidak bisa menjauh darinya! Harus 
menghentikan Minami! 

"Oh ya, Minami, saat berlari menuruni tangga, aku tahu---" 

"Apa?" 

"---Kamu memakai pakaian putih hari ini!" 

"Apa ..." 

Minami tiba-tiba berhenti dan menggunakan kedua tangannya untuk mendorong roknya ke 
bawah. Gadis bodoh! Dalam situasi ini, apakah aku akan repot-repot melihat celana 
dalammu !? 

"WOOOHHH !!" 

Menggunakan jendela kesempatan ini, saya segera meningkatkan jarak antara saya dan 
Minami. Kesempatan untuk melarikan diri akan segera mati! 

Setelah bergegas menuruni tangga, aku lalu lari ke koridor. 

"Ah, Yoshii-kun. Bagaimana kamu bisa lari menyusuri koridor?" 

Ahh, tidak ada pelajaran sekarang? Perlahan berjalan menyusuri koridor, guru bahasa 
Inggris itu perlahan-lahan memperhatikan kehadiranku. Jadi itu Endo-sensei. Tentu 
muncul di waktu yang tepat. 

"Maaf Endo-sensei, tapi aku diminta melakukan tugas." 

Aku berdiri di depan sensei untuk mengakui kesalahanku. 

"Anda diminta melakukan tugas?" 

"Ya, guru memintaku pergi ke ruang kelas yang kosong untuk memindahkan beberapa 
meja ke belakang." 

Ini jelas bohong, tapi Endo-sensei mempercayainya tanpa kata kedua. 

"Begitukah? Namun, Anda tidak bisa lari menyusuri koridor." 
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"Aku akan mencatatnya. Nah, sensei, aku punya sedikit permintaan." 

"Hm, ada apa?" 

"Meja-meja itu agak berat, jadi bisakah sensei memberiku izin untuk memanggil?" 

Saya harus mendapatkan izin guru untuk memanggil makhluk panggilan. 

"Aki! Kamu berani menipuku!" 

Sial, Minami mengejarnya! 

"Sensei, tolong ikuti aku sebentar!" 

"Eh? Ah ... oke." 

Aku menyeret sensei ke salah satu ruang kelas terdekat. Untung ada banyak ruang kelas 
yang terbengkalai di gedung tua. Tentu diselamatkan sekarang. 

"Sensei! Tolong cepat dan beri aku izin untuk memanggil!" 

"Uu ... aku tidak begitu tahu apa yang terjadi ... oke, aku akan mengizinkanmu untuk 
memanggil." 

"Hebat! Panggil!" 

Menanggapi panggilan saya, binatang panggilan saya muncul dari array sihir mengambang. 
Selama orang ini ada, aku tidak akan punya masalah bahkan jika musuh itu adalah Minami. 

"Aku pasti memakai pakaian dalam hijau berumput hari ini! Bagaimana kamu bisa 
melihatnya sebagai putih!" 

Sedetik kemudian, Minami muncul. Aku tidak terlalu keberatan, tapi ... 

"Minami, kamu tidak perlu memberitahuku itu." 

"Ah!" 

Pengingatku menyebabkan wajah Minami tersipu. Jika Muttsulini mendengar ini, dia akan 
sangat senang. 

"KESEMPATAN!" 

"WAH!" 

Sementara Minami bimbang, aku mendorongnya ke sudut kelas. Lalu- 

"Heyo ~ lihat aku!" 
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Saya sudah menyiapkan binatang panggilan saya untuk membiarkan lemari penyimpanan 
siswa di belakang kelas dan menggunakannya untuk membuat penghalang jalan. 

"Oi, apa yang kamu lakukan! Kamu terlalu hina! Keluarkan aku!" 
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DONG DONG DONG !!! Minami membanting keras ke lemari penyimpanan. Dengan 
kekuatan gadis itu, dia seharusnya tidak bisa menggerakkan benda sebesar itu. Aku 
akhirnya membuat Minami tidak berdaya. 

"Apa yang kamu lakukan, Yoshii-kun!" 

Melihat ini, Endo-sensei menguliahi saya, dan makhluk yang dipanggil segera menghilang. 
Sepertinya sensei membatalkan hak panggilanku. 

"Maaf! Tapi ini darurat!" 

"Ah! Tunggu sebentar!" 

Mengabaikan sensei, aku sekali lagi berlari ke koridor. Beberapa saat kemudian, hanya 
sebentar, dan aku bisa membuka surat itu ... memikirkan kebahagiaan ini, kaki yang gagah 
terasa ringan dan cepat berlalu. 

"Aku sudah lama menunggumu, Yoshii." 

Teman sekelasku Sugawa-kun sudah mendapatkan posisinya saat dia menungguku di sana. 

"Sugawa-kun, kamu berniat menghentikanku?" 

"Tentu saja, aku ingin kamu mati sekarang." 

Pada saat yang sama dia mengatakan ini, dia mengeluarkan sesuatu dari punggungnya. 

"A, pedang kayu ..." 

"meminjam ini dari klub kendo untuk menghentikanmu!" 

"WAH! WOAH ~~" 

Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Sugawa-kun menyerangku tanpa menahan diri. Aku 
segera menghindar ke samping, dan setidaknya hampir tidak bisa menghindari serangan 
itu. 

"TANGANI SURAT ITU, YOSHII!" 

"Uu ..." 

Aku tanpa sadar menggigit bibirku. Untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar akan 
menyiapkan senjata. Saat ini, saya tidak memiliki kesempatan untuk menang jika saya tidak 
berusaha sekuat tenaga. Jika saya memiliki semacam senjata --- hm? Senjata? 

"Oh ya, aku masih punya itu!" 
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Saya merogoh saku saya dan mengambil tas kecil. Benar sekali, inilah yang baru saja 
diserahkan Muttsulini kepadaku, tas yang penuh dengan pisau. 

"Uu! Jadi kamu menyiapkan beberapa senjata juga!" 

Mengetahui bahwa kelebihannya sudah tidak ada lagi, Sugawa-kun sepertinya tidak sabar. 

"Sangat bagus! Kemudian kita imbang!" 

Aku mengambil pisau dari tas dan segera mengecilkan jarak Sugawa-kun. 

Ayo putuskan ini sekarang, Sugawa-kun! 

"Sialan! Aku belum kalah!" 

Sugawa-kun mengayunkan pedang kayunya ke bawah. Sayangnya- 

"Terlalu lemah!" 

Saya mengambil setengah langkah ke samping, dan serangannya hampir mengenai saya, 
hanya untuk meleset. Dan setelah mengayunkan pedang kayu, Sugawa-kun benar-benar 
terbuka untuk serangan saat dia berdiri di depanku. Ada lubang di semua tempat. 

Aku tidak melewatkan kesempatan, saat aku mengarahkan pemotong kuku ku ke Sugawa-
kun--- "Apa-apaan ini, bagaimana aku bisa menang dengan pemotong kuku ini, aku yang 
bodoh ini!" 

Aku dengan sedih jatuh ke lantai. Padahal benar bahwa pemotong kuku adalah sejenis 
pisau. 

"Yoshii ... kamu benar-benar idiot ..." 

Sugawa-kun menatapku dengan menyedihkan. 

"Sialan! Kalau begitu, aku akan menggunakan pemotong paku untukmu! Setidaknya itu 
lebih baik daripada bertarung dengan tangan kosong!" 

"Itu tidak benar, bukan? Tidak peduli bagaimana menurutku, kamu akan memiliki 
kesempatan lebih baik untuk menang jika kamu pergi dengan tangan kosong, kan?" 

"DIAM!" 

Di lantai 3 gedung tua yang sunyi ini, Sugawa-kun dan aku saling mengaum. 

"WAHH! JARI JARI SAYA! JARINGAN SAYA !!!" 

Dari atas, aku menatap Sugawa-kun, yang lemas dan menggenggam tangannya dengan 
menyakitkan. 
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Tidak kusangka aku benar-benar memenangkan pertarungan ini. 

"Aku sendiri agak kaget. Tapi kemudian, hal terpenting saat ini adalah naik. Maaf." 

"Yo, Yoshii ... dasar pengkhianat ..." 

Meninggalkan Sugawa-kun, seseorang yang terengah-engah meskipun aku hanya 
memotong kukunya, aku terus menaiki tangga dan menuju atap. Jika aku bisa melewati 
lantai 4 dan melewati atap--- "Jadi kamu datang, Akihisa!" 

"Yoshii-kun, mohon menyerah dengan tenang." 

"Itu Yuuji dan Himeji-san ..." 

Sambil menaiki tangga, yang menghalangiku adalah raja iblis agung --- Yuuji dan Himeji-
san. 

"Bagaimana kalian berdua tahu bahwa saya akan datang ke sini?" 

"Karena atap adalah tempat terbaik untuk mengaku dosa. Dengan otakmu yang sederhana 
itu, kamu mungkin berpikir bahwa kamu dapat mengawasi tindakan semua orang di sini. 
Jadi kurasa kamu akan datang ke sini." 

Sial! Seperti yang diharapkan dari Yuuji, dia menebak semua proses pikiranku dengan 
akurat. 

"Anda bisa saja bersembunyi di dalam toilet dan membaca surat itu tanpa gangguan apa 
pun." 

Ah! 

"Maaf, Yuuji. Aku baru saja sakit perut. Harus ke toilet." 

"Yoshii-kun. Jangan bilang kamu belum menyadarinya?" 

Himeji-san menatapku dengan cemas. Aku tidak tahan dengan tatapan itu! 

"Yuuji, kenapa kamu harus menghentikanku? Bahkan jika kamu melakukan ini, itu tidak 
akan ada manfaatnya bagimu, kan?" 

Agar tidak membiarkan dia menempel padaku lebih jauh, aku harus menjelaskan ini. 

Yuuji terlihat serius saat menjawabku. 

"Kamu benar, aku tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari ini. Tidak, sebelum itu, 
aku tidak punya niat untuk mendapatkan pacar." 

"Jika demikian, mengapa ..." 
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"Bukan itu masalahnya, Akihisa, aku hanya ..." 

Teman buruk itu menatapku tanpa ragu-ragu dan melanjutkan, 

"---Benci melihatmu mendapatkan kebahagiaan!" 

"Kamu pasti teman terburuk!" 

Bahkan aku mulai bertanya-tanya apakah kita benar-benar berteman. 

"Akihisa, aku tidak akan memberitahumu sesuatu yang sangat kuno seperti 'serahkan surat 
itu'. Tunjukkan yang terbaik dan lakukan padaku." 

Yuuji melepas mantelnya dan melepas dasinya. Melihat fisik teman burukku ini, tidak ada 
lemak berlebih di tubuhnya. Garis otot yang tampak kuat itulah yang diinginkan semua 
pria. 

"Bisakah kamu membantuku mengambil mantelku, Himeji?" 

"Ah, oke." 

Setelah menyerahkan mantelnya ke Himeji-san dan melepaskan dasinya, karena tidak 
terkendali, Yuuji mengambil posisi saat dia mengayunkan beberapa pukulan. Wusss, cukup 
banyak suara tajam. Hanya ini saja, dan saya tahu perbedaan antara seorang amatir dan 
seorang ahli. Orang ini ... dia benar-benar mencoba membunuhku. 

"Yoshii-kun, lebih baik kamu menyerah ..." 

Himeji-san bergerak di sampingku dan terlihat cemas sambil menatap wajahku. Sudah jelas 
mengapa dia mengkhawatirkanku; Seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya, Yuuji 
benar-benar terbiasa bertarung, dan aku tidak punya banyak kesempatan jika terus maju. 
Tapi- 

"Terima kasih telah mengkhawatirkanku, tapi aku tidak berniat menyerah." 

Untuk gadis yang memiliki cukup keberanian untuk menulis surat ini kepadaku, untuk 
masa depanku sendiri, aku tidak bisa lari begitu saja di sini! 

"Sungguh ... aku mengerti. Aku tidak akan mencoba menghentikanmu lagi." 

"... Maaf, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri." 

"Tidak ... itu karena ini gaya Yoshii-kun." 

"Gayaku? Oh ya, bisakah kamu membantuku memegang ini?" 

"Ah, oke." 
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Seperti Yuuji, aku melepas mantelku. Gerakan saya pasti jauh lebih mulus. Ngomong-
ngomong, aku sudah lama tidak bertarung dengan serius, dan lawan Yuuji kali ini. Tubuh 
saya benar-benar akan gemetar, dan seharusnya tidak karena saya melepas mantel saya. 

"... Akihisa." 

"Ayo, Yuuji." 

Aku mengepalkan tangan dan bersiap untuk bertarung. 

Jika saya mengalahkan orang ini, saya hanya bisa membaca surat itu tanpa--- "... Kamu 
benar-benar idiot." 

"Eh?" 

Yuuji terlihat agak lesu, tapi dia tidak menatapku --- tapi mantel yang dipegang Himeji-san. 

"Itu, surat itu, surat itu harus ada di saku ... bolehkah aku membacanya?" 

Himeji-san mengeluarkan surat itu dari saku jaketku. Eh ~ itu ... 

"TIDAK, TIDAK !!! MEMBACA SURAT SAYA TANPA BAHKAN BERTARUNG, ITU MELAWAN 
ATURANnya !!!" 

"BAGAIMANA BODOH KAU BISA MENDAPATKAN !? JANGAN PEDULI DIA, HIMEJI! Buang 
Surat Itu!" 

Yuuji mencengkeramku tepat saat aku akan menangkap Himeji-san. 

Sial! Saya tidak bisa pergi! Orang aneh berotot mesum ini! 

"Eh? Bukankah ini ..." 

Melihat kembali Himeji-san, dia terlihat terganggu dengan surat yang dia pegang di 
tangannya. Mungkin dia merasa terlalu mudah untuk mendapatkannya dan takut dengan 
apa yang ada di dalamnya. 

"..." 

Tidak, itu tidak benar. Seharusnya tidak seperti itu. Himeji-san akan menunjukkan ekspresi 
seperti itu karena dia terlalu baik dan tidak tahan membaca surat yang ditulis atau 
dihancurkan orang lain tanpa ampun. Begitu, jadi ada peluang untuk menang! 

"Himeji-san." 

"Eh! Ah, ya, apa ada?" 
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"Sebenarnya aku tahu, Himeji-san yang lembut tidak bisa benar-benar menginjak perasaan 
orang lain, jadi sebaiknya kau---" 

"---Singkirkan surat itu." 

"TIDAK! BUKAN ITU! KAU TERLALU HANCUR, YUUJI! SEBENARNYA MENAMBAHKAN 
KATA-KATA SEPERTI ITU! PADA DASARNYA MELAWAN ATURAN!" 

"Oke, saya mengerti." 

"Tidak, kamu seharusnya tidak menjawab 'oke' begitu saja, kan? HIMEJI-SANN! KAMU 
TIDAK HARUS MEMBERI SURAT SEPERTI ITU! SAYA TIDAK MUNGKIN MEMBACA 
SEKARANG! KEMBALI! KEMBALI SAYA KEMBALI MASA DEPAN SENANG SAYA DAN APA 
YANG SAYA KATAKAN 4 BARIS LALU! " 

Saat aku berteriak putus asa, surat itu terkoyak-koyak, dan tidak lagi dalam bentuk aslinya 
karena yang tersisa hanyalah sisa-sisa surat. 

"Sungguh, mengira Himeji akan merobek surat itu sendiri ... maaf Akihisa." 

Yuuji menatap Himeji-san dengan kaget dan meminta maaf padaku. Aku juga kaget, karena 
kupikir Himeji-san adalah gadis yang tidak akan melakukan hal semacam itu. 

"Setidaknya biarkan aku melakukan ini." 

Yuuji berkata sambil mengambil semua sisa di lantai. 

Ya, sekarang bukan waktunya untuk menyerah. 

"Terima kasih Yuuji. Aku akan bertaruh pada probabilitas terakhir dan memperbaiki 
potongan kertas ini kembali!" 

"---Aku akan membunuh harapan terakhirmu." 

Wuss ... terbakar ... 

Ah, betapa hangatnya! Api yang kuat sepertinya melelehkan hatiku yang sedingin es ... 

"GYAH! TIDAK MUNGKIN! KAU BENAR-BENAR MEMBAKAR SURAT !? APAKAH KAU PERLU 
LAKUKAN ITU? JIKA BEGITU, SAYA TIDAK MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA 
SURAT SUDAH !? KEMANA KE MANA MASA DEPAN SAYA HILANG?" 

"Akihisa, kamu mungkin tidak mengerti ..." 

"APA? LUPAKAN TENTANG ITU, CEPAT DAN DAPATKAN SEBUAH AIR !!" 

"Hal yang paling kubenci adalah kebahagiaanmu." 
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"SIAPA YANG AKAN MENGERTI ITU, KAMU IDIOT BESAR !? KAMU BANGKIT HANCUR !!" 

Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, surat itu tetap terbakar menjadi tumpukan abu. 

"Bukankah Sakamoto-kun ingin tahu siapa yang menulis surat itu?" 

Melihat surat itu terbakar menjadi abu, Himeji-san nampak santai entah kenapa saat dia 
berbalik dan bertanya pada Yuuji. 

"Aku sama sekali tidak tertarik, karena aku hanya ingin menyingkirkan kebahagiaan 
Akihisa. Selain itu---" 

"Jadilah, selain apa?" 

"Saya bisa menebak siapa yang menulis surat itu." 

"Eh?" 

"Jika yang kamu robek adalah surat 'orang lain', itu akan menimbulkan masalah, kan?" 

"Itu, itu ... ini, ini ..." 

Aku tidak terlalu mengerti percakapan Himeji-san dan Yuuji. Apakah mereka tahu siapa 
yang menulis surat itu? 

"Yuuji! Ulangi lagi!" 

"Ahh! Yoshii-kun tidak bisa menguping!" 

"GYAH !!!" 

"Himeji, leher Akihisa sepertinya benar-benar miring ke belakang." 

"Jadi, maaf! Aku sebenarnya melakukan hal yang begitu kejam." 

"Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, bahkan jika dia masih hidup 
sekarang, dia akan dibunuh oleh orang-orang itu." 

Meremas ons kesadaran terakhir, aku mendengarkan suara-suara yang ditunjuk Yuuji. 

"A ~ KI-  ANDA SEBENARNYA BERANI MELAKUKAN HAL TERSEBUT KEPADA SAYA- " 

"AKU PASTI AKAN MEMBUNUHMU, YOSHII !!!" 

"" "BUNUH DIA !!! BUNUH DIA !!!" "" 

Ya Tuhan, saya mohon, izinkan saya untuk melihat matahari dengan aman besok. 
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☆ 

Bagaimana itu bisa terjadi? Surat yang hilang itu sebenarnya masuk ke loker sepatu Yoshii-
kun! Seseorang pasti mengambilnya dan dengan ramah menaruhnya untukku ... 

Karena aku, kamu akhirnya menderita hal yang begitu mengerikan ... Aku benar-benar 
minta maaf, Yoshii-kun. 

Tapi seperti yang Yoshii-kun katakan padaku sebelumnya, kuharap aku bisa 
menyampaikan perasaanku tidak melalui surat, tapi langsung kepadamu. 

Jadi, tolong tunggu saya. 
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Volume 3,5 Chapter 3 

Kuliah Teknik Cinta Rahasia Pasangan 
Sakamoto 
"Oi, Shouko! Katakan padaku apa yang terjadi dulu!" 

"... Ini adalah bab bagi kita untuk berbagi rahasia cinta suami dan istri kita kepada semua 
orang." 

"ITU TERLALU MENAKUTKAN! SEMUANYA KEBOHONGAN KECUALI UNTUK 'INI' BENAR 
!?" 

"... Oke, mari kita baca surat penggemar yang kita terima." 

"BISAKAH KAU SETIDAKNYA MENDENGARKU SEKALI SEKALI DI SAAT PERTAMA !?" 

"... 'Maaf atas surat yang tiba-tiba ini, tapi saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan 
pasangan dengan hubungan yang baik'." 

"Kepada pembaca yang mengirim surat ini, dengarkan baik-baik. Semua anggota tubuhku 
terikat sekarang dan aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Menurutmu, apakah orang itu 
cocok untuk mendiskusikan pertanyaan tentang cinta? Harap pertimbangkan kembali 
dengan cermat." 

"... 'Aku punya tunangan, tapi aku benar-benar khawatir apakah dia akan tergoda oleh 
wanita di sampingnya dan melakukan segala macam hal yang tidak masuk akal di luar. 
Tolong ajari aku apa yang harus dilakukan'." 

"BAHKAN JIKA ANDA MEMINTA SAYA BAHWA, SAYA TIDAK TAHU APA YANG HARUS 
DILAKUKAN!" 

"... Saya juga sangat prihatin tentang potensi suami saya menjadi Casanova." 

"Aku mohon, tolong jangan terlibat dalam hal ini." 

"... Jadi sekarang, saya akan mengajari Anda apa yang menurut saya akan mencegah 
seorang suami menjadi seorang Casanova." 

"Shouko, bisakah aku menganggap apa yang akan kamu katakan selanjutnya sebagai awal 
yang tidak menyenangkan dari apa yang akan terjadi padaku?" 

"... Pertama, kita harus menyiapkan tiga item." 
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"Apakah Anda perlu menyiapkan barang untuk mencegah seseorang menipu?" 

"... Item pertama-" 

"Apa item pertama?" 

"-'Borgol'." 

"BERHENTI, SHOUKO! Aku tidak bisa menghilangkan anggapan bahwa ini terkait dengan 
tindak pidana!" 

"... Item kedua-" 

"Kamu mengabaikanku lagi. Oke, apa item kedua?" 

"-'Celemek'." 

"Tunggu sebentar. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan sekarang. Ngomong-
ngomong, untuk apa kamu menggunakan dua item ini untukku?" 

"... Dan selanjutnya, item ketiga-" 

"Apa item ketiga?" 

"-'Kamera video'." 

"FILM APA SAJA YANG AKAN ANDA AKAN!? MENEMPATKAN KUF TANGAN PADA SAYA 
DAN KEMUDIAN MENGGUNAKAN APRON, APA JENIS ADEGAN YANG AKAN ANDA FILM !?" 

"... Setelah kamu menyiapkan tiga item ini, kamu hanya perlu memberi tahu suamimu 
konsekuensi mengerikan jika dia selingkuh denganmu." 

"AKU PIKIR KAMU YANG PALING MENAKUTKAN DI SINI !!!" 

"... Di atas adalah surat penggemar yang dikirimkan dari seorang imouto yang 'mencintai 
Baka onii-chan' (11 tahun)." 

"SISWA SEKOLAH DASAR DIKIRIM INI !? TAMPAKNYA DUNIA TELAH HANCUR !!!" 

 

"Ngomong-ngomong, Shouko, kamu berbohong tentang hal-hal yang kamu katakan tadi, 
kan?" 

"... Saya ingin setidaknya 5 set kamera." 

"Tunggu, tunggu sebentar, kita punya sesuatu untuk didiskusikan." 
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Aku dan Shouko dan Dataran Tinggi 
Kisaragi 
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"Akihisa." 

"Hm? Yuuji, ada apa?" 

"Aku baru saja memikirkannya, apa yang akan kamu lakukan dengan tiket itu?" 

"Tiket itu --- apakah kamu sedang membicarakan tentang tiket gratis Kisaragi Highlands?" 

"Ya, aku ingat bahwa mereka memiliki beberapa uji coba sebelum mereka benar-benar 
memulai operasi. Mengapa kamu tidak mengajak Himeji ikut?" 

"A, apa yang kamu katakan, Yuuji !? Jika kita menggunakan tiket itu, perusahaan Kisaragi 
akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk memaksa kita menikah satu sama lain! 
Bukankah Himeji-san akan mengasihani jika berakhir seperti ini?" 

"Itu benar. Mereka memang mencoba yang terbaik untuk menemukan pertanda 'pasangan 
mana pun yang pergi ke sana akan mendapatkan kebahagiaan'. Mereka mungkin akan 
berusaha keras untuk mewujudkannya." 

"Mmm, itu masalahnya." 

"Namun, kurasa Himeji tidak akan menolak." 

"... Eh?" 

"Nah, jika kamu mengumpulkan keberanianmu dan mencoba mengajaknya kencan, kurasa 
dia tidak akan benar-benar menolak." 

"Ah, ahhahaha, kita mulai lagi. Yuuji, kamu sangat suka mengolok-olok saya ~ bagaimana 
mungkin saya bisa menikah dengan Himeji-san? Itu sama sekali tidak mungkin." 

"Uuu ~ karena kamu bilang begitu, aku akan berhenti di situ. Lalu, jika kamu tidak pergi, 
bagaimana kamu akan menggunakan tiket itu?" 

"Aku kebetulan mengenal seseorang yang akan menikah, jadi aku akan mengirimkan 
tiketnya ke orang itu." 

"Oh ya, jika seseorang ingin menikah, tiketnya akan bekerja dengan sangat baik. Dan jika 
mereka berhasil menikah, Kisaragi Corporation akan sangat bahagia." 

"Ya, jika berhasil, semua orang akan senang." 

"Apakah keduanya yang akan menikah rukun?" 

"Nn, mereka hanya butuh kesempatan." 

"Begitu, alangkah baiknya jika mereka bisa bersama." 
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"Jangan khawatir. Mereka akan selalu bersama." 

☆ 

Pada suatu hari libur pagi, sinar matahari yang menembus celah-celah tirai dan kicauan 
burung pipit membangunkan saya dari mimpi saya. 

Ketika aku terbangun- 

"... Selamat pagi, Yuuji." 

---Aku menemukan Shouko berdiri di samping tempat tidurku. 

"... Cuacanya bagus hari ini." 

Shouko menarik tirai, menyebabkan sinar matahari menyinari kamarku. 

"Hm? Ahh, sepertinya enak." 

Cahaya yang terlalu terang membuat saya menyempitkan mata saat saya mengamati sosok 
teman masa kecil saya dengan cermat. 

Karena hari libur hari ini, dia tidak mengenakan seragam sekolah. Atasannya adalah mantel 
rajutan putih lengan panjang dengan kemeja merah muda tipis di bawahnya, dan rok tipis 
selutut yang serasi dengan mereka di bagian bawah. Potongan kain yang dimaksudkan 
untuk menyembunyikan bagian dalamnya harus disebut rok dalam, bukan? Shouko 
biasanya mengenakan T-shirt dan jeans atau celana pendek, jadi sepertinya dia sengaja 
mendandani dirinya hari ini. 

Saya sangat terkejut bahwa saya benar-benar memeriksa pakaian Shouko, karena itu 
bukan sifat saya. Mungkin saya belum bangun, kan? 

Aku menggelengkan kepalaku keras untuk menghilangkan sensasi mengantuk, lalu 
berbalik untuk melihat Shouko. 

"Aku belum menyapamu. Pagi, Shouko." 

"... Nn, pagi." 

Aku menarik selimutku ke samping dan turun dari tempat tidur. 

Ngomong-ngomong, kenapa Shouko datang ke kamarku? Apakah saya punya kencan 
dengannya atau sesuatu? 

Aku mulai memutar otakku yang baru saja bangun --- tidak bagus, aku tidak bisa mengingat 
apa pun. 
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Karena aku tidak bisa memikirkan apa pun, itu berarti aku tidak punya kencan dengannya, 
bukan? Saya melihat. 

"Maaf, Shouko, berikan ponsel saya." 

"... Apakah kamu akan menelepon?" 

"Mm, ya." 

Setelah menerima telepon yang dilewati Shouko, saya menekan beberapa tombol. 

Jika orang ini ada di kamarku, ini berarti--- 

"Ah, halo? Apakah ini kantor polisi?" 

DIA ADALAH PENGUSUM! 

☆ 

THOMP THOMP THOMP THOMP THOMP !! CRRRAAAAKKKK !!! 

"IBU! KATAKAN APA YANG TERJADI DI SINI !!" 

"Ya ampun, Yuuji, selamat pagi." 

Setelah bergegas ke dapur, aku melihat ibuku berdiri di baskom saat dia mencuci piring, 
bahkan mengucapkan selamat pagi kepadaku dengan penuh semangat. 

"APA PAGI !? KENAPA SHOUKO DI KAMAR SAYA !? AKU AKHIRNYA DIPERLAKUKAN OLEH 
POLISI SEBAGAI BEBERAPA MANIAC TERLETAK YANG TIDAK BISA MENGATAKAN APA 
ITU 2-D DAN 3-D !!!" 

Teman masa kecil saya datang ke kamar saya dan membangunkan saya --- ketika saya 
mengatakan itu, reaksinya meninggalkan rasa sakit yang tidak akan pernah terhapus. Apa 
yang dapat saya katakan adalah bahwa meskipun saya ketiduran, ini adalah kesalahan 
terbesar yang pernah saya buat sepanjang hidup saya! 

"... Eh?" 

Mendengar keluhanku, mata lebar ibuku berkedip beberapa kali. Usianya hampir 40 tahun, 
namun penampilan ini seperti anak kecil. Mungkin karena wajah mirip boneka alami inilah 
ibuku terlihat jauh lebih muda dari yang sebenarnya. 'Orang-orang sering mengira saya 
mahasiswa' ---itu yang dia sendiri katakan. Namun, ayah saya dan saya tidak percaya ini 
sedikit pun. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin dilihat sebagai seorang mahasiswa. 

"Kamu tadi membicarakan Shouko-chan?" 
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Ibu meletakkan tangannya di wajahnya saat dia mengatakan itu dengan ekspresi khawatir 
di wajahnya. 

Melihat sikapnya ... apakah Shouko menyelinap ke kamarku? Ibu tidak membantu? Jika ini 
masalahnya, aku mungkin gagal memikirkan semuanya ketika aku mengomel padanya. 

"Ahh, tidak apa-apa, maaf sudah membentakmu pagi-pagi sekali. Kupikir ibu itu 
membantunya masuk ke kamarku---" 

"Sungguh, Shouko-chan terlalu naif. Aku membantunya menciptakan kesempatan ini, 
namun dia tidak melakukan apa-apa; itu benar-benar pi --- oh my, Yuuji, kenapa kamu 
menggenggam wajah ibumu?" 

"JADI KAMU YANG MELAKUKAN ITU !!!" 

Sepertinya aku harus mendidiknya tentang akal sehat yang harus dimiliki seorang ibu. 

"... Yuuji, kamu tidak bisa menggertak ibu." 

"Shouko, jangan katakan itu. Sebagai seorang putra, aku harus mendidik ulang ibu ini." 

Muncul kemudian, Shouko menarik lenganku saat dia mencoba menghentikanku. 
Ngomong-ngomong, agak aneh ketika Shouko hanya mengatakan 'ibu' dengan nada yang 
berbeda. Namun, saya kira saya tidak harus membalasnya untuk keselamatan saya sendiri. 

"... jika kamu tidak mendengarkan, aku akan membaca buku ini dengan ibu." 

Shouko mengeluarkan buku berukuran A4. Hm? Buku itu ... jangan beritahu aku--- 

"Tunggu, tunggu sebentar! Bukan itu yang seharusnya dibaca gadis-gadis! Cepat dan 
kembalikan padaku!" 

Kenapa buku itu! Itulah harta karun yang bahkan Muttsulini akan menangis! Dia benar-
benar menemukannya! Ini buruk! Ngomong-ngomong, bagaimana dia menemukannya? 
Aku menyembunyikannya di tempat yang bahkan ibuku tidak bisa menemukannya, meski 
dia tinggal serumah denganku! 

"Ya ampun, Shouko-chan, apakah itu buku rahasia dengan sampul referensi sejarah dunia 
di atasnya? Yuuji menyembunyikannya di laci 3 lapis ganda." 

Aku tidak pernah iri dengan gaya hidup sendirian Akihisa seperti aku sekarang. 

"A, aku mengerti. Aku akan melepaskan ibu sekarang." 

Aku dengan patuh melepaskan cengkeraman maut. 

Untuk benar-benar memaksa saya untuk menyerah dengan trik ini. Ini terlalu hina! 
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"... Itu bagus. Jika demikian---" 

Sial! Setelah saya mendapatkan kembali buku saya, saya akan menyembunyikannya di 
tempat di mana kalian berdua tidak dapat menemukannya. Sebaiknya saya menguncinya 
dengan keamanan maksimum--- "... Aku hanya akan memaafkanmu jika kamu 
membakarnya." 

"Maaf Shouko, tapi tidak peduli apa, bukan itu yang akan dilakukan seseorang setelah 
memaafkan, kan?" 

Biasanya, jika saya dimaafkan, saya harus mendapatkan kembali buku saya. 

"... Maka aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu membakar buku ini." 

"Apakah tidak ada pilihan untuk tidak membakar ini?" 

Meskipun saya telah mengenalnya sejak sekolah dasar, saya kadang-kadang tidak dapat 
mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pikiran orang itu. 

"Hoho, kalian berdua masih memiliki hubungan yang cukup baik." 

Setelah terlepas dari cengkeramannya, ibuku sama sekali tidak terlihat panik. Dia mencuci 
piring terakhir dan menyeka tangannya pada celemeknya. Ibu yang riang. 

"Kurasa hubungan kita tidak cukup baik di sini ..." 

"Ya ampun, begitukah?" 

Wajah ibuku masih tersenyum. Ibu ini kemungkinan besar akan berkata, 'Ya ampun, 
bukankah itu menarik?' ketika dia melihatku ditabrak mobil, kan? 

"Sungguh, kalian berdua ... ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini, Shouko?" 

"...Tanggal." 

"Kencan? Apa aku punya kencan denganmu?" 

"... Mm." 

Seperti biasa, Shouko menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan selembar kertas 
kecil. 

Sepertinya itu semacam tiket. Coba saya lihat, yaitu ... 

"Ya ampun, bukankah itu tiket uji coba Dataran Tinggi Kisaragi? Dan dikatakan itu adalah 
pengalaman gratis. Seharusnya itu tiket khusus kan? Kamu luar biasa, Shouko-chan, bisa 
dapat tiket seperti itu ~" 
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"... Jiwa yang baik hati memberikannya padaku." 

"Begitukah? Itu bagus ~" 

"... Yuuji, kamu menelepon siapa?" 

"Aku ingin mengatakan sesuatu kepada sampah." 

Saya pertama-tama mematikan nomor tampilan ponsel yang masuk, dan kemudian 
memutar nomor Akihisa. 

Setelah beberapa detik menelepon, musuh terkutuk itu mengangkat teleponnya dengan 
nada biasa. 

"Halo halo? Siapa yang kamu cari?" 

"...............................SAYA AKAN MEMBUNUH KAMU." 

"Eh? Apa! Kamu siapa? Itu benar-benar bekas luka--- (terpotong)" 

Setelah mendengar suara yang sangat canggung dari telepon, saya diam-diam memutus 
saluran telepon. Setidaknya aku merasa lebih baik sekarang. 

"... Ayo pergi, Yuuji." 

Shouko meraih tanganku. Sepertinya dia benar-benar ingin pergi. 

"Aku tidak mau meskipun aku mati." 

Namun, saya pasti tidak bisa memenuhi keinginan Anda ini. 

Jika ini hanya perjalanan biasa ke taman hiburan, saya mungkin akan 
mempertimbangkannya sedikit. Namun, itulah kegiatan yang direncanakan oleh Kisaragi 
Corporation, pasti ada yang berbahaya. 

Jika aku ikut dengan Shouko dan jatuh ke dalam perangkap mereka, aku pasti akan dipaksa 
untuk menikah dengannya. Tidak peduli apapun, aku harus mencegah hal semacam itu 
terjadi! 

"Ya ampun, kenapa kamu enggan sekali, Yuuji? Keluar saja main Shouko." 

Ibuku, yang tidak tahu apa-apa, mengatakannya seolah-olah itu sangat mudah. 

"Jelas sekali, saya tidak ingin pergi karena banyak alasan." 

Hanya sedikit orang, termasuk Akihisa dan aku yang tahu tentang rencana Kisaragi 
Corporation, dan bahkan Shouko, yang berasal dari sekolah yang sama tidak tahu apa-apa 
tentang itu. Jika dia mengetahui sesuatu seperti 'memobilisasi seluruh kekuatan Kisaragi 
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Corporation untuk memaksa dua orang menikah', tidak peduli taktik kotor macam apa 
yang akan dia gunakan, Shouko pasti akan memaksaku untuk bergabung, karena dia 
wanita. 

"... Aku ingin pergi dengan Yuuji." 

Sudah sekitar 7 tahun sejak orang ini mulai menunjukkan kasih sayangnya kepada saya. 
Tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak mau mengalah. Dalam arti tertentu, saya 
benar-benar harus menghormati keinginannya yang teguh itu. 

Itu masalahnya, tapi aku harus menolak, kalau tidak aku benar-benar akan dipaksa 
menikah. Tidak peduli apa, saya tidak ingin menikah di sekolah menengah; Saya ingin 
menikmati beberapa tahun lagi dalam kehidupan bebas saya. 

Oke, karena ini mau bagaimana lagi, saya harus mengatakan dengan jelas 'Shouko, 
sebaiknya Anda menyerah'. Jadi, saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata--- 
"Shouko." 

"Saya tidak mau." 

"Lebih baik kau memberi---" 

Terlalu cepat! Terlalu cepat! Aku hanya menyebut namanya! 

"Shou, Shouko! Dengarkan aku dulu ..." 

"... Jika kamu tidak ingin pergi apapun yang terjadi---" 

Mengalahkan kata-kataku yang tidak lengkap, Shouko mengeluarkan buklet kecil dari 
tasnya. 

"...Pilih satu." 

Yang dikeluarkan Shouko adalah buku rekomendasi lokasi pernikahan. 

"Maaf, aku tidak tahu bagaimana kita bisa seperti ini." 

"... Kamu bersumpah padaku sebelumnya bahwa kita akan menikah jika kamu melanggar 
janji kita." 

Mengapa saya merasa bahwa isi janji itu diubah? 

"Mommy merasa senang pergi ke luar negeri dan menikah, seperti Hawaii atau negara 
asing lainnya ~" 

"Bu, kenapa kamu tidak peduli tentang apa yang dipikirkan anakmu sendiri !?" 

"... Yuuji, pilih satu. Aku akan memesan tempat." 
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"Ah, Eropa sepertinya lumayan bagus. Yuuji, menurutmu yang mana yang bagus?" 

"Uuu ..." 

Tidak peduli apa yang saya pilih, sepertinya saya tidak bisa menghindari masalah 
pernikahan. Skenario ini terlalu berbahaya. Tapi saya tidak akan hancur karena tingkat 
kesulitan ini. Harus menemukan cara untuk menjauh darinya! 

☆ 

"... Aku benar-benar terlalu tidak berguna ..." 

Setelah menghabiskan lebih dari 2 jam di kereta dan di bus, Shouko dan saya akhirnya tiba 
di depan Dataran Tinggi Kisaragi. 

Ini, ini tidak bisa membantu! Jika itu hanya Shouko, baiklah, tetapi bahkan ibuku setuju 
kami menikah dengan antusias! Saya harus menjauh dari atmosfer yang lembut, namun 
sulit untuk didefinisikan! Siapa yang bisa menyalahkanku sekarang !? 

"... Akhirnya kita di sini." 

Shouko bahkan tidak menyembunyikan kegembiraannya saat dia menatap taman hiburan 
di depannya. 

Oke ... melihatnya begitu bahagia seperti ini, tebak ada baiknya membawanya ke sini. Mm 
hum. 

"Oke, Shouko, karena kita sudah di sini---" 

"...M N." 

"Ayo cepat dan kembali." 

RETAK. 

"... Tidak, aku harus masuk." 

"Hahaha, Shouko, lenganku tidak akan mengarah ke sana." 

Lenganku dijepit dengan kuat saat aku memberi tahu Shouko sambil mengeluarkan 
keringat dingin. 

Sialan, jariku mulai mati rasa. 

"... Inilah yang akan dilakukan pasangan." 

"Tunggu Shouko! Apa menurutmu tindakan berpegangan tangan intim ini tidak ada 
bedanya dengan menyerah?" 
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"?" 

Melihat kepalanya penuh tanda tanya, wanita ini terlalu menakutkan. Dia mungkin berpikir 
bahwa semua pasangan di dunia akan mengunci tangan mereka untuk menjaga kekasih 
mereka tetap ada "... Pokoknya, ayo masuk." 

"GUH! Setidaknya lepaskan tanganku sebelum pergi! Lenganku benar-benar akan 
terpelintir jika terus begini!" 

Saat lengan kiriku diambil sebagai sandera, aku diseret oleh Shouko ke pintu masuk. 
Karena hari ini adalah hari operasi percobaan sebelum pembukaan yang sebenarnya, kami 
tidak menunggu lama sebelum tiba di depan para petugas. 

"Selamat datang di Dataran Tinggi Kisaragi!" 

Anak muda ini tidak terlihat seperti orang Jepang, karena dia tersenyum pada kami sambil 
mengatakan itu dengan nada aneh. Dia terlihat seperti orang Asia, tapi saya tidak tahu 
apakah dia orang Jepang. 

"Hari ini hari uji coba kita. Apa kalian berdua punya tiket masuk?" 

"...Ya." 

Shouko mengeluarkan tiket itu dari sakunya. 

"Maaf, permisi." 

Petugas melihat kembali pada kami setelah melihat kupon itu, dan senyuman di wajahnya 
langsung membeku. 

"... Tidak bisakah tiket ini digunakan?" 

Melihat ekspresi petugas berubah, Shouko mulai terlihat agak khawatir. 

"Nonono, tiket ini bisa digunakan. Tapi tunggu dulu ~" 

Petugas segera mengeluarkan ponsel dari sakunya saat dia mulai melakukan panggilan ke 
seseorang. 

"---Ini aku. Keduanya ada di sini. Siapkan pernikahan sekarang, aku akan memikirkan cara 
untuk menghentikan mereka." 

"Oi, tunggu! Ada apa dengan kata-kata yang tidak pantas itu!" 

Ekspresi anak muda itu segera menjadi agak menakutkan. Apakah dia seorang pekerja dari 
perusahaan terkutuk yang memulai semua ini? 

"... Siapkan pernikahan?" 
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Shouko memiringkan kepalanya dengan bingung. Karena dia tidak tahu apa yang sedang 
direncanakan Kisaragi Corporation, dia pasti merasa bingung setelah mendengar 'Siapkan 
Pernikahan' itu. 

"Mohon tidak keberatan, ini hanya masalah logistik." 

Petugas kembali ke senyum aslinya untuk menyembunyikan situasinya, tapi tidak peduli 
bagaimana aku melihatnya, itu terlalu aneh. 

"Oi, bukankah bahasa Jepangmu sangat lancar ketika kamu berbicara di telepon?" 

"O  uu, bahasa Jepang sangat sulit, aku tidak tahu apa yang kamu katakan " 

Orang ini benar-benar menggangguku. 

"Ngomong-ngomong, tidak perlu mempersiapkan pernikahan apa pun. Biarkan kami 
masuk dan jangan ganggu kami." 

Berkat panggilan telepon barusan, saya tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, saya 
tidak berencana membiarkan mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan. Jika tidak, 
seluruh hidupku akan ... 

"Jangan bilang begitu, tolong seperti kami yang menangani ini dan persiapkan pernikahan 
super duper untukmu ~" 

"Tidak dibutuhkan." 

"Anda harus mengizinkan kami apa pun yang terjadi." 

"Tidak." 

"Silahkan?" 

"Saya menolak?" 

"Jika kamu menolak, aku akan mengirim beberapa lobster busuk ke rumahmu!" 

"TIDAK! Keluarga kita akan keracunan makanan jika itu terjadi!" 

Ibuku pasti akan mengira itu adalah udang Ise. Untuk benar-benar membuat ancaman yang 
menakutkan, orang asing palsu terkutuk ini! 

"Kalau begitu, mari kita foto peringatan." 

"... Foto peringatan?" 

"Ya, ini akan menjadi jejak cinta pasangan yang sangat serasi ~" 
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"... Yuuji dan aku ... cocok satu sama lain (tersipu)." 

Shouko mulai tersipu karena omong kosong orang asing palsu ini. 

"Maaf membuatmu menunggu. Aku punya kamera di sini." 

Pada saat ini, pekerja lain memegang kamera dengan satu tangan saat topinya diturunkan. 

Hm? Sepertinya saya pernah bertemu orang ini sebelumnya. Bukankah terlalu 
mencurigakan bahwa dia sengaja menurunkan topinya? 

"Anda secara khusus membawa kamera ke sini. Maaf mengganggu Anda, Anda telah sangat 
membantu." 

Orang asing palsu itu berterima kasih saat dia menerima kamera. Itu sangat mencurigakan! 
Mereka bukan pekerja toko serba ada, adakah kebutuhan untuk bersikap begitu sopan satu 
sama lain di taman hiburan? 

---Hm, biarkan aku mencoba ini. 

"Maaf, saya akan menelepon." 

"Oke, tolong." 

Saya mengeluarkan ponsel saya dan memanggil idiot besar ini bernama 'Yoshii Akihisa' 
tanpa menunjukkan nomor saya. 

Prrrr Prrr. 

"Ah, maaf, teleponku berdering." 

Begitu telepon berdering, kantong pantat pria yang membawa kamera berdering. 

Keberhasilan! 

"Yo ~ Akihisa, kamu pasti menganggapnya menarik, kan?" 

"Kamu salah orang!" 

Berlari! 

"Ah, sial! Kamu berani kabur? Lepaskan aku, dasar orang asing palsu!" 

"Dia salah satu pekerja kami di sini, namanya Elizabeth Hanako (35 tahun), juga dikenal 
sebagai Steve. Dia pasti tidak dipanggil Yoshii atau semacamnya," 
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"Diam! Kamu benar-benar muncul dengan nama dan usia yang konyol tanpa menyentak! 
Dan tidak peduli apa, nama semacam itu tidak mungkin disebut Steve! Ngomong-ngomong, 
aku tidak pernah memanggil orang itu dengan nama belakangnya Yoshii, kan ? " 

Akihisa lolos saat aku ditahan oleh orang asing palsu itu. 

Itsuki terkutuk pasti mencoba menjebakku ... apa yang dia perlakukan dalam hidupku! 
Apakah dia berpikir tentang balas dendam? 

Tapi bukankah terlalu berlebihan untuk bertindak sebagai pekerja di sini? Sepertinya 
Akihisa tidak bekerja sendiri. 

Nenek tua itu --- biar kuulangi lagi, kepala sekolah juga membantu, kan? Karena nenek tua 
terkutuk itu berhutang budi padanya, dia mungkin tidak akan menolak. 

Tidak, bukan hanya nenek tua, bahkan yang lainnya harus dilibatkan. 

"Maaf Shouko, tapi tahan ini sebentar saja." 

"?" 

Aku mengulurkan tangan untuk mengambil rok Shouko yang tertegun dan mengangkatnya 
sedikit --- sejauh celana dalamnya terlihat. 

"...(Flash)!" 

Saat itulah, dari sudut mataku, aku menangkap sesosok tubuh yang menggapai lengannya 
dan menggenggam di depan dadanya ---Bagaimanapun, itu hanya pria yang memakai 
kostum rubah. 

"Untuk meraih lengannya dengan cepat dan mencengkeram di depan dadanya untuk 
kamera digital ... bahkan Muttsulini ada di sini?" 

Setelah bertukar pandang denganku, maskot rubah itu segera menghilang dengan gesit 
seperti kelinci. 

Karena Akihisa dan Muttsulini ada di sekitar, Hideyoshi dan Himeji pasti ada di sekitar sini. 
Sungguh, orang-orang ini ... mengapa mereka begitu tak kenal lelah ketika datang ke 
kemalangan orang lain! 

"... Yuuji, ecchi." 

Saat aku bertanya-tanya bagaimana cara menghukum mereka, aku menyadari bahwa 
Shouko menatapku dengan agak marah. 

"Apa? Kamu, kamu salah! Aku sama sekali tidak tertarik dengan pakaian dalammu!" 
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"... Aku akan repot jika memang begitu." 

"GUUAAHHH !! ITU SEPENUHNYA TIDAK WAJIB !!!" 

Shouko meregangkan lengannya dan meraih tengkorak saya, sepertinya saya mendengar 
tulang saya sendiri retak. 

"Oke, sekarang saatnya mengambil foto. Katakan keju." 

Cahaya mulai berkedip di dekatnya, dan kemudian suara elektronik terdengar. 

"Kami akan segera mencetaknya, jadi harap tunggu kami di sini." 

"... Aku tahu, aku akan menunggumu dalam posisi ini." 

"GUUAHH !! JIKA ANDA MENJAGA POSISI INI, TENGKORAK SAYA AKAN ..." 

Terlahir dengan kepribadian yang selalu jujur, Shouko bahkan tidak melepaskannya saat 
dia terus menunggu di posisi ini. 

Apakah dia benar-benar menyukaiku? 

"Selesai. Tolong ambil ini." 

Setelah beberapa saat, orang asing palsu itu kembali dengan fotonya, dan saya dibebaskan. 

"...Terima kasih." 

Shouko menerima foto itu dengan senang hati. 

"... Lihat, Yuuji, ini ingatan kita." 

Shouko mengatakan ini saat dia membawa foto itu tepat di depanku, yang sekarang sedang 
batuk. 

"Ada apa dengan foto ini!" 

Gambar yang diambil sebenarnya adalah bagian belakang kepala Shouko dan saya 
dieksekusi dengan menyakitkan. Juga- 

"Saya menambahkan sentuhan khusus untuk Anda, Anda tahu." 
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Sentuhan khusus adalah menambahkan bingkai berbentuk hati di sekitar foto kami dan 
menambahkan kata-kata, "Kami akan menikah". 

Mengelilingi wanita yang mengeluarkan cakar Surga dan pria yang menderita karenanya. 
Bagi orang-orang yang tidak menaruh curiga, mereka seharusnya bertanya-tanya apa yang 
terjadi di antara keduanya yang menyebabkan mereka berakhir dalam pernikahan ... tetapi 
tidak peduli bagaimana saya melihatnya, tidak akan pernah ada kebahagiaan di antara 
keduanya! 

"Bisakah saya menggantung ini di ruang foto taman hiburan kita?" 

"Apa kamu masih normal? Apa untungnya memiliki foto sebagai dekorasi?" 

Setiap pelanggan yang melihat ini pasti akan mundur. 

"... Apa kamu malu, Yuuji?" 

"Maaf, tapi bagaimanapun saya melihatnya, foto ini sepertinya tidak membuat saya merasa 
malu." 

Saat aku melihat foto konyol ini dan akan mengatakan ini--- 

"Ahh! Seseorang mengambil foto! Mari kita minta mereka mengambil foto untuk kita ~" 

"Sebagai foto kenang-kenangan pernikahan kita? Keren sekali. Oi, kamu pekerja di sini kan? 
Bantu kami mengambil foto !!" 

Pasangan berandalan sombong itu berteriak saat mereka menuju ke arah kami. 

"Maaf, tapi pasangan ini ditargetkan oleh rencana korporasi ..." 

Orang asing palsu itu menolak. Sepertinya foto ini adalah skema lain dalam rencana 
korporasi, dan hanya kami yang berhak atas itu. 

"Apa yang kamu katakan? Apakah ada yang salah dengan itu? Kami pelanggan, kamu 
mengerti !?" 

"Waa  Ryouta sangat keren ~" 

Pria itu menatap dengan marah pada orang asing palsu saat dia melihat dari bawah ke atas. 
Sepertinya orang ini benar-benar berandalan. Wanita yang bersemangat dengan sifat nakal 
pria ini mungkin memiliki sekrup yang longgar atau semacamnya. 

"Dan foto kita seharusnya lebih menarik dibandingkan dengan anak nakal kuno itu, 
bukan?" 

"Benar, dibandingkan dengan pria bodoh itu, Ryouta-ku 100 kali lebih keren darinya!" 
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Tidak apa, aku akan menyelinap pergi sementara pasangan nakal itu mengalihkan 
perhatiannya. 

".... (tatatatata)." 

"Eh Oi, Shouko, mau kemana?" 

Aku meraih pergelangan tangan Shouko tepat saat dia marah pada pasangan itu. 

"... Mereka berdua baru saja menghina Yuuji." 

"Kubilang, kamu ... Jika kita repot tentang ini, kita tidak akan bisa mengakhiri ini." 

Kami pasti tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik jika kami bentrok dengan orang-
orang itu. Selain itu, tidak peduli apa yang mereka katakan, aku bahkan tidak akan peduli. 
Hanya melihat mereka sudah cukup membuatku kesal. 

"Ayo pergi, Shouko." 

"... Karena Yuuji bilang begitu ..." 

Sepertinya Shouko tidak ingin melihat mereka juga, karena dia mengikuti setelah aku 
memberitahunya. 

"Ahhh! Jika Anda terus berlarut-larut seperti ini, saya akan melaporkan ke media bahwa 
layanan pelanggan Anda mengerikan, Anda mendengar saya!?" 

"Benar ~ kita pelanggan !!" 

Pasangan nakal di belakang kami terus berteriak. 

Acara promosi benar-benar menarik banyak pelanggan di sini. Sial banget sih Dataran 
Tinggi Kisaragi. 

☆ 

"Oke kalau begitu, ayo pulang setelah kita jalan-jalan." 

"... Kita harus berjalan dengan gembira." 

Seperti yang diiklankan, taman hiburan ini memiliki semua jenis game terbaru, mulai dari 
peralatan game efek 3D hingga roller coaster yang mengerikan, cangkir kopi, komidi putar. 
Bahkan ada beberapa atraksi dengan hal-hal yang dibayangkan bahkan dengan penampilan 
luarnya. 

"Akan lebih mudah jika ada bioskop di suatu tempat di sini." 

"... Jarang kita datang, itu tidak akan berhasil." 
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Proposal saya ditolak oleh Shouko. Meski merepotkan, saya mencoba mencari daya tarik 
yang tidak akan membuat kedua belah pihak canggung. Saat ini, sebuah maskot 
mendatangi kami sambil terlihat seperti akan jatuh. Dia kelihatannya mirip dengan maskot 
rubah tadi, kecuali dengan pakaian yang berbeda. Dan yang satu ini memiliki simpul kupu-
kupu besar di atasnya, jadi itu pasti perempuan, kan? 

"Onii-chan, Phi Phi akan memperkenalkanmu pada beberapa atraksi menarik!" 

Suara seorang gadis muda dapat didengar dari bawah maskot, dan sepertinya tidak ada 
pengubah suara, karena sepertinya orang normal ... atau lebih tepatnya, ini adalah suara 
yang familiar. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Mengapa saya merasa bahwa ini 
terdengar seperti siswa teladan tertentu dari kelas kita. 

Sepertinya saya harus memeriksanya. 

"Ngomong-ngomong, mahasiswi yang bekerja paruh waktu itu mengencani Akihisa di 
bioskop." 

"Ehh, apa kamu membicarakan tentang Akihisa-kun? Di mana kamu melihat itu?" 

Orang-orang ini benar-benar datang ke sini ... 

"Oi, Himeji! Kamu di sini untuk membantu?" 

"Ah! Kamu, kamu salah! Aku --- tidak, Phi Phi tidak disebut Himeji! Seperti yang kamu lihat, 
Phi Phi adalah gadis rubah!" 

Untuk benar-benar memikirkan cara untuk memaksanya keluar dari ini, Himeji adalah 
orang yang sangat serius. 

"Oke Phi Phi, kalau begitu mari kita lihat Anda memperkenalkan tempat itu." 

"Ah? Oh, mm! Phi Phi merekomendasikan rumah hantu di seberang." 

Himeji --- tidak, Phi Phi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah bangunan di 
seberang air mancur. Hm, jadi itu rumah hantu terkenal yang dibangun dari rumah sakit 
terlantar? 

"Sangat berterima kasih." 

"Tidak masalah. Nikmati dirimu sendiri." 

"Oh, Shouko, ayo kita pergi ke 'tempat lain selain rumah berhantu'." 

Aku mendorong Shouko dari belakang. Saat aku mengatakan ini, Himeji segera menarik 
pergelangan tanganku. 
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"Wai wai wai wai tunggu! Kenapa kamu tidak pergi ke tempat yang direkomendasikan!" 

"Kamu berani bertanya mengapa! Aku tahu dari nada suaramu bahwa ada jebakan di dalam 
untuk mengejekku kan? Aku tidak akan melakukan bunuh diri." 

Tidak peduli seberapa bagus nilainya, Himeji benar-benar tidak bisa menipu siapapun. Dia 
segera mengungkapkan rencana mereka secara tidak sengaja. 

"A, aku akan sangat terganggu! Tolong, pergilah ke sana!" 

"Saya menolak." 

Saya tidak ingin menjual hidup saya hanya untuk permintaannya! Saya harus menolak apa 
pun yang terjadi, saya mendapat kebebasan masa muda yang baik di depan saya! 

"Tolong ~ Anda pasti akan menganggap rumah hantu itu menarik!" 

"AKU, JANGAN, INGIN!" 

Aku mengabaikan Himeji, yang menarikku. Namun, dia terus menarikku saat aku 
menyeretnya. Itu sangat merepotkan. Saat aku berniat untuk mengabaikannya, sepertinya 
sesuatu sedang menuju ke arah kita. 

"Akhir baris, Yuuji --- tidak, pria jelek di sana!" 

"Gerakan bodoh ini ... apakah itu Akihisa?" 

Muncul dengan cara yang bodoh adalah maskot pria yang baru saja saya temukan. Apa sih, 
pergantian kostum? 

"Sungguh kasar! Aku --- tidak, tunggu, sejak kapan Noi Noi bodoh?" 

"Diam! Apa salahnya memanggil seorang idiot yang memakai kepala maskot sebaliknya!" 

Apa yang seharusnya menjadi boneka yang lucu dan menggemaskan, sekarang kepalanya 
menoleh ke belakang karena Akihisa, dan sekarang dia adalah makhluk yang membekukan 
tulang. 

"... Yuuji, Noi Noi masih kecil." 

"Shouko, makhluk yang bisa salah menaruh kepalanya akan dimusnahkan oleh 
masyarakat." 

Anda akan mati jika Anda tidak menjaga diri. Eksistensi seperti dia hanya bisa ada di 
bagian bawah rantai makanan. 

"Ah, Akihisa-kun, kepalamu menoleh ke belakang! Ahh! Anak-anak menangis begitu 
melihatmu!" 
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"Wah, ini tidak bagus! Pantas saja aku tidak bisa melihat apa yang ada di depan!" 

"Cepat taruh kepalanya dengan benar, atau Sakamoto-kun akan mengetahuinya!" 

Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar dapat membodohi saya sampai sekarang, 
keduanya benar-benar cocok satu sama lain. 

"Ah, maaf membuatmu menunggu." 

Orang yang lebih merepotkan ada di sini --- orang asing palsu barusan. Untuk berpikir 
bahwa dia benar-benar mengejar kita begitu cepat. 

"Tuan Sakamoto Yuuji, silakan pergi ke rumah berhantu." 

"Bukankah sudah kubilang aku tidak mau !?" 

Saya tidak ingin sengaja memasuki tempat berbahaya itu. 

"Jika Anda menolak, saya akan mengirimkan sejumlah besar makanan ke rumah Anda." 

"Jangan lakukan itu! Jika kamu melakukannya, nyawa keluargaku akan terancam!" 

Ibuku bahkan tidak akan peduli tentang apa yang harus dilakukan kecuali kita 
menghabiskan semua makanan. Bagaimana orang ini bisa begitu kejam? 

"Ngomong-ngomong, Akihisa-kun, siapa mahasiswi yang bersamamu? Untuk berpikir 
bahwa kamu punya waktu untuk mengejar gadis lain bahkan dalam situasi penting ini ..." 

"Eh? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah --- hm? Kenapa kamu mengeluarkan 
teleponmu? Siapa yang kamu telepon ke sini?" 

"Kurasa Minami akan segera datang. Sebelum itu, tolong jelaskan dengan jelas." 

"Tidak, tidak mungkin! Jika ada insiden pertumpahan darah di hari pembukaan, peringkat 
taman hiburan ini akan --- GYYAH! Aku merasa ada yang menyerbu dengan marah! Aku 
akan melakukan apa saja, berlutut, mohon maaf, jangan bunuh aku!!" 

Kedua makhluk fantasi itu sedang bertengkar pasangan. Sungguh pemandangan yang luar 
biasa. 

"Nona Sakamoto Shouko, kamu boleh memeluk pacarmu saat kamu memasuki rumah 
hantu dengan cara apa pun yang kamu inginkan." 

"... Yuuji, aku ingin pergi." 

"Kamu benar-benar tercela. Benar-benar berpikir untuk menggunakan Shouko untuk 
memaksaku masuk ke dalam perangkap! Dan siapa yang memintamu untuk mengubah 
nama belakang Shouko secara acak! Nama keluarganya Kirishima!" 
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"... Jangan khawatir, itu akan menjadi Sakamoto segera." 

Tanpa disadari, Shouko kembali mengontrol lenganku. Jika demikian, saya tidak bisa 
menahan! 

"Oke, kalau begitu harap tanda tangan di sini." 

Orang asing palsu mengeluarkan dokumen dan pena. Apa ini? 

"Hanya formulir persetujuan biasa." 

Kami baru saja memasuki rumah hantu. Apakah memang ada kebutuhan untuk 
menandatangani formulir persetujuan? Apakah benar-benar berbahaya di dalam? 

"Terlihat menarik." 

Karena ada formulir persetujuan, itu berarti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam. 
Mungkin itu sangat menarik. 

Saya mulai merasa sedikit tertarik saat saya bersiap untuk menandatangani formulir 
persetujuan itu dengan pulpen. 

'Lembar persetujuan' 

1. Aku --- Sakamoto Yuuji bersumpah untuk mengambil Kirishima Shouko sebagai 
istriku, melalui tebal dan tipis, saling mencintai selama sisa hidup kami. 2. Saya 
bersumpah bahwa kami akan menikah di Dataran Tinggi Kisaragi. 3. Tidak 
peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Kirishima 
Shouko. 

"... Ini, Yuuji, ini segelnya." 

"Bantalan tinta ada di sini." 

"Apakah saya satu-satunya? Apakah saya satu-satunya yang menganggap ini benar-benar 
konyol!?" 

Orang-orang ini gila! 

"Itu lelucon. Tidak perlu menandatangani ini, kamu bisa masuk saja." 

"... mn, hanya bercanda." 

"Kalian menyiapkan kertas karbon, dan Anda benar-benar berani mengatakan bahwa Anda 
bercanda!" 

Aku benar-benar ingin mengatakan banyak hal, tapi bukankah akal sehat mereka terlalu 
kejam atau semacamnya? 
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"Agak merepotkan untuk membawa tas besar itu. Aku akan menyimpannya untukmu." 

"...Maaf mengganggu Anda." 

Shouko menyerahkan tasnya ke orang asing palsu itu. Ngomong-ngomong, tasnya sangat 
besar. 

"... Isi di dalamnya mungkin tumpah, jadi tolong jangan diletakkan secara horizontal." 

"Anda sedang membicarakan tas ini? Saya mengerti, jangan khawatir." 

Tumpah? Ada apa di dalam tas itu? 

"Kemudian nikmatilah sesuka hatimu." 

"... Ayo pergi, Yuuji." 

"OWOWOWOWOW! LENGANKU AKAN DIPELIHKAN OLEH ANDA!" 

Perlawanan saya berakhir sia-sia, dan setelah beberapa saat, saya diseret olehnya ke pintu 
masuk rumah berhantu. Apakah mereka sengaja mencoba menciptakan suasana? Rumah 
hantu itu memiliki pintu geser otomatis, tapi tidak ada satu lampu pun di dalamnya. 
Rasanya seperti seseorang sedang melakukan beberapa gerakan. 

"Ini aku. Mangsanya telah memasuki rumah hantu. Kita akan mulai dengan rencana yang 
dibuat oleh Tuan Yoshii." 

Sebelum pintu otomatis ditutup, aku bisa mendengar orang asing palsu itu mengatakan itu. 

Jadi Akihisa punya rencana? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak akan 
membiarkan orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan! 

Shouko dan aku terus berjalan menyusuri koridor gelap ini. Kk, kk ... jejak di linoleum jauh 
lebih jelas dari yang kuharapkan. 

"Seperti yang diharapkan dari rumah hantu yang dimodifikasi dari rumah sakit yang 
ditinggalkan, ini benar-benar langka." 

"... Ini agak menakutkan." 

"Sangat jarang bagimu untuk merasa takut meskipun tidak ada apa-apa." 

"...Mungkin." 

Kami terus bergerak ke arah yang dipetakan oleh tanda 'maju'. 

Tidak ada apa-apa di lantai 1, jadi kami menuju ke atas. Sebelum kita dapat mengambil 
beberapa langkah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. 
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"---Fer --- ji---" 

Dengan angin yang membekukan hati, suara yang terdistorsi bisa terdengar. 

Hm? Apakah ini teriakan penderitaan? 

"... Apakah ini suara ... Yuuji?" 

"Hm? Begitukah?" 

Suaranya memang mirip dengan milikku. Kemungkinan besar, Hideyoshi meniru suaraku. 

Mendengar suaraku sendiri bahkan tanpa aku berbicara, memang terasa menakutkan. 
Kupikir rencana Akihisa akan cukup sederhana atau sesuatu--- "Aku lebih memilih Himeji 
daripada Shouko, dan payudaranya lebih besar." 

"... Yuuji, apa kamu siap?" 

"Menakutkan! Wajah Shouko benar-benar menjadi seperti Hannya! Itu sangat 
mendebarkan!" 

Bagaimana mungkin Akihisa memikirkan metode yang menakutkan seperti itu! Apa dia 
berencana untuk tidak membiarkanku kabur disini hidup-hidup !? 

Saat saya mulai khawatir, saya tiba-tiba mendengar semacam mekanisme diaktifkan. 

Bagus! Sudah selesai dilakukan dengan baik! Saya bisa melindungi hidup saya sendiri 
sekarang. 

"Ah, Shouko! Sepertinya ada yang muncul!" 

Beralih ke tempat suara itu berasal, sesuatu muncul di tempat yang semula kosong. Itu 
adalah- 

"... Mereka baik sekali." 

---A gada? 

Akihisa terkutuk itu! Dia benar-benar menyiapkan segalanya! Meskipun mereka 
mengacaukan bagaimana itu seharusnya menakutkan, ini adalah salah satu rumah hantu 
yang sangat menakutkan! 

"... Yuuji, mau kabur kemana?" 

Memegang gada, teman masa kecil saya mengejar saya dengan metode baru bermain ini, 
dan saya dikejar selama satu jam penuh. 

Namun, apakah Akihisa benar-benar berpikir bahwa ini akan menyatukan Shouko dan aku? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



☆ 

Aku terus melarikan diri saat mencoba menjelaskan kepada Shouko bahwa Hideyoshi 
meniru suaraku, dan akhirnya berhasil menenangkannya dan membawanya keluar dari 
rumah. 

"Sulit bagimu! Bagaimana dengan itu? Apa kalian berdua ingin menikah?" 

"Hanya kamu dan si idiot Akihisa yang akan berpikir ini akan membuat kita menikah ..." 

Lupakan tentang menciptakan celah di antara kita, aku merasa bahwa jarak antara aku dan 
Shouko semakin lebar. 

"Itu aneh? Kupikir pasangan yang melewati masa sulit bersama tidak akan memiliki 
masalah satu sama lain ..." 

"Yah, ya, itu mungkin saja terjadi jika krisis tidak datang dari orang-orang yang seharusnya 
bersama ..." 

Otak orang asing palsu ini seharusnya tidak berbeda dengan Akihisa, bukan? 

Tapi sekarang setidaknya aku bisa sedikit rileks. Jika itu adalah rencana yang Akihisa buat, 
tidak akan ada penjahat yang datang untuk mengancam atau memerasku. Jika demikian, 
saya tidak harus terus memikirkan cara untuk melarikan diri ... betapa merepotkannya. Jika 
memungkinkan, saya sangat ingin pulang sekarang. 

"... Sudah waktunya makan siang." 

Shouko menatap ke atas air mancur saat dia bergumam. Jam besar di arah itu menunjukkan 
bahwa sekarang jam 1 siang. Benar, sudah waktunya makan. 

"... Itu, tasku--" 

"Ya, kami menyiapkan makanan mewah untuk kedua tamu. Silakan ikuti saya." 

Orang asing palsu itu pergi setelah mengatakan ini. 

Mereka benar-benar menyiapkan makan siang untuk kami. Tiket masuk itu pasti bukan 
untuk pertunjukan. 

"Ada apa, Shouko?" 

"...Tidak ada." 

"?" 

Ada apa dengan ekspresi kesepian di wajahnya yang tiba-tiba? 
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"... Yuuji, jika kita tidak buru-buru, kita tidak akan bisa mengejarnya." "Hm, kamu benar." 

Mungkin percaya bahwa kita akan mengikutinya, orang asing palsu itu sudah berjalan 
cukup jauh. Nah, karena dia mengatakan bahwa mereka menyiapkan makanan untuk kita, 
kita akan membiarkan dia mentraktir kita. 

Saya buru-buru pergi, dan setelah berjalan-jalan, yang muncul di depan saya adalah 
restoran yang terlihat trendi. 

"Selamat menikmati makanan yang akan kami siapkan untuk Anda di sini." 

Segera, orang asing palsu itu mengantar kami ke aula luas yang tampak seperti aula pesta. 

Ada meja bundar tepat di tengahnya, dan ada juga panggung dan beberapa meja kecil. 
Suasananya sekarang tidak terlihat seperti restoran, tapi seperti--- "... Acara kuis?" 

Betul, meskipun ada banyak makanan mewah di atas meja, pada dasarnya ini adalah acara 
kuis yang selalu kita lihat di TV. 

"Tuan Sakamoto Yuuji dan Nona Shouko, selamat datang." 

Apakah petugas berjalan mendekat saat dia membawa kita ke tempat duduk kita --- apa-
apaan, aku juga kenal orang ini! 

"Kenapa kamu berpakaian seperti pelayan, Hideyoshi?" 

"Hideyoshi? Apa yang kamu bicarakan?" 

Teman sekelas saya menunjukkan wajah poker. Apakah orang ini sudah menjadi karakter? 
Sepertinya sulit untuk merobek topeng orang ini. 

Saya hanya akan menggunakan alat berguna yang saya gunakan di Akihisa! 

"Karena kamu menyangkalnya, aku akan mengkonfirmasinya." 

Saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari nama di buku telepon bernama 'Kinoshita 
Hideyoshi'. Tetapi sebelum saya bisa menekan tombol panggil, petugas di sebelah saya 
segera mengambil tindakan. 

"Ah, ponselku tergelincir!" 

Hideyoshi (?) Mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya dengan keras ke air mancur. 
Ploop, suara sesuatu yang mendarat di air bisa didengar. 

"Apakah, apakah perlu sampai sejauh itu? Ponselmu pasti akan rusak!" 

"Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan." 
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Hideyoshi terus memberiku wajah poker. 

Bahkan jika dia tidak benar-benar menggunakannya, membuang ponselnya tanpa berpikir 
dua kali .... musuh benar-benar menjadi karakter. 

"Kalau begitu, jika Anda mengizinkan saya, silakan." 

"Ah, ooh ..." 

Kami dipimpin oleh petugas ke tengah aula. 

"Karena kedua tamu itu masih di bawah umur, kami telah menyiapkan minuman ini 
untukmu." 

Setelah kami duduk, petugas menuangkan sampanye non-alkohol ke dalam gelas kami, 
bahkan tidak lupa memperkenalkan merek sampanye ini kepada kami. Dia benar-benar 
menyukainya, seperti yang diharapkan dari seseorang dari komunitas drama. 

"Selamat menikmati hidangan pembuka Anda." 

Setelah meletakkan gelas, piring disajikan di atas meja ini. Melihat kemewahan makanan 
yang hanya sekedar appetizer saja, saya hanya bisa meringis karena tidak terbiasa 
memegang garpu dan pisau. 

Ngomong-ngomong, Shouko seharusnya lebih terbiasa dengan masakan semacam ini, kan? 

Sampai kami selesai makan, sepertinya tidak ada jebakan di sekitar. Saat aku berpikir aku 
bisa menghela nafas lega--- "Hadirin sekalian, terima kasih telah menghadiri trial trip 
Dataran Tinggi Kisaragi ini sebelum resmi dibuka!" 

Suara keras menggelegar di seluruh aula. "Sebenarnya, di aula hari ini, akan ada acara 
pengalaman pernikahan untuk mempersiapkan pasangan SMA!" 

Beberapa minuman yang baru saja saya teguk secara tidak sengaja keluar dari hidung. 

"Kami di Kisaragi Corporation ingin mendorong pasangan ini dan membuat skema seperti 
itu! Skema ini disebut acara kuis 'Pengalaman pernikahan di Dataran Tinggi Kisaragi' ~" 

Suara keras dari pintu masuk yang dikunci bisa terdengar dari pintu masuk. Untuk benar-
benar memotong rute pelarianku, sialan Akihisa! Sepertinya Anda telah memahami 
bagaimana saya akan berpikir! 

"Isi dari skema ini sederhana. Anda hanya perlu menjawab semua 5 pertanyaan yang 
disediakan untuk menikmati pernikahan kelas tertinggi! Tentu saja, jika Anda mau, tidak 
ada masalah dengan langsung mendaftar sebagai pasangan." 

Itu masalah besar, dasar idiot. 
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"Kalau begitu Tuan Sakamoto Yuuji dan Nona Shouko, tolong berdiri di atas panggung di 
depan!" 

Saat tuan rumah dengan sungguh-sungguh menunjuk ke arah kami, semua orang di 
restoran berbalik untuk melihat kami. 

"... Pengalaman pernikahan ... Aku akan melakukan yang terbaik!" 

"Tenang Shouko. Sebuah pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak --- 
OWWWWW !!! TELINGA SAYA TENTANG AKAN DIRIPK! AKU AKAN PERGI! AKU AKAN 
PERGI! BIARKAN AKU PERGI!" 

Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanyalah sebuah pengalaman, tetapi 
saya masih merasa tidak bahagia saat saya naik ke atas panggung. 

Dengan para pekerja yang memimpin kami, Shouko dan saya ditugaskan ke tempat duduk 
kami. 

"Oke, acara kuis 'Pengalaman Pernikahan Dataran Tinggi Kisaragi' dimulai sekarang!" 

Ada tombol besar antara Shouko dan saya, dan sepertinya sistem penjawab standar di 
mana kami harus menekan tombol sebelum menjawab. 

Nah ... jika saya menjawab benar, saya akan dapat hadiah, tetapi jika saya menjawab 
beberapa pertanyaan dengan salah, acara ini akan gagal, bukan? Sepertinya aku harus terus 
menjawab dengan salah. 

"Dan pertanyaan pertama sudah habis!" 

Aku mengulurkan tanganku untuk mencari tombol saat menunggu pertanyaannya. 

Ayo, tunjukkan pertanyaan apa yang Anda miliki ... 

"Kapan ulang tahun pernikahan Tuan Sakamoto Yuuji dan Nona Shouko?" 

Itu terlalu aneh! Aku bahkan tidak mengerti tentang apa pertanyaan ini !? 

-Ding dong! 

Sial! Bahkan sebelum saya menyadarinya, Shouko benar-benar menekan tombolnya. Tetapi 
bahkan jika itu Shouko, dia tidak mungkin menjawab pertanyaan yang jawabannya tidak 
ada--- "Baiklah, mari kita hubungi Nona Shouko dengan jawabannya!" 

"... Setiap hari adalah hari jadi pernikahan kita." 

"JANGAN KATAKAN SHOUKO! AKU AKAN BANG KEPALA SAYA TERHADAP DINDING 
KELUAR DARI PENCEGAHAN !!" 
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"Brilian! Itu jawaban yang benar!" 

Itu jawaban yang benar !? 

Saya memelototi tuan rumah; dia benar-benar melirikku dari sudut di mana penonton 
tidak bisa melihatnya. Apa apaan! Jadi ini sudah direncanakan sebelumnya! Apakah Anda 
benar-benar ingin kami memiliki pengalaman pernikahan? 

Temukan kemudian, jika demikian --- saya akan menunjukkan minat saya! 

"Pertanyaan kedua! Di mana pernikahan itu akan diadakan?" 

-Ding dong! 

Saya segera menekan tombol saat saya bersandar di dekat mikrofon untuk mengatakan 
jawaban yang benar. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan sekarang, mereka 
hanya interogasi. Tapi itu tidak masalah. Jika saya memberikan jawaban yang salah, tidak 
apa-apa! 

"Oke, Tuan Sakamoto Yuuji akan menjawabnya!" 

"Makarel rebus miso!" 

"Jawaban yang benar!" 

"Apa?" 

Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi! Anda menanyakan lokasinya, jadi bagaimana 
jawaban saya tentang makarel yang direbus miso bisa benar !? 

"Pernikahan keduanya akan diadakan di kamar phoenix hotel Kisaragi kami, juga dikenal 
sebagai 'Makarel Rebus Miso'. 

"Tunggu! Kamu baru saja membuat nama panggilan ini, kan !? Harus ada batasan untuk 
ini!" 

"Pertanyaan ketiga! Di mana pasangan itu pertama kali bertemu?" 

Tidak mungkin, mereka tidak mendengarkan saya ... tetapi jika demikian, saya bisa 
menebak apa yang mereka pikirkan. Saya harus mengatakan jawaban yang salah kali ini. 
Harus lebih cepat dari Shouko dan mengatakan jawaban yang salah--- "... Apakah kamu 
tidak berpikir untuk melakukan itu." 

---Dua. 

"OOOOWWWWW !!! MATA SAYA! MMMYYY EEEEEYYYYEEEEESSSS !!!" 

-Ding dong. 
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"Oke, apa Nona Shouko akan menjawab?" 

"...Sekolah dasar." 

"Jawaban yang benar! Keduanya pertama kali bertemu di sekolah dasar, dan setelah sekian 
lama berpacaran, mereka akhirnya akan menikah hari ini! Hanya sepasang teman masa 
kecil yang intim!" 

Bukankah dia baru saja melihat mataku ditusuk dengan keras? Sejak kapan hubungan kita 
telah mencapai sejauh itu sehingga bisa dianggap intim !? 

Sudah terlambat untuk menjawab pertanyaan setelah mendengarnya, jadi aku harus 
mendapatkan hak untuk menjawabnya sebelum Shouko melakukannya. Jika begitu- 

"Selanjutnya, pertanyaan keempat!" 

-Ding dong! 

Sebelum tuan rumah bisa mengatakan jawabannya, saya sudah menekan tombolnya. 
Sekarang saya bisa memberikan jawaban sebelum dihentikan! Meskipun saya tidak tahu 
pertanyaannya, saya akan 100% benar jika saya hanya menjawab 'Saya tidak tahu'. 

"Bukan saya-" 

"Jawaban yang benar! Selanjutnya, pertanyaan terakhir!" WOW! Dia mengabaikan 
jawabanku! Apakah dia memberikan jawaban ini karena saya mengabaikan pertanyaan itu? 
Saya bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan salah sekarang. Saat aku berpikir 
untuk menyerah--- "Oi ~ apa ada yang salah? Kami juga akan segera menikah, kenapa 
hanya pasangan SMA yang bisa mendapatkan perlakuan spesial seperti itu ~" 

Penyelamat dengan nada menjengkelkan telah tiba. 

Saat semua orang mulai mencari pria yang berbicara itu, dia berjalan ke atas panggung 
tanpa ada yang memintanya. 

"Para tamu yang terhormat, kami tidak mengadakan acara. Maaf, tetapi bisakah Anda---" 

"AHH? HENTIKAN YAPPING DI SANA! KAMI ADALAH TAMU, KAU MEMAHAMI SITUASI !?" 

Pria berambut kopi dengan tindikan itu mengancam para pekerja. 

Saya sebenarnya ingin menyebutkan bahwa keduanya terlihat akrab. Jadi mereka 
sebenarnya pasangan nakal yang terus mengganggu orang asing palsu saat kami pertama 
kali masuk. 

"Kami juga memiliki pengalaman pernikahan ~" 
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"Bu, tapi, ini---" 

"BUKAN KAMI MEMBERITAHU ANDA UNTUK BERHENTI YAPPING TENTANG? KAMI 
INGIN MEMASUKI ACARA KUIS. APAKAH ANDA DUMB ATAU TIDAK MENDENGAR KAMI 
!?" 

"YEAH! BAGAIMANA TENTANG ITU! KAMI AKAN DATANG DENGAN PERTANYAAN. JIKA 
MEREKA JAWABNYA DENGAN BENAR, MEREKA MENANG. JIKA KITA SALAH MENJAWAB, 
KITA MENANG!" 

"Bagaimana, bagaimana bisa---" 

Mengabaikan para pekerja yang panik, pasangan nakal itu melangkah ke atas panggung 
dan mengambil mikrofon. 

Kesempatan sekali dalam sejuta! Tuan rumah itu pasti akan mengabaikan jawabanku, 
tetapi jika itu duo ini, aku mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. 

Selanjutnya, saya hanya perlu mencegah Shouko menjawab ... 

"... Yu, Yuuji?" 

Aku memegang tangan Shouko saat meletakkan tanganku di atas meja kontestan. Jika 
demikian, dia tidak bisa menyodokkan jarinya ke mataku. Sekarang yang perlu saya 
lakukan hanyalah memberi mereka jawaban yang salah, dan semuanya akan baik-baik saja! 

"Oke, ini pertanyaannya." 

Penjahat itu sengaja menggulung lidahnya dan berkata dengan nada yang sulit didengar. 

Ayo, apa pertanyaannya? Tenang, sesederhana apa pun pertanyaannya, saya bisa 
menjawabnya dengan salah--- "APAKAH MODAL EROPA?" 

"..." 

Saya bahkan tidak bisa menjawab ini. 

"Oi, cepat jawab! Apa kamu tidak tahu?" 

Saya benar-benar tidak tahu apa jawabannya. Dalam ingatan saya, Eropa tidak pernah 
ditetapkan sebagai 'negara'. Tidak mungkin menjawab pertanyaan ini sama sekali. 

"... Tuan Sakamoto Yuuji dan Nona Shouko, selamat telah memenangkan hadiah 
'Pengalaman Pernikahan Dataran Tinggi Kisaragi'!" 

"OI, tunggu! Keduanya belum menjawab sama sekali! Kita harus menjadi pemenang, kan?" 

"Bagaimana mungkin? Apakah tuan rumah itu idiot !?" 
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Saat pasangan idiot terus membuat keributan, panggung berakhir. 

Tidak kusangka ada idiot yang lebih besar dari Akihisa di dunia ini ... dunia ini sungguh 
besar. 

☆ 

"Selamat untuk kalian berdua bisa memenangkan pengalaman pernikahan gratis ini. Kalian 
berdua beruntung." 

"...Aku sangat bahagia." 

Begitu kami keluar dari restoran, orang asing palsu itu segera membawa tas Shouko saat 
dia berjalan ke arah kami. Sungguh, beruntung apa? Kalian sudah merencanakan ini sejak 
awal. 

"Oh ya, Shouko, apa yang ada di tasmu? Kenapa ukurannya begitu besar?" 

"... Tidak, bukan apa-apa ..." 

Balasan Shouko sepertinya sedikit bermasalah. Apa yang sedang terjadi? 

Namun, orang ini adalah seseorang yang akan membawa stempel penting saya, jadi tidak 
aneh melihatnya membawa tas sebesar itu. 

"Nona Shouko, untuk pengalaman pernikahan, bisakah Anda mengikuti pekerja ini dan 
bersiap-siap?" 

Seorang wanita 30+ berjalan ke arah kami dari belakang orang asing palsu dan 
membungkuk kepada kami. Dia terlihat seperti seorang profesional yang mengkhususkan 
diri dalam mendandani gaun pengantin pada orang lain. 

"Halo, kita baru pertama kali bertemu. Aku akan bertanggung jawab untuk memakaikan 
gaun pengantin pada Nona ini di sini. Agar acara ini menjadi sukses yang tak terlupakan, 
izinkan saya untuk membantu Anda berpakaian sebagai pengantin tercantik. " 

Pekerja wanita itu tersenyum dengan sungguh-sungguh di Shouko. 

Oi oi oi, apa kau tidak terlalu serius memainkannya? Anda bahkan punya spesialis untuk 
datang jauh-jauh ke sini? 

Jika demikian, Dataran Tinggi Kisaragi tidak berencana untuk mempromosikan fasilitas 
mereka sejak awal, tetapi pengalaman pernikahan yang akan kita miliki? Sepertinya 
waktuku terbuang percuma untuk pernikahan tiruan ini. 

"Jika demikian, bukankah saya harus menunggu cukup lama?" 
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"Yakinlah, untuk Tuan Sakamoto Yuuji, kami sudah mendengar dari Tuan Yoshii --- tidak, 
itu tidak benar, kami sudah memikirkan cara terbaik untuk berurusan dengan Anda." 

"Tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Apakah Akihisa memberimu instruksi?" 

Saya tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang ini. 

"Ya, dia mengatakan untuk menggunakan ini pada Tuan Sakamoto Yuuji dulu." 

Sambil mengatakan ini, dia mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti taser (200.000 
volt). 

"Karena Tuan Sakamoto Yuuji mungkin berpikir untuk melarikan diri, instruksi Tuan 
Yoshii adalah menggunakan taser ini untuk menjatuhkanmu dan kemudian mengubahmu 
menjadi pakaian pengantin pria." 

"A, AAAAAKKKKKKIIIIHHHHIIIIIIISSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!" 

"Tolong tahan ini sebentar." 

Sebelum aku bisa mendengar suara bzzt yang menakutkan dari belakang, aku pingsan 
begitu saja. 

☆ 

"Dan sekarang, kita akan mengadakan acara utama hari ini, pengalaman pernikahan! 
Akankah semua tamu memuji mempelai laki-laki!" 

Tepuk tangan yang meriah seolah menutupi seluruh taman hiburan. Saya pikir tamu-tamu 
ini senang datang ke sini, tetapi bahkan tamu biasa pun tidak bisa menahan tepuk tangan 
saat mendengar ini. 

"Tuan Sakamoto Yuuji, tolong berdiri di atas panggung." 

Orang asing palsu yang berdiri di atas panggung berbisik padaku. 

Bagaimana kalau saya mencoba mengalahkan orang ini dan segera melarikan diri? 

"Jika kamu masih ingin melawan, aku akan menempatkan bulu babi dan sikat coklat 
sebagai piring sashimi dan mengirimkannya ke rumahmu." Uu! Jika itu dikirim ke rumahku, 
ibuku akan mengira mereka semua adalah bulu babi dan memakan sikat cokelat bersama-
sama ... 

"Benar-benar tidak tahan denganmu ... oh baiklah, setidaknya itu hanya sebuah 
pengalaman. Aku akan bermain bersama ..." 
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Untuk membiarkan orang asing palsu itu rileks, aku sengaja mengatakan kata-kata 
menyerah berjuang dengan suara yang cukup keras untuk didengarnya. 

Orang-orang ini pasti berencana untuk mulai dari bertukar cincin hingga sumpah dan 
ciuman. Mereka mungkin ingin menggunakan seluruh rangkaian ini untuk 
menyebarkannya ke publik dan memaksa Shouko dan aku untuk menikah. Tetapi jika 
masyarakat ingin melihat ini dan menemukan saya dengan gadis lain, saya akan 
dibicarakan. Membuat frustrasi, tetapi cara yang terampil untuk memaksa kami menikah. 
Untuk menghasilkan rencana seperti itu --- meskipun mereka belum mempertimbangkan 
masalah penyalahgunaan hak citra, musuh adalah perusahaan terkenal, jadi mereka akan 
punya jalan. 

Jika demikian, saya hanya harus melarikan diri sebelum sumpah diucapkan, dan paling baik 
jika semua orang bisa melihatnya. Mungkin saya bisa berpura-pura sakit ... mereka hanya 
bisa mengakhiri ini jika mereka tidak bisa menangani saya. Selama saya pergi dari sini, 
tidak peduli apa yang terjadi nanti. 

"Tuan Sakamoto Yuuji, tolong naik ke atas panggung." 

"Oke oke." 

Dong dong dong, aku menaiki anak tangga yang agak curam. Ketika saya naik ke atas 
panggung, pemandangan di depan saya membuat saya agak pusing. 

"Oi, itu tidak mungkin ... ada apa dengan pengaturan ini !?" 

Apa yang muncul di depan saya adalah banyak cahaya dan penonton penuh seperti konser. 
Semuanya, peralatan es kering, bola dan asap semuanya sudah disiapkan. Dan ada banyak 
ahli pencahayaan di sekitar. 

"Dan sekarang, pengenalan singkat tentang kehidupan mempelai pria---" 

Oh? Memperkenalkan hidup saya? Itu tidak terlalu berbeda dengan pernikahan sungguhan. 
Sepertinya bahkan dengan tujuan akhir dalam pikiran, mereka juga mendapatkan setiap 
detail kecil. Acara kuis barusan juga sama. Sepertinya mereka mendapat banyak detail dari 
Akihisa--- "---Kita akan mengabaikannya." 

Itu terlalu jelek! 

"Haiz! Tidak perlu memperkenalkan dia sejak awal." 

"Kami tidak tertarik pada hal itu sejak awal ~" 

"Kita hanya perlu tahu bahwa ada orang yang tidak pantas berada di tempat pernikahan 
kita." 

"Benar ~" 
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Orang tersentak yang duduk di depan membuat keributan seperti itu. 

Suara ... jadi pasangan nakal itu di acara kuis barusan. 

Mereka ada di barisan depan, namun mereka terus menyalak seperti urusan siapa pun. 
Etiket keduanya sama buruknya dengan penampilan mereka. 

"... Untuk menghindari gangguan pada tamu lain, akankah mereka yang berada di bawah 
panggung, tolong hindari membuat keributan besar." 

"Apakah mereka baru saja membicarakan kita?" 

"Tidak mungkin, kami tamu!" 

"Kamu benar ~" 

"Huh, meskipun mereka sedang membicarakan kita, kita tidak perlu terlalu 
memikirkannya. Yang utama adalah kita tidak puas. Betul, bukankah itu lebih penting?" 

"Itu benar, itu benar! Kata yang bagus, Ryouta!" 

Pasangan yang egois terus meningkatkan volume mereka tanpa hambatan apa pun. 

Penyelenggara harus benar-benar berharap mereka bisa menyingkirkan orang-orang yang 
usil ini, tetapi orang-orang brengsek yang membuat keributan ini lebih sulit untuk mereka 
tangani. Karena ini adalah acara promosi, tidak ada gunanya ini adalah umpan balik negatif, 
jadi mereka hanya bisa membiarkan keduanya saja. 

"Dan sekarang, pengantin wanita akan ada di sini." 

BGM sengaja dibuat lebih keras saat mencapai telinga saya, dan semua lampu dimatikan. 
Asap tipis mengepul dari kaki, dan tak bisa dipungkiri ada suasana pernikahan di sini. 

---Haha, akan menyedihkan jika Shouko mengenakan gaun pengantin yang tidak cocok 
untuknya! 

Aku akan kabur nanti. Karena sekarang sudah seperti ini, akan sangat menarik melihat 
Shouko dalam gaun pengantin. 

Setelah membuat keputusan ini, saya memutuskan untuk tetap di sini. Sebelum mataku 
terbiasa dengan kegelapan, lampu sorot menyala. 

"Sambutlah pemeran utama wanita kami di acara ini, Nona Kirishima Shouko!" 

Dengan siaran audio, beberapa lampu menyala karena semuanya berkumpul di satu bagian 
panggung. Kegelapan langsung tergantikan oleh cahaya, memaksa orang untuk menutup 
mata. 
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Ketika saya mencoba untuk membuka mata saya, saya melihat sosok itu --- dan tidak bisa 
berkata-kata. 

Sepertinya saya baru saja bertemu dengan teman masa kecil yang saya kenal sejak muda 
cukup lama --- melihat dia seperti ini, saya mulai merasa sedikit berkhayal. 

Dia terlihat seperti pengantin wanita sejati, berdiri dengan anggun di sana. Siapa dia? 

"...Cantik sekali." 

Sebuah suara bisa terdengar dari kerumunan diam yang benar-benar terpesona. Saya tidak 
tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi kata-kata itu sampai ke telinga saya tanpa ada 
gangguan. 

Mungkin karena dibuat dengan hati-hati sehingga gaun putih bersih tidak memiliki 
satupun kerutan. Panjang roknya sepertinya hampir mencapai lantai, karena tidak ternoda 
saat dia berjalan. 

"... Yuuji ..." 

Wajah yang tersembunyi di balik gaun pengantin, teman masa kecilku yang mengenakan 
gaun sutra tampak terlihat tidak nyaman saat dia mendongak. Buket bunga di tangannya 
setinggi dada sedikit bergoyang. 

"Benarkah, Shouko ...?" 

"... Nn." 

Pikiranku kosong sama sekali, dan pertanyaan itu keluar begitu saja meski aku tidak perlu 
menjawabnya. Mungkin perubahannya sangat drastis sehingga saya harus 
mengkonfirmasinya. 

Melihatku goyah, Shouko bertanya dengan agak malu-malu, 

"... Bagaimana ... lakukan, aku terlihat seperti pengantin ...?" 

Mungkin karena gadis ini terlihat seperti orang asing, atau mungkin karena suasananya, 
atau mungkin karena alasan lain ,; Saya hanya menjawab tanpa berpikir, "---Um, tidak 
masalah. Setidaknya tidak peduli apa, kamu tidak terlihat seperti pengantin laki-laki." 

Pikiran sekilas tentang 'akan menyedihkan jika Shouko mengenakan gaun pengantin yang 
tidak cocok untuknya' terlempar jauh. 'Kamu tidak terlihat seperti mempelai laki-laki' --- 
kurasa itu pekerjaan yang bagus karena setidaknya aku berhasil mengatakan sesuatu. 

"... Yuuji ..." 
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Shouko memanggil namaku dengan lembut sambil memeluk buket bunga ke dalam 
pelukannya. 

Dan kemudian, dia tampak tercengang saat dia tetap terpaku di tempatnya. 

"Oi, oi, Shouko ...?" 

Apa yang salah? Dia tampak aneh, apakah jawabanku aneh? 

Haruskah saya mendekatinya? Saya ragu untuk sementara waktu. Tepat saat aku 
melakukannya, Shouko kembali berkata, "...Aku sangat bahagia..." 

Gadis di depanku menundukkan kepalanya dan mengubur wajahnya di bunga. 

Dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa karena dia hanya bisa gemetar dalam diam. 

"Apa, apa yang terjadi? Pengantin wanita sepertinya menangis?" 

Seolah mengingat pekerjaannya sendiri, siaran audio bisa didengar kembali. 

Apakah dia akan menangis? Saya hanya menyadarinya ketika pembawa acara 
mengatakannya. Menundukkan kepalanya, bahunya gemetar --- Shouko menangis tanpa 
suara di depanku. 

"Oi, Shouko, apa ..." 

Kerudung dan karangan bunga mencegah saya untuk melihat wajahnya dengan jelas. 
Mengapa dia menangis? 

Penonton yang awalnya diam mulai mengobrol dengan keras untuk beberapa alasan, 
namun Shouko bisa berkata kepadaku dengan suara yang terdengar, "... Karena ... ini selalu 
menjadi mimpiku ..." 

Suara serak mencapai telingaku. 

"Sebuah mimpi, ya?" 

"... Sejak aku kecil, aku selalu bermimpi menjadi pengantin Yuuji ... selalu bermimpi ... 
mengadakan pernikahan yang hanya dimiliki oleh Yuuji dan aku ... tapi, aku tidak mungkin 
melakukannya sendiri, mimpiku ini ... " 

Shouko yang biasanya pendiam mencoba yang terbaik untuk mengucapkan beberapa kata, 
menciptakan perasaan aneh dalam diriku. 

Karena 'kejadian' ketika kita masih muda menyebabkan dia menyimpan kasih sayang 
hanya untukku. Kasih sayang itu seharusnya hanya karena rasa bersalah dan tanggung 
jawab --- tetapi mengapa orang ini harus tetap teguh dalam keyakinannya. 
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"... Jadi ... aku sangat senang ... bisa melakukan ini, bukan dengan orang lain, tapi dengan 
Yuuji ..." 

Mengatakan sepanjang jalan sampai dia, Shouko tidak bisa lagi berbicara lebih jauh saat dia 
menangis dalam diam. 

Pada saat ini, suara seseorang yang sedang meniup hidung bisa terdengar. Apakah 
penonton terharu sampai menangis? Kelenjar air mata beberapa orang sangat lemah. 

"Jadi dia benar-benar menangis karena bahagia! Pengantin wanita kita di sini masih tetap 
fokus seperti biasanya. Bagaimana reaksi pengantin pria terhadap pengakuan pengantin 
wanita?" 

Bagaimana saya harus menanggapinya? Apakah saya perlu mengatakannya? Tidak peduli 
waktu atau tempat, apa yang harus saya lakukan adalah memperbaiki pemikiran orang ini 
yang salah. 

Memikirkan hal ini --- luar biasa, aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 

"Shouko, aku---" 

"Ah ~ ah  membosankan sekali " 

Saat aku akan mengatakan sesuatu, suara nyaring terdengar dari penonton. Aku segera 
menutup mulutku. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mungkin saya pusing 
atau semacamnya. Mungkin saya dapat mengatakan bahwa itu adalah anugerah tuhan 
untuk mencegah saya mengatakan sesuatu. 

"Benar-benar acara yang membosankan  lupakan tentang hal-hal yang membosankan itu, 
tidak bisakah kita tampil atau semacamnya ?" 

"Itu benar ~ kami tidak tertarik mendengarkan kisah cintamu." 

Sepertinya orang yang menyelamatkanku adalah dua orang idiot itu. Suara mereka bisa 
terdengar di antara kerumunan yang sekarang sunyi. 

"Ngomong-ngomong, apa yang selalu kuinginkan menjadi pengantin wanita? Atau apa? Apa 
kau bertingkah murni? Inikah yang dikatakan para pekerja di sini kepadamu? Betapa 
bodohnya itu? Sangat menjijikkan hingga membuatku muak!" 

"Apakah kamu memainkan permainan cinta murni? Kami tidak ingin membuang waktu 
berharga kami untuk kalian ~ apakah wanita itu punya masalah? Saya merasa lucu tidak 
peduli bagaimana saya mendengarnya ~" 

"Aku tahu! Tadi itu komedi kan? Benar, di mana akan ada orang di dunia ini dengan mimpi 
menjijikkan seperti itu !?" 
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"Eh ~ apa itu komedi? Benar-benar lucu ~" 

Keduanya terus mengejek Shouko satu demi satu, tapi--- 

"APA YANG KAU KATAKAN !? KATAKAN LAGI JIKA ANDA BERANI !!" 

"AH, AKIHISA-KUN, TOLONG TENANG! KAU AKAN HANCURKAN ACARA INI JIKA ANDA 
BEGITU BEKERJA!" 

Raungan amarah terdengar melalui siaran, dan suara kekerasan terdengar dari belakang 
panggung. Sepertinya orang idiot tertentu tidak bisa mengendalikan amarahnya setelah 
mendengar kata-kata itu. 

Dari mana dia mengamuk? Saya mengalihkan pandangan saya dari pasangan di bawah 
panggung untuk melihat ke belakang. 

Tapi meski aku hanya melihat sekilas--- 

"Ke-mana pengantin wanita? Kemana pengantin wanita pergi?" 

Shouko menghilang dari panggung. Yang tersisa di tempat dia berdiri adalah karangan 
bunga kecil dan kerudung pernikahan. 

"..Huh, benar-benar tidak tahan dia." 

Aku mengambil kerudung yang dia lemparkan ke lantai. 

Cadar yang seharusnya seringan bulu sekarang tampak jauh lebih tebal setelah ternoda 
oleh air mata Shouko. 

"Kirishima-san? Kirishima Shouko-san? Para tamu yang terhormat, tolong bantu kami 
menemukan pengantin wanita!" 

Para pekerja sekarang cemas seperti semut di atas air panas. 

Hm, sepertinya mereka harus mengakhiri acara pengalaman pernikahan ini. Sekarang 
acara yang mereka usahakan dengan susah payah hanya bisa berakhir sebagai kegagalan, 
orang-orang berkulit tebal di Dataran Tinggi Kisaragi itu pasti akan pucat. 

"Tuan, Tuan Sakamoto! Tolong bantu kami menemukan pengantin wanita!" 

Salah satu pekerja di celana lorong saat dia berlari ke arahku, mungkin mencoba bertanya 
ke mana orang itu lari. 

"Maaf, aku akan lulus. Ini merepotkan, dan aku sangat ingin ke toilet." 

"Eh? T-tunggu sebentar, Tuan Sakamoto!" 
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Saya berbalik dan pergi sambil masih mendengar tangisan pekerja itu, dan dia hanya bisa 
menyerah dengan enggan setelah melihat saya tidak mau membantu. Sungguh, jika Anda 
punya waktu untuk bertanya kepada saya, bagaimana dengan Anda hanya mencari sendiri? 
Itu akan lebih cepat kan? 

Saya masuk ke kerumunan yang telah disiapkan saat saya meninggalkan aula. 5 menit 
kemudian, saya menemukan target saya. Untung mereka tidak pergi terlalu jauh. 

"Ya ampun, itu sangat lucu ~" 

"Yeah, aku selalu ... bermimpi menikahimu --- bagaimana? Apa kelihatannya seperti itu? 
Manis sekali?" 

"Ahh, memang begitu. Tapi --- tentu saja itu menjijikkan! Siapa yang akan menganggapnya 
lucu !?" 

"Ya ~" 

Akhirnya ketemu. Mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. 

Aku perlahan berjalan menuju keduanya dan berkata saat aku tiba di belakang mereka. 

"Oi, kalian berdua." 

"Ahhh, ada apa !?" 

Wajah kedua tersentak berwarna kopi itu menoleh ke arahku. 

Keduanya adalah orang-orang yang membantu saya dan mencegah saya jatuh ke dalam 
kuburan kehidupan manusia. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. 

"Ryouta, bukankah orang ini yang bertindak sebagai pengantin pria?" 

"Sepertinya begitu. UNTUK APA KAMU FAUX-GROOM INGIN KITA, KATAKAN!" 

Pria itu berjalan ke depan saat dia mengancam saya. 

"Oh well, sebenarnya tidak banyak---" 

Saya melepas jas barat saya yang saya pinjam dan melepaskan dasi saya. Luar biasa, 
tubuhku sudah sangat panas meski tanpa aku melakukan pemanasan. 

"---Mari kita punya beberapa kata." 

☆ 

"Yo, kamu membuatku menunggu cukup lama." 
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"... Yuuji." 

Berdiri di depan sebuah hotel di Dataran Tinggi Kisaragi, Shouko akhirnya keluar dari 
lorong sambil menundukkan kepalanya. 

"Oke, waktunya kembali." 

Aku membantu Shouko membawa tas besar yang dia ambil dari orang asing palsu saat 
kami berjalan perlahan menuju stasiun kereta. 

"..." 

Shouko tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikutiku dalam diam. 

Kami diam-diam berjalan menyusuri jalan setapak menuju stasiun kereta saat matahari 
terbenam ini. 

Aku tidak tahu berapa lama kita berjalan, tapi saat kita berjalan itu cukup kosong, Shouko 
akhirnya bertanya dengan lembut, "... Yuuji." 

"...Apa itu?" 

"... Apakah mimpiku .. aneh?" 

Dia pasti terganggu oleh ejekan pasangan idiot itu. 

Shouko berhenti, dan meskipun kepalanya menunduk agar aku tidak bisa melihat 
wajahnya, aku tahu apa ekspresinya. 

"Ini, yah, mungkin ini tidak biasa." 

Saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati sebelum membuat jawaban ini. 

"..." 

Shouko kembali diam. 

Alasan mengapa saya menjawab seperti ini adalah karena dalam 7 tahun yang tidak terlalu 
singkat ini; dia selalu memendam mimpi yang tak tergoyahkan ini saat dia menempel 
padaku. Tapi sekarang mimpinya diejek dan ditolak di depan banyak orang, aku bahkan 
tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. 

Tapi meski begitu, saya tidak berniat berbohong hanya untuk menghiburnya. 

"Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan ini dengan jelas, perasaan 
Anda terhadap saya hanya berasal dari rasa bersalah di masa lalu yang Anda miliki." 
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Peristiwa yang terjadi 7 tahun lalu adalah alasan utama mengapa Shouko berpikir bahwa 
dia jatuh cinta padaku. Sampai saat ini, saya masih menyesali kejadian itu. Jika saya 
menanganinya sedikit lebih baik, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. 

Karena itu, orang itu menyia-nyiakan waktunya untuk gelandangan tak berguna di sini. 

Karena itu, saya harus mengatakan kepadanya secara langsung 'Anda salah' --- untuk 
mencegahnya membuang-buang waktu untuk hal semacam itu. 

"... Yuuji ..." 

Shouko tersentak. Mungkin ini pukulan baginya saat aku mengatakan ini. 

"Tapi-" 

Tapi aku tidak perlu menyakitinya. Apa yang salah adalah bagaimana orang ini di sini 
memahami perasaannya, tetapi bisa menyimpan perasaan seperti itu hanya untuk satu 
orang selama ini adalah sesuatu yang harus dia banggakan. 

Jadi saya harus mengatakan ini padanya. Dia tidak sepenuhnya salah, dia hanya melakukan 
kesalahan pada targetnya. Namun, mimpinya tidak salah, dan itu tidak aneh sama sekali. 

"---Tapi kalau begitu, aku tidak akan menertawakan mimpimu. Mimpimu luar biasa, tidak 
akan kalah dari siapa pun, jadi kamu harus percaya diri." 

Saya meletakkan barang yang saya ambil di aula di Shouko, yang kepalanya tertunduk. 

"Namun, Anda tidak bisa salah mengira Anda akan mencari siapa." 

Untuk memiliki pengalaman pernikahan, tidak buruk memiliki kenangan seperti ini, 
bukan? 

"... Ini ... hiasan kepala dari ... barusan ..." 

Shouko mengulurkan tangannya dan menerima hiasan kepala putih bersih dari gaun 
pengantin saat dia mengangkat kepala dan menatapku dengan kaget. 

Melihatnya begitu terkejut, tiba-tiba aku merasa agak canggung saat aku memalingkan 
muka. 

Ah, setelah saya sebutkan, ada hal lain yang harus saya katakan padanya apa pun yang 
terjadi. 

"Juga, Shouko---" 

Aku menatap matahari terbenam yang memudar dan berkata dengan lembut--- 

"---Bento-nya enak." 
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Saya meletakkan tas yang sudah lebih ringan ke tangan Shouko. 

"... Ah ... bento-ku. Yuuji, kamu ... perhatikan ...?" 

"Oke, ayo cepat dan kembali. Kita akan disalahpahami jika kita keluar terlalu lama." 

"... Yuuji." 

"Terutama ibuku, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya---" 

"Yuuji!" 

Sudah lama sejak saya mendengar dia berbicara begitu keras, dan saya secara tidak sengaja 
berhenti. 

"Apa itu?" 

Saya menjawab panggilannya dengan sikap tenang saya yang biasa. 

Saat aku memiringkan kepalaku untuk menghadapinya, di matahari terbenam jingga, aku 
melihat seseorang mengangkat hiasan kepala--- "Aku sama sekali tidak membuat 
kesalahan!" 

Begitu -- teman masa kecilku tersenyum cerah padaku. 

☆ 

"Yo, Akihisa." 

"Hm? Pagi Yuuji, ada apa?" 

"Kamu melakukan cukup banyak padaku di Dataran Tinggi Kisaragi, ya?" 

"Hahaha ngomong-ngomong apa? Seharian aku main game komputer di rumah, bagaimana 
mungkin aku bisa pergi ke Dataran Tinggi Kisaragi?" 

"... Benarkah? Nah, kamu bisa bertingkah bodoh semau kamu." 

"A, apa yang kamu katakan? Itu sangat aneh ~" 

"Oh ya, aku punya hadiah untukmu." 

"Eh? Ada apa?" 

"Ini adalah tiket untuk dua orang untuk menonton film kisah cinta berperingkat tinggi yang 
sedang ditayangkan saat ini. JIKA ANDA MEMILIKI 'SESEORANG YANG ANDA SUKA', 
HANYA DIBAWA DIA." 
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Saya sengaja meningkatkan volume suara agar dapat didengar semua orang di kelas. 

"Tiket untuk dua orang? Uu --- bahkan jika kamu memberiku ini, aku tidak tahu harus 
bertanya kepada siapa." 

"Baiklah kalau begitu." 

Aku memasukkan tiket itu ke tangan Akihisa dan berbalik untuk pergi. 

"Ah, Aki! Aku ingin nonton film akhir pekan ini ~" 

"Ah, Akihisa-kun! Aku kebetulan punya film yang ingin aku tonton!" 

"Eh? Apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua memiliki niat membunuh seperti itu? Saya 
hanya ingin menggadaikan tiket ini untuk dana harian saya --- OWWWWW! MEREKA AKAN 
DIPULAI! BEBERAPA BAGIAN PENTING TUBUH SAYA AKAN MENJADI DIPULAI OLEH 
ANDA !!! " 

Tangisan kesedihan dan rasa sakit yang diharapkan bisa terdengar dari belakang. 

Sungguh ... siapa yang memintamu untuk membuat rencana yang bengkok di tempat 
pertama, dasar idiot. 
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Volume 3,5 Chapter 4 

Mini Sex Life Story Tsuchiya dan Kudou 
"... Tsuchiya dan---" 

"---Kudou ..." 

"" Kisah kehidupan seks mini! "" 

"Ya. Di bab ini, kita akan membahas beberapa cerita mesum dalam kehidupan sehari-hari. 
Ini akan dibawakan kepadamu olehku, Kudou Aiko, dan Muttsu---" 

"... Tsuchiya Kouta." 

"---Dan Muttsulini!" 

"... Saat ini, tidak ada yang memanggilku dengan nama asliku ..." 

"Dan sekarang, topik hari ini adalah---" 

"...Nama asli..." 

"---'Cara mandi yang benar '!" 

"... uu! (phoosh)" 

"Ehh? Mimisan begitu cepat? Muttsulini-san, imajinasinya terlalu kreatif, bukan?" 

"... Jangan hiraukan aku, terus bicara." 

"O, oke. Nah, karena ini seharusnya cerita mesum, saya ingin berbagi pengalaman saya 
sendiri. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, tepat saat saya bersiap untuk pulang, tiba-tiba 
hujan mulai turun." 

"... Uuu (tetes tetes)." 

"Hari itu sungguh sial bagiku. Aku terlalu bersemangat bermain selama aktivitas klubku 
dan pakaian ganti jatuh ke dalam kolam, jadi celana dalamku basah semua sekarang." 

"... UUUU (BBBBBZZZZZTTTT !!!)" 

"Setidaknya untuk bagian bawah, aku masih bisa bertahan dan memakainya selama 1 hari, 
tapi atasan --- wah, Muttsulini-san? Kamu sepertinya mimisan 2 liter? Apa kamu baik-baik 
saja?" 
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"... Jangan pedulikan aku, teruslah bicara!" 

"Dan, kemudian, hujan menyebabkan bajuku basah kuyup ..." 

"... UUUUUU (PAPAPAPAPAPAPAPA !!!!!!!)" 

"Rencana ini tidak mungkin berhasil! Aku bahkan belum membicarakan bagian tentang 
mandi, dan pasanganku sudah mimisan!" 

"... Bahkan jika aku mati, jiwaku akan terus mendengarkan." 

"Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Pokoknya, itu saja untuk hari ini! Sampai jumpa 
lagi, semuanya! Jaga tubuhmu!" 

"... Saya sangat tertarik dengan kelanjutannya." 

"Sebelum itu, cepat pergi ke rumah sakit!" 

Aku dan Kolam Renang dan Baju Renang 
Wonderland 
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Setelah acara akhir pekan lalu, 'rencana pernikahan Yuuji dan Kirishima-san' berakhir 
dengan selamat, ini adalah malam akhir pekan lainnya. Teman burukku Yuuji datang ke 
rumahku untuk bermain dan bermalam di rumahku. 

"Eh? Kamu beli apa, Yuuji?" 

"Tentu saja ini makanan. Anda tidak punya apa-apa untuk dimakan di sini." 

Yuuji berkata sambil meletakkan kantong plastik di tangannya ke atas meja. 

"Heh ~ kamu agak bijaksana untuk benar-benar berpikir untuk membawa hadiah." 

Saya membuka kantong plastiknya, dan ada banyak makanan dan minuman di dalamnya. 

-Soda 

-Es kopi 

-Cup mie 

-- Paket mie goreng instan 

Ada dua porsi makanan dan minuman. Saya sangat bersyukur untuk itu. 

"Oh ya, apa yang akan kamu ambil, Yuuji?" 

Aku bertanya pada Yuuji, siapa yang melepas mantelnya. 

Mengenai apa yang harus dipilih, tentu saja, saya berbicara tentang makanan dan 
minuman. Saya baik-baik saja dengan cola atau kopi, dan saya juga baik-baik saja dengan 
makan mie instan atau goreng. Sebenarnya, saya senang makan apa saja. Tapi karena Yuuji 
membeli barang-barang ini, aku harus membiarkannya memilih. 

"Aku? Baiklah, aku akan mengambil ..." 

Yuuji harusnya makan noodel goreng dan cola kan? Bahkan jika saya tidak bertanya, saya 
bisa menebak apa yang suka makan orang ini. 

"--Kola dan kopi dan mie instan dan mie goreng." 

"YUUJI, KAMU BURUK! KAMU HANYA MEMBEBASKAN AKU MAKAN CHOPSTICKS BAKAR 
!?" 

"TUNGGU SEBELUMNYA, KAU AKAN MAKAN CHOPSTICKS PAKAI? KAMU HANYA 
MENGEJUTKU KE SANA !!" 

Yuuji segera menghentikanku. 
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"Selain itu, jika saya tidak memiliki sumpit sekali pakai, bukankah saya harus makan 
dengan tangan kosong?" 

Sulit membayangkan Yuuji makan mie instan dengan ibu jari dan jari telunjuk sambil 
berteriak 'HOT, HOT!'. 

"Lupakan tentang mengambil sumpitku, aku juga mendapat bagianmu." 

"Eh? Benarkah?" 

"Ya. Apa kau tidak melihat tas lain di sana? Makanan di dalamnya untukmu." 

Sekarang dia mengatakan itu, saya baru menyadarinya. Saya tidak menyadarinya karena 
tas pertama menghalangi, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada tas lain di sana. 

"Apa, jadi kamu benar-benar menyiapkan bagianku." 

"Ya, karena aku membuatmu menghabiskan begitu banyak usaha minggu lalu, jadi ini 
hanya tanda penghargaan kecil." 

"Hmm, setelah kamu menyebutkannya, kerja kerasku agak terbayar." 

Saya mengambil tas yang ditekan karena dan membukanya, ada makanan dan minuman di 
dalamnya juga. 

'Jeli buah' 

'Diet Coke' 

'Jeli' 

"KALORI BERHARGA SAYA !!!" 

Melihat makanan yang tidak mengandung kalori, saya tidak bisa menahan tangis. 

"Jangan khawatir, ini hanya tanda terima kasihku yang kecil." 

"Sialan, KAU TIDAK PERNAH BERPIKIR TENTANG TERIMA KASIH, BENAR? TAHUKAH 
Seberapa BANYAK YANG AKU PERGI LEWAT UNTUK MEMPERSIAPKAN RENCANA ANDA 
!?" 

Saya menarik diet coke saya dan bersiap untuk menembak. 

"KAMU TERLALU BERISIK! APA TENTANG KAMU, APAKAH KAU TAHU BANYAK YANG AKU 
MENDERITA SETELAH ITU !?" 

Yuuji merogoh kantong plastiknya dan mengeluarkan kaleng coke-nya. 
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Suasana jahat mengalir di antara kita. 

"... Jadi Yuuji, kamu siap melakukannya?" 

"Ya, selain itu, kurasa ada kebutuhan untuk melakukan konfrontasi di antara kita." 

"Hanya yang kuinginkan. Aku akan membuatmu menyesal melakukan hal bodoh seperti 
menantangku!" 

"Ha! Kalian semua bicara!" 

Kami memelototi satu sama lain saat kami bersiap untuk bergerak. Yuuji lawan, aku akan 
mati jika tidak hati-hati. 

Dalam sekejap, suara tetesan air yang menetes bisa terdengar di seluruh dapur. 

--Menitik. 

"--UU!" 

Dengan tetesan air sebagai sinyalnya, situasi berubah dari pertarungan diam ke bawah 
menjadi pertarungan sengit. Kami berdua mengambil tindakan pada saat bersamaan. Jika 
demikian, pemenang akan ditentukan pada tindakan selanjutnya-- PAAAZZZZZZZZ! (Suara 
Yuuji dan aku menggoyangkan botol kami.) 

GGYYYYYAAAAHHHHH !!! (Suara cola ditembakkan satu sama lain.) 

PATAPATAPATAPATAPATAPATA !!! (Suara Yuuji dan aku menutupi mata kami dan 
berguling-guling di lantai.) ""MATAKU!!! MYYY EEEEEEEEYYYYYYYEEEEEEEESSSSS !!!! "" 

Itu masuk! Cola baru saja masuk ke mataku! 

"Tidak buruk, Akihisa!" 

"Kau sendiri tidak terlalu buruk, Yuuji! Seperti yang kuduga untuk pria yang aku lihat 
sebagai lawan yang tangguh!" 

"Tapi aku akan serius mulai sekarang!" 

"Aku juga tidak akan kalah darimu!" 

Karena itu, Yuuji mulai mengambil sekaleng kopi, dan aku mempersenjatai diri dengan jelly 
untuk bertaruh dalam pertarungan kesombongan ini. 

--Tolong tunggu sebentar-- 

"... Yuuji, ingin melakukan gencatan senjata?" 
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"... Ya, ini menjadi terlalu tidak berarti." 

Sebelum kami menyadarinya, kami semua diwarnai dengan jelly buah, jelly dan cola. Ini 
benar-benar menjijikkan. 

"Akihisa, pinjamkan aku showermu." 

"Hm, kamu bisa menggunakan handuk." 

"Aku akan melakukannya bahkan tanpa kau memberitahuku itu." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji terlihat kesal saat dia menarik pakaian yang basah kuyup di 
tubuhnya saat dia berjalan menuju ruang ganti. Saya kemudian mendengar dia melepas 
pakaiannya dengan santai, "Ah, Yuuji, aku lupa memberitahumu sesuatu." 

"Apa?" 

Suara Yuuji terdengar dari balik pintu kamar mandi, dan tak lama kemudian, terdengar 
suara keran air dinyalakan. 

"Gas saya terputus, jadi tidak ada air panas sekarang." 

"GWAAHH -- !!!" 

Clrack! Tatatatata! 

"... Kamu bisa saja memberitahuku itu, dasar idiot!" 

Terbungkus handuk, Yuuji merinding karena kedinginan. 

"Maaf maaf, aku lupa mengatakannya. Selain itu, tidak baik bagi tubuhmu untuk menaruh 
air dingin di jantungmu. Pertama-tama kamu harus membiarkannya jatuh ke kakimu--" 

"SIAPA YANG MEMBUTUHKAN KAU MENJELASKAN CARA MENGAMBIL MANDI DINGIN !?" 

"Kenapa kamu sangat marah, Yuuji? Oh ya, kamu harus mandi air dingin untuk 
menyejukkan dirimu." 

"AKU BERMARAH KARENA ITU, KAU IDIOT! Sialan, AKU AKAN DINGIN JIKA INI TERUS ..." 

"Uu ~ Hm ... biarpun kamu mengatakan itu, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa 
rumahku tidak memiliki air panas ..." 

Bahkan jika saya punya uang untuk itu, saya harus menghubungi pemasok gas untuk 
memberi saya beberapa. Sekarang sudah larut malam, pekerja perusahaan seharusnya 
tidak bekerja sekarang. Tidak peduli seberapa mendesaknya kami, kami harus menunggu 
sampai besok, dan sepertinya tidak ada pemandian umum di dekat rumah saya. Mungkin 
agak terlalu aneh untuk lari ke rumah orang lain hanya untuk mandi. 
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"Sigh ... mau bagaimana lagi. Akihisa, bersiaplah untuk keluar." 

Saat aku bertanya-tanya apa yang harus kulakukan, Yuuji, yang berganti pakaian, tiba-tiba 
mengatakan itu padaku. 

"Keluar? Ah, begitu, apa kita akan pergi ke rumah Yuuji?" 

"Aku tidak keberatan, tapi karena kita akan mandi, bagaimana kalau kita pergi ke suatu 
tempat yang memiliki kamar mandi dan kolam renang?" 

"Tempat yang memiliki kolam renang juga?" 

Apakah dia berbicara tentang resor di suatu tempat yang agak jauh dari sini? 

Tetapi jika kita akan pergi sekarang, akan butuh waktu sebelum kita sampai di sana. 

"Benar, ada kamar mandi dan kolam renang, dekat dengan rumah Anda, dan gratis -- 
bukankah ada tempat yang begitu bagus?" 

Kamar mandi dan kolam renang, dekat dengan rumah saya dan gratis -- ahh, begitu. 

"Oke, aku akan bersiap-siap. Bagaimana dengan baju renangmu, Yuuji?" 

"Saya hanya akan memakai celana boxer saya, mereka tidak berbeda dengan celana renang 
saya." 

"Mengerti ~" 

Aku segera bersiap-siap menuju Fumitzuki Gakuen bersama Yuuji. 

☆ 

"... Jadi, apa ada yang ingin kamu katakan?" 

Dua jam kemudian, Yuuji dan saya berdiri di kantor Fumitzuki Gakuen, saat kami 
melanjutkan ceramah dari Ironman -- juga dikenal sebagai Nishimura-sensei. 

"" Itu salah orang itu. "" 

Suara kami saling tumpang tindih dengan sempurna, dan bahkan ujung jari pun sama. 

"Apa-apaan ini! Yuuji pasti salah di sini! Jika kamu membawa beberapa hadiah, ini tidak 
akan terjadi!" 

"Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang? Jika kamu telah membayar tagihan gas 
kamu dengan benar, semua ini tidak akan terjadi!" 
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"Apa yang kamu katakan sekarang? Bukankah cukup bagus kalau kamu punya air untuk 
mandi?" 

"Jangan bilang kamu ada saat-saat ketika air tidak keluar?" 

"... Itu cukup, aku mengerti apa yang terjadi." 

Ironman menghela napas dalam-dalam. 

"Kamu mengerti? Itu bagus." 

"Karena kamu mengerti, kita harus pergi sekarang. Ini agak terlambat sekarang." 

"Yup. Nah, kita akan pindah kalau begitu, Nishimura-sensei -- WOAH !!" 

Tepat ketika aku membungkuk dan bersiap untuk keluar dari kantor, lengan kekar 
Ironman tiba-tiba menutupi Yuuji dan leherku. Kami, kami tidak bisa bernapas! 

"Kalian berdua, tidak perlu terburu-buru, kan? Tidak ada kata terlambat untuk memiliki 
momen wajib itu dulu, kan?" 

Kekuatan yang kuat mencengkeram leher kita. Bagaimanapun, jika kita mencoba untuk 
melawan, leher kita akan patah! 

"Itu, itu benar ... kalau begitu tolong ... izinkan aku ..." 

"Aku, aku juga, izinkan aku untuk ..." 

Naluri pertahanan diri kita muncul, dan kita hanya bisa menerima lamaran ini sambil 
menangis. 

"Sangat bagus, mari kita mulai." 

Setelah melepaskan kami, Ironman mengeluarkan kertas dan pena dari suatu tempat dan 
memberikannya kepada kami. 

"Dengarkan, terjemahkan berikut ini ke dalam bahasa Inggris 'Saya merenungkan telah 
menggunakan kolam renang tanpa izin'." 

Saya mengikuti apa yang dikatakan Ironman dan menerjemahkan bahasa Jepang ke dalam 
bahasa Inggris. Hansei suru (反省 す る) harus diterjemahkan ke dalam 'refleksi'. 

"... Setelah menulis begitu banyak surat refleksi, kamu akhirnya berhasil menemukan kata-
kata 'refleksikan'." 

"Itu karena aku harus menulisnya dua kali setiap minggu ..." 
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"Jika Anda tidak ingin menulisnya, perbaiki kesalahan Anda -- oke, setelah Anda selesai, 
tunjukkan apa yang Anda tulis." 

"Iya." 

Saya menyerahkan selembar kertas putih dengan kata-kata bahasa Inggris di atasnya 
kepada Ironman. Ironman membaca apa yang saya tulis -- dan untuk beberapa alasan, 
menghela napas. 

"Eh? Kenapa kamu mendesah?" 

Aneh, bahasa Inggris yang saya tulis harus sempurna. 

"Sakamoto, baca ini." 

Ironman menyerahkan apa yang saya terjemahkan ke Yuuji. Setelah Yuuji menerimanya, 
dia mulai membaca apa yang saya tulis. 

"Saya merenungkan telah menggunakan orang miskin tanpa izin pemilik." 

Itu yang Yuuji katakan, seharusnya tidak ada masalah, kan? 

"Terjemahkan itu." 

"'Saya merenungkan telah memanfaatkan orang miskin tanpa otorisasi'." 

"APAKAH ANDA PENGEMUDI BUDAK !?" 

"Eh, itu, aneh sekali? Kenapa jadi seperti itu?" 

"KAMU IDIOT BESAR! BAGAIMANA KAU KESALAHAN KATA 'BURUK' SEBAGAI 'KOLAM 
RENANG' !? BUKAN KATA-KATA INI YANG KITA PELAJARI DI SEKOLAH TENGAH !?" 

Sial, itu satu-satunya bagian yang kupikirkan sendiri. 

"Oke, selanjutnya. 'Untuk bayanganku, aku akan dengan sukarela membersihkan kolam 
minggu depan'." 

"Begitukah? Maka itu sulit bagimu. Tolong lakukan yang terbaik." 

"(BAM !!) TERJEMAHKAN KE BAHASA INGGRIS!" 

"Uuu ... dasar guru jahat ..." 

Menggunakan tinjumu untuk memukulku? Guru yang kejam itu! 

"Sialan. Kami benar-benar tidak beruntung karena Ironman menemukan kami." 
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"(BAM !!) PANGGIL SAYA NISHIMURA-SENSEI !!" 

Karena itu, sampai siang hari, Yuuji dan aku dipaksa untuk mengikuti pelajaran remedi 
yang melibatkan tinju. 

☆ 

"Karena itu, akhir pekan saya terbakar." 

Pagi pagi, sebelum periode belajar mandiri dimulai, geng tua yang sama berkumpul di 
sekitar meja saat aku mengatakan itu. 

"Hal seperti itu benar-benar terjadi. Benar-benar bencana ..." 

Menunjukkan ekspresi lembut saat dia mengkhawatirkanku adalah teman sekelasku, 
Kinoshita Hideyoshi. Siapapun yang melihatnya pasti akan berpikir bahwa dia cantik, tapi 
secara biologis, dia laki-laki; benar-benar teman yang tak terduga. 

"Dan kita dihukum untuk membersihkan kolam renang akhir pekan ini. Sigh ..." 

Kami menerima begitu banyak pukulan dan menulis begitu banyak refleksi bahasa Inggris, 
dan sekarang dia ingin saya membersihkan kolam renang. Ini sangat konyol. Ironman itu 
pasti iblis di dalam dan di luar. 

"..Itu terlalu banyak pekerjaan." 

Di samping kami, Tsuchiya Kouta (alias Muttsulini) berkata dengan tenang, 

"Ya, aku sudah merasa lelah ketika memikirkan harus membersihkan tempat seluas ini." 

Jika ada semacam hadiah ... 

Tampaknya memahami apa yang kupikirkan, Yuuji lalu berkata, 

"Ini bukan hadiah yang besar, tapi Ironman mengatakan 'karena kamu harus 
membersihkan, kolam akan tersedia untukmu pada hari itu'." 

"Eh? Benarkah?" 

Jadi ini berarti kolam renang sekolah akhir pekan ini akan terbuka untuk kita gunakan? 

"Ya, jadi Hideyoshi, Muttsulini, kalian ingin ikut?" 

Karena kita sudah mendapatkan tempat itu, akan sia-sia jika hanya Yuuji dan aku yang 
menggunakannya. Tidak ada gunanya memilikinya jika kita tidak bisa mendapatkan lebih 
banyak orang. Selain itu, membosankan jika memiliki 2 orang sendirian, dan saya sangat 
berharap Hideyoshi dan Muttsulini akan ikut. 
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Saat Muttsulini bersiap untuk mengangkat tangannya--- 

"Tapi Muttsulini, kamu harus membantu membersihkan." 

"..." 

Mendengar kata-kata Yuuji, Muttsulini menghentikan apa yang akan dilakukannya. 

Seperti yang dikatakan Muttsulini barusan, membersihkan kolam adalah pekerjaan yang 
sangat sulit. Mau bagaimana lagi dia akan ragu-ragu. 

"Di samping catatan, aku bermaksud meminta Himeji dan Shimada untuk ikut." 

"... Aku akan menyiapkan sikat dan agen pembersih." 

Adalah normal jika dia setuju dengan begitu mudah; jika aku bisa melihat Himeji-san, 
Minami dan Hideyoshi dengan pakaian renang, aku akan melakukan apa saja hanya untuk 
satu kesempatan itu. 

"Um, itu benar. Jika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kolam ini, 
kecil kemungkinannya kita akan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tolong 
izinkan saya untuk bergabung. Tentu saja, saya akan membantu keluar juga. " 

"Eh? Membersihkan kolam itu sulit? Kamu yakin mau melakukannya?" 

"Um, tidak seperti mendapatkan seluruh kolam, aku hanya perlu membersihkan kolam, jadi 
ini bukan apa-apa." 

Hideyoshi setuju dengan sepenuh hati .. sebenarnya, aku baik-baik saja dengan hanya 
melihatnya dalam pakaian renang, jadi dia tidak perlu membantunya. Dia benar-benar pria 
yang baik. 

"Jadi hanya tersisa dua. OI ~ HIMEJI, SHIMADA." 

Yuuji meneriakkan nama mereka. 

"Ada apa, Sakamoto? Ada yang kau inginkan untukku?" 

Orang yang berjalan lebih dulu adalah gadis yang baru saja kembali dari Jerman. Shimada 
Minami-san. 

Karakteristik uniknya adalah matanya yang sipit dan kuncir kudanya. Dia gadis yang sangat 
kuat, dan ada beberapa saat ketika aku hampir mati di tangannya. 

"Apakah kamu memanggilku, Sakamoto-kun?" 

Berikutnya adalah pengharum ruangan kelas kami, Himeji Mizuki-san. Lembut dan imut, 
nilai luar biasa, dan bahkan sosoknya sangat bagus. Dia gadis yang tidak bisa diremehkan, 
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dan dengan semua atribut ini, dia benar-benar menakutkan. Tidak, tunggu, Minami tidak 
terlalu jauh di belakang ... 

"Apakah kamu ada waktu luang akhir pekan ini? Kami mendapat kolam renang sekolah 
akhir pekan ini, mau ikut?" 

"" Eh? "" 

Mendengar kata 'pool', keduanya tampak terpana. Apakah ada yang salah dengan kolam? 

"Ah, jadi kalian pasti punya rencana lain, kan?" 

Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin mereka ikut, tetapi saya tidak bisa memaksa 
mereka membatalkan jadwal mereka. Mereka harus meletakkan jadwal mereka sendiri 
sebelum hal lain. 

"Bukan, bukan itu. Aku tidak punya apa-apa. Tapi ... apa yang harus kulakukan? Jika aku 
harus pergi ke kolam, aku harus memakai baju renang, kan?" 

"Itu, benar, harus memakai baju renang ... tapi ..." 

Minami menatap dadanya, dan Himeji-san menatap perutnya. 

Apa yang mereka khawatirkan? 

"Sigh, aku tahu kalian punya masalah sendiri ... tapi biar kuberitahu dulu. Hideyoshi akan 
ikut, dan dia bilang dia ingin menunjukkan pada Akihisa bagaimana penampilannya dengan 
pakaian renang." 

Melihat mereka ragu-ragu, Yuuji tiba-tiba mengatakan hal yang konyol. Memang benar 
Hideyoshi akan datang sendiri, tapi dia tidak akan hanya menunjukkan padaku bagaimana 
penampilannya dengan pakaian renang. 

Tapi setelah mendengar perkataan Yuuji, Minami dan Himeji-san berpaling untuk menatap 
Hideyoshi. 

"Itu, itu terlalu hina, Kinoshita! Kamu melakukan itu ketika kamu begitu percaya diri 
dengan sosokmu sendiri!" 

"Itu, benar! Kinoshita-kun terlalu licik!" 

"Apa yang kalian bicarakan?" 

Hideyoshi memberikan tatapan bingung setelah disalahkan oleh mereka. Aku sendiri tidak 
memahaminya --- mengapa mereka mengatakan bahwa Hideyoshi itu hina? 

"Jadi gimana?" 
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"A, aku akan pergi! Aku, aku hanya perlu melakukan persiapan ..." 

"Itu benar. Persiapan itu penting." 

Meski keduanya memperlihatkan tampilan yang rumit, setidaknya mereka setuju. Itu 
hebat. 

"Ngomong-ngomong, aku harus mulai membeli pakaian renang baru. Bagaimana kalau aku 
menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkannya ..." 

Hideyoshi mengelus dagunya saat mengatakan ini. Hideyoshi membeli baju renang? 
Sekarang saya senang. 

"The, kalau begitu aku akan beli juga ..." 

Mungkin karena Hideyoshi, Minami sepertinya berniat membeli baju renang baru. 

Pasti menyenangkan punya uang ... tidak seperti saya dengan gas saya terputus ... 

"Eh? Tapi Minami, bukankah kamu mengatakan 'Aku tidak akan membeli sejak aku 
mendapatkannya tahun lalu' ketika kita berbicara tentang membeli pakaian renang ...?" 

"Mi, Mizuki! Jangan katakan hal seperti itu! Kali ini, yang ingin kubeli adalah ... betul, ini 
duel, jadi itu berbeda." 

"Shimada, semakin gugupmu, semakin kau menggali kuburanmu sendiri." 

"... Kamu terlalu banyak berpikir." 

Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Maksudnya pertandingan renang, bukan? 
Untuk serius dalam mengadakan kontes renang, apakah Minami sangat menikmati 
berenang? 

"Ah, oh ya! Yuuji, suruh Kirishima-san datang." 

"Aku akan melakukannya bahkan tanpa kau memberitahuku itu." 

Yuuji terlihat enggan saat dia menatapku dengan penasaran. Itu aneh? Bagaimana bisa 
berakhir seperti ini? Kupikir Yuuji bahkan tidak akan memberitahu Kirishima-san tentang 
ini. Apakah dia jujur setelah acara pernikahan minggu lalu? 

"Haha, jadi Yuuji akhirnya dewasa." 

Tidak, bukan itu masalahnya. " 

Lalu apa itu? " 
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"Akihisa, pikirkanlah. Coba tempatkan dirimu pada posisiku. Jika aku tidak 
memberitahunya, saat Shouko tahu, apa yang akan terjadi padaku?" 

Melihat Yuuji terlihat sangat serius, aku mulai berpikir dengan serius. 

Biar kupikir, jika aku Yuuji, dan jika Kirishima-san tahu kalau aku sedang bermain dengan 
gadis-gadis berpakaian renang di kolam renang ... 

"Jauh di dalam rawa ... tidak, terkubur di dasar danau ..." 

"Anda tidak perlu membayangkan saya menjadi mayat, tapi bagaimanapun, itulah 
masalahnya." 

Saya melihat. Karena itu, Yuuji dengan enggan mengundang Kirishima-san. Tapi jika 
demikian, saya bisa melihat Kirishima-san dengan pakaian renang. Itu bisa dianggap 
sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. 

"Ngomong-ngomong, sepertinya semua baik-baik saja dengan pengaturannya. Ayo kita 
bertemu jam 10 pagi hari Sabtu di gerbang sekolah. Jangan lupa bawa pakaian renang dan 
handuk." 

Saat Yuuji mengatakan ini, ledakan keras Ironman membuka pintu kelas bisa terdengar. 

☆ 

"Pagi ~ cuaca hari ini sangat bagus untuk berenang." 

Ini akhir pekan, dan di bawah langit biru cerah tak berawan, aku mengangkat tangan dan 
menyapa Hideyoshi dan Himeji-san, yang sudah menunggu di gerbang sekolah. 

"Pagi Akihisa. Cuacanya bagus sekali hari ini." 

"Selamat pagi, Akihisa-kun. Sepertinya kita bisa bersenang-senang hari ini." 

Keduanya merespon dengan senyum cerah. Fakta bahwa saya bisa bertemu mereka selama 
liburan sudah cukup untuk mengirim saya ke lala-land. Namun, yang terpenting, saya bisa 
melihat mereka dalam pakaian renang! Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya surga! 

Saat aku mengangkat tinjuku dengan penuh kemenangan, sosok lain mendekat. Apa itu 
Muttsulini? Dia mendengar kita, bukan? 

"Pagi, Muttsulini ~" 

"...! (Krack krack krack)" 

Saat ini, Muttsulini menunjukkan 'jangan mendekatiku' sambil memegang kamera di 
tangannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Yah, kataku ~ Muttsulini ..." 

"...Saya sedang sibuk sekarang." 

Muttsulini hanya mengatakan beberapa patah kata, seakan menjengkelkan melihatku 
sekejap. 

Bukannya aku tidak mengerti perasaannya, tapi--- 

"Muttsulini, itu bagus untuk dipersiapkan, tapi bukankah kamu akan melakukan itu dengan 
sia-sia?" 

"...Mengapa?" 

"Bukankah sudah jelas? Muttsulini ... akan pingsan karena mimisan." 

Cheongsam sudah cukup untuk membuatnya tenggelam di lautan mimisannya sendiri. Jika 
dia melihat pakaian renang yang terbuka, Muttsulini pasti tidak akan bisa menjaga 
kesadarannya. 

Tetapi setelah mendengar apa yang saya katakan, Muttsulini hanya mengangkat bahunya. 

"... Jika kamu akan meremehkanku seperti itu, aku akan sangat terganggu." 

Di saat yang sama, Muttsulini membuka tas olahraga besar yang dibawanya dan 
menunjukkan apa yang ada di dalamnya. 

"... Semua proses transfusi darah selesai." 

"Hm, jadi Anda berniat mengambil tindakan untuk mencegah kehilangan darah? Itu cukup 
jantan." 

Tas olahraganya penuh dengan kantong darah. Saya tidak tahu bagaimana dia 
mendapatkannya, tetapi jika demikian, tidak perlu memanggil ambulans. Sepertinya dia 
benar-benar siap untuk ini. 

"Ngomong-ngomong, Hideyoshi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin 
membawa baju renang baru? Kamu tidak lupa, kan?" 

"Nn, tentu saja aku yang membawanya." 

Hideyoshi dengan bangga meluruskan dirinya dan membuka tasnya. Itu hebat. Sungguh 
sayang jika dia tidak bisa berenang karena lupa membawa pakaian renangnya. 

"Ngomong-ngomong, yang kudapat adalah---" 

"...! (mata melebar)" 
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Deklarasi Hideyoshi yang membuat hati orang berdebar-debar membuat Muttsulini 
melebarkan matanya. Tentu saja, saya tertarik juga. Apa yang dibeli Hideyoshi? 

"---Celana renang persegi!" 

"" BAGAIMANA AKHIRNYA SEPERTI INI !!! ??? "" 

Muttsulini dan saya jatuh ke lantai. Celana renang persegi? Sesuatu yang dipakai pria? 
Tuhan, kenapa kau memberi kami cobaan seperti itu !? Bukankah Hideyoshi yang 
mengenakan celana pria akan merusak segalanya !? 

"Karena kalian tampaknya melihatku sebagai perempuan, kupikir aku harus membiarkan 
kalian melihat bahwa aku laki-laki --- kenapa kalian tidak mendengarkanku?" 

"TERLALU BANYAK, HIDEYOSHI !! APAKAH KAU BENAR-BENAR BENCI SAYA !!?" 

"... Aku salah tentang kamu!" 

"Ap, ada apa? Kenapa aku harus dimarahi olehmu?" 

"Aku, kurasa kau tidak terlalu keberatan, Kinoshita-kun." 

Sial! Kupikir hanya Hideyoshi yang tidak akan mengkhianatiku! 

Saat aku memikirkan cara mendapatkan pakaian renang lain untuk dipakai Hideyoshi--- 

---Tatatatata! 

"Selamat pagi, baka onii-chan!" 

"WAHH !!" 

Beberapa saat setelah aku melangkahi langkah kaki di belakangku, sesuatu tampak 
melompat ke arahku. Apa yang sedang terjadi? 

"Hazuki, sungguh! Itu akan membuat takut Aki!" 

Segera setelah itu, ada suara familiar lainnya. 

Karena itu suara Minami, yang ada di punggungku adalah--- 

"Jadi ini Hazuki-chan. Selamat pagi untukmu." 

"Heh heh heh, sudah dua minggu sejak terakhir kita bertemu." 

Seorang di punggungku benar-benar menunjukkan atribut 'kekanak-kanakan dan polos' 
saat dia menunjukkan senyum cerah adalah adik perempuan Minami --- Shimada Hazuki. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku ingat dia seharusnya duduk di kelas 5 SD, kan? Kami belum pernah bertemu sejak 
turnamen pemanggilan, dan seperti yang dikatakan Hazuki, sudah dua minggu. 

"Baka onii-chan dingin sekali. Kenapa kamu tidak meminta Hazuki ikut? Itu keterlaluan!" 

"Ah, mm, maaf, Hazuki-chan." 

Tapi jika aku memberitahumu itu, adikmu akan membuatku bingung. 

"Hazuki menemukanku saat aku akan keluar, dan dia ingin ikut, jadi aku tidak punya 
pilihan ..." 

Minami menghela nafas. Begitu, jadi itu sebabnya dia terlambat. 

"Eh? Sakamoto tidak ada di sini? Kupikir aku yang terakhir." 

"Tidak, Sakamoto-kun sudah datang. Dia pergi ke ruang staf untuk meminjam kunci --- ah, 
sepertinya dia ada di sini." 

Bicaralah tentang iblis. Tepat ketika Himeji-san menyebutkan kemana Yuuji pergi, kita bisa 
melihat dia dan Kirishima-san berjalan dari kompund sekolah. 

"Pagi Yuuji, dan selamat pagi, Kirishima-san." 

"Oh, sepertinya kamu belum terlambat." 

"...Selamat pagi." 

Yuuji mengungkapkan sifat arogannya saat dia berbicara, dan gadis cantik yang berdiri 
diam di sampingnya saat dia menyapa kami adalah Kirishima-san, teman masa kecil Yuuji. 
Dia bukan hanya cantik, dia juga mengucapkan pidato perpisahan tahun kedua kami di 
Fumitzuki Gakuen. Dikatakan bahwa dia cukup atletis, jadi sepertinya tidak ada kelemahan 
apapun --- tetapi yang menyedihkan adalah dia tidak memiliki mata dalam memilih 
seorang pria. Selain itu, tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia memilih Yuuji. 

"Halo, onii-chan!" 

Melihat penampilan Yuuji yang kasar, Hazuki-chan sama sekali tidak takut saat dia 
menyapanya dengan penuh semangat. 

"Hm? Pipsqueaknya ada di sini." 

"Aku bukan orang pipsqueak, namaku Hazuki!" 

"Ah, maaf maaf. Jadi kamu ikut, Hazuki." 

"Ya!" 
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Yuuji terlihat senang saat dia menepuk kepala Hazuki. Jangan biarkan dia membodohimu, 
Yuuji sangat menyukai anak-anak, jadi dia pasti senang saat melihat Hazuki. 

"Oke, waktunya ganti baju. Aku menyerahkan kunci kamar ganti cewek kepada Shouko, 
dan kalian ikutilah dia. Setelah kita selesai, berkumpul di tepi kolam." 

Dengan Yuuji memesan, kami berpisah menjadi anak laki-laki dan perempuan. Himeji-san 
dan Minami mengikuti Kirishima-san; aku dan Muttsulini dan Hazuki dan Hideyoshi 
mengikuti Yuuji --- eh, itu tidak benar. 

"Sungguh, Hazuki dan Hideyoshi harus pergi ke kamar mandi perempuan. Kenapa kamu 
tidak mengikuti Kirishima-san?" 

Aku terus mendorong Hazuki dan Hideyoshi yang ada di belakang kita. Saat ini, para pria 
seharusnya berpikir untuk pergi ke ruang ganti wanita, bukan sebaliknya. 

"Hehehe, aku hanya bercanda." 

"Tapi aku tidak bercanda sama sekali ..." 

Jika kita berganti pakaian, Muttsulini akan kembali ke pengirim bahkan sebelum dia bisa 
melihat semua orang dengan pakaian renang. Dia sendiri mungkin puas dengan hal itu, 
tetapi saya tidak bisa membiarkan teman saya mati seperti itu. 

"Oi, berhenti bermain-main, cepat dan ke sini, Hazuki, Kinoshita." 

"KAMU, KAU TERLALU, SHIMADA? TIDAK !! AKU TIDAK AKAN PERGI KE RUANG 
PERUBAHAN GADIS UNTUK BERUBAH !!" 

Hideyoshi dengan keras kepala menolak pergi ke ruang ganti gadis itu. 

Tetapi bahkan jika dia tidak mau, akan menjadi buruk jika kita berada di ruang ganti pria 
itu ... 

"Erm ... kalau begitu, kenapa kita tidak membiarkan Kinoshita-kun ganti di tempat lain?" 

Himeji-san dengan takut mengangkat tangannya. Seperti yang diharapkan dari Himeji-san, 
bisa memikirkan ide yang bagus. Sekarang tidak ada yang akan mengeluh. 

"U, ugh ... aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku akan membiarkan ini berlalu sekarang ... 
Aku akan membuat semua orang mengubah pola pikir mereka begitu kalian melihatku 
dalam pakaian renang ..." 

Hideyoshi bergumam sambil mengepalkan tas dengan baju renang di dalamnya. Ugh ~ hm, 
batang persegi ... bagaimanapun juga, aku tidak bisa membayangkan Hideyoshi cocok 
dengan itu. 
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"Oke, karena kita sudah memutuskan, cepat ambil tindakan, berhentilah membuang-buang 
waktu." 

"Hm, kamu benar." 

"... (Mengangguk kepala)." 

Jadi kita semua menuju ruang ganti dalam 3 arah yang berbeda. 

---20 menit kemudian--- 

"Gadis-gadis itu masih belum berubah, ya?" 

"Sepertinya begitu." 

"... (Mengangguk kepala)." 

Setelah berganti menjadi batang persegi kami, kami berdiri di dekat kolam renang, 
menunggu dengan cemas gadis-gadis itu keluar. Perasaannya seperti festival, saya merasa 
sangat bersemangat. 

"Muttsulini, kamu siap? Ini menyangkut hidupmu sendiri!" 

"... Tidak masalah, saya sudah berlatih semua 236 gaya kemarin." 

Saya sangat ingin tahu gaya apa yang ada di sana. 

"... Dan saya sudah mengidentifikasi 256 jenis pendarahan yang berbeda." 

"Bukankah itu berarti kamu dijamin 100% kemungkinan mati?" 

Sepertinya Muttsulini sudah mati apapun yang terjadi. 

"Oh, sepertinya ada orang di sini." 

Yuuji tiba-tiba berkata. Berbalik ke belakang, sesosok kecil berlari ke arah kami dari ruang 
ganti gadis itu. Itu pasti Hazuki-chan, kan? Hmm, melihat seorang anak sekolah dasar 
memakai baju renang biru tua pasti membuatku --- tak bisa tersenyum sama sekali! 

"APA APA APA APA APA YANG HARUS KITA LAKUKAN !? YANG SEHARUSNYA MENJADI 
RENANG SEKOLAH, BENAR !?" 

"... Saya ingin pengacara saya (drip drip drip)." 

"Kubilang ... kalian harus tenang dulu. Tidak perlu terlalu bersemangat melihat anak 
sekolah dasar memakai baju renang." 

Yuuji dengan tenang membalas. 
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Benarkah itu? Memang benar dia anak sekolah dasar, tapi kita tidak perlu merasa malu. 
Tenang, cepat dan tenang. Lihat dia dengan tenang sebelum melanjutkan. 

"Onii-chan ~ Aku membuatmu menunggu!" 

Aku dengan tenang melihat Hazuki-chan yang berlari ke arah kami. Kata-kata besar 
'Shimada' dijahit di dada baju renangnya, tapi dada besar yang tidak cocok untuk anak 
sekolah dasar menyebabkan kata itu tidak berbentuk. Dan anggota badan yang tidak 
tertutup oleh pakaian renang terbuka di bawah sinar matahari, terlihat sangat sehat dan 
menarik. Gadis ini memiliki potensi yang tidak terbatas. 

Hmm, begitu. Seperti yang Yuuji katakan, jika aku memikirkannya dengan tenang, ini 
bukanlah hal yang besar. 

"Hanya 2 tahun masa percobaan." 

"... Saya akan mengaku bersalah meskipun saya dihukum (drip drip drp)" 

"Kalian berdua hanya bertingkah keren!" 

Tapi ngomong-ngomong, dia sama sekali tidak terlihat seperti adik perempuan Minami. Itu 
... apa yang harus kukatakan, bagian dengan nametag di atasnya dan muncul sepertinya ... 

Saya ragu apakah saya harus memfokuskan mata saya pada bagian yang sepertinya tidak 
cocok untuk anak sekolah dasar. Pada saat ini, ada orang lain yang berlari dari ruang ganti 
gadis itu. 

"Sialan, Hazuki! Bagaimana bisa kau mengambil barangku seperti itu! Cepat dan 
kembalikan padaku!" 

Yang muncul di hadapanku adalah Minami, yang entah kenapa menutupi dadanya dengan 
satu tangan. Apa itu? 

"... Bantalan payudara." 

"Eh?" 

Aku berbalik untuk melihat Muttsulini, yang bergumam pada dirinya sendiri, dan melihat 
perut Hazuki-chan mengembang karena suatu alasan. 

"Ah ~ itu jatuh." 

Hazuki-chan merogoh pakaian renangnya dan mulai mencari sesuatu, dan benjolan di 
perut perlahan bergerak ke arah dada. Ahh, begitu, jadi dia memasukkan bantalan dada ke 
dalam baju renangnya. Pantas saja, saya bertanya-tanya kenapa payudara anak SD bisa 
begitu besar. 
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"Hm! Jika demikian, yang Minami inginkan kembali adalah brea---" 

"PERHATIKAN INI, AKU BERTARUH SEGALANYA!" 

"TIDAK, KAMU TIDAK BISA MINAMI! SATU HIT INI DAPAT MEMBUAT AKU KEHILANGAN 
MEMORI SAYA ATAU BAHKAN MENGHAPUS KEBERADAAN SAYA !!" 

Sepertinya saya menemukan sesuatu yang seharusnya tidak saya temukan. 

"Uuu ... Aku benar-benar pergi jauh-jauh untuk mempersiapkan ini ... Hazuki, dasar idiot." 

Minami bergumam pahit. Aku tidak tahu karena dia menggunakan tangannya untuk 
menutupi dadanya, tapi Minami seharusnya memakai baju renang 2 potong. Dia memang 
terlihat seperti pemain voli pantai, sangat keren ... 

"Ap, apa? Aneh kalau aku memakai ini?" 

Minami sepertinya tidak ingin orang lain melihatnya mengenakan pakaian renang saat dia 
meringkuk. Mengapa dia tidak percaya diri? 

"Itu, bukan itu sama sekali! Yah ... menurutku itu sangat cocok untukmu!" 

"Eh ... Aki, apa kamu serius?" 

"Um, ya ... tungkai, dada, dan payudaramu semuanya ramping, dan menurutku cantik. Jari 
kakimu menginjak kakiku --- OW OW OWWW !!!" 

"Bukankah kamu baru saja memanggilku berdada datar dua kali?" 

Mata sombong Minami itu terangkat beberapa inci saat dia memelototiku dengan marah. 
Tapi baju renang yang dikenakan Minami sangat lucu. Wajahnya sudah imut, dan anggota 
tubuhnya yang seperti domba sudah cukup untuk menutupi kurangnya bentuk dada. Dan 
karena dia sangat menawan, tidak logis untuk tidak memanggilnya imut ketika dia 
mengenakan pakaian renang seperti itu. 

Meskipun saya mengatakan ini, karena itu Minami, saya kemungkinan besar akan dikirim 
ke surga jika saya mengatakannya, jadi yang terbaik adalah mengikuti aturan emas 'diam 
itu emas' dan tetap diam tentang itu sehingga saya tidak akan menderita. 

"Shimada, kamu tidak perlu terlalu marah. Meskipun Akihisa mengatakan ini, dia pasti 
keberatan dengan penampilanmu dalam pakaian renang ini." 

"Yu, Yuuji !? Apa yang kamu katakan !? Aku bukan ..." 

"Ah, benarkah begitu? Sungguh, Aki, bisakah kau lebih jujur tentang itu ... dasar bodoh." 
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Minami mengatakan itu dengan suara yang sangat kecil. Betulkah? Karena Anda 
mengatakan demikian, saya akan dengan jujur mengatakan apa yang ingin saya katakan. 

"Dada Minami sangat kecil." 

"Aku akan menghancurkan matamu, kiri dan kanan, sama-sama." 

Lihat? Saya akan dikirim ke surga. 

Saat kita mengagumi pakaian renang Minami dan Hazuki-chan, pembunuh ke-3 berjalan 
dari ruang ganti. 

Rambut hitam panjangnya bergoyang-goyang saat orang itu berjalan dengan anggun 
seperti seorang model. Tubuh kelas atas di sekelilingnya terlihat seperti tidak nyata, 
membuatku hampir lupa bernapas. Aku menatap setiap tindakannya --- Kirishima Shouko-
san benar-benar membuatku terpesona. 

Dia terus terlihat tenang saat dia mengulurkan tangannya dan menyodok mata Yuuji. 

"WAAAAHHHHHH !!! MATA SAYA! EEEEYYYYEEESSSSKU !!!" 

"Woah! Bahkan tindakan menusuk Sakamoto di mata dengan sangat indah ..." 

"Hmm, untuk bisa melihat sosok yang begitu cantik, ada baiknya mengorbankan mata Yuuji 
..." 

"ITU KARENA KESALAHAN TIDAK TERJADI PADA ANDA !!!" 

Aku tidak peduli apa yang Yuuji teriakkan karena aku masih fokus pada Kirishima-san. 

"Wah ... onee-chan cantik sekali ..." 

Kirishima-san mengenakan bikini putih yang terlihat lebih dewasa dan rok pendek. Ini saja 
tidak akan banyak, tetapi ditambah dengan wajahnya yang sempurna, kulit sebening kristal 
dan rambut panjang yang halus, lebih baik untuk menggambarkannya sebagai 'elegan' 
daripada 'cantik'. Bagaimanapun, dia penuh pesona. 

"... Saya sangat senang mendengar Anda mengatakan itu ..." 

Kirishima-san menurunkan wajahnya yang memerah. ITU MELAWAN ATURAN! 

"Oi, Yuuji, kamu pasti punya sesuatu yang ingin kamu katakan pada Kirishima-san, kan?" 

Meski Kirishima-san pasti sangat senang mendengar kita memujinya seperti itu, dia 
seharusnya sangat memperhatikan orang yang disukainya, kan? Kita harus membiarkan 
Yuuji memujinya. 

Aku mengulurkan tanganku dan tanpa berkata-kata mendorong Yuuji dari belakang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Shouko." 

"... Mm." 

"Ambilkan aku tisu, air mataku tidak bisa berhenti mengalir karena suatu alasan." 

"YUUJI, KAMU IDIOT BESAR! KAU HARUS MEMILIKI SESUATU YANG INGIN KAU 
KATAKAN, BENAR !?" 

"BAHKAN SAYA TIDAK BISA MELIHAT APA PUN SEKARANG! APA YANG ANDA INGIN SAYA 
KATAKAN !?" 

Bajingan sialan ini sama sekali tidak mengerti perasaan seorang gadis! 

"Sungguh, Yuuji itu tidak berguna, kan, Muttsulini?" 

Saya berbalik untuk berbicara dengan Muttsulini, yang benar-benar diam, mungkin karena 
dia sibuk melakukan transfusi darah. Namun, Muttsulini tidak menanggapi; sebaliknya, dia 
dilempari batu saat dia menatap ke arah lain. 

"Eh, ada apa, Muttsulini?" 

Tertegun karena dia dikelilingi oleh gadis-gadis menawan yang mengenakan pakaian 
renang --- respon pria ini sama sekali tidak normal. Tanggapannya terlalu aneh. Apa yang 
sedang terjadi? 

"... Maaf, Akihisa." 

Muttsulini mengeluarkan suara serak dan hampir tidak terdengar saat dia terus bergumam 
sambil mencoba yang terbaik untuk bernapas. 

"Eh? Kenapa?" 

"... Aku ... pergi ... dulu ..." 

Muttsulini tiba-tiba ambruk dengan banyak darah. 

"Mu, Muttsulini !? MUTTSULIN---" 

Sial, SIAPA YANG MELAKUKAN INI !? SIAPA YANG MENYEBABKAN MUTTSULINI MENJADI 
SEPERTI INI? 

Aku bergegas untuk menggendong Muttsulini, yang jatuh ke lantai, dan dengan santai 
berbalik untuk melihat ke belakang--- "Jadi, maaf, aku butuh waktu cukup lama untuk 
mengikat renda di punggungku." 

Di sana berdiri senjata biologis. 
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Tidak, TIDAK BAIK! 

"TERLALU BERBAHAYA !!! (PHOOSH)" 

Aku dengan cepat menusuk mataku. Teknik rahasia -- menyodok mata sendiri! 

"A, Aki? Apa yang kamu lakukan?" 

Hampir saja ... jika saya terus melihat, saya kemungkinan besar akan mendekati kematian. 
Penghakiman instan menyelamatkan saya. 

"Maaf, tapi ada apa dengan Akihisa-kun?" 

"Ah, Mizuki, aku tidak begitu tahu apa yang terjadi, tapi Aki hanya menusuk dirinya sendiri 
di matanya---" 

Yang bisa kudengar hanyalah Minami sepertinya melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya 
saat dia tersentak. Sial! Apakah Minami mengikuti langkah Muttsulini dan pingsan? 

"Minami?" 

"Worauf fur einem Topi standar Gott jene unterschieden, die haben, und jene, die nicht 
haben !? Apakah perang fur mich ungenugend!"[3] 

Kupikir Minami sudah terbiasa dengan Jepang, tapi sepertinya kebiasaan lamanya masuk 
ke bahasa Jerman saat dia bingung tidak berubah sama sekali. 

"Uuu ... setidaknya penglihatanku mulai pulih---" 

"... Yuuji, kamu tidak bisa melihat (kuoosh)." 

"GUUAAHH! TIDAK LAGI !? KENAPA AKU SEKARANG !?" 

"Wah, dada onee-chan cukup besar ..." 

Dengan ratapan Yuuji sebagai BGM, Hazuki-chan berteriak kaget. Bahkan suara Kirishima-
san yang biasanya tabah agak bergetar. 

"Eve, semuanya? Ada apa?" 

Senjata biologis itu sendiri sepertinya tidak menyadari hal ini saat Himeji-san bertanya 
sambil terlihat bingung. 

"Hahaha, tidak ada yang salah sama sekali. Himeji-san, bisakah kamu menunggu sebentar?" 

"Ah, oke ..." 

Saya berulang kali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Oke, ini cukup. 
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Setelah membuat persiapan psikologis, saya perlahan-lahan melebarkan mata saya. Hoho, 
jika aku bisa tenang dan menanganinya secara normal, Himeji-san yang mengenakan 
pakaian renang bukanlah apa-apa. 

"Cuaca hari ini sungguh bagus, Himeji-san! (GUAAHHH !!!)" 

"Ah, Akihisa-kun? Banyak darah yang keluar dari lubang hidungmu!" 

SIAPA INI! SIAPA ORANG YANG BAHWA 'TUBUH MASIH JUJUR'! 

"Maaf, Himeji-san, mohon tunggu sebentar." 

"Oh, Oke. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan menunggu." 

"Terima kasih. Anda benar-benar banyak membantu saya di sini." 

Aku kemudian mengangkat hidungku dan mengosongkan pikiranku ... itu benar, aku 
memang melihat kulit putih lembut Himeji-san, dan itu benar-benar--- "I, ini tidak bagus! 
Akihisa-kun akan mati karena kehabisan darah!" 

Aliran darah meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? 

"Apakah kamu baik-baik saja, baka onii-chan?" 

"Ah, mm, terima kasih Hazuki-chan." 

Sungguh melegakan, Hazuki-chan memberiku sepotong tisu. Sekarang saya akhirnya bisa 
menghentikan mimisan saya. 

"Oke, lagi ..." 

Untuk ketiga kalinya, aku menatap Himeji-san yang mengenakan pakaian renang. 
Hidungku langsung menjadi panas saat sosoknya memasuki mataku, tapi setidaknya aku 
akhirnya berhasil menghentikannya. 

"Itu ... Akihisa-kun?" 

"..." 

Saya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi saya bisa mengatakan apa saja. 

Sosok Himeji-san memasuki mataku, dan penampilannya terlalu menyegarkan. Dia 
mengenakan bikini merah muda yang memperlihatkan sebagian besar payudara besarnya 
dan rok di pinggangnya. Himeji-san yang biasanya terlihat polos dan polos memiliki 
kemampuan membunuh 10 kali 10 saat dia memakai pakaian renang ini sekarang. Selain 
itu, payudara besar yang tidak cocok dengan tubuh mungilnya itu benar-benar bencana. 
Saya merasa seperti sedang menantang batasan manusia. 
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"A, apakah aneh bagiku memakai ini ..." 

Seperti Minami barusan, Himeji-san meringkuk karena dia tidak terlihat percaya diri. 
Jangan biarkan ini terus berlanjut! Saya harus mengatakan sesuatu sekarang! 

"Itu, sama sekali tidak aneh! Pakaian renang ini cocok untukmu!" 

"Betulkah?" 

"Tentu saja itu benar! Saya bisa bertaruh pada kehidupan!" 

Sebenarnya Muttsulini mempertaruhkan nyawanya sendiri. 

"Ini bagus ... kerja keras saya dalam membatasi asupan makan akhirnya membuahkan hasil 
..." 

Bekerja keras untuk membatasi asupan makanan? Tidak mungkin, dia masih memiliki 
kualitas seperti itu! Apa yang akan terjadi padaku jika dia serius? 

"Mizuki, seperti yang diharapkan, kamu pasti lawan terbesarku ... sebaiknya kamu ingat 
ini!" 

Setelah sembuh, Minami menatap payudara Himeji-san seperti musuh. Jika dia memiliki 
1/5 dari Himeji-san sendiri, Minami akan menjadi seperti orang biasa. 

"Ugh ... aku masih tidak bisa melihat ... apakah semua orang ada di sini?" 

Menggosok matanya yang masih tertutup kesakitan, Yuuji masih menangis saat dia 
bertanya pada kami. 

"Hideyoshi belum datang." 

"Hideyoshi harus pergi ke kampus daripada ke ruang ganti, jadi dia harus menghabiskan 
waktu lebih lama." 

"... Hideyoshi memakai koper persegi ..." 

Akhirnya berhasil memulihkan dan mengisi kembali darahnya, kata Muttsulini dengan 
suara yang agak kesepian. Ya, saya mengerti betapa tidak bahagianya dia. Hideyoshi 
terlihat sangat manis, jadi dia harus memakai baju renang yang cocok untuknya! " 

"Baka onii-chan, kenapa kamu terlihat sangat sedih?" 

Hazuki-chan terlihat khawatir saat dia bertanya padaku. Dia benar-benar anak yang baik ... 

"Maaf sudah membuatmu khawatir, Hazuki-chan. Aku hanya merasa sedikit kesepian, 
kamu tidak perlu khawatir tentang itu." 
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"Hazuki, bodoh sekali mengkhawatirkan Aki, kamu tidak perlu---" 

Berbicara di tengah jalan, Minami tiba-tiba terdiam. Apa yang terjadi? 

"Maaf membuat semua orang menunggu, butuh waktu cukup lama untuk berganti pakaian, 
dan jarak dari gedung ke kolam cukup jauh ..." 

Suara yang akrab terdengar di telingaku. 

Suara dan nada ini, akhirnya Hideyoshi di sini, jadi semua orang--- 

"sncfksurjkmxaoe, m (((Jangan khawatir Hideyoshi, kami tidak menunggu terlalu lama)" 

"Tenang, Akihisa, ini planet Bumi." 

Yuuji dengan tenang membalas saat aku panik sekarang. Tapi ini karena dia tidak bisa 
melihat apapun sekarang. Bisakah dia mengatakan itu dengan tenang ketika dia melihat 
apa yang ada di depannya? 

"Bagaimana, bagaimana? Bukankah sekarang aku terlihat lebih jantan?" 

Tampak malu-malu tapi mencoba memperlihatkan pakaian renangnya, Hideyoshi berjalan 
ke arah kami. 

"Wah, onee-chan ini cantik sekali!" 

"Ugh, kau memanggilku cantik? Shimada imouto, aku tidak tahu apa yang salah denganmu, 
tapi seperti yang kau lihat, aku laki-laki!" 

"Eh? Tapi Hazuki merasa ini pakaian renang perempuan." 

"APA, APA YANG KAU KATAKAN !?" 

Benar, Hideyoshi memakai baju renang kotak persegi --- tapi itu pakaian renang 
perempuan. 

"Ki, Kinoshita ... berapa lama kamu berencana menghalangi kami?" 

"Kinoshita-kun terlalu hina ... sebenarnya menggunakan batang persegi untuk membuat 
kita rileks. Kamu pada akhirnya mengkhianati kami!" 
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Pada dasarnya, Hideyoshi mengenakan pakaian renang olahraga yang mirip dengan yang 
dikenakan Minami. Atasannya adalah rompi ketat tanpa lengan pendek, dan bagian 
bawahnya adalah celana pendek biasa. Ada sepasang celana pendek yang ditambahkan di 
luar celana renang, dan kancing atas tidak dikancingkan. Ini adalah koper persegi, 
meskipun itu pakaian renang perempuan. 

"Hideyoshi! Kamu akhirnya mendeteksi perasaan kami!" 

"... Aku akan memberi hormat pada pakaian renang ini sebagai pembayaran atas 
persahabatan dan nafsu abadi kita." 

"Bukan, tidak seperti itu! Seharusnya aku mendapatkan pakaian renang pria! Aku bahkan 
memberi tahu penjaga toko bahwa aku ingin membeli 'celana kotak biasa'!" 

"Kurasa petugas itu pasti salah..karena Kinoshita-kun hanya mengatakan bahwa dia 
menginginkan 'batang kuadrat'." 

"... Ya, saya akan merekomendasikan hal yang sama." 

"Bagaimana, bagaimana bisa berakhir seperti ini ... tidak heran aku merasa aneh; mengapa 
baju renang pria memiliki rompi di atasnya ..." 

Hideyoshi jatuh ke lantai dan mengepalkan tangan dan giginya saat mengatakan ini. 
Bahkan pada saat ini, saya hanya bisa menganggapnya aneh, itu memang cocok dengan 
kepribadian Hideyoshi. Kepada petugas toko yang belum pernah kami temui sebelumnya, 
Kerja Bagus! 

Saat kita mendiskusikan ini, Kirishima-san terlihat khawatir saat dia berkata pada Yuuji, "... 
Yuuji, apa matamu baik-baik saja?" 

"Hm? Ahh, mereka baik-baik saja. Aku bisa melihat lebih banyak atau lebih sedikit. Jika 
kamu khawatir tentang itu, kamu seharusnya tidak melakukan itu sejak awal, kan---" 

"... Jika demikian, ini satu lagi (phoosh)" 

"A, KETIGA KALI !? APA JENIS KEBENCIAN KAU TERHADAP AKU !!?" 

"... Ada terlalu banyak hal di sini yang tidak bisa dilihat Yuuji." 

Kita sudah berada di kolam, tapi dengan keadaan, Yuuji akan berakhir di rumah sakit 
bahkan sebelum dia bisa melangkah ke dalam air. 

☆ 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 
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Setelah melakukan pemanasan dan melompat ke dalam kolam, Himeji-san, yang perlahan 
menuruni tangga menuju ke arahku. 

"Hm? Ada apa, Himeji-san?" 

"Bisakah Akihisa-kun berenang dengan baik?" 

"Ah, hm ... oke, tentang standar orang biasa ..." 

"... Akihisa-kun, kenapa kamu mengalihkan pandanganmu?" 

Karena kamu baru saja melepas rokmu, Himeji-san! 

"Sebenarnya, saya sama sekali tidak tahu cara berenang." 

"Eh? Kamu tidak bisa berenang?" 

Dalam arti tertentu, ini sebenarnya tentang apa yang saya harapkan. Meskipun ini maaf 
untuk Himeji-san, aku tidak bisa membayangkan dia berenang dengan cepat dan bebas 
sama sekali. 

"Hm? Mizuki tidak bisa berenang?" 

Minami mengatakan ini saat dia dengan penuh semangat melompat ke kolam. Minami dan 
Himeji-san memiliki perbedaan masing-masing, jadi mereka memiliki hal-hal yang bisa 
mereka lakukan dengan baik. Lupakan tentang lari atau lompat tinggi, dia sangat ahli dalam 
olahraga. 

"Ya. Sebenarnya, agak memalukan bagiku untuk mengatakannya, tapi aku hanya tahu cara 
mengapung ..." 

Himeji-san berkata dengan serius. Bahkan jika dia tidak bisa berenang, dia harus berusaha 
keras untuk mempelajarinya. 

"Karena Mizuki mengajariku di pelajaran, aku akan mengajarimu cara berenang hari ini!" 

Minami menegakkan punggungnya saat dia terlihat agak puas. Biasanya, Himeji-san akan 
mengajarinya tentang pelajaran, jadi dia seharusnya senang bisa membalas budi dengan 
mengajarinya dalam olahraga. 

"O, oke. Kalau begitu tolong jaga aku." 

"Serahkan padaku! Jangan lihat aku seperti ini, aku tahu cara berenang yang baik." 

Melihat kedua orang itu berbicara saat posisi mereka bertukar agak menyegarkan. 

Biasanya di kelas, kelas A Himeji-san akan mengajari Minami yang duduk di kelas F--- "---
Jadi kali ini, Minami sepertinya adalah A dan Himeji-san F." 
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"Setidaknya aku bisa mencapai B!" 

"GUAH!" 

MENGAPA? MENGAPA ANDA MENYERANG SAYA DARI SUDDEN! 

"... Tahun depan, tahun depan ... Aku pasti ..." 

Minami berbalik saat dia bergumam pelan. 

Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya dia mengasihani diri sendiri saat dia 
mengatakan itu. 

"A, Akihisa-kun ... mengatakan itu langsung di depan orang lain adalah ..." 

Di hadapanku, bahkan Himeji-san pun tersipu. Memang benar bahwa agak tidak sopan 
untuk mengatakan bahwa dia memiliki standar renang kelas F, dan sangat tidak sopan 
untuk mengatakan jika di belakang punggungnya. Saya akan dengan tulus 
merenungkannya. 

"... Yuuji, aku suka menyebut aku C." 

"Apa yang kau bicarakan?" 

Tidak jauh dari situ, Yuuji dan Kirishima-san melakukan percakapan yang sulit dipercaya. 
Adapun Muttsulini, masih menjadi misteri mengapa matanya bersinar. 

"Mizuki, aku tahu alasan kenapa kamu tidak bisa berenang." 

"Eh? Kenapa?" 

"Karena kau berada dalam pelampung besar! Kau tidak bisa berenang tidak peduli berapa 
lama waktu yang dibutuhkan! Cepat lepas dan berikan padaku!" 

"Mi, Minami, harap tenang! Kamu terlihat sangat menakutkan di sini!" 

"Mizuki sama sekali tidak mengerti! Aku sangat sedih karena aku berhasil berenang begitu 
cepat karena tidak ada perlawanan!" 

"Ev, bahkan jika kamu mengatakan itu, aku ..." 

Sepertinya mereka sedang membicarakan apakah mereka bisa berenang cepat atau tidak, 
dan sebaiknya saya tidak mengganggu mereka. 

"Kalau begitu aku akan pergi ke sisi lain. Berusahalah yang terbaik, kalian berdua." 

"A, Akihisa-kun, Minami tiba-tiba terlihat sangat menakutkan!" 
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"Hohoho ... Mizuki, ini semua lemak tidak berguna! Kamu harus berolahraga lebih banyak 
dan membakarnya." 

Minami sepertinya dia terlalu bersemangat. Meskipun aku minta maaf pada Himeji-san 
yang meminta bantuanku di sini, aku harus tegas. Ini untuk Himeji-san untuk belajar 
berenang. 

"Mi, Minami, ini bukan hal yang buruk! Sakit bahu agak melelahkan ..." 

"Aku tidak keberatan meskipun seperti itu! Bahkan jika itu hanya rasa sakit, aku akan 
menahannya!" 

Saat aku pergi, aku mendengar suara penuh gairah dalam apa yang dikatakan Minami. 

"Onii Chan!" 

"WAH!" 

Sesuatu menimpa saya secara tiba-tiba, menyebabkan saya tidak dapat menopang diri 
sendiri dan tenggelam. 

"A, ada apa?" 

"Hehehe, Hazuki ingin bermain-main dengan onii-chan!" 

Aku bisa melihat senyum cerah Hazuki-chan begitu aku melayang ke permukaan. Jadi itu 
Hazuki-chan yang melompat di punggungku. 

"Hm, oke, apa yang akan kita mainkan?" 

"Ayo main 'setan air'?" 

"Setan air? Apakah kita bermain menangkap air?" 

Begitu, tidak jauh berbeda dengan saat kami bermain di darat. Terlihat menarik. 

"Itu tidak menangkap, itu 'setan air'!" 

"Apakah itu berbeda dengan menangkap?" 

Saya pikir 'setan air' akan bermain menangkap air. 

"Dalam 'iblis air', ketika orang yang bertindak sebagai iblis menangkap orang yang bukan 
iblis, dia akan---" 

Hazuki-chan mendongak saat dia memberitahuku cara bermain 'iblis air'. Namun, ini 
tentang apa yang aku duga, setelah orang yang bertindak sebagai iblis menangkap 
seseorang--- "---Akan menyeret orang itu ke dalam air dan menunggu dia tenggelam." 
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"INI DEVIL! ITU BENAR-BENAR MENGEJAHKAN !!!" 

Dan bahkan aspek 'permainan' itu hilang. Anak-anak sekolah dasar saat ini sangat 
menakutkan ... tidak tunggu, ini mungkin permainan yang dibuat oleh Hazuki-chan sendiri. 

"Tidak mungkin, Hazuki. Game ini sangat berbahaya." 

"Hmmm ... kita tidak bisa memainkan itu?" 

Hazuki-chan menggembungkan pipinya dengan tidak senang. Sepertinya sebagai kakak, 
saya harus mengajari er betapa berbahayanya permainan 'setan air' ini. 

"Dengar, Hazuki-chan. Game ini benar-benar berbahaya. Akan kutunjukkan --- oi  
Kirishima-san " 

"...Apa itu?" 

Mendengar panggilanku, Kirishima-san dengan cepat berenang. Dia benar-benar bisa 
berenang. 

"Aku ingin memintamu dan Yuuji untuk mendemonstrasikan permainan 'iblis air' kepada 
Hazuki-chan. Aturannya sederhana, tarik Yuuji ke dalam air, buat dia tenggelam, lalu 
lakukan CPR padanya untuk menang." 

"... Kalau begitu aku pergi." 

Setelah mengangguk sedikit, Kirishima-san dengan cepat berenang menjauh seperti 
torpedo saat dia berenang menuju Yuuji. 

"Oi? Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan kakiku ... GUAAHHH .... SIAPA, SIAPA ITU? 
SIAPA YANG MENARIK SAYA KE AIR--- (GULP GULP GULP GULP GULP)" 

"... Yuuji, cepat tenggelam." 

"GUUAAAHH !! SHO, SHOUKO? APAKAH ANDA CRA ... (GULP GULP GULP GULP GULP)" 

Jauh, permainan 'setan air' sedang berlangsung. 

"Lihat, bukankah itu berbahaya?" 

"Ya ... Hazuki tidak akan bermain 'iblis air' lagi ..." 

Itu bagus kalau dia mengerti. Jika kita bisa mengajarinya pentingnya hidup, mengorbankan 
satu atau dua nyawa Yuuji bukanlah apa-apa. 

"AKIHISA! INI YANG ANDA LAKUKAN, BENAR ?!" 

"WAH! KIRISHIMA-SAN! KAU HARUS MENGAMANKAN DIA LEBIH BAIK!" 
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"...Maaf." 

"Wah, kedua onii-chan itu berenang sangat cepat!" 

Game 'iblis air' antara aku, Yuuji dan Kirishima-san --- MULAI! 

☆ 

"Ah? Aku bertanya-tanya siapa yang menggunakan kolam renang, jadi ini wakil kelas?" 

Saat Yuuji dan aku mempertaruhkan nyawa kami untuk bermain 'setan air', sebuah suara 
yang familiar bergema di seluruh sisi kolam. 

"... Aiko?" 

Kirishima-san berhenti saat dia berbalik untuk melihat ke atas, dan Yuuji serta aku 
menghentikan pertandingan kematian kami juga untuk melihat ke arah dari mana suara itu 
berasal. 

Berdiri di sana adalah seorang gadis berambut pendek berseragam. Hm? Sepertinya aku 
pernah bertemu dengannya sebelumnya di suatu tempat. 

"Jadi itu Kudou-san kelas A. Apa yang kamu lakukan di sini?" 

Yuuji memanggil namanya. Kudou-san? Ahh, ngomong-ngomong, dia memang berhadapan 
dengan Muttsulini dalam test summoning battle. Kami tidak mendapatkan banyak 
kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, jadi saya tidak dapat mengingat namanya. 

"Saya? Saya dari klub renang." 

"Begitu, tapi klub renang tidak perlu latihan hari ini, kan?" 

"Yup, tapi aku baru ingat setelah aku datang ke sekolah. Lalu aku mendengar suara berisik 
dari kolam, jadi kupikir aku harus datang melihatnya. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah 
aku bergabung denganmu?" 

"Ahh, kamu bisa, lagipula ini bukan kolam kita---" 

Yuuji hanya menunjukkan jarinya ke arah Minami. 

"---Dan sepertinya ada satu orang lagi di sini karena suatu alasan." 

Melihat kembali ke mana tujuan Yuuji, sepertinya ada seorang gadis yang tidak kukenal. 

"Onee-sama! Kenapa kamu tidak mengajak Miharu bermain di kolam renang !? Miharu 
sangat mencintai onee-sama !!" 
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"Miharu !? Kenapa kamu ada di sini !? Tidak ada orang lain yang tahu kalau aku di sini 
untuk berenang hari ini!" 

"Miharu sudah menyiapkan jaringan informasi khusus untuk mencegah onee-sama 
diserang!" 

Siapa gadis itu? Sepertinya dia adalah seseorang yang Minami kenal, tapi hubungan mereka 
tidak baik. Minami bahkan mencoba untuk menjauh dari gadis itu. 

"Sepertinya tiba-tiba berisik." 

Hideyoshi dengan santai berenang ke arah kami. Di belakangnya adalah Himeji-san dan 
Hazuki-chan yang akan berjingkat-jingkat di lantai dari waktu ke waktu. Hazuki-chan 
mungkin mengikuti kecepatan Himeji-san, dan bukannya dia tidak bisa berenang. 

"Ah? Yuuko --- kemungkinan besar tidak? Apakah kamu adik laki-laki Yuuko?" 

"Mm, benar. Apa kamu teman nee-san?" 

"Benar, aku teman sekelasnya." 

Hideyoshi memiliki saudara perempuan kembar yang terlihat sangat mirip dengannya. 
Pertama kali saya melihatnya, saya benar-benar terganggu oleh bagaimana keduanya 
terlihat terlalu mirip. 

"Maaf, tapi bolehkah saya bergabung?" 

"Hm? Tidak perlu bersikap sopan padaku. Lagipula ini kolam renang sekolah." 

Setelah Kudou-san selesai, dia membawa tas olahraganya dan menuju ke ruang ganti. 

Setelah berjalan setengah jalan, dia menoleh--- 

"Jika kamu ingin mengintip, tolong jangan sampai ketahuan." 

---Dan meninggalkan kata-kata ini. 

Erm, biar kupikir ... apa maksudnya dia mau membiarkan kita mengintip? Karena gadis itu 
sendiri yang mengatakannya, bagaimana mungkin kita sebagai laki-laki tidak mengambil 
tindakan--- "... Yuuji, jika kamu berani bergerak, aku akan mencubitmu sampai mati." 

"Akihisa-kun, jika kamu berani melakukan hal yang tidak perlu, kamu harus menanggung 
akibatnya, tahu?" 

Ada apa dengan atmosfer 'bahkan gajah pun bisa dibunuh' ini? Sekarang aku tidak bisa 
melakukan apapun yang aku mau ... karena semuanya berakhir seperti ini, tidak ada cara 
lain, aku hanya bisa menaruh semua harapanku pada Muttsulini! 
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"Oh iya, dimana Muttsulini? Aku belum melihatnya sampai sekarang." 

Sudah ada lingkungan yang sempurna, terlalu aneh bagi Muttsulini untuk tidak ada! Saat 
ini, saya seharusnya mendengar suara rana ditekan dengan cepat! 

"Muttsulini? Oh, dia di sana sedang mengisi darahnya." 

"... Begitu, tidak heran dia begitu diam ..." 

Muttsulini bahkan tidak punya waktu untuk mengambil foto. Sosok dirinya yang dengan 
putus asa mengisi darahnya sendiri itu terlalu menyiksa. 

☆ 

Setelah bermain sebentar, aku dan Yuuji meninggalkan kolam untuk beristirahat di bangku 
di samping kolam. Tentu saja, kami secara alami akhirnya melihat teman-teman kami yang 
sedang bermain di kolam renang. 

"Kubilang, Yuuji ..." 

Apa itu?" 

PAM! Suara keras bola pantai yang menghantam permukaan bisa didengar. 

"Mungkin aku terlalu banyak berpikir ..." 

"Ahh." 

BAM! Dan suara kuat dari bola yang dipukul bisa didengar. 

"Keduanya ... seharusnya bermain voli air. Mengapa suasana di sekitar mereka begitu 
genting?" 

"Jangan khawatir, aku juga memikirkan hal yang sama." 

"Aku tidak akan kalah, Minami-chan!" 

"Persis seperti yang kuinginkan, Mizuki! Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam olahraga!" 

Dengan semangat yang sepertinya akan mematahkan bola menjadi dua, Himeji-san dan 
Minami terus melancarkan serangan satu sama lain. Mereka tampaknya cukup ramah 
sekarang, dan untuk beberapa alasan, berakhir seperti ini. 

"Oh ya, Akihisa." 

"Hm? Ada apa?" 

"Bagaimana dengan tiket film yang kuberikan padamu?" 
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Dia membicarakannya, kan? Karena aku memaksa Yuuji dan Kirishima-san untuk ikut 
dalam pengalaman pernikahan, dia secara khusus memberiku tiket nonton sebagai hadiah, 
bukan? Saya ingat hal itu adalah- 

"Karena Himeji-san dan Minami sepertinya mereka menginginkannya, aku hanya 
memberikannya pada mereka." 

"... Tidak mungkin salah sekarang. Itulah alasannya." 

"Eh? Ada apa?" 

"Yang kalah harus menyerahkannya. Jangan lupa!" 

"Aku tidak akan lupa! Jika Minami-chan kalah, dia tidak bisa melanggar perjanjian!" 

"Kamu juga!" 

Ahh, mereka tampaknya menggunakan sesuatu sebagai taruhan, yang menjelaskan 
mengapa mereka begitu menyukai pertandingan ini. Lupakan Minami, aku kaget bahkan 
Himeji-san begitu antusias. 

"Ahh ... Himeji dan Shimada ... pertandingan antara mereka terlihat menarik. Sisi mana yang 
lebih diuntungkan?" 

Mungkin Hideyoshi lelah saat dia meninggalkan kolam dan bergabung dengan kami di 
bangku cadangan. Pemandangan dia menggaruk kepalanya benar-benar menyihir untuk 
beberapa alasan ... 

"Himeji memiliki keuntungan sekarang." 

"Hm? Menurutku ini tidak terduga. Jika ini gerakan olahraga bola, Shimada lebih 
diuntungkan." 

"Mungkin begitu jika itu pertandingan 1v1." 

Sambil mengatakan itu, Yuuji mengangkat dagunya dan menunjuk ke markas mereka. 

Himeji-san saat Kirishima-san membantunya, dan di samping Minami, gadis bernama 
Miharu (?) Sedang mengejar bola. 

"Begitu. Kemampuan olahraganya Kirishima cukup bagus. Dia benar-benar mengesankan 
untuk bisa menghadapi Shimada seperti itu." 

Perbedaan kemampuan antara Himeji-san dan Minami terlihat jelas, tapi pemenangnya 
tidak ditentukan oleh ini. Itu karena partner Himeji-san --- Kirishima-san sangat bagus. Dia 
dengan terampil memukul bola ke tempat-tempat di mana Minami tidak bisa menjangkau, 
memungkinkan poin mudah. 
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"Ngomong-ngomong, rekan Shimada tidak bergerak secara alami. Menurutku dia sengaja 
membiarkan mereka menang." 

"Ah, jadi Hideyoshi juga merasakan hal yang sama?" 

Di sisi lain, partner Minami telah membuat kesalahan satu demi satu. Servis semua serba 
salah, dan entah dia melewatkannya atau dia memukulnya hingga tidak terpental. Melihat 
pose dan gerakannya, dia seharusnya cukup ahli dalam hal itu. 

"Miharu! Kamu pasti membiarkan mereka menang, kan !?" 

"Tentu saja tidak, onee-sama! Miharu serius (membiarkan mereka menang) bermain! Tak 
ada gunanya berkencan dengan hal semacam itu sama sekali!" 

"Jadi kamu sengaja menjadi rekanku hanya untuk membuatku kalah ..." 

"Onee-sama! Bolanya datang ke sini!" 

"Eh? Sialan! Seharusnya kamu bilang begitu tadi!" 

Saat tim Minami bertengkar karena suatu alasan, bola yang dilayani Himeji-san diam-diam 
mendarat di sisi Minami. 

"Oke, sekarang 15 poin. Set pertama ke rep dan tim Himeji-san!" 

Wasit Kudou-san mengangkat tangannya untuk mengumumkan tim pemenang babak 
pertama. 

"Ronde pertama?" 

"Kurasa ini pertandingan 3 set. Mungkin tidak bisa sampai 5 set." 

"Itu masalahnya." 

Meskipun ini sebuah permainan, mereka benar-benar serius, bahkan mengingat untuk 
berpindah sisi. 

"Onee-chan, lakukan yang terbaik!" 

Hazuki-chan dengan polosnya bersorak untuk kakak perempuannya, hampir melupakan 
bahwa ada suasana yang tidak menyenangkan di sini. 

"Dan set kedua sekarang akan dimulai. Yang melayani kali ini adalah pihak Shimada-san, 
kan?" 

Kudou melempar bola ke arah Minami, yang mengambil bola dan mengopernya ke 
rekannya. 
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"Oke, jadi set kedua dimulai sekarang!" 

"Ahh! Tanganku tergelincir!" 

Saat Kudou-san mengatakan itu, bola pantai yang terlempar ke udara terlempar ke 
belakang karena suatu alasan. 

"Ok, Cinta 1." 

Kudou-san mengambil bola yang membentur dinding dan memantul kembali, dan 
melemparkannya ke sisi Minami. 

"Jika partnernya seperti itu, Shimada tidak akan memiliki kesempatan untuk menang." 

Yuuji mengatakan ini saat melihat situasinya. 

"Ya, tidak peduli seberapa bagus Minami, dia tidak bisa menang sendiri." 

"Menurut bagaimana saya melihatnya, pertandingan ini sudah ditentukan." 

Aku dan Hideyoshi setuju dengan pandangan Yuuji. Jika partner Minami bisa sedikit lebih 
fokus, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sepertinya dia tidak berniat menang sama 
sekali. 

"Miharu! Lain kali kamu melakukan servis, lakukan dengan semua yang kamu punya!" 

"It, itu berlebihan, onee-sama! Miharu melakukan yang terbaik untuk onee-sama, 
bagaimana mungkin onee-sama mencurigai kerja kerasku !?" 

"Tidak perlu melakukan tindakan buruk seperti itu! Dengarkan Miharu! Ini peringatan 
terakhirku!" 

"Tolong percayalah, onee-sama! Miharu tidak akan berbohong sama sekali pada onee-
sama!" 

"Dengarkan! Aku akan memberikan ultimatum terakhirku! Jika kamu masih tidak serius---" 

"Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Miharu serius dalam hal ini." 

"---Mulai besok dan seterusnya, aku akan memanggil Miharu 'Shimizu-san'." 

"..." 

"Oi, apakah kamu melihat servis barusan? Itu adalah curveball 12-6!"[4] 

"Aku tercengang. Apa yang dia lakukan untuk teknik tingkat kesulitan tinggi ini !?" 

"Bahkan Shouko tidak bisa mencapai bola itu ..." 
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"Maaf onee-sama! Miharu berbohong padamu!" 

"Jangan khawatir, Miharu! Kami akan terus menjadi sahabat!" 

Keduanya saling berpelukan erat. 

Apa yang sedang terjadi? Untuk beberapa alasan, mereka tampaknya memiliki semacam 
drama komedi. 

"Tapi melihat bagaimana keadaannya, situasinya terbalik." 

"Ya. Meskipun menyedihkan untuk mengatakan ini, aku mengatakan bahwa Himeji tidak 
terlalu bagus dalam olahraga." 

Ah, serangan pertama lagi. Pasangan Minami itu jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan 
ekspresinya penuh dengan niat membunuh. 

"Sigh, Himeji sungguh menyedihkan. Kesempatan langka itu hilang begitu saja." 

Di sampingku, Yuuji bergumam pada dirinya sendiri. 

PA! Pada saat ini, suara sesuatu yang meledak dapat didengar karena itu menulikan 
seluruh kolam. 

"Woah, itu pukulan yang kuat. Gadis itu benar-benar membuat bola pantai meledak." 

"Eh? Apa itu suara bolanya yang meledak?" 

"Ya, saat rekan Shimada memberikan bola, saya melihat bolanya meledak." 

Saya menoleh untuk melihat kolam renang. Sepertinya ada sisa bola yang mengalir di atas 
air. Kekuatan macam apa yang gadis itu gunakan untuk bermain ... 

"Ah! Maaf, Miharu sepertinya menggunakan terlalu banyak tenaga. Aku akan mencari bola 
lain; onee-sama dan yang lainnya, tolong istirahat dulu." 

Setelah mengatakan itu, gadis yang menjadi rekan Minami berjalan keluar dari kolam. Dia 
mungkin pergi ke toko kolam renang. 

"...Saya sedikit lelah." 

"Kamu benar. Ayo istirahat selagi dia menemukan bola lain." 

Gadis-gadis yang sedang bermain bola voli di kolam renang datang untuk beristirahat. Aku 
memperingatkan diriku sendiri untuk tidak terlalu tertarik dengan pakaian renang mereka 
saat aku bertanya pada Himeji-san, "Kalian bekerja keras. Semua orang sangat serius, 
bahkan kami menganggapnya menarik." 
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"Ah, ya, terima kasih atas pujian Anda. Saya merasa sangat senang bisa bermain dengan 
semua orang." 

"Haha, senang mendengarnya." 

Mendengar dia mengatakan ini, setidaknya hukuman kita dari Ironman sepadan. 

"Oh ya. Kenapa Akihisa-kun bisa meminjam kolam ini?" 

Himeji-san menurunkan dagunya dan bertanya. Itu benar, sepertinya aku tidak pernah 
memberitahunya kenapa. 

"Yah, banyak hal yang terjadi, jadi kami bertugas membersihkan kolam. Manfaatnya adalah 
kami bisa menggunakan kolam itu sepanjang hari." 

Tentu saja, aku tidak bisa dengan jujur mengatakan padanya bahwa Ironman menghukum 
kita. 

"Eh? Kamu harus bersih-bersih? Seluruh kolam?" 

"Yup. Tapi bukan hanya aku. Yuuji, Hideyoshi, dan Muttsulini juga akan membantu." 

Ngomong-ngomong, untuk bisa menghabiskan waktu bahagia bersama, membersihkan 
kolam sama sekali tidak banyak. 

"Membersihkan kolam? Aku juga akan membantu." 

Tentu saja, Himeji-san secara alami mengangkat tangannya. Gadis yang baik. 

"Terima kasih, tapi untuk bersih-bersih, kita berempat sudah cukup. Dan kita hanya 
menyiapkan alat pembersih untuk empat orang." 

Saya sangat bersyukur Anda memiliki niat seperti itu, tetapi serahkan pekerjaan kasar 
membersihkan kolam kepada kami. 

Dan jika saya harus mengatakannya, itu berkat kalian berdua yang Muttsulini setuju untuk 
membantu. Dengan kata lain, kalian berdua cukup banyak membantu kami. 

"Baik..." 

"Uu ~ mau bagaimana lagi kalau kamu tidak memiliki peralatan pembersih." 

"Ah, aku tahu! Jika itu masalahnya ..." 

Himeji-san tiba-tiba terlihat punya ide bagus. 'THOMP!', Pada saat itu, Yuuji, Muttsulini, 
Hideyoshi, dan aku semua secara naluriah menyadarinya. Apakah dia mencoba untuk ... 
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"Karena ada sedikit kegagalan, tidak cukup untuk dimakan semua orang. Aku tidak ingin 
mengatakannya---" 

Himeji-san tersenyum manis sambil berkata, 

"---Sebenarnya, aku membuat 3 kue sifon pagi ini ..." 

"RONDE SATU!!!" (Yuuji) 

"PERTEMPURAN TERCEPAT !!!" (Saya) 

"FIGHT IT OUT, SWIMMING RACE !!!" (Yuuji dan aku) 

"" YEAH !!! "" (Hideyoshi dan Muttsulini) 

Sebelum Himeji-san menyelesaikan kalimatnya, kami meneriakkan kode. 

Gadis-gadis itu sepertinya tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini karena mereka 
semua terlihat terkejut. 

"Jelaskan aturannya, Akihisa!" 

"Oke! Aturannya sederhana. Berenang satu putaran di kolam renang. Yang pertama 
mencapai akhir menang. Ini perlombaan renang yang sangat biasa!" 

Betul sekali. Ini benar-benar perlombaan renang biasa. Ini pada dasarnya tentang melihat 
siapa yang tercepat. 

Namun, pemenang dan semua orang harus menghadapi hasil yang berbeda. Mengapa? 
Apakah kamu bertanya? Itu karena Himeji-san membuat 3 kue sifon, dan kita hanya 4 
orang. Dengan kata lain, hanya ada satu orang yang akan tetap hidup. Entah itu juara 2 atau 
3, tidak ada perbedaan bencana yang menanti kita. 

"Baka onii-chan, ada apa denganmu? Hazuki kaget karena onii-chan tiba-tiba ingin lomba 
renang." 

"Hazuki-chan, dengar. Kadang-kadang, pria harus bertaruh pada sesuatu yang penting." 

"Wah ~ onii-chan keren banget. Kamu bertaruh pada harga dirimu kan?" 

Tidak, kami bertaruh pada hidup kami. 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi pertarungan untuk melihat siapa yang tercepat di 
antara kalian berempat sepertinya menarik." 

"Ya, dari segi fisik, Sakamoto-kun harusnya yang terbaik ...." 

"... Tapi dalam hal kecepatan, Yoshii dan Tsuchiya tidak terlalu jauh." 
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Kami bisa mendengar mereka berbisik satu sama lain. Bagi kami, tidak masalah siapa yang 
menang, yang paling penting adalah apakah kami dapat hidup aman untuk melihat esok 
hari. 

"Heh ~ sepertinya menarik. Kalau begitu aku akan menjadi wasitmu." 

Setelah Kudou-san mengatakan ini, dia berdiri dan bergerak menuju tempat wasit di titik 
akhir. Kolam renang sekolah memiliki panjang 25m. Dengan kata lain, ini berarti 
perlombaan 50m. 

Dengan kemauan membara, kita lolos. Yuuji berdiri di sebelah kananku, dan Hideyoshi di 
sebelah kiriku. 

"Oke. Kami akan mulai. Kontestan siap---" 

Kudou-san berteriak dengan keras. 

Saat mengambil posisi, pikiranku mulai bergerak. 

Muttsulini biasanya lawan yang kuat, tapi dia agak lemah sekarang karena dia kehilangan 
banyak darah, jadi dia bukan ancaman. Hideyoshi tidak lemah, tapi dalam hal atletis, saya 
tidak akan kalah darinya. 

"BERSIAPLAH ~~" 

Hanya ada satu orang yang bisa bertahan. Muttsulini sangat lemah sekarang, jadi dia tidak 
akan menjadi ancaman. Aku juga harus bisa menangani Hideyoshi. Jadi, saya hanya 
memiliki satu musuh--- "-MULAILAH!" 

""PERGI KE NERAKA!!!" 

Saat Kudou-san berteriak, Yuuji dan aku bertukar pandang satu sama lain, melompat 
dengan ganas satu sama lain. 

"Sial, jadi Yuuji berpikiran sama sepertiku?" 

Dia benar-benar melompat ke arah saya, bukan ke air. Betapa jahatnya orang itu! 

"Bukankah kau juga melakukan hal yang begitu hina! Dasar bajingan tak tahu malu!" 

"Aku bisa mengatakan hal yang sama padamu !!" 

Aku mendapatkan posisi lagi dan melompat ke arah Yuuji. 

Karena lompatannya tidak seefektif yang kuduga, aku hanya bisa mengandalkan tinjuku 
jika aku ingin membuat Yuuji diam! Kami berdua mengenakan celana pendek, jadi baik 
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judo maupun akido tidak bisa digunakan. Dalam jarak pendek ini, jika saya dapat 
mengontrol platform, saya dapat memperoleh kemenangan ... 

"Onee-chan, onii-chan ingin balapan. Kenapa mereka tidak melompat ke air?" 

"Hazuki, kamu tidak bisa melihat mereka. Kebodohan bisa menyebar!" 

Sepertinya saya mendengar percakapan yang tidak sopan. 

"Kubilang, kalian berdua, kalian bisa terus bertarung semau kalian, tapi Kinoshita-san dan 
Muttsulini-san hampir kembali!" 

Menyamakan gerakan Yuuji, aku bermaksud untuk melancarkan serangan mautku, tapi 
wasit hanya mengatakan sesuatu yang tidak memuaskan. 

"Oi, Akihisa! Muttsulini dan Hideyoshi sepertinya sudah kembali!" 

"Ya! Sekarang bukan waktunya bertarung dengan Yuuji." 

Untuk beberapa alasan, aku asyik bertarung dengan Yuuji. Coba saya lihat, Hideyoshi dan 
Muttsulini adalah--- WAH! MENGAPA MEREKA HANYA 20 JUTA! 

"Yuuji! Kita akan kalah kalau terus begini!" 

"Bagaimana kita bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan! Aku akan 
menghentikan Muttsulini! Akihisa, hentikan Hideyoshi!" 

"Oke! Mari kita gencatan senjata untuk saat ini!" 

Yuuji dan aku melompat ke jalur Muttsulini dan Hideyoshi. Karena itu berakhir seperti ini, 
biarpun aku harus menggunakan gerakan tercela, aku harus menghentikanmu mencapai 
titik akhir! 

Aku dengan panik berenang menuju garis tengah, dan aku melihat Hideyoshi berenang 
kembali padaku. Tidak peduli apa, saya harus menghentikan Anda di sini! 

"Ap, apa yang terjadi, Akihisa? Jalurmu seharusnya yang satunya, kan?" 

"Tidak mungkin, Hideyoshi! Aku tidak akan membiarkanmu melewatiku di sini!" 

Anggota tubuhku menjerat Hideyoshi, yang berniat berenang melewatiku. Uu! Tidak 
mudah menahan seseorang di dalam air ... 

"Akihisa, lepaskan aku!" 

Hideyoshi terus berjuang sambil bergerak maju. Sial, aku tidak bisa menahannya lama-
lama! 
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"JANGAN BERANI DAPATKAN AAWWWAAAAYYYYY !!!!" 

Meski begitu, aku terus mempertahankan Hideyoshi. Tidak peduli apa, jika ada bagian yang 
bisa saya raih--- -melonggarkan! 

Tiba-tiba, hal yang saya pegang kehilangan semua hambatan. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

Aku berdiri tegak di dalam air dan memastikan apa yang tertinggal di tanganku. Apa ini? 
Sepertinya ini sesuatu yang sangat penting. 

"Ah, Akihisa-kun! Apa yang kamu lakukan !?" 

"Eh?" 

"Benda itu! Benda itu di tanganmu!" 

Himeji-san menjadi pucat saat dia menunjuk tanganku. 

Ini, ini- 

"Ahhahahm ini terlihat agak mirip dengan pakaian renang Hideyoshi." 

"Humm? Kenapa aku merasa di depan dadaku dingin ..." 

Tampaknya menyadari ada yang tidak beres, Hideyoshi berdiri dari air. 

Melihat Hideyoshi seperti ini, sepertinya aku menyadari sesuatu yang fatal. Aneh, 
sepertinya aku pernah melihat punggung telanjang yang besar? Apakah saya --- HANYA 
MENARIK VEST HIDEYOSHI? 
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"... Bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal!" 

Di jalur lain, aku sepertinya mendengar Muttsulini menggumamkan ini. 

Beberapa saat kemudian, airnya berubah menjadi merah. 

"Eh? Apakah ini baju renang Hideyoshi? Soo, soo, soo, sooorryy! Aku bersumpah demi 
Tuhan aku tidak pernah melihat apa pun!" 

"Tunggu sebentar, Akihisa! Aku laki-laki! Kenapa kamu panik?" 

"Woah! Muttsulini! Apa kamu baik-baik saja !? Kehilangan darah sebanyak ini tidak baik!" 

"... Tidak masalah, ini satu-satunya harapanku ..." 

"Aahhh !! Muttsulini tidak baik-baik saja sekarang! Mimisannya semakin ganas sekarang!" 

"Ki, Kinoshita! Tutupi dadamu dulu! Darah Tsuchiya tidak berhenti mengalir!" 

"Uuu, aku tidak mau! Aku laki-laki! Kenapa aku harus menutupi dadaku!" 

"Kinoshita-kun! Sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala! Tsuchiya-kun 
akan benar-benar mati jika terus begini!" 

"... Aiko, bisakah kamu memanggil ambulans?" 

"Oke ~ orang kelas F benar-benar menarik." 

"Baka onii-chan dan teman-temannya selalu sangat bahagia. Hazuki sangat iri!" 

"Onee-sama, aku mencintaimu ..." 

Pada akhirnya, meski Muttsulini di ambang kematian, dengan bantuan darurat kami dan 
paramedis, akhirnya kami berhasil menyelamatkan nyawanya. 

☆ 

Ini Senin pagi lagi. 

"... Yoshii, Sakamoto. Ada yang ingin kutanyakan padamu." 

Tanpa menyapa kami saat ini, Ironman memanggil kami dengan suara keras. 

"Saya menolak." 

"Saya punya hak untuk tetap diam." 

Menghadapi Ironman, baik Yuuji dan aku menunjukkan pose menolak. 
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Mendapat tanggapan ini, Ironman gemetar hebat. 

"...Mengapa-" 

Akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata ini, Ironman tiba-tiba menarik napas dalam-
dalam. 

"---MENGAPA SAJA KETIKA SAYA MEMINTA KAMU MEMBERSIHKAN KOLAM RENANG, 
KOLAM RENANG DIHAPUS MERAH !? TAMPAKNYA KAMU TIDAK AKAN BELAJAR JIKA 
SAYA TIDAK MEMBERI ANDA DUA PUKULAN! JELASKAN DENGAN JELAS DI RUANG 
BIMBINGAN!" 

Suara teriakan Ironman yang nyaring sepertinya menggemuruh seluruh kelas. 

"JOKE APA ITU, UNTUK MENDENGAR ANDA MENGAJUKAN KAMI !? TERIMA KASIH KITA 
DI SEKITAR TIDAK ADA YANG MENINGGAL. SAYA BAHKAN INGIN MEMINTA BEBERAPA 
KREDIT!" 

"BENAR, SITUASI ITU BENAR-BENAR BURUK!" 

"DIAM! AKU TIDAK MENGERTI SATU JEPANG JEPANG! LEBIH BAIK UNTUK 
MENYELESAIKAN INI DENGAN FIS!" 

"Sialan, GURU INI! AKIHISA, LARI!" 

"MENGERTI!" 

"INI TIDAK AKAN DIATUR DENGAN MENULIS REFLEKSI ATAU MEMBERSIHKAN KOLAM 
RENANG, KAMU DUA!" 

Setelah beberapa saat melakukan perlawanan, semuanya sia-sia. Akhirnya, Yuuji dan aku 
tertangkap. 

Saat kami dipukuli, kami secara kasar menjelaskan kejadian itu lagi. Ironman mendesah 
dengan enggan--- "... Sepertinya Kinoshita tidak bisa mandi bersama dengan orang lain 
pada saat kita mengadakan kamp pelatihan. Harus membiarkan dia memiliki kamar mandi 
pribadi ..." 

Ironman bergumam. 

 

TETSUJIN: Izinkan saya menjawab masalah setiap siswa. 

 

Tahun ke-3, masalah siswa T-mura Y-saku. 
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Tekken-sensei, tolong dengarkan masalah saya. 

Sebenarnya, saya memiliki seseorang yang saya suka. Orang ini terlihat sangat imut, dan 
sangat populer, tapi jenis kelamin K-shita H-yoshi-san sepertinya adalah laki-laki. 

Jika ya, apakah saya sudah menjadi seorang homoseksual? 

Sensei, tolong beri tahu aku apa yang harus kulakukan. 

Saran Tekken-sensei. 

Maaf, tapi Anda baru saja memberi saya pertanyaan yang mengejutkan, dan saya tidak tahu 
harus berkata apa. Sejujurnya, saya mulai bertanya-tanya apakah saya harus memiliki 
buletin khusus ini. Karena kamu menyukai orang itu, seharusnya ada saudara kembar juga. 
Jika Anda hanya tertarik dengan penampilannya, mengapa Anda tidak mengaku pada 
saudara perempuannya? Jika Anda tidak tertarik dengan penampilannya tetapi 
kepribadiannya -- Anda harus tenang dan memikirkannya dengan cermat. Meskipun ada 
sekelompok siswa tertentu yang percaya pada rumor bahwa 'dia jenis kelamin ke-3' 
Hideyoshi ', jadi tidak ada hubungannya dengan homoseksualitas', tapi sensei berharap 
kamu tidak tertipu oleh rumor ini. Sensei sangat mendoakanmu untuk memiliki kehidupan 
sekolah yang sehat. 

Tahun ke-2, masalah siswa K-bo T-mitsu, 

Akhir-akhir ini, tidak peduli apakah saya bangun atau tidur, pikiran saya sepertinya 
memikirkan sosok orang tertentu. Selama aku bisa melihatnya --- senyum Y-shii A-hisa-san, 
aku benar-benar merasa bahagia. 

Saat aku melihatnya sedih, aku juga akan merasa sedih. Tapi orang dari jenis kelamin yang 
sama ... 

Apakah perasaanku padanya cinta? 

Saran Tekken-sensei. 

Apakah Anda keberatan terkena dampak parah baru-baru ini atau sesuatu? Bahkan jika 
kamu tidak memiliki ingatan tentang kepalamu, sensei tetap akan merekomendasikan 
kamu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak ada kata terlambat untuk 
membicarakan masalah homoseksualitas. 

Tahun ke-2, masalah murid S-mizu M-haru. 

Sejak saya kelas 1, saya memiliki onee-sama yang sangat saya cintai. Namun, onee-sama 
saya ditipu oleh seorang pria baru-baru ini. 

Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan untuk melenyapkan orang itu? 
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Saran Tekken-sensei. 

APAKAH KAMU TIDAK MEMILIKI APA SAJA YANG PERLU DIKHENTIKAN SELAIN 
MASALAH HOMOSEKSUAL !!! ??? 
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Volume 3,5 Chapter 5 

Saya dan Pekerjaan Paruh Waktu dan 
Akhir Pekan yang Berbahaya 
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"Halo, siapa yang kamu cari?" 

"Ah! Akhirnya berhasil! Hebat ~" 

"Suara itu --- apakah itu Akihisa? Kamu sebenarnya tahu cara menggunakan jalur 
internasional, ada apa?" 

"KAU BERANI MEMINTA SAYA !? APA YANG KAU LAKUKAN, MUM !? AKU TELAH BANYAK 
KALI SUDAH, KENAPA KARTU SAYA HANYA 39 YEN !? APAKAH KAU LUPA TOP UP DANA 
SAYA !?" 

"Kasar sekali. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Soal uang, aku dengan aman---" 

"Jadi, Anda mengirimkannya?" 

"---Menyimpannya di dompetku." 

"ANDA BENAR-BENAR BERANI MENGAMBIL DANA ANAK ANDA? Sialan, AKU AKAN 
KELUHAN KEPADA AYAH!" 

"Tenang, sebagian dari uang itu untuk ayah." 

"APAKAH AYAH PENCAPAIAN!? MENURUNKAN SUMBER KEHIDUPANKU, KAMU 
PASANGAN TERBURUK YANG PERNAH!" 

"... Maaf, sebenarnya, Ayah hanya mendapat 20% darinya." 

"DAN ITU BENAR-BENAR TIDAK SAMA! AYAH SANGAT MENYENANGKAN DI SINI !!" 

"Ayahmu bahkan tidak tahu apa-apa dan mengira aku mendapat setengah dari uang itu. Dia 
sangat bahagia." 

"... Ayah ... kenapa kamu menikah dengan orang seperti itu?" 

"Sigh, jangan bicarakan ini dulu." 

"Eh? Ah, oh ..." 

"Bukankah ibu sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu harus melaporkan nilai-nilamu 
kepadaku secara teratur, tapi sejak kamu masuk kelas 2, aku belum mendengar apa-apa 
tentang nilai dari kamu, tahu?" 

"... Maaf bu, penerimaanku di sini buruk, tidak bisa mendengarmu dengan baik di sini." 

"Jadi bagaimana jika penerimaannya buruk, masalah saya di sini adalah bahwa anak saya 
sangat bodoh." 

"Saya tidak berpikir kita berada di topik yang sama." 
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"Dan sangat buruk itu manusia super." 

"A, aku tidak sebodoh itu!" 

"Oh, benarkah? Kalau begitu katakan. Bagaimana nilamu sekarang?" 

"..." 

"Cepatlah. Begitu kamu menjawabnya, aku akan mempertimbangkan apakah aku harus 
memberikan uang itu kepadamu." 

"Erm ... yah, dulu aku berpikir bahwa ibu terlihat sangat muda dan cantik, tapi pesona ibu 
yang sebenarnya tidak hanya dalam penampilan, tapi juga di hati. Dia tidak hanya memiliki 
semua hal positif sebagai seorang wanita, gerakannya dan pengambilan keputusan tidak 
akan kalah dari seorang laki-laki. Sebagai anakmu, aku sering membual tentang ini. " . 

"Cukup tidak masuk akal. Aku tidak akan membiarkanmu memberiku alasan, jadi jawablah 
aku dalam bahasa Inggris. 'Bagaimana nilaimu di sekolah'?" 

"Ah..." 

"Ah? 'Seribu'? 'Agak buruk'? 'Tentang nilai rata-rata'?" 

"Maafkan saya..." 

--DUUU ... 

"EHH? APA DENGAN RESPON INI? ITU TERLALU DINGIN! SIALAN! JIKA ITU KASUSNYA, 
SAYA AKAN TERUS MEMANGGIL ANDA SEPERTI ORANG KESAL YANG GILA! JANGAN 
MEREKSIMALKAN KETAHANAN ANAK INI!" 

☆ 

"... Jadi setelah mendengar dengungan menjengkelkan yang seperti pengusir serangga itu, 
dia baru saja menambahkan nomormu ke daftar hitam teleponnya sehingga nomor itu 
menolak untuk menghubungkan panggilanmu?" 

"Un. Apa kau tidak terlalu sering menemukannya? Orang itu jelas bukan ibuku." 

"Yah, itu sulit bagimu ..." 

Saat makan siang, aku mengomel tentang percakapan yang aku lakukan dengan ibuku 
dengan Yuuji. Tidak terduga baginya untuk bereaksi seperti itu. 

"A, ada apa denganmu, Yuuji? Menjijikkan mendengarmu mengasihani aku." 
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"Tidak banyak, hanya saja aku mengerti bagaimana rasanya menderita di bawah 
pengawasan ibu ..." 

Yuuji melihat ke atas dan menatap ke luar jendela, terlihat seperti ada sesuatu di 
pikirannya, dan sebenarnya ada ekspresi yang tidak cocok dengan ekspresi keras dan 
kasarnya. 

"Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Akihisa?" 

Wanita cantik yang memegang paket minuman -- Hideyoshi -- bertanya padaku. Melihat dia 
meminum susu kedelai, aku sangat ingin tersenyum. Iklan TV memberi tahu kami bahwa 
susu kedelai bermanfaat bagi kecantikan, dan minuman ini sangat cocok untuk Hideyoshi. 

"Uu ~ hm ... sungguh, aku terganggu juga. Sepertinya ibuku mengeraskan hatinya. Aku 
tidak bisa meneleponnya, dan bahkan jika aku ingin terbang ke luar negeri untuk 
menemukannya, itu terlalu jauh ke luar negeri ... " 

Lagipula, aku benar-benar tidak tahu dimana mereka. Yang saya tahu adalah mereka 
menjalankan perusahaan kemitraan di suatu tempat di luar negeri ... 

"... Sepertinya kamu hanya bisa mendapatkannya sendiri." 

Teman sekelas saya Tsuchiya Kouta, yang dipanggil Muttsulini sedang membaca majalah 
sambil mengatakan ini. Alasan mengapa dia memiliki julukan seperti itu adalah karena dia 
adalah orang cabul yang sangat pendiam --- dan bahkan bagian diamnya hilang baru-baru 
ini. Sekarang dia hanya cabul terang-terangan. 

"Ya, sepertinya aku harus mencari pekerjaan." 

Jika memungkinkan, saya berharap dapat menerima gaji saya setiap hari dan segera mulai 
bekerja. Saya tidak mengira bahwa siswa sekolah menengah dapat memperoleh gaji 
mereka setiap hari, bukan? 

"Bekerja? Sekarang kamu menyebutkannya, kafe di depan stasiun sedang mempekerjakan 
orang." 

Yuuji meletakkan tangannya di bawah dagu. 

"Kafe di depan stasiun?" 

"Sepertinya itu disebut 'La Pedis', kan? Saya tidak tahu bahasa apa itu." 

"Hei ~ jadi tempat itu mempekerjakan orang?" 

Tempat itu menjual makanan yang sangat enak, dan harganya sangat murah. Ini adalah 
tempat yang sering dikunjungi oleh banyak siswa dari Fumitzuki Gakuen. Ada suatu ketika 
saya pergi ke sana dengan Minami (dengan lengan saya dipelintir). 
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"Aku ingat itu hanya pekerjaan bantuan untuk hari Sabtu ini. Pergeserannya dari 11:00 ke 
20:00, dan gajinya sekitar 8.800 yen. Sepertinya mereka juga menerima orang yang tidak 
berpengalaman." 

"Hanya 1 hari, dan mereka mengundang pendatang baru juga? Itu bagus bagiku --- tapi ada 
batasan, kan?" 

Biasanya, kafe tidak akan mempekerjakan orang yang belajar dalam jangka pendek, dan 
lebih aneh lagi bagi mereka untuk mengundang orang yang tidak berpengalaman juga. 
Pasti ada sesuatu. 

"Metode perekrutan ini mungkin sedikit berbeda, tapi saya merasa tidak perlu terlalu 
terkejut. Kemungkinan besar, anggota staf baru saja meninggalkan toko, jadi dia harus 
mempekerjakan orang seperti ini?" 

Alasan ini mungkin saja. Karena mereka juga mau menerima orang yang tidak 
berpengalaman, pemiliknya pasti sudah putus asa, bukan? 

"... Selain itu, Akihisa tidak memiliki kemewahan untuk pilih-pilih tentang ini." 

"Uu ... kamu benar tentang itu ..." 

Seperti yang dikatakan Muttsulini, saat ini saya tidak memiliki kapasitas untuk 
membicarakan hal ini. Ini masalah hidup dan mati, sepertinya aku benar-benar harus 
berjuang untuk pekerjaan paruh waktu itu. 

"Jadi, Akihisa juga ikut?" 

"Eh? 'Akihisa juga ikut', apa ini berarti kamu ikut Yuuji?" 

"Saya sedang berpikir seperti itu. Sebenarnya, saya ingin pergi ke sana untuk mencobanya." 

Begitu, tidak heran dia mengerti tentang hal-hal itu. 

"Ada apa? Apa Yuuji ingin membeli sesuatu? Kenapa kamu tidak mengatakannya pada 
kami?" 

"Yah, sebenarnya bukan apa-apa ... Aku hanya ingin menambahkan kunci ke kamarku, jenis 
yang terbaik dan paling kokoh." 

Di antara kita para remaja, dari waktu ke waktu semua orang akan berpikir untuk 
memasang kunci di kamar kita sendiri -- tapi mungkin tidak banyak yang melakukannya 
untuk alasan yang sama seperti yang dilakukan Yuuji. 

"Oh ya, berapa banyak orang yang mereka inginkan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jika kita harus bersaing satu sama lain dalam wawancara, aku mungkin harus meracuni 
Yuuji dulu. Aku ingin tahu apakah aku masih punya biskuit Himeji-san ... 

"Aku ingat sekitar 3-4. Tempatnya agak besar, jadi mereka sangat membutuhkan banyak 
orang." 

Sekarang Yuuji mengatakan ini, aku ingat apa yang aku lihat di toko. Di luar sudah seperti 
restoran keluarga, dan ada banyak variasi menunya. Termasuk staf di dapur, dimungkinkan 
untuk memiliki 3 atau 4 orang lagi. 

"Sekitar 4 orang, ya? Bagaimana kalau Hideyoshi dan Muttsulini bergabung dengan kita?" 

"Itu bisa dilakukan ... mungkin aku bisa melatih aktingku. Senang rasanya memiliki 
pengalaman." 

"... Saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli kamera." 

Keduanya tidak punya rencana lain, jadi mereka setuju untuk itu mudah. Muttsulini akan 
menunjukkan keahliannya di dapur, dan untuk Hideyoshi, tidak perlu membicarakannya. 

"Karena kita sudah memutuskan, mari kita wawancara setelah kelas hari ini. Ini akan 
berakhir jika kita tidak bisa mendapatkan yang lain." 

"Kamu benar. Ayo kita lakukan." 

"Mengerti." 

"... (Mengangguk kepala)" 

Karena itu, kami berempat pergi ke kafe, dan setelah wawancara di sana, kami diterima. 

☆ 

"Ahh ... kalian benar-benar datang ... maaf mengganggu kalian hari ini ..." 

"O, oke, tolong jaga kami." 

Pada hari Sabtu, pemilik kedai kopi menyeret tubuhnya yang terlihat sangat lemah saat dia 
mengajak kami berempat masuk, yang datang satu jam lebih awal. 

(Oi, apakah pemilik toko ini benar-benar akan berhasil?) 

(Um ... bagi saya, jika hal seperti itu terjadi lagi, saudara ini di sini kemungkinan besar akan 
terjun ke laut di bawah Gunung Fuji. Dia terlihat sangat lemah.) Pikiran Hideyoshi tepat 
sasaran. Jika orang seperti itu muncul di peron stasiun kereta, saya akan memberi tahu 
kondektur untuk mengawasinya dan mencegahnya melompat ke rel. 
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(Saya mendengar desas-desus ... bahwa istri dan anak pemilik toko ini meninggalkannya.) 
Yuuji bergumam. 

Mungkin pemilik toko ini tidak bisa menahan stres karena kehilangan istri dan putrinya? 
Berpikir tentang itu, sepertinya dia akan mempekerjakan pekerja satu hari. Bagaimanapun, 
kami hanya perlu membantu sebelum istri dan putrinya kembali. 

(Aneh. Saya ingat ada beberapa gadis yang bekerja di sini terakhir kali ...) 

(Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka juga. Kemungkinan besar ada sesuatu 
tentang pengunduran diri mereka yang tidak kita ketahui.) Jadi mereka mengundurkan 
diri? Sepertinya mereka tidak ingin terlibat dengan bisnis pemilik toko. 

"Nah, ini seragammu ... beri tahu aku jika ukurannya tidak cocok ..." 

Pemilik toko meletakkan seragam terlipat di depan kami. 

"" "Ukuran saya tidak cocok sama sekali." "" 

Saat kami menerima seragam, Yuuji, Muttsulini, dan aku mengatakan ini dengan serempak. 

"Jenis kelamin saya tidak cocok." 

Di samping catatan, itulah Hideyoshi yang menyuarakan ketidaksenangannya karena diberi 
seragam wanita. 

"Eh? Aneh ... Aku pasti mengukurnya sebelumnya ..." 

Pemilik toko memiringkan kepalanya, tetapi bagaimanapun saya melihatnya, ukurannya 
tidak cocok. 

"Erm, seragamku mungkin terlalu kecil, tapi Yuuji dan Muttsulini --- tidak, ukuran 
Sakamoto dan Tsuchiya pasti tidak cocok." 

Apakah pemilik toko memberikan seragam kepada orang yang salah? Jika tidak, maka 
matanya pasti sangat buruk. 

"Apakah ... tapi bagiku, Sakamoto-san adalah S, Yoshii-san adalah M, dan Tsuchiya-san 
adalah ERO --- tidak, L ..."[5] 

Penjaga toko ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh! 

"... Saya tidak tertarik pada ERO." 

"" APA !! "" 

Mendengar kebohongan terbesar abad ini, Yuuji dan aku berteriak kaget. 
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"Muttsulini, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa begitu saja berbohong seperti itu." 

"Ya, jika kamu ingin berbohong, pastikan itu setidaknya bisa dipercaya." 

"... (Menggelengkan kepala dengan keras)." 

Pose geleng kepalanya itu jelas-jelas bohong. Sungguh, apakah ada kebutuhan untuk 
membuat kebohongan sebesar itu? 

"Sudahlah, lupakan itu. Ukuranku L, jadi aku bisa menukar dengan Muttsulini." 

Mungkin aku terlihat kecil saat berdiri di samping Yuuji, tapi aku lebih tinggi dari laki-laki 
pada umumnya. Bagi saya, lebar seragam berukuran M mungkin cukup lebar, tetapi 
panjangnya tidak cukup. 

"... Aku akan memakai M. Sempurna." 

Saya menukar seragam dengan Muttsulini. Hm, ukuran L memang cocok untukku. 

"Penjaga toko, saya harus pakai XL. Bisa bantu saya ganti ke yang lain?" 

Yuuji tidak punya siapa-siapa untuk bertukar seragam, jadi dia hanya bisa mengembalikan 
seragam. 

"Begitu ... kau benar ... aku tidak sengaja mencampurkan ukuran seragam dengan jimatku 
..." 

Itu kesalahan yang sangat biasa di sana. 

"Yah, aku memang mengatakan bahwa jenis kelaminku salah ..." 

Baiklah, waktunya untuk berubah, dan mari mulai bekerja! 

☆ 

Kamar kecil pekerja tidak terlalu besar, jadi Muttsulini dan aku masuk lebih dulu. 

"Tentu terasa seperti festival sekolah." 

"... Sepertinya kita ditakdirkan dengan kafe." 

Setelah memasukkan barang-barang pribadi kami ke dalam lemari penyimpanan, 
Muttsulini dan aku mulai mengobrol sambil berganti pakaian. 

Seragam toko ini memiliki celana panjang hitam dan kemeja putih, dengan rompi ketat di 
atasnya. Itu seragam pelayan biasa. Celemek hitam di sekitar celana, dasi kupu-kupu hitam, 
dan kami semua baik-baik saja. 
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"Maaf membuat anda menunggu." 

"...Permisi." 

Setelah berganti pakaian, Muttsulini dan aku keluar dari kamar kecil dengan seragam yang 
sama saat kami memanggil orang-orang di luar. Yuuji dan Hideyoshi tampak terkesan saat 
melihat pakaian kami. 

"Haha, sangat cocok untuk kalian. Kalian benar-benar memiliki tampilan." 

"Cara saya melihatnya, Anda berdua terlihat sangat keren sekarang." 

"Benarkah?" 

"... Sungguh memalukan." 

Berbeda dengan seragam sekolah atau seragam kasual, ini adalah seragam kafe yang 
sebenarnya. Aku sudah merasa tidak enak berdandan seperti mereka, dan aku jauh lebih 
malu sekarang karena mereka memujiku. 

"Kalau begitu, aku akan pergi dengan Yuuji." 

"Um, giliran kita." 

Setelah mengutarakan pikiran kita, kali ini, Yuuji dan Hideyoshi akan masuk dengan 
seragam di tangan -- eh TUNGGU SEBELUMNYA !!! 

"YUUJI KAMU IDIOT! BAGAIMANA KAU BISA MASUK DAN MENGGANTI PAKAIAN DENGAN 
HIDEYOSHI SEPERTI ITU !?" 

"... Sepuluh ribu kematian menanti Anda!" 

Saya dengan panik mencoba untuk memaksa pintu terbuka, tetapi mereka mengunci diri di 
dalam; pegangannya tidak bisa diputar. Jika ini terus berlanjut, Hideyoshi akan berada 
dalam bahaya! 

Tapi Yuuji mengabaikan kami yang berniat mendobrak pintu, tidak memahami pikiran 
kami saat dia menghela nafas di kamar kecil. 

"Apa yang kamu katakan. Apakah kita sedang berganti pakaian atau yang lainnya, kita 
berdua laki-laki. Bagaimana bisa ada masalah?" 

KEDUA DARI ANDA ADALAH PRIA? MASALAH APAPUN? APA YANG TIDAK DIMAKSUD 
DENGAN IDIOT INI !? 

"YUUJI !! ITULAH KESALAHAN PADA CATATAN !!" 

"Tunggu, tunggu sebentar, Akihisa! Aku adalah seseorang dengan tubuh laki-laki!" 
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Sepertinya Yuuji belum mengerti apa yang terjadi. Dia benar-benar mempercayai catatan 
itu secara membabi buta! 

"Sigh, aku tahu. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan setelah kita selesai, jadi 
tenanglah sekarang." 

Yuuji mengatakan ini dengan nada tidak sabar. 

TIDAK! Itu akan berakhir saat mereka berubah! Jika begitu-- 

"Yuuji! Jika kamu tidak ingin berubah pikiran apapun yang terjadi ..." 

"Jadi apa? Jangan mendobrak pintunya sekarang! Akan buruk jika kita harus membayar 
pintunya segera setelah bekerja di sini." 

"--Aku akan memberi tahu Kirishima-san segalanya!" 

Berderak! 

"Aku bisa ganti baju di koridor, kan?" 

Baik yang Anda mengerti. 

"Oke, ayo kita cari pemilik toko." 

"... (Mengangguk kepala)" 

Setelah menyelesaikan krisis ini, Muttsulini dan aku menuju aula. 

"Urm ... Sepertinya aku tidak bisa meraih zip di punggungku. Maaf Yuuji, tapi bisakah kamu 
-- eh? Kemana Yuuji pergi?" 

"Maaf Hideyoshi, aku menghargai hidupku." 

Mendengar percakapan di belakangku ini, akhirnya aku santai. Sungguh, ketidakberdayaan 
Hideyoshi benar-benar merepotkan. 

"Ngomong-ngomong, ini benar-benar kafe; berbeda dengan yang ada di sekolah. Rasanya 
menyegarkan." 

"...Sangat menarik." 

Pekerjaan hari ini mungkin merupakan pengalaman yang luar biasa. Meskipun tidak 
sampai saya bisa berhenti mengemis kepada ibu saya untuk mendapatkan uang, itu tidak 
terlalu buruk. 

"Kamu bilang ingin mengerjakan pekerjaan di dapur kan, Muttsulini?" 
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"... Aku memang mengatakan itu dalam wawancara." 

"Nah, Anda harus bertanggung jawab atas dapur." 

Dengan perasaan gugup, aku menuju aula tempat pemilik toko berada. 

"...(Kosong)" 

Penjaga toko itu hanya duduk-duduk, jiwanya keluar dari mulutnya. 

"Toko, penjaga toko, kamu baik-baik saja?" 

"Ah ... ahh, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja ... selama aku menangani barang-barang 
toko dengan baik, aku yakin mereka berdua akan kembali ..." 

Sepertinya pemilik toko tidak bisa membedakan fantasi dari kenyataan. Bisakah dia 
bertahan? 

(Muttsulini, orang ini tidak melakukannya dengan baik, kan?) 

(... Itu mungkin berbahaya.) 

(Teag. Mengapa kita tidak mengujinya dulu?) 

(...Bagaimana?) 

(Bicaralah dengannya seperti biasa.) 

Aku membiarkan Muttsulini tetap di sini saat aku berjalan ke penjaga toko. 

Coba saya lihat, apa yang harus saya katakan padanya? 

"Nah, penjaga toko ..." 

"... Hm? Ahh, ada apa?" 

"Cuacanya bagus hari ini." 

Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya hanya menyebutkan bahwa cuaca hari ini 
bagus. 

"Ahh ... ya ... ayah benar-benar menjengkelkan ..." 

Melihat tanggapannya, sepertinya ideku untuk membicarakan cuaca sia-sia belaka. 

"Um ... semoga saja ada banyak pelanggan hari ini." 

Mari kita ubah topiknya. Jika ini tentang toko, dia tidak mungkin mengabaikannya, bukan? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku yang paling imut di antara anak perempuan paling imut ... dia selalu mengatakan 
bahwa 'Aku mencintai papa' sebelum dia berumur 1 tahun ..." 

"Penjaga toko, itu ingatan yang kau buat." 

Saya ingat seorang anak harus berusia sekitar 2 tahun sebelum anak itu mulai berbicara. 

(Bagaimana sekarang, Muttsulini? Aku tidak bisa menghubungi penjaga toko sama sekali.) 
(... Bagaimana kalau kita membicarakan putrinya?) 

(Begitu. Mungkin kita bisa mendapatkan tanggapan darinya.) 

Penjaga toko itu hanya menggumamkan tentang putrinya. Jika kita berbicara tentang 
putrinya, dia pasti punya tanggapan, bukan? 

"Baik..." 

"Erm ... hm?" 

"Bagaimana kabar putrimu li--" 

"Aku memberimu 5 detik untuk berdoa kepada Tuhan." 

Segera, benda dingin ditempatkan di leher saya. 

"Hol, tunggu sebentar, penjaga toko! Lagipula, darimana kamu mendapatkan pisau itu !?" 

"Ah, ahh, maafkan aku ... kaulah anak laki-laki yang bekerja hari ini, kan? Kamu bukan 
orang yang ingin mengambil malaikat kecilku yang lucu ..." 

"Ya, ya, Anda salah paham." 

"Hahaha ... maaf disana ..." 

Penjaga toko menyimpan pisaunya kembali ke cengkeramannya. Sepertinya saya berhasil 
melindungi denyut nadi karotis saya. 

Sekarang kita sudah banyak bicara, apakah penjaga toko ini baik-baik saja? 

Bagaimana penilaian Muttsulini? 

(Muttsulini, bagaimana kabarnya? Apakah menurutmu pemilik toko ini 'aman' atau 
'keluar'?) (...Coba lagi.) 

Anda ingin yang ketiga? Itu penilaian yang tepat. 
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Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya butuh uang saya jika saya ingin bertahan 
hidup, dan bahkan jika pemilik toko seperti ini, saya tidak bisa begitu saja mengatakan 
pergi dan kemudian pergi ... 

Saat aku khawatir tentang bagaimana bekerja sama dengan penjaga toko, 

"Uu, seragamku satu-satunya yang berbeda di sini ..." 

"Serahkan, Hideyoshi. Ini untuk pekerjaan." 

"... Karena ini untuk uang, aku tidak perlu banyak berdebat tentang ..." 

Suara Yuuji dan Hideyoshi terdengar dari belakang. 

"Ah, kalian berdua, berapa lama kamu harus berganti pakaian--" 

Kembali untuk melihat pakaian mereka, saya benar-benar tercengang. 

Yuuji yang tinggi agak cocok untuk berpakaian seperti pelayan, jadi aku akan 
membiarkannya berlalu, tapi masalahnya adalah orang lain. 

"Maaf. Seragam ini sangat sulit dipakai. Butuh waktu cukup lama untuk memakainya." 

Hideyoshi menarik gaunnya. Siapapun akan mengira bahwa dia adalah seorang pelayan. 

Eh, haruskah aku mengatakan sesuatu di sini ... 

"Hai, Hideyoshi, itu sangat cocok untukmu--" 

Saat aku hendak memuji Hideyoshi tentang ini-- 

"DEAR MY DAUGHHHHTEEEERRRR--" 

Saat melihat Hideyoshi berseragam, pemilik toko itu tiba-tiba membuka tangannya lebar-
lebar dan melompat ke arah Hideyoshi seperti burung yang aneh. 

"APA, APA YANG TERJADI?" 

"BELANJA, PEMBELI? APA YANG SALAH DENGAN ANDA !!" 

"DEAR MY DAUGHHHHTEEEERRRR--" 

Tidak mungkin! Kita tidak bisa menghubunginya! 

"Mau bagaimana lagi! Yuuji, bersiaplah untuk bertarung!" 

"Punya -- jangan tunggu! Kita tidak bisa memukulnya! Kenapa ada gerakan aneh seperti itu 
!?" 
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"MUTTSULINI, TASER THE SHOPKEEPER!" 

"... Tidak bisa mengunci target!" 

Pemilik toko bergerak seperti doppleganger. Bahkan Yuuji dan Muttsulini tidak bisa 
menghentikannya! Jika ini terus berlanjut, Hideyoshi akan berada dalam bahaya! 

"HIDEYOSHI !!!" 

"APA, APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN ???" 

"COBA DAN HENTIKAN DIA! TERIAKKAN SESUATU YANG AKAN DIKATAKAN 'SEORANG 
GADIS REMAJA KETIKA DIA MEMBACA DIARY RAHASIANYA'!" 

"SAYA, SAYA TIDAK TAHU APA YANG TERJADI, TAPI SAYA AKAN MENCOBA !!" 

Setelah saya memberinya skenario, Hideyoshi berubah menjadi aktor di atas panggung. 

"... AKU PALING BENCI DADDY !!!" 

Garis yang sangat kejam dan dengki di sana. Sekarang putrinya yang imut (palsu) 
mengatakan ini, pemilik toko seharusnya terkejut-- "BENAR-BENAR ... BAGAIMANA 
TENTANG ANDA MANDI BERSAMA PAPA !!!" 

Apa-apaan ini, tidak berpengaruh sama sekali! Atau lebih tepatnya, bukankah ada yang 
salah dengan percakapan ini !? Bagaimanapun, tidak ada pilihan 'mandi bersama dengan 
papa' di sini !? 

"Kalau begitu, kita biarkan dia tenang melalui kekerasan! Mundur, Hideyoshi, lepas 
seragam itu! Yuuji, Muttsulini, kita akan keluar !!" 

"" "Roger!" "" 

"DEAR MY DAUGHHHHTEEEERRRR--" 

Setelah mengatur kekuatan Taser ke maksimum dan memukulnya dengan keras sebanyak 
4 kali, pemilik toko akhirnya tidak bisa bangun. 

☆ 

"Apa yang harus kita lakukan sekarang?" 

"Apa lagi yang bisa kita lakukan? Penjaga toko sudah menjadi seperti ini, kita tidak bisa 
melakukan apa-apa sendiri. Mari kita beri tanda 'tutup untuk hari ini' di sini. 
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Penjaga toko yang baru saja mengamuk telah jatuh ke lantai dengan mata putih sekarang. 
Untung tidak ada kerusakan yang terjadi sampai berhenti, tetapi kami berempat tidak 
mungkin membuka toko sendiri seperti itu. 

"Saya mengatakan bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk bekerja lain kali." 

Untuk mencegah pemilik toko mengamuk lagi, Hideyoshi melepas rok itu dan mengenakan 
seragam pelayan pria lagi. Tapi ini terlihat sangat lucu. Betapa canggung. 

"Mau bagaimana lagi. Ayo cari kesempatan lain untuk bekerja." 

"...Sangat buruk." 

"Eh? Apakah ini berarti uang itu--" 

"Tentu saja kami tidak bisa mendapatkannya, kami bahkan belum bekerja." 

"Aku, aku mengerti ... kamu benar ..." 

Sangat disayangkan. Tentu saja saya merasa tidak enak karena tidak bisa mendapatkan gaji 
saya, tetapi saya benar-benar berharap dapat melayani orang secara profesional. Aku tidak 
punya kesempatan untuk melakukan itu selama festival sekolah Benar-benar ingin 
mencobanya ... saat pintu berdering dan terbuka, lalu aku dengan penuh semangat 
mengucapkan 'selamat datang' kepada pelanggan-- --Ding dong 

"Selamat datang!" 

Salam semacam itu mungkin agak menarik. Itu sangat ... aneh? 

"Bagus sekali! Toko buka. Kami masih mengkhawatirkan cara menghabiskan waktu ~" 

"Yup. Ini bagus." 

Memperlakukan praktik saya sebagai respons, dua nee-san yang terlihat seperti wanita 
kantoran masuk ke toko! Sial! Bagaimana saya bisa mengatakan 'kita tutup untuk hari ini' 
sekarang. 

(Oi Akihisa! Kenapa kamu baru saja menyapa mereka?) 

(Saya, maafkan saya! Saya tidak bermaksud! Saya hanya memikirkannya di benak saya dan 
kemudian mereka baru saja muncul saat ini ...) Saya secara alami menyapa mereka karena 
waktunya tepat. Kebetulan memang menakutkan! 

(Ini buruk. Menurutku, menurutku kita tidak bisa begitu saja mengusir mereka seperti itu 
...) (... Kita hanya bisa melakukan yang terbaik sebelum penjaga toko bangun.) 

(Uu ... maafkan aku.) 
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Meski aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan penjaga toko di sisi lain untuk 
bangun, saat ini, kami berempat hanya bisa di depan. Untuk berpikir bahwa kita benar-
benar akan berakhir dalam keadaan sulit sehingga kita tidak bisa mundur. 

(Sigh, mau bagaimana lagi ... tapi setidaknya jika mereka membuat sesuatu yang ada di 
menu. Kita seharusnya bisa membuatnya, jadi mari kita coba. Akihisa dan Hideyoshi akan 
bertugas melayani pelanggan . Muttsulini, ambil dapur. Sedangkan untuk minuman, saya 
yang bertanggung jawab.) (Saya mendapatkannya.) 

(... Dimengerti.) 

Yuuji masuk ke meja bar, dan Muttsulini menghilang ke dapur, sementara Hideyoshi dan 
aku bertugas melayani di luar, jadi tentu saja, kami harus tetap di aula. 

(Akihisa, izinkan saya mencoba ini dulu. Anda akan mengambil grup berikutnya.) (Um, 
mengerti.) 

Setelah mengatakan itu padaku, Hideyoshi, dengan mengenakan seragam pelayan, berjalan 
menuju pelanggan di pintu.) "Kalian berdua? Ikuti aku." 

Memimpin pelanggan pertama hari itu, Hideyoshi membawa mereka ke meja dekat jendela. 
Saat pelanggan sedang duduk, Hideyoshi menggunakan waktu ini untuk pergi sebentar 
sebelum membawa nampan berisi gelas berisi air es ke meja mereka. 

"Setelah Anda selesai memutuskan apa yang Anda inginkan, mohon beri tahu saya." 

Setelah membungkuk dengan sopan kepada para pelanggan, Hideyoshi berbalik dan 
kembali. Hebat, pelanggan itu sepertinya tidak menemukan apa pun. 

"Yuuji, tidak ada masalah dengan minumannya kan?" 

"Hm, saya harus bisa buat yang gampang. Muttsulini akan menangani makanannya, jadi 
tidak akan ada masalah." 

Saat ini, saya tiba-tiba merasa bahwa bakat Yuuji dan Muttsulini sangat bisa diandalkan di 
sini. Tentu saja, saya juga iri pada mereka. 

Tepat ketika pikiran rumit ini ada di benakku, Hideyoshi juga menyelesaikan pekerjaannya 
mengantarkan teh saat dia kembali kepadaku. 

"Seperti yang diharapkan dari Hideyoshi. Ini sangat mudah." 

"Ya, tidak apa-apa jika aku menganggap ini sebagai akting. Dan karena tidak banyak 
penonton, aku bisa tampil lebih baik." 

Itu benar. Wajah Hideyoshi tidak kaku atau canggung. Saya harus belajar darinya. 
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"Benar, aku harus melakukan yang terbaik!" 

"Itu semangatnya, tapi jangan terlalu gelisah. Jika kamu terlalu gugup, itu bisa 
mempengaruhi gerakanmu, atau kamu mungkin akan menggigit lidahmu." 

Ngomong-ngomong, Hideyoshi menyuruhku untuk tidak gugup dan atau salah bicara, kan? 
Karena inilah yang dikatakan oleh seseorang yang berpengalaman, saya harus 
mengingatnya. Yang terpenting adalah 'jangan sampai jatuh' dan 'jangan selipkan lidahmu'. 

--Ding dang! 

Oh, pelanggan sudah datang. Waktu bagi saya untuk saya! Awasi, jangan 'gigit lidah' dan 
'jangan jatuh'! 

"Welchiam!" 

Gigit lidahku. 

"" "..." "" 

Tiga nee-san yang baru saja menundukkan kepala untuk menahan tawa mereka. Sial, aku 
sangat ingin menangis dan kabur. 

Bu, tapi bagaimana saya bisa merasa sedih hanya setelah kesalahan kecil! Harus tenang, 
jangan gigit lidah. Aku menarik napas dalam- 

"---Welchiam ..." 

DENTANG! (Aku terburu-buru ke dalam) 

"AH! Nak, apa kau tidak akan menyambut kami?" 

"Jangan khawatir! Kami tidak menertawakanmu!" 

"Coba lagi? Oke?" 

Uu! Kenapa aku begitu tidak berguna !? 

"Ap, ada apa, Akihisa? Kenapa jadi seperti itu?" 

Melihatku berlari kembali seperti ini, Hideyoshi tidak bisa menyembunyikan pandangan 
intriknya. 

Ahh ... Aku sangat iri bahwa semua orang bisa tetap tenang ... tapi bagaimana aku bisa 
kabur! Harus menghadapi mereka! 

"Jadi, maaf, saya agak bingung sekarang." 
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Saya kembali ke pelanggan, menundukkan kepala dan meminta maaf. Pelanggan terkikik 
saat mereka memaafkan saya atas tindakan saya. Untung mereka adalah pelanggan yang 
baik hati. 

"Kalau begitu, izinkan saya untuk membawa Anda ke meja Anda." 

Setelah menenangkan diri, saya membawa pelanggan ke meja kabin dekat jendela dan 
menyajikan menu dan air es. Sementara mereka mulai memutuskan pesanan mereka, saya 
kembali ke konter bar. 

"Oh, saya lihat pelanggan saya hampir selesai." 

Hideyoshi memperhatikan tindakan kelompok pelanggan pertama dan kemudian 
menghampiri mereka. 

"Maaf, tapi bolehkah saya tahu apa yang telah Anda putuskan?" 

"Tolong beri kami Espresso, limun, dan dua smoothie berbumbu." 

"Oke, izinkan saya mengkonfirmasi pesanan Anda. Espresso, limun, dan dua smoothie 
berbumbu. Harap tunggu, pesanan Anda akan segera disajikan." 

Hideyoshi mengambil kembali menu yang digunakan pelanggan dan kembali ke konter bar. 

"Espresso, limun, dan dua smoothie berbumbu." 

"Mengerti." 

"... (Mengangguk kepala)." 

Setelah Hideyoshi mengatakan selesai, Yuuji dan Muttsulini segera mulai bekerja. Tentu 
terasa enak. 

"Akihisa, meja di sana sepertinya sudah selesai juga." 

"Ah, itu benar. Aku akan mengambil pesanan mereka." 

Seperti yang dikatakan Hideyoshi, pelanggan yang saya pimpin sedang mencari di sini 
sekarang. Begitu, jadi saya hanya perlu bertanya kepada mereka 'bolehkah saya meminta 
pesanan Anda?'. Oke, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. 

Menarik napas dalam -- 

"Permisi ..." 

Pzzztt! 

Pelanggan memuntahkan air es, menyebabkan toko memiliki busur pelangi yang segar. 
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"... Permisi, boleh saya minta pesanan Anda?" 

Aku benar-benar ingin mengubur diriku sendiri ke dalam lubang. 

"Kalau begitu, aku ingin cokelat panas dan kue keju. Lakukan yang terbaik." 

"Aku ingin jus jeruk dan scone. Lakukan yang terbaik." 

"Aku, aku ingin teh susu dan Montblanc[6] . Lakukan yang terbaik." 

"O, oke, terima kasih banyak ..." 

Setelah mengambil kembali menunya, saya berkata kepada Yuuji dan Muttsulini, "Cokelat 
panas, jus jeruk, teh susu, kue keju, scone, Montblanc, masing-masing satu. Dan 3 'lakukan 
yang terbaik'." 

"... Mengapa pelanggan mendorong Anda?" 

"... Apa terjadi sesuatu setelah membuka toko?" 

Yuuji dan Muttsulini mungkin tidak akan mengerti perasaanku karena mereka tidak 
bertugas melayani. 

Saya menyiapkan cangkir sambil menunggu makanan penutup siap. Setelah itu, saya 
kemudian mengantarkan makanan dan minuman ke meja mereka. Saya hanya 
menyajikannya kepada mereka, namun saya diberi tahu 'Kamu melakukannya dengan 
sangat baik'. Benar-benar menyayat hati ... 

 

Dan dengan demikian, waktu perlahan mulai berlalu-- 

--DING DONG! 

"Selamat datang, bolehkah saya tahu berapa banyak dari Anda?" 

Hideyoshi berkata sambil menyapa pelanggan yang memasuki toko. 

Kami tidak terlalu sibuk dan juga tidak terlalu bosan untuk meneteskan air mata, 
pelanggan mulai berdatangan satu per satu ... ah, ada pelanggan di sini juga, dan ini adalah 
pelanggan pria pertama hari ini. Oke, lihat aku! 

"Selamat datang, bolehkah saya tahu berapa banyak dari Anda?" 

"Oh, ada dua --- eh, bukankah ini Yoshii? Apa yang kamu lakukan di sini?" 
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Para pelanggan yang masuk ke toko berteriak ketika mereka melihat saya. Ngomong-
ngomong, di mana saya pernah bertemu pasangan ini sebelumnya? Baldy ... kepala mohawk 
... pasangkan ... bra di kepala ... 

"Ahh! Itu adalah hentai senpai!" 

"SIAPA DI DUNIA INI YANG AKAN MEMANGGIL NAMA TERSEBUT !?" 

"KAMI TSUNEMURA DAN NATSUKAWA! APA YANG SALAH DENGAN MEMORI ANDA !?" 

Itu benar, mereka adalah duo Toko-Natsu. 

"Maafkan saya, izinkan saya membawa Anda ke tempat duduk Anda." 

"Itu sangat tidak sopan ..." 

Meskipun mereka mesum, mereka juga tetap pelanggan. Saya masih menganggukkan 
kepala dengan hormat dan membawa mereka ke tempat duduk mereka sebelum 
menyajikan air es kepada mereka. 

"Setelah Anda selesai dengan pilihan Anda, tolong beri tahu saya, terima kasih." 

Setelah mengatakan itu, saya kembali ke stasiun pemesanan, dan tidak jauh dari situ, 
Hideyoshi, yang sedang melayani pelanggan lain, kembali. 

"Oi, kalian berdua." 

Saat para pelanggan masih memutuskan apa yang akan dipesan, aku sedang menyiapkan 
handuk ketika Yuuji tiba-tiba memanggilku dari belakang meja kasir. 

"Ada apa, Yuuji?" 

"Ini soal minuman. Susu hari ini sepertinya tidak ada di sini, dan tidak ada yang tersisa. Jika 
pelanggan ingin memesan minuman berbahan dasar susu, Anda harus berhati-hati." 

Omong-omong, salah satu nilai jual dari toko ini adalah susu segar yang mereka sediakan. 
Namun jika demikian, kami harus berhati-hati terhadap pelanggan yang memesan 
minuman berbahan dasar susu. 

"Aku mengerti. Aku akan pastikan untuk berhati-hati dengan minuman berbahan dasar 
susu." 

"Ahh, terima kasih teman-teman." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji kembali ke bar. 

"Permisi ~" 
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Sekelompok pelanggan menelepon. Itu kelompok Hideyoshi. 

"Ya, saya akan ke sana." 

Hideyoshi mengambil formulir pemesanan dan bersiap untuk menerima pesanan dari 
pelanggan. 

"Bolehkah saya tahu apa yang telah Anda putuskan?" 

"Ya, kami ingin memesan es kopi dan es teh susu." 

"Aku benar-benar minta maaf, tapi kita kehabisan susu. Tapi kita bisa segera siapkan es teh 
merah. Boleh?" 

"Ah, begitu ~ kalau begitu aku akan memesan es teh merah." 

"Maafkan saya. Biar saya konfirmasi pesanan Anda. Satu es kopi dan satu es teh merah. 
Mohon tunggu, minuman akan segera disajikan." 

Setelah membungkuk kepada pelanggan, Hideyoshi kembali ke bar. 

Saya melihat. Jadi saya harus melayani mereka seperti ini. Lebih baik ingat ini. 

"Oi, bisakah kita memesan sekarang?" 

"Ah, ya, kami akan melayanimu." 

Mendengar panggilan pasangan Toko-Natsu, aku langsung mengambil menu dan menuju 
ke arah mereka. Harus hati-hati jika mereka memesan sesuatu yang berhubungan dengan 
susu. 

"Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda pesan?" 

"Hm, aku mau es kopi." 

Hm, jadi mohawk head memesan secangkir kopi. Tidak ada masalah. 

"Saya ingin teh susu." 

Oh, kami punya masalah. Tidak perlu panik, saya hanya perlu mengikuti apa yang 
Hideyoshi lakukan. 

"Pelanggan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf." 

"Hm? Ada apa?" 

"Kami kehabisan susu, jadi kami perlu mengganti susu menjadi es. Saya harap Anda bisa 
mengerti." 
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"ITU HANYA ES BIASA !!!" 

"Tolong tunggu sebentar, kami akan segera menyajikan minumannya." 

"APAKAH KAU MENDENGARKAN AKU !?" 

Aku membungkuk ke arah mereka saat aku kembali ke konter bar dan memberi tahu Yuuji 
dan sisanya apa yang mereka pesan. Karena hanya ada minuman, itu segera selesai. 

Aku meletakkan kedua minuman di atas nampan, berhati-hati agar tidak tumpah. 

"Maaf membuatmu menunggu. Ini es kopimu." 

"Oh." 

Saya menyajikan es kopi di depan sempai mohawk-head. 

"Ini es." 

"AKU TIDAK INGIN ITU!" 

Si botak-senpai sepertinya tidak puas dengan apa yang dia pesan karena dia tiba-tiba 
marah. 

Meski begitu, itu kesalahan kita karena kita kehabisan susu, jadi kenapa kita tidak 
memberinya diskon khusus --- oke! 

"Pelanggan yang terhormat, santai saja. Kami akan menagih Anda setengah harga untuk 
minuman ini." 

"TIDAK PERLU BIAYA UANG UNTUK ITU !!" 

Aku sudah memberi jalan, tapi sepertinya si botak-senpai tidak mengerti. Uu ~ hm, 
menyusahkan sekali ... 

"Jika tidak ada susu, buatkan aku campuran. Tidak perlu es!" 

"Campuran ... apakah itu? Aku mengerti." 

Sekarang urutannya telah berubah. Tanpa es, hanya campuran. 

"Yuuji, aku ingin --- eh, kemana dia pergi?" 

Aku tidak bisa menemukan Yuuji dimanapun di konter bar. Kemungkinan besar, dia pergi 
ke belakang untuk melakukan sesuatu. Sungguh, tidak baik membuat pelanggan yang 
emosional menunggu ... mau bagaimana lagi, aku harus membuat minuman kali ini. 

"Tapi bagaimana saya akan membuat campuran?" 
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Bahkan jika itu saya, saya tahu bahwa campuran mengacu pada kopi. Masalahnya adalah 
kopi jenis apa yang mereka inginkan. 

Karena itu disebut campuran, artinya campuran dari beberapa hal, benar --- ah, saya tahu. 

Aku menuangkan kopi yang sudah disiapkan Yuuji ke dalam cangkir, meletakkan cangkir 
tersebut ke atas nampan dan menyajikannya kepada pelanggan. 

"Maaf membuatmu menunggu. Ini campuran yang kamu pesan." 

"Oh, kami memang menunggu lama." 

Saya letakkan cangkir di depan botak-senpai. Senpai segera menegakkan punggungnya 
dengan bangga saat dia meraih cangkirnya. 

"Oh ya, apa yang kamu campur di dalamnya?" 

Sebelum cangkir mencapai bibir, botak-senpai tiba-tiba bertanya padaku. Nah, itu- 

"Campuran es kopi dan kopi panas." 

"JANGAN CAMPUR DUA HAL INI BERSAMA-SAMA! ITU HANYA MEMBUAT HANGAT KOPI 
!!" 

"Saya juga dapat memilih sesuai keinginan Anda dan menambahkan tabasco dan tusuk gigi 
jika Anda mau." 

"SIAPA YANG AKAN MENYUKAINYA !?" 

Si botak-senpai meraung dengan wajah merah padam. 

Apa yang harus saya lakukan sekarang? Keributan seperti itu akan membawa 
ketidaknyamanan bagi orang lain. Pada saat ini, haruskah saya ... oh yeah! Saya bisa 
menenangkannya dengan membicarakan hal lain! 

"Oh ya, pelanggan yang terhormat ..." 

"Apa? Kamu ingin mengatakan sesuatu?" 

Baldy-senpai membalas dengan marah. Untuk membuatnya tenang, saya menunjukkan 
senyuman saat saya mencoba berbicara dengannya. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memakai bra di kepalamu hari ini?" 

"KELUAR! KAMI AKAN BERBICARA KE LUAR !!" 

Rencananya gagal. Usahaku membuat marah si botak-senpai saat dia mengambil secangkir 
kopi. Apakah dia berencana untuk memercikkannya padaku? 
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"BAGAIMANA SAYA BISA KAU MELAKUKANNYA !?" 

Merasakan bahaya, saya melompat ke samping. Kopi yang merindukan lalat--- 

"AH!" 

---Dan memercik ke Hideyoshi di dekatnya. 

""Ah..."" 

Pakaian Hideyoshi diwarnai dengan noda kopi yang besar. 

"Jadi, maaf, aku tidak membidikmu ..." 

Si botak-senpai membungkuk pada Hideyoshi untuk meminta maaf. Bahkan jika dia 
seorang senpai, apa yang dia lakukan terlalu berlebihan. 

"Tidak perlu, jangan keberatan." 

Hideyoshi menanggapi dengan senyum akting lembut. Itu, itu pasti level profesional! 

(Maaf membuatmu terlibat, Hideyoshi.) 

(Tidak perlu khawatir, saya hanya perlu berganti pakaian.) 

(Mendengar Anda mengatakan ini, Anda benar-benar membantu saya di sini.) 

Setelah bertukar beberapa kata, Hideyoshi menganggukkan kepalanya ke arah pelanggan 
sebelum menuju ke kamar kecil. Dia pasti berusaha menyingkirkan pakaian kotor itu. 

--- Ngomong-ngomong, apa ada pakaian untuk dia ganti? 

☆ 

--DING DONG! 

"Halo dan selamat datang." 

Saat Hideyoshi pergi berganti pakaian, kali ini akulah yang bertugas melayani pelanggan. 

Saat melihat wajah saya, pelanggan tersenyum cerah. 

"Halo, kami di sini, Akihisa-kun." 

"Eh? Himeji-san?" 

Berjalan ke toko adalah teman sekelasku Himeji Mizuki-san. Karena tidak ada pelajaran 
hari ini, pakaiannya berpakaian preman biasa. Meskipun dia mengenakan rok pendek dan 
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kaus oblong, penampilannya yang imut membuat apa pun yang dia kenakan terlihat bagus 
untuknya. Saya sangat ingin membawanya pulang. 

"Lumayan Aki. Heh ~ Ini benar-benar cocok untukmu lho." 

"Eh? Bahkan Minami ada di sini?" 

Berdiri di samping Himeji-san adalah teman sekelasku yang lain bernama Shimada Minami. 
Dia mengenakan celana jins biasa dan kaus oblong. Tentu saja, ini terlihat agak memikat, 
tetapi jika saya membawanya pulang, saya (tubuh dan rumah saya) pasti akan menemui 
akhir yang tragis. 
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"Oi oi oi, Tuan Pelayan, berhentilah berdiri. Bisakah Anda membawa kami ke tempat duduk 
kami?" 

Minami mencibir padaku saat dia melambaikan tangannya. 

Ugh! Kenapa aku merasa kepribadian-S Minami muncul dan menghilang pada saat yang 
sama !?[7] 

"Ah, oke, bolehkah saya tahu berapa banyak dari Anda di sana?" 

Bahkan jika kita berteman, pelanggan tetaplah pelanggan. Saya harus melayani mereka 
dengan baik. 

"4 dari kita." 

"Eh? 4?" 

Tapi hanya ada Himeji-san dan Minami di depanku. Siapa yang terakhir? 

"Yang satu akan ada di sini nanti, sedangkan yang lainnya ..." 

Minami berkata saat dia melihat ke dalam toko. 

"... Yuuji, menyembunyikan sesuatu dari istrimu adalah awal dari perselingkuhan." 

"Apa yang terjadi? Sepertinya aku mendengar suara Shouko bahkan saat dia seharusnya 
tidak ada di sini! Apakah ini kutukan !?" 

Perwakilan Kelas A Kirishima-san sudah berdiri di belakang Yuuji entah kapan. 

"Kirishima-san memberi tahu kami bahwa Akihisa-kun dan yang lainnya bekerja di sini." 

"Ah, begitu." 

Akan terlalu kasar untuk mengatakan 'tapi kami tidak memberi tahu Kirishima-san tentang 
ini ~'. Mari kita perlakukan saja seolah-olah gerakan gadis mesra tidak bisa dianggap 
remeh. 

"Pokoknya, tolong ikuti aku." 

"" Oke ~ "" 

Saya membawa mereka ke meja dengan empat tempat duduk dan menyajikan air es. 

Setelah beberapa saat, Kirishima-san juga duduk. 

"Bolehkah saya tahu apa yang telah Anda putuskan?" 
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Aku bertanya pada mereka bertiga yang sedang melihat menu. 

"Hm ~ apa yang harus aku pesan?" 

"Setiap barang di sini terlihat bagus." 

Himeji-san dan Kirishima-san sepertinya masih belum bisa memutuskan. Keduanya 
sepertinya belum pernah memasuki toko ini sebelumnya. 

Jika saya bisa merekomendasikan mereka sesuatu ... ah, itu saja. 

"Nah, terakhir kali saya datang ke sini, saya merasa crepesnya agak enak." 

Saya tidak tahu apakah Muttsulini bisa meniru rasanya, tapi saya rasa orang itu tidak 
masalah dengan itu, karena ada resep untuk referensi. 

"... Terakhir kali kamu datang ke sini?" 

Yang menarik Himeji-san bukanlah crepesnya. Saya tidak mencoba untuk membicarakan 
tentang itu ... 

"Ah, itu ... dengan siapa kamu pergi?" 

"Eh? Dengan Minami -- GWOH!" 

"Aku, idiot! Mizuki! Itu ... jangan salah, bukan seperti itu! Kita tidak datang sendirian ke 
sini!" 

Minami tiba-tiba menyumpal mulutku. 

(Aki! Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal! Pokoknya, ikuti saja apa yang aku 
katakan!) Minami dengan lembut mengatakan itu padaku, dan aku hanya bisa 
menganggukkan kepalaku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sebaiknya saya mengikuti 
apa yang dia katakan. 

"Eh? Bukan hanya kalian berdua? A, begitu. Kalau begitu ..." 

"Is, bukankah ini omong kosong, kan, Aki ~" 

"Uu, ya. Bukan hanya dua orang. Ada empat, termasuk Yuuji!" 

RETAK!!! 

Pergelangan tangan kanan saya terkilir. 

(Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang jelas-jelas bohong! Sakamoto ada di sini, tidak 
bisakah mereka menanyakannya saja?) "... Yoshii, siapa yang terakhir?" 
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Ekspresi Kirishima-san mengulurkan tangan kiriku. Jika jawabanku tidak bisa 
memuaskannya, hidup ini tidak mungkin bertahan lama. 

"Itu, yang terakhir ... orang itu! Benar Aki?" 

"Ya, ya! Orang itu, itu--" 

Jika saya berbicara tentang seseorang yang ada di sini, kebohongan pasti akan terlihat. Jika 
demikian, bahkan jika saya dapat berbicara tentang seseorang yang tidak berhubungan 
dengan kita, itu tidak akan terasa realistis, jadi itu tidak akan berhasil. Dan karena kita 
berada di toko semacam ini, nama seorang gadis akan tampak lebih alami daripada nama 
pria ... 

"Itu --- kita datang dengan Takahashi-sensei!" 

CRRAAACCCKKK !!! 

"WAAHHH !! BERSAMA TANGAN SAYA BARU SAJA DITUTUP KEMBALI DAN SEKARANG 
AKAN DIBEDA LAGI!" 

"JADI SAYA KATAKAN, KENAPA ANDA BEGITU BEGITU MEMBUAT KEBOHONGAN BODOH 
SEPERTI INI! BAGAIMANA KITA BISA DI SINI BERSAMA TAKAHASHI-SENSEI !?" 

"Eh? Apa? Itu bohong? Jadi Akihisa-kun datang ke sini dengan Minami?" 

"... 'Gerbang neraka telah terbuka. Ganti rugi kejahatan dengan kematianmu. Kamu siap, 
Yuuji?'" 

"Apa, apa yang terjadi !? Kenapa Shouko menunjukkan sikap bertarung !?" 

Yuuji berada dalam jangkauan serangan Kirishima-san, dan aku saat ini mendapat 
kekerasan dari Minami. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa saya lakukan ... 

--DING DONG! 

"Maaf aku terlambat --- eh, apa yang dilakukan semua orang?" 

Orang yang memecahkan situasi kebuntuan ini adalah idola semua orang Kinoshita 
Hideyoshi --- seolah-olah, orang itu adalah ... 

"... Yuuko." 

Benar, itu saudara kembar Hideyoshi, Kinoshita Yuuko-san. Jadi orang terakhir yang akan 
kesini nanti adalah Kinoshita-san. Sangat jarang bagi mereka berempat untuk bergerak 
bersama. 

"Incho, Shimada-san, tenanglah. Tidak baik mengobarkan kekerasan di toko orang lain!" 
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Kinoshita-san menatap Kirishima-san dan Minami, yang bersiap untuk menyerang kami. 
Sepertinya saya belum pernah mendengar pernyataan logis seperti itu setelah sekian lama. 

"... Tapi Yuuji, dia---" 

"Aki idiot sebenarnya---" 

"Berhenti memberi saya alasan. Jika Anda melakukan itu, bukankah pelanggan lain akan 
terganggu?" 

"...Mengerti." 

"Kamu benar..." 

Dimarahi oleh Kinoshita-san, keduanya langsung menghentikan aksi pembunuhannya. 
Apakah kita sudah diselamatkan? 

"Oh ho, adikku benar-benar bisa bicara." 

"Ya, Hideyoshi! Untung adikmu membantu kami --- WAH, APA DENGAN GETUP ITU !?" 

Hideyoshi, yang berada di samping kami sejak entah kapan, sekarang mengenakan seragam 
pelayan yang lembut. 

"Ohh, itu karena aku tidak bisa menemukan seragam pelayan yang cocok untukku, jadi aku 
hanya bisa memakai ini." 

Hideyoshi mengatakan ini sambil mengangkat rok pendeknya sedikit. Apakah begitu? Jadi 
tidak ada lagi seragam untuk dipilih. 

"Huh, lalu kenapa? Begitu pelanggan melihatmu sebagai pelayan, mereka pasti senang." 

Dengan wajah yang imut, dan tindakan tak berdaya seperti itu, pria mana pun akan 
menatap kaki Hideyoshi. 

"Seperti ini?" 

"Semacam." 

Oke oke, untungnya tidak ada yang akan membuat keributan sebesar itu. Kita harus terus 
bekerja--- "Hideyoshi, bisakah ---------` `tolong tunggu?" 

---Atau itu yang kami inginkan, tapi Kinoshita Yuuko-san berdiri di depan kami. 

"Uuoh? Ane-san, ada masalah apa?" 

Tangan Hideyoshi dipegang erat oleh adiknya, tapi dia hanya memiringkan kepalanya, 
tidak mengerti kenapa saat dia bertanya. 
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"Jangan terlalu khawatir. Yoshii-san, di mana kamar mandinya?" 

"Eh? Di sana." 

"Sangat berterima kasih." 

Setelah aku menunjuk ke kamar kecil, Kinoshita-san meraih pergelangan tangan Hideyoshi 
sambil tersenyum, menuju ke kamar kecil. 

"Ah, ya, Incho dan Shimada-san ..." 

Saat dia akan menghilang, Kinoshita-san tiba-tiba meninggalkan kata-kata ini. 

"Aku menarik kembali apa yang aku katakan barusan. Lupakan mengganggu orang lain, 

hal-hal yang tidak kamu suka, kamu bisa menangani mereka sesuka kamu ♪" 

'BAAM' Setelah itu, terdengar suara pintu kamar kecil dibanting. 

"Ane-san, apa yang terjadi? Kenapa kamu meraih pergelangan tanganku?" 

"Aku akan bertanya padamu mengapa kamu memakai rok pendek dan bergerak-gerak? 
Aku memang mengatakannya sebelumnya, kan? Karena kamu begitu sembrono, aku 
akhirnya membuat semua orang menatapku dengan aneh, jadi aku memperingatkanmu 
untuk tidak melakukan itu, kan? " 

"Ahahaha, apa yang kamu katakan. Bukankah ane-san selalu berjalan-jalan dengan celana 
dalamnya di rumah? Saat ini, kamu tidak benar-benar harus menyembunyikannya --- AH, 
ANE-SAN! TOLAK! JOIN SAYA TIDAK BISA PERGI KE ARAH ITU !!! " 

"... Yuuji, aku sudah mendapat izin. Ceritakan semuanya tentang kencanmu dengan 
Takahashi-sensei." 

"Apa yang kamu katakan? Dan meskipun kamu memintaku untuk mengungkapkannya, 
sepertinya kamu tidak tertarik untuk mendengarkan! Apa aku terlalu banyak berpikir !?" 

"I, itu, Akihisa-kun! Adapun yang kita bicarakan barusan, jadi kamu dan Minami benar-
benar ..." 

"It, it, it, it, bukan seperti itu, Mizuki! Aki itu idiot, jadi ingatannya sedikit kacau!" 

"GYAH! MINAMI, TENANG, LEPASKAN TANGAN SAYA! JIKA INI TERUS MENINGKAT, SAYA 
AKAN MEMILIKI TANGAN LAGI BERSAMA !!!" 

Sama seperti penggambaran neraka ini yang diangkat di seluruh toko--- 

"APA, APA YANG DILAKUKAN ORANG DI DALAM TOKO !!!" 
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Deru toko bergema di seluruh toko. 

"Toko, penjaga toko?" 

"Sungguh, apa yang kamu lakukan ketika orang lain tidak sadar? Lupakan tentang 
membuka toko, untuk benar-benar melakukan hal-hal seperti itu di depan pelanggan, apa 
yang kalian pikirkan !!!" 

Teriakan yang kuat itu terdengar sangat merinding. 

Tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia tetaplah seorang penjaga toko. Dia benar-benar 
bisa menghentikan Minami, Kirishima-san dan Kinoshita-san yang marah. Kalau begitu, 
aku, Yuuji dan Hideyoshi tidak akan terbunuh, bukan? Hebat, ini bagus ... 

"Pelanggan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Tolong jangan pedulikan anak-
anak nakal ini dan terus nikmati waktu minum teh dan istirahat Anda di sini." 

Penjaga toko membungkuk kepada pelanggan satu per satu. Sekarang toko harus kembali 
normal, bukan? Saat aku meletakkan tanganku di dadaku, berpikir bahwa semuanya sudah 
berakhir--- -DING DONG! 

Bel pintu di pintu masuk mengeluarkan suara yang tajam. Melihat ke sana, apa yang 
tampak seperti kombinasi ibu dan anak berjalan ke dalam toko. 

"Jadi bagaimana, 'papa'? Apakah kamu sudah berpikir dengan benar?" 

Orang yang mengatakan ini kepada penjaga toko adalah seorang gadis dengan dua ikal 
seperti spiral. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. 

"Mi, Miharu? DEAR MY ANGEL !!" 

Penjaga toko segera membeku dan menunjukkan ekspresi berkaca-kaca. 

"Bagus sekali, penjaga toko, setidaknya putri dan istrimu sudah kembali." 

"Yoshii-san ... terima kasih ..." 

Itu bagus, itu bagus, sekarang setidaknya ada akhir yang bahagia. Karena saya tidak harus 
dieksekusi dan juga bisa mendapatkan gaji saya, dan pemilik toko mendapatkan kembali 
istri dan putrinya, semuanya baik-baik saja. 

"Miharu ... tidak akan pernah meninggalkan papa lagi ..." 

Penjaga toko dengan air mata terhuyung-huyung menuju putrinya, dan putrinya perlahan 
berjalan ke arah penjaga toko. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ah! Apakah itu, Minami onee-sama? Apakah kamu di sini untuk mencari Miharu? Aiya, jika 
kamu mengatakannya sebelumnya, Miharu akan mengatur seluruh toko dan 
menunggumu." 

"Mi, Miharu! Apakah ini rumahmu !?" 

Namun saat berjalan di tengah jalan, tiba-tiba sang putri berbalik dan melebarkan 
tangannya untuk mencoba memeluk Minami dengan paksa. 

"... Mi ... haru?" 

"Sho, penjaga toko?" 

Melihat pemandangan di depannya, penjaga toko itu membeku. Mengapa saya melihat aura 
menakutkan hitam besar di belakangnya? 

"... Jadi itu kamu ..." 

Seolah-olah dia baru saja kembali dari kedalaman neraka, penjaga toko itu berteriak pelan. 

"Jadi itu kamu? Kamu wanita terkutuk yang menipu DAUGHTTTAAAA SAYA !!!" 

Tiba-tiba, pemilik toko secara mengejutkan meningkatkan kecepatannya. Gerakan ini 
mungkin bisa menandingi monster panggilan Muttsulini dalam kecepatan! 

"Toko, penjaga toko! Jika kamu akan kehilangan ketenanganmu di sini, semua orang akan 
menjadi gila! Dan selain itu, bukankah ungkapan 'kamu wanita terkutuk yang menipu 
putriku' terlalu aneh? Apa kamu tidak menyadarinya?" 

"DEAR MY DAUGHHHHHTTTEEEEERRRRR !!!!" 

Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali! 

"... Yuuji, bersiaplah untuk dihukum." 

"Jadi aku berkata, apa yang kamu bicarakan !? Kenapa aku harus dihukum olehmu --- 
GYYAAAHHHHOOOOOOHHH !!!" 

"Hideyoshi, kamu belum pingsan? Hidangan utama sudah dimulai sekarang." 

"Ah, ane-san! TIDAK! BERSAMA SAYA TIDAK BISA PERGI KE SANA ... UU !!" 

"Akihisa-kun! Kamu belum menjawab pertanyaanku! Jadi kamu dan Minami pergi kencan 
!?" 

"Kencan dengan onee-sama !? Babi busuk INI! AKU AKAN MENCURI KAMU !!" 

"DEAR MY DAUGHHHHHTTTEEEEERRRRR !!!!" 
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"Kamu, kamu salah, paman! Aku tidak bersama Miharu, tapi dengan Aki!" 

"MI, MINAMI! JANGAN LIBATKAN SAYA! EH? KENAPA PENJUAL BELANJA DATANG KE 
SAYA! SESEORANG, SESEORANG TOLONG SELAMATKAN AKU !!!!" 
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"...Lalu?" 

"Urm, ngomong-ngomong --- aku hanya berharap ibu-sama bisa dengan murah hati 
mengirimiku uang sakuku. Tolong ..." 

"Sungguh, kamu ..." 

"Saya, saya mencoba yang terbaik, tetapi keberuntungan saya buruk, dan dengan banyak 
hal yang terjadi, ada banyak bencana." 

"Sigh, mau bagaimana lagi. Aku hanya akan membantumu kali ini." 

"Benarkah? Ibu-sama, terima kasih banyak!" 

"Tapi jika kamu tidak akan menjalani hidupmu dengan benar---" 

"Jika saya tidak menjalani hidup saya dengan benar?" 

"Aku akan mengirim Akira kemari dan membuatnya mengawasi setiap gerakan yang kau 
lakukan!" 

"... Siapa itu? Sepertinya aku tidak mengenalnya." 

"Apakah kamu begitu bodoh sampai lupa nama anggota keluargamu sendiri?" 

"IBU! TAMPILKAN MERCY! AKU, SAYA SELALU SUKA HIDUP SENDIRI!" 

"Diam! Jika kamu ingin hidup sendiri, kamu harus hidup dengan baik!" 

"IBU! IBU! HARAP, DENGARKAN AKU !!!" 

Du, du, du ... 

"... Seharusnya tidak apa-apa, kan? Dia hanya berkata, kalau saja aku menjalani hidupku 
dengan benar ... kan?" 
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Volume 3,5 Chapter 6 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat bersyukur bahwa semua orang memegang 'Baka to Tesuto to Syokanju Volume 
3.5' yang aneh ini. Saya Inoue Kenji, penulis yang bertanggung jawab atas penulisan seri ini. 
Serial ini akhirnya mencapai jilid ke-4, dan jika bukan karena dukungan para pembaca, 
saya pasti akan menyerah di tengah jalan. Pada titik ini, saya sangat ingin mengucapkan 
terima kasih yang tidak bisa hanya diungkapkan melalui kata-kata. 

Juga, karena ada istilah 'tes' dalam nama seri ini, saya akan memperkenalkan pertanyaan 
tes yang saya miliki selama kuliah. 

Mari kita bicara tentang tes mini yang diberikan oleh seorang profesor 'bahasa Inggris 
praktis'. 

Profesor: "Saya sedang menyerahkan kertas ujian, tolong tuliskan kata-kata yang akan saya 
baca." 

Setelah menerima kertas, pertama-tama saya menuliskan nama dan ID siswa saya. 

Profesor: "Lalu, pertanyaan pertama." 

Saya menulis (1) di atas kertas ketika saya bersiap untuk menjawab pertanyaan itu. 

Profesor: "Penyakit jantung rematik." 

Begitu saja, saya memutuskan untuk membiarkan (1) kosong. 

Ngomong-ngomong, apakah ini bahasa Inggris yang benar-benar praktis? Apakah ini 
benar-benar praktis dibandingkan dengan istilah atau salam tawar-menawar? Inggris 
benar-benar menakutkan. 

Profesor: "Pertanyaan kedua." 

"Saya menulis (2) di atas kertas. 

Profesor: "James Thomas." 

Ini adalah nama khusus. Definisi saya tentang 'tes bahasa Inggris' goyah. 

Mungkin ini benar-benar praktis, tetapi meskipun orang itu bernama Jackson atau Smith, 
terus kenapa? Apakah bahasa Inggris semacam ini umum? Saya mulai merasa tidak 
nyaman. 
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Bagaimanapun, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan profesor dan menulis 
jawabannya, tetapi apakah itu benar, saya tidak memiliki kepercayaan sama sekali, karena 
saya tidak pernah belajar berlatih menulis nama seseorang. 

Profesor itu sepertinya memperhatikan emosi saya, dan memberi saya beberapa kata yang 
menghibur. 

Profesor: "Saya akan memberi Anda petunjuk." 

Itu sangat membantu saya. 

Profesor: "Ini adalah nama seekor kuda." 

ITU HANYA AKAN MEMBUAT SAYA BINGUNG !!! 

hal-hal acak dan tangan di jawaban saya. Di samping catatan, profesor memberikan total 3 
pertanyaan, dan pertanyaan terakhir adalah 'apa saja yang bisa Anda tulis'. Bagaimana 
Anda akan menilai itu? Sampai saat ini masih menjadi misteri bagiku. Bahasa Inggris sangat 
sulit. 

Oke, cukup itu. Selanjutnya mari kita simak penjelasan saya dari masing-masing cerpen. 
Berikut semoga dapat mengungkap isi ceritanya, maka bagi para pembaca yang belum 
membaca mohon maaf. 

Baka ke Tesuto ke Syokanju  Bab Persiapan  

Karya ini ditulis lebih awal dari volume pertama saya, jadi ini harus dianggap sebagai karya 
pertama saya. Seperti yang dirilis di situs bernama FB online[8] , saya kira tidak banyak 
orang yang mengetahuinya, bukan? Situs web ini akan diperbarui setiap hari Jumat, jadi 
pembaca, jika Anda tertarik, Anda dapat memeriksanya. Ada juga banyak karya yang tidak 
dirilis, dan mungkin dihapus tanpa Anda sadari. Ada juga banyak karya pemula Famitsu 
Bunko dan informasi lain tentang buku baru. Jika Anda memiliki kesempatan, silakan 
kunjungi situsnya. Zona online-pembaca juga memungkinkan pembaca untuk bertanya 
tentang karya-karya tersebut. Ini hanya promosi kecil. 

Oh ya, Hazuki yang muncul di jilid ke-2 muncul di jilid ini. Sepertinya banyak orang yang 
bingung setelah membaca jilid itu, jadi saya benar-benar minta maaf. 

Aku dan Preman dan Surat Cinta 

Ini adalah cerita pendek yang ada di buklet FBSP. Adapun saat ceritanya terjadi, itu tentang 
antara jilid 1 dan 2. Surat cinta pada awalnya adalah bagian dari isi surat cinta yang saya 
tidak ingin orang yang mengenal saya mengetahuinya, tapi tolong tenang, saya edit 
sebelumnya. Surat aslinya benar-benar dari wanita asli! tidak, tidak, bukan ibuku yang 
menulisnya. Bagaimanapun, orang-orang di sekitar saya (bahkan kerabat dekat saya) 
bahkan tidak tahu bahwa saya seorang penulis. Surat cinta ini didasarkan pada surat cinta 
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yang aku dapatkan di masa lalu -- AIYO, AKU BUKAN KAMU! DAN BUKAN Nenek SAYA 
YANG MENULISNYA !! 

Aku dan Shouko dan Dataran Tinggi Kisaragi 

Tokoh utama kali ini adalah Yuuji, dan ceritanya terjadi antara jilid ke-2 dan ke-3. Saya 
mencoba untuk mengubah sctick saya yang biasa saat saya menulis cerita ini. Meskipun ini 
adalah komedi cinta, saya merasa itu hanya komedi ... bagaimanapun, tidak masalah. 
Karena ponsel Hideyoshi rusak dalam cerita ini, dia tidak memiliki ponsel untuk digunakan 
di jilid ke-3. Itu benar-benar bukan penjelasan yang rumit, jadi saya sangat menyesal. 

Aku dan Kolam Renang dan Baju Renang Wonderland 

Semua orang sepertinya membayangkan Hideyoshi mengenakan pakaian renang, dan kali 
ini, akhirnya aku berhasil menuliskannya. Bagaimana itu? Apakah itu memenuhi harapan 
Anda? Untuk beberapa alasan, banyak orang yang merasa bahwa Hideyoshi seharusnya 
mengenakan pakaian renang sekolah, dan ide terpopuler berikutnya adalah fundoshi.[9] . 
Luar biasa, Hideyoshi laki-laki, namun sangat sulit untuk menggambarnya tanpa dia 
mengenakan atasan. Bukankah itu tidak bisa dijelaskan? Di samping catatan, semua orang 
seharusnya mengharapkan Minami mengenakan pakaian renang kompetitif, tapi saya 
benar-benar minta maaf. Cerita ini terjadi antara jilid 2 dan 3, jadi Minami bahkan tidak 
mengetahui hal-hal seperti itu. 

Saya dan Pekerjaan Paruh Waktu dan Akhir Pekan yang 
Berbahaya 

Ini juga antara jilid 2 dan 3. Ibu Akihisa akhirnya muncul untuk pertama kalinya! Seperti 
yang saya diberitahu oleh rekan saya bahwa 'Ibu-ibu yang ditulis oleh Inoue-bro 
tampaknya agak aneh', jadi saya selalu tidak bisa memikirkan apa yang harus saya tulis. 
Adapun kenapa, itu karena aku bahkan tidak tahu seperti apa ibu yang normal !! Pada 
catatan yang tidak berhubungan, beberapa hari yang lalu, ibu saya menyemangati saya di 
telepon: "Karena kamu orang yang jelek, kamu harus menemukan seseorang yang mau 
menikahimu!". APA NONSENSE YANG ANDA SPOUT, ANDA SIALAN Nenek Tua! KAMI 
AKAN MENUNGGU DAN MELIHAT! 

--Maaf, aku sedikit terbawa suasana. Hubungan saya dengan ibu saya masih sangat baik. 

Oke oke, sekarang untuk ucapan terima kasih yang biasa. 

Kepada Haga Yui-san, yang bertanggung jawab atas ilustrasinya, saat saya melihat sampul 
volume ini, mata saya membelalak. Saat ini, latar belakang desktop PC saya seharusnya 
sudah berubah. Anda orang yang menakutkan! N-sama, yang bertanggung jawab atas 
editor, Anda mengabaikan keluarga Anda untuk fokus pada pekerjaan itu sangat keren. 
Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa membiarkan Anda beristirahat. Kagaya-
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sama, yang bertanggung jawab atas desain, saya benar-benar minta maaf karena masuknya 
volume ini secara tiba-tiba menyebabkan beban kerja Anda meningkat. Namun, saya masih 
percaya sepenuhnya pada kemampuan Anda! Jadi tolong jangan tinggalkan aku! Kepada 
semua senpai saya, baik itu di jamuan makan atau pesan atau handphone, saya sangat 
mengganggu kalian. Karena saran semua orang, saya akhirnya bisa merayakan ulang tahun 
pertama saya, dan saya sangat ingin berterima kasih kepada semua orang. 

Akhirnya, tentu saja, saya harus berterima kasih kepada para pembaca! Saya sangat, sangat 
berterima kasih atas kasih sayang semua orang. Untuk Anda yang membeli buku ini, saya 
akhirnya bisa terus menulis cerita ini. Saya tidak berpikir saya bisa mengatakan cukup 
seberapa banyak saya sangat bersyukur untuk ini. Beberapa pembaca bahkan mengirimi 
saya sampul buku buatan tangan mereka, yang memungkinkan saya mendapatkan 
momentum dalam pekerjaan saya. Tolong izinkan saya untuk berterima kasih kepada 
semua orang lagi. 

Kalau begitu, mari kita bertemu di jilid ke-4 di mana serangan habis-habisan Minami 
berlanjut! Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak membuat semua orang menunggu 
terlalu lama. 

Catatan 
1. ↑ A Chonmage (丁 髷, ち ょ ん ま げ) adalah potongan rambut tradisional 

Jepang, populer di zaman Edo. Saat ini, ada varian yang dilakukan pada pegulat 
sumo. 

2. ↑ Tsurezuregusa (徒然 草, Essays in Idleness) adalah sebuah esai yang ditulis 

selama periode Kamakura (1185-1333 M). Ditulis oleh Yoshida Kenko, ini 
memiliki dua jilid, 243 bab. 

3. ↑ Menurut beberapa konsultan Jerman di wiki ini, ini adalah salah satu kalimat 
Jerman yang rusak. Darklor menyarankan bahwa kalimat itu seharusnya: 'Auf 
welcher Grundlage unterscheidet Gott zwischen jenen, die haben, und jenen, die 
nichts haben !? Das reichte mir nicht! ' dan itu berarti: 'Atas dasar apa Tuhan 
membedakan antara mereka yang memiliki segalanya dan mereka yang tidak 
memiliki apa-apa !? Ini tidak cukup bagiku! ' EusthEnoptEron dan Kadi 
menyarankan "Auf welcher Grundlage hat Gott geteilt zwischen denen, die 
haben, und denen, die nicht haben ?! Woran mangelte es mir ?!" dan "Atas dasar 
apa tuhan membagi antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak ?! Apa 
yang kurang dari saya ?!". Pada dasarnya inilah yang terjadi ketika penulis 
menggunakan mesin penerjemah. 

4. ↑ Curveball 12-6 seharusnya cukup dikenal oleh penggemar baseball. Pada 
dasarnya, bola tenggelam (atau break / menukik) ke bawah saat dilempar ke 
depan dalam garis lurus. Ini dilakukan dengan menerapkan topspin pada bola 
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untuk membuatnya 'jatuh'. Alasan mengapa ini disebut 12-6 adalah karena 
gerakannya menyerupai turun dari posisi jam 12 ke posisi jam 6. 

5. ↑ ERO dan L terdengar serupa di Jepang, untuk dua ukuran pertama, saya tidak 
begitu mengerti. (Saya sangat serius ketika saya mengatakan itu). ERO adalah 
turunan dari Erotis. S: Sadist, M: Masochist (Yah, menurut beberapa fans, terima 
kasih atas infonya, atau untuk saya sendiri, mungkin tidak) 

6. ↑ Mont Blanc (atau Mont-Blanc aux marrons) adalah makanan penutup Perancis 
dari puréed, chestnut manis dengan krim kocok. Namanya berasal dari Mont 
Blanc, karena menyerupai gunung yang tertutup salju. (Sumber dari wikipedia) 

7. ↑ Sekali lagi, S muncul di sini. Akihisa mengatakan bahwa Minami adalah 
seorang yang sadis. Oh Akihisa ... 

8. ↑ FB Online: http://www.enterbrain.co.jp/fb/pc/01menu/01menu.html 

9. ↑ Fundoshi adalah pakaian dalam tradisional Jepang untuk pria dewasa, terbuat 
dari kapas. 
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