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Pertanyaan Pertama 
Ubah kata-kata berikut ke dalam bahasa Inggris yang benar. 

"Haatofuru Rabusutourii" 

Jawaban Himeji Mizuki 

"kisah cinta yang menyentuh" 

Komentar guru 

Benar. Ini adalah slogan yang umum Anda lihat di film dan buku, tapi sesekali, akan ada 
seseorang yang salah paham dengan bagian "hati". Meskipun itu harus menjadi kata bahasa 
Inggris yang akrab bagi sebagian besar orang, ternyata sulit untuk melakukannya dengan 
benar. 

Ngomong-ngomong, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, ini adalah "Kisah romantis 
yang penuh dengan cinta". Saya pasti ingin melihat Anda semua menghabiskan musim semi 
masa muda Anda dengan cara seperti itu. 

Jawaban Shimada Minami 

"cerita kasar yang menyakitkan" 

Komentar guru 

• Melukai ...... cedera 

• Full ...... untuk diisi 

• Kasar ...... kasar 

• Cerita ...... cerita 

Ini adalah kesalahan yang indah jika saya bertanya-tanya apakah Anda sengaja melakukan 
kesalahan. 

Saya pikir Anda akan menjadi satu-satunya yang "bermain-main"[2] "kisah cinta yang 
menyentuh". 

Jawaban Kirishima Shouko 

"cerita kasar yang menyakitkan" 

Komentar guru 
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Untuk berpikir bahwa ada satu sama lain. 

 

"Aki, tutup matamu." 

Itu datang tiba-tiba. 

Di depan saya ada sepasang mata besar yang dibingkai dengan bulu mata penuh. 

Aroma sampo dapat dideteksi yang berasal dari rambut indah itu dengan punggung diikat 
menjadi ekor kuda. 

Dan kemudian di bibirku --- aku bisa merasakan sentuhan lembut, bibir hangat Minami. 

Apa ini. Apa yang baru saja terjadi. Kenapa wajah Minami begitu dekat denganku. Mengapa 
saya melamun seperti ini. 

Dalam gerakan menyentak, Minami menarik diri dariku, 

"I, ini ...... bukan lelucon, aku memberitahumu ......!" 

Setelah mengatakan satu kalimat itu, dia lari dariku. 

Ahaha. Wajah Minami ternyata merah padam. Persis seperti tomat. 

Saya mengawasi pemandangan ini, melihat situasi ini dengan cara yang anehnya tenang. 

"Sudah kuduga ...... Minami-chan, terhadap Akihisa-kun ......" 

Anehnya, aku prihatin dengan suara gumaman Himeji-san di dekatnya. 

"Yoshii, persiapkan dirimu!" 

Dan kemudian, apa yang terjadi selanjutnya agak tiba-tiba. 

Tinju besar yang terkepal erat muncul di depanku. 

Dan kemudian, aku merasakan sentuhan tinju Sugawa yang keras dan panas di pipiku. 

Apa ini. Apa yang baru saja terjadi. Mengapa Sugawa-kun dan anggota kelas F lainnya 
mendekati saya seperti predator yang mendekati mangsanya. Mengapa penglihatan saya 
bergetar. 

Tidak tahu apa yang terjadi, dengan gerakan menyentak, Sugawa-kun menarik diri dariku, 
"I, itu ...... bukan lelucon, aku memberitahumu ......! ...... kami benar-benar akan 
membunuhmu!" 
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Dia mengangkat tangannya dan memberi sinyal pada orang lain di sekitarnya. 

"Eh !? Eh !? Tunggu tunggu! Aku tidak mengerti situa --- gyaaaaa!" 

Niat membunuh yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk beberapa alasan, 
sepertinya semua orang menatapku dengan mata serius !? 

"Sudah kuduga ...... Minami-chan, menuju Akihisa ......" 

"Tidak, Himeji-san! Cukup! Pokoknya, untuk saat ini, selamatkan aku ---!" 

Pada saat itu, kesadaran saya turun ke dalam kegelapan. 

"Tuan-tuan. Di mana kita?" 

"" "Pengadilan yang menjatuhkan bentuk putusan tertua!" "" 

"Apa yang akan diperoleh bidat itu?" 

"" "Palu besi kematian!" "" 

"Apa yang akan didapat pria itu?" 

"" "Dia akan membuang cintanya, dan hidup dalam kesedihan!" "" 

"Bagus. Sekarang --- biarkan persidangan sesat di kelas 2-F dimulai!" 

Ketika saya membuka mata saya, itu adalah tempat pertemuan Sabat. 

"Eh? Hah? Apa artinya ini?" 

Meskipun tirai telah ditutup dan gelap, saya menyadari bahwa saya berada di ruang kelas 
saya yang biasa dari perasaan tatami. Dengan kata lain, orang bertopeng yang berdiri di 
samping peron adalah dari kelas 2-F. 

"Akihisa, kamu sudah bangun." 

Suara yang akrab datang dari dekat sini. Ketika saya mencoba untuk berbalik menghadapi 
suara itu, saya menyadari untuk pertama kalinya bahwa tangan dan kaki saya telah terikat. 

Saya tidak punya pilihan selain memutar seluruh tubuh saya untuk menghadap ke arah 
pemilik suara itu. Apa yang saya lihat di depan saya adalah sosok sahabat saya, juga dengan 
tangan dan kaki terikat, terbaring di sana. 

"...... Yuuji, apa yang kamu lakukan?" 

"...... Aku telah diseret ke sini olehmu." 
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Dia meludah dengan wajah cemberut dan kesal yang memberikan perasaan liar 
sepenuhnya. Persis seperti binatang buas yang diikat dalam sangkar. 

"Diseret ke dalam ini?" 

"Berkatmu, pembicaraan tentang 'Shouko menciumku saat aku tertidur' terdengar oleh 
mereka. Benar-benar merepotkan, bajingan." 

Hm hm. Kirishima-san berciuman. Mencium Yuuji. Saya melihat --- 

".............................. huh?" 

Tidak tidak Tidak. Tunggu sebentar. Bukankah hal itu terlalu bagus untuk diabaikan? 

Kirishima-san dan Yuuji telah berciuman? Kirishima Shouko-san cantik yang pandai belajar 
dan olahraga dan juga dengan latar belakang keluarga yang baik, dan Sakamoto Yuuji yang 
polos yang memiliki kepribadian dan otak yang buruk, telah berciuman? Ha ha. Itu benar-
benar lelucon yang tidak menyenangkan. Sangat bodoh sampai-sampai itu sangat 
menggelikan ....... tapi, bagaimana jika. 

Aku tidak terlalu ingin memikirkannya, tapi bagaimana jika. Jika dalam satu dari sejuta 
kesempatan, itu benar. 

Jika itu masalahnya, bahkan jika Tuhan mengizinkan, aku tidak akan memaafkannya ......! 

"Semuanya, ini buruk! Sakamoto Yuuji dicurigai sebagai bidah! Saatnya mempersiapkan 
sidang darurat!" 

"Tunggu Akihisa! Sebaliknya, bukankah kamu yang mencoba membuat kita berciuman di 
insiden Dataran Tinggi Kisaragi !? Dengan kata lain, kamu benar-benar sesat!" 

Yuuji mengoceh tentang beberapa hal yang tidak masuk akal. Saya, seorang bidat? 

"Yuuji, sungguh tidak sedap dipandang! Kamu berencana untuk mengalihkan tuduhan tak 
berdasar kepadaku untuk melindungi dirimu sendiri! Apa menurutmu aku akan 
menelannya!" 

Ini bukan lelucon. Telah hidup di dunia ini selama enam belas tahun. Ini bukan sesuatu 
yang bisa dibanggakan, tapi aku belum pernah merasakan pengalaman menyenangkan 
dicium! ...... yah, saya telah menerima satu di pipi namun ...... 

"Ini, idiot ini ......! Jika kamu tidak percaya padaku, coba dengarkan apa yang mereka 
katakan!" 

Meskipun aku tidak mengerti apa yang Yuuji katakan, untuk saat ini, aku akan melakukan 
apa yang dia katakan dan mencoba meregangkan pendengaranku. Saat melakukan itu, saya 
dapat melihat percakapan aneh yang terjadi di antara teman sekelas saya. 
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"--- bacakan dakwaannya." 

"Ya, Presiden Sugawa. Eh --- terdakwa, Yoshii Akihisa (mulai sekarang, dia akan disebut 
sebagai A), siswa kelas 2-F Akademi Fumizuki kita, dicurigai melanggar doktrin kita. A 
adalah penyerangan yang tidak senonoh, juga, tindakan perselingkuhan. Pada dini hari ini, 
ketika A dengan paksa melakukan tindakan cabul terhadap teman sekelasnya, Shimada 
Minami (mulai sekarang, dia akan disebut sebagai Flat-Chest) , dia ditangkap oleh rekan-
rekan kita. Dia sekarang dibawa ke hadapan kita. Mulai sekarang, setelah kita menyelidiki 
secara menyeluruh hubungan antara A dan Flat-Chest, untuk menangani A --- " 

"Lewati hal-hal sepele. Bacakan kesimpulannya." 

"Kami iri kalau dia dicium!" 

"Uhm. Ini benar-benar laporan yang mudah dimengerti." 

Eh? Hah? Ciuman? Apa itu. Ngomong-ngomong, hal seperti itu sepertinya terjadi, atau 
sepertinya tidak terjadi ...... 

"Akihisa. Kamu pasti sudah kehilangan ingatan karena keterkejutan yang berlebihan, jadi 
biarkan aku memberitahumu tentang itu. Pagi ini, kamu dan Shimada berciuman. Dan itu 
tepat di depan Himeji." 

Yuuji sepertinya sedang menjelaskan padaku. 

Ciuman. Dengan Minami. Aku mencium. Apa itu. Setelah diberi tahu itu, sepertinya Minami 
dan aku berciuman. 

Tapi itu tidak mungkin. 

"Haha. Kamu bisa hentikan leluconnya, Yuuji. Karena pasti tidak mungkin Minami benar-
benar mencium orang sepertiku, kan?" 

Bahkan bagiku, aku tahu tempatku. Saya bukan seseorang yang bersemangat dengan 
kegiatan klub apa pun, saya juga tidak pandai dalam studi, atau pun baik dalam hal 
tertentu. Hanya seseorang yang tidak menyadari realitas ini, seseorang seperti Hazuki-
chan, yang benar-benar mau menciumku. 

"Yah, jangan terlalu merendahkan dirimu, Akihisa. Memang, kamu adalah yang terburuk 
dalam hal penampilan, studi, dan kepribadian, dan bahkan jika seseorang menutup 
matanya, kamu hanyalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau kekayaan, 
bukan? " 

"Sialan kau! Apa kau mengatakan aku baik-baik saja kecuali untuk pijat bahu !?" 

"Di usia ini, hanya pijatan bahu !? Bukankah kamu punya kekuatan lain yang bisa kamu 
gunakan untuk berdebat !?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Harus ada batasan seberapa banyak dia bisa membodohi saya. Jika tangan dan kakiku tidak 
diikat, aku akan menangkapnya. 

"Bagaimanapun, itu fakta bahwa kamu dan Shimada telah berciuman. Sepertinya ada bukti 
yang tak terbantahkan." 

Sebelum saya sempat bertanya tentang buktinya, sebuah foto telah ditampilkan di depan 
mata saya. 

"............ pengkhianat harus mati." 

Orang yang menggumamkan itu dan yang memegang foto itu tidak lain adalah teman 
sekelasku, Muttsuliini Tsuchiya Kouta. Meskipun biasanya dia adalah seorang pria pendiam 
yang rajin mengambil foto sambil menghapus keberadaannya, saat ini, dia sedang 
melepaskan niat membunuh seperti seorang ninja yang beberapa saat lagi akan melakukan 
pembunuhan. 

Dan di foto di tangannya, ada adegan seorang pria yang mirip denganku mencium seorang 
gadis yang mirip dengan Minami --- jadi, untuk berbicara, bagaimanapun Anda melihatnya, 
ini aku mencium Minami. 

"Eh !? Apa ini nyata !? Itu bukan mimpi !?" 

"Jika itu mimpi, kamu tidak akan terikat seperti ini." 

"Aku, aku mengerti. Jadi begitulah aku berakhir seperti ini ......" 

Aku memang memiliki ingatan yang kabur tentang itu, tapi untuk berpikir bahwa itu nyata 
...... Aku dan Minami berciuman ya ...... 

"Aku minta maaf telah mengganggu lamunanmu karena malu sampai-sampai telingamu 
merah, tapi aku punya pertanyaan." 

"Itu, bukan itu ......! Ini, hanya saja, wajahku semakin panas ......" 

"Aku mengerti, aku mengerti. Jadi, bagaimana kalian berdua bisa berakhir seperti itu?" 

Bagaimana, katamu ...... 

"Aku juga ingin menanyakan itu." 

Saya sama sekali tidak tahu mengapa Minami melakukan itu secara tiba-tiba. Dia mungkin 
diancam oleh seseorang untuk menangkapku dalam jebakan, kurasa. 

"Gunakan kepalamu yang kenyal itu untuk memikirkannya. Apakah ada sesuatu yang aneh 
baru-baru ini terjadi, atau ada sesuatu dalam dirinya yang tidak biasa?" 
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Meskipun kita sedang membicarakan sesuatu yang baru-baru ini, sejak ponsel saya rusak, 
saya sama sekali tidak menghubunginya. 

"Uh ~ n ......" 

Apa itu. Apa yang sebenarnya terjadi? 

"Mari kita ubah pertanyaannya. Kapan terakhir kali Anda melihat Shimada?" 

Terakhir kali saya melihatnya. Ini tentu saja mengacu pada waktu selain pagi ini, bukan? 
Jika itu masalahnya, "Erm ...... malam terakhir kamp pelatihan, kurasa?" 

"Malam terakhir?" 

"Ya. Setelah semua orang tertidur, Minami mendatangiku secara diam-diam." 

"............ kenapa kamu tidak menganggap itu aneh?" 

Yuuji memasang ekspresi kaget di wajahnya. 

"Yah, karena dia datang untuk membunuhku ......" 

"...... kalau begitu, apa yang kamu katakan padanya sebelum melihatnya malam itu?" 

Percakapan sebelum kita bertemu ya. Ngomong-ngomong, saya rasa itu pasti surat. 

Isi surat itu, jika saya ingat dengan benar --- 

"Sesuatu yang terdengar seperti pengakuan telah dikatakan." 

"...... hah? Shimada mengatakan itu padamu?" 

"Tidak, aku mengatakannya pada Minami." 

"Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi?" 

"Ya. Itu memang terjadi." 

"Benar, benar. Begitu, begitu." 

Yuuji mengangguk. 

Dan setelah itu, saat aku berpikir untuk mengeluarkan sighhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, 
"Pergi ke neraka." 

Memukul...... 

Tumit sepatunya menancap di wajahku. 
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"...... ugh! Wajahku ...... ugh! Aku bisa merasakan penyok terbentuk di tengkorakku ...... ugh!" 

"Ada apa dengan 'Aku tidak tahu'! Bukankah itu sesuatu yang benar-benar luar biasa, 
idiot!" 

Yuuji menatapku yang menggeliat seolah-olah aku ini orang idiot. Sial! Saya tidak bisa 
menjelaskan lebih jelas dari ini! 

"Jadi, apa yang kamu katakan?" 

Setelah tenang kembali, Yuuji terus bertanya. 

Apa yang aku bilang? Apa yang saya tulis di surat menyesatkan itu? 

Erm ....... ah, benar. Surat waktu itu, jika saya ingat dengan benar, "'Aku mencintaimu lebih 
dari Yuuji' tertulis." 

"Tunggu, standar cintamu dipatok padaku !?" 

Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Yuuji menjauh dariku. Kesalahpahaman besar. 

Saat aku berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada Yuuji bahwa meskipun aku 
seorang homoseksual aku tidak akan mengejarnya, penyelenggara pertemuan yang 
mencurigakan ini (aku khawatir Sugawa-kun) melihat ke arah sini. 

"Sesat, Yoshii Akihisa. Akankah kamu bertobat dan menerima penilaian kami?" 

Dengan suara pelan, Sugawa-kun (?) Menunggu responku. Jika saya menanggapi dia 
dengan sembarangan, saya mungkin membahayakan hidup saya. 

"Hei, sebelum aku menjawabmu, aku punya pertanyaan." 

"Berbicara." 

"Penghakiman macam apa yang kamu maksud?" 

Menanggapi pertanyaanku, Sugawa-kun (berasumsi) menyipitkan matanya dan 
mengumumkan kepadaku. 

"Pertama, kita akan menyiapkan minyak tanah dan korek api ---" 

"Tuduhan itu salah! Saya bukan orang percaya yang akan melawan doktrin!" 

Seolah-olah aku akan membiarkan diriku terpanggang karena kesalahpahaman! 

"Begitu. Kalau begitu, kami akan memaksa Anda untuk mengaku." 
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"Kamu mengatakannya! Kamu tiba-tiba mengatakan 'paksa kamu untuk mengaku'! Sidang 
ini tidak berguna!" 

"Benar! Ayo kita paksa dia mengaku!" 

"Mari kita memalsukan catatan persidangan!" 

"Hei, tunggu! Kalian tidak bermain sesuai aturan !? Biasanya, pada saat ini, kurasa kalian 
tidak harus ikut-ikutan memaksakan pengakuan!" 

Apakah orang-orang ini benar-benar mengerti apa arti uji coba? 

"Eeh, minyak tanah dan korek api belum siap!" 

"Apa itu yang kau gunakan untuk interogasi untuk mendapatkan pengakuan !? Keduanya 
digunakan untuk eksekusi kan !?" 

"Bukan itu, Yoshii. Dalam kasus ketika terdakwa mengaku tidak bersalah, ini akan 
digunakan dua kali, sekali untuk memaksa pengakuan, dan sekali untuk menjatuhkan 
hukuman; kita hanya mengambilnya cukup untuk sekali pakai." 

"Saya tidak akan tertipu! Bahkan ketika Anda mengatakannya seperti slogan penjualan 
pembersih wajah yang hadir dengan volume tambahan, saya tidak akan tertipu." 

Pertama, ketika harus menggunakan korek api dan minyak tanah, tidak akan ada yang 
kedua kalinya. 

"Yuuji! Yuuji, kamu harus mengatakan sesuatu juga! Kalau begini terus, kita akan menjadi 
tubuh yang terpanggang!" 

"Sialan kalian ......! Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja pada orang ini!" 

"Yuuji ...... terima kasih --- tidak! Kalimat itu, memikirkannya dengan jelas, bukankah kamu 
hanya menjualku untuk menyelamatkan dirimu sendiri! Dasar rendah hati. Kamu hanya 
peduli pada dirimu sendiri!" 

Biasanya, seharusnya, 'jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja padaku!'. Karena dia 
mengatakannya dengan cara yang keren, untuk sesaat aku berterima kasih pada Yuuji. 

"Bukankah kamu orangnya, Sakamoto. Jika kamu mau sejauh ini, seperti yang kamu 
inginkan, kami akan melakukannya untuk Yoshii." 

Sampai sekarang pun Sugawa-kun (terverifikasi) masih tertipu oleh ucapan Yuuji. 

"Sadarilah, Sugawa-kun! Kalau begini terus, aku akan jadi korban satu-satunya!" 
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Sementara aku berteriak sekeras mungkin, aku tidak menunjukkan ketegangan yang 
membara secara lahiriah. 

"Nah, karena persiapan minyak tanah sepertinya tertunda, untuk saat ini, mari kita buat 
Yoshii melakukan 'Lompatan Bungee Khusus'." 

Aku bisa mencium bau kematian dari pengumuman mendadak dari Sugawa. 

"Sugawa-kun. Cuma penasaran, apa ini 'Special Bungee Jump'?" 

Bahkan saya tahu apa itu bungee jump. Pertanyaannya adalah seberapa 'spesial' itu. 

"Mari kita lihat ...... Jika saya membahas terlalu banyak detail, itu mungkin membawa 
kegelisahan yang tidak perlu untuk Yoshii, jadi saya hanya akan memberikan petunjuk ---" 

Sugawa memalingkan wajahnya, dan sepertinya melihat ke jendela dengan tirai yang 
tertutup rapat. 

"--- Aku hanya akan mengatakan bahwa ini mirip dengan terjun payung tanpa parasut." 

Orang menyebut eksekusi itu. 

"Kamu menyebut deskripsi lengkap itu sebagai petunjuk yang tidak akan membuatku 
gelisah yang tidak perlu ?! Tanpa kabel !? Kamu ingin aku melakukan bungee jump tanpa 
kabel !?" 

Orang-orang ini benar-benar berita buruk. Untuk melarikan diri dari tempat ini, sama 
seperti aku sedang mempertimbangkan untuk menabrakkan tubuhku ke jendela dan 
menggunakan pecahan untuk memotong tali yang mengikatku, "Akihisa." 

Aku bisa mendengar Yuuji di dekatnya berbisik padaku. 

"Eh? Ada apa, Yuuji?" 

"Gunakan ini." 

Tersembunyi dari pandangan Sugawa-kun, Yuuji membagikan sesuatu dengan tangan 
terikatnya. 

"Yuuji ..... Terima kasih ......." 

Saat saya mengucapkan kata terima kasih kepada sobat buruk saya yang menyelamatkan 
saya dari keadaan darurat ini, saya memastikan hal yang dia berikan kepada saya ... sebuah 
karet gelang? 

"Kamu bisa menggunakan ini di kakimu." 

Yuuji mengumumkan kepadaku dengan percaya diri, dan aku menatapnya dan berpikir. 
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Ah begitu. Orang ini pasti terjangkit penyakit kepala yang parah. 

"Kamu tahu, Yuuji. Aku sangat senang, tapi hanya ini saja tidak bisa menopang berat 
badanku." 

Bagaimanapun Anda memikirkannya, saya akan berakhir berkeping-keping. 

Saat aku menjelaskan hal ini dengan lembut kepada sobat jahatku yang sakit, senyuman 
tidak pantas muncul di wajah Yuuji dan dia menjawab. 

"Akihisa bodoh. Itu belum semuanya." 

"Eh? Begitukah?" 

Saya melihat. Ini belum semuanya. Itu seharusnya sudah diharapkan. Biarpun itu Yuuji, dia 
pasti tahu ini dengan cukup baik. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan --- "Saya sudah 
menyiapkan satu sama lain." 

Dia berkata dengan percaya diri saat memberikan karet gelang lainnya padaku. 

Sayang sekali. Penyakit Yuuji pasti sudah memasuki stadium terminal dan tidak bisa lagi 
disembuhkan dengan pengobatan modern. 

"Kamu tahu, Yuuji. Ini bukan tentang angka." 

Saat saya melihat pada sobat buruk saya yang membawa penyakit di kepala dengan mata 
pedih, "...... penangguhan baru saja berakhir, dan apa yang kalian lakukan sekarang ......" 

Ironman menghela nafas saat dia menepuk dahinya, baru saja masuk ke kelas untuk wali 
kelas pagi. 

"Ah, Sensei! Kamu datang pada waktu yang tepat! Selamatkan aku! Ini tindakan kekerasan 
di sekolah! Aku di-bully oleh teman sekelasku!" 

"Bukan itu! Ini adalah perang suci untuk menjaga moral di sekolah ini! Yoshii telah 
melakukan tindakan tidak senonoh terhadap lawan jenis!" 

Setelah mendengarkan kami, dengan ekspresi takjub, Ironman memulai. 

"Ah ...... Terserah, apa kalian baik-baik saja dengan tidak mengikuti tes pengisian nilai? 
Berkat apa yang terjadi di kamp pelatihan, semua orang praktis tidak memiliki nilai yang 
tersisa kan?" 

Ironman berbicara tentang aplikasi untuk mengikuti tes. 
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Untuk mengikuti tes pada saat jam pelajaran normal, guru harus melakukan persiapan dan 
karena itu, perlu membuat aplikasi terlebih dahulu. Pada tingkat ini, tanpa membuat 
aplikasi apa pun, kami mungkin akan melanjutkan dengan kelas normal. 

Di akhir kamp pelatihan itu, ada pertarungan kematian menggunakan setiap mata 
pelajaran, dan karena itu, hampir semua orang kehabisan nilai di semua mata pelajaran. 
Itulah mengapa mungkin kami perlu mengisi kembali nilai kami suatu saat nanti ...... 

"" Ini bukan waktunya untuk itu. "" 

Karena tiga bulan belum berlalu sejak Perang Tes Summoner terakhir, kami tidak akan bisa 
melakukan Perang Tes Summoner baru. Terlebih lagi, kami adalah kelas F dengan fasilitas 
terburuk. Tidak perlu khawatir ada orang yang menyerang kami. Alih-alih 
mengkhawatirkan nilai ujian yang tidak akan digunakan lagi, arah yang akan diambil 
takdirku jauh lebih mendesak. 

"Man man. Jika kalian berkata begitu, tidak masalah bagiku maka ...... Pokoknya, hanya 
pengumuman. Pekerjaan pemeliharaan Sistem Pemanggilan Shoukanjuu yang dimulai 
minggu lalu akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Meskipun begitu Para 
guru mendorongnya, sepertinya itu tidak akan siap sampai besok. Perhatikan saja bahwa 
Perang Tes Pemanggilan tidak mungkin sampai saat itu. Itu saja. " 

Sementara Ironman tampaknya meninggalkan kelas setelah mengoceh tentang sesuatu, 
semua perhatian kami terfokus pada persidangan. 

"Yoshii! Berhenti melawan! Sangat buruk untuk tidak tahu kapan harus menyerah!" 

"Sial! Seseorang, selamatkan m --- itu benar! Himeji-san! Di mana Himeji-san !? Himeji-san 
yang baik hati pasti akan menyelamatkanku!" 

Aku melihat sekeliling ruang kelas yang gelap untuk mencari sosok Himeji-san. Idola kelas 
F yang imut, pintar, dan diberkahi dengan baik itu duduk di kursinya sendiri dengan 
tenang. 

"Aku mohon, Himeji-san! Selamatkan aku!" 

Aku memanggilnya dengan panik. 

Namun, Himeji-san sepertinya tidak mendengarku dan melamun, menggumamkan sesuatu. 

"Sudah kuduga ...... Minami-chan, terhadap Akihisa-kun ......" 

"Eeh !? Kamu masih terus membicarakan itu !?" 

Dia sepertinya mengulangi kalimat lama yang sama selama tiga puluh menit terakhir. 
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Pada saat segala cara tampak kelelahan dan saat saya mempersiapkan diri untuk yang 
terburuk, "Apa, apa ini?" 

Secercah harapan muncul di kelas. 

"Hideyoshi! Syukurlah ......! Karena tidak ada tanda-tanda dirimu selama ini, kupikir kamu 
sedang dalam cuti." 

Berdiri dalam keterkejutan, dengan satu tangan di pintu, adalah teman sekelas saya yang 
telah dianugerahi kehormatan tinggi untuk kecantikan langka, Kinoshita Hideyoshi. Saya 
telah mendengar desas-desus tentang orang tuanya yang melakukan kesalahan dalam 
mendaftar, karena teman baik saya dengan penampilan luar yang lucu ini telah 
menyatakan dirinya sebagai seorang pria. 

"Aku tertahan oleh beberapa persiapan pagi ini, dan karena itu terlambat, tapi ....... Akihisa, 
apa yang kalian lakukan?" 

Ruang kelas dibatasi dalam kegelapan, dan Yuuji serta aku meringkuk seperti cacing 
kantong. Dan teman sekelas kami bertopeng. Siapapun yang normal akan terkejut dengan 
situasi yang terjadi di dalam kelas ini. 

"Kinoshita. Jangan ikut campur. Saat ini, kami akan mengeksekusi bidah Yoshii Akihisa dan 
Sakamoto Yuuji." 

Akhirnya, ini bukan lagi percobaan tapi eksekusi, sepertinya. 

"Begitukah. Namun, aku bisa mengerti kalau itu Yuuji, tapi apa yang Akihisa lakukan?" 

"Dengarkan baik-baik, Kinoshita. Penyesat Yoshii Akihisa telah melakukan tindakan tidak 
senonoh dengan mencium Shimada Minami pagi ini di tempat kota suci kita, Akademi 
Fumitsu ---" 

Meluncur. 

Di tengah kalimat Sugawa, pintu ruang kelas, berbeda dari yang tadi dilalui Hideyoshi, 
terbuka. 

Dan kemudian, memerah sampai ke telinganya, dengan wajah menghadap ke bawah, 
seorang siswi muncul, dengan cepat berjalan ke tempat duduknya. Bicaralah tentang iblis. 
Itu adalah individu yang namanya baru saja disebutkan, Shimada Minami sendiri. 

"" "............" "" 

Keheningan tiba-tiba menyelimuti kelas. 

Dengan suasana aneh yang berbeda dari biasanya, tidak ada seorang pun di kelas F yang 
berbicara. 
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"Selamat pagi, semuanya. Karena berbagai hal, aku di sini untuk mengambil alih kelas Fuse-
sensei --- ada apa, semuanya?" 

Guru untuk periode pertama melihat kami dengan mata lebar. 
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Volume 4 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Harap jawab pertanyaan di bawah ini: 

"Tolong tuliskan nama lengkap orang yang menemukan benua Amerika pada 1492 
Masehi." 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Kurisutofaa Koronbusu (Christopher Columbus)." 

Komentar guru: 

"Benar. Dia adalah orang mulia yang terkenal dalam kisah Telur Columbus . Meskipun 
nama Columbus terkenal, yang mengejutkan, nama depannya tidak diketahui banyak 
orang. Ini seharusnya pertanyaan jebakan, tapi sepertinya ini sama sekali bukan urusan 
Himeji-san. Bagus sekali. " 

Jawaban Shimizu Miharu: 

"Koron Busu (Bus Colum)." 

Komentar guru: 

"Tidak mengerti arti 'nama lengkap'? 'Columbus' saja adalah nama keluarganya, dan 
'Colum Bus' tidak menjadikannya nama lengkap. Harap diingat itu." 

Jawaban Shimada Minami: 

"Busu (Wanita Jelek)" 

Komentar guru: 

"Sungguh hal yang harus dilakukan untuk seorang bangsawan bersejarah." 

 

Apa ini. Suasana aneh ini. 

Ruang kelas dipenuhi dengan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Tampaknya sangat tidak nyata untuk kelas F yang biasanya berisik. 
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Teman-teman sekelas saya yang tidak mengucapkan satu baris pun omong kosong. Suara 
tulisan kapur Sensei di papan tulis bergema. 

"...... hn?" 

Tiba-tiba, saya merasakan mata seseorang menatap saya dan berbalik. 

Saat aku melakukan itu, ada seseorang yang sepertinya telah melihatku dan dia dengan 
panik menurunkan wajahnya. 

--- Minami. 

Apa, apa itu. Mungkinkah dia melihat ke arahku selama ini? Bukankah itu terlihat seperti 
...... perilaku seseorang terhadap seseorang yang dia sukai ...... 

Saat aku memikirkan itu, denyutan 'don', 'don' mulai meningkat dengan cepat. 

Uw, uwah ...... Entah bagaimana, bahkan aku merasa malu ...... aku bisa merasakan pipiku 
terbakar. Ciuman itu, mungkinkah Minami itu, ke arahku ......? Tapi, sampai sekarang, saya 
hanya dipukuli dengan kejam olehnya; sepertinya bukan elemen cinta ...... 

"Sekarang, Sugawa-kun. Bahan kimia apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan 3 mol 
amonia? 

Tuangkan asam klorida ke mata Yoshii. 

"Salah. Kalau begitu, Asakura-kun. " 

Tuangkan asam klorida ke dalam hidung Yoshii. 

"Tidak ada artinya jika Anda menuangkannya ke tempat yang salah. Baiklah, Udou-kun. " 

"Tuangkan asam klorida ke mata dan hidung Yoshii." 

""Itu dia!"" 

"Bukan itu. Dan saat kamu menjawab, jangan melihat ke arah Yoshii-kun, tapi lihat ke arah 
Sensei di sini. " 

Dengan atmosfir yang berbeda dari biasanya, lonceng berbunyi menandakan akhir dari 
periode pertama. 

"Eh .........., itu saja untuk hari ini." 

Sensei menghela nafas panjang dan meninggalkan kelas. 

"Yoshii sialan itu telah melakukan kontak mata dengan Shimada ......!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Bajingan sialan itu memiliki mata yang mengarah ke Shimada ......!" 

"Bajingan ......! Mengikuti Himeji dan Kinoshita, jika dia memiliki Shimada juga, bukankah 
itu berarti bahwa satu-satunya harapan dari kelas ini adalah tidak ada orang lain selain 
Aki-chan ......! " 

Saat tatapan membunuh menembak saya secara bergantian, saya bisa melihat seseorang 
berjalan ke tempat duduk saya. 

Berayun , berayun , seperti ekor kuda, mendekati saya, 

"Mi, Minami?" 

"Aki. Selamat pagi ......" 

Menyapa Minami dengan mata tertunduk. 

"Uhn, selamat pagi." 

Untuk beberapa alasan, saya tidak bisa melihatnya juga. Sering kali aku tidak bisa menatap 
matanya secara langsung ketika dia mendidih karena amarah, tetapi kesempatan ini adalah 
yang pertama. 

"Erm, kamu tahu, Aki. Aku punya dua permintaan, maukah kamu mendengarnya ......?" 

"Minta? Ada apa, ya?" 

Tanpa memandang satu sama lain, percakapan kami berlanjut. 

"Erm, untuk yang pertama, aku ingin menggunakan chabudai yang sama denganmu ......" 

"Hah? Chabudai?" 

"Ya. Minggu lalu, karena berbagai hal yang terjadi dengan Miharu, chabudaiku menjadi 
sedikit sulit untuk digunakan." 

Mendengar itu, aku melihat chabudai Minami, dan kelihatannya cukup kasar. Bagian atas 
meja penuh dengan goresan dan salah satu kakinya patah. Saya tidak berpikir ada yang 
bisa lebih sulit untuk digunakan selain itu. 

"Aki. Tidak apa-apa?" 

"Erm, yeah. Aku tidak keberatan." 

"Aku mengerti. Terima kasih." 

Dia tersenyum seperti bunga yang mekar, 
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"Kalau begitu, aku duduk sekarang ......" 

Minami duduk di sampingku. 

Baik. Meskipun saya tidak terlalu keberatan ...... 

"............" 

"A-ada apa Aki. Kenapa diam saja?" 

"Tidak. Erm, tidak ada ......" 

Apakah itu imajinasiku ...... Bukankah dia terlalu dekat ......? 

"Dan, kamu tahu, Aki. Tentang permintaan keduaku ...... jika kamu tidak keberatan, 
haruskah kita ...... makan siang bersama hari ini?" 

Permintaan kedua adalah undangan makan siang. Hingga saat ini, semuanya tampak 
normal dan rutin, tetapi, hari ini, ada yang berbeda. 

"Erm, y-ya, tentu. Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat aku minum air ......" 

Meskipun saya hanya menjawab, saya merasa sangat gugup. 

"Tidak. Bukan itu, karena aku telah membuat porsi Aki juga ......" 

Saat Minami hendak mengeluarkan sesuatu dari tas yang dia pegang, 

"Onee-sama! Apa yang kamu lakukan !? Kenapa kamu menempel begitu dekat dengan 
kepala babi itu !?" 

Suara tegang, yang terdengar hampir seperti jeritan, tiba-tiba terdengar di kelas. 

"Mi-Miharu !? Apakah kamu datang untuk mengganggu aku !?" 

"Tentu saja! Bagaimana aku bisa diam setelah melihat kepala babi itu menempel di 
dekatmu!" 

Gadis yang memelototiku dengan air mata pahit mengalir adalah Shimizu Miharu-san dari 
kelas-D. Seperti namanya, dia adalah perempuan, meskipun untuk beberapa alasan yang 
aneh, dia menyukai perempuan lebih dari laki-laki dan membawa obor untuk Minami. 

"A-Mau bagaimana lagi bagi kita untuk tetap berdekatan kan !? Karena tidak ada chabudai 
pengganti, dan ini agak kecil, itu tidak akan berhasil jika kita tidak tetap berdekatan ......" 

Akan luas jika dia duduk di hadapanku, tetapi, untuk memperhatikan pelajaran, dia harus 
duduk di sampingku. Untuk mengatakan bahwa mau bagaimana lagi untuk duduk 
berdekatan, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
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"Onee-sama. Kalau begitu, kamu bisa saja duduk di samping Himeji-san kan! Kenapa kamu 
harus duduk di samping kepala babi itu!" 

"I-Itu ...... Karena tidak baik bagiku untuk merepotkan pelajaran Mizuki kan? Dan pada poin 
yang sama, bagaimanapun juga, biarpun aku tidak mengganggu studi Aki, hasilnya akan 
tetap buruk ...... " 

"Minami. Tapi aku merasa kamu berbicara buruk tentang aku dengan cara yang halus." 

Tapi bagaimanapun, itu terasa menenangkan untuk beberapa alasan. Betapa terbiasa saya 
dengan pelecehan verbal seperti itu, saya heran. 

"Erm, Minami-chan. Aku tidak menganggapmu sebagai pengganggu, jadi silakan datang ke 
sini. Selain itu ...... ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu tentang ..... . " 

Himeji-san, yang mendengar percakapan itu, memanggil Minami dengan malu-malu. 
Sepertinya mode putus asa sebelumnya akhirnya berakhir. 

"Aku sangat senang tentang itu ...... Tapi, Mizuki, karena kamu baik, kamu mungkin akan 
tahan dengan itu bahkan jika aku terbukti merepotkan kan?" 

"T-Tidak. Sungguh, kau tidak akan merepotkan." 

"Itu benar Onee-sama! Ganti tempat dudukmu, dan ayo kita makan bento buatan tanganmu 
bersama! Setelah aku melihatmu kemarin membeli bahan untuk bento buatan tangan, aku 
tidak makan apa-apa dan datang dengan perut kosong sama sekali!" 

"Tapi, aku membuat ini untuk Aki." 

"Gorengan yang dibumbui dengan saus Tare buatan tangan yang Onee-sama bangun jam 
empat pagi untuk disiapkan, hamburger yang terbuat dari daging cincang yang mewah, dan 
salad kentang yang dibuat dari produk kentang lokal pilihan khusus; baru saja dengan 
memikirkan itu membuatku, membuatku ......! " 

"Tunggu sebentar Miharu! Bagaimana kamu tahu semua itu !?" 

"Dan nasi berbentuk hati !?" 

"Miharu --- !?" 

Minami berteriak dengan wajah yang benar-benar memerah. Dia mungkin sangat malu. 

"Erm, katakanlah, Miharu. Dengarkan aku baik-baik. Meskipun aku sudah bersabar 
denganmu sampai sekarang, aku memintamu untuk tidak melanjutkan lebih jauh. Karena --
-." 

Dengan wajah merah, Minami mengumumkannya dengan jelas kepada Shimizu-san. 
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"--- karena aku pacaran dengan Aki." 

" Tatami terbalik!" 

Shukkakakaka. 

Banyak pisau cukur terbang ke arahku, yang telah memasang perisai tatami dalam sekejap. 
Itu berbahaya. Jika ruang kelas ini menggunakan lantai kayu, saya akan kehilangan nyawa 
saya. 

"" "--- tch." "" 

Menjentikkan lidah bisa terdengar di seluruh kelas. Menghitung pisau cukur di atas tatami, 
sepertinya ada lebih dari dua pisau per kepala. Aneh. Biasanya, membawa satu pisau cukur 
ke sekolah sudah lebih dari cukup. 

"O-Onee-sama ......? Kamu pasti bercanda tentang itu kan ......?" 

Shimizu-san terhuyung, seolah dilanda kesedihan. Minami diam-diam menoleh ke samping 
dan menjawab. 

"Saya tidak bercanda. Itu benar." 

"L-Kalau begitu, Onee-sama. Apakah ciuman pagi ini yang menurut Miharu adalah 
halusinasi nyata ......?" 

Minami, sepertinya telah mengingat sesuatu, berhenti bergerak untuk sesaat, dan 
kemudian, "...... ya." 

Dia mengangguk sedikit. 

Saya melihat. Itu memang bukan mimpi atau halusinasi. 

"Jadi, Miharu. Mulai sekarang." 

"...... hal-hal seperti laki-laki." 

"Sebisa mungkin, terus berteman dengan saya." 

"...... itu karena hal-hal seperti laki-laki, Onee-sama itu ......" 

Shimizu-san gemetar. 

"Miharu, apakah kamu mendengarkan?" 

"Karena hal-hal seperti laki-laki, Onee-sama itu tersesat!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Tatami


Segera setelah itu, dia mulai menerkam ke depan. Dan target dari bidikannya adalah --- aku 
!? 

"Aku akan memusnahkan kepala babi ini! Dan aku akan menjadi Yoshii Akihisa nomor dua 
dan menikah dengan Onee-sama!" 

"T-tunggu sebentar, Shimizu-san !? Apa kau tidak bingung !? Kupikir agak sulit untuk 
melenyapkanku dan menggantikanku !?" 

Sebelum itu, apa aku pacaran dengan Minami !? 

"Setelah melenyapkanmu dengan sangat hati-hati agar tidak melukai tubuhmu, aku akan 
mengukir kulitmu dan memakainya untuk menjadi Yoshii Akihisa!" 

"Itu sangat menjijikkan! Dan kau benar-benar mempertimbangkannya dengan serius!" 

"Tidak apa-apa! Anjing rakun dari cerita-cerita lama Jepang juga melakukannya!" 

"Selain itu, cerita aslinya ternyata sangat lucu!" 

Pergerakan Shimizu-san yang menyerang sangat cepat. Meskipun saya dengan panik 
mencoba melarikan diri, itu masalah waktu sebelum saya tertangkap. 

Hanya ada satu orang yang bisa menangani gerakan ini. 

"Selamatkan aku, Muttsuliini! Hentikan Shimizu-san!" 

Ninja masyarakat modern, Tsuchiya Kouta alias Muttsuliini akan mampu mengimbangi 
gerakan seperti itu. Aku akan menyerahkan ini padamu, Muttsulini ......! 

"............ sekarang, saya sibuk menggunakan residu penghapus untuk membuat penghapus 
yang diremas ." 

(Penghapus Kneaded) > (Kehidupan Seorang Teman) 

Hidup saya tampaknya menjadi hal yang agak murah. 

"Sial, aku benar-benar benci Muttsulini yang berpura-pura membuat penghapus uleni 
sambil mengambil kesempatan ini untuk mengintip di bawah rok Shimizu-san yang ramai." 

"............ !! (dang dang)" 

Saat mengadopsi pose penyangkalan, matanya tidak mengalihkan pandangan. Bukankah 
julukannya Tuan Stylish? 

"Laki-laki bisa menghilang begitu saja dari dunia ini! Yang Onee-sama butuhkan adalah 
aku!" 
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"Tunggu Shimizu-san! Bukankah kamu juga punya ayah? Jangan mengatakan hal-hal yang 
menyedihkan seperti 'laki-laki bisa menghilang dari dunia ini'!" 

"Orang itu harus menghilang sebelum yang lain!" 

Pikiran tentang seorang pengamuk melintas di benak saya. 

Apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya tidak dapat menemukan argumen balasan. 

"Er, erm ...... apa terjadi sesuatu?" 

"...... Saya tidak ingin mengingat." 

Tubuh Shimizu-san bergetar seolah dia baru saja mengingat sesuatu yang menjijikkan. Apa 
itu, saya bertanya-tanya. Apakah dia dipaksa mandi bersamanya, aku bertanya-tanya. 

"Pokoknya, aku harus menghapus kepala babi! Dan aku akan menikahi Onee-sama, dan 
putri kami akan mengambil karakter dari 'Minami' Onee-sama dan diberi nama 'Mirai'[3] ! 
" 

"Tunggu sebentar Shimizu-san! Bagaimana jika kamu melahirkan anak laki-laki!" 

"Jika itu laki-laki, maka 'Namihei'[4] lebih dari cukup! " 

"Itu terlalu banyak!" 

"Kalian berdua! Sebelum itu, sadarilah bahwa tidak mungkin Miharu dan aku bisa punya 
anak ya!" 

Namun meski begitu, fakta bahwa dia masih bisa mengambil karakter dari nama Minami 
patut dipuji. Seperti yang diharapkan dari anggota kelas-D, tidak ada celah sama sekali. 

"Sekarang, aku akan memberimu waktu lima detik. Ucapkan doamu kepada Tuhan." 

"Ku ......!" 

Shimizu-san mendekat perlahan. Apakah ini akhirnya......? 

Meluncur. 

"Baiklah, kelas dimulai. Hari ini, Endou-sensei keluar karena masalah lain, jadi aku akan ---? 
Baiklah ...... Shimizu-san lagi ...... Kelas dimulai begitu kembali ke kelasmu sendiri. " 

Pintu terbuka pada waktu yang tepat, dan Ironman muncul. Dia menatap Shimizu-san dan 
mendesah. 

Sekali lagi , untuk Ironman mengatakan itu, sesuatu pasti telah terjadi selama penangguhan 
kami minggu lalu. 
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"Hari ini berbeda dengan minggu lalu. Ini masalah yang paling penting! Nishimura-sensei, 
tolong lupakan ini sekali!" 

"Masalah yang paling penting? Apa itu? Jangan bilang seperti minggu lalu aku ingin 
menghadiri pelajaran dengan Onee-sama di kelas dimana penghalang tidak ada ya?" 

Dia orang yang berpikiran sederhana. 

"Tidak! Masalah yang paling penting adalah tentang melenyapkan semua pria di kelas ini --
-" 

"Mulai sekarang, kamu dilarang dari kelas ini." 

Bam . 

Ironman mengusir Shimizu-san dari kelas dan membanting pintu hingga tertutup. 

"O-Onee-sama! Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padamu! Setidaknya, duduklah 
dari kepala babi itu dan lindungi chastimu ---" 

Bang Bang Bang , Shimizu-san mengetuk pintu dengan keras. 

"Shimizu. Akhir-akhir ini, tindakanmu terlalu berlebihan. ...... apakah kamu benar-benar 
menginginkan sesi konseling kehidupan?" 

Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. 

Konseling kehidupan Ironman. Bahkan aku dan Yuuji yang biasa mengikuti sesi neraka itu 
belum terbiasa dengannya. Belum lagi untuk orang yang tidak memiliki perlawanan yang 
diperlukan, tidak ada tempat yang lebih menakutkan dari itu. 

"Onee-sama ......! Jika kamu menggunakan chabudai sebagai alasan untuk mendekati kepala 
babi, aku tidak akan hanya diam saja ......!" 

Setelah mengintip melalui jendela dan memelototiku, Shimizu-san mengatakan sesuatu 
yang tidak pantas dan tanpa agresi lebih lanjut, dia meletakkan ruang kelas kami di 
belakangnya. 

"Sekarang, semuanya duduklah. Buka halaman 86 dari buku teksmu. Pelajaran hari ini ---." 

Tanpa terjadi hal penting lainnya, pelajaran dimulai. Sepertinya Endou-sensei harus 
mengikuti ujian di kelas lain. Karena itu, fakta bahwa Ironman menjadi bantuan kami 
adalah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. 

"--- ' Seandainya aku jadi burung.' Ini adalah penggunaan khusus dari bentuk lampau untuk 
mengekspresikan mood subjungtif --- " 
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Meski begitu, itu adalah fakta bahwa aku diselamatkan berkat kedatangan Ironman. Setelah 
apa yang dia katakan, aku ragu Shimizu-san akan datang ke kelas ini dalam waktu dekat. 

"--- Dengan kata lain, jika kita menerjemahkannya langsung ke dalam bahasa Jepang, itu 
menjadi 'Seandainya saya seekor burung' ---" 

Namun, saya tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menyerah begitu saja pada 
Minami dengan begitu mudah. Tidak, sebelum itu, dia telah salah paham bahwa Minami 
dan aku akan pacaran --- Sikat . 

"Hya!" 

Nafas keluar dari paru-paru saya saat saya merasakan sesuatu menyentuh bagian belakang 
leher saya di tengah pikiran saya. 

(Ah, maaf Aki.) 

Minami meminta maaf dengan lembut saat dia menahan rambutnya dengan tangannya. Jadi 
itu rambut Minami ya ... 

(Er, yah, jangan khawatir tentang itu ......) 

Tanganku pergi ke belakang leherku yang masih merasa geli. Jadi, inilah yang dimaksud 
ketika para gadis sering berbicara tentang betapa geli yang tidak diinginkan pada leher 
dengan rambut yang telah tumbuh hingga panjang setengah pantat. Memang, ini mungkin 
sangat tak tertahankan --- Sikat . 

"Hya!" 

Itu datang lagi. Saat aku menoleh untuk melihat, Minami menatapku dengan main-main 
dengan rambut di satu tangan. 

(Aki, saya katakan, 'Hya!' Anda terdengar aneh.) 

Itu sengaja ya. Ku ......! Jangan mengejekku! 

Jika dia melakukannya dengan sengaja, maka tidak mungkin aku akan membohonginya. 
Saya akan mengajari dia bahwa dia bukan satu-satunya orang yang duduk dalam jarak di 
mana dia bisa melakukan serangannya. 

Meskipun aku mengatakan itu, rambutku pendek jadi aku tidak bisa melakukan hal yang 
sama pada Minami. Meskipun akan lebih baik jika saya memiliki sesuatu yang menyerupai 
kuas, saya ingin tahu apa yang bisa saya gunakan? 

Saya hanya merenung selama beberapa detik. Dengan mudah, saya ingat benda yang telah 
saya tempatkan di dalam kotak pensil saya sebelumnya. Aku tidak ingat membersihkannya 
sebelumnya, jadi itu mungkin masih ada ... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku mengobrak-abrik kotak pensilku untuk mencari apa yang kuinginkan. 

(...... Aki, apa yang kamu lakukan?) 

(Saya tentu saja sedang mempersiapkan sesuatu untuk membalas dendam pada Anda. 
Dengan ini, saya akan dapat melakukan hal yang sama kepada Anda ---) Sikat . 

"Hya!" 

Ini ketiga kalinya. 

(T-tidak adil, Minami! Seharusnya giliranku untuk menyerang kali ini! Jangan ikut campur!) 
(Sudah jelas kalau aku akan ikut campur jika kamu menyiapkan sesuatu seperti itu kan !? 
Bukankah itu penuh dengan tinta!) Tanganku ditekan oleh Minami, dan akhirnya aku 
menjatuhkan kuas kaligrafi di tanganku. Sarana serang saya ......! 

(Sial! Jika itu masalahnya, aku harus menggunakan rambutmu!) 

(T-tunggu sebentar !?) 

Aku mengulurkan tanganku ke kepala Minami, yang memegangiku dan juga rambutnya. 
Ruang sempit di antara kami berarti dia tidak akan bisa melawan. 

Tak lama kemudian, rambut ikat Minami sudah terkumpul di tanganku. Baik. Dengan ini, 
aku bisa menyerang balik dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan penuh --- (............) 

(...... A-Aki? Ada apa?) 

Akibat gerakanku yang tiba-tiba berhenti, Minami menatapku dengan ragu. 

(Tidak, erm ......) 

Aku berkata dengan nada goyah tanpa sadar. 

Ada yang aneh. Ini bukan rambut yang aku tahu. Rambut yang saya tahu, itu adalah rambut 
saya sendiri, rasanya tidak enak untuk disentuh; baunya tidak sedap; dan tak perlu 
dikatakan, itu tidak membuat jantungku berdebar kencang. Dengan kata lain, ini adalah 
sesuatu yang asing bagi saya. Dari penampilannya, itu terlihat seperti rambut normal yang 
mirip dengan yang ada di atas kepalaku, tapi, yang mirip rambut ini bukanlah rambut. 
Artinya, ini --- (Begitu. Itu wig ......) 

(Apa sih yang kamu bicarakan !?) 

Agar tidak menimbulkan kejadian tak terduga akibat terlalu menariknya, saya melepaskan 
tangan saya. Bahkan Minami punya masalahnya sendiri ya ... 
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(Heiyy! Jangan lepaskan tanganmu dan tinggalkan kesalahpahaman yang luar biasa 
sendirian! Sentuh dengan benar dan pastikan sendiri!) Minami meraih ke belakang 
kepalanya dan mendesah , dia mengeluarkan sesuatu. Setelah itu, rambut lembutnya yang 
dibundel tersebar di udara. Saat rambut yang mengalir menerima sinar matahari, seperti 
sutra yang anggun, mereka menyilaukan seperti peralatan perak dan perhiasan. 

(Inilah rambut terawat yang saya banggakan, lho! Jangan main-main dengan saya dengan 
menyebutnya wig! Sentuh dan pastikan sendiri!) Minami memberiku seikat rambutnya 
yang telah dilepas dari karet gelang rambutnya. 

Tapi, saya tidak menyentuhnya untuk memastikannya. 

(Maaf, Minami. Saya salah paham.) 

(? Itu mencurigakan. Apakah kamu benar-benar mengerti?) 

Minami menatapku dengan ragu. Tapi saya benar-benar mengerti. Karena, 
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(Tentu saja. Bahkan jika itu aku, aku tidak akan membuat kesalahan tentang hal ............ ini .) 
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(Ini, apa?) 

(I-itu ......, ini, cantik ...... ) 

(...... huh ......?) 

Betul sekali. Bahkan jika itu aku, aku tidak sebodoh itu untuk salah mengira hal yang begitu 
indah sebagai hal imitasi. Ini adalah artikel yang benar-benar dibuat --- "" "Kita tidak tahan 
lagi --- !!" "" 

Pada saat itu, tiba-tiba, raungan marah terdengar di dalam kelas. 

Saat saya melihat ke atas dengan panik, saya melihat teman sekelas saya menghadap saya 
dengan pisau cukur mereka terangkat. Apa-apaan ini !? 

"Kami telah mengawasimu beberapa lama, kamu berani menggoda secara terbuka untuk 
pamer!" 

"Kami akan membunuhmu. Serius. Pasti. Kami akan membunuh bahkan jiwamu." 

"...... untuk menyentuh rambut Onee-sama ...... bahkan jika kamu tercabik-cabik menjadi 
delapan bagian, aku tidak bisa memaafkanmu ......!" 

"Perkuat pintu keluar! Ayo bunuh dia di sini! 

Semua orang mulai melakukan gerakan melempar bersama. Bahwa! Jika pembalikan tatami 
saya dilanggar --- "Semua tangan, setelah melempar pisau cukurmu, secepat kilat, serang 
dia dengan chabudai-mu! Pastikan kalian tidak memukul Onee-sama dalam prosesnya!" 

"" "Roger." "" 

Sial......! Instruksi yang sangat tepat! Menghentikan gerakanku dengan silet dan kemudian 
memberikan serangan terakhir dengan chabudai yang sangat banyak. Dihadapkan dengan 
serangan dari segala arah, tidak ada tempat saya bisa lari. Bajingan, seperti yang 
diharapkan dari Shimizu. Hanya dengan berada di kelas D, dia memiliki pemikiran yang 
bagus --- Perasaan yang menyengat dan tidak nyaman. 

"Onee-sama! Cepat mundur ke sini! Berbahaya tinggal dengan kepala babi itu!" 

"Shimizu-san, kapan kamu sampai di sana !? Dan mengapa semua orang mendengarkan 
Shimizu-san dan menyiapkan chabudai-mu !? Kamu harus menghargai teman sekelasmu!" 

"Miharu, kamu masih belum menyerah padaku? Jika kamu terus begini, itu hanya akan 
menyulitkan kami berdua ......" 

"Onee-sama, kamu hanya tertipu oleh kepala babi itu! Satu-satunya orang yang benar-
benar peduli padamu adalah aku ---" 
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"Kalian semua! Kami sedang pelajaran, tahu !!" 

Akhirnya, Ironman membentak kami saat kami bertengkar sengit. 

Kelas itu tiba-tiba terdiam. Teriakan Ironman luar biasa. 

"Shimizu. Apa yang terjadi dengan pelajaranmu?" 

"I-ini bukan waktunya untuk itu ......! Onee-sama." 

"Shimizu." 

Ironman memanggil namanya dengan lembut, dan hanya dengan itu saja, Shimizu-san tetap 
diam. 

"Ini peringatan kedua. Tunjukkan sikapmu dan kembali ke kelasmu sendiri. Aku akan 
mengatakan ini lagi, tapi kamu dilarang datang ke kelas ini. Mengerti?" 

"...... mengerti." 

Dengan enggan, Shimizu-san meninggalkan kelas. Selama itu, saat dia pergi, dia sekali lagi 
memelototiku seolah-olah aku adalah musuh orang tuanya. 

"Kalian, jangan main-main selama waktu pelajaran. Lakukan itu saat istirahat." 

Mendengar hal itu, teman-teman sekelas saya menyingkirkan pisau cukur mereka dan 
mengembalikan chabudai mereka. 

Dengan itu, terima kasih kepada Ironman kali ini, semuanya telah berakhir --- sepertinya. 

☆ 

Waktu istirahat. Setelah melalui pengalaman pisau cukur dan chabudai meluncur ke 
arahku, saat aku kembali dari toilet, tiga yang biasa --- Yuuji, Hideyoshi, Muttsuliini, 
ketiganya --- duduk di tempat Yuuji, saling berhadapan dan membicarakan tentang sesuatu. 
Ada apa, aku bertanya-tanya. 

"Ada apa dengan kalian. Membuat wajah serius seperti itu." 

"Mu, Akihisa ya. Kamu datang pada waktu yang tepat." 

Hideyoshi memberi ruang untukku dan aku duduk bersila. 

"Ada apa? Apakah ada masalah?" 

"............ (anggukan)." 

"Ya. Terima kasih, sepertinya masalah mulai muncul." 
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Yuuji berkata sambil menghela nafas. Saya melihat. Masalah lagi. Kelas ini benar-benar 
tidak bisa beristirahat dengan berbagai hal yang mengganggu ...... 

"Jadi, apa masalah yang Anda maksud?" 

"............ Kelas-D sepertinya sedang mempersiapkan Perang Tes Pemanggil." 

"Perang Uji Pemanggil? Kelas-D?" 

Perang Uji Pemanggil di mana monster yang dipanggil, yang kekuatannya ditentukan oleh 
nilai ujian, digunakan dalam pertempuran. Hasil perang akan menentukan fasilitas kelas, 
menjadikannya masalah yang sangat penting tetapi, "Bahkan jika kelas-D menyerang kelas-
B, itu tidak akan menjadi perhatian kita kan? Bagaimanapun, kelas kita masih belum 
mendapatkan kembali hak untuk melakukan perang pemanggilan." 

Kami sudah mendaftar untuk Perang Tes Pemanggil di bulan April dan setelah kekalahan 
kami, sebagai hukuman untuk kelas-F, kami tidak akan mendapatkan hak untuk 
mengajukan perang lagi selama 3 bulan. Karena kami tidak bisa mengajukan perang, 
bagaimana kelas lain bergerak seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami. 

"Seperti yang kamu katakan, jika kelas-D mengincar kelas-B, tidak akan ada masalah tapi 
......" 

Hideyoshi terdiam. 

"Eh? Bukan itu? Kalau begitu, apa mereka mengincar kelas A?" 

Ngomong-ngomong, kelas-C kalah dari kelas-A dalam Perang Tes Summoner sebelumnya, 
dan sekarang memiliki fasilitas tipe yang sama dengan kelas-D. Mengingat itu, kelas-D 
seharusnya tidak membidik kelas-C. 

"Apakah kamu idiot? Jika ada kasusnya, kita tidak akan merasa bermasalah kan?" 

"Kalau begitu, jangan beri tahu aku ......" 

"............ Kelas-D mengincar kelas-F ini." 

"Eehhhh?" 

Bagaimana itu bisa terjadi! Mustahil! 

"Tapi, bukankah kita masih memiliki hak untuk melakukan Perang Tes Pemanggilan?" 

"Ya. Memang, Kelas-F tidak memiliki hak untuk mengajukan Perang Uji Pemanggil 
melawan kelas lain. Namun, itu tidak berarti bahwa Perang Uji Pemanggil sama sekali 
bukan urusan kita. Bahkan jika kita tidak dapat memulai berperang melawan kelas lain, 
kita tidak bisa tidak melawan kelas yang dimulai melawan kita. " 
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Menurut aturan Perang Tes Summoner, kelas yang kalah tidak dapat mendaftar untuk 
Perang Tes Summoner selama 3 bulan. Ini adalah aturan untuk mencegah Perang Tes 
Pemanggil berakhir, tapi, tidak ada yang tertulis dalam aturan bahwa kelas yang telah 
kalah tidak dapat berpartisipasi dalam Perang Tes Pemanggil, tampaknya. 

"Tapi, kita adalah kelas F yang seharusnya memiliki fasilitas paling buruk, dan seharusnya 
tidak ada orang yang datang menyerang kita kan?" 

Ada banyak keuntungan bagi kelas yang berperingkat lebih rendah dalam menang 
melawan kelas yang berperingkat lebih tinggi. Karena itu artinya mereka dapat menukar 
fasilitas mereka. Namun, bahkan jika kelas dengan peringkat yang lebih tinggi menang 
melawan kelas dengan peringkat yang lebih rendah, kelas dengan peringkat yang lebih 
tinggi tidak akan dapat meningkatkan fasilitas mereka sehingga tidak ada gunanya bagi 
mereka. Hanya kelas peringkat bawah yang telah kalah yang fasilitasnya diturunkan. 

"Itulah mengapa seperti yang saya katakan sebelumnya, berkat Anda kami membuat diri 
kami sendiri dalam situasi yang merepotkan." 

Terima kasih padaku? Apa yang saya lakukan? 

"Akihisa kataku. Lawannya adalah kelas-D. Bukankah ada sesuatu yang akan membunyikan 
bel di benakmu?" 

Erm, lawannya adalah kelas-D. Apa yang terlintas di pikiranku adalah --- 

"...... jangan bilang, itu Shimizu-san?" 

"............ (anggukan)" 

Muttsuliini mengangguk kecil. 

"Kamu telah melakukannya Akihisa. Berkat kamu menggoda Shimada, Shimizu yang panas 
membuat teman-teman di kelas-D terlibat dan berencana untuk melampiaskannya pada 
kita." 

"T-tidak mungkin! Aku tidak pernah merencanakan itu untuk ......" 

"Tapi tetap saja, bahkan jika kamu tidak bermaksud begitu, Shimizu-san akan berpikir 
sebaliknya." 

"Lagi pula, bukankah Shimizu juga mengatakannya? Aku akan melakukan sesuatu tentang 
chabudai, katanya. Sepertinya untuk memisahkan Anda dan tempat duduk Shimada, dia 
berencana mengubah meja kita kembali menjadi kotak karton oranye." 

Jika kami kalah dalam Perang Tes Pemanggil, meja kami akan kembali ke kotak karton 
oranye. Jika itu terjadi, memang, kami tidak akan bisa berbagi tempat duduk yang sama. 
Sepertinya itulah tujuan sebenarnya dari Shimizu-san. 
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"T-tapi, tidak mungkin seluruh kelas-D akan membeli ini kan? Aku ragu bahwa kelas akan 
terlibat dalam perang dengan tujuan seperti itu di belakangnya. Akankah perwakilan kelas-
D keberatan dengan ini sebagai baik?" 

Perwakilan kelas-D adalah siswa laki-laki bernama Hiraga-kun yang pernah kita lawan 
sebelumnya. Dia berhutang kepada kami untuk dapat mempertahankan fasilitas kelasnya, 
dan dia telah bekerja sama dengan kami di kamp pelatihan penguatan, bertindak bersama 
demi satu tujuan. Sangat tidak terpikirkan bahwa dia akan setuju berperang hanya demi 
menusuk kami dari belakang. 

"Di situlah masalahnya. Saat ini, kita adalah pelaku utama dari insiden pengintipan massal. 
Seorang gadis normal tidak akan memiliki perasaan sayang untuk kita. Sebaliknya, mereka 
mungkin berpikir untuk memberikan hukuman dengan tangan mereka sendiri mungkin. " 

"Kamu sudah tahu ini, tapi perwakilan kelas-D adalah laki-laki. Dalam situasinya saat ini 
diperlakukan sebagai pengintip, dia tidak akan memiliki suara dalam masalah ini. Aku ragu 
dia bisa menekan gadis-gadis yang kesal dari mereka. kemarahan, dan Shimizu, yang marah 
karena kecemburuannya. " 

"T-tidak mungkin ....." 

Dengan cara apa pun, kami akhirnya akan kembali menggunakan fasilitas mengerikan itu, 
kotak karton oranye. Tidak, mereka sudah sangat buruk sekarang ...... 

"Yuuji, jika mereka menyerang, apa kamu yakin kami menang?" 

"Sulit. Berkat keributan yang disebabkan teman-teman di kelas kami sejak pagi, kami tidak 
dapat menambah poin kami, dan gadis-gadis kami hanya berjumlah dua. Bahkan jika 
keadaan kami sempurna, kami tidak akan dapat bertukar pedang tanpa strategi , tapi tetap 
saja, jika kita hanya memiliki Himeji dan Shimada yang masih memiliki poin tersisa, kecuali 
sesuatu yang luar biasa terjadi, tidak ada peluang kita menang. " 

Semua siswa laki-laki telah menghabiskan poin mereka selama kamp pelatihan penguatan 
dan telah diskors setelah itu. Jika kita tidak mengisi mereka hari ini, kekuatan bertarung 
kita setara dengan nol, kurasa. Gadis-gadis itu seharusnya bisa mengisinya kembali saat 
kita diskors jadi tidak ada masalah disana. 

"Singkatnya, dalam situasi kita saat ini, satu-satunya kekuatan bertarung kita adalah para 
perempuan. Kelas-F kita memiliki dua perempuan, sementara kelas-D memiliki lebih dari 
dua puluh perempuan. Bahkan dengan Himeji, perbedaan dalam kekuatan bertarung 
sangat jelas." 

Misalnya, meski Himeji setara dengan sepuluh orang, perbedaannya sekitar satu kali lebih 
banyak. Itu situasi yang cukup sulit. 
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"Dengan kata lain, akan lebih bijaksana untuk menghindari Perang Tes Pemanggil kali ini. 
Bahkan jika kita menang, kita hanya akan mendapatkan fasilitas kelas-D yang tidak 
berguna, dan akan menjadi tidak masuk akal untuk melalui masalah membuat kelas yang 
memiliki hutang pada kita sebagai musuh kita. " 

"Eh? Bisakah kita menghindarinya?" 

"Itu tergantung padamu dan Shimada." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat sekelilingnya. 

"Apakah ada yang salah, Yuuji?" 

"Yeah. Aku sedang memeriksa untuk melihat apakah Shimada ada di dekat sini." 

"Jika kamu mencari Minami, dia pergi ke suatu tempat bersama Himeji-san sekarang." 

Saat waktu istirahat dimulai, aku tidak yakin siapa yang memulainya, tapi Himeji-san dan 
Minami meninggalkan kelas bersama. Mereka memiliki ekspresi yang cukup serius di 
wajah mereka, dan mungkin ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan satu sama lain. 

"Sebuah adegan pembantaian kurasa." 

"Adegan pembantaian ya." 

"............ sebuah adegan pembantaian." 

"Eh? Apakah keduanya bertengkar?" 

Berbicara tentang itu, keduanya bertingkah aneh hari ini. Aku bertanya-tanya apa yang 
terjadi di antara mereka selama seminggu ketika kami tidak ada. 

"Selain itu, Akihisa, ada sesuatu yang perlu aku verifikasi." 

"Hah? Ada apa?" 

"Apakah kamu pacaran dengan Shimada?" 

Kalimat yang keluar dari Yuuji menusukku. 

Betul sekali. Karena keributan sejak pagi, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi, saya 
harus menjelaskannya. Menurut Minami, kami berpacaran sepertinya, tapi saya tidak ingat 
mengatakan hal semacam itu. 

"Menurut ingatanku, kupikir kita tidak akan keluar ......" 

Jika kita benar-benar pacaran, mungkin aku yang terburuk untuk mengatakan itu. 
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"Tapi, perilaku Shimada jelas terlihat seperti orang yang sedang berkencan, bukan?" 

"Ya. Itu mungkin karena email yang saya kirim secara tidak sengaja ---" 

Dia menjelaskan kejadian yang terjadi di kamp pelatihan penguatan kepada mereka 
bertiga. Dia telah mengirimkan surat yang tampaknya merupakan pengakuan, tetapi 
sebenarnya itu adalah kesalahpahaman. 

"Begitu. Akihisa adalah Akihisa tapi ...... Yuuji, kamu benar-benar memilih waktu yang tepat 
untuk melakukan itu ......" 

"Benar-benar Yuuji. Kamu harus nyali dirimu sebagai permintaan maaf." 

"Uwu ...... Yah, itu memang salahku. Maaf Akihisa." 

"............ tapi, itu tidak cukup hanya Akihisa untuk memverifikasi akar masalahnya." 

"Ya itu benar." 

Seperti yang dikatakan Muttsuliini, intinya meskipun kita tahu itu sepenuhnya tanggung 
jawab Yuuji, kekacauan tidak bisa dibereskan begitu saja. Penyebab aslinya bukan karena 
orang lain selain aku. Menyalahkan Yuuji seperti menggonggong pohon yang salah. Selain 
itu, aku membalasnya. 

"Namun, jika ini adalah kesalahpahaman maka itu membuat segalanya menjadi mudah." 

"Eh? Tentang apa?" 

"Tentang Perang Tes Pemanggil dengan kelas-D. Jika kita menyelesaikan kesalahpahaman 
dengan Shimada dan mengembalikan kalian berdua ke keadaan sebelumnya, maka Shimizu 
mungkin akan tetap diam. Jika itu terjadi, bahkan jika kelas-D tetap tidak puas dengan 
kami, tanpa menyalakan inti di balik Perang Tes Pemanggilan ini, mereka mungkin akan 
membiarkan semuanya berlalu. Ini berarti bahwa kami dapat menyelesaikan semuanya 
dan kembali ke rutinitas harian kami. " 

Setelah Yuuji, seperti biasanya, menyarankan solusinya, pintu tiba-tiba terbuka dengan 
seseorang masuk. 

"Er-erm, Akihisa-kun! Ada yang ingin kutanyakan padamu!" 

Himeji datang ke tempatku duduk saat dia mengatur nafasnya. 

"Eh? A-ada apa?" 

Aku agak terkejut pada Himeji-san yang biasanya lembut, yang memiliki ekspresi 
mengancam di wajahnya. 
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"Er-erm ......! Apa Akihisa-kun ...... mengaku pada Minami-chan ......?" 

Suara Himeji perlahan meruncing saat dia berbicara. Namun, saya dapat dengan jelas 
memahami apa yang dia coba katakan. 

"Eh, erm ...... tentang itu ......" 

Agak sulit untuk mengatakannya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang buruk pada 
Minami. 

"Himeji, tentang itu, mungkin lebih baik menyertakan Shimada. Apa kau tahu dimana dia?" 

Yuuji memotong pembicaraan kami. Terima kasih untuk bantuannya. 

"Minami-chan pernah bersamaku di atap beberapa waktu yang lalu ......" 

"Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke atap. Ini bukan tempat yang bagus untuk bicara." 

Atap ya. Akan lebih mudah untuk berbicara di sana dengan lebih sedikit orang. 

"Benar. Maaf membuat Himeji-san kembali ke sana." 

"Ah, tidak. Aku tidak keberatan." 

"Baiklah, ayo pergi." 

"Baik." 

Kami berdiri dan menuju ke atap. Saat kami bergerak, Yuuji memanggil Muttsuliini. 

"Muttsuliini. Apa kau bisa memastikan apakah alat penyadap orang itu ada?" 

"............ mungkin, akan ada. Mereka juga diatur di kelas-F." 

Orang itu mungkin mengacu pada Shimizu-san. 

"Apa yang terjadi dengan mereka yang ada di kelas-F?" 

"............ Aku sudah menghapusnya selama pelajaran." 

Seperti yang diharapkan dari Muttsuliini. Seperti biasa, dia melakukan pekerjaannya 
dengan cepat. 

"Begitu. Itu artinya, Shimizu-san tidak menyadari percakapan kita sebelumnya, kan?" 

"............ (anggukan)." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dalam hal ini, kami membutuhkan cara lain untuk memberi tahu dia bahwa hubungan kami 
adalah kesalahpahaman. Jika ada perangkat penyadap di atap, maka Shimizu-san mungkin 
bisa menggunakannya untuk memastikan itu --- yang juga berarti apa yang kita katakan 
akan direkam dengan benar. Dalam hal itu, "Katakan, Muttsuliini. Jika ada alat penyadap di 
atap, bisakah kau membuatnya tidak bisa digunakan sebentar?" 

Itu sudah cukup buruk untuk menyebabkan dia salah paham, jika ini direkam, aku akan 
terlalu banyak melakukan kesalahan padanya. 

"............ mengerti." 

Tepat pada saat Muttsuliini setuju, kami sampai di ujung tangga dan bisa melihat pintu 
menuju atap. 

Selanjutnya, Yuuji yang memimpin, membuka pintu. Di sana, di bawah langit biru cerah di 
sisi lain pintu, ada sosok Minami, berdiri di sana dengan tenang. 

"Ah, Mizuki --- kalian juga? Kenapa kalian semua bersama?" 

Minami menatap kami dengan heran. 

"Muttsuliini." 

"............ (anggukan)." 

Dengan tatapan tajam di matanya, Muttsuliini melihat sekelilingnya dan mengikuti itu, 
dengan sebuah alat kecil di satu tangan, dia berjalan di sekitar daerah itu. Meskipun saya 
tidak tahu jenis perangkat apa itu, seharusnya itu adalah sesuatu yang memungkinkannya 
untuk mencari perangkat penyadap dan kamera yang terpasang dan semacamnya. 

"............ baik." 

Tak satu menit pun berlalu sebelum Muttsuliini selesai. Dengan itu, Shimizu-san tidak akan 
bisa merekam percakapan kami. Sepertinya saya bisa bicara tanpa syarat. 

"Ada apa, Aki?" 

"Ahh, erm ......" 

Saat bertemu dengan tatapan Minami, aku mulai goyah saat gambaran mayatku yang 
terbunuh secara brutal muncul di benak. Karena saya akan mengatakan kepadanya, "Surat 
pengakuan adalah lelucon" , sesuatu yang bisa dianggap sebagai hal paling rendah yang 
bisa kami lakukan padanya. Tidak mungkin Minami tidak marah. 

"Tuhan, saya mencari perlindungan ilahi Anda ......" 

"? Apa yang kamu lakukan, Aki?" 
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"Uhn. Aku hanya berdoa." 

Setelah membuat tanda salib untuk memberkati diri sendiri, saya menguatkan diri dan 
berjalan menuju Minami dengan sungguh-sungguh. 

"Minami. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." 

"Ah, benar. Ada apa?" 

"Kamu tahu, ini tentang surat yang aku kirim selama kamp pelatihan penguatan ......" 

"M-mail, katamu, surat itu?" 

Entah kenapa, wajah Minami memerah. 

"Yeah. Tentang surat, sebenarnya." 

Saya tahu bahwa saya mulai berkeringat karena rasa takut yang muncul dari rasa bersalah. 
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, itu seharusnya tidak sampai kehilangan 
nyawa saya. ............ mungkin. 

"Yang benar adalah?" 

Menatap mata Minami saat dia mengembalikan pertanyaan itu, aku mengumumkan dengan 
jelas. 

"Sebenarnya --- itu kesalahpahaman." 

"............ eh?" 

Dengan wajah memerah, Minami menegang. 

"Tidak, daripada mengatakan itu kesalahpahaman, mungkin lebih tepat untuk mengatakan 
bahwa saya salah alamat penerusan." 

Ini mungkin tercela, tetapi meskipun aku tidak bermaksud buruk, aku harus mengatakan 
itu padanya. Demi hidupku. 

"A-salah, katamu, jadi siapa yang ......" 

Tanya Minami dengan tubuh kaku. 

Mengenai alamat siapa yang saya gabungkan dengan miliknya, itu adalah orang yang saya 
kirimi SMS saat itu ...... 

"Sugawa-kun kurasa." 

"" Eehh !? "" 
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Untuk beberapa alasan, bahkan Himeji-san berseru bersama dengan Minami. 

"L-kalau begitu, pengakuan Aki bukan untukku tapi untuk Sugawa !?" 

"Ti-tidak mungkin! Bahkan ketika orang lain berkata sebaliknya, Akihisa-kun, aku pikir 
kamu suka perempuan, tapi, sebagai gantinya, sebagai laki-laki, dan yang terpenting, itu 
bukan Sakamoto-kun atau Kinoshita-kun atau Kubo-kun, tapi Sugawa-kun ......! " 

Apa ini? Ini seperti kesalahpahaman yang baru saja diperdalam. 

"Tidak, tidak seperti ini. Jika kuingat dengan benar, email seperti ' Apakah kamu benar-
benar tertarik pada perempuan? Bukankah Sakamoto atau Kinoshita lebih disukai? ' 
Berasal dari Sugawa-kun, dan ketika aku menjawab, aku membuat kesalahan dalam alamat 
dan itu dikirim ke Minami. " 

Berbicara tentang itu, apakah kesalahpahaman Sugawa tentang saya berlanjut, saya 
bertanya-tanya. Astaga, Mengapa saya disalahpahami sebagai gay? Saya tidak mengerti 
sama sekali. 

"Tapi, isi surat tidak bisa dianggap sebagai hal lain selain pengakuan ---" 

Minami mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mulai mengoperasikannya. Dia 
mungkin memastikan email yang saya kirim. 

"Eh? Hah? Entah bagaimana, setelah melihatnya sekarang, surat itu agak aneh untuk 
sebuah pengakuan ......" 

"Begitukah? Minami-chan, bisakah aku melihatnya juga?" 

"Y-ya ......" 

Minami mengarahkan layar ke arah Himeji-san. 

"Erm ...... tanda sabit apa yang ditempel di kepala surat ini?" 

"J-jangan khawatir tentang itu! Itu hanya hiasan!" 

Tanda sabit? Apakah saya membuat tanda seperti itu ketika saya mengirim surat? 

"Akihisa, apa kamu masih ingat yang kamu kirim?" 

"Ya, tapi aku tidak bisa mengingat detailnya dengan baik ......" 

Karena ponsel saya dibobol oleh Yuuji, saya tidak memiliki catatan tentang surat-surat 
saya, dan sebagai tambahan, saya tidak memiliki kepala yang dapat menyimpan detail kecil 
dari isi surat yang saya kirim lebih dari seminggu yang lalu . 
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"Apa yang tertulis di surat Aki adalah ' Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa aku 
menyukainya, benar! Lebih dari seseorang seperti Yuuji! '." 

Itu tadi surat, pikirku. Jika itu benar-benar sebuah pengakuan, saya ingin mengatakannya 
dengan lebih tepat. 

"Hm. Tidakkah terpikir olehmu bahwa surat itu aneh untuk sebuah pengakuan?" 

"Aku tidak terlalu memikirkannya ketika aku mendapatkannya ...... Tapi, jika aku 
membacanya lagi dengan lebih tenang, mungkin akan terasa sedikit aneh ......" 

"Jika Anda menyadarinya lebih awal, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini." 

"Shimada adalah yang kembali[5] . Mau bagaimana lagi. " 

Yuuji dan Hideyoshi tersenyum kecut. Memang, jika pihak lain adalah Himeji-san, 
kesalahpahaman akan terselesaikan pada tahap yang lebih awal. 

Mendengar itu, Minami tanpa ragu membantah. 

"T-tapi, siapa pun akan salah paham ketika dia mengatakan bahwa dia lebih menyukainya 
daripada Sakamoto !?" 

"Tidak mungkin! Aku heteroseksual yang menyukai perempuan!" 

Entah bagaimana, saya merasa bahwa inti perdebatannya tidak tepat! 

"Sangat baik untukmu, Minami-chan ...... aku juga ingin diberitahu bahwa ......" 

"Himeji-san, kamu juga aneh !? Kedengarannya seperti fakta kalau aku jatuh cinta pada 
Yuuji kan!" 

"A-Akihisa ...... Bagaimana aku harus membalasmu ......?" 

"Biasanya duh!" 

Tepat di depanku, setelah Yuuji menusukku dengan menirukan reaksi Hideyoshi, gahaha , 
dia tertawa senang. Sial! Sialan orang rendahan yang mendapat tendangan dari 
kesengsaraan orang lain! 

"Yah, bagaimanapun juga, karena itu, ada kesalahan dalam surat itu." 

"Begitu. Aku salah paham. Aku juga mengira itu sedikit aneh, tapi sekarang, akhirnya jelas." 

"Ah-haha. Minami, kamu ceroboh." 

"Astaga. Aku tidak mau kamu diberitahu, Aki, saat kamu salah alamat pengiriman." 
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Kami berdua tertawa riang. 

Dan setelah kami tertawa sebentar. 

"Apa yang akan kamu lakukan !? Itu ciuman pertamaku !!" 
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Dengan banyak tenaga, Minami mencengkeram kerah bajuku. 

"SSS-Maafyy! Aku tidak punya niat buruk!" 

"Ini bukan sesuatu yang bisa kamu abaikan hanya dengan permintaan maaf kan !?" 

Memang tidak. Erm, apa yang harus saya katakan ......? 

"Kamu tahu, Minami." 

"Apa!?" 

"Erm --- ini juga pertama kalinya bagiku, jadi seri, bukankah itu cukup ......?" 

"Tentu saja tidak!" 

Yuuji yang lihai menusuknya. Itu benar ya. Bahkan saya pikir begitu. 

"Eh ......? B-begitu ...... Kalau begitu, kasus ...... erm ...... terima kasih untuk traktirannya ......?" 

"Oiy! Apa kau baik-baik saja dengan Shimada itu !?" 

Meskipun demikian, Minami memberikan jawaban yang diluar dugaan kami. 

Berbicara tentang itu, ada satu hal yang sangat ingin saya ketahui. Saya akan mengambil 
kesempatan ini untuk bertanya. 

"Katakan Minami. Aku ingin kamu menjawab ini tanpa marah." 

"Eh? Apa?" 

"Ini tentang masalah kita pacaran, mungkinkah itu, Minami sebenarnya ...... erm, 
menyukaiku ......?" 

"Ah ......! I-itu .......!" 

Dengan panik, Minami melambaikan tangannya dengan cara mengepak. 

Yang menggangguku adalah tindakan Minami. Tindakan Minami akibat kesalahpahaman 
dari email berbeda 180 derajat dari yang saya harapkan. Saya akan berpikir bahwa saya 
pasti akan ditolak, tetapi, Minami bertindak dengan cara yang sangat berlawanan dari itu. 

Karena itulah, saya sangat ingin tahu. Mungkin, ada juga kemungkinan aku tidak terlalu 
dibenci oleh Minami --- "Ah, itu, kamu tahu. Miharu menjadi sangat gigih, jadi kupikir dia 
akan menyerah jika aku punya pacar, dan kemudian ini adalah waktu yang tepat saat 
pengakuan Aki datang ......." 

Minami menjelaskan sementara tangan dan matanya gelisah dengan gelisah. 
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"Aah, aku mengerti. Begitulah ya." 

Begitu, tidak heran dia melakukan berbagai hal itu secara terbuka tanpa syarat. Saya telah 
melompat ke kesimpulan yang salah ya. 

...... hn? Entah bagaimana, aku bisa merasakan penyesalan yang besar ......! 

"Baiklah. Benar-benar alasan yang menyakitkan. Semua orang bisa melihatnya kecuali satu 
orang." 

"Itu benar. Nah, setelah diberitahu bahwa pengakuan itu adalah kesalahpahaman, 
bukannya aku tidak mengerti mengapa kamu ingin melakukan penipuan." 

"............ kamu tidak jujur." 

"A-Ini tidak seperti aku membuat alasan apapun, sungguh ......! A-Siapa yang suka orang 
bodoh seperti itu!" 

Melihat melalui, kata mereka, itu mungkin mengacu pada masalah aku dan Minami 
berkencan. Apa apaan. Semua orang menyadari bahwa itu bohong? Akulah satu-satunya 
yang tidak menyadarinya ya. 

"Astaga ......, kalau begitu, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akhirnya 
berpikir Minami sangat menyukaiku." 

"Uwu ...... I-Itu tidak mungkin kan!" 

"Ya. Aku juga menganggapnya aneh. Tak terpikirkan kalau Minami akan jatuh cinta padaku, 
selain itu ---" 

"T-Selain apa?" 

"Lagipula, aneh kalau Minami bisa bersikap begitu lembut dan lembut kan?" 

"...... itu benar. Astaga, seperti yang kamu katakan ...... !!" 

"Mi-Minami !? Kupikir aku mendengar suara mengerikan dari sendi bahuku !?" 

Meski sudah rapuh karena kekurangan kalsium, tapi belum! 

"Ngomong-ngomong, kesalahpahaman telah diselesaikan. Apa yang tersisa adalah 
menceritakan hal ini kepada Shimizu dan semuanya akan diselesaikan, kan?" 

"Ya. Dengan ini, Shimizu mungkin akan menerimanya." 

"............ Aku akan menyampaikan ini dengan benar." 

Untuk saat ini, satu hal telah diselesaikan. Kelas-F bisa santai, kurasa. 
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"Eh? Apa yang kamu bicarakan? Mizuki, apa terjadi sesuatu?" 

"Tidak, aku juga tidak tahu apa-apa ...... Apa terjadi sesuatu?" 

"Aah, itu benar. Kalian berada di luar kendali sehubungan dengan masalah dengan kelas-D. 
Sebenarnya ---" 

Saat aku mendengarkan penjelasan Yuuji kepada Himeji-san dan Minami, aku menatap 
kosong ke langit. 

Apakah Minami baik-baik saja dengan menciumku hanya untuk menipu Shimizu-san? Aku 
penasaran. 
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Volume 4 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Bayangkan pemandangan di bawah ini lalu jawab pertanyaannya. 

'Anda akan pergi berlibur dengan orang yang Anda sukai. Anda bersiap untuk naik ke 
pesawat, dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa Anda lupa membawa sesuatu. Persisnya apa 
yang kamu lupa bawa? " 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Obat-obatan seperti sakit kepala dan sakit perut. 

Komentar guru: 

Ini sebenarnya adalah tes psikologis dari "apa yang Anda harapkan dari orang yang Anda 
sukai", hal-hal yang terlupakan melambangkan apa yang Anda harapkan. Ketika Anda lupa 
membawa sesuatu untuk liburan dan Anda tidak menyadarinya, berarti Anda berharap 
pasangan Anda akan menebusnya. Aku bisa melihat bahwa Himeji-san menginginkan 
perasaan lega dari orang yang kamu suka. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

Borgol. 

Komentar guru: 

Sebelum berbicara tentang apa yang Anda lupa bawa, sepertinya ada masalah bahwa Anda 
harus membawa borgol. 

Jawaban Kudou Aiko: 

Lupa pakai celana dalam. 

Komentar guru: 

Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari orang yang Anda sukai? 

☆ 

Setelah kesalahpahaman antara saya dan Minami diselesaikan, saya masih harus melewati 
beberapa periode lagi, dan sekarang akhirnya waktu istirahat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ketika kesalahpahaman tentang Minami dan aku sedang menjalin hubungan diketahui, 
persiapan Kelas D untuk Perang Tes Pemanggil berakhir. Minami pergi dan berbagi meja 
dengan Himeji-san, Shimizu-san seharusnya sudah melepaskannya kan? 

Kemarahan Shimizu-san mungkin diredakan, tapi sekarang ada orang lain yang marah ...... 

"Mizuki, apakah kamu ingin makan siang bersama?" 

Kudengar Minami menanyakan hal ini pada Himeji-san saat bel istirahat berbunyi. 

"Uh, Minami ......" 

Aku segera memanggil Minami yang sedang berdiri dan bersiap untuk pergi ke suatu 
tempat. 

"Untuk apa, Aki, kamu memanggilku untuk apa?" 

"Uh, itu ...... tentang bento yang kamu sebutkan pagi ini ......" 

Saat aku masih berbicara, Minami mengangkat alisnya. 

"Aki, apa yang kamu katakan? Kamu telah membuatku malu sebanyak ini, dan kamu masih 
ingin aku memberikan kamu bento? " 

Aku bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-kata Minami. 

"Maaf, saya benar-benar telah meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam." 

Saya kira Minami-sama dibutakan oleh amarah. 

Tapi memang benar, hal semacam itu terjadi, wajar saja kalau dia marah ...... 

"Sungguh, Aki selalu begitu lengah! Mizuki, cuacanya bagus hari ini, ayo cari tempat yang 
nyaman tanpa idiot ini dan makan siang. " 

Minami mengatakan itu pada Himeji-san yang berdiri di sampingnya. 

Saya kira, mereka telah memutuskan untuk makan siang di luar. 

"Ah, Minami-chan, tunggu aku. Kalau begitu, kemudian diputuskan, Akihisa-kun, nanti. " 

Himeji-san kemudian berlari mengejar Minami yang tidak menoleh ke belakang dan pergi. 

Sepertinya dia akan segera meledak dengan amarah ...... Sejak mengalami kesalahpahaman 
pengakuan itu, Minami hanya akan mengerutkan kening padaku, kurasa, dia masih bisa 
dianggap lembut. 

"Apa yang terjadi, Akihisa? Kamu tidak mendapatkan bento yang dibuat Shimada sendiri? " 
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Melihat kepergiannya, Yuuji membawa bento ke kursiku seperti biasa, Hideyoshi 
mengikutinya. 

"Un, Minami sepertinya masih marah padaku. Saya sebenarnya berharap untuk bento itu 
...... " 

"Lupakan saja, seperti ini, jika dia membagikan bento yang dibuatnya secara pribadi 
denganmu, Shimizu mungkin akan bergegas masuk dan menimbulkan masalah. Dari sudut 
pandang saya, Anda harus menyerah saja. " 

"Saya rasa Anda benar dalam hal ini ......" 

Namun demikian, makanan yang dibuat Minami benar-benar enak, itulah mengapa aku 
merasa kasihan... .. Tidak, tidak, tidak, aku tidak sengaja membandingkannya dengan siapa 
pun. 

"Ngomong-ngomong, kemana Muttsurini kabur? Kenapa saya tidak melihatnya di mana 
pun? " 

"Sepertinya dia mendapat rumor, kurasa dia pasti kabur dari konfirmasi --- Oh, dia sudah 
kembali!" 

"......Saya kembali." 

Muttsurini muncul di hadapan kami bahkan tanpa membuat suara sedikit pun. Hanya saja, 
ini waktu makan siang yang menyenangkan, tapi dia terlihat murung. 

"Muttsurini, apa yang terjadi padamu? Apa terjadi sesuatu lagi? " 

"...... (Mengangguk)" 

"Ini tentang rumor yang baru saja kamu sebutkan?" 

"...... Kondisi saat ini lebih buruk dari pagi ini." 

Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan perekam mini yang selalu dia banggakan di atas 
meja. 

Dia menekan tombol putar, dan percakapan yang bercampur dengan suara lain. 

(Itu, itu, Tsuchiya-kun, kudengar kau punya foto Akihisa-kun berseragam pelaut, apa ini 
benar?) 

(...... Seratus yen per potong, distribusi sekunder dilarang.) 

(Distribusi sekunder dilarang ...... Sayang sekali ...... Tapi menyimpannya untuk diriku 
sendiri sudah sepadan.) 
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--Ka cha! 

"... ..Aku mendapatkan konten yang salah." 

"Eh, apa itu tadi? Tentang apa percakapan itu ?! Percakapan itu sepertinya sangat tidak 
menyenangkan bagiku! " 

"Akihisa, kamu terlalu berisik, jangan kesal karena hal sepele." 

"Ini jelas bukan masalah sepele! Mengapa foto saya cross-dressing mirip dengan foto 
Hideyoshi yang dijual diam-diam ?! " 

"Tunggu! Akihisa, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan adalah informasi yang sangat 
buruk bagiku! " 

Sial, siapa itu? Siapakah orang yang membeli foto saya dan melarikan diri? 

"...... Ini yang asli." 

Muttsurini mengeluarkan perekam serupa dari sakunya. Saya baru menyadari bahwa dia 
memiliki lebih dari satu perekam mini padanya. 

(Bagaimana kondisi Kelas F?) 

(Sepertinya mereka melakukan sesuatu yang bodoh, mereka tidak mengajukan 
permohonan untuk mengisi kembali nilai pagi ini. Saya dapat melihat bahwa mereka masih 
belum mengetahui niat kami. 

(Sungguh ...... Tidak akan ada masalah seperti ini. Sekarang kami hanya akan menambah 
poin kami, dan kami akan segera mengumumkan perang ketika mereka berpikir ada 
sesuatu yang tidak benar.) 

(Dimengerti.) 

Sejak percakapan ini direkam, kualitas suaranya sama buruknya dengan yang barusan, 
saya tidak dapat menemukan siapa orang di balik ini. Tapi, setidaknya kami tahu bahwa ini 
adalah percakapan antara dua pria. 

"Apakah ini Kelas D? Jika ya, mungkin kesalahpahaman masih belum jelas, kurasa? " 

"...... (Menggelengkan kepala)" 

Muttsurini menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. 

Bukan Kelas D? Jika bukan Kelas D, lalu dari kelas mana percakapan ini berasal? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Saya sudah memastikan bahwa Kelas D tidak memiliki gerakan lain, saya khawatir mereka 
berasal dari kelas yang berbeda. Dari orang yang memberi perintah, mereka seharusnya ...... 
" 

"...... Ini percakapan Kelas B." 

"Kelas B? Mengapa!?" 

Percakapan itu dengan jelas menunjukkan kami sebagai musuh, jadi mereka bersiap untuk 
Perang Tes Pemanggil secara diam-diam. Jika demikian, apakah Kelas B akan menjadi 
musuh kita? 

"Berbicara tentang Kelas B, apakah pria Nemoto yang menarik tali itu? Pria menyedihkan 
itu, dia benar-benar punya rencana untuk membalas kita. " 

Yuuji membuat suara dengan lidahnya dengan tidak senang. 

"Aku setuju, tidak peduli bagaimana mereka ingin membalas kita, Kelas B akan berlebihan 
dengan menyatakan Perang Tes Pemanggil di Kelas F." Ini hanyalah intimidasi biasa pada 
sasaran yang mudah. 

"Tidak, aku khawatir tujuan Nemoto bukan hanya ini." 

"Eh? Tidak?" 

"Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu salah, orang itu punya cukup alasan untuk 
membenci kita, tapi yang kumaksud adalah, tujuan mereka bukan hanya balas dendam." 

Yuuji masih berbicara dengan teka-teki, membuat orang lain bingung dengan apa yang 
sebenarnya dia pikirkan. 

"Yuuji, kamu bilang mereka punya tujuan lain, apa itu?" 

Hideyoshi juga tidak bisa memahami apa yang ingin Yuuji sampaikan, tanyanya sambil 
sedikit memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Itu untuk menyalahkan semua orang padanya." 

"Eh? Bagaimana ini terkait dengan apa yang kita diskusikan? " 

"Nemoto tidak populer sejak awal, namun dia dikalahkan meskipun dia telah menggunakan 
trik menyedihkan melawan kami selama Perang Tes Pemanggil pada bulan April, yang 
menyebabkan posisinya di kelasnya menjadi lebih tidak stabil." 

"Un, aku mengerti itu." 

Nemoto pasti merasa seperti sedang di penggorengan. 
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"Ini masalahnya! Ketika suatu negara berada dalam kekacauan yang nyata, menurut Anda 
apa yang akan dilakukan pemimpin untuk menenangkan warganya secepat mungkin? " 

"Hn? Eh, ini ...... " 

Saat itu, aku tidak bisa mengerti maksud Yuuji. 

"Akihisa, apa kamu tahu jawabannya?" 

"Maaf, bisakah kamu mengulanginya?" 

"Sungguh ...... Tidak bisakah kamu memperhatikan apa yang dikatakan orang lain?" 

Yuuji memutar matanya karena frustrasi. 

Dia tiba-tiba berbicara tentang topik yang begitu mendalam, otak saya tidak bisa 
menangkap apa yang dia katakan. Tapi aku harus mendengarkan dia dengan seksama 
sekarang. 

"Yang saya maksud adalah 'menenangkan semua orang, apa yang perlu dilakukan'." 

Oh oh oh! Itu, saya mengerti sekarang. Jawaban atas pertanyaan ini sangat sederhana. 

Gunakan saja parfum. 

"Jawaban Anda sangat tidak terduga sehingga membuat semua orang tercengang." 

"...... Itu membuatku takut." 

"Eh? Saya ingat seorang pria Eropa di televisi berkata 'untuk mengontrol bau badan, Anda 
harus menggunakan parfum'! "[6] 

Apakah program televisi berbohong kepada saya? 

"Tidak, Akihisa, Yuuji tidak bermaksud begitu, maksudnya apa yang harus dilakukan untuk 
menenangkan publik secepat mungkin ...... Tentang itu, bagaimana dengan menggunakan 
terorisme?" 

"Itu jalan, tapi ini bukan yang tercepat. Belum lagi, kediktatoran membutuhkan kekuatan 
yang sangat menekan sebelumnya agar bisa bekerja. " 

Menggantinya dengan kondisi Kelas B, Nemoto-kun tidak memiliki hak untuk berbicara 
sekarang, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakan metode itu untuk 
menenangkan semua orang. 

"Jika demikian, apakah ada ide lain?" 
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"Jawabannya adalah 'buat musuh bersama'. Ini bisa dilihat dimana-mana dalam kehidupan 
kita sehari-hari, jika mereka memiliki musuh bersama, dan dengan sengaja menimbulkan 
perselisihan kecil, akan lebih mudah bagi mereka untuk membentuk aliansi. Ada beberapa 
orang dalam sejarah yang menggunakan metode ini untuk menstabilkan posisi mereka. " 

Di sini, dia mencantumkan beberapa tokoh sejarah sebagai contoh. Begitu, jadi ini 
masalahnya. 

"Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya bisa mengubah target kemarahan Kelas B dari 
Nemoto menjadi kita, dia juga bisa melampiaskan sebagian kebenciannya. Jika dia 
beruntung, dia tidak hanya bisa mengalahkan Kelas F, dia juga bisa mendapatkan kembali 
posisinya di Kelas B dan hak berbicara, dan inilah yang seharusnya direncanakan Nemoto. " 

Saat aku selesai mendengar penjelasan Yuuji, aku akhirnya bisa mengerti sepenuhnya 
motifnya mencoba menghasut Kelas B untuk menyatakan perang terhadap kami. Jika ada 
banyak alasan bagiku, aku juga ingin memulai Perang Tes Summoner. 

"Meskipun Nemoto tidak memiliki hak untuk berbicara, yang harus dia lakukan adalah 
mengklaim bahwa dia ingin 'melenyapkan dalang dari Kelas F yang menyebabkan insiden 
pengintipan', dia masih bisa membuat seluruh kelas mendengarkannya. Kondisi kami saat 
ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. " 

Dengan kata lain, ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk membantu Nemoto-kun 
menciptakan kesempatan baginya untuk menebus dirinya sendiri. 

"Jika seperti yang Yuuji katakan, kurasa tidak mungkin kita bisa menghindari perang ini. 
Lupakan saja jika itu pada masa damai, kita masih belum mendapatkan kembali poin kita 
sekarang, bajingan Nemoto itu tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. " 

"Hideyoshi benar. Bahkan jika itu di masa damai, kami masih tidak memiliki banyak 
kesempatan untuk menang, terutama karena hanya Himeji dan Shimada yang mampu 
melawan pertempuran ini, dan itu adalah mimpi kosong bagi kami untuk menang dalam 
kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Lupakan Kelas D, jika lawan kita berubah 
menjadi Kelas B, kemungkinan kita menang kurang dari satu dalam sepuluh ribu. " 

Seperti yang dikatakan Muttsurini, kondisi kita saat ini lebih berbahaya dari pada pagi hari. 
Jika aku tahu lebih awal, aku akan terus membiarkan Kelas D salah paham, dan 
membiarkan mereka menyatakan perang terhadap kita di sana dan kemudian. 

"Jika demikian ...... Yuuji, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak mengajukan 
ujian sekarang, dan menggunakan sepanjang sore untuk menambah poin kita? " "Aku 
setuju, hanya itu yang harus kita lakukan." 

Perbedaan antara kelas kami dan kelas mereka adalah, separuh dari Kelas B adalah 
perempuan, dan separuh lainnya laki-laki telah mengisi kembali nilai mereka sejak pagi. Di 
sisi lain, kelas kami sebagian besar terdiri dari anak laki-laki, bahkan jika kami memulai 
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pengisian nilai kami sekarang itu hanya akan menjadi setetes air dalam ember. Tapi selain 
itu, kami tidak punya pilihan lain. 

Tapi pada saat itu, Yuuji berbicara melawan cara pikiranku. 

"...... Tidak, lebih baik tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu itu." 

"Eh?" 

Yuuji menolak saran pengisian ulang poin ketika dia berbicara. 

"Bagaimana Anda menjelaskannya? Atau apakah Anda punya rencana untuk mengalahkan 
Kelas B tanpa menambah nilai kami? " 

"Tidak, aku tidak terlalu optimis sampai aku pergi dan percaya bahwa kita akan punya ide 
untuk mengalahkan Kelas B." 

"Jika demikian, mengapa Anda mengatakan bahwa kami tidak perlu menambah nilai kami? 
Lalu apa yang harus kita lakukan? " 

Jika kita tidak bisa menang dengan kondisi kita saat ini, maka setidaknya kita harus 
berusaha dengan mengambil alternatif lain yang bisa membuat kondisi kita lebih baik. 

"Pertama kita perlu mengulur waktu, kita harus menunda Kelas B menyatakan perang 
terhadap kita." 

"Mengulur waktu? Akankah ini menguntungkan kita? " 

Jika kita tidak menambah nilai kita, mereka pada akhirnya akan menyerang kita, apakah 
penundaan akan membuat perbedaan? 

"Dengarkan saja, jika Kelas D mengumumkan perang terhadap kita, kita hanya harus 
menerimanya dengan patuh. Seperti ini, kita pasti kalah, tapi jika mereka masih belum 
menyatakan perang, kita masih punya kesempatan untuk menghindarinya. " 

"Tapi barusan Hideyoshi mengatakan itu, Nemoto-kun punya lebih dari cukup alasan untuk 
menyatakan perang terhadap kita, apa menurutmu akan mudah membuatnya melepaskan 
gagasan itu?" 

"Itu benar, itulah mengapa kita perlu membuat Kelas B tidak mungkin menyatakan perang 
terhadap kita. Untungnya Perang Uji Pemanggil hanya mengizinkan perang satu lawan 
satu, itu berarti--- " 

"Kamu akan membiarkan kelas lain bertarung dengan Kelas B?" 

Jika demikian, Kelas B tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. 
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"Oh ...... Kamu ingin aku menyamar sebagai saudara perempuanku dan memprovokasi 
mereka seperti terakhir kali?" 

"Tidak, tidak seperti itu. Kami telah menggunakan trik itu sebelumnya; kita tidak bisa 
menggunakannya untuk kedua kalinya. Saya tidak ingin Kelas B melawan kelas lain, saya 
ingin kelas lain melawan kita. " 

"Kamu ingin kelas lain untuk melawan kita ...... Begitu, jika demikian, Kelas B tidak dapat 
menyatakan perang terhadap kita untuk sementara waktu, dan kita masih bisa menambah 
nilai kita setelah pertempuran. Apakah ini yang Anda maksud, Yuuji? " 

"Baik." 

Salah satu aturan rinci dari Summoner Test War adalah setelah perang berakhir, para 
peserta akan memiliki gencatan senjata singkat untuk mengisi kembali tanda mereka. Itu 
karena jika aturan ini tidak ada, semua kelas bisa dengan mudah dikalahkan. 

"Dulu saya tidak puas dengan aturan ini secara pribadi, tapi kali ini karena aturan ini, kami 
bisa menghindari bencana." 

Hideyoshi benar, jika aturan ini tidak ada, kita akan bisa mengalahkan Kelas A selama 
Perang Tes Pemanggil terakhir. Tapi, kali ini kita harus bersyukur atas keberadaan aturan 
ini. 

"Jika kita mengisi kembali nilai kita dengan benar, dan bersiap sepenuhnya untuk melawan 
kekuatan Kelas B, kurasa mereka tidak akan berani menantang kita secara langsung." 

"Dengan kata lain, yang harus kita lakukan adalah menjadi yang terbaik, maka Kelas B tidak 
akan berani menantang kita, kan?" 

Karena pelajaran dari Summoner Test War terakhir, jika kita mencapai performa terbaik, 
Kelas B akan ragu apakah mereka harus menantang kita. 

Dengan kata lain, apakah mereka akan melawan kita atau tidak, itu semua tergantung pada 
kondisi kita, Kelas F. 

"Tapi, bagaimana kita menemukan lawan kita? Kita masih dalam masa percobaan disiplin, 
jadi kita tidak bisa menyatakan perang terhadap kelas lain, kita hanya bisa menunggu kelas 
lain untuk menyatakan perang terhadap kita kan? " 

"Target kita tidak lain adalah Kelas D. Jika kita membiarkan mereka mengambil inisiatif 
dan menyatakan perang terhadap kita, kita juga bisa mengisi kembali tanda kita saat 
pertempuran sedang berlangsung. Jika lawan kita adalah Kelas B, akan terlalu berisiko 
untuk melakukannya, tetapi jika lawan kita adalah Kelas D, bahkan jika kita tidak bisa 
mendapatkan kemenangan, kita tetap tidak akan kalah. Untungnya kelas mereka terbagi 
menjadi kombatan dan non-kombatan, sementara mereka memperdebatkan apakah 
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mereka harus menyatakan perang terhadap kami, mereka tidak punya banyak waktu untuk 
sepenuhnya mengisi kembali nilai mereka. " 

Dari cara dia mengatakannya, kekuatan utama Kelas D adalah para gadis, yang jelas lebih 
baik daripada menghadapi Kelas B. 

"Yuuji, jika kita memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan selama ini, kenapa 
kita tidak berusaha sekuat tenaga di awal pertarungan dengan Kelas D?" 

Seolah-olah dia bingung dengan Yuuji, Hideyoshi sedikit memiringkan kepalanya dengan 
bingung. 

"Hideyoshi, kamu salah paham. Yang saya maksud adalah, jika kita menyatakan perang 
terhadap Kelas D, kita mungkin tidak kalah tetapi kita tidak akan bisa menang, 
pertempuran itu dimaksudkan untuk seri. Kita harus mencoba untuk menghindari masalah 
yang mengganggu jika kita bisa, bukankah Anda setuju? " 

Saya melihat. Biarpun mereka tidak takut diganggu seperti Yuuji, tapi kebanyakan orang 
akan mencoba dan menghindari hal-hal yang tidak praktis. 

"Eh? Tapi caramu mengatakannya, kita masih akan berperang? Jika demikian, mengapa kita 
tidak menggunakan waktu sore untuk menambah nilai kita? " 

"Apakah telingamu di sana hanya untuk dekorasi? Coba dan ingat laporan yang dicatat 
Muttsurini. " 

Err, biar kupikir, percakapan yang direkam Muttsurini adalah--- 

"Muttsurini! 100 yen per potong terlalu murah! Foto Hideyoshi sudah 500 yen per potong! 
" 

"Oh oh, milikku dijual seharga 500 yen ...... Mengenai gambarnya, bisakah kalian berdua 
menjelaskannya kepadaku dengan lebih jelas?" 

"...... Itu semua dilakukan oleh sekretaris saya." 

Anda benar-benar mengatakan sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang politisi! 

"Kalian, setidaknya bisakah kamu merasa sedikit lebih marah." 

Yuuji menutup wajah, dan mengatakan itu dengan frustasi. Tapi, saya pribadi merasa 
bahwa masalah gambar juga sangat penting. 

"Dari rekaman barusan, Nemoto mengatakan bahwa 'kita akan segera mengumumkan 
perang ketika mereka berpikir ada yang tidak beres' kan?" 

"Ah ah, jadi maksudmu begitu. Eh, memang benar dia mengatakan itu. " 
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"Dengan kata lain, sebelum kita menyadarinya, mereka berniat untuk terus mengisi 
kembali tanda mereka. Artinya, kecuali mereka telah selesai mengisi kembali tanda 
mereka, atau kita menyadarinya, mereka tidak akan mengumumkan perang terhadap kita 
secara tiba-tiba. " 

Bahkan jika mereka tidak menambah nilai mereka, Kelas B masih terikat untuk 
mengalahkan kita, tapi mereka berhati-hati, kurasa itu karena kerugian yang mereka derita 
dari Perang Tes Pemanggil terakhir. Mereka masih bisa mengalahkan kami hanya dengan 
satu atau dua serangan meskipun itu selama masa damai, tapi semua anak dari Kelas B 
termasuk perwakilan kelas tidak memiliki banyak nilai tersisa untuk digunakan. 
Bagaimanapun, ada baiknya berhati-hati. Merasa lebih aman dengan menambahkan tanda 
ke suatu titik --- saya bisa memahami perasaan itu. 

"Oh, jadi besok adalah tenggat waktunya, kita masih punya waktu untuk memutuskan." 

"Betulkah? Apakah mereka tidak akan menyerang hari ini? " 

"Bukankah Ironman mengatakannya pagi ini? Sistem Pemanggilan Shoukanjuu masih 
dalam perbaikan, jadi tidak ada yang bisa mengumumkan perang sampai besok pagi. " 

Aku tidak punya mood untuk mendengarkan Ironman pagi ini, jadi tidak tahu apa-apa 
tentang ini ...... Begitu, jadi Sistem Pemanggilan Shoukanjuu sedang dalam perbaikan. 

"Err ...... Kita sudah lama berdiskusi, apa yang harus kita lakukan?" 

"Tentu saja kita akan memulai persiapan, biarkan Kelas D mengumumkan perang terhadap 
kita. Batas waktunya adalah hari ini, jika kita tidak bisa melakukannya, maka kita akan 
kembali menggunakan kotak oranye sebagai tabel untuk kelas. " 

Jika demikian kita harus sukses bagaimanapun caranya. Jika mejanya kembali ke kotak 
oranye, aku khawatir Himeji-san harus pindah sekolah kali ini. 

Singkatnya, apa yang harus kita lakukan? 

"Kita akan memanfaatkan insiden pagi ini, biarkan Akihisa dan Shimada bersama, dan 
menyulut amarah Shimizu." 

"Eh? Tapi Minami sudah tahu kalau itu adalah kesalahpahaman. " 

"Mari kita kesampingkan kebenaran, semuanya, aku ingin kamu dan Shimida bertindak 
sebagai pasangan yang manis, dan biarkan Shimizu cemburu sampai dia panik." 

"Eh eh eh eh! Itu tidak akan berhasil! Jika aku membicarakannya dengan Minami, dia akan 
panik! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kalau begitu kita harus membuat janjinya entah bagaimana, serahkan saja bagian 
aktingnya pada Hideyoshi, akan lebih baik jika kamu menuliskan naskahnya, semoga tidak 
terlalu merepotkan." 

"Saya mengerti." 

"Tugas Muttsurini adalah mengumpulkan informasi dan operasi siluman. Setelah 
semuanya selesai, serahkan saja persiapan perang melawan Kelas D kepadaku. " 

"......Saya mengerti." 

"Bagus, sudah diputuskan, kita tidak punya waktu luang untuk makan siang, kita tunggu 
Himeji dan Shimada kembali, lalu kita akan memulai operasi. Muttsurini, apakah kelas kita 
disadap? " 

"...... Tidak akan ada masalah." 

Pertempuran kali ini lebih merupakan pertempuran informasi campur aduk. Kondisinya 
mungkin berbeda dari sebelumnya, tetapi akankah semuanya berjalan sesuai rencana kali 
ini? 

☆ 

"Sederhananya, apa yang kalian ingin aku lakukan?" 

Setelah kami menceritakan semuanya kepada kedua gadis yang baru saja kembali, Minami 
menatapku dengan mata menyipit. Oh oh... dia masih marah... 

"Aku ingin kamu dan Akihisa berpura-pura berpacaran, dan itu pasti sangat manis sampai 
semua orang yang melihat akan sangat marah sampai pembuluh darah mereka pecah." 

Dia mungkin pernah melihat ekspresi tidak senang Minami, tapi Yuuji tetap menyatakan 
permintaannya seolah tidak terjadi apa-apa. 

Aku tidak akan melakukannya. 

Minami menolaknya dengan santai. Saya dapat memahami ini, setelah semua yang terjadi 
tadi pagi, dan sekarang meminta kami berdua untuk menjadi kekasih, tidak peduli 
bagaimana orang melihatnya, mereka akan berpikir bahwa itu lelucon yang buruk. 

"Aku mohon bantuannya, tidak hanya Shimada, Himeji juga perlu membantu." 

"Eh? Saya, saya terlibat? " 

"Ya, itu tidak cukup nyata jika hanya Akihisa dan Shimada, itulah kenapa aku berharap 
Himeji akan bermain sebagai bagian dari seseorang yang cemburu dengan hubungan 
mereka." 
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Dengan kata lain, Himeji-san hanyalah seorang aktris pendukung. Sebenarnya mereka tidak 
perlu merepotkan Himeji-san dengan ini, orang-orang Kelas F itu juga bisa memainkan 
peran pendukung ini. Jika Himeji-san cemburu karena aku, itu akan menjadi kurang nyata 
... Tapi mengenai bagian akting, aku benar-benar idiot, kurasa aku akan menyerahkan ini 
pada Hideyoshi sang veteran, aku akan mengikuti pesanan. 

"Kamu ingin aku bermain sebagai seseorang yang cemburu pada Akihisa-kun dan Minami-
chan... ..." 

Himeji-san berbicara pelan sambil memikirkan kata-kata yang diucapkan Hideyoshi. Apa 
yang terjadi? Dia tampak ragu-ragu tentang itu. 

"Tidak peduli apa yang kalian katakan, aku tidak akan menerimanya. Anda benar-benar 
ingin saya bertindak sebagai kekasih idiot ini, tolong berhenti bercanda! " 

Minami masih menolaknya dengan keras kepala. 

"Shimada, tenanglah dan berpikirlah. Saya mengerti sulit bagi Anda untuk melakukan ini, 
tetapi selain Anda, tidak ada orang lain yang dapat memainkan peran ini. Jika Anda tetap 
memilih untuk mengabaikannya, Anda akan menyesal di kemudian hari. Contohnya, Himeji 
akan pindah sekolah karena hal ini... ..Jika itu terjadi, apa kau tidak akan menyalahkan 
dirimu sendiri? " 

Nasihat Hideyoshi membuat Minami menghela nafas dengan enggan. Jika utilitas kelas kita 
memburuk, Himeji-san mungkin akan dipaksa oleh orang tuanya untuk pindah sekolah. 
Tidak ada yang mau itu terjadi. 

Mungkin begitu, tapi aku mengerti perasaan Minami ketika dia menolak peran ini. 

Meski begitu, kita hanya bisa--- 

"Jika demikian, selama pasangannya bukan aku, maka masalahnya sudah selesai, kan?" 

Alasan Minami menolaknya dengan menyakitkan, adalah karena pasangannya adalah aku, 
tapi dia terlihat puas dengan rencana memprovokasi Shimizu-san. Jika demikian, yang 
harus kami lakukan adalah menemukan seseorang untuk menggantikan saya. 

"Eh? Mengapa kita tidak mencari orang lain untuk bertindak sebagai pacar Minami? Ide ini 
tidak terlalu buruk ...... Tapi, siapa yang harus kita temukan? " 

"Siapa... menurutku Yuuji bisa diterima." 

"Eh, apa kamu menyuruhku pergi dan bunuh diri?" 

"Jika Anda tidak bisa, bagaimana dengan Muttsurini?" 

"... ..Aku ditugaskan untuk mengendalikan bug yang mendengarkan." 
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"Oh ...... Yang lainnya, bagaimana dengan yang seperti Sugawa-kun?" 

"Akihisa, sepertinya kamu sengaja melompati aku, apa itu berarti?" 

Hideyoshi tidak dapat menerima peran ini, meskipun saya tidak mengatakannya, saya 
cukup yakin semua orang tahu alasannya. 

"Jangan repot-repot membicarakannya lagi, peran itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. 
Jika Anda baru saja melakukan hal itu di depan umum pagi ini, dan sekarang Anda 
berkencan dengan orang yang berbeda, siapa yang akan jatuh hati? Pasti Anda dan 
Shimada. " 

Itu benar, karena hal itu terjadi, jika Minami bersama orang lain di depan umum, itu akan 
sangat mencurigakan bagi orang lain. 

"Tentang itu, Minami-chan dan Akihisa-kun ...... Aku tahu kalian berdua tidak mau, tapi, aku 
mohon pada kalian berdua kali ini." 

Saat Himeji-san selesai, dia membungkuk memintaku dan Minami. Aneh, Himeji-san 
sepertinya enggan barusan, apa aku terlalu banyak berpikir? 

"Karena alasan pribadi, aku benar-benar tidak ingin pindah sekolah, jadi aku sangat 
membutuhkan kalian berdua untuk membantu!" 

"Eh? Ah, tentu saja saya akan membantu. " 

Aku melirik ke arah Minami, dan menyadari bahwa dia melihat ke arahku dengan ekspresi 
yang rumit. 

"Oh... ..Aku, aku mengerti! Itu hanya akting! Tapi, saya tidak tahu bagaimana akhirnya 
dibandingkan dengan naskah, saya tidak bisa memastikannya! " 

"Minami-chan, Akihisa-kun ...... Terima kasih." 

Begitu dia menerima penerimaan Minami, Himeji-san membungkuk dalam-dalam kepada 
kami berdua lagi. 

"Tidak, bukan apa-apa, tikar dan meja tatami itu dibeli belum lama ini, dan kondisinya 
masih baik ...... Aku tidak melakukan ini untuk Mizuki, jadi jangan terlalu memikirkannya 
......" 

Ucapan terima kasih Himeji-san membuat Minami sangat senang, hanya saja dia bisa 
mengalihkan pandangan dengan mudah, sambil bergumam. Minami tidak terlalu jujur. 

"Karena sudah diputuskan, sekarang mari kita berakting sebagai pasangan mesra, kalian 
bertiga datang dan ambil ini." 
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Hideyoshi memberi kami tiga skrip yang dijilid menjadi buklet. Ketika saya membuka 
buklet itu, ketiga nama kita ada di dalam, dan di bawah ini adalah baris-baris berikut. Ini 
pasti ...... 

"Naskah? Anda sudah selesai menulisnya? Kapan kamu menyelesaikannya? " 

"Kebanyakan dari mereka disarikan dari naskah yang selalu saya bawa." 

Meski begitu, periode dari kami merencanakan perang hingga Himeji-san dan Minami 
kembali ke kelas, sebenarnya kira-kira lima menit, Hideyoshi sebenarnya bisa menuliskan 
semua skrip dalam waktu sesingkat itu, otaknya terdiri dari apa? Ketika drama disebutkan, 
Hideyoshi akan berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda seperti yang 
diharapkan. 

"Ambil naskahnya dan cobalah memerankannya di lantai atap. Muttsurini, bagaimana 
kondisi bug pendengaran yang ditanam Shimizu? " 

"... ..Aku biarkan dia berpikir kalau itu hanya gangguan listrik kecil barusan, sekarang sudah 
kembali normal." 

"Betulkah? Jika demikian, selain akting, Anda tidak boleh mengatakan apa-apa lagi. Jika 
Shimizu mengetahuinya, maka semuanya sudah berakhir. " 

"Tunggu sebentar, kita masih belum membaca naskahnya, bagaimana kita bertindak ketika 
kita masih belum menghafal dialognya?" 

"...... Jangan khawatir, ada titik buta dari kamera tersembunyi di lantai atap, baca saja 
skripnya dengan lantang." 

Muttsurini mengeluarkan selembar kertas, menggambar denah sederhana dari lantai atap, 
dan menandai titik buta yang dia maksud. 

"Begitu, jika kita bisa membaca naskahnya dengan suara keras, maka kita akan punya cara 
untuk menipu mereka. Minami, bukankah begitu? " 

"Itu benar, ini menyelamatkanku dari banyak masalah, tapi setidaknya kita masih harus 
membaca isinya, aku khawatir akan ada beberapa adegan aneh, seperti ...... berciuman..." 

Jika, jika ada maka akan merepotkan. Kami pemula tidak bisa melakukan adegan seperti 
itu. 

"Jangan khawatir, saya tidak menulis adegan seperti itu. Bahkan jika aku melakukannya, 
kalian akan berakting di titik buta, lakukan akting suara. Mari berhenti mengobrol, waktu 
hampir habis, kita harus bertindak cepat. " 

Dalam kondisi frustasi seperti ini, Minami, Himeji-san, dan aku diusir dari kelas oleh 
Hideyoshi. 
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"Bahwa......" 

Apakah kita benar-benar harus? Tepat saat aku akan mengatakan itu, aku melihat Himeji-
san menunjukkan isyarat 'ssst' padaku. Ah ah, begitu, koridornya mungkin telah disadap, 
karena itulah dia menyuruhku untuk tidak berbicara ringan. 

Merasa frustasi, saya hanya bisa berjalan di koridor dengan tenang, bersiap untuk naik ke 
lantai atap. Mungkin ada kamera tersembunyi di suatu tempat di dekat sini, jadi kami 
menyimpan skrip di dalamnya untuk tujuan keamanan. 

Sungai kecil... 

Aku mendorong pintu berkarat ke lantai atap, ini kali kedua kita datang ke sini hari ini. 
Selanjutnya, aku mengeluarkan naskahku dan mengedipkan mata ke Minami, Minami lalu 
mengangguk kembali padaku. 

Saat kami membuka halaman pertama skrip, baris untuk masing-masing dari kami tertulis 
dengan jelas di dalamnya. 

Shimada: (Eh, Aki.) 

Akihisa: (Ya? Minami, ada yang kamu butuhkan?) 

Shimada: (Meskipun tampaknya agak terlambat... ..Aku masih ingin memberitahumu 
perasaanku yang sebenarnya.) 

Akihisa: (Eh? Sekarang, kamu tidak perlu menyebutkan hal itu dengan sengaja... ..) 

Shimada: (Tapi aku masih berharap Aki mau mendengarkanku. Meskipun benar, aku tidak 
bisa mengendalikan perasaanku dan pergi untuk menciummu --- aku harus 
menjelaskannya padamu.) 

Akihisa: (Oh ...... En, aku mengerti. Kalau begitu kamu boleh mengatakannya, aku juga ingin 
tahu perasaan Minami yang sebenarnya.) 

Menatap garis kami, aku merasa seolah-olah semua darahku membeku. Apa skrip ini? 
Apakah ini permainan hukuman? 

"......" 

Minami yang berada di sampingku juga membeku saat membaca naskahnya. Apakah dia 
berani mengatakan kalimat ini? 

"...... Eh, Aki." 

Oh oh! Telah dimulai! Minami sepertinya mau membantuku. Jika demikian, saya harus 
berusaha juga. 
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"En? Minami, ada yang kamu butuhkan? " 

Saya membaca skrip dengan keras. Jauh lebih mudah jika saya bisa membaca naskah dan 
mengatakannya dengan lantang. 

"Meski kelihatannya agak terlambat... ..Aku masih ingin memberitahumu perasaanku yang 
sebenarnya." 

Mungkin tidak lancar, tapi Minami berhasil menyelesaikan membaca kalimat itu. 
Pikirannya pasti sedikit menolaknya, tapi jika keadaan tetap seperti ini, aku ragu akan ada 
masalah. 

Bagus, sekarang giliranku. 

"Eh, Sekarang, kamu tidak perlu menyebutkan masalah itu dengan sengaja..." 

Ngomong-ngomong, ada fonetik di samping 'sekarang' dalam skrip. Hideyoshi sangat 
memperhatikan --- tapi kupikir aku diperlakukan sebagai idiot, itu membuatku merasa 
sangat tidak bahagia. 

"Tapi aku masih berharap Aki akan mendengarkanku... ..Aku harus menjelaskan ini 
padamu." 

Hah? Apakah Minami melewatkan satu baris? Biar kulihat ...... ah ah, itu bagian berciuman. 
Itu tidak salah, memintanya untuk mengatakannya akan sangat memalukan baginya. Juga, 
jika dia menyebutkan topik itu, aku akan merasa malu juga... .. Kupikir Minami akan 
melewatkan bagian yang tidak diinginkan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 

"Oh, en, saya mengerti. Kalau begitu kamu bisa mengatakannya, aku juga ingin tahu 
perasaan Minami yang sebenarnya. " 

Setelah saya menyelesaikan kalimat itu, wajah saya terasa sangat panas, melakukan ini 
lebih memalukan dari yang diharapkan ...... Ini hanya mengatakan, tapi kami tidak punya 
waktu lagi untuk ragu, baris berikutnya di halaman kedua. Sekarang giliran Minami untuk 
berbicara--- 

Shimada: (Maaf tiba-tiba memanggilmu ke sini, Aki... ... Itu, sebenarnya aku ...... Aku sangat 
menyukaimu!) 

Saat saya melihat garis ini, saya pikir cairan lambung saya akan keluar dari hidung saya. 

Dia, dia perlu mengatakan kalimat ini? Lagipula itu tindakan untuk memprovokasi 
Shimizu-san, jadi aku bisa mengerti kenapa begitu ...... Tapi mengatakannya, itu benar-
benar memalukan! 
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Apa, apa yang akan dilakukan Minami? Saya mengamati ekspresinya, tubuhnya sangat kaku 
sehingga dia tampak seolah-olah dia akan merobek naskahnya, dan dia membuka mulutnya 
dengan gemetar. 

Mungkinkah, apakah dia benar-benar akan mengatakannya? 

"A, aku minta maaf karena menelepon---" 

Dia sudah membaca beberapa kata, saya pikir dia benar-benar memutuskan untuk 
mengatakannya. 

Baik! Karena Minami dapat mengatasi rasa malunya dan membaca kalimat ini, saya tidak 
perlu ragu atau merasa malu. Saya harus memainkan peran saya dengan baik! "Aku minta 
maaf karena mendadak memanggilmu ke sini, Aki..." 

Minami membaca kalimat itu dengan suara lembut dan agak lemah. 

"Itu, sebenarnya aku, aku sungguh---" 

Minami berhenti sejenak, dia menarik napas dalam-dalam untuk baris berikutnya. 

Apa yang Minami coba tafsirkan, adalah seorang gadis yang lembut dan menawan 
memanggilku ke lantai atap untuk menyatakan perasaannya, aku yakin dia akan mengaku 
kepadaku dengan cara yang feminin dan manis--- 

"Aku sangat --- membencimu!" 

Mendengar kata-kata ini, apakah ini alasan dia memanggilku ke lantai atap? 

"Mi, Minami?" 

"Dari pertama kali aku bertemu Aki, aku selalu membencimu! Dan kami berteman, itu 
benar-benar menyakitkan bagiku! Aku benar-benar tidak bisa terus menjadi temanmu! " 

Ada apa dengan pengakuan jenis baru ini? Memanggilku ke lantai atap dengan sengaja, 
mengatakan bahwa dia membenciku selama ini ...... Lupakan dalam kenyataan, aku belum 
pernah melihat adegan seperti ini dalam komik atau novel sebelumnya. 

Tapi, ini bukan waktunya untuk terkejut, saya harus memainkan peran saya! Bagaimana? 
Minami tidak bisa dikendalikan. Jika demikian, saya satu-satunya yang tersisa, saya harus 
terus membaca naskah! 

Saya melihat naskahnya, dan mengkonfirmasi baris berikut saya. 

"Minami..." 

"Aki ......" 
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Untuk menutupi kekeliruan Minami, aku menatap mata Minami dengan penuh semangat, 
dan berkata: 

"Aku juga, aku juga merasakan hal yang sama selama ini." 

Minami terus memukuli saya dengan tinjunya, ini tidak masuk akal! 

☆ 

"Kalian berdua begitu ...... Bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak sinkron ......" 

Saat kembali ke Kelas F, aku bisa melihat tangan Hideyoshi ada di dahinya; ekspresinya 
penuh dengan frustrasi karena tidak tahu bagaimana menangani kami. Semua yang terjadi 
di lantai atap, orang-orang pasti sudah mendengarnya melalui penyadap yang ditanam 
Muttsurini. 

"Ini, mau bagaimana lagi! Bagaimana saya bisa mengatakan kalimat itu! Dan itu mungkin 
dicatat sebagai bukti! " 

"'Itu, itu sebabnya! Dan bagaimana mungkin Minami mengatakan kalimat yang begitu lucu -
-- Aneh? Apa tangan kananku mati rasa?" 

Untuk bisa melihat Minami melakukan sesuatu yang sangat kejam pada lenganku, apakah 
itu hanya karena aku terlalu banyak berpikir? 

"Ah, bisakah Hideyoshi berperan untuk kita lihat?" 

Himeji-san bertepuk tangan dan membagikan ide ini. Benar, kita harus melihat bagaimana 
seorang aktor veteran bertindak, dan kemudian kita harus bisa bertindak lebih alami... .. 
Tapi kupikir sudah agak terlambat untuk mengatakannya sekarang. 

"Hah? Saya tidak masalah dengan itu. " 

Ketika dia selesai berbicara, Hideyoshi mengambil naskahnya, dan membacanya dengan 
penuh perhatian selama beberapa menit. 

Baik, saya siap. 

Hideyoshi meletakkan buku itu, dan sebagai gantinya mengangkat tangan saya. 

"Eh? Apa?" 

Aku tidak menyangka Hideyoshi akan mengangkat tanganku begitu tiba-tiba, aku terkejut. 
Apa? Apa yang terjadi? 

Aku bingung dan tidak memperhatikan di saat yang sama, Hideyoshi lalu menggenggam 
tanganku dengan lembut sambil mengangkat kepalanya perlahan. 
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"Aku minta maaf karena mendadak memanggilmu ke sini, Aki...... Itu, sebenarnya aku ...... 
Aku sangat menyukaimu!" 

"......" 
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Hideyoshi tiba-tiba mengaku! Hideyoshi yang memegang tanganku, dengan kedua pipinya 
memerah, berusaha keras untuk menyampaikan perasaannya kepadaku, sungguh manis 
tak terlukiskan. 

"Dari pertama kali aku bertemu Aki, aku selalu menyukaimu! Dan kami hanya berteman, 
itu benar-benar menyakitkan bagiku! Aku benar-benar tidak bisa terus menjadi temanmu! 
" 

Satu demi satu garis pembunuhan, itu memutus otak saya untuk sesaat --- Anda 
mengagumi saya secara diam-diam selama ini, itu membuat saya bahagia dari lubuk hati 
saya. 

"Aki...... Menciummu dulu kemudian hanya memberitahumu bahwa ini sedikit terlambat, 
tapi ...... Aku sangat menyukaimu, tolong kencani aku." 

Aku tidak tahan lagi! Setelah mendengar ini, bagaimana saya bisa tetap rasional ?! 

"Ibu...... Ini adalah pertama kalinya aku berterima kasih dari lubuk hatiku ...... Terima kasih 
telah membawaku ke dunia ini ......" 

"---Oh en, seharusnya seperti ini." 

Tiba-tiba, sentuhan hangat di tanganku hilang. Kami, aneh? Kemana perginya perasaan 
bahagia itu? 

"Dia, dia sangat bagus ......" 

"Itu, itu benar ...... Meskipun bukan aku yang mengaku, aku bisa merasakan detak jantungku 
bertambah cepat." 

"Kalian menyanjungku, aku merasa sedikit malu ...... Tapi aku telah menyerahkan sebagian 
besar pelajaranku untuk belajar akting, level ini tidak ada artinya bagiku." 

Hideyoshi mengusap pipinya dengan malu-malu. 

Aku, begitu, jadi kata-kata itu berasal dari naskah ...... 

"Akihisa-kun, kenapa kamu menangis?" 

"Bukan apa-apa, Himeji-san ...... Itu, bisakah kamu tinggalkan aku sendiri sebentar..." 

Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada terbangun dari mimpi indah. Saat itu, saya 
akhirnya merasakan kesedihan itu. 

"Jangan bicarakan itu dulu. Dari hal-hal yang berubah, lupakan tentang membuat Shimizu 
panik, sebaliknya. Muttsurini, apakah Shimizu sudah mengetahui percakapan Akihisa di 
lantai atap? " 
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"...... Aku ragu, aku melakukan sesuatu di tengah jalan, menyebabkan bug memiliki 
penerimaan yang buruk." 

Tangan Muttsurini masih sibuk mengoperasikan beberapa jenis mesin sambil bersandar di 
atas meja, dia teralihkan sejenak untuk menjawab pertanyaan Hideyoshi. Itu Muttsurini, 
dengan penilaiannya yang baik! " 

Masalahnya sekarang terletak pada tidak mengetahui seberapa banyak yang berhasil 
didengar Shimizu-san. 

"Semua kalimat berasal dari naskah di awal, Shimizu tidak akan tahu kalau itu palsu. 
Semuanya tidak hilang, sekarang kalian lebih baik bertindak sebagai pasangan yang manis. 
" 

"" oh ... "" 

Karena Hideyoshi telah menunjukkan akting yang luar biasa kepada kami, kami tidak dapat 
menolaknya bahkan jika kami menginginkannya. Mengenai kekacauan itu barusan, harus 
kita yang akan menebusnya. 

"Tadi sebelum kemunculan Himeji, aksinya telah diinterupsi, sekarang kuharap itu tidak 
akan terlalu merepotkan kalian." 

"O, OK, saya akan mencoba yang terbaik!" 

"Un un, kuharap begitu." 

Melihat Himeji dengan penuh semangat, Hideyoshi mengangguk puas. 

"Aku tidak keberatan berakting, tapi bukankah periode berikutnya akan segera dimulai?" 

Aku melihat ke jam untuk memastikan waktunya, hanya istirahat makan siang --- Apa? 
Lupakan tentang istirahat makan siang, periode sore pertama akan segera dimulai! 

"Karena siswa dari kelas lain sedang mengerjakan tes, periode sore yang sedikit diubah 
menjadi periode belajar mandiri. Para guru sibuk mengoreksi kertas ujian dan mengawasi, 
belum lagi tenaga kerja yang tidak cukup untuk memperbaiki Sistem Pemanggilan 
Shoukanjuu, semua guru sibuk seperti lebah. " 

Saya melihat. Karena para guru harus berurusan dengan kasus-kasus aneh seperti semua 
siswa kelas dua yang diskors, sekarang semua siswa kelas dua menjalani ujian untuk 
menambah poin mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa para guru akan kekurangan tenaga. 

"Beberapa jam pelajaran pagi semuanya diisi oleh guru pengganti." 

"Oh ya, kurasa kita akan menghabiskan sebagian besar akhir pekan ini untuk mengikuti 
pelajaran. Dari segi perkembangan, ini mungkin benar-benar membantu kami. " 
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Uang sekolah ... Meskipun tidak seperti yang kita inginkan, seperti yang dikatakan 
Hideyoshi, periode belajar mandiri sore hari datang pada waktu yang tepat, kita harus 
memanfaatkannya dengan baik. 

"Adegan berikutnya adalah Shimada dan Akihisa meninggalkan kelas untuk berkencan di 
luar, Akihisa dan Shimada harus berpegangan tangan." 

"" ..... "" 

Baik Minami dan aku saling memandang. Mengapa kita dibiarkan dengan masalah yang 
begitu sulit? 

"Tentang, tentang itu ...... Hideyoshi-kun, tidak apa-apa biarpun kita tidak berpegangan 
tangan kan?" 

Mungkin dia khawatir tentang perasaan kita, Himeji-san berdiri memprotes Hideyoshi, 
sambil melambaikan kedua tinjunya dengan liar. Sepertinya Himeji-san mengerti kalau 
kami tidak ingin melakukan itu, dia gadis yang lembut. 

"Himeji, bukannya aku tidak mengerti perasaanmu, tapi saat mereka berjalan bersama, 
mereka bisa difoto atau dilihat oleh orang lain dimanapun dan kapanpun, sangat penting 
untuk berpegangan tangan." 

"Bu, tapi ......" 

"Akihisa, Shimada, untuk menebus kesalahan sebelumnya, kalian berdua harus masuk ke 
dalam permainan. Tidak hanya efek visual yang penting untuk plot, akan lebih mudah bagi 
Anda berdua untuk memahaminya. " 

Dengan kata lain, jika kita berpegangan tangan, baik tindakan Minami dan aku akan lebih 
menyentuh hati? Karena Hideyoshi juga mengatakannya, aku hanya bisa gigit jari. 

Aku menoleh untuk melihat Minami, untuk melihatnya menganggukkan kepalanya dengan 
enggan dan mengulurkan tangannya untuk meraih tanganku. 

"Hebat, stage yang dipilih kali ini rooftop. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi 
Muttsurini untuk mengontrol benda yang amabob kan? " 

"...... Jika kita perlu menyabotase bug pendengar, memilih salah satu di atap lebih alami." 

Jika ada kecelakaan selama aksinya, kita harus menonaktifkan sementara bug 
mendengarkan, dibandingkan dengan bug mendengarkan di tempat lain, memilih salah 
satu di atap yang rusak sebelumnya lebih alami. 

"Begitu ..... Ayo pergi, Minami." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...... Aku tidak keberatan berpegangan tangan, tapi jika kamu berani menyentuh di tempat 
lain, aku akan membunuhmu." 

"Saya, saya mengerti, saya akan berhati-hati." 

Baik Minami dan aku mulai mengeluarkan aura perselisihan yang kaku, tapi kami masih 
berjalan menuju koridor sambil berpegangan tangan. Murid-murid dari kelas kami tidak 
mengatakan apapun tentang itu, kurasa Yuuji pasti sudah memberitahu mereka 
sebelumnya. 

Saat berjalan di koridor menuju atap, wajah Minami dan wajahku semuanya tersenyum, 
dan kami mengobrol satu sama lain. 

"Hahaha, oh Minami. Memegang lenganku erat-erat, tidakkah kamu merasa sulit untuk 
berjalan? " 

"Hehe, aku tidak melihat masalahnya, karena kita sedang menjalin hubungan, tidak 
masalah bagiku untuk memegang tanganmu." 

Sendi sikuku mengeluarkan suara retakan yang menakutkan, tetapi senyumku tetap sama, 
karena kami adalah kekasih yang sangat dekat. 

"Tapi Minami, kamu baru saja menekan sikuku." 

"Eh? Kamu, kamu, kamu cabul besar! " 

"-Tulang rusuk ku!" 

Dipaksa di sana-sini dengan paksa, menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga saya 
ingin mati. 

"Hehehe, oh Aki, kamu suka bercanda, lucu banget." 

"Hahahaha, oh Minami, kamu sepertinya memegang tanganku lebih keras dari sekarang." 

"Jadi apa, aku benar-benar merasa ingin memelukmu erat." 

"Aku benar-benar tidak tahan denganmu, Minami adalah gadis bertingkah." 

Saat mengobrol, aku mencoba menyembunyikan bagian di bawah sikuku dengan tenang 
agar yang lain tidak menyadarinya. 

Jika mereka melihat pergelangan tangan saya yang membengkak dan berwarna merah bit, 
tidak peduli seberapa keras kami mencoba untuk bertindak sebagai pasangan yang manis, 
itu akan tampak tidak meyakinkan. 
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Sementara jari-jariku sudah mati rasa, kami masih berjalan di koridor. Baik, sekarang apa 
yang harus saya katakan sekarang? Percakapan kekasih, percakapan kekasih ...... 

"Benar, Minami." 

"En? Apakah ada sesuatu, Aki? " 

"Bagian mana dari diriku yang disukai Minami?" 

Saya ingat pernah melihat ini di suatu tempat sebelum menggunakan baris ini, dari contoh 
"percakapan yang membuat Anda tidak bahagia jika itu terjadi di depan Anda". 

Setelah mendengar pertanyaanku, Minami terdiam beberapa saat, lalu menyembunyikan 
semua emosinya, dan sambil melihat langsung ke arahku dan berkata: "Apa aku harus 
mengatakan hal seperti itu?" 

Oh, Minami sepertinya juga tahu tentang itu. Saya pikir dia seharusnya berkata: "Dari 
kepala sampai ujung kaki, saya suka semuanya di sana!" jawaban seperti ini. 

"Dari kepala hingga alis, aku suka semua yang ada di sana." 

Sepertinya dia hanya tertarik pada keningku. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu, Aki?" 

"Apakah saya harus mengatakannya? Tentu saja sama dengan Minami. " 

"Oh, Aki ...... kamu benar-benar imut!" 

Saya mendengar sendi saya mengeluarkan suara retakan yang menakutkan lagi. 

Begitu kami mencapai atap, siku saya yang malang tidak bisa berhenti bergerak-gerak dan 
gemetar karena rasa sakit yang luar biasa. 

"Minami, ayo pergi ke sana." 

"Aku tidak mau, ayo pergi ke sisi lain." 

"Nonono, kita bisa mendapatkan sinar matahari di sana, akan sangat nyaman di bawah 
sinar matahari." 

"Jika sinar matahari terlalu kuat, itu akan berdampak negatif pada kulit kita! Sisi lain lebih 
baik karena di bawah naungan. " 

Di balik senyuman kami, kami sebenarnya sedang bertengkar di panggung pilihan. Dengan 
kata lain, akulah yang ingin berada di titik buta kamera sehingga aku bisa membebaskan 
sikuku, melawan Minami yang ingin terus menggunakan kunci persendiannya, duel diam-
diam. 
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"Ayo, Aki, kita akan duduk di sana!" 

"Minami, oh kamu, bagaimana kamu bisa menarik tanganku begitu keras." 

Anda akan merusaknya dengan cara ini. 

"Lihat, di sini lebih sejuk, nyaman kan? Kamu berkeringat banyak. " 

Ini jelas keringat dingin yang disebabkan oleh tubuhku yang kesakitan, bagaimana 
mungkin Minami tidak menyadarinya. 

"Sepertinya begitu. Di sini lebih sejuk, sangat sejuk hingga membuat punggung saya 
menggigil. 

"Apakah kamu merasa kedinginan? Jika demikian, kita harus tetap bersama. " 

"Nonono, kita cukup dekat." 

"Apa yang kamu katakan, tidak ada yang perlu dipermalukan kan?" 

Sementara kami menunjukkan senyuman yang tidak terlihat oleh siapa pun, saling 
menatap tajam ke dalam mata, saya melihat sekilas Hideyoshi bergerak menuju titik buta. 

Tidak lama setelah itu, aku melihat Hideyoshi melambaikan tangannya ke pintu pengaman 
di atap, lalu sosok yang tidak asing lagi muncul di depan kami. 

"Apa, apa yang kalian berdua lakukan disini? Kelas belum berakhir! " 

Orang di depan kami dengan ekspresi marah tidak lain adalah Himeji-san. Dia sepertinya 
sangat marah, dia jelas murid yang baik. 

"Mizuki ......" 

"Kalian berdua benar-benar menempel sangat dekat satu sama lain, dan saling mengunci 
tangan ....... Dari kelihatannya, itu seperti ...... seperti, seperti sepasang kekasih kan?" 

Himeji-san menunjuk ke pergelangan tangan kami yang terhubung. Sepertinya dia tidak 
menyadari bahwa Minami sebenarnya menghukumku secara pribadi dengan gemboknya. 

Dari semua yang terjadi, bagaimana aku harus menjawab Himeji-san? Kami tidak memiliki 
skrip sekarang, berimprovisasi seharusnya tidak menjadi masalah. 

"Tentang itu, Himeji-san... .." 

Tidak akan terlihat bagus jika kita diam terlalu lama, tetapi setelah mengucapkan beberapa 
patah kata, tiba-tiba saya terjebak pada apa yang harus saya katakan. Menghadapi dilema 
seperti itu, apa yang harus saya katakan? 
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Minami sepertinya tidak tahan lagi dengan gagapku, lalu dia berkata: 

"Mizuki, kamu benar, Aki dan aku benar-benar pacaran." 

Jika Anda benar-benar berpikir demikian, saya harap Anda akan melepaskan pergelangan 
tangan saya sekarang juga. 

"Eh ...... Kalian, kalian berpacaran, apakah itu benar?" 

"En, maaf karena menyembunyikannya darimu." 

Minami mengatakannya dengan serius dengan ekspresi minta maaf. 

"Minami-chan ...... Kamu sangat menyukai Akihisa-kun?" 

"Ya... ..Aku tidak jujur padamu tentang itu, maafkan aku. Aku memang tahu perasaanmu 
yang sebenarnya, tapi aku masih ...... " 

Dia bisa mengatakan baris-baris ini tanpa naskah, sangat luar biasa! Keduanya pasti 
memiliki bakat untuk berakting. 

Bagaimanapun, apa yang harus saya katakan? Uh, un ...... Benar! Saya hanya akan 
menggunakan baris dari komik atau novel dengan plot serupa. Saya ingat dari novel itu, 
ada plot yang mirip, saya hanya akan menggunakan baris-baris dari novel itu. 

Aku harus berhati-hati dan mencoba untuk tidak menggigit lidahku, aku menarik napas 
dalam-dalam--- 

"Kalian berdua jangan seperti ini, berhentilah memperebutkan aku!" 

Crack --- Tidak apa-apa jika Shimizu-san tidak mendengar sendi saya terkilir karena 
gangguan pendengarannya. 

"Begitu ...... Minami-chan juga ......" 

"Aku tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf ...... tapi 
aku benar-benar minta maaf. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memaafkan saya. " 

Saya mungkin mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian, tetapi saya 
lebih khawatir bahwa saya tidak merasakan apa-apa meskipun sendi saya terkilir. Saya 
pikir saya pernah mendengar sebelumnya bahwa ketika tubuh organisme mengalami 
kerusakan serius, otak akan menutup reseptor rasa sakit, saya pikir saya ...... 

"Tidak, aku mungkin bisa merasakan perasaan Minami ...... Poin dimana kamu benar-benar 
bersedia untuk jujur padaku, sebenarnya membuatku merasa lebih rileks." 

Demi keamanan, saya mencoba menggerakkan jari saya. 
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Yang pertama adalah ibu jari saya --- Oh, aneh, kenapa tidak bergerak sama sekali. 

"Eh? Mizuki, kamu bersedia memaafkanku? " 

"Ini bukan tentang apakah aku bersedia memaafkanmu... ..Aku pikir setiap orang memiliki 
kebebasan untuk menyukai orang lain, bagaimana aku bisa menghukummu untuk hal 
seperti itu." 

"Mizuki ...... terima kasih ......" 

Adegan persaingan mereka berjalan dengan baik, dan sepertinya saya bahkan tidak harus 
tampil, oleh karena itu, sangat penting bagi saya untuk memverifikasi kondisi tubuh saya 
saat ini. 

Sekarang saya harus memastikan gerakan telunjuk saya. Warna jari ini kelihatannya 
normal, seharusnya bisa bergerak --- Eh? Kenapa tidak bergerak? Apakah kondisi saya saat 
ini seburuk itu? 

"Tapi, aku tidak bisa memaafkan ciuman itu di pagi hari! Itu melanggar aturan! Dan itu juga 
ciuman pertama Akihisa-kun kurasa. " 

Bagaimana bisa, jari tengah saya seharusnya sehat --- bahkan tidak ada gerakan sedikitpun. 

Apakah itu benar Apakah ini benar-benar terjadi... 

"Itu, itu karena ...... Aki ...... mengirimi saya pesan teks itu, dan ada dua dan tiga situasi yang 
terjadi secara berurutan, itulah mengapa saya ......" 

Woahohohohoh! Jari manis dan kelingkingku juga tidak bisa bergerak! Semuanya sangat 
buruk sekarang! 

"Anda tidak punya alasan! Tindakan licik seperti itu, bahkan jika Tuhan memaafkanmu, 
aku--- " 

--Dong! 

Kedengarannya seperti sesuatu menabrak dinding. 

Tapi aku tidak punya keinginan untuk khawatir. Fingers! Jari-jariku! 

""Ah...."" 

"Apa, yang aku maksud bukanlah ini. Itu, itu ...... Hehe! " 

"Itu, itu benar ...... Hehe!" 
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Aneh sekali, ada sesuatu dari jari-jariku hingga sendi siku. Apa yang harus saya lakukan? 
Jika ini terus berlanjut, saya pikir saya akan dipanggil dengan nama panggilan yang luar 
biasa seperti "inspektur hukuman satu tangan". 

"Ngomong-ngomong, yang ingin aku katakan adalah ...... Minami-chan sangat bodoh!" 

"Ah! Mizuki! " 

Sekarang bukan waktunya untuk berakting. Aku harus segera ke rumah sakit, dan merawat 
lukaku! 

Aku mencoba menarik pergelangan tangan Minami--- 

"Tunggu, tunggu sebentar, Aki? Mengapa Anda melarikan diri untuk mengejar Mizuki! " 

Uwaaaaaaa! Minami tidak ingin melepaskannya! Tubuhku belum sehat, dan dia masih 
seperti ini! Aku benar-benar harus ke rumah sakit! 

"Saat situasi ini terjadi, Aki akan benar-benar meninggalkanku dan memilih Mizuki ......" 

Aku tidak tahu apa yang Minami gumamkan, dan dia bahkan tidak memperhatikan 
pergelangan tanganku. 

Eiyayaya! Warna pergelangan tangan saya sangat buruk sehingga saya tidak berani 
melihatnya! Ini sangat buruk! 

"Jika, jika demikian, maka aku ...... Ah, Aki ...... Tolong bersamaku? Karena ...... itu ...... 
untukmu ...... karena aku menyukaimu ...... " 

Minami terus berakting dengan ekspresi serius, tapi aku sudah mencapai batas 
kemampuanku! 

"Mi, Minami, maafkan aku! Aku punya tempat yang benar-benar harus aku tuju! " 

"Ah......" 

Aku melepaskan lengannya dengan paksa dan lari. 

Rumah sakit! Saya harus segera ke sana, atau semuanya akan berubah menjadi tanpa 
harapan! 

"...... Sungguh ...... Kurasa ini pasti kenyataan ......" 

"Shi, Shimada, tenang dulu, jangan bicara omong kosong seperti itu ......" 

"Saya sudah cukup, saya tidak ingin terus berakting. Lagipula, kamu ...... seperti 'gadis' 
seperti Mizuki. " 
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Sepertinya ada suara dari belakang, tetapi ketika darahku mulai mengalir lagi, rasa sakit 
mulai menyerang lenganku yang terluka, sekarang aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk 
mengkhawatirkan hal lain. 

☆ 

"Hebat ...... Tanganku masih bisa bergerak, ini sangat bagus ......" 

Beruntung pergelangan tangan saya yang terluka dirawat tepat waktu, saya mengelus dada 
saya dengan mudah sambil berjalan kembali ke ruang kelas, dan menabrak Himeji-san 
dalam perjalanan. 

Apa yang terjadi? Apakah dia bermasalah dengan sesuatu? Kenapa dia terlihat sangat 
muram. 

"Himeji-san?" 

"Ah ...... Akihisa-kun." 

Aku mencoba memanggilnya, dan Himeji-san baru menyadari diriku saat itu, dia 
mengangkat kepalanya perlahan. 

"Apa yang terjadi denganmu? Kamu terlihat sangat suram. " 

"Eh? Apakah saya terlihat sangat murung? " 

"Ya, kamu terlihat sedikit kesepian." 

Jika dia bertanya padaku "bagian mana dari diriku yang terlihat kesepian", aku tidak akan 
bisa menjawabnya, aku hanya merasa dia terlihat berbeda dari biasanya. 

"Apakah saya terlihat sangat kesepian? Sebenarnya, saya tidak merasa seperti itu. " 

Himeji-san memiringkan kepalanya karena malu. 

"Tapi, jika terlihat seperti ini bagi Akihisa-kun, itu pasti---" 

"Pasti apa?" 

"---Karena orang yang aku suka telah diambil, jadi aku merasa sedih ...... Meskipun begitu, 
aku tahu itu hanya akting ......" 

Saat dia mengatakan ini, ekspresi Himeji-san terlihat tertutup oleh depresi dan kesedihan. 

Begitu, dia gadis seperti yang diharapkan. Itu hanya setting karakter plot sedih karena 
naksir diambil oleh teman baik, teman laki-laki macho saya tidak akan memiliki emosi 
seperti itu. 
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Agar tidak melukai Himeji-san yang rapuh, aku mencoba yang terbaik untuk memilih kata 
yang paling cocok, dan mengatakan padanya: "Himeji-san, jangan khawatir, itu semua 
hanya akting." 

"Ya, kamu benar, itu hanya akting." 

"Betul sekali." 

Benar, karena itu adalah akting, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagipula, aku 
tidak bisa membayangkan pria yang begitu karismatik sehingga Himeji-san dan Minami 
sama-sama jatuh cinta padanya. Jika pria seperti itu benar-benar ada, pria itu pasti 
memiliki otak yang cerdas, penampilan yang tampan dan bakat olahraga yang luar biasa, 
dan juga lembut, populer di kalangan perempuan, jujur, dapat diandalkan, dan sama sekali 
bukan playboy, kurasa hanya pria karismatik seperti itu yang akan menjadi. mampu 
merebut hati mereka. 

Sambil memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan diri tetapi merasa iri, meskipun saya 
tahu bahwa pria seperti itu tidak ada dalam kehidupan nyata. 

"...... Jika..." Tepat saat aku tidak senang dengan karakter imajiner itu, Himeji-san yang 
berada di sampingku menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. 

"En? Himeji-san, apa kamu mengatakan sesuatu? " 

"Jika ...... situasi itu benar-benar terjadi ...... saat itu, apa yang akan dilakukan Akihisa-kun?" 

"Eh?" 

Saat aku benar-benar terbangun, aku baru menyadari kalau Himeji-san sedang menatapku 
dalam-dalam dengan ekspresi serius. 

Kurasa topik itu barusan membuatnya merasa tidak nyaman? Itu jelas sebuah akting, tapi 
dia terlalu menyukainya, mungkin Himeji-san sangat sensitif. Jika demikian, saya tidak 
dapat membicarakan topik ini dengan humor. 

Meskipun itu tidak baik untukku, tapi aku tetap seorang pria, jika aku berbicara dengan 
ringan, dia akan mengingatnya, jadi aku harus menjawab pertanyaannya dengan sungguh-
sungguh. 

Setelah berpikir lama, aku perlahan menjawab dari lubuk hatiku. 

Tentang itu, jika aku dihadapkan pada situasi seperti itu --- aku akan berusaha keras untuk 
berpikir. " 

"Kamu akan ...... berusaha keras untuk berpikir?" 
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"Un, karena aku tidak sepintar itu...... meski begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin 
untuk berpikir. Setelah saya memikirkan sesuatu, saya akan memberikan jawaban saya 
dengan sungguh-sungguh. " 

Setelah mendengar jawabanku, Himeji-san terlihat tersenyum lembut karena malu. Aneh, 
bukankah ini jawaban yang ingin Himeji-san dengar? 

"Aku sedang berpikir untuk menanyakan siapa yang akan kamu pilih, eh ......" 

Dia terdengar seolah dia tidak ingin aku mendengarnya, Himeji-san menggumamkan 
sesuatu yang selembut dengungan lalat. 

"Un? Apa katamu?" 

"Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." 

"Aiyo, tapi kupikir aku tidak akan bisa menghadapi situasi seperti itu dalam hidup ini, jadi 
aku benar-benar tidak bisa membayangkan banyak tentang itu." 

Aku merasakannya sedikit dari tindakan barusan, aku merasa cukup bahagia. Sangat 
menyenangkan saya bisa memainkan karakter itu. 

"Bagaimana bisa, Akihisa-kun terlalu rendah hati." 

"Hahaha, Himeji-san pandai menyanjung orang lain." 

"Aku tidak menyanjungmu. Akihisa-kun ceria dan lembut, tidak peduli dengan siapa Anda, 
mereka akan merasa tenang, dan Anda selalu memberi orang lain rasa lega. " 

"Un? Himeji-san? " 

"Tapi, juga karena kamu rentan, itu membuat orang lain di sekitarmu merasa tidak 
nyaman." 

Rentan? Saya rasa tidak. Saya baik-baik saja hidup sendiri, bagaimana saya menjadi rentan? 

"Betulkah? Saya pikir kewaspadaan saya cukup baik. " 

"Apakah begitu?" 

"Un, tentu saja. Tentang itu, aku sungguh --- Eh? Himeji-san, apa yang kamu lihat? " 

Selagi aku berbicara, Himeji-san melihat sesuatu di belakangku. 

Apa ada sesuatu disana? Saya melihat ke mana dia melihat, tetapi, hanya ada papan 
pengumuman kosong di sana. 

"Eh? Tidak ada apa-apa di sana, Himeji-sa--- " 
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Setelah mengkonfirmasi, dan menoleh ke belakang. Saya tidak menyangka- 

"Lihat, Akihisa-kun sangat rentan." 

-- Wajah Himeji-san tepat di depanku 

"Ap, Apa! Apa yang terjadi denganmu?" 

"...... Akihisa-kun sebenarnya ...... membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sangat mudah 
untuk dekat dengan Anda ...... " 

Himeji-san menatap kedua mataku. Apa? Apa yang baru saja terjadi? 

"Tidak peduli dengan siapa kau bersamamu, apakah Akihisa-kun serapuh ini? Atau ...... itu 
karena kamu bersamaku... .. " 

Pergantian peristiwa yang tidak terduga menyebabkan jejak pikiran saya berhenti. 
Sepertinya situasi seperti ini sering terjadi hari ini, apa yang sebenarnya terjadi? 
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"Er, itu... ..Himeji-san ......" 

Bagaimana! Apa yang harus saya katakan! Apa yang dia tanyakan? 

Selagi aku bingung bagaimana aku harus bereaksi--- 

"Hehe, bercanda." 

Himeji-san mengeluarkan senyuman manis seperti anak kecil yang berhasil membuat 
lelucon, dan mundur selangkah. 

"Itu hanya kelanjutan dari akting, apakah aku membuatmu takut?" 

Setelah meningkatkan jarak diantara kami, suasana yang barusan menghilang, Himeji-san 
mengeluarkan senyum lembutnya yang biasa. 

Ap, apa, dia bercanda selama ini ...... itu tidak baik untuk hati ...... 

"Saya tidak hanya takut, hati saya hampir keluar dari mulut saya." 

"A, aku masih ingin melihat penampilan Akihisa-kun saat kamu ketakutan sampai 
jantungmu keluar dari mulutmu." 

Wuwuwu, wah banget! Itu membuatku sangat gugup hingga jantungku berdebar kencang. 
Itu sangat menakutkan ~ 

"Maaf, itu karena aku belum pernah berakting sebelumnya, dan aku terhubung saat 
pertama kali berakting." 

Di antara kata-katanya, ekspresi Himeji-san tampak sedikit lebih malu. Dari kelihatannya, 
Himeji-san sebenarnya suka membuat lelucon. 

Selagi aku memikirkan hal-hal sepele ini, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di pikiranku 
--- Eh? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa "dia tidak pernah berakting sebelumnya"? 

"Himeji-san, kamu benar-benar tidak berakting sebelumnya?" 

"Benar, aku belum pernah berakting sebelumnya." 

"Jika demikian, kamu benar-benar hebat ......" 

"Hmm? Apa maksudmu?" 

Himeji-san menatapku dengan bingung. Mau bagaimana lagi, saya biasanya tidak akan 
memperhatikan hal-hal seperti itu. 

"Baru saja, kamu telah menunjukkan padaku tindakan 'jatuh cinta pada seseorang', bukan? 
Tapi dari apa yang saya lihat, ini jauh dari sekedar akting. " 
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"...... Eh?" 

"Rasanya seperti, kamu benar-benar memiliki seseorang yang kamu sukai." 

"Eh? Eh? Eh! " 

"Jadi kurasa ......" 

"Ab, tentang itu, itu ...... Aku ...... sebenarnya ......" 

"Aku hanya menebaknya, Himeji-san mungkin pernah berakting sebelumnya." 

"Seperti yang Akihisa-kun tebak, itu bukan akting, tapi sebenarnya --- Eh, apa yang kamu 
katakan?" 

"Kamu mungkin orang baru tapi kamu bisa berakting dengan keterampilan seperti itu, 
Himeji-san mungkin benar-benar memiliki bakat akting!" 

"Ah ...... Kamu membicarakan tentang itu... .." 

Dan dia juga sangat sensitif, Himeji-san mungkin benar-benar jenius akting. 

Aku sebenarnya menyanjungnya, tapi--- 

"...... Baka." 

Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu, Himeji-san menunjukkan ekspresi canggung padaku. 

"Eh? Apakah kamu mengatakan sesuatu? " 

"Saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kita harus kembali ke kelas kita. Saya juga 
khawatir dengan penampilan saya di atap, saya ingin tahu apakah efeknya bagus atau tidak. 
" 

"Kamu benar. Itu semua karena Himeji-san membuatku takut, itu membuatku melupakan 
ini. " 

"Hehe, maafkan aku." 

Sekarang bukan waktunya untuk berakting atau bermain. Apakah tindakan di atap itu 
berhasil mengelabui Shimizu-san, itu terkait dengan utilitas pengajaran Kelas F kami di 
masa depan. 

Tapi, tidak akan ada masalah! Saya telah mencoba yang terbaik untuk menahan sakit 
pergelangan tangan saya, jadi pertempuran ini akan berhasil! 
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Volume 4 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Harap isi jawaban yang benar ke dalam kolom yang tersedia. 

Gaya yang menggabungkan molekul dalam zat cair dan padat disebut (). 

Jawaban Mizuki Himeji: 

Kekuatan (Van der Waals). 

Komentar guru: 

"Benar. Ini juga dikenal sebagai gaya antarmolekul. Harap diingat bahwa gaya Van der 
Waals mudah tertukar dengan gaya Coulomb. " 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"(Wandervogel)[7] kekuatan. " 

Komentar guru: 

Setidaknya Anda masih tahu seperti apa jawabannya. Sayangnya, jawabannya bukanlah 
gaya mendaki gunung, tetapi gaya antar molekul. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"(Kerja) angkatan" 

Komentar guru: 

Saya tidak membenci jawaban Anda. 

"Kamu gagal bahkan di saat yang bagus, dasar sampah yang tidak berguna" 

Saya merasa ingin menangis. 

"Sakamoto-kun, apa yang kamu maksud dengan" kamu gagal "?" 

Begitu kami kembali ke kelas F, kami berkumpul di sekitar tempat duduk Yuuji. Yuuji, 
penyelenggara utama dari Summoning War melawan Kelas D, sepertinya telah 
menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia hanya duduk di sana, mendesah sambil 
menggelengkan kepalanya. 
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"Kamu masih berani bicara ?! Karena kamu idiot kabur di saat-saat terakhir, semua usaha 
kita sia-sia sekarang. Setelah menyaksikan adegan seperti itu, tidak ada orang waras yang 
akan percaya bahwa Shimada dan Akihisa menjalin hubungan. " 

Kemudian, Yuuji memukul kepalaku dengan skrip yang digulung. 

Muu ...... Aku sedang memikirkan tentang pergelangan tanganku yang berwarna merah bit 
saat itu, dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kemampuan akting saya benar-
benar payah? 

"Menurutku, satu-satunya kabar baik adalah Shimada terlihat seperti menyimpan kasih 
sayang untuk Yoshii ...... tapi ini saja tidak akan cukup untuk membuat Shimizu panik." 

Hideyoshi, yang berdiri di samping Yuuji, mendesah. Jika hanya Yuuji yang mengatakannya, 
aku tidak akan keberatan, tapi sekarang bahkan Hideyoshi mengatakan itu, maka itu pasti 
benar. Sial, kita gagal lagi ...... 

"Bahkan jika kamu ingin mencoba lagi, Shimada masih sangat marah, dan kamu bahkan 
dengan senang hati kembali ke kelas bersama Himeji ......" 

Aku menoleh untuk melihat kursi Minami, yang cukup jauh dari kursi Yuuji, tapi Minami 
hanya mengeluarkan "Hmmph" dan membuang muka saat dia melihatku. Sudah berakhir 
bagi saya; dia terlihat gila. 

"Aku... maafkan aku, aku seharusnya tidak kembali ke kelas bersama dengan Akihisa-kun, 
akan aneh jika Minami-chan dan Akihisa-kun benar-benar memiliki hubungan ......" 

"Sebenarnya, seharusnya tidak ada masalah karena kalian berdua adalah teman sekelas .... 
Menurutku masalah sebenarnya adalah Akihisa mencampakkan Shimada, lalu kalian 
berdua kembali untuk saat ini. Mengabaikan apa yang orang lain pikirkan, pikiran Shimada 
sudah jelas, bukan? " 

Meski itu semua hanya akting, aku yang berperan sebagai pacar Minami, malah kembali ke 
kelas dengan Himeji-san, jadi ini pasti melukai harga diri Minami. Aku tidak pernah 
bermaksud untuk itu terjadi selama ini ...... 

"Sudahlah, Akihisa, kamu harus minta maaf pada Shimada." 

Yuuji menunjuk ke arahnya dengan dagunya. 

Yuuji benar. Minami selalu marah padaku. Dia setuju untuk berakting denganku meskipun 
dia enggan, dan aku mempermalukannya pada akhirnya. Ini pasti sangat tidak masuk akal 
baginya. Saya harus benar-benar meminta maaf padanya. 

"Kamu benar. Aku akan minta maaf padanya sekarang. " 

Aku berdiri dan berjalan menuju kursi Minami. 
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Meskipun niat saya baik, itu tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa saya menyakitinya. 

"Minami, tentang itu ......" 

Aku tergagap pada Minami, yang tidak senang dan menatap ke luar jendela. 

"......Apa yang kamu inginkan?" 

Dia mungkin menjawab, tapi dia tetap tidak mau menatapku. Dia menatapku dari sudut 
matanya sesaat. 

Tentang itu, aku benar-benar minta maaf. 

Aku masih tidak bisa mengangkat kepalaku meskipun aku tahu dia sedang mencari di 
tempat lain. Dia masih tidak mau menatapku, tidak sekali pun. 

"Aku tidak ingin mengganggumu lagi. Bukankah kamu lebih suka bergaul dengan Mizuki? " 

"Tidak, itu hanya kebetulan aku bertemu Himeji-san di koridor." 

"Saya tidak ingin mendengarkan alasan Anda." 

"Uu ......" 

Sial, aku sudah kehabisan ide. 

Itu harus dilakukan seperti ini; Aku hanya bisa menggunakan kalimat Hideyoshi untuk 
meyakinkannya. 

"Tapi, jika terus seperti ini, Himeji-san akan ......" 

Dia mungkin terpaksa pindah -- aku ingin mengatakannya, tapi Minami tiba-tiba 
menatapku tajam. 

"...... Itu selalu Mizuki, Mizuki, kenapa kamu selalu seperti ini?" 

"Mi... Minami?" 

"Kenapa kamu selalu memperlakukannya seperti seorang putri ?! Lalu siapa saya? Apakah 
Anda memperlakukan saya sebagai seorang pria? Kenapa kamu selalu memperlakukanku 
seperti ini ?! " 

Aku belum pernah melihat Minami semarah ini sebelumnya, dan dia bahkan mengatakan 
begitu banyak dalam satu kesempatan. 

"A, aku tidak pernah bermaksud begitu ......" 
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"Jika Mizuki benar-benar perlu pindah, maka aku akan berbicara sendiri dengan orang 
tuanya. Berhenti menggangguku sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi! " 

Setelah mengatakan ini, dia memalingkan muka. 

Tampaknya sekeras apa pun aku mencoba, dia tidak akan menatapku lagi. 

"Maafkan saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. " 

Saya membungkuk untuk meminta maaf lagi, dan saya kemudian kembali ke tempat semua 
orang berada. 

Mereka menatap saya, wajah mereka menyiratkan "bahkan Anda tidak dapat melakukan 
apa-apa." 

"Dia benar-benar kesal ......" 

"Aku akan merasakan hal yang sama." 

Hideyoshi dan kawan-kawan pasti mendengar percakapan saya dengan Minami. 

"Maaf, aku akan meminta maaf padanya lagi ......" 

"...... Tunggu sampai kemarahannya mereda dulu." 

"Uh ya, Muttsurini benar. Jika Akihisa dan Himeji tidak hati-hati, itu akan membuat 
Shimada semakin marah. " 

"Sungguh, kamu ...... tunggu sampai dia tenang, Akihisa. Anda harus menyelesaikan masalah 
antara Anda dan Shimada. " 

"Ya aku akan." 

Aku benar-benar melakukan banyak hal kejam pada Minami hari ini.... 

"Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jika ini terus berlanjut, Kelas D tidak 
akan mengumumkan Perang Pemanggilan dengan kita tidak peduli berapa lama kita 
menunggu. Itu sebabnya kami harus berimprovisasi. " 

Setelah mengganti topik, ekspresi Yuuji menjadi perhatian dan sekeren biasanya. 
Mengesampingkan amukan Minami untuk saat ini, Kelas F kita berada dalam posisi yang 
tidak menguntungkan. 

Aku sangat prihatin tentang perasaan Minami sekarang, aku harus memperhatikan 
pertanyaan Yuuji. 

"Muttsurini, bagaimana laporan situasi Kelas B"? 
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"...... Tiga perempat dari kelas mereka telah mendapatkan kembali poin mereka, dan 
sebagian kecil telah bersiap untuk deklarasi perang." 

"Begitu ...... Mereka lebih cepat dari yang diharapkan. Saya pikir mereka serius kali ini. " 

"... ..Mereka menambah poin mereka bahkan selama istirahat." 

Mereka bahkan menggunakan istirahat siang dan waktu istirahat lainnya untuk 
mengerjakan ujian. Ini berarti mereka akan menyelesaikan pengisian poin mereka. Ini 
hanya masalah waktu sebelum Kelas B mengumumkan Perang Pemanggilan melawan 
kami. 

"Kita perlu mengulur lebih banyak waktu sebelum mengatur jebakan untuk Kelas D. 
Muttsurini, tolong sampaikan laporan palsu dengan Sugawa." 

"...... Tentang apa itu?" 

"Katakan saja Kelas D bersiap-siap untuk Perang Tes Pemanggil dan mereka menargetkan 
Kelas B." 

"...... Dimengerti." 

Setelah melihat Muttsurini mengangguk, aku masih belum bisa mengerti maksud Yuuji 
yang sebenarnya. Bagaimana kita mendapat keuntungan dari ini jika kita memberikan 
laporan palsu tentang deklarasi perang Kelas D yang akan segera terjadi melawan Kelas B? 

"Yuuji, kenapa kamu melakukan ini?" 

"Ini hanya untuk mengulur waktu. Jika Kelas B menyadari bahwa mereka diserang oleh 
Kelas D, mereka akan mencoba menghindari pertempuran lain yang akan datang. Mereka 
akan berpikir dua kali sebelum menyatakan perang terhadap kita. " 

Saya melihat. Jika Kelas B mengumumkan perang melawan kita, itu berarti mereka akan 
kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, jadi mereka harus 
mengawasi pergerakan Kelas D. Persiapan yang mereka buat untuk melawan kami 
mungkin akan sia-sia dalam perang mereka melawan Kelas D. 

"Rencanaku yang sebenarnya adalah membiarkan Kelas C menyerang mereka." 

"Tapi Kelas C kalah dalam Perang Uji Pemanggil terakhir melawan Kelas A." 

Sayangnya, Kelas C memiliki kondisi yang sama dengan kami, jadi mereka tidak dapat 
mendeklarasikan Perang Tes Pemanggil. Jadi, mau bagaimana lagi. 

"Oh, Muttsurini, kamu bisa menyebarkan sebagian kecil dari laporan palsu. Serahkan 
sisanya pada Sugawa karena aku memiliki misi penting lainnya untukmu. " 
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"...... Dimengerti." 

Muttsurini selesai berbicara dan berjalan menuju Sugawa. Sugawa memiliki pengalaman 
dalam menyampaikan laporan palsu, jadi keduanya mungkin bisa menyelesaikan misinya 
dengan sempurna. 

"Bagus, selanjutnya adalah Hideyoshi." 

"Oh, apa yang kamu ingin aku lakukan?" 

"Aku ingin kamu memancing Shimizu Kelas D untuk negosiasi. Apakah kamu bisa 
melakukan ini?" 

"Aku tidak keberatan... ..tapi untuk apa negosiasinya?" 

"Lakukan saja sesuai keinginan Anda. Satu-satunya tujuan kami adalah memprovokasi 
Shimizu dan meningkatkan permusuhan mereka terhadap kelas kami. Jika dia jatuh cinta, 
kita akan sukses dan sebaliknya jika tidak, sesederhana ini. " 

Shimizu-san adalah tokoh inti Kelas D. Meskipun Yuuji tidak banyak bicara, negosiasi ini 
sangat penting untuk rencana masa depan Kelas F. 

"Oh, dan untuk memancing Shimizu ...... aku harus membawa Shimada bersamaku, kan?" 

"Benar, lebih mudah memprovokasi mereka dengan cara ini. Dan ingatlah, hal-hal mungkin 
menjadi serba salah jika mereka bertemu langsung, tetapi Anda dapat menyerahkannya 
kepada saya. " 

Aku melirik Minami lagi, dan dia masih melihat ke luar jendela dengan pose yang sama. 
Aku tidak bisa melihat ekspresinya dari sini, tapi aku bisa merasakan amarah merembes 
darinya. 

Dalam situasi ini, kurasa aku tidak bisa memprovokasi mereka dengan Minami. Tapi, Yuuji 
mungkin punya ide lain untuk menyelesaikan ini. 

"Oh, kalau begitu, aku hanya harus mencoba yang terbaik. Menurutku tidak realistis untuk 
berasumsi bahwa semuanya akan kembali normal, tapi bukan tidak mungkin untuk 
memintanya ikut denganku untuk memprovokasi Shimizu. " 

Saya merasa agak menyesal bahwa saya tidak dapat melakukan hal-hal dengan benar 
karena impulsif saya ...... 

"Kamu bisa serahkan ini padaku. Jadi, negosiasi akan diadakan di ruang kelas kosong 
sepulang sekolah, apa tidak apa-apa? " 

"Maka lakukanlah. Sebelum itu, kita harus menunda Kelas B mengumumkan perang. " 
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"Saya mengerti." 

Hideyoshi berdiri dan meninggalkan kelas. Tentu saja, dia mungkin berpikir untuk 
meyakinkan Minami agar bergegas dan bernegosiasi dengan kelas D. 

Jadi, hanya Yuuji, Minami, dan aku yang masih di kelas. 

Aku mencoba untuk membuat rencana, tapi Yuuji menyela dengan pertanyaan yang tidak 
relevan. 

"Ngomong-ngomong, Akihisa ......" 

"Ya?" 

"Apa yang kamu makan untuk sarapan?" 

Apa yang saya makan? Waktu sudah hampir habis, jadi bagaimana Yuuji masih punya 
waktu untuk ngobrol soal sarapan? 

"Yuuji, apakah kita punya waktu untuk mengobrol?" 

"Sudahlah, jawab saja pertanyaanku, ini sangat penting!" 

Sarapan saya penting? Apa yang dia coba katakan? Saya benar-benar tidak bisa mengerti 
orang itu. 

Saya tidak berpikir ada yang perlu disembunyikan tentang ini, jadi saya menjawabnya 
dengan jujur. 

"Air saja seperti biasa." 

Setelah mendengar jawabanku, Yuuji tiba-tiba memberikan ekspresi berlebihan seperti 
salah satu orang asing di saluran belanja malam itu. 

"Hanya air? Bagaimana bisa begitu, Akihisa ?! Anda adalah kunci dari pertempuran ini; 
Anda perlu mengisi kembali energi Anda dengan makanan asli. Benar, Himeji? " 

"Oh? Betul sekali. Aku khawatir Akihisa-kun tidak pernah makan sungguhan. " 

Apa yang terjadi? Yuuji bajingan ini tiba-tiba mengkhawatirkan kebiasaan makanku; itu 
sedikit mencurigakan. Saya pikir ada niat jahat yang bersembunyi di balik kebaikan itu, jadi 
saya tidak paranoid, bukan? 

"Waktu yang tepat Himeji." 

"Hah?" 

Indra keenam saya mengatakan kepada saya-- ORANG INI BERUSAHA MEMBUNUH SAYA. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Apakah ada makanan yang bisa kamu berikan -" 

"Seperti yang kubilang, aku sarapan roti panggang dan telur goreng! Ahhh ~ Rasanya 
benar-benar berbeda saat kamu sarapan, aku merasa sangat bersemangat. " 

Saya memilih untuk berbohong untuk menghindari bencana yang akan segera terjadi. 
Makanan Himeji-san tidak bisa dimakan bagaimanapun juga! 

Tapi tak disangka, Yuuji mengabaikan rasa cemasku bahkan dia tersenyum padaku dan 
berkata, "Tidak, tidak, tidak, aku mengerti sikap kejantananmu yang tidak ingin membuat 
Himeji khawatir, tapi kamu tidak boleh mengabaikan niatnya, katakan yang sebenarnya." 

Saya tidak ingin mati. (ßIni adalah kebenaran.) 

Tapi, saya tidak tahan untuk mengatakan kebenaran yang menyakitkan; Aku tetap diam 
dengan mulut terbuka lebar. Saat aku memikirkan apa yang harus kukatakan selanjutnya, 
Himeji-san berbicara sebelum aku melakukannya. 

"Maafkan saya. Istirahat makan siang sudah selesai, jadi aku tidak punya sisa makanan 
untuk Yoshii-kun. " 

Himeji-san banyak meminta maaf padaku. Bagiku, jawabannya membuatku sangat bahagia. 
Ini bagus... ..Sial, hebat! 

Meskipun aku tidak tahu apa yang Yuuji rencanakan, aku berhasil menggagalkan 
rencananya. Memikirkan hal ini, aku ingin melihat rasa frustrasi di wajah bajingan itu, saat 
aku menoleh untuk melihatnya -- (Akihisa, kamu terlalu naif.) 

Tanpa diduga, dia mengisyaratkan saya dengan matanya. Apa? Apa ini? 

"Betulkah? Saya kira Anda kehabisan makanan saat itu. Kuharap ini tidak terlalu 
merepotkan ...... tapi bisakah kamu membuatkan makanan sederhana untuk Akihisa? 

Yang selanjutnya adalah Yuuji pada dasarnya membuka pintu Neraka dengan tangan 
kosong. 

"......" 

"Hei, Akihisa. Mengapa hanya saya yang mendengar Anda berbisik 'masak untuk saya, 
masak untuk saya'? Kamu orang yang agak aneh. " 

Anda kafir! 

Apa sekarang? Apakah ini hukuman saya? Hukuman mati? Anda mencoba membalas 
dendam pada saya dengan trik jahat ini hanya karena kegagalan saya sekarang? 

"Tidak apa-apa, tapi tentang bahan-bahannya ......" 
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"Jangan khawatir, saya pinjam (ilegal) kunci kelas kuliner, bahannya lengkap." 

Yuuji mengeluarkan kunci dari sakunya sambil berbicara. 

Ini adalah dosa yang terorganisir! Apa dia sangat membenciku !? 

"Saya mengerti. Akihisa-kun, kamu mau makan apa? " 

Tidak menyadari emosi saya saat ini, dia bertanya dengan wajah tersenyum. 

Apa yang ingin saya makan? Ya, jika saya membuat pilihan yang tepat, kemungkinan saya 
meninggal karena keracunan makanan akan lebih rendah. Saya hanya akan membatasi 
bahan-bahannya. Hidangan apa yang tidak bisa diracuni ...... Kalau begitu, aku akan memilih 
telur dadar (Bahan: Hanya telur)! 

"Erm, aku ingin makan ......" 

"Kalau begitu kau bisa makan jeli." 

Jelly (Bahan: Tidak spesifik). 

"......" 

"Apa yang terjadi, Akihisa? Anda tidak harus melihat saya dengan mata berkaca-kaca 
seperti Chihuahua yang telah ditinggalkan. " 

"JANGAN LUPA AKU! TOLONG, JANGAN LUPA SAYA, YUUJI! " 

Satu-satunya hidupku yang berharga! 

"Jeli? Baiklah, saya akan berusaha keras untuk membuatnya! " 

"Maaf merepotkan, alangkah lebih baik kalau bisa bungkus jeli seperti minuman paket 
nutrisi, menurutku tim olahraganya harus memiliki beberapa bungkus minuman yang 
tertinggal di dalam ruang kelas kuliner." 

Tim olahraga sering menggunakan ruang kelas kuliner untuk membuat minuman 
bernutrisi. Kurasa itulah yang dimaksud Yuuji. Tapi saya tidak pernah menginginkan hal-
hal seperti ini. 

"Aku akan menyiapkannya sekarang." 

Oke, terima kasih lagi. 

"Tentu." 

Setelah mengambil kunci dari Yuuji, Himeji-san meninggalkan kelas. 
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"...... Yuuji, apa yang kamu coba lakukan?" 

Aku melihat Himeji-san menghilang dari pandanganku, lalu menatap Yuuji yang masih 
berdiri diam. 

"Saya tidak punya niat jahat sama sekali; bagian dari rencanaku membutuhkan makanan 
Himeji untuk terlibat. " 

"Hah? Butuh makanannya? " 

"Betul sekali." 

"Bagaimana, jika memang begitu, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal." 

Aku masih belum tahu apa yang terjadi, tapi karena niat Yuuji bukan untuk menghukumku, 
ini bagus! 

"Hei, itu mungkin saja, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Himeji tidak akan memaksamu 
untuk memakannya." 

Koreksi, itu berita buruk. 

"SAYA, SAYA TIDAK BISA DIA MELAKUKAN INI UNTUK SAYA! 

Aku buru-buru berdiri dan mencoba mengejarnya. 

"Akihisa, mau kemana?" 

"Untuk mengejarnya, tentu saja! Setidaknya aku harus melihat sendiri apa yang dia buat! " 

Saya tidak tahu bahan apa yang akan dia gunakan. Saya pikir saya harus menyiapkan 
ambulans. 

"Kalau begitu, aku ikut denganmu, aku juga penasaran ingin tahu bagaimana Himeji 
memasak." 

Yuuji telah terancam oleh makanannya lebih dari sekali sebelumnya. Dia pasti penasaran 
tentang bagaimana dia menyiapkan makanan pembunuh itu. 

"Ha ha ha! Yuuji, kamu tidak harus begitu sopan. Anda sebenarnya tidak hanya ingin 
melihatnya, Anda juga ingin memakannya, bukan? Tidak terlalu terlambat; Aku akan 
memintanya untuk membuat bagianmu. " 

"Ya Tuhan, aku belum ingin mati." 

Saya juga tidak ingin mati. 

"Hahaha, terima kasih tapi tidak, terima kasih ...... aku serius." 
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"Hahaha, tidak perlu ...... Aku juga serius." 

Sambil mengobrol riang dengan Yuuji, kami mempercepat langkah kami untuk menyusul 
Himeji-san. 

Kami akhirnya sampai di ruang kelas kuliner setelah beberapa saat. Himeji-san mungkin 
sedang menyiapkan bahan di dalamnya. 

"Kalau begitu aku akan membuka pintu." 

"Buka." 

Kami diam-diam membuka pintu agar tidak diperhatikan oleh Himeji-san, mencoba 
mencari tahu apa yang terjadi di dalam. 

Himeji-san terdengar berjalan di sekitar kelas kuliner. Saya memfokuskan mata saya untuk 
memastikan apa yang terjadi di stasiun memasak. 

Persiapannya di awal tampak normal bagiku. 

Himeji-san mengambil dua mangkuk dari lemari, lalu menambahkan beberapa bahan. Salah 
satunya adalah gelatin, dan yang lainnya harus gula. 

(Apa-apaan, semuanya tampak agak normal.) 

(Benar. Jika dia membuat jeli dengan bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah.) (Jika 
demikian, saya akan bermasalah.) 

Saat aku memikirkan apa yang jadi masalah, aku mendengar Himeji-san menggumamkan 
sesuatu pada dirinya sendiri. 

"Kupikir ...... Aku akan mencampur bubuk kakao dengan bubuk bisque jagung dulu ......" 

Dan kemudian sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. 

(Hei, Yuuji! Apa yang Himeji-san coba lakukan? Apa yang dia buat sekarang jauh dari jeli!) 
(Akihisa, diam saja, atau kamu akan tertangkap olehnya.) 

Ide saya tentang makanan mulai runtuh. Sangat mengerikan, ini terlalu mengerikan. 

"Haruskah saya menambahkan mandarin atau daun bawang? Aku ingin tahu mana yang 
lebih disukai Akihisa-kun. " 

(BERHENTI BINGUNG DIRI! JANGAN BINGUNG DENGAN DUA PILIHAN INI, HIMEJI-SAN!) 

(Aku menduga dia membuat sesuatu yang sangat bergizi untuk kamu yang bahkan tidak 
mampu membeli bento ...... Dia sama sekali mengabaikan betapa buruk rasanya.) 
(BAGAIMANA HAL INI !? DIA TIDAK HARUS DIPERHATIKAN, CUKUP MAKANAN NORMAL 
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SAJA!) Dia selalu berpikir untuk membuat sesuatu seperti pesta, tapi itulah yang membuat 
kami sengsara. 

"Kalau begitu, bumbunya akan menjadi taba--" 

(Akihisa, kamu bisa berhenti mendengarkan. Kamu tidak akan berani memakannya.) 
(Tunggu! Setidaknya beri tahu saya apakah dia menambahkan "tembakau" atau 
"Tabasco"[8] !) Silahkan! Jika Anda benar-benar ingin menambahkan sesuatu, tambahkan 
saja Tabasco pedas untuk membunuh saya dengan kepedasan! 

(Tidak ada waktu tersisa, Anda tidak harus keras kepala pada saat ini.) 

(INI MENGHUBUNGI HIDUP DAN KEMATIAN SAYA DI SINI !!) 

Perlawananku sia-sia saat Yuuji menarik kerah bajuku. 

Bajingan ini! Aku akan membuatnya makan makanan mematikan ini entah bagaimana! 

"Sekarang, kita akan pergi ke lantai tiga gedung baru sekolah, kita harus bertindak seperti 
kita riang dan main-main di sana." 

"Hah? Saya pikir Anda mengatakan bahwa tidak ada waktu tersisa? Sekarang Anda ingin 
saya bertindak tanpa beban? " 

Yuuji kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin bingung. Mungkin ini 
tentang memulai perang. 

"Ini untuk meyakinkan Kelas B dan D bahwa kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi. 
Jika tindakan kita tidak diketahui, kita akan dapat mengulur waktu dari Kelas B dan 
membiarkan Kelas D menyatakan perang terhadap kita. " 

Kelas A sampai D semuanya terletak di lantai tiga gedung sekolah baru. Kami bertindak 
tanpa beban untuk membiarkan mereka berpikir bahwa Kelas F tidak menambah poin 
mereka. Kelas B akan berpikir bahwa kita tidak tahu apa-apa, dan dengan demikian akan 
terus menambah poin mereka; dan Kelas D akan berpikir bahwa ini adalah kemenangan 
gratis. Akibatnya, kedua kelas akan jatuh ke dalam perangkap kita, dan kita akan 
diuntungkan. Begitu, Yuuji sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. 

"Saat Muttsurini menyebarkan laporan palsu tentang permusuhan Kelas D dengan Kelas B, 
Kelas B akan memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Kelas D. Asalkan, Kelas B 
akan berpikir bahwa kita tidak menyadari, dan akan terus mengisi poin mereka sebelum 
menyatakan perang terhadap kita. Kelas D mungkin akan berpikir bahwa ini adalah 
pertarungan yang mudah bagi mereka begitu mereka tahu bahwa kita tidak menambah 
poin kita. Dalam hal ini, kedua kelas akan jatuh ke dalam perangkap kita, dan situasinya 
akan sangat menguntungkan kita. 
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Meskipun ini yang Yuuji katakan, aku masih berpikir bahwa situasi kacau ini sulit untuk 
dipahami. Saya mencoba memilah penjelasannya di kepala saya. 

Pertama adalah Kelas B. Niat mereka adalah untuk menyatakan perang terhadap Kelas F, 
tapi karena mereka pernah kalah dari kita, kemungkinan besar mereka lebih waspada 
terhadap kita dan menambah poin mereka sekarang. Mereka tidak akan melakukan apa 
pun sebelum Sistem Pemanggilan Shoukanjuu diperbaiki atau sampai mereka selesai 
mengisi poin mereka. Kelas B masih belum menyatakan perang terhadap kami karena 
mereka ingin membiarkan kami berpikir bahwa mereka tidak memiliki niat untuk 
melawan kami. Sementara kami dalam kegelapan, kami tidak akan kesulitan untuk 
menambah poin kami, dan itu juga bisa berarti kemenangan mudah bagi mereka. Di sisi 
lain, jika mereka mengetahui bahwa kami mengetahui rencana mereka selama ini, mereka 
akan segera menyatakan perang terhadap kami. 

Kemudian Kelas D. Kelas mereka dibagi menjadi dua tim melawan kami, satu penyerangan, 
satu pertahanan. Pemimpin tim penyerang adalah Shimizu Miharu-san, dan pemimpin tim 
bertahan tidak lain adalah wakil kelas mereka, Hiraga Genji-kun. Di bawah tekanan 
Shimizu-san, tim penyerang bersiap-siap, tetapi segalanya berbeda sekarang. Shimizu-san 
cemburu dengan hubunganku dengan Minami, tapi dia tenang saat ini. Dalam hal ini, 
mereka tidak akan mengumumkan Summoner Test War pada kita. Mereka hanya akan 
duduk saja. 

Dan sekarang, Kelas F kita. Dalam hal kondisi kita saat ini, kita tidak berdaya melawan 
Kelas B. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus membiarkan Kelas D menyatakan 
perang terhadap kita sebelum mereka melakukannya. Jika itu terjadi, kita akan punya 
banyak waktu untuk mengisi kembali poin kita setelah menyelesaikan perang dengan Kelas 
D -- Ini adalah ide pihak kita. Kami akan menunggu sampai kami selesai mengisi poin kami, 
dan Kelas B akan berpikir dua kali sebelum menyatakan perang terhadap kami. Mereka 
seharusnya belajar pelajaran mereka setelah perang terakhir. 

Terakhir, saya akan menganalisa kondisi saat ini. Kami mencoba memprovokasi Shimizu-
san Kelas D, tetapi kami gagal, lebih sulit untuk memprovokasi mereka agar menyatakan 
perang terhadap kami sekarang. Di sisi lain, Kelas B mengisi kembali poin mereka dengan 
lancar sekarang, mereka akan segera mengumumkan perang terhadap kita. Untuk 
mencegah mereka melakukannya, Muttsurini menyebarkan berita "Kelas D ingin 
menyerang Kelas B" dalam kegelapan, tapi kami masih belum tahu seberapa efektif itu 
akan terjadi. Meskipun kami tidak bisa menunggu Kelas D mengumumkan perang terhadap 
kami, pada titik ini, kami masih tidak tahu bagaimana keadaan akan berubah. 
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Saya kira seperti inilah situasinya. Ini mungkin tampak rumit, tetapi singkatnya, prioritas 
kita saat ini hanya untuk mengulur waktu, atau kita akan mendapat masalah besar. 

"Tentang pertanyaan terakhirmu, ini juga akan membuat Kelas D menyatakan perang 
terhadap kita ...... Tapi kamu masih tidak bisa mengerti, tidak peduli bagaimana aku 
menjelaskannya." 

Apa yang Yuuji maksudkan tentang sikap riang kita di lantai tiga -- Mungkin begitu, tapi 
akankah Kelas D menyatakan perang terhadap kita hanya karena ini? Terus terang, saya 
masih belum mengerti. Tidak seperti Yuuji, kepalaku tidak penuh dengan ide-ide jahat, 
karena aku telah membuang banyak energi untuk mencoba memahami situasi saat ini. 

"Kamu benar. Ceritakan nanti. Seperti yang saya katakan, apa yang Anda maksud dengan 
jalan-jalan, apakah itu hanya berjalan-jalan tanpa alasan? " 

Meskipun itu hanya untuk membuat musuh kita lengah, saya masih tidak tahu bagaimana 
melakukannya dengan benar. Mungkin waktunya belajar sendiri, kelas masih berlangsung, 
itu tidak wajar jika kita hanya berkeliaran. 

"Akan membosankan jika kita hanya berkeliaran, jadi mengapa kita tidak bermain game 
saja?" 

"Hmm baiklah." 

Bermain game lebih baik daripada berjalan-jalan tanpa melakukan apa-apa. 

"Kalau begitu, kita hanya akan memainkan permainan kata-kata dalam bahasa Inggris. Saya 
akan bertanya tentang kata bahasa Inggris, Anda akan memberi saya definisinya. Dari lima 
pertanyaan, akan dianggap rugi jika Anda tidak bisa menjawabnya. " 

Ah, permainan kata-kata dalam bahasa Inggris ...... Sebuah permainan yang tidak mungkin 
saya menangkan. 

Tapi, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, tidak ada yang dipertaruhkan di sini. 
Kami hanya menghabiskan waktu. 

"Oke, berikan kesempatan terbaikmu." 

"Bagus, hukumannya adalah 'yang kalah akan memperhatikan instruksi pemenang tanpa 
pertanyaan'." 

"Eh?" 

Saya pikir dia baru saja menambahkan kondisi aneh. 

"Tunggu, tunggu sebentar, Yuuji!" 
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Aku mencoba menghentikannya dengan gugup, tapi Yuuji tidak mendengarkan saat dia 
memulai permainan. 

"'astronaut'" 

Astronot... Ah, apa? Bagus, saya rasa saya pernah mendengarnya sebelumnya. Ini 
seharusnya tidak menjadi masalah, saya akan menenangkan diri sebelum menjawab. 

Aku sedang berpikir, astronot, astrout ...... di depan ...... 

(Aspal): Bahan hitam yang digunakan untuk mengaspal jalan, komposisi utamanya adalah 
karbohidrat. 

Seharusnya seperti ini. 

"Akihisa, apa kamu tahu jawabannya?" 

Ada senyuman di wajah Yuuji karena dia mungkin mengira aku tidak tahu. Hmmph. Anda 
terlalu naif, saya bukan orang bodoh sepanjang waktu. 

Tentu saja saya lakukan. 

Untuk bersaing dengannya, aku tersenyum. Ini kemenangan saya kali ini. 

"Oh? Mengapa Anda tidak mengatakannya? " 

Aku tidak mengatakan jawabannya secara langsung untuk membuat Yuuji bingung. 

"Ini banyak digunakan di jalan raya, kan?" 

"Saya menang." 

Yuuji langsung menyatakan dirinya sebagai pemenang seolah-olah aku ini idiot -- aku, aku 
masih belum memberikan jawabannya. 

"Bagaimana Anda bisa membuat kesimpulan seperti itu ketika Anda belum mendengar 
jawaban saya ?! Pemenangnya hanya akan ditentukan setelah pertandingan berakhir! " 

"Hehe, tidak menyerah ya? Coba pikirkan, bagaimana istilah 'astronot' bisa digunakan 
untuk jalan? " 

"......" 

(astronot): Aspal? Tidak, itu astronot. 

"...... Aku melakukan kesalahan ini karena aku ceroboh ......" 

"Tunggu! Saya pikir kata ini terlalu sederhana untuk disalahartikan secara sembarangan! " 
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Memalukan; tinggal satu langkah lagi. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena 
terlalu cepat lengah. 

"Kurasa kekalahan adalah kekalahan ........ aku akan mengaku kalah, Yuuji." 

Jika hasil hanya dapat diklasifikasikan dalam lingkaran dan salib, jawaban saya akan 
mendapat salib kali ini. Meski begitu, saya seorang pria; Saya harus cukup berani untuk 
mengakui kesalahan saya. 

"Jika kamu tidak mau mengakui kesalahanmu apapun yang terjadi, maka kamu tidak cocok 
menjadi manusia ......" 

Yuuji menatapku dengan frustrasi. Apa apa'? 

Giliran Yuuji telah berakhir, dan sekarang giliranku. -- 

"Sekarang giliran Kirishima-san yang mengajukan pertanyaan." 

"......Aku akan melakukan yang terbaik." 

Kirishima-san, yang berdiri di belakang Yuuji, mengangguk. Dia terlihat dewasa di luar, jadi 
dia terlihat manis ketika dia melakukan sesuatu yang sedikit kekanak-kanakan seperti ini. 
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"Ack! Sho, Shouko ?! Kapan Anda ...... " 

Yuuji panik dan buru-buru menoleh. Hah? Dia benar-benar tidak memperhatikannya? 

"Kupikir ...... dia ada di sana selama kita memulai game ini." 

"... ..Aku langsung datang saat Yuuji berkata 'yang kalah akan mengindahkan instruksi 
pemenang tanpa pertanyaan'." 

Saya melihat. Kirishima-san segera datang begitu dia mendengar kalimat itu. Saya kira dia 
tidak hanya pintar dan cantik, tetapi juga memiliki pendengaran yang baik. 

"Oke, sekarang giliran Kirishima-san yang bertanya dan Yuuji yang menjawab." 

"......Saya mengerti." 

"Tunggu, tunggu sebentar! Mengapa saya tidak diberitahu bahwa dia juga bergabung 
dengan kita? " 

"Menurutku tidak baik untuk mengatakan ini ketika kita sudah sampai sejauh ini. Atau 
mungkin kau pria yang menggunakan alasan semacam itu untuk kabur, Yuuji. " 

Itulah yang Yuuji katakan. Jika saya mengulangi kalimatnya, saya tidak berpikir dia bisa 
melakukan apa pun. 

"Oh... ..Aku. Saya baik-baik saja dengan itu! Saya akan menjawabnya dengan benar apa pun 
pertanyaannya! " 

Untungnya, Yuuji mudah dimanipulasi dalam situasi ini; Saya tidak perlu membuang 
banyak tenaga. 

"Itu lebih seperti itu. Kirishima-san, kamu bisa mulai sekarang. " 

"...... Ok, biarkan aku berpikir -" 

Shouko memegangi rahangnya, seolah memikirkan apa yang harus dia tanyakan. 

"......'bertunangan'." 

Ta! (Yuuji berbalik dan mencoba lari.) 

Ka! (Aku meraih bahunya.) 

"Yuuji, menurutmu kamu mau kemana?" 

Yuuji mencoba melarikan diri dari tempat kejadian begitu Kirishima-san menanyakan 
pertanyaan itu. Mencoba kabur karena tidak bisa menjawab? Terlalu naif, terlalu naif. 
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Meski begitu, bukannya aku tidak bisa memahami perasaan Yuuji. Saya merasa agak 
membosankan bahwa dia mendapat hukuman mati pada pertanyaan pertama. 

"Kirishima-san, menurutku terlalu kejam untuk membunuhnya begitu saja, kenapa kamu 
tidak mengubah pertanyaanmu?" 

"......Baiklah kalau begitu." 

Mengangguk dalam diam, Kirishima-san menerima saranku. Saya kira dia masih memiliki 
hati yang baik. 

"'Hadiah' ...... itu 'hadiah' benar[9] ? " 

Kali ini Yuuji menjawab dengan agak lancar. Shouko berkata "Benar" dengan naif lalu 
melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 

"......'sebagai'" 

"'sebagai'" 

"......'cincin pertunangan'." 

"'cincin pertunangan'." 

"......'Dapatkan'." 

"'Dapatkan'." 

"......'bertunangan'." 

Ta! (Yuuji berbalik dan mencoba lari lagi.) 

Ka! (Aku meraih bahunya lagi.) 

"Seperti yang kubilang, menurutmu mau pergi kemana, Yuuji?" 

"Akihisa, biarkan aku pergi! Tolong saya mohon, biarkan saya pergi cepat! " 

Oh, mencoba melarikan diri hanya karena kamu tidak bisa menjawab, itu terlalu licik. 

"Anda bajingan! Setelah mendengar kata-kata bahasa Inggris itu, kamu pasti tahu betapa 
takutnya aku sekarang. " 

Biar kupikir, jika kata-kata bahasa Inggris itu membentuk sebuah kalimat -- "get" 
"engagement ring" "as" "prize" yang menurutku berarti, jika Kirishima-san memenangkan 
permainan ini, dia berharap Yuuji akan membelikannya cincin pertunangan? 
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"Hahaha, Kirishima-san hanya main-main. Kami masih di bawah umur, jadi bagaimana 
kami bisa membeli cincin pertunangan ...... " 

"......Ah." 

Katalog toko perhiasan jatuh dari tangan Kirishima-san secara tidak sengaja. 

"......Hanya bercanda." 

Setelah menggumamkan kata-kata ini, Kirishima-san kemudian mengambil katalog dari 
lantai dengan malu. 

"......" 

"Hahaha, Yuuji. Aku merasa khawatir karena kamu terus membisikkan 'Aku sekarat, benar-
benar sekarat' di telingaku. " 

Saya tidak akan pernah melupakan mata kosong itu. 

"Baiklah, Yuuji, cepat jawab." 

"'Bertunangan' ah ...... 'mengkhianati' adalah 'mengkhianati', jadi apakah 'mengkhianati' 
berarti 'dikhianati'?" 

"Kirishima-san, apa jawaban yang benar?" 

"...... Itu Yuuji." 

Apakah itu berarti terpidana mati? 

"...... Itu artinya 'tunangan'." 

Begitu, jadi "bertunangan" berarti tunangan. 

"Sepertinya Yuuji kalah karena mengatakan jawaban yang salah. Seperti yang dijanjikan, 
kamu harus mengikuti apapun yang Kirishima-san katakan. " 

Ekspresi Yuuji menjadi semakin suram. Sangat jarang melihat momen yang begitu 
membahagiakan. 

"Shouko, kamu baru saja mengatakan itu ...... itu lelucon, kan?" 

"...... Ya, cincin pertunangan itu hanya lelucon." 

Bahkan untuk mempersiapkan katalog hanya untuk bercanda, Kirishima-san sangat nakal. 

"Katakan saja, apa yang kamu ingin aku lakukan?" 
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".......Saya ingin -" 

Kirishima-san menundukkan kepalanya yang memerah dan berbicara dengan lembut, "...... 
Aku terlalu malu, aku tidak bisa mengatakan ini di depan orang lain ......" 

"Apa? Apa yang Anda benar-benar ingin saya lakukan? " 

Permintaan yang terlalu memalukan untuk diucapkan di depan orang lain? Meski 
sepertinya tidak mungkin, saya tetap merasa ini terkait dengan apa yang paling disukai 
Muttsurini. 

"...... Kamu sebenarnya ingin aku mengatakannya di depan semua orang, Yuuji? Kamu 
sangat mesum. " 

"PERGI KE NERAKA, YUUJIIIII !!!!" 

"Mengapa Anda menyerang saya? Aku bahkan tidak mengatakan apapun! " 

"Diam! Jelaskan semuanya, termasuk "mencium Kirishima-san yang sedang tidur" yang 
Anda sebutkan pagi ini! " 

"Tunggu! Saya tidak ingat mengatakannya pagi ini. Sebenarnya itu ...... " 

"...... Bukan hanya ciuman." 

Garis itu melepaskan segel pertama di tubuhku. 

"Aku akan membiarkanmu merasakan ...... amukan yang bisa aku lepaskan dengan 
menggabungkan kecemburuan dan kebencian!" 

"Uh oh! Aku tidak bisa melihat gerakan Akihisa! " 

"...... Setelah berciuman, kami bahkan tidur bersama." 

Segel kedua dilepaskan. 

"Ugh! Bagaimana, bagaimana bisa... .Aku sebenarnya kalah dari Akihisa dalam hal kekuatan 
...... " 

"...... Itu sangat nyaman." 

Segel terakhir dilepaskan. 

"Dan ada tiruan dirimu -- Tidak, apakah itu bayangan sisa !? Kamu bukan manusia lagi !! " 

"Hatiku yang 'sangat iri sehingga aku ingin membunuhmu' dapat melakukan hal yang 
mustahil!" 
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"Anggap dirimu beruntung! Karena sudah menjadi seperti ini, kurasa aku juga harus serius! 
" 

Lantai 3 gedung sekolah baru dipenuhi dengan bau terbakar yang disebabkan oleh gesekan 
sol sepatu pada titik ini. 

☆ 

"Haa, haa, haa ...... Hampir kehilangan nyawaku di sana ......" 

"Apakah, tidak menyangka bahwa Ironman ...... akan, akan benar-benar muncul di tempat 
semacam itu ......" 

Kami kembali ke Kelas F. Yuuji dan aku melakukan pertarungan hidup dan mati di lantai 3 
gedung sekolah baru. Kami tidak pernah menyangka Ironman muncul tiba-tiba, dan kami 
nyaris lolos darinya sebelum kembali ke kelas kami. 

"Tapi, tujuan kita ...... dapat dianggap ...... tercapai ......" 

"Itu, itu benar ...... para, siswa lain seharusnya sudah melihatnya ...... benar ......" 

Sebelum pengejaran panjang dengan Ironman berotot dan tampak jahat, siswa dari Kelas A 
hingga D keluar ke koridor untuk melihat apa semua keributan itu. Seperti ini, tujuan Yuuji 
tercapai. 

"Hoo ...... Aku pikir kita membuang banyak waktu, tapi kita masih sesuai jadwal. Apakah 
Muttsurini kembali? 

"Aku akan melihatnya......" 

Aku melihat sekeliling kelas, dan Muttsurini kembali saat profilnya terlihat. 

"Oh, jadi kamu kembali. Bagaimana misi dari laporan palsu? " 

"...... Semuanya berjalan sesuai rencana." 

Tidak pamer dengan sengaja, Muttsurini memberi kami jawaban langsung. 

Bagaimana saya harus mengatakannya? Dia terlihat agak profesional sekarang. 

"...... Katakan saja apa yang perlu dilakukan selanjutnya." 

"Baik. Mari kita tunggu Himeji kembali, lalu kita akan mengambil langkah selanjutnya. " 

Himeji-san tidak ada di kelas, jadi dia pasti masih sibuk membuat jelly itu. Jika saya bisa 
membantu, saya sangat berharap Himeji-san akan berbelas kasihan. 
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"Seperti yang kubilang, Yuuji, kamu benar-benar berpikir keras hanya untuk membuatnya 
memasak. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? " 

Anda tetap ingin Himeji-san memasak dalam situasi kritis seperti itu. Saya tidak berpikir 
itu hanya untuk membalas saya, bukan? Kurasa Yuuji mungkin punya trik di lengan 
bajunya. 

"Makanan Himeji akan menjadi senjata pembunuh kita." 

Jika orang itu sendiri mendengar penjelasan seperti itu, dia akan sangat terluka. 

"Senjata pembunuh? Pada siapa? " 

"Orang kelas B itu, tentu saja." 

"Tapi, apakah Nemoto-kun akan makan apa yang kita berikan padanya? Dia akan curiga 
dengan gerakan kita. " 

Karena kepribadian Nemoto-kun, itu tidak akan berhasil, bahkan jika itu orang lain selain 
kita. Saya tidak bisa memikirkan cara untuk membuatnya memakannya dengan mudah. 

"Tidak, target kita bukanlah Nemoto. Bahkan jika kita membunuhnya, kita tidak bisa 
menghentikan operasi Kelas B. " 

Aku memikirkan tentang intel yang dibawa Muttsurini. Nemoto-kun sudah memberi 
perintah perang pada saat itu, jadi meskipun dia sedang down sekarang, itu tidak akan 
menghentikan apapun. 

"Target sebenarnya kita adalah pembawa pesan yang dikirim oleh Kelas B ke Kelas D. 
Kurasa Kelas B mencoba membentuk aliansi dengan Kelas D." 

"Persekutuan?" 

"Setelah laporan palsu yang Muttsurini menyebar sampai ke telinga mereka, Kelas B akan 
memulai serangan mereka. Pada saat itu mereka akan menemukan Kelas D untuk memulai 
aliansi. Jika hanya mengirim utusan dapat mencegah perang terjadi, saya pikir mereka akan 
melakukannya. " 

Saya melihat. Kelas B akan mencoba bernegosiasi secara diam-diam dengan Kelas D hanya 
untuk menghindari perang yang akan datang. 

"Eh? Bukankah lebih buruk seperti ini? Jika utusan Kelas B akan memulai aliansi dengan 
Kelas D, bukankah laporan palsu kami tentang 'Serangan Kelas D yang akan datang pada 
Kelas B' akan ditemukan? " 
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Jika mereka mengetahui tentang laporan palsu yang kami sebarkan, rencana kami untuk 
mengulur waktu akan gagal. Orang-orang dari kelas B hampir selesai mengisi kembali poin 
mereka. Tidakkah kita akan menunggu kematian kita? 

"Itulah mengapa aku ingin utusan Kelas B dibunuh. Jika utusan itu turun untuk dihitung, 
Kelas B akan mengakui permusuhan Kelas D terhadap mereka. Jika demikian, mereka tidak 
dapat membentuk aliansi, dan itu juga akan meningkatkan kecurigaan satu sama lain. " 

Bagaimana orang ini bisa memikirkan ide-ide berbahaya seperti itu? Mulai hari ini, saya 
akan berhati-hati untuk tidak menjadi musuhnya. 

"Tapi, jika kamu ingin membunuhnya, kenapa tidak dengan taser? Menurutku kamu tidak 
perlu merepotkan Himeji-san memasak hanya untuk meracuninya. " 

"Jika kita menggunakan taser, tangisannya akan terdengar, dan kita akan ditangkap." 

"Kalau begitu tutup mulutnya saja." 

"Apakah kamu orang bodoh? Jika kita melakukannya seperti itu, kita juga akan disetrum. " 

"Tapi......" 

Bahkan tanpa menggunakan makanan Himeji-san, pasti ada metode lain untuk membunuh 
pembawa pesan itu. 

"Jangan terlalu banyak berpikir. Saya memilih makanan Himeji hanya untuk memenuhi 
minat pribadi saya. " 

Tepat ketika Yuuji mengatakan kalimat yang sama sekali tidak manusiawi dan kurang 
empati untuk hidupku--- "Eh? Sakamoto-kun, kamu sangat suka makananku? " 

Himeji-san tidak sengaja mendengar kata-katanya. 

"Hai, hihi ...... Himeji ......" 

 pekikan  pekikan  pekikan , Yuuji menoleh perlahan dan kikuk seperti robot untuk melihat 
Himeji-san. 

"Itu bagus, mendengar kamu mengatakan itu, aku merasa sangat bahagia. Tapi jika 
Kirishima-san tahu tentang itu, kupikir dia akan marah. " 

Himeji lalu tersenyum senang. 

"Hahahaha......" 

Aku diam-diam meletakkan tanganku di bahu Yuuji untuk menghiburnya. 

"Selamat datang di duniaku (jempol)." 
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"Dasar bajingan, ada apa dengan senyuman hangatmu yang membuatku kesal ?!" 

Sama seperti ini, saya memiliki seseorang untuk menemani saya. Untuk perjalanan ke 
neraka ini, lebih banyak lebih menyenangkan. 

"Aku juga sudah menyiapkan bagian Sakamoto-kun. Kami akan makan bersama jika kalian 
tidak keberatan. " 

Himeji memberi kami minuman jeli dalam kemasan sambil tersenyum. 

"Jadi, jadi uh ...... terima kasih atas masalahnya, aku akan menyimpannya sampai aku lapar." 

"Aku, aku juga, terima kasih, Himeji-san." 

"Tidak masalah, itu bukan masalah besar." 

Himeji-san sangat polos, itulah mengapa aku tidak tega mengatakan 'semoga kamu 
memasak sesuatu yang rasanya enak'. Aku tidak akan keberatan jika rasanya tidak terlalu 
enak, aku hanya berharap dia tidak akan membuat lagi makanan mengerikan yang 
membuat kita berdiri di garis antara hidup dan mati. 

"Jika demikian, Akihisa, Muttsurini, ayo pergi." 

"Dimengerti." 

"......Tentu." 

Kami membawa senjata di tangan kami dan menuju ke gedung sekolah baru tempat Kelas A 
sampai D. 

☆ 

(Wow, dia benar-benar datang.) 

(Sepertinya begitu. Kurasa aku benar.) 

Agar tidak diperhatikan, kami bersembunyi di dekat tangga untuk mengamati Kelas B. 
Segera setelah itu, kami akhirnya melihat seorang pria keluar dari Kelas B. 

(Hanya ada satu musuh. Apakah Anda memprediksi itu juga?) 

(Ya, Kelas B masih sibuk mengisi poin mereka, mereka tidak memiliki banyak utusan untuk 
dikirim. Mempertimbangkan situasi mereka saat ini, saya kira mereka hanya akan 
mengirim satu orang untuk memulai aliansi.) Itu sebabnya kita perlu membunuhnya. 

Betul sekali. Jika musuhnya adalah kerumunan, mereka akan sulit untuk dibunuh. 

(Akankah pembunuhan itu mulus?) 
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(Jika kita mengirim Muttsurini, pembunuhan ini akan benar-benar berhasil. Lihat saja 
dengan matamu.) Aku menatap lebih keras ketika aku melihat lelaki Kelas B itu berjalan 
menuju Kelas D. 

Tidak banyak orang, tetapi masih ada setidaknya tiga atau lebih siswa yang melewatinya 
setiap saat. Bagaimana kita menyelesaikan pembunuhan ini secara diam-diam tanpa 
memberi tahu orang banyak? 

Utusan itu hanya perlu berjalan kaki dari Kelas B ke Kelas D. Dalam waktu kurang dari 30 
detik, dia akan mengetuk pintu utama Kelas D, dan aku mulai gugup karena ini ...... 
Muttsurini, bukan Anda berniat untuk bergerak? 

Utusan itu hanya berjarak 5 meter dari Kelas D. 

(Yuuji, apa kamu yakin tidak ada masalah?) 

Saat aku bertanya pada Yuuji, utusan itu tidak melambat. 

Masih ada 3 meter. 

(Jangan khawatir, percayalah pada Muttsurini.) 

Dua meter lagi, dan Muttsurini masih belum melakukan apapun. 

(Tapi, jaraknya ......) 

Tapi, tepat sebelum pembawa pesan berada 1 meter dari pintu utama Kelas D, tiba-tiba 
sesuatu melintas di hadapanku. 

Ke! 

(Hah?) 

A 'ke!' suara datang dari dinding tidak jauh dari pembawa pesan. Apa yang sedang terjadi? 
Aku menatap lebih keras, dan melihat pisau serba guna tertancap di dinding ...... Tidak; itu 
bukan hanya pisau serbaguna. Ada foto yang menempel di dinding dengan pisau. Apakah 
ini hanya versi panah yang berbeda dengan pesan? 

"Apa itu?" 

Sepertinya ada sesuatu yang terjebak di dalamnya. 

"Bukankah itu foto?" 

Semua orang fokus pada foto dan pisau serba guna, dan para siswa yang berjalan di sekitar 
koridor berkumpul di bawah pisau serba guna -- Akhirnya, bahkan utusan Kelas B berjalan 
menuju kerumunan. 
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"...... (Sha! Sha!)" 

Muttsurini diam-diam mendekati pembawa pesan. Saat ini, tatapan sekitarnya tertuju pada 
pisau utilitas dan foto. Tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di belakang. 

"...... (Ke!)" 

"---Ugh! Ack! " 

Utusan yang tidak menyadari kematiannya yang akan datang menjulurkan lehernya untuk 
mengintip foto itu, dan detik berikutnya, dia dicekik dari belakang oleh Muttsurini dengan 
kedua tangan saat mulutnya tertutup. Matanya langsung melotot, jelas terpana oleh 
peristiwa yang tiba-tiba ini. 

Lalu, tangan Muttsurini yang memegang senjatanya -- Tak salah lagi, itu jeli Himeji-san. 

"...... * meremas *" 

"---Ugh! ---Ack! Ugh! " 

Melalui celah di antara jari-jarinya, Muttsurini memeras jelly melalui corong. Utusan itu 
berjuang keras, mencoba menghentikan Muttsurini. 

Saat semua orang melihat foto yang menempel di dinding, mereka tidak menyadari 
pertarungan antara hidup dan mati yang baru saja terjadi di belakang mereka. 

Yuuji dan aku menyaksikan adegan ini sambil menahan nafas saat pertarungan antara 
Muttsurini dan pembawa pesan akan segera berakhir. 

Glug, glug ...... 

Racun mematikan perlahan masuk ke tenggorokan pembawa pesan, disertai dengan efek 
suara yang keren. 

"Ha ...... Ha... Kamu ...... Kamu ...... Muttsurini ......." 

"...... (meremas lebih keras)" 

Menghadapi tatapan dendam dari orang yang sekarat, Muttsurini mengosongkan isi 
bungkusan itu ke dalam mulutnya tanpa ampun. 

Tangan pembawa pesan tiba-tiba tersentak -- dan dia bahkan tidak bisa bergerak di saat 
berikutnya. 

Tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, seorang pembunuh adalah 
sinonim dari kekejaman. 
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(...... Pembunuhan selesai.) 

Muttsurini berjalan ke arah kami sambil memegangi tubuh lemas pria itu. 

(Luar biasa, pergelangan tangan lincahmu membuatku kagum, Muttsurini.) 

(...... Tidak perlu menyebutkan hal sekecil itu.) 

Muttsurini tetap tidak tergerak saat Yuuji memujinya, dan kemudian melemparkan tubuh 
itu ke Kelas B dengan tangan gesitnya ke sudut yang bisa dilihat oleh kelas B, tapi Kelas D 
tidak bisa. 

(...... Dengan ini, Kelas B akan segera menemukan mayat ini.) 

(Sangat bagus. Tidak ada lagi yang harus dilakukan, ayo kembali ke kelas.) 

(Benar, saya sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.) Kami 
berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi saat kami berbalik dan 
menuju Kelas F. 

"Gadis di foto yang mengenakan seragam pelaut terlihat agak manis." 

"Setuju. Tapi, bukankah menurutmu dia mirip dengan idiot dari Kelas F? " 

"Terus? Menurutku tidak terlalu buruk, menjadi imut sudah cukup. " 

Apa yang sedang terjadi? Aku agak terganggu dengan percakapan di belakangku! 
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Volume 4 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Harap tulis pengucapan yang benar dari frasa di bawah ini, dan kemudian buat 
kalimat dengannya. 

"相 杀" 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Pengucapan, SOUSAI. Kalimat: Cukup gunakan keuntungan yang diperoleh dari 
perdagangan untuk mengimbangi kewajiban itu. " 

Komentar guru: 

Benar. Artinya 'untuk mengimbangi kewajiban', dan istilah ini secara teratur digunakan 
untuk debit dan kredit. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Pengucapan, SOUSATSU. Kalimat: Mengimbangi kekuatan musuh dengan bertinju. 

Komentar guru: 

Sayangnya, Anda salah. Meski bisa juga dilafalkan 'SOUSATSU', artinya 'saling membunuh'. 
Pengucapan yang benar adalah 'SOUSAI', kali ini jawaban Anda mengimbangi kalimat 
Shimada. 

Jawaban Shimada Minami: 

"Pengucapan, AISATSU[10] . 

Kalimat: Di pagi yang tenang dan damai, teman-teman saya dan saya saling bunuh. 

Komentar guru: 

Menurut saya pagi seperti ini tidak bisa dianggap sepi dan damai. 

☆ 

Setelah menyelesaikan pembunuhan, kami terus mengamati setiap gerakan Kelas B. 
Sementara periode ke-6 masih berlangsung, Kelas B akhirnya mulai mengirim pesan 
seperti yang diharapkan. 
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"Apakah kita berhasil mengulur waktu?" 

Seperti yang dikatakan sebelumnya, semua periode Kelas F kami siang ini adalah periode 
belajar mandiri, dan untuk saat ini, kami berkumpul di samping kursi Yuuji untuk 
melakukan diskusi strategis. 

"Meskipun kita tidak bisa mengulur lebih banyak waktu, saya pikir itu cukup untuk 
bertahan sampai besok .." 

Setidaknya Kelas B bahkan tidak akan tahu bahwa kita adalah orang di balik ini sebelum 
pembawa pesan beracun itu sadar kembali .. 

Namun, kami hanya dapat menunda ini hanya untuk satu hari, hari ini. Besok, setelah 
utusan itu hidup kembali, dia akan meludahkan semuanya, dan kemudian Kelas B akan 
menemukan Kelas D untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, musuh besar yang tidak 
dapat diatasi melalui pembunuhan akan menyerang. 

Batas waktu kita hari ini. Tidak, tegasnya, itu harus sampai besok pagi. Saat besok pagi tiba, 
jika Kelas D menyatakan perang melawan kita, maka rencana kita bisa dianggap berhasil. 

Dalam keadaan ini, hanya ada satu masalah yang harus diselesaikan. 

"Hideyoshi, bagaimana negosiasimu dengan Kelas D?" 

"Un, aku sudah mengajak Shimizu kencan. Dia akan menunggu kita di ruang kelas kosong di 
gedung sekolah lama sepulang sekolah. " 

Panggungnya sudah diatur dengan benar, dan yang tersisa hanyalah memprovokasi Kelas 
D. 

"Yuuji, apa kamu sudah berpikir bagaimana cara memaksa Kelas D untuk menyatakan 
perang terhadap kami?" 

"Tentu saja, saya memiliki kartu as di lengan saya." 

Kalimat Yuuji terasa sangat bisa diandalkan. Memprovokasi dan menghina adalah 
spesialisasi orang ini! Kita seharusnya tidak memiliki masalah jika kita menyerahkan tugas 
besar ini padanya. 

"Tapi, Akihisa, kamu harus tutup mulut. Jika Anda dan Shimada tidak bersama, kami tidak 
akan bisa memprovokasi Shimizu, jadi saya harus membiarkan kalian mengikuti. Jika Anda 
ingin berbicara sembarangan, mungkin ada konsekuensi yang tidak dapat diubah, jadi 
Anda benar-benar harus tutup mulut. " 

"Aku tahu, kami serahkan saja masalah ini padamu untuk menyelesaikannya, Yuuji." 
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Yang perlu saya lakukan adalah mengikuti mereka ke tempat kejadian, dan mengucapkan 
beberapa patah kata. Dalam situasi seperti itu, kami tidak bisa membiarkan kegagalan, dan 
saya merasa santai karena saya hanya perlu mengatakan beberapa kata saat berakting. 

"...... Ada sesuatu yang aku khawatirkan." 

Muttsurini, yang berdiri di sampingku dan mengutak-atik beberapa jenis mesin, tiba-tiba 
angkat bicara. 

"Hah? Apakah ada masalah, Muttsurini? " 

"... ..Kupikir Nemoto membocorkan beberapa intel ke Kelas A." 

Berbicara tentang Nemoto-kun, dia adalah perwakilan kelas dari Kelas B. Dalam situasi saat 
ini, Kelas A seharusnya tidak ada hubungannya dengan ini, yang membuat masalah ini agak 
mengkhawatirkan. 

"Itu terlalu mencurigakan. Mereka seharusnya fokus pada Kelas D, jadi mengapa mereka 
mencoba melibatkan Kelas A? Bahkan jika mereka melibatkan semua kelas lain, situasinya 
akan memburuk, dan Kelas B juga tidak akan mendapat keuntungan. " 

Intel Muttsurini sepertinya membuat Yuuji merenung sejenak. 

--Pa! 

Tiba-tiba terdengar suara keras, saat pintu kelas dibuka paksa. 

"...... Yuuji!" 

Orang yang muncul di pintu tidak lain adalah Kirishima-san, perwakilan kelas dari Kelas A. 
Namun, mengapa Kirishima-san yang biasanya keren dan tenang ini menunjukkan ekspresi 
panik? Apa terjadi sesuatu? 

"Shouko? Kenapa kamu panik? " 

"...... Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini benar-benar mengkhawatirkanmu, Yuuji. 
Kenapa kamu masih di sini di sekolah ?! " 

Apakah salah berada di sekolah? Sekolah masih belum berakhir. Atau lebih tepatnya, 
seharusnya aneh jika dia tidak bersekolah sekarang, bukan? 

"Hah? Apa yang kamu coba katakan?" 

"...... Ibumu pingsan. Kenapa kamu tidak buru-buru pulang padanya! " 

Kirishima-san berbicara dengan marah. 

Ibu Yuuji pingsan? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. 
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"Ah? Maksudmu ibuku? Dia bahkan tidak masuk angin; dia sehat seperti lembu! " 

Yuuji juga sepertinya tidak tahu tentang ini. 

Tentu saja, jika dia tahu tentang itu, dia akan segera pulang ke ibunya pada periode 
pertama. 

"...... Pulanglah secepat mungkin." 

Kirishima-san menggenggam tangan Yuuji dengan cemas dan menariknya menjauh dengan 
paksa. Dia terlihat sangat khawatir dengan ibu Yuuji. 

"Hei, Shouko! Tunggu sebentar! Saya masih memiliki rencana yang sangat penting -- " 

"Ini bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal seperti itu!" 

Geraman Kirishima-san, yang belum pernah kudengar sebelumnya, menyebabkan tulang 
belakangku segera menegang. Aku bukan satu-satunya yang terpana karena teman sekelas 
lainnya dari kelas F tidak bisa berkata-kata saat mereka menatapnya menarik-narik Yuuji. 

"Shouko, sudah kubilang tunggu! Ini benar-benar aneh! Bagaimana Anda bisa tahu tentang 
itu sebelum saya--- " 

"Jangan bicara lagi!" 

"Shouko, tenang saja---" 

Upaya Yuuji untuk melawan sia-sia, karena dia ditarik keluar dari kelas oleh Kirishima-san 
dalam waktu singkat. 

"" "......" "" 

Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan kami semua untuk beberapa saat. 

"...... Tentang itu, aku merasa agak mencurigakan." 

Muttsurini menggumamkan sesuatu padaku, memecah kesunyian. 

"Uh? Apakah ada yang salah? " 

"...... Biasanya, jika sesuatu terjadi pada ibu Yuuji, dia yang pertama mengetahuinya." 

"Ah, benar." 

Jika terjadi kecelakaan pada anggota keluarganya, Yuuji harus menjadi orang pertama yang 
mengetahuinya. Bahkan jika Kirishima-san adalah tunangan Yuuji, dia tidak mungkin 
mengetahuinya lebih awal dari Yuuji. 
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"Menurutku ...... mungkin mereka tidak bisa menghubungi Yuuji?" 

"Tidak, kurasa tidak, Yuuji ada di sekolah sepanjang waktu." 

Begitu mereka tahu bahwa Yuuji ada di sekolah, para guru akan menyiarkannya melalui 
speaker sekolah. Tapi, kami tidak mendengar siaran apapun yang memanggil Yuuji. 

"Juga, mengatakan bahwa ibu Yuuji pingsan ...... Tak peduli bagaimana kita melihatnya, 
sepertinya itu salah." 

Yuuji tidak pernah menyebut ibunya sedang sakit. Akan lebih logis jika itu adalah 
kecelakaan mobil, tetapi pingsan di rumah terdengar lebih seperti kebohongan. 

"Mungkin ...... itu ada hubungannya dengan berita yang Nemoto-kun sebarkan." 

"......Seharusnya. Itu laporan palsunya yang menyatakan bahwa ibu Yuuji pingsan. " 

Beraninya dia! 

Hideyoshi menampar meja di depannya. 

Kami sudah punya. Nemoto-kun berpikir untuk menggunakan Kirishima-san untuk 
mengalahkan Yuuji yang merepotkan! 

"Ini buruk! Yuuji penting dalam rencana memprovokasi Shimizu-san ...... " 

Dan sekarang, Yuuji si ahli strategi telah dibawa pergi. Dalam situasi ini, kami harus 
menghadapi negosiasi tanpa rencana apa pun. 

"Muttsurini, apa Yuuji memberitahumu sesuatu?" 

"...... (menggelengkan kepala)" 

Muttsurini menggelengkan kepalanya, dan aku juga tidak mendengar apapun darinya. Dari 
ekspresi Hideyoshi, sepertinya dia juga tidak tahu apa-apa. 

Karena aku, yang paling sering bergaul dengan Yuuji, tidak tahu apa-apa, bahkan yang lain 
tidak mungkin mendengar apa pun dari Yuuji. 

"...... Kurasa, Yuuji pasti takut disadap." 

"Itu artinya Yuuji tidak menyebutkan rencananya kepada siapapun." 

"Jika demikian, kita tidak perlu mengharapkan Yuuji menulis secarik kertas yang 
berhubungan dengan strategi." 

"...... (mengangguk)" 
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Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya menggunakan kesempatan itu sekarang untuk 
bertanya pada Yuuji tentang rencananya. 

"Akihisa, kenapa kamu tidak menghubungi Yuuji dengan ponselmu?" 

"...... (mengangguk lebih keras)" 

Duo tanpa ponsel menatapku dengan penuh harap, tapi -- 

"Saya tidak berpikir itu akan berhasil. Ponsel saya telah diambil untuk pemeliharaan. " 

"Maksud Anda, Anda membawa telepon Anda untuk pemeliharaan? Jika demikian, kita 
harus mencari seseorang dengan nomor telepon Yuuji dan meminjam teleponnya. " 

"Tidak. Memang benar ponselku telah diambil untuk pemeliharaan, tapi itu sama untuk 
Yuuji. " 

Saya mulai menyesali banyak hal sekarang. Seharusnya aku tidak membuang ponsel Yuuji 
ke dalam cangkir teh. Saya tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini! 

"Melihat ekspresi marah Kirishima-san, kurasa kita tidak akan mendapat respon apapun 
meski kita mencoba menghubunginya ......" 

"Saya setuju. Jika dia mau repot-repot menjawab telepon, Yuuji pasti punya kesempatan 
untuk menjelaskan sesuatu padanya sebelum itu. " 

Saya menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke rumah Yuuji dan kembali. Tidak 
peduli bagaimana aku menghitung, negosiasi dengan Shimizu-san sudah dimulai sebelum 
dia kembali. Dan, jika ibu Yuuji tidak ada di rumah, akan butuh waktu lebih lama baginya 
untuk kembali ke sini. 

Tidak akan lama sampai negosiasi dimulai, jadi menurutku dia tidak akan bisa hadir. 

"Hideyoshi, bisakah kamu menunda negosiasi?" 

"Saya tidak bisa. Tidak apa-apa jika besok sepulang sekolah, tapi kita tidak bisa 
membiarkan Shimizu menunggu beberapa jam sepulang sekolah hari ini. " 

"Saya melihat......" 

Jika kita menundanya sampai besok, kita tidak akan datang tepat waktu. Pada saat itu, 
Kelas B akan mengumumkan Perang Tes Pemanggil dan menghabisi kita semua dengan 
mudah. Meski begitu, membuat Shimizu-san menunggu hingga Yuuji kembali akan menjadi 
masalah besar. Ini sepulang sekolah, dan kami memintanya untuk menunggu beberapa jam 
-- Shimizu-san tidak akan punya alasan untuk menyetujui permintaan yang tidak masuk 
akal ini. 
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"Sial! Nemoto-kun, kamu kejam ...... " 

"Ya, kami hanya ingin mengulur waktu dengan membuat Kelas B curiga terhadap Kelas D, 
tapi sekarang semuanya berubah menjadi buruk." 

"...... Ini menjadi merepotkan." 

Apa Nemoto-kun mencoba mengulur waktu juga? Atau mungkin dia punya rencana yang 
ada hubungannya dengan pertarungan melawan Kelas D, dan mencoba mengeluarkan 
Yuuji agar kita bisa dikalahkan dengan mudah? Aku tidak bisa membaca pikirannya, tapi 
bagaimanapun pikiran Nemoto-kun, dia sangat melemahkan kita dengan melakukan ini. 

"Hideyoshi, Muttsurini, apa kalian punya rencana bagus? Seperti ...... yang bisa 
memprovokasi Shimizu-san? " 

"Itu tidak mudah ...... Itu mudah biasanya, tapi banyak pergerakan kita hari ini telah 
membangkitkan kecurigaan Shimizu. Dalam kondisi ini, untuk bisa memprovokasi dan 
membuatnya ketakutan ...... hanya Yuuji yang bisa melakukan hal seperti itu. " 

"...... Aku juga tidak punya rencana." 

Kita dalam masalah. Aku juga, karena aku tidak bisa memikirkan rencana yang bagus. 
Bagaimana kita harus melakukan ini ...... 

Saya telah memeras otak saya, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit pun ide. Sial, 
kali ini kita benar-benar selesai! 

"...... Sudah waktunya." 

"Eh?" 

Saya melihat ke jam dinding, dan jarum jam menunjuk ke waktu periode ke-6 berakhir. 
Negosiasi dengan Shimizu-san dimulai sekarang. 

"......Bagaimana?" 

Muttsurini bertanya. Tapi- 

"Apakah ada cara lain? Karena Yuuji tidak ada di sini, kita harus gigit jari dan tetap pergi. " 

Bahkan jika kita percaya pada bajingan yang tidak ada itu, itu tidak akan mengubah 
apapun. Kami pergi ke sana tanpa rencana, dan bahkan jika kami tidak yakin bahwa kami 
dapat berhasil memprovokasi dia, kami hanya dapat menyerang. 

"Saya setuju. Saat ini, kami tidak punya jalan kembali. " 

Bahkan tidak ada lima menit lagi; kita harus segera bersiap. 
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"Pokoknya, hanya kita bertiga dan Minami yang pergi, kan?" 

"Tidak, Muttsurini harus ditempatkan di suatu tempat, tanpa disadari. Alasan saya 
memberi tahu Shimizu adalah 'kami ingin meminta maaf tentang masalah mencuri', jadi 
perwakilan kelas mereka Hiraga dan perwakilan gadis-gadis harus ada di sana untuk 
menemaninya. Itulah mengapa saya pikir kita harus mengirim orang dalam jumlah yang 
sama dengan mereka. " 

Saya melihat. Jika kita membahas tentang insiden pencurian, Hiraga-kun, perwakilan kelas 
dari Kelas D, dan Shimizu-san, yang setidaknya terlihat marah, akan hadir. Jika provokasi 
berjalan lancar, mungkin dia akan menyatakan perang terhadap kita di sana dan kemudian. 

"Aku tahu. Kami hanya akan melupakan permintaan maaf yang akan kami berikan, lalu 
mencoba yang terbaik untuk memprovokasi mereka. " 

"Benar, target kita bukan hanya perwakilan Kelas D, Hiraga. Kita harus berusaha lebih 
keras untuk memprovokasi Shimizu. Semua pengambilan keputusan di Kelas D saat ini 
dapat dianggap berada di tangan Shimizu. " 

"...... Orang-orang itu bahkan tidak punya hak untuk berbicara." 

Dari pengintaian Muttsurini, kami memperhatikan bahwa anak laki-laki dari Kelas D selalu 
diabaikan, dan anak perempuan dari Kelas D mengikuti arahan Shimizu-san. Jadi, kunci 
dari pertempuran ini adalah Shimizu-san. 

"Bagus, kita harus membuat Shimizu-san kesal!" 

"Saya mengerti." 

"...... (mengangguk)" 

Jadi, negosiasi yang sangat penting bagi nasib kelas kita semakin dekat tanpa kehadiran 
Yuuji. 

☆ 

Sepulang sekolah, begitu kami melangkah ke kelas tempat kami sepakat untuk bertemu, 
kami memperhatikan bahwa perwakilan Kelas D Hiraga-kun dan Shimizu-san sudah duduk 
di kursi, menunggu kami. 

"Maaf telah membiarkan kalian menunggu." 

Kami berpura-pura tidak meminta maaf dengan tulus, dan membiarkannya berlalu begitu 
saja dengan 'maaf'. Kami meminta mereka keluar untuk 'meminta maaf', tetapi tujuan kami 
sebenarnya adalah untuk memprovokasi mereka. Jika kita gagal memprovokasi mereka, 
maka mengajak mereka kencan hanyalah buang-buang waktu. 
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Dengan tujuan ini, kami bermaksud menunjukkan kepada mereka lebih banyak sikap kasar 
kami, tetapi -- 

"Onee-sama! Miharu benar-benar merindukanmu! " 

"Miharu, tunggu! Ini pengap, berhenti memelukku! " 

Tapi, target kami mengabaikan kehadiran sepenuhnya saat dia menangani Minami secara 
langsung. Tampaknya selain Minami, semua orang tidak ada apa-apanya di matanya. 

"Onee-sama, kamu setuju untuk berduaan dengan Miharu di ruang kelas yang kosong ...... 
Onee-sama mentraktir Miharu--- 

"Dimana, dimana kamu menyentuh ?! Dan bukankah Anda sedang melihat orang-orang di 
sekitar Anda? " 

"Ahah ...... payudara onee-sama terlalu bagus ...... Itu benar, seperti laut yang tenang ......" 

Meski Shimizu-san mendeskripsikannya dengan puitis, namun tetap saja sama, tetap saja 
artinya 'seperti papan cuci horizontal'. 

"Onee-sama ...... Miharu sangat mencintai Onee-sama dari lubuk hatinya ......." 

"Jangan, jangan seperti ini! Saya tidak tertarik dengan itu! " 

"Ada tiga ratus enam puluh hari dalam setahun, dan tidak ada hari dimana Miharu tidak 
memikirkan onee-sama ......" 

Saya pikir dia lupa menambahkan Hari Tahun Baru dan Obon[11] . 

"Lepaskan aku!" 

Minami menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan Shimizu-san, yang 
memeluknya erat-erat, darinya. 

Mengapa tampaknya musuh baru saja mencetak poin pertama? Bisakah kita benar-benar 
membuat Shimizu-san kesal seperti ini? 

"Shimizu, menurutku kau harus berhenti. Shimada adalah kekasih Akihisa, kamu tidak 
boleh hanya menyentuh pacar Akihisa. " 

Hideyoshi melakukan pukulan pertama. Jika dia tidak terlalu peduli dengan permintaan 
maaf kita, akan lebih baik jika kita menyebutkan ini. 

Begitu Hideyoshi selesai berbicara, Shimizu-san mengubah ekspresi wajahnya seolah 
akhirnya menyadari bahwa Minami bukan satu-satunya di sini. 
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"Apakah kamu bercanda? Hanya dengan melihat sikap onee-sama, aku tahu dia tidak ada 
hubungannya dengan babi itu. " 

Dari kata-katanya, sepertinya dia tahu segalanya tentang ini. Lagipula, mereka hanya perlu 
mengumpulkan beberapa informasi, dan kemudian mereka akan mengetahui bahwa 
Minami dan aku dalam suatu hubungan adalah palsu. 

"...... Itu ......" 

Minami tidak bereaksi terhadap jawaban Miharu. 

Dia masih marah padaku, dan ingin menyangkal fakta bahwa aku adalah pacarnya, tapi 
untuk Kelas F, dia harus ikut bermain. Apakah dia akan menyangkalnya atau hanya 
bermain-main? Saya pikir Minami pasti sibuk memikirkan pilihan mana yang harus 
diambil. 

"Seperti yang kubilang, babi itu sama sekali tidak cocok untuk Onee-sama." 

Shimizu menunjuk ke arahku saat dia mengatakan itu. 

--Tidak cocok untuknya? 

"Anda benar, saya tahu pekerjaan rumah saya menyebalkan, dan saya tidak berpartisipasi 
dalam kegiatan ko-kurikulum, tapi ......" 

"Pekerjaan rumah? Kegiatan ko-kurikulum? Saya tidak berpikir Anda mengerti! Yang 
dimaksud Miharu bukanlah itu, itu sesuatu yang lebih mendasar. " 

Menyela kalimat saya, Shimizu-san menatap saya dengan merendahkan dan berkata: 
"Miharu selalu mengamati kalian berdua, dan menyadari bahwa sikap babi ini benar-benar 
menyebalkan." 

Sikapku sangat menyebalkan? Uu... ..Ada terlalu banyak kemungkinan alasan yang bisa 
kupikirkan. 

"Cara Anda memperlakukan Himeji-san dan onee-sama terlalu berbeda." 

Saat Shimizu-san mengatakan ini, Minami tersentak sedikit. 

"Kamu memperlakukan Himeji-san seperti kamu memperlakukan seorang putri, tapi 
bagaimana sikapmu terhadap onee-sama? Bukan hanya Anda tidak peduli padanya, tetapi 
Anda bahkan tidak memberinya rasa hormat dasar yang harus Anda berikan kepada 
seseorang yang berbeda jenis kelamin. " 

Minami menggigit bibirnya. Dia terlihat seperti akan menangis, memberikan getaran yang 
menyedihkan dan tidak berdaya. 
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"Aku akan membuatnya lebih jelas, babi itu tidak memperhatikan pesona onee-sama, tidak 
peduli pada onee-sama, hanya memperlakukannya seolah-olah dia hanyalah salah satu dari 
teman prianya, dan benar-benar idiot yang sangat besar. Dibandingkan dengan pekerjaan 
rumah dan penampilan, sikap dasar Anda adalah masalah yang lebih besar, namun, Anda 
masih berani mengatakan bahwa Anda cocok dengan onee-sama. Selain....." 

Seolah dia akan memberiku pukulan terakhir, Shimizu-san menyeringai, lalu mengucapkan 
setiap kata perlahan. 

"Biarpun itu hanya akting, saat onee-sama berkata 'Aku menyukaimu', kamu 
memutuskannya, dan kemudian pergi mengejar Himeji-san. Orang normal tidak akan 
melakukan ini. Anda benar-benar melihat onee-sama sebagai seorang pria, kan? " 

Uu! 

Saya tidak tahu apakah Minami selesai mendengar apa yang dikatakan Shimizu-san karena 
dia sudah menundukkan kepalanya dan bergegas keluar kelas. 
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"Minami?" 

Dia terlihat agak aneh. Aku harus segera mengejarnya! 

"Jadi bagaimana jika kamu mengejarnya? Anda akan memperlakukannya sebagai pria, dan 
mengatakan sesuatu yang kejam padanya? Anda masih ingin menyakiti onee-sama? " 

Teguran Miharu menghentikan langkahku. 

"Akihisa, serahkan Shimada padaku. Bahkan jika kamu pergi dan mengejarnya sekarang, 
itu tidak akan ada gunanya. " 

Hideyoshi menepuk pundakku, lalu meninggalkan kelas untuk mengejar Minami. 

Tiba-tiba hanya ada sedikit orang yang tersisa, dan yang tersisa adalah suasana yang sulit 
dijelaskan di sekitar kelas. 

"... ..Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi bolehkah aku pergi? Kurasa sekarang bukan 
waktunya untuk meminta maaf. " 

Hiraga-kun, perwakilan kelas dari Kelas D yang menunggu dalam diam, berdiri dengan 
canggung, dan kemudian keluar dari kelas. Mungkin dia tidak tahan dengan suasana ini. 

Akhirnya, hanya tersisa Shimizu-san dan aku. 

"Miharu tidak tahu bagaimana percakapan ini menguntungkan kalian semua, tapi Miharu 
tidak menganggapmu sebagai saingan cinta lagi. Untuk cemburu pada seseorang yang tidak 
bisa memahami pesona onee-sama, dan babi yang memperlakukannya seperti laki-laki, itu 
hanya membuang-buang waktu Miharu ...... Lagipula, Miharu adalah satu-satunya yang 
memahami pesona onee-sama, dan itu sudah cukup . " 

Shimizu-san selesai dan bangkit dari kursinya. 

Nampaknya negosiasi ini gagal. Kurasa Kelas D tidak akan mengumumkan perang terhadap 
kita dalam waktu dekat. 

Tapi, saya tidak peduli apakah mereka menyatakan perang terhadap kami atau tidak, 
Perang Tes Pemanggil tidak masalah sekarang. Ada sesuatu yang lebih penting daripada 
Perang Pemanggilan, sesuatu yang tidak bisa saya mundur. Saya harus menjelaskan ini. 

"Shimizu-san, harap tunggu." 

"......Untuk apa? Apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Miharu? " 
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Volume 4 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Tolong bayangkan pemandangan di bawah ini sebelum menjawab. 

"Anda berjalan sendirian di hutan, dan Anda menyadari bahwa Anda tersesat. Anda terus 
berjalan melalui hutan yang gelap gulita, dan Anda menemukan sebuah gubuk kecil di 
samping danau. Anda merasa lega saat memasuki gubuk, dan Anda melihat ada kursi, 
tempat tidur, dan potret. Karakteristik apa yang dapat Anda lihat dari orang dalam potret 
tersebut? Sebutkan tiga karakteristik yang Anda pikirkan. " 

Jawaban Himeji Mizuki: 

1. Ekspresi ceria 2. Mata lembut 3. Sikap senang-pergi-beruntung 

Komentar guru: 

Tes psikologi ini dapat menunjukkan 'karakteristik orang yang Anda sukai'. Hutan yang 
gelap melambangkan pikiran yang gelisah, dan setelah memperhatikan gubuk itu, potret 
tersebut melambangkan 'mitra yang memberikan dukungan mental'. Sepertinya kamu 
adalah orang yang lembut, ceria dan bisa membuatmu tersenyum, Himeji-san. 

Jawaban Shimizu Miharu: 

1. Mata tajam 2. Dada jantan 3. Ekor kuda 

Komentar guru: 

Karakteristik terakhir sepertinya salah. 

Jawaban Shimada Minami: 

1. Jari patah 2. Lutut tertekuk ke arah yang salah 3. Pergelangan tangan terkilir 

Komentar guru: 

Semua hal di atas sangat salah. 

☆ 

"Kami, Kelas D, menyatakan perang terhadap Kelas F sekarang!" 

Saat sesi belajar mandiri di hari berikutnya berakhir, orang-orang dari Kelas D datang ke 
kelas kami dan menyatakan perang. 
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"Eh? Apa yang salah?" 

Hideyoshi, yang berdiri di dekatku, bergumam kaget. Setelah apa yang terjadi kemarin, dia 
merasa terkejut. 

"Apa? Bukankah aku mendengar kalian mengatakan bahwa rencana untuk memprovokasi 
Shimizu gagal? " 

Yuuji juga bingung. Kukira itu berbeda dari yang dikatakan Hideyoshi di telepon, jadi 
mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi di depan mereka. Ngomong-ngomong, Yuuji 
memanggilku juga, tapi sepertinya dia tidak bisa mendapatkanku. Saya pikir saya harus 
segera membayar layanan telepon ... 

"Muttsurini, apa kamu tahu bagaimana situasinya sekarang?" 

"...... Aku tidak tahu apa yang terjadi kemarin, tapi Shimizu sangat gelisah sejak pagi ini." 

"Shimizu? Jika demikian, apakah provokasi kita berhasil? " 

"Tidak, ini tidak mungkin terjadi ... ... Akihisa, ketika Shimada kabur kemarin, apakah kamu 
mengatakan sesuatu kepada Shimizu?" 

"Tidak, tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan sesuatu yang istimewa. Sebaliknya, 
Summoner Test War lebih penting! Meski lawan kita bukan Kelas B, Kelas D bukanlah 
sasaran empuk berdasarkan kondisi kita saat ini, jadi kita harus segera bersiap! " 

Aku menghindari tatapan bertanya Hideyoshi. Dalam kondisi ini, bakat akting Hideyoshi 
sulit dikendalikan. 

"......Betul sekali. Mari kita kesampingkan kebenaran untuk saat ini, karena masalah 
terpenting saat ini adalah Perang Tes Pemanggil yang akan segera terjadi. Kami sudah 
berusaha sekian lama, jadi jika kami kalah dari Kelas D sekarang, semua upaya kami akan 
sia-sia. " 

Terlepas dari prosesnya, kami berhasil membuat Kelas D menyatakan perang terhadap 
kami. Tapi semuanya belum berakhir. Kami harus bertarung langsung dengan Kelas D 
dengan nilai yang sangat sedikit setelah ini. Yuuji akan mengatakan bahwa kebenaran tidak 
penting sekarang, dan menurutku dia sudah mendapatkan prioritasnya tepat di benaknya. 

"Yuuji benar, jumlah siswa Kelas F yang mampu bertarung terlalu sedikit, untuk meraih 
kemenangan dengan kekuatan lemah ini tidaklah mudah, sudah jelas kita tidak punya 
waktu ekstra untuk membereskan semuanya." 

"...... Mari fokus pada pertahanan." 

Hideyoshi dan Muttsurini memahami dengan jelas tentang prioritas saat ini, dan mereka 
mulai merencanakannya saat itu juga, memasuki tahap persiapan. 
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Oke, saya harus bekerja keras dalam Ujian Tes Summoner! 

"Ngomong-ngomong, Yuuji, apa kamu sudah memikirkan strategi?" 

"Tentu saja saya tahu, tapi sebelum itu, saya perlu memastikan kekuatan tim saya. Selain 
Himeji dan Shimada, saya perlu mencari tahu berapa banyak orang yang kami miliki yang 
mampu bertarung. " 

Setelah dia selesai berbicara, Yuuji berdiri dan naik ke podium. 

"Teman-teman, perhatikan! Seperti yang orang-orang itu katakan, Perang Uji Pemanggil 
Kelas F kita melawan Kelas D akan segera dimulai! Hal pertama yang pertama, saya perlu 
tahu seberapa kuat kita! Tolong tuliskan tanda Anda sendiri di selembar kertas dan berikan 
padaku! " 

Seluruh kelas, yang gelisah dengan deklarasi perang Kelas D, tiba-tiba menjadi tenang, dan 
mereka -- mulai menuliskan nilai mereka saat ini. 

Insiden pengintipan baru-baru ini menghabiskan banyak nilai kami, tetapi tidak ada yang 
tersisa dengan nilai nol. Siswa akan dipilih untuk tes perbaikan berdasarkan nilai mereka. 

"Ngomong-ngomong, saya perhatikan bahwa saya tidak kehilangan nilai sama sekali." 

"Eh? Apakah begitu?" 

"Ya." 

Kalau dipikir-pikir, saya tidak ingat pernah melihat Hideyoshi berpartisipasi dalam 
pertempuran itu. 

"Betulkah? Jika demikian, akan ada tiga orang yang bisa sepenuhnya ambil bagian dalam 
perang, Himeji, Shimada, dan Hideyoshi, bukan? " 

"Baik. Jika mereka memilih Subjek Terpadu, maka kita akan bertarung dulu. " 

Saat berbicara, Hideyoshi mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan tandanya di 
atasnya. Oh, kurasa aku harus segera menuliskan nilai-nilaiku dan menyerahkannya pada 
Yuuji. 

"Ini, Yuuji." 

"Mengerti." 

Setelah menyerahkan selembar kertas dengan tanda saya kepada Yuuji, saya kembali ke 
tempat duduk saya. 
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Setelah semua siswa menyerahkan kertas mereka, Yuuji membalik halaman dan 
memanggil nama. 

"Sepuluh siswa dengan nilai terendah akan mengikuti tes ulangan sekarang. Mereka akan 
tinggal di kelas, dan akan ada tujuh siswa yang akan mengikuti tes Matematika dan tiga 
lainnya akan mengikuti tes Sejarah Dunia, Kimia dan Pendidikan Kesehatan. Formasi 
pertempuran akan ditentukan setelah tanda-tandanya dikonfirmasi. " 

Sambil memegang kertas di bawah lengannya, Yuuji kembali ke kursinya. 

Melihat Yuuji yang sedang menumpuk kertas di mejanya dan memikirkan bagaimana 
menyeimbangkan kekuatan tim, aku tidak bisa menahan diri dan berbicara dengannya. 

"Eh, Yuuji..." 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Apakah siswa yang dipilih untuk ulangan harus setepat ini? Kita harus mengisi kembali 
nilai kita secepat mungkin, jadi bukankah kita semua harus mengambil tes perbaikan 
termudah pada saat yang bersamaan? " 

Mari kita tidak berbicara tentang Kimia dan Pendidikan Kesehatan, meskipun Sejarah 
Dunia mudah mendapatkan nilai, guru yang menilai makalah terkenal karena kecepatan 
penilaiannya yang lambat, karena bagi kita sekarang, itu seharusnya menjadi mata 
pelajaran yang paling tidak sesuai. 

"Itu karena tujuan utama dari pertempuran ini adalah untuk mengulur waktu. Daripada 
menggunakan strategi itu, kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan perang 
psikologis, dan memikirkan beberapa rencana untuk memperpanjang pertempuran. " 

"Oh, saya mengerti." 

"Kita perlu membingungkan musuh, dan jika guru Matematika adalah satu-satunya yang 
masuk ke kelas kita untuk pengisian poin, apa yang akan musuh pikirkan? Ini sama saja 
dengan memberi tahu semua orang secara langsung bahwa kita belum mempersiapkan 
pasukan kita. " 

"Itu benar ...... Tapi, tentang kita yang tidak menambah nilai kita, apa semua orang sudah 
mengetahuinya? Bahkan jika kita melakukan ini, saya ragu mereka akan diberi tahu. " 

Aku mengerti maksud Yuuji, tapi aku ragu ini saja sudah cukup untuk membangkitkan 
kecurigaan musuh, dan mendapatkan kendali. 

"Membuat mereka curiga akan menjadi kunci dari pertempuran ini, tunggu dan lihat saja." 

Yuuji membaca kertas dengan nilai kami sambil menandai posisi pertempuran di buku 
catatannya. Sepertinya orang ini sudah memikirkan rencana pertempuran selanjutnya. 
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Saya mengintip ke buku catatannya dari samping, dan menemukan bahwa saya tidak 
berada dalam kelompok pengisian kembali poin, tetapi dalam kelompok pertahanan yang 
diposisikan di koridor sebagai gantinya. 

"Eh? Saya tidak perlu menambah nilai saya? " 

Banyak nilai saya digunakan untuk insiden pengintipan itu; Saya pikir saya harus tinggal di 
dalam kelas untuk mengikuti tes. 

"Kamu masih punya beberapa nilai tersisa yang bisa digunakan, biarkan mereka yang 
kehilangan semua nilai mereka mengisi lebih dulu." 

Saya melihat. Saya hanya bertarung dengan Ironman saat itu, dan pada akhirnya menang, 
jadi saya tidak kehilangan semua nilai saya. Dibandingkan dengan mereka yang nilainya 
dikurangi menjadi nol, aku masih petarung yang cakap. 

"Juga, kamu berbakat dalam hal yang spesial." 

"Mengatakan bahwa saya istimewa, sebenarnya saya bukan itu ......" 

Karena nilai-nilaiku tidak terlalu tinggi sejak awal, apa yang diandalkan oleh monster 
panggilanku untuk menang selama pertempuran bukanlah pada kekuatan kasar, tetapi 
keterampilan. Daripada membiarkanku menambah nilai, akan lebih baik jika aku berada di 
medan perang, dan mendapatkan bala bantuan pada saat yang sama dengan membiarkan 
siswa lain mengisi nilai mereka -- itukah yang dipikirkan Yuuji? Aku tidak pernah 
menyangka bahwa Yuuji sangat menghormatiku, itu membuatku merasa agak malu, 

"Peran Anda sangat penting dalam pertempuran ini. Meskipun akan sangat sulit, kamu 
harus bertahan. " 

"Saya mengerti. Jika itu masalahnya, saya harus melakukan yang terbaik. " 

Cara Yuuji mengatakannya membuatku sangat tertekan, tapi rasanya menyenangkan 
memiliki kepercayaan orang lain padaku. 

Sekarang jam 8.50 pagi, dan perang yang akan segera terjadi dijadwalkan dimulai pada jam 
sembilan, masih ada 10 menit lagi. 

Dengan ketegangan sedang, saya sudah bersiap menunggu Perang Tes Summoner dimulai. 

☆ 

"Semuanya, dengarkan! Jangan meremehkan musuh kita hanya karena kita mengalahkan 
mereka sekali! Kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan musuh kami 
adalah kelas dua tingkat lebih tinggi dari kami ,. Tabel mungkin akan berbalik kepada kita 
jika kita terlalu percaya diri! 
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Yuuji berdiri di podium dan memberikan instruksi terakhirnya sebelum kami menyerang. 

"Oleh karena itu, bahkan jika kita berada di atas angin, kita tidak boleh terburu-buru 
dengan sembrono! Kalian semua harus mempertahankan posisi kalian dengan semua yang 
kalian punya. " 

Jika kita terburu-buru dengan sembrono, dalam waktu yang sangat singkat pertahanan kita 
akan rusak. Lagipula, kami menemukan bahwa poin kami, tidak termasuk Himeji-san, 
Minami dan Hideyoshi, jika dijumlahkan, tidak akan melebihi sepuluh ribu. Tapi jika kita 
menghitung gadis-gadis dari Kelas D, yang sudah selesai menambah poin mereka masing-
masing menjadi sekitar 1500 poin; poin total dari gadis-gadis Kelas D hampir empat puluh 
ribu. Dan itu belum termasuk anak laki-laki di kelas mereka. Kesenjangan antara kedua 
kelas sangat besar; kita tidak bisa berharap untuk melawan mereka secara langsung. 

"Musuh maju dengan kekuatan utama mereka yang menguntungkan, yaitu gadis-gadis yang 
unggul dalam Subjek Gabungan mereka, jadi kita akan melawan mereka dengan Shimada 
dan Hideyoshi yang memimpin pasukan! Setelah mencapai batas, baru mundur kembali ke 
kelas adalah pilihan! Itu dia! Saya berharap semua orang akan berusaha sebaik mungkin 
dan berjuang untuk menang! " 

Setelah pidato Yuuji selesai, jam di dinding menunjuk ke waktu yang tepat dari dimulainya 
perang dengan "centang". 

Pukul sembilan pagi, perang dimulai. 

"" "Lihatlah---" "" 

Tujuan utama pihak kami adalah mengamankan koridor dan tangga, dan begitu perang 
dimulai, barisan depan bergegas ke medan perang. Lawan kami berharap untuk 
menghabisi kami sebelum kami menjalankan rencana kami, jadi mereka mungkin akan 
menggunakan taktik serangan kilat. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan kecepatan. 

Saat aku bersiap untuk meninggalkan kelas, aku melihat Minami berjalan ke pintu dari 
sudut mataku. Sudah sehari, apakah dia masih kesal denganku? 

Baiklah, aku akan mencoba berbicara dengannya. 

Selamat pagi, Minami. 

"......" 

Tak ada jawaban. 

"Kelas D mengumumkan perang terhadap kita, itu sangat bagus." 

"......" 
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Dia bahkan tidak akan melihatku. 

"Kita hanya harus memenangkan pertarungan ini, lalu semuanya akan baik-baik saja." 

"......" 

Dia memperlakukan saya seolah-olah saya hanya udara biasa. 

Sial, saya tidak akan hanya mengaku kalah! Saya tidak bisa menyerah; Saya harus berusaha 
lebih keras untuk menemukan topik untuk mengobrol dengannya! 

Pasti aku baru saja ingin berbicara dengan diriku sendiri; Saya akan mencoba memulai 
percakapan dengannya dengan sebuah pertanyaan. 

"Menurutku, bukankah ini mengingatkanmu pada Perang Tes Pemanggil terakhir?" 

"...... Ya, aku ditinggalkan dan ditinggal sendirian olehmu terakhir kali juga." 

'Menggali kuburanmu sendiri': idiom, metafora, yang berarti menyebabkan kejatuhan diri 
sendiri. 

"Minami, apa kamu ...... masih marah padaku?" 

Tanyaku gugup. Sejauh ini, saya telah membuatnya marah berkali-kali, tetapi dia akan 
mengatasinya dalam satu hari. Dia tidak pernah marah selama lebih dari sehari, ini adalah 
pertama kalinya. 

Kali ini, Minami menundukkan kepalanya dan akhirnya menjawab pertanyaanku. 

"......Bagaimana apanya?" 

"Eh? Apa maksudmu?" 

Sial, kupikir aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. 

"Kamu pasti mengira aku 'seperti laki-laki, jadi aku akan melupakannya dalam satu hari' 
kan? Dasar bodoh! " 

"Oh ......" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berbicara denganku? Tinggal jauh dari 
saya! Jangan pedulikan aku lagi! " 

Ketika dia selesai berbicara, Minami segera menjauh dariku, dan lari keluar kelas. 

Aku benar-benar gagal besar... ..Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu sama sekali, 
tapi entah bagaimana membuat Minami marah ...... 
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Lalu, aku menghela nafas, dan mengikutinya untuk meninggalkan kelas. Lupakan itu, aku 
harus ke koridor secepat mungkin. 

Aku berlari di sepanjang koridor dengan anak tangga yang ringan, berlari menuju koridor 
yang menghubungkan gedung sekolah lama dan baru. 

Kelas F, bertobatlah! 

"Takahashi-sensei, Tamano Miki dari Kelas D meminta izin untuk memanggil! ' 

Saya baru saja mencapai koridor panjang ketika saya mendengar suara gadis-gadis itu; 
Saya pikir mereka membawa Takahashi-sensei bersama mereka. Seperti prediksi Yuuji, 
Kelas D telah merencanakan untuk menggunakan Gabungan Subjek untuk melawan kami 
selama ini. 

Karena lawan kita telah melibatkan kita dalam pertempuran, jika kita tidak memanggil 
monster kita, itu berarti kita meninggalkan pertempuran, dan itu juga akan dihitung 
sebagai KO dalam pertempuran. Tidak peduli bagaimana kita dirugikan, kita masih harus 
melawan mereka. 

"Datanglah jika kamu berani! Biarkan aku melihat betapa kuatnya Kelas F! " 

"Fukumura, kamu baik-baik saja?" 

"Serahkan padaku! Aku akan memberi tahu dia apa itu penderitaan! " 

"Panggil!" " 

Gadis Kelas D dan anak laki-laki Kelas F dipanggil pada saat yang sama, saat segel sihir 
yang familiar mulai muncul di depan mereka. Muncul di tengah segel sihir, adalah binatang 
yang memiliki tampilan yang sama dengan pemanggil. 

Kelas D Tamano Miki VS Kelas F Fukumura Kohei Gabungan Subjek 1543 poin VS 118 poin 

"Sial! Aku tidak tahan lagi! " 

"Fukumura? Bukankah kamu baru saja memanggil beberapa detik yang lalu? " 

Perbedaan antara kekuatan mereka adalah 1300%, ini lebih buruk dari yang diharapkan. 

"Ambil ini!" 

Makhluk panggilan dari Tamano Miki Kelas D menjatuhkan pedang besar di tangannya. 

"Oh ...... Jika demikian ......" 
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Di saat yang sama, makhluk panggilan Fukumura-san memutuskan untuk membuang 
senjatanya, lalu mengambil posisi yang berbeda. Apakah dia mencoba melawan musuh 
dengan tangan kosong? Itu hanya bunuh diri! 

"Kamu, apa kamu ......" 

"Kamu tidak boleh meremehkan Kelas F!" 

Mengabaikan kebingungan Tamano-san, matanya terfokus pada tepi pedang musuh, 
monster panggil Fukumura-san tiba-tiba mengangkat tangannya. 

Ah, itu -- 

Saat penonton menyaksikan dengan ketegangan, kedua tangan makhluk panggilan 
Fukumura-san mengeluarkan suara tepuk tangan yang keras. 

"Heh, hehehehe ....... Menangkap pedang dengan tangan kosong, berhasil ......" 

Fukumura-san menyatakan dengan bangga. 

Itu benar; ini adalah gerakan tangan kosong yang mematikan untuk digunakan melawan 
lawan -- menangkap pisau dengan tangan kosong. Sayangnya, kepala makhluk 
panggilannya sudah terbelah menjadi dua. 

"Bukankah kamu baru saja mengacau?" 

"Id, idiot! Itu tidak benar! Ini persis seperti yang saya harapkan! " 

Fukumura-san kemudian menyatakan dengan keras: "Gerakan ini disebut -- Menggunakan 
kedua sisi otak untuk menangkap pedang dengan tangan kosong." 

Fukumura Kohei, KO-ed! 

Pertengkaran Fukumura-san hanyalah omong kosong karena dia dinyatakan terbunuh. 

Meskipun kami sudah mengetahui hal ini selama ini, perbedaan antara kekuatan kami 
masih membuat kami takut. 

"Kamu benar-benar membuat Fukumura-san ...... Kali ini aku akan bertarung sebagai 
gantinya! Memanggil!" 

Aku melirik sosok kesepian Fukumura-san yang sedang diseret ke ruang kelas remedial 
dari sudut mataku, saat pertempuran berkecamuk. 

Melihat sekeliling tempat pertempuran di depan mataku, aku menyadari sesuatu. 

"Eh? Jumlah mereka tampaknya sangat sedikit ...... " 
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Sangat mencurigakan bahwa pasukan utama Kelas D hanya terdiri dari sembilan gadis. Jika 
kami harus mengalahkan Kelas D, kami harus melewati koridor ini, tetapi kekuatan mereka 
tampaknya sangat lemah, ada yang salah tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Jika 
Kelas D ingin memenangkan perang ini dengan bergegas, mereka harus mengerahkan lebih 
banyak kekuatan ke dalamnya. 

"...... Himeji-san tidak ada di sini seperti yang diharapkan ......" 

"Dia juga tidak ada di tangga." 

"Sepertinya tujuan mereka adalah untuk mengulur waktu, itu tidak bisa salah ......" 

Ketika saya mendengar gadis-gadis Kelas D mengatakan itu, saya perhatikan dua dari 
mereka keluar dari kelompok sembilan. 

Lebih sedikit lawan lebih baik bagi kami, tapi apa yang sebenarnya terjadi? 

"Ada sedikit musuh di sekitar! Kelilingi mereka, dan jangan biarkan mereka bergerak 
sedikit pun! " Hideyoshi memerintahkan dengan keras. 

Kami memiliki dua puluh siswa di pihak kami, tiga kali lipat dari yang dimiliki lawan. 
Meskipun poin kami lebih rendah dari poin mereka jika dibandingkan satu lawan satu, 
kami bisa menyamakan kekuatan kami dengan mereka, masih ada pertempuran yang 
menunggu kami. Hideyoshi dan Minami memimpin pasukan kecil kami, siswa lainnya -- 
mengambil posisi pendukung. 

"Shimizu mendapat laporan untuk kita. Dia berkata: 'Saya telah menerima laporan yang 
mencurigakan, tetaplah waspada. Sebelum mencoba mencari tahu rencana lawan kita, 
lanjutkan bertempur dengan tim beranggotakan enam orang! '" 

"Dimengerti." 

Seorang anak laki-laki dari Kelas D datang untuk menyampaikan pesan itu, dan seorang 
gadis lain segera meninggalkan garis depan. Kondisinya sepertinya semakin baik, tetapi 
saya masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. 

"Oh ya sudah. Ikuti saja instruksi Yuuji -- Panggil! " 

Saya mengikuti orang-orang di sekitar saya dan dipanggil oleh binatang buas. Instruksi 
yang Yuuji berikan padaku adalah: "Panggil monstermu, bertarunglah sebentar, lalu 
berpura-pura seperti semua yang ada di dalam tas dan segera tinggalkan garis depan. 
Biarkan mereka berpikir bahwa 'Anda tidak memiliki poin tersisa'. " Aku tidak tahu apa 
sebenarnya yang Yuuji rencanakan, tapi ini pasti bagian dari rencana utamanya, aku akan 
mengikuti instruksinya dengan patuh. 

Kelas D Tamano Miki VS Kelas F Akihisa Yoshii Gabungan Subjek 1019 poin VS 311 poin 
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Aku mengunci Tamano-san yang poinnya sedikit habis, mengendalikan monster 
panggilanku untuk maju dan menemui miliknya dalam pertempuran. 

"A-Aki-cha -- Tidak, Yoshii-kun! Kamu, kamu sebenarnya ...... " 

Saat itu, kupikir Minami memanggil namaku dengan penuh kasih sayang, tapi ini bukan 
waktunya untuk memikirkannya, aku harus menyelesaikan pertarungan ini. 

Aku menghindari tebasan lawan dengan langkah samping, pada saat yang sama menyerbu 
ke arah lawan. Bagus, seperti ini, giliranku untuk menyerang -- 

"Sangat penurut ya!" 

Tapi, saya tidak menyerang, dan menepuk kepala lawan dengan lembut. Yuuji berkata 
untuk 'bertindak seolah-olah ada di dalam tas', seperti ini? 

"...... Eh?" 

Tamano-san yang mengharapkan saya untuk menyerang dan telah mengambil sikap 
bertahan, berdiri di sana dengan tercengang. 

Bagus, saya pikir tindakan saya memenuhi instruksinya. 

"Bagus, Hideyoshi. Sepertinya tidak akan ada masalah disini, aku akan kembali dulu. " 

"Baik, saya mengerti." 

Saya menyerahkan otoritas saya kepada Hideyoshi, dan kemudian meninggalkan tempat 
pertempuran. Meneruskan tugas kepada orang lain seperti ini tidak dianggap 
meninggalkan perang. 

"Tapi, bagaimanapun juga ...... pertempuran kali ini memiliki terlalu banyak bagian yang 
tidak aku mengerti." 

Aku memikirkannya sambil berlari kembali ke Kelas F. 

Yuuji berkata bahwa tujuannya adalah untuk mengulur waktu, tapi tujuannya berubah 
untuk menyesuaikan kekuatan pihakku, membuat Kelas D merasa terancam, dan akhirnya 
membuat mereka membentuk gencatan senjata dengan kami. 

Saya mengerti bagian ini, apa yang saya tidak mengerti adalah apa yang baru saja terjadi? 

Mengapa lawan kita hanya mengirimkan tim kecil? Apa laporan mencurigakan yang 
disebutkan Kelas D? Dan apa tujuan tindakan saya sekarang? 

Oh ...... Tidak tahu, aku tidak bisa mengerti apapun, aku akan membereskan semuanya 
dengan Yuuji. 
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Begitu aku meninggalkan kekacauan, dan melangkah ke Kelas F -- 

"Ah, Akihisa-kun, kamu kembali." 

"Ya, aku kembali." 

Himeji-san bergegas ke depanku. Penampilannya yang terburu-buru ke arahku membuatku 
sangat senang... .. Tapi apakah petarung yang kuat seperti Himeji-san tinggal di kelas adalah 
ide yang bagus? 

"Himeji-san, apa Yuuji memberimu instruksi?" 

"Dia melakukannya ...... .Tentang ini; Aku tidak begitu jelas tentang itu, Sakamoto-kun 
hanya memberitahuku: 'Kamu tidak boleh meninggalkan Kelas F apapun yang terjadi'. " 

"Eh? Dia hanya mengatakan itu? " 

"Ya, hanya itu." 

Oh hmm... ..Aku semakin bingung, apa yang sebenarnya Yuuji pikirkan? 

"Akihisa, kamu kembali." 

Saat aku berdiskusi dengan Himeji-san tentang hal itu, Yuuji berjalan ke arah kami. 

"Bagaimana rencananya?" 

"Oh uh, hmm, aku melakukan apa yang kamu katakan ...... Tapi bukankah ini sudah 
waktunya kamu menjelaskan niatmu yang sebenarnya?" 

Selain sepuluh siswa yang tinggal di kelas untuk ujian perbaikan, ada lima siswa pilihan 
untuk memegang baris terakhir. Selain itu, ada beberapa siswa yang sedang 
mempersiapkan angkatannya. 

"Tentang itu ...... Sakamoto-kun, aku ingin kamu menjelaskannya kepada kami juga." 

"Himeji, kamu punya pertanyaan?" 

"Saya benar-benar bisa tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa?" 

Himeji-san sedikit memiringkan kepalanya dan mengeluarkan ekspresi bingung. 

Himeji-san dapat dianggap sebagai kekuatan utama Kelas F kami, dan juga poinnya telah 
terisi penuh sejak lama, oleh karena itu, dia seharusnya menjadi petarung yang paling 
dibutuhkan di koridor dan tangga. 
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"Benar, Yuuji. Mengapa Anda memutuskan untuk memposisikan Himeji-san di kelas? Jika 
kita membiarkan Himeji-san bergabung dalam pertarungan, bukankah perang ini akan 
menjadi lebih mudah bagi kita semua? " 

Saat aku mengatakan itu, Yuuji mengeluarkan sikap 'Aku tahu kau akan mengatakan itu', 
lalu berkata: "Ya, musuh juga akan berpikir seperti ini." 

"Oh, caramu mengatakannya, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu." 

Yuuji tidak menjawab dengan baik apa yang ditanyakan orang lain, dia benar-benar 
bajingan yang menyebalkan. 

"Musuh kita akan berpikir seperti ini:" Kelas F mengerahkan banyak tenaga di koridor dan 
tangga, tapi kenapa Himeji tidak ada di mana pun? Apakah mereka tidak ingin 
mengamankan koridor dan tangga? ' Saya pikir, itulah yang mereka rasakan. " 

"Tapi, bukankah kita bertujuan untuk memegang koridor dan tangga?" 

"Biarpun aku mau, tapi apakah itu layak untuk memfokuskan semua kekuatan kita di sana? 
Tujuan utama kami bukanlah untuk menekan, tetapi untuk mengulur waktu. " 

"Oh, jadi itu sebabnya kamu memutuskan untuk meningkatkan kekuatan kita sampai cocok 
dengan musuh kita" 

"Untuk mencocokkan kekuatan kita dengan kekuatan mereka, memperkuat diri kita 
bukanlah satu-satunya cara, membiarkan mereka menggunakan kekuatan terkecil mereka 
juga merupakan salah satu cara." 

Mendengar penjelasan Yuuji, pemandangan yang terjadi belum lama ini tiba-tiba terlintas 
di pikiranku. 

Seperti yang dia katakan, saat orang-orang Kelas D itu menyadari kalau Himeji-san tidak 
ada di dekat sini, beberapa dari mereka mundur ...... 

"Dengan kata lain, mereka merasa terancam oleh ketidakhadiran Himeji-san, jadi mereka 
akan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menjaga perwakilan kelas mereka kan?" 

"Begitu." 

Begitu, jadi begini. 

Benar, dengan hanya melemahkan kekuatan lawan kita, korban kita akan minimal. Jika kita 
bisa mempertahankan kekuatan Himeji-san, itu akan menguntungkan setelah kekuatan 
kita menerobos koridor dan tangga, itu juga akan membuat Himeji-san yang tubuhnya 
lemah lebih banyak beristirahat. Ini ide yang bagus. 

"Perwakilan Kelas D, Hiraga, pernah dipukul oleh Himeji, jadi mereka sangat khawatir." 
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"Begitu, jadi ini rencanamu selama ini." 

Jika dalam situasi normal, memikat mereka tidak akan semudah ini, tetapi keadaan ini 
sangat menguntungkan rencana pertempuran kami. Seperti yang Yuuji katakan, kita 
pernah membuat musuh kita menderita, dan perwakilan kelas mereka adalah laki-laki, ini 
juga menguntungkan kita. 

Jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, maka kita tidak boleh menyerang dimuka, 
kita harus mengandalkan rencana yang akan dengan mudah luput dari perhatian untuk 
mengalahkan mereka. Dalam kondisi ini, karena perwakilan Kelas D mendapatkan 
sebagian besar poinnya habis selama insiden pengintipan terakhir, dan selama masa kritis 
ini mereka tidak dapat menemukan kekuatan utama Kelas F kami -- sosok Himeji-san di 
mana pun. Seperti ini, sembilan dari sepuluh orang akan berpikir bahwa Himeji-san sedang 
menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, menjatuhkan perwakilan 
kelas Hiraga, jadi mereka harus mengisi kembali poin mereka, dan kemudian memotong 
sebagian dari kekuatan utama mereka. menjadi pengawal pribadi perwakilan kelas mereka. 

"Jadi itu sebabnya gadis-gadis itu bergegas kembali ......" 

"Tapi ini saja tidak cukup. Agar musuh kita tidak membalikkan keadaan kita, saya harus 
menggunakan plot jahat lainnya. " 

"Plot jahat lainnya?" 

"Itu mengendalikan kecerdasan mereka. Hanya karena ini, saya tidak membiarkan 
Muttsurini menambah poinnya. " 

Guru Pendidikan Kesehatan, Oshima-sensei, sibuk di kelas memberikan beberapa tes 
kepada siswa, tetapi Muttsurini tidak termasuk. Saya menebak mengapa Muttsurini yang 
dengan hanya mengisi kembali poin Pendidikan Kesehatannya dapat menambah poin 
totalnya tidak mengikuti tes di kelas, dia tidak mungkin dikirim untuk misi, bukan? 

"Muttsurini saat ini menyebarkan bahwa 'Kelas F benar-benar menginginkan pertempuran 
dengan Kelas D' ke Kelas D. Jika mereka tidak memiliki informan selama ini, mereka akan 
merasa aneh jika mereka menerima laporan ini tiba-tiba, tetapi kelas mereka telah 
Shimizu. Bagi Muttsurini, menggunakan bug untuk menyebarkan informasi ini sangatlah 
mudah. " 

Aku baru ingat, saat bertarung di koridor, seorang pria dari Kelas D datang untuk 
mengantarkan pesanan. "Oh benar, siswa dari Kelas D memang menyebutkan tentang 
'menerima laporan yang mencurigakan' atau semacamnya." 

Orang Kelas D mengatakan bahwa itu adalah pesan dari Shimizu-san, jika demikian, 
Muttsurini pasti cukup berhasil menggunakan bug untuk menyebarkan informasi. 
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"Menghitung dalam negosiasi itu dengan niat yang tidak jelas kemarin, Shimizu dan 
perwakilan Kelas D pasti curiga dengan banyak hal, kali ini mereka akan mudah tertipu 
oleh trik kita selanjutnya." 

"Saya melihat. Hanya dengan menyebarkan pesan ini, itu akan membuat Kelas D lebih 
berhati-hati terhadap kita. 'Mereka tidak akan berharap untuk melawan Perang 
Pemanggilan tanpa harapan, Kelas F pasti punya sesuatu di lengan baju mereka.' -- Anda 
ingin mereka berpikir seperti ini, kan? " 

Hmm, seperti ini, mereka akan semakin berhati-hati terhadap kami yang hampir tidak 
memiliki peluang untuk menang, dan tidak akan mengambil tindakan gegabah. 

"Ah! Baik! Yuuji dan aku nongkrong di koridor Kelas D terakhir kali, itu benar-benar untuk 
...... " 

"Hmm, sebagian besar benar. Saat itu saya hanya ingin mereka berpikir bahwa 'Kelas F 
tidak menambah poin mereka', tapi sekarang semuanya telah berubah. Di mata mereka, 
mereka mungkin akan merasa: 'Sakamoto dan Yoshii yang jelas-jelas memiliki kelas di 
gedung berbeda yang nongkrong di sini benar-benar mencurigakan, apakah mereka 
berpura-pura seperti itu untuk membiarkan kami mengambil inisiatif dan menyatakan 
perang terhadap mereka?' Dengan cara ini saya menanam benih kecurigaan. Suatu 
kebetulan yang terjadi lebih dari dua kali tidak akan dianggap sebagai kebetulan; inilah 
cara manusia berpikir. Saya pikir mereka tidak menyembunyikan niat apa pun -- jadi wajar 
bagi mereka untuk berpikir seperti ini. " 

Orang ini Yuuji ...... Aku tidak menyangka dia sudah berpikir sejauh ini saat itu. Hanya 
dengan menghubungkan titik-titiknya, kecepatan berpikir orang ini akan menjadi lebih 
cepat, itu sangat menakutkan. Apakah ini yang mereka maksud dengan reinkarnasi anak 
ajaib? Sepertinya dia sudah mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati ...... 

"Mereka pasti mulai menyesal menyatakan perang terhadap kita, karena memenangkan 
perang ini tidak akan banyak menguntungkan mereka, dan kalah akan menyebabkan 
mereka menghadapi risiko diturunkan kelas mereka menjadi kelas yang paling buruk. Jadi 
jika mereka diberi kesempatan, mereka pasti akan setuju untuk membuat gencatan senjata 
dengan kami. " 

"Jika mereka diberi kesempatan ...... Itu berarti, kita masih harus memberi mereka pukulan 
jitu kan?" Biarpun kita sudah selesai mengatur kekuatan kita, tidak ada kesempatan bagus, 
jadi akan sulit untuk mengajukan gencatan senjata ...... Aku rasa Yuuji berpikir seperti ini. 

Tidak salah, jika tidak ada kesempatan bagus, sangat tidak mungkin kedua belah pihak 
ingin melakukan gencatan senjata. 

"Benar, pukulan terakhir adalah dengan mengambil kepala mereka." 
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"Kepala mereka ...... maksudmu perwakilan Kelas D, Hiraga-san? Tapi, jika kita bisa 
menangani kepala mereka, untuk apa kita membutuhkan gencatan senjata? " 

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa pada Hiraga. Kelas D sudah memperingatkan kita, Hiraga 
pasti tidak akan datang secara pribadi. Dan dalam pertempuran ini, kepala mereka bukan 
hanya Hiraga saja. " 

Setelah mendengar penjelasan Yuuji, tiba-tiba Himeji-san bertepuk tangan. 

"Aku tahu, kamu sedang membicarakan tentang Shimizu-san kan?" 

"Benar. Jika kita menghabisi Shimizu, kekuatan utama Kelas D tidak akan berani 
mengambil tindakan apa pun. Jika kita ingin membuat gencatan senjata dengan mereka, 
membuat contoh dari Shimizu akan menciptakan peluang bagus. " 

Kalau dipikir-pikir, orang yang benar-benar memanggil dan memimpin pasukan bukanlah 
Hiragi-san, tapi Shimizu-san. Jadi jika kita bisa mengeluarkan Shimizu-san, akan lebih 
mudah bagi kita untuk membuat gencatan senjata dengan Kelas D. 

"Hanya itu, jadi Akihisa, kaulah yang akan pergi ke ruang kelas kosong di samping yang 
satu ini sendirian, dan menghadapi Shimizu dalam pertarungan solo." 

"Eh? Aku harus pergi?" 

Jika kita ingin mengalahkan Shimizu-san, harus ada kandidat lain yang lebih kuat dan 
cocok. 

"Saya tidak menambah poin saya karena saya harus siap memberi perintah kapan saja. 
Muttsurini juga berbagi nasib yang sama denganku. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan 
orang lain mengetahui keberadaan Himeji, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia 
harus bergabung dengan pasukan pertahanan. Jadi, misi ini hanya bisa diselesaikan oleh 
Anda. " 

Minami dan Hideyoshi saat ini berada di garis depan, siswa lain memiliki tugas masing-
masing. Dan juga, aku lebih ahli dalam menangani monster panggilanku daripada siapapun, 
jadi itu membuatku menjadi kandidat terbaik. 

"Dan jangan lupa, kamu akan menjadi yang terbaik untuk memprovokasi Shimizu. Aku 
mendengar keseluruhan cerita dari Hideyoshi, tapi setelah itu, tidakkah kamu berhasil 
memprovokasi dia? " 

"Oh ...... Itu, itu... ..Bagaimana aku harus mengatakannya ...... A, aku sendiri tidak jelas 
tentang itu ......" 

Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana provokasinya, tapi akulah orang yang paling 
ingin disingkirkan Shimizu-san. 
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"Ah, jadi begini cara membuat pilihan." 

Himeji-san yang mendengarkan percakapan kami diam-diam menunjuk ke tumpukan 
kertas di meja Yuuji, seolah dia baru saja memahami sesuatu. Maksudnya hanya satu orang 
yang ditempatkan di ruang kelas kosong, dan itulah bagian yang saya mainkan. 

"Seperti yang diharapkan darimu, Himeji; Anda benar-benar tajam dengan mata Anda. " 

"...... Maaf, dan apa artinya itu?" 

Ngomong-ngomong, akulah yang tidak mengerti apa pun yang baru saja mereka katakan. 

"Singkatnya ...... Misalnya, jika saya memberikan Sugawa posisi itu, dan Anda akan menjadi 
lawannya. Melihat Sugawa berdiri di sini, bagaimana menurutmu? " 
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"Akankah aku akan memikirkan sesuatu... ..Aku hanya akan merasa itu agak tidak berarti." 

Ruang kelas kosong yang dimaksud Yuuji tidak memiliki pemimpin di dalamnya yang perlu 
dijaga ketat, dan dengan mempertimbangkan posisinya, ini bukanlah lokasi yang perlu 
diperjuangkan. Dengan begitu, bahkan jika kita melemparkan orang secara acak ke dalam 
kelas kosong itu, musuh mungkin curiga, tapi mereka tidak akan terlalu memikirkannya. 

"Benar, kebanyakan orang akan berpikir seperti ini. Tapi, bagaimana jika saya memberikan 
kondisi lain? " 

"Kondisi?" 

"Baik. Jika pada saat itu, Anda sedang melawan Sugawa untuk Himeji, seperti ini, 
bagaimana keadaannya? " 

"Itu, itu, untukku ......." 

Oh... ..Aku dan Sugawa-san memperebutkan Himeji-san, dan ada Perang Tes Pemanggil? 
Jika demikian, bagiku, mendapatkan Himeji-san adalah sesuatu yang sangat penting, 
bahkan jika tidak ada Perang Tes Pemanggil, aku akan mencoba yang terbaik untuk 
menghabisi Sugawa-san, dan berpikir bahwa Sugawa-san berpikir dengan cara yang sama. 
...... Dalam kondisi ini, jika Sugawa-san menunggu di ruang kelas yang kosong sendirian -- 

"Menurutku dia menungguku di sana. Untuk Himeji-san, kita harus menyelesaikan 
semuanya dengan cara yang sulit. " 

"Benar, semuanya seperti ini." 

Seolah dia mengatakan 'kamu menjawab dengan baik', Yuuji mengangguk setuju. 

"Dengan kata lain, di mata orang lain, Akihisa yang menunggu di ruang kelas yang kosong 
hanyalah bidak kecil, tapi bagi Shimizu, itu berbeda. Dia akan berpikir bahwa Anda 
mencoba bertengkar dengannya, dan Anda sedang menunggu di ruang kelas yang kosong 
untuknya. Agar orang lain juga berpikir seperti ini, saya mengizinkan Anda bergabung 
dengan garis depan di awal, agar mereka tahu Anda ada di sini. " 

Jadi itu sebabnya Yuuji menyuruhku untuk menunjukkan diriku di garis depan. Meskipun 
saya masih memiliki cukup poin untuk terus berjuang, saya tidak sepenuhnya 
berpartisipasi dalam pertarungan garis depan hanya untuk membuat sikap dan tindakan 
saya lebih jelas, seolah-olah saya memberi tahu Shimizu-san "Saya menunggu Anda". 

"Sakamoto-kun memberitahunya 'kamu bisa mundur ke depan kelas kami' barusan adalah 
......." 

"Jika aku tidak melakukannya dengan cara ini, mereka tidak akan tahu bahwa Akihisa ada 
di sini menunggunya. Karena itu, sambil menunggu mereka di sini untuk menyelesaikan 
pengisian poin mereka sehingga kita dapat menegosiasikan gencatan senjata dengan 
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mereka, kita perlu menerobos pertahanan mereka di koridor dan tangga, dan memberi 
tahu Shimizu bahwa Akihisa sedang menunggunya di tempat kosong. kelas, kami juga tidak 
bisa membiarkan musuh tahu bahwa kami adalah orang yang dirugikan. Tentang 
bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan tepat, sangat sulit bagi saya untuk 
mengantisipasinya. " 

Yuuji benar, jika kita bisa memancing Shimizu-san, mungkin kita bisa mengajukan gencatan 
senjata dengan mereka sebelum kita dikalahkan. Tapi...... 

"Akankah semuanya berjalan mulus?" 

Saya masih khawatir. Terutama dalam kondisi seperti ini, saya benar-benar tidak dapat 
mengantisipasi apakah Shimizu-san akan muncul untuk menantang saya satu lawan satu. 

Yang bisa saya katakan adalah, tunggu dan lihat saja. 

Yuuji masih percaya diri. 

"Oh ...... Karena Yuuji berani mengatakan itu, maka seharusnya tidak ada masalah." 

"Baik! Sekarang semuanya sudah jelas, Akihisa harus masuk ke ruang kelas yang kosong 
secepat mungkin; Saya tidak tahu kapan kedua garis pertahanan akan ditembus. 

"Dimengerti, saya akan pergi ke sana sekarang." 

Saya hampir memahami misi saya. Sekarang aku hanya akan mengikuti kata-kata Yuuji, lalu 
memasuki ruang kelas yang kosong dan menunggu Shimizu-san. 

☆ 

"Sebelum Shimizu muncul, kita hanya akan siaga di sini." 

"Aku baik-baik saja dengan itu ...... hehe." 

"Himeji, ada apa denganmu? Sebenarnya kamu tidak sopan tersenyum padaku seperti itu. " 

"Ah, maaf, aku tidak bermaksud begitu." 

"Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" 

"Tidak, aku hanya merasa bagaimanapun kamu mengatakannya, Sakamoto-kun sangat 
mengerti Akihisa-kun." 

"Ah? Ke-kenapa kamu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat menjijikkan ?! " 

"Ini tidak relevan, Anda tidak perlu malu tentang itu." 

"Aku tidak pemalu, aku hanya merasa itu sangat menjijikkan ......" 
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"Karena, jika kamu tidak benar-benar mengerti Akihisa-kun, kamu tidak bisa 
melaksanakan rencana yang kamu sebutkan tadi, kan?" 

"Maksudmu tentang memancing Shimizu keluar?" 

"Iya." 

"...... Oh, jangan bicara tentang memahaminya, yang harus kulakukan hanyalah memikirkan 
kepribadian Akihisa, lalu aku bisa menebak apa yang dikatakan Akihisa kepada Shimizu 
saat Hideyoshi pergi kemarin. Bagi Shimizu, itu pasti sesuatu yang menyebalkan. " 

"Aku juga ...... Aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa menebak apa yang dikatakan Akihisa-
kun." 

"Orang itu bodoh, jadi mudah untuk memahami cara berpikirnya." 

"Itu karena dia jujur, pasti begitu." 

Saya tidak setuju. 

"Hehe, Sakamoto-kun sangat tidak jujur." 

"Tut, terserah katamu ...... Tapi, kamu benar-benar tidak keberatan?" 

"Uh? Apa maksudmu?" 

"Tidak, masalah ini kelihatannya buruk untukmu ......." 

"Tentang ini ...... ..Saya kira begitu ....... Itu memang membuat saya tidak bahagia, tapi---" 

"Tapi apa?" 

"...... Tapi, inilah mengapa aku menganggap Akihisa-kun menarik." 

"Uh? Maaf, saya tidak mendengar Anda dengan baik sekarang. " 

"Ah, tidak, saya tidak mengatakan apa-apa." 

"Betulkah? Tapi, tetap saja ...... Terima kasih atas infonya. " 

"Aku, aku membencimu, aku pikir kamu mendengarnya dengan sangat jelas!" 

☆ 

Saat menunggu di ruang kelas yang kosong, saya merasa sangat bosan karena tidak ada lagi 
yang bisa saya lakukan. Saya merasa ingin bermain konsol game genggam atau membaca 
buku hanya untuk menghabiskan waktu, tetapi jika saya melakukan ini, sepertinya saya 
tidak bersiap-siap untuk menantang orang lain, dan jika seorang guru menemukan saya di 
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sini, konsol game genggam saya akan disita. Karena saya tidak punya pilihan, saya hanya 
akan melamun di sini. 

Kemudian, sosok Minami tiba-tiba muncul secara tak terduga di pikiranku. 

Apakah sikap saya terhadap Minami tidak bisa diterima? 

Apakah Minami benar-benar terluka karena saya tidak cukup perhatian? 

Apakah saya dibenci sampai ke inti olehnya? 

Pertanyaan seperti itu muncul di benak saya satu per satu. Aku sering memikirkannya, tapi 
semakin aku berpikir, semakin kacau pikiranku. Saya tahu bahwa saya akan menghadapi 
masalah ini sebelumnya; Saya seharusnya melatih diri saya untuk menangani pikiran saya. 

Saya merasa frustrasi dengan otak saya yang menyedihkan, tetapi saya masih berusaha 
keras untuk merenungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. 

Saya tidak bisa membereskan pikiran saya yang berantakan, dan saya juga tidak bisa 
menemukan jawaban untuk itu. Karena itu, saya memutuskan untuk terus berpikir. 

Tepat ketika saya tenggelam dalam pikiran saya, saya mendengar sesuatu datang dari 
koridor, dan sepertinya semakin dekat dan dekat. 

"...... Sudah waktunya dia datang." 

Saya langsung menjernihkan pikiran, dan mengubah apa yang saya pikirkan. Setelah semua 
ini adalah momen penting, Perang Tes Pemanggil masih berlangsung. Apakah itu berjalan 
dengan baik untuk pengawal di kelas? Saya memejamkan mata dengan paksa, dan mencoba 
menelan kegelisahan, karena saya masih memiliki misi yang harus diselesaikan. 

Saya bisa mendengar keributan yang disebabkan oleh pertempuran pertahanan, dan saya 
merasa seseorang dari musuh yang lewat memperhatikan saya. 

Saya terus menunggu. 

"Senang sekali kau menunggu di sini sendirian, Miharu ingin mengatakan sesuatu!" 

Setelah menunggu beberapa saat, saya tiba-tiba mendengar suara orang yang saya tunggu. 
Bagus, akhirnya dia ada di sini. 

Aku menghela nafas lega, dan perlahan membuka mataku untuk melihat orang yang berdiri 
di depanku. 

"Ada yang ingin kau katakan padaku? Tentang apa ini?" 

Aku berjalan perlahan ke arahnya saat aku mengatakan itu. 
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Meskipun aku telah menunggunya untuk beberapa waktu, aku tidak memiliki apa-apa 
untuk diceritakan padanya. 

"Tidak banyak. Singkatnya -- Miharu hanya ingin membereskan semuanya. " 

Sambil mengatakan itu, dia menatapku dengan kebencian murni. Sepertinya dia sangat 
membenciku. 

"Untung ada Perang Tes Pemanggil yang sedang berlangsung, aku bisa mengambil 
kesempatan ini dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya." 

Berdiri di belakang Shimizu-san adalah Fuse-sensei, sepertinya dia benar-benar siap untuk 
acara ini. Jika saya lolos dari pertempuran ini, itu akan dihitung sebagai meninggalkan 
pertempuran dan sama dengan KO. Jadi, saya harus menerima tantangannya. 

Karena Shimizu-san sudah melibatkanku dalam pertempuran, selain setuju, tidak ada lagi 
yang bisa aku lakukan. Atau... .. apakah dia berpikir bahwa saya tidak akan menolak 
tantangannya, percaya bahwa saya ingin menyelesaikan masalah dengannya untuk 
selamanya juga? 

-- Yang bisa saya katakan adalah, cara berpikirnya sangat menakutkan. 

"Aku mengerti, kita akan bertarung habis-habisan, Shimizu-san." 

Saat aku mengatakan itu, Shimizu-san menoleh ke Fuse-sensei dan berkata: "Guru, izin 
untuk memanggil." 

"Aku tahu." 

Setelah kami menerima izin Fuse-sensei, Shimizu-san dan aku memanggil monster kami 
dengan Kimia sebagai subjek pertempuran. 

"Panggil!" " 

Kami berteriak pada saat yang sama, dan semacam segel ajaib muncul di kaki kami. Setelah 
itu, muncul di tengah-tengah adalah alter ego kita, si makhluk yang dipanggil. 

Kami berdua membiarkan makhluk panggilan kami mengambil posisi siap, saling menatap. 

Shimizu-san cukup berpengalaman dengan Summoner Test War, tapi kali ini kami tidak 
bertarung dengan kekuatan brutal. Oleh karena itu, dia tidak akan menjadi sasaran empuk, 
aku harus bertarung dengan hati-hati. 

Kami berdua berusaha mencari celah di tubuh kami, ini berlanjut beberapa saat. 

"...... Benar, sebelum bertarung, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasikan denganmu." 
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Dalam suasana yang sesak, Shimizu-san yang mengawasi monster yang dipanggil tiba-tiba 
mengatakan sesuatu padaku. 

"Tentang apa?" 

Aku menjawab, tidak diragukan lagi tanpa melepaskan pandanganku dari monster yang 
dipanggil juga. 

Ini tentang apa yang kamu katakan kemarin. 

"Uh ......." 

"Apa kau mengatakan itu hanya untuk memicu pertempuran ini? Maksud Miharu pada 
negosiasi kemarin, kata-kata yang kau ucapkan sebelum pergi. " 

Yang dia maksud adalah laporan tentang "Kelas F ingin bertarung dengan Kelas D selama 
ini". Shimizu-san pasti telah mengetahui maksud sebenarnya dari negosiasi kemarin, 
kurasa itulah mengapa dia memiliki pertanyaan seperti itu. 

"Itu ......" 

Saya tidak bisa menjawabnya secara instan, dan tetap diam untuk sementara waktu. 

Bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah dia akan mempercayai saya? 

Tidak peduli bagaimana saya menjawab, dia memperlakukan semua kata-kata saya sebagai 
kebohongan. Dari sudut pandang semua orang, kamilah yang menggunakan Minami ... ... 
Tapi kami benar-benar menggunakan Minami, memang benar kami ingin memprovokasi 
Kelas D pada negosiasi kemarin. 

"Kemudian?" 

Shimizu-san bertanya lagi, tapi aku masih belum punya jawabannya. 

"Jika begitu......" 

Dia memperlakukan kebisuanku seolah-olah aku mengakuinya, Shimizu-san tidak 
melanjutkan pertanyaannya, dan malah menutup mulutnya. 

"......" 

"......" 

Monster yang dipanggil tidak bergerak satu inci pun, tetap diam seperti itu. 

Kami tidak saling menatap. Itu karena Shimizu-san menundukkan kepalanya, tidak lagi 
fokus pada monster yang dipanggil. 
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Beberapa detik berlalu, dan dia tetap seperti itu. 

Tiba-tiba, Shimizu-san bergumam dengan suara gemetar. 

"......Dia menangis." 

Nada itu mungkin lembut tapi dipenuhi amarah. 

"...... Saat onee-sama kabur kemarin ...... Dia menangis ......" 

Mendengar kata-kata ini, saya teringat kejadian itu. 

Shimizu-san benar; Air mata Minami mengalir saat dia bergegas keluar kelas. 

"Dia menangis karena kata-kata Miharu ...... Tapi, alasan dia menangis ....... Alasan 
sebenarnya dia menangis adalah---" 

Shimizu-san perlahan mengangkat kepalanya, dari sepasang mata yang menatapku, kupikir 
aku melihat api kebencian yang membara. 

"- apakah kamu! Karena pria sepertimu! Luka dia dan buat dia menangis! " 

Garis itu seperti tip, makhluk panggilan Shimizu-san menyerbu ke arahku. 

Dia memilih untuk menyerang secara langsung, saya bergegas menghindari serangan itu. 

Oh! 

Tubuhku terasa sakit. 

Saya tidak dipukul olehnya secara langsung, apa arti kekuatan seperti itu? Apakah karena 
perbedaan poin kami? 

Kelas D Shimizu Miharu VS Kelas F Yoshii Akihisa 

Kimia 112 poin VS 22 poin 

Saya menyipitkan mata untuk memastikan perbedaan antara poin kami; perbedaannya 
kira-kira lima kali lipat. Celah yang sangat besar, membuat saya sangat dirugikan. 

"Kenapa pria menyedihkan sepertimu bisa tinggal di sisi onee-sama! Kenapa orang 
sepertimu yang hanya tahu bagaimana mempermainkan perasaan orang lain berani 
berbicara dengan onee-sama! " 

Lawan menebas seperti anak kecil yang mengamuk. Diserang sekali lagi, serangan berat 
membuat tangan saya mulai mati rasa. 

Memang benar aku membuat Minami menangis. 
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Itu juga benar bahwa kami menggunakan Minami. 

Tapi- 

"Hanya untuk menggunakan Minami, kalian membohonginya dengan sembrono, dan 
dengan sengaja menjadi dekat dengannya sebagai teman! Kenapa gitu!" 

--Ha! 

Aku mengangkat pedang kayu untuk memblokir pedang tebasan lawan. 

Tapi, meski begitu, aku masih... ... 

"...... Aku tidak ...... berbohong!" 

Aku mendorong pedangnya dengan paksa. 

Apa, apa yang kamu katakan! 

Memang benar aku melakukan banyak hal kejam. 

Aku menyakitinya, dan membuatnya menangis. 

Itu sebabnya kata-kataku begitu hina sehingga orang lain sulit percaya. 

Tapi, meski begitu--- 

Kata-kataku, bukanlah kebohongan! 

Dengan suara blak-blakan pertempuran di sekitar kami, monster panggilanku memblokir 
pedang lawan lagi. 

"Apa?" 

Benar, itu bukan bohong. 

Bahkan jika bagian tentang menjalin hubungan itu hanya akting, bahkan jika ciuman itu 
hanya kesalahpahaman, tetapi kata-kataku kepada Shimizu-san bukanlah kebohongan, itu 
diucapkan dengan jujur dari lubuk hatiku. 

Lagipula... ... Dalam kondisi seperti itu, aku tidak pintar berbohong dengan wajah datar. 

"Biarpun aku idiot, aku masih tahu bagaimana membedakan kebohongan macam apa yang 
boleh aku katakan! Dan kata-kata yang saya katakan kemarin benar-benar dari lubuk hati 
saya! " 

Setelah memblokir pedangnya di depan, pedang kayuku patah. 
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Bertarung langsung dengan musuh yang lima kali lebih kuat dariku, aku kehilangan banyak 
poin. 

Dalam kondisi ini, saya tidak punya peluang untuk menang. 

"Tapi ...... aku tetap tidak akan lari!" 

Terus terang, seluruh keributan ini disebabkan oleh saya. Saya harus bertanggung jawab 
atas orang-orang yang telah saya libatkan! 

Melihat ini dari sudut yang berbeda, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika misi 
menantang Shimizu-san sendirian diberikan kepada Himeji-san atau Yuuji, maka akulah 
yang harus disalahkan atas semua keributan ini, dan juga sampah yang tidak bertanggung 
jawab yang hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Karena aku diberi kesempatan 
untuk memikul tanggung jawab, aku harus berterima kasih pada Yuuji--- 

"" Panggil! " "" 

"Eh?" " 

Teriakan panggilan tak terduga terdengar. Menyipitkan mata, Yuuji memimpin sekelompok 
siswa Kelas F yang telah selesai mengisi kembali poin mereka di sini, dan dia berdiri tidak 
jauh dariku. Dia pasti menggunakan kekuatan Himeji untuk melewati kekacauan di depan 
Kelas F dan di sini. 

Tidak, itu hanya masalah sepele. Masalahnya adalah, mengapa mereka melangkah ke 
pertempuran antara aku dan Shimizu-san? 

"Ini penyergapan ...... Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tercela!" 

Shimizu-san menatapku dengan marah. Apa penyergapan, mungkinkah--- 

"Yuuji! Tidak peduli betapa pentingnya memenangkan pertempuran ini, kamu tidak bisa 
melakukan ini! " 

Kami sepakat bahwa ini akan menjadi pertarungan satu lawan satu, tetapi dia membawa 
begitu banyak siswa, apakah dia merencanakan ini sebagai penyergapan? Tentu saja aku 
mengerti bahwa pertarungan ini sangat penting bagi Kelas F, tapi melakukannya dengan 
cara seperti ini terlalu hina! 

"Maaf, ini bukan hanya tentang menang, ini perang. Tugasku adalah melindungi seluruh 
kelas. " Yuuji mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, lalu mengisyaratkan murid-murid 
di belakangnya dengan matanya. 

Makhluk panggilan yang menerima instruksi mereka --- mengangkat senjata mereka, lalu 
mengambil posisi bersiap. 
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"Jangan, jangan lakukan ini---" 

"Menyerang!" 

Aku tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu, makhluk yang dipanggil di sekitar kita 
ditusuk dengan pedang dan tombak mereka. 

-- Mengincar monster panggilanku. 

"... ... Eh?" 

Pada giliran yang telah diambil, pikiran saya menjadi kosong untuk sesaat. 

Ketika saya mulai menyadari apa yang terjadi di sekitar saya, tubuh saya mulai merasakan 
sesuatu. 

"Sungguh menyakitkan alottttttttttttttt! Eh, sekarang ada apa? Aku belum pernah 
merasakan sakit seperti itu sebelumnya! Dan seluruh tubuhku sakit pada saat bersamaan! 
Rasa sakit itu membunuh saya dari jari kaki sampai puncak kepala saya! " 

"Shimizu, aku sudah mengurus orang yang bertanggung jawab atas semua masalah ini, jadi, 
apakah kamu bersedia melepaskan ini?" 

"Wahhhhhhhhhh! Apakah seseorang baru saja melempar senjata tumpul ke arah saya? 
Rasa sakit karena ditusuk dan dipukul secara bersamaan membawa rasa sakit ke tingkat 
yang baru! " 

Shimizu-san ternganga menatapku yang berguling-guling di lantai kesakitan. 

Kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam. 

"...... begitu, meskipun melakukan ini tidak bisa meredakan amarah Miharu ......" 

Sha shoof --- Suara penuh kekuatan bergema di ruang kelas. 

"Shi, Shimizu-san! Bukankah pemenang pertempuran sudah memutuskan? Mengapa Anda 
masih menyerang saya dengan amarah seperti itu! Sakit, sakit, sakit, sakit! Rasa sakit 
ditusuk dari kaki saya ke perut saya lalu ke atas kepala saya! " 

"Tunggu sampai Miharu memotongnya menjadi delapan bagian, dan jika kamu setuju 
untuk memaksa babi ini untuk tinggal di kelas remedial sampai sekolah berakhir, Miharu 
akan setuju untuk membentuk gencatan senjata." 

"Saya berjanji. Akihisa akan dikirim ke kelas remedial segera setelah dia KO. Sebelum 
sekolah berakhir, dia harus mengisi kembali semua poinnya di kelas itu; saat dia 
melakukan itu, dia akan menjadi makanan Ironman. " 
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Bagaimana, bagaimana itu bisa menjadi perdagangan yang begitu jahat! Seluruh tubuhku 
terluka, dan aku masih harus menjalani uang sekolah Ironman yang mengerikan sampai 
akhir sekolah? 

"Hmmph! Apa maksud dari ekspresi kebencianmu itu? Anda harus menyalahkan diri 
sendiri karena berbohong pada onee-sama! Kamu babi harus mengambil kesempatan ini 
dan merenungkan kesalahanmu! " 

Tusuk tusuk tusuk tusuk --- Saat Shimizu-san berbicara, dia menusuk monster panggilanku 
beberapa kali. 

"A-aku-aku-aku-aku-aku benar-benar merefleksikan kesalahanku! Tentang menyakiti 
Minami, aku benar-benar minta maaf! Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit! " 

Rasa sakit yang Minami rasakan saat aku menyakitinya sekarang terbayar kepadaku, di 
tubuhku. 

Berhentilah mengomel, jika itu seseorang yang tidak bisa menahan rasa sakit sebanyak ini, 
dia pasti sudah mati karena ketakutan. 

"...... Hmmph, jika apa yang kamu katakan kemarin adalah kebohongan, Miharu tidak akan 
memaafkanmu semudah ini." 

Kali ini dia mengangkat kakinya dan menginjak luka yang dibuat oleh pedangnya. 

Sial! Ini adalah iblis tak berperasaan! 

"Kali ini, Miharu akan berhenti di sini dan membiarkanmu hidup!" 

Dia bahkan tidak ingin membiarkanku hidup! Sakit sekali! Itu sangat menyakitkan! Sakit 
sampai aku tidak bisa memikirkan apapun! 

Setelah itu, setelah Shimizu selesai menendang saya, saya akhirnya mendapat kesempatan 
untuk beristirahat selama beberapa menit, saya benar-benar telah melalui neraka. 

"Bagus, karena negosiasi berhasil, kita harus kembali ke kelas kita. Guys! Ayo kembali! " 

"" "Oh---" "" 

Mereka semua keluar dari ruang kelas yang kosong bersama-sama, meninggalkan saya, 
yang dipenuhi luka dan memar sampai saya tidak bisa berdiri, di sini sendirian. 

"Terlalu, terlalu menyedihkan ......" 

Saya menahan rasa sakit yang menyiksa dan berhasil duduk di lantai, dan tiba-tiba saya 
merasakan sebuah tangan tergenggam di bahu saya, ini saja membuat saya sangat takut 
sehingga saya hampir menjerit. 
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Tidak mudah menahan diriku untuk tidak berteriak, aku menoleh perlahan--- 

"Selamat Datang di dunia saya." 

Orang yang muncul di depanku adalah Ironman, tersenyum sinis dengan niat jahat yang 
jelas. 
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Volume 4 Chapter 7 

Pertanyaan Terakhir 
Harap tulis kata bahasa Inggris yang benar di (), lalu terjemahkan kalimat berikut. 

"Dia () bus." 

Jawaban Himeji Mizuki 

"Dia (naik) bus. Terjemahan: Dia naik bus. [1] " 

Komentar guru 

Benar. Selain kata kerja "take", Anda juga bisa menggunakan "get on" sebagai pengganti 
"take". 

Jawaban Yoshii Akihisa 

"Dia adalah bus." 

Komentar guru 

Bagaimana Anda menerjemahkan ini? Kelihatannya benar pada pandangan pertama, tapi 
itu salah pada banyak tingkatan. Karena Anda bahkan tidak bisa menerjemahkannya ke 
dalam bahasa Jepang, maka bahasa Inggris Anda perlu ditingkatkan. 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

"Terjemahan: Dia adalah orang yang jelek [2]." 

Komentar guru 

Jawaban ini benar-benar membuka mata. 

☆ 

"Wooo ...... Hari ini benar-benar hari sial ......" 

Uang sekolah Ironman akhirnya berakhir, akhirnya aku bisa pulang. 

Hanya ada beberapa orang yang masih bersekolah. Sekolah sudah berakhir, semua orang 
seharusnya sudah pulang. Himeji-san berkata bahwa dia ada sesuatu untuk dikerjakan, 
yang lain cenderung tidak menungguku menyelesaikan uang sekolahku. 

Aku menghela nafas saat aku mendorong pintu Kelas F. 
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Bagus, aku harus segera mengemas barang-barangku --- Eh? Bagaimana...... 

"Kalian bertiga masih belum pulang?" 

Seperti trio biasa --- Yuuji, Hideyoshi, dan Muttsurini, benar-benar bertahan. Apa yang 
terjadi? Apakah mereka memiliki sesuatu yang perlu mereka lakukan? 

"Ada sesuatu yang aku khawatirkan." 

Sesuatu yang kamu khawatirkan? 

Yuuji tersenyum seolah dia sangat ceria. 

"Ya. Juga, Muttsurini punya sesuatu yang sangat menarik untuk diceritakan kepada kami. " 

Hideyoshi yang berdiri di samping Yuuji juga tersenyum ceria, terlihat sangat senang. 

"...... Akihisa harus datang dan mendengarkan juga." 

Muttsurini mengeluarkan perekam mini yang selalu dia bawa dan meletakkannya di atas 
meja. 

"Sesuatu yang menarik... ..Apa itu? Sepertinya semua orang sangat ceria, apakah itu benar-
benar hebat? " 

"Muttsurini tidak memverifikasi detailnya, tapi saya jamin itu sangat menarik." 

"... ..Aku berani menjamin juga." 

Muttsurini menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. 

Karena orang ini mengatakan bahwa dia berani menjaminnya, kurasa benda ini pasti 
sangat menarik. 

"Eh, apa isinya?" 

"Ah, sepertinya itu percakapan antara laki-laki dan perempuan." 

"...... Percakapan antara laki-laki dan perempuan?" 

Apakah itu pengakuan seseorang? Atau mungkin itu pertengkaran sepasang kekasih? Tidak 
peduli yang mana, saya ragu bahwa ketiga orang ini memiliki minat jahat seperti itu. 

"Itu adalah percakapan yang bisa menghilangkan keraguan kita." 

"...... Eh?" 
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Saya merasa sangat aneh. Sangat aneh, sepertinya ada yang tidak beres. Ketiga pria ini 
semuanya tersenyum, tetapi mengapa senyuman yang saya lihat begitu menyeramkan? 

"......Mulailah." 

Muttsurini menekan tombol putar perekam, suara yang dimainkan perekam terdengar 
agak akrab. 

(Miharu tidak tahu bagaimana percakapan ini menguntungkan kalian semua, tapi Miharu 
tidak menganggapmu sebagai saingan cinta lagi. Untuk cemburu pada seseorang yang tidak 
bisa memahami pesona onee-sama, dan babi yang memperlakukannya seperti kawan, itu 
hanya membuang-buang waktu Miharu ...... Bagaimanapun, Miharu adalah satu-satunya 
yang memahami pesona onee-sama, dan itu sudah cukup ..) "Eh, suara ini ......" 

"Apakah Kelas D Shimizu" 

Memang benar bahwa itu adalah suara Shimizu-san, dan semua orang juga tahu bahwa 
Shimizu-san menyukai Minami, jika demikian, mengapa mereka mengatakan bahwa itu 
adalah percakapan "antara laki-laki dan perempuan"? 

(...... Untuk apa? Apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Miharu?) 
Suara Shimizu-san berlanjut. 

Tapi.... Bukankah itu aneh? Di mana saya mendengar kata-kata itu sebelumnya? 

"Oh! Tunggu sebentar! Bukankah ini percakapannya ...... " 

"Benar. Apa yang sebenarnya Anda diskusikan dengan Shimizu semuanya direkam. " 

Senyuman sinis itu begitu jelas hingga tak bisa disembunyikan, Yuuji menatapku dengan 
niat jahat. 

(Ya, hanya ada satu hal yang ingin saya katakan. Itu karena Anda salah paham, jadi saya 
akan menjelaskannya.) (Salah paham? Salah paham apa? Bagian tentang kamu dan kencan 
onee-sama itu palsu, Miharu tahu ini selama ini.) Suara yang keluar dari perekam, adalah 
suara Shimizu-san --- dan milikku. 

"Tunggu tunggu tunggu tunggu! Mengapa Anda perlu memainkan peran ini? Berhenti 
bercanda! Cepat berhenti--- " 

Hideyoshi. 

"Saya mengerti." 

Saat Yuuji memberi perintah, Hideyoshi langsung bertindak. Dalam sekejap, dia sudah 
mengunci saya dari belakang, memegangi tubuh bagian atas saya. 
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Ini tidak bagus! Saya harus menghentikan mereka dengan cepat! 

(Tidak, yang aku maksud bukan itu. Bahwa ...... pesona Minami tidak hanya kamu ketahui --- 
inilah yang ingin aku katakan.) "Eh! Lepaskan aku, Hideyoshi! Hanya masalah ini yang tidak 
diperbolehkan! " 

"Hehehe, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya." 

Kedua tanganku dipegang erat; Aku bahkan tidak bisa bergerak. Eeeeeeek! 

(Apa yang baru saja Anda katakan! Anda selalu berbicara dengan onee-sama dengan tidak 
pengertian, dan Anda bahkan tidak memperlakukannya sebagai seorang gadis, bukan?) (Ya, 
Shimizu-san mungkin benar.) 

(Jika demikian, beraninya Anda mengatakan bahwa Anda mengetahui pesona onee-sama!) 
(Aku tidak memperlakukan Minami sebagai seorang putri, tapi--) Mereka bahkan tidak 
mengerti bagaimana perasaan saya, karena percakapan terus dimainkan oleh perekam. Jika 
begitu...... 

"Wa  Wa  Jangan dengarkan  Jangan bermain-main dengan hal-hal seperti itu ~~" 

"Kamu sangat berisik, tolong tenang." 

"Ugu! Unu--- " 

Yuuji menutup mulutku dengan tangannya. 

Jangan! Saya mohon kepada Anda semua, berhenti mendengarkan! 

(Tapi apa?) 

(Tapi, bagi saya, Minami adalah seseorang yang dapat saya tunjukkan sisi asli saya, saya 
merasa nyaman untuk mengobrol dengannya, dan senang ketika saya bersenang-senang 
dengannya. Saya juga menemukan beberapa trik kecilnya di antara tindakannya. imut --- 
dia benar-benar gadis yang menawan.) Waaaaa ~ Suara yang keluar dari perekam 
mengubah dunia di depan mataku menjadi putih. 

Sudah dengar? Apakah kata-kata itu didengar? Apakah kalimat-kalimat itu masuk ke dalam 
pikiran mereka? 

Saya membuang muka dengan malu-malu untuk melihat reaksi mereka. 

"" "......" "" 

Mereka bertiga menatapku dengan heran. 

"...... Eh, ini benar-benar tidak terduga ......" 
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"Uh, ya ...... Kupikir kamu akan mengatakan hal-hal yang kurang jelas ......" 

"......ini sebuah tantangan." 

Mereka mendengar setiap bagian darinya ...... Kalimat itu tidak seharusnya diberitahukan, 
tapi ketiga orang ini sebenarnya ...... 

"Akihisa, aku tidak tahu bahwa kamu akan terdengar begitu berani saat kamu 
membereskan semuanya." 

"Bagaimana, bagaimana bisa, aku merasa jantungku berdebar lebih cepat ......" 

"...... Betapa jantannya." 

Saya benar-benar ingin menghapus memori trio ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya 
memukul mereka cukup keras, apakah mereka akan melupakan kalimat itu? 

Tepat ketika aku sedang berpikir--- 

"...... Oh! (Ta)" 

Ekspresi Muttsurini tiba-tiba berubah, lalu dia langsung lari ke koridor. 

"Apa yang terjadi? Muttsurini, apa terjadi sesuatu? " 

"... ..Aku terlalu ceroboh." 

Muttsurini bergumam dengan tidak senang saat dia berjalan kembali ke sini. 

"Apa maksudmu ceroboh? Ada seseorang di koridor? " 

"...... Rekamannya mungkin telah disadap." 

Muttsurini baru saja mengatakan skenario terburuk. 

Eh? Menguping ...... Jangan bilang kalau itu bagian paling memalukan yang pernah 
terdengar! 

"Muttsurini! Siapakah seseorang itu! " 

"...... Kurasa itu seseorang yang terlibat." 

Seseorang, seseorang yang terlibat ...... Apakah yang dia maksud adalah Shimizu-san? 

Kalau begitu ...... En, kurasa tidak apa-apa, meski masih memalukan, itu bisa diterima. 
Lagipula, itu adalah kata-kata yang aku ucapkan padanya, itu lebih baik daripada didengar 
oleh Sugawa-kun. 
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"Aku, kurasa itu tidak sengaja ...... Akihisa, maafkan aku, aku tidak tahu kalau isinya seperti 
ini ......" 

Aku juga merasa kasihan. 

"......Maaf." 

Ketiganya menundukkan kepala meminta maaf. 

"Tidak apa-apa, jika itu didengar oleh seseorang yang terlibat, kurasa tidak banyak. Dan, 
jika kalian benar-benar minta maaf, Anda harus mencoba dan membantu saya berbaikan 
dengan Minami! Sejak masalah itu, hubungan kami menjadi sangat buruk. " 

Saya berhasil mempertahankan peralatan kelas lama kami, tetapi saya masih memiliki 
masalah yang harus diselesaikan, ini sangat membosankan. 

"Tidak, menurutku tidak ada masalah lagi." 

"Itu benar, aku ragu kamu akan membutuhkan bantuan kami ......" 

"...... En." 

Ketiganya tersenyum pahit padaku pada saat bersamaan. 

"Eh? Kenapa tidak ada masalah? " 

Tidak ada keajaiban baik yang terjadi, mengapa mereka mengatakan bahwa tidak ada 
masalah? 

Tapi, ketiganya terlihat percaya diri tentang itu --- Mungkin mereka sudah berbicara 
dengan Minami di belakangku. 

Bagus jika itu benar. Jika demikian, semuanya akan segera kembali normal. 

Ini bagus, sangat bagus. 

☆ 
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Ka Cha. 

"Ah! onee-chan, kamu kembali. " 

"A, aku kembali ......" 

"Eh? onee-chan, apa terjadi sesuatu? Wajahmu benar-benar merah. " 

"Hazuki, bagaimana seharusnya aku ......" 

"Bagaimana seharusnya apa? Apakah ada masalah dengan sekolah? " 

"Hazuki, dengarkan aku ......" 

"Aku mendengarkan." 

"Kali ini, onee-chan-mu ...... telah jatuh cinta pada seseorang ......" 
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Volume 4 Chapter 8 - Afterword 
Catatan Penulis 

Saya sangat bersyukur Anda membaca buku ini; Saya novelis Inoue Kenji. 

Ini adalah jilid keempat, dan juga buku kelima dari seri ini. Saya bisa menulis sekuel karena 
dorongan pembaca dan dukungan besar editor. Semuanya, saya sangat berterima kasih. 

Jadi selanjutnya akan seperti biasa, saya akan mengucap syukur dan berbicara tentang jilid 
selanjutnya. 

Kepada Haga-sensei yang bertugas dengan ilustrasi, ketika aku melihat catatan penulis jilid 
terakhir, aku sangat terkejut, aku tidak pernah menyangka Miharu memiliki potensi seperti 
itu! Saya berharap tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk memberi saya lebih 
banyak layanan penulis di masa depan. Sedangkan untuk Kagaya hebat yang ditugaskan 
untuk mendesain, saya sangat menyesal telah membuat permintaan yang tidak masuk akal 
meskipun saya tahu selama ini bahwa Anda merasa tidak enak badan. Dan terima kasih 
yang luar biasa kepada editor saya, N yang hebat, meskipun banyak hal terjadi, untungnya 
Anda bereaksi cepat, melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, ini sangat 
membantu saya, saya harap Anda akan memberi lebih banyak saran kepada saya di masa 
depan. 

Tentu saja, ada juga semua pembaca! Mau baca saja karyaku saja membuatku sangat 
bersyukur bisa menangis, aku tidak menyangka akan ada penulis yang akan menulis surat 
atau kartu opini mereka kepadaku, aku tidak tahu bagaimana aku harus mengungkapkan 
kegembiraanku. . Meskipun saya tidak bisa menjawab, saya membaca setiap pendapat dan 
kesan di surat dan kartu pos dengan saksama. Setiap kali saya selesai membacanya, saya 
merasa bersemangat: Semangat untuk terus menulis novel melonjak dalam diri saya, saya 
sangat bersyukur! 

Juga, salah satu pendapat pembaca yang saya terima adalah permintaan "Tolong jadikan 
saya siswa Kelas F, dan terlibat dalam alur cerita", tapi saya sangat menyesal tidak bisa 
memenuhi keinginan Anda. Ada juga huruf seperti ini, "Bolehkah aku membentuk 
masyarakat 'Baka dan Ujian -- Panggil Binatang'?" itu membuat saya bahagia. Tentu saja 
Anda bisa! Untuk membuat semua orang bahagia, saya akan terus melakukan yang terbaik 
di masa depan. 

Tentang pratinjau volume berikutnya, saya pikir saya harus membiarkan Akihisa dan geng 
belajar. Tampaknya agak tidak pantas bagi novelis seperti saya untuk mengatakan hal-hal 
seperti itu, tetapi saya merasa mereka telah berlebihan. Dan jangan lupa, Sekolah Fumizuki 
adalah sekolah yang terkenal. 
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Itu sebabnya, Jilid 5 akan menulis tentang mereka yang membakar minyak tengah malam 
bersama sebelum ujian akhir. Tapi menurut kepribadian mereka, saya ragu mereka akan 
belajar dengan patuh. 

Oke ngobrol akan berhenti sampai di sini, sudah saatnya saya membicarakan hal-hal sepele 
dalam hidup saya. 

Praktisnya, sekitar saat buku ini diterbitkan ke dunia, CD drama radio buku ini akan dirilis. 

Walaupun aku tahu kalau itu sudah keterlaluan, aku -- Inoue Kenji (♂), masih buru-buru 
menghadiri rekaman CD drama radio, kali ini aku akan membahas detailnya. Cerita Inoue 
Kenji dan rekaman CD drama radio dimulai sekarang ~ 

Saya bertemu orang cabul di trem. 

Benar, meskipun kalimat ini agak aneh. Seperti namanya Inoue Kenji, jelas merupakan 
"laki-laki". Karena aku bukan perempuan, aku juga bukan Hideyoshi, semua orang tidak 
boleh salah paham tentang ini. 

Meski begitu, tapi hanya mengatakan ini, saya rasa semua orang bingung, izinkan saya 
menyelesaikan masalah ini. 

Pada hari perekaman CD drama radio yang telah lama ditunggu-tunggu, saya naik trem, 
bersiap-siap untuk pergi ke lokasi di mana saya akan bertemu editor. Saat kami sepakat 
untuk bertemu di pagi hari, trem tidak berdesakan seperti sekaleng sarden, tapi tidak ada 
tempat duduk tersisa. Lalu aku memegang cincin dengan bebas, dan tentu saja aku 
memikirkan tentang CD drama radio. Suara seperti apa yang akan digunakan oleh pengisi 
suara? Ketegangan macam apa yang akan mereka buat? Saya seperti anak laki-laki yang 
menantikan tamasya ketika saya memikirkannya. 

Saat itu, saya perhatikan bahwa pinggang belakang bawah (saya tidak akan mengakui 
bahwa itu pantat saya) memiliki sensasi yang aneh. 

Itu bukanlah sentuhan kecelakaan yang disebabkan oleh goyangan trem --- itu bukan 
kecelakaan, itu terasa lebih seperti disengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja, maka 
orang tersebut tidak akan menyentuh dengan cara ini. 

Saya hanya bisa memikirkan kemungkinan pada saat itu --- mungkin saya telah menabrak 
pencopet. 

Saya biasanya meletakkan dompet saya di saku belakang kanan celana saya; musuh harus 
berusaha mengambilnya. 

Tentu saja aku tidak bisa membiarkan orang itu mencuri dompetku, jadi aku menggenggam 
tangan yang bergerak di dekat dompetku. Jika dia ketahuan, maka semuanya akan berakhir 
baginya. Jika saya memberi tahu dia bahwa saya sudah mengetahui apa yang dia lakukan, 
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saya kira dia akan menyerah, kan? Jika demikian maka masalahnya teratasi, saya tidak 
perlu takut lagi. 

Selagi aku memikirkan ini--- 

--Eek. 

Orang itu mengeluarkan suara seperti itu, dan tiba-tiba mencengkeram tanganku dengan 
paksa. 

（☆ ●  ◆ △ "◎ □ ¤？！？！？！） 

Saat itu, obyek yang mengancam saya berubah dari "ekonomi" menjadi "keperawanan". 
Tapi saya orang besar, bagaimana saya bisa terjebak dalam bahaya seperti ini --- salah! 
Saya harus mengatakan bahwa itu lebih berbahaya karena saya seorang pria. 

(Wa, tenang saja dan pikirkan, Inoue Kenji. Dari perasaan di tangan aku bisa 
menyimpulkan kalau itu laki-laki, dia pasti mengira kamu orang lain jadi dia 
menyentuhmu. Kalau aku hanya menatapnya, dia ' akan tahu bahwa dia mendapatkan 
orang yang salah, dan kemudian kabur seketika.) 

Oleh karena itu, saya menoleh ke arah jendela, menatap wajah musuh dengan ganas. 

Dentang! (Inoue Kenji dengan mata galak) 

Smile ~ ☆ (Orang itu balas tersenyum padaku) 

Sha! (Inoue Kenji menundukkan kepalanya) 

Mengapa? Kenapa dia tersenyum begitu tulus? Orang ini, apakah Anda yakin tidak salah 
paham? Mungkinkah akulah yang salah? 

Jelas saya tidak melakukan kesalahan, yang tidak terpikirkan adalah saya tidak tahan 
menatap matanya. Bahkan jika saya ingin meminta bantuan untuk membebaskan saya dari 
kesulitan ini, tetapi saya tidak punya ide untuk mengeksposnya. 

Jika saya meraih tangannya dan berteriak: "Dia mesum di trem!" Saya takut sebelum 
menyelamatkan saya, semua orang akan berkata: "Eh, tuan, apakah Anda yakin?" sebagai 
balasan. Setelah itu, kondektur akan membawa saya bersamanya untuk membereskan 
semuanya, dan saya harus menelepon editor saya dan berkata: "Saya bertemu dengan 
orang cabul, jadi saya tidak bisa menghadiri rekaman." Saya jelas laki-laki, namun saya 
tidak bisa menghadiri rekaman drama radio karena saya bertemu dengan seorang mesum 
trem, dan menambahkan bahwa semua karakter dalam pekerjaan saya adalah sekelompok 
idiot --- bagaimana saya bisa menghadapi rekan-rekan saya di masa depan? 

Pada akhirnya, saya harus menahannya sampai pemberhentian berikutnya lalu turun dari 
trem dan enyahlah. Karena itu, saya terlambat lima menit, untungnya saya tepat waktu 
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untuk pertemuan tersebut, tetapi sekarang ada bekas luka di hati saya yang tidak bisa 
dihapus. Setiap orang harus lebih berhati-hati, dan tidak menarik perhatian orang mesum. 

Itu sebabnya, saya terlambat menyadari bahwa tidak ada ruang tersisa untuk menulis 
tentang proses perekaman. Karena tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang, saya akan 
memberi tahu kalian saat saya memiliki kesempatan. 
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Catatan 

1. ↑ heddobatto = Headbutt. 

2. ↑ Bermain : Di sini, kata yang digunakan adalah "演 じ る" yang bisa berarti, 

"akting" (artinya kisah cinta Minami benar-benar seperti itu) serta "melakukan 
kesalahan" (artinya Minami membuat kesalahan dalam jawabannya) . 

3. ↑ Mirai (美 来) : Secara harfiah, Beauty-Comes. 

4. ↑ Namihei (波 平) : Secara harfiah Gelombang-Biasa. 

5. ↑ Kembali : Saya tidak ingin membuatnya lama jadi saya hanya menggunakan 
kata ini yang digunakan oleh kamus. Returnee = orang yang kembali ke negara 
asalnya setelah sekian lama bertempat tinggal di negara asing. 

6. ↑ Dalam bahasa Jepang, pengucapan "semua orang" dan "bau badan" serupa. 

7. ↑ Jerman untuk "pengembara" 

8. ↑ Dalam bahasa Jepang, tembakau --- Tabako --- diucapkan sama dengan 
Tabasco di bagian depan. 

9. ↑ Ini sebenarnya ditanyakan dalam bahasa Inggris, jadi jangan bingung. 

10. ↑挨 拶 berarti 'menyapa' dalam bahasa Jepang. 

11. ↑ Obon （お 盆） adalah festival Jepang untuk memperingati leluhur yang telah 

meninggal. 
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