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Pertanyaan Pertama 
Mohon tuliskan nama yang benar dari peralatan tersebut pada gambar di sebelah 
kanan. 
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Jawaban Himeji Mizuki: 

Mengukur Silinder. 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. Memahami nama dan penggunaan peralatan lab merupakan informasi 
dasar yang sangat penting. Mampu mengingat nama peralatan ini tidak akan merugikan 
sama sekali. Juga, ingatlah untuk melihat label yang menunjukkan kelulusan. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Mesu Shiri.[1] 

Komentar guru: 

Anda hanya memperhatikan bidang yang Anda minati, saya sudah mengerti itu. Saya harap 
Anda dapat mengingat 3 huruf [ン ダ ー] (ndaa). 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Tabung gelas ukur. 

Komentar guru: 

Aku sudah kehilangan harapan padamu. 
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Saat itu hari Minggu sore, dan tempat yang jarang terpengaruh oleh iklim hujan ini 
memiliki gerimis yang jarang terjadi di pagi hari. Tapi sekarang setelah hujan berhenti, di 
luar cuaca cerah dan cerah. Namun, saya tidak keluar karena saya bersembunyi di rumah 
bermain game. 

"Yosh! Ho ~ yosh, dan! " 

Muncul di layar televisi adalah permainan pengalaman tinju yang baru saya beli minggu 
lalu, dan saya mengontrol perangkat di tangan saya seperti sedang kesurupan. Yuuji datang 
ke rumahku dan bermain lebih baik dariku. Sungguh menyebalkan. Namun, pria itu selalu 
lebih baik dalam permainan yang berhubungan dengan refleks atau gerakan. 
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"Meski begitu, membuatku marah karena kalah dari pria seperti itu!" 

Tapi apapun jenis permainannya, kalah dari Yuuji sendirian membuatku ingin muntah. Itu 
sebabnya saya setuju dengannya untuk bertanding lagi besok sepulang sekolah, dan saya 
mencoba yang terbaik untuk berlatih. 

--DING DONG. 

Suara tajam dari bel tiba-tiba berbunyi saat aku berlatih. 

"Hn? Apakah itu surat kilat? Sungguh, pada saat seperti itu... " 

Di layar, karakter yang saya kendalikan mengirimkan pukulan kanan yang menghantam 
rahang lawan. Saya melanjutkan serangan saya pada lawan saat dia ketakutan, jadi saya 
harus bisa menang sekarang. Itulah mengapa saya benar-benar tidak ingin berhenti pada 
saat yang begitu penting --- namun, saya tidak bisa membiarkan belnya begitu saja. 

"Sungguh... pada saat yang buruk..." 

Tidak dapat membantu. Saya hanya bisa menghela nafas dan menekan tombol pause, 
bangkit dan berjalan menuju koridor. 

"Sini. Siapa ini?" 

Kataku saat aku membuka kunci pintu dan mendorong pintu keluar. 

Perasaan musim panas yang memiliki panas dan kelembapan segera masuk melalui celah 
kecil di antara pintu. 

Aku sedikit mengernyit kesal, tapi aku mendorong pintu lebih lebar lagi. 

Di sisi lain pintu besi, ada langit cerah cerah setelah hujan, sisa-sisa pelangi yang akan 
bercampur dengan langit, dan --- seorang wanita berambut pendek membawa tas bagasi 
besar. 

"... Eh? Arre...? " 

Aku tidak bisa membantu tetapi meragukan mataku sendiri dan mulai memperhatikan 
orang di depanku lebih dekat. Apa yang sedang terjadi? Mata lebar itu, ekspresi yang 
terlihat lemah, orang ini... terlihat seperti seseorang yang saya kenal. 

Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Menurut saya itu tidak mungkin, tapi mungkin... 

"... Nee, nee... san...?" 

Saya mencoba memanggil anggota keluarga saya ini yang seharusnya berada di luar negeri 
dan seharusnya tidak muncul di sini. 
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Dan kemudian, orang itu segera, 

"Iya. Sudah lama sekali, Aki-kun. " 

Dia menjawab saya. Rambut pendek rapi berayun lembut mengikuti angin, dan sedikit 
senyum muncul di wajahnya. 

---Dan untuk beberapa alasan, dia memakai jubah mandi. 
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"KENAPA KAU MEMAKAI BATHROBE !?" 

Aku sangat terkejut melihat adikku, yang sudah setahun tidak kulihat, berpakaian seperti 
ini. 

Mengapa kamu di sini? Jika Anda akan kembali, mengapa Anda tidak menelepon saya? 
Pertanyaan yang jelas ini segera dikesampingkan. Penampilannya yang surealis 
membuatku pusing. 

Tidak, masuk akal jika adikku yang baru kembali dari luar negeri benar-benar keluar dari 
kamar. Ini jarang terjadi di Jepang, tapi ada beberapa orang yang memakai jubah mandi 
setelah mandi. Namun- 

"TIDAK TERLALU ANEH UNTUK BERDANDAN SEPERTI INI DAN MENGUNJUNGI ORANG?" 

Sejauh yang saya tahu, jubah mandi tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa 
digunakan di luar, bukan? Saya tidak pernah mendengar berita seperti itu! 

"Aki-kun, Jepang benar-benar panas?" 

"KENAPA KAU MULAI BERBICARA TENTANG CUACA SEBAGAI JIKA ANDA TIDAK PERNAH 
MENDENGAR KATA SAYA !? ANDA HARUS BERINTERAKSI DENGAN BENAR DENGAN 
KAKAK ANDA YANG LEBIH MUDA YANG BELUM ANDA Temui DALAM SETAHUN !! " 

"Aki-kun. Bagaimana Anda bisa berdiri di koridor dan membuat keributan? Nee-san tidak 
ingat pernah membesarkan seorang anak yang tidak memiliki akal sehat sepertimu, kan? " 

"Kuu... Aku tidak menyangka akan diberitahu tentang akal sehat oleh seseorang yang 
mengenakan jubah mandi saat dia berjalan di depan semua orang..." 

AKU JELAS AKU ORANG DENGAN AKAL YANG LEBIH UMUM DI SINI...! 

"Dan aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Anda harus mendengarkan apa yang 
orang lain katakan sampai akhir, Anda tahu? Nee-san punya alasan untuk berdandan 
seperti ini. " 

Nee-san mulai memarahiku. 

"Eh? Ahh, begitu. " 

Setelah mendengar dia mengatakan itu, aku menghela nafas lega. 

Betul sekali. Siapa yang akan berjalan di luar dengan jubah mandi tanpa alasan apapun? 

"Tentu saja." 
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Setelah melihat saya agak mengerti, nee-san mengangguk dan kemudian perlahan mulai 
menjelaskan kepada saya. 

"Hari ini sangat panas, dan saya harus membawa barang bawaan yang berat. Nee-san 
akhirnya banyak berkeringat. " 

"Un." 

"Biarpun aku bertemu dengan kakakku sendiri, nee-san tetaplah seorang wanita. Itu 
normal untuk memperhatikan penampilan saya. " 

"Betul sekali. Gadis biasanya akan memperhatikan hal ini. " 

"Jadi nee-san mengganti jubah mandi untuk menyerap keringat." 

"Ya, itu bagian yang aneh." 

"Karena jubah mandi adalah satu-satunya pakaian di koper saya yang paling banyak 
menyerap keringat. Keringat Nee-san segera mengering. " 

"Mengapa otakmu tidak memikirkan pilihan untuk 'mengeluarkan handuk dan 
mengeringkan dirimu? ..." 

"Jadi itu karena saya berganti ke jubah mandi sehingga saya dapat dengan aman 
mempertahankan harga diri saya sebagai kakak perempuan, dan bersatu kembali dengan 
saudara laki-laki saya yang belum pernah saya temui selama setahun saat masih bersih." 

"Kubilang, meski kamu bangga dengan pencapaianmu sendiri, kamu akhirnya gagal karena 
kamu terlalu banyak berpikir, bukan, nee-san?" 

Dalam benak saya, harga dirinya sebagai seorang suster benar-benar hilang. 

"Apa yang kau bicarakan? Meskipun keringat mengandung kotoran seperti natrium klorida, 
magnesium, kalium, dan kalsium, tetapi sebagian besar mengandung air. Bahan jubah 
mandi ini adalah katun, jadi penyerap dan sangat permeabel, dan memang menyedot 
keringat dari tubuh nee-san seperti yang saya inginkan. 

"Tidak ... kau berhasil menyerap keringatnya ..." 

Tapi bukan berarti tidak masalah apa yang Anda kenakan hanya karena bisa menyerap 
keringat! 

"Jika kamu bisa mengerti, biarkan aku masuk ke rumah. Nee-san harus melihat ke dalam 
untuk melihat kehidupan seperti apa yang dijalani Aki-kun dan melaporkannya kepada ibu. 
" 

"Ah, begitukah?" 
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"Iya." 

"Begitu ~ jadi kamu akan memeriksa bagaimana aku hidup ~" 

"Betul sekali." 

"Begitu, begitu ... itu benar ... nee-san ..." 

"Apa itu?" 

"Apa itu?" 

"Apa maksudmu?" 

Aku menunjuk jauh, dan nee-san melihat ke arah yang kutunjuk tanpa ragu. 

---BAM. GACHA GACHANK 

Sementara dia melihat ke sisi lain, saya segera menutup pintu dengan tenang dengan 
kecepatan tercepat, dan bahkan ingat untuk mengunci pintu. 

DING DONG 

"Aki-kun, cepat buka pintunya. Nee-san masih belum masuk." 

Aku menutup telingaku dan berjongkok, tidak mau mendengarkan suara yang datang dari 
luar. 

"Kamu benar-benar melakukannya, bu !!" 

Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu padaku !? Mengirim nee-san untuk memeriksa 
hidupku tanpa peringatan terlalu hina. 

DING DONG 

"Aki-kun, apa kau mendengarku? Apa kau tidak memerhatikan adikmu masih berdiri di 
luar?" 

Apa yang harus saya lakukan? Jika ini terus berlanjut, kehidupan yang aku jalani sampai 
sekarang akan terlihat. Jika dia melapor kepada ibu tentang situasi saya di sini, saya benar-
benar tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan bahagia saya jika hidup 
sendiri. Saya bisa saja menyembunyikan manga dan konsol game saya jika mereka 
menghubungi saya lebih dulu ... 

DING DONG. 

"Aki-kun, apa kamu menindas nee-san di sini? Apa kamu benci melihat nee-san memakai 
jubah mandi?" 
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Dan dia benar-benar datang sebelum ujian akhir semester. Ibu pasti ingin tahu hasil saya. 
Dia pasti menunggu waktu seperti itu untuk mengirim seorang pembunuh. Saya hanya bisa 
memikirkan kemungkinan seperti itu. Tidak bagus, apa yang harus saya lakukan? 

"Kenapa kamu tidak mau membiarkan nee-san masuk ke rumah? Adakah alasan kenapa 
kamu tidak ingin nee-san masuk? Alasannya... apa itu?" 

Saat aku memeluk kepalaku dan berpikir, nee-san di luar sepertinya juga berpikir. Apa 
yang dia pikirkan sekarang? 

"---Ahh, begitu. Jadi Aki-kun sedang memikirkan itu." 

Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi nampaknya nee-san menyadarinya. Apakah dia 
bersedia memberi saya waktu untuk mengemasi kamar saya? Saya melihat. Kami 
bersaudara, jadi pikiran berpikiran sama. 

"Maksudmu jika aku ingin masuk ke rumah, aku harus memakai pakaian pelayan dan 
bukan jubah mandi, kan?" 

SAYA TIDAK INGAT MENGATAKAN HAL-HAL TERSEBUT! 

"Tidak, jangan lakukan itu...! Ini adalah set jebakan nee-san...! Jika aku membuka pintu dan 
membalasnya, dia akan seperti detektif yang menggeledah rumah dan akan segera masuk 
ke rumah tanpa ragu-ragu! " 

Jangan jawab dia, Akihisa! Anda pasti tidak harus... Saya terus memperingatkan diri saya 
jauh di dalam hati saya. Ini masalah hidup dan mati dalam situasi ini. 

"... Sungguh. Aku akan pergi ke tetangga dan meminta mereka untuk meminjamkanku 
pakaian pelayan." 

"JANGAN LAKUKAN ITU! JANGAN PERGI TENTANG MEMINTA TETANGGA KAMI UNTUK 
PAKAIAN UTAMA DI BATHROBE! DAN MENGAPA RUMAH TANGGA JEPANG MEMILIKI 
PAKAIAN PEMBANTU? APA YANG KAMU PIKIRKAN!?" 

Mau tak mau aku membuka pintu dan berteriak. 

Aku tidak tahan lagi! Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan orang ini sendirian di 
koridor. 

"Apakah begitu? Tapi saya punya teman asing yang memberi tahu saya bulan lalu bahwa 
'Fujiya-ma, Tempo-ra, Maid Outfits' adalah bagian dari budaya Jepang. " 

"Nee-san, orang itu pasti tidak normal! Mengapa dia bahkan tidak bisa mengucapkan 
'Gunung Fuji' dan Tempura 'dengan benar, namun mengucapkan pakaian pelayan dengan 
lancar? " 
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Teman aneh macam apa yang dia miliki? Orang aneh menarik orang aneh. Bukankah ini 
sesuatu seperti kawanan bulu yang saling menempel? 

"Dia sangat suka bermain. Dia bahkan menyebut dirinya A-Boy " 

"Apa kau tidak menyadarinya atau semacamnya !? Dia seharusnya dipanggil B-Boy di sini! " 

Akiba-Boy dan Bad-Boy pada awalnya tidak terdengar berbeda, tapi ada banyak perbedaan 
di sana. 

"Ngomong-ngomong, biarpun kamu tinggal di luar negeri, kesalahpahamanmu tentang 
budaya Jepang terlalu buruk... bukankah biasanya kamu pulang ke rumah, nee-san?" 

Dan dia sudah tinggal di Jepang sampai beberapa tahun yang lalu. Bagaimana 
pemahamannya tentang Jepang bisa menjadi begitu buruk? Tapi itu benar, saudara 
perempuan saya di sini tidak akan melihat apa pun selain hal-hal yang dia minati. Namun, 
beberapa tahun tinggal di luar negeri tampaknya telah memperburuk keadaan. 

"Baiklah, bicarakan itu nanti. Lebih baik aku masuk ke rumah dulu. " 

"Ahh." 

Bahkan sebelum aku bisa berhenti, nee-san sudah melangkah ke koridor. 

"Setidaknya aku masih tahu kalau aku harus meletakkan sepatuku dengan rapi saat 
memasuki rumah Jepang, Aki-kun." 

Setelah mengatakan itu, dia segera melepas sepatunya dan meletakkannya di koridor. Dan 
kemudian, dia sepertinya akhirnya menyadari sesuatu saat dia bertepuk tangan. 

"Begitu, jadi begitulah adanya. Kamu mengunci nee-san di luar untuk membereskan kamar, 
kan, Aki-kun? " 

"Uu..." 

Setidaknya dia akhirnya memikirkan alasan 'membersihkan kamar' setelah melihat koridor 
yang dipenuhi sepatu terlempar ke mana-mana. Biasanya, orang akan memikirkan rumah 
tangga sebelum pakaian pelayan, tapi... sudahlah. Dia kakak perempuanku. 

"Benar-benar sekarang, Aki-kun...." 

"Bukan itu, yah... aku..." 

Uu... mata ceramah itu menatapku. 

"Nee-san sudah dewasa. Bahkan jika Aki-kun menggunakan lebih dari 2.000 H-book untuk 
mengisi ruang tamu, nee-san bahkan tidak akan terkejut. " 
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Eh... kalau bisa, kuharap kamu bisa kaget di sini? 

"Saya tidak punya uang untuk membeli 2000 H-book..." 

Bagaimana saya bisa mendapatkan uang cadangan semacam itu ketika saya hidup dalam 
kemiskinan dan kesulitan tanpa... yah, bagaimanapun, bukannya saya tidak memiliki 
mereka sama sekali... 

"Kudengar ginjal laki-laki muda bisa dijual dengan harga bagus." 

"APAKAH KAMU BERPIKIR BAHWA SAYA AKAN MENJUAL ANAK-ANAK SAYA HANYA 
UNTUK MEMBELI B-BUKU? NEE-SAN, BAGAIMANA KALAU KAU BERPIKIR APAKAH 
SAUDARA ANDA !? " 

"Yah... jika ada kesempatan untuk mengambil bagian dalam kemah belajar sekolah, kamu 
akan mencurahkan semua yang kamu miliki, tanpa peduli integritas atau kehormatan 
untuk mengintip ke dalam kamar mandi perempuan, jenis saudara laki-laki yang tertarik 
pada hubungan seksual adalah untuk tingkat." 

"Ahaha, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? " 

Saya jelas merasakan keringat dingin yang keluar dari semua pori-pori di tubuh saya. Wah, 
pengamatan kakakku terlalu tajam di sini...! 

"Pokoknya, saya harus memeriksa apakah Anda hidup dengan baik." 

Koridornya agak berantakan, tapi ruang tamunya agak rapi. Yuuji datang untuk bermain 
game di rumahku kemarin. Selain itu, jika ruangan terlalu kotor, saya tidak bisa mengontrol 
joystick dengan baik. 

"Arre...? Ini sangat bersih. " 

Setelah melihat sekeliling ruang tamu, nee-san meletakkan tas bagasi, mematikan daya 
konsol game yang saya mainkan di tengah jalan, dan perlahan membungkuk untuk duduk 
di sofa. 

"APAKAH ANDA HANYA MEMATIKAN KEKUATAN KE KONSOL GAME SAYA !? SAYA BARU 
SAJA BERHASIL KE TITIK ITU, BAGAIMANA ANDA BISA MELAKUKANNYA! " 

Saya akhirnya mendapatkan karakter yang dapat saya gunakan, namun dia mematikan 
sakelar tanpa kata-kata. Setidaknya biarkan aku menabung dulu sebelum mematikannya! 

"Diam." 

Saya tidak bisa tidak memprotes perlakuan tidak manusiawi ini, tetapi saudara perempuan 
saya dengan tegas menyuruh saya untuk tutup mulut. 
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"Aki-kun, nee-san mengajukan dua syarat untukmu jika kamu ingin hidup sendiri. Kamu 
belum melupakannya, kan? " 

"Aku sudah lama melupakan mereka --- apakah kamu akan marah jika aku mengatakan itu, 
nee-san?" 

Saat aku mengucapkan kata 'lupa', alis kakakku tampak berkedut, jadi aku buru-buru 
menambahkan bagian terakhir itu. 

Tanpa diduga, nee-san agak tenang. 

"Tidak, aku tidak akan." 

"Eh? Betulkah?" 

"Ya, saya tidak akan marah." 

"Itu bagus ~ Sebenarnya, aku sudah lama melupakan janji itu---" 

"Tapi sebagai balasannya aku akan menciummu." 

"-Tidak! Tentu saja saya ingat dengan jelas! " 

"Dan itu akan sangat intens sehingga tidak mungkin menjadi istri orang lain." 

"Apa yang sedang Anda coba lakukan!? Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan pada 
saudaramu sendiri !? Dan aku laki-laki, jadi aku tidak akan menjadi istri seseorang di sini! " 

"Jangan khawatir, orang yang tidak bisa menjadi istri akan menjadi nee-san di sini." 

"AKU BAHKAN LEBIH Khawatir KETIKA KAU MENGATAKANNYA? DALAM KASUS ITU, 
JANGAN BUAT GAME HUKUMAN YANG MENAKUTKAN! " 

"Kalau begitu, hidup Aki-kun akan selamanya ternoda oleh rasa bersalah membuat nee-san 
tidak bisa menikah." 

"APAKAH ITU JUGA JELEK !!?" 

Anda tidak memiliki siapa pun yang dapat Anda nikahi. Berhentilah menyalahkan orang 
lain seperti itu! 

"Saya mengerti, nee-san. Tolong jangan hukum saya... " 

"Betulkah? Anda lakukan? Biarkan aku mendengarnya nanti. " 

"Un. Eh --- ermm... " 
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Apa yang masih bisa kuingat... Aku berjanji pada ibu sebelumnya, tapi ingatanku campur 
aduk. Saya tidak tahu harus berkata apa saat ini. 

Coba lihat, saya ingat janji yang saya buat dengan saudara perempuan saya adalah... 

"Aki-kun... waktunya menutup matamu...?" 

"Aku ingat! Saya benar-benar! Jangan membuat suasana yang aneh dan condong ke arahku! 
" 

Orang ini bukan tipe yang suka bercanda. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan 
sesuatu, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika saya terbiasa 
mengarahkan kekerasan oleh Minami dan teman sekelas lainnya, jenis ancaman ini 
bukanlah sesuatu yang ingin saya ganggu. 

"Janji yang saya buat untuk nee-san adalah satu, 'Saya dapat bermain video game hanya 30 
menit sehari' dan dua 'Hubungan seksual terlarang dilarang'. Un, aku mengingatnya dengan 
jelas! " 

"Betul sekali. Begitulah adanya. " 

Nee-san menunjukkan ekspresi tidak senang saat dia kembali ke kursinya. Ahh, hampir 
saja... Aku hampir saja mencium bibir adikku. Itu bukan lelucon. 

"Meskipun kamu ingat, sepertinya kamu tidak mematuhinya." 

"Uu... maaf..." 

Ini adalah permainan yang menunjukkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
memainkannya. Nasib buruk saya dia menemukannya. Tidak mungkin untuk membela diri 
dengan mengatakan bahwa saya tidak bermain lebih dari 30 menit. 

"Kalau begitu saya harus mengurangi poin." 

Nee-san mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan mulai menulis di dalamnya. Aku 
ingin tahu apa yang dia tulis di dalam? 

"Kurangi poin, apa itu?" 

"Aku sedang menghitung poin untuk melihat apakah Aki-kun bisa hidup sendiri. Saya akan 
menambah dan mengurangi poin dari sikap Anda terhadap kehidupan sehari-hari dan nilai 
Anda sebagai standar. Jika nilai Anda tidak cukup, saya akan melapor kepada ibu dan 
menjelaskan bahwa Anda tidak cocok untuk hidup sendiri. " 

"EHHH !? MENGAPA AKHIRNYA SEPERTI INI !? " 

"Di samping catatan, saya baru saja mengurangi 20 poin dari Anda." 
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20 poin... haruskah itu banyak atau sangat sedikit? 

"Nee-san, ketika kamu mengatakan pengurangan poin, pada titik apa aku akan keluar?" 

"Pada saat nilai Anda di ujian akhir semester kembali, jika totalnya kurang dari 0, Anda 
keluar." 

Biarkan saya berpikir... dengan kata lain, jika setelah akhir semester hasil saya keluar dan 
saya masih memiliki poin negatif, hari-hari hidup saya sendiri akan berakhir. 

"Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menambah poin?" 

"Maka jalani kehidupan yang layak dan tunjukkan hasil yang baik. Setelah saya menilai, 
saya akan memutuskan apakah saya ingin menambah poin. " 

Ugh...! Makanan sehari-hariku adalah air asin, dan nilaiku sangat buruk... Aku akan 
dianggap kalah jika nee-san tahu tentang ini! 

"Kamu tidak perlu memberikan ekspresi putus asa, Aki-kun. Kemampuan belajar Anda jauh 
lebih buruk dari standar. Nee-san dan ibu tahu. Hal terpenting adalah apakah Anda tega 
untuk meningkatkan. " 

"Eh? Dengan kata lain, Anda bersedia melepaskan saya jika saya bekerja sedikit lebih 
keras? " 

"Iya. Saya akan menggunakan skor tes terakhir --- skor ujian streaming, bukan? Saya akan 
membandingkan dengan skor itu dan melihat apakah Anda telah meningkat atau menjadi 
lebih buruk dan menggunakannya sebagai standar. " 

Dengan kata lain, total nilai ujian saya terakhir kali adalah 800 poin. Jika saya bisa 
mendapatkan 820 poin untuk skor akhir semester saya, tambahan 20 poin dapat 
digunakan untuk mengimbangi poin yang telah dikurangi. Dengan kata lain... jika saya 
bekerja keras sekarang, mungkin itu masih berguna. 

"Betul sekali. Bagaimana dengan janji lainnya? Apakah kamu mengikutinya? " 

"Apakah janji yang lain adalah tentang tidak ada hubungan seksual terlarang?" 

"Betul sekali. Namun, satu-satunya wanita yang akan melihatmu, pria bodoh yang tidak 
menjanjikan, tidak memiliki keterampilan hidup, sangat bodoh dan sangat jelek di dunia 
ini, adalah nee-san atau ibu. " 

Mengapa Anda berbicara tentang poin buruk saya seperti badai? Tapi dari awal ingatanku, 
aku selalu diberitahu seperti ini, jadi aku memiliki semacam penolakan terhadap kata-kata 
yang merendahkan. Namun, saya masih merasa tidak senang mendengarnya. 
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"Tapi untuk berjaga-jaga, aku harus memeriksanya. Anda tidak memiliki hubungan seksual 
terlarang, bukan? " 

Tatapan tajam dan ganas tertembak padaku. 

Hubungan seksual terlarang, hubungan seksual terlarang... dengan kata lain, apakah dia 
meminta saya melakukan hal mesum pada gadis-gadis atau Hideyoshi? Tapi pada dasarnya, 
hal seperti apa? Misalnya... (meskipun itu adalah kesalahpahaman), apakah situasi saya 
dengan Minami dianggap salah? Lebih baik bertanya secara tidak langsung. 

"Nee-san, berapa banyak poin negatif yang saya dapat jika saya melakukan sesuatu?" 

"Jika Anda berpegangan tangan dengan seorang gadis, saya akan mengurangi 100 poin." 

---Aku pasti akan mati jika dia tahu. 

"..." 

"Ada apa, Aki-kun? Kamu tidak terlihat begitu baik. " 

"Ah, ahaha... kamu terlalu banyak berpikir." 

"Ini benar-benar terasa mencurigakan. Apa kau benar-benar tidak menyembunyikan 
apapun dari nee-san? " 

Seperti yang diharapkan dari adikku. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang 
mencurigakan. Entah itu Hideyoshi, Yuuji atau bahkan adikku, mengapa semua orang di 
sekitarku bisa dengan mudah melihat kebohonganku? 

"Tentu, tentu saja aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Dan aku tidak pernah 
langsung mencium seorang gadis sebelumnya! " 

"Saya melihat. Jadi itu benar-benar terjadi. Tolong jelaskan dengan jelas. " 

"Bukankah aku sudah bilang bukan apa-apa !?" 

Aku berusaha sebaik mungkin untuk menyangkalnya, tapi nee-san terus menatapku. Ugh, 
sungguh tak tertahankan... 

"Aki-kun, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya... aku akan melakukan sesuatu 
yang kejam padamu, tahu?" 

Nee-san mengepalkan tinjunya erat-erat seolah dia akan mengancamku, dan bahkan 
mengeluarkan 'haa'. 

Eh apa? Hanya serangan biasa kali ini? 

"Un ~ melakukan sesuatu yang kejam padaku..." 
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"Ya, aku akan melakukan sesuatu yang kejam padamu." 

Ini mungkin terdengar sedikit tidak sopan, tetapi dibandingkan dengan cara aneh yang 
mengancam saya, tingkat ancaman ini tidak terlalu menyakitkan bagi saya. 

Menggunakan tinju untuk meninju siswa SMA biasa tidak akan banyak berpengaruh. Selain 
itu, seseorang seperti saya berjuang mati-matian untuk hidup saya setiap hari, dan tingkat 
serangan ini terlalu menggelikan. Meskipun saya harus takut, saya hanya bisa 
menganggapnya lucu bahwa saudara perempuan saya dengan sengaja mengepalkan 
tinjunya seperti itu. 

Hal kejam apa yang kamu bicarakan? 

Aku dengan santai bertanya pada nee-san. 

Dia pasti marah dan menggunakan tinjunya untuk mengancamku, tapi tidak ada cukup 
dorongan. 

Mungkin karena aku tidak menunjukkan reaksi apa pun sehingga nee-san merasa sedikit 
bermasalah, terlihat sedikit bingung saat dia menatapku beberapa saat sebelum 
bergumam, 

"Yah... bagaimanapun juga, itu kejam. Dengan kata lain... aku akan melakukan sesuatu yang 
kejam pada Aki-kun. " 

Tapi dia tidak mengatakan detailnya. Hei hei, tidak banyak ancaman, bukan? 

"Ahaha. Cobalah jika Anda bisa. " 

Mau tak mau aku mengejek setelah melihat adikku tersesat. 

Sungguh, bagaimana nee-san bisa begitu kejam--- 

GAK !! (Suara kakiku tersandung) 

DOSS !! (suara kursi saya duduk di atas saya bagaimana saya jatuh). 

GOK GOK GOK GOK (Suara nee-san menghantamkan tinjunya ke saya) 

"Saya melakukannya." 

"ITU TERLALU CRUEL! ANDA BENAR-BENAR PERJALANAN! " 

Saya menopang tubuh saya sambil menangis. 

Ngomong-ngomong, dia benar-benar kakak perempuan. Itu sebabnya saya tidak berani 
membiarkannya masuk ke rumah. Aku benar-benar idiot karena melupakan hal penting 
itu! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dengarkan baik-baik, Aki-kun. Saya sudah mengatakan ini sejak lama. Anda pasti tidak 
memiliki karakteristik untuk menarik lawan jenis. Ini adalah nasehat yang pasti akan 
diberikan nee-san kepada Anda sebagai seorang wanita. Jadi, jika seorang gadis 
memutuskan untuk mendekati Anda, itu pasti gadis nakal yang mencoba menipu Anda. 
Nee-san tidak ingin melihat kakaknya yang berharga ditipu seperti itu, jadi nee-san 
melarangmu melakukan hubungan seksual terlarang. Itu semua karena nee-san 
mengkhawatirkanmu. Apakah kamu mengerti?" 

"Ah, un. Terima kasih telah begitu peduli padaku. " 

Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik bagi saya atau tidak, tetapi saya agak senang 
bahwa seseorang mengkhawatirkan saya. Kalau begitu, ibu dan saudara perempuanku di 
sini sangat berbeda. 

"Tapi bukankah kamu terlalu khawatir? Jika saya tidak bisa berpegangan tangan, saya tidak 
akan bisa ikut serta dalam tarian rakyat. " 

Lebih baik tidak menyebutkan ciumannya. Saya bisa memastikan keamanan saya seperti 
ini. 

"Itu benar. Aki-kun sudah berumur 16 tahun. Nee-san jelas mengerti bahwa kamu 
bermasalah dengan tubuh mudamu dan banyak emosi aneh. " 

"Tidak, bagaimana bisa jadi seperti itu?" 

"Karena itulah nee-san berniat untuk kebobolan sebanyak mungkin." 

"Eh? Menyerah?" 

"Iya. Meskipun saya masih akan melarang Anda dari hubungan seksual terlarang dengan 
gadis ... " 

"Un." 

"Tapi nee-san akan menutup mata dan menerima hubungan seksual terlarangmu dengan 
laki-laki." 

"APA YANG TERJADI!? MENGAPA RASA NILAI ANDA BERUBAH BEGITU SAAT TINGGAL DI 
LUAR NEGERI !? " 

Setidaknya dia masih normal sebelumnya. 

"Baiklah, Aki-kun. Kami sudah lama berbicara. Anda pasti lelah, bukan? Bagaimana kalau 
mandi untuk membuat dirimu merasa lebih baik? " 

"Bukankah perubahan topik yang tidak wajar itu terlalu jelas? Kamu ingin menggeledah 
rumah saat aku mandi, kan? " 
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"Tidak. Mengapa nee-san melakukan hal seperti itu? " 

Nee-san memberikan tatapan serius saat dia menyangkalnya, tapi aku tidak 
mempercayainya sama sekali. 

"Sekarang masih terlalu pagi, jadi aku tidak perlu mandi. Lagipula, aku akan mandi sebelum 
tidur malam ini. " 

Sebagai catatan tambahan, tagihan gas yang saya miliki sudah dibayar minggu lalu, jadi 
saya bisa mendapatkan air panas dari keran. Dalam hal ini, saya dapat mengatakan bahwa 
ini adalah waktu yang tepat sekarang setelah nee-san kembali. 

"Betulkah? Jadi kamu tidak berniat untuk mandi. " 

"Ya. Ini masih awal. Kamu masih terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu, nee-san. " 

"Saya mengerti. Juga..." 

"Hm?" 

"Saya membeli beberapa produk lokal untuk Aki-kun. Ini kopi. " 

Nee-san mengeluarkan kaleng kopi dari tasnya. Tampaknya mereka telah dibeli dari mesin 
penjual otomatis terdekat. Apakah mereka benar-benar produk lokal? 

Ini, makanlah. 

"Un, terima kasih." 

Aku mengulurkan tangan dan bersiap untuk mengambil kopi yang dia serahkan. Saat ini, 
nee-san melakukan sesuatu yang saya harapkan. Pada dasarnya, dia sengaja mencoba 
menumpahkan kopinya padaku. 

"Ah maaf. Tanganku tergelincir--- " 

"Lihat aku!" 

Saya segera mengelak. Ini bukan apa-apa bagiku, tidak sama sekali--- 

GANK (Suara kakiku tersandung) 

DOSSTT (Suara kakak saya langsung duduk di atas saya). 

DAPADAPADAPA !! (Suara nee-san menuangkan kopi padaku) 

Tanganku tergelincir. 
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"JIKA ANDA AKAN PERGI KE SEJAUH ITU, JANGAN COBA DAN TEMUKAN ALASAN UNTUK 
TINDAKAN ANDA SENDIRI!" 

Sia-sia tidak peduli bagaimana aku melawan. Saat ini, saya berlumuran kopi. Aku tidak 
mengerti apa maksud nee-san, tapi dia telah memukuli atau mengotori saya sejak tadi... 

"Maaf. Nee-san ceroboh. " 

"Sial! Apakah Anda masih mencoba mencari alasan? " 

"Ngomong-ngomong, kamu harus mandi?" 

"Aku sudah merasa bahwa ada masalah besar dalam sikap dan nada yang sepertinya ini 
tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku hanya bisa mandi sesuai dengan niatmu. Tapi, 
ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Anda tidak boleh --- masuk ke kamar saya 
dan mengacaukannya. " 

"Tentu saja. Itu hanya kamar Aki-kun. Nee-san pasti tidak akan menyentuh benda-benda di 
dalam rumah sebelum Aki-kun selesai mandi. " 

"Eh? Ah, oh... jika Anda benar-benar tidak mau menyentuh apa pun, itu akan 
menyenangkan... " 

Itu aneh. Mengapa reaksinya sangat berbeda dari yang saya harapkan? Reaksi ini membuat 
tidak bisa merespon. Dia pergi jauh-jauh namun meyakinkan bahwa dia tidak akan 
menggeledah rumah. Apa yang sedang terjadi? Nee-san sepertinya tidak berbohong juga. 

Jangan bilang... Aku berkeringat meski tidak menyadarinya? Saya bergerak naik turun 
ketika saya bermain, dan hari ini sangat panas. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. 

Kalau begitu, kurasa itu kebaikan nee-san karena tidak memberitahuku secara langsung 
bahwa aku bau dan aku perlu mandi. 

"Saya melihat. Jadi begitulah adanya. Terima kasih atas perhatiannya, nee-san. " 

"Tidak ada apa-apa. Sebagai seorang saudara perempuan, saya senang membiarkan 
saudara laki-laki saya menjadi baik dan bersih. " 

"Aku akan mandi kalau begitu ..." 

Aku berjalan menuju ruang ganti, berhati-hati agar kopi yang ternoda di pakaianku tidak 
menyentuh lantai. Begitu saya melangkah ke ruang ganti, saya melepas baju yang 
menempel di tubuh saya dan menggunakan air untuk membersihkan beberapa noda yang 
mungkin tertinggal sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Saya tidak akan 
memiliki noda kopi jika saya bisa mencuci pakaian sampai kering. 

"Akhirnya aku bisa mandi air panas..." 
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Saya masuk ke kamar mandi dengan sedikit perasaan senang. Saya memutar keran dengan 
spidol merah terbuka, dan air hangat segera keluar dari keran. 

♪ ♪ ♪ 

Aku bersenandung saat aku membiarkan air panas mengguyurku. Aku hendak memeras 
sampo, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. 

"Ah... aku lupa membawa baju ganti." 

Ada handuk di ruang ganti, tapi aku harus pergi ke kamarku untuk mengambil pakaianku. 
Biasanya, aku tidak keberatan jika aku tinggal sendiri, tapi sekarang nee-san sudah 
kembali. Adik saya di sini paling sering mengomel tentang hal-hal seperti itu. Jika aku 
berjalan-jalan hanya dengan handuk, dia pasti akan memberitahuku. Ini buruk... 

Tepat ketika aku memikirkan tentang itu--- 

"Aki-kun, aku membawa pakaianmu ke sini." 

Suara Nee-san terdengar dari ruang ganti. Sepertinya dia juga memperhatikan bahwa saya 
tidak membawa baju ganti. " 

"Terima kasih, nee-san." 

Saya berterima kasih kepada saudara perempuan saya yang berdiri di luar pintu kamar 
mandi. Sangat mudah untuk hidup sendiri, tetapi tidak buruk jika seseorang 
memperhatikan hal-hal seperti itu untuk saya. 

"Saya tidak tahu jenis apa yang akan baik-baik saja, jadi saya membawa beberapa jenis. Pilih 
saja apa pun yang Anda inginkan. " 

Setelah meninggalkan kata-kata ini, nee-san keluar dari ruang ganti. 

"Baiklah, aku harus cepat, mandi dan keluar. Nee-san sepertinya banyak berkeringat saat 
kembali. Dia mungkin ingin mandi juga. " 

Saya mempercepat diri saya, mencuci rambut dan tubuh saya dan keluar dari kamar mandi 
sebelum berdiri di ruang ganti. 

Seperti yang dikatakan nee-san, ada tiga pakaian yang bisa saya pilih. Dia mungkin 
menyuruhku memilih yang aku suka. 

"Masih terlalu dini untuk memakai piyama, jadi kurasa tidak apa-apa jika nee-san 
membawakan T-shirt dan celana pendek untukku." 

Aku mengeluarkan handuk dari lemari, menyeka rambutku hingga kering dan melihat ke 
keranjang penyimpanan. Coba lihat, apa yang harus saya pakai? 
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→ Seragam Perawat 

→ Celemek. 

→ Topi baseball. 

Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak dapat menemukan opsi normal! 

Tidak tidak Tidak. Tenang dulu, Yoshii Akihisa. Kelihatannya agak aneh, tapi mungkin ada 
arti dibalik ini. Selidiki saja ini dan pilih opsi yang menurut Anda harus benar. 

Opsi 1: Pakaian Perawat. 

Pakaian yang dikenakan oleh orang-orang dengan perasaan mulia yang menyelamatkan 
yang terluka atau sakit. Ini akan memberikan perasaan yang bersih dan meyakinkan, tapi 
itu pasti bukan pakaian yang akan dikenakan siswa SMA biasa setelah mandi. 

Opsi 2: Apron. 

Pakaian umum yang terlihat di rumah. Tidak peduli usia atau siapa pun yang memakainya, 
itu tidak akan terasa aneh. Namun, jika dipakai sendiri, dapur yang seharusnya biasa saja 
akan langsung menjadi dunia yang asing. Ini bukan pakaian yang cocok untuk anak SMA. Ini 
lebih merupakan pakaian kelas atas. 

Opsi 3: Topi baseball. 

ITU TIDAK ADA PAKAIAN! 

"Maaf, Aki-kun. Ukurannya mungkin tidak cocok, jadi tunggu sebentar. " 

"Ahh, tidak... Menurutku masalahnya bukan pada ukurannya..." 

Tidak baik. Tidak peduli berapa kali saya melihat ini, tidak ada pakaian biasa di dalam 
keranjang. 

Ngomong-ngomong, dari mana datangnya hal-hal ini? Aneh bagi nee-san untuk 
menyiapkan celemek saat dia tidak memasak, tetapi pilihan lainnya tidak terlihat normal. 
Terutama pakaian perawat! Apa yang terjadi dengan adikku di luar negeri !? 

"Sungguh... apakah ada batasan dari kurangnya akal sehat nee-san..." 

Aku menyisir helai rambut yang menempel di dahi ke belakang dan tidak bisa menahan 
untuk tidak bergumam. 

Tentu saja saya tidak mungkin memakai barang-barang seperti itu, jadi saya hanya bisa 
mengeringkan diri, meletakkan handuk di pinggang, dan membuka pintu ruang ganti. 

GACHANK. 
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"Hei, Aki-kun, bukankah aku sudah menyiapkan pakaian untukmu? Jangan berjalan-jalan 
dengan handuk seperti itu. Kenakan pakaiannya dan keluar. " 

GACHANK 

Saya terkunci. 

"Tidak, bahkan jika kamu memintaku untuk memakainya... bagaimana aku bisa 
memakainya saat itu adalah pakaian wanita atau topi !?" 

"Jangan khawatir, pakaian itu pasti cocok untukmu." 

"Nee-san, kata-kata ini tidak dianggap sanjungan." 

Apakah dia sengaja menumpahkan kopi padaku untuk membuatku berubah menjadi ini? 
Dia benar-benar seseorang yang tidak bisa aku mengerti. 

"Kalau begitu... maaf, bisakah kamu datang ke kamarku dan mengambil pakaianku?" 

"Saya tidak bisa melakukan itu. Saya berjanji untuk tidak memasuki kamar Anda. Lebih baik 
menyerah, jadikan dirimu cantik dan tunjukkan nee-san. " 

"JADI ITU APA YANG ANDA MAKSUD DENGAN BAHAGIA MEMBUAT SAUDARA ANDA 
BAGUS DAN BERSIH !? KAMU PERVERT BESAR !!! 

"Nee-san di sini tidak mengerti apa yang Aki-kun bicarakan." 

"Baik! Aku akan berjalan-jalan dengan handuk melilitku! " 

"Nee-san tidak akan mengizinkanmu berjalan-jalan hanya dengan handuk. Anda harus 
bertindak lebih seperti usia Anda. " 

"KAMU BERANI MENGATAKAN HAL TERSEBUT, NEE-SAN !?" 

HAK APA YANG HARUS DILARANG SAYA DARI MEMAKAI HANDUK DAN BERJALAN DI 
RUMAH SESUAI HAK APA YANG MEMAKAI BATHROBE DAN BERJALAN DI RUMAH !? 

"Argh, sialan! Kalau begitu, pergilah ke kamarku dan ambilkan pakaianku! " 

"Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukannya." 

"Kenapa tidak?" 

"Nee-san berjanji pada Aki-kun barusan. Bagaimana mungkin nee-san tidak mengikuti kata-
katanya? " 

"JANJI APA PUN YANG TIDAK PENTING! DAPATKAN PAKAIAN SAYA SEKARANG! " 
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"...Saya mendapatkannya. Karena kamu mengatakannya, aku akan melakukan apa yang 
kamu inginkan dan pergi ke kamarmu. " 

Dia akhirnya setuju. Itu, itu benar-benar melelahkan bagiku... 

"Tapi mandi dan ganti baju saja sudah seperti ini..." 

Akan seperti apa hidup saya mulai besok? 

Skor saat ini [-20 poin] 
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Volume 5 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Mohon jawab kalimat bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa Jepang yang benar. 

"Die Musik gefällt Leuten und bereichert auch den Verstand." 

Jawaban Shimada Minami: 

"Musik bisa membuat orang bahagia dan memperkaya jiwa. #Ini harus dalam bahasa 
Jerman, bukan Inggris. " 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"Pertanyaannya dalam bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Saya tidak bisa menjawabnya. 
" 

Komentar guru: 

Aku sangat menyesal. Sensei membuat kesalahan dengan mencampur pertanyaannya. 
Terjemahan Shimada-san ke dalam bahasa Jepang benar, tapi ini benar-benar kesalahan 
sensei. Karena itu, sensei memutuskan untuk memberikan nilai kepada semua orang, 
termasuk mereka yang tidak menulis jawabannya--- Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"<-Tinta Tak Terlihat" 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"<-Hanya idiot yang tidak bisa melihat jawabannya" 

Komentar guru: 

---Aku benar-benar ingin memberi nilai, tapi kalian berdua akan menjadi pengecualian, jadi 
kalian berdua tidak akan mendapat nilai dalam pertanyaan ini. 
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"Bolehkah aku tinggal di rumahmu? Malam ini, saya tidak benar-benar ... merasa ingin 
pulang. " 

Saat aku menuju sekolah, aku mengirim email ke Yuuji. Yuuji seharusnya datang ke 
rumahku hari ini untuk menantang permainan tinju itu, tapi sejak nee-san kembali, aku 
harus mengubah rencananya. 

Itu normal untuk mencoba dan memastikan orang lain tidak mengetahui tentang saudara 
perempuan saya di sini ketika dia sangat aneh. Lebih penting lagi, saya tidak benar-benar 
ingin kembali ke rumah itu. Saya harus bisa mendapatkan kembali nilai saya yang telah 
dipotong sebelum ujian akhir semester. Tapi jika aku terus tinggal di rumah, mungkin dia 
malah akan mengurangi poin dariku karena alasan lain. Jadi saya harus meminta Yuuji 
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untuk membiarkan saya tinggal di rumahnya selama beberapa hari apapun yang terjadi, 
sehingga saya dapat melindungi hidup bahagia saya dengan hidup sendiri. 

Setelah memeriksa bahwa surat telah terkirim, saya memasukkan kembali telepon ke saku 
saya. 

Tepat ketika saya dengan santai berjalan di lereng menuju sekolah, sebuah suara terkejut 
memanggil saya dari belakang. 

"Nm? Bukankah ini Akihisa? " 

"Ah, pagi, Hideyoshi." 

"Pagi." 

Berlari di sampingku adalah teman sekelasku Kinoshita Hideyoshi. Dia, yang memakai 
seragam laki-laki, benar-benar gadis cantik seperti yang bisa dilihat semua orang di sini. 
Dia menyebut dirinya laki-laki, tetapi saya mendengar bahwa sekolah menyesuaikan 
seragam perempuan untuknya. 

Saat ini, Hideyoshi menatap wajahku seolah-olah dia sedang memeriksaku. Apakah ada 
yang salah? 

"? Ada apa, Hideyoshi? Mengapa Anda menatap wajah saya? " 

"Tidak, yah... Akihisa, menurutku kamu agak berbeda?" 

"Ueh? Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Saya sama seperti sebelumnya. Tidak 
ada yang berubah di sini, Anda tahu? " 

Aku mengalihkan pandanganku dan tidak berani melihat tatapan Hideyoshi. Apakah saya 
ketahuan terlalu cepat? Tapi aku harus menyembunyikan fakta bahwa aku punya saudara 
perempuan yang sangat konyol meski aku harus berbohong kepada Hideyoshi! 

"Saya katakan, saya mengacu pada bagaimana Anda terlihat berkicau dari biasanya. Apakah 
Anda mendapat penghasilan instan dan sarapan enak? " 

Sha, tajam...! 

Hideyoshi benar. Saya sangat energik pagi ini, dan tentu saja, itu karena saya sarapan. 

Saat di bawah pengawasan nee-san, saya harus berpura-pura menjalani kehidupan normal 
yang biasa. Karena itu, saya harus sarapan. Saya harus menjual game dan buku kesayangan 
saya untuk mendapatkan cukup uang sehingga saya bisa menjalani hidup saya sendiri 
dengan kebebasan. Saya harus menciptakan kesan palsu tentang gaya hidup sehat dan 
teratur. 
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"Baik, agak... bahkan aku kadang-kadang akan sarapan." 

Saya tidak dapat menemukan alasan apa pun untuk saat ini, dan hanya dapat mencoba 
mengakhiri topik. 

"Dan baju serta celanamu terlihat seperti disetrika." 

"Itu, itu karena, ini awal minggu. Itu tidak seberapa. " 

"... Sangat mencurigakan." 

"A, sebenarnya bukan apa-apa!" 

Ada perbedaan tinggi di antara kita, jadi Hideyoshi menatap mataku. Aku benar-benar 
tidak tahan dengan tatapan mata Hideyoshi yang sepertinya membaca semuanya, dan mau 
tidak mau aku berbalik untuk menghindari tatapan Hideyoshi. 

Hideyoshi melesat ke depanku dan terus menatap mataku. 

"Sudah kubilang tidak ada apa-apa, kan?" 

Saya kemudian berbalik untuk melihat ke arah lain. 

"Kalau begitu, tidak apa-apa jika kamu setidaknya berbicara denganku, kan?" 

Hideyoshi mengikutiku. 

"Hal menjijikkan apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali?" 

"Yoshii-kun, senpai itu benar. Aku merasa kalian berdua harus menjaga jarak satu sama 
lain. " 

Pertarungan saya melawan Hideyoshi diperhatikan oleh kakak kelas, salah satu dari 
pasangan Toko-Natsu (Tsunemura Yuusaku) dan Kubo Toshimitsu 2-A, peringkat kedua di 
tahun kami. 

"Bukan itu. Aku tidak mengatakan apapun yang berhubungan dengan Akihisa. Selain itu, 
termasuk kalian berdua, bukankah semua orang di sini guys... " 

Saat itu, perhatian Hideyoshi dialihkan. 

"Maaf Hideyoshi! Aku akan duluan. " 

Ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya hilangkan. Aku segera meninggalkan Hideyoshi 
dan lari ke sekolah. 

"Ugh, sial, Akihisa! Apa kau mencoba kabur !? " 
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Hideyoshi tidak berhasil menyusul, tapi kami teman sekelas, jadi dia mungkin akan terus 
bertanya ketika kami sampai di kelas. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus 
memikirkan alasan yang bagus... 

Aku terengah-engah dan berlari menaiki lereng tepat di depan gerbang sekolah, memasuki 
kampus, memakai sepatu luar, dan melesat menuju ruang kelas 2-F. 

"Pagi --- oi Yuuji? Ada apa denganmu? Mengapa Anda memakai celana olahraga daripada 
celana biasa? 

Saat saya memasuki ruang kelas, saya melihat teman sekelas saya, teman super saya 
Sakamoto Yuuji, duduk di atas bantal dengan bangun yang aneh. 

"Akihisa terkutuk! Itu semua salahmu sehingga aku berakhir dengan pakaian Biz super 
Cool di bagian bawahku ketika aku datang ke sekolah! Bayar aku dengan kematianmu, 
bajingan !! " 

"EEHH? Apa yang membuat kalian semua tergila-gila? Apa yang sedang terjadi!?" 

"Diam! Mati! Beri aku seragammu! " 

Saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Ada apa dengan Yuuji pagi ini--- "Oi, apa 
kamu sudah mendengar tentang Sakamoto?" 

"Ahh, kudengar dia datang ke sekolah hanya dengan kaus-Y." 

"Sungguh, harus menyerahkannya padanya ... mungkin dia melihat terlalu banyak 
crossdressing, tapi itu sangat menakutkan ..." 

Bisikan teman sekelas saya bisa jadi kepala. 

"..." 

"..." 

Apa yang harus saya katakan sekarang? 

"Yuuji... aku bersedia mengobrol denganmu jika sesuatu yang buruk terjadi padamu..." 

"Bukan itu! Saya tidak mau memakainya! Juga, saya berhasil menyelamatkan sedikit 
kebanggaan saya dengan melindungi petinju saya! " 

"Un un. Betul sekali. Itu karena sesuatu yang tragis terjadi yang menyebabkan kondisi 
mental Yuuji menjadi seperti itu... " 

"APAKAH SAYA BUKAN BAHWA ITU TIDAK SEPERTI ITU? KARENA SHOUKO MELIHAT 
MAIL YANG ANDA KIRIM BAHWA CELANA SAYA DIAMBIL OLEH DIA, ANDA IDIOT !! " 
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Yuuji terlihat sangat gelisah. Mengapa ini salahku? Apa yang dia bicarakan? 

"Yuuji, apa yang kamu katakan? Biarpun itu Kirishima-san, dia tidak mungkin 
mengacaukanmu seperti itu hanya karena dia melihat surat pria, kan? " 

Masih bisa dimaklumi jika perempuan yang mengirim surat, tapi bagaimana surat saya bisa 
membuatnya marah? Ini benar-benar tidak masuk akal. 

"Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Email Anda benar-benar cabul... " 

"Cabul? Jenis surat apa itu? " 

Orang yang tiba-tiba muncul di hadapanku adalah Himeji-san, oasis minoritas langka di 
kelas 2-F yang penuh dengan anak laki-laki bau. Tindakan imut dan payudaranya yang buas 
masih sangat mempesona hingga saat ini. 

"Itu hanya surat untuk menanyakan sesuatu padamu." 

"Hoho, jika kamu benar-benar berpikir demikian, baca surat itu dengan keras dan jelas!" 

"? Apapun, saya akan membacanya nanti. " 

Yuuji terlihat sangat prihatin dengan surat itu. Saya mengeluarkan ponsel saya dan 
membuka riwayat email saya. 

"Errm, kalau begitu aku akan membacanya --- ahem!" 

Aku berdehem dan dengan keras membaca pesan yang aku kirim ke Yuuji. 

"Bolehkah aku tinggal di rumahmu? Malam ini, saya tidak benar-benar ... merasa ingin 
pulang. " 

GARAKK !! 

Saat saya membacanya, pintu kelas tiba-tiba dibuka dengan paksa. 

"..." 

Berdiri di luar pintu adalah teman sekelasku, Shimada Minami-san. 

"SAYA TIDAK TAHU LAGI APA YANG AKI PIKIRKAN!" 

"Eh? Apa yang salah? Kenapa kamu mundur saat kamu muncul, Minami !? " 

Teman sekelas saya yang memiliki ciri khas kuncir kuda, kaki ramping yang bagus, dan 
pettanko melemparkan tas di tangannya ke arah saya karena suatu alasan dan lari. 
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"Apa, apa yang kamu katakan, Akihisa-kun !? Bukankah itu... yah... kamu harus mengatakan 
itu ketika kamu menjadi dewasa! " 

Kata-kata Himeji-san sama konyolnya. Yuuji juga sering datang ke rumahku untuk bermain. 
Bahkan jika Anda meminta saya untuk menjadi dewasa dulu, itu sedikit ... 

"Kalian benar-benar membuat keributan di pagi hari seperti biasa... Akihisa baru saja lari 
dariku, dan Shimada lari dari ruang kelas. Apa yang terjadi?" 

Hideyoshi terlambat beberapa menit dariku dan memasuki ruang kelas. 

"Tidak, tidak apa-apa." 

"Apa yang sedang terjadi? Anda lari di depan saya. Apakah ada sesuatu yang kamu 
sembunyikan dariku? Itu, rasanya agak kesepian... " 

Hideyoshi dengan sedih menunduk. Sungguh, tiba-tiba saya merasa bersalah! 

"Hideyoshi, dengarkan aku. Orang bodoh inilah yang secara terbuka membuat pernyataan 
seperti itu yang benar-benar melanggar moralitas. " 

"Akihisa... kataku, kata-kata cabul apa yang kamu ucapkan di pagi hari?" 

"Bukan itu! Saya tidak akan melakukan hal semacam itu seperti Muttsurini! " 

"...Betapa kejam." 

Bisikan yang agak sedih datang dari belakang. Saya berbalik, dan menemukan bahwa 
teman sekelas saya Tsuchiya Kouta (julukan Muttsurini) sudah berdiri di tempat di mana 
saya bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya. 

"Pagi, Muttsurini. Apa yang sedang terjadi? Kamu terlihat seperti kamu membawa banyak 
bagasi ke sini hari ini. " 

Dia sedang memegang tas sekolah dan tas gendong besar. Tidak ada pelajaran olahraga 
hari ini, jadi tas tidak boleh berisi pakaian olahraga. 

"..Hanya sarung bantal." 

"Sarung bantal? Tapi tasmu sangat besar. " 

"...Tidak benar." 

Muttsurini menggelengkan kepalanya untuk menyangkal kata-kataku. Cara dia menyangkal 
sesuatu menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa rahasia yang ingin dia sembunyikan... 
itu terlalu mencurigakan. 

"Maaf, Muttsurini. Biarkan saya melihat apa yang ada di dalamnya. " 
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"...Ah." 

Saya menyambar salah satu tas dari Muttsurini, yang agak lambat karena tasnya. Ada apa 
di dalamnya? Apakah dia mendapatkan sesuatu yang sangat bagus dan siap menyimpannya 
untuk dirinya sendiri? 

"Izinkan aku melihat. Ada apa di dalam... hmm...? " 

Apa yang saya keluarkan dari tas adalah --- kain latar belakang putih dengan gambar saya 
di atasnya (dengan seragam pelaut). 

"... Muttsurini... apa ini?" 

"... Hanya sarung bantal biasa." 

"Biasa saja --- BENAR! ADA PERBEDAAN BESAR ANTARA PENUTUP BANTAL DAN 
PENUTUP BANTAL! TAHU DENGAN BAIK! DAN MENGAPA ITU MEMILIKI FOTO SAYA DI 
ITU !? " 

"... Ada sesuatu yang disebut maniak di dunia ini." 

"Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin ada orang yang menginginkan bantalan 
dariku--- " 

KON KON !! 
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"Maaf, apa Tsuchiya-kun ada? Sarung bantal yang saya minta sebelumnya... " 

Kubo-kun kelas A muncul. 

"Arre? Kamu jarang muncul di sini, Kubo-kun. Mengapa Anda mencari Muttsurini? " 

"-Tidak ada. Hanya memikirkan sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Maaf, saya 
permisi dulu. " 

Saat aku memikirkan itu, dia pergi tanpa melihatku. Apa yang sedang terjadi? 

"Muttsurini, apakah Anda memiliki kontak bisnis dengan Kubo-kun?" 

"(Mengangguk) ... Dia menjadi klien utama saya sejak kamp belajar." 

"Orang itu sudah mengungkapkan dirinya sepenuhnya." 

Luar biasa, rasanya punggungku merinding setiap kali melihat Kubo-kun belakangan ini. 

"Haa... bagaimanapun, Muttsurini, aku akan menyita sarung bantal ini. Aku akan menyita 
yang lainnya dan mengubah foto menjadi milik Hideyoshi... " 

"Akihisa, jangan berpikir untuk menjadikanku sarung bantal dalam kekacauan ini." 

"Benar, Akihisa-kun. Bagaimana Anda bisa mengambil barang orang lain seperti itu dan 
memodifikasinya? ... Dan salah satunya adalah milikku... " 

Sungguh, saya telah memikirkan bagaimana seorang siswa miskin seperti Muttsurini dapat 
membeli bahan-bahan dengan harga setinggi itu. Jadi dia berhasil mendapatkannya melalui 
ini. 

"Ngomong-ngomong, apa yang kamu bicarakan?" 

"Nah... dimana kita?" 

Begitu banyak hal terjadi secara berurutan sehingga saya tidak dapat benar-benar 
mengingat apa yang saya katakan. Haa, kenapa aku harus begitu sibuk di pagi hari... 

"Kami berbicara tentang bagaimana saya dipaksa oleh Akihisa untuk memakai koper saya 
ke sekolah." 

"Akihisa, kamu..." 

"YUUJI! JANGAN KATAKAN HAL-HAL MENYESATKAN TERSEBUT TENTANG TUJUAN! " 

Tidak peduli bagaimana saya mendengarkannya, saya merasa dia meninggalkan banyak 
bagian yang harus dijelaskan! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Yah, itu benar-benar lelucon ... bagaimanapun, surat yang dikirim Akihisa disalahpahami 
oleh Shouko, itulah mengapa aku berakhir dengan takdir yang begitu tragis." 

"Surat? Apakah itu terkait dengan bagaimana penampilan Akihisa yang tidak normal pagi 
ini? " 

Kata-kata ceroboh Hideyoshi membuatku merasa hatiku hancur dan aku tidak bisa 
bernapas. Sial! Saya lupa bahwa Hideyoshi sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang 
berbeda dengan saya! 

"Sesuatu yang berbeda tentang Akihisa-kun? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, dia 
terlihat lebih ceria dari biasanya, seragamnya disetrika rapi, dan rambutnya tidak 
berantakan ... " 

"Itu sangat mencurigakan. Dia terlihat agak sehat sekali, tapi seragamnya bahkan disetrika 
dengan rapi. Itu sangat aneh. " 

"... Ini sama sekali tidak seperti Akihisa." 

Mereka benar-benar mulai menganalisis saya. Ini tidak bagus jika terus berlanjut. 

"Setidaknya aku akan datang ke sekolah dengan rapi sesekali! Jangan bicarakan itu. 
Seharusnya sudah waktunya bel, kan? Harus kembali ke kursiku sebelum Ironman 
kembali! Jadi, saya akan melakukannya! " 

Saya dengan paksa mengakhiri topik ini dan lari. 

"" "Sangat mencurigakan..." "" 

Saya mengabaikan tatapan tajam di belakang saya dan menuju ke tempat duduk saya untuk 
bersiap-siap untuk pelajaran. 

☆ 

"Yoshii, pergi ke rumah sakit." 

Kalimat ini diucapkan kepada saya 7 kali selama pelajaran pagi. Apakah sungguh aneh jika 
saya mencatat dengan serius? 

"Sungguh, kalian terlalu kasar..." 

Saya harus mendapatkan peningkatan setidaknya 20 nilai dalam ujian akhir semester yang 
akan datang, atau semuanya akan menjadi sangat buruk (bukankah itu yang terjadi ketika 
saudara perempuan saya di rumah?) Saya punya ide dan belajar lebih serius dari biasanya... 
Anda tidak perlu terlalu kagum. 
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Saya sangat sedih bahwa para guru akan merasa seperti ini karena saya menyimpan buku 
teks dan catatan saya dari periode ke-4. Saat aku hendak makan siang, tiba-tiba Minami 
datang ke tempat dudukku. 

"Aki, apa yang terjadi? Kamu tidak normal sejak pagi ini. " 

Suara Minami benar-benar menunjukkan perhatian. Saya pikir dia akan membenci saya 
atas apa yang terjadi kemudian. Tapi jika seperti yang Yuuji dan yang lainnya katakan, 
Minami kembali ke sikap lamanya. 

"Tidak ada yang terjadi pada saya. Hanya saja saya merasa perlu bekerja lebih keras. " 

"Aki, angkat kepalamu. Saya harus memeriksa apakah Anda demam atau tidak. " 

"Mengapa semua orang mengira aku sakit padahal aku hanya ingin giat belajar..." 

Minami masih mengulurkan tangannya karena aku merasa sangat terganggu. Dia pasti 
mencoba menyentuh dahi saya dan melihat apakah saya demam. Sungguh, bukankah kalian 
terlalu khawatir--- "Ugh, ini tidak akan berhasil!" 

"WAH!" 

Saat aku tiba-tiba melompat mundur, Minami hanya bisa menjerit. 

"Oi! Ada apa dengan reaksi itu! Cukup jarang bagiku untuk melihat apakah kamu demam! " 

"Sangat menyesal! Ada banyak sekali alasan... " 

Jika saudara perempuan Minami, Hazuki-chan, yang melakukan ini, kurasa tidak akan ada 
terlalu banyak renungan. Tapi jika nee-san melihat Minami menyentuh kepalaku untuk 
melihat apakah aku demam, kurasa itu termasuk dalam definisi 'Hubungan Seksual 
Terlarang', kan? Dalam hal ini, poin saya mungkin berkurang 150. Jika nee-san tahu tentang 
itu, kehidupan bahagia saya hidup sendiri akan semakin jauh dari saya. Itu karena saya 
tidak tahu di mana seseorang mungkin bersembunyi sehingga saya harus menghilangkan 
semua kemungkinan bahaya. 

"Alasan? Apa maksudmu?" 

Minami tidak mengerti rasa frustasiku saat ini karena dia menatapku dengan bingung. 

Ini buruk. Jika aku menjelaskan semuanya padanya, aku tidak akan bisa menyembunyikan 
fakta bahwa kakakku ada di sekitar. Sepertinya saya harus mengganti topik. 

"Uu... erm... o, oh ya, mari kita makan siang daripada membicarakan ini! Istirahat makan 
siang akan segera berakhir! " 
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Saya buru-buru mengeluarkan bekal yang saya siapkan dari tas dan meletakkannya di atas 
meja. Caraku mengubah topik mungkin sedikit dipaksakan, tapi Minami akan mulai 
mengeluarkan makan siangnya, kurasa? 

Ini yang aku harapkan, tapi, 

"Eh !? Aki, kamu membawa bento buatan sendiri? Apa yang terjadi?" 

Tanpa diduga, hal ini membuat Minami semakin curiga. 

"Ehh !? Akihisa-kun membawa bento? " 

Untuk beberapa alasan, Himeji-san datang dan menunjukkan ekspresi terkejut. 

"Eh, kalian berdua tidak perlu begitu terkejut... Aku manusia di sini, dan aku mungkin mati 
jika aku tidak mendapatkan nutrisi sesekali." 

Meskipun saya mengatakan itu, saya akan menghabiskan semua uang saya setiap kali saya 
mendapatkan biaya hidup saya. 

"Benar... tapi hari ini sangat berbeda dari sebelumnya." 

"Ya. Bahkan jika Aki akan makan siang di masa lalu, dia kebanyakan akan membawa bento 
yang dia beli. Tapi sepertinya dia membawa yang buatan tangan hari ini. " 

Keduanya melebarkan mata dan menatap tajam makan siang yang disajikan di atas meja. 

Ini buruk. Saya tidak berharap mereka bahkan meneliti hal-hal kecil seperti itu. 

Apa yang mereka katakan itu benar. Jika saya punya uang untuk membeli makan siang, 
saya kebanyakan akan membeli bento dari toko swalayan atau supermarket. Akan lebih 
bernilai uang untuk membeli bento daripada membuatnya, tetapi saya tidak melakukannya 
hari ini. 

"Akihisa-kun, kenapa kamu memiliki bento yang dibuat khusus?" 

Himeji-san memiringkan kepalanya dan bertanya padaku. 

Alasannya sederhana. Itu adalah saya harus berpura-pura bahwa saya menjalani hidup 
yang sehat. Tetapi jika saya menjelaskannya kepada mereka, saya harus mengatakan 
bahwa saudara perempuan saya ada. Ini adalah sesuatu yang harus saya cegah apapun 
yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan... 

"Jangan bilang, seseorang membuatkan ini untukmu?" 

Minami sedikit menyipitkan matanya. Tidak bagus, dia bersiap untuk menyerang. 

"Saya benar-benar membuatnya untuk diri saya sendiri." 
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Untuk memastikan keamanan pribadi saya, saya dengan jujur menjawab pertanyaan 
Minami. Selain itu, tidak perlu menyembunyikan ini. 

Tapi tanggapan yang saya dapatkan adalah, 

"Pembohong." 

"Kamu berbohong." 

MENGAPA KAU DUA TIDAK PERCAYA SAYA !? 

"Aki toh tidak bisa memasak. Saya menyarankan Anda untuk menjawab dengan jujur. Siapa 
yang membuat bento ini untukmu? " 

"Dan kelihatannya cukup bagus... orang-orang di sekitar Akihisa-kun yang bisa membuat 
bento yang bagus adalah---" 

"Apakah itu Sakamoto atau Tsuchiya?" 

Saya bahkan tidak mengatakan apa-apa, tetapi topiknya hanya menyimpang lebih jauh ke 
arah yang aneh. 

Tapi itu tidak masalah. Jika mereka bisa menerimanya, saya tidak keberatan. Saya hanya 
akan membiarkan mereka menebak secara acak. 

"Oh baiklah ... pikirkan saja apa pun yang Anda inginkan." 

Saya menunjukkan tampilan acuh tak acuh dan mengangkat bahu. 

"Seperti yang kita pikirkan --- Aki, apa kau sudah menjadi begitu kotor?" 

"EH !? TUNGGU SEBENTAR! MINAMI, IMAJINASI YANG LUAR BIASA APA YANG KAMU 
PUNYA !? DAN MENGAPA WAJAH HIMEJI-SAN MERAH SEKARANG !? " 

Apa yang dia maksud dengan menjadi kotor? Saya benar-benar bertanya-tanya tentang itu, 
tetapi saya hanya merasa bahwa jika saya mendengar jawabannya langsung dari mulutnya, 
saya akan sangat tercengang sehingga saya tidak dapat bangkit. 

"Ngomong-ngomong, Aki bahkan mengirim pesan ke Sakamoto mengatakan 'Aku tidak 
ingin pulang malam ini." 

"Kalau begitu, itu artinya, Akihisa-kun dan Sakamoto-kun benar-benar..." 

Betulkah? Apa yang kamu coba katakan? 

"... Jadi Yuuji memang berselingkuh dengan Yoshii." 

Heh? Selingkuh? Topik apa kita sekarang? 
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"Ugh Kirishima-san !? Kapan kamu muncul? " 

"...Hanya saja." 

Gadis cantik dan keren dengan temperamen yang pendiam ini adalah perwakilan kelas dari 
kelas A dan pidato perpisahan, Kirishima Shouko-san. Dia hebat dalam pelajaran dan 
atletik, dan penampilan serta latar belakang keluarganya sama-sama kelas satu. Satu-
satunya hal yang menyedihkan adalah dia hanya menyukai Yuuji, dan itu sungguh sia-sia. 

"Kirishima-san, apa kamu mencari Sakamoto-kun?" 

Himeji-san bertanya pada Kirishima-san. 

"(Mengangguk)... Aku ingin mengembalikan celana Yuuji." 

Menggantung di tangannya adalah celana seragam pria yang sudah dikenalnya. Yuuji 
mungkin datang ke sekolah dengan setengah celana pagi ini karena celananya diambil oleh 
Kirishima-san. 

Sepertinya dia sengaja datang untuk mengembalikan celananya pada Yuuji... tapi saat ini, 
sepertinya Kirishima-san mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan tidak terlihat 
damai seperti seharusnya saat mengembalikan celananya. 

"Hn? Shouko? Saya mendapatkannya. Jadi Anda akhirnya menemukan hati nurani Anda 
dan memutuskan untuk mengembalikan celana saya. " 

Suara yang akrab datang dari dekat sini. 

Saat aku melihat dari mana suara itu berasal, Yuuji menatap celana di tangan Kirishima-san 
saat dia berjalan. 

"... Mereka yang berselingkuh harus dihukum." 

Itu adalah gumaman sedingin es yang hampir membekukan punggungku. Ini buruk, Yuuji! 
Cepat kabur...! 

Yuuji sudah berdiri di depan Kirishima-san, sama sekali tidak menyadari peringatanku 
sementara aku sengaja membungkam diriku. 

"Sungguh, sekarang aku bisa memakai pakaianku dengan benar --- hn? Kenapa kamu tidak 
mengembalikan celanaku, Shouko? " 

"... Yuuji." 

"Apa?" 

"... Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang kejam pada Yuuji." 
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"Kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang kejam padaku? Saya tidak mengerti apa yang 
Anda maksud, tetapi ada baiknya Anda memiliki niat seperti itu. " 

"... Itulah mengapa aku memperingatkanmu." 

"Peringatkan saya?" 

"... Serahkan kopermu." 

DA !! (Yuuji tiba-tiba kabur) 

"Ahaha. Yuuji benar-benar idiot. " 

"Erm, Akihisa-kun." 

"Nn? Ada apa, Himeji-san? " 

"Apakah kamu ingin makan bento itu?" 

"Un. Tentu saja. Ini sudah disiapkan. " 

"Sungguh... aku mengerti. Kalau begitu, tolong bandingkan rasanya. " 

"Rasa?" 

"Iya. Sebenarnya --- saya membuat beberapa kue khusus tadi malam... " 

DA !! (Aku tiba-tiba kabur) 

"Ahh! Oi, Aki! Jelaskan hubungan Anda dengan Sakamoto! " 

"Akihisa-kun! Mengapa Anda melarikan diri tanpa makan? Kue yang kubuat seharusnya 
lebih bergizi daripada bento Sakamoto-kun. Silakan coba! " 

"... Yuuji, kalian berdua sebenarnya mencoba melarikan diri. Tak bisa dimaafkan. " 

Di belakang kami, suara langkah kaki dan niat membunuh terus mengejar kami. 

"Akihisa, dasar brengsek! Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada Shouko? Kenapa dia 
tiba-tiba menyerangku !? " 

"Bagaimana saya tahu!? Saya akan bertanya apakah Anda mengatakan sesuatu kepada 
Himeji-san dan Minami! Mereka sepertinya memiliki banyak pemikiran aneh tentang saya! 
" 

"Bagaimana aku tahu, idiot !? Imajinasi aneh itu semua karena kelakuan burukmu! " 
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"Apa katamu!? Dasar sampah !? Aku akan membalas kata-kata ini segera kembali padamu !! 
" 

Yuuji dan aku terus berteriak satu sama lain saat kami terus berlari menyusuri koridor. 
Aku tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan fisikku, tapi kecepatan Yuuji dan kabur 
jauh lebih cepat daripada orang biasa. Apalagi Himeji-san, yang sudah lemah, bahkan 
Minami dan Kirishima-san yang atletis tidak mungkin bisa mengejar--- "Kalian berdua lagi! 
Yoshii, Sakamoto! Apa yang kalian berdua perdebatkan! " 

"" ACK !!! MANUSIA BESI!!!" 

Musuh bebuyutan kami muncul di depan kami. Dia iblis berotot di sekujur tubuhnya, hidup 
dalam masyarakat modern --- Nishimura-sensei, alias Ironman. 

""... "" 

Saat itu, Yuuji dan aku saling pandang. Dari matanya, saya tahu bahwa dia memikirkan apa 
yang saya pikirkan. 

((Jika aku bisa membuat orang itu menjadi korban untuk Ironman, aku akan bisa mengulur 
waktu, kan...?)) Pikiran yang sangat menyentuh, tapi Ironman bukan satu-satunya musuh 
saat ini. Gadis-gadis yang mengejar kita dari belakang adalah ancaman besar juga. 

Dengan kata lain, meskipun sangat disesalkan, meskipun saya ingin menggunakan metode 
itu untuk hidup damai, terlalu sedikit orang untuk saya korbankan. 

"Mau bagaimana lagi! Ayo bekerja sama, Akihisa! " 

"Baik! Lebih baik menempatkan hidup kita sebagai prioritas! " 

Saat itu, kami membuat keputusan terbaik dan bersiap untuk bertindak. Mari kita mulai- 

"-Mengaktifkan!" 

"-Memanggil!" 

Saat Yuuji menyalakan summoning field, monster panggilanku muncul. 

Lalu, kami bersiap untuk menyerang Ironman yang menghalangi kami. 

"Ambil ini, Iron --- man... !?" 

Tiba-tiba, monster panggilanku menghilang secara samar-samar seperti kabut yang kabur. 

"Itu aneh? Apa yang sedang terjadi?" 

Binatang yang dipanggil tidak menyembunyikan dirinya sendiri. Yah, singkatnya, 
sepertinya tidak ada respon sama sekali. Aku agak terbiasa dengan mengendalikan 
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monster yang dipanggil, tapi hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak 
seperti 'gangguan' dari sebelumnya. Apa yang terjadi? 

"Oi, Akihisa! Untuk apa kau berdiri !? " 

"Heh --- UOWAAAAHHH !!!" 

Hembusan angin tiba-tiba yang menyebabkan rambutku terangkat datang dari sampingku. 
Apakah ini tinju Ironman? Saya pikir itu adalah bola besi dari turnamen tolak peluru yang 
dilemparkan ke saya! 

"Kalian berdua! Aku tidak tahu apa yang kalian berdua perdebatkan, tapi kalian 
menggunakan sistem pemanggilan untuk melakukan hal-hal buruk disini! Bukankah aku 
sudah memperingatkanmu untuk tidak menggunakan monster panggilmu seperti yang kau 
inginkan selain untuk pertarungan pemanggilan !? Sepertinya aku harus mengoreksi inti 
busukmu itu! " 

EEKK !! Ironman marah. Sepertinya kita membuatnya marah sepenuhnya dengan mencoba 
menggunakan summoned beast untuk menerobos. 

"Tunggu, Aki! Makan kue yang dibuat Mizuki dan ceritakan semuanya. " 

"... Yuuji, jika kamu masih ingin melawan, aku akan membuatmu kehilangan semua 
pakaianmu." 

Suara para pembunuh datang dari belakang. Kenapa istirahat makan siang biasa menjadi 
seperti ini !? 

Akihisa! 

"Mengerti!" 

Sementara Ironman jatuh ke depan dengan serangan itu, saya menggunakan kecepatan 
tercepat saya untuk melarikan diri dari tempat kejadian. 

Kami berhenti di depan dan belakang, tapi untungnya, tangga ada tepat di samping kami. 
Karena kita masih belum berada di jalan buntu, kita bisa terus berlari! 

Yuuji dan aku berlari menuruni tangga pada saat bersamaan. 

"Sangat bagus, Akihisa! Kami akan berpisah setelah kami menuruni tangga! Aku akan 
menjadi umpan untuk memancing mereka pergi. Bersembunyi di balik pilar dan kabur 
begitu mereka pergi! " 

"Tidak mungkin, bagaimana aku bisa mengorbankan kamu hanya untuk menyelamatkan 
diriku sendiri, Yuuji! Aku harus menjadi umpan dan memancing mereka pergi. Coba 
sembunyi dan kabur diam-diam, Yuuji! " 
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"Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya! Hanya satu dari kita yang bisa hidup! " 

"Karena itulah aku ingin memberimu kesempatan, Yuuji!" 

"Nonono, Akihisa! Seharusnya kau yang bersembunyi! " 

Kami mempertimbangkan keamanan kami sebagai prioritas, dan tentu saja, kami tidak 
akan mundur. Tepat ketika kami melanjutkan argumen ini, kami mencapai anak tangga 
paling bawah dan sampai pada tingkat yang paling rendah. 

"Sungguh, kamu, kalau begitu, aku hanya bisa memaksamu untuk bersembunyi! (DONK) " 

"Ah! Yuuji, apa yang telah kamu lakukan! " 

Saat kita masih menemui jalan buntu, tiba-tiba Yuuji mendorongku ke belakang pilar dan 
lari ke arah lain. 

"Yu, Yuuji! Bodoh itu! " 

Aku merunduk dan menyembunyikan tubuhku di balik pilar dan tidak bisa tidak 
memikirkan teman sekelasku yang melarikan diri. Idiot itu pasti--- "IRONMAN, SHIMADA! 
AKIHISA TERSEMBUNYI DI BALIK TEMPAT ITU !! " 

DIA PASTI MEMAJUKAN SAYA SEPERTI YANG DIHARAPKAN, BAHWA ITU! 

"Sialan, YUUJI! SAYA TIDAK AKAN LUPA BETRAYAL ANDA !! " 

Aku langsung melompat dari balik pilar dan buru-buru lari ke arah berlawanan dimana 
Yuuji lari. Sial! Apa yang ingin saya lakukan telah dilakukan olehnya! Ini benar-benar 
membuatku marah! 

"Yoshii! Berhenti dan datang dan minum teh di ruang kelas perbaikan! " 

"AKU TIDAK MAU! SAYA MERASA BAHWA SAYA AKAN MINUM TEH TERCAMPUR DENGAN 
ASI SAYA JIKA SAYA AKHIRNYA MINUM TEH DENGAN ANDA !! " 

Ketukan keras Yuuji menyebabkan kakiku menjadi sedikit goyah, dan Ironman segera 
mendekat. 

Guuu...! Aku tidak bisa kabur sekarang...! 

Ironman perlahan menutup jarak di antara kami, dan aku akan berada dalam cengkeraman 
iblisnya selangkah kemudian. 

"Akhir baris, Yo --- Nuohh !!?" 

Ironman menjerit kaget dan sepertinya tersandung, sementara tubuhku merasakan sakit 
misterius. Rasa sakit ini ... apakah itu umpan balik dari makhluk yang dipanggil? 
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Aku berbalik untuk melihat ke belakang, tapi tidak melambat sama sekali. 

"Eh? Bagaimana... " 

Aku melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa sekitar 3m di belakangku, monster 
panggilanku terbaring di sana, setelah tersandung Ironman. 

"Bagus! Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sebaiknya aku lari! " 

Untuk berpikir bahwa kesempatan besar muncul. Tentu saja saya harus memanfaatkan ini. 
Saya hanya akan menggunakan keterampilan membersihkan rintangan saya untuk 
melarikan diri melalui jendela. Aku bahkan berlari sedikit lagi untuk mengusir orang-orang 
yang mengejarku. 

"Ngomong-ngomong, kenapa monster yang dipanggil itu muncul? Aku tidak memanggil 
sejak awal. " 

Saya berhasil menyelamatkan hidup saya sendiri, tetapi saya tidak bisa membantu tetapi 
khawatir tentang itu. Makhluk panggilan yang aku panggil di tingkat atas menghilang tanpa 
melakukan apapun ... 

Saya terus berpikir ketika saya berlari di sekitar sekolah, dan kebetulan melihat jendela 
yang terbuka. 

"Fuu... kurasa mereka tidak akan bisa menemukanku jika aku berlari sebanyak itu." 

Saya melambat dan berhenti berlari untuk hidup saya, mendekati jendela, bersandar pada 
bingkai jendela, dan melompat masuk. 

Kamar apa ini? Mengapa saya memiliki perasaan nostalgia... 

Ada sofa dan meja putar untuk menampung pengunjung, dan rak buku yang penuh dengan 
judul khusus yang akan membuat saya terkena migrain. Juga- 

"Anak nakal sialan, apa yang kamu inginkan?" 

"Ada patung orang tua yang aneh dan jelek!" 

"Dan kamu baru saja menghinaku saat melihatku !? Benar-benar anak nakal yang kasar! " 

---Tidak, itu sebenarnya kepala sekolah. 

"Sungguh, kau benar-benar anak nakal yang membuatku khawatir... kalian berdua masuk 
tanpa menyapa, dan bahkan mengutukku. Apakah Anda ingin ditangguhkan lagi? " 

"Sangat menyesal..." 

Saya hanya menyatakan apa yang saya pikirkan. 
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Tapi bukankah ini sedikit aneh? Apakah dia baru saja mengatakan ... dua? 

"Apa-apaan ini, Akihisa! Anda datang untuk bersembunyi di sini juga. " 

"Ah, Yuuji. Jadi kamu datang untuk bersembunyi di sini. " 

Suara yang akrab terdengar di sampingku. 

Saya tidak memperhatikan kehadirannya karena dia diblokir oleh rak buku. Yuuji, yang 
berpisah dariku, bersembunyi di kantor kepala sekolah juga. 

"Karena mereka tidak akan menemukan kita jika kita bersembunyi di sini." 

"Memang benar mereka tidak akan mengira kita akan bersembunyi di sini." 

Tapi sungguh kebetulan saya datang ke sini. 

"Aku tidak tahu apa yang kalian berdua bicarakan, tapi ini bukanlah tempat yang bisa kamu 
datangi kapan saja kamu mau. Udara di sini terasa terkontaminasi setiap kali kalian berdua 
bocah nakal sialan masuk. Menyebalkan. " 

Sekarang dia menyebutkannya, kami sering datang ke sini. Tapi kata-kata kasar dan 
memalukan itu bukanlah sesuatu yang harus dikatakan seorang pendidik. Kepala sekolah 
benar-benar tampak tidak senang. Apa terjadi sesuatu? 

"Yuuji, apa kamu mengatakan sesuatu yang membuat kepala sekolah tidak senang?" 

"Kamu orang bodoh. Jangan bandingkan saya dengan Anda yang akan memperlakukan 
kepala sekolah sebagai orang yang aneh, jelek, dan keji yang tidak tahan saya lihat. Saya 
hanya sedikit terkejut karena saya melihat setan di kantor kepala sekolah. " 

"Yuuji, bukankah kata-katamu itu agak kasar? Kepala sekolah tidak ingin terlihat seperti 
iblis. " 

"... Sepertinya kalian berdua perlu tahu siapa yang memiliki otoritas tertinggi di sekolah 
ini." 

Apakah saya terlalu banyak berpikir? Sepertinya suasana hati kepala sekolah semakin 
memburuk. 

"Huh, aku tidak ingin kalian berdua anak brengsek mengkritik penampilanku. Kalian 
berdua adalah versi tahun kedua dari pasangan Toko-Natsu, dan kalian bahkan berani 
berbicara tentang aku. " 

"" APA YANG KAU BICARAKAN NONSENSE! KAMU SIALAN HAG TUA !!! "" 
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Mendengar deskripsi terburuk yang pernah ada di dunia ini digunakan pada kami, Yuuji 
dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Namun, saya agak terkejut kepala 
sekolah mengetahui nama panggilan Toko-Natsu. 

"Oke oke. Sungguh, apa yang ingin kalian bicarakan denganku? Anda dapat melihat bahwa 
saya sibuk di sini. " 

Kepala sekolah berkata sambil melihat tumpukan dokumen di sampingnya. Aku tidak 
punya apa-apa untuk dikatakan kepada kepala sekolah... 

"Oh ya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. " 

Tapi Yuuji sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apa yang bisa dia bicarakan dengan 
kepala sekolah? 

"Kami baru saja memanggil monster panggilan, tapi dia menghilang secara acak tanpa 
alasan bahkan tanpa melakukan apapun. Apa terjadi sesuatu?[2] " 

Jadi begitulah. Saya agak khawatir tentang bagaimana binatang yang dipanggil itu 
menghilang secara acak. Untungnya, saya berhasil melarikan diri, tetapi kami akan 
diganggu jika situasi seperti itu terjadi selama turnamen pemanggilan. Yang terbaik adalah 
memeriksa dengan kepala sekolah. 

"Apakah kalian berdua tahu bagaimana cara berbicara? Oh ya, kehormatan mungkin terlalu 
sulit untuk orang bodoh sepertimu, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu di sana. " 

Setelah sedikit penghinaan di kedua sisi--- 

"Itu hanya salah satu masalah saat ini." 

Kepala sekolah dengan dingin menjawab pertanyaan Yuuji. 

"Masalah... apakah Anda berbicara tentang gelang platinum saya?" 

Saya hampir lupa bahwa gelang platinum akan rusak sesekali. Saya tidak tahu persis apa 
yang terjadi, tetapi jika siswa dengan nilai bagus menggunakannya, itu dapat menyebabkan 
situasi di mana itu akan merajalela karena tidak dapat dikendalikan. Berbicara tentang 
nilai terakhir Yuuji, bukan tidak mungkin meskipun gelangnya putus. Kalau begitu, apa 
karena itu monster yang dipanggil menjadi aneh? 

Tepat ketika saya pikir itu seperti ini, 

"Tidak, aku sedang berbicara tentang sistem pemanggilan tes." 

Kepala sekolah menjawab dengan ekspresi kesal. Jadi tidak seperti yang saya bayangkan. 
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"Ngomong-ngomong, sepertinya ada perawatan atau semacamnya. Apakah sistem 
pemanggilan benar-benar baik-baik saja? " 

"Ada sedikit situasi saat ini, tapi kalian berdua tidak perlu khawatir. Saat ini, kami 
menyesuaikan kembali, tetapi kami harus dapat menggunakannya lagi sebelum liburan 
musim panas. " 

Betulkah? Kita bisa menggunakannya sebelum liburan musim panas... dalam hal ini, 
bukankah itu berarti, "Dengan kata lain, kita tidak akan bisa segera memulai perang 
pemanggilan," 

"Hanya bisa menunggu semester depan." 

"Apa yang harus kita lakukan? Kami akan diganggu di sini! " 

Larangan 3 bulan kami untuk mengumumkan hukuman perang setelah kalah dalam perang 
pemanggilan akan segera berakhir, dan sekarang kami harus menunggu dan layu! 

"Tidak bisakah kamu melakukan apapun?" 

"Bukannya kita tidak bisa menggunakannya sepenuhnya... tapi aku hanya tidak ingin kalian 
berdua menggunakannya. Dan saya memerintahkan guru lain untuk menolak permintaan 
siswa untuk menyatakan perang. " 

Kepala sekolah menjawab dengan dingin. 

"Karena bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya sepenuhnya, mengapa dilarang! Ini 
hanya terasa seperti lelucon yang memuakkan! " 

"Ini bukan 'seperti'. Ini adalah lelucon yang saya mainkan karena kepahitan saya sendiri. " 

Dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan oleh seorang pendidik lagi. 

"Mengapa Anda harus melakukan ini? Itu tidak ada hubungannya dengan membiarkan kita 
menggunakannya, kan !? " 

Melihatku gelisah, kepala sekolah menjawab dengan dingin. 

"Mengapa? Oh, jangan bilang kamu tidak mengerti jika aku tidak menjelaskannya dengan 
jelas padamu. " 

"Tentu saja saya tidak mengerti! Apa-apaan ini! " 

"Ini membutuhkan banyak wawasan untuk Anda pahami. Apakah benda di atas lehermu itu 
hanya hiasan? Itu memang terlihat seperti item yang cacat dari penampilannya. 

Ini, nenek tua terkutuk ini. 
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"Kalau begitu, aku akan memberitahumu secara langsung. Alasannya sederhana. Itu karena 
kalian berdua biasanya buruk, dan saya tidak hanya berbicara tentang wajah dan nilai. " 

Tidak bisakah orang ini berbicara secara normal dengan orang lain tanpa mengucapkan 
kata-kata buruk? 

Tepat saat aku hendak membuka mulut dan membantah, Yuuji yang ada di belakangku, 
tiba-tiba menyambar sikuku. Apa masalahnya? 

(Tenang, Akihisa.) 

Yuuji dengan lembut berbisik padaku. 

(Kenapa !? Apa kau tidak marah karena dia menggambarkanmu seperti itu !?) 

(Bagaimana mungkin aku tidak marah? Tapi apa manfaat berdebat di saat panas? Kita tidak 
bisa mengubah fakta bahwa kita tidak bisa mengadakan perang pemanggilan di sini.) (Uu...) 

Yuuji benar. Jika kita membuat kepala sekolah marah pada saat ini, itu tidak akan berguna 
bagi kita. 

(Dalam hal ini, mengapa kita tidak mencoba untuk mendapatkan sisi baik wanita tua dan 
memintanya untuk menghapus larangan perang pemanggilan? Bertahanlah ini untuk 
sementara waktu.) Tidak disangka aku akan mendengar kata bertahan dari Yuuji dari 
semua orang, tapi bagi orang ini, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa 
bertindak sendiri. Selain itu, apakah kita bisa mendapatkan perpanjangan dari perang 
pemanggilan di sini adalah pertempuran hidup dan mati sekarang. 

(Mengerti, Yuuji. Sekarang kita harus mengertakkan gigi dan bertahan tidak peduli betapa 
dia mempermalukan kita.) (Ya. Kita harus melakukan ini demi tujuan kita.) 

Betul sekali. Tidak peduli betapa kejamnya mulut kepala sekolah itu, kita harus bertahan. 
Bertahanlah, bertahanlah... 

"Sungguh, tidak peduli bagaimana kalian memujaku, seharusnya kalian tidak 
mengumpulkan semua anak laki-laki kelas dua untuk mengintipku saat mandi ..." 

 

"" TUTUP NERAKA, KAMU SENDIRI OBNOXIOUS SELF-CENTERED OLD HAG !!!! " 

Kami tidak bisa membantu tetapi menjerit pikiran kami. 

"Kapan, kapan saya menjadi egois di sini? Anda sangat bersemangat dan memulai 
kerusuhan hanya untuk mengintip saya. Itu fakta!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"KAMU BISA MENGATAKAN APA SAJA TENTANG AKIHISA MENJADI IDIOT, TAPI JELEK 
ATAU GAY, AKU TIDAK PEDULI KARENA ITU FAKTA. APA YANG SAYA TIDAK DAPAT 
MENERIMA INI YANG SEBENARNYA ANDA BERPIKIR BAHWA SAYA AKAN 
MENYENANGKAN DAN MELIHAT LEBIH DARI Nenek Tua !! Nenek tua sialan, BENAR !! " 

"BETUL SEKALI! BENAR! YUUJI SATU-SATUNYA YANG DUMB, JELEK DAN AKAN 
MENYENANGKAN LEBIH DARI Nenek Tua! " 

"Ahh, kalian berdua benar-benar berisik! Tidak peduli bagaimana Anda bertanya kepada 
saya, saya tidak akan melakukan hubungan romantis dengan siswa! " 

"" AKU TIDAK INGIN MELAKUKANNYA DENGANMU SALAH !!! "" 

Dan itu untuk obrolan santai. 

"Jadi, kenapa kamu harus melarang perang pemanggilan? Jika itu hanya kesalahan kecil, 
Anda seharusnya bisa memperbaikinya, bukan? " 

Setelah tenang kembali, Yuuji duduk di sofa dan bertanya. 

"Apakah saya harus menyebutkannya? Tentu saja itu karena kalian tidak tahu tentang sifat 
asli dari sistem pemanggilan. " 

Sifat sistem pemanggilan? 

"Betul sekali. Saya tidak tahu apa yang salah, tetapi sistem pemanggilan di sekolah ini pada 
awalnya dimaksudkan untuk 'meningkatkan dorongan siswa untuk belajar secara 
akademis'. Tapi katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Dimulai dengan 
menghancurkan tembok sekolah, meledakkan ruang staf, memimpin anak laki-laki kelas 
dua untuk mengintip kamar mandi perempuan, dan memicu keributan perang --- kalian 
tidak hanya melewati batas sebagai siswa, Anda pergi bahkan lebih jauh! Apakah kalian 
belajar dengan serius? " 

"Uu..." 

Tidak dapat disangkal di sini. 

"Tapi setelah keributan itu, nilai kami meningkat. Kami tidak akan mengikuti pelajaran 
dengan patuh, tapi kami telah menjalani perbaikan sepanjang hari. " 

"Ya, ya. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan dengan baik di sini! " 

"Ini bukan pertanyaan tentang apakah nilai Anda meningkat, tetapi tentang bagaimana 
perasaan publik tentang hal ini." 

Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kelelahannya saat dia mengatakan itu. 
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Fumitzuki Gakuen diawasi oleh berbagai macam orang karena sistem pemanggilan uji 
coba. Hal ini memungkinkan banyak sponsor dan menurunkan biaya sekolah secara 
drastis, tetapi ada kekurangan dari perdebatan dan kritik. Bahkan jika orang-orang di 
sekolah dapat dengan jelas merasakan efek dari sistem pemanggilan ujian, sekolah 
mungkin tidak dapat terus beroperasi jika masyarakat tidak dapat menyetujui dan 
menerima ini. Kepala sekolah mungkin terganggu dengan ini. 

"Itulah mengapa saya menetapkan larangan ini, dan bukan berarti Anda tidak akan bisa 
menggunakannya selamanya. Sekitar seminggu, ini akan menjadi ujian akhir semester, dan 
liburan musim panas setelah itu, bukan? Semester kedua akan tiba dalam sekejap mata. " 

Waktu sampai semester kedua masih terasa agak jauh, tapi untuk sekolah hanya tinggal 3 
minggu. Ini benar-benar tidak terlalu lama sekarang dia menyebutkannya. 

"Dengan kata lain, maksudmu ini, kan, kepala sekolah? Sistem pemanggilan benar-benar 
tidak berfungsi, tetapi gencatan senjata hanyalah sesuatu yang dikatakan kepada publik. 
Kamu melarang kami mengadakan perang pemanggilan untuk membiarkan siswa fokus 
pada ujian akhir semester, kan? " 

"Keterampilan observasi Anda sangat tajam. Benar-benar masalahnya. " 

Percakapan berlanjut, tetapi saya tidak bisa mengejar ketinggalan lagi. 

Errm, itu artinya...? 

"Pada dasarnya, yang dia maksud adalah 'perang pemanggilan dilarang untuk saat ini, jadi 
kami harus fokus sepenuhnya pada ujian akhir semester dan menunjukkan nilai yang 
bagus'." 

Yuuji menjelaskannya padaku di saat yang tepat. Fm fm, begitu, jadi begitulah adanya. 

"Meski begitu, meski aku melarang sepenuhnya perang pemanggilan, kalian pasti tidak 
akan belajar ..." 

Kepala sekolah meletakkan tangannya di bawah dagunya untuk mendapat dukungan dan 
tampak seperti sedang berpikir. 

"Jika nilai Anda tidak meningkat dengan ujian akhir semester yang akan datang ini, kami 
akan mengadakan perbaikan musim panas khusus." 

KATA-KATA IDIOTIK APA YANG DIKATAKAN Nenek Tua Sialan Ini !? 

"It, itu keterlaluan, kepala sekolah! Kamu melarang perang pemanggilan, dan sekarang 
kamu akan mengambil liburan musim panas kami !? Bukankah itu terlalu kejam !! " 
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Kita tidak bisa melakukan pertarungan pemanggilan yang kita inginkan, dan sekarang kita 
dipaksa untuk belajar untuk ujian akhir semester. Ini mungkin normal bagi siswa biasa, 
tetapi tidak ada siswa yang bahagia karenanya. 

"Dasar anak nakal terlalu banyak bicara! Saya mungkin juga menyelesaikan perbaikan 
liburan musim panas dan menunda perang pemanggilan ke semester ketiga untuk 
membuat Anda semua fokus pada studi Anda. " 

"Ugh..." 

Apapun masalahnya di sini, tolong selamatkan kami di sini. Rasa dingin merambat di 
punggung saya saat saya membayangkan bahwa saya harus terus bertukar pandang 
dengan Ironman di kelas itu selama setengah tahun ini. Selain itu... jika Himeji-san memiliki 
fasilitas seperti itu, itu juga akan... 

"Lagipula aku tidak mengerti perasaanmu. Saya bermaksud untuk mengumumkannya 
besok. Bukan hanya anak nakal saja, karena tidak sulit membayangkan siswa lain 
memprotes hal ini dengan kasar. " 

Namun, yang memprotes kemungkinan besar adalah siswa kelas F. 

"Jadi saya memutuskan untuk memberikan keuntungan kepada Anda dan memulai ulang 
sistem." 

"Mulai ulang sistem?" 

Manfaat macam apa itu? 

"Karena ada pemeliharaan sebelumnya, saya bermaksud untuk mengatur ulang semua data 
yang ada di sistem ke nol. Anda akan lebih termotivasi, bukan? " 

"Hoo... itu ide yang cukup bagus." 

Sepertinya Yuuji mengerti maksud Kepala Sekolah, tapi aku masih belum bisa mengerti 
sama sekali. Proposal bagus apa ini? 

"Kamu masih terlihat tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Penyetelan ulang sistem 
ini berarti bahwa peralatan binatang yang dipanggil akan disetel ulang ke nol. " 

"Dengan kata lain, nilai yang kita dapatkan dalam ujian akhir semester akan menjadi 
equipment summoned beast kita, dan mungkin lebih baik dari sebelumnya." 

"Eh! Apakah begitu?" 

Jadi equipment summoned beastku bisa berubah dari pedang kayu menjadi pedang asli? 
Bukankah itu bagus? 
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"Awalnya, perlengkapan Summoned Beast hanya bisa diubah pada ujian akhir akhir tahun, 
jadi aku akan memberikan ini kepadamu sebagai keuntungan khusus." 

Peralatan Summoned Beast yang kami miliki ditukar dari skor sebelum ujian akhir tahun 
tahun pertama yang mengukus. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak yang aku dapat, 
pedang kayuku tetaplah pedang kayu, dan seragam sekolahku tidak bisa berubah menjadi 
armor pelindung. Ini sudah sangat membatasi saya. Jika bisa meningkat, itu akan menjadi 
berita bagus bagi saya. 

"Belajar bukan untuk kepentingan siapa pun, tapi untuk kerja kerasmu sendiri. Saya tahu 
ini mungkin bukan hal yang baik... tetapi kita akan melakukan sesuatu satu per satu. Situasi 
ini hanya sedikit istimewa. " 

Jarang kepala sekolah benar-benar mengatakan sesuatu yang harus dikatakan seorang 
pendidik. 

Belajar untuk kita sendiri, dan dia ada di sana, tetapi insentif tambahan ini akan membuat 
kita bekerja lebih keras, yang tidak dapat saya sangkal. Juga- 

"Mengerti! Saya akan melakukan yang terbaik untuk ujian akhir semester! " 

"Akihisa, ada apa denganmu? Menjadi begitu termotivasi tiba-tiba ... " 

Dan juga, mengingat manfaat khusus ini, itu akan terlalu kebetulan. Sampai saat ini, saya 
lupa nee-san kembali sebagai inspektur. Jika saya tidak berhasil dengan baik untuk ujian 
akhir semester, kehidupan bahagia saya hidup sendiri akan berakhir. Tapi dengan imbalan, 
saya bisa berusaha sekuat tenaga untuk belajar. Setelah saya mendapatkan hasil saya, saya 
pasti akan... 

"Baik! Ayo lakukan yang terbaik, Yuuji! Jika kami bisa mendapatkan hasil yang bagus 
selama ujian akhir tahun, kami akan bisa mengalahkan kelas A dengan meyakinkan di 
perang pemanggilan semester berikutnya. " 

"Ohh, itu benar." 

Saya harus bekerja keras di sini! Demi mengejar adikku keluar, dan mendapatkan fasilitas 
kelas A kelas tinggi selama semester depan! 

"Senang sekali otak bodohmu bisa mengerti. Baiklah, dasar anak nakal. Jika Anda tidak 
punya pekerjaan lain, enyahlah. " 

"Iya! Kami akan bergerak kalau begitu! " 

"Ah, oi! Akihisa! Jika kita lari ke koridor sekarang, orang-orang itu mungkin... " 

Aku meraih tangan Yuuji dan keluar dari kantor kepala sekolah. Kalau begitu, mari bekerja 
keras. 
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KACHANK. 

""""Selamat datang"""" 

---Tapi sekarang, sepertinya aku harus berurusan dengan empat orang dengan caraku dulu. 

 

Skor saat ini [-20 poin] 
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Volume 5 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Di bawah baris 76 dari Konstitusi Jepang 'The Independence of the Judge'[3] , harap 
isi bagian yang kosong berikut ini. 

'Semua hakim akan berlatih (________) untuk (________) mengeksekusi (________) mereka dan 
akan diikat hanya oleh (________) dan (________) untuk menangkap penjahat.' 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Semua hakim harus menggunakan (hati nurani) untuk (secara independen) menjalankan 
(otoritas) mereka dan akan terikat hanya oleh (Konstitusi) dan (undang-undang) untuk 
menangkap penjahat.' 

Komentar guru: 

Jawabannya bagus. Ini adalah salah satu artikel yang cukup penting dalam Konstitusi 
Jepang. Saat hakim menggunakan hak istimewanya, konstitusi dapat memastikan bahwa 
hakim tidak akan dihasut oleh kekuatan politik dan tingkat tinggi pengadilan dan 
menjalankan tugas secara independen. Konten itu sendiri juga termasuk memastikan 
keamanan pribadi hakim. Saya harap Anda dapat mengingat sedikit pengetahuan ini. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Semua hakim akan berlatih (BLEEP) untuk (BLEEP) mengeksekusi (BLEEP) mereka dan 
akan terikat hanya oleh (BLEEP) dan (BLEEP) untuk menangkap penjahat.' 

Komentar guru: 

Kalau begitu, bukankah artikel ke-76 itu hal yang buruk? 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Semua hakim harus melatih (naluri) untuk (melepas pakaian mereka dan) melaksanakan 
(latihan telanjang) dan akan diikat hanya oleh (tangan polisi yang memegang pelakunya) 
dan (borgol) untuk menangkap penjahat.' 

Komentar guru: 

SAYA PERMINTAAN ANDA KIRIM SURAT PERMINTAAN KEPADA SEMUA HAKIM DENGAN 
PENUH TULISAN !! 
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Suara bel pembubaran yang familiar berbunyi, dan akhirnya waktunya untuk 
pemberhentian sekolah. 

"Yuuji, bisakah aku berdiskusi denganmu tentang sesuatu?" 

Saya bertanya kepada teman buruk saya yang siap mengemasi tasnya dan pulang. 

"Hm? Akihisa, ada apa? " 

"Untuk hari ini, bisakah aku menginap di rumahmu malam ini? Ada banyak hal tentang 
pekerjaan rumah dan jenis pertanyaan yang akan diuji pada tes akhir semester yang ingin 
saya tanyakan kepada Anda. " 

---ZAWAASH 

Saat saya mengatakan ini, dengungan bisa terdengar di kelas. 

"Oi... apa kamu dengar itu...?" 

"Saya mendengarnya. Untuk berpikir bahwa hal yang luar biasa itu dikatakan ... " 

"Bagaimana mungkin dua orang itu..." 

"Ya, bagaimana bisa Yoshii dan Sakamoto..." 

"" Benar-benar tahu tentang ujian akhir semester... "" 

Saya benar-benar ingin membantah mereka, tetapi saya akan melepaskan mereka untuk 
hari ini. Huh, kalian berhasil mempertahankan hidup kalian sendiri di sana. 

"Kamu ingin aku mengajarimu?" 

"Un." 

"Benarkah... apa kamu sudah hapal tabel perkalian 7?" 

"Tunggu sebentar! Saya tidak ingat pernah mengatakan bahwa saya tidak nyaman karena 
tidak dapat melafalkan tabel pembagian! Bahkan saya tahu cara mengalikan pecahan di 
sana! " 

"Saya melihat. Lalu beri tahu saya berapa luas segitiga. " 

"(Basis) X (Tinggi) = <Arei>! Apa kau berpikir kalau aku ini idiot pada level itu !? " 

"Oke oke, kamu mengerti, Akihisa. Ingatlah untuk membaginya dengan dua untuk 
mendapatkan luas segitiga yang benar. " 

... 
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"Fuu, sungguh... kamu benar-benar jenius dalam hal-hal seperti itu, Yuuji." 

"Luar biasa! Jawaban ini jauh lebih dari yang saya harapkan! " 

Tha, bukan itu! Saya hanya menjawab terlalu cepat dan melupakannya. Saya pasti bisa 
menjawabnya jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan luas segitiga! 

"Baiklah, Akihisa-kun...." 

Tepat ketika Yuuji dan aku menyalak, Himeji-san dengan tangan membawa tasnya tiba di 
depan kami. Dia mungkin berniat langsung pulang hari ini. 

"Ada apa, Himeji-san?" 

"Saya harus memberi tahu Anda bahwa ada trik untuk menghafal tabel perkalian dengan 
cepat." 

"Saya bisa menghafalnya! Bahkan saya dapat mengingat bahwa sembilan dikalikan 
sembilan sama dengan delapan puluh satu! " 

Himeji-san terlihat sangat khawatir. Apa aku benar-benar idiot yang tidak bisa diperbaiki 
di benak Himeji-san? Ini sangat mengejutkanku. 

"Tapi kenapa kamu menjadi pekerja keras? Jika tidak ada alasan khusus, saya tidak berpikir 
Anda akan belajar dengan patuh. " 

Mendengar Hideyoshi, yang duduk di dekatnya, mengucapkan kata 'alasan khusus', Himeji-
san menatapku dengan cara yang lebih suram. 

"Tidak, bukan itu. Bukankah Yuuji mengumumkannya pada semua orang? 'Data sistem 
pemanggilan sedang disetel ulang' dan 'kami harus menghadiri perbaikan musim panas 
jika kami tidak melakukannya dengan baik untuk tes akhir semester'. Saya tidak ingin terus 
membawa pedang kayu dan mengenakan seragam sekolah sampai lulus, dan saya ingin 
menikmati liburan musim panas juga, jadi saya pikir saya harus bekerja keras. " 

"... Ini sama sekali tidak seperti Akihisa." 

"Ya, kurasa Aki tidak akan mulai bekerja keras karena alasan yang sepele." 

Muttsurini dan Minami datang. Mengapa begitu banyak orang berkumpul ketika saya 
mengatakan bahwa saya ingin belajar? 

"Baiklah, Akihisa-kun, jika kamu tidak keberatan... bisakah aku belajar denganmu?" 

Himeji-san dengan takut mengangkat tangannya untuk meminta. Sungguh, Himeji-san 
benar-benar orang yang baik hati. 
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Dalam keadaan normal, saya akan menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Tetapi situasi 
hari ini berbeda. Mungkin saja jika itu rumah Yuuji, tapi--- "Aku tidak mungkin menginap di 
rumah Himeji-san..." 

"Eh? Akihisa-kun, kamu ingin menginap di rumahku? " 

"Ah, tidak, bukan itu yang saya maksud ..." 

"Kalau begitu, aku harus menelepon ke rumah dulu dan memberitahu otou-san untuk tidak 
minum malam ini... erm... Aku bilang kalau Akihisa-kun mau membicarakan 'hal penting' 
dengannya, itu akan merepotkan saat dia mabuk... " 

Himeji-san gelisah dan mengatakan beberapa hal yang bahkan tidak bisa aku mengerti. Hal 
penting apa yang ingin aku katakan pada ayah Himeji-san--- "Apakah ini tentang transfer? 
Kalau begitu aku akan meyakinkan dia! " 

Apakah tikar tatami masih belum cukup? Jika kita dapat meminta seseorang mendapatkan 
meja dan kursi biasa... 

"Apakah Anda berbicara tentang perubahan iman? Bukankah Akihisa-kun seorang 
Buddhis? "[4] 

"Hoh? Tentang apa itu? " 

"Tidak, yah, ini tentang bagaimana keluarga kita memiliki agama yang berbeda ..." 

"???" 

Apa apaan? Sepertinya kami berdua tidak berada di halaman yang sama di sini. 

"Pola pikir Himeji sangat mirip dengan Akihisa." 

"Ya, inilah yang dimaksud dengan mengambil warna perusahaan seseorang." 

"... Terlalu mirip." 

Ketiga teman burukku menatapku, seperti bertukar pandang dan berbisik. 

Di samping catatan, ada beberapa istilah yang Minami tidak mengerti, jadi dia memiliki 
setumpuk tanda tanya di atas kepalanya sekarang. 

"Ngomong-ngomong, aku sudah bertanya-tanya tentang itu sejak pagi ini. Mengapa Anda 
ingin datang ke rumah saya, Akihisa? Apa terjadi sesuatu di rumahmu? " 

"Ah... yah, sebenarnya..." 

"Jangan mencoba dan berbohong padaku." 
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"Tiba-tiba saya berpikir bahwa saya perlu belajar --- ack, itu terlalu cepat! Aku bahkan 
belum mengatakan apa-apa! " 

Memang benar itu bohong. 

"Baiklah. Ini akan melibatkan pertarungan pemanggilan berikutnya, jadi bukannya aku 
tidak bisa mengajarimu. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Tapi kami akan pergi ke rumahmu. Akan lebih mudah untuk menangani berbagai hal di 
sana. " 

Setelah mengatakan itu, Yuuji bahkan melihat ke samping dan bergumam "karena ibu 
seperti itu ada di rumahku ..." 

Ibu seperti itu? Aku belum pernah bertemu ibu Yuuji sebelumnya. Ibu macam apa dia? 

"Eh? Rumahku tidak nyaman! Sedikit, yah, tidak nyaman hari ini! " 

"Rumahmu tidak nyaman hari ini? Apa yang salah?" 

"A, ah, sebenarnya, beberapa pekerja akan datang untuk mendekorasi rumah saya." 

"Berhenti berbohong. Kami seharusnya pergi ke rumahmu untuk memainkan permainan 
tinju itu. Bagaimana mungkin ada pekerja yang ada di sini! " 

"Tidak, saya tidak sengaja kehilangan kunci saya." 

"Rumahmu adalah apartemen. Panggil saja pengurus untuk membukanya untuk Anda. " 

"Tidak, sebenarnya, rumah saya terbakar!" 

"Kebakaran terjadi dan kamu tega menyiapkan bento dan bahkan menyetrika pakaianmu 
secara menyeluruh? Betapa bodohnya kamu bisa? " 

"Ah --- erm, sebenarnya, apa lagi...!" 

"Waktunya untuk bangkit. Kebohonganmu sangat buruk sehingga aku bisa membacanya. " 

"Gu..." 

Saya benar-benar banyak memikirkan hal ini, tetapi saya tidak bisa memikirkan alasan 
untuk tidak pulang. Ini buruk. 

Tidak dapat membantu. Kalau begitu, aku akan pulang ke rumah dan mencoba melawan 
adikku ... 
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"Saya mendapatkannya. Kalau begitu aku pulang saja... " 

Aku menggendong punggungku dan bangkit dari kursiku. Tapi saat aku hendak berbalik 
dan pergi, Hideyoshi mencengkeram bahuku. 

"Tunggu sebentar, Akihisa. Apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan dari geng ini di 
sini? " 

"Uehh !? Tidak, tidak ada apa-apa! " 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi jika ada rahasia yang ingin disembunyikan oleh si 
bodoh ini tidak peduli apa ... sepertinya itu akan menarik." 

Yuuji menyeringai saat matanya menyipit. 

"Baiklah, ayo kita periksa!" 

"Wa, tunggu sebentar, Yuuji! Apa yang kamu katakan?" 

"Ya. Mungkin kita bisa melihat sisi yang sama sekali berbeda dari Aki. " 

"Saya juga tertarik." 

"... Waktunya menggeledah rumah." 

"Karena aktivitas klub ditangguhkan selama ujian, kurasa aku akan ikut juga." 

INI BURUK! MENGAPA SITUASI MENJADI LEBIH DAN LEBIH JELEK BAGI SAYA !!? 

"Tidak! Anda tidak bisa pergi ke rumah saya hari ini! Erm, rumahku berantakan sekarang! " 

"Erm, kalau berantakan, aku bisa bantu kamu membersihkannya. Anda tidak bisa 
berkonsentrasi jika itu berantakan. " 

Seperti yang diharapkan dari Himeji-san...! Kebaikannya seperti bidadari...! 

Tapi jika ini terus berlanjut, Himeji-san akan datang ke rumahku dan bertemu dengan 
adikku yang sangat aneh itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya --- itu 
benar! Saya hanya akan menyebutkan sesuatu yang gadis-gadis tidak ingin sentuh! 

"Tapi kekacauan yang saya bicarakan adalah 2000+ buku ero yang saya miliki di rumah!" 

"... Serahkan padaku (jempol)" 

"Sial! Itu akhirnya menarik minat Muttsurini !? Ini sangat berbeda dari prediksi awal saya! 
" 

"Baik. Karena setiap orang memiliki pemahaman yang sama, ayo pergi ke rumah Akihisa! " 
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"" "Ossu !!" "" 

"TIDAK ~ !!!!" 

Saya mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya, leher saya terpelintir dan 
diseret kembali ke rumah bersama semua orang. Apa, apa yang harus saya lakukan 
sekarang... 

☆ 

Apa itu? 

"Akihisa berbeda dari Muttsurini karena tidak ada yang biasanya dia sembunyikan. Bahkan 
saya akan menantikan untuk melihat apa yang dia miliki di rumah. " 

"... Aku tidak menyembunyikan apapun." 

"Muttsurini, apakah kamu tertarik dengan pakaian dalam perempuan?" 

"...Bagaimana aku bisa." 

"Menurutku, Muttsurini, kamu sudah terbiasa berbohong sehingga kamu bisa 
melakukannya tanpa berkedip." 

"... (Menggelengkan kepala dengan marah)!" 

Dalam perjalanan pulang, semua orang kecuali saya tampak mengobrol dengan gembira 
saat mereka berjalan. 

"Tapi apa itu? Sesuatu yang ingin disembunyikan Akihisa-kun tidak peduli apapun... " 

"Betul sekali. Ada keributan besar yang dia sebabkan selama kamp belajar. Saya tidak 
berpikir dia akan menyembunyikan buku ero. " 

"Ya... Akihisa sebenarnya akan membawa bento sendiri dan bahkan menyetrika bajunya 
dengan benar. Saya kira... " 

"Mungkin dia punya pacar?" 

"" "... !?" "" 

Tapi kata-kata sembrono Yuuji membuat semua orang yang hadir membelalak. 

"A, Aki! Apa yang sedang terjadi!? Jelaskan dengan jelas! " 

"M, muu... jadi Akihisa menemukan pasangannya dalam hidup... sebagai teman, aku akan 
memberikan restuku, tapi aku tidak tahu apakah aku harus lega atau cemburu di sini..." 
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"...Pengkhianat!" 

"A, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa!" 

Bukankah imajinasi semua orang terlalu kreatif? 

"Semuanya, jangan khawatir. Bagaimana Akihisa-kun bisa berkencan dengan seorang gadis 
dan menyembunyikannya dari kami? Saya percaya Akihisa-kun. " 

Diantara suara 4 orang itu, Himeji-san adalah satu-satunya yang membuatnya tetap tenang. 
Seperti yang diharapkan dari Himeji-san, dia benar-benar berbeda dari yang lain. 

"Benar, Akihisa-kun? Anda tidak 'menyembunyikan seseorang' dan merahasiakannya dari 
kami, kan? " 

Sungguh, dia berbeda dari yang lain --- senyum Himeji-san terlihat sangat menyeramkan di 
sini. 

Saat kami terus berdebat, geng kami tiba di depan gedung tempat saya tinggal. 

"Oh baiklah, kebenaran akan terungkap begitu kita memasuki rumah. Oi, Akihisa, ambil 
kuncinya. " 

"Saya tidak mau." 

Saya masih mencoba melawan. 

"Akihisa, apakah kamu ingin mencoba sakitnya hanya dengan mengenakan kaus Y?" 

"Eh? Tunggu sebentar! Bukankah kamu meninggalkan banyak bagian di tengah !? " 

"... Aku ingin melihat Akihisa mendongak dengan air mata berlinang." 

"Muttsurini! Anda bahkan menentukan tindakan apa yang akan terjadi !? Apakah Anda 
mencoba menjualnya !? Buat bantal darinya !? Bantal dua sisi memiliki Hideyoshi di sisi 
lain, kan !? " 

"Mengapa kamu bahkan melibatkanku?" 

"Tsuchiya-kun, jika memungkinkan, kuharap dua kancing atas kemeja dibuka..." 

"BAHKAN HIMEJI-SAN BARU-BARU INI SANGAT ANEH! SAYA MENDAPATKANNYA! AKU 
AKAN BUKA! AKU AKAN BUKA! " 

"... Tombol?" 

"PINTU!!" 
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Karena sudah begini, tidak ada gunanya menolak apapun yang terjadi. Kalau begitu, aku 
hanya bisa berdoa dalam hati dan berharap nee-san keluar... 

Saya diam-diam berdoa kepada semua dewa di dunia dan membuka pintu menuju rumah 
saya. 

"Jangan bilang dia benar-benar punya pacar..." 

"Saya merasa sangat gugup..." 

"Jangan khawatir, yang pasti bukan seperti itu..." 

Tepat ketika semua orang menelan ludah mereka dan memperhatikan saya, saya membuka 
pintu ke koridor. 

Nee-san biasanya meletakkan sepatunya di koridor --- sepatunya hilang! Bagus! Dia pergi 
keluar! 

Jika nee-san tidak ada, saya tidak perlu khawatir. Saya akan membiarkan mereka melihat-
lihat rumah dan segera mengirim mereka keluar. 

"Baiklah, semuanya, masuklah ke dalam rumah." 

Saya memanggil semua orang masuk dan membuka pintu menuju ruang tamu. 

Saat aku membuka pintu, yang masuk ke mataku adalah--- 

"" "..." "" 

Benda yang tergantung di dalam ruangan --- adalah jenis pakaian dalam wanita yang 
disebut bra. 

"MENGAPA ADA BUKTI SAYA TIDAK BISA MENYEMBUNYIKAN APA PUN !!" 

HAL YANG HARUS DIGANTUNG DI DALAM KAMAR MANDI! ITU IDIOT SAUDARA 
TAMBANG !! 

Aku dengan panik berlari dan melemparkan bra yang sudah dicuci ke ruangan lain. Apakah 
mereka melihatnya? Apakah mereka semua melihatnya? 

Aku perlahan berbalik untuk memeriksa respon semua orang, 

"... Yah, tidak ada bukti yang lebih menentukan dari itu." 

"Saya, saya merasakan hal yang sama di sini..." 

"... Aku sangat cemburu sampai ingin membunuhmu!" 
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Minami dan yang lainnya mengatakan tanggapan mereka. 

"Eh, ermm, itu..." 

Sial...! Aku bahkan tidak bisa menyesatkan mereka di sini... !!! 

Di tengah keputusasaan, saya masih memikirkan beberapa cara untuk mencoba dan 
memberi alasan. 

Sementara itu, Himeji-san adalah satu-satunya yang tetap tenang dan dia tersenyum lalu 
berjalan ke arahku. 

"Akihisa-kun, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" 

"Eh? Apa?" 

"Bra itu bukan ukuran Akihisa-kun, kan?" 

"" "APAKAH DIA TIDAK DI SINI DI SINI !?" "" 

Eh! Himeji-san, apa menurutmu aku akan memakai bra perempuan? Dalam arti tertentu, ini 
adalah sesuatu yang lebih mengganggu saya daripada menemukan keberadaan saudara 
perempuan saya! 

"Himeji-san, itu bukan milikku!" 

"Arre? Itu--- " 

Meski dengan kesalahpahaman yang begitu besar, aku mencoba yang terbaik untuk 
menjelaskan, tapi tatapan Himeji-san sudah berpindah ke meja di ruang tamu. Kali ini apa 
Ah, itu kapas yang digunakan nee-san untuk kosmetik--- "Itu kue ikan, kan?" 

"""Kue ikan!?""" 

Seperti yang diharapkan dari Himeji-san! Dia benar-benar melihat kapas sebagai kue ikan; 
Dia tinggal di dimensi yang sama sekali berbeda dari orang biasa... Aku benar-benar 
bertanya-tanya apa yang akan dimiliki meja makan Himeji-san. 

Saat aku melihat hal-hal acak itu, Himeji-san melihat jauh. Apa yang dia lihat di atas meja --- 
bukankah itu wanita bento yang sehat seperti kebanyakan wanita !? 

"Hai, Himeji-san...? Apa...? Apa yang aneh dari bento itu? " 

"Hiks isak..." 

"UEEHH !? Kenapa tiba-tiba kamu menangis? " 

"Saya tidak bisa menyangkalnya lebih jauh..." 
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"TUNGGU SEBENTAR! MENGAPA BRA DAN KOSMETIK DAPAT DILUNCURKAN TETAPI 
BENTO SEGERA HABIS !? " 

Jangan bilang bento yang sehat seperti wanita apakah bukti yang lebih serius dari bra dan 
kosmetik? 

"Haa... karena sudah begini, mau bagaimana lagi... Aku akan jujur di sini. Adikku baru saja 
pulang... " 

Karena begitu banyak yang ditemukan, tidak ada gunanya bagi saya untuk 
menyembunyikan apa pun, jadi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Akan sangat 
buruk jika saya terus mencoba dan menyembunyikan sesuatu dan menyebabkan mereka 
salah mengira saya memiliki jimat crossdressing. 

Setelah mendengar pengakuan saya, semua orang akhirnya menunjukkan ekspresi lega. 

"Itu benar. Bagaimana bisa Aki punya pacar. " 

"... Kami terlalu banyak berpikir." 

"Bahkan aku merasa lega." 

Semua orang meletakkan tangan mereka di dada mereka dan menghela nafas lega. 

Meskipun agak terlambat, aku benar-benar bertanya-tanya mengapa mereka tidak berpikir 
bahwa itu nee-san, bukan pacar? Apakah mereka sudah punya ide? 

"Saya melihat. Jadi nee-san Akihisa-kun kembali. Itu hebat..." 

Itu sama sekali tidak baik bagiku. 

"Yah, karena memang seperti itu, aku membuat bento sendiri dan hampir menyetrika 
pakaianku. Apakah kamu mengerti sekarang?" 

Baiklah, setelah saya menjelaskan semuanya di sini, silakan pergi. Saya harus membuat 
orang-orang merepotkan ini pergi sebelum ada keraguan. 

"Tunggu, Akihisa." 

Ack! Idiot yang paling merepotkan sepertinya memperhatikan sesuatu. 

"Apa ada yang salah, Yuuji?" 

"Kami tahu kamu punya saudara perempuan. Tapi kenapa kamu tidak mau tinggal di 
rumah dengan adikmu di sini? " 

"Ah, benar." 
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"Bahkan aku merasa aneh di sini." 

"... (Mengangguk kepala)." 

"Apa Akihisa-kun masih memiliki hal lain yang ingin dia sembunyikan dari kita?" 

Keraguan Yuuji membuat semua orang yang hadir merasa curiga. 

Gu...! Jika aku tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini, seharusnya aku tidak 
memberitahu Yuuji tentang menginap dan seharusnya pulang saja... 

"Akihisa, akan lebih mudah bagimu jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kan?" 

Yuuji mengulurkan tangannya dan menepuk pundakku. Ya, sebenarnya saya sudah siap... 

"Sebenarnya... adikku di sini, yah... dia orang yang sangat aneh... atau lebih tepatnya, tidak 
memiliki akal sehat... bagaimanapun juga, jika aku bersamanya, banyak hal buruk akan 
terjadi, dan aku akan dikurangi banyak poin untuk itu. apapun alasan yang aneh, jadi aku 
tidak ingin pulang... " 

"Untuk, untuk berpikir bahwa bahkan Aki akan mengatakan bahwa dia kurang akal sehat. 
Seberapa serius itu? " 

"Muu... bahkan jika itu menakutkan, bahkan aku bertanya-tanya di sini." 

"... Harus bertemu dengannya apa pun yang terjadi." 

"Ya, aku ingin sekali bertemu dengan adik Akihisa-kun." 

Jadi menjadi seperti ini... ini hampir seperti situasi terburuk yang bisa kubayangkan. 

Tepat ketika saya berpikir bahwa semua orang di sini tertarik untuk melihat nee-san, "Ah ~ 
apa sih, kataku, minatmu pada urusan keluarga orang lain terlalu lemah. Bahkan orang lain 
memiliki saudara perempuan atau 'ibu' yang tidak ingin mereka temui. " 

Itu langka! Sangat jarang Yuuji mengatakan sesuatu untukku. Jenis angin apa yang bertiup 
di sini? 

"Yu, Yuuji...! Terima kasih-" 

GACHANK! 

Pada saat ini, suara pintu di koridor dibuka bisa terdengar. 

"Arre...? Kamu kembali saat nee-san pergi berbelanja, Aki-kun? " 

...... Eh? Ada apa dengan waktu ini? Apa kita ada komedi di sini !? " 
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"UWAAAAHHH !! SH, DIA KEMBALI! SEMUA ORANG, TEMUKAN TEMPAT UNTUK 
SEMBUNYIKAN--- " 

"Apa itu adik Akihisa-kun...? Saya sangat gugup di sini... " 

"Ca, bisakah aku menyapa adik Aki..." 

"TIDAK BAIK! KAMU HANYA INGIN MELIHAT DIA !! " 

Saat semua orang fokus pada pintu ruang tamu untuk melihat nee-san muncul, saya hanya 
bisa terus melihat ke langit dan berdoa. 

Karena semuanya berakhir seperti ini, saya hanya memiliki satu harapan terakhir. Nee-san! 
Aku tidak akan menuntutmu untuk menyapa semua orang dengan benar...! Jadi setidaknya, 
sekali saja, pakai pakaian biasa...! 

Saat-saat menegangkan segera berlalu, dan pintu akhirnya terbuka. 

"Ya ampun, apakah kita punya tamu? Selamat datang. Rumah kami agak kecil, tapi saya 
harap Anda bisa memperlakukannya seperti rumah Anda sendiri. Tolong jangan merasa 
terkekang. " 

Nee-san, yang mengatakan hal biasa, mengenakan ¾ celana dan kemeja lengan pendek 
berkerah dengan rompi. Itu adalah jenis penampilan yang normal jika ada. 

"" "Jadi, maaf mengganggu Anda ..." "" 

Munculnya nee-san yang selalu normal dengan pakaian normal, sikap dan akal sehat 
membuat Yuuji dan yang lainnya terlihat sangat bingung. 

"Maaf karena tidak memperkenalkan diri. Saya Yoshii Akira. Semuanya, terima kasih telah 
bersedia berteman dengan adikku yang bodoh dan tidak berguna ini. " 

Dia bahkan membungkuk setelah mengatakan itu. Tha, itu terlalu sempurna! Dia terlihat 
seperti saudara perempuan normal tidak peduli bagaimana aku melihatnya! Kalau 
begitu..aku harus bisa membodohi mereka, kan? 

"Ahh, halo. Saya Sakamoto Yuuji, teman sekelas Akihisa. " 

Setelah sembuh, Yuuji buru-buru menundukkan kepalanya dan menyapa nee-san. 

"... Saya Tsuchiya Kouta." 

Muttsurini angkat bicara selanjutnya. 

"Halo, Yuuji-kun, Kouta-kun." 

Nee-san balas tersenyum pada mereka. 
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Ahh... pemandangan yang sangat indah di sini... 

Tepat ketika aku tersentuh oleh momen damai yang langka ini, Yuuji menoleh sedikit dan 
berbisik, "Oi, Akihisa, adikmu terlihat normal disini. Menyebutnya aneh, seberapa kaya 
Anda bisa? Alih-alih aku, alih-alih aku... " 

"Ahaha... dia, dia normal, bukan? Jadi jika Anda sudah cukup melihatnya, cepat pergi! " 

Tepat saat aku berbisik pada Yuuji, teman sekelas yang lain terus mengobrol dengan nee-
san. Sekarang, sepertinya giliran Hideyoshi. 

"Saya dipanggil Kinoshita Hideyoshi. Tolong jaga aku. Banyak orang akan salah paham saat 
melihatku, tapi aku bukan perempuan--- " 

"Ehh. Anda laki-laki, bukan? Hideyoshi-kun. Selamat Datang di rumah saya." 

"!" 

Mendengar kata-kata itu, Hideyoshi terlihat sangat terkejut saat dia menatap nee-san. 

"Kamu, kamu orang pertama yang benar-benar bisa mengatakan bahwa aku laki-laki....!" 

Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Hideyoshi terlihat sangat terharu. 

"Tentu saja saya tahu. Itu karena," 

Nee-san tersenyum saat dia berkata, 

"Itu karena tidak mungkin saudara laki-lakiku yang bodoh dan jelek dan tidak berguna itu 
memiliki teman perempuan." 

Ada apa dengan keyakinan teguh yang benar-benar membuatku muak! 

Tepat ketika aku bertanya-tanya bagaimana cara membalasnya, tatapan nee-san beralih ke 
Himeji-san dan Minami, "Jadi keduanya adalah laki-laki, kan?" 

Dia membuat kesimpulan seperti itu. 

"WA, TUNGGU A SEC, NEE-SAN! BAGAIMANA ANDA BISA MENGATAKAN HAL KASAR 
TERSEBUT KEPADA ORANG-ORANG YANG ANDA Temui UNTUK PERTAMA KALI! TIGA 
MEREKA ADALAH PEREMPUAN! " 

"Akihisa! Saya adalah pria sejati di sini, bukan? " 

Betapa sedikit akal sehatnya untuk memandang mereka bertiga sebagai laki-laki... 

Setelah meneriakkan itu, nee-san sepertinya bereaksi terhadap kata-kataku dan perlahan 
berbalik untuk melihatku. 
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"... 'Girls', katamu? Apa Aki-kun membawa pulang gadis-gadis? " 

GUAAHH !! Sialan! Nee-san sepertinya tidak senang karena aku membawa pulang gadis-
gadis! 

Nee-san sudah mengira bahwa berpegangan tangan adalah hubungan seksual terlarang. 
Dia pasti marah sekarang! Harus menemukan alasan yang bagus! 

"Kami, baiklah, nee-san, dengarkan aku! Ada banyak alasan--- " 

"...Betulkah? Perempuan? Maaf telah mengatakan hal-hal yang tidak sensitif " 

"Sebenarnya..eh? Itu aneh?" 

Sambil mengabaikanku saat aku mencoba menjelaskan, nee-san dengan jujur 
menundukkan kepalanya pada Himeji-san dan Minami dan tidak menunjukkan niat 
membunuh sama sekali. Apa nee-san benar-benar tidak marah di sini? " 

"Ada apa, Aki-kun? ' 

"Ah, tidak... hanya saja aku ingin tahu apakah kamu marah, nee-san..." 

"? Apa yang kamu katakan? Kenapa nee-san marah padamu? " 

Nee-san terlihat sangat tenang dan menjawab seolah dia tidak punya alasan untuk marah 
sama sekali. 

Apa, apa, apa aku terlalu banyak berpikir? Tapi ini bagus... itu benar. Hanya saja beberapa 
teman datang mengunjungi rumah saya. Hal seperti ini normal, nee-san tidak perlu marah. 

Tepat ketika aku meletakkan tanganku di dadaku dan berpikir bahwa aku bisa menghela 
nafas lega, nee-san tiba-tiba tersenyum dan berkata kepadaku, "Oh ya, Aki-kun." 

"Nn? Apa itu?" 

"Ada banyak tamu di sini hari ini, jadi permainan dokter yang disukai Aki-kun harus 
ditunda sampai besok, oke?" 

Ahhh begitu... orang ini benar-benar mencoba untuk mengantarku ke kuburan... 

"NE, NEE-SAN, APA YANG ANDA KATAKAN NONSENSE! ANDA MENGATAKAN ITU SEPERTI 
KEBIASAAN SAYA ADALAH BERMAIN DOKTER DENGAN ANDA SETIAP HARI... DAPATKAH 
ANDA BERHENTI MENGATAKAN HAL-HAL YANG MENYESATKAN INI! SAYA TIDAK INGIN 
BERMAIN JENIS GAME DENGAN NEE-SAN! " 
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SIAL! DIA PASTI marah sekarang! TAK BISA DIA SAJA MENUNJUKKAN KEKERASAN PADA 
SAYA !? MENGAPA DIA HARUS MELAKUKAN SAYA DENGAN CARA CRUEL TERSEBUT !? 
ORANG INI BENAR-BENAR TERLALU BANYAK! 

"A, Akihisa-kun... bermain dokter dengan adikmu sendiri..." 

"Aki... melanggar hukum melakukan ini dengan saudara perempuanmu yang berhubungan 
dengan darah..." 

FUUOOOHHH !! LIHAT, MEREKA SALAH DI SINI !! 

"NEE-SAN! SCOLD ME LATER SELAMA YANG ANDA INGINKAN, BENAR KATA-KATA ITU! " 

"Aki-kun, apa yang membuatmu panik? Oh ya. Apa kau tahu dimana seragam perawat yang 
nee-san berikan padamu kemarin? " 

"JANGAN TANYAKAN HAL TERSEBUT SAAT INI!" 

Sialan menjengkelkan! ORANG INI MENYEBARKAN ORANG INI! JIKA SAYA TAHU BAHWA 
HAL AKAN BERAKHIR SEPERTI INI, SAYA HARUS BERKAMPING DI LUAR! 

"Selain itu, saya akan mengurangi 150 poin lagi untuk Anda di bawah kejahatan hubungan 
seksual terlarang." 

"150? 150 TERLALU BANYAK! SAYA BELUM MELAKUKAN APA PUN! " 

"... 'Bahkan belum melakukan apa-apa'? ... Saya akan mengurangi 200 poin lagi. " 

"FUWAAAAHHHH !!!! NEE-SAN SATU IDIOT BESAR! " 

200 POIN! MENGAPA HANYA BERAKHIR DI NEGARA DI MANA SAYA TIDAK DAPAT 
MEMULIHKAN APA YANG SAYA INGINKAN! 

"... Maaf Akihisa, aku bersedia menarik kembali kata-kata yang baru saja kuucapkan." 

"Un... terima kasih Yuuji... ini, ini pertama kalinya aku benar-benar merasa disembuhkan 
oleh Yuuji sejak aku lahir..." 

Saya tidak dapat mempersiapkan diri secara mental pada waktunya karena pakaian dan 
sikap saudara perempuan saya. SAYA PADA DASARNYA BERJUDI DENGAN KEHIDUPAN 
SAYA KARENA SEBENARNYA BERANI MENJADI CARELESS DI DEPAN ORANG INI! 

"Maaf karena keluar dari topik. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? " 

"Ah, ya, maaf karena tidak memperkenalkan diri. Saya Himeji Mizuki, teman sekelas 
Akihisa-kun. " 

"Saya Shimada Minami, dan---" 
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Minami tiba-tiba melirikku saat dia berbicara di tengah jalan, 

"---Aku berteman dengan Aki." 

Mu. Minami hanya terlihat ingin mengatakan bahwa kami bukan teman. Apakah dia 
berencana menggunakan perkenalan yang dia buat di kelas dan mengatakan bahwa saya 
adalah karung pasir pelatihan gulatnya? 

"Jadi itu Mizuki-san dan Minami-san. Senang bertemu Anda untuk pertama kalinya. " 

Nee-san terus tersenyum dan menjawab semuanya. Itu karena dia menunjukkan dirinya 
begitu normal dalam situasi seperti itu sehingga orang akan bertanya-tanya seberapa nyata 
hal-hal aneh yang dia katakan. Sungguh, dia adalah saudara perempuan yang benar-benar 
membuatku khawatir... 

"Oh ya. Kemana kamu pergi sekarang, nee-san? " 

"Aku pergi membeli bahan untuk makan malam." 

Nee-san membuka tas yang dia pegang, dan ada bahan seperti kerang dan daging asap. 
Begitu, jadi nee-san pergi membeli bahan untuk makan malam. 

"Eh? Bukankah kamu membeli terlalu banyak di sini? " 

Setiap bahan terlalu banyak jika untuk dua orang. Bahkan sebuah keluarga tidak bisa 
menyelesaikan sebanyak itu. 

"Tidak, itu sudah cukup." 

Nee-san sepertinya tidak senang dengan kata-kataku dan bahkan menggembungkan 
pipinya dengan tidak senang. Agak menyegarkan ketika nee-san sendiri tidak benar-benar 
menunjukkan emosi aslinya di wajahnya. 

Nee-san tidak pandai memasak, dan benar-benar kabur untuk membeli bahan makan 
malam, jadi jumlahnya salah, bukan? Tapi bukan berarti nee-san tidak senang ditunjukkan. 

"Jarang sekali semua orang datang ke rumah kami. Mengapa Anda tidak tinggal untuk 
makan malam? Tidak banyak hidangan yang bisa kami tawarkan. " 

Sepertinya semua orang siap melakukannya. Nee-san berbicara dan mengundang semua 
orang untuk tetap tinggal untuk makan malam. Sepertinya dia tidak mau mengakui bahwa 
dia membeli jumlah yang salah, apa pun yang terjadi. 

"Kalau begitu, aku juga akan tetap tinggal." 

"... Aku juga akan tinggal untuk makan malam." 
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"Ini akan merepotkanmu, tapi aku juga akan tinggal untuk makan malam." 

"Saya juga." 

"Aku, kalau begitu, aku akan..." 

Semua orang menganggukkan kepala. Sepertinya makan malam akan berisik. 

"Jadi semua orang mau tinggal. Itu hebat. Aki-kun, serahkan bahan-bahannya padamu. " 

"Yup, mengerti." 

Aku mengambil kantong bahan dari nee-san. Sepertinya saya bisa menikmati makanan 
mewah yang sudah lama tidak saya makan. 

"Eh? Makan malam memasak Aki? " 

"Yup, itu benar." 

"Akihisa-kun tahu cara memasak?" 

Minami dan Himeji-san terlihat kaget. Itu aneh; apakah sungguh aneh aku bisa memasak? 

"Bukankah aku mengatakannya sebelumnya saat makan siang? Saya menyiapkan bento 
saya sendiri. " 

"Tidak, setelah kamu menyebutkannya, itu benar..." 

"Akihisa-kun pernah menyebutkannya sebelumnya..." 

Tapi keduanya hanya memberikan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. 

"Ini bukanlah sesuatu yang perlu dikejutkan, kan? Bahkan saya bisa memasak beberapa 
hidangan sederhana di sini. " 

"... Itu kebiasaan pria sejati." 

"Aku .., aku tidak tahu ... cara memasak sama sekali di sini ..." 

Yuuji dan Muttsurini memang pernah pamer ke semua orang sebelumnya, jadi mereka 
tidak terlalu bereaksi karena aku bisa memasak. 

"Lupakan Muttsurini. Sudah kuduga, kamu dipaksa belajar memasak di rumah, kan, Yuuji? " 

"Oh, itu benar... tapi apa yang kamu maksud dengan mengatakan seperti yang diharapkan?" 

"Ahaha. Karena kamu kelihatannya punya posisi terendah di rumah, Yuuji. " 
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"? Apa yang kamu bicarakan sekarang? " 

"Eh? Apa maksudmu --- bukankah orang di posisi terendah dalam keluarga yang 
bertanggung jawab memasak? " 

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

Untuk beberapa alasan, semua orang menunjukkan tatapan belas kasih. 

"Karena kebijakan pendidikan ibuku, aku terpaksa memasak." 

"Benarkah..." 

"Ibu Aki terdengar sangat kuat ..." 

"Aku merasa posisinya bukanlah masalahnya, melainkan siapa yang bisa memasak..." 

"Eh !? Jangan bilang kalau orang lain berbeda !? Ibu sialan! Berbohong padaku sejak muda! 
" 

Begitu ya... jadi keluarga saya berbeda dengan keluarga lain... saat menonton TV ketika saya 
masih kecil, saya akan berpikir "Bukankah aneh kalau ibu memasak? Bukankah ibu 
seharusnya menjadi orang terkuat di keluarga? " Aku merasa itu aneh saat itu, jadi 
begitulah... 

"Baiklah baiklah. Ini masih pagi, tapi mari kita siapkan makan malam. Aku akan 
membantumu, Akihisa. " 

"... Aku akan membantu juga." 

"Ah, ya, terima kasih, kalian berdua." 

"Kalau begitu, kalau begitu, aku akan..." 

"" TIDAK PERLU, GADIS HANYA PERLU DUDUK DENGAN TENANG DAN MENUNGGU! "" " 

"Ah, haa... begitu..." 

Jadi, kami memutuskan untuk makan malam dulu, dan semua orang kemudian akan belajar 
untuk mempersiapkan ujian. 

☆ 

"Oi, Akihisa, apakah ada wajan yang ukurannya lebih bagus?" 

"Hehe ~, sebenarnya, rak itu ada paellera di atasnya." 
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"Saat Anda menyebut paellera, apakah Anda berbicara tentang wajan yang digunakan 
untuk memasak paella? Saya tidak berpikir bahwa rumah Anda akan memiliki sesuatu yang 
begitu istimewa. Bahkan rumah saya tidak memilikinya. " 

"... Punyaku juga." 

"Itu adalah sesuatu yang diberikan ibuku di rumah. Apa yang saya katakan adalah karena 
rumah kami memiliki benda seperti itu, saya menggunakannya untuk memasak paella, dan 
rasanya agak enak. Sejak itu, paella menjadi salah satu hidangan favorit saya. " 

Jadi begitulah adanya. 

Di dapur yang paling saya banggakan di rumah, Yuuji, Muttsurini, dan saya siap 
menyiapkan makan malam untuk malam ini. 

Rumah saya adalah salah satu yang dibeli untuk keluarga beranggotakan 4 orang untuk 
ditinggali, jadi agak luas. Ini sangat luas sehingga saya merasa agak kesepian ketika tinggal 
sendiri, dan sulit untuk membersihkannya. Tidak banyak manfaatnya untuk dikatakan... 
tetapi dengan tiga pria di dapur, saya merasa lega bahwa rumah itu cukup luas. Namun, 
saya masih merasa terkendali memiliki 3 anak laki-laki besar yang dikemas di dapur. 

"Tapi apakah kamu benar-benar akan memasak paella? Kupikir adikmu lebih suka 
masakan Jepang... " 

"... Nee-san bilang dia baik-baik saja dengan apapun." 

"... Bahan-bahan ini jelas dimaksudkan untuk memasak paella." 

"Ya. Jika hanya udang dan kerang, kami masih bisa mengira itu spageti, tapi dengan kunyit. 
" 

"Ya. Saya tidak bisa memikirkan hidangan apa pun yang menggunakan kunyit selain 
paella... arre? Untuk apa botol saus tomat ini digunakan? " 

Di antara bahan-bahan yang nee-san beli, dia menambahkan sebotol saus tomat. Apakah ini 
benar-benar bahan untuk memasak paella? Saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. 

"... Ada juga paella yang terbuat dari campuran seledri, bawang bombay, bawang putih, dan 
saus tomat." 

"Eh? Saos tomat?" 

"(Mengangguk)... ini adalah saus tomat yang disebut soffritto di Italia." 

"Heh ~ jadi begitu. Saya tidak pernah menggunakan saus tomat saat saya membuatnya 
sebelumnya. " 
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Muttsurini sebenarnya tahu tentang hal semacam itu. Apakah ada sesuatu yang 
berhubungan dengan seks di restoran Spanyol yang membuat Muttsurini begitu tertarik? 

"Akihisa, jangan bilang kamu benar-benar membuat hidangan merepotkan seperti paella 
berkali-kali." 

"Ya, aku sangat menyukainya, jadi aku sering membuatnya." 

Namun, terakhir kali saya benar-benar membuat paella sendiri lebih dari setahun yang lalu. 
Saya tidak punya cukup uang untuk memasak sesuatu yang enak sejak saya mulai hidup 
sendiri. 

"Karena kamu melakukannya berkali-kali, mengapa dia membeli beberapa bahan yang 
tidak berhubungan? Bukankah ini aneh? " 

"Betulkah? Saya pikir saudara perempuan saya yang membeli barang yang salah. Biasanya, 
saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membeli bahan dan memasak. " 

"Betulkah? Baiklah, mungkin dia membeli barang yang salah. " 

Yuuji masih bingung dengan bahan-bahannya, tapi tetap setuju dengan apa yang saya 
katakan. Apakah dia merasa ada yang salah? Seharusnya tidak ada masalah jika itu hanya 
bahannya, bukan? 

"Oh ya, Akihisa, aku baru saja memikirkan sesuatu." 

"Hm?" 

"Kamu tidak membiarkan adikmu tahu kehidupan seperti apa yang kamu jalani, kan?" 

"... Kamu agak tajam tentang itu." 

"Siapapun yang cukup pandai dapat mengetahui apakah kamu kaya atau tidak, idiot." 

Yuuji mengeluarkan usus udang dan berkata padaku. 

"... Apakah kamu akan dimarahi jika dia tahu?" 

Muttsurini, yang menggunakan scrub untuk mencuci kerang, bertanya. 

"Tidak apa-apa jika itu hanya mengamuk." 

Saya akan mengesampingkan hukuman mengerikan karena dicium di bibir. 

"Apakah ada hal lain selain mengamuk?" 

"Ya, jika saya tidak hidup dengan baik atau saya tidak bisa mendapatkan nilai yang cukup 
selama ujian akhir semester ini, saudara perempuan saya akan terus tinggal di rumah." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya mengatakan itu saat saya mengiris bawang, paprika merah, asparagus dan lainnya dan 
memasukkannya ke dalam mangkuk besar. 

"Nilai yang cukup?" 

"Ini seperti yang dikatakan kakakku, tentang mengurangi 150 atau 200 poin atau lebih." 

"Dia sepertinya menyebutkannya, tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ada apa 
dengan tanda itu? " 

"Selain nilai, saya harus mendapatkan nilai lebih dari ujian streaming sebelumnya selama 
ujian akhir semester ini..." 

"Begitu, jadi itu sebabnya kamu berpikir untuk belajar dengan giat. Jadi begitulah adanya. " 

"... Dimengerti." 

Saya hanya dikurangi 20 poin kemarin, dan dalam waktu singkat menjadi 220. Jika 
situasinya lebih baik, skor saya baru-baru ini akan menjadi sekitar 1000 poin... tetapi akan 
buruk jika terus berlanjut. Jadi apa pun yang terjadi, saya harus mencegah kehilangan poin 
lebih lanjut. 

"Jadi aku hanya ingin mengatakan, tolong jangan katakan apapun di depan adikku, seperti 
nilai di sekolah, kebiasaan hidupku yang sebenarnya... dan juga, insiden dengan Minami..." 

"Yang kamu maksud adalah ciuman dengan Shimada --- Mm!" 

Aku dengan panik menutup mulut Yuuji. 

Yuuji benar-benar suka bicara. Suaranya bahkan bisa mencapai nee-san di dapur! 

"Itu juga sangat buruk, jadi kamu tidak bisa mengatakannya! Nee-san sangat ngotot 
melarang saya melakukan hubungan seksual terlarang! " 

Aku menurunkan volumenya, menjelaskannya pada Yuuji, dan perlahan menarik kembali 
tangan yang menutupi mulutnya. 

"Saya melihat. Karena kau tinggal sendiri, akan lebih mudah bagiku untuk mengganggumu 
di rumah, jadi aku akan diam saja kali ini. " 

"... Aku akan membantu juga." 

Terima kasih teman-teman. 

Setelah menjelaskan banyak hal, mereka bersedia membantu saya. Sekarang, kami akan 
melanjutkan persiapan kami. Coba saya pikirkan, langkah selanjutnya adalah... 
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"Yuuji, bisakah kamu membantuku mendapatkan consommé? Sudah waktunya merebus 
sup. " 

"Hm? Apakah kamu tidak berniat untuk memasak soffritto itu? " 

"Tidak .... Aku bisa mencobanya jika aku tinggal sendiri, tapi karena semua orang 
menunggu makan malam, kurasa kita harus mengikuti resep yang kukenal." 

"Apakah begitu? Karena kamu berkata begitu, ayo lakukan ini. " 

Yuuji berhenti mengiris gurita menjadi irisan dan mengambil sekaleng consommé. Bahwa 
Yuuji benar-benar bisa melakukan apapun, berbicara dan bekerja pada saat yang 
bersamaan. 

"Un, terima kasih." 

Aku menerima kalengnya dan membukanya, menuangkan consommé ke dalam wajan Yuuji 
yang baru saja dipanaskan dengan menyalakan api. Saffron akan membutuhkan waktu 
untuk menunjukkan lebih banyak warnanya, jadi itu ditambahkan di awal, dan bahan dasar 
sup yang digunakan untuk menambah rasa segera selesai. Apakah kita mempersiapkannya 
dengan baik sebelumnya, atau apakah mereka terampil dengan tangan mereka...? Aku 
benar-benar harus melepas topi dari keduanya. 

Apalagi Muttsurini, aku tidak menyangka Yuuji pandai memasak. Apakah orang ini 
memasak dengan normal? Rasa ingin tahu saya mulai melonjak. 

"Kubilang, Yuuji, apakah kamu memasak di rumah setiap hari?" 

"Ahh, tidak, tidak setiap hari. Ibuku tahu cara memasak... " 

"Itu bagus, memiliki ibu yang seperti itu." 

"... Tapi jika aku meninggalkannya sendirian, aku benar-benar tidak tahu makanan 
mengerikan apa yang akan dia masak ..." 

Yuuji melihat jauh. Sebuah melankolis yang tak terlukiskan mengelilinginya seolah-olah 
ada hidangan yang disajikan dengan campuran antara udang karang dan lobster. 

"Oh ya, bukankah sudah waktunya untuk memasukkan nasi?" 

"Ahh, masukkan. Muttsurini dan aku akan menyiapkan salad dan makanan penutup." 

"...Serahkan padaku." 

Saya memasukkan sayuran dan nasi, dan menyalakan api. Saya akan menambahkan sup 
setelah digoreng. 
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"Akihisa, awasi wajan saat kamu menuangkan sup, kalau tidak akan gosong." 

"Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan." 

Setelah beberapa saat, warna makanan di dalam wajan tampak hampir habis, dan saya 
menuangkan supnya. Saya hanya perlu mengocoknya sesekali dan menunggu paella 
selesai. 

Akhirnya, kami tidak ada hubungannya dan hanya bisa menunggu dalam diam. Tepat saat 
aku menatap wajan dan melamun, tiba-tiba aku mendengar Himeji-san dan yang lainnya 
berbicara. Apa yang mereka bicarakan? 

"Apakah Anda ingin melihat album foto? Ini semua adalah foto Aki-kun saat dia masih kecil. " 

"Eh? Bisakah kita?" 

Kedengarannya menarik. 

"Foto Aki saat masih kecil. Bagaimana dia terlihat? " 

"Aku akan mengambilnya. Tolong tunggu aku. " 

Uu... fotoku saat aku masih muda... terasa memalukan... kalau bisa, aku benar-benar ingin 
menghentikan nee-san, tapi mataku tak bisa lepas dari wajan, dan Himeji-san berkata kalau 
dia ingin melihatnya... 

"Maaf membuat anda menunggu." 

Tepat ketika saya berpikir secara acak, sepertinya nee-san mendapatkan album foto dan 
kembali. 

Haa... mau bagaimana lagi. Aku hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan sehingga 
semua orang bisa menghabiskan waktu, tidak peduli betapa memalukannya itu ... 

"Ini adalah foto mandi Aki-kun pada usia dua tahun." 

"H, lucunya!" 

"Muu, menurutku ekspresi ini lucu juga." 

"Terlihat sangat jujur, sangat lucu ~" 

"Selanjutnya, ini foto mandi Aki-kun saat dia berumur empat tahun." 

"Ahaha, sungguh, Aki, tertidur di tengah bak mandi." 

"Mungkin terasa menyenangkan mandi di air hangat." 
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Wajah tidur itu terlihat sangat murni. 

"Dan ini adalah foto mandi Aki-kun saat dia berumur 7 tahun." 

"Seharusnya di sekolah dasar saat ini. Betapa berkesannya. " 

"Dia tumbuh cukup banyak." 

"Dia benar-benar tumbuh pesat." 

"Dan foto mandi Aki-kun yang satu ini saat dia berumur 10 tahun." 

"TUNGGU A SEC, NEE-SAN! MENGAPA INI SEMUA FOTO MANDI SAYA !? APA PERSIS YANG 
DIMILIKI ALBUM FOTO !? " 

Saya harus menjaga wajan, jadi saya hanya bisa berdiri di dapur dan berteriak ke ruang 
tamu, tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali. Sungguh, meskipun ini adalah foto 
ketika aku masih muda, mengapa ini semua adalah foto mandi--- "---Dan ini foto mandi Aki-
kun kemarin." 

"""...(Meneguk)""" 
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"ITU IDIOT SISTER! KAPAN ANDA MENGAMBIL FOTO ITU !? KAPAN SAYA BERUBAH !? 
APAKAH SAAT KAU MENGUBAH PAKAIAN SAYA UNTUK SAYA !? " 

"Akihisa, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berpaling dari wajan? Nasinya 
akan gosong. " 

"TIDAK PENTING APAKAH BERAS DIBAKAR ATAU TIDAK! HAL YANG PALING PENTING 
ADALAH MENDAPATKAN FRYING PAN DAN WHACK ITU IDIOT SISTER OF MINE ON THE 
HEAD! " 

"Saya tidak akan membiarkan Anda meremehkan pentingnya memasak! Awasi potnya! " 

"LEPASKAN SAYA! YUUJI! KAMU IDIOT BESAR! " 

Tidak, itu pasti akan baik-baik saja. Himeji-san dan Minami berbeda. Mereka adalah gadis 
dengan akal sehat, kebijaksanaan, dan kemampuan membuat keputusan yang baik. Mereka 
pasti tidak akan melihat foto-foto semacam itu! 

---Waktu berlalu begitu saja--- 

"Semuanya, maaf membuatmu menunggu. Makan malam sudah siap. " 

"Terima kasih. Maaf membuatmu memasak dengan Aki-kun meskipun kamu adalah tamu. " 

"Tidak, tolong jangan khawatir tentang itu. Saya tidak benci memasak. " 

Kami berbaris meja lain dengan meja di ruang tamu, dan makan malam yang akhirnya 
selesai disajikan. Un, ini terlihat sangat bagus. 

"Kemudian, terima kasih... (tersipu)." 

"Itu, terlihat bagus... (tersipu)." 

"Himeji-san, Minami, kenapa wajahmu merona saat melihatku? 

Kalian berdua tidak melihatnya, kan? Kalian berdua pasti tidak melihat foto yang nee-san 
bicarakan, kan? 

"Oh ya, Aki-kun, kenapa kamu terlihat sangat cemas? Kamu berteriak dan berteriak, dan 
aku bisa mendengarmu dari ruang tamu. " 

"ITU KARENA AKU HARUS BERTERIAK KARENA KAU !!" 

Dan dia bahkan berani memarahiku ketika dia tidak menyebutkan apa yang dia lakukan! 

"Lihat, kamu sudah berteriak lagi... apakah kamu suka kalsium?" 
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Saat dia mengatakan itu, nee-san memindahkan piring paella saya dan meletakkan piring 
dengan alas yang lebih dalam. Hm? Ada apa dengan piring ini? 

"Semuanya, taruh sisa cangkangmu di piring ini." 

"APA DENGAN INI !? APAKAH MAKAN MAKAN SAYA HANYA TERDIRI DARI KERANG? 
KAMU KATAKAN SAYA KURANG KALSIUM, TAPI ITU HANYA PENYALAHGUNAAN, BENAR 
!? " 

Hubungan yang begitu indah yang disebut keluarga menyebabkan air mata saya terus 
mengalir apa pun yang terjadi. 

Pada saat yang sama, saya samar-samar menyadari sesuatu... 

"Nee-san... apakah kamu benar-benar membenciku, nee-san...?" 

Memukuli saya dengan keras saat dia kembali ke rumah, dan menunjukkan foto saya yang 
memalukan di depan para gadis di kelas. Jika saya menggabungkan fakta-fakta ini, saya 
tidak bisa memikirkan apa pun selain dibenci olehnya. 

Saat dia menghadapi keraguanku, nee-san memberikan jawaban 'kamu mengejutkanku', 
dan dengan santai menjawab. 

"Aki-kun, apa yang kamu katakan, Nak? Bagaimana nee-san bisa membencimu? " 

Jika Anda tidak membenci saya, cara Anda memperlakukan saya terlalu berlebihan. 

"Atau lebih tepatnya, sebaliknya." 

"Eh? Bukankah kebalikan dari kebencian... " 

"Nee-san mencintaimu." 

"Benarkah..." 

"Ya, nee-san sangat mencintaimu." 

Aku tidak bisa menahan diri. Aku senang nee-san mengatakan itu, tapi aku masih agak 
canggung. Mengatakan 'cinta kamu' di depan semua orang benar-benar--- "---Sebagai 
lawan jenis." 

INI ADALAH YANG TERBURUK !! 

"APAKAH KATA-KATA TERAKHIR ITU JOKE? AKU AKAN LEBIH BAHAGIA JIKA KAU 
KATAKAN BAHWA KAMU Benci AKU! 

ORANG INI PASTI MENCOBA PAKSA SAYA KE KUBUR SAYA! BETUL SEKALI! DIA HARUS 
BERPIKIR TENTANG INI! DIA PASTI BENCI AKU! 
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"Bukankah orang Jepang mengatakannya?" 

"Apa? Apa yang kamu coba katakan?" 

"Semakin bodoh anak itu, semakin menggemaskan dia." 

"Akihisa, lebih baik kamu menyerah. Tidak ada orang lain yang lebih mencintaimu di dunia 
selain saudara perempuanmu. " 

"TUNGGU SEBENTAR! APAKAH KAMU BEGITU AKU ORANG TERBESAR DI DUNIA !? " 

"Aku, kupikir Aki adalah orang terbodoh di dunia juga!" 

"Aku, aku juga! Aku benar-benar percaya bahwa tidak ada orang lain yang lebih bodoh 
selain Akihisa-kun di dunia ini! " 

"JANGAN KATAKAN! TOLONG BERHENTI MELUKA SAYA !! " 

Mengapa semua orang ingin menginjak-injak hatiku tanpa ampun... 

"Oh baiklah, kita biarkan ini saja." 

"Itu, tidak masalah sekarang... percakapan seperti itu hanyalah sebagian dari hidupku..." 

Oh ya, apa maksud Yuuji tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupku? 

"Ngomong-ngomong, ayo kita makan dulu sebelum jadi dingin." 

Aku mengalihkan pandanganku ke makanan yang mengeluarkan udara panas. Bukan 
berarti semua orang tidak bisa makan kapan pun mereka mau, tetapi akan sia-sia jika 
makanan yang kita masak dengan susah payah menjadi dingin. Nee-san benar. Lebih baik 
menyelipkan. 

"" "Itaidakimasu !!" "" 

Semua orang bertepuk tangan dan menyerang makanan di depan mereka. 

"Muu, ini sangat bagus." 

"Betulkah? Sangat bagus karena cocok dengan selera Anda. " 

"Sekarang setelah Anda mengatakan itu, tampaknya upaya kami dalam membuat hidangan 
ini cukup berharga." 

"... (Mengangguk kepala)." 
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Hideyoshi tersenyum saat dia makan paella, dan penampilannya sangat lucu sehingga aku 
benar-benar ingin mengambil foto dan mengarsipkannya. Di sisi lain, Himeji-san dan 
Minami terlihat bingung seperti tidak tahu apa yang mereka rasakan. 

"Arre? Apakah kalian berdua tidak suka paella? " 

"Uu... tidak, bukan karena kami membencinya. itu sangat bagus..." 

"Ini lebih seperti membuat depresi karena sangat enak..." 

Saya benar-benar tidak mengerti apa yang mereka katakan. Perasaan cewek sangat rumit. 

"... Seperti yang diharapkan, saya harus memasak lebih banyak untuk berlatih lebih banyak! 
Saya harus membuat rasa yang lebih unik dan pribadi untuk memenangkan pertempuran 
ini! " 

Aku akan berpura-pura tidak mendengar gumaman Himeji-san. 

"Enak banget, tapi aku sengaja membeli bahan-bahan yang berbeda dari menu yang Aki-
kun tahu, tapi rasanya tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Nee-san agak kecewa 
dengan itu di sini. " 

Nee-san mengatakan itu sambil meletakkan udang dan kulit kerang di piringku. Dia 
mungkin masih marah karena aku membawa gadis kembali jika dia menggunakan cara 
yang tidak dewasa untuk menggangguku. 

"Berhenti mengoceh di sana. Kamu sama sekali tidak tahu cara memasak, nee-san, dan 
kamu berani memarahiku! " 

Faktanya, sebelum Himeji-san muncul, orang ini adalah orang nomor dua di peringkat 
mereka yang tidak tahu cara memasak. Di samping catatan, ibuku peringkat pertama. 

"Aki-kun, apa yang kamu katakan? Nee-san tumbuh dengan cara yang tidak diketahui Aki-
kun. " 

"Hmph, pertumbuhan ... dalam aspek apa kamu tumbuh?" 

"Ukuran payudara saya sekarang E." 

"APAKAH KAU TAHU MAKNA KATA MALU !? INI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN 
MEMASAK! " 

Mau tak mau aku membalas pada adikku yang menunjukkan dadanya dengan bangga. 

Apa yang harus saya lihat? Ketika mendengar kakak saya mengatakan ini, saya akan senang 
untuknya tetapi mengkhawatirkannya. 
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"Tentu saja saya bekerja keras dalam hal memasak." 

"Oh, begitu?" 

"Ya, akhirnya saya bisa memahami perbedaan antara bulu babi dan semak belukar." 

"Bagi saya, lebih menakjubkan bahwa Anda tidak dapat memahami perbedaan antara bulu 
babi dan semak..." 

Entah kenapa, Yuuji, yang berada di sampingku, benar-benar menggumamkan 'Aku sangat 
cemburu' atau semacamnya. 

"Tapi ngomong-ngomong, sungguh menakjubkan bahwa Anda bisa membeli bahan-bahan 
seperti paprika merah saat Anda seperti itu." 

Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku hanya merasa nee-san akan salah 
mengira paprika merah dengan paprika hijau. 

"Saya tidak akan membuat kesalahan itu. Itu karena saya menyerahkan daftar itu langsung 
kepada pemilik toko dan memintanya untuk memasukkannya ke dalam tas. " 

"DAN ANDA PERLU BANTUAN SESEORANG PADA AKHIRNYA!" 

Dia tidak tumbuh sama sekali. Tidak, dia bahkan tidak akan melakukan apa pun 
sebelumnya, dan sekarang dia akan menyiapkan daftar, kurasa itu semacam perbaikan ... 

"Oh ya, saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada semua orang." 

Sepertinya kami akhirnya memasuki poin utama saat nee-san tiba-tiba berkata dengan 
riang. Apa yang dia inginkan? 

"Aku ingin tahu bagaimana kabar kakakku yang bodoh di sekolah, seperti nilai sekolah atau 
'hubungan seksual terlarang'." 

Kenapa dia harus dengan sengaja menekankan pada kata-kata terakhir itu !? 

Ku...! Sialan tercela...! Jadi dia telah merencanakan ini ketika dia mengundang semua orang 
untuk tinggal untuk makan malam! 

Tapi itu tidak masalah. Setelah penjelasan di dapur, dan ancaman terbesar yang diduga, 
Yuuji dan Muttsurini berdiri di sisiku. 

"Yah, menurutku Akihisa-kun pekerja keras. Sepertinya nilainya meningkat. " 

"Itu benar. Dia terkadang begitu serius hingga menakutkan. " 
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Seperti yang diharapkan dari Himeji-san dan Minami, mereka berbeda dari Yuuji karena 
mereka tidak akan mengatakan hal buruk di depan orang yang terlibat atau anggota 
keluarga. Mereka adalah gadis yang sangat baik yang tahu cara mundur. 

"Betulkah? Lalu, bagaimana dengan hubungan seksual terlarang? " 

"Eh, erm, yah, aku tidak terlalu yakin tentang ini... mengenai 'hubungan dengan lawan jenis' 
Akihisa-kun." 

"Itu benar. Aku tidak terlalu yakin tentang ini... tentang 'hubungan Aki dengan lawan jenis'. 
" 

Entah kenapa, keduanya sepertinya menekankan pada 'hubungan seksual terlarang'. 

Untungnya, Himeji-san dan Minami tidak mengatakan apapun. dalam hal ini, satu-satunya 
yang tersisa adalah--- "Hubungan Akihisa dengan lawan jenis, ya..." 

Hanya Hideyoshi yang tersisa saat dia menggunakan tangannya untuk menopang dagunya. 

Hideyoshi mungkin tidak akan menyebutkan tentang apa yang terjadi antara aku dan 
Minami, bukan? Tapi... dia mungkin mengatakan sesuatu yang meledak-ledak dengan nada 
setengah bercanda. Aku harus menemukan cara untuk mencegah Hideyoshi membicarakan 
sampah. 

Saya mengambil garpu dan mengambil jamur di piring, 

"Apa Hideyoshi-kun tahu sesuatu?" 

"Baiklah... jika ada sesuatu." 

"Hideyoshi, ahh-n" 

"Nnu? Ahh-n " 

Aku menyerahkan garpu di tanganku kepada Hideyoshi sebelum dia mengatakan sesuatu 
yang konyol. Melihat tindakan saya, Hideyoshi tidak menunjukkan kecurigaan dan 
langsung memakan makanan yang saya berikan kepadanya. Secara alami, dia tidak bisa 
berbicara saat mengunyah. 

Jika dia mengunyah, dia seharusnya tidak membuka mulutnya. Karena itulah nee-san 
menunggu Hideyoshi menelan jamur dan bertanya, "Hideyoshi-kun. Tentang itu-" 

"Hideyoshi, ahh-n" 

"Ahh-n" 

Kunyah. 
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"Hideyoshi-kun. Tentang barusan---. " 

"Hideyoshi, ahh-n" 

"Ahh-n" 

Kunyahlah. 

"Hai-" 

"Hideyoshi, ahh-n" 

"Ahh-n" 

Retak. 

Apa itu? Sepertinya saya mendengar sesuatu yang menakutkan. 

"UWAHH !! BERSAMA SAYA! BERSAMA SAYA! SIKU SAYA MEMUTAR DALAM CARA 
BERBEDA! APAKAH INI GENERASI MANUSIA BERIKUTNYA !? " 

"Aki-kun, tolong jangan ganggu aku. Atau nee-san akan melakukan sesuatu yang buruk 
padamu, tahu? " 

"ANDA SUDAH MELAKUKANNYA! KAMU MELAKUKAN SESUATU YANG BENAR-BENAR 
BERJUANG KEPADA SAYA! " 

"Baiklah, bagaimana situasinya, Hideyoshi-kun?" 

"Nah, tentang itu..." 

Mengabaikanku saat aku berjuang di tanah karena kesakitan, nee-san melanjutkan 
percakapannya dengan Hideyoshi. 

"Akihisa sendiri tidak menyebutkannya, jadi kurasa aku tidak bisa mengatakan apa-apa." 

Hideyoshi masih tersenyum ketika nee-san bertanya dan menjawab untuk mengakhiri 
segalanya. Jawaban seperti itu tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi itu 
membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi. Selain itu, Hideyoshi tidak mengetahui situasi 
saya dan merasa bahwa mengatakan ini tidak apa-apa. Uu... adalah kesalahan besar bagiku 
untuk tidak memberi tahu Hideyoshi dulu... 

"Arre, jadi itu rahasia? Kalau begitu ... Aku akan meminta Aki-kun menjelaskan semuanya 
secara menyeluruh lain kali. " 

"Itu rencananya." 
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"Nee-san, apa yang kamu maksud dengan 'jelaskan semuanya'? Biasanya, itu harus seperti 
menjelaskan sesuatu secara 'menyeluruh' atau 'perlahan'! " 

Aku bisa dengan jelas merasakan kebencian dan niat membunuhnya dari nadanya. Saya 
pikir yang terbaik adalah saya mengisi kembali kalsium saya demi krisis yang akan terjadi. 

"Aku akan memasak ikan besok..." 

"Kamu sudah memikirkan hidangan besok ketika kita belum menyelesaikan makan malam 
hari ini? Kamu benar-benar rakus, Aki-kun. " 

"Tidak, aku tidak bermaksud begitu." 

Itu untuk mencegah tulang saya patah. 

"Oh ya, aku hampir lupa memberitahumu. Mulai besok, Anda tidak perlu menyiapkan 
makan malam untuk nee-san. " 

"Eh? Saya tidak harus menyiapkan bagian Anda? ' 

"Ya, ada pekerjaan yang harus aku tangani. Mulai besok sampai akhir pekan, saya pikir saya 
akan pulang terlambat. " 

Pekerjaan yang nee-san bicarakan seharusnya berhubungan dengan membantu di 
perusahaan ayah. Saat kantor pusat bergeser kembali ke Jepang, tampaknya masih ada 
beberapa proses yang harus ditangani atau beberapa kesepakatan. Saya tidak tahu 
perusahaan seperti apa yang dijalankan ayah saya, jadi saya tidak tahu secara spesifik. 

Pokoknya, bagus nee-san pulang terlambat. Kalau begitu, aku bisa mendapatkan ruang 
bernafas dari desakan ceroboh nee-san ... 

"Aki-kun, kamu terlihat bahagia." 

"Eh! Tidak, tidak juga, itu tidak benar. Nee-san kembali ke rumah namun harus pulang 
terlambat. Aku benar-benar merasa kasihan. " 

"Kalau begitu katakan dalam bahasa Inggris." 

"Senang." 

"..." 

"AH! ADUH! NEE-SAN! JANGAN MENampar SAYA SAAT KITA MAKAN! " 

Mulutku sudah mengeluarkan darah di dalam, dan makanan penutup yang aku makan 
secara tidak sengaja memiliki sedikit darah. 
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☆ 

Setelah makan malam, kami segera membersihkan piring. Semua orang berkumpul di 
ruang tamu, dan Himeji-san angkat bicara untuk mengatakan alasan terbesar kenapa kita 
berkumpul disini. 

"Lalu, bukankah sudah waktunya kita harus belajar?" 

"Ya. Tidak baik pulang terlalu larut. " 

Mungkin karena kami makan malam lebih awal sehingga sekarang baru jam 7 malam. Saat 
ini banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Saya tidak ingin bekerja keras, 
tetapi ini untuk kebebasan saya sendiri. Saya harus memaksakan diri untuk bekerja keras! 

"Kalau begitu, tolong ajari saya tentang beberapa pertanyaan terkait pelajaran." 

"...Saya juga." 

Sangat sulit membayangkan kami sebagai anggota kelas F dengan sikap serius seperti itu. 
Saya benar-benar ingin menunjukkan ini pada Ironman. 

"Ya. Belajar bukan tentang mempersiapkan ujian. Ayo mulai membaca 'seperti biasa'! " 

Aku menahan respon nee-san untuk mencegahnya menebak. 

"Apakah semua orang akan belajar bersama? Kalau begitu, saya punya sesuatu yang bagus 
di sini, Anda tahu? " 

"Sesuatu yang bagus?" 

"Iya. Saya menemukannya ketika saya sedang membersihkan rumah. Aku akan 
membawanya. " 

Nee-san berjalan keluar dari ruang tamu, dan suara mengobrak-abrik bisa terdengar. 
Segera setelah itu, nee-san kembali ke ruang tamu. 

"Ini tidak benar-benar dianggap sebagai buku referensi, tapi akan sangat bagus jika bisa 
bermanfaat bagi semua orang." 

Nee-san meletakkan buku di tangannya ke atas meja. Aneh, sepertinya saya pernah melihat 
mereka sebelumnya... 

 

<< Siswa SMA perempuan: Koleksi berani penuh nafsu. >> 

"Aku menemukannya di kamar Aki-kun." 
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"Bukankah itu rahasia utamaku--- !!" 

Apa yang dilakukan orang ini !? Apakah dia merasa senang memaksa kakaknya ke tepi? 

"Tolong jadikan itu sebagai referensi pendidikan kesehatan." 

"TIDAK! BAGAIMANA HAL TERSEBUT DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI REFERENSI! DAN 
APAKAH KAU MASUK KAMAR SAYA DI SENDIRI !? APAKAH AKU BANYAK BILAH KALI 
UNTUK TIDAK MASUK KAMAR SAYA !? " 

"Aku tidak masuk atas kemauanku sendiri, Aki-kun, kamu memang mengatakan bahwa aku 
bisa masuk ke kamarmu." 

"APAKAH ANDA BERBICARA TENTANG WAKTU KETIKA ANDA PERGI KE KAMAR SAYA 
UNTUK MENDAPATKAN PAKAIAN !? APAKAH METODE ANDA UNTUK MENCAPAI TUJUAN 
TERSEBUT !? TAKTIK YANG TERPENGALAMAN INI JAUH TERLALU HANCUR! " 

"Saya, kalau begitu, saya akan menggunakannya sebagai bahan referensi ..." 

"I, benar, aku akan mengintipnya saja..." 

"HIMEJI-SAN, MINAMI, APA DENGAN ANDA !? KAMU TIDAK HARUS BERMAIN SELAMA 
PELANGGARAN SEKSUAL NEE-SAN! ATAU KETIKA, AKU MEMILIKI KAMU, JANGAN LIHAT 
!? " 

Tidakkah Anda tahu tentang fetish saya dalam kasus itu? 

"Aki-kun, nee-san telah memeriksa semua 'buku referensi' di bawah tempat tidurmu. 
Sepertinya fokusmu belajar lebih ke payudara besar dan kuncir kuda. " 

"JANGAN MENGATAKAN HAL-HAL TERSEBUT SEGERA! APAKAH KAMU BUKANLAH 
MENGUNGKAPKAN IKAN SAYA, PENTING BAGAIMANA ANDA MENCOBA HAL-HAL PUTAR 
!? " 

"Ekor kuda..." 

"Payudara besar..." 

Himeji-san dan Minami saling menatap pada bagian tertentu dari tubuh masing-masing, 
lalu keduanya menunjukkan tatapan merenung. 

"Menurutku, bukankah kalian akan belajar?" 

"Itu, benar, Hideyoshi benar! Baiklah, kita harus belajar! " 

Aku merebut buku itu dari tangan Himeji-san dan memasukkan buku teks ke tangannya. 
Baiklah, saatnya giat belajar, kita harus belajar dengan serius. 
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"Itu benar. Kita harus mulai belajar. Nn... " 

"Mi, Mizuki? Mengapa Anda tiba-tiba mengikat rambut Anda? " 

"Tidak, tidak apa-apa? Aku mengikat rambutku agar tidak mempengaruhi suasana hatiku. " 

"Aku akan membantumu mengikat kalau begitu! Aku akan mengikatnya menjadi roti! " 

"Tidak, bukan itu. Saya ingin mengikatnya menjadi kuncir kuda. " 

"Tidak! Kamu harus mengikatnya menjadi roti! " 

"Minami-chan, kamu sangat jahat..." 

Minami mengatakan itu dan segera pergi ke belakang Himeji-san untuk mengikat 
rambutnya menjadi roti. Mereka terlihat awet muda dan menarik... 

"Ada apa denganmu, Muttsurini? Menurutku, kamu terlihat agak pendiam. " 

"Ah, ya." 

Bahkan dengan buku seperti itu diletakkan di atas meja, Muttsurini sama sekali tidak 
menunjukkan minat. Ini benar-benar tidak seperti Muttsurini. Apakah dia sudah mati 
karena terlalu banyak mimisan? " 

"... (Melihat sekeliling)." 

"? Ada apa, Muttsurini? " 

Aku melihatnya dengan sikap yang agak khawatir, tapi Muttsurini masih terlihat tenang 
dan terus melihat sekeliling seolah dia sedang mencari sesuatu. 

"... Akihisa." 

"Nn?" 

"... Di mana sisa 1.999 buku?" 

"Ehh !? Kau benar-benar mengira aku benar-benar punya 2.000 buku ero !? " 

Luar biasa! Adapun yang menakjubkan, Muttsurini benar-benar percaya bahwa ada 2.000 
buku ero di sini! 

"... Aku tidak tertarik dengan buku ero." 

Berbeda sekali dengan apa yang dia katakan, Muttsurini jelas terlihat kecewa saat dia 
menurunkan bahunya. Dia tampak seperti anak anjing yang memohon kepada pemiliknya 
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untuk membawanya keluar, hanya untuk ditolak. Meski menyedihkan, Muttsurini mungkin 
agak imut seperti ini. 

"Mari kita tinggalkan buku ero Akihisa untuk saat ini. Jika kita ingin belajar, lebih baik kita 
melakukannya cepat! " 

Yuuji berbicara dengan sikap enggan. Orang bisa tahu betapa menakutkannya orang-orang 
ini ketika seorang idiot seperti Yuuji terlihat seperti orang yang berakal sehat. 

"Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu." 

"Eh? Onee-san, kamu akan? " 

Saran Nee-san membuat Himeji-san dan yang lainnya melebarkan mata mereka. 

Setelah melihat tindakan aneh nee-san, jelas terlihat bahwa mereka akan menunjukkan 
ekspresi terkejut. 

"Iya. Saya menyelesaikan gelar saya di sekolah tertentu di Boston, Amerika, jadi saya harus 
lebih atau kurang dapat membantu Anda. " 

"Bo, Universitas Boston... jangan bilang itu Universitas Harvard yang terkenal di dunia !?" 

"Kamu benar-benar tahu itu. Ya, itu sekolah itu. " 

"" "EHHH !!! ???" "" 

Hal yang aneh adalah, nee-san sangat pandai dalam belajar, tapi sangat tidak masuk akal. 

"Begitu, jadi yang bagus diambil ..." 

"Yuuji, bolehkah aku tahu apa yang kamu maksud dengan itu?" 

Ekspresi sedih yang dia tunjukkan benar-benar membuat frustrasi. 

"Dalam hal ini, mohon jangan menahan pertanyaan Anda, seperti bahasa Inggris tradisional 
atau hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh guru Jepang kepada kami. Nee-san sepertinya 
tahu banyak. " 

"... Sangat dapat diandalkan." 

"Saya mengerti. Kita akan mulai dari bahasa Inggris. " 

"" "Kami dalam perawatanmu!" "" 

Setelah itu, kami terus mendengarkan pelajaran nee-san hingga jam 10 malam sebelum 
kami bubar dan mengakhiri kelompok belajar hari ini. 
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Skor saat ini [-220 poin] 
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Volume 5 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Harap tunjukkan suku kata beraksen dari kata-kata yang digarisbawahi dalam 
kalimat bahasa Inggris di bawah ini. 

"Tidak apa-apa. Itu imajinasimu . Dia tetap menjalankan bisnis di New York kemarin. " 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Itu imajinasimu." 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. Biasanya, kata-kata yang diakhiri dengan 'tion' akan memiliki suku 
kata sebelumnya, jadi sebaiknya mengingatnya. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Ini íḿáĝíńáťíóń Anda." 

Komentar guru: 

Anda belum tentu benar jika menonjolkan setiap huruf. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Itu imajinasimu !" 

Komentar guru: 

Terkadang, saya curiga jika Anda benar-benar jenius, tetapi itu hanya kesan yang salah. 

 

Aku tinggal bersama dengan saudariku yang berbahaya di bawah satu atap 

Mungkin karena perasaan tegang yang membuat indraku menjadi sangat tajam, atau 
apakah kemampuan precognition ku menjadi lebih tajam? 

Saya menderita sepanjang hari kemarin, dan saya benar-benar merasa lelah karena saya 
belajar, yang jarang saya lakukan. Namun, entah kenapa, aku membuka mata sebelum jam 
weker berbunyi. 
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"..." 

"..." 

Saat saya membuka mata, saya menemukan diri saya memegang tumpukan kosmetik 
dengan kedua tangan dan bertukar pandang dengan saudara perempuan saya. 

"... Ah... erm..." 

Apa yang dilakukan orang ini di kamarku pagi-pagi sekali? 

Selamat pagi, Aki-kun. 

"Ah, ya. Selamat pagi." 

Saat dia mengucapkan selamat pagi kepadaku dengan santai, aku menjawab tanpa berpikir 
terlalu banyak. Tunggu, sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan selamat pagi! 

"Nee-san! Kenapa kamu datang ke kamarku !? Dan ada apa dengan kosmetik? Apakah Anda 
berpikir untuk menindas saya lagi? " 

Apa dia berencana mencoret-coret wajahku saat aku tidur !? 

"Apa yang Anda maksud dengan bullying? Kedengarannya tidak bagus. Anda harus 
mengatakan memanjakan Anda atau bermain-main dengan Anda. " 

"Ahh, apapun yang kamu katakan tidak masalah! Baiklah, lalu katakan padaku lelucon 
macam apa yang kamu mainkan !? " 

"Berhubungan seksual". 

"KELUAR!" 

"Saya mengerti. Kemudian perlakukan itu sebagai revisi untuk tadi malam. Saya akan pergi 
jika Anda dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris yang benar. " 

Sial! Ujian saat ini? Kakakku terlalu hina! Bagaimanapun, aku hanya perlu 
mengeluarkannya dari kamarku. 

" Lepas !" 

"Kurangi 10 poin." 

Sial! Dikurangi lagi! Bukankah seperti ini? Coba saya lihat... 'take' memiliki arti 'walk' atau 
'go', dan 'out' memiliki arti 'out' di sini. Jika saya cocokkan mereka... 

" Ambil ou--- " 
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"Sayangnya, jika kamu ingin mengatakan 'bawa' , nee-san harus membawa Aki-kun 
'kembali' ke kamarnya sendiri dan mendandani kamu seperti boneka." 

" Aduh !" 

Ini buruk! Harus cepat dan pergi--- 

"Apa kamu bilang 'ambil aduh' ? ... kurangi 10 poin lagi." 

---Aku gagal lagi. 

Tidak tidak. Apa bentuk bahasa Inggris dari 'get out'... apa, apa itu... 

"Aki-kun, apa kamu mau bilang 'buka baju' ?" 

Mungkin dia tidak tahan melihatku panik saat nee-san membantuku. Ini bagus! Aku tidak 
tahu apa artinya, tapi aku harus bisa melarikan diri! 

"I, benar! Itu dia! 'Buka baju, cepat!' " 

"Aku mengerti itu. Jika Aki-kun berkata begitu, nee-san hanya bisa menyerah pada 
pernikahan. " 

Apa! Apa artinya 'menanggalkan pakaian' ? Kenapa nee-san bilang dia hanya bisa 
menyerah pada pernikahan! 

"Baiklah, mengingat semua hukuman dari kemarin, itu sudah cukup dengan leluconnya." 

"Eh? Lelucon? Lalu bagaimana dengan pengurangan poin? " 

"Aku serius dengan yang itu." 

"KAMU DEMON!" 

Kalau begitu, saya akan mengurangi 240 poin. Saya ditakdirkan. Semakin hari semakin 
buruk ... 

"Di samping catatan, 'melepas pakaian' diterjemahkan sebagai 'menanggalkan pakaian'. 
Sungguh, Aki-kun kita di sini sangat mesum. " 

"Ahaha, apa yang kamu katakan. Itu tidak menguntungkanku sedikit pun bahkan jika aku 
melihat tubuh telanjang nee-san. " 

"... Kurangi 30 poin dari Anda." 

"KAMU DEVIL!" 
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Akan ada masalah nyata jika seorang adik laki-laki tertarik dengan tubuh telanjang adik 
perempuannya. 

"Ngomong-ngomong, saat Aki-kun tidur di pagi hari, nee-san menggunakan alasan bersih-
bersih untuk memeriksa kamarmu." 

"Maaf... itu bukan sesuatu yang bisa kamu katakan..." 

Saya menemukan dua buku-H lagi. 

"HAAAAUUUU !!" 

Bagaimana orang ini menemukan buku-buku lama yang bahkan saya sudah lupa sama 
sekali ... 

"Jadi, saya akan mengurangi 20 poin lagi dari Anda." 

"Uu... jadi kamu mengurangi satu buku untuk 10 poin, dan dua buku untuk 20 poin?" 

"Tidak, kamu salah." 

Eh? Bukan begitu? 

"Sampai sekarang aku menemukan 6 buku, tapi tidak satupun dari mereka tentang 
perselingkuhan dengan kakak perempuan, jadi aku mengurangi 20 poin darimu." 

"APAKAH ITU TIDAK TERLALU LUAR BIASA !?" 

Aku sudah punya saudara perempuan, bagaimana aku bisa pergi dan membeli buku ero 
semacam itu ?! Ngomong-ngomong, karena dia adalah adik kandungku, bukankah 
seharusnya dia merasa jijik jika melihat hal seperti itu? 

"Aku mungkin sedikit terlalu ketat, tapi kuharap ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk 
Aki-kun. Ini adalah cinta nee-san pada Aki-kun. " 

"SIAPA YANG AKAN PERCAYA ALASAN SEPERTI ITU SETELAH ANDA DENGAN JELAS 
MENUNJUKKAN SEMUA KEPENTINGAN PRIBADI ANDA ?!" 

"Baiklah, kamu harus pergi setelah sarapan. Nee-san harus pergi kerja hari ini. " 

"Uu... aku tidak tahan dengan kehidupan seperti itu..." 

Bagaimana mungkin tinggal bersama dengan seorang kerabat di bawah satu atap bisa 
begitu menyakitkan? 

☆ 

"Itu masalahnya, Yuuji. Jadi, mari kita buat kelompok belajar yang menyenangkan nanti! " 
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Sepulang sekolah, aku mengemasi tasku secepat mungkin dan buru-buru berlari ke kursi 
Yuuji. 

"... Akihisa. Kata-kata ini terdengar sangat menjijikkan ketika itu bukan hal yang biasanya 
Anda katakan. " 

"Terserah apa kata kamu. Saya tidak repot memikirkan apa yang orang lain katakan. " 

Semakin banyak poin saya dikurangi, semakin banyak yang tidak perlu saya lakukan selain 
mencoba meningkatkan nilai saya. 

"Apa-apaan ini, kamu dipotong lagi?" 

"Baiklah... nee-san menguji bahasa Inggris saya di pagi hari..." 

Menguji saya tepat ketika saya bangun; harus ada batasan seberapa hina orang seharusnya! 
Tapi kurasa tidak masalah jam berapa sekarang, karena aku tidak bisa memikirkan 
jawabannya... 

"Betulkah? Lalu berapa banyak yang sudah dikurangi? " 

"Secara keseluruhan, 290. Ini buruk." 

290, huh. Sepertinya Anda harus mendapatkan setidaknya 1090 poin untuk ujian akhir 
semester. " 

"Ya. Bahkan jika saya dalam kondisi baik, maksimum saya sekitar 1000. Jika saya tidak bisa 
mendapatkan lebih dari 50 poin lebih... " 

Jika saya bisa mendapatkan 1100 poin, itu akan menjadi rata-rata di kelas E. Sejujurnya, 
saya tidak percaya itu. 

"Jika hanya itu, kamu harus bisa melakukannya." 

"Eh? Betulkah?" 

"Jika Anda mau bekerja keras menghafal hal-hal yang harus Anda ingat, Anda harus bisa 
meningkatkan nilai Anda. Dalam kasus Anda, sejarah dunia seharusnya menjadi peluang 
besar Anda. Saya ingat itu hanya sekitar 50, 60 poin? " 

"Un. Kamu benar-benar ingat itu. " 

"Lagipula aku adalah perwakilan kelas dari kelas F." 

Yuuji akan memeriksa skor semua orang sebelum memulai perang pemanggilan. Sebagai 
seorang komandan, dia pasti harus mengetahui nilai kelasnya sendiri. 
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"Tampaknya orang yang bertanggung jawab untuk ujian akhir semester akan berbeda dari 
yang untuk ujian streaming -- itu adalah Tanaka-sensei. Ini akan menjadi hal yang baik 
untukmu, bukan? " 

"Tanaka-sensei... jika dia yang membuat pertanyaan, akan jauh lebih mudah untuk 
mendapatkan poin. 

Tanaka-sensei, yang bertanggung jawab atas sejarah dunia, adalah pria paruh baya yang 
baik hati. Karena pertanyaan yang dia berikan sangat sederhana, dia sangat dihormati di 
antara para siswa. 

Biasanya, pertanyaan yang lebih sederhana tidak akan menentukan seberapa baik atau 
buruk nilainya, dan tes yang tidak menentukan seberapa baik atau buruk standarnya akan 
menjadi tidak berarti. 

Tetapi bagi saya sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan. Selain itu, yang 
terpenting bukanlah bersaing dengan teman sekelas yang lain, tapi untuk mendapatkan 
poin. 

"Seharusnya lebih mudah mendapatkan poin dari mata pelajaran yang hanya perlu 
dihafalkan daripada mata pelajaran yang Anda kuasai." 

"Kamu benar. Bahkan jika saya mulai belajar matematika sekarang, saya mungkin tidak 
akan mendapat nilai bagus. " 

Bagi saya, kunci untuk mendapatkan poin pada tes akhir semester ini adalah sejarah dunia. 

Tepat ketika Yuuji dan aku mendiskusikan bagaimana menghadapi ujian dan hal-hal 
seperti itu, Hideyoshi, yang memegang tasnya, mendatangi kami. 

"Apa yang kamu bicarakan? Apakah kita memiliki kelompok belajar lain di rumah Akihisa? 
" 

"Rumahku? Nah... nee-san keluar untuk bekerja, jadi dia tidak akan ada di malam hari, jadi 
kamu bisa ikut. Tapi..." 

"Tapi?" 

"Lebih baik pergi ke rumah Yuuji untuk belajar. Lebih baik sesekali berpindah tempat ke 
tempat lain selain tempat saya. Dan rumah saya tidak memiliki buku referensi, jadi kami 
tidak dapat belajar jika ada hal-hal yang tidak kami miliki. " 

Saya segera menyarankan agar kami belajar di tempat Yuuji. 

Bukan bohong kalau kubilang aku sama sekali tidak punya buku referensi, tapi alasan 
kenapa aku memilih tempat Yuuji sebenarnya karena aku ingin menyeretnya ke bawah. 
Yuuji selalu tidak tertarik pada hal-hal yang tidak dia minati, jadi jika aku tidak melakukan 
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ini, aku akan khawatir dia tidak akan mengajariku. Dia berkata bahwa dia akan 
membantuku demi pertarungan pemanggilan berikutnya, tapi aku harus bersiap. 

"Bisakah kita, Yuuji? Kamu memang datang ke rumahku dengan paksa kemarin. " 

"Yah, kami memang memaksa pergi ke rumahmu kemarin, baiklah ..." 

Yuuji merenung sejenak, 

"Baiklah kalau begitu, kita akan pergi ke rumahku. Ibuku akan melakukan perjalanan 
pemandian air panas dan tidak ada di rumah sekarang. Itu sangat beruntung. " 

Aku tidak tahu apa gunanya bahagia karena ibu Yuuji tidak ada di rumah, tapi dia setuju 
dengan tulus. Sekarang saya bisa memintanya untuk mengajari saya hari ini. 

"Kalau begitu, bisakah aku bergabung juga? Sangat sulit untuk termotivasi belajar 
sendirian. " 

"Tentu saja tidak apa-apa. Atau lebih tepatnya, beberapa orang yang sama akan berkumpul 
di sini, bukan? Kalau begitu, sebaiknya kumpulkan mereka untuk menghemat waktu. " 

"Kamu benar. Oi, Muttsurini, Himeji-san, Minami! " 

Aku berteriak kepada tiga orang lainnya yang sedang menunggu di ruang kelas. 

"Ya, ada apa, Akihisa-kun?" 

"Apa?" 

"... Kemana kita pergi?" 

Setelah mengemasi tas mereka, ketiganya membawa mereka dan berjalan. 

"Un. Kami berniat untuk belajar di rumah Yuuji. Jika kalian baik-baik saja... " 

Mungkin itu untuk mempersiapkan ujian akhir semester yang akan datang karena semua 
orang setuju dengan sepenuh hati. 

☆ 

Setelah 15 menit jalan kaki dari sekolah, sampailah kami di tempat Yuuji yang terletak di 
salah satu sudut kawasan kediaman. 

"" "Maafkan kami." "" 

Setelah melepas sepatu di koridor, kami memasuki rumah satu per satu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak seperti rumahku, rumah Yuuji adalah bungalo 2 lantai dan terlihat lebih luas dariku. 
Seharusnya lebih mudah belajar di sini. 

"Yuuji, bukankah ada orang lain di rumah?" 

Aku berjalan ke depan dan bertanya pada Yuuji siapa yang akan mengantar kami ke 
kamarnya. 

"Ahh, ayahku masih bekerja saat ini, dan ibuku pergi jalan-jalan ke pemandian air panas 
dengan teman-teman SMA-nya, jadi tolong jangan merasa terkekang dan anggap saja 
rumah sendiri." 

"Saya melihat. Terakhir kali aku datang ke sini, sepertinya kerabatmu tidak ada di rumah, 
Yuuji. " 

"Ya. Tapi akan lebih baik jika mereka tidak ada di rumah dengan lebih dari satu cara. " 

Yuuji tersenyum riang dan membuka pintu menuju ruang tamu, lalu, 

 

"...... (Guchi guchi guchi guchi)!" 

Ada seorang wanita yang fokus meremas tas gelembung. 

"..." 

---BATAN! 

Yuuji tanpa berkata-kata menutup pintu. 

"Yu, Yuuji? Orang yang meremas kantong gelembung yang menumpuk seperti bukit itu--- " 

"... Seseorang yang tidak saya kenal." 

"Apa itu ibu Sakamoto...? Mengapa dia meremas begitu banyak kantong gelembung... " 

"Ya, ya. Bukankah mereka terlalu banyak? Jika dia ingin memerasnya sebanyak itu, itu akan 
memakan waktu sekitar 1, 2 jam. " 

"... Konsentrasi yang luar biasa." 

"Apakah pekerjaan ibu Sakamoto-kun meremas tas gelembung?" 

Segala macam ide muncul di benak setiap orang. Apa itu tadi... 

"Pasti pasien dengan gangguan kejiwaan. Tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke 
rumahku, karena ibuku harus pergi ke pemandian air panas. " 
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Sangat jarang Yuuji membuat kebohongan yang bisa dilihat siapa pun. Yuuji ini bisa 
menipu hati orang lain seperti penipu profesional dan saya pikir Yuuji yang begitu jahat 
tidak ada bedanya dengan iblis, jadi saya agak terkejut dengan tanggapannya sekarang. 

Yuuji menutup pintu yang menuju ke ruang tamu, dan kami hanya bisa tinggal di koridor. 
Pada saat ini, suara yang disebut orang asing itu bisa terdengar. 

"Astaga? Saya tidak berpikir itu akan terlambat sekarang. Aku ingat Yuuji baru saja pergi ke 
sekolah. " 

Sepertinya orang di dalam ruangan telah meremas kantong gelembung selama hampir 8 
jam. 

"Aku akan menyelesaikan sisanya setelah aku makan siang." 

Dan sepertinya dia ingin melanjutkan. 

"IBU SIALAN! APA SIH YANG KAMU LAKUKAN!?" 

Tampaknya tidak tahan lagi, Yuuji akhirnya melangkah ke ruang tamu. Betulkah? Orang itu 
benar-benar ibu Yuuji ... 

"Ya ampun, Yuuji. Kamu kembali." 

"UNTUK NERAKA AKU! KENAPA KAMU DI RUMAH !? APAKAH KAMU KATAKAN BAHWA 
KAU AKAN MELALUI PERJALANAN MUSIM PANAS DAN TINGGAL DI LUAR !? " 

"Tentang ini, sepertinya okaa-san di sini salah mengira waktunya. Bulan Juli dan Oktober 
terlihat sangat mudah untuk digabungkan pada pandangan pertama. Betapa merepotkan. " 

"BAGAIMANA MUDAH MIX UP !? ANGKA BERBEDA, DAN SATU DIGIT TUNGGAL SEDANG 
YANG LAIN ADALAH DIGIT GANDA! MEREKA BENAR-BENAR BERBEDA! " 

"Sungguh, kamu, Yuuji, memperlakukan okaa-san seperti siswi SMA yang naif." 

"BERHENTI MENGGUNAKAN ALASAN YANG TIDAK MALU UNTUK MENGELUARKAN 
MASALAH! USIA EMAS ANDA BERAKHIR LEBIH DARI 10 TAHUN YANG LALU !! " 

"Ya ampun, apakah ini teman Yuuji?" 

"APAKAH KAU MENDENGARKAN SAYA !?" 

Kami sudah tercengang oleh percakapan gila seperti itu. A, luar biasa... bagaimana saya 
harus menjelaskannya? Pokoknya... luar biasa... 

"Semuanya, selamat datang di sini. Yuuji kami sangat mengganggumu. Saya ibunya. Panggil 
saja aku Yukino. " 
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Bibi Yukino tersenyum ramah pada kami dan berkata dengan anggun. Kehadiran lembut 
yang dia berikan benar-benar membuat sulit membayangkan bahwa dia memiliki 
hubungan darah dengan Yuuji. 

Dan juga, setelah melihat penampilannya, ada satu hal yang membuat kita semua terkejut. 

"Sa, Sakamoto? Ibumu... terlalu muda, bukan? " 

"Ya... aku merasa ibu Yuuji masih sangat muda sehingga dia tidak pernah melahirkan 
sebelumnya..." 

"...Kecantikan" 

"Aku merasa dia lebih seperti saudara perempuan Sakamoto-kun ~" 

Seperti yang dikatakan semua orang, dia lebih terlihat seperti kakak perempuan yang lebih 
tua dari Yuuji daripada seorang ibu. Ngomong-ngomong, berapa umurnya sih? 

"Pernah ... semuanya, anggap saja kamu tidak pernah melihat ibuku dan pergi ke kamarku." 

"U, un. Maafkan kami karena mengganggu. " 

Setelah membungkuk pada ibunya, kami menuju ke kamar Yuuji di lantai dua. 

"Semuanya, aku akan membawakan teh untukmu nanti." 

Sebuah suara datang dari ruang tamu. Sangat menyenangkan memiliki ibu yang muda, 
cantik, dan baik hati... meskipun rasanya agak aneh. 

"Kamarku disini. Silakan masuk. " 

Kami memasuki kamar Yuuji saat dia membawa kami masuk. 

Begitu kami naik tangga, kami sampai di kamar Yuuji. Ini agak dikemas dengan rapi, yang 
mengejutkan. Untuk kamar satu orang lumayan luas. 

"Ngomong-ngomong, sudah lama sejak aku datang ke rumah Yuuji." 

"Menurutku juga begitu." 

"...Saya juga." 

Sepertinya setelah aku datang ke sini musim gugur yang lalu bersama Hideyoshi dan 
Muttsurini, kami tidak pernah memasuki rumah Yuuji lagi. 

"Eh? Bukankah kamu biasanya datang berkunjung? " 
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"Biasanya, mereka akan datang ke rumah saya. Kami jarang pergi ke rumah Yuuji, atau 
bahkan Muttsurini atau rumah Hideyoshi. " 

"Tempatnya bagus dan luas. Rumah Akihisa masih yang terbaik. " 

"Itu karena Akihisa-kun terlalu mewah tinggal di rumah sebesar itu." 

"Selain tiga kali makan." 

Ya ya, tapi saya harus melihat nilai tes akhir semester ini untuk memutuskan apakah saya 
bisa menjalani kehidupan mewah yang bahagia dengan hidup sendiri. 

"Tapi... dengan begitu banyak orang di dalam, kamarku akan menjadi terlalu kecil, yang 
merepotkan..." 

Ada 6 orang secara keseluruhan. Jika kita mengobrol, itu akan baik-baik saja, tetapi jika kita 
membuka semua buku teks dan catatan kita, tempat itu akan agak kecil dan sulit untuk 
dimasuki. 

"Tidak bisakah kita pergi ke ruang tamumu?" 

"Bukannya kita tidak bisa, tapi ibuku ada di sana. Dengan dia di sekitar, kita tidak mungkin 
belajar. " 

Yuuji menunjukkan ekspresi kesal. Ini mungkin hari keberuntunganku mengetahui 
kelemahan orang ini selain Kirishima-san. 

"Sungguh, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Sakamoto-kun? Memperlakukan ibumu 
sendiri sebagai bentuk masalah. " 

"Himeji, kamu mengatakan itu karena kamu tidak tinggal dengan ibu seperti itu. Jika Anda 
harus tinggal bersamanya selama 24 jam sehari di bawah satu atap, Anda akan menemukan 
banyak hal yang harus Anda ungkapkan padanya tentang--- " 

Prrr! Prrr! 

Tepat ketika Yuuji sedang berdebat, suara elektronik tertentu tiba-tiba terdengar di dalam 
ruangan. Ponsel seseorang mungkin berdering. 

"Ah, ini ponselku. Maaf, saya akan menerima telepon. " 

Minami mengambil ponsel dari saku roknya dan meletakkannya di dekat telinganya. Itu 
bukan pesan tapi panggilan langsung. Apakah ada sesuatu yang mendesak? 

"Halo? Ah, Mut --- okaa-san. Apa itu? ... Un... un. Aku mengerti, mengerti. " 
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Panggilan ini berlangsung kurang dari satu menit saat Minami meletakkan ponselnya 
kembali ke saku roknya. 

"Apa terjadi sesuatu, Minami?" 

"Un... ibuku awalnya tidak perlu pergi kerja dan bisa tinggal di rumah... tapi sepertinya 
perusahaan tiba-tiba mendapat sesuatu yang mendesak, jadi dia harus keluar." 

"Ah, begitukah? Berarti hanya Hazuki-chan yang ada di rumah, kan? " 

"Ya. Maaf semuanya, sepertinya saya harus pulang hari ini. Mari bekerja keras bersama lain 
kali. " 

Saya melihat. Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi. Selain itu, terlalu banyak 
meninggalkan anak sekolah dasar di rumah. 

Minami lalu mengambil tasnya dan bersiap untuk meninggalkan kamar Yuuji. Tapi saat ini, 
Yuuji memanggil Minami. 

"Tunggu, Shimada. Kalau begitu, mengapa kita tidak memindahkan kelompok belajar ke 
rumahmu? " 

"Eh? Rumahku?" 

Rumah Minami. Begitu, itu ide yang bagus. 

"Itu juga bukan ide yang buruk. Adik perempuan Shimada mengenal kita, dan kamar Yuuji 
penuh dengan orang sehingga sedikit sempit di sini .. " 

"Dan kita juga bisa bertemu Hazuki-chan." 

"... Aku bisa memasak makan malam untukmu." 

Kami semua setuju dengan proposal ini. Yang terpenting, sepertinya Yuuji yang 
mengusulkan ini, ingin pindah tempat apapun yang terjadi. 

"Jika kamu mau, Minami, bisakah kita pergi?" 

"U... kamu, kamu benar..." 

Itu aneh? Sepertinya Minami tidak mau. Menurutku ini ide yang bagus. 

"Lalu, ayo pergi ke rumahku..." 

Setelah merenung sebentar, Minami akhirnya setuju. Itu bagus, sekarang Hazuki-chan tidak 
perlu merasa kesepian, dan semua orang bisa berkumpul dan belajar. 

"Tapi kamu sama sekali tidak boleh memasuki kamarku!" 
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Untuk beberapa alasan, Minami menatap mataku saat dia mengatakan itu. Apakah saya 
terlihat seperti seseorang yang akan memasuki kamar wanita sendirian? Dan untuk 
berpikir Minami lebih mewaspadai saya daripada Muttsurini. Betapa disesalkan. 

"Baik. Karena sudah diputuskan, ayo cepat pergi! Pipsqueak itu akan merasa kesepian jika 
kita meninggalkannya sendirian di rumah! " 

Setelah mengatakan itu, Yuuji mendorong kami dari belakang dan buru-buru pindah ke 
koridor. Apakah dia benar-benar membenci ibunya di rumah saat belajar? 

Yuuji memasuki ruang tamu sementara kami sedang memakai sepatu di koridor untuk 
berbicara dengan Bibi Yukino. 

"Bu, aku akan keluar. Ada sisa makanan dari kemarin di lemari es, jadi keluarkan dan 
panaskan kembali untuk makan malam. " 

"Ya ampun, apakah kamu akan keluar? Saya baru saja menyeduh teh. " 

"Maaf, ada situasi tiba-tiba... ngomong-ngomong, kenapa kamu memegang sebotol saus mie 
itu?" 

"Saus mie? Ya ampun, saya pikir itu kopi. " 

"Bu... aku tidak akan memintamu untuk mencatat warna atau rasanya, tapi setidaknya 
kamu harus membaca label di botol..." 

Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa Yuuji merasa lebih lesu di rumah daripada di 
sekolah? 

☆ 

"Saya kembali. Apakah Anda di sini, Hazuki? " 

Minami segera memanggil ke dalam rumah begitu dia membuka pintu ke koridor. 

"Waa, onee-chan? Kamu, kamu kembali? " 

Sebuah profil kecil muncul dari sisi lain koridor. 

Gadis dengan mata berbentuk almond yang bergerak-gerak ke atas dan dua ekor kuda yang 
diikat dengan simpul kupu-kupu adalah adik perempuan Minami --- Shimada Hazuki. 

"? Hazuki? Apakah kamu keluar dari kamar onee-chan? " 

Sepertinya Hazuki-chan baru saja berlari keluar dari kamar Minami. 
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"Ah, auu... sebenarnya itu karena... sendirian rasanya kesepian, jadi Hazuki pergi ke kamar 
onee-chan..." 

Hazuki-chan terdengar seperti dia benar-benar memiliki sesuatu yang tidak ingin dia 
katakan, dan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di saku jaketnya. 

"Apakah kamu pergi ke kamarku untuk mengambil boneka itu? Onee-chan tidak akan 
marah karena itu. " 

"Benarkah? Terima kasih, onee-chan! " 

Bagus. Minami menepuk lembut kepala Hazuki-chan. Aku melihat percakapan mereka telah 
berakhir, dan mengambil langkah maju dari belakang Minami dan menyapa Hazuki-chan. 

Halo, Hazuki-chan. 

"Ah! Baka onii-chan! " 

Saat melihat aku datang, Hazuki-chan melompat ke dalam diriku dengan tangan terbuka 
lebar tanpa sepatah kata pun. Setelah memeluk pinggangku, Hazuki-chan mengusap 
dahinya ke pinggangku beberapa kali. Un un, seperti yang diharapkan dari adik perempuan 
Minami ... dahinya pas dengan ulu hati saya. 

"Halo, Hazuki-chan. Kami datang. " 

"Waah. Bahkan onee-chan cantik ada di sini. Ada banyak tamu di sini hari ini! " 

Sangat kesepian bagi seorang anak sekolah dasar untuk sendirian di rumah, karena Hazuki-
chan segera menunjukkan senyuman saat dia melihat kami datang ke sini dan terlihat 
sangat senang. Anak yang begitu jujur sangat cocok dengan istilah 'tidak bersalah'. 

"Oke, Hazuki, lepaskan Aki, atau semua orang tidak bisa masuk ke rumah." 

"Oke, saya mengerti. Baka onii-chan, semuanya, tolong ikuti aku. " 

"Oke oke, Hazuki-chan, kamu tidak perlu menarikku. Aku akan mengikuti --- nn? " 

Saat aku ditarik ke koridor oleh Hazuki-chan, aku tanpa sengaja melihat sekilas ke dalam 
sebuah ruangan yang pintunya tidak terkunci. Ada beberapa boneka di dalamnya, dan di 
tengahnya ada boneka besar yang familiar. Boneka itu terlihat seperti sedang memegang 
sesuatu. 

Apa yang di pegang boneka rubah itu? Sepertinya... bingkai foto...? 

"Wa, tunggu sebentar, Aki !?" 

Houe? 
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Mendengar Minami memanggilku, aku dengan sadar berbalik. Pada saat itu, dahi, hidung 
dan dagu saya dipukul dengan kekuatan yang kuat. Tepat ketika saya kehilangan 
keseimbangan, persendian di pergelangan tangan saya terpelintir dengan kekuatan yang 
sangat kuat sehingga terkilir. 

"Apa yang kamu lihat?" 

Saya kira saat ini saya sedang melihat ke dalam lubang neraka. 

"Mendengarkan! Ini adalah ruangan yang tidak boleh Anda masuki! " 

Minami buru-buru menutup pintu, dan pada saat ini, Muttsurini juga bergabung denganku 
dengan pergelangan tangan terkilir. Minami kemudian berbalik dan dengan marah 
menunjuk ke arahku. Un, santai, aku pasti tidak akan membuka pintu ini. Saya tahu dengan 
jelas bahwa pintu ini mengarah langsung ke neraka. 

"Sungguh, apa yang kalian lakukan... bagaimana kabarmu, pipsqueak?" 

"Hazuki baik-baik saja, onii-chan berotot." 

"Betulkah? Itu bagus." 

Yuuji mengulurkan tangan dan menepuk kepala Hazuki-chan dua kali sebelum meletakkan 
tangannya di atas kepalanya. Sepertinya Yuuji suka meletakkan tangannya di dahi Hazuki-
chan karena perbedaan ketinggian. 

"Oh ya, apakah ruang tamu Anda ke arah ini?" 

"Ya, lewat sini." 

Yuuji sepertinya sudah mendapatkan kembali ketenangan dan sikapnya saat dia 
meninggalkan rumahnya. Jika saya tahu, saya akan mengejeknya lebih jauh. 

"Cari tempat duduk kalau begitu. Aku akan memindahkan meja. " 

Minami berjalan di depan kami dan bersiap untuk memindahkan meja agar kami bisa 
membuka buku pelajaran dan membaca. 

"? Kakak perempuan Jepang? Mengapa Anda membutuhkan meja? Apakah kamu sedang 
bermain kartu? " 

Hazuki-chan memiringkan kepalanya dengan sikap bingung saat dia melihat tindakan 
Minami. 

Ahh, benar juga. Kami belum memberi tahu Hazuki-chan alasan kami datang ke rumahnya. 
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Hazuki. Sekolah Onee-chan akan segera menjalani ujian akhir semester, jadi onee-chan 
membawa teman sekelasnya untuk belajar. " 

Mendengar penjelasan Minami, Hazuki-chan menunjukkan ekspresi kesepian dan 
menunduk sedikit. 

"Auu... jadi kamu akan belajar... Hazuki hanya bisa kembali ke kamarnya dan tidak 
mengganggumu..." 

Saya harus mengatakan dia benar-benar tahu bagaimana membaca suasana hati atau 
sangat kognitif. Hazuki-chan siap untuk kembali ke kamarnya tanpa kami mengatakan apa-
apa. 

Ini benar-benar respons yang seharusnya dimiliki anak yang baik, tapi... 

"Tunggu sebentar, Hazuki-chan. Jika Anda merasa bosan, mengapa Anda tidak belajar 
bersama kami? Kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar. " 

Bukan hal yang baik jika seorang anak benar-benar bisa membaca suasana hati orang. Dia 
sudah senang saat melihat kami datang. Bukankah akan sangat kesepian jika dia 
bersembunyi di kamarnya sendirian seperti itu? 

"Eh? Hazuki bisa tinggal dengan semua orang untuk belajar? " 

Ekspresinya segera menjadi cerah. 

"Tentu saja Anda bisa. Baik?" 

"Ya. Tidak masalah bagi saya apakah itu mengajar satu atau dua orang. " 

"Yuuji, apa maksudmu aku hanya di level anak kelas lima?" 

"Hazuki-chan. Mari belajar bersama. " 

"Menurutku ini tidak ada yang bisa aku ajarkan kepadamu, tapi aku bersedia 
menyambutmu untuk belajar bersama kami." 

"... Jika itu pendidikan kesehatan, aku bisa mengajarimu." 

Muttsurini, kata-kata Anda itu hanya dalam batasnya (hampir di luar sana). 

(Aki, apa kamu baik-baik saja dengan itu? Bukankah kamu harus bekerja keras untuk ujian 
kali ini?) Minami menahan suaranya untuk mencegah Hazuki-chan mendengarnya dan 
berbisik ke telingaku. Dia benar-benar tampak prihatin dengan nilaiku. 

(Tidak apa-apa. Hazuki-chan anak yang baik dan tidak akan menjadi penghalang. Juga, 
terlalu menyedihkan jika dia tinggal di kamarnya sendirian. Kalau begitu aku tidak akan 
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bisa bekerja keras.) Minami benar-benar memikirkan hal-hal yang berlebihan... tentu saja 
itu adalah tanggapan saya. 

(... Terima kasih, Aki.) 

Dia berbisik padaku dengan malu-malu. 

Minami sesekali akan melihatku dengan lembut. Setelah melihatnya seperti ini, aku... yah, 
tentang ini... apa yang harus aku katakan .. 

"Hazuki ingin belajar dengan semua orang!" 

"Baik sekali. Selesaikan pekerjaan rumahmu. " 

"Mengerti!" 

Tototo. Hazuki-chan lari menjauh. Meskipun dia baru saja belajar dengan kami, dia terlihat 
sangat bahagia. 

"Baik. Kami akan memindahkan meja. Saya akan membantu. " 

"Ah, tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri." 

"Betulkah? Ya. Jika ada 'foto orang tertentu di rumah', tentu Anda tidak ingin orang lain 
pergi, dan saya tidak akan memaksa untuk membantu. " 

"A-a-apa, apa yang kamu katakan, Sakamoto !? Apa kau... melihat apa yang ada di dalam 
ruangan itu !? " 

"Tidak apa-apa, aku hanya bercanda..." 

Untuk berpikir bahwa Shimada masih memiliki hati seorang gadis. 

"... Maaf telah menggunakan kemurahan hati Anda untuk membantu bisnis saya." 

Sepertinya Minami memang pergi untuk membeli foto dari Muttsurini. Perusahaan 
Muttsurini benar-benar real deal. 

"Oh ya. Kita bisa membicarakan hal-hal yang tersembunyi nanti. Bagaimana dengan makan 
malam? " 

"... Haruskah aku memasak sesuatu?" 

"Saya tidak keberatan." 

Sekarang jam 5 sore. Kalau mau masak harus beli bahan-bahannya, nanti tidak bisa. 

"Mengapa kita tidak memesan pizza? Butuh beberapa waktu untuk memasak sesuatu. " 
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"Iya. Akihisa-kun harus belajar sedikit. Kita tidak bisa membuang waktu untuk memasak. " 

Sangat menyenangkan bahwa kedua gadis itu sangat baik. Lagipula, sekarang aku punya 
uang cadangan, jadi alangkah baiknya jika kita bisa memprioritaskan memasak. 

"Yah, kupikir kita bisa melihat Shimada memasak secara pribadi." 

"Setelah tadi malam, kepercayaan diri saya benar-benar terguncang, jadi ..." 

"Saya melihat. Saya mengerti." 

"Semuanya, cari tempat duduk. Aku akan memindahkan mejanya. " 

Minami pergi, dan Hazuki-chan sepertinya melewatinya saat lengannya penuh dengan 
buku teks saat dia datang. 

"Maaf membuat semua orang menunggu." 

"Kamu terlihat agak termotivasi, Hazuki-chan." 

"Iya. Ah, baka onii-chan, silakan duduk di sini. " 

Hazuki-chan meletakkan buku di tangannya di atas meja ruang tamu, lalu meletakkan 
bantal di karpet. Apakah dia memintaku untuk duduk di atasnya? 

"Terima kasih, Hazuki-chan." 

"Tidak banyak." 

Aku dengan patuh duduk di atas bantal, dan kemudian--- 

"Kursi Hazuki ada di sini." 

Hazuki-chan lalu duduk di atas lututku. Aku mengerti, jadi begitulah adanya. 

"Maaf membuat anda menunggu. Aku akan taruh meja ini --- hei, Hazuki, apa yang kamu 
lakukan? " 

"Ehehe ~ Hazuki ingin duduk di sini dan belajar." 

"Tidak mungkin. Kamu akan menghalangi jalan Aki! " 

Minami mulai mengajar dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang kakak 
perempuan. Akan lebih bagus jika dia hanya memberitahuku alih-alih mengambil tindakan 
nyata saat dia menghadapiku ... 

"Aku baik-baik saja di sini, Minami. Hazuki-chan memang kecil. " 
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Dibandingkan dengan menopang tumpukan lempengan batu dan dipaksa turun dengan 
keras, aku tidak merasa sakit sama sekali saat Hazuki-chan duduk di atas kakiku. 

"Kamu baik sekali, baka onii-chan." 

Akan bermasalah jika saya harus mengeluarkan buku catatan saya atau mulai menulis, 
tetapi tujuan utama saya hari ini adalah menghafal sejarah secara menyeluruh, jadi tidak 
akan ada masalah. Saya hanya perlu lembar hafalan untuk belajar tidak seperti pekerjaan 
rumah di mana saya harus menulis. 

"Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja dengan itu ... tapi Aki, apa kamu tidak merasa aneh 
di suatu tempat?" 

"Akihisa-kun, jika ada perasaan aneh, sesuatu yang buruk akan terjadi!" 

"Ya, nona-nona, saya tidak punya niat jahat sama sekali." 

Dengan ini, kami akhirnya bisa menyelesaikan persiapan kami. Beberapa dari kami 
ditambah Hazuki-chan akhirnya bisa mulai belajar untuk ujian akhir semester. 

☆ 

Setelah kurang lebih 2 jam belajar dan makan pizza yang mewah, kami melanjutkan 
belajar. Jarang tidak ada yang merepotkan, dan waktu berlalu dengan damai. 

"Un? Ini sudah larut. Bukankah pertemuan belajar sudah berakhir atau apa? " 

Sebelum saya menyadarinya, jam menunjukkan pukul 9.30 malam. 

"Wow, waktu berlalu dengan cepat." 

"... Kami sangat fokus." 

"Di luar sudah gelap gulita." 

Saat Yuuji mengatakan itu, semua orang meletakkan pulpennya. Saya membuat sedikit 
kemajuan karena metode pengajaran Himeji-san dan Yuuji sangat mudah. Jika aku bisa 
terus seperti ini, aku seharusnya bisa mengejar nee-san ke luar negeri, kurasa. 

"Seharusnya begitu untuk hari ini. Kita harus pergi. " 

"Kamu benar, terima kasih Minami-chan." 

"Ah, un, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Hazuki, kamu seharusnya --- 
Hazuki? " 

"Zzzz..." 
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"Ahaha, sepertinya dia lelah." 

Tanpa sadar, Hazuki-chan tertidur di pangkuanku. 

"Sungguh, Hazuki... maaf Aki. Bisakah kamu membantuku memindahkannya ke sofa? " 

"Ah, oke, aku berencana melakukannya." 

Hazuki-chan menarik-narik bajuku bahkan ketika dia sedang tidur karena dia tidak 
melepaskannya bahkan ketika aku membawanya ke sofa. Saya tidak akan bisa pulang 
seperti ini. 

"Oi, Hazuki, bangun. Bagaimana Aki akan pulang jika kamu terus menariknya? " 

Minami menepuk bahu Hazuki-chan. 

"Nu..." 

Pada saat ini, Hazuki-chan akhirnya membuka matanya sedikit. 

"Jangan... pulang..." 

Hazuki-chan bergumam dan menarik lebih keras ke bajuku. 

"Hazuki, onee-chan akan marah jika kamu mengatakan hal yang keras kepala seperti itu." 

Minami berbicara dengan nada yang lebih berat. Pada saat ini, saya dapat melihat bahwa 
Minami adalah kakak perempuan yang baik namun tegas bagi Hazuki-chan dalam hal itu. 

"... Onee-chan tidak mengerti..." 

"Eh? Apa?" 

"... Onee-chan sering bermain dengan baka onii-chan... tapi Hazuki hanya bisa bersama 
baka onii-chan pada saat seperti itu..." 

"" "..." "" 

Dia semua mengantuk, itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu, tapi beberapa dari 
kami yang terbangun tertegun mendengar pikiran sebenarnya dari Hazuki-chan secara 
tidak sengaja. Jadi Hazuki-chan sangat mengagumiku ... 

"Eh... Minami, jika kamu tidak terganggu, bisakah aku tinggal untuk belajar lebih lama lagi?" 

"Eh?" 

"Ya. Karena pipsqueak berkata demikian, Akihisa harus tetap tinggal. " 
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"Memang demikian. Akihisa, menjadi pria populer itu sulit. " 

"... Kamu sangat populer." 

Semua orang mulai mengolok-olok saya saat mereka menusuk saya, tapi ini bukan 
perasaan yang buruk. Aku sangat senang mendengar kata-kata niat baik yang dapat 
meredakan emosiku, terutama dengan saudariku yang tidak biasa itu melancarkan 
serangan mesum padaku. 

"Benarkah... maaf Aki. Tolong temani Hazuki untuk beberapa saat lagi. " 

"Un." 

Karena Minami mengizinkan saya, saya harus tinggal untuk belajar lebih banyak. Selain itu, 
ada beberapa bagian pelajaran hari ini yang tidak begitu saya mengerti. 

"Ah, yah... kalau begitu, aku harus..." 

"Eh? Himeji-san, kamu tidak bisa tinggal di belakang. Akan berbahaya bagi seorang gadis 
untuk pulang sendirian jika sudah terlambat. Lebih baik suruh Yuuji mengirimmu pulang. " 

"Tapi aku sangat khawatir, dalam banyak hal..." 

Aku mengerti perasaanmu. 

"Tidak, kamu tidak mengerti apa yang aku khawatirkan, Akihisa-kun!" 

"???" 

Entah kenapa, Himeji-san terlihat marah. 

"Aku akan mengirim Himeji pulang. Muttsurini, bawa Hideyoshi pulang. " 

"...Saya menerima." 

"Aku tidak akan benar-benar menerima ini, tapi ini mau bagaimana lagi..." 

Saat kami terus berlarut-larut, waktu terus berlalu. Anak-anak imut seperti Himeji-san dan 
Hideyoshi akan benar-benar dalam bahaya jika mereka berjalan pulang sendirian di malam 
hari. Mereka diburu oleh beberapa orang aneh yang jahat sebelumnya di Festival Musim 
Panas Dingin, jadi kita harus mencatatnya. 

"Kalau begitu, aku akan..." 

Tapi meski begitu, Himeji-san tidak setuju. Bukannya aku tidak mengerti bahwa dia 
mengkhawatirkan Hazuki-chan, tapi... 

"Tapi tidak peduli seberapa banyak kamu bertanya, tidak berarti tidak, Himeji-san." 
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"Tapi tapi..." 

"Tidak ada tapian. Ada banyak orang berbahaya di luar, jadi kamu harus berhati-hati 
dengan keselamatanmu sendiri dan pulang lebih awal! " 

"Serahkan, Himeji. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, Akihisa tidak akan 
berubah pikiran. " 

"... Uu... kenapa bisa berakhir seperti ini..." 

Mendengar kata-kata kesepian Hazuki-chan, Himeji-san yang baik pasti tidak akan 
meninggalkannya sendirian, tapi sekarang sudah sangat larut, jadi aku akan mengambil 
alih sini. 

"Kalau begitu kita akan pergi. Terima kasih untuk hari ini, Shimada. " 

"Aku juga merasa terganggu karena mengganggumu terlalu lama." 

"...Terima kasih." 

"Terima kasih, Minami-chan..." 

Termasuk Himeji-san, yang terlihat agak stres, semua orang berterima kasih pada Minami 
dan pergi ke koridor. 

Semuanya, sampai jumpa besok. 

Kemejaku masih ditarik oleh Hazuki-chan, jadi aku hanya bisa tetap di sana dan menunggu 
semua orang pergi. 

"Tunggu, aku akan mengirimmu pergi." 

Minami kemudian bangkit dan mengikuti semua orang keluar. 

"Baiklah, aku harus belajar sekarang." 

Aku duduk di ruang tamu yang langsung terasa kosong, dan meraih catatan yang khusus 
dibuat Himeji-san. Kata-kata Himeji-san bagus, dan mudah dibaca. Catatannya sangat bagus 
sehingga saya bisa memahami poin-poin penting dari ujiannya. Dengan catatan ini, nilai 
saya pasti akan meningkat. 

Saya mengambil catatan yang disorot dan memasukkan isinya ke otak saya. 

"Suu... suu..." 

Suara nafas yang stabil terdengar di lututku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hazuki-chan tidur terasa sangat hangat, dan bahkan lebih nyaman dengan AC yang 
dinyalakan di kamar. Tidak, ini bukan karena kehangatannya, tapi dia menjilatku seperti ini 
membuatku sangat bahagia. Selain itu, nee-san telah membicarakan tentang nilai ujian dan 
gaya hidup serta mengomel tentang semua ini akhir-akhir ini, yang membuatku merasa 
bahwa saat-saat seperti itu sangat berharga. 

Saya memegang lembar hafalan dan terus menghafal dengan cara linglung, dan waktu 
berlalu begitu saja. 

"Maaf untuk itu, Aki, mengganggumu seperti itu." 

Minami, yang menyuruh semua orang pergi, segera kembali. 

"Uun, menurutku itu tidak merepotkan." 

"...Terima kasih." 

Setelah berterima kasih dengan malu-malu, Minami duduk di sampingku dan dengan 
lembut menepuk kepala Hazuki-chan. 

"Nyuu..." 

"Anak ini benar-benar..." 

Minami duduk di sampingku dan menepuk-nepuk kepala Hazuki-chan, dan Hazuki-chan 
yang berbaring di atas kakiku tampak berkedut karena gatal. 

"Minami dan Hazuki-chan sangat dekat." 

"Ya. Itu tidak buruk." 

"Melihat kalian berdua, aku sangat ingin tersenyum." 

"Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak memiliki hubungan baik dengan adikmu, 
Aki? " 

"Eh? Sejak kapan! Saya telah diawasi olehnya, dan semua yang berhubungan dengan 
keluarga berakhir dengan saya. Dia bahkan akan mengomel padaku. Tidak ada yang baik 
tentang itu sama sekali! " 

"Tapi bukankah kakakmu mengatakan 'Aku sangat mencintai Aki-kun'?" 

"... Tolong lupakan tentang itu." 

"Uu, aku merasa dia bercanda di bagian terakhir." 

Tentu saja dia! 
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Atau lebih tepatnya, saya akan sangat terganggu jika dia tidak bercanda. 

""... "" 

Saat kami melihat wajah tidur Hazuki-chan, Minami dan aku terdiam. 
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"Baiklah, Aki, itu..." 

"Nn? Apa itu?" 

"Boneka itu di kamarku..." 

"Ahh, apakah kamu berbicara tentang boneka rubah besar di ruangan itu?" 

"Un, boneka rubah itu --- Aki membelikannya untukku, kan?" 

Nn? 

Ngomong-ngomong, Hazuki-chan saat itu mengatakan bahwa dia ingin membeli boneka itu 
untuk kakak perempuannya, dan adik perempuan Hazuki-chan adalah Minami... 

"Saya melihat. Jadi saya membantu Hazuki-chan membeli boneka untuk Minami. " 

"Eh? Jangan bilang kamu bahkan tidak menyadarinya? " 

Minami menatapku seolah dia memperlakukanku seperti orang idiot lagi. 

Betapa kejam. Bukannya aku tidak menyadarinya. Saya hanya tidak memikirkannya. 

"Yah, mau bagaimana lagi karena Aki seperti itu." 

"Minami, apa kamu sebenarnya diam-diam mengejekku sekarang?" 

"Ya, karena kamu idiot, Aki. Mau bagaimana lagi. " 

"Minami, apa kamu benar-benar mengejekku sekarang?" 

Tidak perlu sengaja memilihnya. 

"Setelah Festival Musim Panas yang Dingin, aku bertanya-tanya bagaimana Hazuki tahu 
tentang Aki, jadi aku bertanya pada Hazuki tentang segalanya." 

"Ahh, begitu? Ngomong-ngomong, kurasa kami belum memberitahumu tentang itu. " 

Tidak heran dia akan bertanya-tanya bagaimana adik perempuannya yang duduk di 
sekolah dasar tahu tentang teman sekelasnya. 

"Setelah mendengar Hazuki menjelaskannya, aku merasa ... sangat bahagia." 

"Ini yang diharapkan. Kamu seharusnya bahagia setelah mengetahui bahwa kakakmu 
bekerja sangat keras untuk menghiburmu. " 

"..." 
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Aku sangat iri karena Minami memiliki saudara perempuan yang pengertian. 

"Haa... sungguh, kamu orang bodoh." 

Minami menghela nafas keras dan mengatakan ini padaku. 

Entah itu otak, penampilan, atau gaya hidup, sepertinya saya memiliki tautan yang tidak 
bisa dijelaskan ke kata 'buruk'. 

"Kamu melihat boneka itu ketika kamu melihat ke kamarku tadi, kan?" 

"Ah, un. Saya hanya melihat boneka besar itu memegang bingkai foto atau sesuatu. ' 

"Bingkai foto itu..." 

"Un." 

"Apa kau tidak ingin tahu... foto siapa yang aku taruh di situ?" 

"Eh?" 

Ada apa dengan percakapan misterius ini? Kurasa bingkai fotonya memiliki gambar 
Hazuki-chan yang memberinya boneka, atau foto keluarga atau semacamnya, bukan ...? Jika 
tidak, itu pasti foto orang yang disukai Minami--- Nyuu! 

"" HYAAA !! "" 

Pada saat ini, Hazuki-chan, yang sedang mengantuk, tiba-tiba duduk di atas kakiku. Tha, itu 
membuatku takut! 

"Nyuu..." 

Dan Hazuki-chan bersandar lagi. Apakah, apakah dia benar-benar tertidur? 

"A, ahaha... itu membuatku takut." 

"Ya, ya. Saya juga." 

Selama ini, Minami dan saya hanya bisa tertawa dengan canggung. 

Untuk mengubah suasana aneh yang mengalir di antara kita ini, kurasa aku harus mencari 
hal lain untuk dibicarakan. Izinkan aku melihat... 

"Ah, Hazuki-chan melepaskan bajuku saat dia pindah." 

"Eh? Ah masa." 

Kemungkinan besar, dia melepaskannya saat dia bangun. Itu bagus. 
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"Kurasa sudah waktunya aku pergi." 

Aku menggendong Hazuki-chan dan membaringkannya di sofa. Belum lama ini Yuuji dan 
yang lainnya pergi, jadi jika aku berjalan lebih cepat, aku pasti bisa mengejar orang-orang 
itu. 

"Sungguh... sampai jumpa besok." 

"Un." 

Saya memasukkan buku teks dan catatan saya ke dalam tas dan meraih pegangan pintu 
ruang tamu. 

Tepat ketika aku hendak membuka pintu dan bersiap untuk keluar dari ruang tamu, "... 
Aki." 

"Nn?" 

"... Kamu bisa pergi ke kamarku... untuk melihat foto itu..." 

Minami berkata padaku. 

"U, un..." 

Dengan tekanan yang begitu konyol, aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. 

Minami tidak banyak bicara setelah itu dan diam-diam memalingkan muka. 

"A, nanti aku pergi..." 

Setelah menutup pintu ruang tamu, saya berjalan menuju koridor. 

"... Foto di kamar Minami..." 

Karena dia bilang begitu, saya tidak bisa langsung pulang tanpa melihatnya. 

Dari percakapan barusan, aku bisa menebak boneka rubah besar itu memegang foto orang 
yang Minami kagumi, dan ada kemungkinan --- itu fotoku. 

"...(Meneguk)." 

Aku mengulurkan tangan ke pintu Minami dengan tanganku yang berkeringat dan tegang 
dan mengintip ke dalam ruangan. Saya memeriksa foto di bingkai itu. Aku kemudian 
memakai sepatu dan membuka pintu koridor untuk meninggalkan rumah Minami. 

Begitukah... jadi Minami--- 
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"A, Aki seharusnya melihatnya, kan? Foto itu... jika dia melihatnya, bahkan seorang idiot 
pun seharusnya bisa mengerti... kalau begitu, akhirnya aku bisa... " 

"Nyuu..." 

"Ah, Hazuki? Kamu sudah bangun? " 

"Aku bangun..." 

"Sejak kamu bangun, ganti dengan piyama kamu dan pergi tidur. Jika kamu merasa 
kesepian, onee-chan akan tidur denganmu. " 

"Tidak... Hazuki meminjam foto dari kamar onee-chan, jadi Hazuki tidak akan merasa 
kesepian..." 

"Betulkah? Bagus kalau kamu tidak mau... eh? Tunggu, foto? Foto dari kamarku? " 

"Hazuki pergi untuk meminjam foto baka onii-chan dari kamar onee-chan, jadi Hazuki tidak 
akan merasa kesepian..." 

"Eehh? Kemudian, foto di kamar saya adalah... " 

"Hazuki menggantinya dengan Tuan Kera yang digunakan sebagai tema pelajaran seni di 
sekolah..." 

"NOOOOOOOOOOOO !!!!" 

---Jadi Minami menyukai kera... yah, bagaimana mengatakannya. itu benar-benar 
mengejutkan saya dalam banyak hal... 

☆ 

Benar-benar terkejut oleh kata-kata mengejutkan dari teman sekelasku, aku tidak bisa 
tidak mempercepat kecepatanku. Kurang dari 5 menit kemudian, aku melihat Yuuji dan 
Himeji-san berjalan di depanku. Eh? Mereka tidak pergi jauh? Apakah mereka menempuh 
jalan panjang? 

"Ex, permisi. Sepertinya aku meninggalkan sesuatu di rumah Minami... " 

"Jangan khawatir, kamu tidak melupakan apapun. Aku memeriksanya secara menyeluruh 
sebelum kita meninggalkan rumah Shimada. " 

"Uu... tidak, yah... aku punya tempat yang ingin aku kunjungi...." 

"Sudah terlambat sekarang. Lebih baik pergi besok. " 

"Hau... the, kalau begitu, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada Minami." 
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"... Sudah cukup, Himeji. Anda hanya membuang-buang waktu sekarang. " 

"B, tapi..." 

"Tidak ada tapian. Suara itu berasal dari ponsel Anda, bukan? Orang tuamu pasti khawatir 
dengan putrinya yang pulang terlambat selama 2 hari, bukan? " 

"Saya, saya mengirim pesan kepada mereka. Sakamoto-kun, tolong, biarkan aku kembali! " 

"Bukannya aku tidak mengerti perasaanmu. Tentu saja aku ingin membiarkanmu kembali 
ke sana jika aku bisa... " 

Aku berlari ke duo yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu. 

"Apa yang kamu bicarakan, Yuuji?" 

"Kya !? A, Akihisa-kun! " 

"Oh, Akihisa, kamu agak cepat." 

"Ya. Hazuki-chan bangun segera setelah kalian pergi. " 

Tapi aku tidak pernah menyangka Yuuji dan yang lainnya tidak pergi jauh. 

"Oh ya, apa yang kalian bicarakan?" 

"Baiklah ... menurutmu itu apa, Himeji?" 

"Kami, ya..." 

Himeji-san melihat sekeliling. Itu aneh. Apakah itu sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? 

"Lupakan tentang itu. Akihisa-kun, apa yang kamu bicarakan dengan Minami-chan 
sendirian? " 

"Eh?" 

Pertanyaan tak terduga datang padaku bahkan sebelum aku bisa bersiap, membuatku 
mengeluarkan suara aneh. 

Saya, saya tidak bisa mengatakannya! Aku benar-benar tidak bisa memberitahu semua 
orang tentang rahasia mengejutkan tentang Minami ... 

Apa, apa yang terjadi? 

"Eh, erm, tentang ini..." 
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Himeji-san terus menatap mataku, dan sepertinya kebohongan apapun yang kucoba bikin 
tak luput dari pandangannya. 

"Apakah itu terkait... dengan seseorang yang dia suka?" 

"Ugh!" 

Aku mengeluarkan suara terkejut saat dia menebak dengan benar. Himeji-san, indra 
keenammu hari ini sepertinya sangat tajam. 

"Bisakah Anda ... beri tahu saya apa yang sebenarnya terjadi?" 

"Ugh..." 

Mata berharap Himeji-san benar-benar menyakitiku. 

Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, aku tidak bisa melakukannya. Selain itu... 
bagaimana saya bisa mengatakan bahwa seorang gadis di kelasku menyukai kera... 

"Akihisa-kun..." 

"Maaf... Himeji-san, saya tidak bisa mengatakannya..." 

"Apakah begitu..." 

Himeji-san dengan sedih menundukkan kepalanya. 

Jika memungkinkan, saya sangat ingin mengatakannya, tetapi Minami terlalu langsung 
untuk mengatakan bahwa dia menyukai kera. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana 
orang-orang di dunia ini akan berpikir, tetapi tidak peduli apa, saya tidak bisa begitu saja 
mengungkapkan rahasia Minami kepada orang lain. 

Tepat ketika aku memikirkan itu, sepertinya Himeji-san mulai berpikir, dan segera 
mengangkat kepalanya dengan tekad yang kuat. 

"Akihisa-kun!" 

"Ah iya!" 

"Aku mengerti perasaan Minami!" 

"Apa yang kamu katakan?" 

Bagaimana Anda bisa memahami hal-hal seperti itu? 

"Tapi aku harap kamu mendengarkan perasaanku!" 
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"Ho, bagaimana kamu bisa melakukan ini! Aku, aku akan kesusahan jika kamu tiba-tiba 
mengatakan itu! " 

Apa, apa yang harus aku lakukan... jika Himeji-san tiba-tiba memberitahuku bahwa 'Aku 
mengerti bahwa Minami menyukai kera, tapi aku merasa gorila lebih baik', itu pasti lebih 
dari yang bisa diambil otakku! Ngomong-ngomong, mengapa kedua orang ini 
membicarakan hal-hal seperti itu? Tidak peduli berapa banyak mereka bertanya padaku, 
aku hanya bisa memperkenalkan manusia kepada mereka! 

"Aku tahu kamu akan sangat terganggu, tapi aku harap kamu serius mempertimbangkan 
ini!" 

"Se, serius...?" 

Aku tidak tahu apa bagusnya hal seperti itu, tapi karena Himeji-san berkata begitu, aku 
tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, aku harus serius mendengarkannya. 

"Oi, Himeji, apa kau tidak terlalu banyak berpikir? Orang ini jelas memikirkan hal-hal 
bodoh sekarang. " 

"Eh?" 

"Kalau itu kera Jepang, aku pasti bisa mengenalkannya padamu... n, tidak. bahkan jika gorila 
berada di sisi hiburan, akan sulit jika mereka bersama... " 

"Akihisa-kun... kenapa kamu harus menyebut binatang saat aku mencoba mengumpulkan 
keberanian dan mengatakan hal seperti itu..." 

"Anda hanya akan menghabiskan sel-sel otak Anda tidak peduli bagaimana Anda berpikir. 
Oi, Akihisa, bangun (mengetuk)! " 

GACK! Apa yang saya lakukan? 

"Maaf, apa yang kita bicarakan?" 

"Jangan khawatir. Anda tidak perlu memikirkannya. Oh ya, Himeji. Di sisi mana dari 
persimpangan ini rumah Anda berada? " 

"Ah, ya... rumahku di sebelah kanan." 

"Sisi kanan? Arah yang sama dengan Akihisa. " 

"Oh ya, rumah Yuuji di sisi lain." 

"Itu benar, jadi aku akan menyerahkan tugas mengirim Himeji pulang padamu. Jangan 
berpikir Anda bisa menyerang orang di tengah malam yang damai hanya karena tidak ada 
orang di sekitar. " 
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"Dimengerti. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bertahan. " 

"Oi, bukankah jawaban itu agak tidak pantas..." 

"A, aku akan bertahan juga!" 

"Himeji! Kamu ingin menyerang Akihisa juga !? " 

Yuuji terus menatap kami berdua dengan ekspresi tidak percaya. 

"Oh baiklah, terserah. Tidak ada waktu yang cukup untuk membalas kalian berdua idiot. " 

""? "" 

"Kalau begitu, sampai jumpa besok." 

"Un, sampai jumpa besok." 

"Terima kasih, Sakamoto-kun." 

Saat kami melambaikan tangan pada Yuuji di persimpangan, Himeji-san dan aku berjalan 
berdampingan saat kami pulang. 

Mungkin karena Yuuji, yang selalu berisik, tidak ada, tapi kicauan di sekeliling menjadi 
sangat jelas. 

"Oh ya, apakah rumahmu ke arah ini, Himeji-san?" 

"Iya. Rumahku sebenarnya agak dekat dengan rumahmu, Akihisa-kun. Kami bahkan belajar 
di sekolah dasar yang sama. " 

"Apakah begitu? Itu benar. Jika sekolah dasar kami sama, itu artinya kami tinggal agak 
dekat satu sama lain. " 

Akhir-akhir ini, karena majelis, peluangnya jauh lebih kecil, tetapi ada sekitar 3 sekolah 
dasar yang berdekatan. Himeji-san dan saya belajar di Sekolah Dasar Mutsuki. 

Itu pasti berkesan. Sudah lebih dari 5 tahun sejak itu... 

"Ini benar-benar kesempatan langka untuk berjalan bersama Akihisa-kun perlahan." 

"Eh? Betulkah?" 

"Ya. Akihisa-kun selalu dikelilingi oleh banyak orang. " 

"Ahaha. Sungguh menakjubkan mendengar Himeji-san berkata bahwa aku sangat populer. 
" 
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Sebenarnya, saya sedang diejek oleh orang-orang itu. 

"Tidak semuanya. Akihisa-kun selalu populer. Ada Hari Valentine di sekolah dasar. Aku 
ingin tahu apakah kamu mengingatnya? " 

"Hari Valentine di sekolah dasar?" 

"Iya. Hampir setiap anak perempuan di kelas memberi cokelat Akihisa-kun. Sejak saat itu, 
Akihisa-kun adalah pria paling populer di antara para gadis. " 

"Apakah begitu? Saya tidak tahu... Saya pikir coklat Hari Valentine tidak lebih dari salam 
biasa... " 

Bagaimana bisa berakhir seperti itu... apakah aku selalu memakannya...? 

"Akihisa-kun sangat membosankan sejak saat itu." 

"Yah, aku masih muda, jadi aku tidak mengerti saat itu." 

"Akihisa-kun, penggunaan bahasa Jepangmu salah. Sepertinya kamu tidak membosankan 
sekarang. " 

"Eh? Ah, un, maaf. " 

Saya akan mencatat hal-hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Itulah yang sebenarnya 
ingin saya katakan... 

"Tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar terkejut karena aku agak populer di kalangan 
perempuan... Aku tidak akan bertanya-tanya jika kita membicarakan tentang bagaimana 
Himeji-san populer di kalangan laki-laki sekarang." 

"Yah, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menjadi lebih kurus, tapi saya sangat gemuk 
di sekolah dasar dan sering ditertawakan oleh anak laki-laki. Aku sama sekali tidak 
populer. " 

Himeji-san menepuk perutnya dan menggerutu. 

"Tapi bukankah orang biasanya mengatakan bahwa anak laki-laki di sekolah dasar suka 
menggoda perempuan yang mereka sukai?" 

"Kurasa bukan karena mereka tidak menyukaiku... dan sebenarnya, mereka tidak 
menggodaku sampai batas tertentu. Saya ingat mereka menghapus 'hime' di 'Himeji Mizuki' 
untuk memanggil saya 'kekasih biasa'[5] . Anak laki-laki yang menjadi pemimpin tidak 
menyukainya, dan semua orang tidak memanggilku begitu, kan? " 

Himeji-san tersenyum saat berkata padaku. 
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Apakah begitu? Saya tidak ingat siapa pemimpin kelas, dan tentu saja, saya tidak ingat itu. 

"Hanya saja aku masih merasa terganggu dengan julukan yang mereka berikan padaku 
setelah itu." 

"Nama panggilan setelah itu... 'Yuki-chan'?" 

Saya mencari ingatan samar saya dan mengingat nama panggilan ini. Tapi... kenapa 
memanggil Himeji-san 'Yuki-chan'? Aku selalu memanggilnya 'Mizuki-chan', jadi aku tidak 
begitu tahu dari mana asal nama panggilan 'Yuki-chan'. 

"Ya, ini adalah 'yuki (salju)' dari 'yukidaroma (manusia salju)." 

"Ah, jadi 'Yuki' berasal dari manusia salju. Itu agak lucu. " 

"Lucu sekarang kalau kupikir-pikir ... tapi aku benar-benar terganggu saat itu." 

"Eh? Mengapa Anda begitu? " 

"Tidakkah ada orang yang mengasosiasikan 'manusia salju' dengan kulit putih dan gemuk?" 

"Eh? Itukah alasan kenapa kamu dipanggil Yuki-chan? " 

"Ah, sekarang. Saya kira hanya kesan orang terhadap saya yang menciptakan julukan ini. 
Tapi saya benar-benar terganggu. " 

Himeji-san melambaikan tangannya dengan santai. 

Dia mengatakannya dengan sangat santai sekarang, tapi dia pasti sangat terganggu oleh 
nama panggilan seperti itu ketika dia masih muda, kan? Mari kita lupakan tentang 
bagaimana sebenarnya itu terjadi, karena saya pasti tidak akan merasa senang jika 
membayangkan bagaimana nama panggilan 'Yuki-chan' muncul. 

"Jadi aku masih agak khawatir dengan perutku bahkan sampai sekarang, terutama setelah 
makan makanan berkalori tinggi seperti pizza atau biskuit." 

"Apakah begitu? Saya merasa Anda tidak perlu khawatir tentang itu. " 

ATAU lebih tepatnya, lekuk tubuh Himeji-san terlalu sempurna. 

"Ini tidak bisa dilakukan. Saya mudah gemuk. " 

... Jika itu hanya poin tertentu, angka seperti itu akan membuat orang iri. Apalagi untuk 
gadis seperti Minami. 

"Tapi Akihisa-kun, kamu berbeda dariku. Anda membutuhkan banyak nutrisi. " 
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"Jangan khawatir. Saya tidak bisa mengatakan apakah ini kehidupan normal saya, tapi saya 
sudah makan secara teratur sejak nee-san kembali. " 

Aku bahkan mengorbankan hartaku yang berharga. 

"Sungguh, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu... apa kamu benar-benar 
membenci adikmu, Akihisa-kun?" 

"Benci? Uu... Aku tidak pernah memikirkan pertanyaan seperti itu sebelumnya. " 

Kembali menemui saya dengan jubah mandi segera setelah terbang kembali, dan 
memamerkan buku ero saya yang berharga dan foto mandi saya di depan semua orang, dan 
bahkan mengomel tentang ujian dan sikap hidup setiap orang. Ini membuat frustasi. Dan 
dia bahkan akan melakukan segala macam lelucon aneh padaku ... 

"Kurasa, Akihisa-kun, adikmu pasti mengkhawatirkanmu, dan dia pasti menyukaimu. Jika 
tidak, dia tidak akan bertanya kepada semua orang tentang kondisi Akihisa-kun di sekolah. 
" 

"Tidak tidak tidak tidak. Ada alasan mengapa dia menanyakan itu... " 

Hati murni Himeji-san sepertinya melihat sikap nakal nee-san dengan cara yang sangat 
berbeda. Himeji-san, jangan tertipu oleh adik iblisku itu. Dia melakukan pemeriksaan 
seperti itu untuk mengurangi poin dariku. 

Tepat saat aku hendak menjelaskan semuanya padanya, Himeji-san tiba-tiba menunjuk ke 
salah satu sudut. 

"Rumahku ada di sana. Tinggalkan saja aku di sini. Terima kasih telah mengantarku sampai 
ke sini. " 

"Hm? Ahh, jangan khawatir, tidak apa-apa. " 

Himeji-san membungkuk padaku, dan aku balas membungkuk padanya. 

Sampai jumpa di sekolah besok. 

"Nn, sampai jumpa besok." 

Setelah mengatakan itu, Himeji-san pergi dengan cepat. 

Tetapi setelah beberapa langkah, dia berbalik seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan 
sesuatu. 

"Aku rasa kamu harus memperhatikan perasaan orang-orang di sekitarmu, Akihisa-kun. 
Seperti saudara perempuanmu, Minami... dan aku... " 
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"Heh? Apa artinya?" 

"Fufu. Aku tidak akan memberimu petunjuk lagi. " 

Himeji-san tersenyum dan segera lari ke rumahnya setelah itu. 
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Ngomong-ngomong, apa pentingnya tiga orang yang baru saja dia sebutkan? Nee-san, 
Himeji-san, Minami... 

"Dan Toshimitsu Kubo." 

"Apa, kenapa ada nama yang sama sekali tidak perlu disebutkan !? Apakah itu pekerjaan 
iblis di dalam diriku? 

"Empat orang yang disebutkan di sini semuanya memiliki perasaan terhadap Anda. Kamu 
seharusnya bisa mengerti sekarang karena aku banyak bicara, kan? " 

Jadi itu benar-benar iblis, mengacaukan pikiranku seperti itu! Perasaan umum apa yang 
akan mereka berempat miliki? Saya tidak tahu sama sekali. Jika ada 3, setidaknya ada 
kesamaan dari mereka adalah jenis kelamin lain... 

"Apakah saya harus menyebutkannya? Tentu saja itu perasaan mereka pada Akihisa! " 

Itulah malaikat di hatiku sekarang. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak 
keluar? 

"Tidak, kali ini bidadari benar..." 

PEMBOHONG! SAYA TIDAK AKAN TERTIPU DENGAN KATA-KATA BAGUS TERSEBUT! 

Atau lebih tepatnya, saya harus mengatakan bahwa saya lebih suka tidak mempercayai 
kata-kata seperti itu dengan nama Kubo-kun disebutkan. 

"Sungguh, betapa bodohnya kamu bisa melakukannya?" 

Mengapa saya harus diperlakukan seperti orang idiot oleh alter ego saya? 

Beberapa menit kemudian berbicara sendiri, saya sampai di rumah juga. Lampu di rumah 
sudah dinyalakan, jadi nee-san harusnya kembali. 

"Aku kembali ~" 

Setelah membuka pintu, aku berteriak ke nee-san di rumah. 

Segera setelah itu, saya melihat nee-san berjalan keluar dari ruang tamu dengan celemek 
(!?), Suatu prestasi yang langka. 

"Kamu kembali. Kamu pasti lelah sekarang, pulang sangat larut. " 

"Eh? Ahh, ya. " 

Pakaian dan nada Nee-san yang berbeda dari biasanya menggangguku. Apa yang dia 
rencanakan? 
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"Berikan tasmu padaku." 

Bukankah ini pemandangan umum dalam sebuah serial? 

"Ah..." 

Pada saat ini, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. 

Mengenakan celemek dan mengatakan hal-hal seperti itu... apakah dia meniru pasangan 
romantis yang manis? Dia menyebutkan beberapa permainan dokter atau sesuatu. Nee-san 
mungkin berpikir untuk bermain denganku, kan? 

Ngomong-ngomong, jarang nee-san kembali, namun kami bersaudara hampir tidak punya 
waktu untuk berbicara satu sama lain. Jika kita berbicara sedikit, itu akan segera berakhir 
tentang nilai atau bagaimana aku menjalani hidupku ... dalam hal ini, apakah nee-san hanya 
berpikir untuk menggodaku dengan menjadi pengantin baru untuk menghilangkan 
kebosanan seperti itu? 

Baik. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu nanti. Jarang nee-san memikirkan hal ini. 

"Apa itu?" 

"Ah, bukan apa-apa. Ini tas saya. " 

Saya menyerahkan tas saya kepada nee-san dengan sikap seorang pria yang menjadi 
kepala rumah tangga. 

"Baik." 

Nee-san mengulurkan tangannya dan meraih tas saya dengan erat. 

"Ahh ~ lelah sekali hari ini." 

"Sulit bagimu, sibuk sepanjang hari." 

Kami berjalan menuju ruang tamu, melanjutkan percakapan seperti itu. 

"Apakah kamu mau makan? Mandi dulu? " 

Nee-san bertanya padaku dengan suara ramah. 

Aku tidak bisa menahan senyum pada baris pokok dalam skrip. 

Ini benar-benar terasa seperti dialog pasangan pengantin baru, dengan senyum ramah. 

"Atau apakah Anda ingin melakukan hal-hal mesum dengan saya?" 

Dan ada kalimat aneh di sana. 
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Nee-san mungkin merasa aku akan bosan jika dia mengikuti semuanya sesuai naskah, kan? 
Dia bahkan menambahkan beberapa kata menggoda di samping percakapan dasar. Aku 
agak tersentuh oleh perasaan aneh namun penuh kasih sayang. 

Kalau begitu, aku seharusnya tidak menyia-nyiakan kekuatanku untuk membalasnya, 
tetapi melanjutkan dengan cara yang lucu. 

Saya merenungkan bagaimana menjawab, dan kemudian melanjutkan tindakan ini, 

"Tidak, tidak perlu mandi, makan, atau hal-hal mesum." 

"Apakah begitu?" 

"Ya, karena---" 

Aku tidak menyelesaikan kata-kataku saat aku sengaja berhenti sebelum tersenyum, 
berkata kepada nee-san, kata demi kata dengan cara yang tegas. 

"Aku telah melakukan semuanya di luar." 

"Minus 50 poin darimu..." 

Nee-san mengeluarkan buku catatan penilaiannya. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal !? 

Skor saat ini [-340 poin] 
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Volume 5 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Selanjutnya, saya, Yoshii Akira, akan memberikan pertanyaan yang sama sekali berbeda 
dari tes sekolah biasa. Ini tidak berarti bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Oleh 
karena itu, saya berharap kalian bisa lebih leluasa dan membuka hati untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini tentunya tidak 
dimaksudkan untuk mengganggu privasi pribadi Anda, jadi saya harap semua siswa dapat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur. 

T: Jelaskan asosiasi atau pengalaman Anda dengan lawan jenis selama ini dalam 
bahasa Inggris. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

『Saya belum berhubungan dengan laki-laki.』[6] 

Komentar Yoshii Akira: 

Mizuki-san tidak berhubungan dengan pria manapun? Itu sungguh luar biasa, karena tugas 
seorang siswa adalah untuk belajar. 

Selain itu, saat digunakan dengan lawan jenis, "rekan" biasanya menyertai konotasi negatif. 
Tentu saja itu masih lebih baik daripada istilah seperti "pembukaan romantis". 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

『Saya dicium saat tidur.』 

Komentar Yoshii Akira: 

Meskipun jawaban bahasa Inggrisnya benar, saya memiliki beberapa keraguan dengan 
isinya. Pelajar SMA jaman sekarang lebih berani dicium saat sedang tidur. Saya tidak tahu 
apakah adik kecil saya yang bodoh melakukan itu. Saya agak menantikan jawabannya. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

『Saya tidak bisa menjawab dalam bahasa Inggris.』[7] 

Komentar Yoshii Akira: 

... ......... 

☆ 
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"Himeji-san, apa terjadi sesuatu setelah kamu pulang kemarin?" 

Saat istirahat makan siang keesokan harinya, kami berkumpul di meja pendek. Tentu saja, 
saya menyiapkan bento untuk saudara perempuan saya (Ini semua salahnya). 

"Sebenarnya ...... mereka sangat marah sampai membuat ulah ......" 

Himeji-san bergumam dengan sedih. Tentu saja orang tuanya akan marah ... tapi mereka 
berhak untuk marah. Selama dua malam berturut-turut, putri mereka yang berharga 
pulang terlambat. 

"Karena ini, aku tidak bisa pergi ke tempat lain selain sekolah sampai akhir pekan ......" 

"Arara. Sayang sekali." 

Ini adalah kekhawatiran saya, sebagai anak laki-laki yang hidup sendiri (meskipun tidak 
saat ini) tidak dapat mengerti. Sangat sulit menjadi seorang gadis. 

"Itu salahmu sendiri. Sungguh, setidaknya satu panggilan saja akan membuat orang tuamu 
merasa nyaman, Himeji." 

"Itu benar ...... aku menyesal ......" 

Saya merasa bahwa bisa merefleksikan perbuatan buruk seseorang adalah salah satu poin 
baik Himeji-san. 

"Apa-apaan ini? Lupakan Akihisa, bukankah Yuuji dan Himeji langsung pulang setelah 
meninggalkan rumah Shimada?" 

"Yuuji dan Himeji-san masih berada di dekat rumah Minami saat aku hendak pulang" 

"Ya, aku ingin segera mengirimnya kembali. Tapi Himeji mengamuk seperti anak kecil 
padaku, jadi aku tidak bisa mengirimnya kembali." 

"M-maaf ......" 

Kata Himeji sambil menyempitkan bahunya, membuatnya tampak menciut. 

"Tapi, bagaimana denganmu, Yuuji?" 

"Hmm? Orang tuaku tidak mengatakan apa-apa, jadi kurasa tidak apa-apa." 

"Tidak, bukan itu." 

"Lalu bagaimana?" 
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"Kamu bersama perempuan sampai larut malam selama dua hari berturut-turut, dan kamu 
juga sendirian dengan Himeji-san di jalan pada malam hari, kan? Bukankah Kirishima-san 
marah?" 

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

Oo. Saya belum pernah melihat ekspresi seperti itu yang dengan jelas menunjukkan "Saya 
dalam masalah besar". 

"Y-yah, tidak apa-apa. Selama dia tidak mengetahuinya." 

"...... Yuuji. Tolong jelaskan ini." 

Ah. Ini Kirishima-san. 

"T-tunggu sebentar, Shouko. Kamu salah paham, apa yang kamu bayangkan tidak terjadi. 
Lagipula, kamu tidak berhak menanyaiku." 

"...... Oke. Ayo pergi ke sana. Aku akan perlahan mendengar alasanmu." 

Yuuji & Kirishima-san pergi. 

PiPiPiPiPi !! 

Setelah itu, nada dering email ponsel saya bergema. 

Saya mengeluarkan ponsel saya dan membaca surat. 

[Pesan Dari Sakamoto Yuuji] 

hlp 

Dia pasti mencoba mengetik "Tolong aku". Memikirkan hal ini, air mataku tidak bisa 
berhenti mengalir. 

"Hmm ... akan sulit untuk mengadakan sesi belajar setelah sekolah." 

"Benar. Mizuki dan Sakamoto tidak ada di sini, jadi tidak ada orang di sini untuk 
mengajariku." 

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

Yuuji masih hidup di hatiku. Sayangnya, Yuuji di hatiku tidak bisa membantuku untuk 
merevisi. 

"Kalau sudah begini, apa kita harus menghentikan sesi belajar? Sayang sekali ..." 

"Maafkan aku. Itu semua karena aku lepas kendali kemarin .." 
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"Jangan konyol, ini bukan salahmu, Himeji-san. Aku sangat bersyukur kamu bersedia 
mengorbankan waktu belajarmu sendiri untuk membantuku belajar." 

Di levelnya, Himeji-san pasti tidak perlu panik dan mulai belajar saat ujian sudah dekat. 
Kurasa istilah orang yang cakap akan merujuk pada seseorang seperti Himeji-san. 

"...... Yoshii." 

"Uwa!" 

Siapa yang tiba-tiba memanggilku dari belakang !? 

"Ki-Kirishima-san? Kamu membuatku takut ...... Ada apa?" 

"...... Apakah kamu khawatir tentang belajar?" 

"Ah, ya. Benar." 

Aku mencoba untuk tidak melihat cairan merah yang menempel di Kirishima-san. Pasti 
saus tomat atau Tabasco yang secara tidak sengaja tersiram padanya saat makan siang. 

"...... Jika itu masalahnya, aku akan membantu juga." 

"Eh? Tolong?" 

"...... Semua orang bisa tinggal di rumahku akhir pekan ini." 

Semuanya──tetap !? Singkatnya, saya bisa belajar di rumah Anda untuk waktu yang lama? 
Dan yang terpintar di tahun ini Kirishima-san akan mengajariku secara pribadi! Bukankah 
itu proposal yang luar biasa super duper !? 

"Apakah tidak apa-apa, Kirishima-san?" 

"(Mengangguk)... ... Aku selalu ingin membalas rasa terima kasihku padamu, Yoshii." 

Itu akan membantu banyak! Saya bahkan tidak berani berpikir saya bisa mendapatkan 
lingkungan belajar terbaik pada saat kritis ini di mana saya harus melontarkan sebelum 
ujian. 

"Apakah tidak apa-apa jika semua orang ikut?" 

"......Tentu saja." 

"Jika minggu depan, aku harus bisa membuatnya. Aku hanya akan mengganggumu sedikit. 
Mizuki, bisakah kamu membuatnya?" 

"A-aku harus bisa membuatnya. Bahkan jika aku tidak bisa, aku akan mencoba yang terbaik 
untuk meyakinkan orang tuaku!" 
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"...... Aku akan bergabung juga." 

Hideyoshi, Minami, Himeji dan Muttsurini juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam 
sesi belajar hari Sabtu. Sepertinya saya akan mendapat banyak manfaat akhir pekan ini. 

"Aku ingin tahu apakah Yuuji akan berpartisipasi?" 

Saya tidak berpikir ada masalah, tetapi karena dia tidak ada di sini, saya tidak tahu. 

Setelah mendengar pertanyaanku, Kirishima menjawab menggantikan Yuuji. 

"......Tidak apa-apa." 

"Ah, begitukah?" 

"...... Pada saat itu, dia pasti akan keluar dari rumah sakit." 

"Begitu. Aku senang tentang itu." 

Semua orang tersenyum ketika mereka mengangguk satu sama lain, menantikan akhir 
pekan. 

Un Un. Saya senang semua orang bisa berpartisipasi. 

 

.................................... Keluar dari rumah sakit? 

Skor saat ini [-340 poin] 
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Volume 5 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Tes Bahasa Inggris Khusus (?) Yoshii Akira-Sensei 

Pertanyaan: Jelaskan secara jujur tentang hubungan atau pengalaman intim apa pun 
dengan lawan jenis hingga saat ini, 'katakan saja bahkan jika Anda harus melakukannya 
dalam bahasa Jepang!' . 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"ITU HANYA SEBUAH INTEROGASI!" 

Komentar Yoshii Akira: 

Ini adalah sebuah ujian. Jika Anda pernah memeluk lawan jenis, tuliskan bahwa Anda 
melakukannya. Jika Anda pernah mencium lawan jenis, tuliskan bahwa Anda 
melakukannya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Nanti, nee-san akan langsung 
interroga --- melakukan perbaikan untuk Aki-kun. Anda harus belajar jujur dengan nee-san 
malam ini. 

Jawaban Shimada Minami: 

Aku, meski hanya sekali, melakukan Setsubun. 

Jawaban Yoshii Akira: 

Kacang hamburan[8] tidak perlu melibatkan hubungan dengan lawan jenis. 

 

Yuuji mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, dan Himeji-san pulang ke 
rumah setelah sekolah dibubarkan. 

Ini berlanjut selama 3 hari lagi, dan dalam sekejap, itu hari Sabtu, seperti yang kita 
sepakati. 

"Aki-kun, nee-san memberitahumu sebelumnya. Saya harus bekerja di pagi hari hari ini dan 
besok, jadi Anda masih harus menjaga rumah meskipun Anda merasa bosan. " 

Nee-san mengatakan ini padaku saat dia memasukkan sarapan yang aku siapkan ke dalam 
mulutnya. 

"Sulit bekerja pada hari Minggu, apalagi hari ini." 
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Nee-san pulang larut malam, dan aku hampir tidak punya kesempatan untuk bertemu 
dengannya selain di pagi hari. Ada banyak sekali pekerjaan yang menumpuk, apakah 
perusahaan berjalan dengan sangat baik? 

"Jangan khawatir. Besok saya hanya perlu kerja pagi dan bisa kembali sore hari. Dan Senin 
dan Selasa adalah hari liburku. " 

"Saya melihat. Besok aku juga akan kembali sore hari, jadi kita bisa makan malam bersama. 
Apa yang ingin kamu makan, nee-san? " 

Karena ini kesempatan langka, aku akan memamerkan keahlian kulinerku kepada nee-san 
dan memasak sesuatu yang enak. Adapun uang untuk membeli bahan-bahannya..oh 
baiklah, lebih baik gunakan yang saya punya dan jangan cerewet. 

Aku merenung sambil menunggu respon nee-san, tapi tanpa diduga, nee-san menolakku 
dengan nada tajam yang tidak memungkinkan untuk berdebat. 

"Tidak dibutuhkan. Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. " 

"Hal-hal yang tidak perlu... apa artinya?" 

Saya benar-benar tidak suka nada itu. Apa yang dia maksud dengan meminta saya untuk 
tidak melakukan sesuatu yang berlebihan? Sudah lama sejak kami bersaudara bertemu, 
jadi aku melamar makan bersama. Tidak perlu nada nee-san menjadi seburuk itu, bukan? 

"Apa yang Anda maksud dengan arti? Saya memberi tahu Anda persis seperti yang saya 
katakan. Anda tidak perlu memasak makan malam. " 

"Tidak perlu memasak makan malam? Apakah kamu pergi keluar karena ada janji dengan 
seseorang saat makan malam? " 

Mungkin tidak berhasil, tapi dia punya beberapa teman untuk makan bersamanya, bukan? 
Tidak dapat membantu dalam kasus itu. Aku akan mencari kesempatan lain kali... tapi kata-
kata nee-san barusan agak menjengkelkan. 

"Bukan seperti ini... jangan bicarakan ini sekarang. Kamu akan keluar juga, Aki-kun? " 

"Un, ya? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya akan tinggal di rumah 
teman saya untuk satu malam dan belajar untuk ujian akhir semester dengan semua orang. 
" 

"Saya melihat. Senang sekali melihat Anda begitu bersemangat dengan studi Anda. " 

Saya tidak belajar karena saya ingin... tetapi karena seseorang terus mengurangi poin tanpa 
peringatan, saya terpaksa melakukan hal-hal seperti itu. 

"Jangan menimbulkan terlalu banyak masalah di rumah Yuuji malam ini." 
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"Eh? Tidak. Aku akan pergi ke rumah Kirishima-san... " 

"Kirishima... 'san'?" 

MENGAPA SAYA BARU MEMBUAT KESALAHAN YANG FATAL !? APAKAH AKU IDIOT !? 

"Aki-kun, nee-san sangat tersentuh sehingga aku harus melihatmu dari sudut pandang 
lain." 

"Eh?" 

"Kamu tidak menyembunyikan apapun dari nee-san dan bahkan akan mengatakan yang 
sebenarnya dengan jujur. Nee-san merasa ini adalah hal yang hebat. " 

"Ah, un. Saya senang Anda bisa memuji saya seperti itu. " 

"Dan tekadmu untuk mengatasi rintangan benar-benar membuatku terkesan." 

Nee-san mengeluarkan buku catatannya dan menambahkan nilai kekurangan baru 
padanya. 

"Tunggu, nee-san! Apakah Anda baru saja menulis angka 4 digit? Anda salah! Kirishima-san 
perempuan, tapi dia pengantin Yuuji --- ah, tidak! Saya tidak berselingkuh dengan dia! 
Cepat dan hapus 5 digit angka itu! " 

5 digit ... itu skor yang bahkan Kirishima-san tidak bisa dapatkan. Itu pada dasarnya adalah 
hukuman mati. 

"Lalu, beri tahu aku apa yang terjadi?" 

"Kami, yah... bagaimanapun juga, kami sedang mengumpulkan semua orang di kelas untuk 
menginap di rumah Kirishima-san untuk bersiap menghadapi ujian. Dan kami memiliki 
banyak orang, jadi rumah Kirishima-san adalah satu-satunya yang cukup besar... " 

Kirishima-san adalah orang yang mengundang kami sejak awal, tapi itu tidak penting, jadi 
sebaiknya aku melewatkannya. 

"Kalau begitu, kamu akan berkumpul bersama untuk belajar dan tidak ada yang lain, kan?" 

"Ya." 

Saya benar-benar tidak bisa memiliki kemewahan untuk memikirkan hal lain ketika saya 
harus menaikkan poin saya hingga 340. Tidak, tidak, bahkan jika ini bukan tentang nilai, 
saya tidak bisa hanya memikirkan hal-hal acak itu. 

"Jika hanya belajar, nee-san tidak perlu mengurangi poin sebanyak itu darimu... tapi nee-
san tidak bisa memujimu seperti itu." 
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"Eh? Mengapa? Saya akan belajar!" 

"Ini adalah kesalahan besar ketika Anda harus pergi ke rumah orang lain untuk belajar 
tepat sebelum ujian." 

"Itu, itu karena... aku tidak pandai belajar---" 

"Aki-kun." 

Nee-san dengan tegas memotong kata-kataku yang bahkan tidak bisa aku ucapkan. 

"Nee-san mengerti bagaimana Aki-kun tidak bisa belajar, dan nee-san merasa bahwa bisa 
memahami apa yang tidak kamu mengerti adalah bagian penting dari tumbuh dewasa." 

"Uu, un..." 

"Tetapi bahkan jika mampu melihat keterbatasan Anda sendiri adalah sesuatu yang 
penting, Anda tidak dapat berpikir 'Saya tidak dapat melakukan ini karena saya tidak 
pandai dalam hal itu', Anda tahu. Anda harus memiliki sikap bekerja lebih keras daripada 
orang lain untuk menebusnya. Sikap ini adalah yang paling penting yang harus Anda miliki. 
Aki-kun, bukankah kamu menggunakan 'Aku idiot' sebagai alasan dan tidak berusaha 
bekerja keras? " 

"Uu..." 

Kata-kata langsung Nee-san membuatku tidak bisa membantah. 

Memang benar bahwa ketika itu sulit atau merepotkan, tidak peduli apa, ketika saya tidak 
dapat menemukan solusi, saya akan berpikir 'Saya idiot, jadi saya tidak bisa 
melakukannya'. 

Aku tidak pernah menunjukkan pemikiran seperti itu sebelumnya, tapi nee-san benar-
benar adikku sendiri. Dia benar-benar mengerti saya. Nee-san benar. Pemikiran naif ini 
tidak baik--- "Oi, tunggu sebentar! kalau begitu, bukankah kamu sama, nee-san? 
Menggunakan nada tinggi dan perkasa untuk menguliahi saya. Bagaimana denganmu? " 

"Saya? Apa yang kau bicarakan?" 

"Memasak! Memberitahuku untuk bekerja keras, namun tentang hal-hal yang membuatmu 
buruk, kamu tidak pernah--- " 

---BIBEEP! 

Seolah-olah waktunya telah ditentukan sebelumnya, jam di ruang tamu menunjukkan 
pukul 8 pagi. 
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"Maaf. Ini percakapan yang menyenangkan, tapi waktunya hampir habis. Nee-san harusnya 
pergi kerja sekarang. " 

"Argh! Itu kotor! Apakah kamu melarikan diri? Tercela!" 

"Juga, saya harus mengurangi 50 poin untuk Anda menginap di tempat khusus wanita." 

"SIAL! CEPAT DAN KELUAR, KAMU IDIOT BESAR! " 

"Oke ~ kalau begitu aku akan keluar." 

Saya tidak mendapatkan poin dikurangi 4 digit atau 5 digit, tetapi poin saya yang dipotong 
naik menjadi 390 setelah pagi hari. Sepertinya saya harus lebih serius dalam kelompok 
belajar hari ini ... 

☆ 

"... Selamat datang, Yoshii." 

Aku menunggu beberapa saat setelah aku menekan bel, dan Kirishima-san berpakaian 
preman datang untuk mengundangku masuk. 

"Jadi, maaf mengganggu." 

Rumahnya terlalu mewah, membuatku tegang karena suatu alasan. Aku pernah 
mendengarnya sebelumnya, tapi benar-benar ada tekanan yang tak terlihat ketika aku 
benar-benar melihatnya... dia mungkin memiliki pelayan yang tinggal di rumah yang sama. 

"... Semua orang ada di sini." 

"Jadi aku yang terakhir." 

Dengan Kirishima-san menuntunku, aku perlahan mengikutinya dari belakang. Ini luar 
biasa... Aku belum pernah melihat koridor yang begitu panjang sebelumnya. 

"Wow ~ rumahmu punya banyak kamar ~" 

"... Semuanya untuk fungsi yang berbeda." 

Seperti yang diharapkan dari orang kaya, memiliki begitu banyak ruangan untuk berbagai 
fungsi. 

"Ruangan yang penuh dengan buku ini adalah..." 

"...Perpustakaan." 

"Ruangan dengan tirai besar itu adalah ..." 
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"... Sebuah teater mini." 

"Ruangan dengan rantai yang diikatkan itu adalah..." 

"... Kamar Yuuji." 

Baiklah, ayo kita lupakan percakapan tadi. 

"... Dan ini ruang belajar." 

Setelah berjalan melewati beberapa ruangan, Kirishima-san tiba-tiba berhenti dan 
membuka pintu. Saat dia membuka pintu, saya bisa melihat seorang anak laki-laki dan 
seorang perempuan berdebat satu sama lain. Bukankah itu Muttsurini dan Kudou Aikou 
dari kelas-A? Apa yang mereka perdebatkan? " 

"Kamu terlalu banyak berpikir, Muttsurini-kun! Pernahkah Anda mendengar pepatah 
bahwa 'Melihat adalah percaya'? " 

"... Adalah hal yang bodoh untuk naik ke panggung tanpa melalui latihan tiruan." 

"Itu karena kamu terlalu banyak berpikir sehingga kamu selalu mimisan dan tidak bisa 
bangun." 

"... Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak berniat mengubah keyakinan saya." 

"Kamu mengatakan hal seperti itu lagi! Anda tidak mau mendengarkan (berkedip sedikit)! " 

"... Terlalu tercela... (Mimisan semburan)." 

Kudou-san membalik sisi dada dari kemejanya, dan Muttsurini segera tenggelam dalam 
genangan mimisan. 

... Apa yang mereka berdua lakukan...? 

"Kamu akhirnya di sini, Akihisa." 

"Ah, Hideyoshi, ada apa dengan mereka berdua?" 

"Mu, mereka sedang mendiskusikan dengan hangat tentang bagaimana 'karakteristik 
seksual sekunder muncul' dan hal-hal berakhir seperti itu..." 

"Aku berkata, bukankah aneh membicarakan hal-hal seperti itu?" 

Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka akan membahas tentang ciri-ciri seksual 
sekunder? 

"Halo, Akihisa-kun." 
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"Un, pagi, Himeji-sa---" 

Aku berbalik untuk melihat ke arah dari mana suara yang kukenal itu berasal, dan segera 
sangat terkejut hingga aku tidak bisa berbicara. 

"Hm? Apa itu?" 

Himeji-san sedikit memiringkan kepalanya. Dia terlihat agak berbeda dari biasanya, karena 
dia memiliki kuncir kuda yang lucu diikat di belakangnya. 

Bukankah itu terlalu manis! Apa yang harus saya lakukan? Kata-kata apa yang harus saya 
gunakan untuk mengungkapkan perasaan yang saya miliki sekarang padanya? "Himeji-san 
sangat manis hari ini. Pikiranku akan meledak saat melihatmu. "[9] Baiklah, saya akan 
mengatakan itu padanya. 

Tidak, tunggu, jika terlalu panjang, saya mungkin akan mengacaukan poin terpenting dari 
kalimat tersebut. Harus membuatnya mudah dimengerti. Saya harus mempersingkat 
kalimat di sini --- baiklah. 

"Akihisa-kun?" 

"Hari ini Himeji-san mati hari ini!"[10] 

"EHHH !?" 

WOW! AKU SEPERTI IDIOT BESAR! APA INI!? APA JENIS DOOMSAYER YANG MUNCUL! 

"Baiklah, Akihisa-kun... apakah ada pertanda buruk di wajahku?" 

"Maaf... jangan khawatir tentang itu... Aku tidak bisa menangani sesuatu yang terjadi secara 
tiba-tiba..." 

"Eh, oh..." 

Saya ingin memujinya, tetapi bagaimana itu bisa berakhir dengan pernyataan yang tidak 
masuk akal? 

"Aki, apa kamu melihat sesuatu hari ini? Mengapa kamu menjadi bodoh lagi? " 

"Ah, Minami. Sungguh, aku tidak mencoba menjadi bodoh di sini. " 

"Sungguh... kenapa aku tidak bisa mengatakannya?" 

"Yo, kamu terlalu banyak berpikir." 

Untuk beberapa alasan, tatapan yang diberikan Minami padaku terasa agak tajam, dan dia 
tidak terlihat sedang dalam mood yang baik. 
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"Sungguh... ini adalah tempat Mizuki jika aku harus mengatakannya. Terlalu tercela untuk 
mengubah gaya rambut secara tiba-tiba. Apa yang harus saya lakukan sekarang..." 

"Apa, apa yang kamu katakan?" 

Minami terlihat memiliki dendam yang sangat dalam saat dia menatap rambut Himeji-san. 
Gaya rambut mereka sangat imut sekarang, dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat 
apa saat berdiri di samping mereka... ini tidak bagus! Pikiranku sepertinya akan meledak 
saat aku memikirkannya! 

"Ngomong-ngomong, Himeji-san, bagus sekali kamu bisa keluar hari ini!" 

Saya buru-buru mengubah topik untuk menghindari menggali kuburan saya sendiri. 
Mengenai gaya rambut, jika saya tidak membuat semua orang tenang dulu, itu mungkin 
akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. 

"Ya, itu bagus." 

Himeji-san balas tersenyum senang. 

Himeji-san sepertinya telah merenung dengan patuh setelah membuat ulah, dan selama 
beberapa hari berikutnya, langsung pulang. Mungkin karena menjadi penurut berhasil 
untuk Himeji-san, orang tuanya mengizinkannya keluar hari ini. Jika dia biasanya akan 
menjaga perilakunya dan dengan patuh melapor kepada orang tuanya, bukan berarti 
mereka tidak akan mengerti. 

"Aku juga segera keluar hari ini." 

"Oh? Apa yang terjadi padamu, Minami? " 

"Tidak, ini bukan aku. Itu Hazuki. " 

"Ada apa dengan Hazuki-chan?" 

"Jika dia tahu kita akan mengadakan pertemuan belajar, dia pasti akan meminta aku untuk 
membawanya." 

"Ahaha, begitu." 

"Untungnya, ayah dan ibu mengajaknya ke bioskop hari ini sehingga saya bisa keluar 
dengan cepat. Atau, akan merepotkan jika dia tahu aku pacaran. " 

Kami pasti akan menyambut Hazuki-chan jika dia memutuskan untuk ikut, tapi Minami 
sepertinya tidak ingin mengajaknya juga. Mungkin dia merasa akan merepotkan jika kedua 
saudara perempuan itu ikut, tapi aku merasa Kirishima-san tidak akan mengkhawatirkan 
hal sekecil itu. 
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"Ngomong-ngomong, kami memiliki Himeji-san, Minami, Hideyoshi, Muttsurini, Kudou-san 
dan Kirishima-san untuk kelompok belajar hari ini. Itu banyak sekali orang. " 

Termasuk saya, itu akan menjadi 7 orang, tapi rumah ini tidak terasa penuh bahkan dengan 
begitu banyak orang di sini, yang sungguh luar biasa. Saya benar-benar harus berterima 
kasih kepada Kirishima-san karena menyediakan lingkungan belajar yang luar biasa. 

"Oh ya, aku tidak melihat Yuuji." 

"Mu, aku juga tidak melihatnya. Apakah dia terlambat? " 

Apakah dia terlambat? Sungguh, kami sepakat bertemu sore hari, dan dia masih bisa 
ketiduran. Saya harus mengatakan bahwa dia terlalu santai- 

"... Aku membawa Yuuji ke sini." 

DOSA! 

Yuuji, yang seluruh tubuhnya diikat dengan tali, terbaring di lantai berkarpet. 

"Nn? Akihisa, kenapa kalian ada di sini? ' 

"... Ahh, un. Itu karena niat baik Kirishima-san... " 

Mengapa Anda diikat olehnya dengan tali? Tidak, sepertinya sekarang bukan waktu yang 
tepat untuk menanyakan pertanyaan ini. 

"Yuuji, kita akan mengadakan kelompok belajar hari ini. Apa kau tidak mendengar kabar 
dari Kirishima? " 

Hideyoshi melepaskan tali Yuuji saat dia bertanya. 

"Ya, aku tidak mendengar apapun. Saya baru saja pingsan seperti biasa, dan saat saya 
bangun, saya ada di sini. " 

Seperti biasa, bukan? Saya melihat. Jadi inilah alasan kenapa aku terkadang tidak bisa 
menghubungi Yuuji di akhir pekan. 

"Lalu bagaimana dengan buku teks dan catatan saya?" 

"... Jangan khawatir, aku menyiapkannya." 

Kirishima-san sedang memegang tas Yuuji, dan sepertinya telah menyiapkan baju ganti 
untuknya. Dia benar-benar tidak melewatkan apapun. 

"Baiklah, karena semua orang sudah di sini, kita harus mulai belajar." 

"Ya, saya setuju." 
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"Kamu benar! Survei jalanan biasa menunjukkan bahwa lebih dari 68% wanita dewasa 
semuanya--- " 

"... Itu bukan kesalahan. Hasil survei dari investigasi Organisasi Kesehatan Dunia 
menunjukkan bahwa 72% pria dewasa mendukung ini. " 

"Kamu mengatakan kebohongan yang tidak masuk akal lagi!" 

"... Bukan kebohongan, ini fakta." 

"Sial! dalam hal ini, saya harus mengalahkan Muttsurini-kun di tes berikutnya untuk 
membuktikan bahwa saya benar. " 

"... Kamu tidak akan mengejarku dari posisi teratas di tahun kita." 

"Mengatakan kata-kata menjengkelkan lagi... kenapa kamu selalu seperti itu, Muttsurini-
kun (flash)!" 

"... Terlalu tercela... (Semburan mimisan)!" 

Kami belum mulai belajar, namun keduanya sepertinya ada sesuatu yang salah terjadi di 
antara mereka lagi. 

☆ 

"Akihisa-kun, kamu tidak perlu membedakan antara sisi Timur dan India di sini. Akan lebih 
mudah mengingat apa yang terjadi setiap tahun di setiap negara secara langsung. " 

"Setiap negara?" 

"Iya. Misalnya, sekitar 500 SM, ketika Konfusius, orang hebat lahir, orang terkenal lainnya 
lahir di India. " (perhatikan Konfusius sebenarnya hidup dan lahir di Tiongkok.) 
"Confucius... Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya..." 

"Konfusius adalah orang yang memulai 'Konfusianisme', dan merupakan orang hebat yang 
memiliki pengaruh besar dalam Romansa Tiga Kerajaan yang Anda sukai, Akihisa-kun." 

"Ahh, ngomong-ngomong, aku mungkin pernah mendengar nama itu di manga atau video 
game." 

Apakah orang yang menganjurkan kebijaksanaan dan iman? Saya ingat nama ini sepertinya 
selalu dikaitkan dengan 'Seni Tsu'. 

"Ketika Konfusius, pendiri Konfusianisme lahir, pendiri Buddhisme dan Jainisme lahir pada 
waktu yang bersamaan." 

"Pendiri Buddhisme... apakah itu Sakyamuni?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Betul sekali. Dia juga memiliki nama lain yang disebut Siddhattha Gautama. " 

"Tapi saya tidak tahu tentang pendiri Jainisme." 

"Yang itu lebih sulit. Nama pendirinya disebut Mahavira. " 

"Uu, belum pernah dengar itu sebelumnya." 

"Mereka adalah pendiri agama yang cukup terkenal dalam sejarah. Lebih baik jika Anda 
bisa menghafal nama mereka. " 

"Fm fm." 

Gautama adalah Buddha, Mahavira adalah Jainisme. 

"Menurutmu ini tidak menarik, Akihisa-kun?" 

"Eh? Apa yang menarik tentang ini? " 

"Tampaknya tiga orang hebat yang menciptakan agama di dunia yang begitu luas penuh 
sejarah semuanya lahir pada waktu yang sama." 

"Ah... itu benar. Ngomong-ngomong, itu mungkin kebetulan. " 

"Mungkin, atau mungkin tidak. Mungkin spesies yang disebut 'manusia' akan memiliki 
pemikiran yang sama setelah melalui beberapa waktu dan mulai percaya pada dewa. " 

"Itu luar biasa... meskipun tempatnya berbeda, orang-orang berevolusi dengan kecepatan 
yang sama. Itukah yang kamu maksud? " 

"Iya atau..." 

"Atau?" 

"Mungkin tuhan sejati turun ke dunia ini saat itu, melintasi India dan China sebelum 
mengajari mereka pengetahuan semacam itu." 

"Ooh, jadi begitu! Kalau dipikir-pikir, itu bisa menjelaskan kenapa beberapa agama 
diciptakan pada waktu yang sama... dan juga romantis. " 

"Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." 

Himeji-san memberiku senyuman manis. Dewa sejati telah turun di bumi ini; buku teks 
tidak pernah menulis hal seperti itu, tetapi ide seperti itu sangat menarik. 

"Akihisa-kun, apa kamu tahu apa yang harus kamu jawab di braket?" 

"Un, mengerti. pendiri Konfusianisme adalah --- 'Membingungkan', bukan? " 
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Ya, dijawab dengan baik. 

Dengan Himeji-san membimbing saya, saya mengisi kekosongan pertanyaan satu per satu. 
Berbeda dengan Yuuji, Himeji-san sering membicarakan beberapa cerita menarik. Ini akan 
membuang waktu, tetapi dapat menciptakan kesan yang dalam, jadi ini jauh lebih baik 
daripada hanya menghafal. Himeji-san mungkin memiliki ketertarikan untuk belajar 
melalui metode ini. Saya dapat mengetahui kepribadian setiap orang dari cara kerjanya. 

"Ah, benar, Himeji-san..." 

"Iya?" 

"Ini mungkin sedikit terlambat, tapi yah... kamu, gaya rambutmu terlihat agak berbeda hari 
ini. Mengapa Anda tiba-tiba berubah... " 

"Ah! Kami, yah, itu karena... Aku, aku baru saja berpikir untuk mengikat kuncir kuda... tapi 
aku tidak terbiasa mengikatnya seperti ini, jadi tidak terlalu bagus... apa, ini aneh? " 

"Tidak, tidak sama sekali! Saya pikir itu cocok untuk Anda! " 

"Benarkah? Hebat... sepertinya menghabiskan dua jam untuk mengikat kuncir kuda 
akhirnya terbayar... " 

"Dua jam?" 

Tidak peduli apa, meskipun itu perempuan, menghabiskan dua jam untuk mengikat rambut 
itu terlalu panjang! 

"Sebaiknya aku mengikatnya seperti ini setiap hari." 

"Ah tidak. Gaya rambut ini cocok untukmu, Himeji-san, tapi yang normal adalah yang paling 
imut! " 

"Cu, imut? Re, sungguh... kamu terlalu manis, Akihisa-kun... " 

"Ahaha, aku tidak benar-benar mengucapkan kata-kata baik di sini..." 

Kuncir kuda adalah salah satu kesukaanku, tapi gaya rambut normal Himeji-san sangat 
cocok untuknya. Selain itu, saya sangat menyesal jika dia harus menghabiskan dua jam 
untuk mengikat rambutnya karena apa yang saya pikirkan. 

"Tapi kamu terlihat jauh lebih manis dariku, Akihisa-kun..." 

"SAYA TIDAK BAHAGIA SAAT KAU MENGATAKAN HAL-HAL TERSEBUT!" 

Sepertinya aku harus menunjukkan sisi kejantananku pada Himeji-san. 
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"Oi, Shimada. Berhentilah membaca sejarah dunia saja dan seriuslah, ya? Nilai bahasa Anda 
berada di level yang sama dengan Akihisa. Jika Anda tidak dapat meningkatkan menjadi dua 
digit, kami akan mendapat banyak masalah selama perang pemanggilan semester depan. " 

"Uu... A, aku tahu itu! Tapi, yah... Aku juga tidak terlalu percaya pada sejarah dunia. " 

"Jangan khawatir, nilai sejarah duniamu mengerikan, tapi itu dianggap normal di antara 
kita kelas F. Anda harus fokus untuk memperbaiki titik lemah Anda daripada sejarah dunia. 
Jika Anda dapat memahami pertanyaan di skrip, Anda dapat menjadi kekuatan di pihak 
kami, jadi mempelajari bahasa akan lebih efisien daripada menghafal sejarah dunia. " 

"Uuu... bukannya aku benci tatami dan meja pendek..." 

"Aku rasa... tidak apa-apa jika kelas kita memiliki fasilitas yang cukup baik sehingga Himeji 
tidak perlu pindah, kan? Bahkan jika kita sedikit rileks... " 

"Tidak, tidak sama sekali! Aku harus mengalahkan kelas A dan mengalahkan Shouko! Jika 
aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan tetap ditahan olehnya tidak peduli berapa lama 
waktu berlalu! " 

"Kamu tidak bisa mengubahnya bahkan jika kamu menang, kan?" 

"Aku juga akan merasa seperti ini. Sudah waktunya kalian berdua berkumpul. " 

"Sial! Kalian ... sudahlah, pertanyaan ini kalau begitu. 'Silakan gunakan bentuk sebelumnya 
dari << menunggu >> untuk membentuk kalimat'. Cobalah membentuk satu kalimat. " 

"Kue yang saya makan di 'masa lalu' sangat 'sangat'[11] enak. " 

"KAMU DUA, LURUS PUNGGUNG DAN KEMBALI KE SINI!" 

Yuuji mengajar bahasa Minami dan Hideyoshi. Kirishima-san ada di sekitar, tapi aku tidak 
bisa menemukannya saat ini. Aku ingin tahu kemana dia pergi. 

"Muttsurini-kun, bahkan kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini kan?" 

"... Di tahun pertama sekolah menengah, itu 70%. 87% di tahun kedua dan 99% di tahun 
ketiga. " 

"Kenapa kau tahu hal seperti itu dengan sangat jelas?" 

"... Itu pengetahuan umum." 

"Uu... sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu melalui serangan langsung..." 

"... Kamu terlalu naif, Kudou." 

"Kalau begitu, Muttsurini-kun, sebenarnya, aku---" 
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"...?" 

"---Aku biasanya tidak memakai bra, lho." 

"... U !? (TATATA) " 

"Eh? Apakah Anda bertanya kepada saya mengapa bentuknya tidak akan berubah saat saya 
tidak memakai bra? Itu karena... sebenarnya, saya melakukan (bergumam) pijatan sampai 
(bergumam), dan setiap malam, saya akan selalu--- " 

"... Apakah kamu mencoba membunuhku... (BUSSSHHHHIIIIIIIIII))" 

"Apa maksudmu mencoba membunuhmu? Sungguh tidak menyenangkan mendengarnya. Aku 
hanya ingin membuatmu kehilangan begitu banyak darah sehingga kamu tidak bisa habis-
habisan dalam ujian, Muttsurini-kun, tidak ada niat buruk lainnya di sini. " 

"... Saya hanya akan memberi Anda beberapa poin. Tingkat hambatan ini tidak ada artinya 
bagi saya. " 

"Ohh, kamu benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu?" 

"Aku pasti tidak akan kalah darimu!" 

"Kalau begitu, aku tidak akan menahannya --- oh yeah, aku belum selesai tadi, (bergumam) 
sampai tubuh menjadi panas, lalu gunakan (bergumam), lalu (diam-diam) -" 

"... Aku tidak akan... mati di depanmu... (DABADABADABA)!" 

Percakapan Kudou-san dan Muttsurini agak aneh, tapi Muttsurini terlihat agak pucat 
setelah kehilangan banyak darah, yang agak saya khawatirkan. " 

"... Sudah waktunya makan malam. Semuanya, tolong pindah ke ruangan lain. " 

Saya pulih dan mendengar tawaran Kirishima-san. 

Itu aneh. Bukankah kita baru saja minum teh? Apakah sudah jam 6 sore? " 

"Baiklah, Shimada, Hideyoshi, kita akan berhenti di sini untuk mempelajari bahasa kuno. 
Waktunya makan." 

"Uu... apa itu bentuk konjugasi? Bahkan jika saya tidak tahu, saya rasa itu tidak akan 
banyak mempengaruhi hidup saya... " 

"Ya... menurutku hal semacam ini tidak akan muncul di drama atau teater..." 

Dengan pengajaran Yuuji, Minami dan Hideyoshi harus mengambil pelajaran bahasa kuno 
yang membosankan. Bahasa kuno adalah sesuatu yang paling lemah bagi mereka, dan saya 
tahu bahwa mereka lelah bahkan sebagai pengamat. 
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"...Aku hidup...!" 

"Muttsurini-kun, belajar keras denganku setelah makan malam." 

"...Saya menolak." 

Apakah Kudou-san dan Muttsurini berhubungan baik atau tidak? 

"Nn ~... baiklah, dan..." 

Aku meletakkan pulpenku dan bangkit, meregangkan otot punggungku yang kaku, 
mendengar suara derit sendi, dan rasanya sangat enak. Biasanya, ketika saya mendengar 
suara berderit dari tubuh saya, ada kemungkinan besar tubuh saya disiksa secara tragis 
oleh seseorang... 

"... Aku akan membawa semua orang ke ruang makan. Silakan ikuti saya." 

"""Baik.""" 

Kami terus berjalan dan mengobrol dengan Kirishima-san, yang memimpin kami, saat kami 
menuju ruang makan. 

"Aku sangat senang bisa makan begitu banyak makanan enak akhir-akhir ini." 

"Saya pikir Anda harus mulai mengubah gaya hidup Anda, Akihisa-kun..." 

"Saya menyapu lantai dan mencuci pakaian saya dan semua itu biasanya." 

"Aku bilang setidaknya aku harus membuat bento---" 

"Itu tidak akan berhasil, Himeji-san. Hidup saya akan terancam jika saya melakukan itu. " 

"Karena siswa di kelas F ketat tentang itu." 

Uu, ini salah satu alasannya. 

Segera setelah kami meninggalkan kamar, ada aroma makanan yang menggugah selera. 

"... Ini kamarnya." 

Kirishima-san, yang memimpin kami, berhenti di depan salah satu ruangan. 

Saat dia membuka pintu, aroma makanan yang menggugah selera datang pada kami. 

"A, luar biasa!" 

"Wow..." 
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"I, ini sangat boros." 

Di atas meja besar yang pastinya tidak akan terlihat dalam keluarga biasa, ada banyak 
hidangan lezat di sana. Aroma bebek peking panggang yang menetes dengan saus daging 
keemasan, sepotong besar sirip hiu mengapung di atas permukaan sup yang kental dan 
lengket, paprika hijau yang digoreng dengan daging matang dua kali lipat, delapan sayuran 
khasiat, tahu mapo dan segala macam piring-piring diletakkan di atas piring besar di 
tengah meja. Selain itu, setiap kursi memiliki mangkuk teh kecil dengan penutup di sana. 
Apakah itu sup sarang burung terkenal yang dianggap sebagai yang tertinggi di kelasnya? 

Makanan ini sangat mewah sehingga tidak cocok untuk teman-teman yang datang ke sini 
untuk bermain! Ini pada dasarnya seperti adegan dalam mimpi! 

"Kamu pasti sakit perut karena makan semua ini karena kamu tidak terbiasa dengan 
mereka, Aki." 

"Ahaha, itu benar." 

Tidak peduli apa, hidangan di depanku akan lebih dari beberapa bulan dari jatah makanku. 
Aku tidak bisa menahan ngiler hanya dengan melihatnya. 

"Oh ya, apakah kita satu-satunya yang makan? Bagaimana dengan keluargamu, Kirishima? " 

"... Un, hanya ada kita." 

Hanya ada 8 orang di ruangan ini. Apa ibu Kirishima-san yang menyiapkan begitu banyak 
hidangan untuk kita? Atau pembantunya? Tapi saya tidak melihat orang lain di sekitar? 
Mereka mungkin tidak ingin merusak mood kita saat makan. 

"Keluarga Shouko tidak akan terlibat satu sama lain, jadi mereka hidup dengan bebas." 

"... Un, jadi semuanya, jangan merasa terkekang dan santai." 

Saya melihat. Gratis... dia memang memberi kamar untuk Yuuji. Tidak ada keluarga yang 
bisa digambarkan 'bebas' lebih dari keluarga Kirishima-san. 

"... Kalau begitu, semuanya, pilih kursi yang kamu suka." 

Kami mengikuti apa yang dia perintahkan dan mengambil tempat yang paling dekat 
dengan kami. Baiklah, ayo kita mulai. 

"" "ITADAKIMASU !!" "" 

Semua orang bertepuk tangan dan berteriak, segera menikmati waktu makan malam yang 
menyenangkan. 

"Makanan ini benar-benar luar biasa...!" 
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"I, ini benar-benar hebat...! Uu... Aku tidak sengaja makan terlalu banyak jika terus begini... " 

"Kenapa makanan yang aku suka makan memiliki banyak kalori... !?" 

"... Mengisi kembali besi." 

"Shouko, kenapa makanan di sini terlihat beracun dengan semua warna ungu?" 

"... Saya tidak menambahkan obat aneh apa pun dalam hal ini." 

"Saya suka makanan Cina!" 

Ini seperti kami memesan kamar di restoran kelas atas untuk makan, dan setiap hidangan 
sangat lezat, sangat menyenangkan. 

"Yoshii-kun, biarkan aku memberimu makan. Ini, ah ~ " 

"Nn? An ~ " 

"Aki !? Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Akihisa-kun? Tata krama meja Anda sangat buruk !? " 

"Shouko, kenapa minuman saya terlihat beracun dengan warna merah jambu di sana?" 

"... Saya tidak menambahkan obat yang mencurigakan dalam hal ini." 

"Muttsurini, apa yang kamu makan?" 

"...Sarang burung. Itu bagus. " 

Saat kami menikmati masakan kelas atas yang jarang kami makan, tubuh dan jiwa yang 
lelah karena belajar menemukan kenyamanan. 

Makanan penutup terakhir, almond jelly disajikan, dan saat kami makan, Kirishima-san 
tiba-tiba bertanya pada Yuuji. 

"... Yuuji." 

"Ada apa, Shouko?" 

Bagaimana belajarnya? 

"Sangat bagus. Anda tidak perlu khawatir. " 

"...Betulkah?" 

"Ya, aku bahkan mungkin akan mengalahkanmu di tes berikutnya." 
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"...Apakah begitu?" 

"Aku akan bisa mendapatkan kembali kebebasanku seperti ini." 

Melihat Yuuji menunjukkan ekspresi yang begitu santai, Kirishima-san hanya bisa 
menyempitkan matanya. 

"... Jika itu yang kamu katakan." 

"Nn?" 

"... Bagaimana dengan tantangan?" 

Sangat jarang Kirishima-san menunjukkan ekspresi mengejek. 

"Kamu ingin menantangku?" 

"... Un, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, Yuuji." 

"Hoho, jadi kamu memandang tinggi dirimu di sana, ya, untuk benar-benar mengatakan 
kata-kata seperti itu." 

Itu aneh? Apa Yuuji benar-benar berpikir untuk menerima lamarannya...? 

"... Aku pasti di atasmu. Itu fakta." 

"Sialan, HALUS! KAMI AKAN PUNYA TANTANGAN! SIAPA YANG TAKUT DI SINI! BIARKAN 
SAYA MENGATAKAN PERBEDAAN DALAM KEMAMPUAN KAMI! " 

Dia ketagihan. Kirishima-san sangat mengerti pikiran Yuuji. 

"...Saya mengerti. Dalam hal ini, kami akan melakukan tes revisi sederhana tentang topik 
tes nanti. " 

"BAIK! JANGAN BERPIKIR SAYA AKAN TUA ITU TIDAK BERGUNA DI MASA LALU! " 

"... Jika aku menang, kamu akan tidur denganku, Yuuji." 

"HA!?" 

Mendengar itu, mata Yuuji langsung menjadi titik hitam kecil. Betapa bodohnya. Dia 
sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 

Bagaimanapun, jika Yuuji kalah dalam ujian revisi nanti, dia harus tidur bersama dengan 
Kirishima-san yang cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Jika itu benar-benar berakhir 
dalam situasi yang membuat iri, itu akan menjadi kasus ketika aku benar-benar cemburu 
dan berpikir untuk membunuhnya ... 
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"Maaf, Kirishima-san. Aku mau jeli almond lagi. Bisakah saya meminjam pisau dari Anda? 
Helikopter atau katana juga bisa. " 

"... Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." 

"TUNGGU SEHAT, SHOUKO! JANGAN MEMBERIKAN APA PUN YANG BERBAHAYA SEPERTI 
PISAU KEPADA DIA! KAMU AKAN MEMBAHAYAKAN HIDUP SAYA SEPERTI ITU! " 

Cheh! Naluri Yuuji cukup tajam! 

"... Tapi jika kamu menang, Yuuji, aku akan mengizinkanmu tidur dengan Yoshii." 

"ITU TERLALU MENAKUTKAN! SAYA TIDAK MENDAPAT MANFAAT APA PUN! " 

Apa yang orang bodoh ini katakan? Kalau aku, aku pasti akan berjuang untuk mendapatkan 
0 poin di sini! 

"Ini bagus. Kelihatannya menarik, saya ingin melakukan sesuatu di sini ~ " 

Perasaan cemburu dalam diriku membuatku bersiap-siap untuk mengambil kursi dan 
menghantamkannya ke kepala Yuuji, tapi Kudou-san berkata dengan ekspresi bahagia. 

"... Kamu juga ingin bergabung, Aiko?" 

"Aku boleh bergabung, tapi karena ini kesempatan langka..." 

Kudou-san dengan sengaja berhenti pada saat dia mengatakan itu, dan melihat ke arahku. 
Apa yang ingin dia lakukan? 

"---Bagaimana jika semua orang mengambil teks ini dan menggunakan poinnya untuk 
memutuskan siapa yang tidur dengan siapa?" 

Kudou-san menatapku dan dengan sengaja berkedip. Apakah dia benar-benar berpikir ... 
merayuku? 

"BAIK! SAYA REA--- " 

"ANDA, ANDA TIDAK BISA MELAKUKANNYA! ERM, ITU TERLALU AWAL UNTUK KAU 
LAKUKAN ITU, AKIHISA-KUN! " 

"Tapi akan lebih baik bagi Yoshii-kun untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyata 
denganku tentang pendidikan kesehatan, kan?" 

"TIDAK! ANDA TIDAK HARUS MELAKUKAN ITU! " 

"Tapi aku benar-benar ingin mengajarkan pendidikan kesehatan Yoshii-kun ~" 
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"SAYA TIDAK BERARTI TIDAK! BENAR-BENAR TIDAK! JIKA ANDA BERHARAP 
MELAKUKAN ITU, KUDOU-SAN, SAYA INGIN TIDUR DENGAN AKIHISA-KUN! " 

"EHHHHH !? APA DI DUNIA YANG KAU KATAKAN, HIMEJI-SAN !? " 

Himeji-san baru saja mengucapkan kata-kata konyol itu karena dorongan hatinya saat 
Kudou-san menantangnya, bukan? 

"MI, MIZUKI! APA YANG KAMU KATAKAN!? SEMUA ORANG TAHU INI TIDAK MUNGKIN! " 

"TAPI KAMU SADAR SETELAH MEMBACA MELALUI H-BUKU AKIHISA-KUN, MINAMI-
CHAN! AKIHISA-KUN'S A GUY! DIA SANGAT TERTARIK PADA BARANG PERVY! SESUATU 
YANG BESAR AKAN TERJADI JIKA DIA TIDUR DENGAN KUDOU-SAN! " 

"Memang benar bahwa buku-H ke-4 yang dikumpulkan Aki memiliki gadis berambut 
pendek..." 

TAHAN SATU DETIK, BERAPA BANYAK RAHASIA TERBAIK SAYA YANG ANDA TAHU! 

"Jadi aku harus tidur dengan Akihisa-kun untuk melindunginya!" 

"Itu benar. Aku harus tidur dengan Aki untuk melindunginya juga. " 

Mengapa hal-hal menjadi semakin aneh dan aneh? Dan saya merasa terganggu karena 
Anda mengungkapkan rahasia saya yang dalam kepada semua orang seperti itu. 

"Tidak, tidak, menurutku kalian semua terlalu bersemangat di sini. Ini tidak akan terjadi 
jika Anda menolak lamaran Kudou. " 

"KUDOU-SAN, AYO TANTANGAN! SAYA PASTI TIDAK AKAN KALAH KEPADA ANDA 
KARENA AKIHISA-KUN! " 

"YA! AKI AKAN TIDUR DENGAN AKI JIKA KARENA ITU JUGA! " 

"Ahaha, kalian berdua sangat menarik. Tidak mengecewakan harapan saya di sana. " 

"Aku merasa ... tidak apa-apa ... jika kamu menolak ..." 

Saran Hideyoshi diabaikan sama sekali. Saya kadang-kadang berpikir bahwa bakat untuk 
belajar tidak berhubungan langsung dengan seberapa pintar seseorang, bukan? 

"... Kalau begitu, aku akan mengambil ujian tiruan baru yang tidak pernah digunakan 
sebelumnya." 

"TUNGGU SEHAT, SHOUKO! SAYA BELUM SETUJU! " 

"... Sudah diputuskan. Kamu bilang kamu akan menantangku sekarang, Yuuji. Anda tidak 
bisa mengatakan tidak sekarang. " 
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"Ugh! Aku, aku mengatakan itu baik-baik saja... " 

Tatapan Yuuji tidak fokus saat dia melihat sekeliling, sepertinya memikirkan sesuatu. 

Dan kemudian, matanya beralih ke meja. Aku melihat dengan jelas bahwa Yuuji membalik 
gelas jus buah dari sudut yang tidak bisa dilihat Kirishima-san. 

"Oh, maaf Shouko! Apakah itu mengambil pakaianmu? " 

"...Saya baik-baik saja." 

Sekilas, sepertinya pakaian Kirishima-san tidak rusak oleh jus. 

"Tidak, itu tidak benar. Kamu tidak bisa melihatnya di sana, tapi kelimanmu ada jus di 
atasnya. " 

Yuuji menunjuk ke belakang pinggang Kirishima-san saat dia mengatakan itu. 

"... Aku akan bermasalah." 

"Maaf, saya ceroboh di sana---" 

"... Obat itu akan merusak serat." 

"TUNGGU SEBUAH DUNIA, APA YANG ANDA TAMBAHKAN DALAM MINUMAN SAYA !?" 

Sepertinya minuman Yuuji dibubuhi, itulah sebabnya warnanya berbeda dari orang lain. 

Jus yang dibuang mengeluarkan asap hijau saat bersentuhan dengan karpet, tapi aku tidak 
bisa iri tentang itu... 

"... Aku akan ganti baju." 

"Betul, lebih baik ganti baju... karena kamu harus ganti baju, kita bisa mandi meski masih 
pagi. Perlakukan itu sebagai membantu pencernaan. " 

Yuuji menghentikan Kirishima-san, yang hendak pergi dan berganti pakaian, dan 
menyarankannya. 

Itu ide yang bagus. Akan sulit bagi kita jika kita segera mulai belajar selagi kita kenyang, 
jadi sebaiknya kita mandi dan istirahat. Namun, saya agak khawatir karena saya mungkin 
merasa mengantuk jika saya mandi setelah makan. 

"...Saya mengerti. Ayo mandi kalau begitu. " 

Baiklah, kita akan membicarakan tentang tes tiruan nanti. 

"... Un." 
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Setelah mendapat izin Kirishima-san, kami pergi untuk berganti pakaian, dan anak laki-laki 
dan perempuan pergi ke ruangan yang berbeda. 

☆ 

Baiklah, ayo pergi. 

Kami memasuki kamar kami, dan beberapa menit kemudian, Yuuji tiba-tiba bangun. 

"Dimengerti. Kita akan mengintip, kan? " 

"...Serahkan padaku." 

"Menurutku, betapa bodohnya kalian semua ..." 

Di samping catatan, Hideyoshi ditugaskan ke kamar lain, tapi kembali ke kamar anak buah 
kami. Dia merasa kesepian, bukan? 

"Idiot, kamu salah. Kita akan pergi ke kamar Shouko. " 

"Heh? Mengapa?" 

Kamar Kirishima-san? Meninggalkan kamar mandi perempuan sendirian dan memilih 
pergi ke kamar Kirishima-san? Mengapa? 

"Apakah saya harus mengatakannya? Aku harus mencuri tes tiruan yang baru saja dia 
sebutkan. " 

Orang ini sangat tercela. 

"Tapi menurutku kita tidak akan kehilangan apa pun bahkan jika kita tidak mencuri skrip 
tesnya." 

"(Mengangguk) ... Mengintip lebih penting dari itu." 

Yuuji mungkin tidak ingin tidur dengan Kirishima-san, tapi ini kesempatan bagus untuk 
mengintip Muttsurini dan aku, jadi kita tidak perlu menyelinap seperti itu. 

"Apa menurutmu itu ceknya?" 

Yuuji mulai bertanya padaku dengan nada kepura-puraannya. 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Pikirkan baik-baik, Akihisa? Apa yang adikmu yang baru saja kembali melarangmu 
melakukan? " 
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"Eh, yah... 'bermain game hanya setengah jam sehari' dan 'sama sekali tidak ada hubungan 
seksual terlarang' --- sialan! Aku lupa tentang itu! " 

Ini akan menjadi hukuman mati jika aku akhirnya tidur dengan gadis-gadis --- entah itu 
hidupku sendiri yang bahagia atau hidupku. 

"Ah, tapi, jika nee-san tidak tahu---" 

"Saya akan membocorkan berita jika Anda tidak membantu saya." 

"Bajingan sialan! KAMU SANG PENCIPTA SANGAT SIALAN! " 

Padahal aku sudah tahu kalau Yuuji adalah bajingan. 

"Dan kau juga dalam bahaya, Muttsurini." 

"...Mengapa?" 

"Kamu akan mati karena mimisan masif." 

Itulah masalahnya. 

"... Apa menurutmu aku takut mati?" 

APA APAAN! GARIS ITU TERLALU KEREN! 

"Tapi pikirkan peringkatnya. Jika orang di atas memilih siapa yang mereka menangkan--- " 

Jika kita memprediksi hasilnya, Kirishima-san akan menjadi yang pertama, Himeji-san akan 
menjadi yang kedua, dan Kudou-san akan menjadi yang ketiga... kemungkinan besar akan 
terjadi. 

"Saat Kirishima memilih Yuuji, Himeji memilih Akihisa, siapa yang akan dipilih Kudou 
Aiko?" 

Hideyoshi meletakkan tangannya di dagu dan bergumam, 

"Kudou kemungkinan besar akan memilih Muttsurini." 

"...Bagaimana itu mungkin?" 

"Kalian berdua baru saja sering bertengkar. Bukankah dia berkeringat untuk mendapatkan 
kembali peringkat teratas dalam pendidikan kesehatan tanpa membiarkanmu kehilangan 
terlalu banyak darah, Muttsurini? " 

"... Ugh! Itu terlalu tercela! " 
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Aku tidak begitu mengerti, tapi tampaknya Muttsurini dan Kudou-san memiliki persaingan 
aneh yang terjadi di antara mereka. 

"... Celana itu tidak akan membunuhku...!" 

Sepertinya Muttsurini tidak takut mati, tapi akan mati karena dia benci celana. Apakah dia 
memiliki bekas luka emosional dengan mereka? 

"Itu masalahnya. Apakah Anda bersedia membantu? " 

"Mengerti. Saya akan membantu. " 

"... Aku tidak punya pilihan lain." 

Ini adalah masalah hidup dan mati. Jika aku tidak membantu Yuuji, sepertinya aku akan 
dicelupkan ke dalam air yang sangat mendidih. 

"Aku akan membantumu juga." 

"Heh? Anda akan membantu kami juga, Hideyoshi? Mengapa?" 

Tidak peduli apa yang kupikirkan, Hideyoshi tidak punya alasan untuk membantu. 

Tidak ada alasan khusus. 

"?" 

Uu... karena Hideyoshi ingin membantu, itu akan menjadi hal yang hebat. 

"Baiklah, karena sudah diputuskan, ayo cepat bertindak. Berdasarkan apa yang dikatakan 
Shouko, tes tiruan itu seharusnya disembunyikan di kamarnya, jadi kita harus masuk ke 
kamarnya. " 

"""Mengerti!""" 

Kami hanya bisa membantu Yuuji dan masuk ke kamar Kirishima-san bersama karena 
berbagai macam alasan. 

☆ 

"Kirishima-san, pemandian macam apa yang kamu punya di rumah?" 

"... Ada bak mandi besar dan bak mandi terbuka." 

"A, luar biasa. Ini seperti hotel mata air panas. " 

"Saya sangat menantikannya." 
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"Saya juga menantikannya. Baik itu hotel mata air panas atau yang bisa aku sentuh, bagian 
Hime-chan, kan? " 

"Wah! Ku, Kudou-san, dimana kau menyentuh! " 

"Mereka sangat besar ~ apa yang kamu masukkan ke dalamnya?" 

"... Aku sangat iri..." 

"Wa! Ke, kenapa bahkan Kirishima-san... " 

"Betul sekali. Benar-benar terlalu tidak adil bahwa Mizuki tumbuh seperti itu... Aku ingin 
tahu apakah aku bisa mendapatkan jarum untuk menyodok mereka dan menghisap barang-
barang di dalamnya... " 

"Mi, Minami-chan! Apakah Anda bercanda? Ekspresimu terlihat mengerikan! " 
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Percakapan yang menyihir bisa terdengar saat Himeji-san dan yang lainnya memegang 
baju ganti mereka dan bersiap untuk pindah ke kamar mandi. 

"Yuuji, kataku..." 

"Apa?" 

"Aku hanya ingin melupakan segalanya dan mengikuti Himeji-san dan yang lainnya." 

"...Sama disini." 

Harapan yang tidak bisa kita dapatkan di masa lalu pasti bisa menjadi kenyataan sekarang! 

"Idiot, pikirkan baik-baik. Pikirkan tentang apa yang terjadi kemudian! " 

Yuuji dengan tenang membalas. Tentu saja, kita tidak sebodoh itu berakhir dalam keadaan 
ditinggalkan seperti itu. 

"Saya tidak akan membuat kegagalan yang sama dua kali! Saya akan melakukannya dengan 
benar kali ini dan pasti tidak akan membuat diri saya diskors dari sekolah lagi! " 

Sekarang, izinkan saya mengulanginya sekali lagi. Aku hanya ingin mengintip ke kamar 
mandi perempuan demi keinginanku. 

"Kalau begitu, izinkan aku mengubah pepatah." 

Yuuji mengacungkan jari telunjuknya dengan keras ke arahku. 

"Pikirkan tentang itu, kalian, tentang tubuh telanjang nenek tua terkutuk itu." 

"... UGH!" " 

Makan malam yang baru saja kami cerna sepertinya telah kembali ke tenggorokan. 

"Tidak ada gunanya mengintip sama sekali... entah itu yang menonton atau yang sedang 
diawasi..." 

"... Seharusnya tidak melakukan kejahatan yang sama lagi." 

"Senang sekali kalian bisa memahami ini." 

Jika kami akhirnya melibatkan polisi karena saya melihat hal seperti itu, saya tidak akan 
bisa mati dengan damai bahkan jika saya melakukannya. 

"Apakah kita siap untuk pergi ke kamar Kirishima?" 

"Kamu benar, kita hanya akan membuang waktu kita jika ini berlarut-larut." 
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Gadis mandi lebih lama, tetapi teori ini tidak dapat diterapkan pada semua orang. Kita 
harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. 

Setelah memastikan bahwa Himeji-san dan yang lainnya tidak ada, kami berjingkat ke sisi 
lain dari koridor, mengarah ke kamar Kirishima-san dimana Himeji-san dan yang lainnya 
keluar. 

"Baiklah, ayo masuk." 

Yuuji berdiri di depan pintu, dan memegang gagang pintu sebelum memutarnya. 

"Itu aneh? Mengapa kita tidak bisa membukanya? " 

Tetapi meskipun itu adalah pegangan putar, pintunya masih tidak mau bergerak karena 
mengeluarkan suara berderit. 

"Menurutku, itu harus dikunci." 

"Di rumahnya sendiri? Ugh... apakah benar-benar ada sesuatu yang penting di dalam? " 

Ataukah gadis-gadis seusia ini terbiasa melakukan hal-hal seperti itu? 

"Hal-hal penting apa yang akan dimiliki orang itu... sudahlah. Muttsurini, bisakah kamu 
melakukannya? " 

"... Beri aku 30 detik." 

Muttsurini mengeluarkan alat yang belum pernah kami lihat sebelumnya, memasukkannya 
ke dalam lubang kunci dan bergerak gelisah selama 30 detik sebelum akhirnya membuka 
pintu kamar Kirishima-san. Itu benar-benar kemampuan yang luar biasa. 

Kami memasuki ruangan dan melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan perasaan kagum 
saat kami berdiri di sana. 

"Ruangan ini sangat megah..." 

"Bi, besar..." 

Kamar Kirishima-san seharusnya berukuran 20, 30 tatamis.[12] 

"Kita harus menyebar dan melihat, atau kita tidak mungkin menemukannya." 

"Ya, semuanya, menyebar dan cari. Jika kami menemukan sesuatu yang mirip dengan tes 
skrip, buka bahkan jika kami melihat pertanyaan, kami tidak akan memiliki alasan apapun 
bahkan jika kami ditemukan. 
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Dengan kata lain, tidak adil jika hanya Kirishima-san yang melihat soal tes dari tes tiruan; 
alasan bodoh macam apa itu? Benar-benar tercela, dan itu akan membuat sedih Kirishima-
san, tapi kita tidak punya cara lain untuk melarikan diri. 

"Mengerti. Saya akan mencari dari rak buku itu. " 

"... Aku akan memeriksanya dari pintu masuk." 

Aku akan memeriksanya dari jendela. 

"Aku akan memeriksa laci Shouko." 

Kami berempat berpisah untuk mencari tes tiruan itu. 

Rak buku yang saya tangani memiliki majalah, novel, dan beberapa hal kecil. 

Mataku menatap melalui sudut rak buku, 

"Ehh, coba lihat, apa ini... << 100 Syarat Menjadi Wanita Baik >>, << Membuat Orang yang 
Anda Suka Menyadari Anda >>, << Komentar. Hati Pria >>, << Metode Menguntit >>, << 
Memahami Apa yang Legal dan Ilegal Dalam Penyiksaan >>, << Gerbang Sihir Hitam >>... " 

Aku hanya merasa bahwa buku yang dibaca Kirishima-san menjadi semakin kriminal ... 
terutama buku sihir hitam itu. Demi Yuuji, lebih baik aku memperkenalkan sesuatu seperti 
sihir putih padanya. 

"Lupakan tentang itu. Saya tidak dapat menemukan pertanyaan tes tiruan di sini ... " 

Kirishima-san mungkin tidak meletakkan naskah tesnya di sini. Apakah di tempat yang 
dilihat anggota lain? Aku berbalik untuk melihat ke pintu, "...! (SWOOSH)!" 

"MUTTSURINI! APA DENGAN ANDA !? " 

Tiba-tiba, Muttsurini, yang seharusnya melihat sekeliling, memiliki pola darah merah cerah 
terbentuk di wajahnya, dan pemandangan yang tak bisa dijelaskan memasuki mataku. 

Apa yang sedang terjadi? 

"... Apakah ini... jebakan...?" 

Muttsurini tenggelam dalam genangan darah, namun tatapannya tertuju pada --- tumpukan 
pakaian dalam wanita yang terlipat rapi. 

"... Hati-hati... penuh... Akihisa. Kudou Aiko... ingin membunuh... kita semua... " 

"Ahh, kamu salah. Kurasa satu-satunya yang akan mati karena hal seperti itu adalah kamu, 
Muttsurini... " 
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Apa itu celana dalam Kudou-san? Aku tidak akan benar-benar tenggelam di genangan 
mimisanku, tapi hatiku benar-benar terasa seperti berdebar-debar saat memikirkan 
bagaimana gadis berambut pendek yang sering memakai celana akan memakai pakaian 
dalam seperti itu... 

"ARGH, INI ADALAH...!" 

Tak jauh dari situ, Yuuji juga berteriak. Apa sekarang?' 

"Kamu menemukan skrip tesnya, Yuuji?" 

"KU... Sialan! ITU KACA KERAS! APAKAH ADA SESUATU YANG BISA SAYA GUNAKAN 
UNTUK MENGHANCURKANNYA... " 

Aku melihat ke arah Yuuji, dan dia melihat ke sebuah pecahan kaca yang dipasang di 
dinding. 

Ada apa dengan orang ini? 

"Ada apa, Yuuji? Sudah menemukan skrip pengujian? " 

"HANYA BAGUS, AKIHISA! CEPAT DAN BANTU SAYA MENDAPATKAN HAL INI SIALAN! " 

Yuuji meraung, dan hal terkutuk yang dia maksud adalah surat nikah yang disegel di dalam 
kaca tebal. 

"Cara saya melihatnya, tidak mungkin untuk mengeluarkannya. Lupakan tentang itu; lebih 
penting mendapatkan skrip pengujian. " 

"APA YANG BUKANLAH ITU !? TAHUKAH ANDA BANYAK WAKTU YANG SAYA Habiskan 
UNTUK MENCARI ITU !? SHOUKO ITU SEBENARNYA BERBEDA KEPADA SAYA DAN 
BAHWA DIA MENYERAHKANNYA KEPADA PENGACARA... KARENA DIA 
MENYEMBUNYIKAN HAL TERSEBUT YANG DIA KUNCI RUANG ATAS! " 

Yuuji benar-benar lupa bahwa kami masuk ke sini untuk mencari skrip tes. 

Aku harus mengingatkan Yuuji di sini, tapi aku mungkin akan dimarahi olehnya jika aku 
mengatakan hal yang salah... sungguh, bagaimana akhirnya aku bisa terlibat dalam 
kekacauan ini... 

"Sigh, Yuuji dan Muttsurini tidak berguna sekarang. Sepertinya Hideyoshi dan saya harus 
bekerja lebih keras... hm? " 

Saya mulai melihat sekeliling lagi untuk menemukan skrip pengujian, dan menemukan 
jepit rambut kecil di atas meja. Bukankah itu jepit rambut kelinci yang biasa dipakai 
Himeji-san di rambutnya? 
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"Ngomong-ngomong, Himeji-san sepertinya menyukai hal-hal kecil..." Aku hanya 
mengambil jepit rambut tanpa berpikir dan menatapnya. 

Lupakan sekolah dasar. Dia masih menyukai hal kecil bahkan sampai sekarang. Ini benar-
benar yang akan dilakukan Himeji-san--- "... Arre? Apa yang salah?' 

Saat saya melihat penjepit rambut di tangan saya, pikiran saya mulai memiliki beberapa 
pikiran aneh yang melonjak. Ughh... 

"Yoshii-kun, apa yang kamu lihat?" 

"WAH !?" 

Sebuah suara datang dari belakangku. Siapa, siapa itu 

"Sungguh, Yoshii-kun. Bagaimana Anda bisa diam-diam menyelinap ke kamar seorang 
gadis. " 

Orang yang berkedip padaku dan tersenyum dengan cara yang menjengkelkan adalah, 

"Ku, Kudou-san !? Kenapa... kamu tidak mandi? " 

"Saya lupa mengambil celana dalam saya. Saya mengeluarkannya dari tas dan lupa 
membawanya ke kamar mandi, jadi saya kembali untuk mengambilnya. " 

Kudou-san tersenyum dan menunjuk ke pakaian dalam bersih tepat di depan mayat 
Muttsurini. 

AKU IDIOT! MENGAPA SAYA TIDAK MENYATAKANNYA SAMPAI SEKARANG! DIA TIDAK 
MEMBAWA PAKAIANNYA MESKIPUN DIA INGIN MANDI, DAN JELAS KARENA DIA LUPA 
DIBAWA! 

Karena Kudou-san tepat di depanku, mungkin gadis-gadis lain akan kembali--- 

"TIDAK BAIK! SEMUA ORANG, RETREAT! SQUAD PEMBUNUH DAPAT KEMBALI! " 

Aku buru-buru menghentikan rencana itu dan berlari ke pintu keluar. Pasti akan ada 
tragedi besar yang tak terhindarkan jika Minami atau Himeji-san menemukanku di sini. 

"Sial! sepertinya saya hanya bisa menonton dan meninggalkan benda ini... " 

Melihat kondisi saya di sini, Yuuji buru-buru meraih Muttsurini dan bergegas menuju pintu 
keluar, dan Hideyoshi mengikuti kami. 

Sampai jumpa nanti, kalian berempat. 

Kudou-san tidak terlihat marah dan bahkan melambai pada kami saat kami bersiap untuk 
melarikan diri. 
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"Ugh... rencananya gagal. Apa yang harus kita lakukan..." 

Bahkan jika Kudou-san melepaskan kami, kami masih belum menemukan skrip itu. Jika ini 
terus berlanjut, saya akan... 

"Apa maksudmu apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat melakukan apa pun 
sekarang setelah kami ditemukan. " 

"Ini buruk ... Muttsurini beruntung dia pingsan, tapi kita ..." 

"Kami hanya bisa berpikir untuk mengalahkan mereka." 

"Kamu benar. Jika Yuuji menang dan memilih untuk tidur denganku... " 

"... Pada saat itu, kami akan dihukum mati oleh masyarakat ini." 

Haruskah saya memilih kematian fisik atau kematian sosial? Benar-benar pilihan yang 
menyakitkan dan kejam di antara keduanya di sini! Mengapa saya harus menghadapi 
kematian sepanjang waktu dalam hidup saya? " 

"Tenang Akihisa. Saya baru saja memindai melalui pertanyaan tes tiruan. " 

"Eh? Kapan?" 

"Tepat ketika kalian sedang bermain-main." 

Itu sebabnya Hideyoshi begitu pendiam. Dia bekerja diam-diam. 

"Oh ya, aku tidak bisa mengerti, Hideyoshi. Mengapa Anda bersedia membantu kami? " 

"Aku akan mengalami segala macam perasaan yang rumit di sini..." 

Hideyoshi membuang muka dengan mata berkaca-kaca. 

"Jika saya tidur dengan wanita di ranjang yang sama dan tidak terjadi apa-apa, saya akan 
diperlakukan sebagai wanita sepenuhnya. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, masalah 
besar akan terjadi. Tidak ada masalah yang lebih besar dari ini... " 

Jadi Hideyoshi punya masalah sendiri. 

Kami berlari di sekitar koridor, dan akhirnya menjauh dari kamar Kirishima-san sebelum 
melambat. 

"Akihisa, kita harus pergi mandi, kan?" 

"Kamu benar. Ayo pergi dan mandi. " 

"Bagiku, sekarang bukan waktunya untuk mandi..." 
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Saat ini, Yuuji benar-benar fokus pada surat nikah yang tertinggal di dalam kamar 
Kirishima-san, tapi aku hanya merasa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu semua 
sia-sia... 

"Sigh, kita tidak bisa memikirkan hal yang baik sekarang. Lebih baik mandi dulu, Yuuji. " 

"Betul sekali. Kita mungkin bisa memikirkan sesuatu saat kita mandi. " 

"Ya. Sampai jumpa nanti, Hideyoshi. " 

Aku melambai pada Hideyoshi dan bersiap untuk kembali ke kamar yang Kirishima-san 
persiapkan untuk kami ganti pakaian. 

"TUNGGU!" 

"Heh?" 

Tanpa diduga, Hideyoshi mengulurkan tangannya dan menarik bajuku. 

"Ada apa, Hideyoshi? Apakah kamu tidak ingin mandi? " 

"Fm, aku juga ingin mandi, tapi kenapa aku harus berpisah dari kalian?" 

"Eh? Itu karena... kita akan mandi! " 

"Fm, mandi." 

"Jadi kita harus pergi ke kamar mandi pria, dan Hideyoshi, kamu," 

"Aku juga akan pergi ke kamar mandi cowok!" 

"Hm? Apakah Anda salah paham saat mandi? Kami akan membiarkanmu mandi dulu. " 

"TENTU SAJA TIDAK! AKU INGIN MANDI DENGAN SEMUA ORANG! " 

"EHHH !? TIDAK, KAMU TIDAK BISA! " 

"KENAPA TIDAK! HARI INI, SAYA PASTI BUKTI KEPADA ANDA BAHWA SAYA ORANG 
NYATA! SEBAGAI PRIA, KITA HARUS JUJUR DENGAN SETIAP ORANG! " 

"Hon... jujur satu sama lain..." 

"APA, APA YANG HARUS DIKENAKAN TENTANG INI !? Pokoknya, TIDAK PEDULI APA 
YANG ANDA KATAKAN, AKU HARUS PERGI KE MANDI ORANG! " 
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Hideyoshi sangat marah sampai dia meraih pergelangan tangan saya. Sepertinya hatinya 
benar-benar tidak bisa digerakkan sekarang karena aku tidak bisa menggoyahkan 
keinginannya tidak peduli apa yang aku katakan. Saat ini, Hideyoshi tetap teguh, dan aku 
tidak bisa meyakinkannya. Saya hanya bisa menyerah dengan enggan. 

"... Aku, aku mengerti, Hideyoshi. Karena kamu bilang begitu, ayo mandi bersama--- " 

"Mizuki, ini tiba-tiba, tapi apa kamu tidak ingin melihat Aki dilempar ke kolam renang 
tanpa air?" 

"Ini benar-benar kebetulan, Minami-chan. Saya ingin melihat bagaimana penampilan 
Akihisa-kun saat dia menyelam tanpa tangki oksigen. " 

"Itu aneh? Mengapa lenganku diikat ke belakang? 

"Ikutlah dengan kami, Aki. Harus ada kolam renang di rumah sebesar itu. Akan lebih bagus 
jika ada platform lompat 20m, kan? " 

"Setelah itu, kamu harus mencelupkan kepalamu ke dalam bak mandi yang berisi air dan 
menghitung sampai 1000! Kau harus menghangatkan dirimu, tahu !? " 

"Ahaha, kalian berdua sangat suka bercanda. Aku pasti akan mati jika kamu melakukan itu. 
" 

Himeji-san dan Minami menggunakan banyak kekuatan untuk menyeretku. Pasti ada 
kesalahan! Benar, pasti ada kesalahan! 

"Sungguh, mendengar bahwa kamu ingin mandi dengan Kinoshita setelah kembali dari 
kamar mandi..." 

"Untung saja, Kudou-san lupa membawa pakaian ganti. Harus berterima kasih padanya 
dengan benar nanti. " 

"Aha, ahaha... kenapa kalian berdua bercanda sejak tadi? Kalian berdua benar-benar 
bercanda, kan? Oi, kamu bercanda kan? KENAPA KAU TIDAK MELIHAT AKU !? MENGAPA 
TANGAN SAYA DIKATAKAN LEBIH Kencang! TOLONG DENGARKAN SAYA! SOME ONE! 
SESEORANG SELAMATKAN SAYA NNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! " 

"... Yuuji." 

"SH, SHOUKO! KAPAN KAU KEMBALI !? " 

"... Berpikir untuk mencuri akta nikah kami. Tak bisa dimaafkan. " 

"WA, WAIT A SEC! DENGARKAN AKU! AKU TIDAK MENCURInya. INI HAK SAYA 
HAAAVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEE !!! " 
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"Muttsurini-kun, cepat bangun." 

"...... Uu... uuu..." 

"Lihat saya (flash)!" 

"GUUAAAAHHHHH (SPLOSH)" 

"... Jadi pada akhirnya, aku hanya bisa mandi saja?" 

Untungnya, rumah Kirishima-san menempati banyak tempat. Jika tetangga tinggal di dekat 
sini, mereka pasti akan menelepon polisi setelah mendengar tangisan sedih kami. 

☆ 

Pada akhirnya, karena kontribusi Hideyoshi, tes tiruan itu hanya bisa dibatalkan. Kami 
kemudian melanjutkan belajar selama beberapa jam. Setelah tengah malam, tibalah 
waktunya untuk tidur. 

"Kinoshita-kun. Jika sesuatu terjadi, tolong panggil. " 

"... Ini adalah bel dan taser. Kau bisa menggunakannya jika Yuuji berniat buruk padamu. " 

"Muu... apakah hanya saudara perempuan Akihisa yang bisa mengidentifikasi jenis 
kelaminku dengan benar?" 

"Aki, kurasa kamu harus jelas. Jika ada... " 

"A, aku mengerti! Aku tidak akan melakukan hal buruk! " 

Karena Hideyoshi sangat bersikeras, kami hanya bisa berpisah menjadi kamar 'cowok dan 
Hideyoshi' dan 'cewek'. Berdasarkan bagaimana tidak ada yang terjadi selama kamp 
pelatihan sebelumnya, para gadis secara khusus mengizinkan kami, tapi ... dalam hal ini, 
mereka tidak perlu mengeluarkan tasers atau sudah mengancam kami, kan? Apakah saya 
satu-satunya yang berpikir seperti itu? 

Jadi, akhirnya waktunya tidur. 

~ Percakapan di kamar anak perempuan ~ 

"Arre? Kemana perginya jepit rambut saya? Saya pasti meninggalkannya di sini. " 

"Apakah jepit rambutmu hilang?" 

"Sepertinya begitu." 

"... Aku akan mencarimu." 
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"Ah, tidak perlu. Aku akan menemukannya setelah kita bangun besok pagi dan 
membereskan tempat tidur. " 

"... Dimengerti." 

"Ngomong-ngomong, sepertinya kamu selalu memakai jepit rambut itu sepanjang waktu, 
Mizuki." 

"... Memorabilia macam apa itu?" 

"Nfufuf ~, menurut tebakanku, jepit rambut itu diberikan kepadamu oleh seseorang yang 
kamu suka, kan, Hime-chan?" 

"Tidak, itu hanya jepit rambut biasa yang kubeli untuk diriku sendiri." 

"Ya ampun... aku sebenarnya salah menebak." 

Tapi itu bisa dianggap semacam memorabilia. 

"Eh? Apa itu? Kedengarannya menarik. " 

"Sayangnya, itu rahasiaku sendiri. Lebih dari itu, saya lebih berhati-hati tentang masalah 
Kudou-san. " 

"Eh? Saya?" 

"Ya, aku juga bertanya-tanya." 

"Fufu. Apakah kalian berdua tertarik untuk mendengar saya mengatakan hal-hal mesum? " 

Tidak, kita tidak sedang membicarakan tentang itu. 

"Ini tentang hubungan antara kamu dan Tsuchiya-kun." 

"EHHH !?" 

"... Aku juga bertanya-tanya tentang itu." 

"APA, APA YANG KAMU TIGA RAMBLING !? JENIS HUBUNGAN APA YANG AKAN SAYA 
MILIKI DENGAN MUTTSURINI-KUN. TIDAK ADA HAL SEPERTI ITU!" 

"Bahkan caramu menyangkal dengan keras itu mencurigakan." 

"... Biasanya, Aiko pasti akan menertawakannya." 

"ITU, ITU TIDAK BENAR! SAYA TIDAK MEMILIKI PIKIRAN TERSEBUT, APAKAH TENTANG 
SAYA ATAU MUTTSURINI-KUN! " 
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"Siapa tahu? Mungkin Tsuchiya mengatakan hal yang sama denganmu di kamar cowok 
sekarang, tahu? " 

"... Ini adalah sesuatu yang harus kita bicarakan saat berkemah semalaman." 

"Betul sekali. Orang-orang pasti membicarakan hal yang sama dengan kita. " 

"Ya. Orang-orang itu mungkin menginterogasi Tsuchiya, jadi sebaiknya Anda menjawab 
dengan jujur. " 

"... Akan lebih mudah bagimu jika kamu mengatakannya." 

Tolong beritahu kami saja? 

"ITU MENGAPA SAYA MENGATAKAN BAHWA SAYA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN 
PADA PRIA BERKEPALA BESAR SEPERTI!" 

 Percakapan di kamar cowok  

"Sakamoto Yuuji akan mulai." (Yuuji sendiri) "" "Ya ~!" "" (Aku, Hideyoshi dan Muttsulini 
menanggapi dengan ritme) "'Dulu dan sekarang[13] '! "" "" Ya ~! "" "" Nama-nama kekasih 
Akihisa yang dikabarkan di antara beberapa siswa! " 

... Heh? 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Yuuji 

"<Toshimitsu Kubo>!" 

"PROTES! SAYA PROTES! KUBO-KUN'S A GUY! " 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Muttsurini 

"... <Sakamoto Yuuji>." 

"AKU TIDAK INGIN! SAYA SANGAT TAHU TENTANG ITU, TAPI SANGAT MENJIJIKKAN 
SAAT ANDA MENGATAKANNYA! TIDAK!" 

"AKU YANG HARUS Jijik, KAU IDIOT!" 

Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> giliran Hideyoshi 

"Eh, ermmm... lalu, lalu aku!" 

"..." 

"A, Akihisa! Aku akan merasa bermasalah jika kamu tetap diam dan tersipu! " 
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Pa pa (bertepuk tangan sesuai ritme) -> Giliranku 

"<Sh, Shimada Minami>!" 

"" AKIHISA HARUS DIKENAKAN! "" " 

"MENGAPA ~" 

Karena Kubo-kun dan Yuuji diperbolehkan, mengapa ciuman saya dengan Minami 
dianggap tidak berlaku! Bukankah hasil ini terlalu aneh !? 

 

Baiklah, Akihisa, gambarlah satu. 

"Uu... Aku hanya tidak merasa lega di sini..." 

"Santai. Semua orang lega selain kamu. " 

Dalam situasi yang merepotkan, aku hanya bisa mengambil selembar kertas ke dalam tas 
yang diserahkan Yuuji kepadaku. Coba lihat, apa yang tertulis di atasnya... 

"<Pergi ke kamar anak perempuan dan kembalikan jepit rambut Himeji-san padanya>... eh, 
bukankah ini yang aku tulis?" 

Saya benar-benar menarik hukuman yang saya pikirkan. Saya benar-benar tidak tahu 
apakah ini harus menjadi hasil imbang yang bagus atau buruk. 

"Apa-apaan ini, Akihisa. Hukumanmu terlalu ringan. " 

"Eh? Betulkah? Kita harus memasuki kamar anak perempuan di sini. " 

Sebenarnya, aku panik dan mengambil jepit rambut Himeji-san saat kita panik dan kabur 
barusan, itulah sebabnya aku menulis hukuman seperti itu, tapi hukuman ini agak berat, 
bukan? Selain itu, aku mungkin kehilangan nyawaku jika aku ceroboh saat memasuki 
kamar tempat gadis-gadis itu tidur. 

Ngomong-ngomong, apa yang semua orang tulis. " 

"Milikku <Pergi ke kamar Shouko dan dapatkan kembali surat nikahnya>. Tentu saja, orang 
tersebut harus mendapatkan akta nikah tidak peduli berapa kali dia gagal sebelum 
menyelesaikan misinya. " 

"Milikku <ambil album penuh foto dengan pakaian wanita>. Aku harus membuat kalian 
merasakan sakitku. " 

"... <Ambil foto semua jenis barang>. Sulit untuk menangkap mereka dalam beberapa pose 
khusus. " 
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Jelas, semua orang menuliskan hukuman mereka atas permainan ini untuk memenuhi 
tujuan mereka sendiri. 

Itu hebat. Senang sekali saya menggambar apa yang saya tulis... 

"Baiklah, mari kita menghabiskan waktu berbicara sebelum gadis-gadis itu tidur." 

"Menurutku, itu ide yang bagus. Para wanita itu pasti lelah, jadi mereka harus tidur sejam 
lagi. " 

"...Apa yang harus kita bicarakan?" 

"Baiklah... oh ya. Mari kita bicara tentang 'hal paling memalukan yang pernah kita lakukan 
dalam hidup kita'. Ada setumpuk kartu di sini. Aku akan menjadi hati, Hideyoshi akan 
menjadi berlian, Muttsurini akan menjadi klub, dan kelipatan 1 akan menjadi Akihisa. 
Bagaimana dengan itu? " 

"""BAIK!""" 

Eh, TUNGGU! MENGAPA KONDISI SAYA BERBEDA DARI SISA? 

"Spade 4. Ini kelipatan satu, jadi Akihisa akan menjawab." 

"ITU TERLALU ANEH! AKU TIDAK MASALAH BAGAIMANA JIKA ANDA MENGGUNAKAN 
GANDA SATU! " 

"Tidak, tidak, tidak, kamu akan baik-baik saja jika joker muncul." 

"ITU TERLALU BANYAK! MENGAPA KESEMPATAN SAYA TERLALU TINGGI !!? " 

"... Kemungkinannya adalah 52 dari 53." 

"Yah, bagaimanapun juga, sejak sekop muncul, kamu harus menjawab, Akihisa. Menurutku, 
lebih baik kamu menyerah dan mengatakan masa lalumu yang paling memalukan. " 

"Gu... mengerti. Coba lihat, seharusnya saat aku di tahun pertama sekolah menengah--- " 

......... ......... 

"Baiklah, Akihisa. Ini tentang waktu." 

"MENGAPA AKHIRNYA SEPERTI INI !? MENGAPA BAHWA SAYA BARU SAJA MENGATAKAN 
'16 HAL PALING MENYEBAR DALAM HIDUP SAYA', DAN KAMU TIDAK MENGATAKAN APA 
PUN! APAKAH INI TERLALU TIDAK ADIL! " 

"Jika Anda harus menyalahkan sesuatu, salahkan keberuntungan undian Anda." 

"... Kamu sangat lemah sehingga menakutkan." 
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Yuuji lah yang mulai menggambar, tapi semua kartu yang ditarik adalah sekop. Saya curiga 
dia curang, jadi saya menggambarnya sendiri ... tapi semua kartu yang saya gambar adalah 
sekop. Betapa tidak beruntungnya saya? 

"Berhenti mengoceh. Baiklah, cepat pergi. " 

"Uu... mengerti --- tunggu, kamu ikut juga, Yuuji?" 

"Ya. Saya memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan. " 

Saat dia mengatakan itu, Yuuji mengeluarkan pemotong kaca yang dia pinjam dari 
Muttsurini dan menunjukkannya padaku. Dia pasti bertujuan untuk mencuri surat nikah itu 
kembali, tapi karena gelas itu sangat tebal, mungkin mustahil untuk memecahkannya 
dengan pisau sekecil itu. 

"Kalau begitu, Muttsurini dan aku akan mengikutimu ke koridor." 

"... Saya menantikan untuk melihat beberapa kecelakaan yang menarik." 

"Kecelakaan apa? Berhenti bercanda. " 

Saya meletakkan kartu poker dan bangkit, memastikan untuk tidak membuat terlalu 
banyak suara saat saya membuka pintu. 

Koridor dengan hanya lampu malam yang menyala menunjukkan jejak keheningan dan 
ketenangan. 

(Baiklah, ayo pergi.) 

(Baik.) 

Yuuji dan aku saling mengangguk, dan kami berjingkat-jingkat menyusuri koridor. 

Itu aneh. Sepertinya saya terbiasa melakukan hal-hal seperti itu akhir-akhir ini... 

(Apakah kamu siap, Akihisa?) 

(Tidak ada masalah.) 

Aku mengeluarkan jepit rambut Himeji-san yang kutaruh di sakuku. 

Ini hanya mengembalikan penjepit rambut ke tempatnya semula. Tidak ada yang sulit. 

Giii... 

Mungkin pintunya hanya terkunci jika tidak ada orang di dalam, bukan? Aku memutar 
pegangan pintu, dan pintu kamar anak perempuan segera terbuka. Sepertinya saya tidak 
membutuhkan bantuan Muttsurini kali ini. 
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(Saya akan pergi ke sisi itu. Anda harus berhati-hati.) 

(Mengerti. Pastikan kamu tidak ketahuan juga, Yuuji.) 

Saat kami memasuki kamar, Yuuji langsung menghampiri meja, dan aku menyelinap dan 
mendekati kasur. Saya ingat saya menemukan penjepit rambut ini di suatu tempat di 
sekitar sini... 

Aku mencari ingatanku saat aku berdiri di samping bantal, mencari di mana aku 
meletakkan penjepit rambut. 

"Nn..." 

---KEMBALI! 

Seseorang sepertinya berbalik, membuatku hampir melompat. Apakah dia sudah bangun? 
Dia belum bangun, kan? 

Untuk berhati-hati, saya berbalik untuk melihat. Jika dia bangun, dia seharusnya berteriak, 
jadi mereka seharusnya tidur sekarang... 

"... Akihisa-kun?" 

Sayangnya, dugaan optimis saya benar-benar dibantah karena Himeji-san sudah duduk 
dari sisi tempat tidur, menatap lurus ke arah saya. 

(H, Himeji-san! Yo, kamu salah! Aku hanya... erm... mengembalikan jepit rambut yang kamu 
jatuhkan!) Saya menyerahkan penjepit rambut dan mencoba menjelaskannya padanya. 
Dan, yah... aku sedikit kasihan padanya! 

"" ...... "" 

Keheningan yang tak tertahankan berlanjut selama beberapa detik. 

Selama waktu kosong ini, Himeji-san sepertinya sedang memikirkan sesuatu. 

"... (Melambaikan tangan)" 

Di tengah kegelapan, Himeji-san melambai padaku sedikit. Apa? Apakah dia berpikir untuk 
menghukum saya sekarang? 

Saya secara mental siap untuk mendapatkan persendian saya patah, dan hanya bisa 
bergerak lebih dekat dengannya tidak peduli betapa enggannya saya. 

Setelah mendekat, Himeji-san memperhatikan sekeliling, dan berbisik padaku, 

"Akihisa-kun, jepit rambut yang kamu sebutkan. Apakah itu penjepit rambut kelinci saya? " 
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(Ah, un, ya.) 

Itu aneh? Dia tidak marah? 

(Saya melihat...) 

Himeji-san nampaknya senang untuk beberapa alasan, tapi terlihat sedikit bermasalah dan 
wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia mungkin senang bahwa dia menemukan 
penjepit rambut, tetapi tidak bisa melepaskan anak laki-laki yang menyelinap ke kamar 
perempuan di tengah malam dengan mudah. 

(Baiklah, Akihisa-kun...) 

(Iya!) 

Saya tanpa sadar menegakkan diri dan berlutut di depannya. 

(Jepit rambut itu ... bisakah kamu ... memakaikannya padaku?) 

(Eh?) 

Mendengar Himeji-san mengatakan permintaan yang tidak bisa dijelaskan, aku hanya bisa 
merasa bingung dan terganggu. Apa yang dia inginkan? 

(Tidak bisakah kamu?) 

(Ahh, tidak, saya bisa jika Anda ingin saya memakainya.) 

Dalam situasi ini, saya sudah tidak punya hak untuk menolak. 

Jadi, aku mengikuti permintaan Himeji-san dan meletakkan jepit rambut di tanganku ke 
rambutnya. Ini, ini benar-benar canggung... 

(Bagaimana, bagaimana? Apakah itu cocok untukku?) 

(Ah, tidak, aku tidak bermaksud meletakkannya di kepalamu, Akihisa-kun. Kuharap kau 
klipkan itu padaku ...) INI CARA TERLALU MALU !! 

(Jadi, maaf! Itu, itu benar. Pria biasanya tidak akan memakai hal-hal seperti itu.) (Itu cocok 
untukmu, tahu?) 

(Maaf, tolong lupakan sekarang ...) 

Aku minta maaf saat membawa jepit rambut di tanganku ke Himeji-san. Selama ini, 
jantungku mulai berdebar kencang karena aku menyentuh tangan Himeji-san. 

(Apakah ini akan berhasil?) 
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(Ya terima kasih banyak.) 

Bukankah dia baru saja tidur? Mengapa dia harus menjepit rambutnya? Apakah 
perempuan seperti itu? Nee-san memiliki rambut pendek, dan dia tidak perlu memotong 
rambutnya, jadi saya tidak yakin. 

Uu, sepertinya itu masalahnya. Bagaimanapun, saya akan membiarkannya seperti itu dan 
tidak mengejar. 

(Aku pergi dulu.) 

Karena saya mengembalikan apa yang ingin saya kembalikan, tidak baik bagi saya untuk 
tinggal, jadi lebih baik saya mundur lebih awal. 

(...Mohon tunggu sebentar.) 

---Pada saat ini, Himeji-san tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ujung kemejaku. 

(? Apakah ada hal lain, Himeji-san?) 

Dia masih ingin menghukumku, bukan? 

(Apakah kelinci ini ... cocok untukku?) 

(Eh? Ah, un, tentu saja. Aku akan memikirkan kelinci ketika Himeji-san disebutkan, dan aku 
akan memikirkan Himeji-san saat kelinci disebutkan. Jepit rambut kelinci sangat cocok 
untukmu, Himeji-san.) (...! Apakah, begitu... itu, itu benar-benar hebat...) 

(???) 

Pada saat itu, Himeji-san sepertinya menahan emosi yang tersembunyi di dalam dirinya. 
Apakah saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan? 

(Baiklah, Akihisa-kun... bisakah kamu, mendekatlah sedikit...?) 

(U, un. Tentu.) 

Aku berlutut, menggerakkan lututku dan mendekati Himeji-san. Tiba-tiba, 

(Akihisa-kun...) 

(- !!! ???) 

Dia tiba-tiba memelukku. Apa yang sedang terjadi? 

(Jadi tidak mungkin... mendengar kamu mengucapkan kata-kata yang mengguncang hatiku, 
aku sungguh...) SAYA TIDAK MENGERTI APA YANG DIA KATAKAN! APA ITU!? APAKAH INI 
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BEBERAPA KOMEDI BESAR YANG MESSES DENGAN SAYA !? APAKAH MUTTSURINI 
MEMEGANG KAMERA DAN MENYEMBUNYIKAN DI MANA SAJA? 

(Baru saja... ketika aku berbicara tentang penjepit rambut dengan Minami-chan dan yang 
lainnya, aku teringat banyak hal di masa lalu, dan hatiku serba kabur... dan tiba-tiba, 
Akihisa-kun, kamu muncul tepat di depan saya...) Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, 
tapi apa Himeji-san bilang aku datang di waktu yang salah? Tidak, tidak, tidak, tunggu! Dia 
mungkin memujiku dalam situasi ini! Ini bukan saat yang tepat untuk datang, tapi 
waktunya tepat, bukan? 

"Uun..." 

GASP! 

Orang yang tidur di samping tiba-tiba mengejang, dan Himeji-san serta aku terkejut. 

"......" 

"......" 

Aku menahan napas dan mengintip ke sumber suara itu. Apakah, apakah seseorang 
bangun? 

"Suu, suuu..." 

Segera setelah itu, saya kembali mendengar suara nafas berirama. Itu hebat. Saya berhasil 
lolos dari bencana di sini... 

(Ah, maaf, Himeji-san! Aku akan segera pergi sekarang!) 

(Eh? Ah, tidak, seharusnya aku yang meminta maaf padamu.) 

Setelah kami berdua tenang, aku buru-buru menjauh dari Himeji-san. Apa yang sedang 
saya lakukan! 

(A, Akihisa-kun. Aku memelukmu karena kupikir Minami-chan bangun. Yah ... aku tidak 
bermaksud apa-apa!) Himeji-san dengan panik menjelaskannya padaku. 

Aku mengerti, jadi begitulah adanya. Himeji-san benar-benar orang yang baik, 
menyembunyikanku karena takut ketahuan. 

(Terima kasih. Saya harus pergi sekarang saat saya tidak ditemukan.) 

(Ah, oke. Itu benar. Saya merasa ini lebih baik.) 

Aku mengangkat tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada Himeji-san, dan 
berjingkat-jingkat keluar dari kamar anak perempuan. 
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"Saat ini, ini adalah waktu yang penting bagi Akihisa-kun untuk bangkit sebelum ujian, jadi 
aku hanya bisa bertahan... tapi, jika ada kesempatan lagi... aku pasti akan..." 

Aku mendengar suara saat aku keluar dari kamar anak perempuan. Sepertinya ratapan 
Yuuji saat dia ditangkap oleh Kirishima-san saat bekerja, tapi itu segera menghilang. 

☆ 

Sore berikutnya, 

Setelah mengakhiri kelompok belajar di rumah Kirishima-san, aku pulang. 

"Oh ya. Saya pikir saya harus makan malam dengan nee-san malam ini. " 

Nee-san bilang dia akan selesai bekerja sebelum tengah hari, jadi dia harus pulang 
sekarang. Jika dia tinggal di rumah, saya tidak bisa hanya minum air untuk makan malam 
malam ini. 

"Meskipun dia berkata begitu, kurasa aku harus memasak makanan Jepang untuknya, ya?" 

Sepertinya nee-san tidak punya pengaturan lain dan sengaja mengucapkan kata-kata 
seperti itu karena dia tidak ingin menggangguku. Jika itu masalahnya, saya akan sangat 
senang. Tapi meski kedua saudara kandung memiliki kesempatan langka untuk makan 
malam bersama, aku masih ingin menyiapkan hidangan panas untuk membuat nee-san 
bahagia. Berkat kelompok belajar, saya kurang lebih memahami konsep yang diuji untuk 
ujian akhir semester, jadi tidak akan ada banyak masalah jika saya meluangkan waktu 
untuk memasak. 

Jika saya ingin memasak, apa yang harus saya masak untuk membuat nee-san senang? 
Berbicara tentang makanan Jepang, saya kira itu harus kari kentang dan daging, bukan? 
Kurasa memasak nasi chowder akan lebih baik. Tapi itu tidak tampak istimewa dalam 
beberapa hal. 

"Hotpot... sekarang bukan musimnya... dan sekarang terlalu panas untuk makan tempura..." 

Saya terus memikirkan makan malam malam ini saat saya berjalan pulang. Tapi tidak 
peduli seberapa banyak yang saya pikirkan, sepertinya itu tidak berhasil... oh well. Jika saya 
pergi ke supermarket untuk melihat apa yang mereka jual, saya harus bisa memikirkan 
sesuatu yang baik. 

Saya berjalan ke lobi di lantai pertama, dan naik lift. 

Saya khawatir saya harus membawa banyak bahan, jadi saya memutuskan untuk 
meletakkan buku dan alat tulis saya di rumah terlebih dahulu sebelum pergi berbelanja. 

"Aku kembali ~" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Selamat datang kembali, Aki-kun." 

Saat saya membuka pintu, nee-san datang ke koridor untuk mengundang saya masuk. 
Tampaknya dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dan tidak berakhir dengan situasi 
yang tidak terduga di mana dia harus mengubah jadwalnya dan tidak bisa. pulang. Kalau 
begitu, kita bisa makan malam sesuai dengan apa yang aku rencanakan. 

"Maaf, nee-san. Dapatkah Anda membantu saya memasukkan tas saya ke dalam. " 

Aku tidak masuk ke rumah, tapi menyerahkan tasku ke nee-san saat aku akan pergi 
berbelanja. Nee-san sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi mengambil tasku. 

"Aku baik-baik saja dengan itu... tapi Aki-kun, kamu masih pacaran sekarang?" 

"Un, aku harus membeli bahan untuk makan malam." 

Oh iya, setiap hari Minggu, sashimi di toko ikan dekat stasiun sepertinya lebih murah. Saya 
ingin tahu berapa harga sushi buatan tangan? Itu tidak akan murah, dan saya harus 
menyerah pada beberapa game yang akan datang di pasaran baru-baru ini ... tapi saya 
hanya bisa menghabiskannya demi nee-san. Saya kemudian akan merebus sup --- un, nee-
san harusnya senang kalau begitu. 

Itulah yang aku rencanakan, tapi--- 

"Aki-kun, apa kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan itu sekarang?" 

Tanpa disangka, inilah jawaban kakak saya. 

'Ahh, tidak, aku tidak sebebas itu. Hanya saja nee-san jarang kembali... " 

"Kamu salah prioritas di sini." 

Nee-san tanpa ampun menyela saya bahkan sebelum saya bisa menyelesaikannya. 

"Dengar, nee-san tidak tahu apa yang kamu salah, tapi kakakmu di sini secara khusus 
kembali ke sini hanya untuk memeriksa gaya hidup dan studi kamu, Aki-kun. Dan Anda 
selalu memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tentang apa itu? Jika Anda tidak 
dapat meningkatkan nilai Anda, itu tidak ada artinya, bukan? Izinkan saya bertanya lagi, 
Aki-kun; apakah kamu masih punya waktu luang untuk menyiapkan makan malam? " 

"It, itu benar..." 

Tapi penjelasan nee-san benar-benar membuatku marah. 

Mengapa dia begitu sesuai dengan buku dan tidak mau berubah sedikit pun? Sangat jarang 
saya ingin memasak untuk saudara perempuan saya ini yang tidak pernah saya temui 
dalam waktu yang lama, tetapi baginya, itu hanya 'hal semacam itu'. Dia mengatakan 
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bahwa itu adalah 'sesuatu yang tidak perlu kemarin', tetapi apakah niat saya untuk 
membuat sesuatu untuk nee-san sesuatu yang tidak berharga dan sepele? Apakah reuni 
dengan kakaknya sesuatu yang kecil? 

Memikirkan hal ini, saya tidak bisa mengendalikan kegelisahan di dalam diri saya. 

Berbicara tentang mengurangi poin berkali-kali, dan bahkan mengolok-olok saya yang 
membuat saya tidak bahagia tepat di depan teman-teman saya... dia bahkan tidak pernah 
melakukan apa pun untuk saya. 

Sejak dia kembali, semua yang dia lakukan membuatku marah. Apa yang nee-san katakan 
barusan adalah sumbu terakhir yang meledakkanku secara emosional. 

"Kamu ada ujian besok, tapi kamu punya mood untuk memasak. Nee-san akan terganggu 
ketika kamu mendapatkan hasil yang buruk dan berkata 'Aku sibuk memasak dan tidak 
punya waktu untuk belajar'. Kamu-" 

"KAMU TERLALU BERISIK! KAMU SATU IDIOT BESAR, NEE-SAN! " 

Aku berteriak dan memotong kata-kata nee-san. 

APA APAAN! Bukankah INI BERARTI 'NEE-SAN AKAN DIBATALKAN JIKA ANDA DAPAT 
MENEMUKAN ALASAN KARENA ANDA TIDAK LAKUKAN DENGAN BAIK UNTUK TES'? 
SAYA INGIN MELAKUKAN SESUATU UNTUK DIA, DAN DIA MERASA BAHWA ITU HANYA 
SEBUAH ALASAN UNTUK BERLALU? APAKAH SAYA DAPAT MEMILIKI PLATFORM UNTUK 
BERDIRI KETIKA HASIL UJIAN SAYA KEMBALI BENCANA !? DIA MELIHAT AKU SEPERTI 
ITU! JUMLAH SAYA INGIN MEMBUATNYA BAHAGIA DAN BAHKAN INGIN APA YANG 
HARUS DIMASAK UNTUK MAKAN MALAM... 

"JADI NEE-SAN MERASA BAHWA HASIL TES LEBIH PENTING DARIPADA BICARA DENGAN 
SAYA, BENAR !? SAYA MENDAPATKANNYA! AKU AKAN MELAKUKAN APA YANG INGIN 
KAMU BELAJAR DENGAN KERAS, HALUS !? AKU AKAN MENDAPATKAN NILAI BAGUS DAN 
KIRIM KE LUAR NEGERI !! " 

AKU BENAR-BENAR BODOH UNTUK MEMBANTU SAUDARA TERSEBUT DI SINI! AKU 
TIDAK INGIN KEDUA DIRI SENDIRI DENGAN ORANG TERSEBUT! 

"...Apakah begitu. Senang sekali Anda bisa fokus pada studi Anda seperti itu. " 

"YA KAMU BENAR! AKU AKAN FOKUSKAN SEMUA UPAYA SAYA DALAM BELAJAR! JADI 
ANDA TIDAK HARUS KEDUA SAYA! BYE! " 

Aku meninggalkan kata-kata ini dan bergegas ke kamarku tanpa menoleh ke belakang, 
membanting pintu kamarku hingga tertutup. 
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Pada titik ini, tidak perlu bermain bersamanya. Tidak peduli apa, saya harus bekerja keras 
untuk menebus poin-poin yang dikurangi itu dan menjalani hidup sendirian yang bahagia 
dan tidak tinggal dengan saudara perempuan seperti itu di bawah satu atap! 

Saya mengeluarkan buku teks dan catatan saya dari tas saya, mengorbankan sekolah saya 
dan menghabiskan sepanjang malam belajar. 

Skor saat ini [-390 poin] 
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Volume 5 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Harap isi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. 

"Pada 334 SM, setelah mengalahkan raja terakhir dari Kekaisaran Achaemenid, Darius III, 
(___________) memulai (____________)." 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Pada 334 SM, setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Achaemenid, Darius III, 
(Alexander Agung) memulai (Ekspedisi Timur)." 

Commet guru: 

Jawaban yang benar. Dua orang yang disebutkan dalam pertanyaan ini, Darius III dan 
Alexander Agung memiliki dua pertempuran besar di antara mereka, pertempuran Issus 
dan pertempuran Erbil. Akan lebih baik jika Anda bisa mengingat dua pertempuran ini.[14] 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Pada 334 SM, setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Achaemenid, Darius III, 
(Warrior of Light Arc) memulai (Final Quest  Last Crusade of the King )."[15] 

Komentar Guru: 

Ada kata-kata 'terakhir' dan 'terakhir' di sana, tapi rasanya tidak akan berakhir. Sangat 
menarik. 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"Pada 334 SM, setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Achaemenid, Darius III, 
(Alexander Agung) memulai (Ekspedisi Timur)." 

Komentar Guru: 

Oh? Jawaban Sakamoto-kun adalah yang terakhir untuk kelas F? Kurasa aku tidak melihat 
jawaban bagus Yoshii-kun... apakah dia menjawabnya dengan benar? 

Akhirnya waktunya untuk ujian. Tidak seperti biasanya, saya adalah orang pertama yang 
mencapai ruang kelas, dan segera mengeluarkan buku teks saya dari tas untuk memulai 
revisi terakhir saya. 

Pagi, Aki. 
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"Ahh, Minami, pagi..." 

"Oi, Aki, kenapa kamu terlihat seperti akan mati? Apa kamu baik baik saja? Ini baru hari 
pertama! " 

"Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja... Maaf, tapi bisakah kamu tidak berbicara denganku 
sekarang? Atau saya pikir apa yang saya masukkan ke dalam otak saya tadi malam akan 
dilupakan... " 

"A, begitu... jika Aki berkata begitu, aku tidak akan mengganggumu..." 

Kemudian, saat Yuuji dan Himeji-san memasuki kelas, aku mengatakan hal yang sama 
kepada mereka. 

Setelah berdebat dengan saudara perempuan saya, saya mengunci diri di dalam kamar dan 
mulai menghafal, dan saya tidak makan atau minum sepanjang malam. Aku tidak tahu 
apakah nee-san makan malam, tapi aku akan mengantuk jika perutku kenyang, jadi tidak 
apa-apa kalau aku makan sedikit. 

"Jangan terlalu banyak berpikir. Lebih baik lakukan lebih banyak revisi. Pada 334 SM, 
Alexander Agung memulai Ekspedisi Timur. Pada 330 SM, Kekaisaran Achaemenid 
dihancurkan. Pada 250 SM, Kekaisaran Parthia... " 

Saya mulai merevisi poin-poin yang tidak dapat saya ingat betapapun saya berusaha 
menghafalnya. Himeji-san berkata kalau bagian ini mungkin muncul dalam pertanyaan. 
Saya akan menandainya di skrip tes terlebih dahulu setelah skrip ujian diturunkan 
sehingga saya tidak melupakan tahun dan apa yang terjadi kemudian. 

6 mata pelajaran yang akan diujikan hari ini adalah bahasa modern, bahasa Inggris 
(literasi), sejarah dunia, matematika kelas dua, kimia dan pendidikan kesehatan. Mata 
pelajaran lainnya akan diuji besok. Saya hanya perlu melakukan tes secara normal untuk 
periode pertama -- sastra modern -- dan literasi bahasa Inggris untuk periode kedua. 
Sejarah dunia adalah tempat saya harus pergi untuk yang menentukan. Jika saya bisa 
mendapatkan nilai bagus untuk sejarah dunia, semuanya akan baik-baik saja. 

"Semuanya, duduklah. Hari ini adalah hari pertama ujian akhir semester ... " 

Ironman masuk ke kelas seperti biasa dan hanya mengingatkan kami tentang beberapa hal 
yang harus kami catat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jadi pelajaran wali kelas di pagi 
hari berakhir. 

Masih ada waktu untuk ujian di periode pertama, dan saya terus belajar. Saya akan 
melupakan tentang bahasa Inggris di periode kedua, dan tidak banyak yang perlu dihafal 
untuk bahasa modern di periode pertama, oleh karena itu, saya memfokuskan revisi saya 
pada sejarah dunia, di mana itu akan membuat atau menghancurkan saya. Bagaimanapun, 
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saya hanya bisa menghafal sedikit pada saat ini. Yang terbaik adalah saya bisa menghafal 
semua yang ada di buku teks. 

Pemerintahan Dinasti Shang diatur dengan masyarakat diatur di sekitar ibu kotanya 
karena politik dan agama dilakukan bersama. Berdasarkan penelitian, kata-kata itu 
kemudian menjadi kata-kata ramalan yang berkembang menjadi kanji Jepang... 

"Baiklah, waktunya menyimpan buku pelajaran. Ujian periode pertama akan segera 
dimulai. " 

Tepat ketika saya fokus sepenuhnya pada belajar, tanpa sadar, pengawas untuk pelajaran 
periode pertama memasuki kelas. 

Saya menyimpan buku teks saya dengan patuh dan menunggu skrip tes dibagikan. Sejarah 
dunia adalah kunci dari ujian akhir semester ini, tapi saya tidak bisa mengabaikan mata 
pelajaran lainnya. Jika aku bisa mendapat nilai bagus di sini, aku bisa mengirim adik 
perempuanku yang terkutuk itu kembali ke luar negeri, dan hidupku akan tenang lagi. 

"Ini bukan pertama kalinya sensei mengatakan ini, tapi sensei masih ingin mengingatkan 
semua orang bahwa kamu tidak bisa meletakkan apapun di atas meja selain alat tulismu. 
Juga, jika ada tulisan di atas meja, itu bisa dianggap sebagai bentuk kecurangan. Meskipun 
tidak ditulis oleh Anda, saya harap semua orang dapat memeriksanya. Selain itu, jika Anda 
keluar di tengah ujian, skor subjek tidak akan diberikan kecuali sangat penting--- " 

Aku mendengar hal yang sama, mereka akan mengingatkan kita untuk dicatat selama ujian, 
dan menerima naskah ujian yang diserahkan teman sekelasku kepadaku. Saya mengambil 
satu, meletakkannya di atas meja saya, dan kemudian memberikan kepada teman sekelas 
di belakang saya. 

Baiklah, ujian akhir semester sekarang dimulai! 

 

 Sastra Modern.  

Dari opsi di bawah ini, pilihlah arti yang benar dari ungkapan 'Terkepung di Semua Sisi'. 

1. Benar-benar terisolasi. 2. Bernyanyi dan tidak melakukan apa pun. 3. Nyanyian 
Chu begitu keras sehingga bisa didengar di mana-mana. 4. BGM di sekeliling 
semuanya adalah nyanyian Chu. 

Jenis pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya kuasai. Di antara pertanyaan pilihan 
ganda, saya yakin bahwa saya setidaknya bisa mendapatkan satu jawaban benar dari 5 
pertanyaan. Akan sangat bagus jika semua pertanyaan dalam tes adalah pilihan ganda, 
tetapi sayangnya, dalam ujian, pilihan ganda hanyalah sedikit manfaat yang akan diberikan 
penguji. 
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 Inggris (Literasi)  

Tolong jelaskan 'itu' yang ditunjukkan dalam kalimat di bawah ini dalam bahasa Jepang. 

"'Ini tidak akan memakan waktu lebih dari sepuluh menit untuk sampai ke rumah Anda." 

※ Peringatan: Siapapun yang menjawab 'itu' akan dikirim ke ruang staf tanpa terkecuali. 

Karena itu 'it', ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, itu akan menjadi 'it' --- 
bahaya! Hampir pergi ke ruang staf untuk minum teh. Untung peringatan itu ada di sana ... 

Tapi memang agak aneh? Mengapa saya merasa peringatan ini merupakan ejekan yang 
ditujukan pada sekelompok siswa tertentu? 

Jadi, tanpa kesalahan yang serius, dua periode pertama ujian berakhir dengan damai --- dan 
sekarang saatnya ujian sejarah dunia yang paling penting bagi saya. 

"Baiklah, semuanya. Kami akan mulai dengan ujian. Tolong sisihkan segala sesuatu selain 
alat tulis Anda ke dalam tas Anda. " 

Pengawas dalam periode ini tampaknya Ironman karena aku bisa mendengar suara kasar 
yang kukenal bahkan tanpa mengangkat kepalaku. 

"Ambil satu skrip tes dan skrip jawaban masing-masing sebelum meneruskannya ke 
belakang. Anda tidak diperbolehkan membalik skrip jawaban sampai bel berbunyi. 
Mengerti? " 

Teman sekelas di depanku mengembalikan skrip pertanyaan dan jawaban. Saya mengikuti 
perintah Ironman dan mengambil masing-masing satu dan membalik skrip pengujian. 

Saya terus mencoba dan menghafal bagian-bagian yang dapat dengan mudah saya lupakan 
sebelum bel berbunyi. 

KIN KOOONNN--- 

Dan akhirnya, saat yang menentukan telah tiba. 

"Mulai." 

Saat Ironman berbicara, saya mengambil pensil mekanik saya dan membalik skripnya. Saya 
mencatat catatan penting sebelum memeriksa pertanyaan. Saatnya membaca pertanyaan 
dengan cermat! 

Saya menuliskan beberapa nama yang dapat dengan mudah tercampur dan apa yang 
terjadi kemudian. Setelah itu, saya membuka skrip. Ayo lihat. Pertanyaan pertama, 
sebutkan jenis pemerintahan Dinasti Shang yang benar... Saya masih ingat itu. Jawabannya 
adalah 'politik agama'. Pertanyaan kedua, pada era ini, asal muasal kanji Jepang yang 
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dibentuk adalah... 'Oracle Text'. Pertanyaan Ketiga, orang-orang kemudian menjalani ___ 
kehidupan --- jawabannya di sini adalah 'lubang vertikal'. 

Baik! Saya mendapatkannya! Saya tahu semuanya! Seperti yang diharapkan dari ajaran 
Himeji-san! Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mencapai nilai 
yang saya inginkan! Sekarang aku akhirnya bisa menyingkirkan adikku yang dingin itu 
yang hanya membawa masalah! 

Saya akan menuliskan jawabannya terlebih dahulu, dan kemudian memeriksa pertanyaan-
pertanyaan yang tidak dapat saya jawab sebelumnya dan memikirkannya. Tidak ada 
batasan jumlah pertanyaan dalam tes Fumitzuki Gakuen, dan kesulitannya akan meningkat 
sedikit demi sedikit, jadi ada pertanyaan yang menargetkan topik seperti itu. Jika saya tidak 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya hanya akan mendapatkan setumpuk 
pertanyaan yang tidak dapat saya jawab, dan saya akan membuang banyak waktu. Jadi saya 
harus menjawab dari mereka yang bisa saya jawab. Inilah yang Yuuji dan Himeji-san 
ajarkan padaku. Hingga saat ini, saya telah mengerjakan setiap pertanyaan dengan lambat, 
tetapi setelah mengikuti metode mereka, skor yang saya dapatkan jauh berbeda. Saya 
melihat. Sepertinya saya bisa mengubah gaya menjawab saya. 

Saya fokus sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan. Tanpa disadari, pertanyaan-
pertanyaan pada naskah ujian hampir terjawab seluruhnya. 

KIN KOOONNN--- 

Dentang bel menandakan bahwa ujian telah berakhir. 

"Oke, taruh pulpenmu. Siswa yang duduk di baris terakhir, tolong kumpulkan skripnya. " 

Saya dapat mendengar siswa di kelas kami menghela nafas, dan teman sekelas yang duduk 
di baris terakhir mengikuti instruksi dan mengambil naskahnya. 

"Oi, Asakura. Itu terlalu menjijikkan. Berikan naskahnya padaku. " 

"Wa, tunggu sebentar! Biarkan saya mengubah jawabannya di sini! " 

"Asakura! Belnya berbunyi! Menyerah dan meletakkan pena Anda! " 

Mungkin menemukan bahwa dia salah menjawab dengan salah, Asakura-kun tidak mau 
melepaskan naskahnya dan sebagai hasilnya dimarahi oleh Ironman. Sungguh, betapa 
bodohnya. Bel sudah berbunyi. Bahkan jika Anda menemukan bahwa Anda melakukan 
kesalahan, Anda hanya bisa menunggu hukuman Anda. 

Meskipun aku memikirkan itu, aku masih menundukkan kepalaku dan melihat naskah 
jawaban yang akan segera dihapus. 

Itu hebat. Saya tidak berpikir seharusnya ada masalah. Saya rasa tidak ada masalah dengan 
jawaban saya --- nn? 
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Saya dengan cepat memindai, tetapi menemukan bahwa bagian tertentu tidak benar. Itu 
aneh? Ini adalah... 

"Yoshii, aku akan mengumpulkan naskahnya." 

"Ah." 

Tepat ketika saya hendak memperbaikinya, saya bahkan tidak diberi waktu untuk 
mengemis karena naskah jawaban diambil tanpa ampun. 

Ironman mengumpulkan skrip jawaban, kembali ke podium untuk mengaturnya, dan 
memasukkan ke dalam tas yang dimaksudkan untuk meletakkan skrip jawaban di 
dalamnya sebelum meninggalkan kelas. 

"..." 

Tidak dapat melakukan apapun, saya hanya bisa melihat Ironman pergi. 

"Bagaimana sejarah dunia terpentingmu, Akihisa? Bisakah kamu melakukannya? " 

Yuuji bangkit dari kursinya dan menghampiriku. 

"Ahh, un. Ada beberapa kesalahan yang ceroboh, tapi ini masih ujian terbaik yang saya 
miliki sampai sekarang. " 

Mendengar jawabanku, Yuuji hanya mengangkat bahu. 

"Betulkah? Betapa membosankan. Aku akan mengejekmu karena menjadi pucat dan 
mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. " 

"Apa yang kamu katakan, Yuuji? Sungguh, berhentilah bercanda. " 

Sungguh, lelucon seperti itu tidak lucu. 

"Ya. Kamu benar-benar berusaha keras kali ini. Anda seharusnya tidak menjadi lebih buruk 
dari yang terakhir kali. " 

"Ya, kamu benar-benar menyebalkan. Ahahaha. " 

"Haha, bagaimanapun juga aku orang seperti itu." 

Yuuji dan aku bertukar pandang saat kami berdua mulai tertawa, tapi pikiranku tak bisa 
berhenti memikirkan naskah jawaban sejarah dunia yang telah diambil. 

Saya sebenarnya melakukan kesalahan seperti itu... 
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Selamat tinggal, hidupku yang bahagia. 
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Volume 5 Chapter 8 

Pertanyaan Terakhir 
Pertanyaan: Tolong tuliskan rumus kimia cuka, dan tolong tuliskan cara sederhana untuk 
memasak hidangan yang menggunakan cuka --- salad tuna. 

Jawaban Shimada Minami: 

"CH 3 COOH" 

Komentar Yoshii Akira: 

Betul sekali. HCOOH (asam metanoat), CH 3 COOH (asam etanoat) dan C 2 H 5 COOH (asam 
propanoat) semuanya memiliki rumus tertentu. Anda dapat menghafal lebih banyak rumus 
kimia jika Anda menghafal rumus dan menerapkannya dengan benar alih-alih 
menghafalkan semuanya satu per satu. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Saya ingat saus yang digunakan untuk membuat salad tuna adalah cuka yang dicampur 
dengan minyak zaitun dan garam. Jika Anda tidak menggunakan cuka, Anda dapat 
menggunakan jus lemon sebagai penggantinya, yang juga dapat menciptakan rasa asam 
pada saus; tapi saya merasa pertanyaan ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan 
chemistry! " 

Jawaban Yoshii Akira: 

"Anda tidak perlu curiga. Jawab saja. " 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Cara membuat salad tuna. 

"Salad tuna itu 1. Asam, 2. Asin, 3. Memiliki rasa yang unik. Saya merasa tidak apa-apa jika 
3 syarat tersebut dapat dipenuhi saat membuat saus. Jadi persamaan kimia untuk membuat 
saus adalah CH 3 COOH (cuka yang menimbulkan rasa asam) + NaCl (Garam yang 
menimbulkan rasa asin) + HCN (Hidrogen Sianida yang menimbulkan bau manis dan asam) 
Jawaban Yoshii Akira: 

Dengan bahan yang Anda sebutkan dan perbedaan dalam pembuatan hidangan, HCl (asam 
klorida) dan NaCN (Sodium Sianida) akan tercipta. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa 
selain itu, saya takut saat memikirkan bagaimana satu piring kecil salad tuna dapat 
membunuh 50 anak laki-laki dewasa. 
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"Sungguh, Aki-kun... tidak, haruskah aku memanggilmu Alexander Agung?" 

Kami bertengkar hebat kemarin, tapi begitu aku sampai di rumah, aku harus menahan rasa 
maluku dan melaporkan hasil ujian hari ini ke nee-san. Setelah nee-san mendengar itu, dia 
hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan. 

"Uu... bu, tapi, aku merasa harus bisa melakukannya dengan baik! Saya Itu karena saya 
tidak menulis nama saya sehingga saya tetap dianggap tidak memiliki poin ... " 

Setelah mengucapkan kata-kata besar kemarin, saya berakhir seperti ini hari ini, dan saya 
benar-benar merasa malu. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu seperti 
kemarin sekarang dan hanya bisa menurunkan leherku dan berlutut di depan nee-san "Kita 
berbicara tentang bagaimana kamu bisa mendapat nilai tinggi jika kamu menulis nama, 
kan? Jika Alexander Agung membuat kesalahan yang sama seperti Anda dalam ujian, 
menurut Anda apakah Anda akan dimaafkan jika Anda menjelaskannya kepada pengawas? 
" 

"Uu..." 

Aku tidak bisa membantah karena nee-san dengan kejam menunjukkannya. 

Betul sekali. Tes nyata tidak memungkinkan adanya alasan apa pun. Visi Fumitzuki Gakuen 
adalah untuk membina siswa yang akan mampu beradaptasi dengan masyarakat, dan tidak 
ada alasan yang akan diterima jika mereka tidak dapat melakukan semua ujian formal 
apapun yang terjadi. Jadi Himeji-san tidak mendapatkan keuntungan apapun bahkan ketika 
dia jatuh sakit dan harus pergi ditengah jalan. 

"Uuu... Aku benar-benar bekerja keras..." 

"Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tetap tidak bisa mengubah hasilnya, 
kan?" 

"Maaf..." 

"Kamu tidak perlu meminta maaf pada nee-san. Nee-san tidak pernah berharap pada Aki-
kun. " 

"Uuu..." 

"Baiklah, saya tahu bahwa tidak ada yang mengharapkan sesuatu dari saya, dan tidak ada 
yang menyiapkan makan malam untuk saya pada hari sebelum ujian..." 

"Tapi saya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa poin dengan melihat 
bagaimana Anda bekerja keras." 

"Eh? Benarkah? " 
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"Tapi jika kerja kerasmu tidak membuahkan hasil, akan sia-sia apapun yang aku katakan. 
Kerja keras adalah sarana untuk mencapai suatu hasil. Tidak peduli seberapa banyak Anda 
bekerja, jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang seharusnya Anda dapatkan, tidak ada 
gunanya bahkan jika Anda bangga dengan prosesnya. " 

Nee-san mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti lagi. Pada dasarnya, adalah hal yang 
baik bahwa saya bekerja keras untuk mendapatkan hasil, tetapi akan menjadi kesalahan 
besar jika saya memiliki gagasan bahwa 'Saya bekerja keras, jadi tidak masalah apakah 
saya mendapatkan hasilnya', bukan? " 

"Kalau aku benar-benar harus mengatakannya, itu karena biasanya kamu tidak belajar 
keras sehingga kamu berakhir seperti ini, Aki-kun. Nee-san ingin kamu bekerja setiap hari 
dan tidak mulai ngompol di menit-menit terakhir sebelum ujian... " 

Waktu kuliah Nee-san yang bermakna dimulai lagi. 

Ugh... dibandingkan dengan ibuku yang kasar dan kasar itu, omelan nee-san membuatku 
semakin bermasalah. 

"Aki-kun, apa kamu mendengarkanku? Sungguh, Nak, kamu selalu--- " 

---BIBEEP 

Pada saat ini, suara elektronik jam berdering, mengganggu kata-kata nee-san yang tidak 
bisa dia selesaikan. 

"Ya ampun, ini jam 7 malam. Saya lupa waktu setelah banyak ceramah. Waktunya makan 
malam. " 

Saya, saya diselamatkan... dalam hal ini, saya akhirnya bisa diselamatkan dari neraka... 

"Aki-kun, kamu masih ada tes besok, jadi aku akan melanjutkan sisanya besok." 

Eh? Anda ingin melanjutkan besok? 

"Aku akan menyiapkan sesuatu yang sederhana untuk dimakan ..." 

"Tidak dibutuhkan. Ayo makan di luar. Lagipula sekarang sudah cukup larut. " 

Aku tidak terlalu lapar, tapi nee-san, yang suka makanan rumahan, sebenarnya 
menyarankan agar aku pergi keluar dan makan. Jadi itu karena... dia akan kesusahan jika 
aku menyiapkan makan malam dan mendapat nilai jelek kan? 

"Aki-kun, kita lanjutkan." 

Nee-san mengambil tasnya dengan tas di dalamnya dan berbalik untuk keluar dari ruang 
tamu. 
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"Oke, kalau begitu aku akan..." 

Aku berbalik dan berjalan ke dapur. Jangan kaget di sini. Saya selalu bertanggung jawab 
atas dapur di rumah saya. Tidak apa-apa kalau kita pergi makan, tapi ada sesuatu yang 
harus aku selesaikan sebelum itu. 

"Jika kita tidak memasak, aku akan membekukan daging yang kubeli sekarang." 

Saya ingat ada beberapa bahan yang hampir kadaluwarsa di rumah, tapi saya rasa tidak 
apa-apa jika saya menaruh daging itu sedikit lebih lama... Saya memikirkan hal ini saat saya 
melangkah ke dapur, dan kemudian memperhatikan sesuatu yang lain. 

"Itu aneh. Mengapa tudung masak terbuka...? Apakah saya lupa menutupnya? " 

Saya mematikan cooker hood yang masih menyala, dan pikiran saya mulai mengingat. Saya 
tidak memasak tadi malam, dan sebelumnya, saya menginap di rumah Kirishima-san. 
Apakah sudah dihidupkan sebelumnya? 

"Mungkin tidak. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya akan menyadari jika cooker hood 
dinyalakan selama 3 hari berturut-turut... " 

Pada saat ini, perbedaan aneh yang baru-baru ini saya pikirkan mulai melonjak dalam diri 
saya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang aneh tentang itu? 

Aku memiringkan kepalaku saat menghadap lemari es, dan mengeluarkan potongan daging 
yang ingin aku masukkan ke dalam freezer. 

---Pada saat ini, aku akhirnya menyadari darimana perbedaan aneh itu muncul. 

Itu adalah tumpukan tanda tanya yang berasal dari banyak keraguan. 

Mengapa? Kenapa nee-san membeli begitu banyak bahan hari itu meski dia tidak tahu 
Yuuji dan sisanya akan datang? 

Mengapa? Mengapa nee-san tidak pernah berniat makan masakan Jepang meski kembali ke 
Jepang setelah sekian lama? 

Mengapa? Mengapa nee-san saya yang cerewet itu tidak mengizinkan saya memasak 
makan malam kemarin? 

Banyak keraguan secara bertahap membentuk fakta yang dengan jelas ditunjukkan di 
depan saya. 

---Ada sepiring paella gosong di lemari es. 

"A, ahaha... apa-apaan ini, jadi begitulah..." 
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Semua keraguan saya terjawab. 

Kenapa nee-san membeli begitu banyak bahan? 

---Dia sengaja membeli banyak karena dia takut salah memasaknya. 

Mengapa paella, dan bukan masakan Jepang? 

---Karena nee-san ingat paella itu makanan favoritku. 

Mengapa dia membeli bahan-bahan yang tidak saya kenal? 

---Bukankah nee-san mengatakannya sebelumnya? Dia menyiapkan 'daftar bahan'. Itu pasti 
karena... dia belajar bagaimana memasak paella di luar negeri. 

Mengapa dia tidak mengizinkanku memasak kemarin, apa pun yang terjadi? 

---Bukankah sudah jelas? Karena nee-san... bermaksud untuk memasak apa yang aku suka 
makan demi diriku! 

"Tidak bisakah dia mengatakannya secara langsung..." 

Sungguh, mengapa nee-san saya ini begitu ketat untuk semua orang, apakah itu untuk 
orang lain atau dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki ekspektasi apapun 
dariku, namun meluangkan waktu untuk memikirkanku. Dia seharusnya lelah karena 
pekerjaan dan perjalanan jarak jauh, namun dia masih ingin memasak hidangan yang 
bahkan tidak cocok untuknya demi kakaknya. Mungkin karena tidak enak nee-san ingin 
menyembunyikannya dan tidak memberitahuku. 

Mungkin nee-san sudah berpikir untuk memasak makan malam sendiri di hari Senin, tapi 
tanpa diduga aku membawa begitu banyak teman sehingga dia hanya bisa menyingkirkan 
pikiran itu. Karena itulah dia terlihat agak tidak bahagia saat itu. 

"Saya melihat. Jadi itulah mengapa nee-san mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras 
saya bekerja, tidak ada gunanya jika saya tidak menunjukkan hasil ... itu adalah kata-kata 
yang sama yang ingin dia katakan pada dirinya sendiri juga. " 

Karena dia tidak pandai dalam hal itu dia bekerja lebih keras untuk mengatasinya. Nee-san 
benar-benar mengikuti apa yang dia katakan melalui tindakannya. 

"Ini buruk... Aku benar-benar mengucapkan kata-kata yang mengerikan kepada nee-san..." 

Semakin saya memikirkannya, semakin jelas hal itu. Alasan mengapa nee-san mengenakan 
celemek dan bahkan tiba-tiba memulai permainan pasangan pengantin baru adalah... 

Tidak peduli apakah itu untuk orang lain atau dirinya sendiri, nee-san selalu orang yang 
tegas. 
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Hidangan itu mungkin gagal, tapi saya sudah senang melihat upaya dan dedikasi yang 
dimasukkan nee-san. Saya sangat tersentuh. 

"Aki-kun, untuk apa kau membuang-buang waktu? Sedang pergi!" 

Nee-san, yang sedang menunggu di pintu, memanggilku dari koridor. 

"Maaf! Aku akan ke sana sekarang! " 

Saya memasukkan daging ke dalam freezer, kembali ke ruang tamu untuk memasukkan 
dompet saya ke dalam saku, dan berjalan keluar rumah. 

Aku tidak melihat nee-san di sekitar, mungkin karena dia mendengar jawabanku dan pergi. 

Saya tidak ingin membuatnya menunggu, jadi saya memilih untuk tidak naik lift, tetapi 
melompat menuruni tangga dua langkah sekaligus. 

Saat aku melangkah keluar dari gedung ini, aku melihat nee-san berjalan di depanku. 

"Maaf membuat anda menunggu." 

Aku buru-buru menghampiri dan meminta maaf pada nee-san dengan punggung 
menghadapku. 

"Orang sering berkata 'waktu adalah uang'. Tidak baik membuat orang menunggu. " 

"Un, aku akan mencatatnya." 

Saat kami melanjutkan percakapan kami, saya perlahan berjalan di belakang nee-san, 2 
langkah di belakangnya. 

Nee-san tidak sengaja melihat ke arahku, tapi dengan santai melihat ke depan. 

"Nee-san, yah .." 

Aku meningkatkan langkahku dan membungkuk pada nee-san. 

"Apa itu?" 

Nee-san menjawab, tapi tidak melihatku. 

Itu karena dia selalu pamer seperti melihat bangga orang-orang yang keliru. 

Tapi dibalik sikap ini, dia benar-benar memikirkanku. 

Sama halnya dengan argumen kemarin. Sekarang kupikir-pikir, bukankah nee-san 
mengatakan bahwa 'Aki-kun tidak perlu memasak' saja? Bukan karena nee-san tidak 
memperhatikan niatku, tapi nee-san itu mencoba untuk memberitahuku 'Aku akan 
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menyiapkan makan malam, fokus saja pada belajar dan mencoba dan mendapatkan nilai 
bagus'. Nada suaranya yang dingin membuatku salah paham, tapi nee-san melakukan ini 
demi diriku dengan caranya sendiri. 

Memikirkan hal ini, saya tiba-tiba merasa agak bahagia, dan bahkan tidak bisa menahan 
senyum. 

"... Fufu." 

"Hm? Aki-kun, ada apa? Memanggil nee-san dan tiba-tiba tertawa itu tidak sopan. Apakah 
ada yang ingin kamu katakan? " 

Nee-san terlihat kaget saat dia menatapku. 
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"Un, ya." 

Apa yang seharusnya saya katakan? Pada saat itu, saya merasa bingung. 

Saat ini, tidak peduli apa, apa yang harus saya katakan bukanlah permintaan maaf kepada 
nee-san. Biarpun aku minta maaf atas semua yang terjadi sampai sekarang, nee-san 
mungkin takkan senang karenanya. 

Jadi, alih-alih meminta maaf, saya harus membiarkan perasaan dan pikiran saya yang 
sebenarnya diketahui oleh saudara perempuan saya. 

"Nee-san, yah..." 

"Un." 

Aku mengambil nafas pendek dan berkata pada nee-san dari sisi wajahnya. 

"Terima kasih banyak. Aku --- paling mencintai nee-san. " 

"Apa katamu?" 

Aku menarik nafas panjang. 

"Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang?" 

"Ahaha, saya sedang berbicara tentang cinta antara anggota keluarga." 

"... Bahkan jika kamu mencoba untuk mendapatkan sisi baikku, kamu tidak akan bisa 
melarikan diri dari omelan besok." 

Itu masih nada yang menjengkelkan, tapi aku merasa sangat lega mendengarnya. 

"Apakah begitu? Kasihan." 

"Tentu saja." 

"Betulkah?" 

"Betulkah." 

"..." 

"..." 

Nee-san langsung terdiam, dan kami berdua berjalan berdampingan di bawah matahari 
terbenam. 

Sudah berapa tahun sejak kami berdua pergi bersama? 
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"...Lain kali..." 

"Hm? Apakah Anda mengatakan sesuatu, nee-san? " 

"Lain kali, jika nee-san punya keinginan, aku akan memasak makan malam untukmu." 

"Heh? Betulkah?" 

"Ya. Aku akan memasak sesuatu yang enak yang akan mengejutkan Aki-kun. " 

"Betulkah? Saya sangat menantikannya. " 

"Tapi kamu harus menunggu sampai aku punya mood." 

Kurasa butuh waktu lama sebelum dia bisa mood lagi. Nee-san adalah orang yang fokus 
pada hasil, tapi dia benar-benar koki yang buruk. Dia pasti akan menghabiskan banyak 
waktu untuk berlatih sebelum hidangannya disajikan. 

Betulkah. Dia masih tidak mengerti. Bahkan jika dia tidak memasak untukku, masih ada 
cara untuk membuat makanan enak dan mengejutkanku. 

"Nee-san." 

"Apa itu?" 

"Apa kamu tahu bumbu apa yang paling enak, nee-san?" 

"Bumbu terbaik... garam?" 

"Um ~ Aku tidak sedang membicarakan itu." 

"Bukan seperti itu? Kalau begitu ... perut kosong, kan? Seharusnya tidak ada bumbu yang 
lebih baik daripada menggunakan naluri bertahan hidup untuk meningkatkan nafsu makan 
seseorang. " 

"Saya melihat. Ini benar-benar seperti yang nee-san akan jawab. " 

"Sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya perut kosong bukanlah jawaban yang 
benar ... lalu apa?" 

"Fufu, lalu apa itu?" 

"... Aki-kun, apa kamu mengolok-olok nee-san saat nee-san tidak tahu apa-apa tentang 
memasak?" 

Nee-san mulai mengamuk dan menyipitkan matanya, menatapku dengan mencaci. 
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Tapi itu membuatku semakin tidak bisa mengendalikan seringai di wajahku saat 
menghadapi tatapan seperti itu. 

Sedangkan untuk bumbu terbaik, jika bukan saat perut kosong, yang tersisa hanyalah 
jawaban terakhir. 

"...Lupakan. Tidak apa-apa. Tertawalah sesuka Anda. Kamu hanya bisa tertawa sekarang. " 

Nee-san cemberut saat dia melihatku terkekeh. 

"Aku akan menginterogasi kamu secara menyeluruh, Aki-kun, dan membuatmu memohon 
belas kasihan." 

"Eh? Apakah Anda berniat untuk mengubah ceramah menjadi hukuman fisik? " 

"Jika kamu tidak menyukainya, nee-san bisa menciummu sebagai gantinya." 

"TOLONG Pukul SAYA! Pukul saja aku sampai aku menangis dan minta ampun! " 

"Kamu benar-benar cabul, Aki-kun." 

"AKU TIDAK INGIN MENDENGAR KATA-KATA TERSEBUT DARI KAKAK KU SENDIRI YANG 
INGIN TERUS MENCium AKU !!" 

Pada akhirnya, kami terus bertengkar seperti biasa saat kami bergerak maju. 

Mungkin karena panasnya hari tidak mereda karena jalanan terasa hangat saat aku 
berjalan berdampingan dengan adikku. 

☆ 

Di hari yang sama, di Fumitzuki Gakuen--- 

"...Kepala Sekolah. Apa yang sedang terjadi?" 

"Jangan menatapku seperti itu, Nishimura-sensei. Bukankah ini hanya kesalahan kecil yang 
muncul karena penyesuaian sistem? " 

"... Ini seharusnya bukan hanya kesalahan 'kecil', kan?" 

"Hanya saja penampilannya agak buruk." 

"Oh, begitu?" 

"Un, itu masalahnya." 

""... "" 
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"...Musim panas..." 

"Kepala Sekolah, saya tidak akan tertipu oleh Anda bahkan jika Anda berpura-pura melihat 
jauh." 

"Baiklah baiklah, aku mengerti. Kumpulkan beberapa guru yang tidak dipungut biaya di 
sini sehingga kami dapat menyelesaikan perbaikan lebih awal. " 

"Aku baik-baik saja dengan itu, tapi apa yang ingin kamu lakukan jika siswa 
mengetahuinya?" 

"Apa yang dapat saya? Saya hanya mengatakan bahwa itu hanya kesalahan penampilan. 
Tidak perlu diganggu dengan anak-anak nakal itu bahkan jika mereka mulai membuat 
keributan. " 

"Dalam hal itu..." 

"Hanya mengikuti arus." 

"Sungguh, kamu. Karena inilah sekolah ini... " 
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Volume 5 Chapter 9 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat berterima kasih kepada semua pembaca yang mengambil karya idiot ini. Saya 
penulis yang bertanggung jawab untuk menulis seri ini, Inoue Kenji. Karya ini bisa 
dianggap sebagai buku keenam dalam seri ini. Naskah apa yang terdiri dari 400 kata 
menjadi lebih dari 2000 halaman. Jika kita menghitung 10 detik untuk membaca satu 
halaman, akan membutuhkan 5 setengah jam untuk membaca menyelesaikan ini, dan 
dengan ilustrasi Haga-san, saya harus menghabiskan 30 menit untuk mendapatkan 
kembali emosi saya yang kuat (kecuali halaman 225 dari volume ketiga). Jadi, itu akan 
memakan waktu sekitar 59 jam. Saya sangat bersyukur mengingat para pembaca akan 
menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membaca karya ini. Suara hangat para 
pembaca dan perasaan yang lebih dalam dari lautan benar-benar membuatku sangat 
bersyukur. 

Baiklah, saya mendapat lebih banyak halaman untuk kata penutup ini, jadi saya bisa 
membicarakan hal-hal acak. Jika Anda bersedia, pembaca, silakan lanjutkan membaca. 

Sebenarnya, jilid sebelumnya, jilid 4 jelas berisiko besar bagiku. Jika ada yang bertanya 
mengapa, itu karena ini pertama kalinya saya mencoba menciptakan mood romantis dalam 
karya yang penuh dengan situasi idiot ini. Aku khawatir apakah aku akan mendapat kritik 
seperti 'betapa membosankan', 'sangat menjijikkan' atau 'Inoue Kenji sama sekali tidak 
cocok untuk menulis drama cinta', jadi aku agak ragu-ragu saat menulis. 

Saya takut membaca pikiran pembaca, dan tidak ingin membaca pernyataan yang 
mempermalukan saya. Namun, saya masih penasaran dengan reaksi semua orang. 

Pada akhirnya, saya masih tidak bisa menahan diri. Saya membaca surat dan email yang 
akan saya terima dari penerima, dan bahkan mulai pindah ke papan gambar yang biasanya 
saya hindari. 

Ayo, ayo ... apa yang akan ditulis semua orang? Saya harap saya tidak melihat 'Saya sangat 
kecewa dengan penulisnya', 'Saya tidak dapat membaca terus', 'Saya tidak dapat 
menyerahkan Hideyoshi kepada penulis, harus menjadikannya pengantinku' dan segala 
macam pesan ... 

Dengan kecemasan yang terus menerus, saya membaca semua surat, surat dan komentar di 
internet. 

Untungnya, kebanyakan dari mereka yang saya lihat positif, seperti 'itu menarik'. Berpikir 
tentang berapa banyak orang yang membaca buku saya, menulis pemikiran mereka 
tentang itu, dan semuanya menjadi sangat positif; Sejujurnya, tidak ada hal lain yang 
membuatku lebih bahagia. 
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Saya sangat senang, jadi saya khawatir apakah orang akan khawatir apakah saya akan 
terlalu sombong dan angkuh, tetapi saya hanya ingin menggunakan kolom penutup untuk 
membicarakan beberapa komentar pembaca. Ini adalah beberapa komentar yang diambil, 

à Kata penutupnya menarik. 

àAku mulai tertawa ketika penganiaya disebutkan. 

àAku tertawa sendiri ketika membaca tentang laporan rekaman. 

Kata penutupnya sangat dihormati. 

Rasanya memang ada perbedaan besar dari yang saya harapkan, tapi saya agak senang 
semua orang bisa memuji saya seperti itu. Tampaknya bagaimana saya disentuh di tempat 
yang lebih rendah dari bagian belakang pinggang saya sepadan, jadi senang sekali para 
pembaca senang. 

Namun, sepertinya banyak orang yang salah, jadi saya harus klarifikasi di sini. Dengarkan! 
Jika Anda berpikir bahwa semua penganiaya pria tampan, itu adalah kesalahan besar. 
Tidak, ngomong-ngomong, pria itu mungkin bukan seorang penganiaya, tapi seorang 
spesialis jeans yang tertarik dengan tekstur jeans saya dan mau tidak mau menjangkau 
untuk menyentuhnya. Banyak master tidak pandai berbicara, jadi dia hanya bisa diam-
diam menjangkau saya, kan? Seorang master jeans yang luar biasa. Inoue Kenji ini 
berharap menjadi master jeans atau master rok selama sisa hidup saya. 

Baiklah, kita kesampingkan ini untuk saat ini. 

Selain kata penutup, saya juga menerima banyak tanggapan. Seperti bagaimana pekerjaan 
saya memenuhi ekspektasi, dan bahkan beberapa pembaca memberi saya peringkat yang 
sangat bagus yang sangat saya nantikan, yang membuat saya menangis di air garam. Juga, 
ada juga tanggapan 'itu sangat menarik. Saya akan benar-benar telanjang untuk menunggu 
karya baru Anda keluar di pasar '. Sudah lebih dari setengah tahun sejak volume terakhir 
keluar, dan sekarang musim di mana gelombang dingin akan menyerang. Saya ingin tahu 
apakah pembaca ini masuk angin karena benar-benar telanjang? Saya tidak bisa membantu 
tetapi khawatir. Saya pasti akan mencoba untuk menulis lebih cepat dan merilis volume 
berikutnya lebih awal, jadi tolong cepat kembali ke rumah dan kenakan pakaian Anda. 

Saya telah membaca balasan yang penuh kasih sayang atau umpan balik yang sedikit keras 
yang mengkritik saya. Terima kasih semuanya. Tulisan saya masih memiliki banyak tempat 
untuk diperbaiki, tetapi saya pasti akan menulis karya yang lebih baik, jadi semuanya, 
tolong jaga saya. 

Oh ya, berbicara tentang penganiaya (saya juga merasa aneh untuk terus menggunakan 
jalur ini), CD drama audio dijadwalkan untuk merilis volume kedua. Ini karena dukungan 
dan dorongan semua orang, dan juga kerja keras dari orang-orang yang terlibat. Saya 
mengikuti seminar seperti jilid terakhir dan keluar dengan beberapa pertanyaan tes untuk 
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beberapa bagian. Juga, volume kedua dari audio drama adalah tentang jilid kedua dan dua 
cerita unik baru, jadi naskahnya diedit oleh para ahli di bagian ini. Segala macam seiyuu 
yang luar biasa membantu mengisi perasaan berada di sana dengan akting suara mereka. 
Karya inferior saya benar-benar tidak bisa mencapai yang terbaik dibandingkan dengan 
bagian-bagian menarik CD audio. Jika Anda tertarik para pembaca, Anda mungkin ingin 
mendengarkan CD audio seri ini. 

Baiklah, sekian untuk pengenalan CD drama audio. Sudah waktunya bagi para pembaca 
untuk membaca tentang hal-hal sepele yang biasanya saya katakan. 

Pertama, lihat istilah ini. 

Sou-uke[16] 

Kepada para pembaca yang belum pernah mendengar waktu seperti itu sebelumnya, saya 
benar-benar tidak ingin menimbulkan luka emosional pada Anda, jadi lebih baik jika Anda 
bergegas dan melewati beberapa halaman ini untuk menikmati ilustrasi lucu Haga-san. 
Jangan khawatir, tidak memalukan bagi Anda meskipun Anda tidak mengenali istilah ini. 
Sebaliknya, mungkin akan lebih baik jika Anda tidak mengetahuinya. Saya suka para 
pembaca yang akan menjawab 'membela' ketika saya menyebutkan 'menyerang'. Jadi 
tolong berjanji padaku. Bahkan jika kamu tidak mengerti, kamu tidak boleh bertanya 
kepada orang tuamu apa artinya ini. 

Baiklah, apakah semuanya siap? 

Sebenarnya, Inoue Kenji ini bekerja sebagai desainer di atas penulisan seri Baka Test ini. 
Karena pekerjaan ini sebagai desainer, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan 
banyak orang yang luar biasa. Kali ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak 
menguntungkan yang terjadi dalam pertemuan tersebut. 

Pada saat itu, saya menghadapi banyak pukulan hebat yang lebih tua dari saya. Saya sangat 
gugup, tetapi saya harus menjelaskan isi pertemuan ini kepada mereka. 

Inoue: "Berdasarkan hasil laporan ini, jumlah sekrup dapat dikurangi dari 10 menjadi 8. 
Dalam hal ini, pemasangan dan biaya material sekitar OO yen, dan area---" 

Superior: "Harap tunggu. Saya ragu tentang apa yang baru saja Anda katakan. " 

Salah satu tembakan besar berbicara dan menyela penjelasan saya. Sepertinya ada sesuatu 
yang kurang dalam kata-kataku, jadi dia bermaksud untuk bertanya. Jika saya tidak bisa 
menjawab, nanti akan ada banyak masalah di manufaktur. Jadi, saya harus menjawab 
keraguan di hatinya dengan jelas. 

Saya menjadi semakin gugup saat menunggu pertanyaan itu. 

... Itu benar, ini benar-benar saat yang menegangkan bagiku. 
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Unggul: "Untuk sekrup nomor 4 yang dilepas, saat OO digunakan, digunakan untuk 
menahan beban penyeimbang, bukan? Tanpanya, bagian mana yang akan menanggung 
beban ini? " 

Biar saya ulangi lagi. Aku benar-benar tegang saat itu. 

Inoue: "Itu, itu... itu..." 

Superior: "Un." 

Inoue: "Semua sekrup di sini akan menjadi sou-ukes!" 

APA YANG BARU SAYA KATAKAN DI DEPAN SHOTS BESAR! 

Ini benar-benar tragedi yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak menguntungkan. 

1. Saat saya sibuk dengan pekerjaan, saya kurang tidur ketika sampai di rumah 
dan harus menulis novel, menyebabkan pikiran saya menjadi lambat. 2. Saat 
memeriksa pemikiran pembaca dalam empat jilid pertama, saya melihat istilah 
ini beberapa kali, dan tidak bisa tidak memeriksa definisi istilah ini di internet, 
jadi pikiran saya memiliki kesan yang kuat. 3. Ini semua adalah tembakan besar 
terkenal di perusahaan yang saya hadapi saat itu, jadi saya benar-benar tegang. 

Saya harus dapat menghindari tragedi ini jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang. 
TERUTAMA TITIK KEDUA! Karena saya dapat menyimpulkan arti dari istilah ini, saya 
benar-benar tidak perlu memeriksanya secara khusus di internet...! 

Superior: "Fmm, begitukah..." 

Mengabaikan saya, yang menyesali masa jabatan ini, orang besar yang bertanya sepertinya 
tidak memperhatikan apa yang salah dengan ini dan terus menatap informasi penjelasan di 
tangannya. 

Astaga? Apakah ini berarti... saya melarikan diri? 

Ngomong-ngomong, saya bertanggung jawab menjelaskan berbagai hal kepada pria 
berusia lebih dari 40 tahun. Mereka mungkin tidak pernah mendengar istilah seperti itu, 
jadi kemungkinan besar mereka sudah mengira bahwa istilah ini akan menjadi 
'menanggung semua beban'. Ini sangat bagus. 

Inoue: "Kalau begitu, untuk poin selanjutnya---" 

Aku akhirnya menghela nafas lega dan bersiap untuk melanjutkan penjelasannya. 

Ini bagus. Ini bagus. Saya berhasil melindungi wajah saya saat itu. Sekarang saya bisa 
santai. 
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Superior: "Ahh, tunggu sebentar." 

Inoue: "Ya?" 

Unggul: "Sedangkan untuk sekrup yang diperlakukan sebagai sou-ukes---" 

INI BURUK! SEBUAH BESAR LAMA TERSEBUT DIINGAT JANGKA WAKTU YANG TAK 
TERTEPAT! 

Saat ini, saya belajar pelajaran hidup. Jika saya tahu bahwa ada situasi tegang yang harus 
saya hadapi, saya harus cukup tidur dan melakukan uji coba dan segera menyingkirkan 
istilah yang tidak perlu dalam pikiran saya. Saya, yang mengorbankan orang lain untuk 
mempelajari pelajaran ini, dipenuhi dengan rasa bersalah saat itu, tetapi saya percaya 
bahwa atasan yang begitu hebat akan segera melupakan apa yang dikatakan oleh karyawan 
tingkat rendah tersebut. Juga, saya diam-diam berdoa di sini agar orang besar tidak 
memiliki seorang putri remaja. 

Sekarang saya telah menyebutkan hal-hal sepele acak ini, tidak banyak halaman tersisa 
untuk kata penutup. Saya kemudian akan mengubah topik dan mengucapkan terima kasih 
seperti biasa. 

Haga-san, yang bertanggung jawab atas ilustrasi, pergelangan tangan Anda yang selalu luar 
biasa itu membuat saya takut, terutama Mizuki yang dikuncir kuda! Itu tidak bisa. Saya 
pasti tidak akan bisa fokus menulis novel setelah melihat begitu banyak ilustrasi lucu. Ahh, 
tapi saya tidak menulis novelnya, saya tidak bisa meminta Anda untuk membantu saya 
menggambar lebih banyak ilustrasi...! Saya benar-benar dalam dilema...! 

Kagaya-san, yang bertanggung jawab atas desain; Saya menyebabkan begitu banyak 
masalah bagi Anda sepanjang waktu dan ada banyak desain yang harus dilakukan kali ini. 
Saya benar-benar minta maaf... 

Editor saya, N-sama, saya merasa sangat terganggu setiap kali saya menerima email Anda 
selama liburan. Aku benar-benar minta maaf karena telah membuatmu panik. 

Tentu saja, untuk semua pembaca juga! Saya sangat berterima kasih atas perjalanan Anda 
bersama saya, dan saya telah membaca semuanya mulai dari surat, umpan balik pembaca, 
atau email yang dikirim ke FBonline. Terkadang saya mengalami hambatan, tetapi suara 
dukungan dan dorongan yang menenangkan adalah motivasi bagi saya untuk terus bekerja 
keras. Saya sangat senang dengan semua yang Anda kirimkan, apakah itu kata-kata 
penyemangat, kata-kata ceroboh, kurangnya kata-kata, atau bahkan ilustrasi buatan tangan 
yang dikirimkan kepada saya. Saya akan terus bekerja keras di volume berikutnya. 

Terakhir, preview untuk volume berikutnya. 

Di jilid berikutnya, kurasa aku akan menulis tentang sebuah cerita di mana monster yang 
dipanggil terlibat dalam konflik dengan para senior karena aku tidak membiarkan monster 
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yang dipanggil muncul di volume ini. Saya pikir skenario seorang anak laki-laki dan 
perempuan yang melalui ujian keberanian bukanlah ide yang buruk... tapi dalam kasus ini, 
apa yang akan terjadi pada arah cerita? Namun, saat ini baru tahap perencanaan. Mohon 
maafkan saya jika saya akhirnya menulis sesuatu yang sama sekali berbeda. 

Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi cerita utama atau cerita pendek di FBonline, tapi 
saya harap saya bisa bertemu dengan semua orang di panggung Baka Test. 
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Catatan 
1. ↑ Mesushirinda [メ ス シ リ ン ダ ー] sedang mengukur silinder. Mesu [メ ス] 

adalah perempuan. Shiri [シ リ] adalah pantat. 

2. ↑ Untuk kasus ini, pahamilah bahwa Yuuji tidak pernah menggunakan sebutan 
kehormatan dalam cerita ini (kecuali untuk 'sensei' sesekali). 

3. ↑ Secara teknis, ini adalah terjemahan resmi dari Konstitusi Jepang pasal 76 , 
tapi saya hanya akan menyesuaikannya agar sesuai dengan konteks pertanyaan 
ini (karena selalu ada jawaban yang bodoh). 

4. ↑ Sekolah pindahan / perubahan keyakinan keduanya ditulis dengan furigana 
'tenkou'. 

5. ↑ Jika kita mengeluarkan 'Hime (姫)' dari Himeji Mizuki, kita mendapatkan 路瑞

希 (ji-mizuki), yang terdengar seperti 地 味 好 き (jimisuki), atau kekasih biasa. 

6. ↑ Jawaban diberikan dalam bahasa Inggris dalam RAW. Tolong jangan mengeluh 
tentang tata bahasa yang buruk di sini. Itu diberikan seperti itu ... 

7. ↑ Tentu saja, jawabannya dalam bahasa Jepang. 

8. ↑ Menghamburkan kacang adalah latihan untuk mengusir setan di Jepang 
selama festival musim panas Setsubun. Minami salah mengira tsu kecil di 
Seppun (ciuman) sebagai tsu besar di Setsubun. 

9. ↑ Apa yang ingin dikatakan Akihisa -- 今日 姫 路 さ ん は 死 ぬ ほ ど 可愛 く て 

見 て い る だ け で 頭 が お か し か な り そ う だ 

10. ↑ Apa yang Akihisa katakan -- 今日 姫 路 さ ん は 死 ぬ 

11. ↑ 'Sangat' terdengar seperti 'menunggu' (は べ り -- ha-beri) 

12. ↑ Satu tatami berukuran sekitar 3 kaki kali 6 kaki. Namun, jika dibandingkan 
dengan ukuran Tokyo, itu akan menjadi 2'11 kaki kali 5'11 kaki, atau 0,88 m 
kali 1,76 m. Di sini, kamar Shouko akan menjadi 38,72 meter persegi atau 416 
kaki persegi jika kita menghitung menggunakan 25 tatamis. Mengingat ukuran 
kamar Yuuta dan ketiga gadis itu tinggal di Papakiki! adalah 6 tatamis, ini 
BESAR ... 

13. ↑ Ini adalah permainan yang sama yang dimainkan oleh orang-orang di Volume 
3. Permainan ini tentang masa lalu dan masa kini, setiap orang memberikan 
jawaban. Setiap jawaban tidak dapat digunakan kembali, dan orang yang tidak 
dapat menjawab akan kalah. 
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14. ↑ Saya hanya akan mengambil versi bahasa Mandarin untuk menerjemahkan ini 
karena ada kesalahan dalam pertanyaan asli dan semacamnya, seperti yang 
disebutkan dalam catatan penulis di volume 6. 

15. ↑ Referensi ke Final Fantasy III. 

16. ↑総 受 け (Sou-uke) -- Silakan lihat entri ini di sini. Itu menakutkan bagiku. 
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