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Pertanyaan pertama 
Silakan ubah kata-kata berikut ke dalam bahasa Inggris 

"ス ペ イ ン 語" 

Jawaban Himeji Mizuki 

"Orang Spanyol" 

Komentar guru 

Salah satu kata dasar bahasa Inggris, bukan. Terkadang ada orang yang lupa menuliskan 
huruf pertama yaitu S sebagai huruf kapital. Harap tetap waspada terhadap kesalahan 
ceroboh semacam itu. 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

"Duri-" 

Komentar guru 

Saya ingin tahu apakah Anda ingin menulis "Speinese", seperti bentuk dalam "Jepang". 
Sayang sekali, tapi itu salah. 

Jawaban Yoshii Akihisa 

"Spaget-" 

Komentar guru 

Tidak peduli bagaimana saya mencoba menafsirkan ini sebaliknya, saya tidak dapat 
melihat ini sebagai hal lain selain, Anda akan menulis "Spaghetti" sebagai jawabannya. 

Final sudah berakhir, ini adalah periode di mana kami diliputi oleh rasa kebebasan yang 
tak terlukiskan. Jumlah hari yang tersisa hingga akhir Juli tinggal beberapa hari lagi. Suara 
nyaring jangkrik dan cumolonimbus yang menutupi langit di sekitarnya, tanda-tanda yang 
menandakan bahwa musim panas yang sejati telah datang sedang dilukis di sekitar kami. 

Musim di mana sinar matahari yang membara menghujani kita -- sesuatu yang mungkin 
dibenci oleh seorang gadis yang waspada akan terbakar matahari. 

Tidak hanya sengatan matahari. Musim yang disebut musim panas itu panas, berisik, dan 
bahkan serangga keluar. 

Tapi, meski begitu, bagi saya, musim ini adalah yang paling saya sukai sepanjang tahun. 
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Melewati musim dingin yang dingin, musim di mana kehidupan mulai bertunas, musim 
semi. 

Warna gunung berubah dari hijau menjadi merah, musim di mana persiapan melawan 
gelombang dingin yang berkunjung dimulai, musim gugur. 

Udara cerah, musim di mana Anda bisa merasakan kilauan bintang lebih dekat dari 
biasanya, musim dingin. 

Bahkan setiap musim lainnya memiliki gunung hal-hal yang baik. 

Tapi, terlepas dari itu semua, saya merasa dibandingkan dengan musim lainnya, musim 
yang bernama summer selalu memiliki sesuatu yang spesial. 

Panas yang mendidih, ungkapan serangga yang mematahkan gendang telinga, bahkan 
hingar bingar klub baseball yang terdengar dari kampus, semuanya menjadi bumbu untuk 
menikmati musim istimewa ini. 

Pergi ke luar, saya ingin merasakan panas yang hanya bisa dirasakan selama periode ini. 
Merengut sedikit ke arah hiruk pikuk, aku ingin berjemur di bawah sinar matahari yang 
membara. Menyeka keringat yang tak terbendung, aku ingin menggerakkan tubuhku 
sebanyak yang aku bisa. Itulah cara yang tepat untuk menikmati musim yang disebut 
musim panas, periode waktu yang disebut siang bolong bukan. 

Betul sekali. Sekarang adalah musim spesial bernama musim panas yang dapat membuat 
hatimu berdebar. Itu sebabnya -- 

(Yuuji, ayo lari. Dari penjara jiwa neraka ini.) 

(Kata Akihisa dengan baik. Aku sudah muak dengan kursus lengkap pelajaran pelengkap 
tangan besi ini.) 

-Karena itu, kami memutuskan untuk kabur dari pelajaran tambahan Tetsujin. 

(Pertama-tama, masih ada pelajaran bahkan di liburan musim panas adalah sebuah 
kesalahan, bukan? Lagipula, sebagian besar orang di kelas ini adalah laki-laki. Apalagi 
belajar, cukup sulit bernafas di dalam sini bukan? .) 

Teman burukku, Sakamoto Yuuji, yang duduk tepat di sampingku mengerutkan kening di 
wajahnya yang penuh kekasaran. 

(Dan selain itu, orang yang melakukan pelajaran tambahan adalah Ironman juga .... Dia 
sangat gerah bahkan di musim dingin, dalam keadaan ini, melihat Ironman seperti 
penyiksaan.) 

Di peron, guru berdarah panas berotot, Nishimura-sensei alias Ironman melanjutkan 
pelajaran tambahan tanpa menunjukkan setetes keringat pun. Alasan dia bahkan tidak 
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sedikit pun menunjukkan bentuk kelelahan adalah karena kekuatan fisiknya yang terlatih 
melalui hobinya dalam triathlon. 

(Sampai Himeji masih bisa mencatat dengan serius dalam situasi ini .... Apa dia monster?) 

(Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kemampuan mengucapkan pidato 
perpisahan kelas A -- itulah yang ingin kukatakan, tapi tubuh Himeji-san lemah, bukan. Aku 
ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja .... Belakangan ini sepertinya dia dalam kondisi 
baik, tapi aku masih khawatir.) 

Untuk saat ini, setidaknya dia mendapat posisi duduk dekat jendela dengan ventilasi yang 
baik, tetapi posisi terbaik di bawah naungan pilar sudah diberikan kepada orang lain. 
Selama dia tidak lupa untuk tetap terhidrasi, saya tidak berpikir sesuatu yang buruk akan 
terjadi tiba-tiba .... 

(Ironman cukup perhatian tentang pemikiran itu jadi seharusnya baik-baik saja bukan. 
Bahkan jika dia terlihat seperti itu, tergantung pada siapa pihak lain, dia cukup perhatian 
pada mereka) 

(Un ..... dia melihat dengan baik siapa pihak lain itu bukan ....) 

Itulah mengapa kami ditempatkan di punggungan terjauh dari jendela di mana panas 
matahari paling kuat dan ventilasi lebih buruk. Ini adalah diskriminasi ekstrim. 

(Jadi, Yuuji, bagaimana rencanamu untuk menyelinap? Lawannya adalah Ironman jadi jika 
kita tertangkap itu akan menjadi neraka.) 

(Akihisa, kamu mengundang orang lain untuk melarikan diri tetapi tidak memikirkan 
rencana sama sekali?) 

(Jika saya sudah punya rencana, saya akan menjalankannya sendiri sekaligus.) 

(Nah, Anda benar tentang itu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan ....) 

Saat berdiskusi dengan Yuuji dengan suara kecil, kami mencari kelemahan Ironman. Tentu 
saja, kami tidak memiliki kemewahan untuk dicurigai berbicara satu sama lain. Kami 
menekan suara kami ke volume paling rendah dan menggerakkan mulut kami seperti ahli 
bicara perut saat kami berbicara. Teknik yang sangat diperlukan untuk anak laki-laki di 
kelas ini yang menjadi perhatian Ironman. 

[-Masumsikan ketinggian benda sebelumnya adalah h, ketika semua energi potensial dalam 
benda diubah menjadi energi kinetik, rumus kecepatan benda dalam keadaan ini, v, sangat 
bergantung pada percepatan gravitasi g dan tinggi h yang-] 

Ironman menghadap kami sambil membaca buku teks dengan keras. 
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Bukan ide yang bagus untuk pindah sekarang. Jika kita melakukan langkah bodoh sekecil 
apapun, kita akan segera ditangkap, bukan? Aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan ..... 

(Oi, Yoshii, Sakamoto. Apakah kalian berdua akan melarikan diri?) 

(Jika Anda akan lari, kami juga ikut. Kami tidak tahan tinggal di neraka ini lebih lama lagi.) 

(Aku juga. Jika aku tetap seperti ini, aku pasti akan mati karena dehidrasi.) 

Sambil bingung memikirkan cara untuk melarikan diri, teman sekelas kami yang duduk di 
dekatnya mulai berbicara dengan kami. Tentu saja, wajah mereka tetap menghadap papan 
tulis, dan mulut mereka bergerak sedikit sehingga Anda tidak akan mengira mereka sedang 
berbicara. Satu-satunya orang yang tidak terlihat oleh Ironman adalah Himeji-san dan 
Minami. Teman sekelas lainnya telah mempelajari keterampilan khusus ini. 

(Lalu Yuuji, bagaimana rencana dimana kita secara bersamaan melarikan diri dengan 
jumlah pria yang banyak ini terdengar?) 

(Taktik gelombang manusia ya? Ini taktik yang sederhana namun dapat diandalkan ... Oke, 
saya ikut.) 

Yuuji, dengan pandangan jauhnya yang hampir tidak aku mengerti sama sekali, 
mengangguk sedikit. 

Iblis itu hanyalah Ironman sendiri. Jika kita semua tersebar secara bersamaan ke berbagai 
arah untuk melarikan diri, bahkan Ironman tidak akan bisa menangkap kita semua kan. 

(Semua orang setuju untuk itu kan? Tidak ada dendam untuk siapa pun yang tertangkap. 
Jika tidak ada lagi masalah, semua orang yang ingin melakukannya tolong mengangguk 
sedikit.) 

Setelah mengatakan itu, semua orang di kelas selain Himeji-san, Minami, dan Hideyoshi 
mengangguk secara bersamaan. Untuk 47 orang dari 50 yang melarikan diri .... meskipun 
akulah yang membuat saran, tapi kelas ini benar-benar aneh bukan. 

Namun, bergabungnya lebih banyak orang berarti kemungkinan saya tertangkap lebih 
rendah. Alangkah nyaman. 

Yang tersisa hanyalah mencari kesempatan. 

[- Artinya, kecepatan benda jatuh tidak tergantung pada berat benda itu sendiri. Namun, 
berbeda dengan kondisi ideal dalam teori ini, pada kenyataannya juga terdapat hambatan 
udara. Alasan mengapa bulu dan bola besi tidak jatuh dengan kecepatan yang sama 
sebagian besar karena hambatan udara ini. Saat itu dimasukkan ke dalam persamaan -] 

Karena penjelasan akhirnya mencapai klimaksnya, Ironman berbalik menghadap papan 
tulis dan mulai menulis di atasnya. 
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Tidak mungkin kita akan melewatkan waktu ini ketika dia akhirnya menjauh dari kita! 

Saat kita mengangkat pinggul kita untuk melarikan diri, 

"Tidak ada yang bergerak!" 

"" "---- !!" "" 

Saat itu juga, Ironman memulai kita. Mustahil! Kami ketahuan !? 

"Kamu bajingan .... kamu punya cukup nyali untuk mencoba melarikan diri bukan. Apakah 
pelajaranku membosankan?" 

Ironman perlahan berbalik dan menatap kami. Ku ...! Seperti yang diharapkan dari makhluk 
tidak manusiawi. Untuk bisa membaca pelarian kita dari kehadiran kita saja ...! 

Sementara kami takut menjadi korban pertama tangan besi, 

"... Begitukah. Aku tidak menyadarimu kalau kamu bosan dengan pelajaranku. Ini salahku 
karena memberikan pelajaran yang membosankan." 

Tanpa diduga Ironman mengatakan hal seperti itu. Hah? Anda tidak akan memukul kami? 

"Sebagai permintaan maaf, saya akan menceritakan kisah menarik sebagai balasannya .... 
Himeji, Shimada, Kinoshita, kalian bertiga tutup telingamu." 

Cerita yang menarik? Itu selalu disambut baik, tapi aku bertanya-tanya kenapa Himeji-san 
dan yang lainnya harus menutup telinga. Jika itu sesuatu yang menarik, bukankah lebih 
baik membiarkan semua orang mendengarnya? 

"Benar. Itu musim panas lebih dari 10 tahun yang lalu -" 

Seolah mengabaikan pertanyaan kami, Ironman mulai merangkai kata-katanya. 

"-Ini adalah saat aku bergulat dengan siswa pertukaran dari Brazil." 

"" "Gyaaa" "" 

Sial! Sepertinya orang-orang dengan resistansi rendah dihabisi oleh kata-kata Ironman 
yang membara! 

Ceramah gulat Ironman dalam kondisi panas terik ini ibarat hukuman mati ....! 

"Lawannya adalah raksasa dengan tinggi 195 cm dan berat 120 kg bernama Gino Grachero. 
Dia adalah laki-laki yang lengannya setebal pinggang perempuan. Meski begitu, saya tidak 
akan kalah. Dengan 188 cm saya tubuh tinggi terlatih dengan berat 97 kg, kami bentrok 
dari depan ... " 
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"Hentikan! Tolong hentikan!" 

"Otakku! Otakku sakit!" 

"Mamaaa!" 

Suara pikiran pecah bisa terdengar seperti suara gemerincing. 

Ini buruk! Kepalaku mulai terasa aneh juga! Harus memikirkan tindakan balasan segera! 

"- Tapi, dia salah mengira bergulat dengan judo. Dia melakukan gerakan Ude-hishigi 
padaku. Tapi, tidak mungkin dia bisa menang melawan bisep kebanggaanku ini. Ditutupi 
dengan keringat dan dengan pembuluh darahku yang keluar, aku terus melawan dengan 
tidak membiarkan lenganku meregang. Kemudian, pihak lain mulai berputar-putar di 
sekitar kepalaku tanpa penundaan, dan sambil menekan otot dadanya yang besar itu ke 
wajahku, dia mulai melakukan Kame-shiho-gatame -- " 

"Guaaaaa! Tidak lebih! Aku tidak ingin memejamkan mata! Bayangan terburuk adalah 
menempel di bagian belakang kelopak mataku dan tidak mau lepas!" 

"Dia belum bangun! Fukumura belum bangun! Oi, tahan dirimu!" 

"Udara! Aku butuh udara sejuk dan segar!" 

Dalam situasi seperti neraka Abikyoukan ini, untuk menahan serangan mental, aku terus 
menerus melihat gadis-gadis kelas 3 kami. 

Pertama adalah gadis yang tidak mengerti apa yang terjadi dan menutup telinganya sambil 
menatap kosong pada kami, Himeji Mizuki-san. Rambut lembut itu, suasana lembut itu, dia 
seorang gadis yang terlihat seolah-olah seluruh tubuhnya dibentuk dari aura penyembuh. 
Pikiran yang brilian, pertumbuhan fisik yang memuaskan, masakan yang luar biasa, dia 
jauh di atas level normal dalam semua kategori itu. Hanya dengan melihatnya saja sudah 
cukup untuk melepaskan diri dari serangan mental ini, dan hanya mengingat rasa 
masakannya sudah cukup untuk mengirimmu ke dunia lain. 

Berikutnya adalah gadis yang melihat kami dengan ekspresi terkejut sambil menutup 
telinganya, Shimada Minami-san. Seorang gadis yang memiliki ciri-ciri seperti kuncir kuda, 
kaki cantik, dan tubuh langsing. Seorang gadis berharga di kelas yang bisa kami ajak bicara 
tanpa khawatir, tapi hanya mengingat kekuatan serangannya yang tinggi yang dia 
tunjukkan dalam teknik kunci sendi sudah cukup untuk membuat keringat dingin mengalir 
di punggungku. Yah, bahkan itu akan menjadi penyegaran dalam situasi ini jadi aku tidak 
bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak disyukuri, kurasa. 

Yang terakhir adalah teman sekelas yang mengerti segalanya dan bersimpati dengan kami 
sambil mendorong telinganya, Kinoshita Hideyoshi. Ada sedikit keringat di alis Hideyoshi 
karena kepanasan ini. Jika panas, akan lebih baik jika dia memakai seragam gadis yang 
lebih sejuk juga. Tidak, daripada seragam, bagaimana kalau memakai gaun one piece. 
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Mengenakan gaun one piece putih berkibar tertiup angin dan berdiri di dataran tinggi 
Hideyoshi. Un. Rasanya menyegarkan membayangkan itu. 

"- dan kemudian, sampai batas waktu, kami terus menyerang dan bertahan menggunakan 
Newaza[2] -- N? Ada apa kalian? Sudah jatuh? " 

Ketika saya menyadarinya, hampir setiap teman sekelas saya sudah bersujud di atas meja 
teh sambil kehilangan kesadaran. 

"Sungguh, tidak ada pilihan. Mari kita istirahat 10 menit. Renungkan tindakanmu untuk 
mencoba sesuatu yang bodoh seperti melarikan diri." 

Setelah memberi isyarat kepada tiga orang yang menutup telinga mereka bahwa mereka 
bisa melepaskan tangan mereka, Ironman memerintahkan mereka untuk beristirahat dan 
kemudian duduk di kursi guru. Sepertinya meskipun kami mendapat waktu istirahat, dia 
tidak berniat keluar dari kelas. Aku ingin tahu apakah itu karena dia masih waspada jika 
kita melarikan diri? 

Di kelas yang dipenuhi mayat di mana-mana, beberapa yang selamat mendekati kami. 

"Uhm, Akihisa-san. Apa yang terjadi di sini? Semua orang sepertinya menderita ...." 

Himeji-san dengan cemas melihat ke arah teman sekelas yang terjatuh di meja teh mereka. 
Seperti yang diharapkan, dia benar-benar baik. 

"Uuumm, bagaimana saya menjelaskan ini, ini semacam hukuman verbal, atau lebih 
tepatnya Anda bisa mengatakan bahwa itu semacam serangan mental ...." 

Jika saya ingin menjelaskan ini, saya harus menceritakan kembali kisah Ironman. Tolong 
selamatkan aku dari itu. 

"Sungguh, bagaimanapun juga itu pasti sesuatu yang bodoh lagi bukan? Itu karena kamu 
memikirkan sesuatu seperti melarikan diri, tentu saja sensei akan gila." 

Di sisi Himeji-san, Minami menatapku dengan ekspresi pendamping sambil mendesah. 

"Jangan katakan itu, Shimada. Akihisa dan posisi kursiku sudah cukup buruk sehingga mau 
bagaimana lagi kita berpikir untuk melarikan diri. Itu ada di sekitar level semua-air-dalam-
tubuh-kita-akan-menguap. . " 

Seperti yang Yuuji katakan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa paparan sinar 
matahari Yuuji dan kursiku sudah jauh melampaui tingkat yang memuaskan. Tidak adanya 
tirai sampai saat ini tidak menjadi masalah, tetapi karena periode seperti inilah yang 
membuat saya menyadari pentingnya tirai untuk pertama kalinya. Jadi hal itu bukan hanya 
untuk mencegah orang di luar melihat ke dalam ya .... 

"Begitukah? Kursi saya tidak terlalu panas jadi saya tidak bisa mengerti." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Angin melewati punyaku juga jadi masih oke." 

"Itu karena kursi kita diposisikan di tempat di mana paparan sinar matahari paling kuat 
dan ventilasi paling buruk. Benar-benar mengerikan." 

"Seberapa buruk itu?" 

"Sekitar level tanda ujian Akihisa." 

"Pada level yang tidak bisa ditahan oleh manusia saat itu." 

Sungguh hal yang harus dikatakan. 

"Tapi, jok ini benar-benar mirip dengan kepribadian Yuuji yang mengerikan. Tadi saat aku 
menyentuh bagian aluminium pulpenku, aku mengalami luka bakar ringan." 

Jika pelat baja diletakkan, kita bisa membuat sesuatu seperti telur sisi cerah di atasnya. 

"Kamu terbakar? Di mana?" 

"Ah, tidak. Itu bukan sesuatu yang buruk." 

Minami secara spontan meraih tanganku. Sepertinya dia mengkhawatirkan luka bakar 
saya. Belakangan ini, perbedaan antara Minami dalam mode menyerang dan ketika dia 
dalam mode sejenis sangat besar. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak 
dapat memahami cara berpikir seorang gadis. 

"Apa ini Shimada. Apa kau tidak baik pada Akihisa?" 

"Benar. Minami-chan terlalu dekat dengan Akihisa-kun." 

Melihat kami seperti itu, Himeji-san dan Hideyoshi mulai mengucapkan kata-kata itu. 

"A, bukannya aku bersikap baik pada Aki ...! Aku, hanya saja kalau dia terluka aku harus 
menahannya saat memukulnya ...!" 

Jadi kamu tetap akan memukulku meski aku terluka .... 

"Meski begitu, menurutku Minami juga baik." 

"Eh ...? Bahkan Aki juga, apa yang kamu katakan." 

"Kamu membantu, memperhatikan hal-hal sensitif, peduli dengan adik perempuanmu juga. 
Dan juga, kamu juga bisa menaruh cintamu pada hewan -- sebagai lawan jenis." 

"Kamu masih salah paham tentang itu !?" 
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Bagian terakhir adalah rahasia besar Minami yang hanya aku yang tahu jadi aku 
mengecilkan volume saat mengatakan itu. Seseorang yang mencintai binatang itu baik, jadi 
Minami tidak diragukan lagi adalah orang yang baik. 

"Dengarkan baik-baik, Aki! Sepertinya kamu salah paham, tapi aku tidak tertarik sama 
orangutan, yang sebenarnya aku suka adalah -" 

"""Adalah?""" 

Berbicara tentang topik penting seperti orang yang dia suka, semua orang di kelas, 
termasuk semua teman sekelas yang pingsan sebelumnya, memusatkan perhatian mereka 
pada Minami. 

".........Simpanse!" 

Minami dengan berani mengaku di depan perhatian semua orang. 

"A, begitu ...... Itu .... maaf, karena kesalahpahaman." 

"U .... T, itu benar .... bukan seperti aku suka orangutan lho ...." 

Terlebih lagi, melihatku dikejutkan oleh kebenaran baru yang baru saja keluar, Minami 
perlahan bergumam "Aku tidak bisa lagi menjadi pengantin ...." dengan wajah seperti 
menangis. 

Apa yang saya ingin tahu. Tadi aku merasa entah bagaimana aku bisa memahami sesuatu 
yang datang dari Minami. 

"Shimada. Sulit menjadi dirimu juga, bukan?" 

"Sakamoto .... Jika kamu menyesali situasiku, tolong perbaiki kesalahpahaman Aki ...." 

Salah paham? Jika ini tentang Minami yang menyukai simpanse daripada orangutan, maka 
saya rasa saya sudah mengerti. 

"Yah, kursi ini memang panas. Kurasa itu normal bagi kalian untuk merencanakan 
pelarian." 

Hideyoshi meletakkan tangannya di atas meja tehku. 

"Sekarang kau menyebutkannya, Hideyoshi tetap duduk dengan benar, bukan? Kau tidak 
mendengar pembicaraan kami tentang melarikan diri?" 

"Tidak, aku memang mendengarnya .... tapi kursiku jauh lebih keren daripada milikmu. Aku 
tertidur karena itu dan melewatkan waktu untuk berpartisipasi dalam rencana." 
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Meskipun dia bilang kursinya lebih dingin dari kita, bisa tertidur dalam cuaca panas ini -- 
Hideyoshi pasti adalah hal lain. Selain itu, ada juga masalah dia tidak ketahuan oleh 
Ironman saat tidur. Aku ingin tahu apakah kemampuannya untuk tidur sambil tetap 
terlihat seperti sedang bangun juga merupakan bagian dari kemampuan aktingnya. 

"Ada apa? Apakah rencana pelarian menjadi jelek karena aku tidak berpartisipasi?" 

"Tidak, bukan itu. Hanya saja, sebagai bagian dari grup pertemanan bodoh, rasanya 
kesepian saat salah satu dari kita hilang." 

Rasanya sulit mengundang Himeji-san dan Minami untuk hal-hal seperti ini. Ini berbeda 
untuk teman baik dan teman bodoh. 

"Apakah begitu...." 

"? Hideyoshi, kenapa kamu terlihat sangat bahagia?" 

Apakah hanya imajinasi saya saja yang saya pikirkan. Entah bagaimana aku bisa melihat 
senyuman di wajah Hideyoshi. 

"Umu. Sejujurnya, aku sedikit senang disebut teman bodoh. Itu karena akhir-akhir ini kamu 
menganggapku sebagai seorang gadis. Aku sedikit khawatir tentang bagaimana kamu tidak 
peduli dengan bagian dari diriku. penampilan yang berbeda dari adikku. " 

Kakak perempuan Hideyoshi yang dibicarakan adalah kakak kembarnya, Kinoshita Yuuko. 

Yah, keduanya sangat mirip, keduanya juga sangat imut ... 

"Hideyoshi juga terlalu mengkhawatirkan hal-hal aneh bukan?" 

"Tidak, dengan mempertimbangkan bagaimana Anda memperlakukan saya akhir-akhir ini, 
saya tidak berpikir itu aneh sama sekali ..." 

Melihatku menertawakannya, Hideyoshi mengatakan ini dengan masam seolah dia masih 
belum yakin sama sekali. 

Kenapa dia mengkhawatirkan hal-hal aneh seperti itu aku bertanya-tanya. 

"Karena, tidak peduli dengan hal lain selain penampilan, tidak mungkin itu bisa terjadi 
kan?" 

"Tetapi saya-" 

"Memang, menurutku Hideyoshi itu manis, tapi kalau hanya itu, tidak mungkin kita akan 
bersama seperti ini kan? Untuk belajar bersama, bermain bersama, itu karena aku tahu 
banyak tentang betapa bagusnya Hideyoshi di dalam diri sehingga kita ' kembali bersama 
seperti ini lho. " 
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Memilih teman berdasarkan penampilan saja, menurutku itu hal yang sangat aneh. 

"......!?" 

"N? Ada apa, Hideyoshi?" 

"D, jangan lihat ke sini" 

Mengatakan itu, aku tidak tahu kenapa tapi Hideyoshi berbalik seperti ini seolah ingin 
menyembunyikan sesuatu. 

"Mizuki ..... Kinoshita itu licik banget ya kan ..... meski biasanya dia diperlakukan seperti 
wanita, hanya saja di saat seperti ini dia tidak dianggap lawan jenis dan mendapat kata-
kata seperti itu ... " 

"Benar, bukan ..... Kerja kerasku sia-sia ...." 

"Mizuki masih lebih baik. Kerja kerasku hanya membuatku menjadi gadis SMA yang 
mencintai simpanse ..." 

Himeji-san dan Minami sepertinya mengomel tentang sesuatu dengan beberapa helaan 
nafas bercampur saat melakukan itu. 

"Nmu ....? Ngomong-ngomong Akihisa, aku merasa kamu tidak menyangkal bagian tentang 
menganggapku sebagai seorang gadis?" 

"Ahaha. Hideyoshi benar-benar mengkhawatirkan hal-hal aneh bukan. Bukannya hal 
semacam itu perlu dijawab dengan jelas." 

"Kenapa kamu menghindari membuat pernyataan !? Eei, apa kamu menganggapku sebagai 
lawan jenis? Jawab dengan jelas dengan" ya "atau" tidak "!" 

"Youi."[3] 

"Mu .... kedua jawaban itu bercampur sehingga menjadi tidak jelas -- atau tidak !? Kamu, di 
atas itu, kamu mencampurkan" ya "dan" oui ", bukan !? Kamu benar-benar menganggapku 
sebagai seorang gadis, bukan ?! " 

"Ngomong-ngomong Yuuji. Mutsullini sepertinya berada dalam situasi yang sangat 
berbahaya." 

"Kamu membiarkan fakta bahwa kamu baru saja mengatakan itu tidak perlu dijawab 
begitu saja !?" 

Teman kami yang biasanya bermain dengan semua orang bersama atau dengan kameranya 
pada waktu istirahat karena suatu alasan tidak bergerak sedikitpun dan hanya menatap 
kosong hari ini. 
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"Itu karena kekuatan imajinasinya tidak bisa dibandingkan dengan orang normal. Gambar 
Ironman dan gulat sultan Brazil pasti baru saja terbakar di otaknya dari mendengar cerita 
itu, bukan?" 

".... Itu terjadi tanpa kesulitan ya?" 

Saya melihat. Jadi dia menjadi tidak bisa bergerak bahkan satu inci pun karena itu. 

"Meski begitu, ini pasti panas bukan .... keringatku tidak berhenti sejak tadi." 

"Memang .... Dalam kondisi ini tidak mungkin kita bisa menaruh semangat kita untuk 
belajar kan ..." 

Perlengkapan tatami dan meja teh tampak seperti sesuatu yang semakin menambah 
kesultanan. Menjadi panas selama musim panas adalah hal yang wajar, tetapi seperti yang 
diharapkan ini terlalu berlebihan .... 

"Ada apa, Aki. Kamu cukup bersemangat belajar saat ujian akhir tadi, tapi sekarang kamu 
kembali seperti biasa?" 

"Waktu itu adalah pengecualian untuk mengusir adikku. Pertama-tama, aku tidak terlalu 
suka belajar." 

Hasil tes tersebut, pada akhirnya saya di perbaiki dengan adik saya yang kembali ke Jepang. 
Saat ini, untuk bersiap pindah ke sini, dia kembali sebentar ke tempat orang tua saya, tetapi 
kebebasan saya berada dalam situasi genting sekarang. 

Itu sebabnya, saya ingin lebih menikmati liburan musim panas saya, tetapi dari semua hal 
untuk mendapatkan pelajaran tambahan adalah benar-benar ..... 

"Selain itu, ada juga alasan lain dalam ujian terakhir." 

Yuuji yang juga menunjukkan motivasi belajarnya yang rendah seperti saya, mengatakan 
itu. 

"Alasan lain? Apakah itu tentang peralatan Summoned Beast yang disetel ulang?" 

"Un. Itu karena equipmentku dan Yuuji sangat lemah. Kami pikir kami akan mendapatkan 
equipment yang lebih kuat jika kami mendapatkan yang baru, tapi ...." 

"Kamu semua hal terjawab menempatkan kolom nama penting di tes. Ini akan menjadi 
gakuran dan bokutou lagi tidak akan hal itu." 

"Uuu ... Aku menginginkan setidaknya senjata logam ...." 

Saya tidak menginginkan bokutou karena saya merasa itu akan usang hanya karena 
bentrok dengan senjata orang lain .... 
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"Nah, dengan hasil itu senjata Akihisa mungkin tidak akan berubah, tapi bagaimana dengan 
Yuuji? Bukankah skormu naik sedikit sejak ujian pembagian kelas terakhir?" 

"N? Sekarang kamu menyebutkannya. Aku tidak memperhatikan skor atau equipmentku 
karena aku terlalu terjebak dalam skor orang lain." 

"Itu karena Yuuji dalam posisi memberi perintah kan? Kamu berasumsi bahwa tidak akan 
banyak kejadian di mana kamu harus bertarung langsung dengan musuh bukan?" 

"Aa. Daripada mengupgrade equipmentku, memperkuat equipment orang lain akan 
membuat pertarungan lebih mudah." 

Pikiran semacam itu secara alami terlintas di benakku, jadi orang ini pasti memiliki watak 
seorang komandan secara alami. 

"Hasil ujian akhirku juga cukup bagus. Mungkin perlengkapanku akan menjadi lebih baik 
juga." 

"Dibandingkan dengan tes pembagian kelas, aku juga bisa membaca soal dengan lebih baik 
pada ujian akhir, jadi milikku mungkin sedikit lebih kuat juga." 

Tampaknya hasil tes Hideyoshi dan Minami menjadi lebih tinggi. Aku sangat cemburu. 

"Maafkan aku .... Sepertinya milikku tidak banyak berubah." 

"Tidak, tidak. Jika hasil Himeji-san menjadi lebih tinggi, itu akan sangat luar biasa, lho." 

Sekalipun tidak ada batasan untuk skor tes, untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi dari 
itu sangatlah sulit, bukan? 

"Ah. Kalau begitu, mari kita semua memanggil monster panggilan kita sekali. Aku ingin 
tahu tentang seperti apa peralatan semua orang juga." 

Mungkin perlengkapan saya juga ditingkatkan. Karena equipment sebelumnya adalah yang 
terburuk, tidak mungkin itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya, kupikir. 

"Kamu benar. Untuk memahami potensi bertarung kita adalah kebutuhan esensial untuk 
test summoning war. Untungnya kita juga memiliki Ironman di sini, mari minta izin untuk 
memanggil dan memeriksa equipment baru segera." 

"Benar. Permisi, Nishimura-senseeei." 

Saya menelepon Ironman yang duduk di kursi pipa dekat papan tulis untuk melihat situasi 
kelas. Saat aku melakukan itu, Ironman melihat ke arah sini dengan ekspresi meragukan di 
wajahnya. 

"Ada apa Yoshii? Seberapa jarang kamu memanggilku." 
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Tentu saja. Saya tidak sebodoh berbicara secara sukarela dengan seseorang ketika itu akan 
menambah memar bagi saya sebanding dengan jumlah percakapan yang kami lakukan. 

"Permisi. Saya punya permintaan untuk sensei." 

"Permintaan? Itu bukan permintaan yang aneh, kan?" 

"Tidak, tidak. Kami hanya ingin mendapatkan izin untuk memanggil monster panggilan 
kami." 

Saat aku mengatakan itu, Ironman dengan jelas menunjukkan ekspresi yang mengatakan 
"hal-hal merepotkan terjadi". Kenapa ya. Apakah ada masalah atau sesuatu? 

"Aaah ... Dengarkan di sini, Yoshii. Kamu adalah Kansatsu Shoubunsha. Makhluk panggilmu 
memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan orang, dan lebih jauh lagi, ia dapat menyentuh 
benda dan orang. Memanggil hal semacam itu secara sembarangan bukanlah sesuatu yang 
baik. Don jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu -- " 

N? Kondisinya sangat aneh. Meskipun dia biasanya akan membicarakan semuanya dengan 
jelas, dia benar-benar sangat ambigu sekarang. Apakah ada sesuatu yang membuatnya 
merasa bersalah, aku bertanya-tanya. 

"Nishimura-kyouyu[4] . Ini tidak seperti kita merencanakan sesuatu yang buruk. Kami 
hanya ingin tahu tentang seperti apa peralatan Summoned Beast kami. " 

Hideyoshi menyela untuk membantu. Ironman tidak akan mempercayai aku atau Yuuji 
tidak peduli apa yang kita katakan, tapi dia tidak akan bisa mengabaikan jika Hideyoshi 
atau Himeji-san atau Minami yang mengatakan ini. 

"Tidak, meski begitu, Kinoshita, memanggil makhluk panggilan selain menggunakannya 
untuk perang pemanggilan bukanlah sesuatu yang sangat baik, kau tahu." 

Dia mengatakan itu seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di gerahamnya. Seperti yang 
diharapkan, ada sesuatu yang salah sedang terjadi. 

"Ironman. Apa yang kamu sembunyikan sampai sejauh itu? Apakah ada yang tidak nyaman 
dengan makhluk panggilan kita?" 

"Tidak, tidak ada yang terjadi, Sakamoto. Daripada itu, istirahat akan segera berakhir. 
Kembali ke kursimu dan bersiaplah untuk kelas berikutnya." 

Untuk tidak mengeluh bahkan sepatah kata pun saat dipanggil Ironman, ini benar-benar 
pemandangan yang langka. 

Melihat situasi ini, bukan hanya Yuuji yang menyadari hal ini sejak awal, bahkan Minami 
dan Himeji-san pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Ironman. 
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"Nishimura-sensei. Apa terjadi sesuatu pada makhluk panggilan kita?" 

"Summoned beast kita tidak bisa menyentuh sesuatu jadi tidak apa-apa untuk 
memanggilnya, kan?" 

"... Sekarang. Mari kita mulai pelajarannya." 

Ironman mengabaikan keduanya dan kembali ke platform pengajaran. 

"Tunggu sebentar." 

Yuuji meraih tangannya. 

"Apa itu Sakamoto?" 

"Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak akan meminta izin untuk 
memanggil monster panggil kita lagi. Tapi, aku ingin penjelasan tentang apa yang terjadi -- 
Awaken!" 

Bereaksi terhadap suara Yuuji, gelang perak itu diaktifkan. Kemampuan gelang perak orang 
ini adalah untuk menciptakan bidang pemanggilan. Dengan kata lain, kita bisa memanggil 
monster panggilan kita bahkan tanpa izin dari guru. 

"Baiklah, tanpa basa-basi lagi -- Panggil!" 

Membiarkan kata kunci familiar itu keluar dari mulutku, susunan magis seperti pola 
geometris muncul di depan kakiku. Dan kemudian, dari tengah itu, beberapa jenis sosok 
muncul secara bertahap. Jika tidak ada perubahan dalam peralatan, yang keluar di sana 
pasti versi saya yang cacat di Gakuran dan Bokutou, tapi -- 

"Hah? Makhluk panggilanku entah bagaimana terlihat ....?" 

"Oi oi .... Peralatan mewah apa untuk seseorang seperti Akihisa. Apa itu armor?" 

"Ia bahkan membawa pedang. Benar-benar berbeda dari sebelumnya, bukan?" 

"Dan juga, bukankah itu agak tinggi?" 

Yang muncul adalah seorang kesatria yang membawa pedang besar dengan tubuh yang 
dilapisi dengan baju besi perak. 

"A, luar biasa! Ini entah bagaimana terlihat cukup kuat!" 

"Ya ampun .... Benda ini benar-benar terlihat luar biasa bukan. Perang Summoned Beast 
akan terlihat seperti perang sungguhan, bukan?" 

"Benar, bukan. Jika seperti ini, tidak akan terlihat jauh berbeda dari orang sungguhan, 
kan?" 
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Summoned beast biasanya adalah versi diriku yang cacat, tapi kali ini kelihatannya 
berbeda. Ini hampir sebesar tubuh asliku. 

"Wajahnya juga terlihat sangat mirip dengan Akihisa-kun kan. Berbeda dengan 
kelucuannya sampai sekarang, kali ini terlihat cukup gagah." 

"Eh? Aku, begitu?" 

Entah kenapa, rasanya agak memalukan disebut gagah. 

"Himeji cukup aneh bukan? Apa bagusnya benda jelek ini?" 

"Aduh." 

Pakon! Yuuji menyenggol kepala monster panggilanku. Dan kemudian, kepala yang 
menyenggol itu terpisah dari leher dan perlahan jatuh ke tatami karena beratnya. 

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

Di depan kami yang tidak bisa berkata-kata, kepala makhluk yang dipanggil yang terpisah 
dari tubuh itu berguling pelan. Kepala yang baru saja dipenggal itu berputar di atas tatami 
berkali-kali dan berhenti setelah membentur salah satu kaki meja teh dalam kondisi 
matanya menatap kami. 

"" Kyaaaaa !? " 

"Eeeeh !? A, apa ini !? Kenapa monster panggilanku menjadi tidak bisa ditampilkan di ruang 
tamu !?" 

Tubuhnya masih berdiri di Niou , hanya kepalanya yang bergerak di lantai. Bagaimana saya 
mengatakan ini, ini terlihat lebih aneh karena tidak dalam bentuk yang cacat. 

"N? Aaah, maaf. Aku tidak bermaksud memukulnya sekeras itu, tapi aku tidak berpikir itu 
akan terlepas seperti itu ... Tunggu sebentar. Aku akan membawa stapler." 

"Yuuji, apa yang kamu bicarakan !? Kamu harus menggunakan lem jika ingin merekatkan 
sesuatu !? Karena kamu akan membuat lubang dan sakit jika menggunakan stapler!" 

"Saya pikir bukan itu masalahnya" 

Ya ampun .... Apakah dia melupakan fakta bahwa saya seorang Kansatsu Shoubunsha? 

"Ngomong-ngomong, bahkan jika hasil tes Akihisa mendekati nol, itu tidak harus menjadi 
tidak bisa bertarung begitu kelihatannya." 

"Eh? Apa karena itu?" 
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Selama ujian akhir terakhir, nilai ujianku memang menjadi nol karena aku salah 
menempatkan namaku di kertas ujian, tapi aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar 
alasannya menjadi seperti ini. Hingga saat ini, jika skornya nol, kami tidak akan dapat 
memanggil monster panggilan kami tidak peduli seberapa banyak kami menyebutnya ..... 

Kelas F Yoshii Akihisa, Gabungan Subjek 1503 poin 

Seperti biasa, nomor skor ditampilkan beberapa saat setelah pemanggilan. 

Un. Tidak terlalu tinggi tapi pasti masih ada skor yang tersisa, jadi sepertinya penjelasan 
Yuuji salah. 

"Akihisa. Sepertinya leher monster panggilmu terlepas bukan berarti dia tidak bisa 
bertarung." 

"Un. Jelas terlihat seperti itu." 

Seperti yang dikatakan Hideyoshi, meskipun kepalanya telah jatuh, makhluk panggilanku 
masih berdiri dengan tenang, dan ketika aku mencoba untuk menggerakkan tangannya, ia 
bergerak tanpa masalah sama sekali. Itu berarti dia menjadi makhluk panggilan dengan 
kepala yang bisa dipasang kan? Sepertinya kemampuan yang sangat pelopor ..... tapi jika 
memungkinkan, saya lebih suka yang lebih normal. 

"Himeji-san, Minami. Tidak apa-apa buka matamu sekarang. Sepertinya ini bukan mayat." 

Aku memanggil kedua gadis yang menutup mata mereka dengan kuat. Menjadi takut oleh 
itu, seperti yang diharapkan, mereka benar-benar perempuan, bukan? 

"Hau .... Biarpun itu bukan mayat, tetap saja menakutkan ...." 

"A, aku hanya terkejut kamu tahu. Bukannya aku takut oleh sesuatu seperti ..." 

Keduanya dengan canggung mengalihkan pandangan mereka dari monster panggilanku. 
Himeji-san yang ketakutan dan Minami yang berpura-pura membawa senyuman di 
wajahku. 

"Nah, Ironman. Tentang apa ini? Kamu tahu tentang ini, bukan?" 

Yuuji secara tidak wajar mengalihkan pandangannya untuk menanyakan Ironman. 

Ironman menghela nafas panjang, dan seolah menyerah, mulai menjelaskan sambil 
mengklik lidahnya. 

".... Aku juga tidak tahu banyak tentang itu, sepertinya makhluk panggilan yang kamu 
panggil sekarang akan menjadi semacam monster." 

"Seekor monster?" 
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Jika kita berbicara tentang monster dengan leher terlepas, apalagi dengan sosok ksatria 
untuk boot .... itu pasti sesuatu seperti Dullahan, bukan? Tapi, kenapa hal seperti itu 
dipanggil? 

"Seperti yang kau tahu, sistem makhluk panggilan tidak hanya terdiri dari teknologi ilmiah. 
Ada banyak kebetulan dan elemen seperti gaib yang mengelilinginya." 

"??? Artinya, apa sebenarnya?" 

"Ahh ... singkatnya ...." 

"Mereka gagal menyesuaikan sistem." 

"Jangan mengatakannya begitu saja." 

Ironman menanggapi dengan ekspresi masam ke arah jawaban Yuuji. Apakah begitu. Saya 
memang mendengar bahwa kondisi sistem pemanggilan tidak baik sebelumnya, jadi ini 
adalah hasil dari itu. 

"Melihat summoned beast Akihisa, sepertinya penyesuaian membuat bagian okultisme 
lebih kuat. Ini juga menarik." 

"Begitu. Itu karena jika kita berbicara tentang okultisme, kita tidak bisa tidak memikirkan 
monster, bukan?" 

Jika saya melihat hal-hal seperti ini di jalan pada malam hari, saya tidak akan bisa tetap 
berdiri. 

"Meski begitu, kenapa Dullahan? Kalau harus monster, pasti banyak monster Jepang yang 
bisa digunakan juga kan?" 

Saya ingin tahu apakah ada alasan untuk menggunakan monster yang tidak begitu familiar 
di Jepang. 

"Dari apa yang kudengar dari Kepala Sekolah, sepertinya monster yang dipilih dipilih 
berdasarkan karakteristik pemanggil dan sifat aslinya." 

Ironman menjelaskan sambil melipat tangannya. 

"Karakteristik dan sifat asli? Jika demikian maka alasan Dullahan dipilih untukku adalah 
karena roh ksatria ku mempengaruhi monster panggilanku, bukan?" 

"Akihisa, jangan mengalihkan pandanganmu dari kenyataan." 

"Eh? Bukan itu? Kalau begitu, satu-satunya alasan lain yang terpikir olehku adalah orang 
jantan yang terlihat bagus dalam baju besi, atau mungkin seseorang dengan kekuatan 
untuk mengayunkan pedang?" 
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"Mungkin 'No head = Stupid', bukan?" 

"Itu keluar! Kenyataan bahwa aku berusaha mati-matian untuk mengalihkan pandanganku 
dikatakan terus terang oleh Hideyoshi!" 

Uuuu ... Jadi itu benar-benar alasannya .... Untuk berpikir bahwa bahkan sistem 
pemanggilan tes menganggapku bodoh .... 

"Meski begitu, jika hanya dari melihatnya seperti ini, sepertinya lebih kuat dari monster 
yang dipanggil sebelumnya, bukan? Senjatanya terbuat dari logam, dan dia juga memakai 
baju besi." 

"T, itu benar, bukan? Terlihat lebih kuat dari sebelumnya, bukan?" 

Mengesampingkan sifat dan sifat sejati, menjadi lebih kuat adalah sesuatu yang 
membahagiakan. 

"Tapi menurutku itu tidak lebih kuat." 

Meski begitu, Yuuji mengatakan sesuatu yang meredam suasana pesta. 

"Ada apa Yuuji? Apa ada yang kurang memuaskan?" 

"Leher yang bisa dilepas itu masalah besar, bukan? Menurutmu apa yang akan terjadi jika 
dia lepas di tengah pertempuran?" 

Yuuji menunjuk ke kepala binatang yang dipanggil yang jatuh itu. 

Ummm, jika lehernya jatuh ke tanah saat pertandingan, 

".... itu akan menjadi sasaran, pasti." 

"Aku pikir juga begitu." 

Kepala adalah titik lemah ketika ingin menghajar seseorang. Jika titik lemah itu jatuh dan 
tidak dilindungi oleh tubuh, tentunya akan menjadi incaran. 

"Uuu ... Jadi seperti itu ...." 

Ketika Anda mengatakannya seperti itu, memang Anda tidak bisa mengatakan bahwa 
binatang yang dipanggil lebih kuat sekarang bahkan jika peralatannya sedikit banyak 
ditingkatkan. Sebaliknya, monster yang dipanggil sebelumnya lebih kuat karena bisa 
menggunakan kedua tangannya dengan bebas. 

Saat kami sedang membuat keributan seperti itu, beberapa teman sekelas kami yang 
akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang mereka dapat dari Ironman mendekati kami. 
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"Yoshii, sepertinya kamu telah melakukan sesuatu yang menarik untuk sementara waktu, 
bukan?" 

"Apakah ini makhluk panggilan? Kamu mengatakan sesuatu tentang karakteristik dan sifat 
asli, kan?" 

"Begitu. Jadi itu sebabnya Summoned Beast Yoshii tidak punya kepala." 

Saya tidak ingin mendengar tentang itu dari orang-orang ini. 

"Jika kamu ingin berbicara seperti itu maka panggil punyamu juga. Summoned beast yang 
lebih buruk dariku pasti akan keluar." 

Saat aku mengatakan itu, mereka bertiga berdiri dalam antrean, bagian atas bibir mereka 
berubah bentuk, dan senyum tidak menyenangkan muncul di wajah mereka. 

"Oi oi Yoshii. Apakah kamu yakin ingin mengatakan sesuatu seperti itu?" 

"Tidak mungkin makhluk panggilan kita akan kalah dari orang bodoh nomor satu di Jepang 
sepertimu, kan?" 

"Itu karena bagaimanapun kamu melihatnya, karakteristik kita adalah sopan. Tidak 
mungkin makhluk panggilan yang mengerikan akan keluar, kamu tahu? Lihat ini-" 

"""Memanggil""" 

Bereaksi terhadap suara pemanggilan ketiganya, sosok makhluk panggilan mereka mulai 
muncul satu per satu. 

...... Zuzuzuzu <- Zombie muncul 

...... Zuzuzuzu <- Zombie muncul 

...... Zuzuzuzu <- Zombie muncul 

Saya melihat. Saya kira itu karena mereka busuk sampai ke intinya? 

"A, menakutkan, Akihisa-kun ..." 

"Y, kalian banyak! Cepat singkirkan sesuatu yang kotor seperti itu!" 

Ketiga pria yang diberi tahu bahwa sifat asli mereka kotor saling berpelukan dan mulai 
menangis. 

"Meski begitu, ini menarik dengan caranya sendiri, bukan? Bagaimana dengan makhluk 
panggilan Hideyoshi?" 
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"Nmu? Milikku? Itu benar .... Ketika kamu mengatakan tentang karakteristikku, itu adalah 
akting kurasa. Daripada iblis, orang misterius yang terkenal di atas panggung lebih tepat, 
bukan? ... Mari kita lihat . Panggil. " 

.... Pon <- Nekomata keluar. 

"Heee ~. Monster kucing? Benar-benar lucu. Sangat cocok untuk Hideyoshi." 
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"Sepertinya karakteristik Hideyoshi adalah [kelucuan], bukan?" 

"E, pada akhirnya bahkan sistem pemanggilan memperlakukanku seperti ini ...." 

Sepertinya tidak semuanya menakutkan meskipun itu monster. Bagaimana saya 
mengatakan ini, ini menenangkan ... 

"Kinoshita memikat Aki seperti itu lagi ...!" 

"Aku, aku juga tidak akan kalah" 

Minami dan Himeji-san membuat wajah menakutkan sebanding dengan betapa 
menakutkannya makhluk panggilan Hideyoshi. 

"Akihisa-kun, tolong awasi aku. Aku akan menunjukkan padamu seekor binatang panggilan 
yang lucu juga." 

"Ah, un. Aku menantikannya." 

"Ya. Saya akan melakukan yang terbaik." 

Dia adalah Himeji-san yang baik hati. Saya yakin itu akan menjadi sesuatu seperti malaikat 
atau dewi yang akan keluar. 

"Aku akan melakukan ini. Panggil ..." 

.... Bon <- Succubus keluar 

"Kyaaaa !? A, Akihisa-kun !? Jangan lihat itu!" 

"Kupe !?" 

Saat aku melihat makhluk panggil itu, leherku diputar 180 derajat oleh Himeji-san. Ini 
buruk. Sepertinya leher tubuh asliku akan lepas juga. 

"A, sungguh makhluk panggilan yang luar biasa ..... ....... Terutama dadanya." 

"Meskipun tingkat eksposurnya tidak terlalu besar, tetapi besarnya sangat ditekankan, 
bukan ...." 

"A, bagaimanapun, beberapa pakaian luar ..... au! Itu tembus ......!" 

Aku hanya bisa melihat sekejap karena kepalaku bengkok, tapi entah kenapa aku merasa 
kalau monster panggilan Himeji-san cukup seksi. 

"........ Akihisa ...! Ini bukan waktunya turun ....!" 
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Lalu entah sejak kapan, Tsuchiya Kouta yang akrab disapa Mutsulini itu nekat memotret 
meski wajahnya diwarnai dengan darah segar sambil mengulurkan satu lembar cadangan 
tiap foto. Tidak peduli berapa kali Anda menekan tombol rana, saya pikir itu tidak berguna 
ketika lensa tertutup darah ..... 

"Himeji. Jika kamu ingin menyembunyikan summoned beastmu maka menjauhlah dariku. 
Itu akan menghilang secara alami jika kamu menjauh dari jangkauan efektif lapangan." 

"Ah .... O, oke. Aku akan melakukan itu." 

Himeji-san menganggukkan kepalanya menanggapi kata-kata Yuuji, buru-buru menjauh 
darinya, dan setelah memastikan bahwa makhluk panggilannya telah menghilang, dia 
segera kembali. 

"Uuu .... Sangat buruk .... Pakaian seperti itu, itu sangat memalukan ...." 

Himeji-san, yang langsung memerah sampai ke lehernya, membuat ekspresi seperti 
menangis. 

"Tapi, biarpun kamu mengatakan itu, itu adalah sifat asli Himeji, tahu. Tidak ada jalan lain, 
kan?" 

"M, sifat asliku .....?" 

Wajah Himeji-san dipenuhi dengan ketidaknyamanan saat melihat kami. U ..... Sulit untuk 
menjawab itu .... 

"U, ummmmm ..... itu .... Bagaimana saya mengatakan ini ...." 

"T, itu benar ..... Sulit untuk mengatakannya, tapi ....." 

"Itu peti besar, bukan?" 

"Uwaaaannn!" 

Seperti yang diharapkan dari Yuuji. Dia dengan tenang mengatakan hal yang sulit kami 
katakan. 

"T, bukan itu masalahnya sama sekali! Aku memang tumbuh sedikit lebih gemuk, tapi itu 
tidak sebesar itu akan menjadi karakteristikku sama sekali!" 

"Berhenti di situ, Himeji-san! Jika kamu mengatakan tentang hal itu lebih jauh, seseorang 
pasti akan mendapatkannya ya? Tiba-tiba bidang pandanganku menjadi gelap?" 

"Aki. Jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita dengarkan sekarang." 

Minami tersenyum mendorong arteri karotis saya. 
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E, meskipun saya berusaha keras untuk menghentikan topik karena pertimbangan ... 

"Mengesampingkan karakteristik penampilan luar, karakteristik lain yang dapat saya 
pikirkan adalah [Keberanian], menurut saya? Bagaimanapun, itu adalah succubus." 

"B, keberanian?" 

"Aa. Kalau dipikir-pikir, sesekali aku bisa melihat karakteristik itu di Himeji. Saat kamu 
pulang dengan Akihisa sebelumnya, kamu juga mengatakan sesuatu seperti [Aku akan 
mengendalikan diri agar aku tidak menyerang Akihisa-kun]." 

"Sekarang kamu menyebutkannya, sebelumnya, saat pembukaan festival sekolah, dia juga 
menekan Akihisa, bukan?" 

"Y, kamu salah. T, itu, umm, tindakan putus asa, atau lebih tepatnya, mendadak, 
bagaimanapun, bukan itu ..." 

Himeji-san menundukkan kepalanya dengan wajah merah cerah seolah dia benar-benar 
malu. Saya tidak berpikir dia harus terlalu memikirkannya karena ada banyak keadaan 
yang terjadi pada saat itu seperti jalannya percakapan, atau efek sake. 

Melihat situasi Himeji, senyum kemenangan muncul di wajah Minami. 

"Fufu. Mizuki yang malang. Itu karena kamu memiliki dada seperti itu, maka makhluk 
panggilan semacam itu muncul." 

"Uuu .... Ini keterlaluan ..." 

"Tapi, pada poin itu, tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Tentunya alih-alih hal tidak 
senonoh seperti itu, peri, dewi, gadis perang, atau sesuatu yang lucu seperti itu akan keluar. 
Lihat saja -- Panggil!" 

Gogogogo ... <- Nurikabe keluar 

Tidak baik. Jika saya tertawa sekarang saya akan dibunuh! 

"... Hei, Aki." 

"A, ada apa Minami?" 

Minami yang berbicara sambil menjaga punggungnya menghadap ke arah ini ternyata 
sangat menakutkan. Sekitar level-like-of-Zombie-and-Dullahan-mean-nothing menakutkan. 

"Makhluk panggil ini, aku ingin tahu apakah ada yang ingin kau katakan padaku?" 

"A-aku ingin tahu apa?" 
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Sambil membuat kata-kataku ambigu, aku mencoba mencari-cari hel -- tidak ada gunanya! 
Yuuji dan Hideyoshi sudah mengalihkan pandangan mereka sambil membuat ekspresi 
kasihan. 

Jika seperti ini saya harus menghindari topik tersebut ke beberapa karakteristik lain selain 
bagian tubuhnya yang rata sempurna! Satu-satunya hal yang dapat saya andalkan saat ini 
adalah otak saya sendiri! Ummm, ciri khas Nurikabe selain datar sempurna adalah -- 

"Benar! Aku yakin Minami keras seperti Nurikab ... aduh ...." 

Setelah mengatakan itu, saya menyadari sesuatu sendiri. 

Jadi begitulah .... Pertanyaan ini, pertama-tama, tidak ada jawaban benar yang akan 
memungkinkan saya bertahan dengan hidup saya. 

"Hee ..... Jadi aku susah. Di bagian mana aku bertanya-tanya?" 

Jika demikian, setidaknya mari kita hidup sampai akhir dengan bermartabat .... 

"Un ... Pasti, .... dadamu har ... agaa! Benar! Tinjuku! Tinjuku juga keras gyaaaa!" 

"Apa yang kamu maksud dengan juga! Meskipun kamu bahkan belum pernah 
menyentuhnya! Bodoh Aki!" 

Saya benar-benar menyentuh tinju Anda secara real time! 

"Mutsullini, summoned beast macam apa yang kamu dapat? Kamu belum memeriksanya, 
kan?" 

Hideyoshi, bisa jadi untuk menyelamatkanku, mulai berbicara dengan Mutsullini yang telah 
selesai menerapkan pengobatan untuk menghentikan pendarahan. Agak terlambat, tapi 
bagus untuk diikuti. 

"....Memanggil" 

Dengan gumaman dari Mutsullini, di dekatnya, seorang anak laki-laki yang mengenakan 
tuksedo dengan warna kulit yang buruk muncul. Ini entah bagaimana terlihat keren, tapi 
ini ... 

"Begitu. Entah bagaimana gambaran tentang selalu menginginkan darah sangat cocok, 
bukan." 

"Ada juga kemiripan di bagian menyukai-wanita muda juga." 

Itu benar-benar vampir, bukan? Ini benar-benar cocok dengan Mutsullini. 
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"Karena kita sudah sampai sejauh ini, aku penasaran dengan Yuuji juga. Bagaimana kalau 
kamu memanggil milikmu juga?" 

"N? Kamu benar .... Kalau begitu, karena aku tidak bisa memanggil summoned beastku 
seperti ini, kurasa aku akan mematikan lapangan dan meminta izin dari Ironman. Bahkan 
Ironman tidak akan mengeluh tentang itu sekarang, kan? " 

Mendengar kata-kata Yuuji, Ironman menggumamkan "yare-yare" dan menganggukkan 
kepalanya. 

"Tidak seperti kita, kepribadian Yuuji agresif. Yang keluar mungkin adalah iblis yang 
berorientasi pada pertempuran." 

"Benar, kau benar. Seorang ogre yang membawa linggis besar, atau Jason dengan gergaji 
mesin besar yang kokoh, atau mungkin bahkan dewa kematian yang memiliki sabit besar 
akan keluar." 

Satu-satunya gambar Yuuji yang saya miliki persis seperti raksasa. 

"Baiklah, ini aku pergi. ..... Panggil!" 

Sambil mendengarkan prediksi kami pada peralatan, makhluk panggilannya muncul 
sebagai tanggapan atas panggilannya. 

Peralatan benda itu adalah -- tubuh yang terlatih, tubuh yang dikencangkan, dan tubuh 
yang dikelilingi oleh otot. 

"Ini dengan tangan kosong lagi, bukan!" 

Makhluk panggil Yuuji muncul dengan tangan kosong dengan percaya diri. Orang ini, 
bukankah dia tahu metode menyerang lain selain menggunakan tinjunya !? 

"Dari pada itu, bukankah monster panggilan Yuuji malah mundur !? Itu hanya dilengkapi 
dengan celana panjang, bukan !?" 

"Lagipula, tidak ada ciri khusus sama sekali. Yang keluar terlihat seperti Yuuji sendiri, 
bukan. Selain perbedaan pakaian, sangat mirip dengan Yuuji." 

"Aku, agak memalukan untuk dilihat, bukan ...." 

Himeji-san mengalihkan pandangannya ke luar jendela. Makhluk panggilan Yuuji hanya 
mengenakan celana panjang di bagian bawah sedangkan bagian atas telanjang bulat. 

"Yuuji .... pertama-tama, cepat panggil summoned beast yang membuat semua orang yang 
melihatnya menjadi sial kembali." 
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Untuk mengatakan ini secara terus terang, ini tidak lain adalah kebalikan dari tembakan 
servis. 

"Aku mengerti. Hal semacam ini, bahkan aku tidak ingin melihatnya." 

"Meski begitu, pada akhirnya, iblis macam apa monster panggilan Yuuji itu? Aku benar-
benar tidak tahu sedikit pun dari melihatnya." 

"..... Doppelganger mungkin?" 

Hideyoshi dan Mutsullini sedikit memiringkan kepala. Hm? Aku ingin tahu apakah 
keduanya tidak tahu iblis macam apa ini? 

"Apa yang kalian berdua bicarakan? Bukankah ini jenis iblis baru yang ditemukan baru-
baru ini di Jepang bernama [Sakamoto Yuuji]? Dalam cerita, itu menipu teman masa 
kecilnya yang cantik dengan sosoknya yang jelek dan kepribadian yang kotor." 

"Akihisa. Panggil monster panggilanmu." 

"N? Yah, aku tidak masalah melakukan itu. Panggil" 

"Bertujuan menuju Piala Dunia! (Gako)" 

"Agaa! Yuuji !? Kamu menendangnya bukan !? Kamu memperlakukan kepala monster 
panggilanku seperti bola sepak dan menendangnya ke tong sampah !? Sungguh kejam hal 
yang harus dilakukan !?" 

"Jangan terlalu marah, Akihisa. Mereka sering mengatakannya, kan? [Temanmu bolanya]" 

"Itu [Bolanya adalah temanmu] !? Itu hanya intimidasi ketika kamu mengganti urutan 
seperti itu, tahu !?" 

Jika bola memiliki kemauan sendiri pasti akan menangis setelah diserbu dan ditendang 
oleh banyak teman. 

"Pertama-tama, saya tidak pernah mengenali Anda sebagai teman saya." 

"Kalau begitu jangan tendang!" 

Bahkan aku tidak menganggap orang bodoh semacam ini sebagai temanku! 

Saat aku baru saja akan berpikir "Ngomong-ngomong, mari kita ambil kepala yang baru 
saja dipenggal dari tempat sampah", 

"Nmu? Yuuji, kondisi makhluk panggilanmu aneh, bukan?" 

"O? Benar. Apa yang terjadi padanya?" 
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Saat kami mengira bahwa tubuh makhluk panggilan Yuuji mulai bergetar, mulutnya mulai 
terbelah dan rambut mulai tumbuh di tubuh dengan kekuatan yang sangat besar. 

"" Kyaaaa !! "" 

"...... Manusia serigala." 

"Aku mengerti. Jadi begitu." 

Salah satu ciri Yuuji, rambut runcing itu, bahkan lebih berdiri, dan wajah yang penuh 
dengan aura liar, berubah menjadi definisi keliaran itu sendiri. Apakah begitu. Jadi ciri khas 
Yuuji adalah keliaran. 

"T, tapi, bukankah aneh kalau ia berubah meski tidak ada bulan purnama saat ini?" 

Mungkin karena dia takut dengan wujud manusia serigala Yuuji, Himeji-san menahan 
lengan bajuku sambil menanyakan itu. 

"Hajar aku. Mungkin entah bagaimana dia melihat sesuatu yang bulat? Itu karena legenda 
itu sendiri sejak awal cukup kabur. Sesuatu yang mendekati itu seharusnya masuk akal, 
bukan?" 

Jika Anda mengatakan hal yang bulat ...... mungkinkah kepala makhluk panggilan saya yang 
ditendang sebelumnya? Penampilannya saat berputar setelah ditendang memang 
menyerupai sesuatu yang bulat, tapi benarkah itu? Itu memang hasil dari kegagalan 
penyesuaian, tapi mereka benar-benar setengah hati saat membuatnya, bukan? 

"Ngomong-ngomong, apakah monster panggilan ini akan benar-benar diperbaiki pada saat 
kita bisa melakukan perang monster panggilan lagi? Jika seperti ini, itu akan menjadi 
perang iblis besar ketika kita memiliki pertandingan antar kelas, bukan? " 

"T, itu akan merepotkan .... Kengerian itu akan mengganggu, dan binatang panggilanku 
benar-benar memalukan juga .... " 

Tangan Himeji-san yang menggenggam lengan bajuku semakin kuat menggenggamnya. 
Menjadi takut bahkan di tempat terang seperti ini dan dengan banyaknya orang di 
sekitarnya, aku merasa sedikit bersalah pada orang itu sendiri karena memikirkan hal ini, 
tapi entah bagaimana menurutku dia agak imut seperti ini. 

"Aku juga tidak tahu banyak tentang penyesuaian sistem pemanggilan. Kepala sekolah 
mungkin tahu tentang sesuatu tentang ini." 

Ironman mempersempit celah di antara alisnya. Tampaknya situasi ini adalah sesuatu yang 
bahkan tidak disukai pihak guru. 

"Sepertinya akan lebih baik untuk bertanya pada kepala sekolah daripada Ironman tentang 
masalah ini, bukan? Bagaimanapun, dia sendiri adalah pengembang sistem pemanggilan." 
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"Benar, bukan? Mari kita tanya kepala sekolah tentang ini." 

Aku berdiri bersama Yuuji, dan menuju ke kamar kepala sekolah. Perang Summoned Beast 
adalah topik yang sangat penting bagi kami. Tidak mungkin kita bisa membiarkannya 
seperti ini. Kami sangat perlu mengkonfirmasinya secepat mungkin. 

 

[KALIAN BERDUA! ANDA BERJALAN JAUH DI TENGAH KEBINGUNGAN BUKAN ANDA! ] 

"Sialan, Yuuji! Kami sudah ketahuan!" 

"Lari, Akihisa! Jika kita berhasil lari ke kamar kepala sekolah, itu kemenangan kita!" 

"Mengerti!" 

☆ 

"Nah, apa yang terjadi, headm -- hag." 

"Tolong beritahu kami, headm -- hag." 

"... Aku heran kenapa kamu tidak bisa dengan patuh memanggilku kepala sekolah ...." 

Saat kami mendesaknya untuk menjawab, kepala sekolah mendesah seolah-olah dia bosan 
dengan kami. 

Sial. Belakangan ini, entah itu Ironman, hag, atau Mutsullini, entah bagaimana saya terbiasa 
memanggil mereka dengan nama panggilan mereka. 

"Maafkan aku. Kepala Sekolah." 

"Han? Apa menurutmu aku akan memberitahumu jika kamu mengubah ucapanmu, dasar 
anak nakal bau." 

"Tidak mungkin !? Itu hanya kejam, hag kepala." 

"Cara menelepon itu adalah yang paling kejam yang pernah Anda panggil, Anda tahu!?" 

Tidak baik. Anehnya tercampur karena dorongan momen. 

"Oi Akihisa. Jangan bicara kasar kepada kepala sekolah yang memiliki reputasi sebagai 
anak muda di depan umum (lol)." 

"Kau sendiri juga sangat kasar, bodoh." 

Sepertinya mood kepala sekolah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ini buruk. 
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"Nah, perempuan tua. Bagaimana situasinya sebenarnya? Apakah sudah pulih dengan 
baik?" 

"Haa? Dipulihkan? Apa yang kamu bicarakan, kamu sedikit botak. Kamu mengatakannya 
seolah-olah ada kerusakan dalam sistem pemanggilan." 

Kepala sekolah memandang kami seolah-olah dia sedang melihat beberapa orang bodoh. 
Mengesampingkan Yuuji, untuk melihatku seperti itu sungguh tak terpikirkan. 

"Tapi, bahkan jika kamu mengatakan seolah-olah, kegagalan penyesuaian dapat dilihat 
dengan jelas, bukan?" 

"Tidak, itu bukan kegagalan." 

Kepala sekolah menggelengkan kepalanya seperti orang asing di saluran mail order. Apa 
yang dia maksud dengan bukan kegagalan? 

"Itu hanya sedikit main-main." 

"Main-main? Apa yang kamu bicarakan?" 

Saya tidak bisa melihat ini sebagai apa pun selain kegagalan di mana pun saya melihatnya. 

"Itu karena sekarang musim panas. Bukankah ini musim yang menjerit untuk menguji 
keberanian?" 

"Ha?" 

Apa yang tiba-tiba dibicarakan wanita tua ini? 

"Dengan kata lain, kamu ingin mengatakan bahwa kamu mencoba mencocokkan dengan 
musim uji keberanian dan menyesuaikan monster panggilan kita menjadi spesifikasi 
bentuk monster?" 

"Benar. Ini adalah hadiah sederhana untuk murid-muridku yang imut yang masih datang ke 
sekolah meskipun ini liburan musim panas." 

"Hadiah, itu konyol ..." 

Bahkan jika itu benar, harus ada semacam pengumuman sebelumnya. Benar-benar 
mencurigakan. 

"Nn ... begitu? Nah, jika wanita tua itu mengatakan itu maka mari kita berhenti di situ." 

"E? Kami tidak akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi?" 
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Aku terkejut mendengar kata-kata Yuuji yang tidak terduga. Saya yakin bahwa dengan 
kepribadiannya dia akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada kepala sekolah 
setelah memahami kelemahannya. 

"Ini tidak ada gunanya bagi perempuan tua untuk mengatakan" Sebenarnya, ini adalah 
kegagalan penyesuaian "kan? Mari kita dengan berterima kasih memanfaatkan 
pertimbangan baik kepala sekolah di sini." 

"Memanfaatkan? .... Maksudmu, kita harus benar-benar menggunakan makhluk panggilan 
kita dan melakukan semacam tes keberanian seperti yang dia katakan sebelumnya?" 

"Aa. Kepala sekolah mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang dia berikan dengan 
pertimbangan seperti itu, kan? Karena kita telah melaporkan tentang perubahan 
summoned beast, tidak mungkin pihak akademi yang peduli dengan penampilan mereka di 
depan umum akan melakukannya tidak ada, bukan? " 

Saat Yuuji melayangkan pandangan, kepala sekolah mengangguk sambil mendesah. 

"Yare yare .... Otakmu bekerja sangat cepat hanya pada hal-hal seperti ini, bukan?" 

Otaknya bekerja cepat? Apa maksudnya 

"Dengan kata lain, pihak akademi tidak mau mengakui bahwa mereka tidak hanya 
mengoperasikan sistem eksperimental, mereka juga gagal dalam melakukan penyesuaian. 
Ada baiknya jika disembunyikan, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya ketahuan. oleh 
siswa, dari semua orang. " 

"Aa, begitu. Makanya mereka ingin membuatnya terlihat seperti" insiden yang kita 
rencanakan sejak awal "dengan mengajak kita melakukan uji keberanian, bukan?" 

Sulit untuk mendapatkan perhatian dari dunia, bukan .... 

"Kalau begitu, karena memang seperti itu, tidak apa-apa untuk melakukan tes keberanian 
selama dua hari sisa periode pelajaran tambahan, bukan?" 

Yuuji dengan senang hati bertanya pada kepala sekolah. Lalu orang ini, dari awal dia 
berencana menggunakan bagian depan ujian keberanian untuk menggagalkan pelajaran 
tambahan Ironman yang gerah, bukan? Ide yang bagus untuk dipikirkan. Kerja bagus. 

"Tidak, jika itu hanya ujian keberanian yang biasa maka aku harus menolaknya. Summoned 
beast pada akhirnya adalah alat untuk meningkatkan keinginan untuk belajar. Aku tidak 
akan mengenalinya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kelas jika kamu 
menggunakannya hanya untuk menikmati penampilannya. " 

Hanya pada saat itu aku tidak akan menyerah, kepala sekolah yang baru saja mengatakan 
itu menggelengkan kepalanya. 
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Dengan kata lain, tidak ada gunanya kecuali kita memasukkan bagian elemen use-test-
score-as-a-contest's, bukan? 

"Kalau begitu, mari kita buat semacam check point, dan bagaimana suara kontes di sana? 
Kamu tidak punya keluhan lebih lanjut jika seperti itu, kan?" 

"Itu benar .... Itu tergantung pada aturan, tapi seharusnya tidak masalah bagiku untuk 
menyetujuinya, kurasa." 

"Yosh. Sudah diputuskan nanti." 

Yuuji mengangguk puas. 

Dengan ini, kami terlibat dalam ujian keberanian yang tidak biasa yang menggunakan 
sistem akademi dan monster panggilan. 
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Volume 6 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Masukkan kata yang benar ke dalam (_______) di bawah 

Penulis Rusia Dostoyevsky dalam novelnya [The Brothers (______)] dan [(______) and 
Punishment] menggambarkan sosok nihilistik orang modern yang telah kehilangan 
kesalehannya. 

 

Jawaban Himeji Mizuki 

① [ The Brothers (Karamazov) ] ② [ (Kejahatan) dan Hukuman ] 

Komentar Guru 

Benar. Kedua judul tersebut beserta [ The Idiot ], [ The Devils ], dan [ The Adolescent ] 
adalah mahakarya yang sering disebut sebagai 5 karya hebat Dotoyevsky, jadi jika kamu 
tertarik, alangkah baiknya juga jika kamu membacanya buku. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

① [Saudara (Mazo)][5] 

Komentar Guru 

Sungguh bagian yang perlu diingat dengan ketepatan yang begitu tepat pada jawaban yang 
benar. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa 

② [(Cambuk) dan Hukuman] 

Komentar Guru 

The Mazo Brothers[6] akan senang. 

 

[Oii! Seseorang tolong dapatkan paku itu!] 
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[Kami tidak memiliki cukup tirai hitam! Ambil beberapa dari gimnasium!] 

[Hei, apa tidak apa-apa jika ornamen yang ditempatkan di sini hanya sumur kering ini?] 

"Ini pasti keributan besar lainnya, bukan?" 

"Un. Itu karena Yuuji serius melakukan persiapan yang diperlukan untuk melewatkan 
pelajaran tambahan Ironman." 

Keesokan harinya, lantai tiga gedung sekolah baru itu penuh sesak dengan orang-orang 
yang melakukan pekerjaan renovasi untuk menguji keberanian. 

"Meski begitu, aku tidak berpikir bahkan kelas A akan membantu kita dalam hal ini." 

Tempat yang digunakan untuk uji keberanian adalah kelas A sampai D. "Karena kita 
melakukan ini, kita harus memilih kelas yang bisa menghasilkan rasa dingin" adalah alasan 
kami menyarankan ide ini, saya tidak berpikir kita akan benar-benar mendapatkan izin 
untuk menggunakan kelas. 

"Bahkan siswa kelas A adalah siswa SMA yang seumuran dengan kita. Mereka akan merasa 
letih juga jika terus belajar. Ujian akhir juga sudah berakhir, jadi ini harusnya menjadi 
penyelamat bagi mereka juga. " 

"Kamu benar. Seharusnya hampir tidak ada siswa SMA di dunia yang lebih suka belajar 
daripada bermain, kan?" 

Ada banyak tipe orang di dunia ini jadi saya tidak bisa menyangkal kemungkinan ada satu. 

"A-jika memungkinkan, daripada menguji keberanian, aku lebih memilih belajar ...." 

Himeji-san yang bermasalah bergumam. Biarpun kita bilang itu main-main, karena ini 
adalah ujian keberanian, bagi Himeji-san yang tidak suka belajar hal menakutkan lebih 
disukai dia bukan. 

"A-Seharusnya baik-baik saja Mizuki. Bagaimanapun, semuanya dibuat-buat, dan hantu 
adalah makhluk panggilan kita, tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali." 

"Kamu mungkin benar, tapi meski begitu, aku tetap membencinya ..." 

Aku entah bagaimana berpikir bahwa kata-kata Minami lebih terdengar seperti mencoba 
meyakinkan dirinya sendiri daripada Himeji-san. 

"Apakah? Minami juga membenci hal-hal seperti ini kan?" 

"T-Tidak sama sekali!, Aku tidak takut dengan hal-hal semacam ini bahkan sedikit jadi tidak 
ada masalah, bahkan jika aku harus memejamkan mata!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak, bukankah menutup mata merupakan bukti bahwa kamu takut ....? 

"Aki, a-ada apa dengan tatapan itu! Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya 
apa yang aku katakan?" 

"Uuunnnn .... Tapi, aku tidak bisa melihat Minami selain ketakutan sejak tadi." 

"J-Jangan bercanda denganku! Tidak mungkin aku takut!" 

Minami gelisah pada level bahwa dia tidak bisa lebih gelisah dari ini. Sangat menarik. Mari 
kita menggodanya sedikit. 

"Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya mendengar beberapa rumor." 

"A-rumor apa?" 

"Tempat sekolah ini dibangun ..... sebenarnya ada alasan mengapa itu dipilih untuk 
sekolah." 

"A-apa yang kamu maksud dengan alasan .....?" 

Himeji-san, yang berada di sisi Minami, dengan gelisah melihat ke arah sini. 

"Ahaha. Sebenarnya, hantu benar-benar appeaaaarrrrrr!" 

"Kyaaaaa!" 

Ini suara Himeji-san karena takut padaku. 

"Tidaaaaak!" 

Dan ini adalah suara Minami yang juga ketakutan. 

"Migyaaa!" 

Ngomong-ngomong, ini adalah suara saya yang tulang vertebra vertebrainya mengalami 
kerusakan besar karena Minami melompat kuat ke arah saya karena ketakutan. Saya 
melihat. Ketakutan Minami disampaikan kepadaku ... secara harfiah. 

"M-maaf, Minami ... aku hanya bercanda, itu sebabnya, bisakah kamu .... tolong pergi ...?" 

Saya berbicara dengan Minami sambil tersenyum untuk menenangkannya. Jika saya tidak 
dibebaskan sekarang, hidup saya akan dalam bahaya. 

"K-kamu berbohong ....! Karena, aku sudah mendengar sesuatu sejak sebelumnya ...! 
Sesuatu seperti [Aku akan mengutukmu, aku akan membunuhmu] ....!" 
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Ahaha. Minami tampaknya sangat ketakutan sampai mendengar halusinasi pendengaran. 
Kata-kata semacam itu, tidak ada yang seperti itu yang bisa didengar dari -- 

[Yoshii Akihisa ....! Untuk dipeluk oleh onee-sama, laki-laki yang sangat menjijikkan ....! Aku 
akan mengutukmu ...! Aku akan membunuhmu....!] 

Di sudut pandanganku, seorang gadis berambut ikal ikal pendek bisa dilihat. Dia adalah 
Shimizu Miharu-san yang termasuk kelas D. Orang merepotkan yang menyimpan perasaan 
cinta terhadap Minami meskipun dia juga seorang gadis .... sepertinya situasiku sekarang 
adalah sesuatu yang cukup membuat iri sehingga dia ingin mengutuk dan membunuhku . 

"A-Akihisa-kun ...! Aku juga bisa mendengarnya ....!" 

Mungkinkah karena dia juga mendengar suara Shimizu-san, Himeji-san melihat ke arah sini 
dalam keadaan ketakutan. Lingkungan sekitar dibuat sedikit redup juga untuk tujuan uji 
keberanian, jadi ini mungkin memang menakutkan bukan. 

"..... Akihisa." 

"" Kyaaa! "" 

Bersamaan dengan suara teriakan Minami dan Himeji-san, suara yang tajam bisa terdengar 
dari pinggulku. Suara ini mungkin sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari tulang 
pinggul Anda bukan? 

"A-aku bertanya-tanya siapa itu tapi itu hanya Tsuchiya-kun kan ..... Tolong jangan 
mengejutkan kami seperti itu ....." 

"B-benarkah ..... Berkat itu, pinggul Aki menghadap posisi yang tidak wajar bukan ...." 

".....Maaf." 

Mutsulinni menjawab dengan nada meminta maaf. 

Ngomong-ngomong, saya selalu bertanya-tanya mengapa yang menerima korban terbesar 
selalu saya .... 

"Baiklah, Mutsulinni, apakah ada yang perlu saya lakukan?" 

Saya bertanya tentang Mutsullini setelah dibebaskan dari pelukan maut. Dipeluk oleh 
gadis-gadis seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan, tetapi aneh bahwa dalam 
kasus saya, perasaan takut mendahului kebahagiaan. 

".... Tolong pindahkan loker itu ke sana." 

Mutsulinni menunjuk ke loker di sudut ruang kelas A. Seperti yang diharapkan dari kelas A. 
Apakah kunci atau ruang penyimpanan, itu adalah loker yang bagus yang tidak bisa 
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dibandingkan dengan kelas kita. Jika loker itu, pasti sulit untuk memindahkannya 
menggunakan kekuatan orang bukan. 

".... Saya sudah meminta izin." 

Guru Sejarah Dunia, sosok Tanaka-sensei terlihat di belakang Mutsullini. Untuk bisa lancar 
mendapatkan ijin guru sambil melakukan pekerjaan serabutan seperti ini sangat 
membantu sekali. 

"Oke. Baiklah, panggil!" 

Sebuah susunan geometris digambar di lantai, dan sekali lagi sosok monster panggilanku 
muncul. Berbeda dengan Summoned Beast hingga saat ini, anggota tubuhnya panjang, jadi 
itu akan lebih berguna saat melakukan tugas semacam ini. 

Makhluk panggilan itu bergerak dengan suara gemerisik dan berdiri di depan loker 
objektif. 

"Aku hanya perlu memindahkan loker ini, kan?" 

"......(Anggukan)" 

Ketika binatang yang dipanggil yang telah menerima instruksi meletakkan tangannya di 
loker, kepalanya terlepas. 

"" ..........!? "" 

Aku melihat Himeji-san dan Minami terengah-engah. Harus kuakui di ruangan remang-
remang seperti ini, tontonannya agak menakutkan. 

"Benar-benar merepotkan jika kepalanya terus lepas bukan ......" 

"..... Bagaimana kalau memperbaikinya dengan beberapa lakban?" 

"Uuunnn .... Melelahkan ketika aku harus menempelkannya lagi setelah aku 
membiarkannya menghilang, dan karena ini akan menjadi ujian keberanian, tidak akan ada 
artinya jika kepalanya tidak bisa lepas juga .... . Saya kira saya akan membiarkannya apa 
adanya. " 

Meninggalkan kepalanya berguling-guling di lantai, ia meraih loker dengan kuat 
menggunakan kedua tangannya. Makhluk panggilan, yang memiliki kekuatan berkali-kali 
lebih banyak dibandingkan dengan orang normal, mengangkat loker yang berat. Sekarang, 
yang tersisa hanyalah membawa loker ke sana -- aduh! Apa yang terjadi!? Tiba-tiba ada 
rasa sakit yang hebat di kepalaku !? 

"Hukuman karena memeluk onee-sama meskipun kamu hanya babi ..... tebus dirimu 
dengan mati ....!" 
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Ketika aku melihat lebih dekat, kepala monster panggilanku sedang diinjak oleh Shimizu-
san dengan semua yang dia miliki. Betapa kejamnya hal itu! 

Tapi biarpun aku mengatakan itu, karena monster panggilanku saat ini sedang memegang 
loker, sulit untuk mengambil kepalanya. Tangan binatang yang dipanggil itu sudah penuh, 
dan untuk menggerakkan tubuhku sambil mengendalikannya terlalu sulit. 

Saya harus melakukan sesuatu, sementara saya berpikir seperti itu, teman-teman saya di 
sana datang untuk membantu. 

"Shimizu! Serahkan kepala Yoshii!" 

"S-Sugawa-kun! Dan semuanya juga ....! Terima kasih, kamu benar-benar 
menyelamatkanku!" 

Sugawa-kun dan orang-orang di kelas F memblokir jalan Shimizu-san. Saya sangat senang. 
Teman memang sesuatu yang harus dimiliki setiap orang. 

"Jangan menghalangi jalanku. Babi ini butuh hukuman." 

"Serahkan saja!" 

"Benar! Serahkan kepala Yoshii!" 

"Itu bukan sesuatu yang bisa dipercayakan padamu!" 

Semua orang dari kelas F dengan suara bulat mengatakan ini. 

"" "Kami akan menunjukkan seperti apa menggoda yang sebenarnya!" "" 

Eh? Jadi itu alasannya? 

"Aku mengerti. Jika seperti itu aku akan menyerahkan kepadamu kepala babi ini." 

"Tunggu sebentar! Kamu tidak bisa menyerahkannya kepada mereka, Shimizu-san!" 

"Terima kasih Shimizu! Baiklah, ayo pergi semuanya! Hukuman untuk pengkhianat yang 
dipeluk oleh para gadis! Panggil!" 

"""Memanggil!""" 

Bidang pemanggilan dibanjiri zombie. 

"Aku akan lulus! Oraa!" 

"Agah!" 

"Umpan bagus. Makan ini, brengsek ....! Doryaa!" 
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"Fugya" 

"Oke! Shooottt!" 

"Ugua!" 

Kepala Durrahan digunakan sebagai bola sepak oleh para zombie. Gambar macam apa ini. 

Sebelumnya, hanya Shimizu-san yang menginjak kepala jadi masih lebih baik dari ini, 
diserang oleh monster yang dipanggil yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada 
seseorang yang sangat menyakitkan. Seseorang .... tolong ... 

"Hentikan itu. Jika kamu akan menggertak Yoshii-kun lebih jauh, aku akan menjadi 
lawanmu." 

Tiba-tiba, secercah harapan bisa terlihat di sana. Itu adalah .... runner up kelas A Kubo 
Toshimitsu-kun !? Meminjamkan bantuan meskipun dia berasal dari kelas yang berbeda, 
orang yang sangat baik! 

"Terima kasih Kubo-kun! Kamu menyelamatkan aku!" 

"Jangan pedulikan itu, Yoshii-kun! Aku akan melindungimu -- selamanya!" 

Tidak, hanya untuk saat ini saja sudah cukup .... 

"Kubo-kun Kelas A ... bukan? Tolong jangan ganggu kami." 

"Aku tidak bisa melakukan itu Shimizu-san, semua orang dari kelas F. Bahkan jika kamu 
mengeroyokku, aku tidak akan mengalah bahkan satu langkah pun. Karena hal yang ingin 
aku lindungi ada di sini ....!" 

"Baiklah! Lalu aku akan menguburmu bersama babi itu. -- Panggil!" 

"Aku tidak akan kalah ....! Alasan bagiku untuk belajar keras sampai sekarang, itu pasti 
untuk melindungi Yoshii-kun selama waktu seperti ini -- Panggil!" 

Kubo-kun dan Shimizu-san mulai memanggil sambil saling memelototi. Dan kemudian, 
wajah dari masing-masing makhluk yang dipanggil adalah wajah dari pemanggil, tapi 
kedua makhluk yang dipanggil memiliki peralatan yang sama persis. Mengenakan benda-
benda seperti jerami atau potongan pakaian yang sudah usang, entah bagaimana 
kelihatannya agak lusuh ... Monster macam apa itu? 

"Mutsullini. Tahukah kamu hantu macam apa itu?" 

".... Mayohi-gami." 
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Tidak peduli dengan kepala makhluk panggilanku yang masih ditendang sampai sekarang, 
Hideyoshi dan Mutsullini dengan santai mengobrol satu sama lain. 

".... Dewa yang membuat orang tersesat. Menurut satu teori, jiwa orang-orang yang binasa 
karena tersesat mencari teman." 

"Begitu .... Jadi mereka adalah orang-orang yang tersesat sebagai manusia dan menyeret 
teman-teman mereka, bukan ..." 

Ngomong-ngomong, mengapa monster panggilan Kubo-kun sama dengan milik Shimizu-
san? Apakah ada semacam karakteristik yang mirip di antara mereka atau sesuatu? 

"Eei! Semuanya, lawan Kubo Toshimitsu segera!" 

"" "Oooh !?" 

"Datanglah padaku kapan pun kau mau! Aku benar-benar tidak akan kalah!" 

Pertempuran Zombie & Mayohi-gami vs Mayohi-gami dimulai. Mayohi-gami mulai 
menyerang kelompok zombie yang masih berpegangan pada kepala yang terpenggal, 
zombie juga melawan dengan berulang kali menggaruk dan menggigit. Tubuh manja 
berserakan dimana-mana. Kepala yang putus menari-nari di udara. Anggota tubuh yang 
terbelah terbang di sekitar. 

"" "Kyaaa!" "" 

Dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan ini, dari Himeji-san dan Minami hingga 
semua orang di kelas mulai meneriakkan beberapa teriakan. Fakta bahwa makhluk yang 
dipanggil berukuran hidup secara keliru membuatnya semakin buruk. 

[H-hei, jangan lewat sini! Memanggil!] 

[Apa kamu baik-baik saja, Miho !? Sial, beraninya kau menakuti pacarku ....! Memanggil!] 

[Pacar perempuan...? Orang ini baru saja mengatakan pacar! Pengkhianat!" 

[Bunuh dia!] 

Dalam sekejap, bidang kekacauan menyebar. Sekarang, bidang pemanggilan yang berpusat 
di sekitar guru telah menjadi tempat pertempuran monster yang kacau balau. 

Saat aku berpikir guru akan menghapus bidang pemanggilan karena kegaduhannya -- 

 "" "KAMU BENAR-BENAR BERISIK !!!" "" 
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Beberapa orang yang jarang terlihat di kelas 2-F menyerbu dengan teriakan. Ada beberapa 
wajah yang pernah saya lihat sebelumnya ... jika saya ingat dengan benar, orang-orang itu 
di tahun ketiga kan ....? 

"Kamu benar-benar merusak pemandangan bukan ....!" 

Wajah senpai cepak dan senpai berambut mohawk berubah menjadi kesal ketika mereka 
melihatku. Ummmm, orang-orang itu -- 

"Perve -- mesum -- senpai kan?" 

"Oi !? Baru saja kamu berpikir untuk mengubah ucapanmu, tapi setelah menegaskan wajah 
kita kamu berubah pikiran tentang mengubahnya bukan!" 

"Kau menganggap kami mesum dari lubuk hatimu bukan! Itu Tsunemura dan Natsugawa! 
Setidaknya ingat nama kami kan!" 

Aah, benar. Itu pasangan Tokonatsu. 

"Dan, Tokonatsu-senpai? Ada apa?" 

Untuk saat ini, Aku membiarkan makhluk yang dipanggil itu meletakkan lokernya sejenak 
dan menghadapi kedua senpai itu. 

"Kamu bajingan .... kamu tidak bisa mengingat nama kita satu per satu jadi kamu 
menggabungkannya seperti itu kan!" 

"Seperti yang diharapkan dari Yoshii Akihisa itu. Kapasitas otaknya terlalu kecil." 

Sungguh hal yang kasar untuk dikatakan. 

"Daripada itu, kalian benar-benar berisik! Apa kalian mencoba menyindir kami! Hah!" 

"Kita tidak bisa berkonsentrasi pada kursus singkat musim panas!" 

Tahun ketiga di samping pasangan Tokonatsu juga memunculkan beberapa "Itu benar!" 
suara. Mungkinkah alasan mereka mendidih dengan amarah seperti ini karena mereka 
stres karena belajar untuk ujian masuk? Memang, ini adalah periode penting bagi peserta 
ujian masuk yang dikatakan "dia yang menguasai musim panas akan menguasai ujian 
masuk". Membuat orang dari lantai bawah membuat suara Gyaa Gyaa seperti ini adalah 
sesuatu yang tidak tertahankan bukan? Tidak heran para senpai marah pada kami. Kita 
harus minta maaf di sini, bukan? 

"Maaf. Kurasa suaranya tidak akan mencapai lantai atas -" 

"Oi, oi, -sempai. Bukankah itu tuduhan palsu yang kejam yang kamu buat di sana?" 
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Saat aku hendak menundukkan kepalaku, Yuuji datang. 

"Eh? Yuuji. Apa yang Anda maksud dengan tuduhan palsu?" 

"Untuk menciptakan tuduhan yang salah. Atau dengan kata lain, mencari-cari kesalahan." 

"Aku tidak bertanya tentang arti kata itu! Selain itu, kamu benar-benar mengira aku idiot 
bukan !?" 

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

"Ada apa dengan wajah macam itu [dia baru menyadarinya sekarang?] !? Satu-satunya 
orang yang mengira aku sebodoh itu pasti hanya Yuuji !? Semua orang pasti pernah -- eh, 
tunggu sebentar !? Kenapa semua orang dengan canggung menghindari mata mereka !? 
Lihat mataku! " 

"Akihisa. Lain kali mari kita bicarakan masalah ini perlahan-lahan. Ada hal lain yang harus 
kita bicarakan sekarang, oke?" 

Cara bicara Yuuji yang menghibur anak benar-benar menjengkelkan. 

"Kalau begitu, umm ... apa yang kita bicarakan lagi?" 

"Apakah keluhan tahun ketiga adalah tuduhan palsu atau bukan." 

Ah, itu benar, bisik Yuuji sebelum berbalik ke arah senpai dan melanjutkan menjelaskan. 

"Aku akui kita membuat keributan, tapi ini juga cara yang diterima untuk menggunakan 
summoned beast untuk belajar. Bahkan Kepala Sekolah menyetujui ini." 

Memang, ini juga acara belajar menggunakan sistem binatang panggilan. Menyangkal 
peristiwa ini berarti menyangkal tidak hanya perang pemanggilan, tetapi bahkan seluruh 
sistem pemanggilan itu sendiri. Karena kami telah mendapatkan persetujuan dari kepala 
sekolah, tidak ada alasan untuk menolak kami melakukan ini tanpa ampun. 

"Di atas segalanya, ini adalah gedung sekolah baru. Berbeda dengan gedung lama dan 
usang, gedung sekolah baru dibangun dengan pertimbangan digunakan untuk memanggil 
perang. Tidak mungkin keributan di lantai bawah akan mencapai tingkat atas. lantai ruang 
kelas dengan pintunya tertutup, apakah ada? " 

Ah. Sekarang dia menyebutkannya. Gedung sekolah, bahkan sekolah biasa setidaknya akan 
dibuat dengan jeruji besi yang dimasukkan ke dalam beton sehingga suara dari lantai atas 
atau bawahnya sebagian besar tidak dapat didengar. Selain itu, untuk bangunan ini yang 
dibangun dengan keributan perang pemanggilan sebagai pertimbangan, tidak mungkin ada 
suara di tingkat keributan kita yang bisa mencapai mereka, itu jika setidaknya mereka 
mengambil pelajaran di dalam kelas. 
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"Singkatnya, senpai mendengar kita membuat keributan sambil bersenang-senang ketika 
kamu berjalan terhuyung-huyung setelah muak dengan belajar dan melampiaskannya pada 
kita." 

Setelah Yuuji mengatakan itu, para senpai tahun ketiga dengan canggung mengalihkan 
pandangan mereka. .... Begitu, mereka tersengat oleh kebenaran. 

"Baiklah kalau begitu biarkan kami mengatakan sesuatu juga Sakamoto! Kalian semua 
membawa kami banyak masalah! Membuat keributan dengan melibatkan seluruh siswa di 
kelas kalian untuk mengintip, dan pada akhirnya menyebabkan setiap anak laki-laki di 
tahun kedua diskors bukan. 'Bukankah kamu!? Apa yang akan kamu lakukan jika pendapat 
orang-orang tentang sekolah turun dan mereka menganggap kami siswa kelas tiga itu 
bodoh!? Itu akan masuk ke catatan rapor sekolah kita tahu !? " 

"" .... "" 

Kali ini anak-anak kelas dua, dengan aku dan Yuuji di ujung, mengalihkan pandangan kami. 
Keluhan pihak lain juga benar. Tidak diragukan lagi bahwa satu acara itu banyak kaitannya 
dengan citra Akademi Fumizuki. 

Melihat kami seperti itu, kelompok Tokonatsu dengan gembira mengendus kami dan 
melanjutkan kata-kata mereka. 

"Pertama-tama, terlalu banyak dari kalian di tahun kedua yang memiliki nilai buruk. 
Bahkan tanda kebodohan, Kansatsu Shoubunsha, hanya digunakan oleh kalian tahun 
kedua, dan orang yang menghancurkan gedung sekolah selama festival sekolah. pasti 
pasangan bodoh di sana itu kan? " 

"Yuuji, kamu dipanggil. Pergi minta maaf." 

"Ini tentangmu, Akihisa." 

"Kalian berdua, dasar sampah." 

""Bagaimana itu bisa terjadi?"" 

"Bagaimana mungkin kalian berdua masih menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu !? Itu 
kesimpulan yang jelas jika kalian memikirkannya secara logis bukan !?" 

Diperlakukan dengan cara yang sama seperti Yuuji, sangatlah memalukan. Cukup untuk 
menuntut pencabutan pengobatan tersebut. 

"Yah, aku bisa mengerti maksudmu karena tidak tahan dengan Akihisa." 

"Tunggu, Yuuji. Kupikir tidak menyalahkanku seperti itu adalah hal yang baik." 

"Miharu juga tidak tahan dengan babi ini!" 
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Shimizu-san, yang tiba-tiba mendekati kami, menatapku dengan mencemooh. Aku benar-
benar benci bukan .... 

Mungkinkah karena dia menganggap perkataan Shimizu-san sebagai semacam dukungan 
terhadapnya, potong-senpai berbicara dengan Shimizu-san dengan semangat tinggi. 

"Ooh. Kamu cukup bijaksana bukan, rambut bor di sana itu?" 

"Jangan terbawa suasana dan bicara pada Miharu, dasar babi-senpai! Dasar bau ternak!" 

Keretakan antara tahun kedua dan tahun ketiga semakin melebar. 

".... Betapa baik, kalian bajingan ....! Aku sudah lama tidak tahan dengan kalian semua!" 

Akhirnya cepak-senpai itu membentak dengan wajah benar-benar merah karena marah. 
Yah, kurasa itu wajar bukan. 

"Oi, Natsukawa. Ada guru di sini juga. Berhentilah mengomel." 

"Aku tahu .... Tidak masalah jika aku melakukannya seperti ini kan? Panggil!" 

Senpai cepak yang memanggil Natsukawa memanggil summoned beast-nya. Dan kemudian, 
dari dalam susunan geometris, iblis dengan tanduk banteng besar di kepalanya muncul. 

Saya melihat. Gozu[7] , bukan? Sifat asli Crewcut-senpai adalah peran penjahatnya ya? 
Melihat bahwa tahun ketiga tidak terkejut dengan kemunculan makhluk panggilan yang 
berbeda dari biasanya, sepertinya mereka juga sudah diberitahu tentang perubahan sistem 
pemanggilan. 

"Sekarang, Yoshii. Ini waktunya hukuman." 

"Kuh ...! Seperti yang diduga, menargetkan monster panggilanku huh! Tapi, tidak mungkin 
dia tahu mana yang menjadi bea panggilanku-" 

"Yang ini benar!" 

"Agah!" 

Makhluk panggilanku yang meletakkan rak di lantai dipukul oleh Gozu. Umpan baliknya 
cukup keras ...! 

"J-Seperti yang diharapkan dari kelas tahun ketiga-A biarpun kepribadiannya buruk .....! 
Untuk bisa membedakan summoned beastku hanya dalam sekejap, aku akan mengakui 
bahwa kamu memiliki wawasan yang cukup tajam." 

"Yah, satu-satunya orang yang memiliki Summoned Beast bodoh yang tidak memiliki 
kepala adalah kamu, bukan." 
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"Saya akan memuji Anda untuk wawasan yang tajam itu!" 

Aku bersuara keras untuk menyangkal ucapan cepak-senpai itu. Aku akan berpura-pura 
tidak mendengar kata-kata yang akan menyakiti perasaanku. Ini adalah kebijaksanaan 
yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. 

"Yoshii-kun. Aku akan mendukungmu. Aku tidak akan menuruti tindakan senpai yang tidak 
masuk akal." 

"Terima kasih, Kubo-kun!" 

Kubo-kun, yang entah bagaimana berhasil mengambil kepala Durahan sejak entah kapan, 
datang ke sampingku dan menghadapi Gozu. Orang yang baik. 

"Tsunemura, tolong dukung aku." 

"Oke, aku mengerti. Aku akan mendukungmu. Panggil!" 

Melihat jumlah kami bertambah, para kru potong (Natsukawa) -sempai meminta dukungan 
dari rambut lembut Mohawk, Tsunemura-senpai, di belakangnya tanpa penundaan. 

Makhluk panggilan yang keluar adalah salah satu makhluk yang sangat cocok dengan Gozu, 
iblis berkepala kuda, Mezu, berpose dengan tombaknya. Aku bertanya-tanya apakah alasan 
monster panggilan mereka adalah sepasang iblis yang mengawasi para tahanan di neraka 
adalah karena menindas yang lemah adalah sifat asli keduanya. Kepribadian mereka 
tampaknya sangat buruk. 

"Seperti yang Sakamoto katakan sebelumnya, ini hanya pertarungan pura-pura 
menggunakan Summoned Beast jadi seharusnya tidak ada masalah kan? Bahkan ini adalah 
salah satu aspek pembelajaran terbaik di sekolah kita, bukan?" 

Crewcut-senpai memulai gerakan pertama, mungkin agar tidak membiarkan musuh kabur. 

Kelas Tsunemura Yuusaku, sejarah dunia 174 poin 

Dan 

Kelas A Natsukawa Shunpei, Sejarah dunia 163 poin 

Nilai yang ditampilkan berkisar pada rata-rata yang biasa didapat siswa kelas A. Skor untuk 
mata pelajaran sejarah Jepang saat kita berhadapan saat pameran Summoned Beast saat 
itu juga sekitar ini, jadi skor pasangan Tsunemura untuk mata pelajaran yang berhubungan 
dengan sosial seharusnya ada di sekitar ini bukan? 

Dan kemudian, sambil menunggu Kubo-kun dan aku, yang bertahan melawan mereka, 
untuk menampilkan skor kita -- 
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"Di mana yang kamu lihat, oi. Kamu cukup santai bukan." 

"Gah ....!" 

Tiba-tiba, sebuah kejutan melanda bahuku. Sepertinya ketika kami mengalihkan 
pandangan kami, Gozu memulai serangan ke Dullahan. Kuh ....! Benar-benar ketinggalan ...! 

"Apa itu sakit? Enak ..... kalau begitu!" 

Gozu dan Mezu mengejar Dullahan, yang posturnya kacau oleh serangan sebelumnya, 
dengan mengayunkan senjata mereka masing-masing. Ini buruk. Saya tidak bisa 
menghindarinya. 

"Yoshii-kun!" 

Tanpa penundaan, mayohi-gami Kubo-kun pecah di antara kami. Itu menghempaskan Gozu 
milik senpai dengan body charge. Mezu yang berada di belakang Gozu juga terjebak dalam 
serangan itu dan terlempar bersama. Untuk dapat menyingkirkan 2 siswa kelas A dengan 
satu pukulan tubuh, kekuatan Kubo-kun benar-benar nyata. 

"Apa ....! Orang ini cukup baik .....!" 

"Pria Yoshii itu juga. Bagaimana mungkin serangan tadi hampir tidak berpengaruh padanya 
....?" 

Pasangan Tokonatsu bergidik. Mereka pasti terkejut dengan kekuatan monster panggilan 
kami yang lebih kuat dari yang diharapkan. 

Mereka mungkin bisa menyebut kita sampah atau bodoh, tapi mereka akan mendapat 
masalah jika meremehkan kita. 

"Tolong jangan anggap enteng kami sesat-senpai. Bahkan kami tidak akan menjadi idiot 
selamanya lho." 

Seringai muncul di sudut bibirku saat mengatakan itu pada dua senpai. 

Mungkinkah karena diprovokasi oleh sikap percaya diri saya, semua orang mengalihkan 
perhatian mereka ke skor kami yang terlambat ditampilkan. 

Kelas A, Kubou Toshimitsu, sejarah dunia 357 poin 

Dan 

334 kelas Alexander The Great, Sejarah dunia 161 poin 

"" ......... "" 
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"Baiklah, pertarungan sebenarnya dimulai sekarang! Aku akan menunjukkan kekuatanku 
yang sebenarnya -" 

".... oi kora. Tunggu sebentar, idiot di sana itu." 

"....Apakah ada yang salah?" 

"Saya tidak bisa melihat apapun kecuali hal yang salah ....." 

Mohawk-senpai yang lembut meletakkan tangannya di atas kepalanya dan terlihat kagum. 
M-meski akhirnya aku terlihat keren dan mulai bersemangat ....! 

Sebelum aku membuka mulutku untuk mengatakan alasan, si cepak-senpai mengangkat 
suara marahnya terlebih dahulu. 

"Siapa Alexander Agung, oi! Selanjutnya, untuk berada di kelas 334, Anda memperluas 
sekolah terlalu banyak bukan! Ini jelas bukan nilai Anda!" 

"K-kamu salah! Ada sedikit kesalahan, tapi ini benar-benar nilaiku! Meleset saat menulis 
namamu adalah kesalahan yang harus dilakukan setiap orang setidaknya sekali dalam 
hidup mereka kan!" 

"Mengesampingkan lupa menuliskan namamu, kesalahan macam apa yang kau lakukan 
dengan menulis Alexander Agung sebagai namamu !?" 

"I-itu, um, yah ...." 

Ini buruk. Tidak peduli bagaimana saya menjelaskan ini, saya merasa saya masih akan 
dianggap sebagai orang bodoh. 

[Hei, lihat itu. Jadi tahun kedua benar-benar penuh dengan orang bodoh, bukan?] 

[K-Kamu salah! Bahkan di antara tahun kedua, Yoshii adalah seorang idiot yang bisa 
melampaui semua orang di tahun mereka!] 

[Betul sekali! Juga, tahun depan, Yoshii akan berada di tahun kedua sekali lagi jadi kami 
tidak akan berhubungan dengannya lagi selama waktu itu!] 

Sungguh hal yang kejam untuk dikatakan. 

"Oi, Natsukawa. Belakangan ini, kondisi sistem summoned beast sepertinya aneh. 
Perubahan nama juga bisa jadi akibat dari itu kan." 

"N? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tidak mungkin menjadi seperti ini jika bukan 
karena itu bukan?" 

"........." 
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Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya ketika mereka mengatakannya seperti itu. 

"Yah, meskipun bagian nama adalah sedikit ketidaknyamanan yang disebabkan oleh sistem 
yang bertindak, fakta bahwa kalian adalah aib sekolah ini tidak berubah -" 

"Aku tidak bisa mengabaikan pernyataan" sistem bertingkah "itu." 

Sebuah suara yang tidak senang bisa terdengar memotong argumen keras dari crewcut-
senpai. 

"Ah. Kepala sekolah." 

"Sungguh .... Menyalahkan sistem karena kebodohan Yoshii bukanlah sesuatu yang bisa aku 
lepaskan begitu saja. Ini benar-benar kesalahan anak nakal ini." 

Seperti yang dia jelaskan sehari sebelumnya, kepala sekolah punya alasan mengapa dia 
tidak bisa memberi tahu siapa pun tentang kegagalan penyesuaian sistem. Tidak mungkin 
dia tidak menyangkal ketika sistem diklaim bertingkah, bukan? 

"Tapi, rasanya cukup menjengkelkan untuk berpikir bahwa sesuatu seperti ini adalah 
kehilangan kita, bukan? Mungkin setidaknya aku harus mengoreksi bagian nama itu saja." 

Saran baik untuk membantu yang sangat berbeda dengan kepala sekolah biasa. Jika 
memungkinkan, saya berharap dia akan melakukan perawatan semacam itu sebelum 
hasilnya disampaikan kepada nee-san .... tapi saya rasa itu terlalu banyak yang diharapkan, 
bukan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak salah lagi adalah kangen saya. 

"Lalu, mengapa Anda datang sejauh ini hanya untuk mengunjungi kami, Kepala Sekolah? 
Apakah ada yang Anda butuhkan dari kami?" 

"Aa. Ada hal kecil yang perlu aku sampaikan kepada siswa kelas dua. Apa Sakamoto ada di 
sini?" 

"N? Ada apa, nenek tua?" 

Yuuji, yang telah menyaksikan pertarungan monster panggilan dari jauh dengan seringai di 
wajahnya, maju untuk mendekati kepala sekolah. 

"Pihak akademi mendukung acara uji keberanian ini, bukan. Kami juga akan menyediakan 
tempat yang luas untuk tempat itu dan para guru yang dibutuhkan untuk memanggil. 
Lakukan ini dengan keras." 

"Ini tawaran yang cukup murah hati bukan? Apa targetmu?" 

"Sebagai gantinya, tolong tinggalkan semua yang Anda buat apa adanya. Saya sedang 
berpikir untuk memamerkannya kepada publik sekitar jam istirahat." 
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"Sebuah tipu muslihat untuk meningkatkan citra sekolah bukan. Betapa mengharukan." 

"Itu karena reputasi kita terus menurun karena kalian banyak. Itu juga melelahkan bagi 
kami." 

Bantuan untuk tujuan propaganda kan. Kepala sekolah juga sangat tangguh dalam banyak 
hal. 

"Pertama-tama, perubahan pada makhluk yang dipanggil ini untuk tujuan itu." 

Kepala sekolah menekankan hal itu untuk mendorong gagasan itu ke semua orang. Jika kita 
tidak meninggalkan topik seperti sekarang, tes keberanian akan ditangguhkan jadi mari 
tutup mulut untuk saat ini. 

"Dan juga ..... karena mereka sudah bersusah payah mempersiapkan ini, bagaimana kalau 
tahun ketiga juga ikut ujian keberanian ini juga? Itu seharusnya lebih berguna daripada 
bertengkar di sini." 

Ketertarikan mereka ditangkap oleh kepala sekolah yang mengucapkan kata-kata itu, 
cepak-senpai dan Mohawk-senpai yang berdiri paling depan menjawab sambil mengendus. 

"Jangan bercanda. Seolah-olah kita akan bekerja sama dengan ramah dengan sampah ini 
untuk uji keberanian." 

"Memang. Menjijikkan." 

Meskipun kelompok senpai yang berdiri dibelakang keduanya tidak mengatakan apapun, 
sikap mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki niat yang sama dengan kedua senpai 
itu. 

Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan tentang kesenjangan besar antara tahun kedua 
dan tahun ketiga. 

"Jika kamu mengambil sikap itu, itu membuatku ingin membuat kalian semua 
berpartisipasi dalam acara dengan segala cara yang mungkin ..... Yosh, aku mengerti. Besok, 
hari terakhir untuk pelajaran tambahan musim panas dan kursus singkat akan menjadi uji 
keberanian. " 

"" Apa .....! "" 

Pasangan Tokonatsu tampak bingung dengan pengumuman dari kepala sekolah. 

"Ini adalah bagian akhir dari pelajaran tambahan dan kursus singkat musim panas, jadi 
setiap peserta dari pelajaran tambahan dan kursus singkat musim panas harus menghadiri 
acara ini tanpa terkecuali. Jelas?" 
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Setelah mengumumkan itu, kepala sekolah dengan gagah berani keluar dari kelas seolah-
olah puas dengan pengaturan ini. Entah bagaimana, itu dengan cepat menjadi lebih 
merepotkan bukan .... 

"Yare, yare .... Nah, sepertinya itu keputusannya jadi senpai, ayo kita nikmati bersama ok?" 

"Diam! Aku tidak punya niat melakukan ini bersama kalian!" 

"Begitukah? Aku juga tidak tahan dengan kalian semua .... Jadi, bagaimana dengan ini?" 

"A A?" 

"Kami akan membagi antara pihak yang melakukan hal menakutkan dan pihak yang 
ditakuti. Dan kami juga akan secara acak memutuskan permainan hukuman." 

"Maksudmu kita membagi antara tahun kedua dan tahun ketiga kan?" 

"Ya. Dengan begitu, kita tidak perlu rukun satu sama lain kan?" 

Kami akan pergi satu sama lain, jadi memang kami tidak perlu rukun satu sama lain. Tapi 
ada kemungkinan kesenjangan di antara kita akan semakin dalam. 

"Tidak buruk. Tentu saja, kami tahun ketiga akan berada di pihak yang melakukan hal yang 
menakutkan, oke? Bagaimanapun, kami perlu menghukum kalian." 

Motif mereka tertawa setelah berhasil membuat orang lain ketakutan bukan? Sungguh cara 
berpikir yang bengkok. Tapi, Yuuji juga memiliki sifat yang sama, jadi kupikir dia tidak 
akan menyerahkan ro yang menakutkan -- 

"Aa. Aku tidak keberatan dengan itu." 

"Eh?" 

Itu sedikit tidak terduga, bukan. Entah apa niatnya. Karena tujuan Yuuji adalah melarikan 
diri dari pelajaran tambahan, aku bertanya-tanya apakah dia sama sekali tidak peduli 
dengan ujian keberanian ini. 

"Maka diputuskan .... Bagaimana dengan aturan dan hukuman bagi pihak yang kalah?" 

"Ini adalah aturan yang pertama kali kami rencanakan untuk digunakan. Bicaralah jika 
Anda memiliki keluhan." 

Mengatakan itu, barang yang Yuuji bawa adalah hasil print di kertas berukuran A4. 
Sepertinya alasan saya tidak melihatnya selama persiapan adalah karena dia membuat 
daftar peraturan. 
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Saya juga mengambil selembar print-out dari Yuuji dan mengarahkan pandangan saya 
padanya. 

Uuum. Mari kita lihat, aturannya adalah -- 

1. Satu kelompok harus terdiri dari 2 orang. Melewati pos pemeriksaan sendirian 
tidak akan diizinkan 

* Catatan: Sendirian tidak berarti eliminasi otomatis 

2. Ketika salah satu orang dalam kelompok tersebut berteriak, kedua orang 
tersebut akan disingkirkan. 

3. Akan ada 1 check point untuk setiap kelas dari A sampai D. Totalnya akan ada 4 
check point. 

4. Di setiap check point, pertarungan summoned beast akan dilancarkan terhadap 
dua perwakilan dari tiap kelas yang menjaga tempat (perwakilan tidak harus 
menjadi ketua tiap kelas). Melewati pos pemeriksaan akan dilakukan dengan 
menghancurkan dua perwakilan. 

5. Jika ada satu kelompok yang berhasil melewati semua check point maka pihak 
yang ditakuti akan menang, jika tidak ada kelompok yang berhasil melewati 
semua check point maka pihak yang menakutkan akan menang. 

6. Siswa normal yang tidak memeriksa penjaga titik dari sisi menakutkan tidak 
akan diizinkan untuk bertempur menggunakan monster panggilan mereka. 
Mereka hanya diizinkan untuk menakuti orang. 

7. Hanya akan ada satu guru yang ditempatkan di setiap kelas untuk tujuan 
pemanggilan. 

8. Pihak yang ketakutan akan membawa kamera sebagai bukti lolosnya check 
point. 

"Heee. Aturannya sepertinya cukup rumit bukan? Sepertinya menyenangkan." 

"Aku juga berencana menambahkan aturan yang melarang merusak peralatan ke daftar ini 
karena kepala sekolah kelihatannya cukup cerewet." 

Saya melihat. Ini akan dipamerkan ke publik jadi akan buruk jika alat peraga rusak bukan. 

"Sakamoto, bagaimana kita akan mendefinisikan apa yang dianggap sebagai jeritan yang 
disebutkan dalam aturan ini?" 

Mohawk-senpai yang lembut bertanya pada Yuuji sambil melihat hasil cetakan. 
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Memang, teriakan bisa jadi sangat samar. Jika hanya di antara teman, seharusnya tidak 
terlalu menjadi masalah jika kami memperlakukannya sebagai semacam permainan, tetapi 
jika itu untuk pertandingan antara tahun kedua dan tahun ketiga, itu masalah yang 
berbeda. Jika tidak didefinisikan secara jelas, pasti akan menjadi sumber perselisihan 
nantinya. 

"N? Bagian itu ya? Kamu benar .... Kurasa kita perlu mengukur volume suaranya. Karena 
kita sudah membawa kamera, bagaimana kalau kita membuatnya begitu volumenya lewat 
ambang tertentu, grup akan didiskualifikasi? " 

"Bisakah kamu melakukan itu?" 

"....Tidak masalah." 

Jika ini tentang kamera, maka itu pasti Mutsullini. Jika itu karena niat rahasianya, tidak ada 
yang mustahil dengan keahliannya itu. 

"Bagaimana kita akan memutuskan subjek untuk pertempuran pos pemeriksaan?" 

"Tentang itu, bagaimana masing-masing dari kita memilih satu topik?" 

"Satu? Bukankah kita masing-masing memilih dua?" 

"Aa. Itu karena aku udah ngobrol sama guru IPA dan guru bahasa Jepang modern. Kalau 
dua mata pelajaran itu yang sering dipilih untuk ujian seharusnya tidak banyak 
keuntungan atau kerugiannya kan?" 

Karena itu kelas A sampai D, jumlah pos pemeriksaan akan menjadi empat. Di antara 
keempatnya, bahasa Jepang modern dan sains telah diputuskan untuk menjadi subjek di 
dua pos pemeriksaan, dan sisanya akan ditentukan oleh kita masing-masing, bukan? 

"Yo, Sakamoto. Daripada itu, cepat beritahu kami hukuman untuk pihak yang kalah." 

Senyuman menjijikkan muncul di wajah cepak-senpai saat dia mengatakan itu. Wajah itu 
tidak peduli apa dia akan menjebak kita seperti ekspresi. 

"Benar. Bagaimana pihak yang kalah harus melakukan tugas bersih-bersih dari pihak yang 
menang selama festival atletik di semester kedua nanti?" 

Festival atletik dijadwalkan pada semester kedua. Festival itu adalah acara berskala besar 
sehingga persiapan dan pembersihannya akan menjadi sedikit. Jika memungkinkan, lebih 
baik melewatkannya, adalah pemikiran yang dipegang semua orang -- meski begitu .... 

"Oi oi Sakamoto. Bukankah ide itu terlalu lunak datang darimu? Mungkinkah kamu tidak 
memiliki kepercayaan diri untuk menang sama sekali?" 
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Seperti yang dikatakan krucut-senpai, berasal dari Yuuji, hal seperti ini terlalu sederhana 
untuk hukuman. 

"Itu karena masalah pertandingan melawan kalian sendiri belum diberitahukan kepada 
semua orang. Kalau hanya sebanyak ini, seharusnya pantas sebagai hukuman yang kita 
putuskan sendiri dengan egois bukan? Untuk kamu dan kita . " 

Bahkan jika kepala sekolah sudah memberi cap pada hal ini, akan sulit untuk secara egois 
memutuskan hukuman yang kejam tanpa membicarakannya dengan orang lain. Memang, 
seperti yang Yuuji katakan, tugas bersih-bersih seharusnya menjadi hukuman yang pantas 
bukan? 

"... Keh" 

"Tidak perlu sesabar itu, senpai. Jika kamu ingin bertarung dengan kami kamu hanya perlu 
berada di pos pemeriksaan bukan? Jika kamu melakukan itu, aku dan Akihisa akan 
melawanmu secara pribadi." 

Eh? Kenapa aku juga 

"Konfrontasi langsung di pos pemeriksaan ya ...? Menarik. Aku ikut!" 

"Kalau begitu, pertandingannya besok. Ayo nikmati ini, senpai?" 

"Aku akan membuatmu menjadi sampah menyadari betapa menakutkannya para senior." 

Persis seperti ini, sebelum kita sadari, ujian keberanian telah menjadi peristiwa berskala 
besar yang melibatkan tahun ketiga. 

Meski begitu, memiliki peran menakutkan yang membuat pekerjaan persiapan yang 
melelahkan didorong ke mereka tanpa disadari, persiapan ujian masuk perguruan tinggi 
benar-benar membangun stres Anda bukan ....? 
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Volume 6 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Mohon jawab pertanyaan berikut 

Jelaskan tentang Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan 
Pembangunan 

 

Jawaban Himeji Mizuki 

Ini adalah pertemuan yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992 
di Rio de Janeiro. Ini adalah diskusi yang dihadiri oleh setiap kepala negara dan juga 
disebut KTT Bumi. Setelah pertemuan ini, Deklarasi Prinsip Hutan seperti Deklarasi Rio 
tentang Lingkungan dan Pembangunan dan Agenda 21 disepakati. 

Komentar Guru 

Kamu benar. Ini salah satu pertemuan penting yang diadakan di mana setiap negara yang 
hadir dengan antusias membahas upaya untuk lingkungan bumi. Selain dua nama yang 
Himeji-san berikan dalam jawabanmu, itu juga disebut Rio Cummit. Alangkah baiknya jika 
Anda juga mengingatnya. 

 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

Sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. 

Komentar Guru 

Saya mengerti. Saya akan mendengar jawaban Anda secara menyeluruh nanti di ruang staf. 

 

Jawaban Yoshii Akihisa 

[ 
 · Peduli terhadap lingkungan, tidak ada tinta yang digunakan untuk jawaban pertanyaan] 

Komentar Guru 

Daripada lingkungan, mari kita pikirkan apakah Anda bisa lulus atau tidak. 
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"Uwaah ... entah bagaimana itu menjadi sesuatu yang besar bukan?" 

"Kamu benar ... Bahkan pihak akademi perlu berinvestasi sedikit sekarang karena sudah 
menjadi seperti ini ...." 

Keesokan harinya, saat mengintip kelas 3F di gedung sekolah baru yang telah berubah 
menjadi rumah hantu, saya benar-benar terkejut. Entah karena suasananya yang redup 
atau konstruksi eksterior, saya tidak berpikir mereka akan membuatnya serumit ini. 

"Sisi siswa tahun ketiga juga cukup serius bukan? Mungkinkah karena orang-orang itu juga 
ingin berhenti main-main setidaknya pada hari terakhir kursus singkat musim panas?" 

Seperti yang diharapkan, bahkan Yuuji mengangkat suaranya dengan takjub seolah-olah 
dia tidak menyangka dukungan pihak akademi dan tahun ketiga akan sampai sejauh ini 
membangun konstruksi. 

"T-mereka tidak harus bekerja sekeras ini ...." 

"I-itu benar bukan? Ini terlalu berlebihan kan?" 

Melihat turnamen yang menciptakan suasana sempurna, Himeji-san dan Minami 
meletakkan file di depan wajah mereka. Bagi orang yang tidak menyukai hal-hal 
menakutkan semacam ini, tidak ada yang lebih buruk daripada melihat ini ada? 

"Yuuji, kita seharusnya bertemu di gedung sekolah lama bukan?" 

"Aa. Seharusnya kita persiapkan sendiri-sendiri, gedung sekolah baru kelas 3F untuk tahun 
ketiga dan gedung sekolah lama kelas 3F buat kita. Kalau sudah waktunya mulai, kelompok 
pertama akan mulai dengan memasuki gedung sekolah baru secara berurutan. , sesuai 
pengaturan yang telah kita sepakati sebelumnya. 

Rana tahan api ditarik ke bawah untuk menutupi koridor yang menghubungkan gedung 
sekolah baru dan lama, jadi meskipun suasananya disampaikan kepada kami, kami tidak 
dapat memeriksa situasi di sana. Tentunya, di dalam sana, pasangan Tokonatsu dan anak-
anak kelas tiga lainnya menjilat bibir mereka sambil bersiap untuk menakuti kita. 

"..... Persiapan kamera juga sudah selesai." 

Mutsullini menunjukkan kepada kita tas besar yang dia bawa. Sepertinya ada beberapa 
kamera yang dijejali di dalam dan kami harus membawa kamera tersebut saat masuk. Itu 
untuk membuktikan kita melewati pos pemeriksaan dan untuk mencegah kita dari 
kecurangan, dan juga untuk mencegah orang-orang yang menunggu bosan dan karena 
beberapa alasan lain, itu juga akan digunakan sebagai kamera .... Kalau dipikir-pikir, saya 
dulu cukup terkejut bahwa tahun ketiga tidak menimbulkan keberatan. Entah bagaimana 
saya berpikir tahun ketiga akan mengatakan "kamera akan mengungkapkan semuanya 
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sebelumnya dan kami tidak dapat mengejutkan Anda lagi sehingga ditolak!", Tetapi mereka 
tiba-tiba menyetujui permintaan kami tanpa keberatan. Mungkinkah karena mereka sangat 
yakin bahwa mereka akan berhasil? 

"Persiapan kita siapkan kamera dan monitor lalu bikin kombinasi pairing kan?" 

"Ah, benar. Kita belum memutuskan untuk berpasangan, kan?" 

Menurut aturan, pada dasarnya akan ada dua orang dalam satu grup. Sepertinya ini adalah 
pengaturan untuk menjaga ujian keberanian tetap menghibur bahkan jika ada orang yang 
bahkan tidak takut pada hal-hal seperti itu. Sekarang situasinya telah berubah menjadi 
pertandingan melawan tahun ketiga, untuk menang, secara teori kita harus memasangkan 
orang-orang yang tidak takut dengan hal-hal seperti ini bersama-sama, tapi .... 

Nah, untuk yang berpasangan, karena ini kesempatan langka, ayo buat pasangan cowok-
cewek sebanyak mungkin. Seharusnya lebih hidup seperti itu, bukan? " 

"Eh? Apakah itu oke?" 

Ini adalah proposal tak terduga dari seseorang yang peduli untuk menang seperti orang ini. 

"Tidak apa-apa bukan. Aku hanya ingin lepas dari pelajaran ekstra Ironman full course dari 
neraka. Tahun ketiga juga yang membuat persiapan untuk tes keberanian ini. Hanya 
mengambil persiapan dan bersih-bersih untuk atletik saja tidak apa-apa. Bukankah 
masalah sebesar itu? " 

"Tapi, bukankah Yuuji dan Akihisa sudah menjanjikan duo Tokonatsu untuk secara pribadi 
cocok dengan mereka?" 

"Itu hanya untuk mengobarkan mereka saat itu. Sekarang kita telah berhasil mendorong 
tugas konstruksi yang merepotkan ke mereka, tidak ada masalah sama sekali bahkan jika 
kita tidak mengambil tantangan itu." 

Aku mengangguk seolah setuju dengan kata-katanya. 

"Lalu, niatmu yang sebenarnya adalah?" 

"Sebagai balas dendam karena dipaksa oleh Shouko untuk berpasangan dengannya, aku 
berencana untuk menyeret semua orang ke dalam ini." 

Un. Biasanya seperti yang saya pikirkan. 

Tidak masalah. Pertama-tama, membuat pasangan laki-laki-perempuan adalah prinsip 
utama dalam ujian keberanian, dan dalam acara semacam ini, saya juga akan lebih bahagia 
dengan seorang perempuan daripada laki-laki. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah 
menemukan seseorang untuk dipasangkan, tetapi .... itu akan sulit bukan? 
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Ada tiga gadis di kelas kami, Himeji-san, Minami, dan Hideyoshi. 

Ini rintangan yang cukup tinggi, tapi mungkinkah aku harus mengundang Himeji-san? 
Uuunnn .... Himeji-san adalah orang yang baik jadi dia mungkin akan menerimanya saat aku 
mengundangnya, tapi aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa? Bahkan dari sudut 
pandangku, tidak seperti Yuuji, apakah itu kekuatan untuk melindungi orang lain, atau 
memberikan rasa aman, aku sangat kekurangan poin-poin itu. Terus terang, saya tidak bisa 
diandalkan. Bagi Himeji-san yang membenci hantu dan bahkan sudah ketakutan hingga 
sekarang, berpasangan denganku akan sangat disayangkan. 

Lalu, bagaimana kalau bertanya pada Minami? Dia cukup ketakutan seperti Himeji-san, tapi 
jika itu Minami, entah bagaimana aku merasa dia akan baik-baik saja meskipun aku tidak 
bisa diandalkan. Lagipula, jika itu Minami, seharusnya lebih nyaman bersama. Itu termasuk 
masalah kontak tubuh yang tidak disengaja. Tapi, masalahnya adalah -- [Bunuh .... Aku akan 
membunuh semua babi yang berpasangan dengan Onee-sama ...] 

Shimizu-san yang terus mengucapkan kutukan itu dengan suara kecil dari tempat yang 
hanya bisa kulihat. Jika saya sembarangan mengatakan itu, hidup saya mungkin akan 
terkena bahaya dalam sekejap bukan? Saya bukan orang eksentrik yang akan mengundang 
sensasi nyata demi menikmati buatan manusia. 

Artinya, itu adalah Hideyoshi, bukan? 

"Ada apa Akihisa? Apa ada sesuatu di wajahku atau sesuatu?" 

Mungkin karena banyak hantu dalam cerita-cerita drama drama, tapi saat ini tidak ada 
jejak ketakutan sama sekali. Mari kita tanya Hideyoshi di sini -- [Sugawa-kaichou, kami 
menemukan bidat yang melamar untuk berpasangan dengan Kinoshita.] 

[Bawa dia pergi.] 

[Ha. Dengan cara apa dia harus dimasak?] 

[Tentu saja kuku jari lengkap.] 

[Terima kasih atas pesanannya.] 

Ini tidak bagus. Akan sulit untuk membuka tab jika kuku saya benar-benar hilang. 

Jika begitu ..... Ya, tidak ada cara lain kan? 

"Oi, Mutsullini." 

".......?" 

"Untuk ujian keberanian, maukah kamu pergi denganku?" 
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"........!? (* goyang goyang goyang *)" 

Saat aku memanggil Mutsullini seperti itu, dia melompat mundur dengan bersemangat. Mu. 
Ada apa dengan reaksi itu? 

"A-Akihisa-kun !? Kenapa kamu memilih Tsuchiya-kun dari semua orang di sini !?" 

"Itu benar Aki! Selain Kinoshita, kamu juga tertarik pada Tsuchiya !?" 

"Eh? Tapi, jika aku mengundang Yuuji, aku akan merasa tidak enak terhadap Kirishima-san 
bukan?" 

"Dari semua yang ada di sini, kamu tidak punya pilihan lain selain aku dan Mutsullini !?" 

".... Akihisa .... bahkan perasaannya saja sudah mengganggu ..." 

"Garis pemikiranmu tidak terbaca seperti biasanya ..." 

Sepertinya mereka bermaksud untuk tidak menyakiti perasaanku dengan berbagai cara, 
tapi itu adalah kata-kata yang kejam. 

"Onee-sama! Jika itu untuk pasanganmu selama ujian keberanian, Miharu mengajukan diri 
sendiri!" 

Mungkin karena dia lega dariku mengundang Mutsullini, setelah dia menyembunyikan 
berbagai alat tulis yang dia pegang, Shimizu-san melompat ke arah Minami. Jika saya 
mengundang Minami, berbagai alat tulis yang memancarkan cahaya perak itu pasti akan 
ditembakkan ke arah saya bukan? Hampir saja.... 

"M-Miharu !? Tunggu sebentar !? Sakamoto juga mengatakannya barusan bukan, kalau itu 
akan menjadi pasangan laki-laki-perempuan !? Aku tidak bisa berpasangan denganmu 
tahu!" 

"Tidak masalah! Selama onee-sama memiliki peti yang datar seperti cakrawala laut, hal-hal 
seperti perbedaan jenis kelamin, tidak akan ada meskipun ada. 

Jika itu aku, seketika ucapan itu keluar dari mulutku, sekitar 3 atau 4 tulang rusukku akan 
hilang bukan? 

"Ya ampun! Lepaskan aku, Miharu! Aku tidak punya niat untuk berpasangan denganmu -" 

Senyuman berbahaya muncul di wajah Minami, yang mencoba melarikan diri dari Shimizu-
san, saat dia melihat wajahku. Ini buruk! Aku mendapat firasat akan tertangkap, yang 
berarti seluruh tubuhku tertusuk oleh alat tulis yang memancarkan cahaya keperakan! 

"Tolong, Mutsullini! Pasangkan dengan mugeeehhh !?" 
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"Maaf soal itu, Miharu. Sebenarnya aku sudah berpasangan dengan Aki. Kenapa lain kali 
tidak coba undang aku lagi?" 

Vertebra serviks saya digenggam oleh Minami. Pilihan yang saya miliki saat ini adalah, 
dibunuh oleh Minami sekarang karena menolaknya atau dibunuh nanti oleh Shimizu-san 
karena menerimanya. 

"Tapi, onee-sama! Jika kamu pergi dengan babi itu -" 

"Miharu. Kamu tahu kalau aku sangat benci ingkar janji kan? Meski begitu, apa kamu masih 
akan mengucapkan kata-kata itu?" 

Ketika Minami mengatakan itu, Shimizu-san dengan jengkel menggigit bibir bawahnya 
sambil bergumam. 

".... Aku mengerti, onee-sama. Jika seperti itu maka aku akan mundur dari tempat ini." 

"Un. Terima kasih atas pengertiannya, Miharu." 

"Tapi, jika babi ini tidak bisa hadir, onee-sama dengan Miharu -" 

"Maaf Miharu. Saat itu, aku berencana sakit perut." 

"Onee-sama itu sangat jahat!" 

Diberitahu seperti itu oleh Minami, Shimizu-san kabur sambil berlinang air mata. 

Berencana untuk sakit perut ...., sungguh cara yang orisinal untuk menolak sesuatu. 

"I-begitulah situasinya, jadi Aki, tolong jaga aku?" 

Bahkan jika Anda mengatakan tolong jaga saya, itu tidak seperti saya punya pilihan lain 
dengan tempat vital saya direbut .... 

"Tapi, Minami, tidak apa-apa pasanganmu menjadi aku?" 

"K-kamu tidak perlu terlalu pendiam tentang itu. Aki sudah cukup bagiku lho. Kamu 
mungkin sedikit tidak bisa diandalkan, tapi aku sama sekali tidak takut dengan hal-hal yang 
dibuat-buat seperti itu. Selain itu, itu tidak seperti Anda memiliki harapan untuk 
mendapatkan par lain -- " 

"Apa kau yakin tidak apa-apa Minami? Aku manusia, tahu?" 

".... Kesalahpahaman itu, aku benar-benar akan membereskannya hari ini." 

[Yoshii Akihisa .....! Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Saya akan 
membunuh kamu. Aku akan membunuh membunuh membunuh membunuh membunuh 
membunuh ..... !!] 
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Tiba-tiba entah dari mana, pesan dari neraka bisa terdengar. 

Saat matahari terbenam hari ini, hidupku mungkin akan segera berakhir bukan. 

[Tunggu sebentar Shimizu-san. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu.] 

[- Kamu adalah .... Kelas Kubou Toshimitsu-kun kan? Apakah Anda punya urusan dengan 
Miharu?] 

[Mari bekerja sama Shimizu-san. Minat kami mungkin sama.] 

[.... Tampaknya itu bukan proposisi yang buruk bahkan untuk Miharu.] 

Apa itu? Rasa dingin yang aneh di punggungku. Saya merasa bahwa beberapa situasi serius 
sedang berkembang di tempat yang tidak diketahui. 

"M-Minami-chan tidak adil! Bahkan aku ingin bersama Akihisa-kun" 

"Uuh .... Maaf, Mizuki .... Tapi, jika kamu pergi bersama Aki, kamu harus mengekspos 
monster panggilanmu ke Aki di pos pemeriksaan, tahu?" 

"Hau ...! I-itu .....!" 

Himeji-san membuat wajah gelisah. Apakah begitu? Jika aku pergi dengan Himeji-san, 
pengalaman memalukan seperti itu akan dipaksakan ke dalam pikiranku, bukan? Hampir 
saja. 

"Nah, masalah pairing up kurang lebih sudah diputuskan jadi kita tinggalkan saja detailnya 
nanti kan? Yang penting buat peserta lain menikmati ini." 

Pan pan! Yuuji mengatakan itu sambil bertepuk tangan. 

"? Ada apa Yuuji? Memprioritaskan orang lain sangat tidak sepertimu." 

"Itu karena kitalah yang merencanakan ujian keberanian ini. Kesenangan kita adalah 
prioritas rendah. Menghibur semua orang terlebih dahulu adalah hal yang wajar untuk 
dilakukan, bukan?" 

"Maksudmu sebenarnya adalah?" 

"Karena saya harus berpasangan dengan Shouko, saya ingin mengirim yang lain untuk 
menyelesaikan ini sehingga saya tidak perlu berpartisipasi juga." 

Un. Alasan yang jelas dan sederhana yang bahkan aku bisa mengerti. 

"Nah, karena kita harus memutuskan urutan penyerangan, berhentilah mengobrol dan ayo 
cepat ke tempat pertemuan." 
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"Ah, un. Markasnya adalah kelas F kita kan?" 

"Aa. Aku juga menyiapkan kelas E sebagai ruang stand-by. Seperti yang diharapkan, jumlah 
orang ini tidak akan muat hanya dengan kelas F saja." 

Pesertanya adalah siswa kelas F yang wajib mengikuti kelas susulan yang berjumlah 50 
orang, dan relawan yang mengikuti summer short course berjumlah 100 orang. Itu kurang 
lebih setengah dari jumlah siswa di tahun sekolah kita. 

"Mutsullini. Bagaimana persiapan monitornya?" 

".... Tidak masalah. Layar LCD dari kelas A telah dibawa ke sini." 

"Yosh. Baiklah, mari nikmati acara pengingat musim panas ini dengan nyaman." 

"Kamu benar. Tidak ada hukuman berat kali ini juga, jadi mari nikmati ini." 

"Umu. Jika hanya pada level pembersihan setelah festival atletik, itu tidak seberapa 
dibandingkan dengan semua yang kita alami selama ini." 

"Aku sebenarnya, tidak terlalu menikmati ini ...." 

"A-untukku, yah, karena aku bisa menjadikan Aki tamengku, kurasa aku bisa menikmatinya 
sedikit." 

"..... Saya menantikan berbagai foto yang bagus." 

Di dalam gedung sekolah yang tiba-tiba menjadi hidup sekali lagi, kami berjalan menuju 
kemeriahan tak terduga dengan pikiran kami masing-masing. 

☆ 

<Ne, ne .... sudut sebelah sana itu, bukankah mencurigakan .....?> 

<K-Kamu benar .... Rasanya ada sesuatu yang akan keluar dari sana bukan? .....> 

Dari monitor yang dipasang Mutsullini, suara dan citra pasangan cowok-cewek kelas B 
yang keluar lebih dulu saat barisan depan mengalir keluar. Tempat pertama yang kami tuju 
adalah pos pemeriksaan kelas B yang bertugas membuat sesuatu. Kelas telah diubah 
menjadi jalan jaman Edo kuno sebagai motif. Melihat gambar redup yang sengaja 
diturunkan intensitas cahayanya untuk acara ini, cukup menggetarkan bahkan bagi orang-
orang yang hanya melihat melalui kamera. 

[Y-Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu ...] 

[Un ....] 
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Di kamera, pemandangan yang berpusat di sudut yang melengkung secara mencurigakan 
diproyeksikan. Kedua orang yang memegang kamera dengan hati-hati melanjutkan ke 
tempat itu sambil mengambil sikap waspada. 

"M-Minami-chan .... di tempat teduh itu, bukankah ada sesuatu di sana?" 

"Iii-itu hanya imajinasimu Mizuki. Tidak ada yang diproyeksikan sama sekali." 

Himeji-san dan Minami melihat monitor dari jauh dengan tangan terkatup. Jika Anda 
setakut itu, akan lebih baik untuk tidak menontonnya, itu yang saya pikirkan, tetapi ketika 
berpikir bahwa kita mungkin juga pergi ke sana, tidak mungkin mereka tidak menonton ini, 
kan? 

[Saya sedang pergi...!!] 

[Un ...!] 

Kamera memproyeksikan sisi lain dari sudut. Apa ada sesuatu disana ...? 

Sambil melihatnya dan menahan ketakutan dari antisipasi, kamera hanya memproyeksikan 
jalan yang terus berlanjut. 

"Astaga. Tidak ada apa-apa di sana ...?" 

"Alhamdulillah ..... Kita bisa melanjutkan dengan aman di sana bukan?" 

Dalam sekejap Minami dan Himeji-san menghela nafas lega -- 

[[Gyaaaa .... !!]] 

"" Kyaaa .... !! "" 

Dari sisi lain kamera, teriakan keras bergema. Mendengar itu, Himeji-san dan Minami juga 
berteriak secara bersamaan. Walaupun tidak ada yang tertangkap kamera, sampai terkejut 
hanya dengan teriakan, mereka sama sekali tidak menyukai hal-hal menakutkan bukan? 

".....Gagal." 

Mutsullini bergumam sambil menunjuk peralatan. Meteran digital dengan tulisan "camera 
1" di bawahnya melonjak sekaligus dan menunjukkan bahwa tingkat suara telah jauh 
melebihi tanda garis gagal merah. 

"..... ???" 

Ngomong-ngomong, meskipun gadis seperti Himeji-san dan Minami, Kirishima-san 
berulang kali mengalihkan pandangannya ke monitor dan Himeji-san dan yang lainnya 
sambil memiringkan kepalanya seolah dia tidak mengerti apa yang mereka takuti. 
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"Uuunn ... agar regu terdepan tersingkir di tikungan pertama ... sisi lain benar-benar serius 
bukan?" 

"Bukankah begitu? Seperti yang diharapkan dari tahun ketiga." 

Mempersiapkan 5 set kamera, kami memiliki beberapa grup yang masuk bersama dengan 
sedikit penundaan di antara masing-masing, tetapi bahkan sebelum grup kedua berhasil 
masuk, grup pertama tiba-tiba sudah kehilangan kesadaran. Ini di luar ekspektasi kami. 

"Jika seperti ini kita tidak akan tahu apa yang terjadi di tikungan pertama kan?" 

"Jika hanya informasi sebanyak ini, orang lain akan menjadi terlalu waspada sebagai 
gantinya dan menghasilkan lebih banyak ketakutan bukan?" 

Satu-satunya gadis di kelas F yang mampu menahan cerita hantu, Hideyoshi, 
menganggukkan kepalanya setuju. 

".... Kelompok kedua sudah dimulai." 

Mutsulini mengacungkan jarinya ke monitor dengan angka "2" tertulis di bawahnya. Di 
dalamnya, sosok pasangan laki-laki-perempuan kelas A yang sedang maju sedang 
diproyeksikan. 

"Alangkah baiknya jika kali ini apa yang dilakukan pihak lain dapat diproyeksikan dengan 
jelas bukan?" 

"Kamu benar.." 

Bagaimanapun juga ini adalah kontes, juga untuk Himeji-san dan Minami yang ketakutan, 
beberapa informasi akan sangat membantu. Saya tidak mengharapkan mereka untuk 
menyelesaikan semuanya sampai kelas B, tapi setidaknya beberapa informasi tentang apa 
yang akan keluar akan sangat membantu. 

"Tidak, itu akan sulit bukan?" 

"Eh? Yuuji, apa maksudmu dengan-" 

Ketika saya mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang dia maksud karena cara bicaranya 
menunjukkan bahwa dia mengetahui sesuatu, << Hyaaa -- !? >> 

"" Kyaaa- !! "" 

Tepat setelah memulai, jeritan bisa terdengar lagi dari sisi lain kamera. 

".....Gagal" 
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Kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya, di tempat sudut mulai memasuki bidang 
penglihatan Anda. Untuk mendatangi kami dengan mengubah tempat, sisi lain cukup bagus. 

<Kepala berlumuran darah tiba-tiba muncul dari balik dinding ...> 

<Agar Kuchisake-onna muncul tiba-tiba dari belakang ....> Murmur semacam itu bisa 
didengar. Jadi alasannya tidak muncul di kamera adalah karena tiba-tiba di titik buta kan. 
Kali ini, ukuran monster yang dipanggil itu besar, tidak seperti biasanya. Kepala berdarah 
dan Kuchisake-onna juga dalam ukuran aslinya, jadi pasti cukup menakutkan. 

"Nee, Yuuji. Apa maksudmu saat mengatakan itu akan sulit lebih awal?" 

Di sampingku, Hideyoshi bertanya pada Yuuji. Itu juga sesuatu yang membuatku 
penasaran. 

"... Kurasa bukan hanya kita yang menggunakan kamera." 

Kirishima-san menjawab sebelum Yuuji berhasil melakukannya. Itu berarti.... 

"Tahun ketiga juga melihat rekaman ini?" 

"Tentu saja begitu. Tanpa itu, akan sangat menguntungkan membiarkan hanya kita yang 
menggunakan kamera. Karena mereka tidak memprotes, itu berarti pihak lain juga 
mendapat manfaat dari ini." 

"Begitukah? Kupikir itu karena mereka terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka 
atau sesuatu." 

Dan juga, untuk sisi menakutkan untuk dinikmati dalam jeda sementara mereka menunggu 
kita untuk datang. 

"Yah, itu juga bagian dari itu juga ..... Tapi jika mereka melihat rekaman dari kamera, 
mereka bisa mengetahui secara kasar di mana sisi kita bisa memfokuskan perhatian kita. 
Untuk sisi yang menakutkan, akan lebih mudah untuk menemukannya. waktunya, dan akan 
mudah bagi mereka untuk menyerang kita dari sisi buta kita juga. " 

"Ah, begitukah." 

Jika hanya untuk memastikan lokasi kita, ada banyak cara lain, tetapi jika itu untuk 
mengetahui ke mana perhatian kita diarahkan, maka melihat ke kamera sudah pasti 
merupakan cara yang harus ditempuh. 

Selain itu, summoned beast milik orang lain di sampingmu tidak dapat menyentuh objek 
sehingga mereka dapat melewati rintangan untuk melakukan serangan mendadak. Jika 
mereka juga mengetahui posisi lawan dan melihat arah, maka akan memungkinkan untuk 
melakukan hal-hal seperti menempatkan monster. di belakang mereka juga. " 
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"Begitu. Jadi, bahkan tanpa kamera tetap, kami sendiri sebenarnya mengungkapkan 
informasi kepada mereka. Itu tentu memudahkan pihak lain, bukan?" 

"... Jika itu hanya ujian keberanian menggunakan monster panggilan itu." 

Di monitor, kelompok ketiga yang menantang ujian keberanian sedang diproyeksikan, 
tetapi kali ini mereka juga gagal tanpa berhasil mencapai titik pemeriksaan. Melihat kondisi 
dari kelompok pertama orang kelas B, aku khawatir kemana arah pertempuran ini. 

"Bahkan jika saya mengatakan itu, meskipun tidak ada tekanan bagi kami untuk 
memenangkan ini, pertandingan tetaplah sebuah pertandingan. Saya hanya tidak dapat 
menerimanya jika kami kalah sepihak." 

Asyik, Yuuji mendengus. Un un. Untuk orang yang benci kalah ini, ini adalah cara berpikir 
yang sangat mirip Yuuji. 

"Saya berpikir untuk memeriksa situasi terlebih dahulu, tetapi ini sudah melewati batas 
bukan. Jika ada terlalu banyak orang dengan nilai tinggi yang gagal di sini, akan sulit di 
check-point." 

"Benar bukan. Pihak lain juga menempatkan orang-orang dengan nilai bagus di check 
point, bukan?" 

Jumlah orang yang melakukan pertarungan summoned beast dari sisi lawan dibagi menjadi 
4 kelompok yang terdiri dari 8 orang. Jika hanya sejumlah ini, mereka pasti akan mengisi 
roster dengan nama dari kelas A. Jika kami tidak mengirim orang dengan nilai ujian tinggi 
untuk menghadapinya sebagai balasan, ada kemungkinan kami akan dihabisi di check 
point. 

"Kalau begitu, kurasa kita harus mulai bergerak juga. Semuanya! Ganti urutan! Pasangan 
Sugawa dan Fukumura dari kelas F dan pasangan Asakura dan Udou dari kelas yang sama 
akan masuk lebih dulu!" 

Yuuji meninggikan suaranya untuk memberikan arahan saat masih duduk di kursinya, dan 
setelah beberapa saat, wajah anggota kelas F yang familiar itu diproyeksikan pada kamera 
4 dan 5. 

(Kami masuk!) 

(Saya akan memegang kamera.) 

Untuk menunda waktu pembobolan, pasangan Asakura dan Udou diminta stand by 
sedangkan pasangan Sugawa dan Fukumura maju terlebih dahulu sambil membawa 
kamera. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka punya nyali atau karena mereka tidak 
berpikir sama sekali, keduanya mendekati sudut yang disebutkan di atas tanpa sedikit pun 
keraguan. 
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"Ah, jika itu dilakukan dengan sikap seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa, itu kurang 
menakutkan dari sebelumnya dan itu sangat membantu." 

"Kamu benar. Jauh lebih baik seperti ini, bukan?" 

Seperti yang Himeji-san dan Minami katakan, dibandingkan dengan kamera orang-orang 
yang berjaga-jaga, kamera orang-orang yang terus maju tanpa ketegangan sama sekali 
tidak terlalu menakutkan. Selain itu, jika mereka bergerak cepat seperti ini, pihak yang 
menakutkan pun akan kesulitan menemukan waktu yang tepat. 

(Ooh, bukan di sana? Tempat di mana sesuatu sepertinya keluar?) 

(Kamu benar) 

Sudut di mana tiga grup sebelumnya gagal secara berurutan diproyeksikan oleh kamera. 
Keduanya berbelok di sudut sambil memegang kamera dan secara tidak sengaja membidik 
ke arah dinding di samping, lalu, "" Kyaaaa "" 

Leher terputus bernoda darah muncul di sana. Dan kemudian, begitu saja, kamera bergerak 
ke arah belakang mereka. 

Dan di sana, seorang wanita kasar yang mulutnya robek ke telinganya muncul. 

"" Kyaaaaaa !!! Kyaaaa !!! "" 

Himeji-san dan Minami mengangkat teriakan setinggi itu yang membuat orang bertanya-
tanya bagaimana mereka bisa menghasilkan jeritan sekeras itu. Tidak, bukan hanya Himeji-
san dan Minami. Sebagian yang lain mengawasi monitor di tempat lain juga berteriak. 
Memang, mungkin akan menakutkan bagi yang belum terbiasa dengan hal seperti ini. 

Tapi, 

(Ooh, orang ini, mulutnya agak lebar, tapi bukankah dia cukup cantik?) 

(Tidak, tidak. Orang ini di sini seharusnya lebih cantik bukan? Kita tidak akan tahu apakah 
tubuhnya seksi atau tidak karena tidak ada apa-apa di bawah lehernya, tapi jika darahnya 
dicuci dia pasti sangat cantik.) Sugawa-kun dan Fukumura-kun dengan tenang 
mengevaluasi lawan mereka. 

"B-bagaimana bisa mereka berdua bisa setenang itu !? Aki dan yang lainnya juga !? Apa kau 
tidak takut !? Itu benar-benar hantu yang terlihat sungguhan tahu !?" 

Minami berteriak dengan wajah pucat. Yah, bahkan jika kamu mengatakannya seperti itu ... 

"Karena bukan berarti hidup kita dalam bahaya, kurasa." 

"Itu karena hal-hal aneh seperti itu adalah hal-hal yang dilihat kelas F setiap hari." 
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"... Sebanyak itu, tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman pada Akihisa ketika dia 
hampir dibunuh oleh semua orang." 

"Kamu benar. Ini permainan anak-anak dibandingkan dengan hukuman ane-ue." 

Bukan seperti kita takut hanya pada beberapa hal berdarah. 

(Meski begitu, di sini gelap bukan .... Kita akan tersandung sesuatu jika tetap seperti ini ..) 
(Ah, beruntunglah kita kalau begitu. Ayo pinjam lampu di sana.) 

Lentera yang digunakan sebagai dekorasi diproyeksikan di kamera. Sugawa-kun dan 
Fukumura-kun mendekati lentera untuk meminjamnya secara sembarangan. 

-Bon! 

"" Kyaaaa! "" 

Tiba-tiba, wajah seperti ogre muncul di lentera dan anggota tubuh berukuran aneh keluar 
dari tubuhnya. Apakah itu hantu lentera? Saya melihat. Mereka mengintegrasikan makhluk 
panggilan mereka dengan latar belakang sekitarnya ya? Ini kinerja yang sangat bagus. 

(Ooh? Saya tidak bisa mengambil ini.) 

(Makhluk panggilan kita seharusnya bisa meraih ini kan? Panggil!) 

Mengabaikan performa bijaksana pihak lain, zombie yang dipanggil oleh Fukumura-kun 
meraih hantu lentera dan mulai melangkah lebih jauh. .... Aku merasa kasihan pada hantu 
lentera yang dengan ribut mengibaskan anggota tubuhnya. 

"S-entah bagaimana..semacam pemandangan surealis bukan ...." 

"I-itu benar bukan .... Ini seperti kita sedang menonton acara televisi atau semacamnya." 

".... Yuuji. Aku takut jadi pegang tanganku." 

"Tutup mulut Shouko. Kamu tidak takut sedikit pun, kan?" 

"... Aku terlalu takut suaraku tidak mau keluar." 

"Bohong. Kamu baru saja melewatkan kesempatan untuk berteriak, bukan?" 

Himeji-san dan Minami yang ketakutan, juga Kirishima-san dan Yuuji yang melakukan 
rutinitas yang sama seperti biasanya. Tidak terpengaruh oleh situasi di sini, kedua zombie 
maju ke depan menggunakan lentera untuk menerangi jalan sambil menyebarkan daging 
busuk mereka. Ini hanya pemikiran acak, tetapi jika ini berjalan dengan baik, ini dapat 
dengan mudah diubah menjadi semacam film sederhana bukan? 
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Dan seperti ini, kami mengawasi kemajuan menyenangkan Sugawa-kun dan Fukumura-kun 
(?) Untuk sementara waktu. 

Saat waktunya tiba, Asakura dan Udou mulai masuk sambil membawa kamera no. 5. 

"Nmu? Ngomong-ngomong Yuuji, bukankah kamu mengatakan bahwa pasangan untuk 
ujian keberanian ini harus laki-laki-perempuan?" 

Hideyoshi, yang mengintip ke arah monitor, bertanya pada Yuuji. Seperti yang dikatakan 
Hideyoshi, yang ada di monitor, pasangan Sugawa dan Fukumura, dan yang masuk setelah 
itu, pasangan Asakura dan Udou, semuanya laki-laki. 

"Aku ingin membuatnya kurang lebih seperti itu, tapi karena kelas F kami kebanyakan 
terdiri dari laki-laki, jumlahnya tidak cocok." 

Jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam satu tahun kelas kurang lebih sama, tetapi 
pembagian di kelas F adalah 47: 2: 1. Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang secara 
sukarela mengikuti pelajaran tambahan musim panas kurang lebih sama Makanya untuk 
ujian keberanian kali ini hanya kami kelas F yang pesertanya banyak laki-laki. Mau 
bagaimana lagi kalau tidak semuanya bisa dibentuk menjadi pasangan cowok-cewek. 

(Aah ...! Sialan! Kenapa orang sepertiku dipasangkan dengan orang seperti Sugawa ...!) 

(Ini salahmu karena tidak populer kan!) 

Percakapan seperti itu antara Sugawa-kun dan Fukumura-kun bisa terdengar dari kamera 
4. Terlihat kedua belah pihak tidak puas bisa bermitra satu sama lain. Bahkan orang 
sepertiku juga tidak akan puas karena harus menderita karena dipasangkan dengan anak 
laki-laki dari kelas F saat aku seharusnya menikmati ujian keberanian dengan seorang 
gadis. 

Keduanya, yang ketidaksenangannya bisa dirasakan bahkan di kegelapan gambar, 
melanjutkan pertengkaran mereka. 

(Apa .....? Sugawa, bukankah kamu sudah mencoba berbicara dengan sekitar 20 gadis sejak 
pagi ini dan selalu ditolak?) (K-kamu salah! T-mereka tidak menolakku! Itu karena situasi 
pribadi mereka! Tidak mungkin aku tidak populer!) (Kalau begitu aku juga sama! Tidak 
mungkin aku tidak populer! Aku hanya punya waktu yang buruk sampai sekarang!) Ah. 
Tingkat suara dari teriakan barusan sepertinya telah melewati tanda merah pada pengukur 
kekuatan suara .... 

".....Gagal" 

"Apa yang mereka berdua lakukan ..." 

Kedua kelompok yang sama sekali tidak terkejut dengan atraksi itu gagal karena 
pertengkaran yang bodoh. Uuunnn .... Seperti yang diharapkan dari kelas F ... 
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"Tapi, terima kasih kepada Sugawa-kun dan Fukumura-kun, kita tahu tentang trik musuh 
bukan?" 

"Benar. Ada juga pasangan Asakura jadi mencapai check point hanya soal waktu." 

Kamera Asakura-kun, yang masuk cukup lama setelah grup Sugawa-kun, sudah maju cukup 
jauh. Ada banyak atraksi seperti monster berleher panjang yang tiba-tiba muncul dari 
sumur, kozou bermata satu, dan bahkan yang lebih ortodoks. Beberapa kelompok yang 
masuk setelah mereka masih merasa takut meskipun mereka tahu apa yang akan datang 
untuk menyambut mereka, tetapi sebagian besar kelompok tahun kedua berhasil 
menerobos. 

Dan kemudian, akhirnya kamera grup Asakura mengambil bidikan di lapangan terbuka. Di 
tengah lapangan itu, dua siswa tahun ketiga yang wajahnya samar-samar kuingat dan guru 
sains, Fuse-sensei, sudah menunggu. 

(Ooh. Apakah ini pos pemeriksaan? Cukup mudah bukan?) 

(Ini hanya berjalan melalui landasan pacu kelas B.) 

Kelompok Asakura-kun, yang menerobos (lebih tepatnya melewati) monster panggilan 
musuh yang masuk satu per satu, cukup menggembirakan. Jika seperti ini, kami mungkin 
bisa membersihkan area kelas D juga. 

((((Memanggil!!)))) 

Selagi kami mengawasi mereka melalui monitor, mereka berempat mulai memanggil 
monster panggilan mereka di bawah izin Fuse-sensei, dan skor mereka mulai muncul. 

Pertama, skor tahun ketiga ditampilkan dengan jelas. 

Kelas A, Kondou Yoshifumi, Kimia 326 poin. 

Dan 

Kelas A Ootake Kimiko, Kimia 263 poin. 

"Seperti yang diharapkan, ini orang kelas A bukan?" 

"Karena banyak siswa kelas tiga juga menghadiri sekolah persiapan, mereka 
mempersiapkan seseorang dengan nilai ujian paling unggul yang tersedia ya." 

Meskipun ada orang dengan nilai sains yang lebih baik, tapi seperti kita, pihak lain juga 
tidak memiliki anggota penuh. Itulah sebabnya kami berasumsi bahwa orang dengan skor 
lebih dari 400 ratus tidak akan muncul secepat ini ...., tetapi tampaknya orang dengan skor 
lebih dari 300 muncul. 
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Ngomong-ngomong, bahkan untuk seseorang yang ditempatkan di kelas A, rata-rata skor 
mereka akan melampaui setidaknya 200. Karena kami melihat skor Himeji-san dan 
Mutsullini cukup banyak, standar kami menjadi sangat aneh, tetapi biasanya skor lebih dari 
200 pun skor bagus yang bisa Anda kencangkan. Dengan kata lain, tahun ketiga yang 
ditampilkan di kamera adalah orang-orang yang berada di sekitar 10 teratas untuk mata 
pelajaran sains di tahun-tahun mereka. 

Dan kemudian, yang melawan mereka, banyak orang di pihak kita 

Kelas F Asakura Masahiro, Kimia, 59 poin 

Dan 

Kelas F Udou Sumiyoshi ------- 

((Gyaaaa !!!)) 

Aaah !! Mereka selesai sebelum skor selesai ditampilkan !? 

"Yah, seperti yang diharapkan, bukan" 

"Kamu benar. Lagipula pos pemeriksaan adalah pertarungan skor ujian." 

Meski punya nyali, siswa kelas F tetaplah siswa kelas F. Tidak mungkin mereka akan 
menang dalam pertarungan skor ujian ... 

"Tapi, dengan ini kita menemukan jalan menuju pos pemeriksaan. Sekarang kesempatan 
siswa dari kelas lain menyelesaikannya jika kita mengirim mereka harus meningkat. 
Semuanya! Ini saatnya kita menyelesaikan ini! Ayo kirim pasangan yang bisa bertarung 
melawan pasangan musuh barusan! " 

Yuuji memanggil orang-orang yang telah bersiaga sampai sekarang. 

"" "Serahkan pada kami !!!" "" 

"Skormu sama sekali tidak bisa melawan musuh !!!" 

Entah bagaimana, yang pertama naik dengan percaya diri adalah orang-orang dari kelas F. 

☆ 

(Penaklukan kelas B Yosh! Selesai!) 

(Kami berhasil, Shinichi-kun!) 

Tujuh pasang menerobos masuk setelah Asakura-kun dihancurkan oleh musuh, dan 
diantara mereka 5 pasang berhasil mencapai pos pemeriksaan setelah berulang kali 
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hampir mengeluarkan teriakan yang akan melebihi tingkat kegagalan. Tidak ada tes 
pengisian yang diizinkan untuk pertandingan kali ini, dan juga tidak ada pergantian pemain 
yang diizinkan. Bagi kami, sebagai pihak penyerang, meski tidak bisa memenangkan 
pertandingan sekaligus, kami masih bisa menyelesaikan tantangan dengan menantang 
mereka berkali-kali untuk menguras nilai ujian mereka. Singkatnya, kunci dari 
pertandingan ini adalah mengirim sebanyak mungkin siswa dengan nilai ujian yang tinggi 
tanpa membiarkan mereka gagal dalam perjalanan ke pos pemeriksaan. 

"Haa ... aku senang ... Dengan ini, kita tidak perlu pergi ke kelas B kan?" 

Himeji-san membelai dadanya dengan lega. 

"Un. Karena kita sudah menyelesaikan kelas B." 

Dari aturan yang kami sepakati sebelum pertandingan, pihak penyerang bisa saja melewati 
kelas yang sudah mereka lewati dan mulai dari kelas berikutnya. Dari posisi kelas dan 
bentuk labirin, kita harus menyelesaikan kelas D setelah kelas B. 

"Saya ingin meneruskan ini karena itu menakutkan ....." 

"Uuuun ... tapi ini adalah pemberitahuan resmi dari kepala sekolah." 

Sejak kelas dibatalkan, tes keberanian ini menjadi pengganti kelas. Untuk siswa dari kelas 
lain yang menghadiri kursus singkat musim panas atas kemauan mereka sendiri, mereka 
masih dapat menggunakan semacam alasan untuk tidak berpartisipasi, tetapi bagi kami 
siswa kelas F, kami memiliki kewajiban untuk berpartisipasi karena kamilah yang 
menyebabkan pembatalan kelas tambahan. Kami tidak bisa begitu saja menarik diri dari 
berpartisipasi hanya karena kami takut. 

"Akan lebih baik jika orang lain bisa menyelesaikannya dengan cara ini ..." 

Bergantung pada secercah harapan, giliran Himeji-san akan menjadi yang terakhir untuk 
dicoba. Itu agar jika orang lain berhasil menyelesaikannya sampai ke kelas A, dia tidak 
perlu melakukan tes keberanian sama sekali. 

"Kami akan berusaha keras agar Himeji-san tidak perlu mengikuti tes. Benar, Minami?" 

"K-kau benar, Aki. Ayo lakukan yang terbaik." 

Meski wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks, Minami tampaknya termotivasi 
untuk melakukan ini. Itu adalah ekspresi ketakutan yang bercampur dengan sedikit 
kenikmatan dari acara tersebut. Sepertinya dia tidak suka hal semacam ini, tapi aku senang 
dia sepertinya masih bisa menikmati ini. 

Tidak hanya Minami dan kami, semua orang yang berpartisipasi juga tampaknya 
menikmati acara dengan caranya sendiri, mulai dari berteriak sambil melihat-lihat monitor 
hingga menulis posisi musuh di sebuah catatan. Mungkin sulit bagi Himeji-san yang 
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membenci hal-hal menakutkan, tapi kuharap dia paling tidak menikmati suasana seperti 
festival. 

(Baiklah, kita akan melanjutkan menuju kelas D) 

(Ayo lakukan yang terbaik, Shinichi-kun) 

Di sisi lain kamera, dua orang yang baru saja menerobos kelas B melanjutkan ke kelas D. 
Mulai saat ini dan seterusnya, kita masih belum mengetahui persiapan musuh. Kami harus 
berhati-hati. 

(Katakan saja kapan saja jika kamu takut, Mami. Aku akan melindungimu) 

(Un, terima kasih. Aku akan berada dalam perawatanmu, Shinichi-kun) 

"" "Cih ... !!" "" 

Menuju percakapan keduanya yang terdengar dari monitor, suara klik lidah bisa terdengar 
di seluruh kelas. Saat aku melihat sekeliling untuk melihat siapa yang melakukan itu, itu 
dari anak laki-laki dari kelas B dan kelas C. Tentu saja, tindakan tidak sopan semacam itu 
tidak mungkin datang dari siswa kelas F. 

"Sakamoto, tolong biarkan aku pergi selanjutnya. Aku akan memberi tahu mereka bahwa 
musuh sejati mereka ada di antara tahun-tahun kedua." 

"Tunggu, Kondou. Ini pasti milikku, Mutou Keita, juga dikenal sebagai" giliran pembunuh 
sekutu yang pasti dan dapat diandalkan "untuk bersinar" 

"Tidak, tidak, kau harus menyerahkan ini padaku, Harada Nobutaka, yang salinan 
tangkapannya adalah" Membalas kebaikan dengan kebencian dengan mengerikan. " 

Nilai jual Kelas F adalah kekuatan aksi. Kami tidak cukup lembut untuk membiarkan slide 
ini hanya dengan satu klik lidah. 

"Oi oi, kalian semua ..... Ayo turun dulu." 

Yuuji mengangkat bahunya seolah dia kagum dengan ini. 

"- hal semacam itu, harus dilakukan oleh semua orang di kelas." 

Kelas F yang sangat menakjubkan. Meskipun kita akan membiarkan hal-hal buruk 
merajalela, kita tidak akan pernah meninggalkan kebahagiaan orang lain sendirian. 
Kegiatan sehari-hari seperti inilah yang membangun rasa solidaritas kita bukan? 

"Tapi, sekarang adalah waktu yang buruk untuk bertengkar bukan. Karena mereka berhasil 
terus maju, kami membutuhkan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk 
memenangkan pertandingan ini." 
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"Umu. Karena kita melakukan ini, mengincar kemenangan itu wajar." 

Kami mengembalikan pandangan kami ke monitor untuk melihat melalui rencana musuh. 
Tahap sekarang, kelas D, jauh lebih kecil dari tahap sebelumnya, kelas B. Ukurannya hanya 
sekitar sepertiga dari kelas B. Mereka mungkin tidak akan bisa melakukan trik apa pun 
dalam skala yang lebih besar dari yang mereka lakukan di kelas D, jadi saya pikir kita harus 
bisa menyelesaikan ini dengan lebih mudah -- (Kyaaa!) 

(Eh !? Ada apa, Mami? Apa yang kamu lihat !?) 

(T-Ada sesuatu yang berlendir menyentuh bagian belakang leherku ...!?) 

Saat aku memikirkan itu, teriakan bisa terdengar dari monitor. Apa yang terjadi!? 

"....Kegagalan" 

Tingkat suara melewati tingkat kegagalan. Jeritan barusan hanya milik gadis itu, tetapi 
dalam kasus ini, aturan menyatakan bahwa kedua peserta dianggap didiskualifikasi. Itu 
berarti kemajuan bahagia mereka berakhir di sini. 

"Ne, Yuuji. Baru saja, apa kamu melihat apa yang terjadi?" 

"Tidak. Tidak ada yang tertangkap kamera." 

Di kelas D, alih-alih memilih bermotif streetlook, kelasnya justru gelap, dengan banyak 
ornamen berantakan berserakan. Jika seperti ini, akan sulit bahkan bagi peserta untuk 
mengetahui apa yang terjadi bukan. 

(Ukyaa!) 

(Oi! Ada apa!) 

Kelompok kedua yang masuk setelah itu, yang entah bagaimana bisa maju tanpa takut 
hantu yang terus muncul berulang kali, juga didiskualifikasi di sepanjang jalan. 

Aku ingin tahu apa yang terjadi. Kali ini, tidak seperti yang terjadi sampai saat ini, summon 
beast pihak lain tertangkap dengan sempurna oleh kamera. Itu berarti, kali ini makhluk 
yang dipanggil adalah umpan, dan yang asli adalah .... 

".... Mungkin, kontak langsung." 

"Aku pikir juga begitu." 

Seperti yang dikatakan Mutsullini, mereka mungkin mengejutkan peserta dengan 
menyentuhnya dengan sesuatu dari titik buta mereka. Benda berlendir tadi mungkin 
konyaku atau semacam hal standar lainnya kan. 
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(Owaaa !? S-ular !?) 

(F-katak !? Ada kodok yang sedang turun hujan !?) 

Grup tiga yang dilanjutkan setelah mereka juga gagal. Jadi kali ini mainan reptil. Entah 
bentuk atau sensasi sentuhannya, itu bahan yang cukup bagus untuk mengeluarkan jeritan 
di kegelapan seperti ini. 

"Sial. Jadi pihak lain tidak sebodoh itu. Mereka berhasil mengubah taktik mereka dengan 
cukup baik." 

"Mengubah taktik mereka? Maksudmu taktik mereka untuk menakut-nakuti orang?" 

"Ya. Mereka berubah dari taktik intensitas menjadi taktik sensasi sentuhan. Di kelas B, 
mereka hanya menstimulasi pandangan kita. Pantas saja kita tidak bisa mengikutinya saat 
mereka mengubahnya untuk merangsang indra lainnya." 

"Begitu. Jadi itu berarti pihak lain juga menggunakan kepala mereka." 

Sampai saat ini, tak peduli betapa menakutkannya mereka, pada akhirnya yang muncul di 
hadapan kita hanyalah makhluk panggilan biasa. Mereka tidak bisa menyentuh kita secara 
langsung. Selain itu, karena jalurnya lebar, cukup baik bagi kita untuk hanya 
memperhatikan sesuatu yang akan mengejutkan kita dengan pandangan. Namun kali ini, 
mereka mencampurkannya dengan sentuhan langsung. Orang-orang yang akan masuk 
mulai sekarang juga sudah dibekap dengan "ketakutan akan sesuatu yang bisa dilihat" dari 
melihat melalui monitor. Mereka tidak akan bisa mengatasi dengan baik "ketakutan akan 
sesuatu yang bisa dirasakan" yang tidak bisa tersampaikan dari monitor kan? 

"Kalau begitu, ini juga waktunya bagi kita untuk menyerang balik. Kelompok kedua Kelas F, 
bersiaplah untuk serangan mendadak!" 

"" "Ou!" "" 

Balasan penuh energi bisa didengar. Kelompok kedua dari kelas F terdiri dari 4 pasang atau 
dengan kata lain 8 orang. Bisakah mereka melanjutkan dengan lancar? 

☆ 

(Oi, berdasarkan apa yang dikatakan Sakamoto dan mereka yang gagal, sepertinya kita 
akan tersentuh oleh sesuatu yang tidak diketahui selama kursus ini.) (Begitukah? 
Bukankah ini lebih buruk dari kelas B barusan?) 

(Ya) 

Kelompok pertama dari regu kedua kelas F dengan waspada melihat sekeliling saat mereka 
berbicara. Bahkan jika mereka sudah terbiasa dengan insiden berdarah, semua orang 
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mungkin memiliki keraguan ketika melakukan strategi seperti itu. Namun, kelas F kami 
terlihat jauh lebih dapat diandalkan daripada kelas lainnya. 

(Jadi sebenarnya, saya sudah memikirkan tindakan balasan yang baik.) 

(Penanggulangan? Anda punya ide bagus?) 

(Itu benar! Ini gerakan rahasiaku! Dengarkan, ketika sesuatu menyentuh kita, kita sering 
berteriak karena kita menganggap hal tak dikenal yang menyentuh ini sebagai sesuatu 
yang menjijikkan, kan) (Un, kamu benar.) 

(Jadi pada saat ini, kami hanya mengubah perasaan takut dalam pikiran kami menjadi 
'gadis cantik ini menyukai saya dan ingin berpegangan tangan dengan saya, tetapi dia 
merasa malu dan hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk menyentuh saya! 
Perasaan menakutkan akan segera menjadi yang menyenangkan.) (Ap, apa yang kamu 
katakan ... pemikiran ini brilian! Muto, otakmu yang menakutkan itu benar-benar 
mengejutkanku!) (Heh, jangan puji aku.) 

"Oi, Yuuji, apa mereka berdua tidak tahu kalau percakapan mereka bisa kita dengar melalui 
monitor?" 

"Siapa tahu? Mereka memiliki otak yang menakutkan. " 

"Mereka menakutkan, baiklah..." 

Karena percakapan ini, peringkat kelas F kita kemungkinan akan turun lebih jauh. 

Kami terus menatap tindakan mereka di monitor selama beberapa menit berikutnya. Tiba-
tiba, sepertinya kamera menangkap sesuatu yang lewat saat mereka berbelok di tikungan. 
Apakah itu... jeli? 

Pitak. Benda yang melayang di udara itu menempel pada dua orang yang lewat. 

((OHHHHH !! TIDAK BISA BERDIRI !!!)) 

Pasangan idiot itu mengubah perasaan mengerikan menjadi menyenangkan, dan jatuh ke 
dalam ilusi indah yang mereka ciptakan. 

"...Gagal." 

"Akihisa, urus keduanya nanti." 

"Mengerti." 

Betapa malangnya aku harus melakukan hal-hal yang begitu kejam kepada teman 
sekelasku lagi. 
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"I, kelas ini tidak terlihat menakutkan. Itu hebat..." 

"Ya. Mungkin kita bisa dengan aman melewati ini. " 

Meskipun mereka berkata begitu, kedua gadis ini cukup lucu karena secara tidak sengaja 
gemetar setiap kali mereka mendengar teriakan yang datang dari monitor. 

"Yuuji, kesampingkan kedua idiot itu, ketiga kelompok lainnya sepertinya akan bekerja 
dengan baik." 

"Ya, itu karena orang-orang dari kelas kita tidak terlalu lemah mentalnya untuk berteriak 
begitu mereka tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh mereka." 

Bahkan jika mereka berteriak, tidak akan terlalu keras sampai melebihi batas, jadi kita 
tidak perlu khawatir. 

"Menurutku, orang-orang itu harus segera mengambil tindakan." 

"Ya. Musuh mengetahui gerakan kita, dan mereka mungkin akan mencoba beberapa 
metode lain untuk menghadapi kita. " 

Kedua belah pihak menggunakan rekaman kamera untuk memahami situasi saat ini, dan 
jelas mereka dapat bereaksi sesuai dengan itu. Jika rencana lawan efektif, kita harus 
memikirkan cara untuk membalikkan situasi. Di sisi lain, jika invasi kami berhasil, para 
senior tahun ketiga harus memikirkan cara lain untuk mengacaukan kami. 

"Aku ingin tahu langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menangani kita?" 

"Siapa tahu. Aku tidak melihat --- nn? " 

Yuuji berhenti bicara saat dia tiba-tiba berbalik ke depan dan menatap monitor. 

"Ah, suasananya sekarang tidak terasa sama, bukan?" 

"Aku juga akan merasakan hal yang sama. Gelap gulita, dan saya tidak bisa melihat dengan 
jelas, tapi sepertinya mereka memasuki area yang lebih luas. " 

Hideyoshi benar. Kamera 2 menunjukkan ruang redup namun terbuka. 

"Tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sana." 

"Mu, ini memang terlihat seperti ruang yang luas. Dan sepertinya ada perlengkapan 
pencahayaan tepat di atas area tengah atau semacamnya. " 

Setiap orang mengumpulkan konsentrasi mereka saat mereka menatap gambar yang 
ditampilkan di monitor. Kita bisa melihat hal-hal seperti kabel di langit-langit, dan itu 
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seharusnya menjadi sorotan. Seperti yang diharapkan dari Hideyoshi untuk mengetahui 
apa itu hanya dengan melihat beberapa kabel. 

(Kelihatannya tidak benar.) 

(Ya. Saya tidak tahu situasinya seperti apa, tapi saya merasa ini tidak baik ...) 

Kami bisa merasakan duo di tempat kejadian menelan ludah mereka dengan tegang melalui 
monitor. Bahkan jika anggota kelas F kita terbelakang dalam hal indera yang halus, tetapi 
mereka akan memiliki reaksi yang tepat ketika dibutuhkan. Saya kira ini adalah momen 
penting, pertarungan dengan tahun ke-3. 

"... Seseorang ada di sini." 

Muttsurini bergumam. 

Pada gambar tersebut, sebuah bayangan berdiri diam di tengah kegelapan. Apakah itu 
jebakan yang dipasang oleh lawan? Tidak, itu mungkin hanya umpan. Mungkin mereka 
sengaja memaksa kita untuk fokus pada ruang kosong itu dan kemudian memberikan kita 
pukulan fatal tanpa curiga dari belakang. Ini tidak mungkin. 

(Tidak ada gunanya berdiri saja. Ayo pergi.) 

(Mengerti.) 

Duo ini melanjutkan, dan kamera mengikuti jejak mereka saat mereka perlahan 
menunjukkan bayangan di sudut yang redup. 

3 langkah sebelum keduanya mencapai pusat ruang yang luas, gambar gelap gulita di 
monitor menunjukkan perubahan yang sangat berbeda. 

PANCI! Sumber pencahayaan dinyalakan dengan suara yang bergema di seluruh kelas. 

Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di tengah gambar yang gelap gulita, dan pasangan Toko-
Natsu yang botak, Natsukawa-senpai berjemur di bawah cahaya, berdiri diam di sana. 

---Dan mengenakan kostum golita dengan tali di sekelilingnya. 
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"" "" GGYYYAAAAHHHHHHHHHHHH !!! "" " 

Semua orang, baik di dalam atau di luar monitor, mengeluarkan jeritan keputusasaan yang 
menyakitkan dari lubuk hati mereka. Tentu saja, saya tidak bisa menahan gemetar setelah 
melihat gambar paling mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya, dan tidak bisa 
mengendalikan teriakan saya. 

"BALDI SIALAN ITU! DATANG DENGAN MOVE TERSEBUT! " 

"ITU TERLALU MENJIJIKKAN! METODE MEREKA DAN BAHKAN GAMBAR DI MONITOR ITU 
MENJIJIKKAN !! " 

"KYAAAHH !! ADA MONSTER! TIDAK, INI LEBIH MENAKUTKAN DARI MONSTER 
MESKIPUN TIDAK! " 

"UU UU...! Aku akan mengalami mimpi buruk...! Aku pasti tidak akan bisa tidur malam ini...! 
" 

"... Sangat menjijikkan." 

"BAHKAN SAYA KATAKAN BAHWA SAYA TIDAK BISA BERDIRI SETELAH MELIHAT HAL 
TERSEBUT...!" 

Bahkan semua orang dari kelas F dan Kirishima-san secara tidak sengaja menangis setelah 
melihat gambar yang tidak terduga dan terlalu menjijikkan ini, dan mereka dengan 
toleransi yang lebih rendah mungkin akan jatuh pingsan atau mulai muntah. Orang-orang 
kelas 3 itu benar-benar datang dengan serangan berbahaya! 

(Apa? Kurasa ada suara yang datang dari sana?) 

(Ya, aku juga mendengarnya. Teriakan di sana --- GYYYAAAAHHHHHH !!!) 

Sial! Unit kedua juga telah dieliminasi! Jeritan menjadi lebih sering! Ini akan menjadi buruk 
jika terus berlanjut! 

"Sial...! Meski begitu, kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang berada jauh di dalam 
markas musuh...! " 

"Apa!? Maksudmu kita hanya bisa melihat mereka menuju kematian !? " 

(GYYYAAAHHHH !!! SESEORANG SELAMATKAN SAYA !!!) 

(TIDAK! TIDAK TIDAK TIDAK !! SILAKAN BIARKAN SAYA MENDAPATKAN DARI SINI !!) 

(SESEORANG SELAMATKAN AKU !! JIKA TIDAK, MAKA SETIDAKNYA BUNUH AKU !!!) 

(@ & ^! # $ * ^ &% $ ^ # ^ # * $ ^ ## $ @% $ #% &&) 
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"... Pasukan penyusup kita... semuanya telah jatuh!" 

"Sial! Saudara-saudara kita yang baik memiliki segalanya... " 

Pasukan yang baru saja dikirim semuanya dimusnahkan. 

Kita sudah mengalami kerusakan fisik dan emosional hanya dengan melihat gambar 
melalui kamera, jadi teman baik kita yang benar-benar menyaksikan horor semacam itu 
kemungkinan besar tidak akan bisa kembali ke masyarakat... sialan, botak-senpai! 
Melakukan hal yang tidak manusiawi! 

"Sakamoto! Balas dendam... KITA HARUS BERLAKU KEADILAN BAGI ORANG-ORANG INI! " 

"JIKA KITA KALAH SEPERTI INI, KAMI AKAN MAAF KEPADA MEREKA YANG BERANI 
MENGHANCURKAN DIRI SENDIRI !!" 

Teman sekelas kita semua mengeluh dengan air mata berlinang. Hatiku terasa mirip 
dengan mereka. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang, siapapun akan merasa 
berbelas kasih setelah melihat orang-orang yang menderita bencana mati dengan cara yang 
begitu ... 

"Tentu saja saya tahu! Karena tahun ke-3 itu akan bermain seperti ini, kita harus berjuang 
keras dengan para bajingan itu! Semua yang masuk, mundur! Aku mengirim sepasang 
Muttsurini dan Kudou Aiko! " 

"" "OOHHHHH !!!" "" 

Mendengar nama keduanya, seluruh ruang kelas langsung tenggelam dalam raungan gagah. 
Jika Muttsurini dan Kudou-san pergi, kita pasti punya cara untuk menembus bahaya ini! 

"" "MUTTSURINI! MUTTSURINI! "" " 

"" "KUDOU! KUDOU! "" " 

Di tengah panggilan 'Kudou dan Muttsurini', Kudou Aiko-san, yang disebutkan namanya, 
sama sekali tidak terlihat tegang saat dia dengan tenang berjalan menuju Muttsurini dan 
berkata dengan santai. 

"Begitulah adanya. Tolong jaga aku baik-baik nanti, Muttsurini-kun. " 

"... (Mengangguk)" 

Muttsurini, yang mengangguk dalam diam, tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di 
wajahnya juga. Orang ini jelas tidak normal untuk bisa tetap tenang setelah melihat citra 
yang begitu menjijikkan. 
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"Aku akan serahkan pada kalian berdua. Tidak peduli apa, kamu harus menerobos botak 
sialan itu dan menjatuhkan kelas D! " 

Yuuji menatap langsung ke mata Muttsurini dan Kudou-san saat dia mengatakan ini. 

Berdasarkan ukuran ruang kelas, setelah kami menerobos area botak-senpai, kami hanya 
perlu membersihkan pos pemeriksaan. Tampaknya guru yang bertanggung jawab atas 
kelas D adalah guru pendidikan kesehatan, dan jika keduanya pergi, bukan tidak mungkin 
untuk menurunkan kelas D. Kuharap Muttsurini dan Kudou-san bisa memberikan 
segalanya dalam pertempuran tahun ke-3 tidak peduli apa pun untuk mencegah orang lain 
menjadi martir tak berdosa seperti teman-teman kita barusan. 

"Un ~ Aku tidak bisa memberimu jaminan apapun, tapi aku pasti akan melakukan yang 
terbaik, Sakamoto-kun." 

Nada suara Kudou-san tetap riang saat dia menjawab Yuuji seperti ini. 

"Ahh. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Anda juga, Muttsurini. Kamu baik-baik 
saja, kan? " 

"...Tidak ada masalah." 

Muttsurini sedikit mengangguk. 

"... Aku akan mengajari si botak itu, apa teror yang sebenarnya." 

☆ 

"Semua orang! Gambar menakutkan itu akan segera muncul kembali! Semua gadis harus 
cepat-cepat menutup mata! " 

Kamera yang dipegang Muttsurini dan Kudou-san perlahan mencapai titik kecelakaan yang 
mengerikan itu. Bahkan jika kami tahu itu akan datang, kami masih secara mental tidak 
dapat menahan penyiksaan yang mengerikan seperti itu. Tekanan melalui monitor masih 
begitu besar sehingga hampir tidak mampu menghentikan tangisan yang deras ke mulut 
kita. 

"Jika, jika Tsuchiya-kun gagal juga, satu-satunya counter kita adalah membiarkan Akihisa-
kun berdandan dengan pakaian gadis cantik..." 

"Ya, ya. Ini satu-satunya langkah yang tersisa. Mau bagaimana lagi. " 

"Kalian berdua mengatakan lamaran yang aneh karena mentalmu sudah terluka, kan? Anda 
tidak benar-benar ingin saya berdandan dengan pakaian gadis cantik, kan? " 

""... "" 
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Saya akan berpura-pura alasan mereka berdua tidak menanggapi adalah karena mereka 
siap untuk menutup mata dan menutup telinga mereka, jadi mereka tidak punya waktu 
untuk membalas saya, saya harap. 

(Muttsurini-kun, orang yang menarik tadi seharusnya ada di depan, kan?) 

(... Semua sudah disiapkan) 

Duo ini tampak agak tenang saat mereka mendekat ke arah target, berbeda dengan semua 
orang yang meringkuk di kelas ini karena pemandangan yang mengerikan. 

Kudou-san bertugas memegang kamera, sementara tangan Muttsurini memegang sesuatu. 
Sepertinya itu item yang mereka persiapkan untuk digunakan untuk menangani senpai 
botak itu. 

"Masih terlihat agak gelap." 

"Ini untuk memastikan efek guncangan mendadak bekerja lebih baik. Mereka mungkin 
memperkirakan waktu terbaik untuk menyalakan lampu sorot. " 

Di tengah kegelapan, kamera menangkap bayangan. 

"Hampir sampai." 

"Un...!" 

Saya mengerahkan semua kekuatan saya di perut saya untuk mempersiapkan dampak yang 
akan segera datang. 

Itu datang, itu datang...! 

PAK (suara sakelar lampu sorot dinyalakan) 

DONK! (suara Muttsurini mengeluarkan cermin besar dan meletakkannya tepat di 
depannya) 

KEBOKEBOKEBOKEBO !!! (suara muntah botak-senpai) 

(Kamu, kamu bajingan! JENIS HAL MENJIJIKKAN APA YANG KAMU TUNJUKKAN! AKU 
MULAI Muntah SETELAH MELIHATNYA!) (... Muntah itu sendiri tidak memalukan. Itu 
adalah sesuatu yang akan dilakukan siapa pun setelah melihatnya.) (Sialan! Penampilan 
menjijikkan ini melebihi ekspektasi saya... TIDAK ADA KEAJAIBAN ORANG-ORANG DI 
KELAS KAMI TIDAK MENGIZINKAN SAYA UNTUK MELIHAT SEMPAI...) (Muttsurini-kun, 
senpai ini terlihat agak menarik. Saya pikir tidak apa-apa jika saya mengenalnya jika ada 
kehidupan setelah kematian.) (TUNGGU KEDUA! KAMU TWERP! BUKANLAH KAU 
MENOLAK KEHIDUPAN SAYA DALAM KEHIDUPAN INI! DAN APAKAH ANDA HANYA 
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MENGAKUI SAYA BAHKAN JIKA SAYA SETELAH HIDUP !?) (Ah, maaf, aku tidak benar-
benar punya niat buruk, pria muntah.) 

(KENAPA SAYA MERASA UTTER MALICE DARI ANDA !? OI! TUNGGU DI SANA! APA YANG 
INGIN ANDA LAKUKAN SETELAH MENGAMBIL FOTO SAYA SEPERTI INI !!) (... Saya akan 
mengunggahnya ke situs web horor asing.) 

(BERHENTI, BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! ANDA LEBIH BAIK INGAT INI---) 

Botak-senpai itu berlari keluar dan lenyap. Sekarang, ancaman terbesar di rumah horor 
kelas D mungkin telah dihapus. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka Kudou-san begitu kejam dalam kata-katanya. 
Baldy-senpai lari sambil menangis... " 

"... Aiko biasanya tidak akan mengucapkan kata-kata itu." 

"Dengan kata lain, seseorang mengajarinya?" 

"Ya, sepertinya Kudou pernah bertukar kata dengan Shimizu atau semacamnya." 

"Begitu, tak heran dia mengirim senpai botak itu..." 

Begitu, jadi itu cara Kudou-san untuk menghadapi senpai botak. Biarkan dia pertama kali 
melihat gambar dirinya di layar, biarkan dia memahami betapa jeleknya dia, dan kemudian 
berikan keterampilan menghina yang diajarkan Shimizu-san padanya untuk memberikan 
kerusakan emosional yang parah yang tidak dapat diperbaiki. Ini luar biasa. 

(... Ayo terus.) 

(Pos pemeriksaan seharusnya ada di sekitar sini.) 

Duo di layar monitor berjalan menuju tempat si botak-senpai lari. Setelah menyusuri jalan 
setapak yang dipisahkan oleh panel, dua sosok muncul tepat di depannya. Keduanya harus 
menjadi siswa tahun ke-3. Seperti yang kita duga, pos pemeriksaan di sini terletak tidak 
terlalu jauh setelah zona horor itu. 

"Itu aneh? Si botak-senpai tidak ada di pos pemeriksaan ini. Saya pikir dia akan menjadi 
orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. " 

"Ini mungkin bukan masalahnya. Dia mungkin bertanggung jawab atas ruang kelas A atau 
ruang kelas C setelah itu. " 

"Dia mungkin tidak akan muncul lagi, kan?" 

"Akan jadi masalah jika dia tidak muncul. Aku sengaja mengejeknya untuk memancingnya 
keluar. " 
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Mereka adalah siswa kelas A, tapi melihat nilai sampai sekarang, nilai pasangan Toko-
Natsu tidak terlalu tinggi. Kemungkinan besar, Yuuji mengejek mereka dengan berpikir 
bahwa mereka lebih mudah ditangani. 

"Baiklah, kita akan membicarakan sisanya nanti. Hal terpenting saat ini adalah ini. " 

"Kamu benar." 

Aku melihat kembali ke monitor, dan 4 orang di pos pemeriksaan kelas D semuanya saling 
berhadapan, bersiap-siap untuk memanggil monster panggilan mereka. 

(((Memanggil))) 

Makhluk panggilan Muttsurini adalah vampir yang kita lihat sebelumnya, sedangkan 
Kudou-san adalah Noppera-bou.[8] . Dari belakang, kedua makhluk panggilan mereka 
terlihat seperti orang biasa. 

"Makhluk panggilan Kudou-san adalah Noppera-bou. Apa artinya ini?" 

"Siapa tahu... jika dia tidak memiliki wajah, mungkin dia tidak ingin orang lain melihat 
dirinya yang sebenarnya." 

Tidak membiarkan orang lain melihat dirinya yang sebenarnya, huh... jika sifat unik Kudou-
san atau diri yang sebenarnya adalah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, garis 
pelecehan seksual dari dirinya mungkin untuk melindungi dirinya sendiri. Ini benar-benar 
tidak terduga. Dia terlihat sangat energik dan riang, jadi mungkin dia pernah mengalami 
pengalaman yang menyakitkan di masa lalu, atau sesuatu terjadi di keluarganya... 

"Ngomong-ngomong, aku menyelidiki beberapa rumor monster saat menemukan tema 
untuk drama, dan ada rumor yang sedikit diketahui tentang Noppera-bou." 

"Rumor?" 

"Um. Tampaknya ketika Noppera-bou bertemu dengan seseorang, ia akan menanggalkan 
pakaiannya dan menelanjangi dirinya sendiri. " 

Kembalikan kekhawatiranku. 

"Saya melihat. Makhluk panggilan kita tidak jauh berbeda dari diri kita sendiri, jadi situasi 
Kudou-san jauh lebih mudah untuk dipahami. " 

"Ya. Kalau begitu, akan jauh lebih mudah untuk memprediksi tindakan musuh selanjutnya. 
" 

Di sisi lain, monster yang dipanggil oleh senpai tahun ketiga adalah mumi dan monster 
Frankenstein. Ini adalah monster yang agak terkenal karena kita mengenalinya pada 
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pandangan pertama. Fitur kedua senpai ini mungkin adalah jenis yang mudah terluka atau 
lembut secara alami. 

Kelas A, Ichihara Ryojirou, Pendidikan Kesehatan 303 poin 

dan 

Kelas A, Nanami Kenichi, Pendidikan Kesehatan 301 poin. 

Kedua skor mereka telah menembus angka 300 poin. Pendidikan kesehatan bukanlah mata 
pelajaran wajib. Tidak perlu terlalu serius mempelajarinya. Apakah siswa kelas A serius 
dalam belajar? 

(Muttsurini-kun, Summoned Beast para senior terlihat mengesankan, dan mereka memiliki 
kontrol Summoned Beast satu tahun lebih banyak dibandingkan dengan kita, jadi ini 
mungkin yang tangguh, kan?) (... Mereka sangat kuat.) 

Kemudian, skor Muttsurini dan Kudou-san juga ditampilkan. 

Kelas A, Kudou Aiko, Pendidikan Kesehatan 479 poin 

dan 

Kelas F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan 557 poin. 

(... Tapi mereka bukan tandingan Kudou-san dan aku.) 

(Itu benar.) 

 

Bahkan sebelum aku bisa mengedipkan mataku, mumi dan monster Frankenstein itu 
bahkan tidak bisa bereaksi karena mereka terbaring lemah di lantai. Karena itu, kita bisa 
melihat perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Mengenai 
subjek Pendidikan Kesehatan, kurasa bahkan guru pun tidak bisa menandingi Muttsurini 
dan Kudou-san. 

"Yuuji, apakah kamu melihat apa yang baru saja terjadi?" 

"Ya, meskipun aku tidak melihatnya dengan sangat jelas ... tapi vampir itu tampaknya telah 
menjadi serigala, merobek monster Frankenstein, dan segera kembali ke bentuk manusia 
lagi." 

Itu sangat menakutkan ... kecepatan serangan itu benar-benar mengejutkan ... 

"Dan Noppera-bou?" 
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"Sedangkan untuk dia, aku tidak melihatnya dengan jelas... sepertinya dia langsung 
telanjang, mulai membanting tubuh mumi, dan langsung memakai bajunya lagi." 

Aku benar-benar tidak tahu... apakah ada kebutuhan untuk melepas pakaiannya saat 
bertarung satu sama lain? 

"Selain itu, Muttsurini berhasil kehilangan darah, menghentikan pendarahan, dan 
mentransfusi darah sekaligus." 

ITU LUAR BIASA...! DIA SEBENARNYA MEMILIKI REAKSI TERHADAP BINATANG KUDOU-
SAN YANG TELAH DIPANGGIL SELAMA PERTEMPURAN. SEPERTI POLA PIKIR SESUAI! 

"... Yuuji adalah kaki tangan dalam ketidaksetiaan." 

"APA? KAMU, KAMU SALAH !? SAYA TIDAK INGIN MELIHAT BINATANG KUDOU YANG 
TELAH DIPANGGIL. ITU SEMUA TIDAK TERTANGGUNG --- GGGYYYAAAAAHHHHHH !! " 

"... Aku tidak akan memaafkanmu karena tidak setia." 

Turnamen ujian keberanian paling realistis terjadi tepat di sampingku. Ini adalah alasan 
terbesar mengapa orang kelas F kita memiliki lebih banyak kekebalan terhadap monster 
dibandingkan dengan kelas lain. 

(Sekarang ruang kelas D dibersihkan. Kemana kita akan pergi selanjutnya?) 

(... Kelas C.) 

(Oke, mengerti. Ngomong-ngomong, Muttsurini-kun, kenapa hidungmu dijejali kertas tisu?) 

(... Penyakit serbuk sari.) 

(Heh ~ begitu? Jadi itu penyakit serbuk sari ~) 

Kudou-san tersenyum senang, mungkin karena dia sudah menebak alasan sebenarnya 
Muttsurini mimisan. 

Sial! Kenapa ... kenapa mataku tidak bisa melacak kecepatan makhluk panggilan Kudou-
san! 

"Baiklah... Akihisa-kun, apa kamu memikirkan beberapa hal mesum?" 

"Tidak, aku tidak memikirkan apapun." 

"Pikiran Anda yang sebenarnya?" 

"Saya pasti akan meminta Muttsurini untuk membiarkan saya melihat rekaman 
pertempuran tadi dalam gerakan lambat." 
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"Ini adalah hard disk yang Tsuchiya-kun gunakan untuk merekam proses ujian keberanian 
turnamen." 

"AHHHHHHH !!! HIMEJI-SAN, HARAP KEMBALIKAN ITU KEPADA SAYA! ANDA TIDAK BISA 
MENGAMBIL ITU! ITU... BAIK... YEAH! INI MUNGKIN MENJADI BUKTI TERBAIK UNTUK 
DILIHAT JIKA LAWAN MELANGGAR ATURAN! " 

"Tidak apa-apa. Ada banyak siswa di sini yang bisa menjadi saksi. " 

Terlalu kejam... selain aku, Muttsurini pasti akan menangis darah begitu dia kembali dari 
turnamen uji keberanian ini. 

"Apa, begitu... jadi Aki tertarik pada perempuan dengan payudara kecil juga..." " 

Untuk beberapa alasan, Minami meletakkan tangannya di dadanya saat dia menghela nafas 
lega. 

☆ 

(Aneh? Monster apa wanita dengan dua mulut itu?) 

(... Futakuchi-onna)[9] 

(Un, apa wanita dengan tubuh yang panjang itu?) 

(... Takaonna)[10] 

(Lalu, bagaimana dengan pria dengan bulu tebal itu?) 

(...Siapa peduli.) 

Ruang kelas jauh lebih sempit daripada ruang kelas B, tetapi masih beberapa kali lebih luas 
dari ruang kelas D. Muttsurini dan Kudou-san terus mengobrol sambil berjalan. Setelah 
menghadapi senpai botak itu, mereka tidak merasa takut saat menghadapi monster normal 
itu saat mereka maju. 

"Yuuji, sepertinya semuanya berjalan lancar. Keduanya mungkin bisa membersihkan 
semua pos pemeriksaan jika ini terus berlanjut, kan? ' 

Aku benar-benar tidak bisa membayangkan keduanya berteriak setelah dikejutkan oleh 
monster. Tahun ke-3 pasti memikirkan sesuatu untuk menangani keduanya. 

"Tidak, mungkin bukan itu masalahnya. Lawan mungkin telah melihat sifat asli Muttsurini 
setelah melihat skor pendidikan kesehatan barusan. Saya pikir sudah waktunya mereka 
mulai mengungkapkan metode untuk menangani Muttsurini. " 

"Eh? Apa maksudmu?' 
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"Bahkan jika siswa kelas 3 itu belum pernah mendengar nama panggilan Muttsurini, 
mereka pasti tahu tentang 'orang mesum yang sangat mahir dalam Pendidikan Kesehatan'. 
Sepertinya mereka telah menyadari kelemahan Muttsurini. " 

"Kelemahan? Jika itu kelemahan Muttsurini, dia hanya akan pingsan karena mimisan, tapi 
tidak akan menangis karena ini, kan? " 

"Ya, dia mungkin tidak akan berteriak." 

Sepertinya nada suara Yuuji menyiratkan bahwa sesuatu akan terjadi. Jangan bilang kalau 
anak kelas 3 tidak bermaksud menakut-nakuti Muttsurini hingga berteriak, tapi ada hal 
lain? 

"Yuuji, apa yang kamu maksud dengan ini?" 

"Bahkan jika mereka tidak memaksanya untuk berteriak, jika Muttsurini bisa membuat 
suara keras atau sesuatu, itu akan menjadi kemenangan mereka, seperti suara mimisan 
atau semacamnya." 

"Ah, ahaha... apa yang kamu katakan, Yuuji? Bagaimana mungkin tahun ke-3 bisa 
melakukan ini? " 

"Tidak apa-apa, kamu akan mengerti jika kamu terus menonton ... Kurasa sudah 
waktunya." 

Tatapan kami kembali ke monitor, dan kamera yang dipegang keduanya menunjukkan 
sosok wanita berdiri di bawah cahaya redup. Apakah orang itu 'counter untuk berurusan 
dengan Muttsurini' yang Yuuji bicarakan? 

(...! (Melebarkan mata)) 

(Mu, Muttsurini-kun? Kenapa kamu terlihat begitu serius --- ah, begitu ..) 

Sosok perempuan itu secara bertahap menjadi lebih jelas di bawah cahaya kuning redup. 

Itu adalah kecantikan dengan rambutnya diikat, dan sepasang mata sipit yang panjang --- 
dan dia memiliki kimono yang tampak erotis yang sepertinya akan roboh dan terbungkus 
di bahunya. 

"" "INI BENAR-BENAR BERKAT BAGI MATA !!!" "" 

Raungan anak laki-laki yang gembira bergema di seluruh kelas. 

Jika aku harus mendeskripsikannya, ekspresi yang terlihat dingin dan kaki ramping yang 
panjang itu pasti mirip dengan Kirishima-san. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi semua 
orang untuk menjadi begitu bersemangat ketika kecantikan seperti itu mengenakan 
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kimono dan tampil memesona di depan kita. Jika bukan karena Himeji-san, Minami, dan 
Hideyoshi yang duduk tepat di sampingku, aku pasti akan berteriak kegirangan. 

"... Yuuji." 

"SAYA, SAYA TIDAK MENCARI! SAYA TIDAK MELIHAT APA PUN! " 

"... Aku juga akan terlihat seperti itu jika memakai kimono." 

Oh, jarang sekali Kirishima-san memberikan ekspresi imut saat dia menggembungkan 
pipinya. Apa hatinya terasa kompetitif karena Yuuji melihat gadis cantik dengan tipe yang 
sama dengannya? 

"Kamu salah. Aku tidak memintamu memakai kimono. " 

"... Bagus, aku bertanya-tanya apa yang akan dikenakan untuk pernikahan." 

"Hm? Apakah Anda berbicara tentang tipe Barat atau kimono? Selain siapa yang akan 
menikah, Anda dapat mengenakan keduanya jika Anda benar-benar merasa terganggu--- " 

"... Kalau begitu, aku akan memakai kimono dan pakaian pelayan dengan telinga kucing." 

"APA DENGAN SELEKSI INI !? ORANG TUA YANG MENGHADIRI PERNIKAHAN AKAN 
MENANGIS KARENA SEMUA ALASAN !! " 

Oh iya, Kirishima-san mengenakan gaun pengantin ala Barat di Dataran Tinggi Kisaragi 
sebelumnya. Un un, bagaimanapun juga Kirishima-san adalah perempuan. 

(... Ini... level... bangun... tidak mungkin... membawa saya... ugh!) 

(... Muttsurini-kun, kakimu sepertinya tidak bisa bertahan, tahu?) 

(... (Menggelengkan kepala dengan panik)) 

Tidak baik! Lawan baru saja menyebabkan Muttsurini hampir roboh. Kimono dengan 
bagian dada sedikit terbuka hampir membuat Muttsurini kehilangan kesadaran! Namun... 

"Luar biasa! Muttsurini itu sebenarnya bisa menahan mimisan bahkan saat menghadapi 
kecantikan yang begitu mempesona! Dia pada dasarnya menang! " 

Sosok cantik itu membuat kita mengaum kegirangan saat kita menonton, tapi Muttsurini, 
yang berhadapan langsung dengan lawan, sebenarnya mampu menahan mimisannya... 
Muttsurini tua itu pasti tidak akan bisa melakukan ini. Kami akan mengambil kemenangan 
ini. 

"Tidak, tunggu! Sepertinya mereka masih punya satu lagi! " 

"Eh?" 
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Suara Yuuji membangunkanku dari kegembiraan. Yang lainnya? Mustahil? Ini adalah- 

(Selamat datang di sini, kalian berdua. Saya Kogure Aoi dari kelas 3-A.) 

Wanita dengan suara seksi dan mata lembab tidak memperlihatkan lebih banyak tentang 
kulitnya meskipun dia membungkuk untuk memperkenalkan dirinya. 

Tidak bagus, wanita ini ... ini tidak bagus. 

(Jadi itu Kogure-senpai. Halo, aku Kudou Aiko kelas 2-A. Kimono itu sangat cocok 
untukmu.) 

(Terima kasih atas pujian Anda. Bagaimanapun, saya adalah anggota Klub Upacara Minum 
Teh.) 

(Ah, benarkah? Jadi anggota Klub Upacara Teh juga memakai kimono? Jadi, apakah itu 
pakaian klubmu? Terlihat agak erotis saat kau memakainya, senpai.) (Ya, saya mengenakan 
pakaian klub kami.) 

(Kalau begitu ... maaf, kita ada urusan sibuk, jadi kita pergi dulu!) 

(Dan juga, saya sebenarnya---) 

(Hm? Apa? Apakah ada sesuatu?) 

(--Aku juga anggota klub senam) 
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Kimono yang memperlihatkan payudaranya sedikit memudar --- dan yang muncul di 
bawahnya adalah Kogure-senpai dengan triko. 

"Tsuchiya Kouta, tingkat kebisingan melebihi batas, dan monitornya diwarnai merah 
olehnya! Gagal!" 

"SIAL! TINDAKAN INI TERLALU HANCUR! KIMONO YANG SEDIKIT TERUNGKAP MEMAKSA 
DIA KE BATASNYA, DAN ADA LEOTARD YANG BANYAK DI BAWAH !? BAGAIMANA 
MUTTSURINI MENGAMBIL SETELAH MELIHAT ADEGAN TERSEBUT! " 

"BETUL SEKALI! DATANG DENGAN METODE YANG DIPERLUKAN TERSEBUT! YUUJI, 
CEPAT DAN PIKIRKAN SESUATU! AKU AKAN PERGI KE HIMEJI-SAN UNTUK BERKURANG 
DAN MEMBERI DIA UNTUK MENANGANI SAYA HARD DISK UNTUK MEREKAM! " 

"SAYA MENGERTI! AKIHISA, JANGAN KASIH! ' 

"TENTU SAJA! SAYA HARUS MENCATAT INI TIDAK PEDULI APA! " 

Beban yang menimpaku agak berat. Bagaimanapun, saya harus mengembalikannya 
sebelum dia menghapus gambar --- itu sebabnya? Mengapa saya merasakan pemandangan 
saya memudar? 

"Aki, kamu tidak bisa begitu saja menyerahkan segalanya pada Sakamoto dan membiarkan 
dia memikirkan sebuah rencana. Benar kan, Mizuki? " 

"Iya. Kamu seharusnya menggunakan kepalamu dan bukan matamu kali ini, Akihisa-kun. " 

ITU MENYAKITKAN! MATAKU SAKIT! MENGAPA INI TERJADI !? MATA SAYA SAKIT KEDUA 
SETELAH MEREKA POKED! SEPERTI YANG DIHARAPKAN MINAMI, INI BUKANLAH 
SESUATU YANG DAPAT DILAKUKAN ORANG NORMAL... 

"Yuuji, apa matamu salah melihat hal-hal kotor?" 

"UAHHHH !!! APA 'MATA SALAH UNTUK MELIHAT HAL KOTOR', SHOUKO! JANGAN POKE 
MATA SAYA SAAT MENCARI TELINGA DAN MULUT SAYA! TINGKAT HUKUMAN INI TIDAK 
MUNGKIN! " 

Guu...! Memikirkan kesempatan sekali dalam sejuta ini benar-benar datang dengan momen 
keputusasaan ini... Aku harus memikirkan sesuatu! " 

"Himeji-san, anggap ini permohonan dariku! Sekarang adalah 'pinsu'[11] itu sangat langka! 
Jadi tolong berikan saya hard disknya! " 

"Akihisa. Anda menambahkan sebuah kata. Ini seperti bahasa generasi penerus di sini. " 

Sial, aku terlalu cemas. 
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"INI TIDAK BAIK! TSUCHIYA BERBAHAYA! AKU HARUS MENYELAMATKAN DIA! " 

"BERBAHAYA BAGI ANDA UNTUK PERGI SENDIRI! AKU AKAN BANYAK JUGA! " 

"TUNGGU! AKU HARUS TERLALU TENTANG STATUS TSUCHIYA! " 

"SAYA MAU TERLALU! BAGAIMANA SAYA BISA MENINGGALKAN BUDDIES SAYA DI SINI! " 

Saat aku mencoba mengambil kembali hard disk dari Himeji-san, teman sekelasku dari 
kelas F bertindak sendiri. 

SEMUA ORANG, ANDA TIDAK BISA! JIKA ANDA PERGI KE SANA DALAM SITUASI 
TERSEBUT--- 

"" "OOOHHHHHHHH !!! OLAHRAGA SENAM-!!""" 

"... Semua orang didiskualifikasi saat mereka masuk..." 

"Mengapa orang-orang di sekolah kita itu sekelompok idiot..." 

"Sepertinya saya akhirnya mengerti bagaimana insiden mengintip itu terjadi..." 

Saudara-saudara kita yang baik akhirnya didiskualifikasi satu demi satu. Segalanya masih 
berjalan lancar sebelumnya, tetapi pasukan kami telah turun drastis sekarang. 

"U... uu... yah, ini buruk... jika kita membiarkan mereka bertindak sendiri, semua orang 
kecuali Kubo akan dimusnahkan!" 

Yuuji menutupi matanya saat dia bergumam. Begitu, jadi Kubo-kun yang selalu serius tidak 
akan berteriak seperti itu, jadi tentu saja dia tidak akan lari ke rumah berhantu seperti itu. 
Juga, sepertinya dia tidak terlalu tertarik pada perempuan. 

"Betul sekali. Yuuji, lebih baik kirim aku untuk mengatasi situasi ini. " 

"Aki, apa kau belum belajar saat ini?" 

"Akihisa-kun, jika kamu tidak akan belajar dari pelajaranmu, aku akan memberitahu 
adikmu." 

Lebih baik menyerah saja. Saatnya memikirkan ini dengan tenang. Ini sebenarnya bukan 
sesuatu yang begitu besar sehingga saya harus mempertaruhkan hidup saya. 

"Mau bagaimana lagi. Jika mereka datang dengan jebakan erotis, kami hanya akan--- " 

"Suruh gadis masuk! Baiklah, Hideyoshi, kami serahkan kursus ini padamu! " 

"Akihisa, sepertinya kamu salah paham. Saya memang memiliki minat pada jenis kelamin 
lain. Jika Anda tidak ingat ini, saya akan merasa terganggu di sini. " 
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"... Eh...? Anda ingin saya mengingat bahwa Anda memiliki minat pada jenis kelamin lain? 
Hideyoshi... jika kamu mengatakan hal seperti itu di depan semua orang, aku akan... baik... " 

"Wa, tunggu sebentar, Akihisa! Saya tidak mengaku kepada Anda secara tidak langsung! 
Kenapa wajahmu memerah! " 

Uwah... Wajahku terasa panas... keringatku sepertinya kering. 

"Ini tidak adil... kenapa kata-kata Kinoshita-kun diperlakukan seperti pengakuan begitu 
saja..." 

"Aku pernah menciumnya sebelumnya---" 

"Baiklah, Himeji dan Shimada, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hideyoshi adalah 
laki-laki, jadi jiwa mereka agak dekat satu sama lain. " 

Yuuji mencoba menyemangati Himeji-san dan Minami yang terlihat depresi karena suatu 
alasan. 

"Ngomong-ngomong, yang terpenting sekarang adalah turnamen uji keberanian ini! 
Semuanya dengarkan! Itu akan menjadi saudara perempuan Kinoshita yang masuk! " 

"Yuuji! Apakah Anda baru saja mengatakan 'saudara' Kinoshita? " 

"Hideyoshi, aku akan menyerahkan semuanya padamu." 

"Hideyoshi, kumohon. Jika kau bisa kembali dengan selamat... Aku, ada hal lain yang ingin 
kukatakan padamu. " 

"Mendengar kamu mengatakan hal seperti itu membuatku merasa segalanya tidak akan 
berakhir bahkan jika aku kembali dengan selamat..." 

Hideyoshi menghela nafas berat dan menyeret kakinya ke arah adiknya dengan enggan. 
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Volume 6 Chapter 4 
Pertanyaan Keempat 

Pengenalan kisah horor nyata Yoshii Akihisa dan Sakamoto Yuuji. 

"Begitulah adanya. Saya, Yoshii Akihisa, dan... " 

"Aku, Sakamoto Yuuji..." 

"Akan memperkenalkan 'pengalaman horor' kepada semua orang yang dengan penuh 
semangat dikirimkan oleh pembaca kami." 

"Bukankah rencana ini terlalu aneh?" 

"Biarpun kau berkata begitu, itu sopan santun untuk tidak mengatakannya dan 
menyimpannya dalam hatimu, Yuuji." 

"Kamu sudah mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya saat mengatakan hal-hal 
seperti itu. Sudahlah, Akihisa. Mulailah memperkenalkan email pertama. " 

"Dimengerti. Email pertama hari ini adalah dari seseorang dengan nama pegangan 'Aku 
anak laki-laki terkuat di Shibuya'. " 

"Ada banyak hal yang ingin saya katakan di sini. Dia bisa menyebut dirinya B-boy, atau 
menyebut nama itu sebagai Akihabara. " 

"Mari kita lihat... paragraf di surat sepertinya ditulis dengan nada Hip-Hop, jadi saya pikir 
lebih baik membacanya dengan gaya Hip-Hop, ya?" 

"Hip-Hop? Saya tidak mengerti apa artinya, tetapi jika Anda bisa melakukannya, cobalah 
membacanya dengan cara yang sesuai. " 

"Mengerti. Ini aku--- 'Yeah, aku adalah A-boy terkuat di Shibuya yo! Selalu bekerja keras 
untuk kemuliaan! Tapi aku tidak melakukannya untuk pelajaran tambahan! '" 

"Jika Anda ingin menuju kemenangan, jangan lewatkan pelajaran tambahan." 

"'Dengarkan ini, berbalik dan lihat!'" 

"Lihat, itu karena kamu melewatkan pelajaran tambahan sehingga kamu mencampur 'ini' 
dan 'cakram'." 

"'Saya tidak mendengarkan siapa pun! Saya memiliki banyak wanita menangis karena saya! 
'" 

"Wanita yang menangis itu pasti ibumu, kan?" 
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"Rap saya energik dan keras! Semua orang Jepang di dekat sini menangis untuk ibu 
mereka! '" 

"Hm...? Rap...? Ahh, begitu... oi Akihisa, kamu tidak perlu melanjutkan membaca. " 

"'Pria yang menakutkan itu benar-benar' --- eh? Saya tidak harus melanjutkan? Bagian yang 
menakutkan belum muncul. " 

"Tidak apa-apa." 

"Tapi..." 

"Tapi Anda dapat mengirim email kembali kepadanya bahwa dia mencampurkan Rap 
dengan suara supernatural."[12] 

"Heh?" 

"... Jangan membuatku menjelaskannya." 

"... Ah... Begitu..." 

"... Begitulah adanya." 

"... Seharusnya aku tidak membuka surat itu sejak awal..." 

"... Aku juga merasa begitu... untuk beberapa alasan, aku merasa ingin meminta maaf 
meskipun itu bukan salahku..." 

 

(Turnamen uji keberanian ... ini agak buruk. Hal semacam inilah yang paling lemah dari 
saya.) 

(Ane-ue, kamu menginjaknya. Kamu menginjak karakasa-obake!)[13] 

(Ah maaf. Aku tidak merusaknya, kan?) 

Saya melihat. Keduanya sangat menakjubkan. Saya tidak bisa melihat mereka kehilangan 
ketenangan atau kepanikan atau bahkan terpancing oleh perangkap madu. Ini seperti ada 
bunga yang dibebani di sekelilingnya ketika saya melihatnya. Namun, alangkah baiknya jika 
mereka bisa rukun. 

"Jika mereka berdua, kita harusnya bisa maju dengan aman." 

"Ya. Kinoshitas mungkin tidak akan jatuh ke dalam perangkap madu. " 

Tidak ada yang benar-benar terjadi dalam perjalanan, dan kelompok Hideyoshi akhirnya 
muncul di tempat senpai yang cantik itu berada. 
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(Ya ampun? Kalian berdua ... Begitu, karena kalian berdua perempuan, aku tidak bisa 
menghentikan kalian berdua. Silakan lanjutkan sendiri.) 

(Itulah yang dia katakan, Hideyoshi. Kami akan mendengarkan senpai dan melanjutkan.) 

(Muu ... meskipun kami diizinkan untuk melewatinya, bagaimana saya harus menjelaskan 
kepahitan di hati saya ...) 

Senior dalam kimono mundur ke samping, tidak bermaksud untuk menghalangi mereka. 

"Senpai itu hanya membuka jalan bagi mereka." 

"Ya. Bagaimanapun, kurangnya perlawanan darinya ini terlalu aneh. " 

Tatapanku kembali lagi ke monitor. Saat Hideyoshi dan adiknya berpindah dari seniornya 
dengan kimono, salah satu dari pasangan Toko-Natsu --- kepala Mohawk (Tsunemura) 
senpai berdiri di sana. 

"Apa-apaan ini? Apakah ini yang mereka gunakan untuk menghadapi Hideyoshi? Tapi dia 
tidak terlihat seaneh senpai botak itu. Saya tidak melihat apa pun yang akan membuat 
siapa pun berteriak. " 

Bagaimanapun, saya tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Mohawk-senpai itu hanya 
berdiri disana. Apakah dia akan memanggil makhluk panggilan yang kuat? Seperti sesuatu 
yang akan menyebabkan Hideyoshi berteriak begitu dia melihat sesuatu yang mengerikan... 
tidak, sepertinya dia tidak akan memanggil monster panggilnya. 

(Kamu akhirnya datang, Kinoshita. Aku sudah menunggumu.) 

(Apa itu? Apakah kamu menungguku? Apa yang kamu inginkan?) 

(Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi jika ada sesuatu, cepat bereskan, Hideyoshi. Kita 
masih harus melanjutkan.) 

(Kamu benar. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi harap singkat.) 

(Un, tidak apa-apa. Aku tidak akan lama ... Kinoshita Hideyoshi, tolong dengarkan.) 

(Apa itu?) 

Di layar, Mohawk-senpai terlihat serius saat dia berjalan menuju Hideyoshi. 

Lalu, dia berkata pada Hideyoshi dengan nada yang jelas dan tidak salah lagi, 

(-Saya selalu mencintaimu.) 

Untuk pertama kali dalam hidupku --- aku benar-benar mendengar Hideyoshi berteriak. 
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☆ 

"Aku, aku benar-benar minta maaf, Yuuji, Akihisa... Aku benar-benar membuat teriakan 
yang memalukan..." 

"Kamu tidak perlu khawatir, Hideyoshi. Bisa dimengerti kalau kau diakui oleh seorang gay -
-- dan pria menjijikkan seperti itu. " 

"Ya, Hideyoshi. Kakakmu berkata 'kenapa aku disisihkan, kenapa aku...!' sambil melakukan 
gerakan gulat pada Anda. Sungguh mengesankan bahwa Anda hanya berteriak. " 

"Gerakan gulat Ane-ue benar-benar buruk ... tapi aku mengalami yang terburuk saat dia 
mulai membaca puisi cinta yang dia tulis saat memikirkanku ..." 

Itu benar-benar siksaan yang tak tertandingi bagi tubuh dan jiwa. Saya berhenti mencoba 
untuk mempertahankan kesadaran saat saya mendengar kalimat 'Kamu adalah matahari 
yang menyinari saya'. Tentu saja, ketakutan yang dirasakan Hideyoshi, yang mendengarkan 
sampai akhir, tidak bisa diukur. 

"Jika memungkinkan, aku ingin menggunakan kekuatan ane-ue untuk menerobos ruang 
kelas C... dan bahkan jika kita tidak bisa, aku berharap setidaknya membuat mereka 
kelelahan." 

Situasinya sekarang buruk. Tidak banyak orang yang bisa menerobos kimono-senpai itu 
(dia dipanggil Kogure-senpai atau apalah?). Mungkin Yuuji dan Kirishima-san bisa lewat 
dengan selamat, tapi mereka harus memikul misi berat menerobos pos pemeriksaan kelas 
A. Kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan tanpa mengetahui jebakan di dalam 
kelas A. 

"Kamu tidak perlu khawatir, Hideyoshi. Mereka secara kasar mendapatkan informasi dari 
pihak kami, tetapi kami memiliki senjata rahasia di sini. Jika dua orang ini, mereka tidak 
akan tertipu oleh penampilan, dan mungkin harus menyelesaikan ini dengan sukses. " 

"Eh? Apakah kita memiliki orang seperti itu? " 

Orang-orang dari kelas F didiskualifikasi satu demi satu, dan anak laki-laki biasa lainnya 
dari kelas lain mungkin tidak akan bisa melewati godaan Kogure-senpai, kan? 

"Para gadis kemungkinan besar akan takut pada cepak-senpai (Natsukawa) dalam cosplay 
gadis dan Mohawk-senpai (Tsunemura) dan tidak akan melanjutkan..." 

"Tidak, pasangan Toko-Natsu tidak akan bisa menakuti kita lagi. Golita diusir seperti itu, 
jadi mungkin tidak akan muncul lagi. Juga, pengakuan Mohawk-senpai tampaknya menjadi 
taktik yang ditujukan pada Hideyoshi. " 
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Itu benar. Pengakuan Tsunemura-senpai barusan bukanlah tindakan yang mampu 
menakut-nakuti Hideyoshi seperti itu. Hideyoshi mungkin bisa melihatnya jika itu hanya 
akting. Ngomong-ngomong, pengakuan barusan... mungkin dari dalam hatinya. 

"Begitukah... momen itu adalah serangan serius yang ditujukan pada Hideyoshi...?" 

Sungguh. Tubuh Hideyoshi tampak gemetar begitu mendengar kalimat itu. Tampaknya 
pengakuan barusan meninggalkan luka emosional dalam dirinya. 

"Begitulah adanya. Serangan berbahaya semacam itu tidak akan terjadi lagi. " 

Dari nadanya, sepertinya dia sengaja mencoba menjelaskannya padaku. Mengapa dia 
menjelaskannya berulang kali kepada saya? 

"Jadi kamu bisa pergi duluan dengan selamat, Akihisa dan Shimada." 

"Eh? Apa? Apa maksudmu senjata rahasianya adalah Minami dan aku? " 

"Lakukan, jangan bercanda! Anda mengirim kami ke kematian kami bahkan setelah kami 
melihat hal-hal seperti itu? " 

Minami memeluk dirinya sendiri sambil menunjukkan ekspresi ketakutan, mungkin karena 
dia melihat serangan psikologis lawan satu demi satu. Melihatnya sekarang, kita mungkin 
didiskualifikasi bahkan sebelum kita mencapai pos pemeriksaan... 

"Yuuji, ini terlalu sulit. Minami benar-benar ketakutan sekarang, dan bahkan jika kita 
benar-benar bisa bertahan sampai pos pemeriksaan, Minami dan poin saya tidak akan bisa 
mengalahkan siswa 3-A. " 

Bukannya Yuuji bahkan tidak mempertimbangkan ini. 

"Anda tidak perlu banyak berpikir. Nikmati saja ujian keberanian perjalanan dengan 
Shimada. Shimada ... dengarkan aku, kamu hanya perlu menutup mata dan meraih tangan 
Akihisa. " 

"Uu... A, aku tidak takut..." 

"Ahh, aku tahu, aku tahu. Maksud saya, karena Akihisa akan takut, saya harap Anda akan 
menemaninya, Shimada. Akihisa memiliki harga dirinya sebagai seorang laki-laki, jadi dia 
ingin kamu menutup mata dan meraih lengannya. " 

"Benarkah? Karena kau berkata begitu, Sakamoto, bukannya aku tidak bisa memejamkan 
mata dan meraih Aki. Tapi itu bukan karena aku takut, dan aku tidak menangkap Aki 
karena aku ingin dekat dengannya! " 

"Yah ... Shimada tidak langsung ..." 
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"Apa kau mengatakan sesuatu, Kinoshita !?" 

"Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa." 

Keras kepala Minami benar-benar merepotkan. " 

"Lupakan. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi karena Yuuji berkata begitu, aku 
akan masuk. Ayo pergi, Minami. " 

"Uu... r, benar." 

"Kami, baiklah, Minami-chan! Jika Anda tidak ingin masuk, saya bisa... " 

"Uun! Bukannya aku tidak mau masuk! Saya selalu menantikannya, sungguh, sangat 
menantikannya! Juga, Aki dan saya sudah ditugaskan untuk masuk! Hei, ayo pergi, Aki! " 

"AGAAH! Mi, Minami? Anda hanya perlu meraih lengannya. Anda tidak harus menggunakan 
gerakan gulat, kan... " 

"Ahh, Akihisa, tunggu sebentar." 

Saat Minami menyeretku dan bersiap untuk meninggalkan kelas, Yuuji tiba-tiba memanggil 
kami. 

"Adakah, apa ada, Yuuji?" 

Kami berhenti, dan Yuuji menghampiri kami untuk berbisik padaku. 

(Aku akan memberimu beberapa instruksi. Setelah kamu mendapatkan gadis kimono itu, 
aku ingin kalian berdua bersembunyi dan memeriksa apakah ada orang lain di sekitar dan 
diam-diam kembali. Mengerti?) 

(Eh? Apa maksudnya? Apa aku tidak akan didiskualifikasi jika aku kembali seperti itu?) 

Seperti Yuuji, aku tetap bersuara. 

(Jangan khawatir. Anda tidak akan dianggap didiskualifikasi kecuali jika Anda 
mengeluarkan teriakan lebih tinggi dari batasnya, atau jika monster yang dipanggil kalah 
dalam pertempuran. Aturan tidak pernah menyatakan bahwa Anda tidak dapat kembali, 
jadi tidak ada masalah. ) 

(Tidak apa-apa jika tidak ada masalah, tetapi adakah alasan khusus mengapa kita 
melakukan ini?) 

(Baiklah, cepat dan masuk!) 

Yuuji menepuk punggungku dan sepertinya dia ingin membuatku terburu-buru keluar 
kelas. 
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Mudah bagiku untuk mengikuti instruksinya, tapi aku tidak tahu kenapa Yuuji ingin aku 
melakukan ini. Kita akan pergi begitu jauh, dan dia ingin aku kembali secara diam-diam... 
apa yang Yuuji rencanakan? 

"Uu, sudahlah. Ayo lakukan yang terbaik, Minami. " 

"Uuu...!" 

Lenganku yang dipegang oleh Minami mulai terasa mati rasa karena kurangnya sirkulasi 
darah, dan aku sangat mengkhawatirkan lenganku. 

"... Ayo pergi, Shimizu-san. Pertempuran kita dimulai. " 

"...Kamu benar." 

Saat kami berjalan ke koridor, sepertinya saya mendengar beberapa bisikan. 

☆ 

Pa. Sepertinya ada sesuatu yang melayang. 

"Wow!" 

"- !!" 

Itu mengejutkanku. Apakah itu kain katun yang mengapung? Tampak seperti hantu dengan 
kain yang terbuat dari tirai tua, dan memang terlihat agak menakutkan dengan ekspresi 
redup. 

"UBOAHHH..." 

"-!" 

Kali ini, itu adalah sosok lengan yang diwarnai merah berputar ke arah yang tak bisa 
dijelaskan. Kurasa itu harusnya monster panggilan seseorang? Orang utama mengeluarkan 
teriakan mengerikan dari depan, dan monster yang dipanggil mendekat dari belakang ... ini 
adalah langkah yang cukup efektif, tapi pemandangan Kirishima-san menghukum Yuuji 
terlihat jauh lebih menjijikkan dari ini. 

"Ini sedikit menjijikkan, tapi kamu masih bisa menerima ini, kan, Minami?" 

"(Menggelengkan kepala dengan panik)!" 

Ini sama sekali tidak oke! Minami menggelengkan kepalanya untuk membantah apa yang 
aku katakan. Uu... Minami membuat kerusakan di tubuhku yang jauh lebih mengejutkanku 
di sini, jadi kenapa dia masih sangat takut di sini? 
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Kami terus menuju pintu keluar melalui labirin yang terbuat dari panel dan kain hitam. 
Sial, aku tidak bisa melihat jalan di bawah kita dengan jelas. Kami mungkin tersesat. 

"Ngomong-ngomong... Minami, sulit bagiku untuk berjalan ketika kamu menempel padaku 
seperti ini..." 

Salah satu tangan saya memegang kamera, sementara yang lain dipegang erat olehnya. 
Pada tingkat ini, bahkan jika aku mencapai pintu, aku tidak akan bisa membukanya. Tidak, 
lengannya dipegang erat oleh Minami, tapi kuharap area di bawah siku bisa bergerak 
bebas. 

"- (Menggelengkan kepala dengan panik)" 

Tidak baik. Minami memeluk erat lenganku dan tidak mau melepaskannya. Juga, saya pikir 
sendi pergelangan tangan saya akan terkilir olehnya. 

Sepertinya apapun yang aku katakan tidak akan sampai ke telinganya, jadi aku hanya bisa 
bergerak maju. Nah, tentang itu... Saya harus mengatakan bahwa saya akan berbohong jika 
saya mengatakan bahwa saya tidak bahagia, tapi agak menyedihkan melihat dia begitu 
ketakutan. Adakah yang bisa mengalihkan perhatian Minami? 

"Ah, Minami, ada jendela di sana. Jika Anda hanya melihat ke luar jendela, mungkin Anda 
bisa--- " 

Kertas plastik yang menempel di jendela membatasi jumlah cahaya yang menyinari rumah 
berhantu, tapi kita masih bisa melihat pemandangan di luar kelas. Saya kira Minami 
seharusnya bisa mendapatkan kembali kehidupan setelah melihat sesuatu yang akrab, 
bukan? 

(Kihihihihihi...! Aku benci...) 

Kepala seorang wanita berleher panjang melayang di luar jendela, dan itu terlihat nyata. 
Makhluk panggil siapa itu? Saya bahkan bisa melihat detail dahi mengambang dengan 
cahaya. Aku ceroboh karena kupikir kita bisa melihat pemandangan di luar, tapi gambaran 
yang begitu mengejutkan pasti akan menimbulkan rasa takut yang lebih kuat dalam 
dirinya. 

"...Maaf untuk itu. Saya sebenarnya tidak mengharapkan ini. " 

"Uu... Aku tidak mau ini... Seharusnya aku tidak datang... ayo cepat dan kembali, Aki..." 

Minami mengangkat matanya yang lebar berkaca-kaca dan dengan sungguh-sungguh 
memohon padaku. Uwa, bukankah itu terlalu manis !? Tidak bagus, ini bukan Minami yang 
aku tahu... 

SHAKA! 
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"Heh?" 

Tiba-tiba, sebuah pensil mekanik terbang dari belakang, menyerempet wajah saya dan 
menusuk ke dinding. 

Tsul... cairan merah cerah perlahan turun ke wajahku. 

"Ah, ahaha... jebakan macam apa ini? Benar-benar langsung... " 

Pensil mekanik yang ditancapkan ke dinding ini terbuat dari logam, dan tidak hanya 
merusak dinding, bahkan menembusnya. Mekanisme ini sangat menakutkan! Aturan harus 
menentukan bahwa serangan langsung dilarang, bukan? Tidak peduli apa, hal berbahaya 
semacam itu seharusnya tidak ditujukan ke tubuh, bukan? 

"... Aku tidak akan melewatkan lain kali, dasar babi brengsek..." 

Sial! Saya merasakan niat membunuh yang selalu serius datang dari belakang saya. Ini 
bukan hanya mood turnamen ujian keberanian belaka, tapi teror nyata menyerang saya. 

"Mi, Minami, ayo lakukan yang terbaik untuk waktu yang lebih lama. Kita bisa kembali ke 
kelas nanti. " 

"... Si, karena kamu berkata begitu, Aki, aku akan melakukan yang terbaik..." 

Minami yang lemah dan tak berdaya juga mengangguk. Sial! Ini benar-benar tidak bagus. 
Aku benar-benar ingin mengubah ruang kelas F kita menjadi rumah berhantu agar Minami 
berada dalam kondisi yang menyedihkan sepanjang tahun. 

"Shimizu-san, tenang dulu. Masih terlalu dini untuk pindah ke sini. " 

"Yo, kamu benar. Kita harus pergi ke tempat yang lebih menakutkan dan menarik onee-
sama menjauh dari babi itu. " 

"Untung saja aturan tidak pernah menetapkan bahwa kami tidak dapat berganti mitra di 
tengah jalan. Pengaturan peraturan Sakamoto-kun benar-benar mengesankan. " 

Bagaimanapun, lebih baik aku mengikuti instruksi Yuuji dan mencoba untuk mendapatkan 
Kimono-senpai itu terlebih dahulu. Yuuji ingin aku sampai di sana lalu diam-diam kembali. 
Kalau begitu, aku juga bisa memenuhi keinginan tulus Minami untuk meninggalkan tempat 
ini dan bergegas kembali. 

Saya terus menuju ke target berdasarkan memori samar yang saya miliki tentang monitor. 
Setiap kali ada titik di mana itu menakutkan, Minami akan sangat tegang dan memelukku 
lebih erat lagi, tapi niat membunuh di belakangku tidak begitu jelas. Aku tidak tahu benda 
apa yang ada di belakang kita, tapi jika agak jauh, benda itu mungkin tidak akan bisa 
melihat gerakan kita. 
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"Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka kamu akan begitu takut dengan rumah 
berhantu, Minami." 

Jika saya tidak mengatakan apapun, Minami mungkin akan lebih ketakutan, jadi saya 
memutuskan untuk berbicara dengannya secara acak. 

"Itu, itu karena... mau bagaimana lagi. Tidak apa-apa jika itu hantu Jerman, tapi saya tidak 
tahu apa-apa tentang youkai Jepang ... seperti bagaimana lentera akan menjulur ke mulut 
dan anggota badan, atau seorang gadis biasa tiba-tiba meregangkan lehernya sangat 
panjang, saya tidak tahu apa-apa tentang mereka di semua..." 

Ahh, begitu. Minami tidak tahu apa-apa tentang bagaimana penampilan beberapa youkai, 
jadi itu sebabnya dia benar-benar takut? Orang-orang akan takut pada 'hal-hal yang 
sebenarnya tidak mereka ketahui', jadi tidak dapat membantu jika Minami takut ketika dia 
tidak mengenal youkai Jepang. 

"Tapi kamu harus cepat dan membiasakan diri dengan Jepang." 

"Tidak masalah... jika aku harus terbiasa dengan hal semacam itu, sebaiknya aku kembali 
ke Jerman." 

Minami menggembungkan pipinya dengan tidak senang saat dia mengatakan ini. Apakah 
dia benar-benar membenci youkai...? 

"Tapi Minami, akan sangat kesepian jika kamu kembali ke Jerman sendirian..." 

"Tentu saja tidak. Saya tidak akan merasa kesepian sama sekali. Saya punya teman di sana, 
jadi meskipun saya pergi ke sana, saya tidak akan sendirian! " 

Minami membantah dengan nada keras kepala. Eh? Apakah dia salah paham dengan saya? 

"Ahh, tidak, bukan itu yang saya maksud," 

"Lalu apa maksudmu?" 

"Yang merasa kesepian adalah sekelompok teman di sini." 

"... Eh...?" 

Minami tidak bisa menyembunyikan wajahnya dengan penuh keterkejutan setelah 
mendengar aku mengatakan ini saat dia menoleh untuk melihatku. Apakah aneh kalau aku 
merasa kesepian? 

"Aki... kenapa kamu merasa sangat kesepian?" 

"Ah? Anda menanyakan ini? Saya akan merasa kesepian. " 
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Aku berkata, mengapa kamu merasa kesepian? 

Minami terus bertanya terus menerus. 

Apa? Ekspresi ketakutan di wajahnya beberapa saat yang lalu telah menghilang. Minami 
sekarang terlihat sangat serius... apa jawaban dari pertanyaan ini begitu penting? " 

"..." 

Minami terus menatap tepat ke mataku. 

Karena Minami begitu serius, aku harus menjawab pertanyaannya dengan serius. 

Uu... alasan kenapa aku merasa kesepian saat ada orang tertentu tidak ada... Aku tidak tahu 
apakah ini bisa dianggap sebagai jawaban, tapi kurasa--- 

"Karena aku akan merasa kesepian saat salah satu teman yang bergaul denganku tiba-tiba 
pergi." 

"Biasanya hang ou..." 

"Un." 

Saya mungkin tidak akan merasa sangat kesepian jika seseorang yang biasanya tidak saya 
temui dengan daun. Jika saya merasa kesepian ketika seseorang pergi, itu berarti orang itu 
sangat dekat dengan saya. Kurasa itu karena kita begitu sering bersama... meskipun 
saudara perempuan dan ibuku adalah pengecualian di sini. 

"Maksudmu... bahwa kamu berharap aku tetap bersamamu... kan?" 

"Hm? Agak... kurasa. " 

Untuk beberapa alasan, saya merasa maknanya agak berbeda, tapi saya kira ini kira-kira 
yang ingin saya sampaikan. 

"The, lalu ..." 

"Hm? Apa itu?" 

"Kalau begitu... kalau kubilang aku bersedia bersamamu selamanya... maukah kau 
menerimanya, Aki?" 

Dia ingin duduk di sampingku? Minami masih ingin duduk di sampingku, ketika aku 
mendapat posisi terburuk, dalam lingkungan belajar yang buruk? Meskipun Minami 
memiliki kepercayaan pada kesehatan fisiknya, aku tidak ingin dia melakukan hal bodoh. 
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"Tempat duduk saya dan yang ada di sekitar saya sangat panas. Selain itu, udara dingin 
akan bertiup dari celah selama musim dingin. Dingin sekali, jadi sebaiknya saya tidak 
menyarankan Anda. " 

"Aki, lebih baik kamu tidak menjawabku dengan kata-kata bodoh seperti itu." 

"Eh? Ah... ya, maaf! " 

Apa? Mengapa Minami mengamuk padaku? Saya merasa percakapan kami sepertinya tidak 
cocok. 

"Bukan itu yang ingin saya dengar. Saya ingin tahu..." 

Tepat ketika Minami merasa ingin mengatakan sesuatu--- 

"Aku merasa onee-sama dibodohi... Aku membencimu... Aku ingin mengutukmu... Aku ingin 
membunuhmu!" 

Crck crck crck crck Saya merasa ada kutukan yang diucapkan dengan sangat cepat dan 
semakin dekat dengan saya. Ini, ini terlalu menakutkan! 

"Ky --- umu!" 

Aku buru-buru menutup mulut Minami saat dia akan menangis. Sekarang bukan waktunya 
untuk membicarakan tentang duduk di sampingku atau apapun. Kami pasti akan 
didiskualifikasi kalau terus begini! 

"Minami, aku tahu ini agak kasar bagiku, tapi maaf." 

"---Buha! Di sana, ada sesuatu yang mendekati! Aki, kita harus cepat pergi dari sini... " 

Minami dengan takut-takut melihat ke arah kegelapan yang gelap gulita. Sampai batas 
tertentu, sangat menakutkan tidak dapat melihat apa pun! 

"Tidak, Minami, akan lebih menakutkan jika kita terus melarikan diri. Jangan khawatir, 
mereka mungkin tidak akan menyakiti kita, jadi tenanglah. " 

SHAKAKAKA !! (Pensil mekanik x 3) 

"Ayo pergi. Bagaimana kalau kita kabur, Minami? " 

"Un..." 

Aku terus menghindari alat tulis yang melayang saat Minami dan aku mempercepat 
langkah kami. 

Apa yang mengejar kita pasti bukanlah makhluk yang dipanggil. Tidak, saya rasa ini juga 
bukan perbuatan tahun ketiga ... 
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"Aku tidak akan membiarkanmu pergi! Aku akan terus mengejarmu sampai aku 
mendapatkan onee-sama kembali, meskipun aku harus lari ke ujung dunia! " 

"Shimizu-san, kau terlihat jauh lebih buas daripada youkai mana pun di sekitar sini." 

Kengerian yang mengejar kita --- identitas sebenarnya dari kengerian itu mungkin ada 
tepat di samping kita. 

"- !!" 

Minami menutup matanya saat dia meraih tanganku dan berlari, tapi dalam postur ini, ada 
batasan seberapa cepat dia bisa mencoba berlari lebih cepat. Kalau terus begini, kita 
mungkin akan segera menyusul. 

"Kalau begitu... aku hanya bisa melakukan ini!" 

Ruang kelas C tidak terlalu besar, jadi praktis tidak ada kesempatan untuk melarikan diri 
atau melarikan diri dari para pengejar di belakang kita. Dalam hal ini, kita hanya bisa 
menggunakan gerakan ini untuk bersembunyi. 

"Minami, kamu mendengarku? Setelah saya memberi sinyal, turunkan suara Anda dan 
panggil. " 

"Eh? Aku, aku mengerti... Aku bisa memanggil monster panggilanku jika kau mau... " 

Saat ini, kami mencapai persimpangan di tengah labirin kecil ini. Saya sengaja membawa 
Minami ke samping yang diblokir oleh panel, bersembunyi di baliknya, dan memberi sinyal 
padanya. 

(Sekarang, Minami.) 

(Uuu... sa, panggil) 

Makhluk panggilan Minami muncul. Un. Seperti yang diharapkan, itu adalah dinding datar 
yang lengkap. 

(Aki, tiba-tiba aku ingin benar-benar menghajarmu.) 

Naluri Minami sangat tajam hingga mengejutkan. 

(Kamu terlalu banyak berpikir di sini, Minami. Jangan bicarakan hal ini. Biarkan monster 
panggilmu berdiri di depan kita ... ya ya, begitu saja. Sekarang, kita harus tetap diam, jadi 
jangan mengeluarkan suara apapun .) 

(Itu tidak terlalu penting...) 
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Summon beast seukuran chibi sebelumnya mungkin tidak akan bisa memblokir apapun, 
jadi untungnya, summoned beast ini berukuran sama dengan kita. Kalau begitu, kita 
mungkin tidak akan ketahuan jika kita bersembunyi di balik tembok beton. 

 
 "Onee-sama, onee-sama... Aku pasti tidak akan membiarkanmu lari... 
kekekekekekeke ~" 

"Shimizu-san, kamu benar-benar jahat sehingga udara di sekitarnya terdistorsi." 

Minami dan aku menahan napas saat menunggu dewa jahat lewat. 
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Iblis dengan 2 kepang bor yang didominasi oleh emosinya sepertinya tidak menyadari 
keanehan di sekitarnya saat ia dengan tergesa-gesa melewati jalan tempat kami 
bersembunyi. 

Untuk bermain aman, kami terus berada di posisi kami untuk sementara waktu dan 
mengamati pergerakan... hm, sepertinya akan baik-baik saja. 

"Tidak apa-apa sekarang, Minami. Youkai yang tak bisa dijelaskan yang hidup di zaman 
modern sepertinya sudah pergi jauh. " 

Benarkah? 

Minami yang pemalu membuka matanya sedikit. 

Sepertinya nurikabe ini memblokir sebuah ruangan kecil dari dinding, dan hanya ada 
Minami dan aku di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ini mungkin dirancang untuk 
menjadi semacam tempat pembuangan sampah atau semacamnya karena ada berbagai 
macam barang rusak di sini. Tampaknya menjadi tempat yang berantakan dan kotor. 

"Lihat, tidak ada orang lain di sini, kan?" 

"Ya, ya, bagus sekali..." 

Minami akhirnya menghela nafas lega. Sungguh luar biasa dia bisa mendapatkan kembali 
ketenangannya. 

Baiklah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, kami telah menyembunyikan 
diri kami seperti yang diperintahkan Yuuji, dan sudah waktunya untuk kembali. Juga, akan 
sangat menyedihkan bagi Minami jika dia melihat hal-hal yang lebih menakutkan. 

"Ayo kembali, Minami." 

Makhluk panggilan Minami bukanlah benda nyata, jadi aku melangkah keluar dengan 
melewati nurikabe. Tapi saat ini--- 

"Aki, tunggu sebentar." 

Entah kenapa, Minami menarik lenganku. Apa itu? Apakah masih ada alasan bagi kita untuk 
bersembunyi di sini? 

"Ada apa, Minami? Apa yang terjadi?" 

"...Ayo lanjutkan." 

Gumaman lembut mencapai telingaku. 

"Lanjutkan... topik barusan. Saya ingin memastikan hal-hal di sini. " 
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Eh? Dia ingin aku melanjutkan... apa yang kita bicarakan barusan? Aku ingat... 

"Kamu akan merasa kesepian karena menganggapku sebagai teman, Aki? Atau-" 

"Eh? Mi, Minami, apa kau tidak terlalu bersemangat? Tenang dulu. " 

"Kamu selalu salah paham, Aki. Saya tidak suka orangutan atau simpanse atau bahkan 
sloth! Anda selalu salah. Sebenarnya, saya sangat suka--- " 

"Kamu, kamu benar-benar suka?" 

"---Mo, mon... st! Hafuu! " 

Pada saat itu, tubuh Minami kehilangan semua kekuatannya saat dia jatuh ke lantai dengan 
lemah. Mungkin karena ketakutan yang dia alami sampai sekarang sehingga dia tidak bisa 
menahan pingsan begitu dia santai. 

"Sungguh... dia tidak akan mengakui bahwa dia takut meskipun dia sangat ketakutan." 

Dia sudah pingsan, namun dia memaksa dirinya untuk mengatakan sesuatu seperti, 'Aku 
suka youkai'. Kekeraskepalaan Minami seperti sambungan logam yang tidak mau bergerak. 
Jika saya harus mengatakannya, itu seperti Minami yang melindungi harga dirinya. 

"Sejak Minami pingsan, lebih baik aku mengambilnya kembali dulu." 

Aku membawa tubuh tak bernyawa Minami dan kembali ke tempat asalku. 

"BAAK !!" 

Pada saat ini, beberapa alat peraga tua dengan wajah dan anggota badan semuanya 
bergerak sendiri. 

Saya mengerti. Tempat yang saya pikir adalah tempat pembuangan sampah ini sebenarnya 
adalah tempat yang penuh dengan setan. Aku sebenarnya membawa Minami untuk 
bersembunyi di sini dan menutup tempat itu dengan nurikabe. Saya benar-benar membuat 
Minami menderita di sini. 

☆ 

"Saya kembali." 

Saya mencatat untuk tidak menjatuhkan Minami yang tidak sadarkan diri saat saya 
membuka pintu ke ruang kelas F. 

"Ohh, akhirnya kamu kembali, Akihisa. Selamat. Operasi ini sangat berhasil. " 
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Yuuji, yang mengangkat kepalanya dari monitor pelacak, menyeringai padaku. Operasi 
sukses? Apa artinya? 

"Eh? Mengapa? Minami pingsan karena ketakutan. Kami kembali tanpa melakukan apa-apa. 
" 

"Tidak, aku berani mengatakan bahwa kalian berdua berbuat baik." 

"... (Mengangguk mengangguk)" 

"???" 

Bahkan Hideyoshi dan Muttsurini memuji penampilan kami, tetapi saya benar-benar tidak 
tahu persis seperti apa situasinya sekarang. Pokoknya, lebih baik aku biarkan Minami 
berbaring di atas tikar tatami dulu. 

"..." 

Saat aku menurunkan Minami, Himeji-san menatapku dengan serius. 

"Hm? Himeji-san, apakah ada yang salah? " 

"Ah, tidak, tidak apa-apa." 

Himeji-san dengan panik melambaikan tangannya ke arahku saat dia bergumam 'Aku harus 
... memanggil, sedikit keberanian ...'. Mungkin dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti 
turnamen tes keberanian. 

"Akihisa, tindakan barusan memiliki beberapa efek. Lihat diri mu sendiri." 

"Hm? Apa itu?" 

Karena Yuuji berkata begitu, aku buru-buru mendekatkan wajahku ke monitor untuk 
melihatnya. 

Apa yang muncul di layar adalah Kubo-kun dan Shimizu-san, yang entah bagaimana 
memasuki kelas C, dan saat ini, mereka menghadapi 2 senpai tahun ketiga. 

(Hai... fuu... ONEE-SAMA SAYA... AKAN MENAWARKAN... PENGAMBAHAN KEPADA... ONEE-
SAMA !!) 

(... Hei, hei, apakah ini, monster panggilmu? Ini memberikan kehadiran yang berbahaya di 
sini ...) 

(Tidak, hal itu hampir sama dengan manusia.) 

Benar senpai itu. Shimizu-san sekarang terlihat seperti makhluk panggilan jahat milik 
Kubo-kun dan jatuh ke dalam jurang yang gelap karena dia telah kehilangan semua tanda 
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seperti apa seharusnya manusia. Jika summon monster lawan sama menakutkannya 
dengan dia, kita semua sekarang mungkin akan berteriak ketakutan dan didiskualifikasi. 
Anak-anak pasti akan mendapatkan mimpi buruk sepanjang liburan musim panas jika 
mereka melihat citra mengerikan Shimizu-san. 

(Tapi itu benar-benar tidak terduga. Untuk berpikir bahwa ada seorang anak laki-laki yang 
dapat menerobos maksud Aoi.) 

(Aoi...? Ah, maksudmu senpai dalam kimono itu?) 

(Un. Kamu tidak terbelenggu oleh pesona Aoi... apakah kamu, seseorang yang menyukai 
orang jelek?) 

(Tidak, saya tidak suka yang jelek, dan saya mengerti pesona senpai.) 

(Betulkah?) 

(Sungguh, aku dulu menyukai perempuan sebelumnya.) 

Tapi sekarang aku lebih mengkhawatirkan Kubo-kun. 

(... Bunuh... kalian semua... ugh... uu... onee-sama...) 

(Sempai, sebaiknya kita cepat dan akhiri ini sebelum Shimizu-san berhenti berbicara dalam 
bahasa manusia --- panggil!) 

(Aku merasa gadis itu telah kehilangan banyak hal sebagai manusia... pemanggilan.) 

(Sepertinya kita akan dikutuk jika kita tidak mengakhiri ini ... panggil) 

(...Memanggil...) 

Kelas A, Kotobuki Minato, Bahasa Modern 289 poin 

Dan 

Kelas A, Nakasone Misao, Bahasa Modern 227 poin. 

Apakah pertanyaan tentang akhir semester sulit? Ataukah kelas atas tidak persis seperti 
yang terlihat? Saya melihat dua tahun ke-3 dengan skor kurang dari 300 poin, dan makhluk 
panggilan mereka adalah yuki-onna dan monster harpy, normal pada saat itu. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Bahasa Modern 388 poin 

Dan 

Kelas D, yang awalnya Shimizu Miharu, Bahasa Modern 135 poin. 
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Di sisi tahun kedua, ada pasangan yang aneh; seseorang yang tersesat dalam hidup, dan 
seseorang yang hanya menggangguku. Mata Shimizu-san terlihat seperti menjadi youkai itu 
sendiri... ngomong-ngomong, Shimizu-san sendiri lebih terlihat seperti youkai daripada 
orang lain. 

"Bisakah kelompok Kubo-kun menang?" 

"Yah... ini mungkin pertarungan yang sulit, mereka seharusnya bisa melakukannya." 

Di antara tahun kedua, nilai Kubo-kun sudah cukup untuk membuatnya menduduki 
peringkat 3 teratas. Sayang sekali dia tidak memiliki kemampuan unik untuk membiarkan 
dia melewati batas 400 poin, tapi saya pikir dia pasti akan bekerja keras untuk mencapai 
ini kemenangan. 

"Ngomong-ngomong, akankah yuki-onna lawan melakukan serangan badai salju atau 
semacamnya?" 

Mungkin ini bisa menjadi pertempuran kemampuan supernatural unik seperti bagaimana 
makhluk panggilan Muttsurini dapat berubah. 

"Tidak, saya rasa tidak. Hanya beberapa monster yang dipanggil sebelumnya yang memiliki 
kemampuan seperti ini. " 

"Beberapa..." 

"Hanya monster dengan lebih dari 400 poin." 

"Lebih dari 400 poin, ya ..." 

Pendidikan kesehatan Muttsurini dan Kudou-san lebih dari 400 poin, jadi mereka akan 
memiliki kemampuan semacam ini... namun, bisakah Kudou-san dihitung sebagai 
kemampuan unik? Ini benar-benar bisa diperdebatkan. 

"Berbicara tentang ini, pertempuran ini..." 

"Akan turun untuk saling memukul satu sama lain demi satu pukulan." 

Saya akan mengatakan bahwa sekolah lebih baik cepat dan memperbaiki sistem 
pemanggilan. Meminta siswa kelas A untuk bertarung seperti itu... tidak akan membuat 
mereka termotivasi, apalagi membuat mereka kehilangan motivasi. 

(Minato! Aku akan berurusan dengan anak ini. Aku akan menyerahkan gadis itu (?) 
Padamu!) 

(Kamu tidak bisa, Misao. Anak laki-laki itu memiliki skor yang lebih tinggi! Aku harus 
menyerangnya karena aku memiliki skor yang lebih tinggi!) 
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(Aku, aku tidak mau! Itu, gadis itu tidak terlihat normal! Matanya terlihat seperti akan 
memakan seseorang!) 

(Aku juga tidak ingin melawannya!) 

"Poin total kami mungkin tidak cocok dengan lawan, tapi melihat hal-hal sekarang, saya 
akan mengatakan bahwa kami menang ..." 

"Ya." 

"Kupikir aku melihat Kubo-kun berubah menjadi pembawa pesan kematian yang bisa 
mengendalikan 3 iblis pada saat bersamaan..." 

"... Itu adalah fenomena supernatural yang nyata." 

"A, Akihisa-kun... ada sesuatu yang kotor di sekolah ini! Saya pikir Shimizu-san juga 
terpengaruh olehnya! " 

(Onee-sama, one-sama ... Miharu, kekasih, onee-sama ... kenapa tidak ... kamu bahkan ... 
melihat ke belakang ... padaku ...) 

Melihat Shimizu-san di monitor sekarang, aku benar-benar khawatir bagaimana dia akan 
menerima tatapan aneh dari teman sekelasnya di masa depan. 
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Volume 6 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Pengenalan kisah horor nyata Yoshii Akihisa dan Sakamoto Yuuji. 

"Baiklah, kalau begitu aku akan membaca surat berikutnya. Ini dari seseorang dengan 
nama pegangan 'Adik yang bermasalah'. " 

"Sungguh, semoga ini menakutkan..." 

"'Halo kedua pembawa acara untuk pertama kalinya. Saya ingin semua orang mendengar 
tentang pengalaman horor yang saya alami. '" 

"Oh, itu masih awal yang normal. Halo." 

"'Sebenarnya, aku punya kakak laki-laki.'" 

"Fm fm." 

"'Saudaraku sangat serius, pandai belajar, dan aku merasa sangat bangga memiliki saudara 
laki-laki seperti itu.'" 

"Sepertinya pria itu adalah saudara yang sangat baik." 

"'Namun, saudara laki-laki saya tiba-tiba berubah total begitu dia kembali dari kamp 
belajar sekolah.'" 

"Berubah? Apakah dia kerasukan atau sesuatu? " 

"'Dia selalu menunjukkan ekspresi bahagia, selalu berbicara dengan penuh semangat dan 
penuh semangat tentang seorang teman laki-laki tertentu yang disebut <Idiot Terbesar di 
Sekolah>.'" 

"...............Hah?" 

"'Adikku sangat bersemangat, itu aneh, jadi aku dengan cemas menyelinap ke kamarnya 
untuk memeriksa ...'" 

"Ah..." 

"'Pada akhirnya, saya menemukan foto seorang anak laki-laki yang seharusnya seumuran 
dengan saudara laki-laki saya di dalam lacinya'" 

"......" 
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"'Sejak saat itu, aku takut menatap wajah kakakku secara langsung.'" 

"......" 

"'Saya kira saudara laki-laki saya secara tidak sengaja melangkah ke dunia yang 
mengerikan selama kamp belajar sekolah. Kalian berdua, harap ekstra hati-hati. '" 

"......" 

"Surat di atas dikirimkan oleh seseorang dengan nama pegangan 'Kubo Yoshimitsu'-san --- 
bukan, dari' adik yang bermasalah '." 

"Maaf... adik laki-laki Kubo..." 

Kubo-kun dan Shimizu-san (atau apapun itu) membuat pekerjaan cepat dari dua gadis 
senpai tahun ketiga yang benar-benar ketakutan, dan ruang kelas C dibersihkan dengan 
aman, jadi ruang kelas A adalah satu-satunya yang tersisa. 

"Kalau begitu, kita akan menang jika Yuuji dan Kirishima-san bisa dengan aman menerobos 
kelas A." 

"Ya. Mereka tidak memiliki banyak orang, bukan? Ruang kelas sepertinya tidak memiliki 
jebakan yang menakutkan. Menurutku, Yuuji dan Kirishima seharusnya bisa menang 
dengan mudah. " 

Mungkin karena ruang kelas A sangat besar (ukurannya 6 kali lebih besar dari ruang kelas 
D) sehingga tidak banyak dekorasi yang menyeramkan. Hanya ada labirin yang dibuat dari 
ruang yang luas dan beberapa jebakan sederhana dari makhluk yang dipanggil muncul 
secara tiba-tiba. 

Upaya tahun ke-3 yang dimasukkan ke dalam ruang kelas A pada dasarnya untuk 
membangun labirin yang akan membuat siapa pun tersesat. Tidak ada perasaan dingin, dan 
kami tahu apa yang diharapkan melalui gambar kamera pelacak, tetapi tidak seperti itu 
tidak menakutkan di semua. Dengan demikian, grup yang masuk setelah Kubo-kun dan 
Shimizu-san semuanya didiskualifikasi. 

(UWWAAHH!) 

(KYAAAHHHH !!!!) 

"... 3 dan 5, gagal." 

Jeritan bisa terdengar dari monitor. Mereka semua dikejutkan oleh monster yang muncul. 
Namun, ini hanyalah situasi biasa yang akan terjadi dalam turnamen uji keberanian. Para 
siswa yang dulu takut dengan jebakan sekarang menikmati kesenangan yang 
menyertainya. 
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(Aku tidak bisa menemukannya... kemana mereka berdua pergi? Jika kita tidak terburu-
buru dan menemukan mereka, ikatan antara keduanya mungkin... ku...!) 

(Di mana Anda... onee-sama... di mana tepatnya Anda...?) 

Kubo-kun dan Shimizu-san berada di persimpangan labirin, melebarkan mata mereka saat 
mereka sepertinya mencari sesuatu. Saat ini, mereka terlihat seperti shinigami yang 
mencoba mencari lebih banyak orang untuk diseret ke neraka. 

"Yare yare, tinggalkan Shimizu di sana, aku tidak menyangka Kubo kehilangan 
pengambilan keputusan normal ... mereka menerobos pos pemeriksaan. Sudah waktunya 
bagi mereka untuk menyadari bahwa tidak ada orang di sekitar kelas itu. " 

"Mereka mungkin panik karena kehilangan pandangan dari kelompok Akihisa." 

"...Cinta itu buta." 

"Eh? Aku tahu Shimizu-san sedang mencari Minami, tapi kenapa Kubo-kun panik? " 

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

Uu... Shimizu-san memang terlihat cemas, jadi Kubo-kun menemaninya untuk melihat-
lihat? Kalau begitu, Kubo-kun sangat baik. 

"Ah! Atau apakah Kubo-kun menyukai Shimizu-san? " 

Dalam hal ini, 'cinta itu buta' Muttsurini menjelaskan banyak hal. 

"Ahh... yah, memang benar mereka tidak bisa tetap tenang karena melibatkan orang yang 
mereka sukai." 

"Menurutku... kenapa kamu sangat lambat...?" 

Itu aneh. Apakah semua orang sudah lama mengetahuinya? Aku memang menyadarinya 
hari ini, jadi mau bagaimana lagi jika Hideyoshi memarahiku karena lamban. 

"Saya melihat. Dalam hal ini, saya harus menanyakan orang itu sendiri lain kali. 
Sebenarnya, saya sangat ingin membantunya. " 

"Akihisa... bagaimana kamu bisa begitu kejam..." 

"Lebih baik menyerah, Akihisa. Kamu akan membuat Kubo menangis. " 

"...Itu terlalu banyak." 

"???" 

Tidak baik. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bertiga katakan. 
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(Dimana... dimana mereka... hm? Sepertinya ada cahaya di depan...) 

(O, onee-sama... dimana...?) 

"Hm? Sepertinya Kubo dan Shimizu mencapai pos pemeriksaan. " 

"Ah masa." 

Monitor menunjukkan mereka berjalan keluar dari labirin dan muncul di depan ruang yang 
luas. Mereka sengaja memasang lampu untuk menentukan pemenangnya, dan sepertinya 
ini adalah pos pemeriksaan kelas A. 

(Ohh, sepertinya kalian ada di sini. Anda membuat kami menunggu!) 

(Anda adalah pasangan pertama yang menghubungi kami. Saya akan menunjukkan 
kemampuan kami sebagai anak kelas 3, jadi gigitlah gigi Anda dan mati!) 

Yang berdiri di pos pemeriksaan adalah dua senpai, Mohawk yang sudah dikenal dan 
cepak, pasangan Toko-Natsu. Kami dapat melihat seorang guru dari sudut monitor. Pos 
pemeriksaan ini diawaki oleh Kimura-sensei, jadi sepertinya mereka akan bertarung 
menggunakan fisika. 

(Maaf, tapi apakah Yoshii-kun dan Shimada-san lewat di sini?) 

(Hm? Kamu adalah pasangan pertama di sini.) 

(Eh? Kenapa ini ... keduanya harus lebih awal dari kita ...) 

(Sepertinya kelompok Yoshii menyelinap keluar di tengah jalan. Aku ingat melihatnya di 
monitor.) 

(Bagaimana, bagaimana mungkin... lalu bukankah kita hanya membuang-buang waktu kita 
di sini...? _ 

(Hm? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi jika kamu ingin melihat mereka, 
kamu harus mengalahkan kami sebelum kamu dapat kembali ke kelas --- panggil!) 

(Begitulah, cepat. Panggil!) 

(Begitukah... lalu, panggil...) 

(...Memanggil...) 

Kubo-kun, yang sepertinya kehilangan sedikit motivasi untuk bertarung, dan Shimizu-san, 
yang sudah tidak terlihat seperti manusia lagi, menghadapi pasangan Toko-Natsu saat 
mereka memanggil monster mereka. 

"Bisakah kelompok Kubo-kun menang?" 
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"Mungkin tidak. Shimizu dan Kubo seharusnya lebih kuat dalam humaniora, jadi jika 
mereka akan bertarung menggunakan fisika... itu akan agak sulit. " 

Yuuji mungkin menyelidiki nilai anggota penting kelas lain selama beberapa perang 
pemanggilan terakhir, jadi itulah mengapa dia membuat pernyataan ini. Mereka yang 
memilih sains akan lebih tertarik pada mata pelajaran seperti fisika dan kimia, sementara 
kebanyakan dari mereka yang menyukai humaniora lebih tertarik pada biologi.[14] dan 
geologi. Ini karena ada berbagai metode untuk mempelajarinya, menghitung atau 
menghafal isinya. Namun pada dasarnya, setiap mata pelajaran untuk tahun ke-2 itu 
penting, jadi saya pikir Kubo-kun dan Shimizu-san tidak memiliki kesempatan penuh untuk 
menang. 

"Kelas 3 belajar berdasarkan format ujian. Pasangan Toko-Natsu itu pasti cukup percaya 
diri jika mereka akan memilih fisika sebagai subjek penentu. 

"Ngomong-ngomong... ini mungkin pertarungan yang sulit untuk kelompok Kubo-kun." 

Di samping catatan, tidak seperti format pembelajaran siswa kelas 2 kami, siswa kelas 3 
dapat memilih mata pelajaran tertentu (seperti fisika, kimia, biologi, geologi, geografi, 
Sejarah Jepang, Sejarah Dunia), jadi aturan melakukan perang pemanggilan bagi mereka. 
sepertinya sedikit berbeda dari kami. Mereka dapat mengubah mata pelajaran mereka, 
seperti 'fisika untuk biologi' atau 'kimia untuk geologi'. Pada dasarnya, ini adalah aturan 
pemanggilan yang dirancang untuk ujian tengah, dan poin keseluruhan kami secara kasar 
dihitung melalui serangkaian aturan ini... yah, kami tidak perlu memahami tingkat 
teknologi ini terlalu dalam. 

"Dengan kata lain, mata kuliah yang digunakan adalah Fisika karena pasangan Toko-Natsu 
berbasis sains. Apakah saya benar?" 

"Begitulah adanya. Tapi tentu saja, lawan akan memilih topik yang bermanfaat bagi 
mereka, seperti yang akan kita pilih untuk pendidikan kesehatan. " 

Karena arahan mengajar kepala sekolah, pendidikan kesehatan merupakan mata pelajaran 
yang perlu dipelajari semua siswa. Namun, banyak orang akan menyerah pada mata 
pelajaran itu jika tidak diujikan saat ujian tengah, apalagi tahun ke-3 yang sedang 
mempersiapkan ujian sentral tersebut. Namun, tahun ke-2 memang ada ahli super di 
bidang pendidikan kesehatan, jadi ini sebenarnya bermanfaat buat kita. 

Di sisi lain, kelas 3 memiliki keunggulan dalam mata pelajaran pilihan seperti fisika dan 
geologi. Tidak seperti kita, yang harus mempelajari semua mata pelajaran, kelas 3 hanya 
perlu fokus pada mata pelajaran yang mereka khususkan. Bahkan jika mereka adalah siswa 
humaniora, tidak ada perbandingan antara kelas 2 yang harus mempelajari setiap mata 
pelajaran dan kelas 3 tahun yang bisa fokus pada beberapa orang terpilih. Tentu saja, 
tingkat kesulitan guru mungkin berbeda-beda dalam menanggapi hal ini, tetapi masih ada 
perbedaan poin. Inilah mengapa perang pemanggilan yang dilakukan setiap tahun memiliki 
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aturan yang berbeda, dan dengan demikian, subjek untuk pertarungan abnormal ini akan 
jauh lebih penting. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Fisika 213 poin 

Dan 

Kelas D, yang awalnya Shimizu Miharu, Fisika 71 poin. 

Pertama, skor tahun ke-2 ditampilkan. 

Seperti yang diharapkan dari Kubo-kun. Ia berspesialisasi di bidang humaniora, namun 
masih bisa mendapatkan poin yang di atas rata-rata untuk kelas 2-A. Bahkan jika itu tidak 
pada level yang sangat tinggi yaitu 400 atau sesuatu, tingkat kemampuan bertempur ini 
cukup luar biasa. Adapun Shimizu-san... dia tampaknya tidak terlalu bagus dalam fisika, dan 
poinnya sebanding dengan milikku. 

"Dengan poin mereka, akan berbahaya jika lawan kita di sini memiliki lebih dari 200 poin." 

"Seharusnya tidak ada masalah, kan? Lawan kita adalah pasangan Toko-Natsu. " 

"Ya. Yuuji sangat membantu kami dengan mengejek mereka. " 

"... Pandangan ke depan yang bagus." 

"Lawan kami adalah tahun ke-3. Ini akan sulit. " 

Kuharap kelompok Kubo-kun bisa mencoba menghabiskan kekuatan bertarung mereka 
dan membiarkan Yuuji dan Kirishima-san menghabisi mereka. 

Selama pertarungan sebelumnya, kami bertarung menggunakan sejarah Jepang selama 
turnamen pemanggilan, dan ada pertarungan menggunakan sejarah dunia sebelumnya. 
Pasangan Toko-Natsu memiliki poin sekitar 200. Dalam hal ini, meskipun fisika adalah 
mata pelajaran terbaik mereka, saya kira itu akan menjadi sekitar 250 poin. Sebaliknya, 
Yuuji dan Kirishima-san akan--- 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Fisika 412 poin 

Dan 

Kelas A, Natsukawa Shunpei, Fisika 408 poin. 

"""APA!??""" 

Kami semua sangat terkejut karena seruan kami serempak. 

"Wai, tunggu sebentar! Ada apa dengan skor itu? Apakah skor Toko-Natsu sebagus itu? " 
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"Melihat skor seperti itu, mereka pada dasarnya adalah siswa elit di kelas A." 

"...Luar biasa." 

Meskipun ini adalah mata pelajaran yang mereka kuasai, nilai ini terlalu tinggi! Skornya 
sangat jauh dibandingkan dengan mata pelajaran mereka yang lain! 

"Aku tidak menyangka ini... tidak heran mereka menerima ejekanku dengan begitu mudah. 
Keduanya sudah mengetahui niatku! " 

Pasangan Toko-Natsu sama sekali tidak tegang mungkin karena mereka mengharapkan 
pihak kita untuk mengirim Yuuji dan Kirishima-san untuk menangani mereka. Jadi itulah 
yang mereka rencanakan. Ini benar-benar kesalahan kami untuk meremehkan lawan kami 
... 

(Baiklah, coba yang terbaik, kouhais.) 

(Anda membuat kami menunggu lama. Jangan dipukuli hanya dalam beberapa pukulan.) 

Summon beast pasangan Toko-Natsu adalah iblis yang tidak berbeda dari pengendali itu 
sendiri, memegang batang logam. Makhluk panggilan ini mengeluarkan kehadiran 
antagonis yang jahat, dan ini sangat cocok untuk mereka. 

Namun, Kubo-kun dan Shimizu-san harus menemukan cara untuk melawan mereka! Saya 
percaya mereka berdua akan memberikan segalanya ((Kami mengaku kalah)) itu terlalu 
cepat! Pemenangnya diputuskan seperti ini !? 

"Kubo dan Shimizu tidak mau bertempur karena percakapan barusan, kan? Itu pasti 
langkah yang pasti dari pasangan Toko-Natsu. " 

"Nah, begitulah adanya. Mereka mengincar sesuatu yang lain sejak awal. " 

Monitor menunjukkan batang logam lawan yang dibanting dengan kejam ke monster 
panggilan Kubo-kun dan Shimizu-san. Un. Perbedaan dalam kemampuan bertarungnya ini 
sangat besar. 

"Bagaimana menurutmu, Yuuji? Apakah kita punya peluang untuk menang? " 

"Un... dalam skenario kasus terbaik, saya akan mengatakan peluang 40%." 

"Itu sangat sulit." 

Kami bahkan tidak memiliki peluang 50% untuk menang. 

"Selain Shouko, saya hanya memiliki 150 poin untuk fisika. Juga, lawan kita di sini memiliki 
satu tahun lebih banyak pengalaman kontrol binatang panggilan dibandingkan dengan kita. 
Mereka memiliki keunggulan dalam hal skor dan pengalaman. " 
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"Kalau begitu, haruskah kita mengirim tim lain untuk mengurangi kekuatan mereka?" 

"... Itu juga sulit. Termasuk mereka yang masuk, kami hanya memiliki 4 pasang pasukan 
tempur tersisa. " 

Muttsurini melihat ke daftar nama saat dia menjawab pertanyaanku. 

Hanya tersisa 4 pasang, 8 orang sekaligus? Jika kita tidak memasukkan Yuuji dan 
Kirishima-san, ada 3 kelompok tersisa. Kami bahkan tidak tahu apakah ada kelompok yang 
dapat menahan diri untuk tidak berteriak dan mencapai pos pemeriksaan terakhir. 

"... Hanya untuk menyebutkannya. Salah satu dari 4 grup adalah grup Anda, Akihisa. " 

"Eh? Saya? Ah benar. Lagipula aku tidak didiskualifikasi, setelah kamu menyebutkannya. " 

Aku lupa semuanya. Kami masih belum dianggap didiskualifikasi karena Minami pingsan 
karena ketakutan, dan tidak berteriak. 

"Tapi jika Minami pingsan, kelompok kita tidak akan bisa memberikan dukungan 
pertempuran apapun." 

Bahkan jika saya membawa Minami yang tidak sadar kembali ke medan perang, fisika saya 
sendiri tidak dapat melakukan apa-apa. Aku tidak bisa menahan meringis mendengar ini. 

"... (Menggelengkan kepala)" 

Tapi Muttsurini sebenarnya menggelengkan kepalanya untuk menjawab rasa kasihanku. 
Eh? Apakah aku salah? 

"Akihisa, Muttsurini tidak sedang membicarakan tentang pasanganmu dengan Shimada." 

"Eh? Tapi bukankah Muttsurini sedang membicarakan aku... " 

"Um, selain kamu, Yuuji dan Kirishima, bukankah ada orang lain? Ada bakat hebat 
lainnya[15] yang belum didiskualifikasi. " 

Sekarang Hideyoshi menyebutkannya, saya melihat sekeliling pada semua orang yang 
hadir. Muttsurini didiskualifikasi, Hideyoshi juga, Yuuji berpasangan dengan Kirishima-san, 
dan yang tersisa adalah... " 

"Apakah, apakah kamu membicarakan tentang aku...?" 

Oh ya! Masih ada Himeji-san! Sepertinya dia mengira dia juga didiskualifikasi karena dia 
terlalu takut. 

Tapi biarpun dia tidak didiskualifikasi, bisakah Himeji-san benar-benar ambil bagian dalam 
turnamen uji keberanian ini? Terlalu berlebihan jika kita memaksanya untuk ambil bagian. 
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Karena Minami sangat ketakutan meski mengambil inisiatif, akan sangat menyedihkan bagi 
Himeji-san di sini. 

"Ah, ahh... A, aku benar-benar tidak bisa menangani hal semacam itu..." 

Himeji-san bergumam dengan permintaan maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia 
pasti bermasalah karena dia tidak bisa berkontribusi untuk tim. Gadis yang baik. 

"Jadi, yah... pada akhirnya aku akan menyebabkan banyak masalah bagi Akihisa-kun..." 

"Jangan khawatir tentang hal seperti itu, Himeji-san. Hukuman kehilangan bukanlah 
sesuatu yang hebat! " 

"Jika memungkinkan... Aku, aku ingin ikut serta denganmu juga, Akihisa-kun..." 

"Anda benar-benar tidak perlu memaksakan diri untuk ambil bagian --- tunggu, ehh? 
Himeji-san, kamu benar-benar ingin pergi? " 

"Ah iya. Jika itu tidak mengganggumu, Akihisa-kun... " 

"Mengapa saya harus? Saya tidak akan merasa terganggu sama sekali! Aku juga akan sangat 
menyambutnya! " 

Saya sangat senang di sini! Bukan karena kami punya senjata ekstra, tapi karena Himeji-san 
bersedia mengikuti turnamen uji keberanian ini. 

Jarang sekali semua orang mengalami aktivitas seperti ini. Akan sangat disayangkan jika 
seseorang hanya memiliki ingatan tentang 'ketakutan sampai mati hanya dengan melihat 
gambar monitor di kelas'. Tidak masalah jika kita didiskualifikasi dengan berteriak saat 
kita masuk ke rumah berhantu; yang paling penting adalah setiap orang dapat mengambil 
bagian dalam hal ini dan menertawakannya, mengatakan hal-hal seperti 'ini benar-benar 
menakutkan' setelah semuanya selesai, dan membuat kenangan indah tentangnya. Karena 
itu, aku sangat senang Himeji-san akhirnya mau ambil bagian dalam hal ini. 

"Apakah begitu? Jadi kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung, Himeji... ya, kamu 
pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menang setelah melihat Shimada dan Akihisa 
seperti itu. Sekaranglah waktunya untuk mengumpulkan keberanian Anda. " 

"Sa, Sakamoto-kun! Aku akan marah jika kamu melanjutkan! " 

"Oke oke oke. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Aku akan diam saja, oke? " 

Yuuji menunjukkan seringai sinis di wajahnya. 

Saya melihat. Semangat Minami dalam mengambil bagian meski takut membawa banyak 
keberanian untuk Himeji-san. Memang benar kerja keras Minami benar-benar membuat 
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jantungku berdebar kencang. Jika aku memikirkannya seperti ini, aku bisa mengerti kenapa 
Himeji-san menganggukkan kepalanya dan setuju. 

"Le, ayo pergi, Akihisa-kun." 

"Un, kamu benar. Ayo cepat kalau begitu! " 

Aku lebih baik bergegas sebelum semua orang menyadari bahwa Himeji-san dan aku 
berpasangan dan datang untuk tenggorokanku. 

"Baiklah, lebih baik aku bersiap-siap." 

"... Yuuji, kamu bisa memelukku erat jika kamu takut." 

"Saya menolak. Juga, tolong lakukan apapun yang kamu mau jika kamu takut. " 

"...Mustahil. Hal-hal menakutkan semacam itu paling membuatku takut. Aku pasti akan 
menemanimu, Yuuji. " 

"Saya akan menunjukkan kepada Anda ekspresi yang Anda buat ketika Anda menyerang 
saya lain kali. Itu iblis yang nyata. " 

"... Kyaa, ini sangat menakutkan." 

"Uggooh !! Astaga, sendiku !? " 

"...Uhuk uhuk. Kyahh, kya...? Iya...? " 

"Anda sedang melatih tangisan Anda sekarang? Sial! Aku pasti tidak akan tertipu olehmu --- 
GYAAAHHHH !!! " 

"...Saya melihat. Gyaahhh, itu... " 

Aku bisa mendengar percakapan Yuuji dan Kirishima-san saat aku meninggalkan kelas 
bersama Himeji-san. Yuuji itu... Kuharap dia tidak akan berteriak kesakitan saat 
persendiannya tertahan. 

☆ 

"A, Akihisa-kun... tolong jangan lepas tanganku..." 

"U, un, aku mengerti." 

Himeji-san memegang erat tanganku. Aku tidak bisa melepaskannya bahkan jika aku mau 
karena cara dia memegang tanganku. 

Faktanya, Himeji-san telah memelukku erat-erat sejak tadi, membuatku berkeringat karena 
gugup. Aku memang merasa malu karena dipeluk begitu erat ... 
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"... Ini tidak menakutkan, tidak menakutkan... Aku tidak akan merasa takut selama aku 
bersama Akihisa-kun..." 

Tapi sepertinya Himeji-san tidak punya waktu untuk fokus pada hal seperti itu. Atau lebih 
tepatnya, aku juga tidak bisa bersantai sama sekali. Himeji-san begitu dekat denganku 
sehingga aku tidak peduli apakah iblis itu akan membuatku takut atau tidak. 

"Ngomong-ngomong, monster itu belum muncul." 

Himeji-san dan aku baru saja masuk ke kelas ini, tapi ini terlalu sepi. Aku ingat di ruang 
kelas C, akan ada 4,5 kali summoned beast yang mencoba menakut-nakuti kita. Apa yang 
sedang terjadi? Apakah karena ruang kelas A terlalu besar, dan terlalu sedikit Summoned 
Beast yang tersedia? Atau apakah anak kelas 3 berniat melakukan tindakan menakutkan 
begitu kita rileks karena kita semua tegang? Musuh pasti berpikir untuk menggunakan 
rencana seperti itu, seperti menggunakan roti daging lembut "Akihisa-kun... (pelukan)", 
rasa empuk dan lembut serta baunya untuk menakuti kita. Biarpun kita gagal di sini, secara 
mental aku sudah siap untuk hidup bersama Himeji-san selamanya. Dalam hal ini, saya 
harus memastikan saya memiliki persediaan air, mengalahkan pasangan Toko-Natsu, dan 
menyelesaikan misi saya uboah! 

"Ahh, itu berbahaya... sangat berbahaya sekarang saat labirin ini sangat gelap dan sangat 
sunyi...!" 

"Itu, itu benar... tenang dan gelap. Benar-benar menakutkan... " 

"Tidak, bukan itu Himeji-san. Saya mengatakan bahwa itu berbahaya, tidak menakutkan. " 

"???" 

Aku hampir menjadi monster panggilan Yuuji (manusia serigala). Jika aku menyerang 
Himeji-san saat ini, dia akan berteriak ketakutan, menyebabkan kami didiskualifikasi, dan 
aku akan dibenci olehnya, dipukuli oleh teman sekelas lainnya, dikeluarkan dari sekolah 
dan dicium paksa oleh nee. -san, meninggalkan hidupku untuk ditinggalkan dengan 
kegelapan tak berujung... berbahaya! Situasi ini sangat berbahaya! 

"Baiklah, Himeji-san..." 

Ya, ya? 

Bagaimanapun, lebih baik saya berbicara untuk memecah keheningan ini dulu, atau saya 
mungkin kehilangan kendali atas kewarasan saya dalam saat-saat sunyi seperti itu. Jika aku 
bisa bicara, aku mungkin bisa mengalihkan perhatian Himeji-san dan tidak membuatnya 
takut. 

"Terima kasih banyak telah mengambil bagian dalam kegiatan ini meskipun kamu sangat 
takut." 
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"Ah, jangan katakan itu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena bersedia 
berpasangan denganku meskipun aku mungkin akan memberimu banyak masalah, Akihisa-
kun. " 

"Mengapa saya harus? Saya tidak akan merasa terganggu. Saya hanya merasa bahagia di 
dalam hati karena dapat mengambil bagian dalam hal ini bersama Anda. Saya tidak merasa 
ini merepotkan sama sekali. " 

"Saya senang mendengar Anda mengatakan ini." 

Himeji-san yang penakut menyelesaikan kata-katanya, dan memberikan senyuman indah 
padaku. 

"Tapi kamu memang merasa agak takut, kan?" 

"Kami, ya... kamu, ya... aku merasa takut..." 

"Belum ada satupun monster yang muncul, tapi labirin yang tampak redup ini sudah cukup 
menakutkan tanpa ada orang di sekitarnya. Juga, aku harus menahan tekanan dari makhluk 
yang dipanggil yang muncul entah dari mana. Pasti stres bagi orang-orang yang takut akan 
hal-hal seperti itu, saya rasa? 

"Baiklah... Akihisa-kun, maaf... aku tidak atletis, dan takut pada hal-hal seperti itu, selalu 
mengandalkanmu untuk membantuku..." 

"Ah, jangan khawatir. Anda benar-benar tidak perlu meminta maaf kepada saya karena ini. 
" 

"Tapi..." 

Himeji-san masih memberikan tatapan minta maaf, dan aku hanya bisa membuka mulutku 
perlahan dan berkata. 

"Himeji-san, biarpun kamu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini... kami guys tidak 
membencinya saat kamu bisa mengandalkan kami." 

"Kamu tidak membenciku... mengandalkanmu?" 

"Un, karena, untuk seorang, erm... gadis cantik sepertimu, Himeji-san, cowok mana pun 
akan senang kalau kamu mau bekerja keras meski kamu takut, dan bagaimana kamu 
mengandalkanku. Aku hanya bisa merasa senang kamu akan mengandalkanku, Himeji-san, 
jadi kenapa aku merasa kesusahan? " 

"Cu, imut, ya... hou..." 

Himeji-san tersipu saat dia menundukkan kepalanya, dan aku merasa canggung untuk 
mengatakan kalimat asing seperti itu, dan wajahku terasa seperti akan mengeluarkan api. 
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"Tentang itu..." 

"U, hm? Apa ada yang ingin kamu katakan, Himeji-san? " 

"Baiklah... apakah kamu merasa senang bersamaku, Akihisa-kun?" 

Tangan kecil ramping yang menggenggam tanganku mengerahkan lebih banyak tenaga. 

"Tentu, tentu saja! Kamu imut dan pintar, dan juga baik hati, Himeji-san. Aku pada 
dasarnya tidak bisa menemukan kelemahan dalam dirimu, dan pada dasarnya aku 
melindungi seorang putri setiap kali aku bersamamu! " 

"... Eh?" 

Saya rasa saya sering mendengar orang mengatakan bahwa nama itu mewakili seseorang, 
dan 'Hime'[16] dalam nama 'Himeji Mizuki' sangat cocok untuknya. 

"Tapi kurasa masalahnya adalah tentang bagaimana kau berjalan dengan pria sepertiku 
yang bodoh, tidak tahu cara bertarung, dan tidak bisa diandalkan, Himeji-san --- hm?" 

Tiba-tiba, Himeji-san menarik tangan kami yang terkatup rapat. 

"Apakah kamu mengatakan ... putri?" 

Aku memalingkan wajah maluku ke samping untuk melihat Himeji-san, dan melihatnya 
menunduk sedih saat dia berhenti. 

"Ada apa, Himeji-san?" 

"...Ada sesuatu..." 

Himeji-san mengeluarkan suara kecil-kecil. 

"... Ada sesuatu... Aku ingin bertanya kepadamu sejak dulu sekali, Akihisa-kun..." 

Sesuatu yang ingin dia tanyakan padaku sejak dulu? Apa masalahnya? Melihat ekspresinya 
sekarang, sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan... apa aku tidak sengaja 
menyebutkan sesuatu yang buruk? 

"Apa, ada apa? Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? " 

"... Akihisa-kun... apa yang kamu... pikirkan tentang aku...?" 

"Eh?" 

Kenapa Himeji-san tiba-tiba mengatakan ini? Bagaimana situasinya sekarang? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu karena... Aku selalu bertanya-tanya, meskipun kamu memperlakukanku dengan hati-
hati seperti seorang putri, apakah kamu hanya berusaha menjaga jarak dariku..." 

"Jaga jarak darimu, Himeji-san?" 

Saya tidak punya niat itu... bukan? 

"Karena, Akihisa-kun... bukankah kamu baru saja mengatakannya... bahwa aku seperti 
'putri sempurna'?" 

"Ah, un, aku memang mengatakannya." 

"Tapi saya tidak! Aku sama sekali bukan seorang putri! Aku selalu sangat lamban apa pun 
yang aku lakukan, dan aku akan selalu cemburu. Bahkan ketika semua orang terus memuji 
saya karena berhasil baik dalam tugas sekolah, saya selalu pingsan selama ujian penting, 
dan keinginan saya untuk memiliki semuanya untuk diri saya sendiri... Saya memiliki 
banyak kesalahan, dan saya terus menyebabkan masalah bagi orang lain... " 

"Tidak, tidak sama sekali..." 

"Begitulah adanya! Saya memiliki banyak kelemahan, tetapi Anda tidak mengerti sama 
sekali, Akihisa-kun. Saya pikir ini karena ada jurang yang lebar di antara kita... " 

Tidak terlalu keras, tapi Himeji-san berbicara dengan cepat dan terburu-buru. 

"Apa sungguh aneh bagiku berjalan bersamamu seperti ini, Akihisa-kun? Bagiku... sungguh 
tidak cocok untuk bersama Akihisa-kun yang ceria, baik, menarik dan karismatik ini. Tapi 
Akihisa-kun, kamu sangat memujiku dan meremehkan dirimu sendiri, jadi aku merasa 
kamu berusaha menjaga jarak dariku... " 

Aku tidak pernah mengira Himeji-san akan mengatakan hal seperti itu, dan aku bahkan 
tidak tahu bagaimana menanggapinya. 

"Akihisa-kun, kamu selalu menjagaku ... tapi orang yang menarik perhatianmu sebenarnya 
bukan aku, kan?" 

"..." 

Aku tidak bisa mendeskripsikan ekspresi Himeji-san saat ini, entah dia mencoba 
menyelidikiku, atau dia mencoba mengandalkanku. 

Aku tidak tahu kalau Himeji-san selalu diganggu oleh hal seperti itu... tapi aku merasa 
terisolasi bukanlah hal yang baik. Teman-teman yang sering bermain dengan saya 
semuanya dekat dengan saya, tetapi bahkan saya akan merasa tidak bahagia jika cara saya 
diperlakukan berbeda. Himeji-san telah menyadari kesehatannya yang lemah, jadi dia lebih 
sensitif terhadap bagaimana orang bereaksi terhadap tindakannya, kurasa? 
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"Ah! Jadi, maaf... karena mengatakan hal-hal aneh saat kamu banyak membantuku di sini... " 

Himeji-san sepertinya dia tiba-tiba pulih setelah melihat aku benar-benar tidak bisa 
berkata-kata. Dia tidak menempel padaku sekarang karena dia mundur setengah langkah, 
dan menarik jarak di antara kami. 

"Hai, Himeji-san, itu..." 

"Tolong, tolong lupakan apa yang baru saja saya katakan. Saya hanya mengatakan itu 
dengan bodoh karena saya terlalu takut. Tidak apa-apa, sor--- " 

Himeji-san tiba-tiba teringat sesuatu saat dia menatap tanganku, tak bisa menyelesaikan 
kata-katanya. Apa yang dia lihat --- ah, ini buruk! Saya lupa saya masih memegang kamera! 
Kalau begitu, bukankah kata-kata Himeji-san barusan akan didengar? 

"Eh, erm erm... itu, aku hanya berpikir, mungkin kamu akan kaget kalau kuberitahukan 
kesusahanku, Akihisa-kun! It, itu karena... kamu tidak merasa takut sama sekali, kan, 
Akihisa-kun? Aku ingin menakutimu sedikit... " 

"Ah, ahaha. Saya sangat terkejut oleh Anda. Saya hampir berteriak di luar sana dan 
didiskualifikasi, ahahahaha... " 

Kami hanya bisa mencoba menyembunyikan ini. Aku tidak tahu apakah perkataan Himeji-
san barusan itu nyata atau tidak, tapi kita harus mengesampingkan ini dulu. Aku tidak bisa 
menambahkan masalah Himeji-san dalam situasi di mana semua orang bisa mendengar 
kita. 

"Akan sangat menakutkan jika kita tidak bercanda sedikit dalam situasi ini, ya? Ahaha. " 

"Sungguh, leluconmu berlebihan di sana, Himeji-san. Mereka yang tidak tahu apa yang 
terjadi akan mengira kamu tertarik padaku setelah mendengar itu, kan? " 

"Ah tidak. Tentang itu... itu bukan lelucon... " 

"Tidak, bukan lelucon? Ya... ini bukan waktunya untuk bercanda... " 

"Ahhh, tidak! Saya tidak mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda... " 

Himeji-san melambaikan tangannya dengan gugup. 

Ngomong-ngomong, percakapan kami sudah kembali normal. Dalam situasi ini, lebih baik 
kita tertawa saja. 

"Baiklah, mari kita berhenti berdiri di sekitar sini dan mengobrol. Kita harus pergi. " 

"Ah, kamu benar. Kelompok Sakamoto-kun mungkin akan segera menyusul. " 
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"Tapi lelucon itu cukup menarik." 

"Ahaha. Ah, tapi serius[17] Hal yang saya bicarakan itu benar! " 

"Eh... 'berat' seperti dalam..." 

Apakah bagian itu yang berkembang sangat baik dibandingkan dengan orang biasa? 

"Ah... A, aku tidak sedang berbicara tentang tubuh, aku berbicara tentang bagaimana 
pikiran dan hatiku terasa berat. Adapun berat badan saya... un... itu, ini agak berat... " 

Himeji-san meletakkan tangannya di perut saat dia bergumam. 

Mengapa para gadis begitu memperhatikan berat badannya sendiri? Sepertinya banyak 
orang yang benar-benar menginginkan pinggang ramping sebagai model, tapi menurutku 
Himeji-san lebih manis daripada gadis-gadis yang terlalu kurus. 

"Tidak perlu khawatir tentang ini! Aku tidak menganggapmu gemuk sama sekali. " 

"Tidak, aku sangat berat. Baik dalam hal berat atau pikiran... " 

Dalam aspek ini, Himeji-san benar-benar perempuan, tidak seperti kakakku yang sama 
sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele. 

"Jadi... aku khawatir... kamu begitu dekat dengan Minami-chan, tapi sepertinya kamu 
menjaga jarak dariku..." 

"Hm? Himeji-san, apa kamu baru saja mengatakan sesuatu? " 

"Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Oke, ayo lanjutkan. " 

"Ah, Himeji-san, jika kamu sangat jauh---" 

"Itu, tidak apa-apa menjaga jarak seperti ini! Itu pasti karena kamu terlalu memikirkanku 
jika kamu khawatir tentang hal kecil seperti itu...! " 

Begitu dia mengatakan itu, tangan kecil Himeji-san yang menggenggam tanganku lepas 
begitu saja saat dia terlihat bertekad saat bergerak. 

Aku tidak benar-benar berpikir Himeji-san baik-baik saja sekarang, tapi karena dia sendiri 
yang mengatakannya, aku seharusnya tidak banyak membicarakan hal ini. Lagipula, dia 
pasti memperhatikan kamera di tanganku, ya? Ataukah dia tidak takut karena tidak ada 
monster yang keluar lagi? Bagaimanapun juga, karena Himeji-san mencoba untuk terlibat 
dalam permainan, aku seharusnya tidak menghalangi dia... tapi ada apa dengan rasa 
ketidakberdayaan ini? 
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"Ngomong-ngomong, kami belum pernah melihat satu pun muncul bahkan setelah berjalan 
sekian lama... apa yang terjadi?" 

Kami hanya bisa melihat labirin redup sejak awal. Apakah ini bagian dari rencana tahun ke-
3? Apa mereka pikir pemasanganku dengan Himeji-san akan gagal sejak awal? Atau apakah 
anak kelas 3 berencana mengirim semua pasukan mereka untuk menghadapi lawan 
tangguh dari Yuuji dan Kirishima-san? Namun, saya tidak berpikir mereka akan begitu 
bodoh sehingga berpikir untuk mengirim lebih banyak orang untuk menghentikan 
keduanya ... dalam hal ini, ada rencana lain, bukan? Alasan kenapa mereka meninggalkan 
Himeji-san dan aku sendiri padahal kita bisa ditangani dengan begitu mudah... apa itu? 

Himeji-san masih cukup jauh dariku, dan aku terus maju sambil memiliki segala macam 
keraguan dalam pikiranku. 

Pada saat ini, saya mendengar suara-suara yang terdengar familiar dari dinding. 

"... Yuuji, aku takut. Anda harus tetap dekat dengan saya. " 

"Saya menolak. Saya harus memegang kamera juga. " 

"... Kalau begitu, aku harus melakukan ini." 

"Tidak, saya tidak bermaksud bahwa Anda harus membantu saya memegang kamera..." 

"... Tapi aku akan takut jika kamu tidak dekat denganku." 

"Berhenti berbohong! Siapa pun bisa tahu bahwa Anda sama sekali tidak takut akan hal ini. 
Juga, belum ada monster yang muncul sampai sekarang. " 

"... Kalau begitu, biarkan aku mengubah ini." 

"Hm? Apa yang ingin Anda katakan?" 

"... Jika kamu tidak menempel padaku dengan erat, sesuatu yang mengerikan akan terjadi 
padamu, Yuuji." 

"...... (Tsukatsukatsukatsukatsuka)" 

"... Yuuji, kamu tidak akan lari." 

"Berhenti bercanda! Siapa yang ingin dibunuh olehmu di sini! " 

Percakapan Yuuji dan Kirishima-san mencapai telingaku. Keduanya pasti sangat dekat 
dengan kita karena kita baru saja dipisahkan oleh tembok. Sungguh luar biasa bahwa 
mereka masih bersahabat satu sama lain seperti sebelumnya. 

Tapi ada sesuatu yang membuatku khawatir. 
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"Tidak ada yang terjadi di sisi Yuuji ..." 

Ini semakin aneh dan aneh. Bahkan jika para senpai tahun ketiga itu merasa bahwa aku 
tidak akan menyebabkan mereka banyak kerusakan, itu terlalu tidak wajar bagi mereka 
untuk tidak waspada terhadap Yuuji dan Kirishima-san. Pasti ada tipuan dalam hal ini. 

Saat aku memikirkan tentang ini--- 

"... !?" 

Lampu yang menerangi labirin redup ini lenyap. 

"Eh? A, Akihisa-kun? " 

Suara bermasalah Himeji-san berdering di dekatnya. 

Saya ingin segera menghampirinya, tetapi saya tidak dapat segera bergerak jika tidak ada 
lampu yang menuntun saya. Sial, aku seharusnya tidak melepaskan tangan Himeji-san dan 
membiarkannya pergi sendiri. 

"Tenang dulu, Himeji-san. Anda harus tetap berada di tempat Anda berada daripada 
bergerak dan menunggu mata Anda terbiasa dengan kegelapan. Selain itu, Anda harus 
menutup mata agar tidak merasa takut. " 

"Baiklah saya mengerti..." 

Aku tetap di tempatku dulu, aku juga mengingatkan Himeji-san saat aku menunggu mataku 
terbiasa dengan kegelapan. 

Aku membiarkan Himeji-san menutup matanya karena aku takut kalau monster yang 
dipanggil tiba-tiba mendekatinya dan membuatnya takut ketika lampu menyala. 
Seharusnya begitu. 

Sepertinya ada suara yang datang dari suatu tempat di kegelapan. Ayo ... tahun ke-3 
akhirnya mulai bergerak! 

Suara aneh di dekatnya menghilang, dan mataku agak terbiasa dengan kegelapan karena 
samar-samar aku bisa melihat apa yang ada di sekitarku. Sekarang, hal terpenting adalah 
kembali ke Himeji-san dan menenangkannya. 

"Eh? Itu aneh? Kenapa jalannya... " 

Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi ada dinding yang muncul di antara Himeji-san dan 
aku saat kami berjarak 2, 3 langkah dari satu sama lain ... apakah tahun ke-3 mengubah tata 
letak panel labirin selama kami tidak bisa? bahkan tidak melihat jari kita? 

"Ini tidak bagus...! Aku harus pergi ke Himeji-san secepatnya...! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku dengan panik mencari jalan. Saya masih belum didiskualifikasi jika saya sendiri, tetapi 
tidak ada gunanya bahkan jika saya sampai ke pos pemeriksaan jika saya tidak 
berpasangan. Juga, yang paling penting adalah akan sangat menyedihkan jika aku 
membiarkan Himeji-san yang ketakutan sendirian di lingkungan seperti itu. 

Saat di tengah kegelapan, saya mengulurkan tangan saya ke jarak sekitar 10cm di depan 
saya. Setelah berjalan beberapa saat, kurasa aku bisa merasakan kehadiran orang lain di 
sini, dan buru-buru memegang tangannya. Bagus! Saya berhasil menemukan Himeji-san 
tanpa menghabiskan banyak waktu. 

"Maaf, Himeji-san, kamu pasti takut kan? Tapi kurasa kau--- " 

PAK (Lampu dinyalakan kembali) 

"-Jelek?" 

"Aku akan membunuhmu." 

Berdiri tepat di depanku adalah pria yang benar-benar berbeda dari Himeji-san yang 
tampan, Sakamoto Yuuji. 

"Uu... sudah kaget melihat wajahmu saat kamu muncul di hadapanku seperti itu, Yuuji. Saya 
sangat ingin melihat Himeji-san sekarang. Ini benar-benar trauma bagiku... " 

"Diam. Jauhkan tanganmu dariku. Itu menjijikkan." 

"Ah maaf." 

Aku buru-buru melepaskan tangan Yuuji, yang kusangka orang lain. Tidak heran kenapa 
aku bertanya-tanya kenapa tangan Himeji-san menjadi begitu tebal dan keras... 

"Ah, sekarang bukan waktunya untuk ini. Yuuji, apa kamu sudah melihat Himeji-san? " 

"Tidak, aku tidak melihatnya." 

Apa yang harus saya lakukan? Harus segera menemukannya! 

"Baiklah, Yuuji. Begitulah adanya. Aku harus cepat mencari Himeji-san. " 

"Tunggu, Akihisa." 

Aku berbalik, hanya Yuuji yang tiba-tiba memanggilku. 

"Apa itu? Saya cemas sekarang! " 

"Kurasa kau hanya akan membuang-buang tenaga jika ingin mencari Himeji." 

Apa yang dia maksud dengan itu? 
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"Kami sedang dipermainkan oleh mereka sekarang." 

"Eh? Mengapa?" 

Penjelasan sederhana Yuuji yang biasa membuatku memiliki banyak pertanyaan. "Himeji 
dan Shouko seharusnya sudah bertemu. Mungkin kita akan mendengar jeritan nanti. " 

"Himeji-san dan Kirishima-san akan berteriak setelah bertemu? Apa maksudmu?" 

"Ini adalah rencana yang mereka pikirkan untuk menghadapi Shouko. Sebenarnya, tidak 
ada yang mengejutkan sama sekali. Skor Shouko sangat luar biasa, jadi jika mereka ingin 
membuat lawan sekeras itu didiskualifikasi, tidak perlu berurusan dengannya secara 
langsung. Mereka hanya perlu berurusan dengan pasangannya. Namun, hampir tidak 
mungkin bagi saya untuk berteriak sebagai partner Shouko, jadi mereka memilih untuk 
mengganti partner kami. " 

"Eh? Itu artinya siswa kelas 3 ingin membiarkan Kirishima-san dan Himeji-san berada 
dalam satu kelompok dan menyerang mereka? " 

Mengesampingkan taktik macam apa yang ada, Himeji-san seharusnya baik-baik saja jika 
dia bersama Kirishima-san, kan? Memikirkan hal ini, saya akhirnya bisa merasa lega. 

"Tidak, mereka mungkin tidak menargetkan Himeji. Tahun ke-3 ditujukan pada mereka 
yang mungkin berteriak, siapapun itu. " 

Siapapun itu, bukan? 

"Bukankah ada cukup banyak kelompok yang tersesat dan tidak bisa keluar sebelum kita 
masuk? Saya kira mereka tidak didiskualifikasi, tetapi terjebak di dalam dan tidak bisa 
keluar. " 

"Ini... membiarkan Kirishima-san bertukar pasangan, kan?" 

"Ya. Lawan kami memiliki pemahaman tentang jumlah dan tipe orang yang kami miliki. 
Mereka sudah menduga bahwa Shouko dan saya akan menjadi pasangan terakhir, dan 
sengaja meninggalkan beberapa tim pertama untuk bertukar jika diperlukan. " 

Jika Yuuji dan Kirishima-san masuk di tengah-tengah permainan, tahun ke-3 hanya perlu 
membuat mereka berganti pasangan saat mereka terjebak dalam labirin dan tidak bisa 
keluar. Namun, mereka tidak dapat melakukannya jika itu adalah pasangan terakhir. Itu 
sebabnya mereka sengaja meninggalkan beberapa tim pertama. 

"Eh? Tetapi bahkan jika mereka ingin melakukannya, bukankah ada banyak aspek yang 
tidak pasti? Mereka harus memisahkan kita jika mereka ingin kita bertukar pasangan, 
bukan? Bisakah siswa kelas 3 benar-benar memahami waktu dan melakukan hal seperti 
itu? " 
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"Itulah mengapa mereka merancang labirin ini. Tahun ke-3 itu akan menyembunyikan 
jalan menuju tujuan selama situasinya menguntungkan bagi mereka, apakah itu tembok 
tambahan, jalan tambahan, atau aturan untuk tidak merusak lorong. Itu tidak mustahil. " 

"Uwah, itu tercela..." 

Dengan kata lain, tahun ke-3 bermaksud menjebak kita di dalam labirin ini sampai 
situasinya menguntungkan bagi mereka, bukan? Kalau begitu, bukan hanya kebetulan 
kalau lampu padam saat Himeji-san dan aku agak terpisah satu sama lain, tapi karena 
mereka sudah merencanakan saat ini untuk memisahkan kami. 

"Lalu kenapa pasangan Kubo-kun sampai ke pos pemeriksaan?" 

"Ini adalah penutup untuk mencegah siasat mereka menciptakan labirin terungkap, ya? 
Juga, mereka sudah memiliki gambaran kasar tentang skor Kubo dan Shimizu selama pos 
pemeriksaan terakhir. Selain Kubo, Shimizu hanya berada di level kelas D, dan Toko-Natsu 
tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk berurusan dengan mereka berkat kontrol 
mereka dan skor monster yang dipanggil. Mereka jauh lebih mudah dihadapi daripada 
Shouko dan aku. " 

Saya melihat. Bahkan jika pasangan Kubo-kun dan Shimizu-san berhasil mencapai pos 
pemeriksaan pada akhirnya tanpa didiskualifikasi, kami tidak akan mencurigai sesuatu 
yang aneh tentang itu. Kemungkinan besar, mereka sudah melihat ini dan melakukan 
rencana seperti itu. 

"Juga, ada masalah keinginan untuk mendapatkan kembali harga diri mereka." 

"Ahh, alasan itu sepertinya cukup bagi mereka untuk melakukan ini." 

Skor fisika pasangan Toko-Natsu tidak hanya sangat tinggi. Mereka pasti agak khawatir 
untuk tidak membiarkan para kouha berpikir bahwa skor sejarah dunia mereka kemarin 
adalah kemampuan mereka yang sebenarnya. Yah... sepertinya mereka ingin memamerkan 
nilai luar biasa mereka karena mereka ingin memberikan kesan ini. 

"Bagaimanapun, begitulah adanya. Kami benar-benar telah dimiliki oleh keduanya. " 

"Begitukah... tapi Yuuji, aku merasa kamu benar-benar berbeda hari ini, bukan?" 

"Nn? Betulkah?" 

"Ya. Biasanya, kamu akan memikirkan rencana tandingan jika kamu tahu bahwa kamu 
telah diserang oleh lawan, kan, Yuuji? " 

"Nah, kamu ada di sana." 

Yuuji dengan tenang menjelaskan situasi saat ini kepadaku bahkan setelah kita terpojok 
begitu parah. Ini benar-benar tidak seperti Yuuji. 
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Apa terjadi sesuatu? 

"Tidak ada." 

"Betulkah? Jika tidak ada, mengapa Anda tidak merasa terganggu dan memikirkan tentang 
rencana tandingan? " 

Karena tujuan saya sudah selesai. 

"Objektif?" 

"Betul sekali. Alasan mengapa kami mengadakan turnamen ini awalnya untuk menghindari 
pengobatan musim panas Ironman. Tujuan saya adalah selesai saat turnamen ini 
diselenggarakan, baik kami menang atau kalah. " 

"Oh begitu." 

"Tapi sangat menjengkelkan jika kalah dari keduanya. Dan akan merepotkan untuk 
memimpin festival olahraga dan membersihkannya setelahnya. Jika memungkinkan, saya 
tidak ingin mengambil alih kentang panas ini, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin 
untuk memenangkan turnamen ini. " 

Sekarang ini Yuuji yang kukenal. Karena kita lolos dari pengobatan neraka Ironman yang 
serius, kita hanya akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan festival olahraga dan 
bersih-bersih, tapi pekerjaan persiapan semacam ini adalah surga dibandingkan dengan 
pengobatan tangan besi musim panas kelas F. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk 
mempersiapkan festival olahraga mungkin akan tumpang tindih dengan waktu yang 
dibutuhkan untuk pelajaran. Kalau begitu, meski kita tidak harus melakukan sesuatu 
selama 3 tahun, kita masih harus menghadapi Ironman. Jika kita tidak dapat 
mempersiapkan penggunaan waktu luang kita, Ironman mungkin tiba-tiba menambahkan 
kelas tambahan setelah kelas. Bagaimanapun, tidak banyak perbedaan antara kita menang 
atau kalah. Yuuji benar dalam situasi saat ini, alasan kenapa kami tidak suka kalah 
sekarang mungkin karena kami kalah dari pasangan Toko-Natsu. 

"Turnamen uji keberanian ini hanyalah sebuah permainan. Tidak perlu terlalu serius. " 

Yuuji melipat tangannya dan dengan bangga mengangguk padaku. Meskipun dia berkata 
begitu, sepertinya dia benar-benar berpikir saat kita memutuskan peraturan. 

"Tapi sepertinya kamu tidak ingin mengaku kalah saat mengatakan ini." 

"Gu..." 

Arre? Apakah saya menebak dengan benar? 

Aku mengangkat tatapanku ke arah Yuuji, dan dia langsung berpura-pura terlihat tenang 
sambil berkata, 
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"Ngomong-ngomong, aku memang memikirkan rencana untukmu dan aku untuk 
menerobos situasi saat ini sekarang..." 

"Eh? Anda sudah punya ide? " 

"Tetapi bagian terpenting dari rencana itu harus Anda lakukan. Saya harus menemukan 
cara untuk menahan Toko-Natsu, dan ini sangat mengganggu saya. " 

"Saya melihat. Jadi kamu akan cemburu jika hanya aku yang bisa pamer? " 

"Aku khawatir kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, idiot." 

Yuuji membalas dengan tidak senang. 

Saya merasa strategi ini terkesan membosankan bagi Yuuji hanya dengan mendengarkan, 
terutama ketika dia harus menahan pasangan Toko-Natsu. 

"Lupakan. Begitulah adanya. Kita hanya perlu melihat bagaimana keadaannya, jadi 
serahkan saja Himeji ke Shouko. " 

"Begitukah... tapi Himeji-san akan merasa sedikit lebih santai jika ada Kirishima-san." 

Untungnya, yang memegang kamera kali ini adalah Kirishima-san dan aku, jadi kami masih 
memiliki kamera masing-masing meski terpisah. Tanpa kamera, kami harus kembali ke 
ruang kelas. 

"Baiklah, Akihisa, ayo pergi." 

"Oke oke, saya mengerti. Ah --- untuk berpikir bahwa orang yang berjalan di sampingku 
telah berubah dari Himeji-san menjadi Yuuji; mengapa musibah seperti itu harus terjadi 
padaku... " 

Saat aku bergumam tidak senang, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. 

Nn? Tunggu sebentar. Berdasarkan penjelasan Yuuji barusan, sepertinya dia menyadari 
niat mereka, jadi kenapa dia membiarkan dirinya berpisah dari Kirishima-san sesuai 
dengan rencana lawan? Saya sudah menyadari niat mereka dan punya rencana tandingan. 

Kurasa itu tidak mungkin, tapi mungkin, orang ini... 

"Yuuji... apa kamu sengaja pergi menurut apa yang mereka inginkan hanya untuk menjauh 
dari Kirishima-san?" 

"Apa yang kamu katakan, Akihisa? Lawan kita adalah senpai tahun ketiga. Bukankah luar 
biasa bagi mereka untuk menghasilkan rencana seperti itu? Juga, mau bagaimana lagi jika 
kelas F kita menjadi tidak berdaya dalam pertarungan kecerdasan yang intens ini. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dan pikiran Anda yang sebenarnya? 

"Aku ingat pengalaman mengerikan dikejar dengan tongkat paku saat aku memasuki 
rumah berhantu dengan Shouko." 

Ah, ini karena pengalaman pernikahan yang aku rencanakan sebelumnya. 

"Apa-apaan ini, Yuuji. Anda takut mengambil bagian dalam hal ini meskipun Anda 
terdengar sangat mengesankan di sini. " 

Omong kosong apa. Hantu atau youkai itu sama sekali tidak membuatku takut. " 

"Ah. Kirishima-san ada di sudut itu. " 

"Ku...! Saya bisa melakukannya. Penghalang Akihisa[18] ...! " 

"Aku mengerti apa yang kamu takuti sekarang, Yuuji." 

Juga, Yuuji mungkin menggunakanku sebagai tameng jika terjadi sesuatu. 

"Kenapa kamu begitu khawatir dengan masalah sekecil itu, shie --- Akihisa." 

"Dasar kapal selam...! Kamu hampir saja menyebutku tameng, kan...? " 

Yuuji adalah satu-satunya orang yang aku pasti tidak akan pergi ke rumah berhantu yang 
sebenarnya. 

"Ngomong-ngomong, ini sangat aneh." 

"Yang aneh adalah otakmu, Yuuji?" 

"Diam, kamu membuang pelat baja. Aku bilang anehnya kita belum mendengar teriakan 
Himeji. Bukankah itu aneh? " 

"Ah, benar." 

Yuuji dan aku sudah mengobrol cukup lama. Jika rencana lawan berhasil, mereka 
seharusnya sudah menakuti Himeji-san dan membuatnya berteriak ... 

Saat keraguan muncul di benak saya, percakapan lembut bisa terdengar dari dinding. 

"... Kamu baik-baik saja, Himeji?" 

"Ya, ya...! Saya baik-baik saja...! Itu tidak menakutkan...! " 

"... Benda-benda ini hanyalah makhluk yang dipanggil dengan penampilan yang 
dimodifikasi. Mereka tidak menakutkan sama sekali. " 
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"Iya. Betul sekali. Mereka tidak menakutkan karena mereka makhluk yang dipanggil ... " 

Bukankah ini suara Himeji-san dan Kirishima-san? 

"Apa menurutmu mereka bisa mendengar kita jika kita memanggil nama mereka?" 

"Siapa tahu? Mungkin Himeji mencoba mencegah dirinya dari berteriak dan tidak mau 
repot-repot memperhatikan suara kita. " 

"Baiklah, mari kita coba dulu. Oii, Himeji-san. " 

Aku sengaja menahan suaraku untuk memanggil Himeji-san di sisi lain tembok agar aku 
tidak dianggap didiskualifikasi. Karena kita bisa mendengar suara mereka di sisi lain, 
kurasa mereka pasti bisa mendengar panggilanku, kan? 

"... !? Aku, aku tidak mendengar apapun ...! Tidak ada orang lain di sini. Saya pasti tidak bisa 
mendengar siapa pun di sini... " 

"Lebih baik menyerah di sini, Akihisa. Ini akan membawa efek sebaliknya. " 

"Sepertinya begitu." 

Himeji-san berusaha keras untuk melawan rasa takutnya. Aku akan menyesal menakut-
nakuti dia dengan meneleponnya sekarang. 

"Tapi... Himeji benar-benar mencoba yang terbaik untuk bertahan meski dia sangat 
ketakutan." 

"Ya. Dia mungkin terbiasa dengan bagaimana summoned beast digunakan untuk menakuti 
kita, kurasa? " 

Omong kosong apa. Shimada sama ketakutannya dan sudah pingsan! Apakah mungkin 
baginya untuk berbuat sedemikian rupa ketika dia sudah terbiasa dengan ini? " 

"Ya, sepertinya kamu benar?" 

Seperti yang Yuuji katakan. Ketakutan datang dari dalam, dan bukanlah sesuatu yang dapat 
ditaklukkan secara psikologis dalam waktu sesingkat itu. Ini seperti seseorang dengan 
acrophobia yang terbiasa berdiri di tempat yang tinggi. Itu pada dasarnya tidak mungkin. 

"Jujurlah padaku, Akihisa, apa terjadi sesuatu saat kalian berdua sendirian?" 

"Eh? U... n... sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya sesuatu telah terjadi... " 

Jika aku harus mengatakan apa yang terjadi, mungkin itu tentang percakapan antara 
Himeji-san dan aku. Masalah Himeji-san seperti... bagaimana aku dengan sengaja berusaha 
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menjaga jarak darinya, bagaimana aku terlihat jauh darinya. Namun, ini bukanlah sesuatu 
yang dapat didiskusikan dengan bebas dengan orang lain... 

Yuuji melihat bahwa aku memilih diam dan tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tiba-tiba 
berjalan mendekat dan berbisik kepadaku dengan lembut sehingga kamera tidak dapat 
merekamnya. 

(Sebenarnya, aku memang mendengar sedikit dari apa yang kalian berdua bicarakan. 
Bukankah Himeji mengatakan sesuatu tentang mengkhawatirkan sesuatu dan menjaga 
jarak atau semacamnya?) 

Oh ya. Persis seperti saat aku mendengar percakapan Yuuji dan Kirishima-san, Yuuji yang 
berdiri di seberang tembok itu pasti bisa mendengar suara kami. 

(Un... ya. Sepertinya Himeji-san punya banyak masalah.) 

(Sepertinya begitu. Aku sudah bicara dengan Himeji sebelumnya.) 

(Eh?) 

(Jangan salah. Saya hanya mengobrol dengannya tentang ini sebagai teman secara tidak 
langsung.) 

Jadi Himeji-san merasa terganggu karena merasa terisolasi... 

(Itulah mengapa Himeji bekerja keras dengan caranya sendiri.) 

(Bekerja keras?) 

(Dia bekerja keras untuk menjadi teman yang bisa diandalkan agar kita bisa lebih dekat. 
Dia merasa selalu dibantu, dan dia agak terganggu dengan hal ini.) 

(Ngomong-ngomong, sepertinya kita pernah membicarakan hal serupa sebelumnya.) 

Aku ingat itu setelah perang pemanggilan atau semacamnya. Pada saat itu, Himeji-san 
pernah berkata di taman bahwa 'selama pertarungan pemanggilan, dan kali ini sama saja. 
Saya selalu dibantu oleh orang lain, atau sesuatu. 

(Tapi aku merasa dia tidak perlu diganggu oleh hal sekecil itu.) 

(Meskipun kau berkata begitu, Himeji mungkin tidak sependapat denganmu. Itu karena 
sifatnya sendiri.) 

(Sungguh ... kurasa kamu benar.) 

Saya tidak merasa bahwa saya selalu membantu Himeji-san secara sepihak, seperti 
bagaimana dia sering mengajari saya, bagaimana dia mencoba membantu saya selama 
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perang pemanggilan, dan bagaimana dia sering mendukung saya; dia mendukung saya 
dalam banyak hal. Namun, tidak ada gunanya kita mencoba membujuknya jika dia masih 
merasa bersalah, bukan? 

Jika Himeji-san tidak bisa merasa lega, akan ada beban berat yang tidak akan pernah bisa 
dia lepaskan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membiarkan Himeji-san bekerja 
keras dan melepaskan semua belenggu di hatinya. Jadi saya seharusnya tidak turun tangan 
untuk membantu; Saya hanya perlu mendukungnya dari bayang-bayang. 

(Juga, jika Himeji mau bekerja keras, itu bukan hanya mimpi bagi kami untuk 
memenangkan ini.) 

(Itu benar. Akan sangat bagus jika dia bisa menunjukkan kemampuannya di sini.) 

Saya hanya berharap Himeji-san bisa bekerja keras untuk mengatasi ini, baik untuk dirinya 
sendiri atau untuk kita. 

"OGAAA--- !!" 

"Uuu...! U...! " 

"... Jangan takut Himeji. Hal-hal ini sama sekali tidak menakutkan. Itu palsu. " 

"Ya, ya! Saya baik-baik saja... saya akan melakukan yang terbaik...! " 

Gema itu sudah memiliki isakan di dalamnya, tapi dia masih berusaha menahannya. Himeji-
san saat ini benar-benar membuatku tergerak dari lubuk hatiku sekarang. Himeji-san, 
lakukan yang terbaik...! 

"Kami harus bergerak maju sekarang. Karena Anda sangat khawatir, mari menuju ke 
tempat grup Shouko berada. Namun, jangan sampai di pos pemeriksaan sebelum mereka. " 

"Un." 

Aku mengikuti apa yang Yuuji katakan dan bergerak maju ke tempat kelompok Himeji-san 
pindah. Melihat kesejajaran kelas, kita harus lebih dekat ke pos pemeriksaan. " 

"Oi oi... gadis itu sangat mengkhawatirkan." 

"Kupikir sekali lagi sudah cukup, tapi matanya sekarang terpejam. Kita harus menemukan 
waktu untuk menakut-nakuti dia. " 

"Mengerti. Kalau begitu, ayo mulai... panggil. " 

Kami mendengar percakapan yang dirahasiakan ini berlangsung saat kami mengikuti 
kelompok Himeji-san. Para senpai yang bertugas menakut-nakuti tampaknya bersembunyi 
di suatu tempat, menonton gambar pelacakan dan menunggu serangan tepat waktu. 
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"SAYA BENCI... SAYA..." 

"---U! ---U! Tidak apa-apa... Aku tidak takut sama sekali... " 

"... Kamu gadis yang baik, Himeji." 

Aku bisa tahu dari suara-suara itu bahwa Himeji-san mencoba melawan monster panggilan 
yang tampak menakutkan. Saya sangat senang dia bekerja sangat keras untuk mengurangi 
jarak di antara kami. Aku sangat bangga berteman dengan gadis yang luar biasa. 

"Onee-sama lihat aku, lihat aku ..." 

"Hauu...! Uuu...! Aku hanya berhalusinasi, aku terlalu banyak berpikir... " 

"... Onee-chan sedang sibuk sekarang. Bicara lagi lain kali. " 

Aku bisa merasakan bahwa Himeji-san sedang bekerja keras, dan benar-benar berdoa agar 
dia bisa mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya, dan sampai di pos pemeriksaan dengan 
selamat untuk mengalahkan Toko-Natsu --- bahkan jika mereka tidak bisa 
menghancurkannya, aku berharap dia bisa mencoba untuk menghilangkan kemampuan 
bertarung mereka dan membantu kita sebagai sekutu. Kemudian, Himeji-san mungkin akan 
merasa penting dalam dirinya. 

Lakukan yang terbaik... Lakukan yang terbaik, Himeji-san...! 

"---Hisa. Akihisa. " 

"Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik...!" 

"Apa kau bahkan mendengarkan aku, dasar bodoh !?" 

"-!" 

Wah, kakiku sepertinya akan tergencet. Sakit ini sungguh... Yuuji menggunakan metode 
penyiksaan yang tidak akan membuatku menjerit, tapi rasa sakit ini menyiksaku! 

"Apa, apa? Yuuji? " 

"Bagian depan ditutup. Kita tidak bisa menyeberang. " 

"Hm? Dimana?" 

Sekarang Yuuji menyebutkan ini, akhirnya aku menyadari situasi di depan kami. Aku 
terlalu fokus untuk menyemangati Himeji-san secara diam-diam hingga aku lupa 
memperhatikan sekelilingnya. 

"Ahh, tapi sepertinya ada bayangan di depan. Mungkin ada cara lain? " 
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"Betulkah?" 

"Pokoknya, mari kita lihat dulu." 

"Baik." 

Kami terus bergerak menuju jalur yang sepertinya tidak ada jalan untuk melewatinya. 

"Tapi itu agak aneh. Kenapa kita belum melihat monster yang dipanggil sama sekali? " 

"Ya. Yah, mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa segera menangani Himeji, tapi tidak 
menyangka dia akan begitu sulit ditangani, jadi mereka hanya bisa mengirim semua orang 
untuk menakutinya? Bagaimanapun, itu akan jauh lebih mudah daripada berurusan dengan 
kita karena kita tidak akan berteriak. " 

"Begitu ... tapi Himeji-san akan membuatnya lebih sulit." 

"Juga, tampaknya Toko-Natsu ingin menantang kita apapun yang terjadi." 

"Un. Itu benar-benar seperti yang akan mereka pikirkan. " 

Sepertinya Yuuji dan aku benar-benar menyinggung mereka berdua secara tidak sengaja. 
Karena itulah Toko-Natsu ingin menghajar kami di depan semua orang untuk membalas 
dendam. 

"Biarpun mereka punya pemikiran tak berguna seperti itu, itu tak ada artinya selama 
Himeji-san dan Kirishima-san berhasil menembus pos pemeriksaan terakhir dengan sukses 
--- nn?" 

"Ada apa, Akihisa?" 

"Tidak ada. Sepertinya saya baru saja melihat jalan di depan menghilang... " 

"Apa? Mereka mengubah tata letak rintangan di labirin lagi? " 

Saya menatap dinding di depan saya, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada celah tepat di 
antara dinding, seolah-olah mereka telah dipindahkan. Tampaknya tembok yang digunakan 
untuk memblokir suatu tempat tertentu telah dipindahkan. 

"... Himeji." 

"Ah iya. Apa itu?" 

"... Ini mungkin tempat pos pemeriksaan terakhir." 

"Eh?" 
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"Gek! Tsunemura? Kenapa keduanya tidak didiskualifikasi !? Apa yang harus kita lakukan 
sekarang?" 

"Kamu bertanya padaku bagaimana... kita hanya bisa melawan mereka sekarang!" 

Selain suara Himeji-san dan Kirishima-san, aku juga bisa mendengar suara pasangan Toko-
Natsu. Dalam hal ini, tujuan akhirnya ada tepat di depan. Kelompok Himeji-san akan segera 
berhasil. 

"Ohh. Sepertinya mereka mencapai tujuan mereka. Himeji bekerja keras disana. " 

"Hebat... itu sangat bagus..." 

Saya sangat senang karena suara saya secara tidak sengaja bergetar. 

"Itu salah mereka karena menunjukkan celah secara tidak sengaja ketika mereka mencoba 
menghentikan kami, dan Shouko menemukan titik akhir sebagai hasilnya. Tidak ada situasi 
yang lebih buruk dari sekarang selama tahun ke-3 itu. " 

"Karena Himeji-san bekerja sangat keras kali ini." 

Yang tersisa jauh lebih sederhana, mereka hanya perlu menantang Toko-Natsu. Mereka 
hanya perlu mencoba dan menyerang mereka, apa pun hasilnya. Ini tidak terlalu menjadi 
masalah bagi Himeji-san dan Kirishima-san yang telah mengambil bagian dalam banyak 
pertarungan pemanggilan. 

"Serius... dua gadis muncul untuk mengacaukan segalanya bahkan sebelum kita bisa 
mengajari Yoshii dan Sakamoto sebuah pelajaran. Salah siapa di sini! " 

"Kedua gadis ini lebih sulit untuk dihadapi daripada dua sampah itu." 

"Ahh ~ siapa yang pada awalnya mengatakan bahwa siswa kelas 2 semuanya idiot dan 
penurut dan kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah?" 

"Maaf, izinkan saya mengoreksi diri sendiri. Yoshii dan Sakamoto adalah sampah, tapi ada 
beberapa orang yang serius di kelas 2, dan kita harus berhati-hati terhadap mereka. Kamu 
bahagia?" 

"Sudah terlambat untuk mengatakan hal semacam ini. Yare yare... apakah ini yang disebut 
angsa di antara itik jelek? Sungguh sia-sia bagi kedua gadis cantik itu untuk bercampur 
dengan sampah tak berguna itu. " 

Aku bisa dengan jelas mendengar percakapan Toko-Natsu dari balik dinding. 

"Yuuji, kamu sudah dimarahi." 
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"Saya tidak bisa membantah tentang Anda yang dipandang sebagai sampah dan sampah, 
tapi saya benar-benar tidak berharap nama saya disamakan dengan nama Anda." 

"Tidak, itu pasti karena kamu sangat bodoh bahkan aku terlibat dan dipandang sebagai 
idiot. Saya korban di sini. " 

"Omong kosong apa yang kau ucapkan, Akihisa? Siapa yang bisa lebih berharga dari pada 
Anda? " 

"Tidak, tidak, tidak, Yuuji, kamu tidak harus begitu rendah hati. Anda tidak seperti saya 
yang pintar ini; level sampahmu bisa menjadi yang tertinggi di dunia. " 

"" ... !! (Saling menggenggam kerah) "" 

Kami terus memeriksa situasi di sekitar kami saat Yuuji dan aku saling memelototi. 

Saat kami berdebat satu sama lain, kami berharap kelompok Himeji-san tidak akan 
berbicara dengan dua kapal selam terkutuk itu dan menyelesaikan ini dengan cepat. 

"Karena sekolah ini memiliki sampah semacam itu sehingga kita---" 

"... Yuuji dan yang lainnya, bukanlah sampah." 

"-Ah?" 

"... Yuuji dan yang lainnya bukanlah sampah." 

"Bahkan jika Anda ingin membela mereka, fakta adalah fakta. Kedua orang itu akan 
menarik perhatian para guru dengan merusak barang-barang, bahkan tidak memiliki 
kontribusi dalam kegiatan klub, dan memiliki nilai yang buruk. Apa yang bisa kami sebut 
selain sampah? " 

Saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak bisa membantahnya. Jika 
saya harus mengatakan, saya hanya dapat membuat argumen 'Saya tidak ingin Anda dari 
semua orang mengatakan ini tentang saya'. 

"Sungguh menjengkelkan jika mereka berdua mengatakan itu tentang kita, tapi mereka 
sepertinya mengatakan yang sebenarnya di sini." 

Karena kita melakukan segala macam aksi bodoh. 

Jangan sebut insiden mengintip yang disebabkan oleh fantasi setiap pria; siswa yang jujur 
itu tidak akan mengebom sekolah berulang kali. 

"Serius, mereka berdua adalah nilai hitam di sekolah kita. Jika mereka ingin menimbulkan 
masalah bagi orang lain, mereka harus tetap berada di pengolahan sampah. " 
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Sepertinya mereka sangat membenci kita karena salah satu Toko-Natsu sedang mengoceh. 

Karena Yuuji dan aku hanya bisa menggelengkan kepala dan mengangkat bahu. 

"MENGAPA ANDA HARUS MENGATAKAN HAL-HAL MENGERIKAN TERSEBUT !!" 

Itu adalah suara yang bisa kami dengar dengan keras dan jelas. Teriakan datang dari sisi 
lain. Yang berbicara adalah... Himeji-san? 

"APA, APA DENGAN ANDA !? APA SAJA YANG TIDAK BAHAGIA ANDA !? " 

"MUNGKIN SEPERTI APA YANG ANDA KATAKAN, NILAI YOSHII-KUN DAN SAKAMOTO-
KUN TIDAK BAIK, DAN BANYAK INSIDEN TERJADI... TAPI MESKIPUN ANDA, KENAPA 
ANDA HARUS MENGATAKAN HAL-HAL YANG MENGERIKAN! ANDA TIDAK MEMAHAMI 
SEMUA MEREKA... ANDA TIDAK MENGERTI BAGAIMANA AKIHISA-KUN DAN REST 
ADALAH SEMUA ORANG BAGUS! ANDA TIDAK TAHU MENGAPA MEREKA MENYEBABKAN 
MASALAH DI TEMPAT PERTAMA! " 

"KAMU BEGITU BERISIK! APAKAH KAMU TAHU BAGAIMANA BODOH KEDUA ORANG INI? 
LIHAT SAJA NILAI MEREKA DAN ANDA BISA, ANDA TIDAK BISA! " 

"KENAPA KAU HARUS MENENTUKAN KEHARGAAN ORANG BERDASARKAN KELAS ATAU 
MATEMATIKA !? ADA BANYAK HAL YANG TIDAK DAPAT DIUNGKAPKAN DALAM POIN...! " 
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Teriakan Himeji-san dipenuhi dengan isakan, emosi yang kuat dan tidak bisa diabaikan. 

"BERHENTI MENYERAP DI SANA! SIAPA YANG INGIN TAHU TENTANG DUA SAMPAH ITU 
!? " 

"AKIHISA-KUN DAN SISA TIDAK SAMPAH SEPERTI KAU KATAKAN!" 

"BAIK, KAMU BISA SCRAM! OI, TSUNEMURA, CUKUP KERAS GADIS INI CUKUP 
DIKUALIFIKASI, BENAR? " 

"Un, kamu benar. Kami sangat beruntung. " 

"ITULAH BAGAIMANA ITU! SEKARANG SCRAM! " 

"... Kami tidak perlu diingatkan oleh Anda. Lagipula, kami tidak ingin terus melihat wajah 
jelekmu. Ayo pergi, Himeji. " 

"......Iya." 

Kehadiran Himeji-san dan Kirishima-san semakin menjauh. Mereka bekerja sangat keras 
dan akhirnya mencapai pos pemeriksaan terakhir. Sangat disayangkan. 

"Yuuji, apa kamu mendengar apa yang Himeji-san katakan? Kami tampaknya menjadi 
orang yang baik dan ramah padanya. " 

"Ini juga pertama kalinya aku mendengar ini. Aku tidak seburuk kamu, tapi aku benar-
benar merasa bahwa aku benar-benar sampah. " 

"Ya. Aku tidak seburuk kamu, Yuuji, tapi aku sadar kalau aku kurang lebih tidak berguna. " 

Ngomong-ngomong, kelas kami pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang tidak berguna. 

"Sungguh, sayang sekali Himeji-san. Berhasil sampai di sini setelah banyak kesulitan, dan 
menyia-nyiakan semua upaya kita. " 

"Ya. Tidak perlu terlalu gelisah dengan game ini. Benar-benar sia-sia. " 

"Ya." 

Sangat disayangkan. Dia mengertakkan giginya dan berhasil sampai ke sini dengan susah 
payah. 

"Kita harus pergi, Akihisa." 

"Un. Maaf, Yuuji. " 

"Kamu berhutang lebih banyak padaku sekarang." 
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Kami berjalan ke pos pemeriksaan terakhir di mana pasangan Toko-Natsu berada. 

Turnamen uji keberanian ini hanyalah sebuah permainan. Tidak perlu terlalu marah 
dengan ini. 

Namun- 

"Mulai sekarang kita akan serius, dasar kapal selam terkutuk." 
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Volume 6 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Silakan baca bagian berikut dan jawab pertanyaannya. 

"Kemana Sadakichi pergi?" 

Jihei bertanya, dan Tasuke mengangkat bahu saat menjawab, 

"Untuk Okiku. Dia ingin mengungkapkan 10 tahun cintanya kepadanya dengan 
memproklamirkan diri sebagai spesialisasi Puisi[19] . " 

Setelah mendengar kata-kata Sasuke, Jihei mengerutkan kening. 

"Dia ingin menyentuh hatinya dengan menyanyikan puisi cinta? Saya sudah bisa menebak 
hasilnya . " 

"Ya. Salahkan orang itu karena menjadi '____' meskipun begitu buruk dalam hal itu '. 

Pertanyaan 1: Mohon isi pepatah umum di kolom kosong dengan jawaban yang 
benar dan jelaskan artinya. 

Pertanyaan 2: Apa 'hasil' yang disorot dalam teks? Tolong tuliskan hasil yang 
diharapkan Jihei dan Sasuke. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

1: '<pasrah> meskipun sangat buruk dalam hal itu 

Itu berarti bahwa dia tidak tahu bahwa dia buruk dalam hal itu, tetapi sangat bersemangat 
tentang hal itu. 

2: Nyanyian Sadakichi sangat buruk, jadi hasil yang diharapkan adalah dia tidak akan 
mendapatkan gadis itu. 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. Struktur kalimat umum ini 'meskipun buruk ...' memiliki bentuk 
penggunaan lain, seperti 'bertindak seperti dia ahli dalam hal itu'. Kedua kalimat tersebut 
dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa orang tersebut sebenarnya agak buruk 
dalam beberapa hal, dan dari sini, kita tahu bahwa Jihei dan Tasuke berharap Sadakichi 
gagal. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 
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1: '<keras kepala> meskipun sangat buruk dalam hal itu 

Itu berarti dia akan bekerja keras untuk sesuatu tidak peduli betapa bodohnya itu terlihat 

2: Sadakichi mungkin buruk dalam menyanyi, tapi Jihei dan Tasuke berharap dia akan 
mendapatkan hati Okiku setelah melihatnya bekerja keras untuk menyanyi. 

Komentar Guru: 

Jawaban ini tidak bisa dianggap sebagai jawaban yang benar, tapi sensei disini juga tidak 
membencinya. 

"Yo, senpai, membuatmu menunggu." 

"Kamu sudah terlalu lambat, Sakamoto. Para kouha benar-benar membuat kami senpai 
menunggu. " 

"Maaf tentang itu. Kami harus berurusan dengan beberapa kejadian tak terduga, jadi kami 
datang terlambat. Saya rasa waktu Anda sangat berharga karena Anda sangat sibuk setiap 
hari, senpai. " 

"Tentu saja! Kami tahun ketiga tidak seperti kalian orang bodoh dengan otak busuk. " 

Yuuji dan aku melangkah ke pos pemeriksaan terakhir, dan pasangan Toko-Natsu mencibir 
kami. Itu adalah ekspresi santai yang ditampilkan hanya ketika mereka merasa 
diuntungkan. 

Namun, jelas mengapa mereka begitu santai. Skor fisika mereka adalah yang teratas di 
antara kelas terbaik di tahun mereka, dan benar-benar menembus nilai 400 poin. 
Sebaliknya, Yuuji bahkan tidak memiliki 200 poin untuk fisika, dan saya bahkan tidak 
memiliki 70. Siapapun akan merasa bahwa kami dirugikan di sini. 

"Ngomong-ngomong, bukankah kalian mengatakan ingin pergi 'satu lawan satu' kemarin? 
Anda harus siap bertaruh pada sesuatu, bukan? " 

Crewcut-senpai memberikan tatapan mengejek pada Yuuji dan aku, nampaknya yakin akan 
kemenangannya. Mohawk di belakangnya (Tsunemura) terkekeh ganas, sepertinya 
berpikir bahwa kami tidak pernah berpikir untuk bertaruh dalam duel lurus ini. Ataukah 
mereka berpikir bahwa Yuuji dan aku akan membatalkan kesepakatan kita atau bahkan 
menghina kita dengan buruk. Apakah mereka berpikir seperti itu? 

"Kamu bisa jika kamu tidak mau ... tapi kamu harus berlutut dan iklan---" 

"Baiklah, kami setuju juga. Mari kita lakukan permainan hukuman untuk duel ini. " 

"" NAR !? "" 
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Aku menyeringai saat menjawab, dan pasangan Toko-Natsu mengeluarkan teriakan aneh 
sebagai tanggapan atas jawaban yang tidak terduga ini. 

"Benarkah? Karena kalian berkata begitu, biarlah! " 

"Sudah diputuskan. Hukuman apa yang akan didapat pecundang? " 

"Baiklah ... bagaimana dengan 'yang kalah harus menyetujui apa pun yang diminta 
pemenang'?" 

"Apa, apa yang kamu katakan...?" " 

Ekspresi Toko-Natsu berubah drastis. Mereka mungkin tidak pernah mengira bahwa saya 
berani mengatakan hal seperti itu. 

"Rencana bengkok apa yang kamu pikirkan di sini...?" 

"Apa kau tidak terlalu percaya diri di sini?" 

"Apa yang kamu katakan?" 

"Ini pasti ada hubungannya dengan kamera yang Sakamoto baru gunakan untuk membuat 
seseorang di kelas 'memanggil guru sejarah dunia ke sini', bukan?" 

Oh, jadi mereka berdua memperhatikan rekaman yang tertangkap kamera. 

"Yah, jangan terlalu banyak berpikir, senpai. Sistem pemanggilan agak aneh akhir-akhir ini, 
jadi memanggil guru sejarah dunia hanyalah masalah pencegahan. " 

Yuuji melambaikan tangannya saat menjawab, 

"... Yah, sudahlah. Kami tidak tahu rencana apa yang kalian rencanakan, tetapi Anda hanya 
mencoba beberapa trik kecil. Ayo mulai --- panggil! " 

"Kami pasti akan mengirimmu menangis untuk ibumu. Memanggil!" 

Toko-Natsu melirik ke samping untuk memastikan bahwa guru fisika Kimura-sensei masih 
ada sebelum memanggil monster panggilan mereka. 

Setelah memanggil, larik pola muncul seperti biasa--- 

"Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada yang muncul? " 

"Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi?" 

Pola array tidak pernah muncul, dan tentu saja, Summon Beast Toko-Natsu tidak pernah 
muncul. 
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"Oya, itu sangat aneh. Apakah sistem benar-benar tidak berfungsi? " 

Kimura-sensei, yang berdiri tidak terlalu jauh, memiringkan kepalanya sambil berkata, 

"Jangan khawatir, sensei. Ada sedikit kecelakaan, tapi sepertinya itu hanya untuk fisika. 
Mau bagaimana lagi. Izinkan saya menggunakan guru sejarah yang saya panggil demi 
tindakan pencegahan untuk memutuskan duel ini. " 

"Apa? Sakamoto, kau bajingan... " 

"Hm? Apakah Anda masih memiliki masalah, senpai? Apakah kamu tidak terburu-buru 
karena kamu sangat sibuk? Kami akan sangat menyesal jika Anda harus membuang waktu 
menunggu guru mata pelajaran lain datang. Ah, sepertinya guru sejarah dunia telah tiba. " 

"Kalian berdua bajingan... kamu pasti telah melakukan sesuatu, kan !?" 

Sikap Yuuji yang memperlakukan orang lain seperti idiot membuat Tsunemura-senpai 
merah karena marah. 

"Tenang senpai. Kami mengganti topik pembicaraan, tapi aku tidak akan memanggil 
monster panggilanku. Ini adalah pertarunganmu dengan Akihisa, dan situasi 
menguntungkanmu belum berubah. " 

Tatapan Yuuji beralih ke guru fisika Kimura-sensei. 

Saya kira saya tidak perlu menjelaskannya di sini, bukan? Seperti yang dikatakan lawan 
kita, ini semua adalah strategi Yuuji. 

Alih-alih menantang senpai untuk berduel dalam fisika, ketika Yuuji dan skor saya bahkan 
tidak mencapai sepertiga dari total skor mereka, kita mungkin juga menantang mereka 
untuk duel sejarah dunia, di mana skor kita lebih mirip. Untuk ini, Yuuji menggunakan 
gelang platinumnya dan menyebabkan 'gangguan' untuk meniadakan bidang pemanggilan 
fisika. 

"Kamu bajingan, bagaimana kamu ..." 

"Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan ambil bagian? Kamu hanya akan 
menghadapi Akihisa, jadi tidak perlu takut, bukan? Sempais? Atau apakah Anda takut 
melawan kami 2 lawan 1 jika itu bukan subjek spesialisasi Anda bahkan jika itu melawan 
kami lawan yang sampah? " 

"... Brengsek...!" 

Setelah dia membuat bidang pemanggilan, Yuuji tidak akan bisa melakukan pemanggilan. 
Dengan kata lain, duel ini harus saya lakukan melawan pasangan Toko-Natsu. Namun, 
bahkan jika kita melakukannya, perbedaan skor kita akan berubah dari 3: 1 menjadi 2: 1. 
Ini sedikit lebih mudah, tetapi kenyataannya tetap bahwa kita dirugikan. 
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"Persis yang kuinginkan! Karena Anda berani mengatakannya, lakukanlah! Jangan lupakan 
taruhan kami! " 

"Kalian tidak boleh lupa, sialan! Sensei...! " 

"Ahh, ya ya, saya mengerti." 

Begitu Yuuji memanggil, guru sejarah dunia yang dipanggil pada menit terakhir, Tanaka-
sensei, memberi kami izin untuk bertarung. Kupikir guru fisika Kimura-sensei akan 
mengganggu ini, tapi dia tidak melakukan apapun disini, jadi semuanya masih berjalan 
sesuai rencana Yuuji. 

"""Memanggil."""" 

Toko-Natsu dan panggilan saya bergema. 

Kali ini, pemanggilannya berbeda dari sebelumnya karena array berpola muncul di depan 
kita. Segera setelah itu, monster yang dipanggil yang berbeda dari versi imut sebelumnya 
muncul di tengah array ini. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Sejarah Dunia 144 poin 

Dan 

Kelas A, Natsukawa Shunpei, Sejarah Dunia, 135 poin. 

Yang muncul dari pemanggilan pasangan Toko-Natsu adalah Gozu dan Mezu yang kita lihat 
sebelumnya. Tidak seperti pertarungan fisika yang kita lihat dari monitor sebelumnya, 
mereka tidak memakai gelang emas sekarang. 

Kelas F, Yoshii Akihisa, sejarah dunia 123 poin. 

Makhluk panggilanku adalah Dullahan dengan kepala terselip di bawah ketiak, tangan 
kanannya mengayunkan pedang yang berat. Jika saya harus mengatakan apa kelemahan 
terbesarnya, itu adalah kepala yang terselip di antara lengan kiri dan tubuh. 

"Jadi kita tertinggal dengan rata-rata tahun ini... sepertinya kita kehilangan cukup banyak 
poin di sini. Pertarungan pendahuluan kemarin bisa dihindari. " 

"Cih, semua karena kita diterbangkan oleh pria berkacamata itu..." 

Pasangan Toko-Natsu bertempur melawan Kubo-kun dan aku kemarin. Karena serangan 
kami mendarat satu sama lain, kami berdua kehilangan cukup banyak poin. Summoned 
beast mereka dikirim terbang oleh Summoned Beast Kubo-kun, dan aku dikalahkan oleh 
senpai cepak itu sehingga nilaiku turun ke rata-rata tahun ini. Namun, saya harus 
berterima kasih kepada Kubo-kun. Jika dia tidak membantuku saat itu, situasinya sekarang 
pasti akan lebih sulit. 
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"Baiklah, Yoshii. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertempuran ini. Kalian ingin 
mengubah topik pembicaraan, jadi jangan menyebut kami tercela karena melakukan 2 
lawan 1. 

Crewcut-senpai (Natsukawa) Gozu mengayunkan palu di tangannya dan menyerangku. 
Saya pasti tidak akan bisa mengelak atau menerima pukulan ini jika itu fisika, tapi saya 
tidak lagi berada dalam situasi di mana saya menerima pukulan setelah perubahan topik 
ini. 

"Wow...!" 

Aku meluruskan tubuhku secepat mungkin dan membanting senjata di tanganku dengan 
keras. Lawan melakukan hal yang sama sebagai tanggapan, dan pedang kita berbenturan. 
Faktanya, kekuatan dullahan saya akan meningkat semakin sedikit saya harus bergerak. 
Jika saya tidak banyak bergerak, saya bisa meletakkan kepala di lehernya, dan saya bisa 
menggunakan kedua tangan dengan bebas. 

"Gu... u...!" 

Ini pertarungan kekuatan bolak-balik, dan setelah bentrok beberapa saat, aku bisa 
mendengar erangan cepak-senpai. Jika ini terus berlanjut, kita bisa membuat mereka 
kehilangan keseimbangan --- tapi lawan bukanlah mangsa yang mudah. 

"... UWah!" 

Mezu yang berdiri di samping Gozu tiba-tiba menyerangku. Gozu segera menggunakan 
tubuhnya untuk membanting Dullahan tanpa berpikir panjang. 

Dullahan belum mendarat saat Gozu mengangkat palu untuk menyerang. Saya 
menggunakan pedang sebagai perisai untuk memblokir serangan Gozu secara langsung, 
tetapi binatang panggilan menyedihkan saya yang dikirim terbang masih terlempar jauh. 

"Tidak baik...!" 

Saat saya dikirim terbang, kepala Dullahan melepaskan diri dari tubuhnya. 

Tangan yang dibiarkan kosong buru-buru meraih kepala yang sudah dipisahkan. Saya 
hampir tidak berhasil melindungi kelemahan saya, tetapi saya tidak dapat menghindari 
kerusakan yang disebabkan saat itu mendarat. 

"Sepertinya kamu punya cukup refleks selain menggonggong di sana, Yoshii!" 

Gozu dan Mezu memegang senjata mereka saat mereka mendekatiku sementara aku tidak 
berdaya. Aku tidak bisa mengelak jika mereka menyerangku pada saat yang sama...! 

"...!" 
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Sambil panik, aku buru-buru membiarkan monster panggilanku menerobos di antara dua 
lawan yang sedang bergegas. Gozu dan Mezu hanya bisa saling bentrok senjata, dan tidak 
bisa menyerang. 

"Merendahkan kita !?" 

Gozu mengayunkan palu di tangannya, sepertinya mencoba mendorong Mezu ke samping. 
Serangan tiba-tiba ini hampir saja mengenai diriku. 

"Tenang, Natsukawa! Ini berbeda dari makhluk panggilan yang biasa kita kendalikan. Saya 
pikir lebih baik bagi kita untuk menjaga jarak. " 

"Saya mendapatkannya!" 

Gozu dan Mezu melambaikan senjata mereka sendiri dan menarik ke jarak yang aman. 
Sepertinya langkah ini tidak bisa berfungsi lagi. Selain itu, saya tidak ingin berakhir dalam 
situasi dekat hidup dan mati lagi bahkan setelah berhasil mengelak. 

Aku dengan hati-hati memperhatikan gerakan lawan saat aku menarik jarak, mengawasi 
serangan balik saat aku balas menatap mereka. 

Pada saat ini, sempai-senpai tiba-tiba berteriak pada Yuuji, yang melihat ini dengan tangan 
terlipat. 

Oi, Sakamoto! 

"Apa? Kamu agak santai untuk bisa fokus padaku saat ini, senpai! " 

"Tentu saja! Si idiot Yoshii ini tidak mungkin mengalahkan kita, kan? " 

Crewcut-senpai memiliki keyakinan lebih lanjut bahwa dia memiliki keuntungan setelah 
bentrokan barusan, jadi sekarang, dia fokus pada Yuuji. 

"Lupakan tentang itu, ya? Bagaimana kalau kita bertarung menggunakan fisika? Kalau 
begitu Anda juga bisa ambil bagian, bukan? Atau duel ini terlalu membosankan. " 

Mereka lebih suka menggunakan subjek yang mereka miliki keunggulan absolutnya untuk 
mengalahkan Yuuji dan aku daripada mengalahkanku sendirian dengan subjek yang tidak 
mereka kuasai? Itu cepak-senpai mengejek Yuuji saat dia mengatakan ini. 

Namun, Yuuji hanya mendengus saat dia dengan sepenuh hati menyangkal lamaran cepak-
senpai itu. 

"Betapa bodohnya. Saya hanya ingin berdiri di sini dan menonton. Aku ingin melihat 
bagaimana kalian para senpai sampah elit yang menyebut kami sampah dibantai! " 

"Sialan, apa yang kamu katakan!" 
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Pada saat ini, sempai-senpai benar-benar fokus pada Yuuji. Ejekan ini brilian, 

---Jika aku ingin membalas, sekarang satu-satunya kesempatan! 

"Dua kali lipat!" 

Aku mengatakan kata kunci ini, dan gelang platinumnya diaktifkan dan monster panggilan 
lainnya juga muncul. 

Monster yang dipanggil muncul, dan menyerang salah satu monster yang dipanggil lawan 
bersama dengan monster utama yang kepalanya terselip di bawah ketiak. Targetnya adalah 
Mezu the Mohawk-senpai. Saya bermaksud menggunakan kekuatan fokus dari main dan 
sub beast untuk mengalahkan Mezu dan melawan Gozu satu lawan satu. 

"Urk!" 

Mezu mengangkat tombaknya untuk memblokir pedang dari monster utama yang 
mengayun ke bawah, tetapi sub beast telah mengangkat pedangnya ke arah samping, dan 
tidak mungkin bagi Mezu untuk menghindar. 

"Terlalu lemah!" 

"-!" 

Tepat ketika saya siap untuk menyerang, Gozu, yang sedang menyerang di Dullahan, 
membanting ke dalamnya, menghentikan serangan itu. 

Ku...! Dia tidak terganggu oleh ejekan Yuuji? 

"Maaf mengecewakanmu. Apa menurutmu kita lupa keberadaan gelang platinum itu? " 

"Menurutmu, siapa yang bertarung melawanmu di final itu selama turnamen 
pemanggilan?" 

Pasangan Toko-Natsu dengan sombong menatap Yuuji dan aku... apakah serangan 
mendadak itu gagal? 

"Biar kami beritahu kalian ini. Kami memiliki kebanggaan kami sebagai senior! " 

"Bahkan jika itu bukan subjek yang kami kuasai, tidak menarik bagi kami untuk membuat 2 
orang bertarung 1. Kamu harus tahu mengapa itu, kan?" 

Apakah mereka tetap tidak bahagia meski merasa kondisinya menguntungkan bagi 
mereka? Karena mereka tahu aku akan memanggil dua makhluk yang dipanggil untuk 
melawan mereka? 

"Apa kau masih berniat untuk menonton saat keadaan seperti ini sekarang, Sakamoto?" 
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Crewcut-senpai menyeringai Yuuji saat dia bertanya. 

Serangan mendadak kita gagal, dan dia mungkin berpikir bahwa fakta bahwa pihak kita 
dirugikan belum berubah, bukan? 

Memang benar biarpun aku memanggil dua summoned beast, situasinya tidak hanya akan 
menguntungkan kami seperti itu. 

"Tidak peduli sisi mana yang aku serang, itu hanya akan menyebabkan kerusakan pada 
kedua summoned beast, kan? Begitu serangan pertama meleset, itu akhirnya membawa 
target serangan lain untuk kami, jadi kami harus berterima kasih tentang itu. " 

"Jika Yoshii harus mengendalikan dua summoned beast sendirian, kita hanya perlu 
meningkatkan kecepatan serangan kita sehingga dia tidak bisa merespon." 

Pasangan Toko-Natsu benar. Tidak peduli summoned beast yang mereka serang, aku harus 
menemukan cara untuk menghindar. Jika tidak, kedua summoned beast yang aku 
kendalikan akan rusak juga. 

"Apa yang ingin kamu lakukan, Sakamoto?" 

Sepertinya mereka bersikeras menyeret Yuuji ke dalam pertempuran ini. Itulah kenapa 
Crewcut-senpai mendorong Yuuji, yang berada di luar medan perang. 

Namun- 

"Saya tidak berniat melakukan apapun. Akihisa yang melawan kalian. Bukankah sudah 
kubilang aku hanya akan menonton? " 

Yuuji tetap tidak tergerak saat dia mundur selangkah, dengan tegas menunjukkan bahwa 
dia hanya akan menonton pertempuran ini. 

"Serius... aku salah tentang kamu. Anda benar-benar tidak ingin membiarkan semua orang 
melihat Anda menderita kekalahan total? " 

"Bahkan jika kamu tidak ingin bertempur, itu akan menjadi kerugianmu begitu Yoshii 
kalah. Anda harus jelas tentang itu, bukan? " 

"Tidak perlu mengingatkanku tentang itu. Saya mengerti itu dengan baik. Namun --- apakah 
benar-benar baik bagi kalian untuk terus mengobrol dengan saya? " 

"Nn --- UOOHHH!" 

Pengendali Gozu si potong awak-senpai dengan tergesa-gesa mengangkat martilnya untuk 
menangkis pedang Dullahan yang masuk di saat-saat terakhir, tapi Mezu di sampingnya 
diserang oleh sub beast dan dikirim terbang. 
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"Kamu punya nyali, Yoshii! Jika kamu ingin terus berjuang, kami dengan senang hati akan 
menemanimu! " 

"Jangan menyesali ini!" 

Gozu dan Mezu menyerangku ke arah yang berbeda. Gozu bertujuan untuk binatang utama, 
sedangkan Mezu bertujuan untuk sub binatang pada saat yang sama. 

Namun, binatang utama sudah melangkah maju sebelum palu di tangan Gozu diangkat ke 
titik tertinggi. Itu dengan gesit menusuk pedang sambil mengambil keuntungan dari 
pembukaan tepat antara saat-saat Gozu mengangkat senjatanya dan menyerang ke bawah. 
Gozu hanya bisa dengan panik memindahkan tubuhnya ke samping untuk menghindari 
serangan monster utama. 

Di sisi lain, sub beast mengambil posisi defensif, meletakkan pedang di depan saat 
menangkis tombak. Mezu menusuk tombaknya untuk menghindari seranganku, tapi jauh 
lebih mudah untuk menghindari serangan terbatas ini, dan sarung tangan logam 
mendorong pegangan tombak dari samping untuk menghindar. 

"Cih! Berapa lama Anda akan bertahan dengan serangan yang menjengkelkan dan lemah 
seperti itu? " 

"Pergi ke neraka!" 

Aku sedikit menunduk untuk menghindari tendangan terbang ke monster utama, dan 
menggunakan pedang untuk menepis serangan yang ditujukan untuk serangan samping. 
Binatang buas utama tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya, jadi ia hanya bisa 
berlutut untuk menarik jarak dan mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatannya. Saya 
hanya perlu fokus pada sub beast dan menggunakan pedang untuk memblokir serangan 
tombak lawan. Sepertinya pasangan Toko-Natsu sangat ngotot menggunakan senjata untuk 
menyerang, jadi kalau begitu, aku harus bisa memblokir mereka semua. 

"Sialan... kau bajingan!" 

"Menyebalkan sekali!" 

Saya mencoba yang terbaik untuk menunduk saat saya menghadapi Gozu yang bergegas, 
dan terus menggunakan pisau tajam untuk menyerang kakinya dengan gerakan kecil dan 
cepat. Tampaknya Mezu ingin menyerang kepala yang dipegang tangan kiri sub beast, jadi 
aku mengulurkan tangan kananku ke depan dalam posisi bertahan dan melambaikan 
pedang pada pembukaan yang tidak dijaga dengan baik oleh lawan. 

Pertempuran skala kecil yang tidak bisa memberikan pukulan fatal pada lawan ini 
berlanjut untuk sementara waktu, 

"Tsunemura, paksa mereka berdua!" 
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"Mengerti!" 

Crewcut-senpai merasa kesal dengan situasi ini yang tidak kemana-mana saat dia 
memerintahkan Mohawk-senpai. 

Gozu dan Mezu menggunakan senjata mereka sebagai perisai saat mereka menyerang 
secara diam-diam saat mereka memaksa monster utama dan subku ke tempat yang sama. 
Saya kira rencana ini membuat saya bingung, dan mereka mencoba untuk menutup jarak 
sehingga saya tidak dapat mengetahui apakah saya mengendalikan main atau sub beast. 

"Sepertinya kamu berada dalam pertempuran yang sulit, senpai." 

"Diam! Lihat saja, Sakamoto terkutuk! " 

Tetapi bahkan setelah mendorong monster panggilan saya bersama-sama, kendali saya 
tidak terpengaruh sama sekali. Saya terus bertarung dengan mereka, menggunakan 
binatang utama di Gozu dan sub binatang di Mezu. 

Saat Gozu dan Mezu mencoba bertukar, kedua makhluk yang dipanggil akan bergerak. Saat 
keduanya mengincar satu, Summoned beast lain yang aku kendalikan akan mengincar 
target dan serangan aslinya. Saya tidak akan membuat kesalahan dengan berantakan hanya 
karena ini pertarungan jarak dekat. 

"Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari dua makhluk yang dipanggil itu dikendalikan 
olehmu, bukan, Sakamoto! " 

"Berhenti memuntahkan spekulasi liar, senpai. Aku tidak bisa melakukannya bahkan jika 
aku mau, kau tahu? " 

"Lalu bagaimana? Benar-benar mustahil bagi satu orang untuk mengendalikan dua 
makhluk yang dipanggil dengan begitu lancar! " 

Aku menangkis ujung tombak yang terus ditusuk Mezu, dan lawan memutarnya dan 
menusuknya dengan gagang tombak. Sub beast itu mengambil setengah langkah mundur 
untuk menghindar. 

"Sempais, bukankah idiot menarik? Begitu mereka terpikat pada sesuatu seperti trans, 
mereka akan menunjukkan konsentrasi yang tidak normal, seperti idiot karate, atau idiot 
kendo. Dalam situasi seperti itu, disebut 'idiot' adalah pujian karena 'berfokus pada satu hal 
tertentu'. " 

Aku mengayunkan pedang ke arah Gozu, dan pedang itu mengambil pedang saat 
mengirimkan tendangan terbang ke arahku. Dua monster panggilanku belum mengubah 
target serangan, dan sampai sekarang, itu adalah monster utama yang menyerang Gozu, 
dan sub monster menyerang Mezu dalam pertempuran tanpa akhir ini. 

"Menyebalkan sekali. Apa yang kamu coba katakan?" 
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"Yah, sederhananya." 

Gozu dan Mezu menyerang pada saat yang sama, dan monster utama dan sub beast 
menjauh dari samping dan berganti posisi bertahan. 

"---Kalian mengaktifkan tombol orang ini saat kamu membuat Himeji menangis." 
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Gozu dan Mezu, yang dikelilingi oleh monster utama dan sub beast, segera mengambil 
posisi bertahan. Mataku menatap mangsa ini, dan aku membiarkan kedua binatang itu 
melemparkan senjatanya. Yang menyerang pertama adalah binatang utama, dan binatang 
kedua melemparkannya meskipun waktu meleset. 

"" -- !? "" 

Duo, yang telah digunakan untuk pertempuran jarak dekat sampai sekarang, tidak pernah 
mengharapkan serangan 'lempar' dan hanya bisa menunduk dengan canggung untuk 
menghindari serangan itu. Dan kemudian, senjata yang dilemparkan kembali ke binatang 
yang sekarang berdiri secara diagonal dari satu sama lain. Binatang buas utama melempar 
pedang, dan binatang buas melempar pedang, 

"Kepala!?" 

Kepala yang dipandang sebagai kelemahan terbang oleh Gozu dan Mezu yang merunduk 
untuk menghindari serangan. Binatang utama kemudian tiba-tiba menyerang ke depan, 
meraih lengannya ke depan sambil terlihat seperti sedang melindungi kelemahannya, dan 
mengangkat bahunya untuk menghantam Gozu. 

"Gu... u..." 

Saat mereka merunduk, Gozu tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri ketika binatang 
utama menghantamnya, dan ia jatuh kembali ke Mezu. Kedua makhluk yang dipanggil itu 
tersandung. Pada saat ini, sub beast menyiapkan pedang dengan kedua tangannya, berdiri 
tepat di depan Mezu dan siap untuk memberikan pukulan fatal. 

"Tidak... tidak mungkin..." 

Saat berikutnya, Mezu buru-buru mengangkat tombaknya untuk memblokir pedang 
pertama. Tapi tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa menghindari serangan kedua 
dari samping. 

Dengan demikian, satu serangan dari Dullahan membelah tubuh Mezu menjadi dua secara 
horizontal. 

"Berhenti bercanda! Dalam situasi ini, bagaimana kita bisa--- " 

Gozu dengan canggung berdiri saat menginjak bangkai Mezu. Sekarang, sudah terlambat 
untuk melakukan apapun. 

Binatang utama dengan sengaja mengambil kepala yang dianggap kelemahan, 
menggoyangkannya tepat di depan Gozu seolah memamerkan harta karun, dan tiba-tiba 
melemparkannya tepat ke arah Gozu. Perhatian lawan akan terfokus pada benda yang 
terbang padanya, dan secara alami akan tertarik olehnya di udara. Pada saat ini, sub beast 
melempar pedang di tangannya ke monster utama, dan menjatuhkan Gozu dengan tekel 
geser. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Gu...!" 

Langkah binatang utama di tubuh Gozu yang tersandung oleh sub binatang, 
membebaskannya dari kebebasan untuk bergerak. Sekarang lawan tidak bisa bergerak. 

"Sepertinya pemenang sudah ditentukan, ya, senpai?" 

"... Kalian berdua bajingan...!" 

Dullahan-ku mengangkat pedang di tangannya dan menusuk kepala monster yang 
tergeletak di lantai. Sekarang, pasangan Toko-Natsu tidak bisa mengubah kekalahan 
menjadi kemenangan tidak peduli seberapa tidak rela mereka. Dengan kata lain- 

"Duel ini adalah kemenangan kita di sini, senpai." 

"..................... Gek! Apa yang Anda... ingin saya lakukan? " 

Natsukawa-senpai bertanya dengan dendam saat dia menyadari kekalahannya. 

Keinginan saya sangat jelas sejak awal. Itu karena saya ingin dia melakukan ini sehingga 
saya menetapkan taruhan bodoh ini bahwa 'yang kalah harus dengan patuh mengikuti apa 
yang diminta pemenang dari mereka'. 

Benar, hanya ada satu hal yang saya ingin kedua orang ini lakukan. 

"---Aku ingin kalian meminta maaf pada Himeji-san." 
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Volume 6 Chapter 7 

Pertanyaan Terakhir 
Mohon jawab pertanyaan berikut 

Sebutkan ukuran unsur-unsur berikut dalam peningkatan massa atom relatif, dan tulis 
nama yang benar 'Ne Ga HO Po I Na' 

Jawaban Himeji Mizuki: 

H: Hidrogen O: Oksigen Ne: Neon Na: Sodium Ga: Gallium I: Yodium Po: Polonium 
Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. Gallium dan Polonium adalah elemen yang lebih jarang muncul. 
Sensei sedang berpikir apa pertanyaan ini terlalu sulit, tapi kamu tidak pernah 
mengecewakannya di sini, Himeji-san. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

H: A Na: Per O: verted Ne: Re Ga: pencarian I: Tolong! Po: Pop! (* / ▽ *)[20] 

Komentar Guru: 

Urutan selain natrium itu sendiri semuanya benar, dan itu benar-benar membuat saya 
kesal di sini. 

"Heh ~ Aku tidak menyangka akan menarik, dan dekorasi interiornya sangat bagus." 

"Seperti yang diharapkan dari kegiatan yang dibiayai oleh sekolah. Ayo main lagi saat 
Festival Bon dimulai. " 

"Guru akan bertanggung jawab untuk menakut-nakuti kali ini, kan? Aku benar-benar ingin 
tahu jenis binatang panggilan apa yang akan dimiliki Takahashi-sensei. " 

"Tapi apa yang akan terjadi jika itu Ironman?" 

"Di sana, seharusnya tidak ada masalah, kurasa... bagaimanapun juga itu terbuka untuk 
umum, jadi mereka mungkin akan menunjukkan makhluk panggilan yang orang-orang bisa 
tahan melihatnya..." 

"Aku juga berharap begitu..." 

Setelah acara uji keberanian selesai, kelegaan di hari terakhir pengobatan musim panas 
dan pengarahan musim panas telah selesai membanjiri pikiran saya. Juga, kepala sekolah 
mengizinkan kita untuk tidak berurusan dengan pembersihan. Saat kami meninggalkan 
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sekolah, semua orang menunjukkan ekspresi riang dan lega, kecuali untuk tahun ke-3 yang 
tidak bisa menyembunyikan penampilan bermasalah mereka hanya setelah kalah dalam 
pertempuran ini. Sekarang, yang tersisa hanyalah--- "... Yoshii." 

"Ah, Kirishima-san. Apa itu?" 

"... Pergi ke atap." 

"? Atap? Yang menyuruhku pergi ke sana adalah--- " 

"... Cepatlah. Mizuki sedang menunggumu. " 

"Himeji-san menungguku? Mengerti! Terima kasih, Kirishima-san. " 

Sekarang, yang tersisa hanyalah masalah Himeji-san. 

Aku mengikuti instruksi Kirishima-san dan bergegas melewati koridor, mengambil dua 
langkah sekaligus saat aku berlari menaiki tangga. Saya bertanya-tanya mengapa saya 
belum melihatnya sampai sekarang. Jadi dia lari ke atap. 

"Ada apa, Shouko? Sepertinya kau dan Himeji sudah dekat, sebenarnya memanggil 
namanya seperti itu. " 

"... Un" 

"Ada apa dengan perubahan sikap ini?" 

"... Karena dia masih bekerja keras bahkan ketika dia takut. Saya suka orang seperti ini. " 

"..." 

"...Saya benar-benar." 

"Kenapa kamu melihatku dengan ekspresi seperti itu !? Saya tidak takut pada apa pun, dan 
saya tidak memiliki emosi yang tinggi untuk bekerja keras! " 

"... Kalau begitu, aku akan mempercayai kata-katamu." 

"Gu...! Cara Anda mengatakannya sangat mengganggu saya...! " 

"Himeji-san!" 

Begitu sampai di atap, aku langsung menemukan Himeji-san yang sedang meringkuk 
sambil duduk di pojok. 

"Ah... Akihisa-kun..." 
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Saat melihat wajahku, Himeji-san langsung menurunkan pandangannya dengan malu... 
sepertinya matanya agak merah. 

"Sudah waktunya pulang. Ini liburan musim panas yang sebenarnya besok. Aku sangat 
menantikannya, tahu? " 

"..." 

"Sebenarnya, sebelum pergi ke luar negeri, adik perempuan saya mengatakan bahwa dia 
ingin pergi ke pantai untuk bermain begitu dia kembali, dan dia bahkan menyewa 
kendaraan. Jika kamu punya waktu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami, Himeji-san? " 

"..." 

Ekspresi sedih Himeji-san tidak berubah bahkan dengan ajakanku. Sekarang apa yang 
harus saya lakukan... 

Aku menggaruk pipiku tanpa tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Himeji-san 
berkata, "Baru saja..." 

"Hm? Himeji-san, apa yang kamu katakan? " 

"Baru saja, kedua senpai itu datang ke sini dan meminta maaf padaku." 

"Ah, begitukah." 

Ruang kelas kelas 3 ada di lantai 4, jadi mereka segera menemukan kalau Himeji-san 
bersembunyi disini? Bagaimanapun, saya berterima kasih kepada mereka karena 
berpegang teguh pada kesepakatan kami. 

"Alasan kenapa mereka datang ke sini untuk meminta maaf... adalah karena kamu, Akihisa-
kun, kan?" 

"Eh? Ah, un... tidak juga. " 

"Tolong jangan bercanda denganku." 

"... Yah, kurasa aku melakukannya..." 

Apakah saya ketahuan? Apakah Toko-Natsu mengoceh padanya lagi? 

"Maaf... berakhir seperti ini lagi... selalu karena aku membuatmu dia..." 

"Eh? Tidak, Anda salah, Himeji-san. Benar-benar tidak seperti itu! " 

"Saya tidak salah sama sekali! Sudah seperti ini sepanjang waktu di masa lalu! Saya tidak 
bisa membantu sama sekali! Aku hanya akhirnya menarik semua orang kembali, dan aku 
masih harus mengandalkan bantuan Akihisa-kun... " 
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"Himeji... san..." 

"Aku benar-benar... benci aku ini... aku tidak bisa membantu dengan cara apapun, aku 
hanya bisa menimbulkan masalah bagi semua orang, selalu mengandalkanmu, Akihisa-kun! 
Aku benar-benar benci diriku yang tidak berguna dalam segala hal, aku sangat membenci 
semuanya! " 

Tetesan air mata besar yang muncul di mata Himeji-san meluncur di wajah setetes demi 
setetes. 

Mengapa dia membenci dirinya sendiri? Himeji-san telah bekerja sangat keras untuk kami. 

"Himeji-san, dengarkan aku." 

"...Iya." 

"Kamu benar-benar terlihat keren ketika kamu mengatakan pada senpai itu dengan keras 
sekarang." 

"Eh..." 

Apakah di luar dugaannya untuk dipuji sebagai keren? Himeji-san hanya bisa mengangkat 
wajahnya dan menatapku. 

"Kamu cukup luar biasa untuk memberitahu mereka seperti itu." 

"Lakukan, jangan bercanda! Bukan itu yang ingin saya bicarakan--- " 

"Juga... Aku juga sangat senang! Anda membuat ulah yang cukup besar demi kami. Itu juga 
karena kata-kata yang kau ucapkan sehingga Yuuji dan aku akan bekerja sangat keras 
untuk memenangkan pertarungan itu. Terima kasih sekali." 

Aku dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Himeji-san. 

Saya benar-benar tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosi saat itu. 
Dia berusaha sangat keras untuk bertahan, berhasil sampai ke pos pemeriksaan terakhir, 
tapi kerja kerasnya sia-sia untuk aku dan Yuuji, dan aku benar-benar harus merasa kasihan 
untuk itu --- dia lebih suka menyia-nyiakan kerja keras itu hanya untuk berbicara up untuk 
kita, dan itu menyentuh saya juga. Emosi yang saling bertentangan seperti itu berkecamuk 
di hati saya, terjerat dan tidak dapat dibedakan. 

"Tapi... aku sama sekali tidak berhasil merusak skor lawan..." 

"Bukan itu masalahnya sama sekali. Ada banyak hal penting yang tidak bisa diungkapkan 
dalam poin --- bukankah kamu mengatakan ini sebelumnya, Himeji-san? Ini seperti 
bagaimana kamu menilai Yuuji dan aku selain dari segi nilai yang kami dorong olehmu, 
non-akademis, Himeji-san. " 
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Itu karena Himeji-san bekerja sangat keras di rumah hantu sehingga Yuuji dan aku bekerja 
sangat keras kali ini. Jika bukan karena kata-kata yang dia ucapkan saat itu, kurasa Yuuji 
dan aku tidak akan repot-repot melakukan pertarungan itu. 

"Akihisa... kun..." 

"Juga, kita harus mengandalkan poinmu untuk bertarung dalam perang pemanggilan nanti. 
Anda adalah kekuatan tempur utama di kelas F. " 

Himeji-san sangat aktif selama perang pertama kami dan pertarungan melawan kelas D. 
Kami pasti akan mendapatkan keinginan utama kami untuk mengalahkan kelas A dengan 
bantuan Himeji-san. 

Mendengar aku mengatakan ini, Himeji-san meraih tangannya untuk menghapus air mata 
dari matanya dan akhirnya menunjukkan senyum manis yang biasa di wajahnya. Bagus, ini 
kembali ke Himeji-san yang biasa. 

"Terima kasih banyak, Akihisa-kun." 

"Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu." 

"Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku merasa seperti mendapatkan kepercayaan 
diri." 

"Ah, bagus sekali." 

Hebat sekali Himeji-san bisa meninggalkan pikiran negatif seperti itu. 

"Karena kamu bilang kita saling membantu, aku seharusnya tidak terlalu sopan di sini, 
bukan?" 

"Un, tentu saja." 

"Kalau begitu, Akihisa-kun." 

"Nn? Ada apa, Himeji-san? " 

"Tolong panggil aku 'Mizuki' mulai sekarang." 

"Apa?" 

Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? 

"Saya telah terganggu. Kamu selalu memanggil Sakamoto-kun 'Yuuji', Kinoshita-kun 
'Hideyoshi', Tsuchiya-kun dengan nama panggilannya, dan bahkan 'Minami' untuk Minami-
chan. Tapi kamu terus memanggilku 'Himeji-san'; mengesampingkan nama keluarga, Anda 
bahkan menambahkan --san di belakang. " 
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"Ah, ahh... Begitu. Kamu benar..." 

"Jadi aku harap kamu bisa memanggilku 'Mizuki' seperti kamu memanggil orang lain." 

"Ah... tentang itu." 

"... Kamu tidak mau?" 

"Tidak, bukannya aku tidak mau..." 

Suasana ini benar-benar tak tertahankan... 

"Himeji-san, dengarkan aku..." 

"Aku mendengarmu." 

"Sebenarnya... alasan kenapa aku memanggilmu ini adalah alasan yang rumit yang sulit 
dijelaskan..." 

"Alasan? Alasan apa? Tolong beritahu aku." 

"Tidak, sangat sulit bagiku untuk menjelaskan ini, jadi tolong berhenti bertanya lagi, tolong 
~" 

"Nggak. Saya tidak akan menerimanya dengan mudah jika Anda tidak menjelaskannya. " 

Uu... ini sangat buruk... 

"... Apakah kamu akan menertawakanku?" 

Aku tidak akan. 

"... Maukah kamu memberi tahu orang lain tentang ini?" 

Aku tidak akan. 

Ekspresi Himeji-san agak serius. 

Apa yang harus saya lakukan... sepertinya dia tidak ingin saya lari dari masalah ini... 

"Sebenarnya, tentang itu... ini..." 

"Iya?" 

"Aku belajar di sekolah dasar yang sama denganmu, Himeji-san." 

"Betul sekali." 
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"Jadi jika aku memanggilmu dengan namamu, aku akan memanggilmu 'Mizuki-chan' 
seperti sebelumnya. Agak canggung. Maksudku, pikirkan saja. Kami adalah siswa sekolah 
menengah, dan jika saya menambahkan 'chan' ke dalamnya, ini juga--- " 

"Kamu berbohong. Kamu telah memanggilku hanya oleh keluargaku setelah kita memasuki 
sekolah menengah, Akihisa-kun. Kamu tidak pernah memanggilku dengan namaku. " 

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

Guu...! Dia benar-benar mendesak ... Memori luar biasa Himeji-san benar-benar 
menjengkelkan sekarang! 

"Karena?" 

"... Kamu benar-benar tidak akan menertawakanku?" 

"Aku pasti tidak akan menertawakanku." 

"... Kamu pasti tidak akan memberitahu orang lain?" 

"Saya pasti tidak akan memberi tahu siapa pun." 

Tidak baik. Aku tidak punya tempat lain untuk lari. 

Uu... ini adalah hal yang paling memalukan dalam hidupku... 

"Sebenarnya... ini..." 

"Iya?" 

"Aku pernah berpikir untuk memanggilmu dengan namamu sebelumnya, Himeji-san." 

"Lalu?" 

"Dan kemudian... Aku diam-diam melatih di rumah bagaimana memanggilmu dengan 
namamu..." 

"... Eh?" 

Himeji-san hanya bisa melebarkan matanya. Mau bagaimana lagi dia akan begitu terkejut. 
Orang biasanya tidak akan berlatih memanggil teman sekelas mereka dengan nama 
mereka. 

UGAH! Ini sangat memalukan! Saya sudah memutuskan untuk menyembunyikan ini di hati 
saya dan tidak pernah menyebutkannya kepada siapa pun! 

"Begitulah adanya. Jadi lebih baik aku memanggilmu 'Himeji-san' di masa depan! Apakah 
itu tidak apa apa?" 
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AKHIRI TOPIK INI SEKARANG! CEPAT DAN AKHIRI SEKARANG! HAPUS PERCAKAPAN INI 
DARI MEMORI SAYA! ATAU LAINNYA SAYA AKAN PUNYA TRAUMA MENTAL! 

"Saya mengerti. Karena kamu berkata begitu, aku akan membiarkan semuanya untuk saat 
ini. " 

"Iya, begitu... terima kasih..." 

"Juga, saya merasa agak senang dengan cara tertentu sehingga Anda akan berpikir untuk 
menelepon saya dengan cara lain daripada memanggil saya dengan cara yang netral."[21] 

"Heh?" 

Apa artinya? 

"Karena kamu bersedia berbagi sisi memalukanmu denganku, aku akan memberitahumu 
sedikit rahasia milikku." 

"Eh? Rahasia Himeji-san? " 

Saya ingin tahu! Saya sangat ingin tahu! 

"Sebenarnya-" 

Himeji-san menahan suaranya sambil perlahan mendekatkan bibirnya ke telingaku. 

"Cinta pertamaku --- masih kuat." 

Setelah mengatakan itu, sesuatu yang lembut menempel di pipiku. 
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Itu aneh? Ini adalah... 

"HIHIHIHIHIHIHIMEJI-SAN? APA YANG ANDA--- " 

"Ayo pergi, Akihisa-kun. Kita harus pulang sekarang. Liburan musim panas akhirnya 
dimulai. Kami harus buru-buru dan membuat segala macam rencana perjalanan. " 

"Tidak, Himeji-san! Sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan rencana perjalanan! 
Dengarkan aku!" 

"Saya sangat menantikan liburan musim panas ini." 

"Tunggu sebentar! Himeji-san! Tunggu!" 

Mulai besok dan seterusnya, liburan musim panas akan menjadi milik kita. 

Apa yang akan terjadi tahun ini? 

"Oh ya, Himeji-san..." 

"Ada apa, Akihisa-kun?" 

"Jika, jika --- jika saya ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang masakan Anda, apa 
yang akan Anda lakukan?" 

"Apa lagi?" 

"Apa lagi?" 

"Aku akan terus memasak untukmu untuk dimakan setiap hari untuk meningkatkan! 
Ketekunan adalah kekuatan untuk meningkatkan. " 

"I, benar! Benar-benar seperti dirimu, Himeji-san! " 

"Un!" 

Saya mendapatkan tanggapan yang saya harapkan. Karena saya tidak dapat memperbaiki 
situasi saat ini, sebaiknya saya tidak mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Bukannya 
saya memiliki kekhawatiran atau ingin menjaga jarak, tetapi hanya karena saya berpikir 
untuk memastikan hidup saya aman. Sebaiknya aku tidak memberitahunya tentang 
pikiranku tentang masakannya --- untuk mencegah kehidupan neraka yang akan datang 
setiap hari. 

☆ 
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"Oi, Akihisa, bukankah kamu mengatakan akan pergi ke pantai untuk bermain? Laut yang 
mana? " 

"Saya rasa itu adalah tempat tertentu yang saya kunjungi ketika saya masih muda." 

"Tepi laut... jika memungkinkan, saya lebih suka pergi ke pegunungan..." 

"Aku, aku juga..." 

"Apakah itu pergi ke laut atau kolam renang, aku suka semuanya!" 

"... Aku tidak membenci mereka." 

Semua orang berkumpul di rumah saya untuk membahas perjalanan pantai sebelumnya. 

Karena kami menyewa kendaraan, itu berarti kami dapat pergi ke beberapa tempat lain 
setelah kami keluar lebih awal, menyelesaikan bermain di tepi laut dan pulang ke rumah, 
jadi penting untuk memeriksa apa yang dapat kami lakukan sebelumnya. 

"Menurutku, akan sangat bagus jika ada festival di dekat sini." 

"Ah, itu ide yang bagus. Apakah Anda tahu di mana saja festival akan diadakan? " 

"... Pakaian renang dan yukata... bisakah aku membuatnya hidup kembali..." 

Saya sangat khawatir apakah Muttsurini dapat menerimanya --- secara fisik dan mental. 

Prrr !! 

"Ah maaf. Aku akan mengambil telepon. " 

"Oh, silakan." 

Aku mengambil telepon dan keluar dari ruang tamu. Siapa yang menelepon ke sini --- eh? 
Nee-san? Apa ada sesuatu? 

(Halo, apakah itu Aki-kun?) 

"Un, nee-san, ada apa?" 

(Saya ingin berbicara dengan Anda tentang perjalanan pantai yang kami sebutkan 
sebelumnya.) "Ah, waktu yang tepat. Aku sedang memeriksa tempat menyenangkan mana 
yang bisa kita kunjungi. " 

(Aku mengerti, tentang kemana kita akan pergi---) "Un, ada apa?" 

(Saya sudah memesan chalet tempat kami biasa menginap sebelumnya.) "Eh? Cha... 
biarkan... " 
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(Itu benar. Sebuah chalet.) 

"Nee-san, tentang itu..." 

(Apa itu?) 

"Memesan chalet. Itu artinya... kita akan menginap? " 

(Ya. Saya ingin pergi ke tempat yang jauh ketika kita memiliki kesempatan, dan kita akan 
bermalam di sana.) "Ah, benarkah begitu? Aku sangat menantikannya, ahahahahaha. " 

(Ada apa denganmu, Aki-kun? Apa ada yang buruk dengan perjalanan semalam?) "Ah tidak. 
Aku memang mengundang Yuuji dan yang lainnya , jadi mungkin tidak nyaman untuk 
bermalam... " 

(Nee-san tidak akan keberatan. Kita bersaudara bisa keluar dan bermain kapan saja kita 
mau, dan kamu memang membuat Yuuji kesulitan selama ujian akhir semester, jadi undang 
saja mereka.) "Apakah begitu? Itu sangat bagus! Nee-san, maksudmu Yuuji dan yang 
lainnya bisa ikut, kan? " 

(Un, maksudku ini.) 

"Mengerti! Terima kasih nee-san! Itu saja untuk saat ini! " 

(Aki-kun. Kurasa kau harus tahu, tapi jika itu perempuan---) Buuu 

"... Tidak menyangka ini akan terjadi..." 

"Tepi laut, ya ~ akan merepotkan untuk mempersiapkannya, tapi aku sangat 
menantikannya." 

"Saya harus menyiapkan pakaian renang juga." 

"Kalau begitu aku akan membeli setelan baru ~" 

"...Menantikannya." 

"Senang rasanya pergi keluar selama musim panas." 

Suara seperti karangan bunga yang memabukkan dari para gadis bisa terdengar dari ruang 
tamu. 

Tapi sekarang, ada dua hal yang harus saya lakukan. 

Pertama, saya harus menjelaskan kepada semua orang bahwa kami harus menginap kali 
ini. 

Adapun yang lainnya... 
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"Halo? Apakah ini A&E? " 

Aku lebih baik mempersiapkan kantong darah untuk menanggung hukuman sombong yang 
ditimpakan kepadaku begitu nee-san tahu bahwa perempuan akan mengambil bagian 
dalam perjalanan ini! 
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Volume 6 Chapter 8 - Afterword 

Catatan Penulis 
SAYA BENAR-BENAR MAAF, SEMUA ORANG! oleh Inoue Kenji 

Saya benar-benar minta maaf atas permintaan maaf yang tiba-tiba ini. Saya adalah penulis 
yang bertanggung jawab untuk menulis volume ini, Inoue Kenji. 

Sebenarnya ada kesalahan dalam soal tes di jilid terakhir << Baka ke Tesuto hingga 
Syokanjuu 5 >>, jadi saya akan memulai kata penutup ini dengan membicarakan hal ini, 
mengoreksinya, dan meminta maaf dari semua pembaca. Pertanyaan yang salah di sini 
adalah pertanyaan ke-7. 

Salah: Pada tahun 334 SM, raja terakhir Kekaisaran Achaemenid, (___________) memulai 
(____________). 

Benar: Pada 334 SM, setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Achaemenid, Darius III, 
(___________) memulai (____________). 

Raja terakhir dari Kekaisaran Achaemenid adalah Darius Ketiga , dan Alexander Agung 
tidak kalah dalam pertempurannya melawan Darius Ketiga dalam pertempuran Issus dan 
Erbil. [1] 

Baka Test kisah kehidupan sekolah modern ini sekarang memiliki campuran sejarah 
perang fiktif. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, saya akan bekerja keras di masa depan. 
Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang di sini. Saya benar-benar minta 
maaf. 

Baiklah, membicarakan hal ini di sini membuatku sangat ragu-ragu dan tegang sehingga 
lidahku kering. Saya akan berbicara tentang hal-hal sepele yang biasa di kata penutup saya 
seperti biasa. Jika Anda tidak keberatan, silakan baca terus. 

Ini adalah cerita pendek yang terjadi di musim dingin setelah saya menjadi mahasiswa. 

Keluarga kami memiliki kesempatan langka untuk berkumpul selama periode Tahun Baru, 
dan kakak laki-laki saya dan saya, orang tua saya memiliki kesempatan langka ini untuk 
terus minum dan mengobrol. Ayah minum lebih cepat dari biasanya, mungkin karena dia 
merasa lega bahwa putranya sekarang sudah cukup dewasa untuk minum, dan segera 
menjadi korban kekuatan minuman keras dan mulai tidur. 

Adapun ibu, dia tidak terbiasa minum, mabuk dan bersemangat. 

Pada saat ini, ibu tiba-tiba mulai mengobrol dengan kami tentang masa lalu. 
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IBU: "Ayahmu selalu naksir aku." 

Ibu mulai menggambarkan kisah cintanya dengan ayah saat ayah sendiri sedang tidur dan 
tidak dapat memverifikasi ini. Adikku yang tidak pernah mabuk hanya bisa tersenyum 
masam dan menjawab kata-kata ibu yang mabuk dengan 'ya ya'. 

IBU: "Ayahmu benar-benar ~ sangat dekat denganku!" 

Saudara: "Benarkah? Itu hebat." 

IBU: "Aku tidak pernah khawatir dia selingkuh di luar." 

Sejujurnya, meskipun orang tuaku yang kita bicarakan di sini, aku tidak terlalu tertarik 
pada kisah cinta orang lain. Kakak laki-laki saya dan saya merasa terganggu, tetapi kami 
hanya bisa terus mendengarkan ibu. 

Kakak: "Lalu, bagaimana kalian berdua mengenal satu sama lain?" 

Saudaraku, yang tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu, bertanya pada ibu. 

Pertemuan antara ibu dan ayah? Ini sedikit lebih menarik dari kisah cinta mereka. 
Bagaimana mereka berdua mengenal satu sama lain, apa yang terjadi, dan apa yang 
menyebabkan mereka menikah untuk menjalani hidup bersama? Perkembangan seperti itu 
terjadi sebelumnya, membawa saya sebagai keberadaan, jadi saya mulai memiliki sedikit 
minat pada topik ini. 

Ibu: "Eh ~ yah, ayahmu dan aku bekerja di perusahaan yang sama ..." 

Brother dan I: "Fm fm." 

IBU: "Aku ingat, pertama kali kita bertemu---" 

Ibu mencoba mencari ingatannya yang mabuk. 

Ibu yang baik dan ayah yang terhormat. Pertemuan antara keduanya ... 

IBU: "Aku ingat hal pertama yang aku katakan pada ayahmu adalah berteriak padanya 
dengan sangat keras 'kamu pria cabul!'" 

Semua rasa hormat yang saya miliki untuk ayah saya lenyap saat itu juga. 

Kakak: "Apa tepatnya yang ayah lakukan padamu?" 

Kakak juga terlihat sangat tertarik. 

Mau bagaimana lagi. Tidak peduli bagaimana orang berpikir tentang ini, kalimat pertama 
ini bukan tentang cinta, tapi tuduhan kriminal, bukan? Jika ibu memberi tahu kami bahwa 
mereka jatuh cinta di pengadilan, bagaimana reaksi kami sebagai anak-anak mereka? 
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Saya: "Apa yang terjadi saat itu? Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? " 

IBU: "Kalimat 'Kamu pria cabul'?" 

Saya: "Un." 

Ibuku (menurutnya) lulus dari sekolah yang mengkhususkan diri dalam membesarkan 
gadis-gadis bangsawan, jadi segala sesuatu yang mungkin dianggap sepele bagi orang lain 
mungkin terlihat memberatkan dia. Juga, mereka menikah nanti, jadi kurasa itu tidak akan 
berarti apa-apa, IBU: "Malam itu, ayahmu dan aku satu-satunya yang ada di lift, lalu dia ..." 

Tidak baik. Saya merasakan kejahatan! 

Saudara: "Ngomong-ngomong, kalian berdua berhasil diatur pada akhirnya setelah 
pertemuan seperti itu. Menurutku ayah agak luar biasa dalam arti tertentu... " 

Kakakku bergumam di sampingku. Saya memiliki perasaan yang sama. 

Kesan yang diberikan ayah kepada saya berubah dari 'ayah yang luar biasa yang 
membangun posisi luar biasa di tempat kerjanya' menjadi 'pria yang memulai hubungan 
cinta setelah dimarahi dan menikah', tetapi ayah saya benar-benar luar biasa, jika saya 
harus mengatakannya. Sayangnya, putranya di sini tidak memiliki gerakan magnet cewek 
yang luar biasa. Ayah kami memiliki tugas penting untuk menurunkan keterampilan ini 
selain hanya membantu menyelesaikan pekerjaan rumah kami...! Ngomong-ngomong, ibu 
saya baru-baru ini menyemangati saya melalui telepon bahwa 'pernikahan bukanlah 
segalanya dalam hidup'. Saya berkata, ada apa dengan dia? Apakah menarik untuk 
menindas putranya seperti itu? (* Di samping catatan, ayah saya tidak melakukan tindakan 
kriminal apa pun saat itu, tetapi benar-benar meninggalkan kesan buruk pada ibu saya.) 
Mari kita kesampingkan hal-hal bodoh seperti itu untuk saat ini. Sudah waktunya bagi saya 
untuk mengucapkan terima kasih yang biasa. 

Bagi Haga-san yang bertanggung jawab atas ilustrasi, Akira dalam ilustrasi berwarna itu 
terlalu imut! Itu benar-benar menarik bagi saya! 

Kagaya-san yang bertanggung jawab atas desain, saya benar-benar minta maaf karena 
memaksa Anda menyelesaikan desain dalam waktu sesingkat ini... 

Dan untuk editor-in-charge N-sama. Volume berikutnya, volume berikutnya, saya akan 
pergi sesuai rencana...! Saya sangat menyesal telah merepotkan Anda sepanjang waktu... 

Dan tentu saja, untuk semua pembaca, saya sangat berterima kasih Anda membaca cerita 
bodoh ini. Terima kasih untuk semua pembaca yang telah menunjukkan kesalahan 
tersebut. Anda benar-benar membantu saya di luar sana. Karena perhatian setiap pembaca 
saya dapat terus bekerja keras. Akan menjadi kebahagiaan terbesar penulis ini jika semua 
orang masih mau mendukung cerita ini. 
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Kalau begitu, tentang isi jilid selanjutnya... Saya kira saya akan menulis beberapa cerita 
pendek. Saya akan mulai pertama dengan 'Hideyoshi dan Yuuko' yang dinantikan semua 
orang, dan saya berharap untuk menambahkan 'perjalanan pantai semalam (depan & 
belakang)' ke cerita. Seharusnya lebih mudah membaca cerita pendek dibandingkan 
dengan cerita utama di mana romansa semakin kuat, dan saya sangat 
merekomendasikannya kepada semua orang yang menginginkan komedi bodoh. Aku juga 
berniat untuk menulis cerita pendek tentang bagaimana Shouko jatuh cinta pada Yuuji... ini 
pertama kalinya aku akan menulis kisah cinta dalam narasi orang ketiga. Ini sangat 
berbeda dari Tes Baka biasanya, jadi saya sangat takut di sini... Saya ingin tahu bagaimana 
perasaan setiap pembaca. Namun, saya akan memastikan untuk tidak mengatakan hal-hal 
seperti sou-uke dengan begitu mudah, dan saya harus menahan diri terutama saat saya 
menjelajahi situs web...! 

Kalau begitu, mari kita bertemu di jilid berikutnya dari tahap Tes Baka. 

Catatan 

 

1. ↑ Kata aslinya di sini adalah Koushuu (講習) yang merupakan pelajaran 

tambahan (biasanya selama libur panjang musim panas) untuk 
mempersiapkan siswa menghadapi ujian masuk universitas. Ada juga 
pelajaran tambahan lain seperti Jyuku (塾) yang biasanya didaftarkan oleh 

siswa untuk mengejar ketinggalan pelajaran di sekolah. 

 

 

1. ↑ Newaza adalah bagian dari teknik judo yang dimaksudkan untuk menjepit 
lawan. Untuk info lebih lanjut tentang teknik Judo 

 

 

1. ↑ Akihisa mencampurkan kata dalam bahasa Jepang untuk "ya" (は い) dan 

kata bahasa Inggris "ya" di sini. Saya mengubahnya menjadi campuran dari 
bahasa Inggris "ya" dan kata Prancis untuk "ya" (oui) di sini. 

 

 

1. ↑ Kyouyu adalah bentuk kuno dari Sensei. Hideyoshi menggunakan ini 
karena dia berbicara dalam bahasa Jepang kuno. 
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1. ↑ The Brothers Karamazov (judul buku) adalah カ ラ マ ー ゾ フ の 兄弟 

(Karamazov no Kyoudai) dalam bahasa Jepang. Jawaban Mutsulini untuk 
pertanyaan ini adalah マ ー ゾ の 兄弟 (Mazo no Kyoudai) di mana Mazo 

adalah singkatan bahasa Jepang untuk masokis dan Kyoudai berarti saudara 
(Perhatikan bahwa Mutsulini hanya mengingat bagian "マ ー ゾ" dari カ ラ 

マ ー ゾ フ karena otaknya yang menyimpang). Karena penempatan blank di 

pertanyaan, saya mengubah jawaban ke The Brothers Mazo, di mana 
terjemahan yang lebih dekat seharusnya adalah The Mazo Brothers (The 
Masochist Brothers), demikian komentar guru. 

 

 

1. ↑ Guru merujuk pada jawaban Mutsulini. Baca penjelasan di atas. 

 

 

1. ↑ Gozu dan Mezu adalah iblis yang menyertai Bishamonten, salah satu dari 
12 dewa dalam Buddhisme Jepang. Gozu adalah iblis dengan kepala 
menyerupai sapi sedangkan Mezu adalah iblis dengan kepala menyerupai 
iblis. Mereka dikatakan menyiksa dan memakan daging orang berdosa yang 
berakhir di neraka. Untuk penjelasan lebih lanjut, baca Wikipedia . 

 

 

1. ↑ Noppera-bou ... singkatnya, adalah monster tak berwajah, biasanya dengan 
fitur manusia. 

 

 

1. ↑ Futakuchi-onna, seorang wanita dengan dua mulut, satu normal, dan satu 
di belakang kepala. Mulut di belakang kepala pada dasarnya adalah 'sisi 
gelap' wanita, mengeluh tentang bagaimana wanita itu makan sangat sedikit, 
dan memiliki pikiran sendiri. 
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1. ↑ Taka-onna, pada dasarnya, dalam bahasa Jepang setara dengan momok. 
Tampak mengerikan, ia bisa meregang sendiri seperti Tuan Fantastis, meski 
hanya di pinggang. 

 

 

1. ↑ピ ン ス, Diberikan oleh monolog batinnya, saya pikir dia menggabungkan 

kata 'mencubit' (ピ ン チ) dan 'kesempatan' (チ ャ ン ス). 

 

 

1. ↑ラ ッ プ 音, atau suara supernatural. Kedengarannya mirip dengan ラ ッ プ

, rap, tapi ya, itu lelucon yang sangat payah. 

 

 

1. ↑傘 お 化 け, kasa-obake, atau untuk bentuk kuno, karakasa-obake. Pada 

dasarnya, iblis payung. Ada yang tahu Touhou? Kogasa dari Undefinted 
Fantasic Object didasarkan padanya. 

 

 

1. ↑ Biologi adalah ilmu, bukan ilmu humaniora. Ini adalah kesalahan dari 
pihak penulis. 

 

 

1. ↑ Hideyoshi menggunakan istilah '人材' di sini. Bakat dalam hal ini. 

 

 

1. ↑ 'Hime' di sini mengacu pada 'putri'. 
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1. ↑重 い bisa berarti serius atau berat. 

 

 

1. ↑ Jika Anda tidak pernah menyadarinya, sebelumnya ada penghalang 
Sugawa. 

 

 

1. ↑ Waka, 和 歌, Sebuah puisi. Dalam istilah modern, ini disebut puisi Tanka, 

短歌, pendek. 

 

 

1. ↑ Jawaban asli yang diberikan Muttsurini adalah: H な お 願 い ポ ッ (* / ▽ 

*). Lihatlah pengaturan elemen ... 

 

 

1. ↑ Perhatikan bahwa -san adalah kehormatan netral gender. 
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Volume 6,5 Chapter 1 
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Berita Fumizuki XXXX Tahun XX Bulan XX Hari 

Ayo, anak muda! 

Merekrut anggota !! 

Dengan kekuatan masa mudamu, demi keamanan sekolah, tidakkah kamu berusaha 
menjadi berguna? 

Kami adalah Brigade FFF, dari Kelas F --- Untuk melindungi keseluruhan perintah Akademi 
Fumizuki, kami merekrut, kekuatan pemuda. 

Mengapa kita tidak maju bersama, menuju tujuan luhur menjaga perdamaian di sekolah 
ini? 

Lingkup pekerjaan 

Ini adalah pekerjaan sederhana, yang hanya mengharuskan seseorang untuk menyerang 
lawan mereka melalui pikiran dan perasaan yang kuat yang ditempatkan pada ketulusan 
mereka yang tumpul. 

Juga akan ada banyak mesin dan peralatan yang bisa digunakan untuk pekerjaan itu. 

Tentu saja, kami sangat menyambut semua yang ingin mengambil tugas ini! 

Pemula juga bisa merasa nyaman. 

Para senior yang baik hati akan dengan ramah dan sopan memberikan bimbingan. 

 

Tunjangan 

Tunjangan bulanan: 1 AP (Tunjangan yang diberikan dalam bentuk barang) 

Namun, dimungkinkan untuk menukar 5AP dengan 1 HP! 

Selain itu, untuk menanggapi kemampuan seseorang, komisi juga akan diberikan !! 

Silakan membuat pertanyaan jika diperlukan detail lebih lanjut. 

• AP = Foto Akichan 

• HP = Foto Hideyoshi 

 

· Tersedia 24 jam sehari !! 
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· Silakan hubungi Sugawa Ryou dari Kelas 2F. 

· Nomor Kontak: 080 -- ???? -- ???? 

Didukung oleh Perusahaan Muttsulini.  Selalu tepat di belakangmu  
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"---Begitulah adanya. Saya berharap dapat memfilmkan film promosi Akademi Fumitzuki 
melalui kelas A. Bagaimana menurutmu, Takahashi-sensei? " 

"Ya, Kepala Sekolah. Saya tidak punya alasan untuk menolak. " 

"Yah, ini sangat membantuku. Karena para idiot itu baru-baru ini bermain-main sehingga 
peringkat Akademi Fumitzuki kita telah jatuh ke bawah ... " 

"Aku agak menyadarinya." 

"Oh ya, saya sedang berpikir untuk meminta beberapa siswa dari kelas A tampil di sini. Apa 
yang Anda pikirkan? Siapa yang harus saya pilih untuk tampil? " 

"Kalau begitu... Saya pikir akan lebih tepat untuk memilih pidato perpisahan Kirishima 
Shouko-san dan wakil pidato perpisahan Kubo Yoshimitsu-san untuk memimpin 
pertunjukan. Namun, hal yang disayangkan adalah keduanya tidak begitu ramah dan tidak 
banyak bicara. " 

"Kukuku. Tidak terduga bagimu untuk mengatakan itu. " 

"Saya hanya menyatakan pandangan obyektif. Saya tahu bahwa saya sebenarnya tidak 
terlalu ramah, jadi saya lebih akrab dengan hal seperti itu. " 

"Astaga. Apakah kamu marah? Aku minta maaf padamu. Silakan lanjutkan. " 

"Tidak... jika kita berbicara tentang siswa yang memiliki nilai luar biasa, pekerja keras, dan 
sangat lincah --- kurasa Kinoshita Yuuko akan menjadi pilihan yang bagus untuk menjadi 
pemeran utama dalam klip ini." 

"Fm fm, jadi dia satu-satunya kandidat yang kamu pilih? Apakah tidak ada siswa lain yang 
akan Anda pilih? " 

"Kami memang punya pilihan lain, tapi akan ada beberapa risiko yang menyertainya." 

Resiko? 

"Iya. Misalnya, di kelas kami ada siswa seperti Kudou Aiko yang memiliki nilai luar biasa 
juga dan sangat ramah... " 

"Iya." 

"Tapi dengan dia sebagai pemeran utama dalam hal ini, kita mungkin harus memeriksa 
kata-kata mana yang harus disensor agar tidak ditayangkan ke publik, dan kita mungkin 
harus mempertimbangkan penggunaan mosaik setelah film." 

"... Kupikir... Siswa kelas adalah satu-satunya siswa normal..." 
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"Kepala Sekolah. Saya sedang bercanda. " 

"Leluconmu sama sekali tidak lucu, tahu !?" 

"Pokoknya, sikap Kudou-san terhadap seks lebih terbuka dan terbuka. Saya pikir dia bukan 
pilihan yang cocok untuk mewakili citra sekolah yang mempromosikan belajar. " 

"Begitukah... kalau begitu, biarkan Kinoshita Yuuko menjadi pemeran utamanya. Bisakah 
Anda menyampaikan pesan kepadanya? " 

"Saya mengerti." 

"Oh ya, bagaimana nyanyian gadis ini?" 

"Apa maksudmu?" 

"Kami tidak memiliki banyak orang di paduan suara. Saya ingin membiarkan anak itu dan 
kelas A menyanyikan lagu kebangsaan sekolah bersama paduan suara, dan dia berdiri di 
depan. " 

"Aku tidak begitu mengerti, tapi seharusnya tidak ada masalah jika itu dia. Saudara 
kembarnya, Kinoshita Hideyoshi, ada di klub drama, dan pernah tampil di musikal. Saya 
merasa bahwa dia sebagai kakak perempuan seharusnya memiliki beberapa kemampuan. " 

"Dia benar-benar murid yang luar biasa." 

"Ya. Dia memiliki perilaku yang luar biasa, kecantikan, nilai yang sangat baik, dan sangat 
ramah. Tidak mungkin menemukan siswa teladan seperti dia. " 

☆ 

"Saya kembali." 

"...... Haa..." 

"Fm? Ane-ue, ada apa denganmu? Benar-benar tidak sepertimu mendesah pada saat 
seperti itu. " 

Kakakku yang maniak maniak itu pulang setelah kegiatan klub dan melebarkan matanya 
setelah melihatku seperti ini. 

"Apa maksudmu, Hideyoshi? Apakah sungguh aneh bagiku untuk mendesah seperti ini? " 

"Tidak, aku tidak bermaksud begitu..." 

Meskipun dia mengatakan demikian, dia mengangkat alisnya dengan cara tertegun. 

Setiap kali saya melihat wajah itu, saya merasa bahwa saya menghadap ke cermin. 
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Mungkin agak aneh untuk mengatakan itu ketika saya memiliki penampilan yang persis 
sama, tetapi Hideyoshi benar-benar memiliki wajah yang sangat cantik. Mata lebar yang 
cerah, kulit yang bersih dan tidak berbintik-bintik, wajah oval yang bagus, dia benar-benar 
anak laki-laki cantik yang memiliki pipi kemerahan yang indah (?) Yang akan membuat iri 
setiap gadis --- tapi menurutku ini terdengar seperti sesuatu yang bisa kubanggakan. 

Tapi tidak seperti aku, yang harus berusaha keras untuk menjadi langsing dan semacamnya 
untuk mempertahankan bentuk terbaiknya, idiot ini memiliki wajah yang imut meskipun 
dia tidak melakukan apapun. ini sangat tidak adil! Dan juga, untuk beberapa alasan, dia 
lebih populer di kalangan pria daripada aku ... dia laki-laki! Seorang pria!! 

"... Yah, itu tidak terlalu penting sekarang..." 

Desahan lain keluar dari mulutnya. 

"Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak terduga bahwa Anda akan mengesampingkan 
literatur favorit Anda tentang anak laki-laki cantik yang bermesraan satu sama lain dan 
keluar ruang. Sesuatu pasti terjadi, bukan? Selain itu, Anda tidak mengenakan pakaian 
dalam atau jersey Anda... " 

Hideyoshi memiringkan kepalanya sambil menatap kotak pembelian internet yang 
tergeletak di meja tamu. Bagi saya, siapa yang peduli tentang bagaimana dunia luar 
memandang saya, belanja online online sangat nyaman. Tidak peduli barang merepotkan 
apa yang saya beli, minat saya tidak akan diungkapkan kepada semua orang di kelas tidak 
peduli apa yang saya beli secara online. 

"Satu-satunya minat yang sangat saya dambakan adalah membaca novel ringan 
berorientasi perempuan sambil mengenakan pakaian yang pas. Kamu tidak punya alasan 
untuk memarahiku seperti itu. " 

"Menjadi satu-satunya adalah satu hal, tapi rasanya tidak benar untuk menyebutnya 
mulia..." 

"Ada apa dengan ekspresi blak-blakanmu itu?" 

Sungguh, mengapa dunia harus memandang minat seperti itu dengan begitu dingin? 
Memang benar bahwa ketika orang bertanya apa minat saya, saya akan mengatakan 
'membaca buku' dan ketika saya menjawab, 

"Saya menyukai sastra murni, terutama cerita" Suara Gunung "karya Kawabata Yasunari[1] . 
Kisah ini memiliki kata-kata yang mengungkapkan kenangan masa lalu dan cinta sebagai 
tema sentral yang menyentuh hati saya... " 

Dan saat aku menjawab, 
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"Aku suka light novel yang berorientasi pada gadis, terutama bagian dalam 'When I wait for 
you under the legendary tree (Vol.3)', di mana Shinji, yang cintanya tidak diterima, 
menyerang Yuuichi dengan senjata tumpul. Benar-benar adegan yang mengharukan... " 

Saya pikir ada perbedaan besar dalam kedua ucapan ini. 

"Lalu apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu, ane-ue? " 

Hideyoshi bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Haruskah saya mengatakan bahwa itu 
masalah? Atau itu merepotkan... 

"Hideyoshi, kamu pandai menyanyi, kan?" 

"Nyanyian? Yah, bukannya aku bisa dianggap pandai dalam hal itu, tapi pasti jauh lebih 
baik daripada milikmu, ane-ue. " 

"Ku... kamu benar-benar berani mengatakannya...!" 

Ini menjengkelkan, tapi sayangnya dia benar tentang itu. 

"Haa... kenapa kamu harus melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan..." 

"Selain itu, pelajaranmu selama ini luar biasa." 

"Saya ingin memiliki bakat menyanyi daripada memiliki bakat untuk belajar sekarang..." 

Saya pikir suara saya tidak buruk, tetapi indra ritme saya benar-benar cacat. Bahkan saat 
aku pergi karaoke dengan semua orang, aku hanya akan bertepuk tangan dengan semua 
orang. 

"Apa itu? Apakah Anda memiliki kesempatan untuk bernyanyi di depan orang? " 

"Begitulah adanya. Takahashi-sensei kami di sini mengatakan kepada saya 'Saya hanya bisa 
meminta Anda untuk ini, Kinoshita-san.' dan berharap saya bisa menampilkan film promosi 
untuk sekolah... " 

"Bernyanyi di video promosi sekolah. Maksudmu, menyanyikan lagu kebangsaan sekolah? " 

"Kamu benar... haa..." 

Memikirkan hal ini membuatku sangat tertekan. Bahkan jika saya mulai bekerja keras 
sekarang untuk belajar menyanyi, saya tidak berpikir akan ada banyak perbaikan. 

"Jika itu sangat mengganggumu, tidak bisakah kamu menolak permintaan Nona 
Takahashi?" 
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"Saya tidak mau. Saya selalu bekerja sangat keras untuk mempertahankan citra siswa yang 
luar biasa di depan semua orang. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja karena hal 
yang sepele? Jangan bercanda! " 

"Kamu benar-benar berdedikasi menjaga penampilanmu di sana..." 

"Itu seperti garis keturunan Kinoshita atau semacamnya. Anda tampil di atas panggung, 
sementara saya melakukan peran sebagai siswa teladan dalam kehidupan sehari-hari saya. 
" 

"Muu, jika kamu memikirkannya seperti itu, kita mungkin benar-benar mirip." 

Saya tidak mau mengakuinya, tetapi jika kita mengesampingkan jenis kelamin dan 
kepribadian kita, sifat saudara kandung kita mungkin sangat mirip. Penampilan kita, dan 
bahkan pola pikir batin kita mungkin bercampur... 

"... (Menatap)." 

"Ap, ada apa, ane-ue? Mengapa Anda menatap wajah saya? Apakah ada sesuatu di 
dalamnya? " 

Sungguh, sama. 

"... Kamu, benar-benar pandai meniru orang lain, kan?" 

"Jika memungkinkan, saya harap Anda akan menyebutnya akting." 

"Hal kecil seperti itu tidak masalah... Hideyoshi, bisakah kamu bertindak sebagai aku?" 

"Level seperti itu sangat mudah. Saya memiliki pemahaman yang jelas tentang 
karakteristik Anda. " 

"Betul sekali. Kami sudah bersama sejak kami lahir. " 

Selain itu, dia melakukan beberapa hal selama tes pemanggilan sebelumnya. 

"Jika kita hanya bertukar sebentar selama pembuatan film, saya rasa Anda akan..." 

"Ane-ue, apakah kamu berpikir untuk membiarkan aku mengambil alih kamu...?" 

Hideyoshi memberikan ekspresi jijik saat dia mundur. 

"Betul sekali. Selama kamu memakai pakaianku, mengisi beberapa barang di bawah dada 
dan tidak menyebabkan kecelakaan, tidak akan ada yang terekspos, kan? " 

"Menyimpan barang di bawah peti? Apa yang kamu katakan, ane-ue? Tingkat ukuran dada 
seperti itu tidak membutuhkan hal semacam itu --- A, ANE-UE! WAI...! GABUNG SAYA DI 
SANA TIDAK HARUS DIPUTAR KE ARAH ITU...! " 
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"Hideyoshi, aku benar-benar bermasalah di sini, tahu? Maukah kamu mendengarkan saya? 
" 

"AKU MERASA MASALAH DI SINI TERLALU !?" 

"Jadi, kita bahkan kemudian? Bukankah saudara harus saling membantu? " 

"Tidak, alasan semacam itu terlalu salah tidak peduli apapun --- OWWWW! SAYA, SAYA 
MENGERTI! SAYA AKAN SANGAT BERBAHAGIA MEMBANTU! " 

"Saya melihat. Itu hebat. Aku akan bertahan untuk saat ini, dan aku tidak akan mematahkan 
sikumu. " 

Sampai peralihan ini selesai, begitulah. 

"Uu... sungguh, merepotkan memiliki kakak perempuan yang kejam." 

"Apa? Itu karena kamu baru saja mengatakan sesuatu yang tidak perlu. " 

"Muu... Aku baru saja menyatakan fakta... ngomong-ngomong, kapan kita akan mulai 
beralih?" 

"Kita akan bertemu sepulang sekolah besok dan berganti pakaian di ruang peralatan 
olahraga ... untuk alasnya, karena kamu bilang tidak apa-apa, tidak perlu melakukan itu." 

"Sepulang sekolah besok? Kelas saya akan mendapat pelajaran perbaikan, menurut saya. " 

"Perbaikan? Tidakkah buruk jika melewatkannya? " 

"Hm. Saya akan naik selangkah lebih dekat untuk dipertahankan jika saya melewatkannya. 
" 

"Seberapa buruk nilai Anda sebenarnya..." 

"Ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa saya bantah..." 

"Yah, mau bagaimana lagi jika memang begitu. Aku akan memerankan bagianmu di sana. " 

"Ane-ue mau?" 

"Iya." 

"Tidak, itu..." 

"Apa? Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat menggantikan Anda? " 

Apa yang bisa dilakukan orang ini yang tidak bisa kulakukan selain bernyanyi? Saya tidak 
sebodoh itu. Saya tahu sifat orang itu seperti halnya sebaliknya. 
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"Tidak, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa menggantikanku, ane-ue... tapi, 
tolong jangan terlalu banyak berinteraksi dengan siswa di kelasku. Begitu mereka tahu 
bahwa kamu perempuan... " 

"Jika mereka tahu?" 

"Mereka pasti akan mengatakan bahwa saya adalah gadis sungguhan keesokan harinya..." 

"... Mereka tidak akan mengira kamu bertukar tempat denganku, tapi akan mengira kamu 
perempuan, ya... seperti yang diharapkan dari kelas F." 

"Jadi, saya berharap Anda akan berhati-hati saat berinteraksi dengan mereka." 

"Saya mengerti. Jangan terlalu banyak mengekspos kali ini. Aku akan menghadiahimu 
dengan baik jika kita bisa melakukan ini dengan sukses. " 

"Serahkan padaku." 

Setelah itu, aku memeriksa bahwa nyanyian lagu sekolah Hideyoshi tidak bermasalah, dan 
meletakkan kotak pembelian internet dengan lega. Di jilid terakhir, Yuuichi menyiapkan 
senjata, dipukul mundur, dan berhasil membius Shinji. Saya sangat menantikan bagaimana 
acara ini akan berkembang. 

☆ 

Keesokan harinya, sepulang sekolah, aku memeriksa bahwa tidak ada orang lain di sekitar, 
dan memasuki ruang peralatan olahraga dan bertukar pakaian dengan Hideyoshi secepat 
mungkin. 

"Sungguh, kamu benar-benar seperti aku." 

"Lagipula kita kembar. Tidak aneh bagi kami untuk menjadi sama. " 

"Kami kembar, ya. Saya merasa bahwa kita tidak perlu menjadi sama. " 

Meski begitu, itu karena penampilan kita yang mirip, atau kita tidak akan bisa melakukan 
ini... tapi aku punya firasat buruk tentang ini karena suatu alasan. 

"Kalau begitu aku pergi. Aku akan menyerahkan perbaikannya padamu, ane-ue. " 

Hideyoshi mengenakan dasinya, lalu mengulurkan tangannya ke pegangan pintu ruang 
perlengkapan olahraga. 

"Ah, tunggu, Hideyoshi. Ambil ini." 

Aku memanggil Hideyoshi dan memberikan sesuatu padanya. 
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"Hm? Apa ini?" 

Hideyoshi tampak gelisah saat aku memberinya sebuah alat kecil. 

"Bug mendengarkan." 

"Ane-ue... dari mana kamu mendapatkan itu...?" 

"Salah satu teman sekelasmu meminjamkannya padaku. Saya mencoba menanyakannya, 
dan dia dengan senang hati memberikannya kepada saya. " 

Tapi saya menggunakan foto tidur Anda sebagai pertukaran. 

"Jadi Muttsurini. Serius, pria itu... " 

"Baiklah, pakai saja saat kamu bergerak. Aku akan melacak pergerakanmu darinya. " 

"Bahkan jika kamu tidak memeriksaku, aku akan bisa bertindak sebagai kamu dengan 
benar, ane-ue..." 

"'Benar' milikmu di sini sama sekali tidak dapat diandalkan." 

"Baiklah, biarlah. akan lebih baik jika ini bisa membuatmu rileks, ane-ue. " 

Hideyoshi meletakkan serangga itu di belakangnya dan meninggalkan ruang peralatan 
olahraga sambil mengenakan seragam perempuan. 

"Kalau begitu, aku harus pergi ke kelas F yang kotor itu." 

Saya sebenarnya ingin tetap dekat dengannya untuk mengamatinya, tetapi dia sudah setuju 
untuk membantu saya tampil di film, dan itu kejam bagi saya jika saya bertukar dengan 
pria itu dan melewatkan perbaikan. Saya harus melakukan bagian saya dengan baik dan 
pergi ke kelas F. 

Tuhan, aku mohon, tolong jangan biarkan orang itu melakukan hal bodoh... 

☆ 

"TIDAK BAIK! SUGAWA MENDAKI MELALUI JENDELA DAN MELARANG KE RUANG KELAS 
BERIKUTNYA! " 

"BANTALAN BAYI ITU...! JADI RUMOR DIA YANG MENGHANCURKAN PAKET DARAH BESI 
DARI FFF DENGAN HAMPIR MENUKAR ANGKA DENGAN D-CLASS 'TAMANO-SAN BENAR... !? 
DENGARKAN! ORANG ITU TIDAK LAGI PEMIMPIN KAMI. DIA A HERETIC! TEMUKAN DIA DAN 
SELESAI DIA " 

"""DITERIMA! TOLONG BERIKAN PETUNJUK "" " 
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"SQUADS AE, SETELAH ANDA MENEMUKAN DIA, BAWA DIA KE PERTANYAAN! JUGA, 
JANGAN LUPA MENGHAPUS ANGKA YANG TERCATAT! ADA KESEMPATAN YANG MUNGKIN 
MEREKA TUKAR ANGKA! SQUADS FG, GUNAKAN APA PUN YANG DAPAT ANDA PIKIRKAN 
UNTUK MENYEBARKAN SLANDER TENTANG DIA! JADILAH TERUTAMA KENA KELAS D! 
SQUAD H, GO TEMUKAN FUNAKOSHI-SENSEI (single 46 year old woman)! KITA HARUS 
MENGAJARKAN BAHWA TRAITOR APA ITU GRAVEYARD KEHIDUPAN MANUSIA !!! " 

"""DITERIMA!!!""" 

Aku bisa mendengar raungan marah saat aku tiba di depan kelas. 

... Apa yang dilakukan kelas ini... 

Saya mencoba menahan keinginan untuk berbelok ke kanan saat saya membuka pintu. 

Dan kemudian, apa yang saya lihat di dalam adalah orang-orang bertopeng yang memegang 
cambuk kulit dan lilin, berlarian dengan liar. 

"Sungguh, apa yang kamu lakukan !?" 

Siapa orang-orang ini? Mengapa tidak ada yang mempersiapkan pelajaran sebelum 
perbaikan? Bahkan sebelum saya berbicara tentang pelajaran, seseorang tolong jelaskan 
ada apa dengan get-up ini? Apakah mereka kelompok militan agama !? 

"Ah, selamat datang kembali, Hideyoshi." 

Seorang pria yang berlarian dengan liar melepas tudungnya dan mendekati saya. Itu Yoshii 
Akihisa-kun, dan dia orang terkenal di tahun kita, bukan sekolah. Saya pikir itu karena apa 
yang dia lakukan sepanjang waktu sehingga dia disebut idiot ... dia memiliki penampilan 
yang cukup baik, jadi ini sangat disayangkan. 

"Hm? Arre? Apa itu?" 

Yoshii-kun itu menatap wajahku. 

"Ap, apa --- tentang apa, Akihisa?" 

Apa itu. Saya hampir tidak bisa menelan kata-kata saya yang akan dirilis. Ini berbahaya. 
Saya Hideyoshi sekarang. Saya lebih baik mencatat nada saya. 

"Kamu memang terlihat berbeda dari biasanya..." 

"Yo, kamu terlalu banyak berpikir! Saya selalu seperti ini. " 

Bahkan kerabat kita yang dekat dengan kita bahkan tidak bisa membedakan kita, namun 
dia berhasil melakukannya dalam waktu sesingkat itu...! Orang yang selalu disebut idiot ini 
terlalu tajam di sini! 
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"Betulkah...? Tapi, biasanya, jika aku berbicara seperti ini... yah, aku merasa kamu lebih 
feminin dan imut secara normal. " 

Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar ingin segera mematahkan arteri karotis 
idiot ini. 

"Daripada itu, bagaimana perbaikannya? Saya melihat bahwa geng tidak begitu termotivasi. 
" 

"Ah, ya. Jika itu perbaikannya, Ironman memang memberi tahu kami. Dia mengatakan 
kepada kami untuk menyelesaikan lembar kerja yang dicetak terlebih dahulu, dan 
kemudian kami akan melanjutkan pelajaran. " 

"Saya melihat. Jadi itulah mengapa semua orang bergerak dengan bebas. " 

"Ini seperti periode belajar mandiri sebelum Ironman kembali." 

Sepertinya Nishimura-sensei juga pergi untuk mempersiapkan film pengantar. Jika bukan 
karena itu, saya rasa guru itu tidak akan mengalihkan pandangannya dari kelas ini 
meskipun untuk waktu yang singkat. 

"Mengesampingkan itu, ini bukan hanya perasaan. Kupikir kau terdengar berbeda dari 
biasanya, Hideyoshi. Apakah kamu sedang flu--- " 

"Melaporkan! Kami telah memperoleh informasi baru. Squad F telah berinteraksi dengan 
kelas D 'Tamano-san. Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Sugawa dan 
mengatakan bahwa "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Akichan sebagai gantinya '! Saya 
ulangi! Kelas D 'Tamano Miki tertarik pada Yoshii Akihisa! Kelas D 'Tamano Miki tertarik 
pada Yoshii Akihisa! " 

"Pamitan!" 

Mendengar laporan tersebut, Yoshii-kun langsung melepas tudungnya dan berlari seperti 
kelinci yang kabur. 

"JANGAN BIARKAN DIA PERGI! BIARKAN PAKSA CADANGAN MEMBENTUK SQUADS 
ASSAULT! KAMI TIDAK BISA BIARKAN ORANG RAMPAGE LEBIH LANJUT !! " 

"TAPI TUNGGU! SAYA PIKIR TAMANO KATAKAN AKI-CHAN DI SANA! YOSHII BENAR-BENAR 
MENJIJIKKAN, TAPI AKI-CHAN HANYA TIPE SAYA! " 

"SAYA JUGA!" 

Sungguh... kelas ini penuh dengan idiot... 
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Tapi inilah yang saya inginkan. Untungnya, sepertinya mereka memiliki waktu belajar 
mandiri, jadi saya bisa memeriksa situasi Hideyoshi dengan benar. Biar kupikir. Sepertinya 
ini mirip dengan perekam --- selesai. 

Aku memakai earphone dari perangkat yang aku pinjam dari Tsuchiya-kun saat istirahat 
siang dan menyalakannya. Suara melengking terdengar untuk beberapa saat, dan 
kemudian, suara itu menjadi jelas. 

"---Terima kasih, Kinoshita-san." 

"Eh? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu berterima kasih padaku, Kubo-kun? " 

Ah, saya mendengarnya. itu suara Hideyoshi, bukan? Itu memang terdengar berbeda dari 
suaranya yang biasanya, jadi inilah suara yang didengar orang lain dariku. Kualitas 
suaranya tidak terlalu bagus, dan sulit untuk membedakan siapa yang berbicara. 

"Iya. Berkat Anda, saya berhasil mengumpulkan keberanian. Saya berhasil mendapatkan 
banyak kepercayaan diri saat saya tahu saya memiliki teman di antara teman sekelas saya. " 

"Kawan?" 

Dari apa yang bisa aku tebak dari percakapan itu, yang berbicara seharusnya adalah Kubo-
kun, tapi apa yang dia bicarakan? Syutingnya belum dimulai, jadi apakah mereka 
mengobrol secara acak..tapi, Kubo-kun dan seorang kawan? Apa yang mereka bicarakan...? 

"Tapi ngomong-ngomong, aku tidak pernah mengira kamu seorang homoseksual. Ini benar-
benar mengejutkan saya. " 

APA DI DUNIA YANG BARU DIKATAKAN IDIOT--- !? 

"Jika memungkinkan, bisakah kamu memberitahuku nama orang yang kamu suka? Jika 
memungkinkan, saya pasti akan membantu Anda sebanyak yang saya bisa. " 

"Erm... tentang itu, yang aku suka---" 

AKU TIDAK BISA BICARA DIA LEBIH LANJUT! AKU HARUS MEMBUAT DIA DIAM 
MESKIPUN AKU HARUS MENDORONG DIA! 

Aku keluar dari kelas F dan berlari sepanjang koridor menuju ruang kelas A, menarik ke 
samping pintu. 

BAM !! Suara keras bergema di seluruh kelas. 

"Arra, Hideyoshi. Apa masalahnya?" 

Hideyoshi, yang sedang mengobrol dengan Kubo-kun, berbalik ke arahku sambil berpura-
pura menjadi aku. 
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Saya juga berpura-pura menjadi Hideyoshi seperti yang saya katakan. 

"Ane-ue. Bisakah ~ Saya meminjam sedikit waktu Anda? Saya tidak ingin orang lain 
mendengar tentang apa yang kita bicarakan, jadi bagaimana kalau kita pergi ke sana? " 

"? Saya tidak begitu mengerti, tapi yakin. Maafkan aku untuk sementara, Kubo-kun. " 

Hideyoshi sama sekali tidak memperhatikan niat membunuhku saat dia mengikutiku ke 
platform tangga di mana tidak ada orang di sana. Benar, di sini... aku akan membunuhnya. 

"... Apa yang kamu katakan pada Kubo-kun...?" 

Aku meraih lengan dan pergelangan Hideyoshi yang tampak bingung saat aku bertanya 
sambil tersenyum dengan tenang. 

"Fm? Saya hanya mengobrol dengannya, dan kemudian, saya berbicara tentang minat Anda 
pada jenis kelamin lain. " 

"Hm... lalu?" 

"Dari proses berpikirmu, aku mencoba mengatakan padanya bahwa 'kamu sebenarnya 
tidak tertarik pada laki-laki', tapi sepertinya aku melakukan kesalahan dalam memilih kata, 
ane-ue. Tampaknya Kubo salah menafsirkannya sebagai 'tidak ada minat pada jenis 
kelamin lain' dan mengira Anda sebagai seorang homoseksual --- AH, ANE-UE! TIDAK...! 
JANGAN UBAH BERSAMA KE SANA...! " 

"Kamu orang bodoh! Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada jenis kelamin 
lain !? Aku hanya mengatakan bahwa aku suka light novel berorientasi perempuan, jadi 
tentu saja aku tertarik pada laki-laki dalam kenyataan, mengerti !? Jangan mengatakan hal-
hal seperti itu yang akan menyebabkan kesalahpahaman! " 

"Saya, saya mengerti! Saya tidak akan membuat kesalahan lain kali! " 

"Betulkah. Semua terserah padamu...!" 

Karena pembuatan film itu, saya belum bisa membiarkan Hideyoshi terluka. Saya akan 
menyelesaikan ini setelahnya, tetapi pertama-tama, kita harus fokus pada apa sebelum ini. 

Aku melepaskan lengan dan pergelangan Hideyoshi saat dia mulai menangis kesakitan, dan 
dia menggosok lengannya saat kembali ke ruang kelas. Aku juga harus kembali ke kelas F. 

☆ 

"... Yuuko." 

"Ah, prez. Apa itu?" 
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Saya kembali ke ruang kelas, dan memasang earphone. Kali ini, saya mendengar suara lain. 
Cara bicara seperti ini kemungkinan besar adalah perwakilan kelas A Kirishima Shouko-
san. 

Ahh ... tidak bagus ... jika mereka tidak segera mulai syuting, pertukaran mungkin akan 
terungkap ... 

"...Di sana." 

"Sana? Ada apa disana?" 

"... Roknya digulung." 

IDIOT ITU MENGUNGKAP DIRINYA DI SANA...! Terlepas dari apakah tindakannya itu buruk 
atau tidak, itu terlalu tidak bisa dipertahankan! DIA TIDAK PEDULI TENTANG SEBERAPA 
HATI-HATI KITA KETIKA KITA PAKAI ROK KAMI! 

Nada bicara Hideyoshi sepertinya tidak menyiratkan bahwa dia peduli dengan perasaanku 
ketika aku sangat ketakutan di sini karena dia sepertinya tidak terganggu oleh hal seperti 
membuka rok ini. 

"Terima kasih atas perhatiannya, prez. Tapi aku baik-baik saja " 

"...Baik?" 

"Tidak apa-apa jika mereka tidak terlihat." 

"... Tapi jika roknya terbalik." 

"Tidak. tidak apa-apa. Itu karena." 

"...Karena?" 

"Karena --- aku memastikan untuk memakai celana dalamku dengan benar hari ini." 

DOK DOK DOK DOK DOK 

"APA DI DUNIA YANG BARU KAU KATAKAN !? TERDENGAR SEPERTI AKU TIDAK BIASA 
MEMAKAI PAKAIAN !! " 

"Yang saya maksudkan adalah tidak apa-apa karena saya mengenakan celana pendek 
olahraga di bawah rok saya." 

"SAYA TIDAK MERASA ITU SAMA SEKALI!" 

Tapi celana pendek olahraga adalah bagian dari pakaian dalam. 
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"DIAM! LAGI, JANGAN KATAKAN HAL-HAL YANG TIDAK TERDUGA LAGI, INGAT! JUGA, 
PERHATIKAN ROK! " 

Hal yang baik dalam insiden malang ini adalah sepertinya hanya sebelumnya yang 
mendengarnya. jika tidak, penilaian saya akan sangat penyok. 

"Muu... tapi ane-ue, rokmu terlalu pendek dan longgar di pinggang. Sangat sulit untuk 
bergerak dalam hal ini... " 

"Apakah Anda mengatakan bahwa sosok saya lebih buruk dari Anda?" 

Orang bodoh ini ... setelah tujuannya selesai, aku pasti akan menghadapinya dengan keras 
... 

"Bagaimanapun, berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan! Akan merepotkan jika 
kamu akhirnya dilecehkan oleh pria aneh karena kamu terlalu memikat! " 

"Dimengerti. Saya akan mencatat. " 

"Lakukan dengan benar." 

Saya melepaskan Hideyoshi dan membiarkan dia kembali ke kelas A. 

Si idiot itu mungkin menyebabkan masalah saat aku tidak ada untuk menyadarinya. Aku 
menuju ruang kelas F sambil mendengarkan earphone. Pada titik ini, mau bagaimana lagi 
jika orang-orang menatapku aneh. 

"Ki, Kinoshita-san!" 

"? Apa itu? Anda--- " 

"Saya Yokomizo Kouji dari 2-F. Sebenarnya, erm, yah... " 

Kelas F 'Yokomizo Kouji-kun? Siapa itu? Saya merasa bahwa saya belum pernah berbicara 
dengan orang ini sebelumnya... dan dia terdengar agak panik. Jangan beritahu saya... 

"A, sebenarnya, aku sangat menyukaimu, Kinoshita-san! Tolong pergi bersamaku! " 

Pengakuan !? Tapi, di semua momen, dia memilih melakukannya saat Hideyoshi bertukar 
denganku. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengawasi waktunya... atau 
karena Hideyoshi bertukar denganku sehingga dia menganggapku menawan, dan 
memutuskan untuk mengaku padanya? Sepertinya tidak, kan...? 

Nah, mengesampingkan itu, saya senang menerima perasaannya, tetapi saya tidak berniat 
untuk pergi dengan siapa pun pada saat ini, dan saya tidak terlalu mengenalnya. Maaf, tapi 
saya harus menolaknya. Akan lebih baik jika Hideyoshi bisa menolaknya tanpa 
menyakitinya... 
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Dan saat saya berpikir seperti ini, Hideyoshi sepertinya mengerti apa yang saya rasakan 
saat dia mengatakan alasan mengapa saya menolaknya secara resmi. Fm fm. Seperti yang 
diharapkan dari kami sebagai saudara kembar. Dia benar-benar mengerti apa yang saya 
pikirkan. 

"Baiklah... Aku senang menerima perasaanmu, tapi..." 

"I, itu...!" 

"Maafkan saya." 

Bayangan Hideyoshi menundukkan kepalanya diberikan kepadaku melalui earphone. 

Orang itu benar-benar bisa melakukannya. Penolakan yang indah ... tapi saya hanya merasa 
tidak terbayangkan mendengar penolakannya yang terdengar seperti dia sudah terbiasa. 

"Kalau begitu, tolong beritahu aku tipe orang yang kamu suka, Kinoshita-san! Aku akan 
mencoba dan menjadi tipe pria yang kamu sukai dan membuatmu--- " 

Yokomizo-kun terus mengganggu. 

Itu menyebalkan, tapi aku suka kalau aku seperti ini. Meski begitu, jawaban barusan tidak 
akan berubah. 

"Meski begitu... maafkan aku." 

"Ap, kenapa...?" 

"Karena, saya --- hanya tertarik pada pria cantik berusia 12 tahun..." 

 

DOK DOK DOK DOK DOK 

"AKU AKAN MEMBUNUHMU." 

"An, ane-ue? Kenapa tiba-tiba kamu begitu gelisah? Tenang dulu. " 

"Bagaimana saya bisa tenang !?" 

Aku menjadi seorang homoseksual mungkin dianggap sebagai lelucon di sini, dan di sini 
aku diperlakukan sebagai pembebas tanpa celana dalam di bawah rok !? Aku menjadi 
wanita seperti apa yang tidak bisa diperbaiki !? Bukankah ini lebih buruk daripada dicap 
sebagai seseorang yang dipanggil karena tidak memiliki rasa ritme !? 

"Aku merasa telah bekerja keras untuk memahami minatmu, kan, ane-ue?" 
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"Uu... yah, soal itu, aku tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya salah... tapi itu hanya yang 
aku suka dalam fiksi. Saya memiliki kepentingan lain dalam kenyataan. " 

"Muu... ini sangat rumit..." 

"Pada dasarnya, minat saya pada 2-D dan 3-D sangat berbeda! Selain itu, bukankah aku 
mengatakan untuk tidak menyebutkannya secara terbuka !? Jika Anda ingin bertindak 
sebagai saya, lebih teliti! " 

"Mu... sekarang kamu menyebutkannya, itu seperti apa yang kamu katakan... maaf, ane-ue. 
Saya tidak sengaja memprioritaskan penampilan Anda di rumah dan menirunya. " 

"... Jadi sepertinya aku memberikan perasaan seperti itu padamu di rumah..." 

Meskipun menurutku aku lebih beradab... 

"Ngomong-ngomong, hanya orang itu yang mendengar kalimat penolakanmu, kan?" 

Kalimat tentang anak laki-laki cantik di bawah 12 tahun? 

"Iya. Akan merepotkan jika ada orang lain yang mendengarnya. " 

Kurasa tidak apa-apa, tapi... jika ada orang lain yang mendengarnya, aku hanya perlu 
membuat orang itu menghilang, kan...? 

"Saya belum menyaksikan satupun saksi, tapi jangan khawatir soal aktingnya, ane-ue. Aku 
akan meniru penampilan sosialmu dengan sempurna mulai sekarang. " 

"Saya merasa ada banyak hal yang tidak dapat dipulihkan..." 

Lebih baik tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, aku hanya harus bertahan dan 
membiarkan orang ini terus bertindak sampai akhir. Saya tidak akan rugi apa-apa... 

☆ 

Aku benar-benar lelah berurusan dengan Hideyoshi ketika aku kembali ke kelas F, dan 
untuk beberapa alasan, Yoshii-kun mendatangiku. 

"Arre? Kemana kamu pergi, Hideyoshi? " 

"Ah, Yo --- lalu, Akihisa. Saya baru saja pergi ke toilet. Bagaimana dengan anda Tidak perlu 
lari, kan? " 

"Ya. Saat aku berlari, kudengar Yokomizo-kun mengaku pada Kinoshita Yuuko-san, jadi 
semua orang mengejarnya sekarang. " 
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Aku tidak terlalu mengenalmu, tapi untukmu, yang bernama Yokomizo-kun, maafkan aku. 
Anda mungkin adalah korban yang paling menderita selain saya dalam insiden ini... 

"Sungguh, Yokomizo-kun tidak akan mengindahkan pelajarannya. Dia dihukum minggu lalu 
karena mencoba mengajak Hideyoshi kencan, dan dia sekarang mengajak kakak 
perempuannya karena dia gagal. " 

Aku akan mengambilnya kembali. Kepada pria bernama Yokomizo-kun, jika aku bertemu 
denganmu lain kali, aku pasti akan mematahkan tulangmu ke arah yang berlawanan. 

"Ah, benar, Hideyoshi. Tentang saudara perempuanmu... " 

"Apa, bagaimana dengan adikku?" 

"? Apa yang membuatmu panik? " 

"A, aku juga akan panik dari waktu ke waktu." 

"Yah, sudahlah... ngomong-ngomong tentang adikmu, Hideyoshi, dia akan tampil di film 
promosi sekolah." 

Ah apa? Jadi tentang itu... Kupikir identitasku terungkap di sana. Ini sangat mengejutkan 
saya. 

"Karena kita jarang belajar sendiri, bagaimana kalau kita memeriksanya?" 

"Hm? Itu benar. Saya sedikit khawatir di sini. Mungkin bukan ide yang buruk untuk 
memeriksanya. " 

Jika kita terus mengobrol di kelas seperti ini, kemungkinan besar Yoshii-kun akan melihat 
bahwa kita bertukar identitas. Selain itu, saya juga khawatir dengan situasi Hideyoshi, jadi 
mungkin ada baiknya untuk memeriksanya. 

Kami meninggalkan kelas yang dipenuhi dengan raungan marah, dan Yoshii-kun dan aku 
menuju ke ruang kelas A. 

"Namun, adikmu sungguh luar biasa, Hideyoshi." 

"? Bagaimana?" 

"Yah, dia manis, olahraga dan pelajaran tidak bisa membuatnya bingung, dan dia akan 
bernyanyi di depan kamera hari ini, kau tahu? Dia luar biasa karena bisa melakukan apa 
saja. " 

"I, begitukah?" 
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Mata polos Yoshii-kun melirik ke belakang, membuatku tidak bisa berkata-kata. Untuk 
beberapa alasan, saya merasa bersalah karena telah menipunya. Sejujurnya, saya tidak 
merasakan ritme, dan saya tidak bisa bernyanyi di depan kamera sama sekali. 

Bahkan jika saya menanggapi harapannya, saya harus menaruh semua harapan saya pada 
keberhasilan Hideyoshi tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Harga diri saya tidak 
memungkinkan saya untuk menunjukkan bahwa saya memiliki ritme yang buruk. Karena 
kamu membuat begitu banyak kebohongan tentang itu, sudah waktunya kamu membuat 
ini sukses, atau akan memalukan bagiku...! 

"? Ada apa, Hideyoshi? Sangat jarang melihatmu begitu ketakutan. Anda terlihat seperti 
saudara perempuan Anda di sana, Anda tahu? " 

"Ah, itu, bukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Tidak apa-apa. " 

Mengapa akulah yang memberikan ekspresi ketakutan di sini? Aku ingin meraih 
persendian Yoshii-kun dan mendengar penjelasannya, tapi aku terus mempertahankan 
wajah tersenyum itu sambil menahan dorongan itu. Semuanya akan sia-sia jika semuanya 
runtuh di sini. 

Aku membawa senyuman palsu dan berjalan beberapa langkah, hanya untuk 
mendengarkan melodi tertentu. 

"Ah, ini lagu sekolah kan? Sepertinya mereka mulai dari paduan suara gabungan. " 

"Un, sepertinya itu." 

Piano besar di ruang kelas A memimpin ritme, dan gabungan suara nyanyian dari sekitar 
20 orang dapat didengar. Tidak ada alto atau tenor dalam hal ini, hanya melodi sederhana 
dari tema utama. Namun, gabungan nyanyian di sini memiliki perasaan menyegarkan yang 
mengingatkan saya pada langit musim panas yang cerah dan juga kehadiran awan hujan 
yang berkumpul di langit itu --- perasaan yang luar biasa. 

"Hideyoshi, adikmu memimpin nyanyian di tengah." 

Mendekati lebih dekat, saya melihat bahwa Hideyoshi, yang berpakaian seperti saya, 
berdiri di titik fokus yang paling jelas, di tengah, bernyanyi. 

Memang menjengkelkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa kakak saya di sini memiliki 
penampilan yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa dia cantik, tetapi apakah itu 
Hideyoshi, atau siapa pun, ketika orang fokus pada apa yang ingin mereka lakukan, mereka 
akan menunjukkan pesona yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, Hideyoshi memancarkan 
pesona itu, terlihat sangat menarik. Aku sangat iri padanya. 

"Seperti yang diharapkan, saudara perempuan Hideyoshi cantik." 

Benarkah begitu? 
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Saya merasa sedikit terbebaskan oleh kata-kata Yoshii-kun. Jika dia mengatakan 'seperti 
yang diharapkan', itu berarti dia kurang lebih merasa bahwa aku memiliki pesona, bukan? 

"Tapi sayang..." 

"Eh? Apa?" 

"Tadi, saat aku berlari untuk hidupku, aku mendengar---" 

Firasat yang sangat tidak menyenangkan membara dalam diriku. 

"---Kakak perempuan Hideyoshi itu biasanya tidak memakai pakaian dalam, dan hanya 
tertarik pada perempuan dan laki-laki." 

"LUPAKAN TENTANG IIITTTTTTT--- !!" 

"UWAH! Ada apa, Hideyoshi !? Apa yang salah!? Kenapa kamu tiba-tiba menggunakan 
gerakan gulat padaku !? " 

"Siapa peduli! Lupakan semua yang kamu dengar! Aku akan menggunakan rasa sakit ini 
untuk menghapus semua ingatanmu! " 

"Hai, Hideyoshi! Aku tidak tahu kenapa, tapi dadamu! Ada sedikit perasaan lembut 
menyentuh lenganku, UWAAHH !? " 

"APA ARTINYA DENGAN 'FAINT'! SAYA MEMILIKI LEBIH BANYAK ATAU KURANG DI SINI! 
" 

"Ada apa, Hideyoshi !? Apa salahku di sini sampai kamu tiba-tiba menggunakan kekerasan 
ARGGGGGHHHH !!!? " 

"LAGI, LUPAKAN TENTANG INI--- !!" 

"APA!? MENGAPA SAYA DIPERLAKUKAN SEPERTI INI--- !? " 

☆ 

"... Ane-ue." 

"... Ada apa, Hideyoshi?" 

"Belakangan ini, orang-orang di kelas itu sepertinya memiliki rumor bahwa dadaku 
membesar..." 

"Kebetulan sekali. Faktanya, teman sekelasku sepertinya memiliki rumor yang beredar di 
antara mereka bahwa 'Kinoshita Yuuko biasanya tidak memakai pakaian dalam dan 
menyukai perempuan dan laki-laki' ... " 
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""... "" 

"BAGAIMANA KAU AKAN MENGGANTI SAYA, ANE-UE !? HAL-HAL BERAKHIR SEPERTI ITU, 
SAYA TIDAK BISA MANDI DENGAN AKIHISA DAN SISA, DAN BAHKAN SAYA TIDAK BISA 
MENGGUNAKAN RUANG PERUBAHAN GYM !? " 

"BAIK KARENA PREDIKAMEN ANDA TIDAK BERUBAH, OKE !? SAYA PERGI DARI 
MAHASISWA KEHORMATAN MENJADI ORANG PENYERING TIGA PENYIKSAAN, ANDA 
TAHU !? ANDA HARUS BERTANGGUNG JAWAB UNTUK INI! " 

"KARENA ANDA MENYEBUTKAN KAMI BERALIH DI SEKITAR! BAHKAN SHIMADA 
BERTINDAK ANEH DAN BERLANGSUNG DI DADA SAYA SEPERTI AVENGER YANG 
MENGGERING! " 

"MELAYANI ANDA DENGAN TEPAT! ITU KARENA ANDA MELAKUKAN TINDAKAN ANEH! " 

"SALAH, ITU SALAH ANDA, ANE-UE!" 

"TIDAK, INI MILIKMU!" 

"" ...... "" 

"Yah, kita tidak berdaya untuk melakukan apa pun sekarang, jadi biarkan saja..." 

"Ya... kita tidak dapat melakukan apa pun bahkan jika kita mengkhawatirkannya..." 

"" Sebentar lagi akan ada topik yang lebih menakjubkan, dan acara ini akan segera 
dilupakan (bagaimanapun juga) "" 
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Volume 6,5 Chapter 2 

Fumizuki News: Hiburan 
Kelas 2-F telah terlibat dalam banyak insiden baru-baru ini, dan sekelompok siswa di 
antara mereka mengatakan bahwa salah satu dari sedikit gadis di kelas F, S-da, M-mi 
memiliki seseorang yang dia suka. Dia, yang berperingkat tinggi di antara peringkat 
tertinggi dalam polling peringkat 'Gadis yang tidak ingin saya kencani', sebenarnya 
memiliki banyak 'penggemar tersembunyi' yang mengaguminya, dan fakta ini harus diakui. 
Klub Koran Akademi Fumitzuki kami mengumpulkan keberanian kami untuk menanyakan 
kebenaran kepada orang yang sangat populer ini. Namun, ketika anggota klub kami pergi 
untuk bertanya tentang hal ini, kecelakaan yang tidak menguntungkan terjadi dalam hal ini, 
jadi sebagai gantinya, kami mewawancarai orang-orang yang mengenalnya (silakan 
periksa bagian bawah laporan ini). 

Dan dengan demikian, kami menemukan bahwa pihak lain adalah seseorang (?) Yang 
benar-benar mengacaukan harapan kami, simpanse-san (Usia, alamat, dan pekerjaan tidak 
diketahui). Bagaimana mereka bertemu dan kapan mereka bertemu masih menjadi misteri, 
tapi menurut teman sekelas, dia tiba-tiba mengakui cintanya pada simpanse-san di depan 
semua orang di kelas, jadi sepertinya perselingkuhannya ini benar adanya. Setelah 
beberapa saat pendinginan, dia dengan keras membantahnya. Seseorang bertanya apakah 
dia memiliki seseorang yang dia suka, dan dia tersipu dan pingsan. Mempertimbangkan 
kepribadiannya, kami merasa dia tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri, dan 
perasaannya itu sendiri nyata. Sebagai seorang reporter, saya tidak memahami 
perasaannya, tetapi sebagai siswa di sekolah yang sama, saya ingin mendukungnya dengan 
semua yang saya bisa. 

Wawancara dengan mereka yang mengenalnya dengan baik. 

"Bagaimanapun, itu benar-benar mengejutkanku." 

Y-shii-kun hanya mengatakan ini dan tetap diam setelah itu. Laporan yang belum 
dikonfirmasi menyatakan bahwa Y-shii-kun sedikit terpikat oleh pesona kecil lawan jenis 
yang dimiliki S-da-san. Dalam hal ini, dia mungkin kalah dari simpanse-san ini dalam 
pertarungan memperebutkannya. Kesempatan untuk mendapatkannya kembali belum 
hilang, tetapi nilai abnormal S-da-san mengejutkannya, dan dia tidak dapat menahan 
keterkejutannya. Tanpa diduga, dia membantu mewakili pemikiran penggemar 
tersembunyi S-da-san. 

Wawancara dengan mereka yang mengenalnya dengan baik. 

"Saya pasti tidak akan mengenalinya. masih mungkin jika itu babi, tapi itu kesombongan 
total bagi simpanse untuk merebut hati onee-sama. Juga, onee-sama sudah memiliki Miharu 
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ini sebagai kekasihnya. Ini lelucon bahwa Anda meragukannya. Bagaimana bisa orang lain 
selain Miharu menyentuh dada datar onee-sama! " 

S-mizu-san sangat marah saat wawancara ini berlangsung. Baginya, berita ini pada 
dasarnya diinjak-injak di ranjau darat. Di samping catatan, klub surat kabar kami tidak 
dapat memastikan apakah dia benar-benar kekasih S-da-san. 

Wawancara dengan seseorang yang mirip dengan simpanse 

Sayangnya, kami tidak dapat memahami identitas simpanse-shi yang disukai S-da-san, 
kami melakukan wawancara dengan seseorang yang mirip dengannya. 

Kalian anak nakal pasti punya nyali. 

Kami menjelaskan alasan di balik wawancara ini kepadanya, dan dia mengucapkan kata-
kata ini kepada kami dan menarik seluruh kelompok ke ruang perbaikannya. Reporter ini 
pergi untuk menyelesaikan beberapa hal lain dan berhasil menghindari bencana ini. 
Karena terlalu sulit untuk menggali lebih jauh tentang insiden ini, kami hanya bisa 
menyerah untuk mencoba membuat laporan ini. 

Momen belasungkawa yang khusyuk bagi rekan-rekan kita. 

-2-E Yano Takeo (Pewawancara klub koran) 

Terjadi kecelakaan ketika persendiannya terpelintir ke arah yang berlawanan saat 
mencoba mengekstrak informasi dari S-da M-mi-san. 

-2-B Igawa Kengo (Pewawancara Klub Koran) 

Sama seperti yang terjadi pada Yano-shi sebelumnya. 

-2-B Ono Akira (Pewawancara Klub Koran) 

Menghilang setelah wawancaranya dengan N-mura-sensei. 

Banyak anggota Klub Surat Kabar lainnya juga terlibat dalam kecelakaan. 
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Aku dan Tepi Laut dan Festival Gempar 
Babak Pertama 
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"Ngomong-ngomong, Aki-kun. Anda mengatakan bahwa Anda akan mengundang beberapa 
teman, jadi berapa banyak yang berhasil Anda dapatkan? " 

"Ada 9 orang termasuk nee-san." 

"Sembilan orang? Itu banyak." 

"Iya. Semua orang ingin bergabung jadi ada banyak orang. Apakah tidak oke? " 

"Tidak. Tidak masalah jika kita menyewa van ...... Tapi siapa yang kamu undang? " 

"En--- ......, yah, mereka teman sekolah." 

"Teman sekolah. Seperti siapa misalnya? " 

"Seperti Yuuji, Hideyoshi, Muttsurini ......" 

"Sakamoto-kun dan yang lainnya eh. Bagaimana dengan yang lainnya?" 

"....................Hai" 

"'Menyembunyikan'? Saya pikir saya sudah mendengar Anda menyebut Hideyoshi-kun? " 

"Hai ...... Hai • Mit • Su ♪"[2] 

"Aki-kun. Tolong kencangkan gigimu dan tahan sebentar. " 

"Sangat menyesal! Saya sedang memainkan lelucon kecil! Ini hanya lelucon kecil jadi tolong 
jangan pukul aku! " 

"Aku tahu. Jika kamu berbicara jujur, nee-san akan memberimu ciuman sebagai hadiah. " 

"Empat lainnya adalah orang-orang dari alam semesta yang Anda temui kemarin." 

"Anda telah menjawab saya dengan baik. Kemudian ~ Angkat dagu dan tutup mata " 

"Tunggu! Aku jelas berbohong barusan !? " 

"Manusia dapat dijelaskan sebagai orang dari alam semesta ini pada umumnya." 

"Ada apa dengan alasan konyol ini !? Tunggu tunggu tunggu tunggu! Saya minta maaf jadi 
tolong BERHENTI, BERHENTI! " 

"... ..Jadi dibenci, itu benar-benar---" 

"Ah ...... Jadi, maaf. Anda terluka? Tapi, kamu tidak bisa melakukan hal-hal itu, nee-san. " 

"---Aku tidak bisa menahannya." 
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"Menyesatkan! Ada orang cabul di sini! Orang cabul yang putus asa sebenarnya tinggal 
begitu dekat di sampingku! " 

"Jangan menganggapnya serius. Tiga puluh persen itu hanya lelucon. " 

"Tidak bagus ...... Orang ini, lebih dari lima puluh persen serius ......" 

"Lagipula, Aki-kun harus disalahkan karena berbohong padaku sejak awal." 

"Oo ....... Bahwa......" 

"Mengapa Anda mencoba menipu saya?" 

"Bahwa......" 

"Iya." 

"Jika aku mengatakannya ...... Maukah kamu tetap tenang?" 

"Jika itu bukan sesuatu seperti gadis-gadis akan datang, aku tidak akan marah dan aku juga 
tidak akan memukulmu, dan aku tidak akan mendorongmu atau memaksamu untuk 
berganti pakaian --- Kemana kamu akan pergi Aki-kun?" 

"Tidak! Aku tidak ingin membuatmu marah, dipukuli, didorong ke bawah, atau dipaksa 
untuk berganti pakaian! " 

"Saya melihat. Jadi ada gadis-gadis yang ikut dengan kita. " 

"Maaf, maaf, maaf, saya minta maaf." 

"...... Yah, tidak apa-apa. Mereka juga telah menjagamu dengan baik, dibandingkan 
membiarkan kalian melakukan sesuatu di tempat yang tidak bisa kulihat, lebih baik begini. 
" 

"Eh? Lalu, nee-san setuju dengan ini? " 

"Itu tidak akan terjadi lagi." 

"Terima kasih, nee-san." 

"Tapi." 

"En? Apa?" 

"Jika sesuatu terjadi selama perjalanan yang menurutku hubungan tidak murni dengan 
lawan jenis ...... Saat itu, kamu mengerti apa yang akan terjadi kan Aki-kun?" 

"Ah, ahaha ...... .Apa, lalu apa yang akan terjadi?" 
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Aku akan membunuh seluruh keluargamu. 

"Tidak, jika itu masalahnya, Anda akan dimasukkan juga." 

☆ 

Awan besar mengambang di langit cerah. Angin sepoi-sepoi yang dirasakan sedang 
mengubah bentuk awan ini. Melihat pemandangan ini di depan mataku, barulah suasana 
musim panas yang sesungguhnya bisa dirasakan. Tidak ada cuaca yang lebih baik untuk 
berjemur di laut. 

"Cuaca hari ini pasti cocok untuk perjalanan pantai." 

Sinar matahari tak mampu membuat ekspresinya terlihat serius, dia yang memakai kaos 
oblong dan celana pendek, kalimat itu diucapkan oleh Yuuji yang nampaknya penuh mood 
musim panas tak peduli bagaimana kau melihatnya. Pria ini memiliki fisik yang bagus jadi 
mengenakan pakaian yang kasar sangat cocok untuknya. 

"Betulkah. Ch --- Tidak, hatiku sangat senang. " 

Yang berbicara adalah Hideyoshi yang memakai kombinasi hoodie tipis dan celana pendek. 
Teman saya yang sampai saat ini masih membingungkan orang lain tentang seksualitasnya 
dengan penampilannya yang imut bahkan sampai saat ini, sedang membawa tas olah raga 
dengan mata penuh semangat menunggu kedatangan mobil. 

"... ..Aku khawatir kantong darah akan rusak." 

Muttsurini yang mengenakan denim kusut itu melihat sekeliling dengan tatapan cemas 
sambil membawa kotak es. Saya rasa banyak kantong darah yang memberikan dukungan 
hidup untuk pria itu ada di dalam. Ketika laut disebutkan, orang akan berpikir tentang 
pakaian renang. Menurutku jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin mengambil risiko 
menyeberangi Sungai Styx dalam waktu singkat --- Fakta ini tidak dapat disangkal. 

"Benar, Akihisa-kun. Agak terlambat untuk menanyakan hal ini, tetapi dapatkah begitu 
banyak orang masuk ke dalam mobil? "[3] 

Himeji-san yang mengenakan pareo katun kasar ketat dan kaos oblong dengan atasan ketat 
tanpa lengan di atasnya menatapku sambil memeluk tas travelnya dengan kedua 
tangannya. Gayanya yang berbeda sangat menyegarkan. 

"Saya rasa begitu. Ada sembilan orang termasuk saudara perempuanmu, apakah kita masih 
bisa menggunakan SIM biasa? " 

"En---, nee-san bilang tidak ada masalah ......" 
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Minami berdiri di sampingku dengan gaun panjang dan kaos oblong. Meskipun ini pertama 
kalinya saya melihat Minami mengenakan rok kasual, saya menemukan bahwa pakaian apa 
pun cocok untuknya karena tubuhnya yang ramping. 

"...... Surat Izin Mengemudi untuk mobil sedang memungkinkan lebih dari sebelas 
penumpang ......" 

"Saya sudah memeriksanya secara online kemarin malam, surat izin mengemudinya 
mungkin normal, tapi karena mobilnya berbeda, baik-baik saja meski ada lebih dari 
sepuluh penumpang." 

Sepasang kelas A dari Kirishima-san dan Kudou-san menjelaskan kepada kami. Kirishima-
san memadukan rok mini dengan sweter musim panas berwarna terang. Seolah justru 
membuat orang melupakan daya tarik warna putih dan pink dari teriknya musim panas 
yang biasa. 

Di sisi lain, Kudou-san, 

"En? Yoshii-kun. Anda tampaknya sangat menyukai dandanan saya. " 

"Tidak tidak. Bukan saya." 

"......Oh begitu......" 

Apa, apa? 

"Kamu ingin tahu apa yang ada di balik celana ketatku, kan ~?" 

"A, aku tidak memikirkan itu ......!" 

Kudou-san mengenakan celana pendek, atasannya ketat dan berlengan pendek dan entah 
bagaimana sedikit terbuka. Mau tidak mau aku terus memperhatikan bekas sengatan 
matahari sejak dia mengganti pakaian renangnya, ini adalah berita buruk karena beberapa 
alasan ...... 

Aku membuang muka, dan melihat Yuuji menyipitkan matanya saat dia melihat dandanan 
Kudou-san. 

"Oh benarkah. Kudou bergabung dengan klub renang. Itulah mengapa dia memiliki bekas 
luka bakar matahari yang sehat. (Puchi --- Pugupugu) " 

"...... Ketidaksetiaan dilarang." 

Sosok Kirishima-san menyodok mata Yuuji dengan tenang dan dia terjatuh ke lantai. Orang 
bodoh itu tidak akan pernah belajar. 

"Oh, masih sama, keduanya---" 
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"(Sha-) Ya, ya" 

"(Sha-) Re, sungguh, hubungan mereka sangat baik" 

"Kalian berdua harap tunggu. Aku benar-benar berharap aku berhalusinasi, tapi apakah 
kalian hanya mengambil sikap menyerang dengan kedua jari menunjuk ke mataku? " 

Keduanya akan menyerangku sesekali, secara diam-diam, baru-baru ini. Jangan bicara 
tentang Minami, bahkan Himeji-san sudah berpengalaman seperti ini, aku benar-benar 
merasa Himeji-san dipengaruhi secara negatif oleh Kelas F. 

Kami mengobrol sebentar, Muttsurini yang memiliki mata paling tajam adalah yang 
pertama menyadari suasana itu. 

"...... Mobilnya ada di sini." 

"En? Ohoh. Sepertinya begitu " 

Sebuah mobil besar yang bisa dibilang mini bus sedang melaju ke arah kami, berhenti di 
depan kami secara perlahan. 

Pintu pengemudi terbuka, sosok yang keluar adalah, 

"Ah eh ......? Saya minta maaf karena membiarkan kalian menunggu " 

Adik kandung saya yang memiliki darah yang sama dengan saya, Yoshii Akira. Ngomong-
ngomong, kurasa ini pertama kalinya melihat nee-san mengemudi. Aku tidak merasa aman 
dengan nee-san yang, cenderung bertindak keterlaluan, mengemudi ...... Tapi sepertinya 
tidak akan ada masalah. 

"Tidak, kami baru saja tiba lebih awal" 

"En. Kami menjadi terlalu bersemangat jika kami tidak berhati-hati " 

"......Menantikannya" 

"Akira-san. Terima kasih telah mengundang kami semua. " 

"Saya juga sangat menantikan perjalanan ini" 

Pertama, Yuuji dan lima orang lainnya yang sudah mengenalnya menyapanya. Nee-san 
tersenyum saat mendengarnya dan menjawab "Cara kalian mengatakannya membuatku 
bahagia". 

Selanjutnya, Kirishima-san dan Kudou-san yang bertemu nee-san untuk pertama kalinya 
pergi dan memperkenalkan diri. 
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"...... Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Saya adalah istri Sakamoto Yuuji, 
Sho. "Tunggu sebentar! Anda hanya berbicara sesuka Anda (Puchi --- Pugupugu) "...... 
Shouko" 

"Halo, adik Yoshii-kun. Saya Kudou Aiko " 

"Halo, Shouko-san, Aiko-san. Aku adalah saudara perempuan Aki-kun, Akira " 

Salam damai terus berlanjut. Dari kelihatannya, ada banyak sekali cewek yang sangat 
lincah. Saya biasanya di tempat seperti Kelas F yang kotor dan semrawut, sekarang saya 
memiliki sensasi yang tak terlukiskan dan segar. 

"Kemudian. Tetap seperti ini tidak akan melakukan apa-apa, ayo pergi " 

Nee-san menunjuk ke mobil. 

"Baik. Kita masih bisa berbicara di dalam mobil, waktu sangat berharga jadi mari kita 
berangkat. Semuanya silahkan duduk dimanapun Anda suka. " 

"""Iya-""" 

Aku melempar bagasi dan Yuuji, yang berguling-guling di lantai, ke dalam mobil. 

Perjalanan seru akhirnya dimulai. 

☆ 

"Ngomong-ngomong, Akihisa." 

"Hm? Ada apa, Yuuji?" 

Di dalam mobil, Yuuji yang duduk di sampingku memecahkan es. 

Mengenai tempat duduk, cowok dan cewek dipisahkan satu sama lain karena nee-san 
dekat. Wajah sedih Kirishima dan wajah riang Yuuji sangat kontras satu sama lain. 

"Pernahkah kamu pergi ke tempat yang kita tuju sekarang? Tempat seperti apa itu?" 

"Eh? Ahah, hmm. Tentang itu ......" 

Saya berhenti berbicara sejenak untuk mengingat kembali ingatan saya. 

Jika aku harus mendeskripsikan tempat itu padanya ...... 

"Hmm? Ada apa? Apa kamu sudah lupa sama sekali?" 

"Mustahil. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" 
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Orang itu sangat kasar. Harus ada batasan ketika Anda meremehkan ingatan orang lain. 

Baik. Itu sebenarnya--- 

"Saya ingat benar, itu terjadi selama musim semi, musim panas, atau musim gugur, sekitar 
lima hingga delapan tahun yang lalu." 

"Rentang waktunya sangat besar." 

"Saya pikir Anda sudah benar-benar melupakannya." 

"......  mengangguk " 

Maafkan saya. Tindakan saya sia-sia. 

"Dengan kata lain, ini akan menjadi kejutan bagi semua orang saat kita sampai di sana." 

Ngomong-ngomong, Hideyoshi, yang sedang duduk di depan kami, menoleh ke arah kami. 

"Benar. Kita harus mengambil kesempatan langka ini dan berharap yang terbaik." 

"Jika kita pergi ke pantai terdekat, maka hanya ada sedikit, tapi jika kita pergi ke suatu 
tempat yang jauh dan akan menginap, bagian dari kegembiraan datang karena tidak tahu 
kemana kita akan pergi." 

Himeji-san dan Minami, yang duduk di baris yang sama dengan Hideyoshi, berbalik dan 
menampakkan senyuman gembira mereka. 

Karena ada sembilan penumpang di dalam gerbong ini, maka pengaturan kursi mulai dari 
depan seperti ini: dua orang -- dua orang -- tiga orang -- dua orang. Baris pertama termasuk 
nee-san yang sedang mengemudi, dan Muttsurini yang duduk di depan karena mengaku 
mabuk kendaraan. Di belakang mereka adalah Kirishima-san dan Kudou-san. Berikutnya 
adalah Himeji-san dan rekannya. Yuuji dan aku duduk di baris terakhir. Semua orang 
meletakkan bagasi mereka di kursi mereka masing-masing ...... Tapi sepertinya kursinya 
agak terlalu sempit di baris tiga orang. 

"Himeji-san. Barang-barang yang ada di kursi itu, maukah kamu menyerahkannya padaku 
di sini?" 

"Eh? Ah, tentu. Maksudmu ini?" 

"Yup. Kursi kita lebih luas. Letakkan saja di sini." 

"Tidak, kamu tidak perlu memikirkan kami karena kami baik-baik saja dengan itu. Minami 
dan Kinoshita-kun sangat kurus ...... tapi aku tidak ......" 

Nada suara Himeji-san tiba-tiba merendah. Eh? Apakah saya menginjak ranjau darat? 
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"Mizuki. Mungkinkah kamu ...... bertambah gemuk?" 

"Wawu!" 

Saat Minami berbicara, Himeji-san mencondongkan tubuh ke belakang sambil memeluk 
dirinya sendiri. 

"Hanya, sedikit saja! Ini benar-benar hanya sedikit, maksudku ...... Hanya sedikit, banyak 
......" 

"Dimana?" 

"Bukan, bukan itu! Pasti ... rambut panjangku itu berat! Benar! Karena itu! Ini tidak ada 
hubungannya dengan es krim dan minuman!" 

Ngomong-ngomong soal itu, akhir-akhir ini cuaca semakin panas, dan musim ketika nafsu 
makan es krim dan minuman kita lebih kuat telah tiba. 

"Huh. Betapa konyolnya dirimu. Kamu terbawa suasana ketika kamu kehilangan sedikit 
berat badan belum lama ini. Itulah mengapa sekarang kamu harus menghadapi 
konsekuensi seperti itu." 

"Ugh ...... aku terlalu ceroboh ......" 

"Saya menjadi lebih kurus karena kelelahan musim panas." 

"Ehhhh! Itu, itu terlalu licik! Aku merasa benar-benar dikhianati!" 

"Benar. Aku jadi lebih langsing ...... di bagian dada ......" 

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

Seolah-olah suasana malam yang mencekam melayang di sekitar barisan depan. Mengapa 
gadis-gadis ini mengkhawatirkan tubuh mereka? Keduanya sudah memiliki tubuh yang 
dianggap luar biasa dibandingkan yang lain ...... yah, meski dada Minami terlihat agak 
mengecewakan ....... 

"Himeji dan Shimada sama-sama mengkhawatirkan hal-hal seperti ini." 

Hideyoshi tiba-tiba berbicara seolah ingin menghibur mereka berdua; Saya kira dia 
memikirkan apa yang saya pikirkan. Namun, Minami malah menutupi wajahnya ketika dia 
mendengarnya. 

"Jangan hiraukan aku! Bagaimanapun, payudaraku tumbuh lebih lambat dari Kinoshita!" 

Ini buruk. Rumor yang aku katakan sembarangan itu sepertinya diketahui oleh Minami. 
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"Sudah cukup, Kinoshita! Jangan berbohong hanya untuk menghiburku! Aku mengerti! 
Lagipula Kinoshita hanya akan meninggalkanku sendiri dan punya payudara besar." 

"Tidak bisakah hal seperti itu lebih tragis bagiku !?" 

Ugh ...... Kata-kata seperti ini, aku akan senang jika mereka menahan diri untuk tidak 
mengatakannya di depan kami anak laki-laki ...... sulit untuk memutuskan bagaimana harus 
bereaksi ...... 

"Tapi Kinoshita-kun, kamu sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan tubuhmu ...... 
pinggangku begitu ramping ......." 

"Tenang, Himeji. Bagaimana mungkin aku, yang merupakan laki-laki sejak lahir, memiliki 
pinggang yang ramping?" 

"Sungguh ...... mengatakan bahwa menumbuhkan payudara itu tragis, ada batas kemewahan 
yang kamu nikmati ......" 

"Mereka putus asa ...... mereka berdua tidak mengerti apa yang aku katakan ......" 

Hideyoshi bergumam pelan seolah-olah dia sudah melakukan yang terbaik. Tampaknya 
setiap orang memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan. 

Hideyoshi berdehem seolah ingin menenangkan suasana yang suram, dan berbicara 
dengan tajam kepada mereka berdua. 

"Tapi, seperti yang kubilang, bukankah kalian berdua terlalu khawatir? Himeji, Shimada, 
sepertinya kalian tidak berubah sama sekali!" 

"Itu, itu tidak benar! Aku bertambah gemuk sebanyak 328 gram!" 

"Ya! Aku kehilangan 0,4 sentimeter!" 

"Kalian berdua pasti menggunakan unit pengukuran yang aneh ......" 

Jelas ada perbedaan di antara keduanya. 

"Tidak, meskipun aku biasanya tidak terlalu khawatir, kali ini ......" 

"Pakaian renang terlibat, dan ......" 

"Ya. Kurasa begitu." 

Himeji-san dan Minami tiba-tiba menoleh untuk melihat nee-san mengemudi, tanpa alasan. 
Aku ingin tahu apa yang mereka pedulikan. 

"...... Memang, Akira-san sangat berbahaya." 
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"Benar ~  boing * twist * boing ! Aku juga merasa seperti ini. Aku, yang biasanya tidak 
peduli dengan masalah seperti itu, merasa sedikit iri." 

Bahkan Kirishima-san dan Kudou-san di baris kedua bergabung dalam percakapan. 
Sepertinya perempuan memiliki ketertarikan pada hal semacam ini. 

"Yup. Payudara itu, aku tidak bisa berhenti iri pada mereka ..." 

"Aku juga iri dengan betapa rampingnya pinggangnya ......" 

"....... Akira-san. Itu sangat licik." 

"Dia seperti seorang model ~ Sepasang payudara ini berada pada tingkat yang tercela 
seperti Mizuki. Mereka terlihat sangat goyang." 

"Baju renang apa yang ingin kamu pakai? Dengan tubuh seperti ini, apapun yang kamu 
pakai pasti akan terlihat bagus ......" 

"Apakah itu bikini yang agak seksi? Sungguh mengagumkan ......" 

"......Saya iri." 

"Baju renang dari buku erob yang terlihat seperti tali juga cocok untukmu." 

"Eh? Kouta-kun, apa yang terjadi padamu? Ada cairan merah yang keluar dari hidungmu." 

"...... Aku mabuk kendaraan." 

Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mimisan saat dia mabuk darat. 

Lupakan. Akan merepotkan jika kita menyela mereka saat mereka membicarakan tubuh 
mereka, jadi kita akan mengikuti arus. 

"Ngomong-ngomong, Hideyoshi, taruh saja ini di sini. Bolehkah menyerahkannya padaku?" 

Mari tempatkan bagasi itu dengan benar terlebih dahulu. 

"Hmm? Oke, tolong urus mereka." 

Saat berbicara, Hideyoshi memberiku bagasi di kakinya dan bagasi di sampingnya, 
keduanya tampak dijejali sampai penuh. Benda yang terlalu berat ini ...... kurasa itu pasti 
milik Muttsurini. Mungkinkah dia membawa banyak peralatan itu untuk kamera dan 
barang-barangnya? 

Saya meletakkan bagasi yang diberikan kepada saya di sini. Masih ada ruang tersisa. 

"Sepertinya ada cukup ruang di sini untuk satu lagi?" 
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"Oh. Kalau begitu, aku juga akan memberikan ini padamu." 

Saat berbicara, Hideyoshi memberikan saya bagasi yang sudah dikenalnya. Ini adalah 
barang nee-san. Sepertinya tidak ada yang rapuh di dalamnya, jadi aku akan menaruhnya 
di sini untuk melindungi barang-barang Muttsurini. 

"* zip * -- Hmm?" 

Saat saya bergerak sedikit, bukaan bagasi sedikit melebar. Barang mungkin akan keluar 
jika saya membiarkannya seperti itu. Saya kira saya harus menutupnya dengan benar. 

"Hei. Hmm? Kenapa ritsletingnya tidak mau bergerak?" 

Ritsleting sepertinya macet pada sesuatu. Apakah itu terlalu empuk? Sepotong kain keluar 
dari sudut. 

Jika saya ingin menutupnya, saya rasa saya harus menghapus benda yang keluar. Barang-
barang Nee-san bisa dimasukkan ke dalam tasku sebagai gantinya. 

Sambil berpikir seperti itu, saya membuka ritsletingnya dan mengeluarkannya. Satu dua...... 

Aku jatuh (Baju renang sekolah memasuki lokasi kejadian). 

"Di luar--!!" 

"(Kaget) Apa yang baru saja kamu lakukan !? Apa yang terjadi !?" 

"Apa yang harus aku lakukan, Yuuji !? Kerabat di sampingku adalah orang aneh tanpa 
harapan!" 

"Apakah, begitu ...... Tapi, aku merasa bahwa kamu, yang memegang erat pakaian renang 
sekolah, tampak lebih aneh ......" 

"Eh !? Itu, itu tidak benar ......! Ini milik nee-san." 

"Begitu. Jadi, kamu tertarik dengan pakaian renang adikmu. Kamu benar-benar putus asa." 

"Kamu ......! Tunggu! Tolong jangan lihat aku dengan jijik! Itu kesalahpahaman!" 

"Oke, saya mengerti. Harap tunggu. Tunggu sampai saya menghapus Anda dari kontak 
telepon saya. Lalu, saya akan dengan sabar mendengarkan penjelasan Anda." 

"Sialan kau, Yuuji ......! Apa kau bilang kalau mengenalku adalah kesalahan ......!" 

"Tunggu, Yuuji. Kamu tidak bisa mem-blacklist dia jika kamu menghapus nomornya." 
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"Jangan, Hideyoshi! Tolong jangan turunkan aku dari 'Teman' menjadi 'Penguntit', yang 
lebih buruk daripada menjadi orang asing! Tidak apa-apa jika itu Yuuji, tapi Hideyoshi 
mengatakan itu membuatku terpukul." 

"Ah ...... maafkan aku, Akira-nee-san. Bisakah kita mampir ke kantor polisi sebelum pergi ke 
pantai?" 

"Itu salah! Seharusnya kita pergi ke toko baju renang! Tidak perlu memenjarakanku di 
rumah tahanan!" 

"Jangan khawatir, Akihisa. Tidak ada kolam renang di rumah tahanan." 

"Argghhh! Ini bukan untukku, tapi untuk nee-san! Percakapan kita tidak bisa 
disalahpahami lagi!" 

Kenapa aku harus dianggap mesum! 

"Ada apa, Aki-kun? Kamu tidak suka pakaianku?" 

"Aku benci itu! Aku benci itu dari lubuk hatiku!" 

"Tapi, bukankah Aki-kun memberitahuku 'Aku tidak ingin merasa malu jadi tolong kenakan 
pakaian yang kurang terbuka'?" 

"Maafkan aku! Berjalan dengan seorang saudari yang masih mengenakan pakaian renang 
sekolah pada usia ini bahkan lebih memalukan daripada berjalan dengan seorang saudari 
yang mengenakan pakaian terbuka!" 

"??? Tapi, bukankah aku akan merasa kesepian jika aku memakai sesuatu yang berbeda 
dari milik orang lain?" 

"Eh? Apa yang ingin kamu katakan, nee-san?" 

"Dengar, bukankah kalian semua memakai pakaian renang seperti ini karena kalian semua 
adalah pelajar? Baju renang 'Sekolah' seperti ini." 

"Sesuatu yang dikenakan setiap siswa ......? Mungkinkah, nee-san, kamu mengenakan ini 
ketika kamu di universitas ......!?" 

Mahasiswa masih dianggap mahasiswa. Saya ragu itu benar-benar masalahnya, tetapi 
perasaan tidak nyaman ini sulit untuk dihilangkan. Jika itu nee-san, maka itu lebih dari 
mungkin. 

Saya merasakan keringat dingin terbentuk di punggung saya. Aku tidak pernah berpikir 
kalau aku akan menggigil seperti ini karena perilaku kakakku ......! 
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"Apa yang kamu katakan, Aki-kun. Bukankah universitas 'Universitas'? Bukankah aneh 
memakai baju renang 'Sekolah'?" 

"Itu hebat .....! Itu sangat bagus ......! Bahkan adikku, yang jelas-jelas tidak memiliki akal 
sehat sama sekali, mengatakan bahwa aku kurang akal sehat. Aku hanya akan 
menertawakannya .... ..! " 

Kami hampir menyebarkan budaya Jepang yang salah kepada orang asing. 

"Meski aku tidak begitu mengerti, tapi apakah itu membuatmu merasa rileks?" 

"Ya. Saya merasa santai." 

"Kalau begitu, kembalikan baju renangku ke dalam tas. Menunjukkannya ke semua orang 
membuatku malu." 

"Itu tidak benar! Ganti! Ganti baju renangnya! Aku tidak bisa menerima hal seperti ini 
sebagai saudaramu!" 

"Apa yang ingin kamu katakan adalah, baju renang ini tidak cukup terbuka?" 

"Aaaaaah lakukan saja sesukamu tentang itu! Pergi saja ke toko pantai atau tempat lain dan 
dapatkan baju renang baru!" 

"Wah, Aki-kun benar-benar mesum dan berisik. Kenapa kamu tidak belajar dari Kouta-kun 
yang kalem?" 

"... ... Akihisa. Bertanggung jawab atas penyimpanganmu." 

"Wuaaa, Yuuji! Aku dipanggil H oleh Muttsurini!" 

"Jangan menangis, Akihisa. Terkadang kamu menyebut orang lain 'idiot' juga." 

"Aku keberatan! Aku tidak akan pernah menempatkan kebodohanku pada tingkat yang 
sama dengan kebodohan Muttsurini!" 

Saya tidak terampil dalam belajar seperti semua orang! 

"Meh, sangat jarang Aki-kun mengatakan ini, aku akan mengganti baju renangku kalau 
begitu. Lagipula area dadanya sedikit ketat." 

"... ... (* drip ** drip ** drip * -- mimisan)" 

Jika nee-san tidak sedang mengemudi, saya benar-benar ingin memegang kepalanya dan 
membiarkan dia melihat kursi penumpang. 

"Cukup ...... tidak akan ada masalah jika nee-san lebih sadar diri ......" 
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Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan selelah ini hanya berada di mobil pergi ke 
pantai. 

☆ 

Tiga jam berlalu saat kami berada di dalam mobil. 

Di akhir perjalanan panjang ini, kami telah mencapai pensiun. Ini adalah tempat yang bagus 
dikelilingi oleh tanaman hijau subur di mana kita bisa merasakan udara lembap. 

"Wow ...... pemandangannya mempesona ......" 

"Luar biasa ~ Anginnya sangat nyaman ......" 

"...... Pemandangan yang bagus." 

"Hari-hari cerah itu menyenangkan ~" 

Gadis-gadis yang turun dari mobil berseru. 

Karena kita berada di puncak bukit yang tinggi, penglihatannya lebih jelas. Meski 
bangunannya kuno, tapi sudah memenuhi syarat terbaik untuk menikmati musim panas. 

"Lanjut. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan pergi ke pantai setelah meletakkan 
bagasi kita? " 

"Baik. Entah bagaimana aku merasa ingin berenang hanya dengan melihatnya. " 

"...... (* teguk ** teguk * -- menelan ludah)" 

Apa yang begitu menarik tentang lautan musim panas. Hanya dengan melihatnya dari jauh, 
Anda akan merasa ingin berganti pakaian renang dan bergegas menuju lautan luas, 
sungguh luar biasa. 

"Kami akan meletakkan bagasi kami di kamar kami dulu, baru kami akan pergi ke pantai." 

"""Iya--""" 

Kami mengganti pakaian kami setelah diputuskan, setelah dua puluh menit. 

"Kurasa kita yang menunggu mereka." 

"Mau bagaimana lagi. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyiapkan pakaian 
renang." 

"... ... Itu bagus karena aku juga butuh waktu untuk menyiapkan peralatanku." 
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Tiga pria menunggu di pantai untuk gadis berganti pakaian. Bahkan nee-san yang biasanya 
cepat perlu menyiapkan baju renang baru, sekarang mereka akan lebih lambat. 

Kami duduk di bawah naungan payung dengan santai, dan tiba-tiba kami mendengar 
percakapan aneh dari jauh. 

"... ... Ooo. Akihisa dan yang lainnya ada di sana. Hei--. Kalian--" 

"Kamu, kamu! Apa yang kamu lakukan !?" 

"Hmm? Oh, itu penjaga pantai. Kenapa ekspresimu begitu aneh?" 

"Ini bukan 'kenapa'! Kenapa kamu tidak mengenakan apapun di atas?" 

"??? Apa yang kamu bicarakan, baju renang anak laki-laki biasanya topless." 

"Sudah salah bagi seorang gadis untuk memakai baju renang anak laki-laki! Datang saja ke 
sini!" 

"Tunggu, tunggu saja! Aku laki-laki jadi seharusnya baik-baik saja." 

"Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan ketidakmampuan seperti itu di sini! 
Bukan hanya ada banyak anak di sini, ada juga orang-orang yang menakutkan!" 

"Itu sebabnya kamu salah! Dengarkan aku dulu--" 

"Jika kamu tidak akan memakai kemeja, maka kamu dilarang memasuki area renang! Kamu 
juga tidak diperbolehkan melepasnya di sana! Aku akan berjaga dengan teropong dari 
jauh!" 

"Aku menyuruhmu menunggu--" 

Saya merasa bahwa suara samar itu mirip dengan suara Hideyoshi ...... Apakah saya salah? 

Semua orang sangat lambat, kurasa aku akan melakukan pemanasan untuk menghabiskan 
waktu. 

"Tapi kali ini, semua berkat Akira-nee-san." 

Saat itu, Yuuji berbicara sambil melihat ke laut. 

"Hmm? Tentang mobilnya?" 

"Itu salah satu alasannya, tapi aku sedang berbicara tentang 'hubungan heteroseksual yang 
tidak murni dilarang'. Semua terima kasih untuk itu, Shouko harus menunggu dengan 
sabar, aku diselamatkan." 

"Ahah, itu. Kupikir itu hanya untukku ......" 
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Selain itu, nee-san mungkin mengira Yuuji dan Shouko bertunangan. 

"Tidak, tolong biarkan itu ditujukan pada semua orang. Lebih baik begini." 

"Eh ? Bagaimana saya harus melakukannya ?" 

Sekali ini saja biarkan aku mempersulit dia. 

Dimintai bantuan oleh orang ini, saya tidak tahu mengapa saya tidak pernah ingin segera 
berjanji padanya, itu aneh. 

"Apa saja, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, tapi kamu akan segera mendapatkan 
pembalasan." 

"Retribusi?" 

"Dengan mengungkapkan saat kau dan Shimada berciuman." 

"Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan berbicara enteng." 

Saya jelas bukan pria tidak berperasaan yang akan menutup mata atas permintaan tulus 
seorang teman. 

"Tentang itu, ada satu lagi tentang kamu mendapatkan kecupan di pipi." 

"Oeh !?" 

Bagaimana, bagaimana dia tahu tentang itu !? Waktu itu, hanya ada aku dan Himeji-san di 
atap jadi mustahil ada yang melihatnya !? 

"Tidak, tidak! Yang ada di atap, pasti Himeji-san yang baru saja menyapaku! Sejak saat itu 
sikap Himeji-san tidak berubah, aku tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertanya-
-" 

"Hah? Himeji? Kupikir yang punya adik perempuan Shimada?" 

"... ... Akihisa. Atap apa?" 

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

Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya pikir saya baru saja membuat kesalahan yang 
tidak bisa diperbaiki. 

"Hei, Akihisa. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu yang menyenangkan dariku?" 

"Tidak, tidak, tidak, tidak. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku pernah memimpikan itu 
sebelumnya." 
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"Begitu. Kalau begitu tidak apa-apa bagiku untuk bertanya pada Himeji tentang itu?" 

"Odabeba." 

"Meskipun saya tidak tahu dari planet mana bahasa itu berasal, tapi saya mengerti bahwa 
Anda mencoba untuk menyampaikan 'Tolong jangan'." 

"Bagus sekali kamu mengerti ......" 

Mungkin begitu, tapi aku masih belum mengerti maksud dari gerakan Himeji-san. Mungkin 
di pipi, tapi ciuman tetaplah ciuman. Aku ragu dia akan melakukan ini pada orang yang 
tidak dia rasakan. Tapi...... 

"Dia mengatakan itu, cinta pertamaku masih kuat ......" 

"Hmm? Lalu apa yang kamu katakan?" 

"Ah, tidak ada sama sekali. Aku ingin tahu siapa cinta pertama Himeji-san." 

Saya juga seorang pria. Meski aku sedikit lupa, tapi aku akan tetap berpikir jika Himeji-san 
memiliki perasaan padaku. Tapi, memikirkan 'cinta pertamaku masih kuat' yang kudengar, 
rasanya mustahil. 

"Cinta pertama Himeji-san? Kamu bahkan tidak tahu kalau itu sebenarnya kamu?" 

"Ahaha. Jika demikian, aku akan mati dengan bahagia." 

"......Apakah aku salah?" 

"Salah ~... ... Aku ingat saat aku masih SD, Himeji-san sendiri menyangkal ......" 

Karena itu ingatanku, sangat mungkin ada beberapa bagian yang aneh. 

"Begitu. Urm, tidak ada gunanya mengkhawatirkan masa lalu." 

"Ya. Ahaha." 

"... ... Dibandingkan dengan ini, bagian berciuman itu lebih penting." 

"Benar." 

Grr ......! Muttsurini. Kamu biasanya diam tapi sekarang ......! 

"Ah-- ... ... Tentang itu, sebenarnya--" 

Saat aku memikirkan tentang bagaimana melewati ini dan akan membuka mulutku 

"... ..........! (* Berkedip ** berkedip *)" 
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Kedua mata Muttsurini bersinar. Dan tangannya sudah meraih empat kamera. Saya kira 
gadis-gadis itu ada di sini. Tepat waktu. 

"Lihat. Semua orang ada di sini. Saat kita berbicara tentang lautan, kita memikirkan gadis-
gadis dengan pakaian renang!" 

"Cih. Dia lolos." 

"... ......... Pokoknya ambil foto." 

Muttsurini memainkan keempat kamera itu dengan terampil. Saya khawatir dia 
menyesuaikan koreksi lampu latar atau koreksi fokus sampai kameranya sempurna. Orang 
yang tak terduga. 

☆ 

"Terima kasih sudah menunggu. Maaf kami butuh waktu untuk berubah." 

Orang yang berbicara dengan penuh semangat adalah Kudou Aiko-san. Dia memakai celana 
yang terlihat seperti rok mini dengan garis-garis miring untuk tubuh bagian bawahnya, dan 
baju renang biasa untuk tubuh bagian atas, tapi ukurannya sangat berbeda dari baju 
renang Klub Renang, dan itu membuatku merasa bermasalah karena bekas sengatan 
matahari di bahunya. dan perut sangat terlihat. Sekarang itulah 'musim panas', 
mengenakan topi jerami yang membuat kami merasakannya, dan itu sangat lucu dan cocok 
untuknya. 

"Kurasa kau benar-benar dari Klub Renang. Baju renang dan topinya benar-benar cocok 
untukmu. " 

"Kau pikir begitu? Terima kasih, Sakamoto-kun ...... hmm? " 

"............ (* kedip ** kedip *)" 

"Ahaha. Astaga, Muttsurini-kun. Jika Anda ingin mengambil gambar baju renang saya 
lakukan saja di depan saya. Aku selalu memberitahumu bahwa aku tidak akan marah, kan? 
" 

"............ Jangan terlalu jauh dari dirimu sendiri, Kudou Aiko." 

"... Aku tidak tertarik dengan pakaian renangmu (piring memerciki) ---Aku baru saja 
terkena sengatan panas." 

"Ohh, kamu bekerja keras, Muttsurini. Itu 28 detik. " 

"Luar biasa, Muttsurini. Anda telah berhasil membuat rekor baru untuk menahan mimisan. 
" 
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"Yoshii-kun, Sakamoto-kun. Jangan terlalu kejam, cepat selamatkan dia... " 

Kudou-san semakin dekat dengan Muttsurini sambil mengkhawatirkan mimisannya yang 
mengalir seperti keran. 

"Ah, Kudou-san. Jika kau terlalu dekat dengannya sekarang--- " 

"... Sinar matahari semakin kuat...! (Platter Splatter) " 

"Eh? Wa, tunggu sebentar, Muttsurini-kun !? Muttsurini-kun !? Apa kamu baik baik saja!? 
Mimisanmu seperti air mancur sekarang !? " 

"... Serangan panas sulit untuk diobati akhir-akhir ini. (Shooosh) " 

"Ini bukan serangan panas, tapi penyakit baru, bukan?" 

Itu sangat menakjubkan. Tidak mungkin mengeluarkan darah sebanyak itu bahkan jika kita 
memotong denyut nadi karotis. Seperti yang diharapkan, kami tidak tahan melihat mimisan 
seperti itu. 

Aku mendekati Muttsurini, yang pingsan, dan berbicara dengannya perlahan. 

Muttsurini. 

"...... Akihisa..." 

"... Kata-kata terakhirmu..." 

"Apa yang kamu katakan, Yoshii-kun !? Itu sangat tidak menyenangkan di sini, tahu !? " 

"... Saat aku terlahir kembali, aku ingin menjadi burung..." 

"Jangan hanya mengikutinya, Muttsurini-kun! Anda akan diselamatkan! " 

"... Dan kemudian, aku berharap bisa melihat banyak hal di dalam ruang ganti perempuan 
dari luar..." 

"Dan kamu ingin melakukan itu saat terlahir kembali !? Setidaknya pahami penyebab 
kematian Anda dalam hidup ini! " 

Muttsurini pergi dengan senyuman di wajahnya yang berdarah. Anda mati karena percaya 
pada keyakinan Anda sendiri. Saya telah menerima surat wasiat Anda. 

"Maaf membuat anda menunggu." 

"... Membuatmu menunggu." 
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Kali ini, Himeji-san dan Kirishima-san, yang datang lebih lambat dari Kudou-san. Pakaian 
renang yang saya lihat terlihat mirip dengan yang saya lihat di kolam renang... tapi entah 
kenapa, perubahan pemandangan memberikan kesan yang sangat berbeda. 

"... Aiko, jangan terlalu sering menggertak Tsuchiya." 

"Tidak, saya tidak melakukan apa-apa..." 

Kirishima-san berkata pada Kudou-san saat dia melihat Muttsurini roboh di lantai. Dia 
sepertinya tidak mengerti mengapa Muttsurini mimisan di semua tempat. 

"Bukan itu, Shouko-chan. Tsuchiya-kun sangat senang karena Kudou-san terlihat sangat 
manis dalam balutan pakaian renang. Benar, Tsuchiya-kun? " 

"... Saya tidak mengakui fakta itu." 

Muttsurini terus menyangkalnya bahkan dalam nafasnya yang sekarat. Betapa tidak 
jujurnya. 

"...Bergairah?" 

"Iya. Tsuchiya-kun kan laki-laki. " 

Mendengar perkataan Himeji-san, Kirishima-san mengangguk dan berjalan perlahan ke 
arah Yuuji. 

"... Yuuji." 

"Hm? Ada apa, Shouko? " 

"... Eii (Poke)" 

"GWAH !!!? (Puoosshhh) " 

Jadi, jari seperti ikan gegat Kirishima-san ditusuk ke lubang hidung Yuuji, dan ada mimisan 
seperti mata air. 

"...Itu bagus." 

"APA YANG BAIK TENTANG ITU !? APA DENGAN YANG KELUAR DARI SUDDEN !? 
(SPLATTERR) " 

"... Karena kamu tidak senang bahkan setelah melihatku memakai baju renang, Yuuji." 

Saya melihat. Jadi itulah mengapa dia menggunakan kekerasan. Kalau begitu, mau 
bagaimana lagi. 

Tapi kupikir mimisannya cukup besar meski tanpa melakukan hal seperti itu. 
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"Kirishima-san dan Himeji-san sama-sama cantik... dan memiliki tubuh yang bagus..." 

"Eh... !? A, Akihisa-kun !? Panggil saja, panggil aku cantik, itu agak memalukan... " 

"Wah !? Sangat menyesal! Saya tidak sengaja mengatakannya! " 

Himeji-san terlihat seperti hendak menarik pareo-nya saat dia meringkuk ke belakang. 

Saya tidak bermaksud mengatakannya. Aku hanya mengatakannya tanpa sengaja! 

"Hm. Lagipula sosokku tidak bagus. " 

Kali ini, sepertinya ada suara kesal dari belakang. Ini Minami. 

"A, arre? Anda sudah berubah, Minami? Ini terlihat berbeda dari sebelumnya... " 

Aku melihat ke belakang, dan meskipun aku tidak bisa melihat semuanya karena aku 
memakai topi, tapi baju renang one-piece Minami berbeda dari sebelumnya... selain itu, 
bukankah itu baju renang yang kompetitif? 

"I, ini karena, aku ingin berenang dengan benar sekali ini! Soalnya, aku makan banyak es 
krim dan minum banyak jus akhir-akhir ini, jadi aku sudah menambah berat badan...! " 

"Eh? Tapi Minami? Bukankah kamu mengatakan bahwa dadamu menjadi lebih kurus 
karena kamu mengendur selama musim panas di mobil? " 

"Wah, dadaku makin kurus, tapi pahaku membesar --- argh, aku idiot! Mengapa saya harus 
menekankan hal ini! " 

Minami mengakhiri dengan kata-kata kuat ini saat dia menutupi wajahnya dan menghela 
nafas. 

"Benarkah? Saya tidak tahu sama sekali. " 

"Sudah cukup, Aki... Aku bertubuh tradisional Jepang... meski aku besar di Jerman..." 

Tidak peduli apa yang dia katakan, aku merasa Minami agak menawan. Kurasa paling cocok 
memanggilnya kecantikan kurus, model fesyen yang akan muncul di berita... tapi orang-
orang itu sama sekali tidak memiliki payudara. 

Saat saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan, orang yang paling saya takuti 
muncul. 

"Eh? Ada apa, Minami-san? Mengapa Anda duduk di tempat seperti itu? Apakah adikku 
yang bodoh melakukan sesuatu yang kasar padamu? " 

Yang berdiri tepat di belakang Minami, memegang cincin renang adalah adikku, Yoshii 
Akira sendiri. 
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"Ah, tidak apa-apa, Akira-san. Aku hanya mengomel sedikit di sini --- hei... " 

Minami menoleh ke pemilik suara itu ... dan hanya terdiam di sana. 

"Minami-san?" 

"... Isak tangis" 

"Minami-san, kenapa kamu menangis saat melihatku?" 

"Sudah cukup... Aku, aku tidak bisa mengalahkan Mizuki dan Akira-san seumur hidup..." 

"???" 

Nee-san memiringkan kepalanya, sepertinya tidak bisa memahami kata-kata Minami. 

Tapi ngomong-ngomong soal--- 

"Hebat... sungguh hebat bahwa nee-san memilih pakaian renang biasa..." 

Nee-san memakai bikini biasa yang bisa dilihat dimana saja. Tidak ada yang aneh tentang 
itu. Hatiku akhirnya berada di dalam diriku lagi...! 

"Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Aki-kun. Tidak ada ukuran yang cocok, jadi saya tidak 
punya banyak pilihan. " 

"Tunggu, nee-san. Apa yang akan Anda pilih jika Anda punya pilihan? " 

Dan nada anehmu itu terdengar seperti kamu tidak bisa membedakan antara pakaian 
renang biasa dan tidak biasa. 

"... Akira-san." 

"Ya, ada apa, Shouko-san?" 

"... Tunggu sebentar, permisi." 

Sambaran. 

Tindakan Kirishima-san sepertinya menciptakan suara seperti kata ini. 

"? Ada apa, Shouko-san? " 

"... Luar biasa..." 

Entah kenapa, Kirishima-san gemetar setelah meraih payudara adikku. 

"Ah, Akira-san. Mohon permisi juga! " 
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Dan kemudian, Himeji-san meraih pinggang nee-san dari belakang. 

"??? Mizuki-san. Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"... Tidak... tidak sama sekali... tidak apa-apa..." 

Himeji-san menjawab dengan lemah dan meninggalkan nee-san dengan tenang --- dan 
menghampiri Minami sebelum duduk dengan sikap yang sama. 

"... Hiks..." 

"Ah, Mizuki... selamat datang..." 

"Minami-chan... lautnya, sangat kejam..." 

"Tidak, Mizuki. Menurutku yang kejam pasti Tuhan... " 

Minami, yang matanya terlihat tidak bernyawa, memeluk Himeji-san dengan lembut. 

Nah, ada apa dengan mode seperti pemakaman ini. 

"Baiklah, semuanya, tenangkan dirimu. Yang terakhir ada di sini, kan? " 

Kudou-san sepertinya dia mencoba untuk menghilangkan mood ini saat dia membuang 
muka dengan riang. Tatapannya tertuju pada Hideyoshi, yang berjalan lambat di sini. 

"Maaf semuanya... sepertinya aku yang terakhir..." 

Hideyoshi terdengar agak tertekan dibandingkan cuaca di atas kepalanya. 

"Ada apa, Hideyoshi-kun? Kamu terlihat sangat lesu. " 

"Ya. Anda bahkan mengatakan dengan penuh semangat sebelum ini bahwa 'Saya akan 
menunjukkan sisi saya yang paling jantan!' " 

"Tolong biarkan aku pergi..." 

Hideyoshi yang depresi mengenakan T-shirt yang belum pernah saya lihat sebelumnya di 
baju renangnya karena suatu alasan. 

☆ 

"Anda sebenarnya menyiapkan semangka dan kelelawar. Keputusan bagus yang kau buat, 
Akihisa. " 

"Tentu saja kita perlu memainkan Watermelon Splitting. Aku sudah membekukannya 
sebelumnya, jadi pasti akan terasa enak. " 
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"... Senang diminum saat cuaca panas. Menantikannya." 

Setelah berenang sebentar, kami bertiga di sini membawa semangka dan kelelawar dari 
penginapan. 

"Ngomong-ngomong, ini hampir tengah hari. Kami juga harus menyiapkan makan siang 
selain semangka. " 

"Eh? Apa tidak ada banyak air asin? " 

"Dalam arti tertentu, sungguh menakjubkan bahwa Anda bisa membuat balasan seperti 
itu..." 

"... Aku tidak pernah mengira kamu akan hidup sampai sekarang." 

Ahh, benar juga. Karena ada nee-san, aku jadi bisa makan enak. 

"Jika kita bisa membuat api, akan menarik untuk mengambil beberapa cangkang." 

"Oh, itu ide yang bagus. Kita bisa menambahkan waktu ke sup miso untuk penyedap. " 

"Kalau begitu, mi goreng pinggir laut, nasi kari, cumi goreng juga enak --- hm? Ada apa, 
Muttsurini? " 

"...Sana." 

Mendengar pertanyaan Yuuji, Muttsurini menunjuk pada nee-san dan yang lainnya jauh 
sekali. Apa sekarang? Sepertinya mereka sedang berbicara dengan beberapa orang di sini. 
Apa nee-san punya kenalan di sini? 

"Mereka adalah gadis-gadis imut ~ apa? Dari mana kamu berasal?" 

"Ah tidak. Kami, baiklah... " 

"Kami punya teman di sana juga. Ingin bermain bersama? Bagaimana dengan kakak yang 
cukup besar di sana? " 

Himeji-san terdengar agak bermasalah. Apakah ini yang saya pikirkan...? 

"Mereka mencoba untuk berhubungan. Gadis-gadis itu memiliki beberapa penampilan, jadi 
mau bagaimana lagi, tapi itu sangat merepotkan. " 

"... Haruskah aku menghilangkannya?" 

Saya tidak tahu kapan Muttsurini menyiapkan alat penyengat saat dia mengambil posisi. 
Senjata itu akan menyebabkan tragedi besar jika tidak digunakan dengan bijak di tepi 
pantai. 
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"Ahh, baiklah... kita akan melakukannya, kan? Lebih cepat seperti itu--- " 

"Tidak, tidak apa-apa meskipun kita membiarkan mereka sendiri." 

Aku menghentikan Muttsurini dan Yuuji saat mereka mencoba untuk bergegas. Saya rasa 
tidak perlu benar-benar berlebihan, dan itu akan menjadi buruk jika kombinasi air laut dan 
sengatan terjadi. Akan lebih baik untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dan 
menonton. 

"Hm? Tidak apa-apa? Mengapa?" 

"Himeji-san dan yang lainnya perlu khawatir, tapi ada nee-san. Dia mungkin akan 
menghadapinya dengan baik. " 

Nee-san sangat menarik bagi mereka yang tidak mengetahui sifat aslinya, jadi dia harus 
tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang mencoba berhubungan dengannya. Tidak 
apa-apa. 

"Saya benar-benar minta maaf, tapi kami menolak." 

Aku bisa mendengar suara adikku dari jauh, nada tegas yang tidak akan membiarkan 
dirinya dipaksa oleh pihak lain. Hm. Kalau begitu, akan baik-baik saja jika kita tidak keluar. 

"Eh? Mengapa? Anda memiliki pacar?" 

Meski begitu, mereka bukan orang baik yang akan pergi begitu saja. Mereka terus 
mengganggu mereka. Yah, bukannya aku tidak bisa mengerti jika ada yang melihat 
bagaimana nee-san dan yang lainnya terlihat. 

Dalam menghadapi lawan seperti itu, adikku membuat jawaban yang serius. Karena 
mereka hanya mencoba untuk berhubungan, saya rasa tidak perlu memperlakukan mereka 
sebagai lawan dengan serius. 

"Tidak. Saya tidak punya pacar. " 

"Eh? Anda tidak? Beruntung ♪. Ikuti kami kemudian. " 

"Aku tidak punya pacar, tapi aku punya adik laki-laki." 

Hm? Saudara? Apakah dia mengacu pada saya? Saya tidak berpikir alasan seperti itu bisa 
menjadi penolakan ... 

"Hah? Adik laki-laki? Apa istimewanya itu? Aku juga punya saudara laki-laki, tahu? " 

Seperti yang saya harapkan, lawan tidak akan mundur karena hal seperti itu. Adik laki-laki 
berbeda dari seorang pacar, dan meskipun dia memiliki seorang adik laki-laki, itu tidak 
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menjadi masalah. Serius, bagaimana nee-san akan menggunakan ini sebagai alasan untuk 
menolak orang-orang yang mencoba berhubungan dengannya. 

"Jangan meremehkannya. Hubungan saudara laki-laki saya dengan saya tidak biasa. " 

"Heh? Tidak biasa? Apa maksudmu?" 

"Saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya... (gloop gloop) " 

"PER... PERVERT !!!" 

Tunggu tunggu tunggu. Apa yang baru saja terjadi!? 

"Selain itu, setiap hari, kami akan... (buzz buzz)" 

"APAKAH, APAKAH HUKUM JEPANG MENGIZINKAN UNTUK HAL ITU !?" 

Saya bisa merasakan orang itu mencoba berhubungan dengan gemetar dari jauh. Apa yang 
kakakku katakan padanya !? Tidak baik! Jika saya tidak segera menghentikannya, itu akan 
menjadi sangat sulit dipercaya! 

Aku buru-buru kesana. Ada firasat kesemutan di dalam diriku. 

"Tidak, ini terlalu dini bagimu untuk terkejut. Juga, berdasarkan permintaan saudara laki-
laki saya, saya bahkan akan menggunakan (buzz) atau (gloop) -- " 

"APAKAH KAU BENAR-BENAR... !? TOLONG JANGAN MENYEBABKAN AKAL UMUM DI DALAM 
SAYA TERHADAP ... !! " 

"Tunggu sebentar, nee-san! Apa yang kamu katakan!?" 

"Ugh !? Ne, 'nee-san' ...? Maksudmu orang ini--- " 

"Yah, aku tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi itu semua adalah kesalahpahaman." 

"KAMU, KAMU MUNCUL! KAMU DEMONIK SEDIKIT SAUDARA KECIL--- !! ANDA ADALAH 
BINATANG YANG TIDAK PEDULI TENTANG GENDER ATAU RELATIF !! " 

"TUNGGU SAAT INI! JANGAN JALANKAN DENGAN KESALAHAN TERSEBUT! AKU MEMULAI 
DARI ANDA, TUNGGU !! " 

Pria itu buru-buru lari. Apa yang harus saya lakukan... Saya, mungkin tidak akan bisa 
menggunakan pemandian di tepi pantai ini tahun depan... 

"Serius. Orang seperti itu sangat menggangguku. " 

"Bagiku, kaulah yang paling merepotkan, nee-san..." 
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Sungguh luar biasa bahwa ada perbedaan usia yang sangat besar antara saya dan saudara 
perempuan saya. Jika akhirnya aku harus pergi ke sekolah yang sama dengan saudara 
perempuan seperti ini, aku pasti akan menjadi anak yang tidak akan pergi ke sekolah. 

☆ 

"Akihisa-kun, sedikit ke kanan!" 

"Tidak di sana, Aki. Itu ke kiri! " 

"Yoshii-kun, maju!" 

Saya hanya bisa mengandalkan suara semua orang karena saya memiliki kain yang 
diikatkan di sekitar mata saya, menutupi pandangan saya saat saya berjalan menuju 
semangka. Biasanya, aku pasti akan mempercayai saran Himeji-san, tapi saat mataku 
tertutup, aku tidak tahu apakah itu mimikri Himeji-san atau Hideyoshi yang asli. Tidak, 
mungkin Hideyoshi meniru Minami. Dalam hal ini, Minami mungkin berbohong untuk 
membodohi saya, tetapi berbahaya untuk berpikir seperti itu juga. 

"Aki-kun. Belok 32 derajat ke kiri, jalan lurus 4,7m ke arah itu. " 

"... Akihisa. Sebenarnya sebaliknya. " 

Aku bisa mendengar suara nee-san dan Muttsurini. Namun, semua orang mengatakan 
sesuatu sambil mengarahkan saya ke arah yang benar-benar berbeda, jadi saya tidak bisa 
membedakan mana yang benar. Kalau begitu, semua orang hanya membocorkan informasi 
palsu kepadaku, kan? 

Kalau begitu, aku hanya akan mempercayai saran Yuuji. Dia akan memberikan informasi 
palsu alih-alih mengatakan yang sebenarnya --- pria itu akan mengatakan yang sebenarnya 
sambil berpura-pura melakukan itu. Dengan itu, aku akan tahu dimana semangka itu...! 

Aku menusuk telingaku untuk mencari suara Yuuji. Lalu, apa yang akan dia katakan 
padaku...? 

"... Yuuji. Bagaimana baju renang ini...? " 

"Bahkan jika Anda bertanya kepada saya bagaimana, saya pernah melihatnya sebelumnya. 
Tidak ada perasaan tentang itu. " 

"... Kamu pasti tidak melihatnya dengan benar. Perhatikan baik-baik. " 

"Oi! Jangan sentuh aku dalam penampilan seperti itu! Anda menyentuh saya di banyak 
tempat! " 

"... Jangan khawatir." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



... Hoho. Saya melihat. 

Saya mengumpulkan informasi yang saya dapatkan dan menggambar peta di pikiran saya. 
Target 47 derajat di belakangku di sebelah kiri, 3,4m lurus ke bawah. Jika saya tahu di 
mana tempatnya, saya tidak akan ragu-ragu dalam tindakan saya lagi. Kalau begitu, saya 
hanya perlu mengayunkan pemukul ke bawah dengan kekuatan penuh. 

"DDDIIIIIIIIEEEEE !!!!" 

"UUUWWWWOOOHHHH !! Hampir saja-!!" 

Sial! Aku tidak merasa seperti sedang memukul! Aku terlewat! 

"Ahh, maaf Yuuji. Aku mencampurmu dengan semangka. " 

Setelah mengatakan itu, saya melepas kain yang menutupi taplak meja saya. 

Kelelawar itu mendarat beberapa milimeter di depan Yuuji. Bajingan itu...! Dia berhasil 
mengelak pada menit terakhir...! 

"Menurutku, Akihisa... kamu jelas pergi ke arah Yuuji setelah mendengar suaranya, kan...?" 

"Ahaha, apa yang kamu katakan, Hideyoshi? Itu kesalahpahaman yang besar. " 

Saya pasti tidak akan mengakui hal seperti itu. 

"... Baiklah, tidak apa-apa, Hideyoshi. Akihisa baru saja mencari semangka. Benar, Akihisa? " 

"Ya itu benar." 

Saya langsung setuju dengan Yuuji. Tebakan bahwa 'dia ingin mengalahkan Yuuji karena 
pelukannya yang penuh gairah dengan Kirishima-san yang cantik' sungguh menyakitkan 
bagiku. Saya orang yang sangat pemaaf dan pengertian di sini. 

"Kalau begitu, giliranku. Akihisa. Berikan tongkatnya padaku. " 

"Tidak tidak. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah gagal selama ini? " 

"Jangan katakan itu, Akihisa. Bukankah semua orang melalui babak sebelumnya? Sekarang 
ronde kedua, bukan? Bukankah seharusnya giliranku? " 

"Tidak tidak Tidak. Saya pikir adil untuk pergi ke arah lain di ronde kedua. Biarkan saya 
menantang lagi. 

Kami terus memegang kelelawar dengan erat sambil tersenyum satu sama lain. Ini akan 
berakhir jika aku minggir di sini. Aku akan kehilangan kesempatan untuk menghentikan 
nafas orang ini. 
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"Kami, baiklah, Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Sayang sekali jika semangka langka ini 
dihancurkan. Saya pikir kita akan mengakhiri pembelahan semangka di sini ... " 

"Jangan khawatir, semangka pasti tidak akan hancur (di sini)." " 

"Kalian, apa rencanamu untuk memukul..." 

Kami akan lihat setelah kami mengalahkannya. 

☆ 

Pemisahan Semangka yang berdarah akhirnya berakhir dengan damai. Sekarang sudah 
siang. 

Para pria membawakan semangka, jadi kali ini, para gadis akan membeli mie goreng dan 
kari. 

"Kubilang, Yuuji." 

"Apa itu?" 

"Bahuku terasa jauh lebih ringan." 

"Sungguh kebetulan, aku juga." 

Perasaan menjengkelkan yang kami miliki sejak barusan menghilang sama sekali. Seperti 
yang diharapkan, itu... 

"Tatapan cemburu pada gadis-gadis itu telah menghilang, kan?" 

"Ya. Sungguh, itu merepotkan. " 

Ini menarik perhatian ketika ada wanita cantik, tetapi orang-orang di samping mereka 
akan sedikit sulit. Saya kira mereka pasti berpikir bahwa standar antara pria dan wanita 
berbeda. 

"Eh? Ngomong-ngomong, di mana Muttsurini? " 

"Ahh. Dia bilang dia akan pergi ke suatu tempat untuk membersihkan lensa kamera. " 

"Fm ~ m. Dia mengotori dengan mimisan lagi, kan? " 

"Meski begitu, dia berlari kemana-mana." 

"Nah, itu orang yang disebut Silent Pervert." 

Yuuji dan aku berbicara sambil melihat satu sama lain. Kami memikirkan pasangan saat 
membicarakan pantai laut, tetapi saat kami melihat hal-hal nyata di sini... 
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"Benar-benar tidak terduga untuk memiliki grup yang semuanya perempuan di sini." 

"Hm? Itu benar. Tapi karena ada laki-laki yang mencoba untuk berhubungan, itu 
diharapkan untuk membuat perempuan terhubung. " 

"Itu benar." 

Berhubungan, berkencan... Saya selalu berpikir hal semacam ini hanya terjadi di novel 
ringan atau manga. Aku tidak menyangka mereka muncul tepat di sampingku... 

"Maaf membuat kalian berdua menunggu. Kami kembali." 

"Selamat datang kembali. Anda menghabiskan cukup banyak waktu. Apakah ada banyak 
orang? " 

Saat aku melamun, gadis-gadis yang membawa makanan dan minuman yang berbeda 
kembali. 

"Tidak, bukan karena ada banyak orang ..." 

Hideyoshi merenung dengan sedih sambil membawa botol jus plastik. Apa terjadi sesuatu? 

Orang-orang mendekati kami lagi. 

"Hah? Lagi?" 

Kemungkinan besar, itu karena hanya ada perempuan. Lebih baik kita pergi bersama 
mereka. Kita seharusnya tidak mendengarkan mereka berkata "Karena kalian membawa 
semangka." 

"Minami-chan dan Shouko-chan sering di-bully terutama barusan. Itu sangat 
menjengkelkan. " 

Himeji-san menatap Minami dan Kirishima-san dengan wajah masam. 

"Sungguh, ini adalah satu hal yang ~ tidak bisa aku tangani..." 

"... Aku juga takut." 

Dua orang yang dilecehkan menunjukkan ekspresi lelah. 

"Yah ~ itu sulit bagimu." 

"Tidak bisakah kamu menangani mereka menggunakan kekuatan normalmu?" 

Yuuji dan aku mengulurkan tangan untuk meraih barang di tangan kedua orang itu. 

"Hei hei, sikap seperti itu tidak akan berhasil, Yoshii-kun, Sakamoto-kun." 
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PAK. Kudou-san mengulurkan tangannya untuk meraih tangan kami. 

"Bahkan jika Anda mengatakan bahwa itu adalah sikap yang kami tunjukkan ..." 

"Apa yang tidak benar tentang itu?" 

"Apa yang tidak benar --- haa... kalian berdua benar-benar tidak mengerti hati seorang 
wanita..." 

Kudou-san memberikan ekspresi berlebihan saat dia berkata. 

Menurutku seharusnya tidak ada masalah dengan nee-san di sekitar... suara tidak senang 
muncul sebelum aku bisa mengatakan itu. 

"Aki, apa kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan keberatan meski aku bermasalah?" 

"Menurutku itu agak dingin, Akihisa-kun." 

"Ah, tidak, aku tidak bermaksud seperti itu ..." 

Minami dan Himeji-san sedang menatapku. Saya tidak memiliki niat itu, tetapi saya merasa 
tidak perlu khawatir... 

"... Yuuji." 

"Hm?" 

"... Yuuji, kamu seharusnya lebih cemburu dan khawatir." 

"Aku mengkhawatirkan dengan caraku sendiri OW OW OW! Tunggu sebentar! Saya tidak 
mengerti apa yang Anda inginkan dari saya! " 

"... Aku akan mengajarimu sampai kamu mengerti... secara fisik." 

"GUUUAAAHHHH !!!" 

Kirishima-san menunjukkan perasaannya dengan cara yang lugas saat dia dengan marah 
melepaskan amarahnya pada Yuuji. 

"Ya. Aki dan yang lainnya seharusnya lebih mengkhawatirkan kami. " 

"Ya ... tidak enak rasanya jika mereka tidak sedikit cemburu ..." 

"Kalau begitu, mari buat dia sedikit khawatir. Mungkin dia akan mengerti. " 

"Oke, mari kita coba menjadi sedikit lebih buruk." 

"Hm? Ada apa, Himeji-san, Minami? " 
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Minami dan Himeji-san di sampingku menggumamkan sesuatu satu sama lain. Apa yang 
mereka bicarakan? 

"Hei, Mizuki. Tidak baik jika orang seperti itu muncul secara acak. " 

"Baik. Itu tidak baik." 

Kenapa Minami dan Himeji-san harus mengatakan hal seperti itu padaku? 

"EH? Apakah kamu sering mendapat permintaan, Minami, Himeji-san? " 

Saya tidak pernah mendengarnya sampai sekarang. 

"Ya. Ya, sering kali! " 

"Iya. Ya, kapan saja! " 

Keduanya menekankan ini dengan cara yang aneh. 

"Tapi reaksimu barusan sepertinya kamu tidak terbiasa dengan itu..." 

"It, itu tidak benar! Kami sangat takut bahkan tidak bisa mengeluarkan suara kami! " 

"I, benar! Seperti yang dikatakan Mizuki! Anda tidak dapat memahami ketika Anda orang 
bebal dan tidak beruntung dengan cinta! " 

Ugh. Betapa kasarnya, menyebutku orang bebal dan tidak punya kesempatan dengan cinta. 

"Itu tidak benar! Bahkan jika aku ingin menjalin hubungan dengan beberapa gadis, itu agak 
mudah--- " 

"Akihisa-kun, apa yang kamu maksud dengan mudah?" 

"Aki? Apa yang mudah? " 

Mengapa saya merasa bahwa saya akan dibunuh jika saya mengatakan bahwa 'Saya dapat 
dengan mudah melakukan sesuatu seperti menggaet perempuan'? 

"Yah, mudah, seperti dalam..." 

"Apakah kamu mengatakan bahwa kamu bisa melakukannya? Akihisa-kun? " 

"Apa yang kamu katakan, Aki? Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan gadis, kan? " 

"Mm." 

"Betul sekali. Ini tidak seperti Anda pergi mencari beberapa gadis, dan tidak mungkin bagi 
Anda untuk melakukannya. Anda tidak bisa menggertak. " 
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"Mmm." 

"Aki-kun. Orang memiliki hal-hal yang cocok dan tidak cocok untuk mereka lakukan. Kamu 
sama sekali tidak cocok untuk cinta, jadi menurutku hubunganmu dengan jenis kelamin 
lain hanya akan berada di level teman. " 

"Mmmm." 

Bahkan nee-san menyela saat dia menguping kami. 

Sungguh menyedihkan bagiku untuk diberitahu seperti itu. Bahkan aku masih bisa 
mencoba mendapatkan gadis...! 

"... Bahkan kamu juga, Yuuji. Kamu tidak mengerti apa yang para gadis pikirkan... itu 
sebabnya kamu tidak populer. 

"Ku...! Kamu benar-benar mengatakannya...! " 

Yuuji mengerang saat Kirishima-san mencubit wajahnya. Sungguh menakjubkan bahwa dia 
masih bisa berbicara dalam situasi seperti itu. 

"Sungguh, kamu harus merenungkan ini, Akihisa-kun, Sakamoto-kun? Prez juga, maafkan 
mereka untuk ini. Minuman yang kita beli akan menjadi hangat, tahu? " 

Mendengar ucapan Kudou-san, Kirishima-san dengan enggan melepaskan wajah Yuuji. 

(Sialan, aku tidak bisa menerimanya.) 

(Ya. Konyol kalau mereka marah pada kita.) 

Aku menggerutu pada Yuuji, yang sudah dibebaskan. Apakah kita benar-benar melakukan 
sesuatu yang membuat mereka marah? 

(Dan mereka membuat ulah tentang bagaimana mereka dikejar? Mengapa mereka 
menyebut kita berhati dingin? Tidak mungkin.) (Ya. Mereka secara membabi buta 
mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk cinta. Jika saya menunjukkan barang-barang 
saya, saya bisa---) Apa pun. Ketika saya hendak mengatakan ini, saya melihat sesuatu di 
sekitar teman saya. Itu... adegan langka Muttsurini datang kembali sambil memegang 
kamera dan berbicara dengan orang asing. Dengan siapa dia berbicara? 

"Saya katakan, Anda memegang kamera yang bagus." 

"... ???" 

"Jika memungkinkan, bisakah kamu mengambil fotoku juga?" 

"... Tentu, tidak masalah." 
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"Betulkah? Terima kasih." 

"Ah, benar juga, berfoto dengan kami juga ♪ Bagaimana dengan kenangan musim panas?" 

"Ahaha. Tidak apa-apa juga. Anak ini terlihat agak manis. " 

"GUOH!" 

"Apa, ada apa, Akihisa !? Apa yang baru saja kamu lihat !? " 

Adegan yang memicu batuk darah terjadi tepat di depan saya. 

Bagaimana, bagaimana mungkin...! Hal seperti itu...! 

"Tarik dirimu, Akihisa! Apa yang baru saja kamu lihat !? " 

"Dia... terhubung..." 

"Hah? Apa yang kamu katakan?" 

"Muttsurini... dipasangkan, oleh beberapa gadis...!" 

"Har? Omong kosong apa yang kamu katakan. Setidaknya katakan sesuatu dengan akal 
sehat saat Anda bermimpi--- " 

"Wow. Kamu benar-benar jenius fotografi, tahu !? " 

"Luar biasa! Ini diambil dengan baik! " 

"... Hanya, keterampilan biasa." 

"Kamu melakukannya lagi. Kamu agak manis saat kamu pemalu. " 

"GUOAH !!" 

Darah keluar dari mulut Yuuji. 

"Aku, tidak mungkin...! Wah, bukan kita tapi Muttsurini...! " 

"Tidak mungkin, ini tidak mungkin..." 

Luar biasa. Tidak, saya tidak ingin percaya! 

"... Baiklah, Yuuji." 

"Apa...?" 

Jika, hanya jika. 
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"Ya." 

Betul sekali. Satu dari sepuluh ribu. Satu dari seratus juta. Menurutku itu tidak mungkin, 
dan itu pasti ilusi, tapi mungkin--- "Apakah kita satu-satunya di antara geng yang belum 
pernah ada yang berhubungan dengan kita... !?" 

"Don, jangan katakan hal bodoh seperti itu! Bagaimana bisa ada hal seperti itu! " 

"I, benar! Itu tidak mungkin! Apa yang saya katakan! " 

"Baik!? Setidaknya pikirkan lagi tidak peduli betapa bodohnya Anda! " 

Yuuji dan aku tertawa terbahak-bahak saat kami mengeluarkan keringat dingin. Baik. Saya 
hanya berpikir terlalu banyak! Ahaha, ahahahaha. 

...................Tapi. 

"Lalu, mengapa tidak ada yang berbicara dengan kita." 

"Gu..." 

Gadis-gadis itu diajak bicara dua kali dalam waktu sesingkat itu. Jika itu masalahnya, kita 
dapat mengatakan bahwa ada perbedaan dalam tingkat penerimaan antara laki-laki dan 
perempuan... tapi itu sama sekali berbeda jika Muttsurini dibicarakan oleh seorang 
perempuan. 

"Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan nee-san. Saya seorang anak yang tidak 
disukai siapa pun... " 

Pada saat itu, saya berpikir bahwa saya akan populer jika saya sedikit lebih tinggi dan 
membentuk beberapa otot. Jadi tidak bisa bekerja...? 

"Tidak, tidak, tenanglah, Akihisa. Mengesampingkan gadis-gadis itu, bukankah Muttsurini 
terlihat diam dan tidak berbahaya pada pandangan pertama? Dia mudah diajak bicara. " 

"Yah, memang benar bahwa tipe Muttsurini benar-benar berbeda dari kita." 

Jika saya harus mengatakannya, itu adalah sikap diam dan diam-diamnya. 

"Ya, jadi masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kita populer atau tidak. Selain kamu, 
bagaimana mungkin aku tidak menjadi populer? " 

"Ya, ya. Kami hanya tipe orang yang sulit diajak bergaul, jadi bukan berarti kami tidak 
populer sama sekali! " 

"Betul sekali! Kami belum memiliki gadis-gadis yang berbicara dengan kami, tetapi pasti 
mudah bagi kami untuk menjalin hubungan dengan gadis-gadis jika kami serius! " 
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"Betul sekali! Apa yang mereka maksud dengan 'Anda tidak punya alasan untuk 
terhubung'! Aku akan menunjukkannya! " 

"Itulah semangatnya, Akihisa! Begitu saja, kami akan menunjukkan kepada mereka 
bagaimana kami saat kami serius! " 

"Ya! Mari tunjukkan kepada semua orang betapa populernya kita saat kita serius! Saya 
tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa kami tidak populer! " 

"Benar, benar!" 

Karena itu, Yuuji dan aku pergi ke pantai untuk bertemu dengan beberapa gadis untuk 
melindungi harga diri kami. 

Dan setelah itu, ketika kita melihatnya kembali, kita --- hanya bisa menyebut diri kita gila 
pada saat itu. 

☆ 

"Ngomong-ngomong... apakah kamu pernah berhubungan dengan seseorang sebelumnya, 
Yuuji?" 

"Tidak semuanya." 

"Saya juga..." 

Yuuji dan aku sedang mencari target di pantai. Kami hanya akan membuat pertengkaran 
dengan pria di sekitar, jadi kami menargetkan grup khusus perempuan. Juga, jika ada dua, 
jumlahnya akan tepat. Masalahnya adalah tentang 'bagaimana kita harus memulai'. 

"Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, Akihisa. Ikuti saja mereka yang 
berhasil dan kami akan baik-baik saja. " 

"Mengikuti? Bagaimana, kita meniru yang kita lihat? " 

"Ya itu benar." 

Tiru, tiru... 

Lalu, dari siapa? 

"Apa kau tidak melihatnya sekarang? Bagaimana Muttsurini bisa dipikat oleh perempuan? " 

"Ah. Betul sekali. Sepertinya itu contoh yang berhasil. " 

Meskipun pihak lain yang mendekati mereka, sukses adalah sukses, dan ini sukses besar. 
Kami bukan tipe yang sama dengannya (ini sangat penting), dan bahkan jika kami tidak 
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bisa melakukannya, kami akan berhasil terhubung jika kami mengikuti apa yang dia 
lakukan. 

"Dengan kata lain, bidik mereka yang berniat memotret?" 

"Ya. Banyak sekali orang yang ingin meninggalkan kenangan di tempat wisata. Kita hanya 
perlu mencari grup dengan perempuan saja dan memiliki kamera. " 

Fm fm, begitu. Itu benar-benar ide yang bagus. 

"Tapi akankah ada kelompok yang akan menyetujui permintaan kita seperti itu?" 

"Bukankah langkah pertama mencoba menghubungkan langkah pertama? Tidak ada jalan 
lain. Ayo lakukan sebelum bicara. " 

"Yah, kamu benar." 

Pertama, kami melihat-lihat pantai. Di sana ... sepertinya tidak ada kelompok seperti itu. 
Sekelompok gadis yang ingin mengambil foto ... 

Beruntung, Akihisa? 

"Tidak ada... tidak sama sekali... bagaimana denganmu?" 

"Saya juga." 

Yuuji dan aku membelalak seperti piring saat kami mencari target. 

Kami tidak dapat menemukan grup yang bagus. 

"Itu tidak semudah itu." 

"Mencoba untuk berhubungan mungkin seperti ini. Tidak apa-apa. Temukan saja tipe orang 
yang sesuai dengan minat Anda. Seharusnya lebih mudah setelah itu. " 

"Ya. Tidak ada yang sulit selain mencari target. " 

Kami terus melihat sekeliling saat kami bergerak. Jika kami dapat menemukan seseorang 
yang cocok dengan kami, kami akan berbicara dengan mereka dengan mengatakan 'apakah 
Anda keberatan kami mengambil foto untuk Anda'? Dan kemudian, kami akan menanyakan 
secara halus 'dari mana Anda berasal' untuk melanjutkan percakapan. Jika kita dapat 
memulai percakapan ini, semuanya akan berjalan lancar. Benar, masalah terbesar adalah 
menemukan kesempatan untuk berbicara. 

Dan kemudian, saat saya mempertimbangkan ini, saya pikir, 
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Masalah terbesarnya adalah 'bagaimana menemukan kesempatan untuk berbicara'. Lalu --- 
bagaimana jika orang lain melanjutkan alih-alih orang yang berbicara? Apa yang harus 
dilakukan orang tersebut? Dengan apa? 

"...Mungkin..." 

Orang yang mendekat harus memiliki kondisi yang agak berbeda dari orang yang 
melanjutkan percakapan. Selain itu, tidak ada masalah bagi orang pertama yang memulai 
percakapan, tetapi akan merugikan jika orang tersebut mencoba untuk berbicara. Dalam 
kasus terburuk, satu sisi akan gagal, sedangkan sisi lainnya akan berhasil. Hal-hal mungkin 
akan berakhir seperti itu. 

Saya sangat menyukai situasi di mana saya berhasil sementara Yuuji gagal. Itu akan 
menjadi situasi terbaik. 

---Tapi, jika, hanya jika, bagaimana jika situasinya terbalik...! Pikiran saja sudah 
menakutkan. 

"..." 

Aku melihat ke samping, dan Yuuji sepertinya sedang memikirkan rencana juga. Apa orang 
itu memikirkan hal yang sama denganku...? 

"Apa, ada apa, Akihisa? Ada apa dengan ekspresi 'Aku merasa ini situasi yang buruk' di 
wajahmu? " 

"Ah, ahaha. Apa yang kamu katakan, Yuuji? Itu hanya imajinasimu. Kau memberikan 
ekspresi 'Aku akan mengambil milikku dicuri' di wajahmu juga, tahu? " 

"Don, jangan mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Aku tidak pernah memikirkan hal 
seperti itu dalam pikiranku sampai sekarang dalam hidupku ini. " 

Yuuji dan aku saling menyeringai. 

Ya. Mencuri itu tidak baik. Sangat bodoh untuk memutuskan persahabatan hanya untuk 
berhubungan dengan orang lain. Bahkan jika aku melakukan itu, aku tidak akan 
mendapatkan--- "Kalau begitu aku mengambilnya ~ Ini, senyuman. Eh? " 

"Hm? Apa itu?" 

"Maaf  kartu memori penuh  Saya akan menghapus beberapa sekarang. Mohon tunggu ~ " 

"Sungguh, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal ~" 

"" UOOOOHHHH !!! "" 

Mendengar itu, kami langsung lari ke pantai. Tubuhku, tolong seringan bulu sekarang! 
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"KAMU PEDANG, AKIHISA! MENGAPA ANDA BERJALAN DENGAN CEPAT !? JALANKAN DI 
BELAKANG SAYA! " 

"KENAPA KAU BERJALAN DENGAN CEPAT, YUUJI !? SANGAT JELEK UNTUK MELIHAT 
ANDA TIDAK DIKENALKAN! ANDA JAUH DI BAWAH SAYA, JADI IKUTI SAYA DARI 
BELAKANG! AKU AKAN MULAI PERCAKAPAN DULU! " 

"TIDAK ~! AKU TIDAK PERCAYA APA PUN YANG ANDA LAKUKAN! TINGGALKAN UNTUK 
SAYA DI SINI! " 

"KUH! KAMU BERHARAP!" 

Yuuji dan aku terus berdebat saat kami berlari. Kami tidak terbiasa berlari di pantai, dan 
seperti yang diharapkan, berlari di atasnya sama sulitnya seperti yang kami bayangkan. 
Tapi kondisinya sama...! Pokoknya, cepat lari...! 

"Membuatmu menunggu! Saya akan mengambil foto ~ " 

"Oke ~" 

"Lebih baik ambillah dengan baik kali ini ~" 

"" UOOHHHH !!! "" 

Kami, kami berhasil! Mereka belum selesai! 

Sekarang, saya hanya perlu mengambil foto sebelum Yuuji datang. 

"Hah hah hah... onee-sans... haa haa... kamu sangat cantik..." 

"Hah hah hah... kalau bisa... haa haa... tolong ijinkan aku memotret, haa haa... kamu dengan 
pakaian renang..." 

"Tidak... haa haa... aku akan menerimanya... haa haa, untukmu... haa haa." 

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

☆ 

"... Untuk dipikir, bahwa mereka akan benar-benar memanggil polisi..." 

"... Apa sebenarnya... salah dengan itu..." 

Itu adalah kesempatan langka, tapi reaksi kakak perempuan itu sangat dingin. Jika bukan 
karena kami mengambil keputusan cepat untuk melarikan diri, kami mungkin akan makan 
nasi cincang babi di ruang interogasi. 
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"Mungkin sulit bercakap-cakap dengan meminta foto. Lihat, tidak seperti Muttsurini, tidak 
mungkin kami cocok untuk memegang kamera. " 

"Itu benar. Kami tidak terlihat seperti orang yang bisa memotret dengan baik. " 

Betul sekali. Itu pasti masalahnya. Bukannya kami tidak populer. 

"Kalau begitu, mari kita ubah metode mendekati target kita." 

"Itu akan menjadi ide yang lebih baik." 

Yuuji dan aku tidak cocok untuk mengambil foto. Kemudian, kita mungkin lebih beruntung 
menggunakan metode lain daripada melakukan hal yang membutuhkan keterampilan. 

"Baik! Mari kita lakukan." 

Setelah berpikir sejenak, Yuuji bertepuk tangan. 

"Hm? Anda memikirkan ide yang bagus? " 

"Ya. Serahkan padaku." 

Yuuji berdiri dengan bangga saat dia menjamin. Seperti yang diharapkan dari pria yang 
bisa diandalkan dalam situasi seperti itu. 

"Dengarkan, Akihisa. Semua orang, bukan hanya wanita saja, suka dipuji karena 
tampannya, bukan? " 

"Yah, kamu benar. Mereka pasti tidak akan marah jika dipuji. " 

"Jadi, pertama-tama kita akan memuji penampilan mereka, dan kemudian mencari 
kesempatan untuk akrab dengan mereka. Bagaimana dengan itu? " 

"Ohh begitu. Jadi kami memuji mereka karena cantik, kan? " 

"Ahh. Tapi pujian biasa saja tidak akan berhasil. Kami tidak akan dapat mengembangkan 
topik dalam kasus itu. Hal-hal seperti 'kamu terlihat seperti aktris' atau 'seperti model' 
akan berhasil --- katakan saja apa saja yang bisa menjadi bentuk pujian. " 

Metafora atau semacamnya, ya? Hm ~... dengan kata lain, untuk menekankan pada poin 
kuat dengan baik? Bolehkah saya melakukan itu "Kalau begitu, ayo berlatih sebentar. Mari 
kita lihat... untuk gadis-gadis di sana, jika Anda memuji mereka, apa yang akan Anda 
katakan kepada mereka? " 

Yuuji menunjuk pada pasangan berjalan yang terlihat seperti mahasiswa di pantai, gadis 
itu; mari kita lihat, dia agak ramping, memakai kacamata hitam, dan memiliki tubuh cokelat 
yang bagus. 
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"Tampak sekeren pemain voli pantai. Bagaimana tentang itu?" 

"Betul sekali. Saya sedang memikirkan itu juga. Lalu, bagaimana dengan sana? " 

Kali ini, Yuuji menunjuk seorang kakak perempuan di bawah payung. Dia mengenakan 
jaket putih di bagian atas dan pareo di bagian bawah. Mari kita lihat, tentang orang itu... 

"Sepertinya dia seorang putri yang menghindari panas di sini." 

"Ya. Kamu benar. Saya merasakan hal yang sama." 

Saya melihat. Jadi begitulah cara kami memuji seseorang. Sekarang setelah kita belajar 
bagaimana melakukannya, ini mungkin berhasil. 

"Tidak buruk. Bisakah kita menggunakan strategi ini? " 

"Tentu saja." 

Yuuji mengangguk sambil berdiri. Taktiknya sempurna. 

"Jadi, masalahnya adalah kesempatan untuk berbicara --- eh?" 

Waktu yang tepat. Ada dua gadis berjalan di depan kami, dan mereka menjatuhkan handuk 
mereka. Ini kesempatan langka! 

"Kami, baiklah, onee-san! Anda menjatuhkan handuk Anda! " 

Saya segera memanggil mereka dan meneriaki mereka. Saya pasti gagap karena haus, 
bukan gugup! 

"Eh? Ah masa. Terima kasih telah membantu kami mengambilnya. " 

"Tidak, tidak, itu hanya bantuan kecil." 

Saya menyerahkan handuk yang saya ambil ke onee-san. Menggunakan kesempatan ini, 
kami menatap wajah mereka dengan saksama. Apa yang bisa kami katakan tentang 
mereka? Apa yang bisa kita puji tentang mereka...! 

"Yah ~ ngomong-ngomong, kamu cukup cantik, onee-san." 

Yuuji mengucapkan kata-kata yang tepat untuk saat ini untuk menahan situasi. Sekarang 
kita dapat menemukan waktu untuk mencari metafora. 

"Eh? Benarkah? " 

"Apa? Apakah Anda, mencoba mendekati kami? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Onee-san tidak menunjukkan ekspresi jijik. Rasanya enak. Kesempatan ini... kami pasti 
tidak akan membiarkan kesempatan ini begitu saja. 

Saya harus memperhatikan bagian yang harus saya puji dengan tepat. Yuuji memberiku 
petunjuk ini. Hal-hal baik yang dimiliki keduanya ada di sini! 

"Yah, kalian berdua terlihat bagus, seperti model." 

"Saya juga. Kalian berdua memiliki sosok yang bagus. " 

Yuuji dan aku terus memuji mereka. Kedua kakak perempuan ini memiliki payudara yang 
besar. Kami harus memuji mereka di sini. 

"Sungguh, lidah yang manis ~" 

"Kamu siswa SMA, kan? Kamu cukup pandai mencoba berbicara dengan orang lain 
meskipun kamu belum dewasa. " 

Kesan yang mereka berikan terasa lebih lembut. Itu sempurna sampai sekarang. Sekarang, 
jika kita bisa menyelesaikannya dengan sempurna dengan metafora. 

"Tidak, tidak, ini bukan hanya gertakan acak." 

"Tidak. kami benar-benar memikirkannya seperti ini. " 

"Ya itu benar. Sosokmu sangat bagus, onee-san, seperti--- " 

Kami menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan kalimat yang menentukan secara 
serempak. 

"" HANYA SEPERTI MODEL TELANJANG DI BUKU ERO !! "" 

☆ 

"... Orang di kanan pasti berpikir untuk menaklukkan dunia." 

"... Pasti benar. Kedua onee-san itu pasti akan menjadi juara dunia di masa depan. " 

Saat ini, rahang bawah dan kaki kita masih gemetar. Ini adalah pertama kalinya kami 
dipukuli oleh wanita yang kami temui untuk pertama kalinya. 

Yuuji dan aku duduk bersama di pantai, memeluk lutut kami saat kami menyaksikan 
matahari terbenam. 

"Eh? Akihisa-kun, Sakamoto-kun? Kenapa kamu tidak ada sekarang? Apa yang kalian 
berdua lakukan? " 

"Wah, wajahmu bengkak. Apa sebenarnya yang terjadi? " 
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"... Apakah kamu jatuh?" 

Himeji-san, Minami dan Kirishima-san sedang lewat. Ini, ini buruk... sayang sekali bagi kita 
jika hal-hal terungkap sebelum kita bisa berhubungan dengan gadis manapun. 

"Itu, bukan apa-apa, kan Yuuji?" 

"Oh, ohh... hanya sedikit tripover, kan, Akihisa?" 

"" "..." "" 

Tiga pasang mata menatap kami dengan saksama. Ini berbahaya. 

"Kalau begitu, Yuuji, saatnya melihat siapa yang berenang lebih cepat!" 

"Ya, Akihisa! Saya tidak akan kalah kali ini! " 

"Ahaha. Nah, berenang itu menyenangkan! " 

"Baik? Kalau begitu, ayo mulai! " 

"Ya!" 

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

Tatapan tajam di belakang kami benar-benar menyakitkan. 

-30 menit kemudian- 

"Itu berjalan dengan baik sekarang. Siapa yang memintamu untuk mengatakan hal yang 
tidak perlu barusan, Yuuji !? " 

"Tidak ~ pe, itu tidak benar! Itu karena kamu mengatakan omong kosong! " 

"Tidak! Itu karena kamu merusaknya dengan mengatakan hal-hal konyol, Yuuji! " 

"Jangan mencoba untuk keluar dari sini, idiot!" 

"Apa katamu, dasar sampah !?" 

Setelah itu, kami mencoba membicarakan beberapa kelompok, tetapi tidak berhasil sama 
sekali karena kegagalan terus menumpuk. 

"... Oi, ayo berhenti. Tidak akan ada hasil dari pertengkaran kita. " 

"... Ya, ini tidak ada artinya sejak awal." 

Kami meletakkan tangan kami yang saling berpegangan. Ini bukan masalahnya sekarang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Hei, Akihisa, aku baru saja memikirkan sesuatu." 

"Apa?" 

"Mungkin alasan kami tidak berhasil adalah karena kami tidak serius sekarang?" 

"Maksudmu?" 

"Orang-orang itu tidak sesuai dengan selera kami, jadi kami secara tidak sadar menyimpan 
kekuatan kami untuk gagal. Bukankah itu masalahnya? " 

"Eh? Apakah begitu?" 

"Ahh, itu super-ego." 

Super-ego. Semua... rasanya benar-benar tidak bisa dijelaskan untuk mendengar istilah 
yang sulit seperti alasannya, dan terdengar seperti itu. 

Lalu, apa yang harus kita lakukan? 

"Cari saja mereka yang merupakan tipe kita?" 

Hm... tipe kami... sulit bagi saya. Saya bahkan tidak mengerti sepenuhnya tipe apa yang saya 
suka... 

"Hanya bercanda. Sejujurnya, sayang sekali menggunakan ini sebagai alasan. " 

"Yah begitulah. Bukan seperti kami mengatakan bahwa kami tidak melakukan yang terbaik 
pada tahap ini. " 

"Ya... benar, mari kita tantang kelompok lain seperti pria, dan menyerah jika kita gagal." 

"Ya itu benar. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke semua orang. " 

Kami bergerak dengan kecepatan tinggi sekarang, tapi meski begitu, sudah satu jam sejak 
kami keluar. Kami keluar karena kami marah, tetapi jarang berada di sini bersama semua 
orang. Akan sia-sia melakukan hal seperti itu di sini. Waktunya segera menyerah. 

"Kalau begitu, mari kita berjalan-jalan dan menemukan orang yang cocok dengan kita." 

"Baik." 

Kami menginjak pasir dan berjalan menuju tempat semua orang berkumpul. 

Karena orang-orang yang menelepon polisi itulah kami mendapati diri kami berlari ke 
tempat yang agak jauh sebelum kami menyadarinya. tidak banyak orang di sekitar, dan 
kami mungkin tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk kembali. 
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"Sungguh... jadi kita bukan pria populer pada akhirnya. Saya benar-benar tidak ingin 
mengakuinya. " 

"Yah, aku agak menebaknya di awal." 

Orang-orang sudah memberi tahu kami ini sejak sebelumnya. Insiden ini memperkuat fakta 
itu, jadi dampaknya tidak terlalu besar di sini. 

"Mari kita perlakukan ini sebagai pelajaran yang baik --- hm?" 

"? Ada apa, Yuuji? " 

Yuuji, yang tangannya menangkup di belakang kepalanya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap 
ke depan. Siapa disana. 

Aku mengikuti tatapan Yuuji, dan melihat dua gadis disana. 

"Heh  mereka adalah gadis-gadis manis yang manis " 

Kedua gadis itu terlihat agak tinggi dan ramping. Mereka seharusnya seusia kita, bukan? 

"Pertempuran terakhir akan melawan mereka berdua!" 

Yuuji berkata dengan semangat padaku. 

Salah satunya adalah kecantikan cantik dengan mata tipis dan rambut berwarna kastanye 
diikat di bagian belakang, sementara yang lainnya adalah seorang gadis cantik dengan 
rambut kiri di pinggang. Saya tidak tahu sosok mereka karena mereka memakai parka dan 
haoris, tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka tidak terlihat terlalu gemuk atau terlalu 
kurus. 

"Yah, orang-orang ini paling cocok sebagai lawan terakhir kita." 

Mau bagaimana lagi jika kita gagal melawan oposisi semacam itu. Lebih baik jika kita ingin 
mundur di sini. 

"Kalau begitu, ayo pergi. Oii, dua itu! " 

Setelah mengatakan itu, Yuuji langsung menghampiri mereka berdua. Dia benar-benar 
terlihat agak termotivasi. Apakah sesuai dengan seleranya? 

Agar tidak kehilangan kesempatan, aku juga mengikuti Yuuji sambil mondar-mandir. 

"Eh? Apa itu?" 

Apakah ada sesuatu? 
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Kami mendengar tanggapan mereka. Kedengarannya berbeda dengan kesan dingin yang 
mereka berikan. Keduanya terdengar sangat imut, dan untuk beberapa alasan, sedikit tidak 
terduga. 

"Ah... yah, kami datang ke tepi pantai untuk bermain, jadi kami tersesat." 

Tidak ada orang di sekitar, jadi kami meminta bantuan seperti anak hilang. Sepertinya ini 
rencananya. Begitu, biarkan aku membantu di sini. 

"Kalau begitu, kami mencari laut. Apa kamu tahu di mana itu?" 

Suaraku terdengar aneh karena aku terlalu tegang. Uu... Aku melakukannya beberapa kali, 
tapi mungkin aku tidak cocok melakukan hal semacam ini... 

"Eh? Laut. Saya pikir Anda bisa melihatnya dari sini, bukan? " 

"Kamu aneh ~ apa kamu berpikir untuk mendekati kami?" 

Cekikikan. Keduanya tertawa. Hah? Itu kesan bagus yang tidak terduga. 

"Mau bagaimana lagi. Kami akan membawamu ke tepi laut. Ayo berpegangan tangan. Kami 
akan membawamu ke sana. " 

Setelah mengatakan itu, gadis berambut kastanye itu meraih tangan Yuuji. 

"Eh? Ahh, tidak! Kami tidak mengatakan bahwa Anda harus melakukan ini! " 

Yuuji terperangah dengan aksi intimnya yang tiba-tiba. Saya kira dia terkejut dengan 
perkembangan yang tidak terduga. " 

"Kalau begitu, biarkan aku memegang tanganmu dan membawamu ke sana juga." 

Orang lain juga angkat bicara. Untuk beberapa alasan, dia gemetar dan mengulurkan 
tangannya kepadaku. 

"EH? The, kamu tidak perlu melakukan ini hanya untukku, kan? " 

Saya tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah menjauh. 

Apa, ada apa dengan situasi ini? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini tempat mereka 
menghubungi yakuza untuk menyeret kita ke tempat tanpa manusia dan berurusan dengan 
kita di sana? 

Aku melihat wajah orang itu, berusaha sekuat tenaga untuk memahami niatnya, tetapi 
mata yang tersembunyi di bawah poni tidak menatapku, jadi aku tidak tahu apa yang dia 
pikirkan. Dia terdengar energik, tetapi sangat tertutup. 

"Jangan takut, oke? Ayo berpegangan tangan ~ " 
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Setelah mengucapkan beberapa kata yang sangat aneh, gadis itu mengulurkan tangannya 
ke lenganku. Kenapa dia sekarang memegangi lenganku !? 

"Di sini, jangan malu-malu. Baiklah, kita akan menyusuri laut, oke? " 

"Eh? Ah, tunggu sebentar. " 

"Oke oke. Ayo pergi ke dalam air ~ " 

Saya dibawa ke pantai karena saya bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Aku 
melihat ke samping, dan di sampingku, Yuuji di dekatnya ada di dalam air. 

Pokoknya, ayo ketemu. Saya berpikir untuk menuju ke Yuuji. 

Tapi gadis yang menarik tanganku tiba-tiba berhenti. 

Aku menoleh untuk melihatnya. Jadi dia tidak bisa berenang? 

"Tidak, tidak apa-apa. Pergi saja ke laut ya ~ " 

Dia terdengar agak energik, tapi kenapa dia hanya berdiri di sana ?? Rasanya aneh. 

"Hei, apa kamu baik-baik saja? Atau itu-" 

Ada sesuatu yang mengganggumu? Saat aku akan menanyakan pertanyaan ini, aku bisa 
melihat Yuuji dan gadis satunya. 

"Oh, ada apa? Warna rambutnya memudar... eh? Itu hitam? " 

Ujung rambut itu memasuki laut, dan warnanya berubah. Rambut gadis itu berubah dari 
warna kastanye menjadi hitam pekat. 

Eh? Warna rambutnya baru saja berubah. Itu berarti warnanya menyembur atau apa? 
Kenapa dia harus melakukan itu? 

"... Warna rambutku biasanya hitam." 

Tiba-tiba, nada suara gadis itu berubah. Itu --- suara yang jelas dari pidato perpisahan yang 
sering saya dengar. 

Betul sekali. Pidato perpisahan kami. Dengan kata lain, dia adalah salah satu temanku --- 
Kirishima Shouko-san. 

Apakah begitu? Jadi begitulah adanya. Tidak heran mengapa dia begitu cantik. Aku heran 
kenapa Yuuji begitu termotivasi. Mau bagaimana lagi jika itu Kirishima-san--- "Kirishima-
san !? Bagaimana itu mungkin!? Kenapa dia disini !? " 
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Apa dia mengikuti kita saat kita bertemu !? Apa tindakan kita sudah terlihat !? Apa gadis ini 
yang menarik tanganku seorang pembunuh !? Tapi gadis ini tidak terlihat seperti Himeji-
san atau Minami atau nee-san atau Kudou-san, dan suaranya tidak seperti suara mereka. 
Apakah mereka meminta bantuan orang lain !? 

Saat saya terlihat bingung, orang itu perlahan berkata, 

"... Pembicara akan masuk ke air jika saya masuk lebih jauh." 

Suara itu milik teman dekat saya. 

"...... Eh?" 

"... Aku akan bermasalah jika peralatannya rusak." 

Nada ini, suara ini; apakah orang ini--- 

"...... Jangan bilang... Muttsu... rini... !?" 

"... (Mengangguk)." 

Orang, yang mengangguk dan melepas wig, adalah teman sekelasku yang menyamar. 

Lalu, suara barusan? 

"Maaf Akihisa. Ini aku." 

Jika saya menyadarinya dengan benar, saya dapat menemukan bahwa suara itu berasal 
dari kerah jaket Muttsurini. Ahh, begitu? Jadi dia tidak ingin speakernya masuk ke dalam 
air. 

Kalau begitu, pria ini berpura-pura memiliki peralatan yang rusak dan bahkan meminta 
Hideyoshi untuk mengisi suara, mendandani dirinya sendiri dengan pakaian wanita, dan 
mendorong Yuuji dan aku ke dalam perangkap. Tidak ada untungnya bagi Muttsurini 
sendiri karena melakukan ini. 

"Muttsurini... kenapa, haruskah kamu melakukan hal seperti itu...?" 

Bagaimana teman-teman kita bisa menjebak kita seperti ini tanpa keuntungan? Orang ini 
mungkin cabul, tapi dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. 

Mendengar pertanyaanku yang cemberut, Muttsurini menunduk dan menjawab, 

"... Jika aku menolak, aku merasa akan dibunuh...!" 

Momen perasaan dingin itu sepertinya bukan imajinasi saya. 

"Ha... haha, ha... begitukah, begitu...?" 
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Jadi bahkan asisten Muttsurini merasa bahwa dia akan dibunuh ... 

Mau tidak mau aku melihat ke arah Yuuji. Aku tidak bisa melihat ekspresi Kirishima-san, 
tapi aku bisa melihatnya dengan jelas dari ekspresi batu Yuuji. 

"... Yuuji." 

"......Iya." 

"... Seiza"[4] 

"Eh? Seiza... sepertinya tidak cocok di tempat seperti itu. " 

"... Seiza." 

"Baik. Ini di tengah laut. Saya akhirnya akan minum air laut jika Anda membuat saya duduk 
dalam posisi seiza di sini. " 

"...... Berapa kali kamu ingin aku mengulanginya?" 

"...Aku akan melakukannya." 

Ploop. Bahkan kepala Yuuji pun dicelupkan ke dalam air. Kirishima-san lalu dengan lembut 
menekan tangannya di atas kepalanya. 
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Saya melihat. Jadi tindakan kami terungkap... 

Hei, Muttsurini. 

"...Apa itu?" 

"Nee-san dan yang lainnya, mereka marah, bukan?" 

"... Satu tangan kanan, katanya." 

"...Apakah begitu..." 

Satu tangan kanan... ugh... sepertinya akan sakit... tidak, saya tidak ingin kembali... 

"... Apa pun bisa dipatahkan kecuali satu tangan kanan itu ." 

"......(Memerciki)" 

"... Akihisa. Dunia ini tidak begitu baik untuk memaafkanmu bahkan jika kamu menangis. " 

Muttsurini tidak berniat melepaskan saya saat saya berjuang. Sepertinya orang ini akan 
dihukum jika dia membiarkanku pergi. Saya bisa melihat dari bagaimana dia 
mencengkeram saya dengan kekuatan yang tidak wajar. 

"Akihisa-kun, kamu harus cepat kembali sekarang, oke?" 

"Ich freue mich darauf, Sie sehr zu treffen. Bereiten Sie sich bitte cor zu sterben, Aki? "[5] 

"Aki-kun. Nee-san sangat sedih... bahwa dia akan kehilangan seorang adik laki-laki. " 

"Hu, cepat kabur, Yoshii-kun! Ketiganya benar-benar ingin--- " 

Berdengung. Suara Kudou-san menghilang dari pengeras suara sebelum dia selesai. 

Hei, Muttsurini. 

"...Apa?" 

"Bukankah kamu bilang kamu menginginkan 2000 buku ero?" 

"... Saya menghargai hidup saya lebih dari itu." 

"Ahh, kamu sangat suka bercanda. Bukankah kau pria di antara pria yang akan 
mempertaruhkan nyawamu untuk ero? " 

"... Aku memakai pakaian seorang gadis sekarang." 

"Tidak, tidak, itu hanya penampilannya. Sifat aslimu tidak seperti itu, Muttsurini. " 
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"...... Akihisa. Senang mengenalmu. " 

"APA DENGAN BARIS FAREWELL ANDA !? TENTU SAJA ANDA Senang! BESOK, HARI 
SETELAH, AKU AKAN LANJUTKAN HIDUP SELAMAT HARI INI! AKU AKAN BAHAGIA JIKA 
SAYA BISA HIDUP! " 

"...Betul sekali......! ......Saya merasakan hal yang sama...!" 

"JANGAN MENANGIS, MUTTSURINI! MENGAPA ANDA HARUS MENCURI MANLY DI SINI !? 
ANDA BISA MEMBUAT SAYA KE SINI JIKA ANDA INGIN MENANGIS! Sial, Sialan! APA 
DENGAN PANTAI PEMBUNUH MONSTROUS INI !? AKU MUNGKIN AKHIRKAN 
WWAAAHHHHH !? MEREKA DISINI!? SESEORANG YANG BERENANG SANGAT CEPAT !!! " 

"... Selamat tinggal, Akihisa." 

Dasar lautnya sangat gelap, sangat sunyi --- sangat dingin. 
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Volume 6,5 Chapter 4 
Berita Akademi Fumizuki -- [Kolom] 

Pelajaran Memasak 3 Menit Himeji Mizuki! 

Hidangan hari ini: Semur Daging Sapi dan Kentang yang Akan Meleleh Bahkan Mulut 
"Seseorang yang Istimewa"! 

Bahan (Untuk 4 Porsi): 

• 4 kentang 

• 200g Daging Sapi 

• 1 Bawang 

• 4 sdm. Kecap 

• 3 sdm. Gula 

• 1 sdt. Garam 

• 45cc Sulfuric Acid (Biasanya digunakan sebagai pengawet, agar makanan tetap 
enak!) 

• Sejumlah kecil Kalium Nitrat 

(Jika menginginkan rasa seperti cuka, tambahkan sedikit asam kloroasetat. Varian 
gammanya meleleh pada suhu 53 C, dan mengeras saat didinginkan. Mereka yang tidak 
menyukai rasa asam dapat mengeluarkan kristal setelah disimpan di lemari es. Anda 
mungkin akan merasa lebih baik dari orang penting Anda jika Anda berusaha lebih keras 
untuk menyesuaikan dengan seleranya!) 

Petunjuk Memasak 

1. Kupas bawang bombay dan kentang, potong menjadi potongan berukuran 
sesuai. 

2. Tuang sedikit minyak ke dalam panci dan tumis bawang bombay. 

3. Setelah bawang bombay menjadi bening, masukkan daging sapi dan kentang 
yang sudah dipotong, tumis. 

4. Setelah diaduk hingga jumlah yang cukup, tambahkan air, gula pasir, kecap, dan 
garam. Biarkan campuran mendidih. 
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5. Jika warna saus berubah sedikit, tambahkan 45cc asam sulfat. 

Gelembung samping: Saat terkena asam sulfat dan panas, pati (C 6 H 10 O 5 ) n dalam 
kentang akan terhidrolisis menjadi monosakarida, yang menambah banyak rasa manis! 

6. Setelah sedikit mendidih, matikan api, lalu tambahkan asam kloroasetat dan 
kalium nitrat. Aduk rata, dan nyalakan api lagi hingga mendidih. 

Gelembung samping: Pada saat ini, bagian logam dari panci akan mulai meleleh. Jika ada 
lubang di dasar panci, semua saus akan hilang, jadi penting untuk menyelesaikan persiapan 
secepat mungkin! 

7. Matikan api, hubungi ahlinya untuk mengolah sisa cairan di dalam panci, dan 
selesai. Ingatlah untuk tidak mengotori dapur, karena ini adalah aturan yang 
harus dipatuhi oleh setiap koki. Dengan sup daging dan kentang ini, lidah orang 
spesial itu pasti akan ketagihan! (dan lengket) Anda tidak bisa salah! 

Catatan: "Sticky" dan "Addicted" adalah sinonim dalam bahasa Jepang. 

Penjelasan Dari Berita Akademi Fumizuki 

Reaksi kimia yang ditunjukkan dalam resep ini: 

1. NaCl (garam) + CH 2ClCOOH (asam kloroasetat) -> CH 2 ClCOONa (natrium 
kloroasetat) + ** HCl (asam klorida) ** 

2. KNO 3(kalium nitrat) + H 2 SO 4 (asam sulfat) -> ** HNO 3 (asam nitrat) ** + 
KHSO 4 (kalium hidrogen sulfat) 

3. Asam Klorida + Asam Nitrat -> Aqua Regia (Air Raja) 

Aqua Regia -- Asam yang lebih kuat daripada asam klorida dan asam nitrat, dan sangat 
berbahaya bagi manusia. Selain "lidah orang istimewa itu", tulang punggungnya pun akan 
lumer. 
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Me and the Seaside and the Festival 
Uproar (Babak Kedua) 
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"Arre...? Ini, dimana ini...? " 

Sepertinya saya melihat ladang bunga yang sangat cantik di sana... tapi tertutup kabut, jadi 
saya tidak tahu. 

"Aneh... aku ingat aku bermain di pantai, kan...?" 

Apa yang saya lihat di depan saya adalah sungai yang lebar. Itu pasti bukan laut. 

Kupu-kupu[6] beterbangan di tengah mekarnya bunga. Samar-samar aku bisa mencium 
bunga dan buah yang manis. Ini seperti saya dalam imajinasi. 

"Ini sangat cantik sehingga terlihat seperti dunia lain..." 

Aku tidak bisa tidak bergumam pada diriku sendiri. 

Ya. Jika aku harus mengatakannya, tempat ini sepertinya terhubung ke dunia itu atau 
sesuatu--- "Tunggu, tidak bagus! Akankah aku benar-benar mati jika aku tidak kembali !? " 

Bukankah ini sungai Sanzu yang asli !? Apa aku sekarat !? 

"Disini! Cepat kemari! " 

"Tidak ada yang menakutkan! Ini tempat yang bagus! " 

"Ada banyak jenis makanan enak. Segala macam hiburan di mana-mana! " 

Haiii! Mereka menelepon saya! Orang-orang asing di sisi lain itu melambai padaku dan 
memanggilku untuk pergi! Ngomong-ngomong, bukankah orang yang paling kanan adalah 
kakekku yang sudah meninggal !? Tidak baik! Akan buruk jika saya mendengarkan mereka! 

Saya melihat lebih dekat, dan melihat nenek buyut saya dan kerabat saya yang meninggal 
dalam kecelakaan lalu lintas. Ini adalah pertemuan orang mati yang saya kenal! Aku harus 
cepat dan mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini--- "Jangan takut, Akihisa. Sisi ini 
adalah tempat yang bagus. " 

'"TIDAK ADA, YUUJI! MENGAPA KAU MENGGEMAR SAYA !? ANDA TIDAK DAPAT 
BERCAMPUR DI SELURUH ORANG DI SANA! ANDA AKAN BENAR-BENAR TIDAK DAPAT 
KEMBALI! "' 

"Hahaha, jangan takut, Akihisa. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya sangat sehat di sini? 
Tidak perlu khawatir untuk datang ke sini, kan... " 

"BANGUN, YUUJI! LEBIH CEPAT! ANDA MENJADI ROH JAHAT! SETENGAH TUBUH ANDA 
TELAH MENJADI ROH! " 
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"Ah sungguh, maafkan aku di sini. Tapi bukan itu masalahnya, Akihisa. Sangat bagus di sini. 
Saya bahagia di sini setiap hari--- " 

"Benarkah? Apakah itu baik-baik saja Kamu tidak berbohong, kan, Yuuji? " 

"Ya, tentu saja tidak apa-apa. Benar-benar menyenangkan, sangat menyenangkan, 
menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan--- !! " 

"FAREWELL, YUUJI! SAYA TIDAK AKAN MELUPAKAN ANDA! " 

Aku berbalik dan lari dari tepi sungai dengan seluruh kekuatanku. Jadi orang itu kalah ...! 
Selamat tinggal, teman burukku. Aku akan terus hidup setidaknya demi dirimu...! 

"Saya tidak dapat menerima bahwa Anda adalah satu-satunya yang diselamatkan..." 

Kutukan yang menghujani punggungku terasa sangat nyata dan menakutkan. 

☆ 

"Kami sebenarnya masih hidup..." 

"Ahh... Aku tidak terlalu ingat, tapi kupikir kita pernah benar-benar pergi ke neraka..." 

"Sejujurnya, aku mengira kalian kalah ketika kamu sleeptalking..." 

Kami berempat ada di ruang tamu pensiun, duduk di sofa, senang semuanya sudah 
berakhir. Sungguh hal yang luar biasa untuk tetap hidup. Sepertinya kita tidak menderita 
amnesia; kita pasti harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi kita tubuh 
yang kuat. 

"Tapi ini benar-benar tidak terduga." 

"Hm? Apa itu?" 

"Lihat, bukankah kita melakukan sesuatu yang sangat buruk, Yuuji?" 

"Ya itu benar." 

"... Dan kamu pergi untuk berhubungan dengan gadis-gadis lain meskipun kamu bersama 
perempuan. Itu sangat kasar. " 

Muttsurini memberitahu kita. Ya, kami sedang merenungkannya... 

"Tapi tidakkah menurutmu hukumannya terlalu ringan?" 

"Ya. Sangat lembut bagi mereka untuk melepaskan kita seperti itu. " 
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"Aku merasa bahwa tidak bisa dianggap enteng dirimu untuk dihukum sampai pengalaman 
mendekati kematian ..." 

Sayangnya, orang-orang di sekitar kita tampaknya berbeda dari dunia, jadi saya rasa kita 
tidak perlu peduli tentang itu. 

"Itu berarti." 

"Ya. Masih ada langkah itu nanti. " 

Seperti yang diharapkan... sungguh menyedihkan... 

"Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lari? " 

"Tidak, kita tidak bisa lari sampai kita mengerti maksud mereka. Jika mereka memaafkan 
kita, kita akan semakin membuat mereka marah. " 

"Dengan kata lain, kami akhirnya akan memberi tahu mereka?" 

Yuuji ada di sini. Ini perjalanan yang menyenangkan, jadi mungkin semua orang sedang 
dalam suasana hati yang baik dan memaafkan kami. Jika kita memikirkannya seperti ini, itu 
akan sangat bodoh bagi kita karena kita akan dikejar lagi jika kita lari. 

"Dan bukankah kita akan pergi ke festival di kota terdekat? Mereka tidak mungkin 
melakukan sesuatu yang keterlaluan bahkan jika mereka ingin --- saya, percaya... " 

"Baiklah, jadi kita akan menahan makanan untuk mereka atau mentraktir mereka 
sesuatu..." 

"... Bukankah itu seperti biasa?" 

Kedengarannya seperti itu. 

"Yah, terserah." 

"Ya. Kita akan mati jika tetap lari. Kami hanya akan kalah jika kami khawatir di sini. " 

"Ya." 

"... Betapa optimisnya." 

Ini adalah trik untuk tidak merasa tertekan dalam hidup. 

"Tapi mereka pasti lambat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah? " 

Yuuji melihat arlojinya. Sudah 30 menit berlalu sejak gadis-gadis itu mengatakan bahwa 
mereka akan berubah. Meskipun tidak seperti mereka akan mengalahkan kita karena 
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berubah dalam 5 menit, mereka benar-benar menghabiskan cukup banyak waktu untuk 
berubah. Apakah benar-benar merepotkan untuk mengganti pakaian renang mereka? 

"" "Membuatmu menunggu!" "" 

Suara-suara manis berdering, dan pintu kamar terbuka pada saat bersamaan. 

"Kalian benar-benar menghabiskan waktu --- ohh!" 

"Oh, luar biasa. Jadi Anda sedang mempersiapkan hal-hal seperti itu. " 

"... Bisa dimengerti kenapa kamu menghabiskan waktu." 

"Saya melihat. Yukata. Semua orang sangat cocok untuk itu. " 

Gadis-gadis (kecuali Hideyoshi) berjalan keluar dari sisi lain pintu, mengenakan yukata 
dengan berbagai warna. Ada warna biru, ungu, merah muda dan putih. Tidak, bukan hanya 
warnanya, bahkan polanya pun berbeda. Ada Morning Glories, Peony, bahkan anggur. 
Rasanya kami sedang berada di pameran model yukata baru karena kami melihat antrean 
orang di sana. Tentu saja, salah satu alasannya adalah mereka semua cantik dan bertubuh 
bagus. 

"Heh  cantik  kalian para gadis terlihat agak menarik setelah mengganti gaya rambut." 

Benarkah begitu? 

Himeji-san mengangkat lengan bajunya dan berputar-putar beberapa kali. Ya ya. Imut. 

"Saya tidak berharap diri saya akan memakai ini juga." 

Adikku melihat yukata miliknya dengan cara yang agak tersesat di samping Himeji-san. 
Ngomong-ngomong, sepertinya aku tidak melihat yukata di koper nee-san... 

"Kami diam-diam mengukur ukuran untuk semua orang sebelum ini. Yukata Akira-san 
disiapkan oleh Shouko-chan. " 

Kirishima-san dan nee-san memiliki tinggi yang sama, jadi kurasa tingginya harus 
sempurna. 

"Ini pertama kalinya aku memakai yukata." 

"Ah, benar. Anda kembali dari luar negeri, Minami. " 

"Agak sulit untuk masuk. Rasanya aneh." 

Minami menggunakan tangannya untuk menggerakkan obi dan roknya untuk mencoba 
membuat dirinya nyaman. Dan kemudian, dia meraih tangannya untuk melonggarkan 
kerah belakang. Leher ramping putih yang tertutup tabir surya sebelum memasuki mataku. 
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Ap, apa yang harus saya katakan... 

"...... Hoo ......" 

"? Apa, ada apa, Aki? " 

"Ah, ahh, tidak! tidak apa!" 

Aku dengan panik mengalihkan pandangan dari leher Minami. 

Mengapa...? Mengapa menurutku Minami sangat menarik meskipun cocok untuk semua 
orang...? 

(Yoshii-kun. Apa jantungmu berdebar kencang saat melihat ke arah Shimada-san?) 

Kudou-san dengan tenang bergerak ke arahku dan berbisik. 

(Apa, apa yang kamu katakan, Kudou-san! Aku tidak---) 

(Fufufu. Shimada-san terlihat sangat imut dengan yukata itu, kan? Soalnya, yukata tidak 
perlu dipakai oleh orang yang berpayudara besar hanya untuk terlihat bagus, bukan? Kalau 
begitu, Shimada-san terlihat sangat imut saat dia memiliki aspek yang luar biasa di tempat 
lain. Yukata menghemat rahmat untuk Shimada-san dan aku karena kami memiliki 
payudara yang lebih kecil.) (Eve, meskipun kamu berkata begitu, aku sama sekali tidak 
mengerti apa yang kamu katakan.) (Hmm...? Begitukah? Jika Anda tidak mengerti, saya 
akan mengajari Anda. Perhatikan ini, oke?) Kudou-san berkata sambil meletakkan 
tangannya di kerah dan menoleh ke Muttsurini. 

"Sini." 

"...... !? (SPLLAATTTTEEEERRRRR) " 

Wajah Muttsurini mengeluarkan bunga merah segar saat dia melihat kulit yang terlihat 
dari yukata yang terbuka. Pada saat itu, teman baik saya tiba-tiba pingsan di ambang 
kematian. 

"Mu, Muttsurini-kun !? Apa yang terjadi denganmu!?" 

"... Sebenarnya, apa yang aku lakukan padamu...?" 

Saya melihat Muttsurini mengatakan ini dengan enggan dari jauh saat dia pingsan. 

"Lihat? Muttsurini-kun lebih bersemangat dari biasanya, bukan? Itu karena aku memakai 
yukata meski payudaraku kecil, jadi aku terlihat lebih menarik. " 

"Hm... tentang ini, aku tidak begitu mengerti bagaimana ini berbeda dari biasanya, dan aku 
tidak punya perasaan..." 
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Apakah psikologi sedang bekerja? Saya pikir saya melihat Muttsurini mimisan lebih banyak 
dari biasanya. 

"Apa kau masih hidup, Muttsurini !? Siapa yang melakukan hal yang begitu kejam padamu !? 
" 

"...... Aku, mungkin tidak akan bisa..." 

"Tarik dirimu, Muttsurini! Kamu belum bisa mati! " 

"...... Tapi, ini mungkin... cara yang baik untuk mati..." 

"... Baiklah, menurutku aku bodoh karena mengkhawatirkanmu..." 

Ngomong-ngomong, kurasa Muttsurini membawa cukup kantong darah untuk bertahan 
sampai besok. 

Ngomong-ngomong, aku menyerahkan kantong darah yang Muttsurini dinginkan kepada 
Hideyoshi. Di belakangku, Kirishima-san mengatakan sesuatu pada Yuuji. 

"... Yuuji, bagaimana yukata-ku?" 

Aku tidak tahu dari ekspresinya, tapi Kirishima-san sepertinya bergerak ke arah Yuuji dan 
menunjukkan tampangnya dengan yukata. Rambut hitam panjang dan yukata ungu cerah 
cocok satu sama lain. 

"Hm? Ahh, yeah ~... itu cocok untukmu, bukan? " 

Yuuji mungkin bersalah karena mencoba berbicara dengan gadis lain saat dia memuji 
Kirishima-san. Pria yang tidak jujur. Dia layak menerima seribu kematian. 

"... Lalu, apakah kamu ingin menikah denganku?" 

"Tidak semuanya." 

"... Lalu, apakah kamu ingin menikah denganku?" 

Kemungkinannya sebesar setitik debu. 

"... Lalu, Yuuji---" 

Bahkan tidak setitik pun. 

"---Apakah kamu ingin hidup...?" 

"Ohh! Kamu sangat imut, Shouko! Saya telah mengubah kesan saya terhadap Anda! " 

"... Kamu benar-benar tidak jujur, Yuuji." 
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"Kamu... itu adalah 'ancaman' ketika aku mengatakannya sebelum kamu melanjutkan..." 

"... Ibu mertua mengajariku bahwa metode mendapatkan cinta itu tidak bermoral." 

Kirishima-san benar-benar tidak menyerah. 

"Kalau begitu ayo pergi ke festival. Kita mungkin tidak bisa mengejar jika sering melakukan 
hal seperti itu? " 

Adik saya bertepuk tangan untuk meminta semua orang. Apakah kali ini sudah dikatakan 
bahwa kita mungkin tidak dapat melakukannya? Matahari baru saja terbenam; Saya pikir 
masih terlalu dini untuk menutup toko. 

"Benar, Akira-san. Akan buruk jika kita tidak bisa. " 

"Ayo cepat. Ini adalah kedua kalinya saya berada di festival Jepang. Aku sangat 
menantikannya ~ " 

"... Akan buruk jika kita terlambat." 

"Saya sangat menantikannya. ayo cepat pergi. " 

"Ayo cepat". Gadis-gadis itu terus mengulang. Nah, saya hanya merasa sedikit aneh di sini. 

"Yuuji, kenapa mereka begitu mendesak?" 

"Siapa tahu? Mungkin makanannya lebih enak daripada jalan-jalan? Saya juga lapar. 
Bukannya saya tidak mengerti bagaimana perasaan mereka. " 

"... Takoyaki, yakisoba, Sukiyaki." 

Sekarang mereka bilang begitu, aku juga lapar. Saya bisa memikirkan saus sambal gosong 
untuk beberapa alasan. 

"Aki-kun, kalian semua harus bersiap-siap." 

"Ya --- eh? Nee-san, kita pergi ke sana dengan mobil? " 

Kakakku memegang kunci mobil. Saya pikir kita akan berjalan ke sana... 

"Iya. Butuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai tempat itu daripada di tepi laut, dan akan 
lebih nyaman bagi kita untuk berganti pakaian jika kita ingin membawanya. " 

"Oh ~" 

Tidak mudah berjalan dengan yukata? Saya pikir lebih menahan diri untuk memiliki satu 
set pakaian cadangan untuk berjaga-jaga. Memang benar kami harus prihatin karena 
Minami belum terbiasa memakai yukata. 
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"Kalau begitu, setelah tepi laut, mari kita nikmati semangat meriah yang diberikan musim 
panas." 

"Ya." 

"... Kita mungkin mendapatkan beberapa foto bagus." 

Tentu terasa seperti musim panas. 

Kami sudah bergembira hanya dengan membayangkan lagu-lagu meriah yang akan kami 
dengar. 

☆ 

Kami menggunakan lapangan sekolah terdekat sebagai tempat parkir mobil, dan setelah 5 
menit berjalan kaki, dan melihat bahwa taman tempat festival musim panas diadakan 
penuh sesak dengan orang. 

"Eh...? Itu jarang. Itu adalah doner kebab. " 

Nee-san merenung saat dia melihat papan nama kios. 

"Ini jarang? Tidak juga. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, bukan? " 

"Sudah 5 tahun sejak terakhir kali saya melihatnya. hal semacam ini hanya bisa dilihat di 
warung, kan? " 

"Aku tidak terlalu tahu tentang itu, tapi itu biasa. Rasanya enak. " 

"Betulkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. " 

Ah, tidak bagus. Saya mungkin telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya 
katakan. 

Nee-san mengobrol denganku seperti biasa, tapi aku tidak merasa apa yang Yuuji dan aku 
lakukan di tepi pantai sudah dimaafkan. Jika nee-san berkata kepadaku 'Aki-kun, belikan 
satu untukku', aku harus meneteskan air mata dan menukar uang simpanan rahasia yang 
telah aku simpan dengan susah payah untuk kebab Doner ini. Betapa bodohnya aku, aku 
mengatakan begitu banyak omong kosong--- "Apa kamu mau makan, Aki-kun? Aku akan 
membelikannya untukmu. " 

"Baiklah, aku akan membelinya... eh, ehhhhh !?" 

"? Apa itu?" 

"Ah, tidak, bukan apa-apa..." 
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Bagaimana itu mungkin! Itu di luar dugaan saya! Kakakku tidak memintaku untuk membeli, 
tapi mentraktirku di sini! Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu! 

"Kalau begitu aku akan membaginya denganmu, nee-san. Saya ingin mencoba hal lain juga. 
" 

"O, oke." 

Nee-san memegang dompet penuh uang dengan satu tangan saat dia bergabung dalam 
antrian. Saya tidak tahu apakah itu karena tidak ada banyak orang atau tidak, tapi dia 
dengan cepat kembali dengan kebab Doner. 

"Ini terlihat enak. Apakah kamu ingin mencobanya, Aki-kun? " 

"Tidak, aku akan pergi terakhir. Kamu boleh makan dulu, nee-san. " 

"Betulkah? Aku akan memanjakan diriku sendiri --- ah. " 

Nee-san menggigit kebab yang masih panas. Perutku mulai keroncongan saat melihat nee-
san menikmati makanan. 

"Ini, makan juga, Aki-kun." 

"Oh terima kasih." 

Aku mengambil tangan kebab nee-san dan menggigitnya. 

Kuah daging dan bumbu yang keluar dari kebab bercampur dengan sambal yang gurih, 
kombinasinya menggugah selera makan saya. Rasa daging sapi menyebar di mulut saya, 
mengisi perut saya yang kosong. 

"Un, ini bagus." 

Rasa roti, selada, dan bawang yang ringan dan menyegarkan sangat cocok dengan rasa 
berminyak dan berminyak. Perpaduan daging, sayur, bun, dan rasa pedas dari sambal 
menjadi kombinasi terkuat. Tampaknya semua kekuatan yang saya gunakan untuk 
menghabiskan hari yang panas meningkat dalam diri saya. Sangat cocok dengan mood 
festival ini. Ini sangat enak. 

"Ara ara, Aki-kun. Mulutmu terbuka lebar... jadi kamu benar-benar ingin memakannya. " 

Nee-san mengatakan ini, dan saya mendapati diri saya tidak dapat bangun dari ekstasi. Ah... 
Saya makan lebih dari setengahnya. 

"Maaf nee-san. Saya tidak sengaja makan terlalu banyak. Aku akan membeli yang lain. " 

"Tidak dibutuhkan. Kamu bisa memilikinya jika kamu mau, Aki-kun? " 
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Adikku terkekeh saat mengatakan ini. Dia sangat menikmati ini. 

"Aku tidak akan menahannya." 

"Sini. Silakan lakukan." 

Saya kemudian menyelesaikan sisanya. Ahh, ini sangat enak... 

"Balik ke sini, Aki-kun." 

"Hm? Apa itu?" 

Aku melahap gigitan terakhir dan menelannya, dan mendengar nee-san memanggilku. Apa 
itu? 

"Kamu memakannya terlalu cepat. Lihat? Sausnya ada di wajahmu. " 

Nee-san mengatakan ini dan mengeluarkan saputangan dari sakunya, lalu mengulurkan 
tangannya ke wajahku. 

"Kenapa kamu terburu-buru? Tidak ada yang melawanmu untuk itu. " 

Nee-san menggunakan saputangan untuk menyeka bagian yang dilapisi saus. Aku bisa 
merasakan bau jeruk manis dari saputangan itu. 

"Tha, terima kasih, nee-san." 

"Jangan khawatir, itu hanya hal kecil." 

Adikku tersenyum saat dia menyimpan sapu tangan. Entah kenapa, terasa berbeda dari 
suasana biasanya... memang terjadi sesuatu... 

Aku memiringkan kepalaku dengan bingung saat aku menghancurkan tas setelah makan. 
Saya kemudian mendengar suara lain dari samping saya. 

"Akihisa-kun, aku membeli takoyaki di sini. Apakah Anda ingin memilikinya? " 

Himeji-san menunjukkan senyum manis sambil menyerahkan sekotak takoyaki dengan 
satu tangan. Ini terlihat bagus juga. 

"Terima kasih. Boleh saya minta?" 

Sepertinya Himeji-san tidak berhasil, jadi aku akan menerimanya dengan senang hati. Saya 
sangat bahagia bisa mendapatkan banyak nutrisi hari ini. 

"Baiklah kalau begitu-" 

Himeji-san menggunakan tusuk gigi untuk mengambil sepotong takoyaki. 
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"Ah-" 

"Eh?" 

Mau tak mau aku mengeluarkan suara kaget karena tindakan tak terduga ini. 

"? Ada apa, Akihisa-kun? Anda tidak memakannya? " 

"Eh, baiklah. Ya, tapi... " 

Himeji-san tersenyum sambil mendekatkan takoyaki ke mulutku. Agak memalukan 
memainkan game 'aahh...' ini di sini. 

"Ah, ahh-n" 

"Ya, ini dia." 

Aku membuka mulutku, dan tangan Himeji-san membawa takoyaki ke mulutku. Kulitnya 
yang lembut dan gurita yang kenyal berpadu pas dengan pedasnya kuahnya. Aroma kental 
ini benar-benar tak tertahankan. 

"Un. Itu bagus, itu bagus. " 

"Betulkah? Itu hebat." 

Himeji-san kemudian menggunakan tusuk gigi yang sama untuk mengambil takoyaki lain 
dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengapa saya merasa tindakan ini terlihat 
seperti yang dilakukan pasangan --- yah, tidak bagus! 

"Jadi, maaf, nee-san! Ini bukan hubungan terlarang! " 

Saya menutupi kepala saya untuk bertahan. Saya hampir menjadi ceroboh karena kebaikan 
yang tiba-tiba! Jadi aku tidak bisa lepas dari krisis fatal ini !? 

Karena saya memiliki pikiran liar. 

"? Kenapa kamu tiba-tiba menutupi kepalamu, Aki-kun? " 

Pembalasan yang diharapkan dari saudara perempuan saya tidak datang. 

"Eh? Arre? Apa yang sedang terjadi?" 

"Kamu benar-benar anak yang aneh, Aki-kun. Lihat, kamu akan menghalangi jalan orang 
lain dengan berjongkok di tempat ini. " 

"Akihisa-kun, kamu tidak membuat adikmu marah, jadi kamu bisa santai." 

Keduanya terkekeh saat melihatku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Apa yang sedang terjadi? Apakah ini keajaiban musim panas? Apakah ini yang mereka 
maksud tentang bagaimana liburan musim panas akan membuat orang menjadi dewasa? 

"Aki, kenapa kamu jongkok disini? Kamu sakit kepala?" 

Suara menggoda datang tepat di atas kepalaku. 

Aku berdiri untuk melihat dan melihat Minami memakai topeng, memegang yoyo dan tas di 
tangan kanannya dan permen kapas di tangan kirinya. 

"Tidak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. " 

Bukannya ada keributan karena aku jongkok disini, tapi aku tetap langsung berdiri. 
Tatapan orang di sekitarku benar-benar membuatku malu. 

"Apakah kamu pusing karena kegembiraan? Kamu benar-benar anak-anak, Aki. " 

"Tidak tidak. Bagaimana denganmu, Minami? Apakah kamu tidak menikmati dirimu juga? " 

"Eh? Benarkah? Menurutku tidak begitu. " 

"Kamu memegang banyak hal di tanganmu. Siapa yang akan mempercayai Anda ketika 
Anda mengatakan bahwa Anda tidak menikmati diri sendiri. " 

"Ini, ini, kamu tahu ... kakak laki-laki di warung memilih mereka untukku, jadi aku tidak 
sengaja ..." 

Melihat dandanannya yang sepertinya bisa masuk ke dalam gambar, saya pikir dia penuh 
dengan pilihan, siap untuk mencoba menyendok ikan mas dan permen apel. 

"Lagipula kau menghabiskan waktu yang cukup lama di Jerman, Minami-san. Mau 
bagaimana lagi. " 

"Aku senang kamu juga senang, Minami-chan." 

Nee-san dan Himeji-san terlihat bahagia untuk Minami. 

"Aki, kamu mau permen kapas? Anda bisa mencobanya. " 

"Permen kapas ~? Sudah lama sejak terakhir kali aku memakannya. Aku akan mencobanya 
sebentar. " 

"Un. Oke, ini dia. " 

Seperti Himeji-san barusan, Minami membawa permen kapas ke mulutku. Apa ini? 
Mengapa semua orang melakukan ini padaku? Mereka agak baik di sini...? 

"? Kamu tidak makan? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ah, nanti aku pesan." 

Aku menggigit tongkat bambunya, dan manisnya permen yang seperti kapas seperti 
namanya menyebar di mulutku dan meleleh. Rasa ini sangat berkesan. Saya pikir saya 
belum memakannya sejak sekolah dasar, bukan? 

"Ada tempat tembak-menembak di sana. Bagaimana Anda memainkannya? " 

"Ahh, menembak. Anda menembak hadiah yang dilapisi di sana dengan pistol mainan, dan 
jika Anda memukulnya, itu adalah milik Anda. Ini jenis permainan. " 

"Heh ~ terlihat menarik! Aku akan melihatnya! " 

"Wa, tunggu sebentar, Minami! Yukata kamu akan rusak jika kamu kabur seperti itu! " 

"Tidak apa-apa! Aku sudah terbiasa! " 

Minami sepertinya sedang dalam mood yang bagus. Mungkin inilah kekuatan festival yang 
sedang bekerja. 

"... Yuuji, apa kamu ingin yakisoba?" 

"Oh, ohh, saya mengerti." 

"... Aku bahkan membeli sukiyaki." 

"Itu, kamu baik sekali." 

"... Ini, limun." 

"Untuk beberapa alasan, terasa dingin memiliki kelembutan seperti itu di sini .." 

"...Tidak apa. Ini sangat normal. " 

Waktu seperti surgawi ini berlangsung selama setengah jam atau lebih. 

"Hm? Sepertinya ada beberapa di sini. " 

Yuuji melihat tanda di dekat panggung terbuka taman. Coba lihat, apa ini...? 

"'Malam Musim Panas, kontes nona yukata! Mari temukan keindahan musim panas 
pertama di kota! '. Apakah ini acara besar hari ini? " 

"Sebuah kontes kecantikan. Terlihat menarik." 

Saya sering mendengarnya, tetapi ini adalah salah satu pertunjukan yang tidak bisa saya 
lihat. Saya sangat beruntung. 
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"Festival ini juga memikul tanggung jawab untuk mengembangkan kota, jadi sepertinya 
mereka menghabiskan banyak usaha untuk itu." 

"Luar biasa. Sepertinya mereka juga menyewakan yukata. " 

"... Kesempatan untuk berfoto." 

"Heh ~ Aku tidak tahu ada yang seperti pawai di sini ~" 

Semua orang berkumpul saat mereka mengelilingi Yuuji dan aku, melihat ke panel. Apakah 
setiap orang memiliki minat juga? 

"...Terlihat menarik." 

Kirishima-san berkata sambil meraih lengan baju Yuuji. Ini tidak terduga. Namun, aku tidak 
bisa mengatakan bahwa Kirishima-san terlihat tertarik dalam hal apa pun. 

"Lalu, bagaimana kalau Anda mendaftar untuk itu? Saya pikir semua orang pasti bisa 
melakukannya dengan baik di dalamnya. " 

Ada banyak keindahan di sekitar kita, dan mereka sangat cocok untuk yukata. Mungkin 
mereka bisa menang. Tidak, mereka pasti akan menang jika muncul. 

Pertama, masalahnya adalah apakah semua orang akan muncul. 

Aku hanya bisa tersenyum masam pada pikiranku sendiri. 

"Ahh, rasanya enak juga. Bagaimana jika semua orang mencoba ini? Kami pasti akan 
memiliki kenangan indah tentang itu. " 

Balasan Himeji-san sungguh tidak terduga. Dia bergabung --- kontes ini? 

"Ehhhh !? Apa kamu serius, Himeji-san !? Kamu tidak membencinya !? " 

"Iya. Aku sedikit malu, tapi aku bisa mengabaikannya! " 

Sungguh, apa yang sebenarnya terjadi di sini... balasan ini terlalu tidak terduga... 

"Benarkah? Anda baik-baik saja dengan itu? Anda harus naik ke atas panggung, Anda tahu? 
" 

Aku bertanya lagi Mungkin Himeji-san sedang membicarakan hal lain. 

"Ya, tidak apa-apa. Saya akan bekerja keras dengan semua orang untuk membuat kenangan 
indah. " 
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Himeji-san masih tersenyum. Apakah begitu? Membuat kenangan indah... memang benar 
bahwa tidak akan ada musim panas tahun kedua. Jarang sekali semua orang bisa bersama 
seperti ini. akan menarik jika kita bisa meningkatkan jumlah kenangan yang kita buat. 

"Kalau begitu, ayo mendaftar. Karena semua orang manis, kamu pasti akan menang. " 

Mendengar itu, Himeji-san memberiku senyuman --- senyum cerah yang membuat tulang 
punggungku terasa dingin karena suatu alasan, dan memberitahu kami dengan jelas. 

"Ya, mari kita semua bergabung! ...... Semuanya di sini ." 

""MENYEBARKAN!!!"" 

CRAK! 

"Aki, kau mau kemana?" 

"... Yuuji semua orang di sini harus menghadiri kontes ." 

Dalam sekejap, Yuuji dan aku mencoba kabur, tapi Minami dan Kirishima-san berdiri di 
samping kami, dan menangkap kami. Wajah mereka yang tersenyum tidak berubah, dan 
alarm di dalam tubuhku berdering dengan keras. 

"Apa, apa yang kamu katakan...? Saya tidak mengerti sama sekali... " 

"Itu benar. Aku sama sekali tidak tahu alasan mengapa kita terkunci. " 

Ini musim panas, dan tubuhku gemetar karena suatu alasan. Meskipun malam hari, cuaca 
sedikit dingin untuk musim ini. Haha, haa... 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Apakah Anda benar-benar berpikir--- " 

"... Bahwa pertengkaranmu pada hari---" 

"Bisa dimaafkan begitu saja?" 

Suara dan senyum yang benar-benar dingin. 

Pada saat ini, saya akhirnya menyadari. 

Mengapa kita masih hidup dan berdiri bahkan setelah melakukan itu. 

Mengapa mereka secara ajaib begitu lembut kepada kita. 

Betul sekali. Semuanya--- 

"Semuanya adalah jebakan untuk ini...!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"" "Dosa harus dibayar kembali dengan hukuman. Anjing yang kalah harus dilatih dengan 
cambuk "" " 

Tidak baik. Himeji-san dan yang lainnya secara bertahap terinfeksi oleh atmosfer di kelas F. 
Kirishima-san ada di kelas A, dan perwakilannya... 

"Tapi, meski begitu, tidak mungkin kita memiliki kostum wanita, kan?" 

"Ya, ya. Kita kan laki-laki, kamu tahu? " 

Aku dipaksa memakai pakaian perempuan selama festival sekolah, tapi itu sudah disiapkan 
sebelumnya. Bagaimanapun, kami tidak dapat mengikuti kontes dalam penampilan ini--- 
Saat aku memikirkan hal ini, para gadis melipat tangan mereka sambil terlihat seperti 
sedang menertawakan aku dan Yuuji. 

"Bahkan kemampuan observasimu tidak cukup tajam, Sakamoto-kun." 

"... Yuuji, kamu harus menggunakan kepalamu." 

"Ya. Selain Aki, apa kau tidak menyadarinya, Sakamoto? Saat kita di mobil " 

Saat kita di dalam mobil...? Apa yang sedang terjadi? 

"Aki-kun, nee-san bilang sebelumnya ya? 'Kami sedang mengemudi untuk menyiapkan baju 
ganti'. " 

"" -- !!! "" 

Kami tidak mengharapkan itu! Jadi ganti baju itu bukan untuk Minami, tapi untuk kita !? 

"Wa, tunggu sebentar! tidak apa-apa untuk Akihisa yang kurus, tapi ukuran saya tidak 
cocok dengan pakaian wanita! Biarkan Akihisa memakainya sendiri apapun yang terjadi! " 

Yuuji menyatukan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mengemis. Sial...! 

"Yuuji, dasar bajingan! Kau hanya berpikir untuk menyelamatkan dirimu sendiri, dasar 
pengkhianat !? " 

"Lepaskan aku, Akihisa! Saya tidak seperti kamu! Aku sama sekali tidak tertarik dengan 
crossdressing ACK! " 

"Aku juga tidak punya fetish crossdress!" 

Benar-benar pria yang tidak sopan! Anda harus malu pada diri sendiri karena hanya peduli 
pada diri sendiri untuk melarikan diri! 

"Menempatkan saya dalam kontes ini akan membuat orang pergi ke sini! Saya terlihat 
seperti seorang pria tidak peduli apa. " 
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"... Yuuji dan Yoshii, kamu tidak tahu bagaimana harus menyerah." 

"Sungguh, kamu harus siap mental seperti laki-laki, Tsuchiya." 

"... !? (Gelisah) " 

GAK! 

"Tidak, kamu tidak bisa, Tsuchiya-kun. Bagaimana Anda bisa meninggalkan teman Anda 
dan melarikan diri? Baik?" 

"... Itu... tidak ada hubungannya... denganku! (perjuangan) " 

"Aku tahu tentang itu, Muttsurini-kun. Aku tahu kamu mengambil foto kami dengan 
pakaian renang dan berhubungan dengan kakak perempuan di tepi pantai, semuanya. " 

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

"Anda tidak perlu malu atau apapun. kamu lucu dengan pakaian gadis sekarang. Anda pasti 

akan melakukannya dengan baik ♪ " 

"...... !! ...... Aku, hanya korban...!" 

Muttsurini terus melawan saat Kudou-san menangkapnya. Mau bagaimana lagi. Pada 
dasarnya tidak mungkin bagi kami untuk mengambil bagian dalam kontes sejak awal. 

"Dan bahkan jika Anda ingin kami ambil bagian, mustahil bagi mereka untuk menerimanya 
sejak awal!" 

"I, benar! Seperti yang dikatakan Akihisa! " 

Kalaupun kita ingin ikut, kita tidak bisa melewati tahap registrasi. Ini bahkan bukan kontes 
crossdressing. Ini adalah kontes untuk anak perempuan. 

"AH, kalau begitu, mari kita lakukan ini." 

Saya tidak tahu apakah Yuuji dan permintaan doa saya didengar. Himeji-san bertepuk 
tangan saat dia mengajukan ide yang sungguh-sungguh. 

"Bersiaplah dulu. Jika Anda tidak dapat lulus pendaftaran, kami harus menyerah. Tapi jika 
kamu diterima, kalian harus masuk dengan patuh, Akihisa-kun. Bagaimana dengan itu? " 

Saya berpikir cepat. 

Menggunakan akal sehat saya, kami adalah pria meskipun kami berpakaian silang. Tidak 
mungkin bagi mereka yang berada di sudut pendaftaran untuk tidak menyadarinya. Aku 
percaya pada kejantananku, dan ada Yuuji di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak dia 
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berpakaian, Yuuji adalah seorang laki-laki. Jika mereka menyadari bahwa dia berpakaian 
berlebihan, mereka akan mulai mencurigai saya. Kalau begitu, aku akan mendapatkan apa 
yang kuinginkan, dan mereka akan menghentikan kemunculan Yuuji, Muttsurini, dan aku. 

"Hm, apakah itu... jadi?" 

"Mau bagaimana lagi... karena mereka berkata begitu, aku akan menanggung rasa malu ini 
sekarang..." 

"...... Aku adalah pengamat yang tidak bersalah yang terlibat dalam hal ini..." 

Selama kita menahan waktu pendaftaran ini dan menunggu kemarahan para gadis mereda, 
ini akan menjadi strategi yang bagus. Aku akan menahannya untuk saat ini. 

"Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai persiapannya. Aku serahkan padamu, Kinoshita-kun. " 

Aku akan mengerti. 

Yang menjadi penata rias adalah teman saya, Kinoshita Hideyoshi. Hideyoshi pasti akan 
memahami perasaan kita dan menahannya. Itu hebat. 

"Kalau begitu, aku serahkan padamu, Hideyoshi." 

Saya dikelilingi dalam atmosfer ini saat saya menunjukkan pandangan ke Hideyoshi. 

"Un, serahkan padaku. Aku pasti akan membiarkanmu tampil di kontes. " 

Mengapa jawaban seperti itu? Saya berteriak dengan mata saya di sini. Eh...? Entah kenapa, 
rasanya aneh...? Hideyoshi akan melakukan penyamaran untuk kita yang akan mengekspos 
kita, kan? 

"Kami, yah, Hideyoshi...?" 

"Maaf semuanya. Riasan juga merupakan bagian penting dari akting. " 

Hideyoshi berkata sambil tersenyum seperti malaikat. 

"---Maaf, tapi aku tidak akan bisa menahan diri." 

☆ 

"Itu terlalu berlebihan... kamu benar-benar keterlaluan... kenapa kamu harus berusaha 
keras untuk ini..." 

"... Ada apa dengan" Tsuchiya Koumi "..." 

"Kamu masih baik-baik saja, Muttsurini... aku dipanggil 'Hong Shiew Li' di sini... aku harus 
berpakaian silang DAN berdandan seperti orang China..." 
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"Memang benar kamu memiliki fisik seperti pemain voli Tiongkok, Yuuji..." 

Kami bertiga memeluk lutut kami bersama saat kami berlutut. Di samping catatan, saya 
menggunakan nama "Yoshii Akiko" untuk mendaftar. Kemungkinan besar, kita akan 
kehilangan sesuatu yang berharga atau lebih. 

"Kalian bertiga terlihat cocok dengan yukata ♪" 

"Itu benar... hehe. Sangat imut..." 

"... Meski Yuuji terlalu pendek." 

"Aki-kun. Nee-san senang kamu sangat cantik. " 

"Mari kita semua berfoto bersama nanti, semuanya." 

Sebaliknya, gadis-gadis di sekitar kami sangat bahagia. 

Dan juga, salah satu dari mereka akan memegang tangan kami untuk mencegah kami 
melarikan diri. Selain Minami dan Kirishima-san, kenapa Himeji-san bisa menggunakan 
cengkeraman yang cukup kuat untuk menghancurkan apel di sini? 

"Penyisihan sekarang akan dimulai! Kepada semua peserta, silakan berkumpul di panggung 
khusus! " 

Kami mendengar panggilan dari penanggung jawab dari sisi jalan. Ini pada dasarnya adalah 
hukuman mati. 

"Sepertinya sudah dimulai. Ayo pergi, semuanya. " 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Anda seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri pada 
saat ini, oke? " 

Rasanya seperti dibawa pergi oleh polisi. Sepertinya kita tidak bisa lari di sini. 

(Yuuji, Muttsurini, apa yang harus kita lakukan di sini...) 

Saya hanya bisa bertukar pandang dengan mereka seperti biasa. Keterampilan ini sangat 
nyaman. 

(Aku juga tidak tahu ... jika kita tidak bisa melarikan diri, kita hanya harus kalah ...) (Jadi ini 
satu-satunya jalan yang tersisa ...) 

(...... Saya sangat tidak mau di sini...) 

Kenangan tragis musim panas ini sepertinya tidak akan membiarkan kita tumbuh menjadi 
orang dewasa. 
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"Mu...? Ngomong-ngomong, kenapa aku harus muncul juga...? " 

Hideyoshi yang asyik dengan riasan akhirnya mengajukan pertanyaan. 

☆ 

"Dan sekarang, rencana baru tahun ini akhirnya akan dimulai! "Kontes Yukata Nona Musim 
Panas" yang pertama akan dimulai di sini! " 

Suara bersemangat dan hampir memekakkan telinga bergema di seluruh arena. Itu terletak 
di lokasi yang sangat bagus, dekat dengan pantai yang jernih, dan tempat itu, jika dilihat 
dari panggung, dipenuhi dengan tamu di sini untuk mandi di laut. 

"Kegiatan kali ini dibawakan dengan yukata yang disponsori oleh" Obata's yukatas '. Seperti 
yang tersirat dari temanya, kami mencari yukata terbaik! " 

Pada titik ini, saya hanya bisa berpikir bahwa itu bagus kita tidak mengadakan kontes 
pakaian renang. 

"Sistem peringkat akan berdasarkan poin. Ketiga juri akan memiliki keputusan mereka 
sendiri untuk penyisihan, dan final akan dinilai oleh juri dan voting semua orang! " 

Saat ini, waktunya makan malam, dan seharusnya tidak ada banyak orang di babak 
penyisihan. Jika kita memasuki final, kita akan menarik lebih banyak perhatian, dan kita 
mungkin akan muncul di berita jika kita tidak berhati-hati. Itulah mengapa kita harus kalah 
di sini apapun yang terjadi, untuk mencegah diri kita kehilangan lebih banyak hal yang 
penting bagi kita. 

"Ada 59 peserta di babak penyisihan, dan hanya 10 di antara mereka yang bisa melaju ke 
final!" 

Sebenarnya ada 3 orang di antara 59 orang. Acara Kontes Nona (?) Yukata ini berada dalam 
situasi di mana namanya harus diganti, karena penonton yang menonton mungkin tidak 
akan mengharapkan ini. 

"Kalau begitu, 10 orang pertama akan naik ke panggung!" 

Saya diminta oleh personel, dan menyeret langkah-langkah berat ke atas panggung. 

Di antara sepuluh orang ini, ada dua orang yang saya kenal. Salah satunya adalah 'Hong 
Shiew Li' Sakamoto Yuuji dari Cina yang misterius, dan gadis yang terlihat seperti 'Tsuchiya 
Koumi' atau Muttsurini 'yang pendiam. Hanya 3 dari kita di antara sepuluh orang ini. Ini 
sangat menakutkan. Jika kota ini ingin melakukan kebangunan rohani, kami akan menjadi 
biang keladi yang merusak aktivitas keuangan ini. Mengapa kita terlihat seperti mata-mata 
perusahaan padahal kita hanya siswa sekolah menengah? 

"Kalau begitu, mari kita mulai dari entri nomor 1. Bisakah kita mengetahui namamu?" 
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"Iya. Erm... Saya Higashino Satomi, dalam perjalanan liburan dari Tokyo. " 

"Jadi kamu di sini dalam perjalanan liburan dari Tokyo. Aku sangat iri padamu di sana. Lalu, 
apa spesialisasi Anda? " 

"Ah, yah, spesialisasi saya adalah---" 

Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada orang pertama, dan babak penyisihan 
akhirnya dimulai. 

Sekarang, kita harus mencatat hal-hal penting. 

Aku harus kalah di babak penyisihan apapun yang terjadi. Benar. 

Namun, ada hal lain yang sama pentingnya dengan ini. Itu untuk menyembunyikan fakta 
bahwa saya berpakaian silang. Saya berharap bisa terungkap saat mendaftar, tapi 
aturannya sekarang berbeda. Semua orang melihatku di atas panggung. Jika fakta bahwa 
aku berpakaian silang di sini terungkap, semuanya akan berakhir jika ada yang 
berhubungan dengan sekolah ada di sana. Selain penampilan konyol dengan pakaian silang 
ini, saya harus ikut serta dalam kontes seperti ini. Saya pasti akan menjadi pria bermasalah 
yang percaya bahwa 'Saya akan menjadi lebih cantik dari perempuan jika saya berpakaian 
silang di sini'. Saat itu, status sosial saya akan menjadi sampah. 

Misi kami adalah 'menyembunyikan fakta bahwa kami melakukan crossdressing dan keluar 
dari babak penyisihan dengan sangat baik.' 

"Terima kasih. Kemudian. Kami akan memberikan entri nomor 3. Tolong. " 

Tidak baik. Mikrofon diberikan kepada saya saat saya berpikir di sini! 

Bagaimanapun, saya tidak boleh membicarakan sesuatu yang semua orang akan tertarik! 
Saya tidak bisa menyebutkan hal-hal yang ditujukan kepada saya. Juga, saya tidak bisa 
melakukan hal-hal yang terlalu manis atau terlalu jantan. Akan sempurna jika saya 
mencatat ini! Dengan penampilanku yang jantan, aku tidak mungkin terlihat manis bahkan 
jika aku berpakaian silang. Sangat mudah bagi saya untuk gagal di babak penyisihan. 

Saya memegang mikrofon yang diberikan kepada saya dengan kedua tangan, dan 
menundukkan kepala tanpa ingin menunjukkan wajah saya kepada orang lain. 

"Ya, ya. Aku, aku, Yoshii Akiko... (suara palsu) " 

Saya mencoba yang terbaik untuk menahan suara saya. Saya akan menunjukkan suara 
normal saya jika saya berbicara terlalu keras di sini. 

"Apa sifat unik Anda di sini?" 
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Saya hanya akan menjawab dengan jujur di sini. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan 
kebohongan secara tiba-tiba. 

"Kemudian, untuk spesialisasi, itu akan memasak... seperti paella, spaghetti atau lebih." 

Ngomong-ngomong, ada apa dengan penghinaan ini... wajahku terasa seperti terbakar... 

"Memasak, bukan? Jadi, kamu luar biasa dalam pekerjaan rumah ~ Lalu, apakah kamu 
melakukannya di rumah juga? " 

Di rumah? Yah, saya memasak sama sekali. Saya melakukan semua pekerjaan rumah 
tangga. 

"Ya, pada dasarnya setiap hari..." 

Ya. Saya tidak bisa berbaring di sini. 

"Jadi kamu melakukan pekerjaan rumah setiap hari! Jarang melihat gadis-gadis muda 
melakukannya sekarang. Skor Anda akan sangat tinggi di sini! Lalu, saya akan melangkah 
lebih jauh --- apakah Anda punya pacar? " 

Bukankah akan menakutkan jika aku melakukannya !? 

"Tidak, tidak sama sekali! Bahkan tidak sekali..." 

Mau tidak mau aku meninggikan suaraku, dan aku buru-buru menenangkan diri. Fiuh, 
hampir saja. Aku harus sedikit mengontrol diriku di sini. 

"Ohh! Ini benar-benar berkah bagi semua pria! Bagaimana dengan itu, sponsor dan juri kami 
Obata-san? " 

"Jika Anda memberi tahu oji-san ini nomor telepon Anda, saya akan mengirimkan uang saku 
nanti." 

"Baik. Meskipun Anda kemungkinan besar akan mati jika Anda bukan sponsor, itu tidak 
diizinkan, jadi kami akan mengubah pertanyaannya. Yoshii Akiko-san. Apa hal yang paling 
Anda khawatirkan tentang kontes Nona Yukata ini? " 

Kenapa, kenapa ada begitu banyak pertanyaan !? 

Bagaimanapun, lebih baik saya mengatakan yang sebenarnya jika saya tidak ingin 
mengungkapkan diri saya ... 

"Yah... aku tidak benar-benar memiliki apa pun yang akan menunjukkan garis tubuhku..." 

Hideyoshi mungkin memeriksanya. Saya tidak akan menunjukkan tulang laki-laki di sini. 
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"Berdasarkan apa yang bisa kita lihat dari wajah yang memerah, sepertinya Yoshii Akiko-
san agak pemalu. Sponsor yukata kami, Obata-san, apakah Anda memiliki pertanyaan lebih 
lanjut untuk Yoshii-san? " 

"Tolong beri tahu saya jika Anda mengenakan pakaian dalam." 

"Terima kasih telah mengajukan pertanyaan bodoh yang akan menggairahkan siapa pun 
setelah satu putaran penuh dily-dalying. Aku tidak tahu apakah itu niatku, tapi aku tidak bisa 
berhenti mengeluarkan keringat dingin di sini. " 

Un, pakaian dalam !? Seperti --- pakaian dalam wanita !? Lelucon macam apa itu! Biarpun 
itu aku, tidak mungkin bagiku untuk jatuh sampai aku memakai pakaian dalam wanita! Aku 
harus menghilangkan kesalahpahaman ini apapun yang terjadi !! 

Pada titik ini, saya harus mengatakannya dengan keras dan jelas--- 

"A, aku tidak memakai pakaian dalam!" 

Saya hanya tertarik memakai koper! 

"" "UOOOOHHHH !!!" "" 

"Yo, Yoshii-san !? Tidak masalah bagi Anda untuk tidak menjawab pertanyaan yang 
merendahkan martabat itu! Kepada setiap tamu pria, mohon jangan bersuara di sini! Ini 
bukan tempat seperti itu! " 

"Sudah diputuskan! Dia tidak bisa masuk final. Membuang-buang bakat baginya untuk 
pamer di depan orang-orang bodoh. " 

"Kamu salah dengar! Bagaimana bisa sponsor menyebut para tamu sebagai sekelompok idiot 
!? Pokoknya, Yoshii Akiko-san, terima kasih atas kerjasamanya. Juga, saya minta maaf untuk 
itu... " 

Seorang personel mengambil mikrofon saya dan menyerahkannya kepada orang lain. 

Saya tidak mengerti, tapi karena dikatakan saya tidak akan bisa maju, sepertinya 
rencanaku berhasil. Ada tatapan aneh menatapku, tapi mau bagaimana lagi karena ini 
adalah kontes kecantikan. 

"Permisi dulu. Kemudian, mari fokus pada entri kontestan nomor 4. " 

"Halo semuanya. Saya Imura Midori. Saya di sini dalam perjalanan dari Fukuoka. " 

Akhirnya, semuanya berakhir untukku. Saya hanya harus menonton dan menunggu entri 
nomor 5 Muttsurini dan nomor 7 Yuuji. Orang-orang itu sangat bodoh dibandingkan 
dengan saya ketika saya bisa beradaptasi dengan cepat. Saya menantikan --- selain 
khawatir --- hal-hal kecil di sini. 
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"Apakah begitu? Jadi kamu suka surfing, Imura-san. Tipe sporty juga tidak buruk, kan, 
Obata-san? " 

"Saya tidak tertarik berselancar." 

"Garis tan sangat cocok dengan yukata, kan, Obata-san?" 

"Nggak. Jika kita berbicara tentang yukata, dibutuhkan kulit seputih salju. " 

"Bagaimanapun, ini adalah perasaan musim panas, kan? Obata-san? " 

"Hal-hal jelas apa yang kamu bicarakan? Apakah menurut Anda ini musim gugur atau musim 
dingin di sini? " 

"Jangan khawatir! Saya mungkin seperti ini, tetapi saya adalah tuan rumah profesional! Saya 
pasti tidak akan menghajar sponsor di sini! " 

Apakah ini imajinasi saya? Untuk beberapa alasan, rasanya seperti ada niat membunuh di 
sekitar meja juri. 

"Terima kasih, Imura-san. Berikutnya adalah entri nomor 5, Tsuchiya-san. Silakan 
perkenalkan diri Anda. " 

"... ..Aku Tsuchiya Koumi." 

Muttsurini menyembunyikan wajahnya di dalam poninya dan menyebut namanya dengan 
suara serak lembut. Sikapnya yang mencoba menyelinap melewati ini jelas menjangkau 
saya. Seperti yang diharapkan, dia memikirkan hal yang sama denganku. 

"Suara yang sedikit serak ini benar-benar menggelitik saya. Anda datang ke sini untuk 
berenang dengan teman-teman Anda, saya kira? " 

"...Iya." 

"Yukata Anda sudah usang. Apakah kamu memakainya pada dirimu sendiri? " 

"... Tidak, seorang teman membantuku memakainya." 

"Apakah temanmu di sini?" 

"...Iya." 

Muttsurini membiarkan percakapan berlanjut sambil hanya menjawab 'ya' atau 'tidak'. 
Sikap seperti itu pasti tidak akan membangkitkan minat. Dia pasti akan tersingkir. 

"---Lalu, pakaian apa yang kamu suka selain yukata?" 
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"... Cheongsam dan kimono cukup jelas dan juga seragam Race Queen dan Cheerleader dan 
Cabin Attendant dan pelayan restoran keluarga dan seragam petugas wanita dan baju ketat 
dan pakaian wanita kantor dan seragam pelaut dan pakaian miko dan pelayan dan rok tenis 
dan semua ini tampak agak bagus, tidak juga? " 

Saya rasa 'tidak benar-benar' sama terlambatnya dengan pijat jantung pada orang yang 
dikremasi. 

"Ini, benar-benar mengejutkan... Tsuchiya-san memiliki sikap yang dingin dan penampilan 
yang menyedihkan, tapi sepertinya dia tertarik pada cosplay. Ini benar-benar omong 
kosong bagi sekelompok orang tertentu! " 

"...... Tolong lupakan saja...! (Menggelengkan kepala) " 

Ahh. Dia memang terlihat sedikit imut saat dia menundukkan kepalanya dan 
menggelengkannya. Seperti binatang kecil. 

"" "Koumi! Koumi! "" " 

"... Tr, bermasalah...! (Bingung) " 

Panggilan untuk Koumi dapat didengar dari seluruh arena, dan Muttsurini yang cemas 
mulai panik. Yah... sayang, tapi saya harus mengatakan bahwa itu sudah diputuskan. Saya 
tidak menyangka Muttsurini memiliki bakat untuk merebut hati orang lain. 

"Benar-benar jaminan yang mengejutkan! Kemajuan Tsuchiya-san ke kamar sebelah sudah 
diputuskan! Terima kasih banyak, Tsuchiya-san! " 

"... A, aku akan... aku akan benar-benar terganggu...!" 

Bahkan jika dia ingin menyelamatkan situasinya, mikrofon akan diberikan kepada orang 
berikutnya. Mustahil untuk mencegah Muttsurini melaju ke babak berikutnya. Selamat 
tinggal, teman baikku... 

"... Mengapa... apakah aku yang selalu terluka..." 

Dari sudut mataku, aku melihat bahu Muttsurini tiba-tiba terkulai. Ini retribusi ilahi 
untuknya karena dia sering menjual foto-foto orang lain dengan gaya crossdressing. Jika 
saya harus mengatakannya, layani dia dengan benar. 

Kemudian, bagian Muttsurini berakhir, dan yang terakhir, itu Yuuji... ekspresi seperti apa 
yang akan dia tunjukkan pada gilirannya. 

Aku bertanya-tanya saat aku melihat ke arah Yuuji, dan melihat bahwa dia memiliki 
senyum yang santai. 

(Fufu. Dasar idiot. Jumlah kejantanan itu tidak cukup!) 
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Kami bertukar pandang untuk berbicara seperti biasa. Mu... kenapa ekspresinya yang 
santai benar-benar membuatku kesal? 

(Lebih baik kamu mengambil kesempatan ini untuk mengatakannya, Yuuji. Kamu pasti 
akan panik saat giliranmu.) Aku menjawabnya dengan tatapan. Terlalu naif untuk berpikir 
bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang lewat dengan mudah! Pasti akan ada beberapa 
kecelakaan yang terjadi! 

(Omong kosong apa yang kamu katakan? Lihatlah fisik saya. Saya tinggi, dan bingkai saya 
lebar. Ini semua negatif tidak peduli bagaimana Anda melihat sesuatu. Diharapkan saya 
akan keluar di babak penyisihan.) Yuuji membusungkan dadanya dengan bangga. Memang 
benar untuk pria itu, fisiknya tidak cocok dengan seseorang yang mengikuti kontes. Ku...! 
Terlalu murah...! Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri dengan mudah...! 

"Baiklah, terima kasih semuanya. Kalau begitu, sekarang waktunya untuk kontestan nomor 
7. Ini adalah kontestan dari Cina yang jauh, Hong-san, tolong! " 

(Saya akan menunjukkan kejantanan yang tidak bisa saya tahan di sini!) 

Mata Yuuji berkata seperti dia menerima mic. Sial...! Fisik itu terlalu berlebihan. Orang itu 
seharusnya lebih menderita! 

"Hong Shiew Li. Senang bertemu semuanya. "[7] 

Yuuji sekarang orang Cina, jadi dia sengaja berbicara dalam bahasa Jepang yang kasar. Jika 
ada pertanyaan yang dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia hanya akan berpura-pura 
tidak mengerti. Itu sebutan murah yang dia gunakan di sini. Betapa tercela...! 

"Yang ini... agak tinggi di sini. Bagaimana, Obata-san. " 

Tampaknya sulit bagi tuan rumah untuk menangani Yuuji juga, dan dia meminta hakim di 
sini. Kalau begitu, peringkat Yuuji tidak akan tinggi apapun yang terjadi. Dia sepertinya 
mengerti juga saat dia memberikan senyum riang. 

Pada titik ini, juri yang berhak menentukan siapa yang lolos ke final mengumumkan, 

"Itu hebat. Saya pribadi paling suka gadis jangkung! " 

Ohhh! Yuuji terlihat sangat terkejut di sini--- !! 

"Ohh! Dia mendapat nilai tinggi dari juri! Obata-san, apakah Anda memiliki pertanyaan yang 
ingin Anda tanyakan pada Hong-san? " 

"Bagaimana kalau madu ke Kamboja !?" 
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"Maaf, saya tidak bisa mengomentari ini! Ada banyak hal yang ingin saya katakan di sini, 
tetapi seorang profesional harus menanggung semua yang dikatakan mitra, apa pun yang 
terjadi! " 

Semangat hakim meningkat secara tidak normal. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak 
melompat ke atas panggung saat dia menatap Yuuji. Sepertinya suara yang datang dari atas 
panggung, "... Singkirkan hakim itu." adalah imajinasiku. 

Yuuji terdiam karena shock yang luar biasa ini, dan akhirnya berhasil pulih dan menjawab. 

"Itu, itu tidak bisa bekerja karena kita dari Kebangsaan yang berbeda." 

"Tidak apa-apa, apapun bisa diatasi dengan cinta. Sayangku!" 

Tidak ada cinta. 

"Saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat menyalakan cinta di dalam diri Anda." 

"Aku membenci mu." 

"Kita bisa mulai dari teman. Aku akan menghargaimu selamanya. " 

"Bersikaplah baik, atau aku akan benar-benar membunuhmu, paman." 

"Bunuh aku sesuka kamu jika itu kamu!" 

Sial! Penyamaran akting Yuuji benar-benar luntur di sini! 
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"Kalau begitu, sepertinya Obata-san sangat menyukai Hong Shiew Li-san. Kami kemudian 
akan melanjutkan--- " 

"Tunggu, aku belum selesai! Shiew Li! Kapan aku bisa mengunjungi orang tuamu !? " 

"Saya tidak memukul siapa pun! Saya baru saja melihat seekor nyamuk terbang lewat! Lalu, 
sudah waktunya untuk kontestan berikutnya. " 

"... Mau bagaimana lagi." 

"Semuanya, tolong lihat ke sini ... ini entri terakhir nomor 8. Ayo undang Watarai-san!" 

"Watarai Miki. Tolong jaga aku. " 

"Watarai-san juga orang lokal. Obata-san, apakah Anda memiliki pertanyaan sebagai warga 
lokal? " 

Tidak ada minat. 

"Jangan hanya mengatakan itu. Tanyakan saja apa saja, seperti seberapa termotivasi Anda di 
Hong-san. " 

"Mau bagaimana lagi... oh ya, nomor 8-san, tolong beri tahu aku kesan yang kamu miliki 
tentang Hong-san." 

"Pergi saja ke belakang panggung dan tanya Hong-san! Jangan pernah kembali!" 

"APA SIKAP ANDA TERHADAP SPONSOR INI!" 

"BERHENTI BERTANYA UNTUK MENJADI ORANG NORMAL DI SINI! BAIK! AKU AKAN 
KELUAR DARI PEKERJAAN HOSTING RIDICULOUS INI !! " 

"LAKUKAN, JANGAN ANDA BERANI MENGENAI WAJAH! AKU HARUS MELIHAT ORANG TUA 
SHIEW LI " 

"SAYA HANYA HARUS MENGALAHKAN ANDA SAMPAI WAJAH ANDA YANG SEPERTI BAYI 
MENJADI LEBIH BAIK!" 

"... Yuuji, aku pasti tidak akan mengizinkanmu." 

Pada akhirnya, kekerasan yang dimulai dari hakim berlanjut hingga semua yang terlibat di 
dalamnya dirawat di rumah sakit atau ditahan. 

Saya kira kontes kontes ini tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya. 

☆ 

"Pada akhirnya, hanya kita yang mempermalukan diri kita sendiri..." 
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"... Hatiku hancur..." 

"Dalam segala hal, ini akan menjadi musim panas yang tidak akan pernah kami lupakan..." 

Kami meninggalkan area festival dan kembali ke penginapan dan menggunakan kompor 
portabel di halaman untuk menyiapkan barbekyu saat kami menunggu senja. 

Saya tidak bisa menikah lagi... 

"Setelah aku tenang dan memikirkannya, kita harus naik ke panggung nanti." 

"I, itu benar... kami sangat marah barusan karena kami tidak menyadarinya, tapi sangat 
berbahaya sekarang setelah kami memikirkannya..." 

"... Untung kita berhenti di tengah jalan." 

"Saya juga. Saya tidak terbiasa dengan hiburan seperti ini. Kami sudah diselamatkan. " 

"Menurutku itu sangat menarik ~" 

Gadis-gadis, yang berada di meja yang agak jauh, sedang mempersiapkan peralatan dan 
minuman sambil meletakkan tangan mereka di dada dengan lega. Pada akhirnya, mereka 
menunggu di kamar kecil setelah mendaftar ... betapa liciknya ... 

"Tapi saya sangat prihatin dengan hasil kompetisi. Siapa yang akan menang jika ini terus 
berlanjut? " 

Saat ini, semua orang telah berganti pakaian biasa, tetapi penampilan mereka dalam 
yukata... memiliki beberapa standar. Tidak aneh jika seseorang di antara mereka menang. 

"Ya... yah, kurasa Hideyoshi akan menjadi pilihan yang paling tepat, kan?" 

"Yuuji, apa menurutmu istilah 'tepat' harus digunakan di sini saat aku laki-laki?" 

"... Sulit untuk memutuskan di antara semua orang." 

"Ya. Semuanya lucu. " 

Ketiga laki-laki memiliki pendapat mereka sendiri tentang perempuan dalam yukata. 
Gadis-gadis itu tepat di samping kita. Bukankah ini sedikit kasar? 

Memikirkan hal ini, saya diam-diam melihat ke samping ke meja, dan melihat bahwa 
mereka juga memiliki pendapat tentang anak laki-laki. Yah, kurasa kita bahkan di sini. 

"Sudah kuduga, kupikir itu seharusnya Akihisa-kun. Dandanan yang lucu dan kebodohan 
alami itu benar-benar tak tertahankan. " 

"Tsuchiya juga manis, tapi aku akan tetap pergi dengan Aki ~" 
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"... Yuuji jelas kurang... seperti yang diharapkan, dia lebih cocok untuk bangun jantan." 

"Aku agak tersentuh dengan gaya berpakaian Muttsurini-kun. Aku tidak berharap itu cocok 
untuknya ~ bagaimana denganmu, Akira-san? " 

"Aku sudah terbiasa melihat Aki-kun melakukan crossdressing... tapi dua lainnya juga 
kejutan yang menyenangkan." 

"Eh? Dulu melihat crossdressing Akihisa-kun, seperti dalam--- " 

"Ibu di sini terutama menyukai perempuan. Dengan saya sebagai kakak, kami sering 
membuat Aki-kun memakai rok yang dulu saya pakai. Nama asli untuknya seharusnya 
adalah 'Akina', tapi kakek kami mengatakan bahwa aneh sekali memiliki nama ini untuk 
anak laki-laki, jadi jadinya seperti ini--- " 

Kupikir masa laluku yang memalukan terungkap di sini !? 

"Wa, tunggu sebentar! Jangan katakan itu, nee-san! Semuanya salah di sini !? Biarpun aku 
dulu berpakaian seperti itu, itu sebelum aku masuk taman kanak-kanak! " 

Aku bergegas ke meja dan mengulurkan tangan, berniat menutup mulut adikku. 

"Aki-kun. Anda tidak bisa berbohong. Aku memberimu rok untuk dipakai pada malam itu 
dua hari lalu, ingat? Saat kamu sedang tidur. " 

Nee-san terkikik saat dia menghindari tanganku dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, 
kurasa aku baru saja mendengar sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar 
mengungkap rahasia di sini !? 

"Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu !? Apa yang kamu lakukan saat aku 
tidur !? " 

"Fufu, tidak perlu khawatir, Aki-kun. Separuh dari itu bohong. " 

"SETENGAH!? APA ARTINYA SETENGAH !? APA YANG DILAKUKAN DI DUNIA UNTUK 
MENJADI KEBOHONGAN SETENGAH !? " 

"Aku baru saja meletakkan rok itu di atas lututmu." 

"INI HANYA MENEMPATKANNYA !?" 

"Dalam istilah profesional, sepertinya itu disebut 'setengah telanjang'." 

I, ini buruk... Aku harus ingat untuk mengunci dengan benar di masa depan...! 

"Ini sangat buruk, nee-san! Aku akan marah jika kamu masuk ke kamarku sendiri seperti 
itu! " 
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"Kenapa kamu sangat marah? Saya bermasalah di sini. " 

"AKU YANG MASALAH DI SINI !!" 

Apa kamu memotretnya atau apa !? 

"Baiklah baiklah, Aki-kun. Aku akan memelukmu untuk menenangkanmu. " 

"MENJAUH DARI SAYA! BAGAIMANA SAYA HARUS TENANG SEPERTI ITU...! " 

"Apa kau tidak benar-benar tenang sekarang?" 

"HAH !? TIDAK, BUKAN ITU! ITU, karena aku selalu dibesarkan oleh nee-san seperti ini, 
bukannya aku benar-benar tenang uu... " 

"Oke oke, kamu benar-benar anak yang baik, Aki-kun." 

Guuu...! Saya tenang tanpa menyadarinya...! 

"Oi, ini hampir selesai di sini." 

Yuuji, yang mengawasi barbeque, menelepon ke sini. Setelah beberapa saat, bau gosong 
dari sari daging tercium oleh angin. Ada juga wangi bakarnya --- apakah orang itu sedang 
membuat onigiri dan jagung panggang? Ini sangat brilian. Cacing di dalam perutku 
menggerutu. 

Ngomong-ngomong, kami bekerja keras sepanjang hari, tapi kami hanya makan mie goreng 
pada siang hari dan makanan ringan dari kios-kios di festival sebelum 6. Mengesampingkan 
gadis-gadis, mustahil bagiku, seorang anak SMA untuk puas begitu saja seperti itu. Yah, 
saya bisa mempertahankan hidup saya dengan hidup dengan makanan yang jauh lebih 
buruk sebelum rekening tabungan hidup saya masuk. 

"Sudah waktunya. Oke, sekarang sudah larut, tapi mari kita makan malam. " 

Aku kabur dari pelukan nee-san saat dia memelukku dan menuju ke kompor tempat Yuuji 
menyiapkan minuman dan cangkir. Meski begitu ... kenapa pria ini terlihat sangat keren 
dengan handuk terikat di kepalanya dan sepasang penjepit di tangannya? Ini seperti dia 
mengeluarkan 'perasaan pantai musim panas'. Saya sangat iri di sini. 

"Oh, Akihisa. Ini dipanggang dengan baik di sini. Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang 
kamu mau. " 

"Un, terima kasih. Ini minumanmu, Yuuji. " 

Yuuji menyajikanku sepiring kertas penuh lemak gosong, jadi aku menanggapinya dengan 
memberinya cangkir kertas berisi minyak salad. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"......!" " 

"Baiklah kalian berdua, kalian tidak akan bisa makan jika terus menatap satu sama lain. Ini 
akan terbakar. " 

"... Itu bagus." 

Hideyoshi dan Muttsurini telah menyajikan potongan daging panggang di atas piring. 
Sekarang bukan waktunya melawan Yuuji bajingan ini. Aku harus cepat makan! 

"Aku sedang menyelipkan ~!" 

Jaring kawat memiliki daging, onigiri, whelks dan Jamur King Trumpet. Masing-masing 
terlihat sangat bagus. Sangat sulit bagiku untuk memilih. 

"Heh ~ semuanya terlihat bagus. Kau luar biasa dalam hal ini, Sakamoto. " 

"... Suami yang sangat aku banggakan." 

"Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal dan mulailah makan. Makanan akan 
direnggut jika kamu keluar ruang seperti itu. " 

"...Iya." 

Yuuji terus memasak, menambahkan arang, kipas angin, dan menangani beberapa 
pekerjaan sambil tidak lupa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. 

"Terima kasih sudah menyiapkan makanan, Sakamoto-kun. Saya ingin membantu juga, jika 
saja Aki-kun tidak menghentikan saya. " 

"Aku juga ingin membantu, tapi aku tidak terlalu paham memasak di luar..." 

Kakakku dan Himeji-san minta maaf pada Yuuji. Kedua orang ini adalah orang-orang yang 
ingin memasak sejak awal, tetapi saya berhasil menghentikan mereka dengan semua yang 
saya punya. 

"Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku sangat suka melakukan ini. " 

Yuuji hanya bisa tersenyum masam karena tidak bisa memberikan alasan yang sebenarnya. 
Tapi sebenarnya, Yuuji sangat suka melakukan hal-hal di luar seperti itu, jadi ini mungkin 
pemikirannya yang sebenarnya. 

"Sungguh, merepotkan kalau kau begitu khawatir, Aki-kun. Apakah kamu tidak 
mempercayai keterampilan memotong adikmu? " 

"Akira-san, Akihisa-kun tidak mengizinkan aku membantu memasak sebelumnya. Saya 
tidak terluka oleh pisau dapur atau apapun. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak. Ini bukan tentang apakah Anda akan terluka dengan pisau dapur atau tidak. 
Masalahnya adalah kamu bisa membunuh tanpa pisau dapur, Himeji-san. 

"Lalu, bagaimana jika semua gadis akan melakukan duel memasak lain kali? Tidak baik jika 
anak laki-laki melakukannya sepanjang waktu. " 

"Ah, ide ini bagus juga, kan, Minami-chan?" 

Tanpa melihat, saya tahu bahwa orang-orang itu memberikan 'jangan lakukan sesuatu yang 
tidak perlu terlihat ...' 

"Terlihat menarik. Izinkan saya bergabung jika saya memiliki waktu kerja. " 

"... Hitung aku masuk." 

"Apa aku harus ikut juga ~" 

Gadis-gadis yang bersemangat tidak menyadari ekspresi buruk yang mereka keluarkan 
sekarang. 

"Tapi bagaimana kita menentukan pemenang lomba memasak ini? Setiap orang memiliki 
preferensinya sendiri... " 

"Ah, itu benar. Bagaimana kita harus memutuskan pemenangnya? " 

Kemungkinan besar, itu KO atau TKO 

"Aku, kataku, kalian, bagaimana kalau kamu makan daripada mengkhawatirkan hal-hal 
seperti itu? Hampir gosong! " 

"Yuuji benar! Lihat, jagung di sini dipanggang dengan enak! " 

"... Kerang di sini juga sangat enak." 

"Aku akan pergi mengambil minuman! Yang mana yang kamu mau Soda? Jus jeruk atau teh 
Oolong? " 

Himeji-san saja sudah cukup untuk memberikan kerusakan kritis. Jika kita memasukkan 
nee-san, saya tidak akan bisa berdiri dengan baik hanya dengan membayangkan 
konsekuensinya. Kami berempat memulai perlawanan untuk menghindari hal ini menjadi 
kenyataan. 

Ini dan itu terjadi selama satu jam. 

"Um. Ini baik." 

Makanan yang kami bawa dibersihkan dengan baik. 
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"Hm ~... rasanya kita belum merasa kenyang." 

Yuuji dengan enggan menatap bagian atas kawat itu. Sebenarnya saya juga merasa itu 
belum cukup. 

"Itu gagal... apakah kita melakukan kesalahan dalam menghitung bahan-bahannya?" 

Kami memang berniat menyiapkan makanan untuk 9 orang, tetapi nafsu makan semua 
orang lebih baik dari yang kami harapkan. Mungkin karena kami makan di luar dan karena 
aktivitas siang hari. 

"... Kami bahkan tidak punya nasi dan sayur di sini." 

Hanya ada jus dan es di dalam kotak pendingin. Tetapi hal-hal ini tidak akan mengisi perut 
kita. 

"Bagaimana kalau kita melihat-lihat, Akihisa?" 

"Heh? Cari tahu seperti itu? " 

"Ada banyak hal di sini, kan? Itu laut. " 

Ada, lalu... 

"Apakah kita akan mendapatkan bahan-bahannya?" 

"Itu di tepi laut. Pasti ada kerang atau sesuatu di sini. Kami punya api di sini, jadi akan enak 
jika kami bisa memanggangnya. 

Remis? Akan lebih baik jika kita membersihkan pasir dan mencucinya dengan air garam. 
Tapi, "Bukankah akan merepotkan bagi kita untuk pergi mengumpulkan bahan-bahan saat 
ini?" 

"Yah, seharusnya begitu... kita akan memutuskan dengan permainan. Yang kalah harus 
melakukannya, bagaimana dengan itu? " 

"Sepertinya kalian sangat suka bermain game seperti ini." 

"... Aku suka game hukuman." 

Hideyoshi dan Muttsurini hanya bisa meringis atas saran Yuuji. Meski begitu, kupikir Yuuji 
tidak akan melakukannya dengan serius. Ini harus menjadi lelucon atau sesuatu--- DINGIN 

"- !!!" 

Pada saat ini, tubuh saya sangat gemetar tiba-tiba. 
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Perasaan yang kuat dan tajam, seperti ada pilar es yang menusuk punggung saya. Ini 
berbeda dari niat membunuh, kehadiran murni kematian yang sederhana dan murni 
mendekati kita. Bagaimana, bagaimana mungkin...! Ada apa dengan ketidaknyamanan yang 
tiba-tiba di tempat makan yang damai ini? Bagaimana bisa ada... !? 

Saya mulai menggigil ketakutan. Mengapa ini terjadi? Aku agak khawatir dengan bibir 
Himeji-san saat dia berbicara dengan Minami dari sudut mataku. Apa yang dia katakan? 
Mengapa saya begitu khawatir? 

"Ngomong-ngomong, aku---" 

Ngomong-ngomong soal? 

"Membuat beberapa kue sifon di rumah---" 

Sekarang saya tahu jawabannya. 

"AYO YUUJI! AYO DAPATKAN BEBERAPA KLAM DI SEASIDE! BAHKAN JIKA ITU 
SEBELUMNYA KEDUA! " 

"KATAKAN BAIK, AKIHISA! AYO DAPATKAN BANYAK DAN BANYAK KLAM! KITA HARUS 
MENDAPATKAN BANYAK BANYAK YANG KAMI TIDAK BISA MAKAN APA PUN ! " 

"LAUT MALAM PASTI MEMILIKI PEMANDANGAN YANG CUKUP, SAYA BERPIKIR. BENAR, 
MUTTSURINI !? " 

"... Kita pasti bisa menemukan banyak kerang di area gelap...!" 

Kami terus bergegas ke laut. Kami santai setelah berpikir bahwa tidak ada lagi yang 
berbahaya di dalam kendaraan, tetapi saya tidak berpikir bahwa dia menyiapkan makanan 
untuk perjalanan pulang...! Sungguh menyayat hati bahwa dalam perjalanan pulang, ketika 
semua orang benar-benar lelah, Himeji-san akan bekerja sangat keras untuk menyediakan 
makanan penutup untuk semua orang...! 

"? Mengapa orang-orang itu begitu panik? Apa yang sedang terjadi?" 

"Siapa tahu...?" 

"Yah, sudahlah ... lalu, bagaimana kue sifonnya, Mizuki?" 

"Ah iya. Saya membuat kue sifon, tetapi saya membungkusnya dan meninggalkannya di atas 
meja di rumah. " 

"Heh ~ sayang sekali. Kamu bekerja sangat keras untuk membuatnya. " 

"Iya." 
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Saya pikir saya mendengar sesuatu di belakang, tetapi sekarang bukan waktunya untuk 
peduli tentang itu. Bagaimanapun, saya hanya perlu mengumpulkan lebih banyak kerang 
daripada yang lain. Jika saya mengumpulkan satu kurang dari yang lain, itu berarti 
kematian instan. Perburuan ini bukan tentang makan, tapi tentang tidak makan...! 

"" "Siapa... rela mati di sini---!" "" 

Saya berlari dan melepas baju dan celana saya, hanya mengenakan celana pendek saat saya 
melompat ke air. Laut musim panas terasa hangat bahkan di malam hari, dan itu sangat 
membantuku. 

"Baik! Pertama-" 

"Jangan berani-berani, Yuuji!" 

"OWAH !? AKIHISA ANDA PUNK! TERLALU HANCUR BAGI ANDA UNTUK MENGIRIMKAN 
TENDANGAN TERBANG KE SINI! " 

"APAKAH KLAM ANDA HENTIKAN DI SINI, YUUJI !?" 

"... Aku akan mengambilnya...!" 

Kami melanjutkan perburuan karena kami mempertaruhkan nyawa kami. 

Kami terus mencari kerang dan menghalangi jalan satu sama lain. Sekitar tengah malam 
saat kita menyeret tubuh lelah kita kembali. 

☆ 

Keesokan harinya, dalam perjalanan kembali. 

"Sungguh, orang-orang ini tidur seperti anak-anak..." 

"Fufufu. Tentu terlihat seperti itu. Mereka terlihat manis meskipun mereka seusia kita karena 
beberapa alasan. " 

"... Laki-laki akan selalu menjadi anak-anak." 

"Ahaha. Mereka benar-benar terlihat seperti anak-anak yang tidak bersalah sedang tidur di 
sana. " 

"Mereka lelah karena berlebihan dengan kesenangan mereka. Menjadi bahagia lebih penting 
daripada apa pun di sini. " 

"Ya. Saya sangat senang!" 

"Saya juga!" 
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"...Sama disini." 

"Saya juga." 

"Fufu. Saya senang mendengar Anda mengatakan itu juga. " 

"Tapi semua orang benar-benar tertidur begitu cepat." 

"Mereka grogi sebelum naik mobil." 

"Ya. Mereka melahap semuanya saat sarapan dan langsung tertidur. " 

"Itu benar. Mereka bahkan memakan bagian kami juga! Betulkah!" 

"Sayang sekali, Mizuki-san." 

"Iya. Itu benar, Akira-san. Semua orang segera tertidur--- " 

"---Kami tidak mendengar mereka mengatakan apa yang mereka rasakan tentang sarapan 
yang kami buat pagi ini." " 
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Pada saat ini, kami berempat dipertemukan kembali di tepi sungai dengan bunga-bunga 
bermekaran... tapi itu masalah lain sama sekali. 
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Volume 6,5 Chapter 5 

Berita Fumizuki (Politik Sekolah / 
Keuangan Daerah) 
Perwakilan kelas dari yang terbaik --- dan kelas terburuk telah mengumumkan 
pertunangan mereka. 
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 Untuk menghilangkan semua penyesalan di dinding pemanggilan 
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Foto pernikahan antara Kirishima Shouko-san kelas 2-A Fumitzuki Gakuen (16) dan kelas 
2-F Sakamoto Yuuji-shi (16) yang diambil di Dataran Tinggi Kisaragi yang baru dibuka 
terungkap. Kedua perwakilan kelas ini mencoba untuk membunuh satu sama lain karena 
perang pemanggilan yang intens yang terjadi tepat di awal tahun, dan tahu bahwa ada 
permusuhan dan penyesalan antara kedua kelas ini, tetapi pernikahan mereka mungkin 
menjadi jembatan untuk meredakan penyesalan. dan dendam antara dua kelas ini. Ada juga 
kasus kelas D dengan peringkat yang lebih tinggi memulai perang pemanggilan melawan 
kelas F, jadi saling pengertian antara kelas A dan kelas F ini mungkin akan memastikan 
bahwa para siswa menjalani kehidupan yang damai. Di samping catatan, 'Hadiah 
kebahagiaan' tak terduga yang datang dengan komersialisasi 

Dataran Tinggi Kisaragi, yang merilis foto ini, menjelaskan bahwa setelah keduanya 
mencapai usia menikah, mereka akan melangsungkan upacara pernikahan di 'hotel 
Dataran Tinggi Kisaragi, Kamar Phoenix' (biasa juga disebut makarel rebus miso). Juru 
bicara organisasi tersenyum saat pengumuman dibuat, berkata, "Tamu kami datang ke 
taman hiburan kami dan memutuskan untuk membuat sumpah kekal. Ini benar-benar hal 
yang membahagiakan bagi kami, dan kami akan memberi mereka berkah penuh kami. " 
Namun, ketika kami bertanya kepadanya tentang "Ada rumor bahwa Sakamoto Yuuji-shi 
tidak setuju dengan ini." Juru bicara menjawab dengan bercanda, "Itu pasti hanya rumor 
yang tidak berdasar. Jika Anda ingin bertanya lebih banyak tentang hal-hal tak berdasar ini, 
saya akan menyemprot rumah Anda dengan susu dan mengirimi Anda kain lap seminggu 
kemudian. " dan menghindari topik ini. Tampaknya Dataran Tinggi Kisaragi menggunakan 
pemahaman ini sebagai 'promosi pasif' untuk taman hiburan mereka yang baru dibuka. 
Dataran Tinggi Kisaragi merayakan pernikahan mereka, dan bahkan menyiapkan 
pernikahan lengkap untuk mereka. Persiapan untuk pernikahan ini akan membutuhkan 
banyak biaya, dan secara ekonomi, siswa sendiri akan kesulitan menanggung biayanya, 
tetapi ini hanyalah hal kecil bagi perusahaan besar. Selain itu, Dataran Tinggi Kisaragi telah 
menerima beberapa permintaan pernikahan lainnya, dan bagi mereka, ini adalah 'efek 
ikatan abadi' yang tidak terduga yang harus mereka sukai. Berdasarkan hal ini, Dataran 
Tinggi Kisaragi memutuskan untuk tidak hanya mengikuti jalur ini, tetapi juga 
mempromosikan 'tempat peristirahatan untuk mempromosikan hubungan laki-laki-
perempuan'. Tindakan ini meningkatkan keuangan di daerah itu, dan bahkan rumah tangga 
di sekitarnya telah berkontribusi secara aktif. Dalam situasi dimana perekonomian buruk, 
Panggilan bagi mereka yang terlibat untuk mengungkapkan apa yang terjadi selama 
menangani akibatnya 

Juga, ada gosip di antara tahun kedua Fumitzuki Gakuen bahwa ada makna rahasia di balik 
pernikahan ini. Kirishima Shouko-san adalah pembaca pidato perpisahan tahun ini, 
memiliki penampilan yang cantik, atletis yang luar biasa, dan latar belakang keluarga yang 
mengejutkan. Sebaliknya, Sakamoto Yuuji-shi adalah ogre jelek yang memiliki nilai gagal 
dan memiliki sikap buruk dalam belajar. Tampaknya ada rumor yang terjadi setelah 
sesuatu yang besar terjadi di antara mereka berdua. Rumor bagaimana 'Kirishima-san 
hanya tertarik pada perempuan dan bukan laki-laki' di tahun pertama hanya menguatkan 
rumor tersebut. Menurut rumor yang beredar, Sakamoto Yuuji-shi pernah berkata bahwa 
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'dia menaikkan syarat ke pihak lain, dan jika itu terjadi, dia akan menutup mata dan tidak 
meminta pertukaran fasilitas'. 

Mengenai insiden ini, komite perang pemanggil dari Fumitzuki Gakuen dengan tegas 
menjelaskan, "Jika semuanya berbahaya seperti kelihatannya, kami akan sangat iri 
sehingga kami ingin membunuhnya dengan rasa iri." Namun, mereka mengaku belum ada 
konfirmasi akhir-akhir ini, dan akan melakukan investigasi atas hal ini dan mungkin akan 
mengungkap kebenarannya. Adapun bagaimana teman sekelas mereka dicurigai, sikap 
'Inkuisisi FFF kelas F adalah bahwa' kebenaran tidak masalah. Yang penting adalah 
bagaimana kita seharusnya mengeksekusinya 'dan sepertinya mereka tidak peduli dengan 
kebenaran yang diungkapkan. Sepertinya butuh waktu sebelum kebenaran terungkap. Klub 
surat kabar kami di sini pergi untuk mewawancarai teman sekelas Sakamoto Yuuji-shi dan 
Kirishima Shouko-san di sekolah dasar, dan mendengar bahwa mereka telah menjaga 
hubungan mereka sejak sekolah dasar, jadi hubungan di antara mereka bisa dianggap 
sebagai teman masa kecil. Mungkin apa yang menyebabkan Sakamoto-shi, yang dielu-
elukan sebagai 'anak ajaib' di masa lalu, menjadi orang seperti ini terjadi ketika dia masih 
di sekolah dasar. 

Buletin Rencana Khusus ditunda 

Ceramah khusus Sugawa Ryo. 

Bagaimana melindungi ciuman pertama ~ Legenda saya melindunginya selama 16 tahun 

Karena beberapa alasan, kuliah ini akan ditunda tanpa batas waktu. 

Rilis yang direncanakan di edisi sebelumnya 

Saya tidak dicampakkan. Jika saya tidak mengakuinya, itu berarti saya tidak dicampakkan 

Juga dihapus dari masalah. Klub surat kabar kami meminta maaf atas hal ini dengan 
sepenuh hati. 

Kami tidak memiliki konfirmasi tentang apa yang akan ada di kolom khusus mendatang. 
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Yuuji dan Shouko dan Semua Kenangan 
Masa Kecil 
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"... Okaa-sama." 

"Ah, selamat pagi, Shouko-chan." 

"...Selamat pagi." 

"Shouko-chan sangat cantik, sayang sekali bisa berpasangan dengan Yuuji kita." 

"... Itu tidak benar, aku tidak cantik ... dan Yuuji adalah orang paling keren di dunia." 

"Ya ampun, Shouko-chan, kamu benar-benar belum berubah sampai sekarang." 

"... Nn, karena---" 

"Karena apa?" 

"... Karena aku selalu menyukai Yuuji sejak saat itu." 

Keajaiban muncul di tahun ke-5 sekolah dasar Minazuki. 

Tentu saja, tidak cukup menjadi berita di seluruh negeri, tetapi bagi orang-orang di sekitar, 
cukup bagi mereka untuk membicarakannya. 

Misalnya, jika mereka memberikan kertas masuk sekolah menengah elit untuknya, dia 
dapat dengan mudah menuliskan semua jawaban yang benar. 

Misalnya, dia bisa membaca aturan Shogi dan Go, memahaminya sebentar, dan tetap cocok 
dengan pemain top di sekolah. 

Misalnya, IQ-nya 200. 

Ada berbagai macam rumor di jalanan. Bukan semua fakta, tapi bukan tidak berdasar. 
Faktanya, dalam ujian pura-pura melawan siswa baru di sekolah menengah, dia menjadi 
yang terbaik meskipun dia hanya duduk di kelas lima. Mendengar berita ini, para guru di 
SD Minazuki langsung melapor ke sekolah tetangga, dan murid ini menjadi semakin 
terkenal, bahkan sangat direkomendasikan. 

Mungkin karena dia memiliki pikiran yang begitu tajam, bocah itu biasanya memandang 
dirinya sendiri terlalu tinggi, tetapi dia tidak pernah menciptakan banyak masalah. Dia 
bahkan seorang siswa yang haus akan ilmu, dan berprestasi akademis tinggi. 

--Namun. 

"Maksudmu Yuuji kami ... menggunakan kekerasan?" 

Mendengar guru dari putranya mengatakan itu, Sakamoto Yukino segera mulai meragukan 
telinganya. Meskipun anaknya agak kedinginan, dia bukanlah seseorang yang akan 
menggunakan kekerasan. Meskipun dia mengalami perselisihan dengan orang-orang di 
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sekitarnya, dia tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tidak apa-apa jika itu hanya 
pertengkaran, tapi perkelahian ... Yukino tidak bisa membayangkan putranya melakukan 
itu. 

"Ya, Sakamoto-kun adalah murid yang luar biasa, jadi aku tidak percaya dia akan 
melakukan itu ... tapi setelah aku terus bertanya, dia sendiri bersikeras 'Aku menghajar 
mereka karena aku tidak suka orang-orang itu'." 

Tampaknya wali kelas memiliki pemikiran yang sama dengan Yukino, karena orang dapat 
mendengar ketidakpercayaan dalam suaranya. Seseorang bahkan dapat mengatakan 
bahwa dia lebih bingung daripada Yukino. 

"Saya melihat. Jadi Yuuji melakukan hal seperti itu ... " 

"Aku biarkan dia pulang dulu, jadi setelah anakmu sampai di rumah, tolong tanyakan apa 
yang terjadi. Jika ini terus berlanjut, mungkin lamarannya untuk masuk SMA Shimotsuki --- 
Sekolah Menengah akan terpengaruh ... " 

"Saya mengerti. Aku akan bertanya padanya begitu dia kembali. " 

"Kalau begitu aku serahkan padamu." 

"Maaf Yuuji kita membuat masalah untuk sensei." 

Setelah percakapan dengan guru ini, Yukino menutup telepon dan mulai memikirkan 
alasan di balik kekerasan tersebut. Pihak lain melibatkan 3 senior, dan Yuuji sepertinya 
telah melawan mereka sendiri, menghasilkan pertarungan ini. 

"Sepertinya dia tidak akan melakukan sesuatu ..." 

Yuuji benar-benar anak yang pintar. Bahkan saat menghilangkan prasangka orang tua, 
fakta ini tetap ada. Keajaiban ini benar-benar menghadapi kakak kelas, 3 dari mereka pada 
saat itu, dan tidak peduli apa, Yukino merasa tidak percaya tentang itu. Bahkan jika Yuuji 
memukuli mereka karena dia membenci anak laki-laki itu, dengan kecerdasan Yuuji, dia 
akan berencana untuk membiarkan dirinya menang. Setidaknya itulah yang akan dia 
lakukan. 

"Apa yang sebenarnya terjadi ..." 

Jadi pasti ada alasan khusus kenapa Yuuji melawan mereka sendiri. 

"Jika itu masalahnya, aku perlu menanyakan kebenaran darinya ..." 

Berpikir tentang itu, Yukino bangun untuk menyiapkan teh dan biskuit untuk 
menenangkan putranya ketika dia berbicara kepada putranya. 

Tapi saat ini-- 
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Ara? 

Ding dong --- suara bel pintu yang tajam terdengar dari ruang tamu yang sunyi. Sepertinya 
dia punya tamu. 

"Jika itu masalahnya. Tolong tunggu sebentar ... biarkan aku melihat ... " 

Dia ingin melihat siapa yang menekan bel melalui kamera pengintai dalam ruangan, tetapi 
menekan tombol yang salah, dan akhirnya mengubah LCD menjadi hitam seluruhnya. Jika 
dia menekan beberapa tombol, dia seharusnya dapat melihat gambarnya, tetapi ketika hal 
yang sama terjadi terakhir kali, dia secara acak menekan tombol dan menyebabkan sirkuit 
bel rusak. Jika ini terjadi lagi, putranya akan meledak marah. 

"Maaf membuat anda menunggu. Bolehkah saya tahu siapa itu --- eh? " 

"... Bibi, maafkan aku ..." 

Saat membuka pintu, dia menemukan seorang tamu kecil berdiri di depannya, terlihat 
sangat tertekan. 

☆ 

"... Yuuji benar-benar luar biasa." 

Saat siang dan malam berjalan bersama, anak laki-laki dan perempuan itu duduk 
berseberangan di ruang kelas yang kosong di mana tidak ada orang lain saat mereka 
mengerjakan pekerjaan rumah. 

"Jangan katakan itu sekarang, Shouko, cepat selesaikan ini supaya kita bisa pulang." 

Tanpa memandang gadis itu, si bocah --- Yuuji, terlihat bosan saat dia membuat buku 
panduan pengajaran ekstra kurikuler. 

"... Tapi aku ingin bicara dengan Yuuji." 

"Aku tidak ingin bicara, aku hanya ingin menyelesaikan masalah yang merepotkan ini dan 
cepat pulang." 

"... Aku ingin bicara dengan Yuuji." 

"Tidak." 

"... Aku ingin bicara dengan Yuuji." 

"Tidak." 

"... Aku ingin bicara dengan Yuuji." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"..." 

Karena dia berkata bahwa dia tidak ingin bicara, Yuuji memutuskan untuk 
mengabaikannya. 

"... Yuuji." 

"..." 

Tidak peduli bagaimana Shouko memanggilnya, Yuuji tidak mengangkat kepalanya karena 
dia hanya mengerjakan tugas di tangannya tanpa suara. 

Shouko melihat bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan balasan yang dia inginkan, jadi dia 
memutuskan untuk mengubah metodenya. 

"... Yuuji, dengarkan aku." 

"..." 

Seperti yang diharapkan, dia terus mengabaikan Shouko dan berpura-pura tidak 
melihatnya atau mendengarnya. 

"... Payudaraku 'tumbuh lambat akhir-akhir ini." 

BAM --- Kepala Yuuji membentur permukaan meja, menyebabkan bunyi keras. 

"KENAPA KAU BILANG KATAKAN HAL KESEHATAN TERSEBUT!" 

"... Karena Yuuji mengabaikanku. Aku baru saja mengatakan sesuatu yang menarik bagi 
para pria. " 

"SAYA, SAYA TIDAK TERTARIK! OKE, CEPAT DAN SELESAI PEKERJAAN ANDA! " 

"... Saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan. Tapi aku hanya ingin bicara dengan 
Yuuji. " 

"Bicaralah dengan temanmu." 

"... Mn, itulah yang saya lakukan sekarang." 

"Teman yang kamu maksud adalah aku ...?" 

Yuuji mengungkapkan pandangan 'tidak tahan denganmu' di Shouko. Gadis itu tidak ragu 
sama sekali saat dia memberi tahu Yuuji bahwa dia adalah temannya saat dia melihat 
dengan senyum manis dan berseri. 

Melihatnya seperti ini, Yuuji hanya bisa berpikir. 
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"Apa apaan. Akhir-akhir ini, orang ini ... lebih hidup dari sebelumnya ... " 

Dia ingat saat dia pertama kali dipindahkan ke sekolah dasar Minazuki. Dia tidak 
tersenyum sama sekali. Jika dia tersenyum seperti itu sejak awal, dia seharusnya bisa 
bergaul dengan baik dengan semua orang. 

Setelah dia dipindahkan, Shouko tidak diganggu, tapi dia jelas menarik banyak perhatian. 

Kehadiran yang dia berikan sangat berbeda dari siswa lainnya. Dia selalu lamban ketika 
berbicara, dan tidak dapat mengejar orang lain dalam percakapan. Dia pendiam, dan 
memberi kesan suram pada orang lain. Yang terpenting, dalam arti tertentu, kehadirannya 
benar-benar luar biasa. 

Rambut hitam panjang yang tidak memiliki noda dan terlihat selembut benang. 

Mata panjang, sipit, dan indah yang mengingatkan orang pada batu giok atau kristal biru. 

Dia akan menjadi salah satu kecantikan di masa depan. Saat ini, sosok ramping dan 
mempesona sudah menawan. 

Di usia ini, anak-anak akan mulai tahu lebih banyak tentang jenis kelamin mereka, jadi 
keberadaannya sendiri niscaya membuat gadis-gadis lain iri padanya, dan itu membuat 
anak laki-laki yang seumuran ini malu dan takut. 

Siswa kelas 5 dan 6 akan mulai menyadari perbedaan antara dirinya dan lingkungan 
sekitar. Dengan kata lain, ini adalah usia ketika mereka mulai melewati masa pubertas. 
Shouko, yang cantik, memiliki warisan, otak, dan atletis yang baik, memiliki tembok yang 
menempel pada siswa di sekitarnya dalam hal apa yang benar dan yang tidak benar. Jika 
dilakukan dengan baik, tembok ini akan membuatnya seperti seseorang yang layak 
dikagumi karena mereka akan mulai memujanya. Di sisi lain, semua orang akan 
memperlakukannya sebagai orang aneh. 

Sayangnya, kasus terakhir sepertinya menimpa Shouko. 

(Oh, baiklah. Itu tidak ada hubungannya denganku.) 

Saat itu, Yuuji hanya memperlakukannya dengan normal karena 'Aku tidak tertarik dengan 
dunia kekanak-kanakan ini', dan tanpa sadar, Shouko mulai dekat dengannya. Keduanya 
memiliki nilai yang luar biasa dan merupakan perwakilan kelas selama dua tahun berturut-
turut, dan ini mungkin salah satu alasan mengapa keduanya menjadi dekat. Meskipun Yuuji 
merasa Shouko ingin dekat dengannya, dia sebenarnya tidak terlalu menaruh perasaan 
padanya. 

"... Yuuji, haruskah kita bicara?" 
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Yuuji tidak bisa merasakan sedikit pun kebencian darinya, dan saat ini, dia menatap Yuuji 
dengan mata seperti anak kecil. Mungkin kepribadiannya yang naif karena tidak bisa 
memahami jelek membuatnya mengganggu sesama jenis. 

Rumor mengatakan bahwa sebelum dia pindah, sejak 2 tahun lalu, Shouko sedang belajar 
di beberapa sekolah putri bangsawan. Meskipun orang akan memiliki prasangka, Yuuji 
merasa bahwa para ojou-sama akan melihat diri mereka lebih unggul. Membiarkan gadis 
seperti itu tinggal di sekolah seperti itu tidak akan menciptakan interaksi sebanyak sekolah 
biasa. Mungkin itu alasan kenapa dia dipindahkan ke sekolah dasar ... Yuuji berhipotesis. 

"... Yuuji?" 

Melihat Yuuji tiba-tiba terdiam, Shouko memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang 
sedang terjadi. 

Sejujurnya, sulit untuk berbicara dengan Shouko, tapi jika dia mengabaikannya, itu akan 
merepotkan jika dia menyebutkan topik fatal itu. 

Mengambil lebih sedikit dari dua kejahatan, Yuuji memutuskan untuk berbicara 
dengannya. 

"Oh ya. Apa yang kamu katakan luar biasa? " 

"... Eh?" 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa aku luar biasa atau semacamnya?" 

"... Ah, mn ,. Ini tentang tes tiruan barusan. " 

Nada suara Yuuji sangat tidak ramah, tapi Shouko tidak merasa sedih atau marah dengan 
sikapnya saat dia menjawab seperti biasa. Nyatanya, nada suara Yuuji selalu dingin, atau 
lebih tepatnya dia akan sedikit lebih lembut pada Shouko. Kepribadian Yuuji sangat dingin 
sehingga dia tidak akan mengatakan lebih banyak kepada orang yang tidak dia minati dan 
mengabaikan mereka. 

"Ujian tiruan itu tidak seberapa." 

"... Tapi kamu hanya anak kelas lima, tapi kamu bisa belajar lebih baik daripada siswa 
sekolah menengah. Itu sangat menakjubkan. Bahkan senpai kelas enam itu tampak 
bermasalah. " 

"Saya salah menjawab soal IPS. Saya akan mendapatkan yang pertama jika saya tidak 
melakukan kesalahan itu. " 

Shouko belajar di tingkat sekolah dasar, dan kemampuannya mampu menyamai siswa 
sekolah menengah. Namun, Yuuji merasa terganggu karena dia tidak bisa mendapatkan 
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yang pertama pada ujian tingkat sekolah menengah 'biasa'. Kemampuan belajar Shouko 
tidak buruk, tapi itu jauh lebih rendah dari Yuuji. 

Ini bagus untuk mempelajari lebih lanjut, tapi kompleks superioritas Yuuji terhadap yang 
lain seperti yang mereka katakan. Tentu saja, kepribadiannya paling mengganggu siswa 
lain. Pernyataan Shouko bahwa 'senpai kelas enam tampak bermasalah' adalah pernyataan 
yang meremehkan, karena mereka pasti sangat marah pada Yuuji. Jika mereka mengetahui 
bahwa anak laki-laki sombong yang satu tahun lebih muda meremehkan mereka, mereka 
akan sangat marah. 

"Lagipula itu tidak terlalu penting. Ayo cepat dan tangani mereka agar kita bisa pulang! " 

Yuuji mengetuk tumpukan kertas yang ada di meja dua kali dan mendorong Shouko. 
Shouko tidak berhenti, tapi bertanya, "... Apakah ada sesuatu hari ini?" 

"Tidak, tidak sama sekali. Hanya saja ... jika aku kembali terlambat, aku akan diganggu oleh 
beberapa orang yang menjengkelkan. " 

"... Menyebalkan?" 

"Jangan terlalu khawatir. Hanya beberapa idiot yang tidak perlu kuingat. " 

Yuuji memberikan ekspresi jijik saat dia meremehkan mereka. 

"...Saya melihat." 

"Ya. Sungguh, jika mereka punya waktu untuk iri, mereka harus menggunakan waktu itu 
untuk kembali dan belajar. Tapi mereka tidak akan memukuli saya tidak peduli seberapa 
banyak mereka belajar. " 

Yuuji berkata dengan arogan. 

"... Tapi lebih dari itu, aku merasa lebih bahagia di sekolah." 

"Hah? Lebih bahagia di sekolah? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? " 

"... Un, apakah itu aneh?" 

"Bukannya itu aneh ..." 

Tapi sungguh mengejutkan bahwa dia akan mengatakan itu. 

Seperti yang Yuuji ketahui, meski ada lebih banyak orang, Shouko tidak punya banyak 
teman. Dia tidak akan bermain dengan teman sekelasnya dengan antusias, dan tidak 
mengambil bagian di klub mana pun, jadi apa yang membuatnya suka sekolah? 
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Meskipun tidak setingkat Yuuji, Shouko adalah anak yang sangat pintar. Karena itu, dia 
menyadari apa yang akan Yuuji tanyakan dan dengan tenang menjawab sebelum dia 
melakukannya. 

"... Karena tidak ada yang mau bermain dengan saya sama sekali, dan tidak ada yang mau 
berbicara dengan saya. Rumahku terlalu besar sehingga membuatku merasa kesepian ... " 

"Anda benar-benar tidak tahu kapan cukup sudah cukup. Mengatakan bahwa rumahmu 
terlalu luas, aku agak iri tentang itu. " 

"... Jika itu masalahnya, apakah kamu ingin datang ke rumahku untuk bermain?" 

Mungkin mengharapkan sesuatu, Shouko mendongak dan bertanya pada Yuuji. 

"Tidak mungkin. Aku lebih suka belajar lebih banyak daripada bermain denganmu, itu lebih 
berarti. " 

Tapi jawaban Yuuji menyebabkan dia tidak bisa mendekat, dan dia terlihat tidak senang. 

"... Kamu sangat buruk." 

"Terserah apa kata kamu." 

"... Anak kecil." 

"Huh, jadi apa." 

"... Yuuji menyukaiku." 

"ACK ACK!" 

Yuuji tersedak air liurnya. 

Gadis dewasa lebih awal daripada pria dalam konsep psikologis suka dan benci, dan Yuuji 
tidak terkecuali. 

"... Kamu menyukaiku, jadi kamu tidak ingin datang ke rumahku untuk bermain karena 
kamu pemalu." 

(... Bukan hanya aku. Itu akan sama jika kamu menemukan pria lain ...) 

Gagasan itu muncul di benaknya, tetapi anak laki-laki pada usia ini tidak dapat mengatakan 
hal seperti itu. 

"Mengapa Anda meminta saya untuk pergi ke rumah Anda? Apa terjadi sesuatu? " 

Yuuji tidak menerima ejekannya saat dia melontarkan pertanyaan. Sekarang, Shouko 
terlihat agak bermasalah. 
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"... Itu bukan sesuatu yang akan terjadi segera ..." 

"Bagaimana apanya? Jelaskan dengan jelas! " 

"... Akhir-akhir ini, kakek membicarakan tentang Sekolah Perempuan 'Punggung Suci'." 

Sekolah yang disebutkan Shouko adalah nama sekolah terkenal yang berafiliasi dengan 
universitas. Ngomong-ngomong, murid-murid di sana semuanya adalah anak-anak dari 
pemain keuangan dan politisi, sekolah bangsawan yang sangat terkenal. Mereka dikatakan 
menerima siswa kaya dari negara bagian lain, dan asrama siswa yang terletak di belakang 
pintu masuk yang besar dan berat itu seringkali kekurangan pasokan. 

"Fuu, jadi kakekmu ingin kamu pindah?" 

"... Dia belum mengatakan itu ... tapi kurasa begitu." 

"Ah masa." 

"... Tapi, saya tidak ingin pindah sekolah ..." 

Shouko terlihat agak melankolis. Yuuji, yang tidak terlalu memperhatikan hati orang lain, 
memiliki kesan mendalam setelah melihat ekspresinya. Dia tidak tahu kenapa dia 
menyukai sekolah ini, tapi Shouko terlihat seperti dia ingin terus tinggal disini. Mungkin ... 
dia hanya membenci sekolah gadis kaya itu. 

"Saya melihat. Jadi, Anda ingin membawa teman kembali untuk menyingkirkan pikiran itu. 
" 

"... Mereka sering bertanya apakah saya di-bully di sekolah." 

"Karena kamu selalu terlihat seperti kamu akan mudah di-bully. Anda tidak akan berbicara 
apa pun yang mereka lakukan kepada Anda. " 

Seseorang yang mundur seperti dia akan selalu dipandang sebagai seseorang yang mudah 
ditindas. Dapat dimengerti bahwa kakek Shouko mengkhawatirkan situasinya di sekolah. 

Tapi sepengetahuan Yuuji, Shouko tidak diganggu. Jika dia benar-benar diintimidasi, dia 
tidak akan memberi tahu anggota keluarganya apa pun yang terjadi. Jika dia 
mengatakannya, dia harus pindah sekolah. 

"... Aku akhirnya berhasil mendapatkan teman selain Yuuji ..." 

"Kalau begitu bawa orang-orang itu pulang untuk bermain bersama." 

"... Aku tidak terlalu akrab dengan mereka ..." 

"Huh, jawabanmu agak rumit." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...M N." 

Shouko yang tertutup dan pendiam membutuhkan banyak waktu untuk bergaul dengan 
semua orang. Setelah akhirnya mengatasi masalah pindah dan bergaul dengan teman 
sekelasnya yang lain, kakek Shouko ingin dia pindah sekolah. Yuuji merasa itu agak aneh. 

"Baiklah. Itu tidak melibatkan saya. Tidak masalah bagi saya bahkan jika Anda akan pindah 
sekolah. " 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"... Kamu terlalu berlebihan." 

"Tidak mungkin." 

"..... Sebenarnya, payudaraku adalah yang terbesar di kelasnya." 

"ACK ACK!" 

Setelah itu, Yuuji hanya bisa mengikuti langkah Shouko, dan pada saat mereka 
menyelesaikan tugas, semua siswa di sekolah sudah pulang. 

☆ 

Ini belum pagi sekarang. Shouko, yang biasanya ingin berbicara dengan Yuuji sampai tiba 
di rumah Yuuji, langsung pulang, dan Yuuji hanya bisa kembali sendiri. Tepat ketika dia 
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memikirkan tentang 'teori di balik transmisi suara', beberapa sosok tiba-tiba muncul di 
depannya. 

Oi, Sakamoto. 

Salah satu dari tiga anak laki-laki yang muncul menyapa dengan panggilan menekan. 

Yuuji mendengus dan meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya ke jalan belakang. 

Dia menghindari anak laki-laki seperti mereka adalah tiang telegraf. 

"Anak nakal sialan --- mengabaikan kami seperti itu!" 

"Dasar anak nakal yang sombong!" 

Dengan demikian, dua orang lainnya yang berdiri di kedua sisi memblokir jalur Yuuji. 

Yuuji memelototi mereka dengan kesal dan dengan lembut membuka mulutnya. 

"Apa yang salah? Aku tidak punya waktu untuk bergaul dengan kalian. " 

"DIAM! SIAPA YANG MEMINTA ANDA UNTUK MENGEMBALIKAN KEMBALI !? 

"UNTUK GRADER KELIMA, KAU BENAR-BENAR COCKY!" 

Haaa --- Yuuji menghela nafas. 

Ini bukan pertama kalinya dia dihentikan oleh kakak kelasnya, tapi itu tidak sering terjadi. 
Tapi sejak hasil ujian tiruan itu dirilis, orang-orang ini terus mencarinya. Yuuji akan terus 
mengabaikan mereka di awal, tapi setelah sekian kali, dia benar-benar merasa kesal 
dengan mereka. 

"Kubilang ... apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu kesepian karena kalian tidak 
punya teman? " 

Setelah diberitahu seperti ini oleh Yuuji, yang jelas-jelas tidak punya banyak teman, 
bagaimana bisa anak laki-laki itu menahan amarahnya? Seperti yang diharapkan, 3 senior 
itu sangat marah sampai wajah mereka memerah. 

"Sialan, JADILAH DIRI ANDA! ' 

"TAHU TEMPAT ANDA! ANDA HANYA DAPAT BELAJAR LEBIH BAIK, ITU SAJA! " 

"KAMI ADALAH KELAS KEENAM! GUNAKAN BEBERAPA HONORIFIK SAAT BERBICARA 
DENGAN KAMI! " 

Tidak peduli seberapa keras mereka berbicara, mereka tidak akan mau melakukan apapun 
pada Yuuji. Pada akhirnya, ketiga anak laki-laki ini terlihat seperti preman, tetapi mereka 
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hanya pengecut yang tidak berdaya. Selain itu, mereka di sini hanya untuk mencari 
masalah dengan Yuuji karena memiliki nilai yang lebih baik dari mereka, dan mereka tidak 
seperti anak nakal. 

Yuuji mengangkat bahunya dengan gerakan berlebihan, lalu melanjutkan, 

"Honorifics? Anda hanya idiot. Honorifics adalah 'istilah yang menghormati orang tersebut'. 
Adakah yang bisa saya hormati jika Anda tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan 
baik? " 

Dia mengejek mereka dengan arogan. 

"APA---! APA KATAMU!?" 

"KAMI DIPERKLASKAN!" 

Para kakak kelas bahkan lebih gelisah setelah Yuuji dengan jelas mengatakan kepada 
mereka 'nilamu lebih buruk dari milikku'. Yuuji terus melakukan balas dendam lisan untuk 
menghilangkan amarah yang tidak berhasil dia lampiaskan. 

"Itu karena kalian kakak kelas sehingga aku tidak bisa menghargaimu lebih jauh. Kamu 
belajar lebih dari satu tahun, tapi kamu kalah dariku, bukan? Lupakan tentang tidak dapat 
menghormati Anda, Anda tidak dapat menggerutu bahkan jika saya memperlakukan Anda 
sebagai idiot. Anda harus menjadi orang yang mengatakan kehormatan untuk saya. " 

"APA, APA YANG KAMU KATAKAN !!" 

Karena diremehkan seperti ini, mereka tidak bisa tinggal diam. Salah satu dari mereka 
sangat marah, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Yuuji. 

Begitu dia melakukan itu, Yuuji mengatakan sesuatu untuk mengguncang kepercayaan diri 
mereka. 

"Oi, bisakah kau benar-benar memukuliku? Sensei akan memberi tahu orang tuamu jika 
sesuatu terjadi padaku, karena aku adalah murid istimewa di sini. " 

"Uu ..." 

Kata-kata Yuuji membuat ketiga anak laki-laki itu gemetar. 

Itu benar. Tidaklah bijaksana untuk mengalahkan Yuuji di sini. Itu sama saja, tapi setelah 
hasil ujian tiruan keluar, guru-guru itu memperlakukan Yuuji dengan sangat berbeda. Jika 
mereka melakukan sesuatu pada Yuuji, mereka akan mendapat reputasi buruk atas 
rekomendasinya ke sekolah, dan yang paling menakutkan adalah orang tua mereka akan 
diberitahu. 

"Jika kamu mengerti, enyahlah. Juga, jangan muncul di depanku lagi. " 
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Yuuji dengan sengaja membenturkan bahunya ke mereka dan melanjutkan perjalanan 
pulang. Ketiga senior hanya bisa melihatnya pergi dengan sedih. 

"Orang itu benar-benar membuatku marah!" 

"Aku benar-benar ingin memberikan sesuatu padanya!" 

"Jika kita tidak bisa menghancurkannya, setidaknya mengacaukan lokernya!" 

"Baik! Kami akan melakukannya! " 

"Kita harus mengajarinya apa itu 'rasa hormat'!" 

Jika mereka tidak bisa memukulinya secara langsung, mereka akan menghancurkan 
barang-barangnya. Pikiran kekanak-kanakan itu diharapkan oleh Yuuji, yang disebut 
keajaiban. Jika dia bisa menangkap mereka merusak barang-barangnya, dia bisa 
menghukum mereka tanpa tertangkap. Yuuji mengejek mereka sambil mengharapkan ini, 
dan ketiganya tidak tahu itu. 

☆ 

"Saya kembali." 

Yuuji membuka pintu dan bergumam. Meskipun Yuuji merasa sapaan ini tidak ada artinya 
sama sekali, dia tidak bisa menahan anggapan 'mengingat untuk bersikap sopan, berterima 
kasih dan menyapa orang lain' yang selalu ditekankan ibunya. Meskipun dia tidak akan 
marah jika dia tidak mendengarkan --- dia akan terlihat depresi dan terus mengomel pada 
Yuuji. 

"Selamat datang kembali, Yuuji. Anda kembali sangat terlambat hari ini. Apakah kamu pergi 
ke rumah Shouko-chan untuk bermain? " 

Mengenakan celemek di sekelilingnya, Yukino keluar untuk mengundangnya masuk. Itulah 
yang biasanya terjadi saat Yuuji kembali ke rumah. 

"Kenapa aku pergi bermain dengannya? Itu konyol. " 

"Ara, bukankah kalian berdua teman?" 

"Tidak mungkin." 

"Betulkah. Kamu mengatakan hal seperti itu lagi ... Shouko-chan akan menjadi cantik di 
masa depan. Ini akan sangat terlambat saat kamu mengatakan 'Aku seharusnya 
memperlakukannya dengan baik seperti yang ibu katakan. Aku benar-benar tidak berharap 
dia menjadi cantik seperti ibu. " 

"Siapa yang akan melakukan itu? Lagipula, kamu tidak cantik, bu. " 
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"Ahh, kamu keterlaluan." 

Yukino menggembungkan pipinya dengan tidak senang, tapi dia terus mempertahankan 
penampilan biasa. Hanya saja Yukino berpura-pura tidak peduli. 

"Saya datang terlambat hari ini karena saya harus berurusan dengan peran sebagai 
pengawas. Besok aku akan sedikit lebih lama juga, karena aku harus mengajari beberapa 
senior pelajaran. " 

"Ajarkan apa kepada kakak kelasmu?" 

"Banyak hal." 

Haruskah saya menyiapkan kamera untuk mengambil tempat kejadian perkara? Gagasan 
ini muncul di benaknya, namun Yuuji langsung menolaknya. Pada saat itu, akan terlalu 
merepotkan jika ada yang bertanya mengapa dia membawa kamera, dan akan sangat sia-
sia untuk menggunakan kamera pada mereka. Akan mudah untuk memanggil guru begitu 
saja setelah memeriksa apa yang mereka lakukan. Jika barangnya rusak, dia hanya perlu 
meminta mereka untuk membayar. 

Setelah memutuskan tindakan besok. Yuuji menanyakan pertanyaan yang ada di 
pikirannya sampai sekarang. 

"Oh ya, ibu ..." 

"Apa itu?" 

"Kenapa kamu memakai celemek ... apakah kamu berniat memasak makan malam?" 

"Betul sekali. Saya membuat sup kentang dan daging. Saya baru saja mengupas ubi. " 

"KENAPA KAMU MENGUPAS KENTANG MANIS KETIKA BILANG KAMU AKAN MASAK 
KENTANG DAN SEMUR DAGING!" 

"Terakhir kali saya masak, kentangnya dimasak sampai empuk, jadi saya pilih ubi yang 
susah dimasak." 

"LUPAKAN TENTANG MESSING UP THE DISH, ANDA SUDAH TERSEDIA DEFINISI 
KENTANG DAN SIH DAGING !!" 

Meski dia membalas, Yuuji bergumam, 'Ahh, tidak apa-apa ... rasanya kali ini bisa dimakan 
...'. 'Kebiasaan' memang bisa jadi hal yang menakutkan. 

"Oh iya, mama lupa beli daging, jadi ini kentang dan sup daging tanpa daging ~" 

"KAMU HANYA MEMASAK KENTANG MANIS !!!" 
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Sudah 5 tahun sejak dia mulai masuk sekolah dasar, dan kali ini cukup bagi Yuuji untuk 
memahami perbedaan antara keluarganya dan keluarga orang lain. 

☆ 

Keesokan harinya, sepulang sekolah, 

Menunggu siswa kelas enam muncul, Yuuji pergi ke perpustakaan segera setelah pelajaran 
dan menghabiskan waktu belajar di sana. Dia berniat menunggu sampai siswa kelas enam 
menyelesaikan pelajaran mereka dan mengacaukan tempat itu sebelum memeriksanya. 

(Arre? Ngomong-ngomong, Shouko tidak mengikutiku hari ini ...) 

Dia berpikir sambil berjalan menuju perpustakaan. 

Biasanya, Shouko akan memberitahunya untuk pulang bersamanya atau berbicara 
bersama, dan hari ini, dia tidak mengikutinya. Sesuatu terasa aneh tentang itu. 

(Apakah dia mulai bergaul dengan orang-orang yang menjadi temannya baru-baru ini ... oh 
baiklah, tidak masalah.) Yuuji tidak menyangka akan berakhir seperti itu dalam satu atau 
dua hari, tapi dia tidak terlalu memikirkannya karena dia tidak tertarik. Juga, dia memiliki 
hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, seperti membuat para senior menderita. 

Tidak masalah jika mereka tidak datang. Lagipula, itu tidak akan menguntungkannya. 
Namun, Yuuji berpikir untuk membiarkan mereka mendapatkan pembalasan jika mereka 
berani datang untuk mengacaukan tempat itu. 

(Aku menyembunyikan sepatuku saat aku datang ke sekolah di pagi hari agar aku tidak 
terpengaruh. Tapi ... apakah mereka mendeteksi rencanaku?) Jika dia berada di sisi lain 
hari ini, dia seharusnya bisa mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Karena dia 
menyembunyikan sepatunya, barang milik orang lain harus dijauhkan. Mereka akan 
menjadi idiot jika mereka tidak menemukannya. 

(Yah, bahkan jika aku bisa menemukan mereka, orang-orang itu mungkin tidak akan bisa 
melakukannya. Lagipula mereka sekelompok idiot.) Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia 
tidak mungkin kalah dari orang dewasa dalam hal kecerdasan. Meskipun mereka kelas 
enam, mereka hanya siswa sekolah dasar, jadi mereka tidak mungkin menyamai 
kecerdasannya. Yuuji membuka pintu perpustakaan sambil membayangkan orang-orang 
itu tertangkap basah sedang beraksi dan menangis. 

☆ 

Biasanya, Shouko akan menggunakan banyak alasan untuk tetap bersama Yuuji dan 
kembali bersamanya, tapi setelah semua orang pulang hari ini, dia tinggal sendirian di 
kelas untuk melakukan tugasnya. Karena kemarin dia banyak ngobrol dengan Yuuji, dia 
tidak bisa menyelesaikan buku panduannya sendiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia melipat sekitar 20 lembar kertas di tengah, menutupinya, dan menjepitnya. Setelah 
membuat satu buklet, dia melapisi beberapa kertas lagi ke sudut dan menjepitnya bersama. 
Shouko akan mengikuti aturan dengan serius dan melapisi setiap lembar kertas dengan 
benar, dan setelah keempat sudut berbaris dengan benar, dia kemudian akan 
mengarsipkannya menjadi sebuah buku. Kelihatannya tidak efisien bagi orang lain, tetapi 
Shouko menyukai pekerjaan sederhana ini. 

Tidak seperti Yuuji, yang mampu menyelesaikan pekerjaan sambil berbicara, Shouko 
menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Hari sudah malam ketika 
pekerjaan selesai, dan sudah hampir waktunya sekolah tutup. 

Meregangkan tubuh yang kaku karena pekerjaan terus menerus, Shouko mengemasi buku 
panduannya. Dia membawa yang Yuuji lakukan kemarin juga, dan meninggalkan kelas 
untuk pergi ke kantor. 

Shouko mengetuk pintu kayu yang berat, dan menggumamkan 'permisi' sebelum 
memasuki kantor. Saat melihat Shouko, wali kelas yang sibuk menghentikan pekerjaannya 
dan berdiri. 

"... Sensei, bukletnya, sudah selesai." 

"Terima kasih." 

Shouko memberikan semua buklet kepada guru wali kelas, yang mengucapkan terima 
kasih dengan sopan. 

"... Aku akan pergi dulu." 

Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada guru dengan sopan, Shouko kembali ke kelas 
sendirian. Sekarang, dia hanya perlu mengemas tasnya dan pulang. Karena dia tidak bisa 
berkata banyak pada Yuuji hari ini, dia akan mengatakan lebih banyak keesokan harinya --- 
Sambil memikirkan hal ini, dia mendengar suara-suara dari kelas yang seharusnya kosong. 

"SAKAMOTO YANG SANGAT SANGAT MENYENANGKAN SEPATU LUARNYA! BAJINGAN 
ITU!" 

Itu adalah suara yang sangat berbeda dari teman sekelasnya. 

Merasa ini aneh, Shouko mengintip dari koridor. 

 

"ORANG ITU HARUS DIBULI SERING LALU! SEJAK SEPATU HILANG, SESEORANG HARUS 
MENYEMBUNYIKAN MEREKA SEJAK SEPATU DALAM RUANGAN HINGGA PAGI! " 

"Bukankah akan terlalu merusak lokernya jika itu masalahnya?" 
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"HANYA, HANYA! SIAPA YANG MEMINTA BANGKIT ITU MENJADI TWAT SEPERTI !? " 

"BETUL SEKALI! INI UNTUK MENDIDIK JUNIOR KAMI! " 

Ada tiga anak laki-laki yang membuat keributan. Mereka tampak kuat, dan dia belum 
pernah melihat mereka sebelumnya. Karena itu, Shouko menebak bahwa mereka adalah 
siswa kelas enam. 

Tapi mengapa siswa kelas enam muncul di kelas anak kelas lima? 

Tanpa menyadari bahwa Shouko sedang melihat dengan keraguan di benaknya, mereka 
mengeluarkan sesuatu dari saku mereka. 

"AYO TULIS HAL-HAL BURUK TENTANG DIA!" 

"BAGAIMANA, DIA MENIPU DALAM SEMUA UJIANNYA !?" 

"OOH---! ITU TIDAK TERLALU BURUK! " 

Mereka mengeluarkan spidol berbahan dasar minyak, dan targetnya adalah buku catatan 
dan pakaian olahraga dari loker. 

(Ah ...? Itu, itu dari loker Yuuji ...) 

Loker yang dibuka tidak diragukan lagi adalah milik Yuuji. Dengan kata lain, mereka ingin 
menindas Yuuji. 

Sesuatu yang buruk akan dilakukan pada temannya. Berpikir tentang ini, Shouko tidak bisa 
tinggal diam bahkan ketika mengetahui bahwa mereka adalah kakak kelas. 

"...Topi itu..." 

Dia masuk ke kelas dan mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. 

Dengan demikian, semua senior tahu bahwa seseorang berada di TKP, dan gemetar. 
Mereka berbalik untuk melihat Shouko. 

"Kamu siapa?" 

Seorang anak laki-laki berkata dengan nada mengancam. 

Shouko tidak berani menatap matanya saat dia menundukkan kepalanya dan memprotes 
dengan lembut. 

"... It, itu milik Yuuji, barang ... jangan, lakukan itu padanya ..." 
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Dia mengatakan itu dengan sangat lembut sehingga tidak terdengar seperti peringatan. 
Bagi Shouko, ini adalah peringatan bahwa dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi 
itu terlalu lemah untuk mengendalikan sekelompok anak laki-laki yang lebih tua darinya. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan?" 

Menghadapi perlawanan lemah Shouko, anak laki-laki itu mengatakan itu dengan tegas. 

"... Tapi, Yuuji akan sangat menyedihkan jika kamu merusak barang-barangnya, dan juga ..." 

"DAN APA!?" 

"... Yuuji adalah temanku, jadi itu melibatkanku ..." 

Shouko mengatakan itu dengan suara lemah. 

Tidak ada arti lain dari kata-kata ini, 

Tapi itu tidak terasa sama bagi anak laki-laki ini. 

Orang itu adalah siswa kelas bawah, namun dia bisa belajar dan mendapat banyak hak 
istimewa dari para guru. Dia tidak seperti kita. Dia tidak punya teman. 

Itulah satu-satunya keuntungan yang anak laki-laki pikir mereka miliki atas Yuuji. 

Tapi gadis di depan mereka menyatakan dirinya sebagai teman Yuuji. Dia gemetar begitu 
keras, namun dia melangkah maju untuk menasihati mereka agar tidak melakukannya. 
Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik, dan dia terlihat seperti penurut. Ketiga anak 
laki-laki yang sedang tumbuh ini menyadari bahwa selain teman, penting untuk memiliki 
lawan jenis yang dapat mereka pandang sebagai bagian penting dalam hidup mereka '. 
Fakta ini membuat mereka merasa sangat rendah diri. 

"Oi! Abaikan gadis ini dan cepat !! " 

"Betul sekali! Selesaikan pekerjaan dengan benar! " 

Anak laki-laki itu berbalik dari Shouko dan melihat barang-barang Yuuji. Salah satu anak 
laki-laki melepas spidol dan mengarahkan titik spidol ke kaus olahraga di atas meja saat 
dia bersiap menggambar semuanya. 

"Sto, hentikan!" 

Shouko tidak bisa mengabaikan lelucon yang harus dilakukan di depannya, dan tanpa sadar 
mengulurkan tangannya untuk menghentikan tangannya. 

"St, berhentilah mengganggu kami!" 
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"Tidak ... Yuuji akan sangat menyedihkan ...!" 

Dia terus meraih tangan anak laki-laki yang mencoba melepaskannya. 

Jika ada orang lain di kelas yang mengetahuinya, mereka mungkin hanya mengatakan 'itu 
tidak seperti mereka melakukan kerusakan'. Tentu saja, Shouko tidak ingin melihat Yuuji 
terluka, tapi dia tidak ingin Yuuji terbiasa dengan hal itu sampai dia tidak peduli. 

"OI, LET GO!" 

"APAKAH KAMU SELALU!" 

"... Uu !!" 

Dua anak laki-laki lainnya maju untuk meraih Shouko dan menariknya pergi. Tapi meski 
begitu, Shouko terus bertahan sambil terus berusaha melindungi barang-barang pribadi 
Yuuji. 

Anak laki-laki yang ingin merusak Yuuji secara menyeluruh sepertinya mereka bersedia 
untuk menindak gadis itu saat mereka menariknya. 

"Twerp ini sangat menyebalkan!" 

Orang yang akhirnya merusak keseimbangan kekuasaan adalah anak laki-laki, yang 
memenangkan perebutan kekuasaan. Seorang anak laki-laki membungkus lengannya di 
bawah ketiak Shouko dan membuka dadanya lebar-lebar untuk menahannya --- tangannya 
diangkat. 

"Haa ... haaa ... pergi, kalahkan dia ..." 

Bocah yang memegang spidol itu akhirnya dilepaskan, dan menarik napas dalam-dalam. 

Dan kemudian, dia tanpa sadar melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri untuk memeriksa 
keadaannya, dan kemeja putih yang kotor menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. 

"APA! BAGAIMANA ANDA INGIN MEMBAYAR SAYA SEKARANG !? LIHAT! KEMEJA SAYA 
SUDAH TERSEDIA! " 

Tangan yang memegang spidol dan sikunya baik-baik saja, karena bisa dicuci karena 
berbahan dasar minyak. Namun, jejak di kaus itu akan berakibat buruk. Dia tidak mungkin 
memakai kemeja ini lagi. 

"Itu ... bukan salahku ...!" 

Shouko memelototinya dan dengan paksa mencoba untuk berhenti. 
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"Dasar bodoh ... HALUS! AKU AKAN BIARKAN KAMU PENGALAMAN MEMILIKI KEMEJA 
ANDA TERLALU VANDALISASI !! " 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, anak laki-laki itu memindahkan spidol ke dekat kemeja 
Shouko. 

"MAKA SAYA AKAN GAMBAR SEMUA GAMBAR HAL DI KEMEJA ANDA SEPERTI 
SAKAMOTO ITU!" 

"BETUL SEKALI! MARI KITA LAKUKAN!" 

Antusiasme dan arogansi anak laki-laki meningkat tajam begitu mereka merampas 
kebebasannya. 

Bagi anak laki-laki, itu hanya vandalisme, hanya tindakan kecil terhadap orang lain. 

"Lakukan, jangan lakukan ini ..." 

Tapi untuk Shouko tahu, itu tidak bisa dianggap sebagai vandalisme kecil. 

Tidak masalah jika itu hanya beberapa garis penanda, karena dia bisa menemukan alasan. 
Namun, akan berbeda jika itu adalah vandalisme habis-habisan. Begitu mereka 
menggambar beberapa gambar pada pakaian itu, itu berarti noda pada pakaian itu 
bukanlah kecelakaan, dan hasilnya --- akan menjadi bukti terbaik bahwa Shouko di-bully di 
sekolah. Tidak peduli seberapa keras Shouko berusaha untuk tidak menghindarinya, dia 
harus pindah sekolah. 

"Jangan ..." 

Shouko terus mencoba untuk meringkuk, tapi masih tidak bisa menghindari ujung penanda 
yang mendekatinya. 

Pada saat ini, penanda itu bahkan lebih menakutkan daripada sebilah pisau. 

"AKU ... AKU TIDAK INGIN Pindah Sekolah!" 

☆ 

Yuuji dengan cepat berjalan kembali ke kelas. 

Alasan mengapa dia melakukannya adalah karena dia begitu asyik dengan buku yang dia 
ambil secara acak di perpustakaan, dan tanpa sengaja lupa waktu. 

(Buku itu sangat menarik. Siapa pun selain saya akan merasa sulit untuk memahami buku 
itu.) Yuuji teringat akan isi buku yang baru saja dia baca saat dia bergerak maju. Teori 
bahwa kecepatan cahaya tidak berubah, tapi waktu itu berubah; teori seperti itu sangat 
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menarik. Juga, yang lebih menggelitiknya adalah bahwa isinya tidak dapat dipahami oleh 
orang lain selain dirinya sendiri. 

Dari sudut pandang orang dewasa, ini adalah bukti bahwa seorang anak bersenang-senang, 
tapi pikiran Yuuji yang belum dewasa tidak mampu menyadarinya. 

(Lalu, apakah orang-orang itu mengacaukan loker saya dengan benar?) 

Dia segera mengubah pikirannya saat melihat ruang kelasnya sendiri. 

Dia akan memeriksa situasinya sebelum memanggil guru itu. Dia akan memeriksa apakah 
mereka mengacaukan tempat itu sebelum itu, karena dia akan mencari masalah jika dia 
tidak memeriksanya sebelum membawa gurunya. 

Dia melunakkan langkahnya dan melihat ke dalam kelas dari jauh. Dia tidak bisa melihat 
apa yang terjadi di dalam, tapi dia bisa mendengar suara-suara. 

(Orang-orang itu benar-benar idiot. Nah, salahkan mereka karena memilih target yang 
salah.) Yuuji menyeringai setelah melihat rencananya berhasil. Dia 99% yakin bahwa 
rencananya berhasil, tetapi untuk pencegahan, dia pergi untuk memeriksa bukti untuk 
melihat apakah ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti, jadi dia mendekati ruang 
kelas lebih jauh. 

Dan kemudian, dia melihat ke dalam kelas --- dan sesuatu yang sama sekali tidak terduga 
terjadi di depannya. 

"OI, LET GO!" 

"APAKAH KAMU SELALU!" 

"... Uu !!" 

Shouko meringkuk saat dia mencoba yang terbaik untuk melindungi sesuatu. 3 senior yang 
akrab mengelilinginya dan mengacak-acak rambutnya dan meraih lengannya. Dia hanya 
terlihat diintimidasi di luar sana. 

(Eh? Eh? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?) 

Situasi yang tidak terduga ini membuat Yuuji terkejut. 
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Yuuji belum pernah melihat Shouko diganggu oleh siapa pun, dan dia juga tidak mendengar 
apapun tentang dia yang bermasalah dengan ketiganya. Namun, trio yang tidak ada 
hubungannya dengan Shouko sama sekali pasti menindas si lemah. 

Satu-satunya hubungan yang dia miliki dengan mereka adalah, 

(Apa ... apa karena aku? Apakah Shouko di-bully karena aku?) 

Yuuji tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apakah karena Shouko melihat mereka 
melakukan lelucon itu dan keluar untuk menghentikan mereka? Atau karena Shouko 
menemui mereka karena sesuatu yang sepele dan bertengkar dengan mereka? Atau karena 
sesuatu yang lain? 

Namun, satu-satunya fakta yang tidak perlu dipersoalkan sudah tepat di depannya -- 
Shouko secara tidak sengaja terlibat dalam pertengkaran pribadi antara Yuuji dan 3 siswa 
kelas enam, dan menjadi korban karena itu. 

(Aku, aku harus menyelamatkannya!) 

Rasa tanggung jawab dan keadilan yang kekanak-kanakan mendorong Yuuji, yang hanya 
berpikir untuk mencoba membantu gadis yang diintimidasi di depannya secepat mungkin. 
Saya ingin menyelamatkannya seperti pahlawan anime dengan cara yang keren dan ramah 
tamah! Orang-orang itu semua idiot, dan aku yang pintar di sini, yang paling istimewa di sini. 
Saya berbeda dari mereka. Tidak perlu takut. 

Tidak perlu takut. 

(Ugh ... uu ... mm ...) 

Tapi Yuuji tidak bisa mengambil langkah itu. 

Satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya 
bahkan jika mereka bersekongkol dengannya. Tetapi pada saat ini, dia membutuhkan 
kekuatan lengan yang kuat untuk mengalahkan musuh alih-alih pikiran yang bisa mencari 
jawaban secara akurat. Dia hanya seorang siswa kelas lima, dan ketiganya lebih tua 
darinya. Perbedaan antara kedua sisi itu terlihat jelas. 

(Ya, benar! Saya hanya perlu memanggil seorang guru!) 

Itu berbeda dari yang dia prediksi, tapi ini jelas merupakan kasus bullying. Jika dia 
melaporkannya kepada seorang guru, orang-orang itu akan menjadi anak nakal, dan dia 
akan mendapatkan tujuannya. Bukankah itu yang dia inginkan? 

Yuuji memikirkan hal ini, dan bersiap untuk menyerbu menuju ruang staf. 

(Tunggu ... tapi jika aku melakukan ini ... apa yang akan terjadi pada Shouko?) 
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Anak kelas enam yang mengalami perundungan akan dibawa ke ruang staf, dan 
diberitahukan oleh orang tua mereka begitu mereka kembali ke rumah, dan itu tidak 
masalah. Namun, apa yang akan terjadi pada Shouko yang diintimidasi? 

(Jika saya melaporkannya kepada guru, sekolah juga akan menghubungi orang tuanya. 
Dalam hal ini ...) Dalam hal ini, mungkin orang tua Shouko akan tahu bahwa dia di-bully di 
sekolah? Kemudian, bahkan jika Shouko tidak ingin pindah sekolah, dia terpaksa 
melakukannya. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menjelaskan bahwa ini semua 
adalah kebetulan, dan bahwa dia belum pernah diintimidasi di sekolah lain sebelumnya, 
keluarga Shouko pasti tidak akan mempercayai ini. Bagi Shouko, dia lebih suka 
menghindari situasi ini berkembang daripada diganggu. 

Dengan kata lain, jika dia memanggil gurunya ke sini, itu akan membuat Shouko putus asa. 

(Apa, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan di sini !?) 

Ada seorang gadis yang diintimidasi karena dia. 

Jika dia berlari keluar untuk meminta bantuan hanya untuk menyelamatkannya, dia akan 
terluka. 

Tetapi bahkan jika dia pergi sendiri untuk menyelamatkannya, lawannya adalah tiga kakak 
kelas. Sebaliknya, dia sendirian, dan seorang siswa kelas bawah yang belum pernah 
bertarung sebelumnya. Hasil pertempuran sudah bisa dilihat. 

(Ke ... kenapa berakhir seperti ini? Aku hanya ingin membalas dendam pada mereka!) 

Bahkan jika dia memanggil gurunya ke sini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia 
menyebabkan Shouko di-bully. 

Tetapi jika dia tidak melakukannya dan pergi sambil berpura-pura tidak ada yang terjadi, 
rasa bersalah yang kuat akan terus menyiksa hati nuraninya. 

Dan bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan mereka, dia 
akan dipukuli. 

Tidak peduli apa yang dia pilih, dia tidak bisa mundur sepenuhnya, dan akan ada bekas 
luka emosional atau fisik. 

Pikirannya benar-benar kosong. Penalaran yang biasanya logis dari dirinya tidak bisa 
beroperasi sama sekali. Yuuji ingin menutupi kepalanya, berjongkok, tidak melihat dan 
mengabaikannya. 

(Apa yang harus saya lakukan ... seseorang ... seseorang menyelamatkan saya!) Sebuah 
tangisan memohon yang lemah bisa terdengar di benaknya. 
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Sebenarnya, Yuuji sudah tahu bahwa jika hanya ada satu pilihan yang benar, itu adalah 
mengumpulkan keberaniannya dan mengambil langkah pertama ke depan. Namun, rasa 
takut mengganggunya, memaksanya untuk tidak dapat membuat keputusan yang benar. 

(Sialan, orang-orang itu adalah siswa kelas enam. Tiga dari mereka ... Aku tidak bisa 
mengalahkan mereka sendirian!) Apakah dia akan dipukuli oleh mereka? Apakah dia akan 
dikalahkan oleh mereka? Apakah dia akan menangis karena kesakitan? Pikiran Yuuji mulai 
membayangkan hal-hal yang tragis, membuatnya gemetar. Memikirkannya, bahkan jika dia 
bergegas maju, tidak akan ada manfaat sama sekali. 

Tapi saat memikirkan itu, pikiran lain muncul di benak Yuuji. 

(Kenapa aku harus takut di sini !? Shouko diintimidasi karena aku! Aku harus bertanggung 
jawab untuk itu! Kenapa aku memikirkan hal-hal yang tidak berguna di sini!) Ini pertama 
kalinya Yuuji merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Apakah itu pahlawan anime atau 
pemeran utama pria dalam manga, tidak ada yang terlihat konyol. Meskipun mereka tahu 
bahwa mereka tidak bisa mengalahkan musuh, mereka akan melompat ke dalam bahaya 
tanpa ragu-ragu hanya untuk menyelamatkan gadis itu. Tapi sekarang, dia hanya bisa 
berdiri di luar dan gemetar. Dia benar-benar gemetar di hadapan orang-orang idiot yang 
dipandang rendah itu, terpaku pada tempatnya. Dia, dia adalah orang yang menyebabkan 
gadis di depannya diintimidasi. 

Berpikir lebih dalam, dia mendapati dirinya menyedihkan, memalukan, diremehkan. 
Kecerdasannya hanya akan membawanya ke tingkat itu. Saat ini, di depannya, dia memiliki 
sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang harus dia marahi, sesuatu yang harus dia 
perjuangkan, tetapi pikirannya bingung, memikirkan hal lain. Apakah itu yang disebut 
kecerdasannya? Jika itu benar --- bukankah orang bodoh yang tidak berpikir dan marah 
pada saat yang tepat menjadi orang yang lebih keren baginya? 

Yuuji menggigit bibir bawahnya dengan kuat sampai air mata hampir keluar dari matanya, 
namun dia hanya berdiri di sana, tidak mampu mengambil langkah awal. 

Tepat ketika Yuuji mengalami konflik internal di dalam kepalanya, sepertinya ada 
perkembangan baru dalam insiden ini. 

"Jangan..." 

Tangisan lemah Shouko memasuki telinganya. 

Saat dia bersembunyi, Yuuji tidak begitu mengerti apa yang terjadi di kelas. Dia hanya 
melihat seorang anak laki-laki membentangkan Shouko terbuka lebar dari belakang, dan 
seorang anak laki-laki lainnya dengan tangan terulur di dadanya. 

Saat ini, Yuuji tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Shouko sehari sebelumnya. Shouko 
menyebutkan bahwa payudaranya tumbuh. Apakah akan ada lelucon seperti itu yang 
terjadi? 
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(Dia perempuan. Akan ada luka emosional padanya jika mereka benar-benar melakukan 
itu!) 

Anak-anak pada usia ini hanya akan secara samar-samar memahami hal-hal tentang lawan 
jenis, jadi Yuuji tidak tahu seberapa besar kerusakan emosional yang akan ditimbulkannya 
pada gadis itu. 

(Panggil saja bantuan, Shouko! Aku akan meminta sensei untuk menyelamatkanmu begitu 
kamu berteriak minta tolong!) Begitu Shouko bersedia meminta bantuan, itu akan menjadi 
yang dia inginkan. Saat itu, Yuuji hanya perlu meminta gurunya untuk menyelesaikan 
masalahnya. Maka, Yuuji tidak akan kehilangan apapun. Biarpun dia dipaksa pindah, itu 
akan menjadi kesalahannya dalam membuat keputusan seperti itu, dan itu bukan salah 
Yuuji. 

Orang yang dipaksa putus asa sering kali muncul dengan alasan yang konyol. 

(Jadi bagaimana dengan pindah sekolah? Setidaknya itu lebih baik daripada disakiti ... jadi 
cepatlah dan panggil bantuan!) Yuji terus menunggu Shouko bersuara. 

Hanya satu kalimat, satu mantra ajaib yang bisa menyelamatkannya dan Shouko. Begitu dia 
mengatakannya, dia akan dibebaskan, dan dia akan dibebaskan begitu dia mendengarnya. 

Mencoba melarikan diri dari rasa bersalah dan teror, Yuuji terus menunggu kalimat itu 
keluar. A 'selamatkan aku', 'seseorang', apa pun akan dilakukan. Bagaimanapun, dia hanya 
berharap dia memanggil pihak ketiga --- terutama orang dewasa --- untuk ikut campur. Dia 
lebih suka dia memilih ini, karena dia lebih suka dia pindah daripada diintimidasi. 

Yuuji hanya terus berharap, berharap dan berharap... 

Dan kemudian, Shouko akhirnya membuka mulutnya, 

"AKU ... AKU TIDAK INGIN Pindah Sekolah!" 

☆ 

"Oh, OHHHHHHHHHHHHH APA ANDA DDOOOOIINNNNGGG !!!" 

Suara itu membuat Shouko meragukan telinganya. 

Pemilik suara itu seharusnya tidak ada di sini. Dia seharusnya tidak berada di sini untuk 
menyelamatkannya. Bahkan jika dia ada di sini, seharusnya bukan dia. 

Orang tersebut membalikkan semua kemungkinan yang seharusnya tidak terjadi ini; teman 
terpenting Shouko berdiri untuknya untuk menyelamatkannya. 

"WH, SIAPA ITU !?" 
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Anak laki-laki itu kemudian melihat ke atas. Mereka terlihat sangat canggung, mungkin 
karena mereka memikirkan kemungkinan bahwa itu bisa menjadi seorang guru. 

Berkat orang yang lewat tak terduga ini, kekuatan yang menahan Shouko menjadi rileks. 

"... U !!" 

Pada saat itu, Shouko melepaskan tangannya dan pergi. Tapi bagi anak laki-laki, sepertinya 
tidak masalah meski Shouko sudah kabur sekarang. 

"Itu, ADA HAL YANG DAPAT DILAKUKAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN 
!! KAMU YANG TERBURUK !!! " 

Itu adalah teriakan dari Yuuji yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan itu keras dan 
gemetar. Sulit membayangkan Yuuji di depan mereka berteriak dengan nada panik. 

"Ap, apa, jadi Sakamoto." 

"Kupikir sensei ada di sini ...... kau membuatku takut, dasar berandal!" 

"Oh, senang sekali Anda berada di sini. Kami mencarimu. " 

Anak laki-laki menjadi sombong setelah mengetahui bahwa Yuuji datang sendiri. 
Kegembiraan yang mereka alami dalam perkelahian kecil sekarang dikuasai oleh 
superioritas yang mereka rasakan saat mereka mengancamnya. 

"Aku ... tidak ada yang ingin kukatakan padamu." 

Yuuji kewalahan dengan kehadiran mereka, dan suaranya semakin lembut. 

Meskipun mereka tidak terlalu buruk sehingga mereka bisa disebut nakal, ketiga anak laki-
laki itu bukanlah pengecut atau orang baik. Mereka tidak akan mundur setelah melihat adik 
kelas. 

"Tidak, tapi kami melakukannya." 

"Kamu terlalu angkuh, tolol." 

Mereka bertiga mendekati Yuuji untuk mencegahnya melarikan diri. 

"Aku sibuk... kita akan menyelesaikannya lain kali. Ayo pergi, Shouko. " 

Yuuji bergumam dan berjalan untuk meraih Shouko di tangan, ingin dia pergi. 

"SAYA MEMBERITAHU KAMU UNTUK MENAHANnya! 

Seorang kakak kelas mencengkeram bahu Yuuji dengan kuat, dan dua anak laki-laki lainnya 
meregangkan lengan mereka lebar-lebar untuk mencegah Yuuji melarikan diri. Sekarang 
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mangsa mereka datang saat mereka semua bersemangat, anak-anak lelaki itu tidak akan 
membiarkannya pergi dengan mudah. 

"Apa? Aku sibuk di sini... oi! " 

Yuuji ingin mengayunkan lengannya ke samping, tapi anak laki-laki itu tidak terlalu lemah 
sehingga bisa disingkirkan hanya dengan satu tangan. Dia akhirnya didorong ke samping 
dengan kedua tangannya, tetapi dua anak laki-laki lainnya menghalangi jalan keluarnya. 
Dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. 

Yuuji berdiri di depan Shouko untuk menyembunyikannya di belakang, dan berbisik 
padanya tanpa melihat ke belakang. 

"Shouko, kamu... kembali." 

"...Tapi." 

"KEMBALI!" 

Yuuji berteriak dengan suara gemetar. Shouko sangat terguncang, dan dia menemukan 
tinju Yuuji juga gemetar. 

"Yu, Yuuji..." 

"TINGGALKAN SAYA SENDIRI DAN KEMBALI! KAMU HANYA AKAN MEMBUAT MASALAH 
UNTUK SAYA DI SINI !! " 

Yuuji menggertakkan giginya dan meneriakkan pikiran-pikiran itu di benaknya. Bukan 
hanya suara dan tangannya yang gemetar, karena teror dari tiga kakak kelas yang lebih 
besar dan lebih kuat menyerang Yuuji, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. 

"... Aku, aku akan memanggil sensei di sini---" 

"DIAM! CEPAT DAN KEMBALI !! " 

Yuuji tahu betapa Shouko ingin tinggal di sekolah ini, dan dia tahu apa yang akan dilakukan 
kakek Shouko jika situasi ini disuarakan. Sejak itu terjadi, dia tidak bisa membiarkan 
Shouko memanggil guru itu. 

Juga, lebih dari itu --- Shouko terus melawan, namun jika Yuuji hanya mengkhawatirkan 
dirinya sendiri dan membiarkannya memanggil guru itu, itu akan berakhir dengan 
perpindahan sekolahnya, dan itu akan terlalu memalukan dan jelek baginya. Dia tidak 
punya hak untuk menutupi kepalanya dan gemetar karena 'Shouko diganggu'. 

Meringkuk ketakutan pada kakak kelas yang dia pandang rendah, dan dikasihani oleh gadis 
yang seharusnya dia selamatkan; ini sudah cukup untuk menghancurkan keangkuhan Yuuji 
kemarin sepenuhnya. 
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Keluhan datang dari mulut Yuuji yang terbata-bata --- atau lebih tepatnya, ini akan menjadi 
permintaan maaf kepada Shouko yang terlibat dalam hal ini. 

"Saya... saya bisa belajar dengan baik, jadi, saya pikir saya tidak akan kalah dari orang 
dewasa, saya pikir saya adalah seseorang yang luar biasa..." 

"... Yuu --- ji..." 

"Tapi tidak seperti itu... tidak peduli seberapa banyak aku belajar, berapa banyak bahasa 
asing yang kupelajari, aku masih akan takut, takut aku akan dipukuli oleh orang-orang yang 
melakukan hal-hal seperti itu...!" 

Shouko tidak bisa melihat ekspresi Yuuji dari arahnya, tapi dia melihat tetesan air menetes 
di wajah Yuuji. 

Dia hanya bisa berdiri di sana dan membayangkan takdirnya dikalahkan oleh mereka, 
apalagi melindungi gadis di sampingnya. Yuuji hanya bisa menggertakkan giginya 
sehubungan dengan hasil yang tak terhindarkan dan ketidakgunaannya sendiri. 

Melihat Yuuji seperti itu, Shouko memaksa dirinya untuk menahan air matanya dan 
menjawabnya kembali. 

"... Un...,... Aku, aku akan... pergi... pertama..." 

Kemungkinan besar, Yuuji tidak ingin orang lain melihatnya dipukuli seperti itu. Dia 
mungkin tidak mau mengakui dipukuli sampai habis, menangis, berguling-guling di lantai 
seperti itu. Shouko menahan rasa frustrasi karena harus meninggalkan Yuuji dan melarikan 
diri, dan melarikan diri dari kelas seperti yang diperintahkan Yuuji padanya. 

"U... uu... UWAAAAAAHHHH--- !!" 

Melarikan diri dari Yuuji, yang berteriak dan menangis saat menyerang, air mata Shouko 
terus mengalir. 

☆ 

"Selamat datang kembali, Yuuji." 

Seperti biasa, Yukino menyambut Yuuji kembali begitu sampai di rumah. 

"..." 

Yuuji tanpa berkata-kata melepas sepatunya dan melangkah ke dalam rumah. 

Yukino diam-diam menatap putranya, yang tidak menjelaskan apapun, dan bertanya. 

"Sekolah menelepon ... kamu bertengkar dengan kakak kelas?" 
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Kata-kata Yukino membuat Yuuji berhenti. 

Apa terjadi sesuatu? 

"... Tidak... tidak sama sekali." 

Yuuji menjawab tanpa melihat ke belakang. 

"Sesuatu telah terjadi, kan? Anda benar-benar bertengkar dengan kakak kelas Anda. " 

"Saya hanya tidak menyukai orang-orang itu, jadi saya memukuli mereka. Tidak ada alasan 
khusus, tidak ada. " 

Dia mengulangi alasan yang sama yang dia katakan di sekolah. Para guru di sekolah 
bertanya 'terjadi sesuatu' dan 'mereka memukuli kamu dulu ya', tapi Yuuji terus dengan 
keras kepala menjawab 'Aku memukuli mereka karena aku tidak suka mereka'. Anak kelas 
enam tidak menyangkal hal itu juga. Meskipun para guru bertanya-tanya apa yang 
dilakukan siswa kelas enam di kelas lima, tetapi karena orang yang terlibat terus 
mengulangi jawaban yang sama, mereka tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh. 
Kejadian ini hanya bisa diperlakukan sebagai skandal yang disebabkan oleh Yuuji, skandal 
siswa teladan yang menghilangkan kemungkinan dia direkomendasikan ke sekolah 
terkenal. 

"Mereka membuatmu kesal... itukah sebabnya kamu bertengkar?" 

"Ya jadi!?" 

 

"Menurut ibu ini tidak bagus." 

"..." 

Mengabaikan kata-kata itu, Yuuji tanpa berkata-kata pergi ke kamarnya di lantai atas. 

Yuuji hanya berhasil mendaratkan pukulan di awal, lalu dia dipukul dengan kejam. Tentu 
saja, dia tidak bisa mengatakan itu, dan itu hanya karena seorang guru berjalan secara 
kebetulan sehingga dia diselamatkan. Dia tidak mengatakan apapun begitu dia dibawa ke 
kelas. Tentu saja, dia juga tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi sebelum 
pertarungan. 

"Hei, Yuuji, tunggu. Saya belum--- " 

"DIAM! SAYA HANYA MENGALAHKAN MEREKA KARENA SAYA MENEMUKAN MEREKA 
MENYENANGKAN! TIDAK ADA ALASAN LAINNYA! ' 

"Ah, Yuuji." 
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Dia menggerutu saat dia berlari menaiki tangga, dan kemudian, pintu dibanting dengan 
keras bisa terdengar. 

"Jadi kamu memukuli mereka karena mereka membuatmu kesal, kan..." 

Dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan putranya. Kata-kata yang seharusnya hanya 
memiliki niat buruk terukir di benaknya. 

"...Tante..." 

Menyadari Yuuji tidak ada, Shouko berjalan keluar dari ruang tamu. Yukino 
memberitahunya untuk tidak muncul di depan Yuuji. 

"Aku minta maaf karena membuatmu mendengar ibu dan anak bertengkar, Shouko-chan." 

"... Unun. Itu, karena aku... " 

"Ara, Yuuji tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan bahwa 'Saya memukuli mereka 
karena orang-orang itu membuat saya kesal', " 

"... Tapi itu karena Yuuji melindungiku. Yuuji--- " 

"Un. Saya mengerti. Kamu sudah memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi, Shouko-
chan. " 

Shouko berlari keluar kelas, menemukan nomor sekolah di bilik telepon umum, menelepon 
kantor tanpa nama, dan datang ke rumah Yuuji untuk menjelaskan apa yang sebenarnya 
dilakukan Yuuji. 

"...Tante. Kenapa Yuuji tidak memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi? Dia 
menyelamatkanku... Yuuji akan diperlakukan sebagai orang jahat... " 

Mungkin mengingat masa depan Yuuji, ekspresi Shouko menjadi gelap. 

Tapi sebagai seorang ibu, Yukino berkata kepada Shouko tanpa niat jahat, 

"Menurutku itu yang terbaik untuk anak itu." 

"... Terbaik... tapi, dia akan menjadi orang jahat...? Dia akhirnya berhasil mendapatkan 
pujian dari para guru, direkomendasikan ke sekolah menengah Shimozuki... dia tidak akan 
memilikinya sekarang, kan...? " 

"U ~ n... mungkin itu mungkin terjadi." 

"... Wou, bukankah Yuuji akan sedih atau apa...?" 
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"Aku tidak terlalu tahu tentang itu, karena itu adalah pilihan yang dilakukan anak itu 
setelah memikirkannya. Sebagai seorang ibu, saya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-
apa. " 

Mungkin Yukino tampak kejam bagi Shouko karena mereka memiliki alasan yang berbeda, 
tapi ekspresi Yukino sangat berbeda dari apa yang dia katakan --- itu adalah ekspresi 
ramah yang bisa dipahami siapa pun. 

"...? Yuuji tidak bisa pergi ke Sekolah Menengah Shimozuki lagi, tapi bibi terlihat sangat 
bahagia... " 

"Iya. Aku tidak pernah bangga menjadi ibu anak itu seperti hari ini. Saya lebih bahagia 
tentang itu daripada memiliki anak yang bisa belajar. " 

Yukino tersenyum cerah. Ketimbang mendapat nilai penuh untuk ujian, pertama kali dalam 
ujian nasional, skandal hari ini membuat Yukino lebih bangga dari sebelumnya. 

"... Yuuji... sangat baik..." 

Tidak membuat alasan untuk siapa pun, Shouko bergumam pada dirinya sendiri. 

" Yuuji melindungiku. " 

" Dia tidak bisa melawan, dia menderita, dia diperlakukan sebagai orang jahat, namun dia 
melakukan itu semua untuk melindungiku. Dia bahkan berbohong kepada ibunya untuk 
tujuan itu. " 

Saat memikirkan hal ini, emosi yang berkembang secara bertahap tumbuh di dalam 
dirinya. 

"... permisi, bibi." 

"Ada apa, Shouko-chan?" 

"... Aku ingin menjadi pengantin Yuuji saat aku besar nanti." 

"Ara ara, itu terlalu dini." 

"... Aku pasti, pasti akan membuatnya bahagia." 

"Fufu, itu yang seharusnya dikatakan Yuuji pada Shouko-chan, kan?" 

"...Itu tidak benar." 

"Kalau begitu, aku harap Yuuji akan mengatakan itu pada Shouko-chan suatu hari nanti. 
Bibi akan mendukungmu. " 

"...Betulkah?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Betul sekali. Selama Shouko-chan tidak akan membenci Yuuji, kan? " 

Begitu Yukino menanyakan itu, Shouko kembali menegaskan perasaannya sendiri. 
Akankah perasaannya pada Yuuji menjadi dingin suatu hari nanti? Apakah dia akan 
kehilangan perasaannya pada anak lelaki yang melindunginya sambil gemetar dan 
menangis? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. 

Dan kemudian, dia mengatakan jawaban yang dia dapatkan dengan jelas kepada Yukino. 
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"...Tidak ada masalah. Aku pasti akan mencintainya selamanya. " 

Itu --- keyakinan kuat yang bisa menjadi ramalan hatinya sendiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 6,5 Chapter 6 - Afterword 

Catatan Penulis 
Terima kasih telah mengambil buku ini; Saya penulis novel ini, Inoue Kenji. 

Tanpa disadari, seri ini sudah mencapai volume kedelapan. Aku benar-benar tidak 
menyangka bisa sampai sejauh ini! Kepada Anda semua yang telah menemani saya dalam 
perjalanan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya berjanji untuk terus bekerja keras mulai 
sekarang! 

Di samping catatan, halaman yang diberikan untuk kata penutup tidak banyak, jadi saya 
minta maaf karena tidak bisa banyak bicara kali ini. Meskipun demikian, banyak hal yang 
ingin saya sampaikan untuk berterima kasih kepada semua orang, serta banyak pertemuan 
hari-hari yang menarik untuk dibagikan! Sayang sekali saya tidak bisa, tetapi izinkan saya 
untuk setidaknya menulis judul dari apa yang sebenarnya ingin saya bagikan kali ini. 

«Inoue Kenji VS Perusahaan Pindah Onee-san 

 Izinkan saya untuk menjelaskan isi kotak  » 

Bukan itu! Ini adalah kesalahpahaman! Bukannya ada barang-H di sana. Hanya saja... yah, 
ada banyak alasan... 

Saya ingin menjelaskannya secara mendetail, tetapi sayangnya, halamannya tidak cukup, 
jadi saya rasa saya harus mencari waktu lain untuk melakukannya... Jika saja saya dapat 
memiliki sekitar 10 halaman sebagai penutup... 

Baiklah, mari kita kesampingkan itu dan bicarakan hal-hal yang lebih penting. 

Karena ini mungkin termasuk spoiler, saya ingin menyarankan mereka yang belum 
membaca volume ini untuk tidak membaca ini terlebih dahulu. 

Pertama-tama adalah catatan penting. 

Silakan lihat halaman 128, «Pelajaran Memasak 3 Menit Himeji Mizuki» dari Kolom Berita 
Fumizuki 

Sehubungan dengan resep di atas, saya mengimbau semua untuk tidak pernah 
mencobanya. 

Kalau bicara organ pencernaan yang kuat, biasanya kita mengaitkannya dengan ungkapan 
'perut besi'. Terlepas dari itu, meskipun perutnya benar-benar terbuat dari besi, hidangan 
ini tanpa ragu-ragu akan melelehkan sepotong besi itu. Meskipun ini mungkin solusi untuk 
makan berlebihan atau gangguan pencernaan, harap pertimbangkan masalah ini dengan 
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hati-hati. Penyakit ringan, seperti makan berlebihan dan gangguan pencernaan, benar-
benar tidak ada bandingannya dengan sesuatu yang tak ternilai harganya seperti 
kehidupan. Juga, meskipun menambahkan asam sulfat ke pati memang menghasilkan 
hidrolisis, seseorang tidak bisa begitu saja menganggapnya begitu. Jika Anda ingin yang 
manis, taruh saja dengan gula, yang sudah cukup. Demikian pula, jika ingin asam, 
tambahkan jus lemon, bukan asam kloro asetat! Anda sama sekali tidak perlu mengabaikan 
bahan-bahan yang mudah didapat dari supermarket, dan menggantinya dengan bahan 
kimia berbahaya. Di tempat pertama, daging tidak harus asam! Selain itu, sama bahayanya 
menambahkan asam sulfat ke dalam makanan, bahkan sebagai pengawet. Jika diperlukan, 
masukkan saja ke dalam wadah vakum dan masukkan ke dalam freezer. Daging Sapi dan 
Rebusan Kentang, melampaui hukum alam, melepaskan gas berwarna merah muda atau 
hijau, lebih dikenal sebagai 'senjata biokimia' di dunia 3 dimensi. Mengatakan bahwa "Saya 
hanya membuat Rebusan Daging Sapi dan Kentang" setelah tetangga menelepon polisi 
hanya akan menjamin tes psikologis selama persidangan. Oleh karena itu, saya meminta 
semua untuk tidak pernah mencobanya. lebih dikenal sebagai 'senjata biokimia' di dunia 3 
dimensi. Mengatakan bahwa "Saya hanya membuat Rebusan Daging Sapi dan Kentang" 
setelah tetangga menelepon polisi hanya akan menjamin tes psikologis selama 
persidangan. Oleh karena itu, saya meminta semua untuk tidak pernah mencobanya. lebih 
dikenal sebagai 'senjata biokimia' di dunia 3 dimensi. Mengatakan bahwa "Saya hanya 
membuat Rebusan Daging Sapi dan Kentang" setelah tetangga menelepon polisi hanya 
akan menjamin tes psikologis selama persidangan. Oleh karena itu, saya meminta semua 
untuk tidak pernah mencobanya. 

Selanjutnya penjelasan untuk cerpen tersebut. 

Meskipun saya telah berdiskusi dengan editor yang bertanggung jawab selama tahap 
perencanaan, selama itu, dia mengatakan kepada saya "juga tidak apa-apa bagi saya untuk 
mencoba menulis lebih bebas". 

Oleh karena itu, saat tenggelam dalam kebahagiaan dan kebebasan ini, saya berakhir 
dengan kenyataan kejam menulis tentang cross-dressing di tiga dari empat cerita. Apa? Ke 
arah mana Inoue Kenji ini berayun? Apapun yang terjadi, tolong jangan berpikir bahwa 
saya telah salah mengerti arti dari kata 'kebebasan'. 

Masa lalu antara Yuuji dan Shouko... Aku minta maaf karena tidak menulisnya dengan gaya 
idiot yang biasa. Saya akan merasa terhormat jika mereka yang tidak terbiasa dengan itu 
mengambilnya sebagai akhir dari lampiran volume. 

Nah, sebelum saya menyadarinya, saya hanya tertinggal dengan beberapa baris. Maka, itu 
akan menjadi ucapan terima kasih yang biasa, maaf saya karena sedikit sederhana. Haga-
sensei yang bertanggung jawab atas ilustrasinya, N-sama yang bertanggung jawab atas 
penyuntingan, Kagaya-san yang bertanggung jawab atas ide serta pembaca tertentu, terima 
kasih, selama ini sulit bagi Anda. Meskipun semua upeti saya selalu seperti ini, tetapi 
perasaan saya, tanpa sedikit pun kepura-puraan, dipenuhi dengan rasa syukur. Kalau 
begitu, aku akan tetap merawat semua orang di sini mulai sekarang! 
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Kalau begitu, mari kita bertemu lagi lain kali di panggung Tes Baka! 

Catatan 
1. ↑ Yasunari Kawabata. Penulis Jepang Terkenal. 

2. ↑ Himitsu artinya rahasia, dimulai dengan Hi, seperti Hi-deyoshi 

3. ↑ Surat Izin Mengemudi Jepang memiliki nilai yang berbeda untuk kendaraan 
yang berbeda. Silakan gunakan wikipedia jika Anda tertarik untuk 
mengetahuinya. Terlalu malas untuk mempostingnya = P. 

4. ↑ Seiza adalah metode duduk yang tepat dalam budaya Jepang, tetapi berlutut di 
air adalah ... baik. 

5. ↑ Saya sangat menantikan untuk bertemu Anda lagi. Apakah kamu siap untuk 
mati, Aki? 

6. ↑ Kupu-kupu adalah simbol kematian. Umineko siapa? 

7. ↑ Yuuji sengaja berbicara dengan katakana untuk bertingkah seperti 'dia' hanya 
bisa berbicara dalam bahasa Jepang yang tidak jelas di sini. 
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