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Pertanyaan Pertama 
Harap baca seluruh bagian berikut dan jawab pertanyaan berikut. 

Pada akhir abad ke-19, Perdana Menteri Jerman mengembangkan Kebijakan Asuransi 
Kesehatan pertama di dunia dengan tujuan membantu orang miskin. Pada saat yang sama, 
ia juga memperkenalkan Legislasi Sosialis. Legislasi ini sering disebut dengan '() and Whip 
Policy'. 

Pertanyaan Pertama: Sebutkan nama Perdana Menteri saat itu. 

Pertanyaan Kedua: Harap isi bagian yang kosong. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Q1: Bismarck Q2: (Permen) dan Kebijakan Cambuk' 

Komentar guru: 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Itu benar. Atas nama politik, Bismarck mendorong keras untuk Polis Asuransi Kesehatan -- 
dengan kata lain, memberikan 'permen' kepada rakyat. Di sisi lain, 'cambuk' undang-
undang sosialis menekan warga. Memberi mereka permen dan cambuk pada saat 
bersamaan. Ada banyak contoh penggunaan metode ini, tidak hanya dalam politik. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 
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'Q1: Elizabeth' 

Komentar Guru 

Cambuk -> Yang Mulia -> Ratu Elizabeth. 

Baru-baru ini, saya mulai memahami jalan pikiran Anda. Emosi Sensei sangat rumit. 

Jawaban Yoshi Ahikisa: 

'Q2: (Cambuk) dan kebijakan cambuk' 

Komentar Guru 

Itu terlalu banyak cambuk. 
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Di depan kami, lengan Ironman terlipat saat dia diam-diam menatap kami siswa kelas F. 
Menghadapi wali kelas kami, perwakilan kelas kami Sakamoto Yuuji berkata dengan nada 
ceramah. 

"Nishimura-sensei. Tidakkah menurutmu kita membutuhkan lebih banyak detail untuk 
memuaskan dahaga kita akan pengetahuan?" 

Mata Yuuji menatap jauh ke dalam mata orang itu. Kata-kata ini kemungkinan besar bisa 
sampai ke telinga, dan bahkan hati. 

Tapi Ironman tidak menjawab sambil menatap Yuuji dan menunggunya untuk 
melanjutkan. 

Yuuji tersenyum, mungkin puas dengan sikapnya dan berkata, 

"Sejak zaman kuno, semua perkembangan teknologi memiliki bayang-bayang perang di 
belakangnya. Perkembangan besi tidak dimaksudkan untuk tujuan industri, tetapi untuk 
menciptakan pedang dan baju besi. Kuda tidak dibiakkan untuk dijinakkan, tetapi untuk 
dilatih menjadi kuda perang untuk ditunggangi tentara. Jika saya perlu memberikan 
beberapa contoh modern, pengembangan teknologi nuklir dimaksudkan untuk diciptakan 
untuk perang. " 

"..." 

Ironman masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. 

"Dengan teknologi yang berkembang menjadi hasil yang positif, kegelapan manusia yang 
berperang satu sama lain masih ada. Ini mungkin berlebihan, tetapi karena niat 'perang' 
yang berbahaya, teknologi dapat berkembang begitu cepat, dan ini adalah fakta yang tidak 
bisa diubah. " 

"..." 

Ironman masih tidak mengatakan apapun. 

"Teknologi asli dikembangkan dengan rasa ingin tahu sebagai penggeraknya. Sejak zaman 
kuno, di mana pun itu, logika ini tidak akan berubah." 

"..." 

"Tetapi jika kita perlu mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk motivasi ini -- melalui 
contoh nyata, sebagian besar skenario adalah 'motif rinci' pertempuran, yang disebut 
'kemenangan perang'." 

"..." 
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"Yang saya maksud bukanlah perang itu perlu. Banyak orang akan mati, dan kita akan 
saling membunuh -- dalam istilah naluri binatang, bukankah ini dosa utama dan tindakan 
kebodohan yang bertentangan dengan apa kita? " 

"..." 

"Namun, meskipun kita tahu itu bodoh, selama kita bisa mempelajari pelajaran di baliknya, 
akan ada nilainya. Ini adalah kebenaran di balik pepatah 'pikiran yang ingin tahu akan 
memiliki tujuan yang rinci dan mendapatkan hasil yang baik' -- setelah mengatakan begitu 
banyak, kurasa sensei mengerti maksudku. " 

Setelah Yuuji berkata sampai disini, Ironman, yang diam sampai sekarang, akhirnya 
merespon, 

"Sakamoto, aku mengerti maksudmu. Seperti apa yang kamu katakan, memiliki rasa ingin 
tahu tidak ada hubungannya dengan tujuan, dan aku tidak menyangkalnya. Namun--" 

Ironman meletakkan lengannya yang terlipat dan dengan jelas memberi tahu semua orang. 

"--Aku tidak akan mengembalikan buku-A itu kepada kalian." 

"" "DAAAAMMMMMMNNNNNNNN IIIIIIIITTTTTTTT !!!!!!!" "" 

Kata-kata Ironman yang tanpa ampun menyebabkan semua anak laki-laki di kelas F 
menangis saat kami berteriak memprotes. 

Masa semester baru dimulai, dan sekelompok besar guru yang tampaknya tidak memiliki 
darah atau air mata mengatur garis pertahanan mereka dan memblokir kami, orang-orang 
yang masih bekerja keras untuk pergi ke sekolah bahkan sambil menggosok mata kami 
yang mengantuk. Bahkan sebelum kami bisa menolak, kami hanya bisa melihat semua 
barang pribadi kami disita, jadi itulah mengapa kami memberikan pidato kepada Ironman. 

"KENAPA, NISHIMURA-SENSEI !? BUKAN KAMU MENDENGARKAN Pidato IMPASSIONATE 
OLEH YUUJI !? JIKA KITA INGIN MEMAHAMI LEBIH BANYAK TENTANG 'PENDIDIKAN 
KESEHATAN' SUBJEK DAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN KAMI TENTANG ITU, PERLU 
KITA UNTUK 'MEMAHAMI A -BUKU '!! " 

"Berhentilah membaca buku-buku kelas atas yang tidak ada hubungannya dengan belajar. 
Berapa umurmu sih?" 

"TANYAKAN SAYA BERAPA TUA SAYA !? BAGAIMANA KAU BISA MENGATAKAN ITU !? 
Yang pertama karena pengetahuan tidak ada hubungannya dengan usia!" 

"Perhatikan baik-baik, bukankah itu berlabel '18 ke atas '!!?" 

Uu ... guru terkutuk ini benar-benar menggunakan logika seperti itu untuk melawan kita! 
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"HARAP NISHIMURA-SENSEI! KEMBALIKAN BUKU MEREKA KEPADA KAMI !!" 

"KAMI ... KAMI HARUS MEMILIKI BUKU MEREKA APA PUN !!!" 

"TOLONG! TOLONG BERIKAN KITA HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KESEHATAN !!" 

"TOLONG, NISHIMURA-SENSEI !!" 

"""SILAHKAN!!!""" 

"TENANG! BERHENTI MENGGUNAKAN NADA PLEADING SASUAL YANG AKAN MUNCUL DI 
DRAMA TV BERDARAH PANAS BAGI SAYA UNTUK MENGEMBALIKAN A-BOOKS KEPADA 
ANDA !!" 

Keinginan tulus kelas tidak pernah mencapai hati Ironman. Bagaimana bisa ada guru yang 
kejam dan tidak berperasaan di dunia ini !? 

"Jika itu masalahnya, apakah kamu akan mempertimbangkan sesuatu, sensei?" 

"Apa yang kamu inginkan, Yoshii? Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong 
kosongmu." 

"Itu bukan buku-A. Itu buku referensi bagi kita untuk belajar pendidikan kesehatan." 

"Semuanya, bersiaplah. Kita mulai pelajaran. Periode belajar mandiri juga akan segera 
berakhir." 

Kami kehabisan akal. Jika ini terus berlanjut, harta berharga kita akan ... 

"Sialan! JIKA ITU KASUSNYA, KAMI AKAN MENDAPATKAN MEREKA KEMBALI DENGAN 
KEMAMPUAN KAMI! KAMI AKAN MENARIK HIDUP KAMI TERHADAP IRONMAN UNTUK 
BUKU REFERENSI KAMI (A-BOOKS) !!" 

"WOOOOHHH !!!" 

Semua orang berdiri dan mengelilingi Ironman. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah, 
dan bahkan jika musuh adalah manusia super aneh, kami tidak mungkin kalah. 

"Kuku ... jadi anak nakal punya nyali." 

Tetapi bahkan ketika dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Ironman sepertinya 
tidak akan goyah. 

"KAU SEMUA, MEMBAWA ITU !!!" 

"YAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !!!" 
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Menghadapi musuh bebuyutan kita yang dibenci, semua anak laki-laki di kelas F kita 
mengepalkan tangan dan menyerangnya. 

☆ 

"Orang itu ... jelas bukan manusia ..." 

Teman burukku yang baru saja berbicara dengan antusias, Sakamoto Yuuji, bergumam 
getir. Dia memiliki fisik yang kokoh dan terbiasa bertarung, tetapi setelah dia ditinju 
dengan keras, dia bahkan tidak bisa bangun bahkan sampai sekarang. 

"Ya ... kenapa dia bisa menghadapi 47 pria SMA seperti itu ..." 

Bahkan sebelum aku bisa memanggil monster panggilanku, leherku tersedak dan pingsan. 
Teman sekelas saya yang jatuh di samping saya tersedak atau terlempar ke bahu. Dan 
setelah satu kali imobilisasi silang, Ironman melanjutkan untuk menghancurkan kami 
semua dengan semua jenis teknik judo. Dan bahkan melawan begitu banyak orang, dia bisa 
menang dengan mudah bahkan setelah mengendalikan kekuatannya sehingga kami tidak 
memiliki luka apapun pada kami. Ironman bukanlah orang biasa tidak peduli bagaimana 
kita melihatnya! Apakah semua orang yang menyukai triathlon Ironman ini menakjubkan? 

"... Gerakan itu sudah setara dengan senjata manusia." 

Teman sekelasku yang lain, Muttsulini, nama asli Tsuchiya Kouta, menurunkan bahunya 
dan bergumam dengan sedih. Siapapun bisa tahu dari julukannya bahwa dia adalah pria 
yang kekuatan penggeraknya di dunia ini ada di ERO. Kehilangan pahit karena buku-A-nya 
disita, dia seharusnya lebih sedih dari orang lain. Di samping catatan, Muttsulini 
menggunakan serangan taser, tetapi dalam waktu singkat, senjatanya diambil dan dia 
malah disetrum. Untuk dapat mengambil senjata dari Muttsulini yang cepat, tidak mungkin 
melakukan ini tanpa berada di puncak seni bela diri. 

"Kubilang, kalian. Kenapa kalian selalu bersatu dalam situasi seperti itu ...." 

Memberi kami 'sungguh, ada apa dengan penampilan kalian' adalah salah satu dari sedikit 
gadis di kelas F, Shimada Minami. Dia seorang gadis dengan tungkai ramping dan kuncir 
kuda dan bagian yang jauh lebih datar dari biasanya ... tapi aku akan menambahkan lukaku 
jika aku mengatakan itu. Lebih baik jangan katakan itu. Jika saya terus mengambil lebih 
banyak rasa bersalah dan rasa sakit, mungkin kehidupan sehari-hari saya akan 
terpengaruh dengan buruk. 

"Bersatu? Apakah kita terlihat bersatu?" 

"Yah, lebih dari sekadar bersatu ... Aku hanya ingin mengatakan, mengapa orang-orang di 
kelas ... membawa barang-barang seperti itu ke sekolah ..." 
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Mengatakan itu, wajah Minami mulai sedikit memerah. Dia seharusnya melihat sampul dari 
beberapa buku itu. 

"Nah, cowok punya beberapa hal yang harus mereka lakukan apa pun yang terjadi." 

"Apa sebenarnya alasan semua pria di kelas membawa barang seperti itu ..." 

Saat liburan musim panas berakhir, Perusahaan Muttsurini menyelenggarakan 'Festival 
laporan koleksi (musim panas)', hanya untuk bertemu dengan inspeksi. Apakah ada yang 
membocorkan kabar tersebut kepada guru-guru itu? Untuk benar-benar mendeteksi 
jaringan informasi bawah tanah kita, kita seharusnya tidak meremehkan jaringan 
informasi guru itu. 

"Tapi mau bagaimana lagi kalau mereka disita. Yah ... dan Akihisa-kun, aku merasa masih 
terlalu dini bagi kalian semua untuk menyentuh buku-buku itu ..." 

Berbicara juga adalah salah satu dari gadis penyembuh kami --- Himeji Mizuki-san. 
Menurut rumor di antara anak-anak kelas 2, rambut panjang dan lembut di tubuhnya, 
kehadiran yang dia berikan, dan bagian tertentu dari tubuhnya sepertinya melepaskan 
anion. Juga, suaranya menyebabkan keinginan sedih saya pulih. 

"Uu ... biarpun kamu mengatakan itu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya ..." 

ITU ADALAH KOLEKSI HADIAH SAYA !! SAYA SUDAH MAMPU MENYEMBUNYIKANNYA 
DARI SIS SAYA, DAN SEKARANG ITU MENDAPAT DI SEKOLAH KARENA SAYA TIDAK Sadar 
... APAKAH ADA TEMPAT DI DUNIA UNTUK SAYA SEMBUNYIKAN DENGAN AMAN !!? 

"Pemeriksaan langsung? Belum lama ini mereka melakukan pemeriksaan mendadak. 
Pantas saja semua orang lengah." 

Salah satu lawan jenis kelas F lainnya, Hideyoshi, menghiburku. Dia memiliki anggota 
tubuh yang ramping dan rambut yang lembut dan berkilau, dan senyum manis dengan itu. 
Meskipun dia terus menekankan bahwa dia laki-laki, aku merasa Hideyoshi harus 
membuka matanya lebar-lebar dan melihat kenyataan. 

"Memang benar itu tidak terduga. Aku punya beberapa barang kecil yang disita oleh sensei, 
seperti DVD, majalah, dan bantal kecilku ..." 

"Ya .... Aku punya beberapa barang yang disita ... seperti CD, novel ringan, dan bantal 
kecilku ..." 

Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aku pernah mendengar sesuatu yang biasanya tidak 
dibawa oleh siswa SMA biasa ke sekolah. 

"Apa-apaan ini, jadi Himeji dan Shimada menyita barang-barang. Bagaimana denganmu, 
Hideyoshi?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Um ... beberapa alat peraga yang ingin aku gunakan dalam drama disita olehnya, dan game 
konsol genggamku disita ..." 

Hideyoshi menjawab Yuuji dengan pahit. 

Ngomong-ngomong, Hideyoshi sepertinya sedang berakting di drama modern sekarang. 
Karena kostumnya disita terakhir kali, mustahil untuk meminta Ironman 
mengembalikannya kepadanya. 

"... Aku benar-benar lupa untuk berhati-hati dengan pemeriksaan di tempat ..." 

Muttsurini, yang sudah terlihat lemah, menekuk punggungnya, bahkan terlihat lebih kecil. 
Jika orang ini benar-benar menganalisis situasinya dengan hati-hati, dia seharusnya 
memperhatikan bahwa para guru bermaksud untuk melakukan pemeriksaan langsung. Kali 
ini, semua orang sepertinya terlalu ceroboh. Saya kira salah satu alasan mengapa kami 
begitu ceroboh adalah karena kami fokus pada persiapan 'Festival laporan koleksi (musim 
panas)'. 

"Untuk benar-benar membuat rencana pemeriksaan tempat pada tahun ke-2 ... para guru 
seharusnya merencanakan ini dalam pertemuan saat kita masih memiliki liburan musim 
panas." 

"Sungguh, metode guru-guru itu sangat licik." 

Dan itu pada hari setelah pembukaan sekolah. Itu terlalu berlebihan. Jika itu terjadi pada 
hari itu sendiri, setiap orang akan memiliki rasa kewaspadaan, tetapi semua orang pasti 
akan melepaskan kewaspadaan mereka pada hari kedua. Memang benar bahwa peraturan 
sekolah menunjukkan bahwa 'item yang tidak terkait dengan kurikulum pengajaran 
dilarang', tapi ini terlalu ketat apapun yang terjadi. 

"Sigh. Untung ponsel kita tidak disita. Itu satu-satunya hal yang baik, kurasa ..." 

"Tapi masih akan langsung disita kalau tiba-tiba berdering di tengah kelas." 

Mungkin mengingat ada kebutuhan untuk panggilan darurat mendadak, para guru tidak 
menyita ponsel bahkan ketika menemukannya. Tapi Yuuji benar. Jika berdering di tengah 
kelas, pasti akan disita, 

"Oh iya, Akihisa, apa ada lagi yang disita selain album foto itu?" 

Hideyoshi bertanya sambil menunjuk punggungku. Aku benar-benar merasa menyesal 
karena dia terdengar seperti aku mendapatkan barang lain yang disita selain album foto 
itu, Tapi fakta adalah fakta, jadi aku tidak bisa membantahnya. Berbicara tentang apa yang 
disita Ironman ... 

"Nah, buku, CD, game, foto (Himeji-san, Minami dan Hideyoshi dengan pakaian renang) ..." 
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"Jadi tidak hanya album foto itu yang disita, bahkan foto biasa pun disita ... guru-guru itu 
berhati batu." 

"Ya ... Aku baru saja membelinya dari Perusahaan Muttsurini hari ini, dan aku bahkan tidak 
sempat melihat satupun dari mereka ..." 

Dan saya datang ke sini pagi-pagi sekali hanya untuk membelinya. Sayang sekali... 

"Sangat disayangkan ... Saya selalu berharap untuk memeluk foto ini ... dan bahkan ingin 
memasang foto orang dengan pakaian renang di atasnya." 

"Aku juga. Kupikir aku bisa mendapatkan mimpi indah malam ini ..." 

Mengapa Himeji-san dan Minami setuju dengan saya? 

"Lalu bagaimana denganmu, Yuuji? Apa lagi yang kalah?" 

Jika aku terus bertanya pada Himeji-san dan Minami, aku merasa akan sangat tertekan, jadi 
kuputuskan untuk bertanya pada Yuuji. 

"Pemutar MP3 saya disita. Saya baru saja menambahkan beberapa lagu baru ke dalamnya 
kemarin. Sialan! Itu membuat saya marah!" 

Yuuji mengatakan itu dengan tidak senang. Begitu, MP3 player Yuuji disita lagi. Saya ingat 
hal seperti itu terjadi sebelumnya ... 

"Ngomong-ngomong, Muttsurini, kameramu disita lagi kan?" 

"... (Mengangguk kepala)." 

Muttsurini terlihat hancur saat dia menganggukkan kepalanya. Jika dia bergabung dengan 
klub fotografi, dia pasti akan diizinkan untuk membawa kamera --- BUKAN! Lagipula, dia 
selalu mengambil foto seperti itu ... 

"... Bahkan kartu memori dengan foto-foto itu disita. Aku tidak bisa menjualnya untuk saat 
ini." 

"" "EEHHHHH !!! ???" "" 
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Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menjual foto saat ini? Karena tidak 
dapat melihat kehebatan foto-foto ini bahkan ketika mengetahui bahwa mereka ada di 
sana, pada dasarnya itu menyiksa bagi saya !! 

"LAKUKAN SESUATU, MUTTSURINI! JANGAN SIAPKAN BACK-UP ATAU SESUATU?" 

"BENAR, TSUCHIYA-KUN! APAKAH KAMU PUNYA DATA BACK-UP !?" 

"Seharusnya bisa menemukannya dengan mencari di komputer, bukan?" 

Bagaimana mungkin Muttsurini membuat kesalahan dengan tidak mencadangkan orang 
biasa akan lakukan? Mengatakan bahwa dia tidak bisa menjualnya, itu pasti bohong !! 

"... Aku memang punya waktu, tapi butuh waktu lama sebelum aku bisa mengambilnya 
kembali." 

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

Mendengar jawabannya, Minami, Himeji-san, dan aku secara tidak sengaja jatuh ke lantai, 
menggunakan tangan kami untuk menopang diri kami sendiri. Memang benar Muttsurini 
punya terlalu banyak foto. Jika dia harus memulihkan data dari semua foto, mungkin butuh 
waktu lama. Dengan kata lain, kita harus menunggu dia untuk menyimpan foto-foto itu dan 
menyempurnakannya sebelum kita akhirnya bisa mendapatkan produk jadinya, dan kita 
hanya bisa menunggu dan layu. 

"Oi, apa kamu dengar itu?" 

"Ya! Sepertinya dia bilang butuh waktu sebelum dia akhirnya bisa menjualnya ... Aku 
mungkin akan mati jika harus menunggu sampai bisa melihat Himeji, Shimada dan 
Kinoshita dengan pakaian renang!" 

"Bukan hanya itu. Kudengar ada juga foto Kirishima dan Kudou dan teman-teman cantik 
lainnya .... jika aku tidak bisa melihat foto-foto itu, aku, aku akan benar-benar ..." 

Erangan kesakitan bisa terdengar dari seluruh kelas. Bagi kami cowok yang tidak populer 
di kalangan cewek, hanya foto Muttsurini yang bisa menghidupkan kami. 

"Oi, Yuuji, sekarang apa? Apa kita melakukan 'itu'?" 

"Itu benar ... jika kita membiarkan penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi, akan ada lebih 
banyak masalah pada kehidupan sekolah kita ... baiklah, ayo lakukan ini, Akihisa! Tunggu 
sampai para guru, terutama Ironman, meninggalkan ruang guru. saat istirahat makan siang. 
Kita akan menyelinap dan mendapatkan kembali impian dan harapan kita !! " 

"BAIK!" 

Untuk mendapatkan kembali barang-barang yang disita itu, Yuuji menghidupkan kembali. 
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"... Aku tidak bisa membiarkan Yuuji dan Akihisa bertarung dalam pertarungan yang sulit 
ini." 

Muttsurini juga diremajakan. Matanya sudah ditentukan seperti sebelumnya. Seperti yang 
diharapkan dari Muttsurini, julukan 'silent cabul' bukan hanya untuk pertunjukan! 

"Tahan, kalian!" 

"Tidak boleh jika kamu melupakan kami!" 

"Hehe, bukankah kita teman baik?" 

"Ev, semuanya ..." 

Sebelum aku menyadarinya, semua pria di kelas F sudah berdiri. 

Itu benar, meskipun harta berharga kami disita, kami tidak akan pernah menangis sampai 
tidur. Begitu kita merebut kembali kemungkinan itu, kita akan mendapatkan kembali apa 
yang menjadi milik kita dengan keberanian, ketekunan, dan kerja tim! Bahkan jika ada 
sedikit harapan, kami tidak akan pernah menyerah! 

"Sebenarnya, semuanya, harap tenang ..." 

Saat ini, sebuah suara menghentikan kami. Orang yang menghentikan kami bergegas ke 
kantor--- 

"... Himeji-san?" 

---Apakah Himeji-san, yang tangannya ditangkupkan di depan dadanya. 

Setelah semua orang berpaling untuk melihatnya, Himeji-san akhirnya mengatakan apa 
yang dia rasakan. 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun ... Aku merasa ini tidak benar." 

"Apa yang kamu bicarakan ... apakah itu mengacu pada menyelinap ke ruang staf?" 

"Betul sekali." 

Himeji-san menganggukkan kepalanya sedikit. Yah ... meskipun menurutmu itu buruk, tapi 
... 

"Tapi kalau kita tidak melakukan ini, barang-barang yang disita itu tidak akan kembali. 
Himeji-san, kamu ingin mendapatkan kembali barang-barang yang disita Ironman, kan?" 

Kami sudah mencoba merengek untuk memohon kepada mereka, tetapi sia-sia. Jika itu 
masalahnya, kita tidak punya pilihan lain selain dengan paksa mengambil kembali barang-
barang kita dengan tangan kita sendiri. 
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"Adapun, untuk itu, jika sensei bersedia mengembalikan barang-barang itu, aku akan 
sangat senang ... tapi selain itu, kami adalah orang-orang yang melanggar peraturan 
sekolah sejak awal ..." 

Mengatakan itu, Himeji-san mengangkat kepalanya dan menatapku. Uu ... melihat dia 
menatapku seperti ini, aku benar-benar merasa melakukan sesuatu yang buruk di sini .... 

"Sigh, Mizuki benar. Siapa yang meminta kita untuk melanggar aturan lebih dulu? Jika kita 
tidak menerima hukuman kita dan membuat masalah lain, itu juga ..." 

Minami setuju dengan Himeji-san. 

"Benar, jadi aku merasa tidak baik menyelinap ke ruang staf. Dan ... licik apa pun yang 
kupikirkan." 

Sly, benarkah ... memang benar kita melanggar aturan dan barang kita disita. Dan 
menyelinap ke ruang staf untuk mendapatkan kembali barang-barang itu bukanlah hal 
yang jantan. 

"... Yuuji, apa yang kita lakukan sekarang? Himeji-san sudah mengatakan ini. Menyelinap ke 
ruang staf, agak terlalu ..." 

Sungguh, antusiasme saya mereda. 

"Ah ... apa maksudmu dengan itu. Karena Himeji dan Shimada sudah mengatakan itu, kita 
hanya bisa memikirkan cara lain ..." 

Tidak, bukan hanya Yuuji. Saya kira semua orang di kelas juga berpikiran sama, karena 
mereka semua terlihat agak canggung. 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun, semuanya ... apa kamu mengerti maksudku?" 

"Ya. Kami mengerti apa yang dimaksud Himeji dan Shimada. Jadi, begitulah, ya?" 

Mencoba menarik kembali apa yang baru saja dia katakan, Yuuji menyatakan, 

"---Ini BUKAN WAKTU UNTUK TRIK SEDIKIT SNEAKY !! KITA AKAN MEMBUNUH 
IRONMAN DAN DAPATKAN KEMBALI ITEM KEPALA KAMI, BUKAN ITU BENAR !!?" 

"ITU BUKANLAH APA YANG SAYA MAKSUD!!" 

Benar-benar tidak jantan di antara kita untuk melakukan hal-hal licik seperti itu di depan 
para gadis. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka melihat kita dengan cara yang 
memalukan. Jika kita akan melakukan itu, mari berpesta !! 

Karena itu, kami orang kelas F memutuskan untuk melancarkan pertempuran mendadak 
saat istirahat makan siang. 
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☆ 

"Jadi saya katakan, mengapa kalian begitu berpikiran sederhana ..." 

Setelah itu, kami duduk tegak dan akhirnya berlutut di lantai keras ruang tahanan (tanpa 
kursi juga). Di bawah pengawasan Ironman, kami hanya bisa menyelesaikan tumpukan 
pertanyaan tambahan dengan patuh. 

"Sialan, itu terlalu kotor! Mengambil orang berharga kita dan memukuli kita dengan buruk, 
sekarang mereka bahkan membuat penyergapan Summoned Beast di ruang guru ... para 
guru itu terlalu hina !!" 

"Ya. Mereka benar-benar melakukan penyergapan terhadap serangan langsung kita yang 
jantan ... itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki orang dewasa !!" 

"Yoshii, Sakamoto. Kalian berdua sebenarnya punya waktu untuk bicara. Aku akan 
memberimu hadiah." 

"" AAHH !! "" 

Kemegahan! Buku lain telah ditambahkan pada kami. Saya rasa tidak mungkin menjawab 
semuanya hari ini ... 

"ITU TERLALU HANCUR !! KAU PASTI BUKAN MANUSIA, KAMU GORILLA HITAM !!" 

"KAMU GORILA HITAM !! KAMU TIDAK PERNAH BERMASUKAN KITA PULANG HARI INI !!" 

"Ngomong-ngomong, sepertinya kalian berdua belum menyerahkan tugas liburan kalian, 
kan?" 

Kemegahan! Buku penilaian lain mendarat di depan kami. 

"Itu minat untuk menyerahkan pekerjaan rumah Anda terlambat. Jika Anda 
menyerahkannya seminggu kemudian, saya akan menambahkan buku lain." 

"" AAARRRRGGGGGHHHH -- !!! "" 

Kami tidak tahan lagi! Guru iblis ini hanya mencoba menghancurkan mental kita sebelum 
membunuh kita !! 

"Yoshii dan Sakamoto sama-sama idiot ... mereka jelas tidak menghargai nyawa mereka 
saat melawan gorila itu." 

"Bukankah kita akan baik-baik saja jika kita mengikuti gorila itu dengan patuh?" 

"Itu karena mereka menghabiskan seluruh energinya untuk melawan sehingga gorila 
mengawasi mereka." 
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"Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Kalian belum menyerahkan tugas liburan musim 
panasmu. Nah, santai saja, aku tidak memihak, jadi aku akan membiarkan semua orang 
membayar bunga dengan jumlah yang sama." 

"" "UUUBBBOOOOOOAAAAAHHHHHHHH --- !!!" "" 

Tugas liburan yang belum diserahkan, pertanyaan tambahan, dan pertanyaan tambahan ... 
beban pekerjaan rumah kami bertambah. Memaksa kami sejauh ini, minat sakit apa yang 
mereka miliki !!! 

"Sialan kau, Ironman ... Aku akan membayarmu untuk ini!" 

"Bajingan itu, kita akan menunggu dan melihat!" 

"... Aku tidak akan pernah melupakan dendam ini!" 

"Hati-hati saat Anda berjalan di jalan gelap yang kosong di malam hari!" 

"Awas, aku akan menempelkan paku payung di sepatumu!" 

"Jika itu masalahnya, aku akan menyebarkan desas-desus bahwa Ironman seorang homo di 
sekolah ..." 

"Dan buku lain." 

 

"" "UUUBBBOOOOOOAAAAAHHHHHHHH --- !!!" "" 

3 gadis yang tidak mengambil bagian dalam penggerebekan sedang belajar dengan kelas E, 
dan 47 orang dari kelas F dipenjara di ruang penahanan. Ini benar-benar terlalu tragis. 
Hanya melihat semua laki-laki kelas F yang tidak bisa menahan panas dan beberapa gadis 
harapan diambil dari mereka, dan dosen Ironman ini, kemarahan kami naik ke batas tak 
terbatas. 

"Sungguh, kenapa kamu tidak belajar ... karena kamu bisa menghabiskan begitu banyak 
energi untuk hal-hal yang tidak berguna, gunakan latihan itu untuk menghabiskan energi 
berlebih itu. Sudah waktunya untuk pertemuan olahraga juga." 

Ironman menghela nafas dan berkata. 

Semester ke-2 baru saja dimulai, dan aktivitas skala besar -- pertemuan olahraga Fumitzuki 
Gakuen tiba-tiba akan segera tiba. 

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memastikan bahwa para siswa yang 
menghabiskan liburan musim panas yang panjang dapat bersantai untuk menyegarkan diri. 
Karena semua orang menjadi pusing karena liburan dan tidak bisa berkonsentrasi selama 
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pelajaran, bagaimana kalau mengadakan pertemuan olahraga untuk membuat semua orang 
berada di jalur yang benar -- saya rasa itu yang dipikirkan sekolah, bukan? Itu benar-benar 
sesuatu yang akan dipikirkan kepala sekolah itu. " 

"Oke, aku masih harus kembali untuk membereskan ruang staf kalian yang kacau, jadi 
tetaplah di sini dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Jika kamu berani lari ... Aku akan 
menunjukkan seperti apa Neraka itu." 

Meninggalkan ancaman yang tidak menyenangkan ini, Ironman berbalik dan berjalan 
keluar dari ruang penahanan, dan bahkan mengunci ruangan dari luar sebelum pergi. 
Jangan berpikir untuk pergi, pada dasarnya dia mengatur semua tindakan pencegahan. 

"Oh iya, sebentar lagi waktunya untuk olahraga meet. Ngomong-ngomong soal sport meet 
... soal itu, kan?" 

Yuuji nyengir. 

"Ya, itu." 

Aku juga menyeringai. Melihat lebih dekat, setiap siswa di sekitar kita juga menyeringai. 
Sepertinya kita semua memikirkan hal yang sama. 

"Mengingat 5 bulan terakhir ini ... tidak, termasuk 1 tahun 5 bulan terakhir sejak kita 
masuk sekolah ini, para guru di sekolah ini benar-benar membuat kita menderita." 

"Seperti berlutut di koridor, terkurung di ruang tahanan, dan bahkan mengambil Alkitab 
(Buku-A) kami, dan bahkan melemparkan kami ke kelas itu dengan fasilitas yang buruk, 
dan bahkan membiarkan semua siswa kelas 2 diskors. Dan juga .... kami melihat kepala 
sekolah telanjang !! " 

Semua orang di sini mulai mengatakan 'ya, itu benar' dan mendesah, mengangguk dengan 
paksa setuju. Semua pria di kelas ini adalah rekan yang telah melalui situasi yang sama. 
Sampai sekarang, kami diintimidasi dan diremehkan. Tidak ada yang berbeda. 

"Tapi pertandingan olahraga akan segera dimulai. Saat itu -- kita bisa membalas dendam 
pada guru-guru itu !!" 

Kata-kata ini sepertinya membakar semangat di hati Yuuji, saat dia mengepalkan tinjunya 
dan berdiri dengan angkuh. 

"BAIK !! AYO PESTA !!!" 

"KAMI TIDAK MENGERTI APA YANG TERJADI TAHUN LALU, TAPI TAHUN INI AKAN 
BERBEDA !!" 

"GURU-GURU SIALAN ... KAMI AKAN MEMBUAT MEREKA MENGUBAH PENDAPAT 
MEREKA PADA KAMI !!" 
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Raungan energik teman sekelas saya dapat didengar dari semua tempat. Sepertinya semua 
orang merasakan hal yang sama tentang para guru. Termasuk apa yang terjadi hari ini, 
tindakan kekerasan para guru membuat kami bersumpah jauh di dalam hati bahwa kami 
harus membalas dendam. 

"KAMU LEBIH BAIK MENDENGARKAN. TIDAK AKAN ADA KESEMPATAN TERSEBUT DI 
MASA DEPAN! HINGGA SEKARANG, SEMUANYA YANG TERJADI DI SEKOLAH, SEMUA 
KEMURAHAN TERHADAP HUMILIASI, DIKEKIRAKAN. KETIKA KITA AKAN MELAKUKAN 
TANGGAPAN !!! " 

"ITU BENAR! KITA HARUS MEMBERI TANGGUNG JAWAB !!" 

"GUNAKAN KESEMPATAN INI UNTUK MENGAMBIL TANGGUNG JAWAB ATAS APA YANG 
TERJADI DI MASA LALU !!" 

"KITA HARUS MENGGUNAKAN SITUASI CHAOTIC DARI PERTEMUAN OLAHRAGA UNTUK 
MEMBUAT GURU MENDERITA !!!" 

Betul sekali. Kesempatan untuk membalas dendam seperti itu ada untuk diambil. Musuh 
bebuyutan kita adalah para guru, dan kita bisa menggunakan pertandingan olahraga 
sebagai alasan untuk membalas dendam kepada mereka. Ini kesempatan yang sempurna. 

"SEJAK SEKARANG, SEMUA ORANG HARUS SIAP! MESKIPUN KITA HARUS MENJELANG DI 
LANTAI UNTUK MEMPERHATIKAN PERHUMILAN, KITA HARUS MENYIMPAN ENERGI 
UNTUK KESEMPATAN BESAR INI! KALAU KITA TIDAK AKAN MENYATAKAN PERANG 
ATAS MEREKA, AKAN MENJADI YANG TERBAIK KESEMPATAN UNTUK MEMBERI 
TANGGUNG JAWAB ATAS MEREKA SELAMA PERTEMUAN OLAHRAGA. BERDASARKAN 
KOMPETISI, KAMI AKAN BERTINDAK SEBAGAI KECELAKAAN DAN MENGAMBIL 
TANGGUNG JAWAB ATAS MEREKA. DENGARKAN, TUJUAN NYATA KAMI ADALAH-- " 

"" "- PERTEMUAN BASEBALL GURU VS SISWA !!!" "" 

Semua orang mengepalkan tangan mereka dan berteriak serempak. 

Awas Ironman, nenek tua terkutuk dan guru-guru lainnya! Selama pertemuan bisbol guru-
vs-siswa ini, kami pasti akan menimbulkan banyak dendam padamu ... !!! 
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Volume 7 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
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Ingat aturan bisbol ini! 

Tolong jelaskan terminologi bisbol berikut 

'Memacu.' 

Jawaban Sakamoto Yuuji 

'Ketika pemukul mengenai bola terbang, pelari dasar, yang keluar dari dasar, harus 
memeriksa pergerakan bola. Pelari dasar hanya bisa kabur setelah bola mendarat di sarung 
tangan. ' 

Komentar guru 
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Itu benar. 

Jawaban Himeji Mizuki 

'Untuk melakukan tindakan sesat.' 

Komentar guru 

Saya sangat terkejut bahwa Anda tidak tahu definisi 'touch up' dalam baseball, namun Anda 
mengerti definisi bahasa Inggrisnya. Memang benar dalam subteks bahasa Inggris, tapi 
salah dalam istilah baseball. 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

'Ketika pemukul mengenai bola terbang, pelari dasar, yang keluar dari dasar, harus 
memeriksa pergerakan bola dan rok pendek gadis-gadis pemandu sorak. Pelari dasar 
hanya bisa melakukan tindakan menyimpang begitu bola mendarat di sarung tangan. ' 

Komentar guru 

Tenang, jawaban Anda memiliki pengetahuan yang benar dan pikiran menghina Anda 
bercampur aduk. 

MEMPERHATIKAN 

Pertandingan olahraga Fumizuki Gakuen. 

Pertandingan ikatan. Pertemuan bisbol guru-vs-siswa. 

Acara yang disebutkan di atas akan dimodifikasi dan dikompetisikan dengan monster yang 
dipanggil. 

Kepala Sekolah Fumizuki Gakuen Todou Kaoru. 
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Nenek tua sialan -- !!! 

Dengan paksa mendorong pintu kamar kepala sekolah ke samping, Yuuji dan aku berteriak. 

"Sekarang apa, anak nakal? Sangat berisik di pagi hari? " 

"APA YANG DIMAKSUD DENGAN BERBISING SANGAT AWAL DI PAGI? APAKAH WAKTU 
UNTUK KATA-KATA TERSEBUT, Nenek Tua Sialan !? " 

Yuuji dan aku menyerbu ke arah kepala sekolah, yang menutupi matanya dan tampak tidak 
senang, dengan momentum pasukan puluhan ribu. 

Sulit bahwa seluruh kelas kami berhasil mengumpulkan dendam kami atas hilangnya 
alkitab kami (A-books) dan mengandalkan pertandingan guru-vs-siswa untuk membalas 
dendam pada para guru ... tetapi saat kami datang ke sekolah pagi ini, kami tiba-tiba 
melihat pemberitahuan ini. Tentu saja kami akan marah. 

"Kenapa kamu mengubah format pertandingan menjadi monster yang dipanggil? Sekarang 
kita bahkan tidak bisa membalas dendam pada guru dan memberi mereka pelajaran !! " 

"Bukankah kamu baru saja mengatakan alasan mengapa sekolah perlu mengubah format 
untuk menyertakan monster yang dipanggil ...?" 

Sambil menatap 'benar, kalian' pada Yuuji dan aku, kepala sekolah menoleh untuk melihat 
data di tangannya. Apa, apakah dia manusia? 

"Apa kamu tahu seberapa keras kita bekerja, seberapa banyak kita merencanakan semua 
trik kotor dan mempraktikkannya ... itulah mengapa kamu akan mengatakan hal-hal yang 
tidak manusiawi !!" 

"Dasar anak nakal, kamu harus menggunakan fokus ini pada hal-hal lain!" 

Kerja keras besar kami ditolak mentah-mentah. Pendidik macam apa dia ?! 

"Che, tiba-tiba mengubah format menjadi pertarungan monster panggilan, kurasa ini 
tentang mempromosikan sistem pemanggilan ... sistem pemanggilan yang paling penting 
telah dimanipulasi hingga dapat dikendalikan oleh manusia?" 

Sekarang Yuuji mengatakan ini, kepala sekolah mengerutkan kening. Kepala sekolah kita 
lebih seperti peneliti daripada pendidik. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain 
meremehkan teknis dari sistem pemanggilan. 

"Lupakan tentang turnamen pemanggilan dan apa yang terjadi selama musim panas, sistem 
pemanggilan sekarang sepenuhnya ada dalam genggaman saya. Jika bukan itu masalahnya, 
bagaimana saya bisa membiarkan kalian membuat summoned beast bermain bisbol? " 
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Mendengar dia mengatakan itu, aku mulai bertanya-tanya. Sekarang dia menyebutkannya, 
itu benar, tapi selama ujian keberanian, makhluk panggilan kita memang menjadi monster, 
jadi jelas ada sesuatu yang salah terjadi pada sistem ... mungkin itu karena penyesuaian 
sistem gagal kali ini yang menyebabkan makhluk panggilan kita menjadi bisbol cebol. 

"Anak nakal sialan, tahan di sana. Ada apa dengan ekspresimu itu !? Apa kamu pikir aku 
gagal dalam penyesuaian dan menyebabkan sistem pemanggilan menjadi gaya bisbol 
mengapa aku memaksa kalian semua untuk mengambil bagian menggunakan monster yang 
dipanggil? Apakah kamu berpikir seperti itu? " 

Kami berpikir seperti itu. 

"Huh, aku tidak tahu apa yang otak idiotmu pikirkan, tapi aku menghabiskan banyak usaha 
hanya untuk mengubah sistem pemanggilan menjadi gaya bisbol. Saya harus memperluas 
jangkauan efektif sistem, menentukan pemukul dan sarung tangan, dan kemudian saya 
harus membayangkan bola sebelum membuatnya. Bagaimana mungkin membuat semua 
ini jika bukan karena sistem kontrol penuh. " 

Menciptakan bola melalui imajinasi, menghitung jumlah hambatan udara melalui bentuk 
bola, dan kurva-bola mulus ... terminologi sulit ini mulai keluar dari mulut kepala sekolah. 
Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia katakan. Bagaimanapun- 

"Jadi sekarang sistem pemanggilannya baik-baik saja, kamu ingin membiarkan semua guru 
dan siswa melihatnya sendiri?" 

"-" 

Ah, ekspresi kepala sekolah membeku. 

"Akihisa, kamu harus mencatat penggunaan kata-katamu. Lihat, karena tebakanmu benar, 
wajah nenek tua itu langsung membeku. " 

Apakah saya menebak dengan benar? Orang yang ada di depan kita ini jauh lebih tua dari 
kita, namun terkadang dia terlihat seperti anak kecil. Atau lebih tepatnya ... apakah semua 
peneliti seperti itu? 

"Tentu, tentu tidak! Bagaimanapun, sebagai kepala sekolah, saya ingin siswa dan guru 
memiliki permainan interaktif yang hangat dan menyenangkan. " 

"Ah  sungguh  itu luar biasa ~" 

"Luar biasa ~ Aku sangat menghormatimu ~" 

"Dasar bocah sialan itu sangat menjengkelkan !!" 

Mampu mengatakan kebohongan yang bisa dilihat dengan mudah, sepertinya kita agak 
setengah matang. 
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"Namun, jika itu masalahnya, kurasa tidak mungkin mengembalikan aturan menjadi 
normal, kan? Karena gagasan untuk membiarkan makhluk yang dipanggil bermain bisbol 
adalah gagasan nenek tua itu. " 

"Ya, kepala sekolah. Harap cabut pemberitahuan itu dan biarkan kami bermain bisbol 
seperti biasa! " 

"Saya menolak." 

""MENGAPA!!??"" 

"Kau memperlakukanku seperti orang idiot saat mengatakan itu. Bagaimana menurutmu 
aku akan mengabulkan permintaanmu seperti itu? " 

Luar biasa. Dia benar-benar akan menolak permintaan tulus dari murid-muridnya yang 
imut. Apa dia benar-benar kepala sekolah? 

"Bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, tidak mungkin untuk menarik kembali 
pemberitahuan karena pengaturan sudah siap." 

Kepala sekolah memberikan setumpuk kertas jilid berkualitas tinggi kepada kami. 

"Kenapa berakhir seperti ini ... tidak meminta persetujuan kita dan melakukan hal seperti 
itu sendiri ..." 

"Kata-kata tidak masuk akal apa yang kamu bicarakan !? Mengapa saya harus meminta 
persetujuan Anda?!? " 

Sial! Kalau kita tahu ini akan terjadi, kita harus menyuap panitia pengelolaan olahraga. Tapi 
nenek tua terkutuk ini mungkin tidak mau mendengarkan mereka. 

Tepat ketika aku mengatupkan gigi, memikirkan cara untuk menyelamatkan ini, Yuuji 
menampakkan tatapan merenung dan kemudian menatap kepala sekolah, berkata, 

"Sekarang itu tidak dapat diubah ... tetapi jika itu masalahnya, bukankah perbedaan antara 
guru dan siswa terlalu besar?" 

"Perbedaan yang kamu bicarakan, kamu mengacu pada perbedaan kekuatan makhluk 
panggilan antara guru dan siswa? Ha! Saya pikir Anda memiliki hal lain untuk dikatakan. " 

"Tapi kepala sekolah, Yuuji benar! Bukankah nilai guru sangat tinggi? Dan tanda itu setara 
dengan kekuatan. Jika ada perbedaan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa 
menang--- " 

"Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Ini bukan pertarungan normal. Aku 
menyuruhmu bermain bisbol! Jika kekuatan saja bisa menang, para pemain bisbol 
profesional itu akan menjadi binaragawan. " 
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"Tapi..." 

"Selain itu, Fumizuki Gakuen merupakan sekolah yang menitikberatkan pada nilai untuk 
meningkatkan potensi belajar. Perbedaan nilai adalah perbedaan kekuatan. Apa yang salah 
tentang itu? " 

Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kembali ke kepala sekolah ketika saya mendengar itu. 
Dia benar. Kami sudah mengetahui kebijakan pendidikan Fumitzuki Gakuen sebelum kami 
memasuki sekolah ini, tetapi kami tetap memilih sekolah ini. 

"Tapi biarpun kamu mengatakan itu, meski mengetahui bahwa ada perbedaan besar dalam 
kemampuan, kita tidak mungkin fokus bermain baseball! Jadi tolong kembalikan ke 
normal! " 

"Ah, Akihisa, tunggu sebentar. Bukankah aku sudah mengatakan ini? Itu tidak mungkin." 

Aku ingin mengatakan hal lain, tapi Yuuji menghentikanku. Eh? Bukankah Yuuji sedang 
membicarakan tentang membiarkan kepala sekolah mengembalikan formatnya? 

"Tapi Yuuji, itu ..." 

"Mn, kamu benar. Itu akan membuat kami kurang fokus saat bermain. Jadi kepala sekolah, 
bagaimana dengan itu? Jika Anda ingin kami memiliki antusiasme, Anda harus menyiapkan 
hadiah untuk kami, bukan? " 

Oleh karena itu, Yuuji mengajukan proposal itu kepada kepala sekolah secara lugas. 
Hadiah? Tentang apa ini semua? 

"Proposalmu sangat konyol. Bagaimanapun, saya tidak bisa menghasilkan hadiah yang 
bagus dalam waktu sesingkat itu, bukan? " 

"Tidak, Anda tidak perlu menyiapkannya, Anda juga tidak perlu membayar satu sen pun." 

Tidak perlu membayar satu sen pun? Itu berarti- 

"Kalau kita bisa mengalahkan guru, tolong kembalikan barang-barang yang disita saat 
pemeriksaan mendadak. Bagaimana menurut anda?" 

"...Saya melihat. Jadi, Anda lebih memilih sesuatu yang lebih realistis daripada judul? " 

"Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa membalas dendam, tapi karena kita tidak bisa 
mengubah aturan yang sudah ditetapkan, tidak ada gunanya mengomel tentang itu. Lebih 
baik mendapatkan hadiah yang realistis. " 

Mengatakan itu, Yuuji menyeringai. Meninggalkan nama dan mendapatkan hadiah ... di satu 
sisi, ini sepertinya yang akan dilakukan Yuuji --- tapi untuk beberapa alasan, aku merasa 
ada yang tidak beres. Uu, ada apa ... 
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"Adapun pemeriksaan mendadak. Menurutku bukan hanya siswa, bahkan para guru juga 
banyak bicara padamu tentang itu, kan? " 

"... Huh, jika kamu tidak ingin barang-barangmu disita, kamu seharusnya tidak membawa 
barang-barang konyol seperti itu ke sekolah. Apa yang kamu perlakukan sekolah sebagai !? 
" 

Meskipun itu semua atas nama pendidikan, pemeriksaan langsung Fumizuki Gakuen jauh 
lebih ketat daripada sekolah lain. Sekolah biasa akan mengembalikan barang-barang 
pribadi siswa kepada mereka bahkan setelah menyita mereka. Bukan hanya siswa, saya 
rasa tidak terlalu mengejutkan untuk melihat guru mengatakan kepada kepala sekolah 
bahwa 'itu terlalu berlebihan'. 

"Karena keputusan seperti itu, saya akan mengajukan proposal ini kepada Anda. Jika Anda 
dapat menerima proposal saya, kami akan mematuhi format turnamen dengan patuh. Jika 
Anda memberi kami kesempatan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menahan 
ketidakpuasan ini. Bagimu sekarang, ini seharusnya bagus, kan? " 

"Jadi ketidakbahagiaanmu akan meledak karena kalian tidak tahu apa yang terjadi? Saya 
hanya bisa memberi tahu siswa bahwa ada 'kesempatan untuk mendapatkan kembali 
barang-barang yang disita', dan bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, 
kalian akan marah pada diri Anda sendiri karena kehilangan alih-alih kami guru. " 

"Mn, itu masalahnya. Apa pun yang terjadi, siapa pun akan benci menjadi lemah saat 
mereka dijarah. Tetapi jika ada kesempatan, bahkan jika manusia gagal mendapatkan apa 
yang mereka inginkan, mereka dapat secara tidak terduga menerima hasil seperti itu. " 

Yuuji lagi-lagi membicarakan beberapa hal yang mendalam dengan kepala sekolah. Pada 
dasarnya, jika kita tidak mendapat kesempatan untuk melawan, semua orang akan merasa 
tidak enak. Apakah itu masalahnya? 

"Jadi itu idenya. Bagaimana menurutmu, nenek tua terkutuk? " 

Yuuji menoleh ke samping dan menghadap kepala sekolah. Aku tidak tahu apa yang mereka 
bicarakan, tapi sepertinya aku harus ikut dengan Yuuji. 

"Kumohon, nenek tua terkutuk." 

Aku berdiri di samping Yuuji dan meniru dia saat aku melangkah menuju kepala sekolah. 

Mendengar kami mengatakan itu, kepala sekolah mengelus dagunya dan berkata, 

"Jadi ... mengenai ini, bukannya kesepakatan, kamu memohon padaku untuk itu, kan? Tapi 
melihat kalian memohon padaku dengan sikap seperti itu, aku tidak mungkin mengangguk 
setuju dengan mudah. " 
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Uu ... Aku mencoba yang terbaik untuk menahan 'kamu nenek tua terkutuk' jelek yang naik 
ke mulutku, karena aku mencoba untuk memahami apa yang dia katakan. 

"Maaf ... tapi apa yang kamu bicarakan di sini?" 

"Memanggil seseorang yang lebih tua darimu 'nenek tua' ... bagaimana aku bisa menyetujui 
permintaanmu dan anak nakal?" 

Saya melihat. Karena dia tidak suka orang memanggilnya 'nenek tua', saya ulangi saja. 

"Maaf untuk itu, 'terkutuk'." 

"Seperti yang dikatakan 'terkutuk', kita harus lebih berhati-hati." 

"TUNGGU SEBENTAR! ANDA HANYA MENGHAPUS 'Nenek Tua' DARI 'Nenek Tua 
Terkutuk'! " 

Kepala sekolah memelintir wajahnya karena marah. Dia sudah terlalu keras kepala. 
Bagaimana mungkin kami bisa menampung begitu banyak permintaan. 

"Lupakan tentang itu. Bagaimana menurut anda?" 

"Uu, yah ... selama pertandingan olahraga, akan ada tamu dari negara lain. Akan lebih baik 
jika kalian bisa berperilaku sendiri ... pertandingan turnamen bisbol summoned beast 
antara kelas 2-A dan 3-A akan ditampilkan kepada mereka. Adapun kalian anak-anak 
bodoh, fokus saja pada pertandingan bisbol. Kemudian saya akan membiarkan para tamu 
melihat acara olahraga lainnya. Itu seharusnya lebih aman ... " 

Sepertinya kita diperlakukan sebagai masalah. Tetapi pada saat ini, lebih baik tutup satu 
mata dan jangan terlalu banyak berdebat dengannya. 

"Sungguh, kalian. Baiklah, saya terima. " 

"Betulkah? Terima kasih telah membantu kami. " 

Yuuji dan kepala sekolah mengangguk. 

Nah, meskipun tujuan kami untuk mengembalikan format turnamen kembali tidak 
tercapai, setidaknya kami berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali 
barang-barang kami yang disita. Seharusnya tidak banyak penurunan. 

"Karena kita sudah memutuskan, kita akan menulisnya dalam hitam putih, dan kita harus 
menulis tentang hadiahnya, jika tidak kita akan terganggu jika Anda menggunakan kalimat 
'Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya'." 

"Bocah sialan, itu kalimatku." 
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Kemudian, Yuuji dan kepala sekolah mulai bertengkar satu sama lain, dan mulai 
menuliskan aturan turnamen. 

"Jadi hanya satu subjek yang akan digunakan untuk setiap pertandingan pertandingan bisbol 
binatang yang dipanggil?" 

"Saya tidak keberatan. Tapi bukankah kalian akan merasa terganggu jika itu hanya satu 
topik? " 

"Ya. Jika memungkinkan, saya berharap memiliki subjek yang berbeda untuk semua inning. " 

"Oke, saya setuju dengan itu. Ini terkait dengan studi. " 

"Itu sangat membantu kami. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan menuliskan 'Anda 
harus memilih salah satu mata pelajaran yang diajarkan' daripada 'menggunakan mata 
pelajaran untuk binatang yang dipanggil' agar lebih mudah untuk dipahami, bukan? " 

"Saya baik-baik saja selama itu tidak mengubah arti asli dari aturan itu sendiri." 

Keduanya terus berbicara (atau lebih tepatnya, hanya Yuuji yang bernegosiasi), dan cetak 
biru untuk peraturan baseball hampir ditetapkan. Sangat menyenangkan bahwa semuanya 
berjalan lancar karena rencana Yuuji, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres ... 

Peraturan turnamen bisbol Summoned beasts (peraturan sekolah) 

1. Selama setiap babak, salah satu mata pelajaran yang diajarkan akan digunakan. 

2. Di setiap pertandingan, jika subjek digunakan sekali di inning sebelumnya, 
subjek tidak akan digunakan lagi di inning lain. 

3. Salah satu guru yang tidak berpartisipasi bertindak sebagai wasit. Juga, guru 
lain yang bertanggung jawab untuk mengawasi pertandingan dilarang bergerak. 

4. Setelah bola yang dipukul terbang keluar dari bidang pemanggilan (gaya bisbol 
binatang yang dipanggil), itu akan dianggap sebagai homerun jika sedang 
dimainkan. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai bola busuk. 

5. Akan ada 5 babak penyerangan dan pertahanan. Jika skor tetap sama, 
permainan akan diperpanjang menjadi 7 babak. Jika pertandingan tidak dapat 
diputuskan dalam 7 babak, maka pertandingan akan berakhir seri. 

6. Setiap tim harus menyerahkan daftar pemain. Para pemain yang namanya tidak 
ada dalam daftar tidak akan bisa ambil bagian dalam pertandingan. Juga, aturan 
ini berlaku untuk pemain bangku cadangan dan guru yang bertanggung jawab 
atas pertandingan tersebut. 
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7. Akan ada satu pemain untuk setiap posisi bertahan dan 2 pemain bangku, 
sehingga total menjadi 11 pemain. 

8. Saat pertandingan diadakan, acara olah raga menjadi prioritas. Jika waktu 
pertandingan tumpang tindih, setiap tim dapat mengubah daftar pemain di 
menit terakhir. 

9. Selain itu, aturan dasarnya adalah seperti aturan bisbol resmi.[1] 
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Setelah negosiasi kami berakhir, kami kembali ke kelas F. Dalam perjalanan, saya akhirnya 
menyadari alasan mengapa saya begitu bermasalah. 

Ahh, ngomong-ngomong ... 

"Yuuji, barusan ..." 

"Apakah kamu berbicara tentang turnamen bisbol binatang yang dipanggil?" 

"Mn, itu terdengar seperti keputusan yang masuk akal ... tapi itu dengan asumsi --- bahwa 
kita bisa memenangkan pertandingan, kan?" 

Tadi, Yuuji mengatakan bahwa 'jika kita menang, para guru akan mengembalikan barang 
yang disita kepada kita'. Itu benar, dengan kata lain --- kecuali kita 'memenangkan 
turnamen', kita tidak bisa mendapatkan kembali hadiahnya. Jika kita bisa melepaskan balas 
dendam untuk mendapatkan kembali barang-barang yang disita itu, kedengarannya masuk 
akal, tetapi kenyataannya, bukan itu masalahnya. Ini adalah turnamen yang harus 
dimenangkan dengan nilai. Bagaimana kita bisa menang melawan para guru !? Jika itu 
masalahnya, saya mungkin juga mencari kesempatan untuk melampiaskan semua amarah 
saya dan membalas dendam pada mereka. 

Mendengar aku mengatakan itu, Yuuji mengungkapkan ekspresi 'jarang kamu 
memperhatikan ini' dan menatapku sebelum berkata, 

"Kamu benar. Dalam hal hasil, jika kita tidak bisa menang di turnamen bisbol, itu tidak ada 
artinya sama sekali. Karena dia tahu itu, nenek tua terkutuk itu menyetujui permintaan 
kita." 

"Jadi begitu masalahnya. Tapi lawan kita adalah para guru itu. Peluang kita menang 
melawan mereka secara praktis ..." 

"Mn, itu masalahnya. Kemungkinan besar, kita tidak bisa menang jika kita bermain normal 
..." 

Ada banyak perbedaan antara nilai guru itu dan nilai kita. Meskipun kita harus melihat 
subjek yang diuji, ada banyak perbedaan dalam keterampilan. 

"Jadi Yuuji, rencana apa yang kamu pikirkan?" 

"Hm? Apa yang kamu bicarakan?" 

"Berhentilah berpura-pura bodoh. Kamu benar-benar terlihat seperti sedang memikirkan 
sesuatu ketika kamu memberikan pandangan merenung itu. Dan kamu memutuskan 
aturan itu, kan? Kamu sudah memikirkan sebuah rencana, kan?" 

"Uu, itu rencananya. Bagaimana mungkin aku bisa melawan kekalahan?" 
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"Ya, jadi? Apa rencanamu?" 

"Seperti katamu, aku berniat menggunakan aturan itu --- tapi menarik hanya jika kita 
melakukannya. Selain itu, jika kuberitahukan sekarang, kau pasti akan lupa." 

Betapa kasarnya, saya hanya tidak bisa mengingat sesuatu sesekali. 

"Tapi Yuuji, kenapa tiba-tiba kamu begitu antusias? Sepertinya pemutar MP3-mu tidak 
disita begitu saja, kan?" 

"Dan tiga album foto edisi deluxe." 

"Kamu benar-benar berhasil menyembunyikan mereka bertiga di rumahmu ... bukankah 
kamu terlalu luar biasa?" 

Untuk benar-benar bisa lolos dari pencarian Kirishima-san dan naluri alami ibu Yuuji! Yuuji 
terlalu luar biasa untuk bisa menyembunyikannya seperti ini ... 

"Saya menyembunyikannya di bawah rak buku, atau di papan langit-langit, atau bahkan 
membungkusnya dalam kemasan yang benar-benar tahan air dan menjatuhkannya ke 
dalam tangki ikan air tawar. Saya menghabiskan banyak tenaga untuk itu ..." 

"Jadi kamu tidak bisa langsung mengeluarkannya untuk dibaca." 

Jadi itulah yang mereka maksud dengan mencampurkan tujuan dan sarana. 

"Jika aku tidak melakukan itu, aku tidak bisa melindungi harta karun itu. Selain itu, level 
album itu sudah cukup bagiku untuk menggunakan tindakan drastis seperti itu." 

"Begitu. Jika mereka begitu hebat, aku ingin membacanya." 

"...Saya juga." 

Aku menganggukkan kepala dengan Kirishima-san yang berada tepat di sampingku. 
Seberapa hebat album foto itu? Sejak Yuuji mengatakan itu, saya akan mencoba yang 
terbaik untuk mendapatkannya kembali dari guru dan membacanya. 

"Oke, itu saja untuk saat ini. Yuuji dan Kirishima-san sekarang bisa mengembangkan 
hubungan mereka." 

"TUNGGU DI SANA, AKIHISA! BAGAIMANA KAU BISA MENINGGALKAN SAYA SEPERTI ITU 
SAAT INI !?" 

Yuuji dengan paksa meraih pergelangan tanganku, tapi jika aku terus tinggal di sini, aku 
hanya akan melihat pemandangan yang menghancurkan ... 
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"... Aku benar-benar meremehkan Yuuji. Mulai sekarang, tidak peduli baskom atau di 
bawah pot bunga atau bak mandi saat Yuuji mandi, aku akan memeriksanya dengan 
cermat." 

"OI, tunggu sebentar. TUJUAN NYATA DARI YANG TERAKHIR TIDAK ADA YANG HARUS 
DILAKUKAN DENGAN INVESTIGASI !!" 

"... Karena aku punya tugas untuk memeriksa pertumbuhan Yuuji." 

Begitu, jadi dia perlu memeriksa pertumbuhan Yuuji. 

"---Hm?" 

Tunggu sebentar. Berbicara tentang 'pemeriksaan pertumbuhan' ini ... bukankah itu 
berarti--- 

"Kirishima-san, izinkan aku menanyakan sesuatu ..." 

"...Apa itu?" 

"Kirishima-san, apakah kamu ... pernah mandi dengan Yuuji sebelumnya?" 

"... Sebelum sekolah menengah." 

"HYYYYAAAHHHHHH !!!!" 

"BAHAYA!!" 

Che! Dia mengelak! Untuk bisa menghindari tendangan berputar bertenaga penuh milikku, 
refleks orang ini bukanlah lelucon ... 

"DENGARKAN AKU, AKIHISA! ITU SEBELUM SEKOLAH TENGAH, TAPI KITA TIDAK 
PERNAH MEMILIKI MEREKA SAAT ITU KELAS 5, 6---" 

"... Dan hanya beberapa kali setelah payudaraku tumbuh." 

"HHHHYYYYYYYAAAAAAAAAHHHHHHHHH !!!!" 

"WOOOHH !! APAKAH KAU BERUSAHA MEMBUNUH SAYA !!!?" 

"TUTUP KAMU PAGAN ... KAMU HERETIS YANG MENUJU TEMPAT KUDUS YANG TIDAK 
HARUS DIHILANG !! ... KAU HARUS MEMBAYAR PENJARA INI DENGAN KEMATIAN !!! JUGA-
--" 

"---KAU AKAN TUNDUK KEPADA HUKUM BELA DI FFF !!!" 
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"TUNGGU, TUNGGU SEBELUMNYA! KETIKA KAMU MUNCUL !? AKU TIDAK PERNAH 
MERASAKAN KEHADIRANMU SAMPAI SEKARANG !!! BAHKAN JIKA SAYA MANDI DENGAN 
SHOUKO SEBELUM, ITU TIDAK BERARTI APA SAJA -- GWWWOOOAAHHHH !!!" 

"... Ah ... Yuuji ..." 

"Inkuisitor kelas satu Yoshii, terima kasih telah memancing orang sesat ini. Sulit bagimu." 

"Tidak, tidak, saya ingin berterima kasih, pemimpin Sugawa." 

"... Aku hanya ingin bertanya ... tentang 'jika kita memenangkan turnamen bisbol, bisakah 
kita mendapatkan kembali semua barang yang disita' ..." 
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Volume 7 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Silakan baca teks di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut: 

"Pasukan Raja Xiang telah tiba di tembok, menderita korban jiwa dan kekurangan 
makanan." 

"Pasukan Han dan panglima perang mengepung mereka." 

"Pada malam hari, pasukan Han mengepung perkemahan Raja Xiang dan mulai 
menyanyikan lagu-lagu daerah Chu. Pemimpin Chu dikejutkan oleh ini." 

"Apakah Chu telah jatuh ke tangan Hans? Sejak kapan Chu memiliki begitu banyak?" 

"Raja Xiang berdiri di tengah malam dan mulai minum."[2] 

Tolong tuliskan idiom yang dibentuk untuk menggambarkan sikap Xiang Yu. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Lagu Chu dari 4 sisi (四面楚歌, shimensoka)." 

Komentar Guru 

Jawaban yang benar. Ketika pasukan musuh mulai menyanyikan 'lagu rakyat Chu' yang 
harus dimiliki rekan-rekannya sendiri, ini berarti pasukan Xiang Yu terjebak namun tidak 
ada cara untuk melawan. 'Diisolasi dan dikelilingi di semua sisi' demikian disebut 'Lagu 
Chu dari 4 sisi'. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 
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Serang dulu. 

Komentar guru 

Dia menyerang kemudian. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Serang dulu. 

Komentar guru: 

Dia kalah setelah menyerang nanti, oke? 

"Turnamen bisbol summoned beast akan diadakan di gedung olahraga ke-2. Akankah 
semua siswa yang berpartisipasi mohon--- " 

Siaran itu disiarkan melalui pengeras suara di seluruh sekolah. 

Persis seperti itu, sekarang hari olahraga bertemu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah opening ceremony yang membosankan berakhir, kami berdiri dari tempat duduk 
yang telah di set khusus untuk sport meet ini dan menuju arena baseball. 

"Yuuji, siapa lawan kita di ronde pertama?" 

"Saya ingat itu seharusnya kelas tetangga kita di tahun yang sama. Kita menghadapi kelas 
E. Lihat, ini jadwalnya. " 

Yuuji menyerahkan kertas ukuran A4 kepadaku, dan ada diagram jadwal berbentuk 
piramida di atasnya. 

Jadi kami menghadapi kelas E ... meskipun itu kelas tetangga kami, sepertinya kami tidak 
banyak berinteraksi satu sama lain. Kami tidak pernah menghadapi mereka dalam 
pertarungan pemanggilan, namun tidak benar-benar berinteraksi dengan mereka selama 
acara uji keberanian. Jika saya harus mengatakannya, satu-satunya saat kami benar-benar 
berinteraksi satu sama lain adalah saat mengintip. Dengan kata lain, saya tidak memiliki 
informasi apapun tentang mereka. 

"Apakah tidak apa-apa bagi kita untuk melawan kelas E? Apakah akan ada masalah? " 

Aku bertanya pada Yuuji yang sedang berjalan di sampingnya. Selain itu, kami memiliki 
Himeji-san dan Hideyoshi di pihak kami, jadi saya memiliki tugas untuk memastikan bahwa 
mereka baik-baik saja. 

"Mm... Kurasa tidak akan ada banyak masalah. Saya hanya menyapa perwakilan kelas 
mereka sebentar, dan reaksinya agak lucu. " 

"Eh? Betulkah? Kamu bilang imut, orang macam apa dia? " 

"Jika saya harus mengatakan, itu ..." 

Yuuji akan menyebut dia manis. Bahkan jika dia lawannya, aku agak penasaran. Bagaimana 
perwakilan kelas E menyapa Yuuji. 

"'Halo, saya perwakilan kelas E, nama saya Nakabayashi! Kami pasti akan memenangkan 
pertandingan hari ini! ', Atau sesuatu seperti itu. " 

"Orang itu pasti sangat berotot, kan? Dia sama sekali tidak manis, kan !? " 

Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya tidak mungkin menghubungkan kalimat 
ini dengan kata 'imut'! 

"Saya bercanda. Dia pada dasarnya berkata, 'mari kita mainkan permainan yang bagus, kita 

pasti tidak akan kalah ~ ☆'. Yah, kira-kira itulah rep nada kelas E. " 

"Saya melihat. Oke ~ kita tidak akan kalah juga! " 
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"Tapi dia dari tim rugby." 

"Itu seseorang yang sangat berotot, kan !?" 

Seseorang dari tim rugby menggunakan nada seperti itu? Itu mengganggu! 

"Aku berbohong. Wakil Kelas E adalah pemimpin klub tenis putri, Nakabayashi-taichou. Dia 
memiliki kepribadian yang mirip dengan Shimada. " 

"Dan penampilannya?" 

"Hampir sama dengan Iron --- aku bercanda !! Kemana kau lari, Akihisa !? " 

"Leluconmu tidak bagus untuk hati, Yuuji!" 

Jika dia benar-benar memiliki kepribadian Minami dan kekuatan ofensif Ironman, kita 
tidak mungkin menang. 

"Benarkah ... Yuuji, berhentilah membully Akihisa. Itu tidak melibatkan tujuan utama. 
Ngomong-ngomong, seperti apa kelas E? " 

Kali ini, Hideyoshi yang sedang berjalan di samping kami bertanya juga. Sepertinya dia juga 
tidak familiar dengan kelas E. 

"Maaf, yah ... jika ada kebutuhan untuk mendeskripsikan kelas E, itu berarti kelas itu adalah 
'kelas olahraga'." 

"Kelas olahraga '?" 

"Ya, orang-orang dari kelas E itu sepertinya fokus pada olahraga. Karena mereka sibuk 
dengan kegiatan klub, skor mereka sangat buruk. Namun, kemampuan fisik dan indra 
mereka luar biasa. " 

Jadi mereka adalah kelas yang berpusat pada aktivitas klub? Tidak heran mereka tidak 
pernah banyak mengambil bagian dalam pertarungan. Bagi mereka, memiliki fasilitas klub 
yang baik lebih baik daripada fasilitas kelas. 

"Begitu, jadi mereka hanya sekelompok idiot sporty." 

Hmm ... tepat ketika aku menganggukkan kepalaku mengerti, sesosok tubuh berjalan ke 
arahku dari depan. Hm, siapa itu? 

"SAYA TIDAK INGIN DIPANGGIL IDIOT OLEH ANDA, ANDA IDIOT!" 

Seorang gadis dengan ikat kepala melihat saya dan mulai memarahi saya. Aku, kurasa ini 
pertama kalinya aku bertemu dengannya ... 

"Nah, itu ..." 
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"JIKA KAMI ADALAH IDIOT, MAKA ANDA KELAS F ORANG YANG TINGKAT LEBIH RENDAH 
DARI KAMI ADALAH IDIOT SUPER BESAR! KAMU IDIOT BESAR !! " 

Gadis dengan ikat kepala ini terlihat sangat marah saat dia menunjuk ke arahku dan mulai 
memarahiku. Ini adalah... 

"Akihisa, ini perwakilan kelas E, Nakabayashi yang baru saja kuceritakan." 

Melihatku dengan tatapan bingung, Yuuji memberiku penjelasan baik yang langka untuk 
memecahkan keraguan di hatiku. 

Ahh, begitu, jadi ini--- 

"Jadi ini gadis yang baru saja kita katakan berotot di semua tempat dan---" 

"OTOT DI SELURUH TEMPAT? BAGAIMANA ANDA MEMPERKENALKAN SAYA !? " 

Gadis dengan ikat kepala itu melebarkan matanya dan berteriak tidak percaya. 

Ah maaf. Saya mengatakan hal yang salah. Aku harus memanggilnya perwakilan kelas E. 

Saya menggunakan waktu ini untuk mengingat kembali perasaan saya dan menatap 
Nakabayashi-san. Penampilannya memang memberi kesan kuat, tapi selain itu, tidak ada 
yang terlalu aneh. Itu bagus ... akhirnya, orang normal yang tidak bisa berinteraksi 
denganku saat ini! 

Namun, tatapanku sepertinya menciptakan kesalahpahaman dalam dirinya, jadi 
Nakabayashi-san tiba-tiba menggunakan tangannya untuk melingkari tubuhnya dan 
menjauh dariku, berteriak, "APA, APA DENGAN EKSPRESIMU ITU !? ITULAH KENAPA SAYA 
BENCI KELAS F IDIOT !! MENCARI TUBUH ORANG LAIN SEPERTI INI, KAMU BENAR-
BENAR MENYERAH !! " 

Itu kesalahpahaman yang serius, saya tidak melihat Anda seperti itu. 

"Itu tidak benar! Aku hanya berpikir Nakabayashi-san bermain rugby, jadi kamu harus 
terlihat seperti Ironman--- " 

"KAU MEMILIH BERTARUNG DENGAN SAYA, BENAR !? KAU HANYA MENCARI 
PERTEMPURAN, APAKAH AKU BENAR !!? " 

Tidak bagus, dia hanya menatap langsung ke arahku dan terlihat sangat marah. 

"Ahhh, tenanglah, gadis berambut kekar, Akihisa hanya mengatakan itu tanpa sengaja." 

Saat itu, Yuuji menyelamatkanku di saat yang tepat ketika aku tidak tahu harus berbuat 
apa. Tapi ada apa dengan 'berambut berotot' itu? 
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"Berambut coklat? Maksudmu rambut pirang? Dasar idiot, aku tidak mewarnai rambutku 
pirang atau semacamnya. Apakah Anda ingin pemeriksaan di rumah sakit? " 

Nakabayashi-san sepertinya menyimpan keraguan yang sama denganku saat dia menatap 
Yuuji dengan tidak percaya. 

"Tidak, tidak, aku tidak berbicara tentang rambut otot seperti dalam 'rambut pirang', tapi 
bahkan rambutmu pun sangat terlatih sehingga otot-ototnya keluar." 

"Dan kamu berani mengatakan itu ..." 

"---Itu yang dipikirkan Akihisa." 

"APA KATAMU!?" 

"ITU KESALAHAN BESAR !!!" 

Saya tertabrak! Aku tidak mengatakan apapun !! 

"Oh ya, Nakabayashi, aku lupa bertanya padamu. Apakah kelas E akan memukul lebih dulu 
atau nanti? " 

"SAYA TIDAK TAHU! LAKUKAN APA PUN YANG ANDA INGINKAN! " 

"Saya melihat. Karena Anda mengatakan itu, kami akan melempar dulu dan memukul nanti. 
" 

"APA PUN! LAGI, INGAT INI! AKU TIDAK AKAN KALAH KEPADA KAMU !! " 

Meninggalkan kata-kata itu, Nakabayashi-san mengambil langkah kuat saat dia kembali ke 
tempat istirahat kelas E. 

"Kerja bagus, Akihisa. Ejekan tadi bagus. " 

"Apa maksudmu 'senang pergi'? Karena Yuuji, dia sudah memberikan kesan buruk padaku! 
Bagaimana Anda berniat untuk memberi saya kompensasi! " 

"Tidak apa-apa, Akihisa. Jika Anda bersedia bekerja keras, perbedaan antara manusia dapat 
ditambal, impian dengan besaran yang berbeda dapat terpenuhi, dan kami dapat 
memperoleh kembali A-book milik kami. " 

Mendengar Anda mengatakannya seperti itu, kalimat terakhir yang paling berdampak! 

Sigh, tapi memang benar buku A itu penting. 

"Sepertinya terjadi pertengkaran. Apakah kalian berdua baik-baik saja? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kami baik-baik saja. Atau lebih tepatnya, semuanya berjalan seperti yang saya harapkan. 
Tidak bisa lebih baik. " 

"Bagi saya, ini sangat buruk ..." 

Apa yang seharusnya saya katakan? Trauma mentalnya terlalu hebat. 

"Sigh ... jika itu masalahnya, orang lain mengira aku orang aneh ..." 

Saya selalu mencoba untuk hidup di bawah tenda, namun persetujuan masyarakat 
terhadap saya sepertinya menurun. Itu terlalu tidak masuk akal. 

Setelah menghela nafas sebentar, kurasa sudah waktunya untuk memanggil monster yang 
dipanggil. Inning pertama dari pertandingan ini akan dipimpin oleh Mukai-sensei. 
Sepertinya kita berkompetisi menggunakan Sastra Kuno. 

Ini aku pergi, panggil! 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, beberapa susunan kecil muncul di samping kakiku. 
Kemudian, sosok kecil yang memiliki penampilanku muncul di atasnya. Makhluk panggilan 
yang biasanya mengenakan seragam siswa dan memiliki pedang kayu adalah ... 

"Jadi enggak punya pakaian. Sebenarnya menyesuaikan sistem untuk turnamen ini, kepala 
sekolah benar-benar bekerja keras pada beberapa aspek yang aneh. " 

Makhluk panggilanku tampak agak manis dengan tongkat baseball dan sarung tangan di 
tangan. 

"Sepertinya mereka mengotomatiskan beberapa aspek kontrol untuk membantu turnamen 
bisbol ini mengalir dengan lancar." 

Ya, benar, atau kita tidak bisa bermain bisbol. 

Melihat bagaimana sistem pemanggilan dulu bekerja, meskipun semua orang ingin 
menunggu bola, tidak ada yang bisa melempar bola dengan akurat. Untung kepala sekolah 
bisa memikirkannya. 

"Mengenai masalah dengan sistem, kurasa tidak ada gunanya memikirkannya terlalu 
banyak. Saat ini, yang paling penting adalah kami harus fokus dan bersiap untuk 
pertandingan. " 

"Hideyoshi benar. Tidak peduli situasinya atau apa, bagaimanapun, ini adalah kesempatan 
bagus untuk mendapatkan kembali barang-barang kami yang disita. " 

Meski Yuuji mengatakan itu, dia tidak menyebutkan apapun tentang rencana brilian itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Oke, saya akan mengumumkan barisan pertahanan dan urutan batting. Oi, semuanya, 
dengarkan! " 

Yuuji meninggikan suaranya kepada teman-teman sekelasnya yang siap mengikuti 
turnamen baseball. Setiap kali itu terjadi, itu berarti Yuuji telah merencanakan sesuatu, jadi 
tidak perlu khawatir. Itulah mengapa semua orang berkumpul dan mendengarkan Yuuji. 

"Pada dasarnya, ini akan menjadi barisan pertahanan dan urutan batting." 

 

1. Adonan pertama: Baseman pertama Kinoshita Hideyoshi 

2. Adonan kedua: Shortstop Tsuchiya Kouta (Muttsurini) 

3. Adonan ketiga: Pitcher Yoshii Akihisa 

4. Adonan keempat: Catcher Sakamoto Yuuji 

5. Pemukul kelima: Pemain sayap kanan Himeji Mizuki 

6. Adonan keenam: baseman ke-2 Shimada Minami 

7. Pemukul ketujuh: Gelandang tengah Sugawa Ryo 

8. Adonan kedelapan: baseman ke-3 Fukumura Kohei 

9. Pemukul kesembilan: Gelandang kiri Yokomizo Koji 

Pemain bangku: Kimishima Hiroshi dan Kondou Yoshimune. 
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Jadi saya adalah pemukul ke-3 dan pelempar? Itu terasa seperti posisi yang bagus ... 

"Tapi Yuuji, tidak apa-apa kalau aku jadi pelempar? Bukankah kamu atau Himeji-san lebih 
cocok? " 

Jika kita bertempur menggunakan makhluk panggilan, orang dengan skor tertinggi di kelas 
kita, Himeji-san atau Yuuji seharusnya menjadi pelempar, karena bukankah itu akan 
membuat lawan lebih sulit untuk memukul? Dan jika saya ditempatkan di luar lapangan, 
poin saya mungkin terlalu rendah untuk melempar bola ke belakang tepat waktu. Saya 
pikir itu akan baik-baik saja jika saya mempertahankan infield. 

"Jika saya bisa, saya benar-benar ingin melakukan itu." 

Mendengar pertanyaanku, Yuuji hanya tersenyum pahit. 

"Jika Anda bisa? Bagaimana apanya?" 

"Jika Himeji atau aku akan melempar, penangkap mana yang menurutmu bisa menangkap 
bola?" 

Mendengar dia mengatakan itu, saya mulai membayangkan situasinya. 

Uu. Sekarang dia menyebutkannya, itu benar ... 

"Oh ya, karena makhluk yang dipanggil tidak seperti tubuh manusia biasa, dan memiliki 
kekuatan 10 kali atau lebih dari manusia ..." 

"Itu masalahnya. Meskipun ini masalah yang relatif kecil, ini seperti bagaimana kita tidak 
bisa menyentuh monster yang dipanggil, jadi kita tidak bisa menyentuh bola juga, tapi 
masih ada beban. Dan mengingat bolanya akan digunakan oleh monster yang dipanggil, 
kurasa nenek tua itu akan meningkatkan poinnya. " 

"Aku, aku mengerti ..." 

Mendengar Yuuji mengatakan itu, aku sedikit terkejut, tapi aku merasa bisa memahaminya. 
Bahkan jika kekuatan makhluk yang dipanggil adalah poin kita, mereka masih beberapa 
kali lebih kuat dari manusia. Hanya dengan kemampuan kelas F saja, kita sudah bisa 
melempar dengan kekuatan seperti itu, apalagi siswa kelas A. 

"Kalau begitu, mau bagaimana lagi. Jika seseorang seperti Himeji atau Yuuji sedang 
melempar, saya rasa tidak ada orang di kelas kita yang bisa menangkap bola. " 

Tentu saja, bukan karena kita tidak bisa menangkap nada mereka dengan sarung tangan ... 
tapi jika ada kecelakaan, seperti tertabrak tubuh atau sesuatu, sepertinya aku bisa terbang 
ke Surga. 

"Kalau begitu, bisakah Himeji melempar dan Yuuji menangkapnya?" 
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Hideyoshi mengangkat tangannya dan bertanya, tapi sebelum Yuuji bisa menjawab, Himeji-
san sudah menjawab lebih dulu. 

"Maaf, tapi saya sama sekali tidak mengerti baseball ... sebenarnya, saya belum pernah 
memainkannya sebelumnya ..." 

"Itu masalahnya. Kami akan mempertimbangkan semuanya nanti, tapi sekarang, saya harus 
membiarkan Himeji memahami aturan baseball di ronde pertama, itulah sebabnya saya 
meninggalkannya di fielder kanan. Namun, melihat skenario di masa depan, saya mungkin 
perlu melakukan beberapa penyesuaian defensif. " 

Lupakan orang-orang di klub baseball itu, di turnamen baseball yang diadakan dengan 
summoned bests, saya pikir tidak mudah untuk memukul bola ke kiri atau kanan, bukan? 
Selain itu, ketika bola dipukul keluar, akan lebih sulit untuk memukul ke kanan lapangan, 
dan situasi di tengah lapangan agak berantakan, karena akan lebih sulit untuk orang yang 
tidak terbiasa bermain di sana, jadi penilaian Yuuji harus tepat. 

"Hanya ini yang harus saya katakan. Ada pertanyaan?" 

Yuuji memandangi semua orang. Sepertinya tidak ada yang punya pertanyaan. 

Jadi, kami semua secara alami membentuk lingkaran di sekitar Yuuji, dan Yuuji berteriak 
untuk menyemangati semua orang yang hadir. 

"Oke, ayo pergi --- APAKAH KAMU SIAP !!?" 

"OOSSUU !!" 

"JADI, BAGAIMANA DENGAN E CLASS? MEREKA HANYA BATU LANGKAH !! KITA TIDAK 
BISA KALAH !! " 

"OOSSUU !!" 

"TUJUAN KAMI ADALAH UNTUK MENDAPATKAN FINAL DAN MELAKUKAN 
PEMBANTAIAN GURU !!! TUJUAN TERBESAR KITA ADALAH MEMBUNUH MEREKA, 
MENDAPATKAN KULIT MEREKA DAN MENAWARKAN MEREKA KE GRAVES (A-books) 
KITA YANG TURUN !! " 

"WWWWWWOOOOOOHHHH !!" 

"SEMUA ORANG, WAKTU TELAH DATANG !! INI AKAN MENJADI PERANG BAGI TEMAN 
KAMI YANG TIDAK DAPAT DIGANTI (A-books) !!! " 

"" "SERAHKAN KEPADA KAMI !!!" "" 
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Mata orang-orang itu membara karena gairah. Musuh-musuh kita yang mengambil teman-
teman kita tanpa penyesalan --- tim guru yang dipimpin oleh Ironman akan menderita 
HUKUMAN DIVINE !! TONTON DAN PELAJARI, TIM GURU DEMONIS !!! " 

"Baiklah, tentang itu, Minami-chan... hal-hal telah berkembang seperti itu. Itu terasa 
seperti..." 

"Ya ... sepertinya buku-buku semacam itu disita dari kita ..." 

"Aku tidak membawa A-book ke sekolah ..." 

Kelas F kami akhirnya bersatu. Karena kita harus tetap bersatu dan mengalahkan kelas-
kelas diatas kita !! 

☆ 

"MAIN BOLA!!" 

Mukai-sensei, yang bertindak sebagai wasit, berteriak saat suara itu menggema di seluruh 
arena olahraga, dan dengan itu, pertandingan resmi dimulai. Pertandingan sebenarnya 
dimainkan dengan monster yang dipanggil, jadi tidak masalah di mana kita berdiri ... tapi 
untuk kontrol yang mudah, semua orang berdiri di belakang monster yang dipanggil, jadi 
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan berada di lapangan sendiri. 

"Ayo main bagus! Memanggil!" 

Pemukul pertama kelas E menyapa saat dia melangkah ke dalam batting box. Sisi bertahan 
tidak diharuskan berdiri di tempat tertentu, tetapi pemukul harus tetap berada di kotak 
adonan. Tampaknya itu untuk mencegah adonan melihat sinyal pertahanan dan lokasi 
sarung tangan. 

Sastra Kuno 

Kelas E, Sonomura Toshiya, 117 poin 

vs. 

Kelas F, Yoshii Akihisa, 71 poin. 

Mata pelajaran yang diujikan untuk setiap inning adalah, Sastra Kuno untuk inning 
pertama, Matematika untuk inning ke-2, Kimia untuk inning ke-3, Bahasa Inggris untuk 
inning ke-4 dan Pendidikan Kesehatan untuk inning ke-5. Jadi sekarang, itu adalah 
pertempuran Sastra Kuno. 

Makhluk panggilanku sedang memegang bola di tangannya, menunggu sinyal penangkap. 
Karena breaking ball tidak bisa digunakan, Yuuji hanya bisa menunjukkan lintasan dan 
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kecepatan. Coba saya lihat, bola pertama. Makhluk panggil Yuuji meletakkan tangannya di -
-- tengah !? 

(Bisakah aku benar-benar melemparkannya ke tengah !?) 

Aku menggunakan mataku untuk bertanya pada Yuuji, yang berada di belakang penangkap 
makhluk panggilan. Ini akan menjadi cara umum kami berkomunikasi satu sama lain, 
karena Yuuji menjawabku dengan cara yang sama. 

(Tidak masalah. Ini adalah bola pertama, dan lawan tidak terbiasa mengendalikan 
summoned beast. Saya hanya ingin menguji lawan.) (Oke, saya mengerti.) 

Saat mendapatkan jawaban Yuuji, aku mengerti bahwa dia ingin aku melakukan serangan 
di tengah. Mengingat kita harus mengejek lawan, mari kita lempar pelan-pelan. Karena 
saya harus melakukan serangan, yang terbaik bagi saya untuk menjaga energi saya. 

(Aku melempar, Yuuji.) 

(Oke, ayo!) 

Aku hanya perlu mengikuti lintasan yang ditunjukkan Yuuji dan melempar bola. Siap... 

KLANG !! 

"HOME RUN!!!" 

"BUANG BOLA SIALAN LEBIH BAIK, KAMU IDIOT !!!" 

"AKU HARUS MENJADI ORANG YANG MENDENGARMU! BERIKAN ARAH YANG LEBIH 
BAIK, ANDA MENAKUTKAN !!! " 

Bola mengeluarkan suara tajam dan menghilang di balik langit biru. 

Yuuji terkutuk itu, pada dasarnya itulah yang baru saja aku katakan. 

"Kalian berdua ... tidak peduli apa, melemparkan pandangan kasar yang lambat ke anggota 
klub benar-benar bodoh ..." 

Lemparan pertama dikirim terbang untuk homerun, dan kami segera tertinggal, 0-1. 

"Ayo main bagus! Memanggil!" 

Dengan tidak ada yang keluar dan tidak ada baserunner, adonan ke-2 sudah ada di dalam 
kotak adonan. Saya menerima bola dan bertukar pandang dengan Yuuji. 

(Akihisa, kamu bajingan! Jika kamu mengacaukan lain kali, aku akan mengacaukan 
pantatmu!) (Kembali padamu, Yuuji! Jika kamu membuat kesalahan lagi, aku akan 
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mematahkan tulang kakimu dengan tongkat!) Setelah mengkonfirmasi sinyal melalui 
kontak mata, saya meluncurkan nada pertama ke adonan ke-2. 

KLANG! 

"HOME RUN!" 

"" BERIKAN AKU BATAS ITU !!! "" 

Yuuji dan aku segera berlari ke rest area dan mengutarakan permintaan kami. Kami 
kehilangan poin lagi! Bajingan terkutuk ini ... betapa tidak bergunanya dia !? Ini bodoh !! 

"AKU TIDAK BISA MEMANDANG KAMU DUA IDIOT !! KAMI TIDAK BISA MENINGGALKAN 
INI KEPADA ANDA DUA !!! " 

"SEBENARNYA PERCAYA PADA DUA IDIOT YOSHII DAN SAKAMOTO !! KAMI ADALAH 
IDIOT BESAR !!! " 

"JIKA ITU KASUSnya, AKU AKAN PITCH! YOSHII, SUB! " 

"AKU AKAN MENANGKAP LALU! SAKAMOTO, SUB !! " 

---KLANG !! 

"Kelas E 3-0 Kelas F" 

"... Ah, tiba-tiba terjadi krisis besar ..." 

"Tidak, tidak, ini bukan krisis lagi. Hanya satu pihak yang mendapatkan poin ... " 

Bahkan jika pelempar dan penangkap diganti, lawan masih melakukan pukulan jarak jauh 
dari kami. Saat ini, skornya 0-3. Bajingan kelas E itu, untuk berpikir bahwa mereka cukup 
mengesankan. 

Kami meminta wasit untuk memberi waktu istirahat di gundukan pelempar. Pada saat itu, 
Himeji-san, yang menjaga garis depan berlari dengan langkah kecil. 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

"Hm? Ada apa, Himeji-san? " 

"Apakah tidak apa-apa mengganti kendi seperti itu?" 

"Mn, tidak apa-apa selama kita tidak mengganti pemain cadangan." 

Ada banyak aturan dalam baseball sungguhan, tetapi turnamen bisbol summoned beast 
sepertinya tidak memiliki terlalu banyak batasan. Namun, jika kami berlebihan dengan 
upaya kami, beberapa orang mungkin memiliki masalah terkait hal ini. 
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"Pokoknya, ayo berkumpul kembali. Akihisa akan tetap menjadi pelempar, dan kita harus 
menyerang dengan hati-hati. Akihisa, lebih baik kamu melempar bola lebih baik kali ini." 

"Mn, mengerti." 

Setelah memutuskan rencananya, kita semua kembali ke posisi bertahan kita. Saya 
pelempar lagi ... harus melempar dengan serius kali ini. 

Setelah kembali ke gundukan kendi, saya menunggu adonannya siap. Sekarang, saya 
menghadapi adonan ke-4, yang artinya-- "Yoshii Akihisa, kamu benar-benar menyebutku 
berotot ... aku, aku pasti tidak akan memaafkanmu!" 

Jadi seperti yang diharapkan, itu Nakabayashi-san dari kelas E. Seperti yang diharapkan 
dari adonan ke-4, dia memiliki kehadiran yang luar biasa. 

(Akihisa, sekarang adonan ke-4. Lempar saja dengan semua yang kamu punya.) 

Aku menganggukkan kepalaku untuk merespon sinyal mata Yuuji. Aku tidak sebodoh itu 
mengacau di sini. 

Mencoba menahan perasaan gugup di dadaku, aku menghela nafas dalam-dalam dan 
bersiap untuk melempar. 

DONK! 

"Pukul dengan lubang. BATTER WALKS. " 

"BIARKAN AKU MENGALAHKANNYA! HANYA SEKALI, BIARKAN AKU Pukul DIA !! " 

"Tenang, Nakabayshi! Kami berada di atas angin sekarang. Bukankah usaha kita akan sia-
sia jika kamu membuat pertandingan tidak valid karena kamu terlalu berlebihan? " 

Orang-orang di kelas E berusaha mati-matian untuk menenangkan Nakabayashi-san yang 
mengamuk. 

Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan dan gagal ... akankah Nakabayashi-san 
bersedia memaafkan saya jika saya segera melepas topi saya untuk meminta maaf 
padanya? 

Meskipun saya merasa putus asa sehubungan dengan hubungan dengan perwakilan kelas 
tetangga, pertandingan tetap berlanjut. Baserunner di 1, dan tidak ada yang keluar. 
Sekarang adonan ke-5. 

(Baiklah, tidak ada waktu untuk bermain game. Lakukan promosi dengan serius sekarang.) 
(Saya serius sejak awal ...) 
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Aku menghela nafas, dan melempar bolanya ke tempat sarung tangan Yuuji berada. 
Mungkin adonan merasa tertekan karena ada homeruns berturut-turut sebelumnya, saat 
adonan di kotak adonan dengan panik mengayunkan bola terbang yang jatuh di depan base 
kedua dan mengirimnya keluar. Dengan itu, kami akhirnya mendapatkan kesempatan 
pertama kami. 

(Bagus, bagus, sangat bagus. Sekarang, lempar di sini.) 

Yuuji menyiapkan sarung tangannya. Aku meleset dan memukul Nakabayashi-san, tapi saat 
ini aku sudah terbiasa dengan ritme permainan, jadi seharusnya tidak ada masalah 
sekarang. 

"MENYERANG! BATERAI HABIS! PINDAH!" 

Selanjutnya, pertempuran ke-6 dan ke-7 telah keluar, jadi sekarang saatnya untuk beralih 
sisi. Kali ini, kami akan memukul. 

"Baik! Ada sedikit miskomunikasi, tapi itu pada dasarnya masih dalam rencanaku! Ayo 
cepat dan dapatkan poinnya kembali dan bunuh kelas E! " 

"" "" YOOOOSSSSHHHH !!! "" " 

Ngomong-ngomong, kelas kami biasanya tidak teratur. Hanya ketika kita menyerang kita 
akhirnya bisa memenuhi kemampuan kita. 

"Adonan pertama kita adalah Hideyoshi. Terserah kamu." 

"Serahkan padaku." 

Setelah mengatakan itu, Hideyoshi berbalik dan berjalan ke kotak adonan. Lakukan yang 
terbaik, Hideyoshi! 

"Kinoshita, aku akan segera menghancurkanmu dan menggunakan momentum ini untuk 
mencapai final!" 

Berdiri di atas gundukan kendi adalah Nakabayashi-san, yang bertindak sebagai kendi. Dia 
membara dengan gairah di seluruh. Menjadi perwakilan kelas dari kelas yang penuh 
dengan orang-orang di klub, sikapnya saat ini pada dasarnya adalah apa yang saya 
harapkan. 

Setelah memastikan bahwa Hideyoshi memasuki kotak adonan, Nakabayashi-san mulai 
melempar. Hideyoshi menatap dengan hati-hati ke arah bola yang terbang di sini, dan 
membiarkan bola pertama terbang lewat. 

"BOLA!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Wasit meneriakkan 'bola' dengan sangat keras. Penangkap melempar bola kembali ke 
pelempar, dan bola 2nds dilemparkan. 

"BOLA!" 

Bola kedua juga tidak pernah mendarat di strike zone dengan bersih. Nakabayashi-san 
terlihat agak bingung saat menerima bola, dan mengambil posisi dengan hati-hati sebelum 
melempar lemparan berikutnya. 

"MENYERANG!" 

Kali ini, akhirnya memasuki strikezone wasit. Sepertinya Nakabayashi-san tidak bisa 
melakukan pitch dengan baik karena dia tidak bisa memutuskan di lapangan karena hal itu 
membuatnya terlihat cemas. 

Saat pertandingan berlanjut, sekarang ada 2 bola dan 2 pukulan. Saat Nakabayashi-san 
mulai melempar lagi, Hideyoshi, yang belum bergerak sampai sekarang, akhirnya 
mengambil tindakan. 

"BOLA BUSUK!" 

Hideyoshi sepertinya sengaja tidak mengayunkannya dengan kekuatan penuh saat 
kelelawar menyerempet bola. Ini yang mereka sebut 'potong', bukan? 

"Oi, Yuuji, ayunan yang baru saja dilakukan Hideyoshi ..." 

"Ya, dia kemungkinan besar mencoba untuk mendapatkan dasar yang tepat." 

Ini adalah turnamen bisbol yang dimainkan dengan makhluk yang dipanggil alih-alih 
berada di sana sendiri, tetapi aturan dasar bisbol tidak berubah. Jika lawan melempar 3 
pukulan, itu akan menjadi strikeout. Namun jika lawan melempar 4 bola, pemukul bisa 
berjalan ke base pertama. Namun, tampaknya wasit tidak terlalu ketat dalam melakukan 
pelanggaran. 

"BOLA BUSUK!" 

Dia menggunakan metode yang sama untuk memukul bola berikutnya. Cara ini bisa 
memancing lawan untuk melempar bola dalam jumlah besar, juga bisa menimbulkan beban 
psikologis pada pelempar. Sudah tidak terbiasa mengendalikan Summoned Beast di 
turnamen ini, pemukul pertama sudah sangat tangguh untuk ditangani. Saya kira lawan 
pasti merasa tangguh, bukan? 

"BOLA!" 

Dan bola lainnya. Sekarang 3 bola dan 2 pukulan. 

"Sialan kau ... KINOSHITA, KAU TERLALU HANCUR!" 
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Berada di gundukan kendi, Nakabayashi-san mengertakkan gigi karena marah. Saat ini, di 
dunia yang sangat menekankan pada menang dan kalah, ini adalah taktik yang umum, tapi 
Nakabayashi-san sepertinya tidak akan memaafkannya. 

"SWING KERAS, KINOSHITA! WAKTU UNTUK MENYELESAIKAN INI! " 

"Maaf, tapi aku tidak bisa menurut. Kami sekarang tertinggal 0-3, dan pertandingan ini 
hanya memiliki 5 babak. Kami harus mendapatkan poin dari Anda. " 

Karena keterbatasan waktu, pertandingan turnamen bisbol ini hanya berlangsung selama 5 
babak. Sebagai pihak yang menyerang, penilaian Hideyoshi benar. 

"APA! APAKAH ANDA TAKUT AKU? LUPAKAN TENTANG DASAR BOLA DAN SWING A BASE 
HIT! " 

"Tidak ada gunanya bagaimanapun kamu mengejekku. Saya hanya ingin melakukan bagian 
saya. " 

"KURANG AJAR KAU! BERHENTI MENGATAKAN BANYAK DAN BERMAIN --- BISAKAH 
ANDA LEBIH SEPERTI PRIA! " 

"... Kamu bilang kamu ingin aku menjadi lebih seperti laki-laki?" 

"--MENYERANG! BATTER OUT! " 

"Maaf semuanya. Saya tidak bisa melakukannya. " 

"Jangan khawatir, ini mau bagaimana lagi ... tapi kenapa kamu mengayun begitu keras di 
menit terakhir?" 

"Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak akan mundur sehubungan dengan hal-hal tertentu." 

"Eh? Uu ... " 

Aku tidak begitu mengerti, tapi bagaimanapun, Hideyoshi dipaksa keluar. Sekarang, 
Muttsurini adonan kedua. Orang ini cukup ahli dalam olahraga, dan sangat terbiasa 
mengendalikan monster yang dipanggil. Dia mungkin tidak akan mengecewakan kita. 

Sastra Kuno, Kelas E, Nakabayashi Hiromi, 105 poin. 

Vs 

Sastra Kuno, Kelas F, Tsuchiya Kouta, 22 poin. 

"Apa yang kita lakukan sekarang, Yuuji? Saya merasa Muttsurini akan mati sangat parah! " 

"Itu hanya kebetulan sekali, Akihisa, aku juga merasa seperti ini." 
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Kalaupun dia bisa memukul bola, dengan perbedaan skor yang unik, dia tidak mungkin bisa 
memukul bola jauh, bukan? 

"Tapi Akihisa, kamu tidak perlu terlalu khawatir." 

"Tidak, meskipun kamu memintaku untuk tidak khawatir ..." 

Adakah cara yang bisa kita pikirkan? 

"KITA HARUS PERCAYA! JIKA KITA PERCAYA, BAHKAN YOUKAIS AKAN BERDIRI DI SISI 
KITA! " 

"AH, SEKARANG KITA HANYA BISA BERDOA KEPADA ALLAH!" 

Dan kami melakukan ini dengan cara yang konyol. 

"Kumohon, yoyo pembunuh ..." 

"Awas! Orang itu menggunakan nama iblis !! " 

Jika doanya benar-benar terkabul, mungkinkah dewa jahat itu akan meminta pengorbanan 
dari kita? 

"DI LUAR!" 

Saat kita berbicara tentang hal yang tidak berguna ini, Muttsurini memukul bola bergulir ke 
pemukul dan dipukul. Sekarang, keluar 2 orang. Selanjutnya, ini adalah adonan ke-3 --- ahh, 
saatnya saya yang memukul. 

"Baiklah, aku akan sukses besar!" 

"Oh! Akihisa, kami akan serahkan padamu! " 

"Serahkan padaku!" 

Thomp thomp! Aku memukul dadaku saat masuk ke kotak adonan. Tidak ada masalah. 
Saya akan melakukannya dengan baik! 

DONK !!! 

"--Hit by Pitch, adonan berjalan." 

'ITU MENYAKITKAN! ITU MENYAKITKAN! ORGAN SAYA MENDAPAT RUPTURED !! 
OUUUCCCHHHH !! " 

Bola pertama dipukul dengan lemparan di wajah. Dampak dari bola yang mengenai wajah 
monster panggilanku dipindahkan ke tubuhku. Anda tidak perlu pergi sejauh itu! 
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Menghadapku yang berguling-guling di lantai kesakitan, Nakabayashi-san, yang berdiri di 
atas gundukan kendi, berkata dengan serius, "DARI SAAT INI, SELAMA ANDA SATU 
PERTEMPURAN, SAYA AKAN LIBUR BOLA KE TUBUH ANDA!" 

"ITU DEKLARASI YANG BURUK! KAMU MEMBENCI AKU UNTUK APA YANG TERJADI SAAT 
INI, BENAR !? " 

Bisakah seseorang menggantikan saya untuk tongkat saya berikutnya? 

Aku menyeret tubuhku yang kesakitan ke base pertama, Uu ... itu hanya kesalahpahaman ... 

Baiklah, sekarang pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya ada di sini. 

Sekarang, itu akan menjadi adonan ke-4 Yuuji. 

Sastra Kuno, Kelas E, Nakabayashi Hiromi, 105 poin. 

Vs 

Sastra Kuno, Kelas F, Sakamoto Yuuji, 196 poin. 

Seperti biasa, kedua skor mereka ditampilkan kepada semua orang. 

Skor Yuuji sangat tinggi, memiliki kendali yang besar atas monster panggilannya, dan dia 
cukup atletis, jadi seharusnya tidak ada masalah. Menghadapi lawan dari kelas E, dia 
seharusnya bisa menjatuhkan satu. 

"Ugh ... pria itu menakutkan, tapi adonan berikutnya adalah 'itu' Himeji ... lebih baik 
selesaikan di sini." 

Nakabayashi-san memelototi skor Yuuji dan bergumam. 

Jika pemukul berikutnya setelah Yuuji hanya sedikit tusukan, mungkin Nakabayashi-san 
akan sengaja melempar Base on Balls untuk menghindari konfrontasi, tapi sayangnya, di 
belakang Yuuji adalah yang kedua di tahun kami, Himeji-san. Tentu saja, dia tidak ingin 
berurusan dengan Himeji-san saat ada baserunner, jadi dia memilih untuk melawan Yuuji. 

"Perwakilan Kelas F, aku pergi!" 

Dengan 2 orang keluar dan 1 baserunner, Nakabayashi-san bersiap dan melempar bola 
pertama ke Yuuji. Bola putih itu terbang langsung ke sarung tangan-- "HA!" 

KLANG --- suara tajam bergema, dan bola putih terbang ke udara. Tidak perlu melihat 
kemana perginya, ini adalah homerun yang nyata. 

Kelas E 3-2 F Kelas 
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Yuuji dan saya kembali ke home plate, dan kami mendapat 2 poin. Sekarang kita hanya 
tertinggal 1 poin dari kelas E. 

"Sial ... sepertinya aku harus berurusan dengan Sakamoto melalui pukulan lemparan ..." 

"" HANYA GUNAKAN DASAR NORMAL PADA BOLA !!! "" 

Yuuji dan aku berteriak pada Nakabayashi-san. Kami mengira dia adalah gadis normal. 
Baru setelah kami mulai bermain melawan satu sama lain, kami menyadari bahwa 
Nakabayashi-san benar-benar aneh di suatu tempat. 

"Sulit bagimu, Sakamoto." 

"... Itu pukulan yang bagus." 

"Bagus, Yuuji." 

Begitu kami kembali ke bangku cadangan, semua orang menerima Yuuji dengan hangat. 
Apakah tidak ada yang peduli tentang saya dipukul oleh bola? 

"Baiklah, waktunya Himeji naik. Menurut pandangan saya, mari gunakan kesempatan ini 
untuk mencapai homerun lain dan bahkan skor. " 

"Uu ... itu agak sulit untuk Mizuki, kan? Nilainya bagus, tapi dia tidak terlalu bagus dalam 
olahraga. " 

Minami tersenyum masam. Tubuh Himeji-san sudah sangat lemah, dan dia tidak benar-
benar mendapat kesempatan untuk berolahraga, jadi mau bagaimana lagi. 

"Aku juga berpikir seperti itu, jadi aku baru saja memberi tahu Himeji bahwa dia tidak 
perlu mengayunkan tongkatnya." 

"Dengan kata lain... kamu ingin Himeji-san mendapatkan Base on Balls?" 

"Itu benar, lagipula, nilai Himeji tidak bisa diremehkan. Tidak apa-apa jika pangkalan 
dimuat, tetapi ketika tidak ada orang di pangkalan, saya pikir lawan tidak akan mau 
bertarung. " 

Betul sekali. Selain Yuuji dan Himeji-san, semua orang di sini adalah level kelas F, jadi tanpa 
ada orang di pangkalan, sebaiknya biarkan dia berjalan dan bertarung melawan orang lain. 

"Berdasarkan bola, adonan berjalan." 

"Ah, oke, terima kasih banyak." 

Selagi kita berbicara, Himeji-san memiliki dasar yang kuat. Saat ini, 2 orang keluar, seorang 
baserunner di base pertama, dan pemukul berikutnya adalah-- "Uu ... ini aku ..." 
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Adonan keenam adalah Minami, tetapi tampaknya dia tidak terlihat percaya diri ... 

"Eh? Minami, kamu tidak tahu cara bermain bisbol? " 

Minami lumayan jago olahraga. 

"Ah, bukannya aku tidak tahu cara memainkannya. Hanya saja ... " 

"?" 

Minami menghela nafas dan berjalan menuju kotak adonan dengan kesepian. Apa yang 
salah? 

Sastra Kuno, Kelas E, Nakabayashi Hiromi, 105 poin. 

Vs 

Sastra Kuno, Kelas F, Shimada Minami, 6 poin. 

"BAIK, SEMUA ORANG, WAKTU UNTUK MEMBELA! KITA HARUS MEMBELA DENGAN BAIK 
!! " 

"" "WOOOHHH !!!" "" 

"BELUM SAYA BELUM BERTEMPUR!" 

Teriakan Minami begitu hampa. Dalam sekejap mata, dia memukul bola bergulir ke 
baseman ke-3 dan segera terlempar keluar. 

Sigh, sayang sekali subjek untuk inning ini adalah Sastra Kuno. Minami sama sekali tidak 
mahir dalam hal ini, jadi mau bagaimana lagi. 

Bagaimanapun, rangkaian pelanggaran ini sudah berakhir. Setelah pergantian sisi, inning 
ke-2 dilakukan melalui matematika. Baiklah, waktunya aku untuk-- "Tahan, Akihisa. Anda 
bukan pelempar dalam inning ini. " 

"Eh? Bukan saya?" 

Tepat saat aku hendak naik ke atas gundukan, tiba-tiba Yuuji memanggilku untuk 
menghentikanku. Sekarang apa? 

"Babak ini akan dilakukan dengan matematika. Shimada akan menjadi pelempar. " 

"Matematika ... ah, begitu." 

Matematika adalah salah satu dari sedikit mata pelajaran langka yang dimiliki Minami, dan 
Yuuji juga cukup baik dalam matematika, jadi dia harus bisa menangkap nada Minami. 
Melihat inning ini, mereka seharusnya berada di sekitar level kelas B. 
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"Itu masalahnya, Aki, serahkan ini padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk 
menahan mereka. " 

Minami menepuk pundakku dan aku berkata, 

"Mn, kalau begitu aku serahkan padamu, Minami." 

Oke, serahkan padaku. 

PA! Minami dan aku bertukar tos saat aku berjalan keluar dari gundukan kendi. Minami 
telah melalui baptisan pertempuran pemanggilan dan turnamen pemanggilan, dan dia 
sudah luar biasa dalam olahraga, jadi saya bisa menyerahkan gundukan pelempar padanya. 
Jika itu masalahnya, saya akan mempertahankan basis kedua yang dipertahankan Minami. 

Tepat ketika aku memikirkan ini saat berjalan menyusuri gundukan kendi, aku 
menemukan Himeji-san berjalan menuju tempat aku bertahan juga, menatapku karena 
suatu alasan. 

"Hm? Himeji-san, apakah ada sesuatu? " 

"Ah, ya, itu ..." 

Himeji-san berlari dengan langkah kecil. Apa yang salah? 

Saat kami berbicara, Himeji-san mengangkat tangannya seperti sedang memanggil taksi. 
Eh, jadi saya hanya perlu meniru tindakannya? 

Seperti, seperti ini? 

Saya mengikuti apa yang dia lakukan dan mengangkat tangan saya. Himeji-san segera 
menunjukkan senyuman cerah-- "Iya!" 

Pa, dia tos dengan saya. 
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"Ayo lakukan yang terbaik, Akihisa-kun." 

"Ah, mn, ayo lakukan yang terbaik, Himeji-san." 

"Baik!" 

Himeji-san tersenyum saat dia lari ke luar lapangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi 
dia ingin menyemangati saya dengan bertepuk tangan? Jadi dia merasakan hal yang sama 
dengan kita? 

Apakah begitu? Lalu Himeji-san ... 

"Dia benar-benar ingin melihat buku-A kita yang berharga ..." 

Itu buruk. Ini bukanlah hal-hal yang harus dibaca para gadis. 

"...Apa yang sedang terjadi? Saya merasa ada kesalahpahaman yang parah di sini ... " 

Baiklah, waktunya bangun dan bertahan. Dengan kelas E sebagai lawan kami dan nilai 
matematika Minami, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa tampil terlalu baik. Bola 
tidak mungkin terbang ke lapangan, bukan? Dengan kata lain, saya lebih penting sebagai 
infielder sekarang. 

Matematika, Kelas E, Oumura Shintarou, 65 poin 

Vs 

Matematika, Kelas F, Shimada Minami, 193 poin. 

Perbedaan besar dalam poin dapat diharapkan, lawan adalah pemukul ke-8, jadi 
seharusnya tidak ada masalah. 

Setelah lemparan ke-1 dan ke-2, chemistry antara pelempar dan penangkap membuat kami 
tidak khawatir untuk mereka. Tapi Yuuji melewatkan bola ke-3, dan bola itu mendarat di 
dadanya. Lemparan yang dilemparkan Minami dengan skor setinggi itu sangat cepat, jadi 
bisa diduga melesetnya. 

Matematika, Kelas F, Shimada Minami, 193 poin. 

& 

Matematika, Kelas F, Sakamoto Yuuji, 175 poin. 

Tanda Minami dan Yuuji ditampilkan di depan kami. Sampai saat ini, nilai Yuuji berada di 
sekitar angka 200, sehingga tergelincir menyebabkan dia kehilangan 25 poin. Jika monster 
panggilan Yuuji bisa menderita kerusakan seperti itu bahkan dengan tanda semacam itu, 
kupikir akan buruk jika itu orang lain, kan? Jika saya yang menangkap, rasa sakit itu 
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bahkan akan menimpa saya, jadi saya harus menghindari menjadi penangkap apa pun yang 
terjadi. 

Selagi aku memikirkan ini, pertandingan masih berlangsung. Setelah itu, Yuuji menyelipkan 
bola lainnya, namun keduanya berhasil menahan 3 pemukul. Matematika Minami sangat 
kuat. 

"Sulit bagimu, Minami. Pelemparan yang bagus. " 

Terima kasih, Aki. 

"Pelemparanmu kuat, luar biasa." 

"Fufu, itu karena aku tidak bisa melakukannya dengan baik saat memukul barusan. Tentu 
saja saya harus mengimbangi melalui pertahanan. " 

Minami mengedipkan sebelah mata saat dia mengatakan itu padaku. Uu, itu keren saat dia 
melakukannya-- "ONEE-SAMA! ONEE-SAMA YANG TERBAIK! LIHAT ONEE-SAMA SEPERTI 
INI, MIHARU ... MIHARU SUDAH SUDAH ... " 

Seorang gadis dari kelas D berteriak dan bersorak dari tribun. 

--Apakah gadis-gadis tidak akan jatuh cinta pada Minami jika dia melakukan ini? 

"Itu akan menjadi pelanggaran kita sekarang." 

"Ini adalah adonan ketujuh sekarang, jadi Sugawa mulai." 

"Osu! Aku akan memukul bola itu jauh-jauh! " 

Setelah mengatakan itu, Sugawa-san menghambur ke kotak adonan dengan mojo. 
Sayangnya, dia menjatuhkan bola terbang tinggi dan dilabeli. Meskipun pemukul 
berikutnya Fukumura-san berhasil mendapatkan pukulan dasar, Yokomizo-san dan 
Hideyoshi tidak tampil, dan kami mengakhiri inning ke-2 tanpa mendapatkan satu poin 
pun. 

Babak ketiga, babak keempat. Baik kami dan kelas E tidak berhasil mendapatkan satu poin 
pun. 

Sekarang inning terakhir. Subjek untuk babak ini adalah Pendidikan Kesehatan, jadi-- 
"Muttsurini, kami akan menyerahkan pitching kepadamu nanti." 

"...Mengerti." 

Berbicara tentang pendidikan kesehatan, inilah pria yang pertama kali kita pikirkan. Pria 
ini memiliki poin yang melampaui guru pendidikan kesehatan, dan sekarang saatnya dia 
tampil. Jika orang ini akan melempar bola, saya rasa tidak ada yang bisa memukulnya. 
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"Tidak, tidak, tunggu. Muttsulini akan menjadi penangkap di babak ini. Aku akan menjadi 
pelempar. " 

Tapi Yuuji meredam moodku. 

"Eh? Yuuji akan menjadi pelempar? Mengapa?" 

Nilai pendidikan kesehatan Yuuji seharusnya tidak buruk juga, tapi jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan Muttsurini. Kita hanya tertinggal satu, jadi bukankah Muttsurini 
harus melempar? 

"Kubilang ... bukankah aku baru saja mengatakannya? Jika Muttsurini ingin melempar 
dengan semua yang dia dapatkan saat Pendidikan Kesehatan subjeknya, penangkapnya 
akan mati jika dia terkena. " 

Betul sekali. Itu adalah situasi yang sama ketika Minami berada di dewan. 

"Itu benar... tapi kamu hanya perlu menangkap bola dengan baik. Bukankah tidak akan ada 
kerusakan jika kamu menangkap bola dengan sarung tangan? " 

"Dengan kata lain, aku akan mati jika melewatkan satu!" 

Di samping itu, summoned beast yang bertindak sebagai catcher di turnamen ini tidak 
memiliki equipment defensif. Dalam situasi ini, jika Yuuji dipukul langsung oleh Muttsurini 
di tubuh, bahkan monster yang dipanggil Yuuji akan sangat menderita. 

"Sungguh, Yuuji... kau sangat tidak berduri. Jika Anda seorang pria, Anda harus 
mempertaruhkan hidup Anda dan menyelesaikan pertandingan. " 

"Begitu, jadi aku akan membiarkanmu menjadi penangkap dan menunjukkan sisi 
kejantananmu." 

"Maaf, saya benar-benar minta maaf." 

Akan menjadi lelucon jika monster panggilanku ingin menangkap bola dengan nilai 
serendah itu. Bahkan jika saya bisa menangkapnya dengan baik, kerusakan pada saya akan 
luar biasa. 

"Ada apa, Akihisa? Apa kau tidak pandai mengendalikan monster panggilmu? Lupakan 
tentang perbedaan skor, saya pikir Anda seharusnya bisa menangkap lemparan Muttsurini. 
" 

"Tidak, tidak semudah itu tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya." 

Baru saja melihat kekuatan lemparan Minami ketika sekitar 200. Kecepatannya sudah 
menakutkan. Dibandingkan dengan itu, akan lebih mudah untuk menyerang pada lapangan 
dengan kecepatan 130 km / jam. Bahkan jika kita tidak bisa melempar bola melengkung, 
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itu akan terlalu menakutkan untuk melempar bola dengan kecepatan seperti itu hanya 
dengan monster yang dipanggil. Selain itu, jika lemparan menghantam saya saat saya 
menjadi penangkap, rasa sakit yang ditimbulkan oleh makhluk yang dipanggil akan 
menimpa saya. Ini akan terlalu berisiko. Bahkan jika aku benar-benar terbiasa 
mengendalikan monster yang dipanggil, aku tidak bisa mengambil tanggung jawab sebesar 
itu. 

"Selain itu, lawannya kelas E, jadi saya masih bisa menahan mereka jika saya melempar. 
Lebih dari sekadar pertahanan, saat ini, kita perlu lebih khawatir tentang pelanggaran. 
Ingat, kita masih tertinggal 1 poin. " 

Setelah Yuuji mengatakan itu, dia berbalik untuk berjalan menuju gundukan kendi. Dia 
benar. Bahkan jika kami bisa menahan lawan, kami akan kalah jika kami tidak bisa 
mencetak gol. Yang lebih penting dari pertahanan sekarang adalah kami harus menemukan 
cara untuk mencetak gol di paruh bawah babak. 

Pendidikan Kesehatan, Kelas E, Yumata Hirofumi, 52 poin 

Vs 

Pendidikan Kesehatan, Kelas F, Sakamoto Yuuji, 147 poin. 

Skor dari pelempar dan pemukul sudah keluar. Seperti yang Yuuji katakan, tidak akan ada 
masalah dengan perbedaan skor seperti itu. 

"MENYERANG! BATERAI HABIS! PINDAH!" 

Dalam sekejap mata, Yuuji sudah mengalahkan ketiganya, dan sekarang berada di paruh 
bawah babak. Meskipun Muttsurini gagal menangkap dua kali, pendidikan kesehatan 
adalah keahliannya, jadi dia tidak menderita kerusakan sebanyak itu, dan kami berhasil 
mengakhiri inning ini dengan aman. 

"Baiklah, waktunya kita kembali! Siapa yang memulai? " 

"Aku, kurasa." 

Kami telah melalui tepat 2 ronde pemukulan, jadi sekarang Hideyoshi naik sebagai 
pemukul pertama lagi. Oke, kami menyelesaikan ini di babak ini. 

"Kumohon, Hideyoshi, kau harus memukul bolanya." 

"Tidak akan ada masalah jika itu Hideyoshi. Lakukan yang terbaik." 

"...Aku tak sabar untuk itu." 

"Kinoshita, apapun yang terjadi, kamu harus memukul bolanya!" 
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"Tunjukkan pada mereka apa yang membuatmu dari Kinoshita! Semua harapan ada 
padamu! " 

"Betul sekali! Lakukan yang terbaik! Dan cobalah untuk memukul bolanya! " 

"U, uu, aku akan mencoba untuk memukul---" 

"" "INI ADALAH UNTUK SAKE OF A-BOOKS KAMI !!!" "" 

"..." 

"MENYERANG!" 

"Ada apa, Hideyoshi? Kamu tidak mengayun dengan keras sama sekali! " 

"Kata-kata penyemangatmu itu menguras tenaga dariku ..." 

Entah kenapa, Hideyoshi terlihat sangat lelah. Aneh, bahkan jika monster yang dipanggil 
Hideyoshi lelah atau terluka atau apa, hewan itu tidak akan kembali ke Hideyoshi sendiri. 

"Baiklah, semuanya, jangan berkecil hati. Muttsurini selanjutnya. Akan ada sesuatu yang 
baik! " 

Yuuji mengatakan ini, sepertinya menyemangati semua orang. Benar sekali, mengirimkan 
Muttsurini dalam pendidikan kesehatan, kami sangat menantikannya. 

"... Aku akan naik." 

Muttsurini masuk ke kotak adonan. Skornya adalah-- 

Pendidikan Kesehatan Kelas E Furukawa Ayumi 102 poin 

Vs 

Pendidikan Kesehatan, Kelas F, Tsuchiya Kouta, 589 poin. 

Perbedaan yang sangat mengejutkan. Jika dia bisa memukul bola, Muttsurini pasti akan 
melakukan pukulan homerun. 

"Tsuchiya-san luar biasa. Jika itu masalahnya, dia bisa mencapai homerun. " 

"M N. Jika dia bisa, itu harus menjadi homerun. " 

Berdiri di sampingku, Himeji-san mengepalkan tinjunya dan membuat pose kemenangan 
kecil. Sepertinya dia dan aku memiliki pemikiran yang sama. Sayangnya... 

"Namun, menurut saya itu tidak bisa terjadi. Tsuchiya tidak akan bisa memukulnya. " 
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Minami berkata untuk mematahkan imajinasi indah Himeji-san. 

Betul sekali. Muttsurini tidak bisa tampil sekarang. 

"Eh? Mengapa?" 

Kata-kata Minami membuat Himeji-san, yang masih belum terlalu paham tentang baseball, 
memiliki banyak tanda tanya di wajahnya. 

"Karena terlalu banyak perbedaan di antara keduanya. Menurutku, Muttsurini akan 
dipaksa untuk berjalan. " 

"Jalan --- ah, maksudmu lawan akan melempar Basis ke Balls dan membiarkan Tsuchiya-
san di pangkalan?" 

"Mn, itu masalahnya." 

Jika mereka harus berhadapan sekarang, sangat mungkin Muttsurini akan mencapai 
homerun. Tetapi jika mereka mengirimnya ke pangkalan, mereka tidak akan kehilangan 
poin jika itu hanya baserunner. di. Lawan akan menang jika mereka bisa mempertahankan 
poin ini, jadi mereka akan mencoba dan menghindari berhadapan dengan Muttsurini. 

"Berdasarkan Balls. Adonan berjalan. " 

"... (Mengangguk kepala)." 

Seperti yang kami harapkan, Muttsurini dikirim ke pangkalan. Dalam hal ini, kita tidak bisa 
mendapatkan satu poin pun sekarang. 

"Menurutku, rencana kelas E adalah berurusan dengan Akihisa dan mengirim Yuuji dan 
Himeji ke markas terlebih dahulu sebelum menghadapi Shimada." 

Sepertinya lawan memeriksa skor kami. Tentu saja, mereka tidak akan melawan Yuuji atau 
Himeji-san, melainkan menyerang Minami. Jika itu masalahnya, bahkan jika aku memukul, 
aku hanya bisa menghadiahkan lawan tanpa ... 

"Oh ya, Akihisa, aku tidak tahu berapa skormu?" 

"Saya ingat skor kesehatan saya sekitar 23." 

"Itu sangat menyedihkan." 

Itu karena, karena ... buku referensi (A-book) saya disita ... " 

"APA YANG ANDA BACA SELAMA INI, IDIOT!" 
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Dengan skor seperti itu, jika tidak ada keajaiban, saya tidak mungkin memukul bola ke luar 
lapangan. Tapi jika saya bisa mendapatkan basis, saya bisa meminta Yuuji atau Himeji-san 
untuk mendapatkannya kembali. 

"Jangan terlalu banyak berpikir, Akihisa. Tenang saja. Itu akan datang kepada kita. " 

Meski situasinya tidak menguntungkan bagi kami, Yuuji masih terlihat santai. 

"Apa maksudmu? Sudahkah kamu memikirkan sebuah rencana? " 

"Tidak, maksudku bukan rencana atau apapun ... berhenti bicara terlalu banyak. Naiklah. 
Jika Anda tidak sampai di sana, wasit akan marah. " 

"Ah, oke, aku pergi dulu." 

"Akihisa-kun, lakukan yang terbaik." 

"Terima kasih, Himeji-san." 

Dengan Himeji-san mengantarku pergi, aku berbalik untuk berjalan ke kotak adonan. 
Melihat Yuuji terlihat sangat percaya diri, aku tahu dia merencanakan sesuatu, tapi aku 
tidak tahu apa itu. Apa yang Yuuji rencanakan? 

"Yoshii-kun, cepatlah." 

"Ah, oke. Maaf." 

Wasit menatapku sekarang, dan aku hanya bisa lari ke kotak adonan yang sudah 
ditentukan. Setelah monster panggilanku bersiap, lawan memastikan posisi Muttsurini 
sebelum masuk ke posisi melempar. 

"Oh ya, Sakamoto, Aki baru saja bertanya. Apakah ada rencana yang Anda siapkan? " 

"Tidak --- lihat saja lapangannya. Anda akan mengerti, kami tidak akan kalah dalam 
pertandingan ini. " 

"Tidak akan kalah? Tapi situasinya tidak menguntungkan bagi kami. " 

"Tidak, kamu salah. Yang dirugikan adalah mereka. Pikirkan, sekarang ini adalah paruh 
terbawah dari inning ke-5, kita tertinggal satu per satu, dan subjek pendidikan kesehatan. " 

"Saya tahu itu. Tapi Tsuchiya sudah di pangkalan ... " 

"Dan di pangkalan --- apakah itu Muttsurini." 

"MENCURI!" 

Panggilan dapat didengar dari kelas E. 
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Setelah memastikan bahwa pemukul tidak akan melempar untuk menahannya di base 
pertama, Muttsurini berlari menuju base kedua. Saya melihat! Jadi begitulah adanya! 

Pelempar melempar bola, dan terbang ke sarung tangan penangkap. Untuk membantu 
Muttsurini mencuri basis, saya mencoba mengayunkan sekuat mungkin. Jika saya dapat 
memblokir penglihatan penangkap, saya dapat meningkatkan peluang Muttsurini untuk 
mencuri basis secara signifikan. 

"Sial..." 

Usai menangkap bola, penangkap langsung melempar bola ke base kedua. Sial! Pada saat 
ini, akan sulit bagi Muttsurini untuk mencuri basis-- "... Eh? Keras? Muttsurini itu? " 

Tentu saja tidak! Inilah pendidikan kesehatan, Muttsurini tak terkalahkan! Kalau lawan 
sekelas A masih bisa dibicarakan, tapi kalau lawan hanya sekitar 100 poin, bagaimana 
mungkin sulit bagi Muttsurini? 

Saat aku mengatakan ini-- 

Saat penangkap melempar bola ke arah base kedua, saya sepertinya melihat kilatan di mata 
Muttsurini. 

"... Umpan." 

Makhluk panggilan Muttsurini tiba-tiba berakselerasi. Orang itu sengaja berjalan lambat! 

"Fa, cepat!" 

Makhluk panggilan Muttsurini melangkah ke base ke-2 dengan kecepatan yang tidak bisa 
ditangkap mata manusia, dan dia tidak berhenti saat dia berlari menuju base ke-3. Pada 
titik ini, penangkap langsung melempar bola ke base kedua. Muttsurini melambat untuk 
membingungkan mereka, menyebabkan penangkap melempar ke base kedua dan bukan 
base ketiga! Memang benar jika Muttsurini melakukan itu, penangkapnya akan 
mengabaikan base kedua dan langsung menuju base ketiga sejak awal. Itu rencana yang 
brilian! 

DASAR KETIGA! 

"MENGERTI!" 

Penangkap langsung memberikan instruksi, dan baseman kedua langsung melempar bola 
ke base ketiga. Akankah Muttsurini ditandai? 

Juga sulit baginya untuk naik dari base kedua ke base ketiga. Sekarang, apa yang akan dia ... 

"...Mempercepat." 
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Saat ini, Muttsurini menggumamkan kata sandi itu. Ini adalah perintah aktivasi khusus 
yang hanya dapat dimiliki oleh monster yang dipanggil dengan lebih dari 400 poin. 
Muttsurini memiliki kemampuan unik ini, dan seperti arti istilah itu --- itu dapat 
menyebabkan monster yang dipanggil meningkatkan kecepatan. 

"BAGAIMANA ITU MUNGKIN!?" 

Kelas E baru saja berteriak tidak percaya. 

Muttsurini melangkah ke base ketiga dengan kecepatan di mana hanya bayangannya yang 
tertinggal, dan bola masih di udara. 

"HENTIKAN MESSING DI SEKITAR!" 

Baseman ketiga akhirnya menangkap bola dan melempar bola kembali ke home plate. 
Namun-- "... Akselerasi terakhir." 

Muttsurini berlari lebih cepat dari bola saat ia melangkah ke home plate, mengambil satu 
poin dengan cara yang menarik. 

"""CEMERLANG!!!""" 

Bangku Kelas F meledak menjadi raungan. Jadi sekarang kita bertiga. Kami terikat! 

"Baik! Ayo kita dapatkan kembali sekaligus! " 

Bersiap untuk lemparan berikutnya, saya membiarkan hewan panggil saya mengangkat 
tongkatnya dan mengambil posisi. Seharusnya tidak apa-apa jika aku bisa menggunakan 
kesempatan saat lawan goyah karena apa yang Muttsurini lakukan-- DONK! 

"Pukul dengan lubang. BATTER WALKS! " 

"Kenapa ... kenapa aku selalu terkena lemparan ..." 

Jika Anda terpengaruh oleh apa yang Muttsurini lakukan, kirim saja saya basis bola! 

Pendidikan Kesehatan Kelas E Furukawa Ayumi 102 poin 

Vs 

Pendidikan Kesehatan, Kelas F, Yoshii Akihisa, 0 poin. 

"Yoshii Akihisa, KIA!" 

 

"Eh? Tahan! Pertandingan masih belum berakhir! Apa yang terjadi jika kesehatan saya 
turun menjadi 0? " 
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Apakah ini berarti ... 

"Akihisa, ikuti tes pengisian ulang. Aku akan membiarkan Kondou menjadi pinch 
baserunner. " 

"Sial! Bukankah cara untuk turun seperti ini terlalu buruk !? " 

Mengapa saya harus mengikuti tes dalam pertandingan olahraga langka ini? Aku merasa 
sistem pemanggilannya salah! 

"Nah, kamu tidak perlu khawatir tentang pertandingan itu. Saat ini, kami pasti akan 
menang. " 

"Uu ... itu terlalu banyak ..." 

Aku menyeret langkah beratku ke ruang staf. 

Pada akhirnya, ketika saya mengikuti tes pengisian ulang pendidikan kesehatan, kelas F 
mampu mengirim pulang kelas E dengan pukulan dasar. Tetapi bagi saya, yang tidak dapat 
mengambil bagian dalam pertandingan, saya merasa benar-benar tidak terlibat ... 
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Volume 7 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Gunakan induksi matematika[3] untuk membuktikan hal berikut: 1 + 3 + 5 +... + (2n-1) = n 
2 ① 

Jika n adalah bilangan asli. 

Jawaban Himeji Mizuki 

1. Jika n = 1, persamaan ① dihitung sebagai, 

Sisi Kiri = 1 

Sisi Kanan = 1 

2. Dengan asumsi bahwa n = k valid, 

1 + 3 + 5 +... + (2k-1) = k 2 ② 

Jika n = k + 1, ruas kiri ① dituliskan 

1 + 3 + 5 +... + (2k-1) + (2k + 1) 

= k 2 + (2k + 1) (Diperoleh dari persamaan ①) 

= (k + 1) 2 

Dengan kata lain, 

1 + 3 + 5 +... + (2k-1) + (2k + 1) 

= (k + 1) 2 

① valid jika n = k + 1. 

Dari 1. dan 2., persamaan ① berlaku untuk semua nilai di n. 

Komentar guru 

Itu benar. Dalam induksi matematika, Anda perlu membuktikan bahwa n = 1 valid. Juga, 
ketika mengasumsikan bahwa n = k valid, Anda harus menyimpulkan bahwa n = k + 1 valid. 
Dalam pertanyaan ini, kuncinya adalah n adalah bilangan asli. Di samping catatan, orang 
sering lupa mencantumkan n = 1, jadi perhatikan saat menjawab. 
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Jawaban Tsuchiya Kouta 

"Saya akan membuktikan di sini bahwa ① benar -- Tsuchiya Kouta" 

Komentar guru 

Bahkan jika Anda mencoba menyelinap dengan menulisnya dalam gaya tesis, itu tidak 
berguna. Pertanyaan tersebut menyebutkan bahwa Anda harus membuktikannya melalui 
'induksi matematis', jadi sambil mengasumsikan bahwa n = k, tuliskan persamaan bahwa n 
= k + 1 valid. 

Jawaban Yoshii Akihisa 

"Penilaianku bisa bertahan." 

Komentar guru 

"Silakan gunakan asumsi." 

"Oh! Akihisa, kamu kembali. " 

"Sudah tangguh padamu, Akihisa." 

"...Selamat datang kembali." 

"Ah, mn, aku kembali ..." 

Saat aku menyelesaikan tes pengisian ulang dan kembali ke tengah arena olahraga, 
Hideyoshi dan yang lainnya dengan ramah menerima kedatanganku. Melihat mereka 
seperti ini setidaknya sedikit meredakan perasaan tertinggal sedikit. Tapi apakah kami 
menang atau kalah, saya masih ingin melihatnya melalui semua orang ... 

Memikirkan hal ini, mataku beralih ke tempat istirahat kelas F yang dibatasi oleh tali. Pada 
saat ini, saya menyadari bahwa orang-orang di kelas sedang mengelilingi kotak aneh dan 
berdebat. Apa yang mereka lakukan? 

"TOLONG BIARKAN AKU MENJADI ORANG BERUNTUNG!" 

"BERHENTI MENGUAP DAN MULAI GAMBAR! ADA ORANG DI BELAKANG! " 

"AKU MENGERTI, AKU MENGERTI! MENGAPA KAMU SANGAT Cemas! BAIK, INI YANG INI -
-- SIALAN SANGAT !!! " 

"""BAGUS! CRY WAY HOME !!! "" " 

"Eh, apa yang mereka lakukan?" 
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Aku bertanya pada Yuuji yang ada di sampingku. Beberapa teman sekelas saya tampak 
sedih dan tidak bahagia. Mengapa demikian? 

"Hm? Anda sedang membicarakan mereka? Hanya melakukan undian berhadiah. " 

"Saya tahu itu. Saya hanya ingin tahu mengapa mereka melakukannya. " 

"Oh. Acara selanjutnya adalah lomba lari 2 orang 3 kaki. Pengundian untuk memutuskan 
siapa yang pergi dengan siapa. " 

"Heh ~ jadi begitulah adanya." 

Memang benar bahwa memilih partner dalam perlombaan 2 orang 3 kaki sangatlah 
penting. Lebih dari kemampuan diri sendiri, yang terpenting adalah kedua belah pihak bisa 
berkoordinasi bersama. 

"Ada apa, Akihisa? Kamu cukup tenang. " 

Hideyoshi bertanya padaku dengan tatapan bingung, tapi tidak ada alasan bagiku untuk 
tidak tetap tenang ... 

"Karena tidak masalah siapa partnernya. Cowok dan cewek toh akan dipisahkan-- " 

Ini adalah acara campuran. 

"Tidak ada masalah sama sekali. MEMANGGIL!" 

PERGI, BINATANG SAYA SUDAH! BUNUH MEREKA UNTUK SAYA !! 

"TENANG, KAMU IDIOT! APAKAH ANDA BERPIKIR BISA MEMANGGIL TANPA IZIN GURU? " 

"AKU TIDAK BISA TUNDA DI ALLLL !! SIAPA INI? SIAPA ORANG LUCKY YANG 
MENDAPATKAN NOMOR KEBERUNTUNGAN? " 

"Tenang, itu belum diputuskan." 

"Eh? Betulkah?" 

"... Jika itu masalahnya, kita tidak akan bertengkar seperti ini." 

"Ah, kamu benar." 

Beruntung ... kunci memenangkan perlombaan 2-orang-3-kaki adalah tidak cemas dan 
cocok dengan langkah pasangan. Tubuh-tubuh itu harus bersama. Jika ada pengkhianat 
yang akan melakukan hal yang begitu hebat kepada para gadis, pria itu akan dibantai oleh 
FFF. 

"Saya melihat. Itulah mengapa semua orang berdoa. " 
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"Itu masalahnya." 

Semua orang berdoa sebelum mereka berdiri di depan kotak, menyatukan tangan dan 
berdoa. 

"Tapi, untuk berpikir bahwa Himeji-san dan Minami akan setuju untuk bermain balapan 2-
orang-3-kaki dengan orang-orang juga. Yuuji, apakah kamu mengatakan sesuatu kepada 
mereka? " 

Melihat ke sana, gadis-gadis lain tampaknya berpasangan dengan jenis kelamin yang sama. 
Himeji-san dan Minami mungkin melakukan itu karena hanya ada 3 orang, Himeji-san, 
Minami dan Hideyoshi dan tidak bisa meninggalkan seseorang? 

Mendengar kata-kataku, Yuuji memberikan tatapan 'sungguh, kamu ...'. 

"Kata-kata bodoh apa yang kamu ucapkan? Saya ingin pria dan wanita berada dalam 
kelompok yang berbeda. " 

"Eh? Mengapa --- oh ya, saya mengerti. Anda akan terbunuh jika terjadi kesalahan. " 

"Bagus karena kamu bisa mengerti." 

Begitu Kirishima-san tahu bahwa pasangan Yuuji adalah perempuan, tidak peduli seberapa 
jauh Yuuji, dia akan memasang beberapa tindakan balasan. Tidak ada hal yang 'mustahil' 
dalam kamus gadis jatuh cinta --- semua orang tahu itu. 

"Lebih dari itu, saya merasa turnamen bisbol lebih penting." 

"...Saya setuju." 

Yuuji dan Muttsurini menganggukkan kepala. Orang-orang ini telah berubah menjadi Asura 
hanya untuk mendapatkan buku-A mereka yang disita. Mereka lebih memilih kehormatan 
yang lebih praktis untuk mendapatkan kembali A-book mereka 10.000 kali lebih banyak 
daripada mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. 

"Jika itu masalahnya, pertandingan berikutnya akan diputuskan, kan?" 

Arena olahraga tengah (pertama) digunakan untuk mengadakan pertandingan olahraga, 
dan arena kedua yang terletak di belakang kompleks sekolah digunakan untuk 
mengadakan turnamen bisbol tahun kedua kami .. Sasana ini dibuka untuk tahun ke-3. 
Kami menghadapi tahun ke-3 kemudian ... 

"... Mereka belum selesai. Ini babak tambahan. " 

"Oh, jika kita berhasil, kita bisa berjalan." 
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Karena batas waktu, pertandingan ini akan diperpanjang menjadi 7 inning. Jika mereka 
tidak bisa menang, pertandingan akan diputuskan sebagai seri. Kedengarannya bagus, tapi 
kedua belah pihak tidak bisa maju. Jika itu masalahnya, kita bisa mengambil pertandingan 
berikutnya tanpa bermain. 

"Ngomong-ngomong, mari kita periksa pertandingan berikutnya dengan rencana 
permainan ... coba saya lihat, pertandingan berikutnya ada matematika, biologi, sastra 
modern, ekonomi, dan geografi." 

Yuuji mengambil jadwalnya untuk diperiksa. Ini semua adalah subjek dasar dan normal. 

"... Tidak ada pendidikan kesehatan." 

Muttsurini terdengar agak kesepian ketika dia mengatakan itu sambil melihat jadwal di 
tangan Yuuji. Seperti yang dikatakan Muttsurini, tidak ada pendidikan kesehatan untuk 
setiap pertandingan. 

"Kalau begitu, apa kamu mau ikut acara olah raga, Muttsurini?" 

"Kamu benar. Kami akan melakukannya untuk putaran kedua. " 

"...Saya mendapatkannya." 

Untuk berpikir bahwa Muttsurini benar-benar akan meninggalkan garis depan. Namun, 
karena tidak ada pendidikan kesehatan dalam beberapa pertandingan berikutnya, mau 
bagaimana lagi. Selain itu, subjek lain Muttsurini lebih buruk dariku. 

"Kemudian kita harus menyesuaikan kembali urutan batting dan garis pertahanan. Yang 
pertama adalah matematika, jadi Shimada akan menjadi yang pertama ... kami akan 
membiarkan Sugawa menangani yang kedua. Orang itu sepertinya dia benar-benar bisa 
menyombong. " 

"Lalu bagaimana dengan saya? Saya tidak bisa menangani matematika. " 

"Anda tidak bisa menangani matematika 'juga'. Selain itu, bahkan jika kami meninggalkan 
Anda di beberapa pertarungan belakang, skor biologi Anda sangat buruk, jadi sebaiknya 
saya tinggalkan Anda di posisi ketiga. Ada baiknya jika Anda benar-benar bisa bunt. Jika 
Anda berhasil, kami seharusnya bisa mendapatkan 1 poin. " 

"Mn, mengerti." 

Yuuji memutuskan urutan batting dan posisi defensif kami. 

Tepat saat Yuuji dan aku berdiskusi-- 

"Baiklah, erm, Akihisa-kun ..." 
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Sebuah suara memanggilku dari belakang. Suara ini ... Himeji-san? 

"Hm? Himeji-san, ada apa? " 

Berbalik, aku melihat Himeji-san dan Minami berdiri di belakangku. Mereka terlihat sangat 
serius. Apa yang sedang terjadi? 

"Ini bukan sesuatu yang besar ..." 

"Baiklah ... Akihisa-kun, berapa nomormu?" 

"Eh? Anda menanyakan nomor saya ... " 

Ah, harusnya yang batting order kan? Seperti yang diharapkan dari Himeji-san, menjadi 
sangat serius saat dia melakukan sesuatu. Dia benar-benar akan memeriksa posisi 
pertahanan dan urutan pukulan. Meskipun dia tidak terlalu pandai memahami olahraga, 
sepertinya dia serius memikirkan pertandingan ini. 

Uu, pesanan batting saya ... 

Aku 3. Nomor tiga. 

"WAH !!" " 

Setelah aku menjawabnya, Himeji-san dan Minami sepertinya merengek entah kenapa. 
Apakah urutan batting saya aneh? 

"Uuu ... Aku tahu kemungkinannya kecil, tapi kupikir itu mungkin ..." 

"Itu terlalu banyak. Ini terlalu menyedihkan ... satu-satunya kesempatan untuk bertahan. 
Ini adalah kesempatan langka ... " 

Keduanya berpegangan pada selembar kertas kecil masing-masing saat mereka mengering. 

"AH ~ jadi kamu sedang membicarakan itu. Jangan khawatir, kalian berdua, Akihisa baru 
saja berbicara tentang perintah batting. Dia belum menarik nomor untuk lomba lari 2 
orang 3 kaki. " 

Yuuji berkata kepada mereka sambil terdengar seperti dia sedang menguliahi mereka. 

"Eh?" " 

Himeji-san dan Minami, yang berada dalam momen melankolis sedetik yang lalu, 
mengangkat kepala mereka di saat yang sama. Hm? Apakah nomor yang mereka bicarakan 
tentang balapan 2-orang-3-kaki? 

"Oh ya. Saya lupa semua tentang itu. Harus mengambil satu nomor! " 
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Siapa yang bisa menerimanya jika orang-orang itu mengambil kesempatan bagus untuk 
bersama para gadis !? 

"Ah, itu ... Akihisa-kun!" 

"Tunggu, Aki!" 

Saat aku hendak mencari kotak angka, Himeji-san dan Minami tiba-tiba menghentikanku. 
Uu ... jika saya tidak cepat, kebahagiaan saya akan diambil. 

"Apa? Apakah ada sesuatu? " 

"Tidak. Kami ... baik ... apa yang harus saya katakan ... saya 7 ... " 

"Nomor saya 6 ..." 

Himeji-san dan Minami sepertinya mengucapkan angka-angka ini dengan hati-hati. 7 dan 
6? Saya melihat. Jadi saya akan mendapatkan jackpot jika saya mendapatkan nomor ini, 
kan-- "" (MOHON) JANGAN GAMBAR NOMOR INI! "" 

Sepertinya mereka sangat membenciku. 

"A, aku mengerti ... kalau begitu, aku akan menggambar satu nomor lalu ..." 

"Saya katakan, kalian berdua. Kata-kata itu mungkin telah menyebabkan Akihisa salah 
paham ... " 

"Jadilah, karena itu Akihisa-kun ... jika kita berkata padanya 'tolong gambar nomor ini' -" 

"Itu benar! Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kebalikan dari apa yang kita inginkan. Untuk 
beberapa alasan, aku terus merasa dia akan mendapatkan nomor Sakamoto atau 
semacamnya ... " 

"... Sungguh, sulit bagi kalian berdua ..." 

Sigh, meskipun saya tidak pernah beruntung, saya tidak mungkin mendapatkan hasil 
imbang yang bagus. Tapi aku benar-benar sedih diberitahu oleh mereka ... Aku menyeret 
langkah kakiku yang berat dan tiba di depan Sugawa-san, yang mengawasi kotak itu. 

"Baiklah, Yoshii, gambarkan nasibmu." 

"Uu, oke ..." 

Dengan Sugawa-san menatapku secara misterius, aku memasukkan tanganku ke dalam 
kotak. Ini akan menjadi surga jika saya bisa menggambar 6 atau 7, jadi saya harus 
melakukan yang terbaik. Uu ... oke, yang ini! 

Saya segera mengeluarkan nomornya. Nomor yang tertulis di kertas adalah-- "Ah, 6 ..." 
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"BUNUH DIA!!!" 

"" "" YA, HIEROPHANT !!! "" " 

"APA YANG SEDANG TERJADI? AKU DIKELILINGKAN! " 

Aku bahkan belum mengucapkan nomorku dengan lantang, dan sekelompok besar orang 
berkerudung hitam mengelilingi aku. Saya ceroboh! Mengatakan nomor saya begitu 
terbuka seperti itu, apakah ini akhir dari saya ... 

"6, 6 ... Begitu, jadi Aki akan bersamaku ..." 

"Uu ... Minami-chan terlihat sangat bahagia ..." 

"Apakah, apakah saya? Kapan saya terlihat bahagia ... " 

"Kamu pembohong! Aku bisa melihat wajahmu bersinar ... " 

"Uu ..." 

"Kurasa Minami-chan akan menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh dada dan 
pantat Akihisa-kun ... itu terlalu licik ..." 

"Ap, apa yang kamu katakan, Mizuki! Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu --- eh, 
apa? Apa yang baru saja Anda katakan? Menyentuh ... Mizuki, apa yang kamu bicarakan ... " 

"Ah! Tidak, tidak! Saya tidak berbicara tentang menyentuhnya secara diam-diam. I, itu ... 
Aku hanya berbicara tentang meningkatkan hubungan dengan Akihisa-kun. Aku hanya 
salah mengatakannya! " 

"Mizuki..apa yang kamu rencanakan untuk Aki ..." 

Dalam sekejap mata, saya bergumul ke lantai oleh mereka saat mereka dengan paksa 
mengambil selembar kertas di tangan saya. Orang-orang ini ... teknik ini bukanlah gerakan 
yang bisa dilakukan oleh amatir! 

"Baiklah, nomor 6 ini akan dilelang." 

"SANGAT BAIK, TIDAK PEDULI BERAPA BANYAK PENAWARAN, MIHARU AKAN 
MEMBELINYA!" 

"" "MENGAPA DI DUNIA SHIMIZU-SAN DI SINI !?" "" 

"Maaf, tapi ini urusan kelas -- hm?" 

Apa yang salah, pemimpin? 

"Tidak, ini..bukan 6. Ini 9. Yoshii hanya melihatnya dengan cara yang berlawanan." 
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Sugawa-san membuka nomor di tangannya. Angka 9 memiliki panah untuk menunjukkan 
bagaimana itu harus dibaca. 

"Apa-apaan ini, jadi 9. Itu mengejutkan kami ..." 

"Yoshii sangat suka membuat keributan." 

"Menyebabkan kita menghabiskan begitu banyak usaha untuk ini." 

"Itu semua salah Yoshii karena tidak bisa melihat angka sesederhana itu. Betapa bodohnya. 
" 

Anggota FFF menggerutu saat mereka berpaling. Hampir saja. Jika saya benar-benar 
mendapat 6, saya akan terbunuh ... 

"Baiklah, Aki ..." 

Saat aku membelai persendianku, Minami berjalan ke arahku. 

"Hm? Minami, ada apa? " 

"Apa yang seharusnya saya katakan? Nah ... sebelum pertemuan, mengapa kita tidak 
mengikat kaki kita ke depan dan berlatih sedikit? Kita perlu berlatih kimia, jadi menurutku 
kita harus berlatih untuk menyesuaikan pernapasan dan ritme kita ... " 

Minami mulai menghangat saat dia bertanya padaku. 

Berlatih untuk lomba lari 2 orang 3 kaki? Saya melihat. Jadi Minami melihat itu sebagai hal 
yang sangat penting dan benar-benar bersedia memberikan kontribusi kepada kelas 
seperti itu. Itu bagus. Sebaliknya, teman sekelas saya yang akan mengeksekusi saya karena 
cemburu benar-benar busuk sampai saya ingin mereka berlumpur di kuku mereka. 

"Ah... tapi aku merasa lebih baik berlatih dengan pasanganmu sendiri, kan? Lebih efektif 
berlatih bersama dengan pasangan Anda. " 

"Aku tidak sengaja menutup jarak dengan tubuhmu --- eh? Apa yang baru saja Anda 
katakan?" 

"Aku baru mendapat 9. Bukankah kamu mendapat 6, Minami?" 

Saya membuka kertas saya, saya baru saja menggambar ke Minami untuk dilihatnya. 

Kasihan. Jika saya bisa bermitra dengan atletik Minami, saya bisa tampil lebih baik di 
balapan 2-orang-3-kaki. Dan selain itu, akan ada banyak hal bahagia yang terjadi juga ... 

"Oh begitu. Jadi seperti itu ... jika memang begitu, tidak masalah ... " 
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Mendengar aku mengatakan itu, Minami mengangkat bahunya dan terlihat bingung saat dia 
berjalan pergi. Apakah dia merasa akan lebih mudah untuk berpasangan dengan saya? 
Kami bekerja sama dengan baik. Jika dia benar-benar berpikir seperti ini, itu akan sangat 
bagus. 

"Maaf, Minami-chan. Sebenarnya, aku menghela nafas lega sekarang. " 

"Jangan khawatir Mizuki ... Kurasa aku akan melakukan hal yang sama jika peran kita 
dibalik ..." 

Minami berjalan ke Himeji-san, dan keduanya mengatakan sesuatu. Sepertinya itu sesuatu 
yang melibatkan perempuan. Aku tidak boleh menguping, lagipula, ini saatnya kembali ke 
Yuuji dan yang lainnya. 

Setelah menyimpan nomor yang saya buka dengan benar, saya berbalik untuk kembali ke 
teman saya yang biasa. Yuuji dan yang lainnya sepertinya telah selesai berdiskusi tentang 
pertandingan baseball saat Yuuji memberikan nomor pesanan batting saya begitu saya 
sampai di sana. 

"Ada apa, Akihisa? Anda tidak mendapatkan nomor yang Anda inginkan? " 

Yuuji mengejekku. Jika saya benar-benar mendapatkan nomor yang saya inginkan, saya 
akan dikuburkan, bukan? Dalam arti tertentu, mungkin hasil seperti itu benar-benar 
jackpot. 

Ngomong-ngomong, siapa pasangan saya? 

"Oh ya, Yuuji, berapa nomormu?" 

"Hm? Nah, saya belum menggambar. Saya ingin menggambar setelah orang-orang itu 
tenang, tapi saya lupa. " 

"Saya juga." 

"...Sama disini." 

Sepertinya orang-orang ini belum memutuskan pasangan mereka dalam perlombaan 2-
orang-3-kaki. Karena pasangan nomor 9 belum menarik nomornya, salah satu dari tiga 
orang ini akan menjadi rekan saya. Jika itu masalahnya ... 

"Kumohon, Hideyoshi! Kamu harus menggambar 9! " 

"Hm? Ada apa, Akihisa? Anda ingin bermitra dengan saya? " 

"Tentu saja! Saya sangat ingin bermitra dengan Hideyoshi! " 
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Jika hanya Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini, saya akan memilih Hideyoshi tanpa terkecuali. 
Mempertimbangkan kehormatan kelasnya, akan lebih baik memilih Yuuji atau Muttsurini, 
tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Dunia ini memiliki hal-hal yang lebih penting 
daripada menang. 

"Kita harus menggambar nomor kita juga. Selain itu, tantangan kelas lebih penting 
daripada turnamen bisbol sesuai jadwal. " 

"... Akan buruk jika kita tidak ambil bagian dalam acara itu." 

"Saya merasakan hal yang sama." 

Mereka bertiga menuju ke kotak. Seiring berjalannya waktu, hanya 3 angka itu yang belum 
menggambar. Satu-satunya orang yang belum memutuskan pasangan adalah aku, Himeji-
san dan Minami. Dengan kata lain, begitu mereka menggambar angka, akan terjadi tragedi 
pertumpahan darah. 

Sementara semua orang berusaha menahan air liur mereka, Hideyoshi merogoh kotak itu. 

Tolong, Hideyoshi, dapatkan 9! 

"Uu, aku punya 9--" 

"MEMBAWA ITU, KAMU !! AKU AKAN MEMBELA KERTAS INI BAHKAN JIKA SAYA MATI !!! 
" 

"" JANGAN BERPIKIR BAHWA KAU DAPAT HIDUP UNTUK MELIHAT MATAHARI 
BESOK, IDIOT !!! "" " 

Tidak mau kalah dengan niat membunuh yang luar biasa, saya berteriak dan menggenggam 
tangan saya dengan erat. Hanya ada beberapa menit sebelum perlombaan 2-orang-3-kaki 
dimulai. Sampai saat itu, saya harus bertahan hidup! 

"--Maaf, salah melihatnya. Ini 6. " 

"" "..." "" 

Niat membunuh segera menghilang. Pada saat yang sama, antusiasme saya menghilang. 
Jika sudah 6, maka Hideyoshi bermitra dengan Minami ... Saya merasa sayang, tapi ada rasa 
lega di sini ... 

Jika itu masalahnya, hanya tersisa 7 dan 9. Yang berikutnya adalah rekanku atau Himeji-
san. 

"... (sssst)." 
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Muttsurini merogoh kotak itu. Baginya, ini adalah pertarungan menang dan kalah, bukan? 
Jika dia bisa bersama Himeji-san, dia bisa menyentuh bagian kesadaran diri Himeji-san 
yang luar biasa. Orang itu akan melompat ke pusaran kebahagiaan bahkan ketika dia tahu 
bahwa dia akan mati. Saya tidak ingin dia mendapatkan hasil yang begitu iri! 

Muttsurini akhirnya mengeluarkan selembar kertas yang menentukan nasibnya dan 
perlahan membukanya. Sekarang, apa yang akan dia dapatkan ... 

"... 9--" 

"PAMITAN!!" 

"JANGAN BERANI MELARANG !! SEMUA ORANG, TANGKAP SAKAMOTO DAN 
TAWARKAN DIA UNTUK PENGORBANAN DARAH !!! " 

"OSSSUU !!" 

Kurang dari sedetik setelah itu terjadi, saat Yuuji tahu bahwa Muttsurini adalah rekanku, 
dia menyadari bahwa dia akan menjadi rekan Himeji-san tanpa harus menarik nomornya, 
dan kelas segera lari dalam aksi berburu kilat. Mn, bukannya aku tidak mengerti perasaan 
semua orang karena ingin menangkap pria terkutuk itu dan mengeksekusinya. 

Melihat Yuuji dan teman sekelas lainnya berlari dengan kecepatan yang layak untuk 
pertandingan olahraga, Hideyoshi dan Muttsurini mendatangi saya dengan nomor undian 
mereka. 

"Sungguh, semua orang sangat energik." 

"... Itu sangat berisik." 

"Ada apa, Akihisa? Apa kau tidak akan berurusan dengan Yuuji? " 

Mungkin mencurigai ketenanganku, Hideyoshi mau tidak mau bertanya. Uu, aku ingin 
berurusan dengannya sendiri ... 

"Tidak ada masalah. Biarpun tidak, Kirishima-san akan-- " 

"..Aku tidak akan memaafkanmu karena main-main." 

"GUUUUAAHHH !!! SHOUKO !? MANA KELUAR DARI MANA !! " 

"--Kirishima-san akan memenuhi harapanku untukku." 

"Saya melihat. Bagaimanapun juga, dari caraku melihatnya, Yuuji kemungkinan besar tidak 
memiliki banyak sisa hidupnya ... " 
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Kirishima-san, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, telah memasukkan jari-jari 
rampingnya dengan paksa ke wajah Yuuji. Itu seharusnya menyakitkan ... 

"... Oh ya, Yuuji." 

"Oi, Shouko, tunggu sebentar! Siapa yang akan berbicara dengan santai dalam situasi ini? 
Biasanya, orang akan menghilangkan kekuatan di tangan, kan? " 

"... Apakah bibi memberimu sesuatu?" 

"Hm? Anda sedang berbicara tentang ibu saya? Ahh, jika itu masalahnya ... " 

Yuuji, yang wajahnya terkunci oleh jemari masih berbicara dengan Kirishima-san, 
bergumam 'tunggu sebentar'. Tapi agar Yuuji bisa berbicara dalam situasi ini, saya pikir itu 
cukup mengesankan. 

"...Tentang itu?" 

"Pemeriksaan langsung itu, aku menyerahkan barang yang ingin diberikan ibuku 
kepadamu di dalam tas juga." 

"...Tas?" 

"Eh, tas dengan buku hipnotisme." 

"...Betulkah?" 

"Iya." 

"... Kamu tidak berbohong padaku?" 

Aku tidak. 

"..." 

"Shouko, ada apa denganmu? Apa yang akan terjadi jika tas itu disita? " 

"... Bagiku ... apa ..." 

"Jadi, apa yang kamu katakan---" 

"... Apa ... yang kau lakukan padaku! " 

"UWAAAHHH !! SAKIT, INI HURRRRTTTTSSSSS !!! " 

"... Semua yang ada di dalam tas itu disita ...." 

"UWAAAAHHHHH !!!!" 
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Samar-samar aku bisa mendengar suara keras. Saat berikutnya, aku menemukan Yuuji 
terbaring lemas di lantai. 

"... Yuuji adalah ... idiot besar!" 

Meninggalkan Yuuji yang tidak sadarkan diri, Kirishima-san lari tanpa berbalik. 

Sungguh, mau bagaimana lagi. Saat ini, saya hanya bisa menjaga Yuuji. Jika saya 
membiarkan dia terbaring di sana, itu akan menjadi gangguan besar bagi semua orang. 

"Apa yang kamu lakukan, Yuuji?" 

Aku membungkuk dan meraih tangan Yuuji untuk menariknya, menanyakan situasinya 
barusan. Yuuji menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Tidak masalah sih, tapi agar 
Yuuji bisa segera bangun setelah serangan seperti itu, aku benar-benar merasa dia tidak 
normal dalam arti apapun. 

"Yah ... sepertinya itu karena aku. Ibuku ingin memberinya sesuatu, dan majalah-majalah 
itu juga disita. " 

"Ibumu memintamu untuk memberikan sesuatu pada Kirishima-san ..." 

Melihatnya sangat marah, itu pasti sesuatu yang penting. 

"Ngomong-ngomong tentang apa yang ibuku akan berikan padanya, jangan beri tahu aku ... 
perjanjian pernikahan !?" 

Ahh, begitu. Karena Yuuji dan Kirishima-san masih di bawah umur, kedua belah pihak 
harus menyetujui pernikahan tersebut. Perjanjian pernikahan bahwa dia bekerja sangat 
keras untuk disita. Tidak heran dia sangat marah. 

"Itu terlalu berbahaya ... jika itu masalahnya, aku benar-benar harus berterima kasih 
kepada guu pemeriksaan tempat itu ...!" 

Yuuji kembali jatuh ke tanah. Di belakangnya, teman sekelas kami memegang alat kejut 
listrik saat mereka mengelilinginya. 

"Bawa dia pergi." 

"""Iya!""" 

Mereka mengangkat tubuh tak bernyawa Yuuji dan berjalan ke sudut gelap kompleks 
sekolah. Sekarang Yuuji sudah pergi, dia pasti akan dieksekusi ... tapi sudahlah. Orang itu 
hanya akan mempersulitku jika dia terus hidup. Lebih penting lagi, saya harus fokus pada 
balapan 2-orang-3-kaki. 

"Pokoknya, Muttsurini rekanku. Ayo lakukan yang terbaik. " 
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"... Ayo lakukan yang terbaik." 

Kami memegang tangan kami dengan kuat. Dalam hal kecepatan, Muttsurini bahkan lebih 
cepat dari Yuuji. Dalam sebuah kompetisi, dia harus menjadi partner terbaik. 

"Kinoshita bersamaku, kan? Ayo lakukan yang terbaik juga. " 

"Ya, menurutku, ayo lakukan yang terbaik." 

Minami membungkuk karena suatu alasan. Mungkin dia sudah berlatih dengan Hideyoshi. 
Selain dia, Himeji-san terlihat sangat cemas. 

"Dengan Sakamoto-kun ... Aku khawatir aku akan menyeretnya sekarang ..." 

"Ahh, Himeji-san, kurasa kamu tidak perlu khawatir." 

Begitu Yuuji kembali, tubuhnya akan berada dalam kondisi tidak bisa berjalan normal. 

Saat ini, pengelompokan kami adalah 'aku dan Muttsurini', 'Minami dan Hideyoshi' dan 
'Himeji-san dan mayat'. Saya tidak bisa ambil bagian dalam grup campuran, tapi setidaknya 
ini mungkin hal yang baik. 

"Ada apa, Aki? Pasanganmu bukan Kinoshita, ini Tsuchiya ... tapi kamu terlihat senang! " 

"Eh? Benarkah? " 

Alasan kenapa aku merasa sangat senang dengan Muttsurini pasanganku adalah karena 
aku akan mati jika berpasangan dengan seorang gadis ... tapi sangat sulit untuk 
mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, lebih baik menyelinap dengan lelucon. 

"Saya tebak. Selain itu, memiliki Muttsurini sebagai mitra lebih baik daripada memiliki 
Yuuji. " 

"Heh ~ kenapa?" 

"Bukankah Muttsurini agak imut?" 

"" "... Eh?" "" 

Minami dan Muttsurini menggunakan ekspresi yang sangat serius saat mereka bertanya 
padaku. 

"Bukankah Muttsurini mengenakan pakaian wanita di tepi pantai? Menurutku dia terlihat 
agak manis saat itu --- aduh! " 

Mengatakan sampai setengah jalan, saya dipukul ringan di belakang kepala oleh seseorang. 
Siapa ini!? 
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"... Maaf, Akihisa." 

Berbalik, aku melihat Hideyoshi terlihat agak tidak senang saat dia berdiri di belakangku. 
Eh? Apakah Hideyoshi baru saja memukul saya? 

"Ada apa denganmu, Hideyoshi?" 

"Uu ... sebenarnya, aku tidak terlalu tahu, tapi aku tidak bisa menahannya ..." 

"Eh? Seperti itu? Yah, itu tidak masalah, karena tidak terlalu sakit ... " 

Mungkin tangan Hideyoshi tergelincir? Aku tidak bisa membayangkan Hideyoshi memukul 
orang secara sembarangan, jadi dia pasti memukulku secara tidak sengaja ... tapi 
memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya telah melakukan gerakan gulat padaku ... 

"Belakangan ini, sepertinya minat Akihisa-kun menyebar. Aku akan merasa sangat 
terganggu ..." 

"...Menyesatkan.." 

"KAMU, KAMU DUA SALAH! SAYA TIDAK BENAR-BENAR TERTARIK PADA MUTTSURINI 
TERSINTAS, SAYA HANYA SANGAT MUDAH MENANG DENGAN DIA SEBAGAI MITRA SAYA 
!!" 

Aku terus berteriak pada Himeji-san dan Muttsurini, yang berdiri jauh dariku dan 
bergumam menjauh. Ngomong-ngomong, SAYA TIDAK INGIN DIPANGGIL ORANG 
SESEORANG SEPERTI MUTTSURINI !!! 

"Heh ~ Aki, kamu cukup percaya diri." 

Sepertinya kata-kata 'mudah untuk menang' ku membuat Minami tidak senang saat dia 
membalas. Keyakinan apa? Lagipula aku tidak begitu percaya diri ... 

"Uu, semua orang tahu betapa hebatnya Muttsurini, dan aku juga lumayan bagus di 
tempat." 

Jika kami bertanding dalam lari 100m, saya akan kalah sedikit dari Muttsurini, tetapi waktu 
saya akan lebih baik. Jika Muttsurini dan saya bisa rukun, tidak sulit untuk mengalahkan 
yang lainnya. 

"Huh, dan kamu benar-benar mengatakannya ... jadi jika itu masalahnya--" 

"Hm?" 

"Bagaimana kalau balapan dengan kita?" 

"Eh? Dengan kalian berdua?" 
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"Benar. Kinoshita dan aku. Aku ingat setiap kelas diperbolehkan mengirim dua kelompok, 
kan?" 

Mendengar Minami mengatakan ini, sepertinya aku ingat bahwa memang benar demikian. 
Setiap tahun ada perlombaan masing-masing, dan untuk kelas AF, tiap kelas mengirimkan 
dua kelompok, total 12. 

Karena Minami menantangku, akan menarik untuk menantang mereka. 

"Mn, oke, kalau begitu kita akan balapan." 

Saya merenung sejenak sebelum menyetujuinya. 

"Kalau begitu, yang kalah harus dihukum." 

"Eh?" 

Minami menambahkan syarat lain. 

Hukuman ... jika itu Minami, hukuman macam apa yang akan dia lakukan untukku? Hanya 
memikirkan itu saja membuatku ketakutan. 

"Ada apa, Aki? Apa kau tidak percaya diri mengalahkan kelompok perempuan kita?" 

"Shimada, apakah kamu salah? Aku bukan perempuan." 

Minami membuat ejekan. 

Woah, Minami sebenarnya berani mengatakan itu. Saya tidak terlalu percaya diri dalam 
studi, tetapi saya tidak bisa kalah dalam olahraga! 

"Tentu, tentu saja sekarang! Oke, ayo lakukan ini!" 

Kalau dipikir-pikir, aku terus bersaing dengan Yuuji dalam segala hal. Dibandingkan 
dengan permainan hukuman kotor dan tercela pria itu, ini seharusnya jauh lebih mudah. 
Siapa yang takut !? 

"Adapun hukuman bagi yang kalah--" 

"Mn, katakan saja, aku akan tetap menang!" 

"Jika aku menang--" 

"Um hm? Jika kamu menang--" 

"--Anda akan pergi dengan saya." 

"Eh? Pergi bersamamu ... seperti akhir pekan? Kamu akan berbelanja?" 
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Minami sedang berpikir untuk memintaku keluar dan membantunya membawa barang, 
bukan? Kudengar gadis-gadis akan menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja, jadi 
Minami akan memintaku melakukan ini? Mungkin saya harus membawa banyak barang. 

"Uu ... yah, bagaimanapun, memang seperti itu. Belanja, makan, nonton film ... sering." 

"Itu, itu ... kita bisa menyelesaikannya dalam sehari?" 

Rasanya seperti jadwal yang padat. Tampaknya permainan hukuman yang baru saja 
dikatakan Minami benar-benar hukuman. 

"... Dan aku tidak hanya bermaksud 'untuk satu hari' ketika aku mengatakan itu." 

Minami bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar. Apakah 
dia merencanakan sesuatu yang lain? 

"Mn ... aku bisa pergi keluar denganmu untuk satu hari. Tapi di sisiku, jika aku menang -- 
biar kupikir, aku ingin makan enak." 

"Oke, aku akan berjanji padamu." 

"Jadi, apakah taruhan kita?" 

"Ya, jika aku menang -- kamu benar-benar harus pergi bersamaku!" 

Minami terdengar sangat serius. Mungkin dia akan memaksaku untuk makan sesuatu yang 
sangat mahal dengannya atau memberiku proyek yang sangat sulit untukku, atau mungkin 
dia akan menarikku ke bagian pakaian dalam untuk membeli barang ... 

"Perlombaan 2-orang-3-kaki akan segera dimulai. Semua siswa tahun kedua, harap 
berkumpul di antrean." 

Saat ini, pengumuman dapat didengar dari pengeras suara. 

Mn, saya hanya tidak perlu kalah dalam pertempuran ini! Karena sudah diputuskan, kata 
pria adalah kata pria. 

"Oke! Oi, Muttsurini, berhenti berdiri jauh dariku seperti itu, kita akan segera mulai! Kita 
harus mendapatkan hasil yang bagus!" 

"... Akihisa, jangan terlalu dekat denganku." 

"SAYA BILANG ITU SALAH MEMAHAMI!" 

Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Muttsurini, yang 
menjaga jarak dariku, saat kami menuju titik awal balapan 2-orang-3-kaki. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



☆ 

Di titik awal dimana banyak kontestan yang ramai dan ribut. Menurut kesepakatan, saya 
berbaris bersama dengan 'Grup Minami dan Hideyoshi' untuk pertarungan. 

"SEMUA ORANG SIAP! DAPATKAN -" 

BAM! 

Pukulan jelas dari senjata bisa terdengar, dan barisan depan kontestan mulai bergerak. 
Kami berada di grup berikutnya, jadi sudah waktunya untuk bersiap secara mental. 

Mencoba untuk mengendurkan persendian dan otot saya, saya dengan lembut 
mengguncang pincang saya dan mensimulasikan situasi muncul di sana nanti ketika saya 
naik. Ketika saya naik, saya harus mengatur waktu langkah dan pernapasan saya dan 
kemudian perlahan-lahan mempercepat. 

"..." 

Berdiri di sampingku, Minami juga menunggu waktu untuk memulai. Dia tampak gugup, 
terlihat sangat serius juga. 

"Kamu agak serius, Minami." 

"Eh !? Lakukan, kan? Aku baik-baik saja." 

"Haha, kenapa kamu begitu gugup?" 

"Sejak kapan aku gugup?" 

"... Kamu, kamu, sedikit ..." 

"Lihat, kataku. Senang rasanya serius untuk kemuliaan kelas, tapi jika kamu tidak santai, 
apa yang bisa dimenangkan akan menjadi tidak bisa dimenangkan." 

Bahkan dari jauh, aku bisa melihat tubuh Minami agak kaku karena gugup. Kenapa dia 
begitu antusias dengan lomba lari 2 orang 3 kaki. 

"... Tapi aku ingin menang apapun yang terjadi ..." 

Minami bergumam pelan, dan kata-kata itu masuk ke telingaku dengan santai. 

Dia melihat garis start dengan tatapan serius. Aku tidak mengerti kenapa Minami begitu 
antusias, tapi karena dia memperlakukan ini dengan sangat serius, sebagai lawan yang 
setuju dengan ini, aku harus memperlakukan pertandingan ini dengan serius. Ini harus 
menjadi kesopanan. 
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"SEMUA ORANG! SIAPKAN--" 

BAM! Suara tembakan bisa terdengar. Sekelompok orang di depan kami bergegas pergi. Ini 
akan menjadi kita selanjutnya. 

"Ayo lakukan ini, Muttsurini, kita akan menjadi yang pertama sampai ke garis finis!" 

"... (Mengangguk kepala)." 

"Kinoshita, nanti aku serahkan padamu." 

"Mn, aku akan melakukan yang terbaik juga." 

"Dimengerti. Miharu akan melakukan yang terbaik juga." 

Setelah menelan ludah, kami menunggu tembakan mulai. Saatnya menentukan 
pemenangnya sekarang. 

"GRUP BERIKUTNYA, BERSIAPLAH! SET--" 

BAM -- dentuman keras bisa didengar. Muttsurini dan saya terus maju. Kaki kiri dulu, lalu 
ke kanan, lalu ke kiri, saya menghitung ketukan saat kita melangkah. Rasanya enak. 

Kemudian, kita harus perlahan-lahan meningkatkan kecepatan kita dan akhirnya berlari 
maju dengan kecepatan tercepat. Pada titik itu, kita hampir lupa bahwa ini adalah balapan 
2-orang-3-orang saat kita lari seolah-olah kita tidak terikat pada orang lain sejak awal. 
Dengan pasangan yang bisa bernapas dan bergerak dalam gerakan yang sama, saya bahkan 
lupa akan kehadiran orang lain. 

"KELOMPOK ITU ... MENGAPA BERKAKI 3 ORANG?" 

Baru sekarang Minami menyadari bahwa di samping Hideyoshi, kaki satunya diikat dengan 
kaki Shimizu-san. 

"Eh? Apa, APA YANG TERJADI! TUNGGU MIHARU! APA YANG KAU LAKUKAN !?" 

"Ahh, onee-sama ... bahkan saat menempel padamu, aku tidak bisa merasakan dada kecil 
yang menempel begitu dekat dengan tubuhmu. Perasaan memikat ini membuat Miharu 
tidak bisa menahannya lebih lama lagi ..." 

"BERHENTI MENYENTUH SAYA! PINDAHKAN! PENTING BAGI SAYA UNTUK MENANG!" 

"Apa yang onee-sama katakan? Miharu melakukan ini demi onee-sama!" 

"SEJAK KAPAN INI UNTUK SAKE SENDIRI! JIKA ANDA MELAKUKANNYA UNTUK SAKE 
SENDIRI -- OI, HO, HOL, TUNGGU! APAKAH ANDA HANYA MENCAPAI KEMBALI SAYA DAN 
MELAKUKAN BRA HOOK SAYA !?" 
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"Tidak masalah! Bahkan jika onee-sama tidak menggunakan bra sebagai penyangga, tidak 
akan ada masalah sama sekali!" 

"KAMU AKAN INGAT INI!" 

"YA! MIHARU TIDAK AKAN LUPA PERASAAN INI!" 

"AKU TIDAK BERARTI ITU!" 

"Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini ..." 

Memulihkan diri kita sendiri, kita mencapai akhir dulu. Saya kira kelompok kami menang. 

"Haa, haa, haa ... Miharu, kamu ..." 

"Itu bagus sekali, onee-sama!" 

"Apa yang harus saya katakan, balapan dua orang berkaki tiga (?) Ini membuat saya merasa 
lelah ..." 

Kami melepaskan tali di kaki kami, dan segera rombongan Minami berlari ke ujung. 

Peserta berkaki 3-orang-4 sebenarnya menempati urutan kedua. Tidak peduli bagaimana 
saya melihatnya, mereka lebih mengesankan dari kita. 

"MIHARU! KAMI HILANG KARENA KAU !!" 

"Miharu akan pergi di sini. Kita akan bertemu nanti, onee-sama!" 

"AH! Sialan, MIHARU !!" 

Setelah membungkuk pada Minami, Shimizu-san memelototiku dan melesat seperti kelinci. 

"... Sungguh, dia ..." 

Meski marah, Minami tersenyum masam. Itu aneh? Pertandingan ini hancur, namun 
Minami terlihat baik-baik saja. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Minami?" 

"Eh? Apa maksudmu?" 

"Tidak, yah ... jika Shimizu-san tidak terlibat, kalian berdua bisa mendapat yang pertama." 

"Yah ... hm, mungkin memang begitu." 

"Benar kan?" 
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Mereka mampu menjalankan perlombaan 3-orang-4-kaki dengan kecepatan itu. Jika itu 
adalah balapan normal berkaki 2 orang 3, akan sulit untuk mengatakan hasilnya. Tapi-- 
"Memikirkannya dengan tenang, ini mungkin hasil yang lebih baik." 

Minami terlihat seperti dia tidak peduli, tapi bukankah dia begitu bersikeras untuk menang 
di awal? 

"Uu? Apa maksudmu ... dengan 'ini mungkin lebih baik'?" 

"Jika saya menggunakan cara yang begitu hina -- bahkan jika saya merasa baik-baik saja 
sekarang, saya mungkin akan menyesal suatu hari nanti. Mungkin agak terlambat, tapi 
itulah yang saya rasakan sekarang." 

Berarti tercela? Apa yang dia maksud dengan itu? Mengatakan itu kepada saya yang sering 
bergaul dengan penjahat tak tahu malu dan jahat itu, apakah dia mengatakan bahwa dia 
akan melakukan sesuatu yang lebih kejam yang akan saya sesali? Memikirkan hal itu, 
tubuhku mulai bergetar. Jika itu masalahnya, saya mungkin benar-benar perlu berterima 
kasih kepada Shimizu-san. 

"Maka taruhan kami tidak valid karena pertandingan tidak dihitung." 

"Eh? Tidak perlu, aku kalah kali ini, jadi aku akan mentraktirmu makan." 

"Tidak perlu, itu terlalu canggung. Lagipula, kita toh belum pernah melakukan duel 
sungguhan." 

"Aku ngotot! Atau apa? Kamu tidak mau aku traktir?" 

"Uu ... karena kamu mengatakannya, aku akan berterima kasih untuk itu." 
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"Mn, sangat bagus!" 

Setelah mengatakan itu, Minami memberiku senyuman cerah. 

"Oh ya, Shimada ..." 

Pada saat ini, Hideyoshi, yang dari tadi diam, berkata dengan agak ragu-ragu. 

"Hm? Ada apa, Kinoshita?" 

"Tidak, yang ingin aku katakan adalah ... 'benda' milikmu itu masih terbuka. Apa kamu tidak 
perlu memakainya dengan benar?" 

"Eh?" 

Dok dok, Hideyoshi menunjuk dadanya sendiri. 

Sejujurnya, saya sudah memperhatikannya sejak awal ... 

"Ah ... tidak, bukan itu! Aku tidak lupa memakainya kembali karena aku merasa tidak ada 
bedanya melepaskan kaitan bra!" 

Minami menutupi dadanya dengan kedua tangan dan bergegas ke sudut lain sekolah. 
Begitu ... jadi Minami tidak menyadarinya karena dia tidak merasakan apapun bahkan 
tanpa dukungan ... 

"...(jatuh)." 

Di sudut di mana tidak ada yang memperhatikan, Muttsurini pingsan karena kehilangan 
banyak darah. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 7 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Ingat aturan bisbol ini! 

Yuuji: "Jadi begitu. Karena Himeji tidak mengerti bisbol, kami akan memberikan penjelasan 
sederhana tentang peraturannya. " 

Akihisa: "Biasanya kami yang diajari, untuk berpikir bahwa itu akan menjadi sebaliknya." 

Mizuki: "Tolong, ajari aku dengan baik." 

Yuuji: "Sekarang, kami akan menjelaskan pelanggaran yang disebut 'balk[4] '. " 

Mizuki: "Balk ... kan?" 

Yuuji: "Benar. Ini adalah pelanggaran saat pelempar melempar. " 

Mizuki: "Pelanggaran? Tentang apa ini?" 

Akihisa: "Misalnya, saat pelempar menginjak karet untuk melepaskan baserunner di 
tempatnya tetapi tidak membuang bola." 

Yuuji: "Atau melakukan pickoff saat jari-jari kaki menghadap pemukul." 

Akihisa: "Dan ada juga 2 bagian posisi melempar --- berhenti di tengah gerakan melempar, 
meskipun sedikit, ini semua adalah pelanggaran." 

Mizuki: "Coba saya lihat, mengarahkan jari-jari kaki ke pemukul namun melakukan pickoff, 
dan posisi melempar 2 bagian ..." 

Yuuji: "Pokoknya, tidak apa-apa asalkan pelempar melakukan sesuatu yang mengganggu 
adonan atau membuat adonan salah paham." 

Akihisa: "Seperti membiarkan adonan berpikir bahwa 'lemparan akan datang' hanya untuk 
melakukan pickoff, atau membuat adonan berpikir bahwa lemparan tersebut tidak akan 
datang dan melempar secara tiba-tiba. Ini akan sangat mempengaruhi pertandingan. " 

Mizuki: "Begitu ... jadi membiarkan orang salah paham disebut menolak ..." 

Yuuji: "Ya, kamu hanya perlu berpikir seperti ini." 

Mizuki: "Lalu, Akihisa-kun ..." 

Akihisa: "Hm? Apa itu?" 
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Mizuki: "Kamu menolak." 

Akihisa: "Eh?" 

Mizuki: "Kamu menolak." 

Akihisa: "Apa yang kamu katakan, Himeji-san?" 

Mizuki: "Akihisa-kun menolak keras." 

Akihisa: "Eh ..." 

Yuuji: "Haa ... Aku terlalu malas untuk berkomentar tentang ini ..." 

 

Pada akhirnya, kelas 3-E dan 3-F tidak bisa mengalahkan satu sama lain, jadi kami maju ke 
babak berikutnya tanpa perlawanan. 

Jadi-- 

"Sudah waktunya untuk semifinal." 

"Yup, sekelas dari pasangan Toko-Natsu itu." 

Kami baru saja bertarung melawan mereka untuk menguji keberanian beberapa waktu 
lalu, dan sekarang kami bertemu satu sama lain begitu cepat. Tampaknya kami memiliki 
hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan keduanya. 

"Um, jadi itu artinya 2-A kalah?" 

"Saya kira mereka melakukannya." 

"Mereka tersesat? Mereka memiliki Kirishima-san yang maha kuasa! " 

Wakil kelas 2-A, Kirishima Shouko-san adalah seseorang yang nilainya bahkan lebih besar 
dari Himeji-san. Bagaimana dia bisa kalah dari grup Toko-Natsu? 

"Mm... yah, dia tidak seburuk Himeji tapi Shouko tidak tahu banyak tentang baseball. 
Kurasa itulah alasan mengapa dia kalah. " 

"Dari cara saya melihatnya, ada orang yang sama mengesankannya dengan Kirishima." 

"Yah, saya rasa begitu." 

Bagaimanapun, karena kelas A, yang dipimpin oleh Kirishima-san, kalah, kita harus lebih 
berhati-hati sekarang. 
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Saya kira hanya ada 1 atau 2 kali kita bisa mendapatkan poin dari tahun ketiga. 

"Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Ayo cepat ke pusat olahraga. " 

"Betul sekali. Kami harus bisa mengerti begitu kami bermain melawan mereka. " 

Saya bertanya-tanya tentang fakta bahwa 2-A kalah dari mereka, tetapi bagi kami, ini 
mungkin hal yang baik. Selain itu, kunci kemenangan kita adalah rencana Yuuji. Kelas 2-A 
memiliki Kirishima-san, yang memahami kepribadian dan pikiran Yuuji secara 
menyeluruh, memimpin mereka, jadi mereka seharusnya lebih sulit dikalahkan daripada 
kelas 3-A dengan nilai yang lebih baik. 

"Yuuji ..." 

"Hm? Ada apa, Akihisa? " 

"Jika kelas 2-A maju, apa rencanamu?" 

Kupikir Yuuji sudah memikirkan rencana melawan 2-A. 

"Saya sebenarnya berencana mengajak Kubo bergabung dengan kami dengan memikatnya 
dan bermain 10 vs 8." 

Mendengar pertanyaanku, Yuuji dengan santai menjawabnya. 10 vs 8 ... jika kita bisa 
melakukannya, perbedaan antara kedua kelas bisa dikurangi, jadi itu akan menguntungkan 
kita. Hanya saja... 

"Kubo-san yang menawan? Apa yang kamu katakan? Bagaimana Kubo-san bisa melakukan 
hal kotor seperti itu? " 

"Sungguh ... jika kamu bisa berpikir seperti ini, mungkin itu adalah berkah bagimu ..." 

"Kubo yang asli dibutakan oleh perasaan rusak itu ..." 

"... Tidak mengetahui adalah berkah yang sebenarnya." 

"Eh? Mengapa semua orang menatapku dengan belas kasihan saat aku menyebut Kubo-
san? " 

Mata itu tampak seperti seseorang baru saja mati. Saya tidak bisa memahami mereka sama 
sekali. 

"Oh ya, Yuuji, apa rencana kita sekarang?" 

"Sejujurnya, aku benar-benar tidak berharap 2-A kalah dengan Shouko dan Kubo di antara 
mereka, jadi aku tidak benar-benar melakukan penyesuaian untuk pertandingan dengan 
kelas 3-A. Namun--" 
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Meski dia mengatakan ini, Yuuji pasti sudah merencanakannya. 

"--Kurasa kita harus membunuh monster panggilan mereka." 

Begitu, rencana ini mudah dimengerti. 

"Sepertinya kalian sama sekali tidak memiliki sportivitas ..." 

"Taktik ini yang terburuk ..." 

"Membunuh mereka? Kita akan mengusir mereka? " 

Melihat Himeji-san terlihat bingung, sepertinya dia masih belum memahami rencana Yuuji 
dengan baik. 

"Mengerti. Jadi kita akan memukuli orang-orang itu selama kekacauan sampai mereka 
tidak bisa muncul? " 

"... Kita melakukannya pada siapa?" 

"Menurutku, kalian sudah menerima rencana seperti itu tanpa ragu-ragu ..." 

Muttsurini, yang terbiasa dengan pembunuhan, mengambil foto dari bayang-bayang, 
operasi sampul dan bahkan tidak ada hubungannya dengan sportivitas. Tentu saja, dia 
menerimanya tanpa ada perlawanan. Saya berbeda dari Muttsurini, biasanya saya adalah 
pria yang cukup adil, tetapi kami memiliki tujuan yang harus kami capai apa pun yang 
terjadi, jadi mau bagaimana lagi jika kami harus menggunakan cara curang seperti itu 
untuk menang. " 

"Tidak, tidak apa-apa meski tidak berantakan. Ada banyak cara lain selain menyerang 
secara langsung. " 

"Yup, seperti meluncur ke lawan atau melempar 'Hit by Pitch'." 

"... Atau berpura-pura mengayun dan memukul lawan dengan pemukul." 

"Itu bagus. Hebat karena kamu bisa mengerti. " 

"Aku bilang ... kalian benar-benar terlalu jahat!" 

Terlalu kasar untuk menyebut kita jahat. Jika ada kebutuhan untuk memanggil kami seperti 
itu, katakan saja bahwa kami memiliki pendekatan yang fleksibel terhadap aturan. 

Berdiri di samping kami, Minami memutar matanya dan berkata, 

"Saya katakan, kalian ... jika kalian melakukan hal seperti itu, Anda pantas mendapatkannya 
bahkan ketika Anda dimarahi dan disebut 'tercela'!" 
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Tercela? Dimarahi? Apa yang gadis ini katakan? 

"Hoho, Minami, sepertinya kamu tidak mengerti." 

"Ya. Sepertinya Shimada belum mencium bau sportivitas kami. " 

"... Kurang pengertian." 

Aku, Yuuji dan Muttsurini menjawab secara bergantian. Tidak bisa membantu. Meskipun 
dia tidak cukup belajar, pasti ada batasannya. 

"Ap, apa yang kamu maksud dengan itu !? Apa yang kamu coba katakan?" 

"Dengarkan, Minami." 

Melihat Minami yang bermasalah dan bingung, kami bertiga menjawab dengan keras 
serempak, 

"" "HANCUR DAN KOTOR ADALAH HAL-HAL YANG HANYA YANG AKAN DIKELUHKAN 
OLEH PENCURI !!!" "" 

"KAMU BENAR-BENAR BERBUBUR !!" 

Ini adalah aturan emas untuk menang dan kalah. Untuk menang, kami harus berusaha 
keras. 

"Uu, yah, tapi biarpun kita memaksa monster summon lawan menjadi tidak bergerak, 
bukan berarti kita akan menang, kan? Bagaimana kita harus menghadapinya? Dan melihat 
poin mereka, kita tidak mungkin melakukan banyak kerusakan pada mereka, kan? " 

Hideyoshi menyuarakan keraguannya. 

Itu benar. Tidak apa-apa mengeluarkannya, tapi apa yang kita lakukan setelah itu? 

"Lawannya adalah tahun ke-3. Dan pemeriksaan spot baru dilakukan di tahun ke-2, jadi 
keinginan mereka untuk menang itu tidak bagus, bukan? " 

"Mn, itu benar." 

Kami termotivasi untuk mendapatkan kembali barang-barang yang disita, dan kami jauh 
berbeda dari siswa kelas 3 yang hanya mengikuti acara sekolah ini karena kebutuhan. 

"Jadi kami akan menggunakan perbedaan dalam kekuatan motivasi." 

"Menggunakan perbedaan motivasi? Bahkan jika Anda mengatakan itu ... " 

"Ahh, baiklah, lihat saja. Lagipula, tidak ada cara lain. " 
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"Mn, aku mengerti." 

"... Dimengerti." 

Yuuji tidak menjelaskan rencananya lebih lanjut, dan kami menuju ke arena olahraga 
tengah tempat pertandingan akan dimulai. 

"... Kadang-kadang, aku benar-benar berpikir, apa bagusnya pria itu ..." 

"Menggunakan kejahatan seperti itu berarti hanya untuk mendapatkan kembali buku-A ...." 

"Ah, ah hahahaha ..." 

☆ 

"--STRIKE TIGA! BATTER OUT!" 

Panggilan wasit bergema di seluruh arena olahraga, dan pemukul pertama Minami berjalan 
kembali dengan kesepian. Seperti yang diharapkan dari kelas 3-A, kecepatan dan kontrol 
bola mereka tidak bisa diremehkan. 

"Maaf, aku benar-benar tidak bisa memukulnya ..." 

"Jangan khawatir, Shimada. Lagipula, skornya sangat berbeda." 

Yuuji menghibur Minami seperti seorang pelatih. Kali ini, kami menggunakan Kimia 
sebagai subjek, dan karena ini bukan spesialisasi Minami, mau bagaimana lagi dia tidak 
bisa melakukannya. Lagipula, rencana Yuuji bukanlah memukul bola, tapi menyerang 
dengan kekerasan, jadi tidak masalah kalau kita tidak memukul bola. 

"Memanggil!" 

Sebagai adonan kedua, Sugawa-san memanggilnya binatang panggilan. Di samping catatan, 
susunan batting pertandingan ini berjalan seperti ini. 

1. Adonan pertama: baseman ke-3 Shimada Minami 

2. Adonan kedua: Shortstop Sugawa Ryo 

3. Adonan ketiga: Pitcher Yoshii Akihisa 

4. Adonan keempat: Catcher Sakamoto Yuuji 

5. Batter kelima: Pemain sayap kanan Kondou Yoshimune 

6. Adonan keenam: baseman ke-2 Tsuchiya Kouta (Muttsurini) 

7. Pemukul ketujuh: Pemain tengah Kimishima Hiroshi 
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8. Adonan kedelapan: Baseman pertama Fukumura Kohei 

9. Pemukul kesembilan: Gelandang kiri Yokomizo Koji 
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Ini akan menjadi buruk jika kita menggunakan kekerasan sejak awal, jadi pemukul awal 
hanya perlu memukul dengan cara yang normal, sementara Sugawa-san dan aku di 
belakang harus bertindak sesuai situasi. Jika kami merasa tidak apa-apa, Yuuji akan 
mengulurkan tangan. Akan lebih bagus jika adonan pertama Minami bisa membuat mereka 
lengah ... 

Kelas A, Natsukawa Shunpei, Kimia, 244 poin. 

VS 

Kelas F, Sugawa Ryo, Kimia, 59 poin. 

Seperti yang terjadi di masa lalu, pelempar dan penangkap adalah senpai botak dan kepala 
mohawk, grup Toko-Natsu yang sangat kami kenal. Saya mendengar bahwa pelempar dan 
penangkap berbeda dalam pertandingan mereka melawan 2-A. Mungkin mereka 
memutuskan untuk mengambil alih kali ini karena mereka tahu bahwa Yuuji dan aku 
bermitra dalam hal ini. Keduanya benar-benar benci kalah. 

"59 tanda? Skor orang ini sangat menyedihkan. " 

Berdiri di atas gundukan kendi, botak-senpai melihat skor kami yang ditampilkan dan 
dengan senang hati mengejek kami. Orang ini merendahkan kita seperti biasa. 

Tetapi meskipun kami ditertawakan karena nilai kami. Sugawa-san sepertinya tidak terlalu 
peduli. Makhluk panggilannya baru saja mengangkat kelelawar dan mengambil posisi 
berayun, Seperti yang diharapkan dari anggota kelas F, dia tidak kehilangan kesabarannya 
meskipun dia diperlakukan seperti orang bodoh. 

"Oh, kamu bahkan tidak punya nyali untuk membantah? Dasar tidak berguna. " 

Setelah mengatakan ini dengan acuh tak acuh, summoned beast botak itu melakukan 
gerakan melempar. IT mengumpulkan semua kekuatan di lengan, dan pada detik 
berikutnya, dia melempar bola keluar. 

"MENYERANG!" 

Saat berikutnya, bola mendarat dengan rapi di sarung tangan mohawk-senpai. Saya 
menyadarinya sedikit ketika Minami berada di dalam kotak adonan. Bola itu sangat cepat. 

"Apa yang salah? Itu tepat di tengah, " 

Si botak-senpai memberikan senyum mengejek pada kami saat dia merendahkan kami dan 
menerima bola dari penangkap. Sugawa-san tidak merespon sama sekali karena dia hanya 
mengatur ulang dirinya sendiri saat dia menyiapkan tongkatnya lagi. 

Melihat tampang Sugawa-kun yang tidak tergerak, si botak-senpai hanya terlihat bosan 
sambil mendengus. Dia kemudian melempar bola kedua. 
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STRIKE DUA! 

Dia tidak berayun sama sekali. Sekarang, ada dua pukulan. Sugawa-san terus menatap 
lawannya, sepertinya menganalisis situasinya dengan tenang. 

"Kamu akan menjadi orang ke-2 yang akan diserang!" 

Baldy-senpai melempar untuk ketiga kalinya. Gerak putusnya tidak terlalu berbeda, tapi 
kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. 

Apakah dia melewatkan waktunya? Sugawa-san tidak mengayunkan pemukul karena dia 
hanya tetap di sana. Pitch baru saja mendarat di dalam sarung tangan. Jika itu masalahnya 
... 

"SERANG TIGA! BATTER OUT !! " 

Seperti prediksi botak-senpai, dia benar-benar memukul Sugawa-san dalam tiga serangan. 
Sekarang, 2 orang keluar tanpa baserunners. 

"Oi oi oi, aku sudah melempar bola itu dengan sangat lambat. Bukankah seharusnya kamu 
sudah mengayunkan tongkatmu? " 

Baldy-senpai mengejek kami dengan nada mengejek. Sejak kami mulai, cara dia melempar 
pada dasarnya mengejek kami. Pertemuan olahraga ini direncanakan oleh mereka, jadi 
mereka masih marah tentang ini? Merekalah yang pertama kali memberikan hukuman ... 

"Ada apa, Sugawa-san?" 

Aku bertanya pada Sugawa-san dengan lembut saat aku melewatinya. Mungkin dia melihat 
adanya cacat dalam serangan lawan. 

Tidak mungkin, aku tidak bisa menemukan cara untuk menyerang. 

"Saya melihat..." 

"Tidak peduli bagaimana aku mencoba mencarinya, aku tidak bisa menemukan senpai itu 
dalam yukata erotis ..." 

"Begitu, informasi ini terlalu berguna." 

Jika demikian, saya tidak perlu membuang waktu saya untuk mencari senpai itu. Meski 
sedikit ... tidak, sangat disayangkan, tapi sekarang aku bisa berkonsentrasi pada 
pertandingan. Mari kita pikirkan dengan cara lain. Mungkin ini hal yang bagus. 

"Kamu akan menjadi adonan ke-3 yang akan aku serang, Yoshii Akihisa!" 

Saat aku masuk ke kotak adonan, senpai botak di gundukan kendi mengatakan itu padaku. 
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Kelas A, Natsukawa Shunpei, Kimia, 244 poin. 

VS 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 

Setelah beberapa saat, skor kami ditampilkan. Saya mengerti bahwa skor saya akan 
menyebabkan saya berada dalam pertempuran yang sulit. Kecuali saya bisa memukul bola 
di tengah, bola seharusnya tidak bisa terbang ke luar lapangan. Namun-- 

"Aku tidak akan menyerah seperti itu, Hengawa-senpai." 

"TUNGGU SEBENTAR! APAKAH ANDA BARU MENCAMPURKAN NAMA SAYA DENGAN 
KATA 'HENTAI' UNTUK MEMBUAT NAMA YANG BARU SEPENUHNYA !? " 

"Ah, maaf, hentai-senpai." 

"TIDAK!! AKU TIDAK INGIN KAU MENGUBAHNYA KE 'HENTAI'! PANGGIL SAYA 
'NATSUKAWA'! BERIKAN SAYA NAMA YANG TEPAT! " 

"Maaf, karena pengucapan namamu mudah tercampur." 

"SEJAK MUDAH UNTUK MIX UP! SATU-SATUNYA HAL YANG SAMA DI 'NATSUKAWA' DAN 
'HENTAI' ADALAH JUMLAH KATA KANJI !! " 

"Ya ampun, jangan terlalu gelisah, Natsukawa-hentai." 

"Jadi kau mencampurkannya karena 'senpai' dan 'hentai' terdengar terlalu mirip !?" 

Duel yang ditakdirkan itu terjadi dalam sekejap mata saat botak-senpai terbakar. Ini tidak 
ada bedanya dengan manga olahraga shounen berdarah panas. 

"Sialan kau, Yoshii Akihisa ... AKU AKAN MEMBUNUHMU !!!" 

Summoned Beast Baldy-senpai menaikkan posisinya dan bersiap untuk melempar bola 
pertama --- yang dengan cepat datang dengan cepat ke sini. 

"MENYERANG!!" 

Bola pertama tepat di tengah. Saya tidak bereaksi sama sekali terhadap lemparan ini saat 
saya menganalisis situasinya. 

"Heh, sepertinya kamu tidak berani mengambil tindakan." 

Reaksi saya sepertinya membuat botak-senpai senang, karena setelah dia menerima 
lemparan penangkap, senpai botak itu mendengus dengan suasana hati yang baik. 

Kemudian, dia melempar bola ke-2. 
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"SERANG DUA !!" 

Pada saat ini, lawan melempar bola lain tepat di bawah bola. 

"Apa apaan. Kamu cukup pendiam sekarang. " 

Seperti ketika Sugawa-san baru saja, saya membiarkan dua lemparan terbang di dekat saya 
untuk melihat apakah ada sesuatu. Baldy-senpai hanya mendengus dengan sikap bosan. 

"Saya hanya memeriksa di mana Anda melempar. Aku akan mendapatkan yang berikutnya. 
" 

"Memeriksa di mana saya melempar? HA! Berhenti berbohong! Anda tidak bisa mencapai 
nada saya, kan? " 

"..." 

Saya tidak menjawabnya karena saya hanya menunggu dalam diam untuk lemparan 
berikutnya. 

Seperti bagaimana dia melempar ke Minami dan Sugawa-san, lawan hanya melempar di 
tengah. Ini benar-benar seperti kepribadiannya. Dia ingin memukul saya dalam 3 lemparan, 
jadi saya kira lemparan berikutnya langsung ke tengah lagi. 

"Che, jadi kamu hanya bisa melihat bolanya? Kalian pengecut! " 

Memang benar aku sudah mengamati bola sekarang. Namun, saya tidak hanya melihat bola, 
tapi juga posisi pelempar. Baldy-senpai akan berdiri di tempat yang sama setelah lemparan 
ke-1 dan ke-2. Seperti yang diharapkan dari senpai tahun ketiga ini. Dia benar-benar tahu 
bagaimana mengendalikan monster panggilannya, dan postur tubuhnya cukup stabil. 

Tapi itu akan menjadi Tumit Achilles-nya. 

"Baiklah, waktunya untuk pukulan terakhir!" 

Setelah mendapatkan posisi, lawan melempar bola ke-3 ke arah saya. Saya menggunakan 
kesempatan ini untuk mencocokkan lawan dan mengayunkan pemukul saya dengan keras 
ke arah lawan. 

Bola putih itu meluncur di udara saat terbang menuju kepalaku sementara aku melempar 
pemukul logam ke wajah lawan. Kami berdua menggunakan lemparan mematikan, dan 
pada saat yang menghancurkan kuku itu, akhirnya mencapai kepalaku. 

"--BAHAYA!!" 

Pitch yang dilemparkan lawan menyerempet pelipis saya, dan pemukul logam yang saya 
lemparkan terbang melewati hidung lawan. 
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"" KAU TERLALU HANCUR !! "" 

"KAMU DUA SAMA !!" 

Bajingan terkutuk itu membuatku berpikir bahwa dia akan melempar ketiga lemparan ke 
tengah, dan lemparan terakhir terbang ke pelipisku! Jika saya tidak menghindarinya pada 
menit terakhir, itu akan menjadi tragedi besar yang tidak dapat dipulihkan! 

"SERANG TIGA! BATTER OUT! " 

Lemparan saya barusan diperlakukan sebagai ayunan oleh wasit, jadi saya dipukul. Jadi 
sekarang, dengan 3 orang keluar, itu akan menjadi peralihan. 

Tidak ada ide lain yang bisa saya pikirkan. Lebih baik berkumpul dengan Yuuji dan yang 
lainnya di bangku cadangan dan bicarakan dulu. 

"Maaf Yuuji, orang-orang itu mungkin sudah waspada terhadap kita." 

"Tidak apa-apa. Hanya menebus kegagalan itu melalui promosi Anda. " 

"... Jangan khawatir, semua orang akan membantumu." 

"Kedengarannya agak normal, tapi untuk beberapa alasan, menurutku yang kalian 
bicarakan adalah yang terburuk ..." 

"Apakah orang-orang ini tidak mengetahui sesuatu yang disebut sportivitas ...?" 

"Seperti berhati-hati, diinduksi berdasarkan bola, sebenarnya ada banyak istilah teknis 
dalam bisbol." 

Tentu saja, saya bisa melempar. Skor saya tidak bagus, jadi kekuatan bola tidak banyak, 
tapi saya cukup percaya diri dengan kendali saya. Aku akan memukul bola itu dengan keras 
ke lawan! 

"Baiklah, waktunya kita naik. SEMUA ORANG, TINGKATKAN MEREKA KE TANAH !!! " 

"""YA!!!""" 

☆ 

"Apakah kamu Yoshii? Entah itu tentang uji keberanian yang bertemu sebelumnya atau 
kompetisi ini ... Aku akan membuatmu menyesal menghadapi kami tahun ketiga! 
Memanggil!" 

Adonan pertama dari kelas 3-A memasuki kotak adonan dengan sikap bermusuhan. 
Sepertinya ujian keberanian membuat lebih banyak senior membenciku sekarang. 
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Kelas A, Hotta Masatoshi, Kimia, 217 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 

Segera setelah monster yang dipanggil muncul, skor kami ditampilkan. Seperti yang 
diharapkan dari seorang siswa dari kelas A, nilainya tidak bisa diremehkan. 

(Mari kita hadapi orang ini. Saya ingin melihat seberapa jauh bola akan terbang dengan 
perbedaan skor yang begitu besar.) 

Itulah yang Yuuji katakan padaku dengan matanya. Yuuji benar. Saat ini, kami menghadapi 
lawan kelas A, jadi kami harus melihat seberapa bagus mereka. Jika semuanya berjalan 
lancar, kami akan menghadapi tim guru yang bahkan lebih baik dari kelas A. Kami harus 
tahu seberapa jauh kami bisa melangkah sebelum kami harus menahan diri. Itu adalah hal 
yang penting. 

Aku menganggukkan kepalaku sedikit untuk menunjukkan bahwa aku mengerti, dan 
kemudian membiarkan monster panggilanku melakukan postur melempar. Sarung tangan 
Yuuji terletak di sudut luar bawah dari strikezone. Bahkan jika terkena, setidaknya tidak 
akan terbang jika itu bukan pukulan yang kuat, bukan? 

Dibandingkan dengan lemparan botak-senpai di paruh babak sebelumnya, nada lemparan 
saya jauh lebih lambat saat terbang menuju sarung tangan Yuuji. 

"MENYERANG!" 

Menghadapi lemparan yang baru saja saya lempar, lawan membiarkan saja dan tidak 
mengayunkan pemukulnya. Apakah dia ingin memeriksa kecepatan dan kekuatan nada 
saya? Skornya sudah ada di sana, jadi dia tidak akan merasa aku bisa mengancamnya. Jika 
lemparan berikutnya mendarat di strikezone, saya kira dia akan mengayun. 

Lalu, Yuuji melakukan lemparan ke atas. Kali ini, agak tinggi di tikungan. Apakah dia 
berusaha membuat lawan kesulitan memukul bola (apakah itu sikap bebas)? Yah, aku 
benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa menjadi hal yang sulit. 

Aku mengikuti posisi yang ditunjukkan Yuuji, dan kali ini, lawan mengayunkan 
pemukulnya. 

KLANG --- Suara hantaman yang tajam terdengar, dan kali ini, lawan mengayunkan 
pemukulnya. 

Tampaknya pemukul meleset atau tidak terbiasa bermain bisbol karena bola meleset dari 
tengah. Bola terbang tidak menarik jarak saat terbang. 

"SIAL!" 
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Tampak agak marah dan sakit hati, lawan kembali ke area bangku cadangan. 

Saya melihat. Bahkan jika selisih skor lebih besar, secara alami tidak menyebabkan bola 
terbang jauh jika lawan meleset dari tengah. Sebaliknya, saat menghadapi kelas E, meski 
skor mereka hampir sama, bola secara alami akan terbang mendekat. Bukan hanya 
kekuatan itu saja yang dapat memenangkan pertandingan karena ini tidak akan berbeda 
dari pertandingan bisbol lainnya. Namun, kelas yang lebih kuat masih memiliki keunggulan 
yang luar biasa. 

"Oke, saya baik-baik saja. Memanggil!" 

Suara yang familiar dapat terdengar saat adonan kedua memanggil monster panggilannya. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Kimia, 223 poin 

Vs 

Kelas F Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 

Itu adalah anggota lain dari pasangan Toko-Natsu, sempai kepala mohican yang menjadi 
penangkapnya. Bahkan jika dia benar-benar busuk jauh di dalam, dia benar-benar layak 
menjadi anggota kelas A, memiliki nilai setinggi itu. 

"MEMBAWA ITU, ON, YOSHII! SAKAMOTO! AKU AKAN KEMBALIKAN SEMUA MALU SAYA 
LEBIH MENARIK !! " 

Senpai kepala mohican melotot saat dia mengatakan itu pada kami. Sepertinya dia agak 
bersemangat juga. Apa yang harus saya lakukan... 

(Mari melempar bola dulu.) 

Yuuji memposisikan sarung tangannya. Sarung tangannya ditujukan ke sudut jauh di mana 
kelelawar tidak mungkin bisa memukul. Saya kira dia punya rencana jika dia ingin saya 
membuang sejauh itu. 

Saya membuka tangan saya lebar-lebar dan melempar bola pertama. Pada saat ini, sempai 
dengan kepala mohican sengaja mengayunkan pemukulnya. Baiklah, sekarang kita 
mendapat teguran-- 

"Ahh, tanganku tergelincir!" 

Tepat ketika aku memikirkan itu, sempai kepala mohican melanjutkan ayunannya tanpa 
henti saat dia mengayunkan tongkatnya kembali ke summoned beast Yuuji yang bersiap 
untuk menerima lemparan. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Kimia, 223 poin. 
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Vs 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Kimia, 109 poin. 

Setelah dipukul di kepala dengan keras, monster panggilan Yuuji mengalami perubahan 
poin karena kerusakan, dan 200+ poin hingga sekarang telah dikurangi banyak sekarang. 

"Maaf Sakamoto. Itu tidak sengaja. " 

Melihat ke belakang untuk melihat keputusan wasit, sempai kepala mohican mengatakan 
itu pada Yuuji. 

Jika tindakan itu sekarang dianggap disengaja, dia akan dipaksa keluar lapangan. Senpai itu 
mungkin khawatir tentang ini, itulah mengapa dia hanya mengucapkan kata-kata tidak 
tulus itu. 

"... Tidak, tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, banyak kecelakaan yang sering terjadi 
dalam olahraga? " 

Yuuji tidak terlihat terganggu dengan itu saat dia mengatakannya dengan senyuman di 
wajahnya. Makhluk panggilannya membungkuk untuk mengambil bel yang dijatuhkan 
karena benturan. 

"Begitu, Sakamoto agak murah hati." 

"Tidak tidak. Aku bukan orang yang baik. " 

Keduanya terlihat mempertahankan senyum mereka saat mereka mengatakan itu dengan 
damai. Setelah itu, Yuuji melempar bola dengan keras ke arah lawan dengan sekuat tenaga. 

--Pada makhluk yang dipanggil dari senpai kepala mohican di antara kita. 

Dengan suara tumbukan tumpul, Yuuji langsung melempar bola ke kepala mohican-senpai 
yang dipanggil. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Kimia, 191 poin. 

Vs 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Kimia, 109 poin. 

"Maaf senpai. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengendalikan monster panggilanku 
dengan baik. " 

Kali ini, senpai kepala mohican yang nilainya berkurang. Yuuji kehilangan sekitar 100 poin, 
namun lawannya hanya kehilangan sekitar 30. Tampaknya sejak summoned beast Yuuji 
melemah, perbedaan kekuatan terlihat jelas pada bola yang dilempar. 
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"Tapi ini tidak bisa dihindari. Banyak kecelakaan terjadi dalam olahraga, bukan? " 

"Uu ... kamu, ya. Aku akan memaafkanmu dengan senyuman. Lagipula, tidak banyak 
kerusakan ... " 

Senpai kepala mohican tersenyum saat dia mengatakan ini, tapi nadi keluar dari dahinya. 
Sepertinya dia benar-benar ingin bergegas ke Yuuji. Namun, dia menunjukkan emosi 
tersebut kepada wasit, 

"KAMU DUA, KONSENTRASI PADA PERTANDINGAN! KEDUA DARI ANDA AKAN DITOLAK 
JIKA ANDA MELAKUKAN HAL TERSEBUT LAGI !! " 

"" ... "" 

Setelah diberi ceramah oleh wasit, keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka 
kembali ke posisi untuk menyelesaikan misi. Kali ini Yuuji melempar bola ke sarung 
tanganku. Dan binatang panggilanku bersiap untuk menembakkan lemparan lain. 

Sebelum aku melempar, mataku menerima sinyal yang Yuuji berikan padaku. 

(Sudah waktunya, Akihisa.) 

(Mengerti.) 

Saya akhirnya mendapat sinyal serangan dari Yuuji. Sarung tangan penangkap dipasang di 
tengah, tetapi lemparan saya ditujukan ke kepala pemukul. Arahkan ke kepala dan lempar. 
Aku harus mematahkan kepala musuh! 

"Bawa itu, Yoshii!" 

Kepala mohican senpai dalam postur mengayun bebas ... itu cara yang mudah untuk 
mengayun, baik untuk catcher atau hitter --- dia seharusnya mengarahkannya ke Yuuji, 
kan? Serangan barusan pasti membuatnya kesal. Jika itu masalahnya, sekarang, kita hanya 
perlu meledakkan kepala musuh. 

Dalam suasana tegang ini, makhluk panggilanku mengeluarkan lemparan ke-2. 

Bola yang diarahkan ke dahi pemukul dan pemukul yang sengaja diarahkan ke penangkap 
melepaskan pukulan kuat saat kami semua mengenai target seperti kami tertarik. 

"--HIT BY PITCH!" 

Don, dong ... bola berguling-guling di tanah beberapa kali, dan hasil serangannya 
diperlihatkan. 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Kimia, 177 poin. 
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Vs 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Kimia, 7 poin. 

"AKIHISA KAU IDIOT! KAMU TIDAK MENURUNKAN POINNYA BANYAK !! " 

"APA TENTANG ANDA, YUUJI! ANDA PUNYA TERLALU BANYAK! LINDUNGI DIRI DENGAN 
BENAR !! " 

Yuuji mendapat pengurangan 100 poin, dan sempai kepala mohican itu baru saja 
kehilangan 10+ poin. Jika ini terus berlanjut, kita akan dibunuh oleh mereka. 

"OI, KAMU BURUNG! ITU DELIBERATE, BENAR? ANDA HARUS MELAKUKAN INI KEPADA 
SENIOR ANDA! " 

"APA YANG KAU KECERAKAN !? KAMU SEMPAIS Marah BAHWA KAU KALAH KEPADA 
KAMI DALAM UJI KEBERANIAN, KANAN !? " 

"APA YANG KAMU KATAKAN!? JIKA ANDA AKAN MELAKUKANNYA SEPERTI INI, LUPAKAN 
TENTANG TURNAMEN BASEBALL ATAU SEPERTI itu, MARI HANYA-- " 

"HALUS OLEH SAYA! AKU PUNYA CUKUP DARI ANDA TAHUN KETIGA. AYO-- " 

Para pemain bangku lainnya memulai keributan. Memang benar kami tidak saling 
menyukai, jadi mau bagaimana lagi akan ada begitu banyak niat antagonis. Apakah ini 
kekacauan yang direncanakan Yuuji? 

Bertindak sebagai penangkap, Yuuji menyeringai. Jika pertempuran akan dimulai, saya 
harus cepat dan memilih target saya sehingga saya bisa memukulnya dengan semua yang 
saya dapatkan ketika saya mendapat kesempatan. 

"MENGHENTIKANMU!! SEMUA KAMU IDIOT !! " 

Pada saat ini, seseorang dengan suara serak memasuki medan pertempuran yang akan 
menjadi medan perang. Siapa ini? Datang ke sini untuk mengganggu sementara tujuan kita 
hampir selesai! 

"Sungguh, kalian anak nakal benar-benar penyebab yang hilang ... kenapa kamu tidak bisa 
patuh bahkan ketika aku membiarkan kalian menggunakan makhluk panggilan untuk 
melawannya?" 

Menempatkan tangannya di dahinya saat mengatakan ini --- adalah nenek tua terkutuk 
yang selalu mengganggu kita. 

"APA HECK, GRANNY !? KENAPA KAMU DATANG KESINI!!?" 
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Yuuji secara tidak sengaja mendecakkan lidahnya dan menanyainya. Selain itu, karena 
rencananya hancur, aku bisa memahami alasan Yuuji tidak bahagia. 

"PANGGIL SAYA KEPALA SEKOLAH, KAMU SIALAN !!!" 

Kepala sekolah mendengus saat dia menoleh ke Yuuji. Dia kemudian berbalik untuk 
menatap kami semua sebelum berkata, 

"Sungguh ... saat aku mendengar kalian berdua cocok, aku segera datang untuk melihat 
situasinya. Untuk berpikir bahwa itu berakhir seperti ini lagi. Jarang sekali bagi para tamu 
untuk mengetahui bahwa turnamen bisbol monster panggilan kami cukup bagus. Aku tidak 
mungkin membiarkan semua idiot menghancurkannya dan merusak reputasi sekolah. " 

Tampaknya nenek tua terkutuk itu datang untuk menonton kami begitu dia melihat kami 
kelas 2-F vs 3-A ... dia benar-benar memikirkan semuanya. 

"Tolong jangan hentikan kami, Kepala Sekolah! Kami memiliki kewajiban untuk 
menggunakan pendidikan jasmani untuk mengajari mereka yang tidak berguna dari 2-F 
tentang rasa hormat dan akal sehat! " 

"Kami adalah orang-orang yang tidak tahan dengan kalian! Memperlakukan orang lain 
sebagai idiot dan merendahkan kita dengan sangat buruk! Kepala Sekolah, tolong biarkan 
kami membunuh bajingan sempai yang suka beraksi! 

"SAYA MEMBERITAHU KALIAN UNTUK DIAM !!! KAMU SIALAN SAKIT !!! " 

Menghadapi sekelompok orang yang bertengkar, kepala sekolah meraung lagi. Seperti yang 
diharapkan, orang tua pasti bisa melakukan banyak hal saat dia mengambil tindakan. 
Semua orang diam begitu dia meraung. 

"Sungguh, idiot ... jadi kau akan memikirkan ini karena rasa sakit dari makhluk yang 
dipanggil tidak akan menimpamu ..." 

Kepala sekolah menggelengkan kepalanya dengan enggan, sambil berpikir sambil menatap 
kami. 

Akhirnya, saat dia meletakkan tangannya di pinggul, dia memutuskan untuk berkata 
kepada kami, 

"Saya telah memutuskan untuk mengubah pengaturan dari makhluk yang dipanggil dalam 
pertandingan ini." 

"""Hah?""" 

Semua yang hadir hanya mengungkapkan keraguannya secara serempak. 

Ubah pengaturan Summoned Beast? Apa artinya?" 
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"Hanya sekali ini, sekali saja. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan sakit yang 
ditimbulkan pada makhluk yang dipanggil. Dengan itu, kamu tidak akan memikirkan segala 
macam omong kosong dan bermain bola dengan serius, kan? " 

Menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh monster yang dipanggil ke tubuhnya --- 
bagaimanapun, ini tentang mengatur agar monster yang dipanggil menjadi seperti milikku? 

"Baiklah, itu saja. Kalian semua harus bermain dengan serius sekarang! " 

Meninggalkan kata-kata ini, kepala sekolah melambaikan tangannya dan berbalik untuk 
berjalan ke gedung sekolah. 

"Eh, sekarang ..." 

Hal-hal terjadi begitu saja, dan untuk sementara, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak 
apa-apa mengubah pengaturan Summoned Beast, tapi jika itu masalahnya, bagaimana 
dengan rencana kita? 

"Maaf, izinkan kami mengambil waktu tunggu." 

Yuuji meminta timeout kepada wasit, dan pertandingan ini baru saja dihentikan secara 
resmi. Setelah memastikan itu, kita harus memulai pertemuan strategi. 

Yuuji dan pemain tengah berkumpul di dekat gundukan kendi. Oke, apa yang kita lakukan 
sekarang? 

"Apa yang kita lakukan sekarang, Yuuji? Rencana kami untuk menciptakan kekacauan telah 
hancur. " 

Rencana kami sejak awal adalah membuat kekacauan di tahun ke-3, tapi berakhir seperti 
ini, jadi rencana kami hanya bisa berakhir dengan kegagalan. Kami tidak bisa menang jika 
kami bermain dengan mereka! 

"Tidak ada masalah. Hal-hal berbeda dari yang saya harapkan, tetapi jika itu masalahnya, 
kita dapat meluncurkan senjata rahasia kita di sini. " 

"Senjata rahasia?" 

"Betul sekali. Untung adonan berikutnya botak, jadi tidak perlu bersikap lunak padanya. " 

Setelah mengatakan itu, Yuuji berjalan ke arah wasit dan berbalik ke bangku, meminta 
pergantian pemain. 

"Himeji akan menggantikan Yoshii sebagai pelempar, Yoshii akan menjadi penangkap, saya 
sebagai penangkap akan beralih ke markas ke-3 Shimada." 
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Jadi barisan pertahanan dan pelempar harus diubah? Jadi Himeji-san adalah pelempar, 
saya akan menjadi penangkap, Yuuji mempertahankan base 3, dan Minami kembali ke 
bangku cadangan untuk beristirahat? 

Kami mengikuti instruksi Yuuji dan menuju ke area kami masing-masing. Himeji-san keluar 
dari bangku, berlari ke arah Yuuji untuk mengatakan sesuatu padanya. Saya tidak bisa 
mendengar mereka karena mereka terlalu jauh. Apa yang mereka katakan? 

"Sakamoto-kun, aku, aku tidak bisa menjadi pelempar. Saya belum pernah bermain bisbol 
sebelumnya, dan saya tidak bisa benar-benar berolahraga ... " 

"Tenanglah, Himeji. Dengarkan aku." 

"Tidak tidak! Saya tidak bisa! Saya tidak bisa melakukannya. " 

"Baseball berfokus pada kerja tim, jadi kepercayaan antara rekan satu tim itu penting --- 
terutama pelempar dan penangkap, yang harus paling dekat." 

"Ah, begitu ... tapi ..." 

"Pelempar dan penangkap yang bisa menciptakan kombinasi yang indah --- sering disebut 
'suami dan istri' dalam bisbol." 

"Eh? Suami dan istri..." 

"Betul sekali. Mulai sekarang, saya tidak akan menjadi penangkap. Akihisa akan menjadi 
orangnya. Hasil dari pertandingan ini akan membuktikan apakah kamu dan Akihisa dapat 
mengembangkan hubungan 'suami-istri' yang baik. " 

"..." 

"Kamu harus percaya pada hubunganmu dengan Akihisa, jadi lemparkan bola itu ke 
tanganmu untuk melihatnya. Akihisa akan menggunakan semua kekuatannya dan 
menangkap nada Anda. Itulah hubungan 'pasangan' -- bukan, hubungan 'suami dan istri'. " 

"Aku ... aku mengerti!" 

"Ingat ini, Himeji. Gunakan semua kekuatanmu. Jangan pikirkan kemana bola akan pergi. 
Gunakan saja semua kekuatanmu untuk menyampaikan perasaanmu kepada Akihisa. Jika 
Anda dengan sengaja menahan, kepercayaan Anda antara satu sama lain tidak dapat 
dibangun. " 

"Saya mengerti!" 

Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya punya firasat buruk 
tentang ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tepat saat aku gemetar karena hawa dingin yang tak terduga ini, Himeji-san, yang selesai 
berbicara dengan Yuuji, berlari menghampiri. Dia terlihat sangat energik. 

"Baiklah ... Akihisa-kun, tolong bantu aku!" 

"Mn, tolong bantu aku juga, Himeji-san." 

Himeji-san tampak agak gugup saat dia mulai gagap. 

"Aku percaya pada Akihisa-kun, aku akan melempar bola dengan semua yang aku punya!" 

"Haha, aku senang mendengarnya. Ayo lakukan yang terbaik." 

"Oke! Ayo lakukan yang terbaik. Ayo buat keluarga yang luar biasa! Baiklah ... astaga, 
kekasihku ..." 

Apa? Apa yang baru saja Yuuji katakan padanya? 

"Kalau begitu, tolong tangkap lemparanku!" 

Setelah dia mengambil langkah kecil ke gundukan kendi, Himeji-san memulai persiapannya 
saat dia bersiap untuk melempar. Baiklah, lebih baik jangan terlalu banyak berpikir. Saya 
hanya perlu melakukan pekerjaan saya sendiri. 

Aku berdiri di tempat Yuuji berdiri sampai sekarang saat aku membiarkan monster 
panggilanku berjongkok di posisi penangkap. 

Baik. Saat ini, ada satu orang keluar, satu orang di base pertama, dan pertandingan 
berlanjut. 

"Heh ~ Aku tidak begitu mengerti rencana bodoh apa yang kau pikirkan, tapi itu tidak akan 
berhasil padaku! Aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Panggil!" 

Pemukul ke-3 lawan -- senpai botak memasuki kotak adonan dan bersiap untuk 
memanggil. 

"A, aku akan melakukan yang terbaik ... memanggil!" 

Skor dari pelempar dan pemukul ditampilkan setengah detik kemudian. 

Kelas A, Natsukawa Shunpei, Kimia, 244 poin. 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Kimia, 437 poin. 

"Wah! Itu skor wanita yang terlalu banyak ..." 
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Melihat skor Himeji-san, senpai botak mulai gemetar. Mau bagaimana lagi. Seperti yang 
bisa dilihat semua orang, skor Himeji-san adalah yang paling elit diantara para elit, jadi 
bahkan senpai botak dari kelas A tidak mungkin bisa mengalahkannya. 

"Sialan. Meninggalkan Takashiro di belakang mungkin keputusan yang buruk ..." 

Baldy-senpai terlihat bermasalah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 

Takashiro? Nama ini sepertinya tidak asing. Di mana saya pernah mendengar nama itu 
sebelumnya ... 

"O, oke, tolong bimbing aku lewat!" 

Saat aku sedang berpikir, Himeji-san sudah bersiap untuk melempar. Aku harus menjadi 
orang yang harus belajar darinya -- TUNGGU SETELAH MENIT! AKU TIDAK 
MENYADARINYA SAJA SEKARANG, TAPI APAKAH AKU YANG HARUS MENANGKAP PITCH 
HIMEJI-SAN !!? AKU AKAN MATI JIKA SAYA GAGAL !! 

"Coba kulihat. Pertama, injak karetnya, lalu ..." 

"Ho, hol, hol, tunggu sebentar Himeji-san !!" 

"Hm? Ada apa, Akihisa-kun?" 

Aku memanggil untuk menghentikan Himeji-san, yang bersiap untuk melempar. Himeji-san 
sangat lembut dan pengertian. Saya kira dia akan menahan diri sedikit, tetapi karena 
perbedaan skor kami sangat jauh berbeda satu sama lain, saya tidak tahu apa yang akan 
terjadi, jadi lebih baik biarkan dia mencobanya. 

"Kamu melihat pelari di base pertama? Lempar pickoff di base pertama untuk mencegah 
dia mencuri base. Apakah kamu ingin mencobanya?" 

Pelari di base pertama tidak lari terlalu jauh. Aku hanya ingin Himeji-san melakukan 
pickoff agar dia bisa terbiasa. Pokoknya, aku hanya ingin Himeji-san melempar bola dulu. 

"A pickoff -- ah, aku mengerti. Aku hanya perlu melempar ke base pertama, kan?" 

"Itu benar. Bisakah kamu melempar ke Fukumura-san di base pertama?" 

"Aku mengerti. Lalu--" 

Makhluk panggil Himeji-san mengangkat lengannya dan bersiap untuk melempar. 

"Heh!" 

"................AH?" 

Kelas A, Tsunemura Yuusaku, Kimia, MATI. 
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Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Kimia, 437 poin. 

Kelas F, Fukumura Kohei, Kimia, MATI. 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Kimia, 437 poin. 

--Ada laporan langsung tentang dua kematian. 

KLANG ... dengan itu, suara beberapa benda berat yang jatuh terus terdengar. 

Makhluk panggilan dari pelari di base pertama, sempai kepala mohican dan Fukumura-san, 
yang menonton base pertama menghilang bersama-sama ke dalam angin seperti teman 
baik. 

"" WAAAHHHHHHHHH !!! HURRTTSSS !!! MY BODY HUUUUUURRRRRTTTTTSSSSSS !!! " 

Setelah beberapa saat, pengontrol dari monster yang dipanggil juga berteriak kesakitan. 

Tampaknya perubahan pengaturan berhasil mengejar bola, jadi keduanya mendapat efek 
kerusakan yang dilakukan pada makhluk yang dipanggil, yang menyebabkan mereka 
berguling-guling di lantai kesakitan. 

"Ah! Jadi, maaf! Aku tidak tahu bagaimana cara mengontrol kekuatan bola, jadi ..." 

Himeji-san dengan panik menundukkan kepalanya untuk meminta maaf pada mereka 
berdua yang berguling-guling di tanah. Namun, saya tidak berpikir mereka akan repot-
repot mendengar permintaan maafnya sekarang. 

"Akankah pemain bangku cadangan mengambil alih para pemain yang cedera sehingga 
kami bisa melanjutkan pertandingan?" 

Guru wasit dengan dingin meminta para pemain untuk masuk. 2 pemain yang terluka 
parah yang tidak dapat bergerak karena rasa sakit tersebut akan dikeluarkan. Lawan 
mengirimkan satu senpai, sementara Hideyoshi, yang berada di bangku cadangan, 
menggantikan Fukumura-san untuk menjaga base pertama. 

"Uu ... aku gagal ..." 

Meski dia berhasil mengubur dua orang sekaligus, Himeji-san nampaknya menyesal 
karenanya. Jika memungkinkan, saya ingin mendorongnya, tetapi jika dia tidak mengontrol 
kekuatannya dan menggunakan semua kekuatannya, bola berikutnya akan menyerang 
saya, penangkap. Jika saya terkena bola kuat itu, kemungkinan besar saya akan dikirim ke 
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dimensi baru dalam kesakitan. Meskipun aku benar-benar minta maaf padanya, aku benar-
benar tidak ingin-- 

"Tidak apa-apa, Himeji. Lempar dengan semua yang kamu punya." 

"Tapi..." 

"Jangan terlalu khawatir. Itulah yang harus dilakukan penangkap." 

"Tapi jika aku melakukan ini, Akihisa-kun akan ..." 

"Oi oi, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa kamu tidak mempercayai Akihisa 
sama sekali?" 

"Ah ... tidak, bukan itu! Aku tidak pernah meragukan Akihisa-kun!" 

BASTARD ITU PASTI MENCOBA MEMBUNUH SAYA !!! 

"Akihisa-kun, ini aku datang!" 

NOOOOO !!! HIMEJI-SAN, JANGAN BUANG BOLA ITU PADA SAYA !!!! 

"He, heh!" 

"Hm? Eh? Bagaimana itu--" 

Himeji-san mengeluarkan suara yang manis dan nada yang tidak lucu sama sekali. 
Lemparan yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung jatuh pada senior tahun ketiga 
yang menunggu untuk memukul selanjutnya. 

Kelas A, Kindaichi Shinnosuke, Kimia, MATI. 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Kimia, 437 poin. 

Pemukul ke-4 dari kelas 3-A bahkan tidak berhasil menunjukkan nilainya karena dia segera 
menjadi jiwa yang tidak bernyawa, tidak pernah kembali lagi. Karena itu, ia menjadi korban 
ke-3. 

"RE, REF !! ITU BOLA BERBAHAYA, BUKAN ITU !!? DIA HARUS DITOLAK !!" 

Berdiri di dalam kotak adonan, ekspresi botak-senpai berubah drastis saat dia mengatakan 
bahwa Himeji-san melanggar peraturan. Tapi sebelum wasit sempat berkata apapun, Yuuji, 
yang berdiri di base ketiga, berkata, 

"Oi, senpai? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang begitu kejam? Lihat Himeji. Kamu 
tahu kalau dia tidak melakukannya dengan sengaja!" 
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"Jadi, maaf! Ini pertama kalinya aku jadi pelempar. Makanya aku gugup ..." 

Himeji-san berlari ke bangku kelas 3-A dan terus membungkuk pada mereka untuk 
meminta maaf. Melihat Himeji-san terlihat begitu bingung tentang apa yang harus 
dilakukan, kurasa tidak ada yang akan meragukan bahwa dia tidak melakukannya dengan 
sengaja. 

"ST, BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR SAKAMOTO !! BEBERAPA HAL TIDAK DAPAT 
DIMaafkan MESKIPUN TIDAK SENGAJA !!" 

"DIAM, KAMU MENAKUT !! Sensei, pikirkan baik-baik. Satu sisi adalah siswa imut yang 
bekerja keras untuk berpartisipasi dalam acara kelas meskipun dia tidak pandai dalam hal 
itu. Sisi lain adalah orang yang niat jahatnya menodai makna sakral. sportivitas, senpai 
bodoh, jahat dan jelek. Sebagai seorang guru, di sisi mana Anda akan berdiri? " 

"MULAI!" 

"U, wasit?" 

Wasit tanpa ampun mengumumkan kelanjutan pertandingan. Dibandingkan dengan 
perbuatan pengecut kami, tindakan Himeji-san sama sekali bukan niat buruk. Dalam hal ini, 
penilaiannya benar, tetapi saya menemukan bahwa wasit ini memiliki pandangan yang 
agak menyimpang tentang nilai. 

"OI, YOSHII! CEPAT DAN Kejar PEREMPUAN ITU! KAU AKAN MATI JIKA INI TERUS!" 

"HO, BAGAIMANA SAYA BISA MELAKUKAN ITU? JANGAN LIHAT DIA SEPERTI ITU, HIMEJI-
SAN SANGAT SESEORANG DENGAN PIKIRAN SANGAT RADIS !!" 

Saya terus berbicara dengan botak-senpai di kotak adonan. Jika saya bisa melakukannya, 
saya sangat ingin Himeji-san turun dari lapangan! 

"Uu ... ini sangat sulit ... mungkin aku bisa melempar lebih baik jika aku menggunakan lebih 
banyak kekuatan ..." 

Himeji-san kembali ke gundukan kendi dan mengatakan itu, membuatku mengeluarkan 
keringat dingin. 

BAGAIMANA ITU MUNGKIN!! DIA TIDAK MEMBUANG BOLA ITU SAJA SEKARANG DENGAN 
KEKUATAN PENUH !! 

Orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pidato perpisahan tahun kami 
mengatakan itu tanpa memperhatikan kontrol. Tampaknya hanya bangku cadangan yang 
merupakan zona aman. Jika itu masalahnya, itu membuatku lupa bahwa kita sedang 
mengadakan turnamen bisbol. Ini bukan pertandingan, ini pembantaian sepihak. 

"I, kali ini ... aku harus melemparkannya ke Akihisa-kun!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"" EEIIYYYYYAAAAA !! "" 

Baldy-senpai dan aku membiarkan makhluk panggilan kami membuang kelelawar dan 
sarung tangan kami karena kami hanya ingin menggunakan kedua tangan untuk menutupi 
kepala dan bebek kami. Sebuah fastball berat terbang tepat di atas kepala monster yang 
kami panggil. 

"BOLA." 

Wasit memutuskan bahwa itu adalah bola, TAPI SIAPA YANG AKAN PEDULI APA ITU 
STRIKE ATAU BOLA SEKARANG !!? 

"KELUAR DIA, SAKAMOTO! LEPASKAN PITCHER ITU !!" 

"Apa yang kamu katakan, senpai? Nada suara Himeji semakin tajam. Bukankah dia sudah 
masuk ke dalam alur?" 

"AKU TIDAK BISA MELIHAT DIA BERTUJUAN PADA SARUNG TANGKAP PENANGKAP !!!" 

Saya setuju dengan itu. 

Mengabaikan botak-senpai dan Yuuji yang sedang bertengkar, Himeji-san berdiri di atas 
gundukan kendi, sepertinya menggumamkan sesuatu. 

"Uu ... mungkin karena aku tidak terlalu percaya pada Akihisa-kun, jadi aku tidak bisa 
melempar dengan baik ... Aku harus lebih mempercayai Akihisa-kun ..." 

Karena itu, dia menggenggam bola di tangannya dengan erat saat dia bersiap untuk 
melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Eh? Apa yang Himeji-san lakukan? 

"HO, TUNGGU SEBELUMNYA !! APAKAH PITCHER HANYA MENUTUP MATANYA !!?" 

"Bukan itu masalahnya, itulah kepercayaan di antara mitra. Itu karena dia percaya pada 
bimbingan pelempar sehingga dia akan menutup matanya untuk melempar." 

"BAGAIMANA DIA AKAN DIBIMBING OLEH PENANGKAP JIKA MATA DIA TERTUTUP !!? 
KAMU BERCAMPUR DI SINI !!" 

"Itu saja. Pasti telah membuka mata batinnya. Pemain yang benar-benar hebat tidak 
membutuhkan penglihatan, dia hanya perlu mendeteksi keberadaan lokasi sebelum 
lawan." 

"JADI, BAGAIMANA JIKA DIA MENEMUKAN LOKASIKU! TITIK UTAMA UNTUK 
DIMASUKKAN LANGSUNG KE STRIKEZONE, KANAN !!? APAKAH KAU HAMPIR PANGGIL 
SAYA 'PREY' !!?" 

"Tolong jangan mengatakan sesuatu yang sombong, oke? Prey-senpai?" 
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"APAKAH KAMU BILANG ITU !!? KAU BARU MENEBUT SAYA 'PREY-SEMPAI' TANPA 
BERPIKIR, BENAR !!?" 

Hal terpenting saat ini adalah apakah mangsa yang baru saja disebutkan Yuuji 
melibatkanku atau tidak. 

"Yah ... Himeji-san! Bisakah kamu mendengarku? Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu 
serius ..." 

"Hoo ... ha ... hoo ... ha ... tidak apa-apa, aku bisa melancarkan serangan jika aku benar-benar 
percaya pada Akihisa-kun ..." 

"Himeji-san?" 

Sepertinya Himeji-san baru saja memasuki fase zen karena dia tidak bisa menerima kata-
kataku atau isyarat tangan. Pokoknya ... Saya harus menggunakan cara saya sendiri untuk 
bertahan hidup jika saya ingin melihat matahari terbit besok. 

"Bisa, mau bagaimana lagi. Kalau begitu, aku akan menghindar ke samping saat Himeji-san 
melempar. Jika keberuntunganku bagus, mungkin aku bisa mempertahankan hidupku 
sendiri!" 

"ITU, ITU TERLALU DIPERHATIKAN, YOSHII !! KAU HANYA INGIN MENYELAMATKAN 
HIDUP SENDIRI !!?" 

"Maaf senpai, aku masih mencintai hidupku!" 

Di samping catatan, aturan dasar baseball menunjukkan bahwa pemukul tidak boleh 
meninggalkan kotak adonan. Aku merasa agak menyesal karena si botak-senpai di depanku 
harus menghindari lemparan Himeji-san di area sempit. 

"Aku melempar, Akihisa-kun!" 

"SILAKAN COBA DAN BUKA MATA ANDA, HIMEJI-SAN !!" 

Menghadapi pernyataan Himeji-san, aku hanya bisa memohon padanya untuk mengampuni 
hidupku. Tapi sepertinya keinginanku tidak mencapai hatinya saat Himeji-san terus 
menutup matanya dan melempar bola dengan seluruh kekuatannya. 

Bola cepat yang berat 

Dengan kekuatan yang luar biasa 

Ditujukan pada kepala makhluk panggilan botak-senpai. 

"......................... waaa ........." 
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Semua orang tahu buah yang disebut delima yang mekar di awal musim panas? Ini buah 
asam manis yang berwarna merah cerah. Tumbuh di pohon, dan ketika matang tanpa ada 
yang memetiknya, ia akan jatuh karena terlalu matang. Setelah jatuh ke tanah, daging 
merah merah dan jus akan tumpah ke mana-mana. 

Saat ini, gambaran adonan yang muncul di benak saya mulai mengingatkan saya pada 
keadaan yang mengerikan ketika buah delima jatuh karena suatu alasan. 

Kelas A, Natsukawa Shunpei, Kimia, MATI. 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Kimia, 437 poin. 

"Itu ... berlebihan ... wanita itu ... iblis ..." 

Berdiri di samping Summoned Beast yang babak belur, senpai botak menderita banyak 
rasa sakit saat dia terlihat seperti akan kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Melihat 
ini ... Aku hanya bisa kasihan padanya. 

Setelah makan siang, saya pikir beberapa orang akan pulih, bukan? Tapi summoned beast 
botak itu membawa kondisi yang benar-benar hancur saat ia menghilang di udara. 

"Yah ... Akihisa-kun, apa nada itu oke?" 

Hanya pada saat inilah Himeji-san akhirnya membuka matanya. Itu karena dia terus 
menutup matanya sehingga dia tidak melihat adegan seperti buah delima yang meledak itu. 
Mungkin ini hal yang baik baginya. 

"Yah ... jika kita mempertimbangkan tujuan awal kita, bola itu memiliki lemparan yang 
bagus ..." 

Tetapi untuk beberapa alasan, ada beberapa emosi dalam diri saya yang membuat saya 
tidak bisa bahagia. 

"Adonan berikutnya, silakan naikkan piringnya." 

Wasit dengan dingin meminta adonan berikutnya. 

Melihat ke bangku 3-A, semua orang di sana sengaja menunduk, tidak berani menatap 
langsung ke wajah wasit. 

"HEHE !! BATERAI TAHUN 3RD TAKUT !!" 

Tidak diketahui dari mana asal ejekan itu. 

Hoo ... Kurasa bukan hanya si pemukul yang ketakutan. 
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"SENSEI! KAMI MEMBUANG PENGGANTI !!" 

Kelas 3-A melaporkan bahwa mereka tidak memiliki pemain pengganti yang tersisa. Jika itu 
masalahnya, karena ada acara lain yang sedang berlangsung, hanya boleh ada 2 pemain 
cadangan. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia akan membuat mereka yang tidak 
terdaftar untuk bermain? 

Pada saat ini, saya ingat aturan yang termasuk dalam turnamen bisbol summoned beast. 
Yuuji menambahkan aturan bahwa 'Setiap tim harus memasukkan daftar pemain. Para 
pemain yang namanya tidak ada dalam daftar tidak akan bisa ambil bagian dalam 
pertandingan '. Bajingan terkutuk itu membuat rencana ini untuk memenuhi aturan itu ...? 

"Tidak cukup pemain bangku? Nah ... kita akan melewati urutan batting orang itu. Pemain 
lain harus melakukan tes perbaikan mereka." 

Guru membuat keputusan dingin itu. Ini kedengarannya masuk akal, tapi bukankah itu 
berarti pemain lain harus melakukan tes hanya untuk menerima lemparan mematikan 
Himeji-san ...? 

"Baiklah, jadi sekarang untuk pemukul berikutnya -- pemukul ke-5, silakan maju. Para 
pemain yang tidak memiliki poin tersisa untuk mengambil bagian dalam tes perbaikan." 

"" "KELAS 3-A MEMUTUSKAN FORFEIT !!!" "" 

Dan dengan demikian, dengan dua Pukulan Pitch pada dua pemukul dan menyebabkan 4 
martir, peringkat kerusakan 200%, pelempar kelas F Himeji Mizuki menjadi legenda dalam 
pertandingan olahraga. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 7 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
"Yuuji... kamu benar-benar memikirkan rencana yang menakutkan..." 

"Tidak, aku sama sekali tidak mengharapkan umpan balik dari makhluk yang dipanggil ... 
setelah melihat itu, bahkan aku harus merasa kasihan pada mereka ..." 

"Baiklah, Akihisa-kun..." 

Kami kembali ke ruang tunggu kelas F. Setelah meraih kemenangan dari kelas A, kami bisa 
menantikan waktu makan siang yang menyenangkan, tetapi untuk beberapa alasan, saya 
tidak bisa merasa bahagia. 

"Selain itu, saya pikir 'tahun ke-3 tidak akan menerima tes tambahan untuk melanjutkan 
pertandingan karena mereka tidak memiliki apa pun yang disita'. Jika nenek tua terkutuk 
itu tidak ikut campur, tidak akan berakhir seperti ini. " 

"Baiklah, Sakamoto-kun..." 

Mari kita abaikan grup Toko-Natsu, kita benar-benar melakukan sesuatu yang berlebihan 
dan kejam pada sempai adonan ke-4. Saya berharap dia tidak mengalami trauma mental ... 

"Menurutku, kepala sekolah sepertinya menganggap ini keterlaluan. Setelah pertandingan, 
dia berjanji untuk mengembalikan monster yang dipanggil kembali seperti semula. " 

"... Itu adalah tragedi." 

"Baiklah, Kinoshita-kun, Tsuchiya-kun..." 

Melihat adegan keputusasaan itu, kepala sekolah mungkin merasa bahwa dia tidak layak 
menjadi seorang pendidik karena membuat keputusan yang begitu kejam. Saya hanya bisa 
berdoa untuk empat jiwa yang kehilangan nyawa. 

"Oke, untuk pertandingan sore ini..." 

"Baiklah... HARAP Dengarkan Aku!" 

Kami mencoba untuk berpaling, mengabaikan kenyataan, tetapi kami tidak bisa melarikan 
diri lagi. Jadi, kami berempat hanya bisa terlihat seperti akan menangis dan dengan malu-
malu berbalik ke orang yang berbicara. 

""""...Iya"""" 

"Sebenarnya, saya menyiapkan bento untuk semua orang..." 
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Himeji-san mengatakan itu sambil mengeluarkan bento besar yang terbungkus kain. 
Sebenarnya, aku tahu itu... saat aku melihat Himeji-san membawa barang seperti itu 
kepada kami, aku tahu bahwa dia membawa kehadiran kematian yang tidak 
menyenangkan bagi kami. Saya hanya tidak mau mengakuinya. 

"Sungguh, Mizuki, kamu selalu bekerja keras apapun itu." 

Berdiri di samping Himeji-san, Minami merengut entah kenapa. Sepertinya dia benar-benar 
tidak bahagia karena suatu alasan. 

"Eh, ngomong-ngomong, kalian berdua bisa duduk dulu." 

Mencoba keluar dari posisi untuk membiarkan Himeji-san dan Minami duduk, Yuuji berdiri 
dan berbalik untuk berjalan ke arah lain. 

"Baiklah, aku akan pergi mengambil minuman." 

"Nonono, aku akan melakukannya, Yuuji. Aku akan membeli minumannya. " 

"Kalian tidak perlu mengatakan itu. Saya akan menangani pembelian minuman. " 

"...Aku akan membelinya." 

Kami hanya berdiri tanpa membiarkan satu sama lain bangkit. Orang-orang ini --- mereka 
pasti berniat menggunakan alasan membeli minuman untuk kabur, bukan? Orang-orang itu 
hina! Apakah mereka tidak tahu malu? " 

"Haha, kamu tidak perlu memaksakan diri, Akihisa. Apakah Anda tidak perlu uang untuk 
membeli minuman? " 

"Tidak perlu mengkhawatirkan aku. Saya hidup cukup baik sekarang. Lagipula, akulah yang 
dipikirkan orang ketika mereka membutuhkan seorang gofer. Tidak ada orang lain yang 
lebih cocok untuk peran ini selain aku. " 

"Tunggu sebentar! Saya telah melakukan itu selama 15 tahun, dan saya telah menjadi gofer 
untuk saudara perempuan saya sejak muda. Anda tidak bisa meremehkan kemampuan lari 
saya. Biar aku tunjukkan caraku yang lebih halus daripada Akihisa! " 

"... Tidak, yang terpenting adalah kecepatan. Pekerjaan gofer pasti paling cocok untuk saya 
'raja berlari melalui kegelapan'. " 

Semua orang mencoba mengaitkan peran gofer untuk menjauh dari tempat kejadian. Jika 
aku bisa lepas dari pandangan Himeji-san, berpura-pura tersesat atau memberi alasan 
bahwa minuman di sekolah sudah habis terjual dan aku harus keluar, kurasa 3 orang akan 
menjadi korban dan akan ditangani iblis sekali Aku kembali. 
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"Kalian benar-benar berani mengatakan itu! Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan 
kemampuan lariku jika aku menjadi serius? " 

"Omong kosong apa yang kau katakan !? Kemampuan lariku beberapa ratus kali lebih baik 
darimu! Kalian karakter kecil hanya perlu minggir! " 

"Sungguh menyedihkan bahwa Anda memanggil saya karakter kecil yang tidak memiliki 
banyak bakat. Kamu berani mengatakan itu bahkan tanpa melihat kemampuan lariku. " 

"... Baiklah, berhenti mengoceh dan biarkan aku membelinya." 

Jika kalian tidak bisa mengerti, saya hanya akan menunjukkan kemampuan saya untuk 
membungkam semua orang. Saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan 
tersembunyi saya yang sebenarnya. 

"Ah, aku menyiapkan minuman untuk kalian." 

"" "" ............ .ahh ...... Begitu .......... "" "" 

Kebaikan Minami yang tulus membuat kami menangis. 

"Baiklah, cepat duduk." 

Setelah Minami bergabung, Himeji-san duduk bersama Minami. 

"Kami, ya, Himeji-san, bento apa yang kamu siapkan?" 

"Uu, uu, aku, aku benar-benar menantikannya..." 

"Ya. Haha, hahahahahahaha... " 

"... Jantungku berdebar sangat kencang, aku bahkan tidak bisa mengendalikannya..." 

Kami semua merasakan keringat dingin membasahi punggung kami, dan Himeji-san 
perlahan membuka kain bento, membiarkan kami melihat isinya. 

"Eh? Itu aneh? Apakah Anda mempersiapkan jauh lebih sedikit dari biasanya, Mizuki? " 

Melihat bento yang dibuat Himeji-san, Minami langsung menanyakan itu. Mendengar 
Minami mengatakan ini, aku merasa ukurannya terlalu kecil. Selain kotak kayu berlapis-
lapis, ada juga kotak bento yang ukurannya lebih kecil lebih dari dua kali lipat. Jika aku 
tidak salah ingat, Himeji-san akan menyiapkan lebih banyak daripada porsi ini. 

"Ah iya. Sebenarnya, itu karena aku gagal... " 

Mengatakan itu, Himeji-san membuka kotak kayu yang lebih besar itu. Apa isinya... adalah 
bola nasi segitiga kecil. 
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"Sebenarnya, saya membuat beberapa hidangan lain, tapi..." 

Ngomong-ngomong, kotak makan siang yang lain harusnya ada makanan penutup. Begitu 
ya, karena minimnya lauk pauk, bento kali ini jauh lebih sedikit dari biasanya. 

"Apakah kamu ingin makan sedikit, Minami-chan?" 

"Bisakah saya? Jangan pedulikan aku kalau begitu. " 

"" "" AHHH !!! "" "" 

Bahkan sebelum kami bisa menghentikannya, Minami mengulurkan tangan dan 
memasukkan bola nasi ke dalam mulutnya. Sial! Jika kita tahu keadaan akan menjadi 
seperti ini, aku akan memasukkan bola nasi ke dalam mulut Yuuji. 

Saat kami menarik napas dalam-dalam dan melihatnya, Minami terus mengunyah nasi 
kepal. 

Itu aneh? Apakah sesuatu... tidak terjadi sesuatu? 

"Mn, ini hanya nasi kepal biasa, enak." 

"Betulkah? Itu hebat." 

Himeji-san tersenyum lega. Eh, kenapa Minami baik-baik saja? 

"Oi, Himeji, bagaimana kamu membuat bola nasi ini?" 

Yuuji sepertinya memiliki keraguan yang sama denganku karena dia tidak bisa menahan 
untuk tidak bertanya pada Himeji-san bagaimana bola nasi ini dibuat. Saya belum pernah 
mendengar bahwa sistem pencernaan Minami melebihi kemampuan normalnya, jadi pasti 
ada beberapa rahasia tersembunyi di dalam bola nasi ini. 

"Saya tidak menambahkan apapun padanya. Saya baru saja menambahkan garam ke nasi 
putih yang sudah dimasak dan menjepitnya menjadi bentuk segitiga sebelum 
membungkusnya dengan rumput laut. " 

Saya melihat. Dengan cara itu, memang sulit membuat sesuatu yang aneh. Mungkin itulah 
alasan kenapa Minami bisa kabur dengan selamat. 

"Bola nasi benar-benar normal, tapi aku bekerja keras untuk lauk ..." 

Dengan kata lain, sekotak bola nasi ini bisa dimakan --- tidak, itu tidak benar, itu pasti bola 
nasi kualitas terbaik yang dibuat Himeji-san dari tangannya yang cantik! Jika saya 
mengingat ini, saya tidak perlu khawatir tentang itu. 

"Itadakimasu, Himeji-san!" 
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"Ah, oke, silakan makan." 

Saya mengambil bola nasi dari kotak bento dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Ini 
hanya bola nasi biasa dengan tambahan garam dan rumput laut, tapi entah kenapa, rasanya 
sangat enak. 

"Aku tidak akan menahannya." 

"Aku juga akan makan." 

"... Itadakimasu." 

Sisanya mengulurkan tangan dan memasukkan bola nasi ke dalam mulut mereka. Karena 
kami tahu bagaimana Himeji-san memasak makanannya, kami harus menghargai rasa 
biasa dari bola nasi ini. Ini seperti seorang musafir yang tersesat di gurun menemukan dan 
meminum air tawar yang jernih! 

"Oh, oh ya, sebenarnya..." 

"Hm? Minami? Apa yang salah?" 

"Tidak, yah... uu, bukankah Mizuki hanya mengatakan bahwa dia gagal membuat lauknya? 
Nah... itu, jika kamu tidak keberatan... " 

Minami dengan takut mengulurkan tangan dari sesuatu di belakang. 

"Hm? Apa itu bento? Bukankah itu bagianmu, Minami? " 

"Ya, ya. Tapi aku baru saja makan nasi kepal Mizuki, jadi... aku akan berbagi ini dengan 
semua orang... " 

Sambil mengatakan itu, Minami membuka kotak bento dengan cara yang agak kaku. Ada 
sandwich dengan berbagai macam rasa. Selain sandwich tomat dan selada biasa, ada juga 
sandwich telur, tuna, kentang, dan keju. Di sisi lain ada potongan ayam goreng dan telur 
dadar, bahkan sosis juga. Tidak peduli bagaimana saya melihat ini --- ini adalah satu bento 
mewah! 

"Oh  bagianmu sendiri " 

"Meski kamu bilang mau makan sendiri, penyajiannya lumayan banyak." 

"... Betapa tidak jujurnya." 

Yuuji dan yang lainnya menunjukkan ekspresi sinis saat mereka melihat sandwich Minami. 
Untuk gadis seusianya, porsi ini akan terlalu berlebihan --- mereka mungkin mengolok-olok 
Minami dengan sikap ini. Sungguh, minat orang-orang ini sangat buruk. 
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"A, aku hanya membuat terlalu banyak! Karena sandwich... Aku bisa membawanya pulang 
untuk dimakan meski aku, aku tidak bisa menghabiskannya. " 

Tidak bisa menyelesaikannya? Minami terlalu boros untuk mengatakan itu. 

"Minami, kamu harus memberitahuku saat ini. Saya akan membantu Anda 
menyelesaikannya WAAA--- " 

Tiba-tiba, saya merasakan sengatan listrik seperti nyeri di punggung saya. Ini, bukankah ini 
... busur derajat? Siapa yang menggunakan ini untuk menyerangku! 

"Yoshii Akihisa... Aku membencimu! Jika Miharu bisa membunuh seseorang hanya dengan 
kebencian, itu akan sangat hebat... " 

Suara seorang gadis dari kelas 2-D datang dari suatu tempat. Mengatakan tentang apa 
menggunakan kebencian untuk membunuh ... bukankah kamu baru saja menyerangku !? 

"Kehadiran ini... ini Miharu!" 

"Sialan... aku ketahuan? Jika itu masalahnya --- aku akan menyerah pada penyergapan dan 
menyerang sekarang! ONEE-SAMAAAA !!! " 

"SAYA TIDAK PUNYA WAKTU UNTUK BERHUBUNGAN DENGAN ANDA SEKARANG !!" 

Minami dengan panik bangkit untuk menghindari benda yang bergegas ke sini dengan 
debu saat dia turun ke arah lain. Woah, dia sangat cepat. 

"ONEE-SAMA  ONEE-SAMA!  O-... NEE... AHH..." 

"JANGAN, JANGAN DATANG LEBIH DEKAT! ANDA MENJADI FREAKIER SEKARANG !!! " 

"APA YANG ANDA KATAKAN, ONEE-SAMA? JIKA UNTUK ONEE-SAMA, MIHARU AKAN 
DENGAN SANGAT SENANG JATUH KE JALUR YANG TURUN !! " 

"ITULAH ALASAN MENGAPA SAYA KETAK!" 

Kenapa ini terjadi? Melihat Shimizu-san sekarang, saya tiba-tiba teringat kehadiran iblis 
selama ujian keberanian. 

"Yah, lupakan saja. Begitulah cara mereka membangun hubungan. " 

"Ya, seperti Yuuji dan Kirishima." 

"... Hubungan yang cukup bagus." 

"Itu benar-benar membuatku ingin tersenyum." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"OI, KAMU! BERHENTI BERTINDAK SEPERTI TIDAK MELIBATKAN ANDA! APAKAH KAMU 
TAHU BAGAIMANA KORBAN TERLIBAT TERUS BERPIKIR CARA UNTUK BERTAHANAN !? " 

Ini adalah pemahaman umum bahwa mereka yang berada di jalan cinta harus disingkirkan, 
jadi saya rasa kita tidak boleh mengganggu mereka. Lebih penting menikmati makan siang 
ini di depan kita. 

"Kalau begitu aku pesan sandwich Minami." 

Saya mengambil sandwich dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Ini sepertinya 
sandwich rasa tuna dan kentang. Sangat menyenangkan makan makanan seperti itu saat 
perut saya keroncongan. Rasa agak keras dan kenyal adalah potongan jagung, bahkan ada 
irisan ham di dalamnya. Ini ditambahkan ke mayones, tuna dan kentang, dan akhirnya 
beberapa lada hitam untuk dicicipi. Rasa pedas yang tak terduga ini sangat nikmat bagi 
saya yang suka memasukkan hal-hal pedas ke dalam makanan. 

"Mn, ini bagus." 

"Ohh, ini lumayan enak." 

"Menurutku ayam goreng dan omeletnya juga enak." 

"...Baik sekali." 

"Masakan Minami-chan sangat enak. Saya harus bekerja lebih keras! " 

Sambil menggigit sandwich yang Minami siapkan, kami semua hanya bisa memujinya 
untuk itu. Minami benar-benar seperti perempuan dalam aspek ini... jika dia tidak 
melakukan kekerasan secara sembarangan, dia pasti populer di kalangan pria. Sangat 
disayangkan. 

"Makan siang hari ini agak kaya. Ayam goreng untuk dimakan dengan nasi. " 

"Ya, saya berpikir untuk pergi ke klub kesejahteraan untuk membeli roti untuk sarapan 
pagi ini, tetapi untuk berpikir bahwa saya akan mendapat kesempatan untuk makan 
makanan yang enak." 

"...Itu hebat." 

Aku mengunyah ayam goreng yang disiapkan Minami, dan menggigit lagi nasi kepal buatan 
Himeji-san. Nah, nasi kepal buatan Himeji-san juga enak. Nasi putihnya dimasak dengan 
sempurna, dan jumlah nasinya sempurna. Bahkan tenaga yang digunakan untuk mencubit 
nasi juga sempurna. Inilah perbedaan antara makan bola nasi buatan tangan dibandingkan 
dengan makan yang ada di minimarket. Sederhana saja, namun saya tidak akan bosan. 

"Oh ya, di mana minumannya?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ngomong-ngomong, Minami sepertinya mengambil mereka..." 

Melihat ke arena olahraga, keduanya mungkin ingin membangun hubungan mereka. 
Lagipula aku belum tahu dimana mereka. 

Kalau begitu, kita hanya bisa membeli minuman sendiri. 

"" ""... "" "" 

Mendongak, aku bertukar pandang dengan Yuuji, Hideyoshi, dan Muttsurini. 

Kami segera berpaling dari Himeji-san, dan tanpa kata-kata memulai janken kami. Mereka 
memilih batu serentak, dan saya memilih gunting. Apa aku kalah... sial. 

"Maaf Akihisa ~ Saya ingin cola." 

Saya ingin teh. 

"... Soda lemon." 

Ketiga pria ini terlihat senang saat memesan minuman yang mereka inginkan. Setiap kali, 
sepertinya meminta orang lain membelikan minuman untuk saya akan lebih enak daripada 
membelinya sendiri ... karena yang kalah harus traktir. 

"Oke oke, saya mengerti. Bagaimana denganmu, Himeji-san? " 

"Eh? Apa katamu?" 

"Aku menanyakan apa yang ingin kamu minum. Anggap saja sebagai pembayaran untuk 
makan siang. " 

"Ah, tidak perlu. Aku akan merasa sangat menyesal tentang ini. " 

Dia menyiapkan makan siang untuk kami dan saya hanya ingin menyajikan minuman 
untuknya. Himeji-san tidak perlu memikirkan hal ini dan merepotkanku. 

"Lalu, bagaimana dengan teh merah? Anda suka meminumnya saat makan siang. " 

Ya, ya. 

"Kalau begitu tolong tunggu. Saya akan kembali lagi nanti. " 

Aku bangun dari kursiku dan pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa. Jika tidak, mereka akan 
menghabiskan makan siangnya. Lupakan tentang porsi Minami, saya akan sangat keliru 
jika saya pikir mereka akan meninggalkan makanan untuk saya. 

☆ 
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"Hm? Bukankah itu Yoshiii-kun? " 

"Ah, Kubo-kun." 

Tepat ketika saya hendak mencapai mesin penjual otomatis di samping klub kesejahteraan, 
pria dari kelas A, Kubo Toshimitsu melihat saya dan menyapa saya. Apakah dia akan 
kembali setelah membeli minumannya? 

"Kamu terlihat agak terburu-buru. Kenapa begitu? " 

Sambil mengatakan itu, Kubo-kun menyapu pinggirannya tanpa sadar. Saya agak terkejut 
dia akan peduli dengan gaya rambutnya. 

"Saya tersesat di janken, jadi saya harus membeli minuman untuk semua orang." 

"Itu kebetulan. Saya akan membeli minuman juga. " 

"Uu, begitu." 

Bukankah teh oolong kalengan di tangannya adalah minuman? 

Ngomong-ngomong, aku dengar kelas F mengalahkan kelas 3-A. " 

"Mengenai apa yang terjadi --- aku tidak tahu apakah itu bisa dianggap sebagai 
kemenangan kita, tapi kita memang memasuki final." 

"Betulkah? Bagaimanapun, itu berita bagus. " 

Kubo-kun mengatakan itu padaku dengan agak sungguh-sungguh, tapi itu membuatku 
merasa bersalah. Perasaan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. 

Tapi saya dipuji oleh Kubo-kun karena tidak kalah dalam pertandingan. Kurasa 
pertandingan dengan kelas 3-A itu sulit. Selain itu, pasangan Toko-Natsu bukanlah salah 
satu yang bisa dianggap enteng. 

"Bagaimana denganmu, Kubo-kun? Apakah Anda akan mengikuti kompetisi utama? Ah, 
apakah karena kalian tidak memiliki apa pun yang disita sehingga Anda tidak benar-benar 
termotivasi? " 

"Tidak, bukan itu masalahnya. Di kelas kami, setidaknya wakil kelas Kirishima-san, Kudou-
san, dan aku agak antusias. " 

"Eh? Apakah begitu?" 

Jangan sebutkan tentang Kirishima-san dan Kudou-san, saya agak terkejut Kubo-kun akan 
bekerja keras untuk turnamen bisbol. Saya pikir dia tidak akan tertarik pada hal seperti itu. 
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"Karena banyak barang yang disita juga, seperti bantal, guling, tirai kamar mandi, 
pokoknya banyak barang yang disita." 

Apakah bantal merupakan kebutuhan siswa sekolah menengah saat ini? 

"Jika itu masalahnya, mengapa..." 

"Kami kalah karena lawan terlalu kuat. Dan mereka pintar-pintar melakukan pemukulan 
sesuai dengan subjeknya. Pemukul ke-4 itu sangat kuat. " 

"Heh, oh... adonan ke-4 mereka..." 

Berbicara tentang adonan ke-4, bukankah itu orang menyedihkan yang jiwanya dikirim ke 
dunia bawah sambil bersiap untuk melangkah? Entah itu senpai botak yang kepalanya 
hancur seperti buah delima busuk atau senpai adonan ke-4 itu, aku benar-benar merasa 
kasihan pada mereka. 

"Sigh, mau bagaimana lagi. Saya hanya bisa menyerah pada barang-barang itu. Itu salahku 
karena membawa hal-hal yang tidak berhubungan dengan studi. " 

"Betulkah? Sungguh menakjubkan Kubo-kun berpikir seperti ini. " 

Adapun serangan terhadap Ironman dan penggerebekan di ruang staf, kami masih tidak 
bisa mendapatkan item kami kembali. Di satu sisi, itu seharusnya cukup mengesankan. 

"Mana ada. Aku orang yang bersalah. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Tidak... lebih tepatnya, ada tembok yang tak terlukiskan..." 

Pada saat itu, Kubo-kun membuang muka karena suatu alasan dan bergumam. 

Baiklah, kita lanjut lagi. Saya merasakan dingin misterius yang datang entah dari mana. 
Dari mana rasa dingin ini berasal. 

"Oh ya, Yoshii-kun..." 

"Hm? Apa itu?" 

"Bisakah kamu melihat koin 5 yen ini?" 

"Hm? Saya bisa melihat ke sini... " 

Kubo-kun mengeluarkan koin 5 yen yang diikat dengan tali tipis. Apa yang dia coba 
lakukan? 

"Yoshii-kun..." 
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"Apa itu?" 

"Raih tanganmu di sini." 

"Eh? Bukankah itu terlalu mendadak? Bahkan jika kamu ingin aku melakukan sesuatu yang 
seperti melatih anjing, aku... " 

"Ahh, tidak ada. Maaf. Aku tidak berniat memperlakukan Yoshii-kun seperti anjing. " 

Aku mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan senyum masamku, dan Kubo-kun 
meletakkan koin 5-yen dengan tali yang terpasang padanya, sepertinya menggumamkan 
sesuatu. 

"... Merepotkan karena aku tidak bisa mendapatkan buku hipnotisme itu dari Kirishima-
san..." 

Saya tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas, tetapi saya merasa bahwa saya 
baru saja kehilangan 10 tahun hidup saya. 

"Ah, harus cepat! Yuuji dan yang lainnya akan menghabiskan makanannya! " 

"Betulkah? Maaf mengganggu Anda. Ayo kita minum. " 

"Mn, maaf, Kubo-kun." 

"Tidak, tidak apa-apa, Aki-ch --- maaf, Yoshii-kun." 

Saat berbicara dengan Kubo-kun, aku merasakan punggungku merinding karena aku tidak 
bisa membantu selain memiringkan kepalaku. Tapi aku tetap ngebut untuk membeli 
minuman. 

Kemudian, setelah membeli minuman, aku mengucapkan selamat tinggal pada Kubo-kun 
dan kembali ke tempat semua orang berada. 

"BERAS ADALAH CULP---!" 

Meninggalkan kata-kata itu, Hideyoshi jatuh ke lantai. 

"Silakan makan beberapa ♪." 

"Ha, haha, ha... hahahahaha...." 

"... (Gemetar hebat)." 

Saat Himeji-san tersenyum, Yuuji dan Muttsurini terlihat sangat ketakutan saat mereka 
gemetar hebat. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat ini, naluri bertahan hidup 
saya berteriak kepada saya untuk 'melarikan diri sekarang'. 
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"Sayang sekali mereka menjual cola. Saya harus melihat apakah ada tempat lain yang 
menjualnya--- " 

"Oh, Akihisa! Anda akhirnya kembali! Lupakan cola. Duduk saja dulu! " 

"... (Mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih)!" 

Sial, Yuuji itu! Apa dia akan menyeretku ke neraka !? Bajingan itu! 

"Maaf Yuuji, aku sudah menjadi siswa SMA. Jika saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya 
dengan baik, nilai saya akan turun drastis. Bahkan jika saya harus keluar dari gerbang 
sekolah, saya harus membeli cola kembali! " 

"Nonono, aku tidak terlalu ingin minum cola. Anda tidak harus bekerja terlalu keras. Lebih 
dari itu, Anda harus duduk apa pun yang terjadi. " 

"Saya tidak bisa melakukan itu. Aku sudah menjanjikanmu cola, tapi aku tidak 
membawanya kembali. Rasa tanggung jawab saya tidak mengizinkan saya melakukan itu. 
Jadi bisakah kau melepaskan lengan yang mencengkeram erat-erat? " 

"Hahaha... jangan katakan itu. Aku menyuruhmu duduk, bajingan! " 

"Hahaha... ngomong-ngomong, aku sudah menyuruhmu melepaskan, dasar brengsek!" 

"Baiklah... Akihisa-kun, apa kau tidak memegang sekaleng cola?" 

Yuuji terkutuk itu, menggenggam tanganku sampai tangannya retak. Dia pasti mencoba 
menyeretku ke bawah! 

"... Akihisa, kamu benar-benar bimbang." 

"WAAAHHH!" 

Muttsurini tiba-tiba menendang tempurung lutut saya, menyebabkan saya jatuh ke lantai. 
Tindakan keduanya dan mayat Hideyoshi yang tergeletak tidak jauh dari sana 
memberitahuku bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan 'akan terjadi. Saya harus pergi. 

"Ngomong-ngomong, itu sulit bagimu, pergi keluar untuk membelikan minuman untuk 
kami. Makan bola nasi dulu. " 

"Ah, oke..." 

Yuuji tersenyum saat memberikan bola nasi Himeji-san padaku. Saya ingat ini seharusnya 
tidak berbahaya, bukan? 

Aku meraih bola nasi segitiga dan melemparkannya ke mulutku. Itu yang biasa saja. 

"... Che, dia baik-baik saja..." 
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"...Beruntungnya dia." 

Kedua orang yang berdiri di sampingku menggumamkan beberapa hal yang tidak bisa aku 
abaikan. Apa yang sedang terjadi sekarang? 

"Kalian bertiga, tidak perlu menahan. Makan lagi. " 

"Ah, terima kasih, terima kasih, Himeji-san." 

"Jadi, begitukah... lalu." 

"... (Menelan air liur)." 

Saat Himeji-san menyuruh kami makan lebih banyak, semua orang mengambil bola nasi 
dari kotak bento. Apa yang sedang terjadi? Saya tiba-tiba merasakan kehadiran yang tidak 
menyenangkan di sekitar kami... 

"Hai, Himeji-san..." 

"Ya apa itu?" 

"Apakah Anda --- menambahkan sesuatu yang istimewa pada bola nasi ini?" 

Aku baru saja makan nasi kepal biasa, tapi karena Yuuji dan Muttsurini benar-benar 
ketakutan, dan setelah melihat mayat Hideyoshi, aku pasti merasa ada yang tidak beres. 

"Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak menambahkan banyak bumbu khusus. 
Tapi..." 

"Tapi?" 

"2 di antaranya memiliki bahan khusus yang saya gunakan untuk membuat lauk itu." 

Saat ini, kotak bento Himeji-san menjadi ranjau darat. 

"Aku juga menyiapkan makanan penutup. Silakan makan lebih banyak. " 

"""Hahahaha...""" 

Yuuji, Muttsurini, dan aku hanya bisa memegang bola nasi di tangan kami dan tertawa 
terbahak-bahak. Namun, kami tidak bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk 
memakannya. Oh, oh ya, saya harus mengatakan sesuatu untuk memperlambat waktu. 

"Kami, ya, Himeji-san... ngomong-ngomong..." 

"Ya apa itu?" 

"Bagaimana Anda gagal saat membuat lauk itu?" 
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Apakah dia membalik kotak bento? Apakah dia lupa membawanya? Saya mencoba 
mengajukan beberapa pertanyaan santai untuk memadamkan kehadiran kematian yang 
tidak menyenangkan di bola nasi ini--- "Eh... karena aku tidak sengaja gagal saat 
menyeimbangkan, bahkan kotak bento pun meleleh..." 

YOSHII AKIHISA, YAKIN DIRI ANDA !! TIDAK ADA YANG ANEH TENTANG KATA-KATA ITU! 
KATAKAN BAHWA DIRI SENDIRI !! 

"" "..." "" 

Kami tetap diam, dan tetap tidak dapat melakukan apa pun. Saat ini, Muttsurini 
menggerakkan tangan yang memegang bola nasi. Tidak mungkin. Apakah dia akan 
memakannya? 

"... (Zzztt)." 

Dengan suara pelan, Muttsurini mengulurkan tangannya, berhati-hati agar bola nasi di 
tangannya tidak jatuh. Dia perlahan membawanya ke posisi di mana mulut bisa makan. 

--Dan di mulutku. 

"... Katakan ahh, Akihisa." 

"..." 

ORANG INI MENYENANGKAN SAYA SEPERTI ITU! DIA AKAN MENGABAIKAN 
KESALAHANNYA SENDIRI DAN BIARKAN ORANG SEPERTI SAYA MENGATAKAN 'AHH ~'... 
BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! SIAPA YANG BISA MENGIZINKAN DIA UNTUK 
MEMASUKKAN BOLA PADI KE MULUT SAYA SEPERTI ITU !? 

"Hahaha, Muttsurini, berhentilah bercanda." 

Aku memberikan senyuman lembut saat aku berpura-pura tidak memperhatikan lelucon 
teman burukku dan berbalik. 

Tapi setelah berbalik, saya melihat bola nasi lagi menunggu saya. 

"Akihisa, ini, ah ~" 

Saat suara yang familiar dan kasar itu masuk ke telingaku, Yuuji menggunakan tangannya 
yang besar untuk mendorong bola ke mulutku. Hahaha... apakah ini sesuatu yang hanya 
akan terjadi di manga, mimpi ini seperti urutan melewati gerbang belakang istana? 

Kedua teman sekelas saya berkata 'ahh ~' saat mereka mencoba untuk memasukkan bola 
nasi buatan tangan ke dalam mulut saya. Seorang anak laki-laki di masa mudanya pasti 
menginginkan ini, bukan? Jadi, jika ada yang ingin pindah tempat dengan saya, tolong 
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daftarkan nama Anda, dan saya akan menyerahkan kehormatan itu tanpa mengatakan apa-
apa lagi. Sungguh, saya tidak akan menyesal! 

"Oi, Akihisa, kamu benar-benar pemalu. Buka saja mulutmu. " 

"... Tidak perlu diganggu." 

"Tidak, tidak, tolong berhenti bercanda. Ini benar-benar memalukan! " 

"Tidak ada masalah. Tidak ada orang lain yang akan melihatnya, jadi buka saja mulutmu 
dengan patuh. " 

"... Ini, ah ~" 

"NONONONO! SAYA, SAYA TIDAK BERARTI BAHWA SAYA TIDAK INGIN PADI! APA, APA 
ARTINYA... TOLONG JANGAN MELAKUKAN HAL TERSEBUT DI TEMPAT UMUM TERSEBUT 
!! " 

TUHAN! APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN? APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN UNTUK 
MELAKUKAN DARI PREDIKAMEN BERBAHAYA INI? 

Menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memperjuangkan 
pengantin pria (jenis kelamin masih menjadi masalah besar), saya hanya bisa meminta 
bantuan Tuhan. Mungkin doaku mencapai Surga saat suara seorang dewi mencapai 
telingaku. 

"Akihisa-kun." 

"Iya!" 

SELAMATKAN AKU, OH GODDESS-SAMA !!! 

"---Ah, ahh ~" 

Sekarang bahkan Himeji-san membawa bola nasi di tangannya ke mulutku. 

TUHAN, AKU TIDAK BERARTI SEPERTI ITU! SAYA TIDAK INGIN MENINGKATKAN HAREM! 
SAYA HANYA INGIN MENGUBAH BOLA BERAS INI MENJADI BOLA BERAS YANG TIDAK 
AKAN MERUSAK TUBUH MANUSIA! 

"Ya ampun, Akihisa sangat pemalu. Tidak dapat membantu. Aku akan membantu dan 
membuka mulutmu. " 

"UBOOAHHH !!" 

"... (Melempar)." 

"Tolong, silakan makan." 
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"Apa? Anda ingin minum? Akihisa, kamu sangat suka bermain-main. " 

"GOBAGOBAGOBA !!" 

Mulutku terbuka dengan paksa, dan aku mendapat 3 bola nasi dan seteguk minuman. Tidak 
ada kata mundur sekarang. Saat ini, saya hanya bisa berdoa agar tidak ada bola nasi yang 
memenangkan lotere. Saya hanya bisa berdoa kepada hati Tuhan yang murni agar lepas 
dari kesengsaraan saya. 
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Dalam momen singkat saat juri berproses, pikiran saya mulai dipenuhi dengan banyak 
adegan. Saat aku masih di taman kanak-kanak, ketika aku masuk sekolah dasar, setelah aku 
masuk sekolah menengah... kenangan yang tidak bisa hilang itu menyebabkan perasaan 
cemasku menjadi tenang. 

"Apakah si idiot itu... mulai menyusuri jalan kenangan ..?" 

"... Kita hanya bisa berdoa agar perjalanannya lancar." 

TUHAN, APAKAH KAU BENAR-BENAR BENAR-BENAR MEMBENCINAKU? 

"UGH! SIAPA YANG AKAN MATI !? " 

"Hm?" " 

Saya dengan paksa menarik kekuatan terakhir saya untuk menjaga kaki saya tetap di alam 
fana. Saya tidak bisa mati. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan... 

"Bagaimana, bagaimana mungkin !? Akihisa, kenapa, kenapa kamu masih hidup? " 

"...Luar biasa!" 

Tidak, tunggu? Anda seharusnya senang bahwa saya masih hidup, bukan? 

"Karena saya memiliki banyak kesempatan untuk mencicipi masakan kakak saya selama 
liburan musim panas..." 

"Begitu... jadi kamu dilatih..." 

"... Sulit bagimu." 

Jika Anda benar-benar berpikir seperti ini, tidak bisakah Anda bersikap sedikit lebih 
lembut kepada saya? 

"Pokoknya, sisanya bola nasi biasa. Akihisa dan Hideyoshi memakan yang spesial. " 

"... Itu sangat buruk." 

Maaf, karena saya hanya membuat dua yang spesial. 

"Nonono, Himeji, kamu hanya perlu memfokuskan waktu dan tenaga untuk membuat hal-
hal yang baik untuk Akihisa. Kami hanya akan memiliki bagian kami sendiri. " 

"... (Mengangguk dengan kasar)." 

"Apa, apa yang kamu katakan, Yuuji? Aku juga bisa makan makanan biasa! Dan dengan 
saudara perempuanku di rumah, aku juga telah makan dengan benar. " 
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"Haha, itu benar juga. Jika saya membuatkan Sakamoto-kun bento spesial, Shouko-chan 
mungkin akan marah. " 

"Ah, benar." 

"...Saya setuju." 

Setelah mengetahui keberadaan bola-bola nasi yang menakutkan dan membahayakan 
nyawa hilang, suasana kembali tenang dan damai. Waktu makan siang seharusnya seperti 
itu. 

"Kamu agak beruntung, Yuuji." 

"Ah? Apa yang kau bicarakan?" 

"Karena kamu baru saja ingin memberiku makan dan bahkan membuat 'ahh', bukan? Aku 
tidak tahu bagaimana Kirishima-san akan menghukummu begitu dia melihat itu. " 

Padahal kita laki-laki. 

"Ohh, kamu sedang membicarakan itu. Ya... Anda mungkin benar. Baru-baru ini, meskipun 
saya telah menekankan kepadanya bahwa 'dia laki-laki', dia tidak mau mendengarkan. Jika 
dia melihatnya sekarang, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. " 

"Eh? Anda sedang berbicara tentang Shouko-chan? Dia baru saja berjalan di depan kami. " 

"............Betulkah?" 

"Iya." 

Tuhan akan memberikan hukuman yang sama kepada orang bodoh. Kemungkinan besar, 
Muttsurini akan bernasib sama juga. 

"Selamat tinggal Yuuji. Suatu kehormatan bisa makan terakhir denganmu. " 

"... Ayo lakukan hal bodoh di kehidupan kita selanjutnya." 

"Tunggu, kalian berdua. Jangan mengucapkan selamat tinggal padaku tanpa rasa sakit. " 

Dia hanya makan apa yang dibuat seorang gadis dan bahkan membuat 'ahh ~'. Hampir 
tidak ada kemungkinan Yuuji bertahan. 

"Sungguh, Akihisa-kun, Tsuchiya-kun, kau terlalu banyak bercanda! Shouko-chan tidak 
begitu marah! " 

"Tidak, wanita itu akan mengirimku ke neraka karena itu." 

Sayangnya, saya hanya bisa setuju dengan Yuuji. 
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"Kenapa kamu mengatakan itu juga, Sakamoto-kun? Itu tidak benar! Jika Shouko-chan 
benar-benar marah, dia akan maju menghadapimu. " 

Apa yang Himeji-san katakan itu aneh. Saya harap dia menyadari apa yang baru saja dia 
katakan. 

"Ngomong-ngomong, itu aneh. Sepertinya Kirishima-san sedikit berbeda dari biasanya. " 

"... (Mengangguk kepala)" 

Jika dia tidak melihatnya, oke, tapi dia memang melihatnya, dan dia tidak menghukum 
Yuuji. Itu sama sekali tidak seperti dia. Apa dia ... menunggu keputusan mengejutkan 
seperti perjalanan ke pantai itu? Tidak, itu terlalu aneh juga... 

"Uu... dia mungkin menyadari bahwa tidak ada gunanya memantau setiap gerakanku. Itu 
perubahan kecepatan yang bagus. " 

Yuuji sepertinya tidak keberatan saat dia memasukkan sisa nasi kepal ke dalam mulutnya. 

"AH! Kapan Anda... " 

Sebelum saya menyadarinya, sandwich Minami sudah habis. Keduanya lezat (kecuali bola 
nasi pembunuh spesial yang dibuat Himeji-san), namun sudah habis. 

"Ahh, maaf. Saya makan lebih banyak karena itu terlalu enak. " 

"Fufu, aku sangat senang mendengarmu mengatakan itu." 

Himeji-san tersenyum bahagia sambil menyimpan kotak bento yang kosong. Makanan yang 
dibuat Himeji-san yang aman untuk dimakan sangatlah berharga, namun dimakan dengan 
sangat cepat... 

"Jangan terlihat kecewa, Akihisa-kun. Saya juga menyiapkan makanan penutup. " 

"Mau kemana, Akihisa?" 

"... Aku akan membujukmu jika kamu berani kabur." 

"Tidak, bukan itu. Saya hanya ingin membeli minuman! " 

Tanganku dipegang erat-erat, dan ada taser yang menusuk punggungku. Kedua orang ini... 
mereka menggunakan saya sebagai perisai hanya untuk membiarkan diri mereka hidup 
lebih lama? 

"Rumahku punya buah spesial, jadi aku bawa ke sekolah." 

Himeji-san mengeluarkan kotak bento dengan makanan penutup di dalamnya. Eh? Buah? 
Jika itu masalahnya, itu harus menjadi sesuatu yang bisa dimakan. 
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"Saya melihat. Kalau begitu aku akan makan. " 

"Buah spesial? Aku menantikannya sekarang setelah kamu mengatakan itu. " 

"...Apa itu?" 

"Ya, buahnya---" 

Himeji-san membuka tutup kotak bento dan menunjukkan isinya. 

"-Delima!" 

Buah yang menunggu dengan diam di dalam kotak bento terlalu mirip dengan summoned 
beast dari senpai botak yang pergi ke dunia bawah. 

☆ 

"Dan sekarang, kita akan mengadakan kompetisi pemandu sorak tahun pertama. Semua 
tahun pertama, kumohon--- " 

Siaran audio bisa didengar. Acara pertama yang dinantikan semua orang adalah kompetisi 
pemandu sorak yang dinantikan semua orang. Tahun-tahun pertama semuanya 
mengenakan pakaian berwarna berbeda saat mereka mulai tampil dengan musik. 

Saya melihat penampilan para kouha dengan mata saya saat saya mempersiapkan giliran 
kita. 

"Sudah lama sekali aku tidak mengenakan seragam berkerah... mungkin sejak SMP." 

"Hah? Akihisa, sekolahmu menggunakan seragam berkerah? " 

"...Saya juga." 

"Sama disini." 

"Heh ~ Hideyoshi, kamu memakai seragam pelaut, kan?" 

"Akihisa, sepertinya kita tidak berada di gelombang yang sama di sini." 

Semua orang berpegangan pada pakaian yang mereka persiapkan untuk diganti saat kami 
mengobrol dengan santai. Saat ini, Minami datang berjalan ke sini dengan pakaian 
pemandu sorak. Dia tampak seperti ada masalah yang sulit diatasi. Apa yang terjadi? 

Memiliki keraguan ini, saya melihatnya berjalan ke Hideyoshi saat dia memberikan 
pandangan yang sangat serius. 

"Oi, Kinoshita .." 
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Aku tidak mau. 

"Uu... aku belum mengatakan apapun." 

Jarang Hideyoshi menjawab Minami begitu dingin seperti itu. Apa yang Minami coba 
tanyakan padanya? 

"Jangan katakan itu. Lihat, bukankah pakaian ini sangat lucu? " 

"Karena itu lucu sehingga aku tidak menginginkannya." 

Hideyoshi memiringkan kepalanya ke samping seolah-olah dia sengaja mengabaikan 
pakaian pemandu sorak yang ditunjukkan Minami padanya. 

"Tidak peduli bagaimana kamu bertanya padaku, aku tidak akan setuju dengan pemandu 
sorak. Saya ingin bergabung dengan pihak pria! " 

"Ada terlalu banyak di sisi pendukung, tapi kami hanya memiliki 2 orang. Itu sangat 
mengganggu, jadi tolong? " 

Minami tidak menyerah. Sepertinya dia benar-benar ingin Hideyoshi ambil bagian dalam 
pemandu sorak, tapi kenapa? Tindakan Minami benar-benar membuatku bingung. 

"Ah, Minami-chan! Hampir tidak ada waktu! Cepat dan ganti. " 

Mengenakan pakaian pemandu sorak, Himeji-san berlari ke sini. 

MELAKUKAN, MELAKUKAN, MELAKUKAN... Himeji-san sepertinya terpental di sini. Jarang 
sekali Himeji-san melakukan sesuatu yang besar, dan sekarang dia terlihat sangat aktif --- 
itu benar, dia memberikan tampilan yang sangat bersemangat. 

"... (Zzzzsst)." 

Saya sendiri tidak melihatnya, tetapi saya bisa merasakan Muttsurini di samping saya 
menggambar salib di depan dadanya. 

Jadi saya segera melihat ke bawah untuk menyembunyikan raut wajah memerah yang 
muncul dalam diri saya. Ini... BENAR-BENAR MENGEJUTKAN !!! 

"Itu sebabnya aku tidak ingin ikut serta dalam pemandu sorak bersamanya! Lihat dia 
memantul begitu keras! Kita harus lompat nanti! Akan ada keributan! " 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku seorang pria. Saya tidak ingin menjadi pemandu 
sorak. " 
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Saat Hideyoshi dan Minami terus bergerak, itu agak terlambat, tetapi Muttsurini jatuh ke 
lantai karena mimisan yang luar biasa. Itu terlalu berbahaya. Jika saya membuang muka 
sebentar lagi, saya akan berada di Valhalla sekarang. 

"Oh ya, jika Minami ikut serta dalam pemandu sorak dengan Himeji-san, akan ada banyak 
bagian yang digunakan untuk perbandingan..." 

"Dan dia benar-benar berputar dengan keras! Aku merasa dia sengaja berdiri di sampingku 
hanya untuk menggangguku! " 

Saya melihat. Jadi Minami benar-benar peduli tentang apa yang orang miliki dan apa yang 
tidak dimiliki orang ... jadi itulah mengapa dia ingin memasukkan Hideyoshi. Setidaknya 
trauma mentalnya akan berkurang. Minami benar-benar tangguh, ada banyak hal yang 
perlu dikhawatirkan ... tapi saya pikir dia benar-benar tidak perlu berpikir seperti itu, 
karena Minami sendiri agak imut. 

"Tolong Hideyoshi, berikan saja permintaannya dan ambil bagian dalam pemandu sorak. 
Menurutku kau akan lebih manis jika memakai pakaian pemandu sorak, Hideyoshi. " 

Aku tidak mau. 

"Tapi bukankah lebih baik memakai pakaian pemandu sorak daripada dipaksa membalut 
perban di sekitar dada?" 

"Itu, itu karena jika tidak, kalian akan mengadu kepada komite disiplin! Itu sebabnya saya 
harus memakainya! " 

Tentu saja. Jika Hideyoshi hanya memperlihatkan dadanya seperti itu, mereka bahkan 
mungkin akan mengirim polisi untuk menangkapnya dan mengenakan perban. Itu 
panggilan yang benar. 

"Baiklah, Akihisa-kun... apa yang Minami-chan minta untuk dilakukan Kinoshita-kun?" 

Berdiri di depanku, Himeji-san melihat Minami dan Hideyoshi menemui jalan buntu, dan 
mau tidak mau menanyakan itu. 

Eh, tentang itu... 

"Kenapa kamu tidak mau? Bukankah ini lucu? " 

"Itu karena itu lucu! Saya laki-laki! Saya tidak ingin memakai pakaian yang lucu! " 

"Kinoshita, tenang dan dengarkan aku---" 

"Apa itu?" 

"Sebenarnya, mereka yang memakai pakaian pemandu sorak... agak jantan!" 
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"Kubilang... apa kau memperlakukanku sebagai idiot pada level Akihisa !?" 
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"Minami sedang mencoba membuat Hideyoshi ikut serta dalam pemandu sorak." 

Saya tidak menyebutkan secara spesifik, tapi setidaknya saya tidak berbohong. 

"Ohh... jadi dia ingin Kinoshita-kun ikut ambil bagian dalam pertunjukan juga... tapi 
kenapa?" 

"Ahaha... kurasa Minami merasa bahwa kita memiliki terlalu sedikit perempuan di kelas 
kita?" 

"Ah, begitu." 

PA! Himeji-san tiba-tiba bertepuk tangan penuh pengertian, lalu--- 

"Nah, jika terlalu sedikit perempuan..." 

"Sebentar, Himeji-san, kenapa kamu mengeluarkan seragam pemandu sorak lagi dan 
menatapku dengan ekspresi seperti itu? 

AKU TIDAK AKAN MEMAKAI ITU! AKU TIDAK AKAN MEMAKAI JENIS HAL ITU TIDAK 
PEDULI APA YANG DIKATAKAN ORANG !! 

"Hahaha, Akihisa. Bukankah ini bagus? Saya khawatir kami memiliki terlalu sedikit gadis di 
kelas juga. Akan terlihat lebih baik jika Anda ikut serta. " 

"Baiklah, Sakamoto-kun... jika kamu memakai..." 

"TAHAN, HIMEJI! MENGAPA KAU MENGELUARKAN SERAGAM LAIN DAN MEMANDANG 
SAYA SEPERTI ITU !? " 

Apa yang bisa kita lakukan? Kupikir otak Himeji-san kena penyakit parah akhir-akhir ini. 

Ini akan menjadi buruk jika ini terus berlanjut. Lebih baik bertindak seolah-olah tidak 
terjadi apa-apa dan ubah topik. 

"Oh ya, Himeji-san..." 

"Ya, ada apa, Akihisa-kun?" 

Aku terdengar sangat ketakutan. Melihat Himeji-san yang tidak akan menyimpan pakaian 
pemandu sorak apapun yang terjadi, aku hanya bisa gemetar dan menunjuk padanya saat 
aku selesai mengatakannya. 

"Aku dengar kamu sangat serius saat berlatih di pertunjukan pemandu sorak ini." 

"Ah, tidak, aku tidak terlalu serius..." 
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Himeji-san sudah menjadi seseorang yang akan bekerja keras, tapi di luar dugaan, dia akan 
bekerja sangat keras untuk melakukan sesuatu yang tidak dia kuasai. Itu sangat 
menakjubkan. 

"Tapi caramu berlatih dengan serius benar-benar membuat Shimada khawatir. Jangan 
terlalu memaksakan diri. Kompetisi pemandu sorak hanyalah acara sampingan, tidak ada 
hubungannya dengan peringkat olahraga. " 

Yuuji menambahkan apa yang aku katakan. Aku bisa membayangkan kenapa Minami 
begitu khawatir... ada banyak hal... 

"Ya, saya memang mencoba memeriksa kondisi tubuh saya, tapi---" 

"Tapi apa?" 

Mengatakan sampai disini, Himeji-san tersenyum. 

Bagaimana saya harus mengatakan ini? Aku merasa Himeji-san sangat berbeda dari 
sebelumnya. Sampai beberapa waktu yang lalu, dia akan bermasalah karena dia tidak tahu 
cara bermain baseball, tetapi sekarang, dia tidak akan memberikan perasaan itu lagi. 
Sebenarnya, saya senang tentang itu. 

"Ah, Mn! Tentu saja!" 

Alasan Himeji-san berubah begitu banyak bukanlah karena kelas A yang sangat fokus pada 
belajar mengubahnya, tapi karena dia tetap di kelas F. Berpikir sampai di sini, aku merasa 
pro--- "Oke, tolong dukung aku --- dan tolong pakai ini!" 

Biarkan saya mengoreksi diri saya sendiri. Dia pasti berubah dengan cara yang buruk. 
Himeji-san sangat membutuhkan lingkungan seperti kelas A. 

Tepat saat aku hendak menguliahi Himeji-san tentang pakaian yang harus dikenakan pria--
- "Eh? Bukankah itu Kirishima-san? " 

Itu jarang. Itu sangat langka. Kirishima-san ada di sini, namun dia sepertinya tidak 
menyadari kehadiran Yuuji saat dia berjalan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya dia 
benar-benar lesu. 

"Oh, itu benar. Ada apa, Shouko? " 

"... Ah... Yuuji..." 

Meskipun Yuuji berbicara dengannya, dia hanya memberikan respon yang tidak bernyawa. 
Apa yang salah? Dia benar-benar terlihat tidak bernyawa. 

"... Kelas kita... kalah dalam pertandingan bisbol..." 
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"Ya, aku tahu itu." 

Kami tidak hadir, tapi kami tahu bahwa kelas 2-A yang dipimpin oleh Kirishima-san kalah 
dalam pertandingan. Itukah alasan kenapa Kirishima-san begitu lesu? 

"Tapi kami mengalahkan kelas 3-A, jadi aku membalas dendam untukmu." 

"... Tapi benda yang disita dariku tidak akan kembali lagi..." 

Kirishima-san bergumam dengan menyakitkan. 

Benda sita yang dia sebutkan seharusnya adalah akta nikah yang Yuuji sebutkan 
sebelumnya, kan? Begitu, jadi Kirishima-san ingin memenangkan turnamen bisbol untuk 
mendapatkannya kembali dari para guru. Pantas saja dia merasa sangat sedih karena kalah 
dalam pertandingan tersebut. 

"Barang yang disita lagi? Sungguh, kamu... " 

Yuuji menunjukkan ekspresi enggan dan menggaruk kepalanya. Dia berkata, 

"... Aku ingin menyimpannya sampai akad nikah...." 

Mendengar Kirishima-san mengatakan itu dengan suara serak--- 

"BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! MESKIPUN ITU TIDAK RINGKAS, SAYA AKAN 
MEMBUANGNYA JIKA SAYA MENEMUKANNYA !! " 

Yuuji masih mengatakan itu dengan kasar. 

"... Eh..." 

Kirishima-san terlihat terpana saat dia melihat ke atas, tapi Yuuji sama sekali tidak peduli 
dengan tanggapannya saat dia melanjutkan dengan sikap egois. 

"'APA DENGAN' EH 'ITU? BUKANLAH ITU YANG MENDAPATKAN? APAKAH ADA 
KEBUTUHAN TERKEJUT !? " 

"... Kamu mengatakan... hal itu..." 

"SEMUA HILANG KARENA ANDA KEHILANGAN HAL ITU, TIDAK ADA KEUNGGULAN ANDA 
KE GRUP TOKO-NATSU ITU---" 

Saat ini- 

"... Uu!" 

---PAAAANG 
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Suara tamparan yang tajam terdengar di depan kami. 

"... Itu bukan... sesuatu yang bodoh!" 

Kirishima-san menangis sambil menggigit bibir bawahnya. 

Eh? Bagaimana... situasinya sekarang. 

"HANYA YUUJI! AKU TIDAK AKAN MENGIZINKAN YUUJI MENGATAKAN INI! " 

Tangisan menyedihkan yang hampir mengguncang pikiranku membuatku menutup mata 
secara tidak sengaja --- saat aku membuka mataku, Kirishima-san berbalik dan pergi. 

"" "..." "" 

Yuuji, Himeji-san, dan aku terpaku di tempat. Apa? Apa yang baru saja terjadi? 

"A, aku akan memeriksa Shouko-chan!" 

Menjadi yang tercepat untuk pulih, Himeji-san dengan panik berlari ke Kirishima-san. 

Yuuji dan aku masih belum mengerti apa yang terjadi dan hanya bisa saling menatap 
kosong. 

Setelah beberapa saat, Yuuji akhirnya pulih dari keterkejutannya. 

"... Shouko itu... sialan..." 

Itu adalah suara rendah dari bagian terdalam perutnya. 

"Shouko itu... mengatakan bahwa itu 'bukan sesuatu yang bodoh'. SERTIFIKAT 
PERNIKAHAN TANPA PERSETUJUAN SAYA BUKAN APA PUN, TAPI BODOH !!! " 

Yuuji hanya bisa meraung saat dia melihat ke langit. Meski sering dilecehkan oleh 
Kirishima-san, kali ini sepertinya dia menginjak ranjau darat, dan Yuuji tidak bisa 
memaafkan ini. 

"DIA TIDAK INGIN SAYA MENGATAKAN INI !? AKU YANG DENGAN HAK TERBESAR UNTUK 
MENGATAKAN INI! SAYA TIDAK PERNAH MENJANJIKAN DIA LAGI! TENTU SAJA AKU 
AKAN KATAKAN HAL-HAL KEPADA DIA !! " 

Dia sangat marah. Yuuji sangat marah sekarang. Jika ada meja atau rak di dekatnya, dia 
akan menendangnya untuk melampiaskan frustrasinya sendiri sekarang. 

"Uu... Yuuji benar. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu bagi Kirishima-san, sungguh 
meresahkan bahwa dia akan marah tentang akta nikah tanpa persetujuanmu .. " 
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"BETUL SEKALI! JIKA DIA MERASA BAHWA 'SESUATU YANG BODOH' CUKUP BURUK, SAYA 
DAPAT MENYEBUTNYA 'SAMPAH YANG TIDAK BERGUNA!' ITU IDIOT !! " 

Sepertinya Yuuji tidak bisa tenang sekarang. Saya bisa mengerti. Bagiku, apa yang 
dilakukan Kirishima-san benar-benar tidak masuk akal, dan karena Yuuji adalah pihak 
yang terlibat, sudah diduga dia akan sekuat itu. 

Berdiri di depan Yuuji yang meraung pergi, aku hanya bisa membawa pakaian pemandu 
sorak yang dilemparkan padaku dan menghela nafas. Yah, itu sangat merepotkan... 

"Jadi bagaimana dengan ini, Kinoshita? Saya punya ide! Aku akan memakai seragam 
berkerah dan kamu memakai pakaian pemandu sorak--- " 

"Itu tidak menyelesaikan apapun untukku !!" 

Dari jauh, Minami dan Hideyoshi melanjutkan pertengkaran mereka, tanpa memperhatikan 
situasi kami di sini. 

Di samping catatan, Hideyoshi akhirnya mengenakan pakaian berkerah dengan perban di 
sekitar dada dan ponpons di tangannya saat dia menari dengan Himeji-san dan Minami. 
Semua orang di antara hadirin meraung setuju, dan suasananya benar-benar intens. 
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Volume 7 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Silakan pilih simbol elemen yang benar sesuai dengan pertanyaan, dan tuliskan 
nama elemen yang benar. 

'Mn OS Na I Pb Ne' 

1. Memiliki struktur kisi kristal. Ini akan bereaksi kuat dengan air untuk 
membentuk api kekuningan. 

2. Memiliki titik didih 184,26 derajat Celcius dan titik leleh 113,75 derajat Celcius. 
Bereaksi dengan Pati membentuk senyawa biru. 

3. Memiliki massa atom relatif 54. Bahan oksida umumnya digunakan sebagai 
katalisator untuk menguraikan oksida menjadi oksigen dan air. 

4. Sebuah elemen langka. Itu di periode kedua. Ini dapat dicairkan dan digunakan 
sebagai zat pendingin.[5] 

Jawaban Himeji Mizuki 

"1 -- Na (Sodium), 2 -- I (Yodium), 3 -- Mn (Mangan), 4 -- Ne (Neon)" 

Komentar guru 

Jawaban yang benar. Setelah Anda dapat menghafal semua nama elemen ini, Anda dapat 
menjelaskan reaksi setiap elemen. Jadi, Anda harus menghafal dasar-dasarnya. 

Jawaban Shimada Minami 

"Saya tidak ingin menulis." 

Komentar Guru 

Apa yang salah? Saya sangat sedih karena Anda tidak ingin mengikuti ujian. Sensei selalu 
berpikir bahwa Shimada-san adalah gadis pekerja keras. Saya kecewa karena Anda tidak 
bersedia menjawab pertanyaan itu. Saya bisa mengerti jika Anda tidak tahu jawabannya, 
tapi itu bukan alasan. Sebelum kita berbicara tentang belajar, Anda memiliki masalah besar 
dengan sikap Anda. Jika Anda tidak memperbaikinya sekarang, itu akan menjadi berat bagi 
Anda ketika Anda pergi ke masyarakat. 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

"1 -- Na (ナ), 2 -- I (イ), 3 -- Mn (ム), 4 -- Ne (ネ)"[6] 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Komentar Guru 

Aku benar-benar harus minta maaf pada Shimada-san. 

Meski hanya sebuah kegiatan pada jadwal olah raga, acara terpenting dalam olah raga meet 
kepada kita adalah turnamen baseball. Sebelum memulai final yang melibatkan hidup dan 
mati, kita semua berkumpul di bangku kelas F dekat base 1 saat kita semua memeriksa 
pengaturan pukulan kita. 

"Jadi Kinoshita yang ketiga. Kimia subjek pertama, kan? " 

"M N. Mata pelajaran saya yang lain agak buruk, tapi urutan pukulan ini baik untuk saya 
jika itu Kimia. " 

"Kimia saya adalah salah satu mata pelajaran saya yang lebih baik juga. Lawan berada pada 
level itu, jadi kami harus bersaing dengan mereka menggunakan subjek yang kami kuasai. " 

"Saya juga. Sejarah dunia dan bahasa Inggris terlalu sulit. Saya bahkan tidak bisa bersaing 
dengan orang lain. " 

Kali ini, lawan kami adalah tim guru. Karena mereka agak tua, kemampuan atletik dan 
pengambilan keputusan mereka seharusnya mengalami penurunan yang cukup banyak, 
tetapi skor mereka sendiri menjadikan mereka lawan terkuat kami. Tidak akan berlebihan 
bagi kami untuk memeriksa keberpihakan pertahanan kami dan memastikan apa yang 
akan kami lakukan nanti. 

"Apakah tidak apa-apa bagi Yuuji untuk mengambil adonan kedelapan?" 

"... Bahasa Inggris dan sejarah dunia saya agak bisa diatur." 

Yuuji menjawab dengan dingin. Sepertinya dia tidak terlalu bahagia saat ini, mungkin dia 
sedang sedih. 

"Sungguh... mau bagaimana lagi kalau Yuuji akan sangat marah, tapi kita tidak bisa 
melibatkan mereka berdua." 

Aku mencoba menenangkan Yuuji untuk pertandingan selanjutnya. Pada saat ini, saya 
merasakan seseorang menarik lengan baju saya. Siapa ini? 

(Baiklah, Akihisa-kun...) 

(Hm? Himeji-san? Ada apa?) 

(Ketika Akihisa-kun berkata mau bagaimana lagi, apakah itu karena kamu merasa aneh 
bagi Sakamoto-kun untuk begitu marah?) 

Himeji-san menjaga suaranya selembut mungkin agar Yuuji tidak mendengarnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Bahkan jika dia bertanya apakah aku merasa seperti ini, aku... 

(Tidak juga. Hanya saja dari semua yang aku tahu, bahkan saat Kirishima-san menjadi 
sangat marah pada Yuuji, itu tidak bisa mengubah apapun ...) 

Pada dasarnya, aku condong ke sisi Kirishima-san bukan ke sisi Yuuji, tapi ini tidak bisa 
diselesaikan seperti itu. 

(Kurasa Sakamoto-kun baru saja membantah seperti itu karena Shouko-chan mengatakan 
itu, jadi itu bukan salah Sakamoto-kun, tapi...) 

Nada suara Himeji-san mengandung sedikit kesedihan. 

(Tapi saat dia sudah tenang, aku sangat berharap Sakamoto-kun akan meminta maaf 
kepada Shouko-chan dengan baik, atau Shouko-chan akan merasa kasihan.) 

Mengatakan ini, Himeji-san melihat ke bawah. 

Sepertinya Himeji-san benar-benar berdiri di sisi Kirishima-san, tapi aku bisa memahami 
perasaan Yuuji... Uu... apa pola pikir pria berbeda dari perempuan dalam situasi ini? 

"Sekarang, kita akan memulai pertemuan bisbol guru-siswa, semua siswa, harap 
berkumpul dalam garis lurus." 

Guru wasit angkat bicara. 

"Oi, berhentilah mengobrol di sana. Waktunya pergi, Akihisa. " 

"Ah, aku akan datang." 

Bagaimanapun, kami akan mengesampingkan ini untuk saat ini, semua orang, termasuk 
pemain bangku pergi ke tengah arena olahraga saat kami berbaris. Para guru juga berjalan 
dengan santai dari base 3, dan berbaris melawan. 

"PERTANDINGAN DIMULAI!" 

"" "Tolong jaga kami!" "" 

Setelah membungkuk, kami menuju ke posisi bertahan kami. 

Di pertandingan ini, kami akan melempar lebih dulu dan memukul nanti, jadi saya berdiri 
di gundukan pelempar. Subjek pertama harus Kimia. Aku pelempar, dan Yuuji masih 
penangkapnya. 

1. Pemukul pertama: Baseman ke-3 Kondou Yoshimune 

2. Pemukul kedua: Pemain sayap kiri Yokomizo Koji 
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3. Adonan ketiga: Baseman pertama Kinoshita Hideyoshi 

4. Adonan keempat: baseman ke-2 Shimada Minami 

5. Pemukul kelima: Gelandang tengah Sugawa Ryo 

6. Adonan keenam: Shortstop Fukumura Kohei 

7. Adonan ketujuh: Pitcher Yoshii Akihisa 

8. Adonan kedelapan: Catcher Sakamoto Yuuji 

9. Pemukul kesembilan: Pemain sayap kanan Himeji Mizuki 

Pemain bangku: Kimishima Hiroshi dan Tsuchiya Kouta (Muttsurini) 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah memanggil monster panggilanku, aku hanya perlu menunggu lawan untuk naik. 

"Baseball, ya ... Sudah lebih dari 20 tahun tidak memainkannya --- panggil." 

Pemukul pertama dari tim guru, Fuse-sensei memasuki kotak adonan dan memanggil 
makhluk panggilannya. 

Guru Kimia, Fuse Fumihiro, Kimia, 501 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 

Meskipun sudah bisa diduga, bukankah perbedaan skor ini terlalu besar! Jika dia 
memukulnya, bola yang saya lempar akan dikirim ke luar taman. 

Saya menghadapi lawan yang kuat di awal. Sekarang apa yang aku lakukan... 

Aku berdiri di atas gundukan kendi dan menunggu instruksi Yuuji. Kami tidak bisa 
menggunakan bola melengkung, jadi Yuuji hanya bisa menginstruksikan saya dengan arah 
dan kecepatan bola. 

(Sudut luar, bola rendah, lambat.) 

Saat para guru menjalankan semua acara pertandingan olahraga, mereka hanya datang 
untuk bermain dengan kami ketika waktunya untuk pertandingan. Dengan kata lain, para 
guru ini sedang melakukan pertandingan pertama mereka. Yuuji menebak bahwa mereka 
akan membiarkan bola masuk lebih dulu, jadi ini yang diharapkan. 

Aku menganggukkan kepala sedikit dan melempar bola pertama. Sudut luar, bola rendah 
dan lambat...! 

"MENYERANG!" 

Fuse-sensei tidak bergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan, dia mengawasi dengan 
cermat. Mereka sendiri belum banyak bermain bisbol, jadi diharapkan dia akan berhati-
hati. 

(Sudut dalam, bola tinggi, lambat) 

Yuuji selanjutnya menginstruksikan bola. Apakah dia mencoba menggunakan bola untuk 
melihat reaksi lawannya? 

Saya mengayunkan lengan saya lebar-lebar dan melempar bola ke-2. 

"..." 

"BOLA!" 
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Fuse-sensei sepertinya bergerak sedikit, tapi dia tidak mengayunkan pemukulnya. Ini 
berarti itu satu bola satu pukulan. 

(Sudut dalam rendah, fastball.) 

Sekarang lemparan ke-3, dan lawan harus mengayun sekarang. Saya harus sangat berhati-
hati dengan lemparan ini. 

Saya mengayunkan lengan saya lebar-lebar dan melempar bola dengan semua yang saya 
punya. Makan ini, Fuse-sensei! Ini adalah kekuatan penuhku, kelas F kita---! 

"Kemana kamu akan melempar bola ini?" 

Sial, saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. 

Dalam situasi di mana bola biasanya dipukul, lemparan saya langsung mengarah ke zona 
serang dalam hal yang berbahaya. 

"U !? Ya ampun... " 

Saat melihat bola ini, Fuse-sensei sepertinya kehilangan keseimbangan karena suatu alasan 
saat dia mengayunkan pemukulnya. Itu aneh? Apa yang baru saja terjadi? 

Bola sempat menyerempet pemukul dan langsung terasa ke langit. Saya terkesan bahwa 
ada begitu banyak tenaga hanya dengan pukulan sederhana, tapi sayangnya, bola ini 
dipukul terlalu buruk. 

"DI LUAR!" 

Pada akhirnya, bola mengenai udara dan akhirnya sampai di sarung tangan pemain sayap 
kiri tersebut. Kami berhasil menghilangkan adonan pertama dengan aman. Kurangnya 
kendali itu membuatku takut, tapi untungnya itu terkendali. 

"Yare yare... Aku terlalu cemas karena bolanya terlalu bagus..." 

Fuse-sensei terkekeh kecut saat dia kembali ke bangku cadangan. Begitu, karena bola 
dilemparkan lebih baik dari yang dia harapkan, dia kaget dan panik. Mungkin ini kebetulan, 
tapi bisa berurusan dengan guru Kimia di mata pelajaran Kimia adalah awal yang baik bagi 
kami. 

"Aku akan menjadi adonan berikutnya. Memanggil." 

Kali ini, suara anak muda. Ini bukan suara Takeuchi-sensei yang biasanya mengajar di kelas 
kami, melainkan, guru sastra modern lainnya di kelas 2, Terai-sensei. 

Guru Sastra Modern, Terai Shinsuke, Kimia, 211 poin 
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Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 

211 poin? Karena dia guru yang bertanggung jawab atas Sastra Modern, dia tidak terlalu 
pandai Kimia, kurasa. Yah, tapi setidaknya nilainya ada di kelas A. 

(Jaga serendah mungkin, fastball.) 

Aku menganggukkan kepalaku pada komentar Yuuji, memastikan untuk tidak melakukan 
lemparan liar. Jalur bola --- terkunci. Bagaimana dengan ini? 

"...Ha!" 

KAN! Dengan suara tumbukan tumpul, bola dipukul rendah karena dengan cepat menyapu 
tanah. Itu melewati lubang antara base pertama dan kedua. Ku ...! Dia bertindak sangat 
cepat...! 

"Saya pikir saya bisa memukul bagian tengah bola. Sepertinya ini sangat berbeda dengan 
memutarnya secara langsung. " 

Terai-sensei tersenyum masam setelah berdiri di base pertama. Ngomong-ngomong, 
kudengar Terai-sensei pernah bermain baseball di sekolah... mungkin akan lebih baik 
memberikan bola? 

Saat ini, satu orang keluar, satu orang di base pertama, dan pemukul ketiga yang akan 
muncul adalah--- 

"Ayo bermain game yang bagus." 

Wanita berbakat yang merupakan kepala level kami, Takahashi Yoko-sensei, melangkah 
maju. Hari ini, dia tidak mengenakan setelan bebas noda, tetapi pakaian olahraga yang 
cocok untuk acara ini. Ini membuatnya terlihat lebih baik dan mudah didekati. 

"Tolong tahan, Yoshii-kun --- panggil." 

Takahashi-sensei biasanya tidak akan memulai percakapan dengan kami, jadi ini adalah 
pengalaman yang langka dan berharga. Ngomong-ngomong, terakhir kali kami berbicara 
satu sama lain adalah selama insiden mengintip orang kelas 2. Memikirkan hal ini, saya 
merasa bahwa mengadakan acara ini untuk meningkatkan hubungan antara siswa dan 
guru sebenarnya --- SESEORANG SELAMATKAN SAYA !!! 

Kepala level, Takahashi Yoko, Kimia, 801 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Kimia, 57 poin. 
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"" "GUHOOO !!!" "" 

Saya tidak perlu melihat ke belakang untuk mengatakan bahwa semua orang yang berada 
di posisi bertahan berteriak dengan takjub saat melihat skornya. 800 poin !! Ada apa 
dengan orang ini? Kenapa nilainya bahkan lebih tinggi dari seorang guru yang bertanggung 
jawab atas Kimia !! 

(Kita tidak bisa bertengkar dengannya. Kirim dia ke markas.) 

Yuuji menggunakan matanya untuk menunjukkan kalau aku mengirimnya ke markas. 
Tentu saja, saya setuju dengan pandangannya. Bagaimana saya bisa menang melawan 
seseorang dengan skor yang menakutkan menggunakan skor saya sendiri? Mau bagaimana 
lagi kalau kita harus mengirimnya ke markas. Aku mengerti, jadi begitulah adanya. Semua 
lawan kita sampai saat ini mungkin merasakan hal yang sama saat menghadapi Himeji-san 
--- hm? 

"Itu aneh? Apa yang sedang terjadi..." 

Makhluk panggil Takahasi-sensei yang berdiri di kotak adonan sepertinya melakukan 
kesalahan. Aku tahu dia terlihat kikuk, tapi bukan hanya itu... ah! Dia bingung bagaimana 
seharusnya dia memegang tongkat pemukul. Kedua tangan kiri dan kanan ditempatkan 
dengan salah. Dalam hal itu... 

(Ayo bertarung habis-habisan, Yuuji. Sepertinya Takahashi-sensei tidak begitu tahu cara 
bermain baseball.) 

Aku menyuruh Yuuji untuk memeriksa tangan Takahashi-sensei dengan mataku. Setelah 
dibisiki olehku, Yuuji menyadari kalau Takahashi-sensei salah meletakkan tangannya, dan 
segera bersiap menangkap saat dia memposisikan sarung tangan. 

"Takahashi-sensei, posisi tanganmu salah. Kamu tidak bisa memukul dengan baik seperti 
ini. " 

"Ahh, benar... terima kasih sudah mengingatkanku, Nishimura-sensei." 

Siap untuk melanjutkan, Ironman mengingatkan Takahashi-sensei, dan dia segera 
meletakkan tangannya dengan benar. Saat ini, dia memegang pemukul dengan benar, tapi 
sekarang itu menegaskan dugaan kami bahwa Takahashi-sensei tidak bisa bermain bisbol. 
Jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin mengeluarkannya. 

(Sudut luar, tinggi, fastball.) 

Menyadari posisi dan cara Takahashi-sensei memegang pemukul, Yuuji sedikit 
menyesuaikan posisi sarung tangannya. Pancing dia dengan bola... Saya pikir dia tidak bisa 
bermain bisbol dengan baik, jadi mungkin ide yang bagus untuk membiarkan dia 
mengayun dan meleset. 
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Saya mengikuti instruksi Yuuji dan bersiap untuk melempar. Saat saya melempar 

Coba saya lihat, seperti ini? 

Takahashi-sensei tiba-tiba mengubah postur tubuhnya dan memegang tongkat 
pemukulnya lagi. 

"MENYERANG!" 

 

Saat aku dengan sengaja melempar bola keluar dari strike zone, Takahashi-sensei tidak 
memukul bola karena ia terbang langsung ke sarung tangan Yuuji. Apakah dia mencoba 
untuk memukul...? Un... 

(Biarkan pantatnya jika dia mau. Kita bisa menambahkan yang lain.) 

Yuuji melempar bolanya dan memberiku instruksi ini. Yuuji benar. Jika Takahashi-sensei 
ingin maju sebagai pelari, kita bisa menambahkan yang lain. Alasannya sederhana. 
Pemukul berikutnya adalah pemukul ke-4, dan itu akan menjadi guru dengan nilai 
tertinggi. Kami akan mengirimnya ke pangkalan apapun yang terjadi. Dengan kata lain, 
pelari di base pertama akan pergi ke base kedua apapun yang terjadi. Dengan satu orang 
keluar, lebih baik kita membiarkan dia berkorban. 

Saya mempersiapkan diri dan melempar bola dengan keras. Sungguh, apakah sensei terlalu 
naif? Bunting dalam situasi ini, sepertinya dia menyerahkan dirinya dalam situasi ini. Jika 
aku memikirkannya dengan hati-hati--- 

"Tidak, tunggu! Tidak seperti itu! " 

Lawan bahkan tidak tahu cara bermain baseball, dan merupakan salah satu guru! 
Bagaimana dia bisa begitu naif membiarkan kita melihatnya! Jika aku bisa merasakan ini, 
dia akan menyadarinya juga...! 

Tapi sudah terlambat saat aku menyadari ini. Sebelum saya menyadarinya, bola yang 
tertinggal dari jari saya mencapai bagian depan pemukul. 

"Di sini, seperti ini..." 

DONK! Pukulan kuat terdengar di telingaku. Takahashi-sensei tidak mengubah posisi 
buntingnya, namun--- 

"A Drag-Bunt?" 

Bunt adalah bunt, tapi ini drag bunt. Ini berbeda dari pengorbanan. Ini untuk mencetak gol. 
Sial! Jadi itu tujuannya! 
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Bola yang terkena terbang rendah dan melewati saya dan baseman ke-3. Tidak baik! 

Tepat ketika saya akan menyerah, Tuhan memberi kami bala bantuan tepat waktu. 

"Serahkan padaku!" 

"Fukumura-kun !? Untunglah!" 

Bola terbangnya langsung menuju shortstop Fukumura-kun. 

Fukumura-kun meletakkan sarung tangan di depannya sambil merendahkan tubuhnya 
untuk meraih tubuh ini. Sekarang, Fukumura-kun tinggal menangkap bola dan melempar 
ke base pertama. 

"GUAAAAHHHHH !!!!" 

"""BAGAIMANA MUNGKIN!!!""" 

Makhluk panggil Fukumura-kun terlempar bersama dia. 

Tunggu sebentar! Bagaimana situasinya sekarang! Itu hanya omong kosong biasa! Itu tidak 
mencapai tengah. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengirim 
monster yang dipanggil terbang juga! 

"TAKAHASHI-SENSEI, ANDA DAPAT MENGAMBIL DASAR KEDUA DI SITUASI INI!" 

Seseorang di antara guru berteriak. Makhluk panggil Fukumura-kun dan bolanya terlempar 
ke tengah lapangan, dan bahkan berguling beberapa kali. Sial, Takahashi-sensei akan 
menempati base kedua! 

"Basis kedua? Saya mendapatkannya." 

Takahashi-sensei menganggukkan kepalanya dengan tenang. 

Dan kemudian, monster panggilannya berlari ke base kedua, tepat di base kedua, bahkan 
melewati gundukan kendi tempatku berdiri. 

"""......Ha?""" 

Termasuk Terai-sensei di pangkalan, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka. 

"... Hancurkan." 

Wasit menyatakan bahwa Takahashi-sensei keluar. Aturan bisbol menetapkan bahwa 
baserunner hanya dapat berlari di jalur yang diarahkan, dan tidak dapat melewati base 
pertama sebelum berlari ke base kedua. Sepertinya Takahashi-sensei sama sekali tidak 
memahami aturan ini. 
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"Takahashi-sensei... kamu keluar, tolong kembali ke bangku..." 

Mengapa demikian? 

"Bagaimanapun, itu masalahnya..." 

Mata yang tersembunyi di balik kacamatanya menyempit, tapi makhluk panggilan 
Takahashi-sensei hanya bisa kembali ke kemahnya sendiri. Entah itu Himeji-san atau 
Takahashi-sensei... mereka bisa belajar, tapi kenapa mereka tidak mengerti aturan 
olahraga... 

"Yah... sensei, kamu sudah dikeluarkan." 

"Eh?" 

Tanpa sadar, Terai-sensei, yang berdiri kosong di belakang base pertama dan kedua, 
dikeluarkan. Sementara semua orang masih tertegun, Sugawa-kun mengambil bola bergulir 
untuk melakukan permainan pertahanan yang hebat, tapi... ada apa dengan kurangnya 
antusiasme ini? 

Kepala level, Takahashi Yoko, Kimia, 801 poin 

Vs 

Kelas F, Fukumura Kohei, Kimia, MATI. 

Di samping catatan, Summon Beast Fukumura-kun dipanggil kembali kepada Lord. 

☆ 

"Kalau begitu aku pergi." 

"Kami serahkan sisanya padamu, Kondou-kun." 

"Serahkan padaku. Saya akan memberikan yang besar. " 

Pemukul pertama kami di sini adalah Kondou-kun, yang berdiri di posisi. Setengah babak 
ini akan dimainkan dengan Kimia sebagai subjek. Fuse-sensei pelempar, dan penangkap 
Ironman. Adapun Takahashi-sensei, kepala levelnya menjaga bidang kanan. Mereka tidak 
bisa membiarkan dia melempar siapa pun. Kebaikan Takahashi-sensei sekarang akan 
menjadi seperti Himeji-san kita di sini. 

"Mungkin kita mungkin memiliki peluang jika bola terbang ke luar lapangan." 

Aku menyebutkannya pada Yuuji di sampingku. Jika bola terbang ke Takahashi-sensei, 
mungkin kita bisa berharap dia melakukan kesalahan. 
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"Ahh, mungkin." 

Respon Yuuji sedingin biasanya. Sepertinya moodnya belum membaik. 

"Bagaimana pertandingan ini akan berakhir ..." 

Aku tidak bisa menahan untuk bergumam. 

Menurut rencana-- 

"MENYERANG!'" 

--Aku hanya mendengar sedikit, -- 

STRIKE DUA! 

--Peluang kita menang seharusnya-- 

"SERANG TIGA! MENYERANG!" 

--memutuskan pada tahap akhir. Untuk Yuuji-- 

"MENYERANG!" 

--Serangan kita sekarang-- 

STRIKE DUA! 

--Tidak layak untuk dinantikan. -- 

"SERANG TIGA! MENYERANG!" 

--Tapi tidak peduli apa-- 

"MENYERANG!" 

--Sejak kelas kita melakukan pelanggaran-- 

"'STRIKE DUA!" 

--Kita harus menghibur mereka. 

"SERANG TIGA! MENYERANG!" 

Oh, waktunya untuk bertahan. Ayo lakukan yang terbaik. 
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Kondou-kun, Yokomizo-kun dan Hideyoshi diserang dengan masing-masing tiga serangan. 
Dibandingkan dengan setengah babak terakhir, serangan kami sepertinya berakhir begitu 
tiba-tiba ... 

Kelas F kembali tiba di lapangan saat kami semua berdiri di posisi pertahanan yang 
ditentukan. Dalam inning ini, subjek yang diuji adalah sejarah dunia, dan saya akan menjadi 
pemukul. Sejak turnamen pemanggilan terakhir, sejarah Jepang dan sejarah dunia telah 
menjadi spesialisasi saya. Saya pikir saya harus bisa melakukannya dengan baik dalam 
inning ini. 

"Baiklah, ayo! Aku tidak akan membiarkanmu mencetak gol semudah itu. " 

Saya berdiri di atas gundukan kendi dan menunggu adonan berikutnya. Baiklah, siapa 
selanjutnya? 

"Kamu benar-benar bisa bicara besar, Yoshii." 

Aku, Ironman ... apa yang terjadi? Darah panasku sepertinya mereda dalam sekejap .... ah, 
mau bagaimana lagi. Aspek yang paling menakutkan dari Ironman bukanlah skornya, tapi 
kemampuan atletiknya. Selain itu, karena dia mengajari kita kelas F, bagaimana otaknya 
bisa-- 

Guru Remedial, Nishimura Sochi, Sejarah Dunia, 741 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, 121 poin. 

 

(Kirim dia ke pangkalan.) 

(Oke, Yuuji.) 

Aku bisa tahu apa yang dipikirkan Yuuji tanpa melihatnya. Menghadapi monster seperti itu, 
hanya orang bodoh yang akan meminta pertarungan yang tepat. 

Yuuji menempatkan sarung tangan di luar strikezone. Eh? Dia tidak bangun? Apakah dia 
berpikir untuk membiarkan Ironman berpikir bahwa itu akan menjadi bola busuk tetapi 
ingin saya melakukan serangan? Atau apakah dia hanya malas untuk bangun? 

Meski aku punya banyak tanda tanya di atas kepalaku, aku tetap melempar bola sesuai 
dengan keberadaan Yuuji. 

Setelah bola dilempar, Ironman mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengayunkannya 
pada lemparan pertama. 
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"BOLA!" 

Saat wasit menyatakannya, Yuuji diam-diam melempar bola ke arahku. 

Melihatnya seperti itu, Ironman bergumam dengan suara kasar. 

"... Apakah itu instruksi kamu, Sakamoto?" 

"Betul sekali. Apakah ada yang salah." 

Setelah menjawab Ironman, Yuuji meletakkan kembali sarung tangan tersebut di area yang 
sama. 

"Saya melihat..." 

Ironman bergumam dengan tidak senang saat dia kembali menatapku. Apa yang coba 
dikatakan Ironman? Apakah dia akan memarahi kita karena mengirimnya ke pangkalan? 

"Kupikir kalian tidak bisa belajar, tapi setidaknya kamu tahu apa yang harus dilakukan 
dalam situasi ini ... sepertinya aku harus mendidikmu." 

"Eh? Apa yang kamu katakan? Bukankah kami hanya mengirimmu ke pangkalan? Itu biasa 
di dalam game. Apakah Anda berpikir untuk menyuruh kami pergi karena ini? " 

"Tidak, aku tidak sedang berbicara tentang mengirimku ke markas ... dengarkan, Sakamoto, 
sebagai guru, aku ingin memberitahumu sesuatu." 

Mengabaikan apa yang Yuuji dan Ironman katakan, aku melempar bola ke tempat Yuuji 
meletakkan sarung tangannya. Aku hanya perlu mengirimnya ke pangkalan. Tidak masalah 
apakah mereka mengobrol, saya akan langsung melempar. 

"--TAK PEDULI APA, JIKA ANDA INGIN MELAKUKANNYA, PASTIKAN ANDA 
MENYELESAIKAN PEKERJAAN INI!" 

KLANG !! Dengan suara pukulan yang tajam, bola yang melayang di sarung tangan itu 
menghilang. Bagaimana mungkin? Apakah Ironman baru saja memukul bola? 

Dalam sekejap, bola itu menghilang dari mataku. Indra gerak saya tidak bisa mengejar bola 
itu. Bola yang dipukul itu tidak ada di bidang pemanggilan sekarang. 

"HO ... HOMERUN !!!" 

"... Huh." 

Makhluk panggilan Ironman dengan santai melangkah melalui semua pangkalan. Kami 
ceroboh...! Jika kita ingin mengirim lawan ke markas, aku seharusnya memanggil Yuuji 
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untuk berdiri meskipun itu merepotkan dan melemparkannya ke tempat yang tidak 
mungkin dipukul oleh kelelawar...! 

"Ku..." 

Sambil berdiri di atas gundukan kendi, aku bisa dengan jelas mendengar Yuuji menggigit 
bibirnya dan terlihat sangat bingung. Sungguh, ini tidak seperti dia. Ironman tidak perlu 
menguliahi dia; Yuuji adalah pria yang tidak akan ceroboh saat waktunya untuk ceroboh, 
tapi dia benar-benar tampil buruk dalam situasi ini. Ini bukan Yuuji yang aku kenal. 

Melihat ini, saya harus angkat bicara. 

"Waktu!" 

Aku segera meminta wasit untuk timeout, dan turun dari gundukan kendi saat aku menuju 
Yuuji. 

"... Sekarang apa, Akihisa? Anda akan memarahi saya sekarang? " 

Yuuji memelototiku dengan tidak senang dan berbicara di hadapanku. 

"Mn, kurasa." 

"Keh, kamu tidak harus mengatakannya. Saya tahu itu." 

Yuuji menjawabku dengan nada buruk. 

Sepertinya Yuuji sendiri mengerti kalau dia tidak fokus pada pertandingan ini. Ketika kami 
harus mengirim Ironman ke markas, atau saat menghadapi Takahashi-sensei, Yuuji yang 
normal akan memperhatikan bahwa Takahashi-sensei salah memegang pemukul lebih 
awal dariku, dan dia akan menyimpulkan bahwa dia akan melakukan drag bunt. Bagaimana 
bisa seorang pria yang selalu berpikir tidak menyadarinya bahkan ketika aku 
menyadarinya? 

"Aku tidak akan mengomel jika kamu mengerti. Kami menghadapi lawan yang tidak bisa 
Anda kalahkan hanya dengan berpikir liar. " 

"Cukup mengomel. Oke, kembali ke gundukan kendi jika sudah selesai. Pertandingan masih 
berlangsung. " 

Setelah mengatakan itu, saya tidak ingin berbicara lagi saat saya berbalik dan kembali ke 
posisi bertahan saya. 

Tapi meski aku bilang begitu, 

"Aku menyuruhnya untuk berkonsentrasi, tapi mau bagaimana lagi kalau Yuuji sangat 
marah..." 
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Sejujurnya, saya merasa saya baru saja memberinya satu masalah besar. 

Yare yare... dengan cara orang itu sekarang, sepertinya kita tidak bisa memenangkan 
pertandingan ini... 

"BERMAIN!!" 

Begitu saya kembali ke gundukan pelempar, wasit menyatakan bahwa pertandingan akan 
dilanjutkan. 

Saat ini, tidak ada orang yang keluar dan tidak ada baserunner di pangkalan. Sekarang, kita 
menghadapi adonan ke-5, yaitu Ooshima-sensei, guru yang bertanggung jawab atas 
Kesehatan dan Pendidikan Jasmani. 

"Jadi kami bermain bisbol dengan monster yang dipanggil melawan para siswa alih-alih 
mengadakan pelajaran... memanggil." 

Guru Pendidikan Kesehatan, Ooshima Takeshi, Sejarah Dunia, 233 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, 121 poin. 

Periode ini sebagian besar akan diadakan di luar ruangan, dan Health Ed adalah satu-
satunya pelajaran kami akan tetap di kelas. Tapi ada apa dengan skor seperti itu? Lupakan 
dulu kemampuan atletiknya, kita harus punya banyak nyali jika ingin menghadapinya. 

(Pojok dalam, bawah, bola cepat.) 

Instruksi Yuuji adalah lemparan dalam yang biasanya lebih sulit untuk dipukul, dan 
menjaganya tetap rendah akan mencegah bola panjang. Ini mungkin tampak pasif, tapi mau 
bagaimana lagi. 

Aku bersiap-siap saat mataku melihat sarung tangan Yuuji. Saya kemudian melempar bola 
pertama. 

KLANG 

"BUSUK!" 

Bola yang dipukul melewati base ke-3 dan melesat ke sepetak rumput di pojok gedung 
olahraga. Mengayunkan pemukul seperti itu tanpa banyak berpikir, Ooshima-sensei benar-
benar menyukainya. 

"Saya melihat. Jadi berbeda dengan mengayunkannya secara pribadi. " 
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Ooshima-sensei bergumam pelan. Untunglah para guru berkumpul di menit-menit terakhir. 
Jika ini adalah pertandingan kedua saat mereka melakukan pemanasan, itu akan menjadi 
pemikiran yang sangat menakutkan. 

Setelah menerima bola, saya diam-diam menunggu instruksi lemparan kedua dari Yuuji. 

(Sudut dalam, tinggi.) 

Bola dalam lainnya. Yuuji harus bersiap untuk menggunakan peluang bagus ini saat lawan 
belum melakukan pemanasan dan dengan sengaja melempar bola ke sudut dalam yang 
merupakan titik tersulit untuk dipukul. 

Aku menganggukkan kepalaku pada instruksi Yuuji dan bersiap untuk melempar. Kali ini, 
karena dia tidak menunjukkan kecepatan bola, saya hanya perlu melempar seperti 
sebelumnya? 

(--Slowball.) 

"---Eh?" 

Saya akan mengeluarkannya, dan dia hanya memberikan perintah seperti itu sekarang. Si 
idiot itu, saat ini...! 

Saat bola hendak dilempar, saya memaksakan gerakan saya sendiri. Bisakah aku 
membuatnya... !? 

Makhluk yang dipanggil itu melempar bola dengan canggung, dan bola perlahan terbang ke 
sarung tangan penangkap. Adapun bolanya --- bukan ke arah yang diarahkan Yuuji! Bola ini 
masuk ke sweet spot! 

"---Uh!" 

Makhluk panggil Daishima-sensei mengayunkan pemukulnya dengan keras, dan bolanya 
terbang tinggi ke udara. Bola mendarat di base ke-3. Bola itu terlihat seperti dipukul di 
dasar pemukul, jadi dia tidak bisa memukul bola panjang. 

"Aku bisa --- u!" 

Makhluk panggil Yokomizo-kun terus mengejar bola tersebut dan akhirnya berhasil 
menangkapnya di sarung tangan. Jika tidak ada masalah, adonan akan keluar. 

"..." 

Namun wasit tidak menyatakan bahwa pemukulnya sudah keluar. Mungkin dia 
mempertanyakan lemparan dua bagian saya. Meskipun tidak ada baserunner, secara tegas, 
saya memang melanggar aturan melempar. 
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Tapi Ooshima-sensei kembali ke bangku sendiri, bahkan berkata kepada wasit, 
"Perlakukan saja seperti aku keluar." 

Apakah dia tidak terlalu cerewet karena ini hanya inning pertama? Sejujurnya, aku sangat 
tidak suka sikap santai Ooshima-sensei di sini --- tapi dia memang membantu kami. 

Yuuji terkutuk itu belum pulih. Kemana pengambilan keputusan berani dari dirinya yang 
layak dipuji itu pergi? 

(... Saya memberikan perintah terlalu lambat. Saya akan mencatatnya lain kali.) 

Yuuji merengut tidak sabar, tapi setidaknya dia mengerti bahwa dia harus meminta maaf 
atas kesalahan barusan. 

Dalam situasi yang tidak stabil ini, pertandingan terus berlanjut. 

Saat ini, 2 orang keluar dan pangkalan penuh. Setelah Hasegawa-sensei memukul bola 
terbang, dua pemukul memukul dua pukulan dasar, dan saya berjalan di atas pemukul, 
menyebabkan situasi yang menghancurkan ini. Kami menjaga bola tetap rendah, tapi itu 
cukup untuk menyebabkan krisis. 

Dengan demikian, adonan bersih akan menjadi adonan pertama Fuse-sensei saat kami 
melalui satu putaran urutan batting. Ini adalah kedua kalinya dia berada di kotak adonan, 
jadi dia harus lebih atau kurang terbiasa mengendalikan monster yang dipanggil. Saya 
tidak bisa mengharapkan dia membuat kesalahan seperti terakhir kali sekarang. 

Mungkin dia melihat aku terlalu gugup, saat aku melihat Hideyoshi mengangkat tangannya 
ke arahku, sepertinya mencoba mengatakan sesuatu padaku. Apakah dia mencoba 
meminta saya untuk melakukan pickoff untuk menenangkan diri dalam situasi yang tidak 
menguntungkan ini? 

Pelari di base pertama sepertinya tidak akan mencuri base, jadi tidak perlu melempar ke 
arahnya, tapi untuk mengulur waktu, saya masih melempar bola ke Hideyoshi. 

PAKN. Bola yang tidak dilemparkan terlalu keras langsung mendarat di sarung tangan 
monster panggilan Hideyoshi. Tentu saja, pelari di base pertama tidak ditandai saat dia 
dengan santai kembali ke tas. 

"AMAN!" 

Keputusan wasit berdering. Tentu saja, saya tidak berpikir bahwa saya bisa mengeluarkan 
orang ketiga di sini, dan saya membuat keputusan untuk menenangkan diri --- setidaknya 
itulah yang saya pikirkan. Tapi Hideyoshi tampak gelisah karena suatu alasan. Hm? Apa 
itu? Apakah saya melempar bola itu dengan aneh atau sesuatu. 

"Waktu." 
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Hideyoshi memanggil wasit dan meminta waktu istirahat, lalu memimpin makhluk 
panggilnya ke arahku. Kemungkinan besar, Hideyoshi ingin memberi saya saran sambil 
mengembalikan bolanya kepada saya. 

"Hm? Hideyoshi, ada apa? " 

"Uu, sebenarnya---" 

Hideyoshi mencondongkan tubuh lebih dekat ke saya saat dia tampak akan membisikkan 
sesuatu kepada saya. Di samping kami, makhluk panggilan kami bersandar bersama seperti 
kami. 

Sebenarnya apa? 

"Sebenarnya, setelah pertandingan ini --- aku ingin mandi." 

"---Uu!" 

Pada saat itu, saya melupakan segalanya tentang baseball, dan kesadaran saya mulai 
berenang. 

Hideyoshi... ingin... mandi...? 

Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Manfaat apa yang didapat Hideyoshi 
dengan mengotak-atik hati saya saat ini? Atau ada arti yang lebih dalam dari ini? Mungkin 
ada hubungannya dengan anggapan bahwa payudara Hideyoshi sedikit membesar? 

"Saya hanya ingin mengatakan itu. Maaf mengganggumu. " 

Sepertinya ada tipuan saat Hideyoshi memberiku senyuman yang sangat manis sebelum 
kembali ke posisi bertahannya, tapi aku tidak bisa menyingkirkan pikiran liar di pikiranku. 

Saya tidak mengerti. Mengapa Hideyoshi menyebutkan tentang mandi dengan saya? Apa 
yang harus saya lakukan setelah mendengar dia mengatakan itu? Apakah saya harus 
menjaga Hideyoshi saat dia mandi? 

"BERMAIN!" 

Panggilan wasit untuk melanjutkan pertandingan memasuki telingaku. 

Itu benar. Kami masih memiliki pertandingan bisbol. Saat ini, aku seharusnya tidak 
memikirkan mengapa Hideyoshi tiba-tiba menyebutkan tentang mandi. Aku perlu 
memikirkan bagaimana melewati situasi berbahaya ini, dan mandi dengan Hideyoshi! Jika 
kita bisa mengalahkan guru, saya bisa tersenyum dan mandi bersama Hideyoshi. Tapi jika 
kita kalah dari guru, aku harus menangis dan mandi dengan Hideyoshi. AKU TIDAK INGIN 
ITU! 
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"... Yah, aku merasa Akihisa-kun benar-benar menunjukkan kehadiran yang jahat." 

"... Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihatnya seperti ini membuatku sangat 
marah." 

Baik! Saat ini, saya bersemangat. Bagaimanapun, aku harus mengeluarkan orang ketiga --- 
eh, tunggu, itu aneh? 

"Hm? Kemana perginya bolanya? " 

Tepat ketika saya hendak melempar, saya menemukan bahwa makhluk panggilan saya 
tidak memegang bola. Itu aneh? Ketika Hideyoshi datang ke gundukan pelempar dengan 
binatang panggilannya, saya percaya dia membawa bola... bukankah saya menerima bola? 

Saya mulai mencari-cari bola. Saat ini, 

"Ditandai, di sini." 

"...Apa?" 

Suara Hideyoshi terdengar dari base pertama. Ditandai? Bagaimana situasinya sekarang? 

Bola tidak bersamaku, dan Hideyoshi yang mempertahankan base pertama masih 
memegang bola yang aku cari sedetik yang lalu. Lalu, Hideyoshi mengulurkan tangan yang 
memakai sarung tangan dan mengetuk pelari di base pertama yang agak jauh dan siap 
kabur. Apakah ini bola tersembunyi yang terkenal? 

"LARI KELUAR! BERALIH!" 

Wasit menyatakan bahwa kami pindah. Eh? Betulkah? Kami baru saja lolos dari setengah 
babak berbahaya seperti itu? 

"Bagus, Kinoshita!" 

"Kamu berakting sangat baik, menggunakan bola tersembunyi itu!" 

"...Kerja bagus." 

"Setidaknya aku berguna sekarang." 

Setelah berjalan kembali ke bangku cadangan, semua orang memuji Hideyoshi atas 
penampilannya yang brilian. Dia benar-benar menyelamatkan kita di sana. Sungguh, saya 
berpikir bahwa setengah babak itu sudah mati. Jika itu masalahnya--- 

"Jadi aku bisa mandi dengan gembira bersama Hideyoshi!" 

"... Akihisa, ada apa dengan pemikiran kacau kamu itu?" 
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Hideyoshi memberi saya 'Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan penampilan 
Anda'. Hm? Sepertinya ada yang aneh dengan itu. 

"Eh? Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan di atas gundukan bahwa kamu ingin 
mandi denganku, Hideyoshi? " 

"Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengatakan itu barusan--- " 

Berbicara di tengah jalan, Hideyoshi tiba-tiba teringat sesuatu dan segera teringat, 

"Tidak, tunggu! Ngomong-ngomong, sepertinya aku baru saja mengatakannya! Betul sekali! 
Mandi! Akihisa, kamu harus pergi ke pemandian pria denganku --- Kuu! " 

"Ya ampun, Kinoshita, bagaimana itu bisa dilakukan? Mandi dipisahkan berdasarkan jenis 
kelamin, lho. " 

"Itu benar Kinoshita-kun. Jika Anda ingin mandi dengan teman-teman Anda, Anda bisa 
mandi dengan kami nanti. " 

"Sh, Shimada dan Himeji !? Tenang dulu! Jangan bilang kamu berpikir bahwa tidak ada yang 
salah tentang mandi denganku. " 

Himeji-san dan Minami meraih masing-masing Hideyoshi sambil menunjukkan senyuman 
manis. Uu, benar. Bahkan aku merasa mandi bersama dengan lawan jenis itu buruk, dan itu 
tidak bisa dimaafkan. Sama seperti saat dia menyembunyikan bola barusan, Hideyoshi 
hanya bercanda. Ya, ya, hanya lelucon. Aku tahu itu, aku tahu itu, jadi aku tidak akan 
merasa begitu kecewa... 

"... Akihisa, beri tahu aku secara spesifik tentang mandi barusan." 

Tanpa sadar, Muttsurini menyiapkan perekam saat dia berdiri di sampingku. Begitu 
sesuatu yang mesum terjadi, bau dan mobilitas pria ini benar-benar luar biasa. 

Uu, aku akan mengesampingkan hal yang biasanya terjadi ini. 

"Baiklah, waktunya kita menyerang! Waktunya berkonsentrasi! " 

"" "OOOHHH !!!" "" 

☆ 

"Baiklah, semuanya. Saatnya kita bertahan lagi. Harus melakukan yang terbaik. " 

"Oh ..." 

Itu cepat, sangat cepat. Mengapa pelanggaran kita berakhir dalam sekejap mata? 
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Tiga pemukul yang berbaris dengan cepat diserang, dan kami bertukar. Kami bahkan tidak 
bisa mendapatkan basis pada bola, apalagi satu pukulan. Kami baru saja dipukul di sini. 

Kami menyerang kemudian, dan saat inning kedua berakhir, itu menjadi paruh atas dari 
inning ketiga. Topiknya berubah dari sejarah dunia ke biologi. 

Pemukul pertama Fuse-sensei melakukan pukulan yang bagus, dan pemukul kedua Terai-
sensei berniat melakukan pukulan pengorbanan, tetapi tanpa diduga, tidak ada orang yang 
keluar dan menjadi pelari di base pertama dan kedua. Sebelum saya menyadarinya, bahaya 
mengintai di depan kami lagi. 

Dan adonan ketiga --- adalah dia lagi. 

"Tolong bimbing saya lewat." 

Wanita berbakat yang merupakan kepala level --- Takahashi Yoko-sensei kembali berdiri di 
dalam kotak adonan. 

(Tidak perlu mengirimnya ke pangkalan?) 

(Tentu saja tidak.) 

Saya mengharapkan jawaban Yuuji. Jika kita membawa Takahashi-sensei ke sini, kita harus 
menghadapi Ironman dengan pangkalan penuh. 

Takahashi-sensei menakutkan, tapi pemukul Ironman berikutnya bahkan lebih 
menakutkan. Dengan skor dan atletis yang aneh, dia bukanlah seseorang yang bisa kita 
kalahkan tidak peduli seberapa keras kita berusaha. 

"Aku akan melakukannya dengan baik kali ini." 

Takahashi-sensei memegang tongkatnya dengan sangat singkat dan jelas, dia bermaksud 
untuk memukul. Yah, dia hanya terlihat seperti ingin mendapatkan pukulan. Seseorang di 
antara guru pasti telah mengajarinya itu, saya kira. 

(Sudut luar, tinggi, fastball.) 

Yuji ingin aku melempar ke titik terjauh dari jangkauan monster panggilan Takahashi-
sensei. Ini harus menjadi keputusan yang dibuat untuk melawan pantatnya. 

Aku menggunakan semua kekuatanku dan melempar bola sesuai petunjuk Yuuji. Jika dia 
belum siap, kurasa akan sulit untuk memukul bola--- 

"Yah, seperti yang aku harapkan." 

"---Wha?" " 
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Tiba-tiba, Takahashi-sensei mengulurkan tangannya. Sial! Aku secara sembarangan 
berpikir bahwa Takahashi-sensei adalah seorang amatir di bisbol, tapi dia tetap yang 
terpintar dari semua guru! 

Saat bolpoin terlihat, lemparan yang saya lempar dengan semua yang saya dapat dipukul 
dengan mudah, dan bola terbang dengan lintasan yang sangat rendah. 

"Tidak, JANGAN DATANG KE SINI! JANGAN TERBANG DI MEAHHHHHHHH !! " 

Makhluk panggilan Fukumura-kun dikirim terbang lagi dan berguling ke tengah lapangan. 
K... u! dia benar-benar dikalahkan lagi! 

"Takahashi-sensei! Silakan jalankan secara berurutan, mulai dari base pertama! " 

Instruksi dapat didengar dari para guru. Che! Mereka sangat cerewet! 

"Mengerti. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. " 

Makhluk panggilan Takahashi-sensei berlari melalui base pertama, base kedua dan base 
ketiga dengan kecepatan yang sesuai dengan skornya. Sungguh menakjubkan bahwa dia 
bisa secepat itu, sangat cepat. 

Dan karena dia terlalu cepat--- 

"Takahashi-sensei... kamu, keluar..." 

"Mengapa?" 

Dia berlari melewati baserunner lain di depannya karena dia terlalu cepat. 

"" "..." "" 

Semua orang yang melihat ini tercengang. 

Dalam bisbol, salah satu aturan menyatakan bahwa baserunner di belakang, jika tidak 
keluar, akan diperlakukan seperti menyalip baserunner depan. Bagaimanapun, dia akan 
keluar jika dia melewati baserunner di depan. 

Kami, yah, saya bisa mengerti bahwa dia tidak tahu peraturan bisbol ini... erm, saya rasa...? 
Saya pikir karena monster panggilan Takahashi-sensei terlalu kuat sehingga tragedi seperti 
itu terjadi, tapi itu beruntung bagi kami. 

"Pokoknya, kamu keluar, Takahashi-sensei. Silakan kembali ke bangku. " 

"Saya tidak bisa menerima itu." 

"Begitulah adanya..." 
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Takahashi-sensei menyipitkan matanya dengan tidak senang, tapi dia kembali ke 
kemahnya dengan patuh. Yah, pertandingan pertukaran ini membuatku tiba-tiba merasa 
bahwa jarakku dengan Takahashi-sensei semakin pendek... dia benar-benar merasa seperti 
saudara perempuanku dalam beberapa hal. 

"Eh... hai, ditandai. Hei, Shimada (bangku gereja)! " 

"Eh?" 

"(PA) Oke --- tandai dia di sini." 

"Ah!" 

Dua baserunner lainnya yang terpana oleh tindakan Takahashi-sensei masing-masing 
ditandai oleh Sugawa-kun dan Minami. Nah, kami mendapatkan 3 out seperti ini... 

"... 3 out, ganti." 

Wasit menyatakan dengan lemah seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. 
Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mengerti. Memiliki 3 orang keluar seperti ini 
benar-benar tidak pernah terdengar, jadi kurasa wasit akan sangat lesu. 

"Aku tidak percaya Takahashi-sensei akan melakukan hal konyol seperti itu ..." 

"Sebenarnya, aku selalu mengagumi Takahashi-sensei..." 

Fuse-sensei dan Terai-sensei terlihat sedih saat mereka kembali ke bangku cadangan. 
Takahashi-sensei biasanya pekerja keras, pintar, dan berpengetahuan luas ketika dia 
berada di ruang staf, jadi saya rasa mereka seharusnya agak terkejut melihatnya seperti ini. 

"Bagaimanapun, kami melewati krisis lain. Saatnya memukul base sekarang! Siapa 
pemukul berikutnya --- ha? " 

"Itu kamu, Akihisa." 

Ah, oh ya. Jadi, tanggung jawab saya sangat besar. Saya harus memenuhi harapan semua 
orang apa pun yang terjadi. 

"... Aku sangat percaya padamu, Sakamoto." 

"Sakamoto, kami hanya bisa menaruh harapan kami padamu." 

"Silakan pergi ke kelas." 

Untuk beberapa alasan, teman sekelas saya mulai menyatakan kepercayaan mereka kepada 
adonan setelah saya. 
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"Apakah semua orang melakukan itu agar tidak membebani saya dengan terlalu banyak 
tekanan?" 

""... Ah... yah, bisa dikatakan seperti itu... Pokoknya, Yoshii... "" " 

"LUPAKAN TENTANG INI! AKU TIDAK INGIN PERCAYA DIRI ANDA SEPERTI INI! " 

Cara semua orang menunjukkan ekspektasi mereka terhadap saya membuat saya tidak 
bisa menyembunyikan kekecewaan saya seperti yang terlihat di wajah saya. Bahkan hatiku 
menangis sekarang. 

"Baiklah... Akihisa-kun, tolong lakukan yang terbaik!" 

Pada saat ini, saya mendengar suara Malaikat menyembuhkan saya. 

"Hai, Himeji-san...! Terima kasih! Aku akan melakukan yang terbaik!" 

"Ya, aku akan mendukungmu!" 

"Baik! Aku harus ke pangkalan! Itu akan menjadi hadiahku untuk Himeji-san! " 

Saatnya menunjukkan sisi kejantananku. Saya harus menunjukkan sisi keren saya untuk 
membuat orang lain berpikir lebih baik tentang saya. Saya pergi ke kotak pemukul dengan 
angkuh dan melihat lawan melempar bola tepat di tengah pandangan saya. 

"HIT BY PITCH!" 

"GYYYAHHH !!!!! HANNNDD SAYA! TANGAN KIRI SAYA MULAI MENGHILANGKAN 
FeelGGGGG !! AAAHHHHHH! " 

"Jadi, maaf Yoshii-kun... Aku punya sedikit masalah dengan kekuatan yang aku gunakan 
barusan." 

Tepat ketika saya melangkah dengan angkuh, lawan hanya memberi saya lemparan liar... 
itu adalah lemparan yang buruk, tapi mengapa kekuatannya begitu hebat !! 

"Kami, yah... Akihisa-kun mengatakan bahwa dia akan mempersembahkan perpindahan ini 
ke pangkalan untukku, tapi bagaimana aku bisa menerimanya..." 

"Mizuki, dengus dan ejek dia semau kamu dan katakan bahwa dia memalukan karena 
berusaha terlihat keren." 

"Ha, oke..." 

"Uu... aku ingin pamer, tapi aku mempermalukan diriku sendiri..." 
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Saya akhirnya menarik tubuh saya melalui rasa sakit yang menyiksa dan pergi ke base 
pertama tanpa suara. Penampilan monster panggilanku seperti baru saja melarikan diri 
dari gerbang neraka. 

Tapi meski begitu, aku berakhir di pangkalan, dan tanpa ada yang keluar. Sangat tepat 
untuk mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik kita. Saya hanya harus menunggu 
adonan berikutnya tampil dengan baik. 

"Baiklah, waktunya aku naik." 

Adonan selanjutnya Yuuji masuk ke kotak adonan. Dengan skor dan kemampuan atletik 
Yuuji, mungkin kita bisa menerobos di babak setengah ini. 

Guru kimia, Fuse Fumihiro, Biologi, 269 poin 

Vs 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Biologi, 188 poin. 

Meskipun biologi adalah mata pelajaran yang digunakan dalam inning ini, kendi tersebut 
masih Fuse-sensei, guru yang bertanggung jawab atas Kimia, karena hanya ada satu guru 
Biologi yang cukup bebas untuk berada di sini dan mengawasi. Fuse-sensei yang 
mengambil alih posisi pitcher memiliki skor yang lebih baik dari Yuuji, namun dengan 
kemampuan atletik dan refleks Yuuji sendiri, pertarungan ini patut untuk disaksikan. Aku 
harus bersiap-siap dulu dan terburu-buru saat Yuuji memukul bola. 

"Saya harus berhati-hati agar tidak melakukan lemparan liar ..." 

Makhluk panggil Fuse-sensei bersiap untuk melempar dan meluncurkan bola dari 
tangannya. Bola tepat berada di tengah dengan kecepatan biasa. Mungkin dia sengaja 
mengontrol gaya pada bola karena hit pitch pada saya. Jika itu masalahnya... ada peluang 
bagus! 

"---Uu." 

Yuuji melihat bola ini mengoper saat tubuhnya bergetar -- tapi dia tidak mengayunkannya. 

"MENYERANG!" 

Pada akhirnya, lawan mendapat awal yang bagus. Mungkin Yuuji tidak memukul bola itu 
karena dia sedang memikirkan sesuatu, atau dia melewatkan kesempatan itu. 

Tepat saat aku memiringkan kepalaku karena aku tidak mengerti, Fuse-sensei kemudian 
melempar bola kedua. Kali ini sudut luar yang rendah. Tampaknya bola hampir tidak bisa 
masuk ke strikezone. Bagaimana saya harus menangani bola ini? 

"Sial!" 
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Seperti barusan, Yuuji gemetar, tapi kali ini, dia benar-benar mengayunkan pemukulnya. 

Kang! Yang bergema bukanlah suara renyah yang keras saat bola bergulir di depan pitcher. 
Tolol itu! Dia tidak memukul dengan baik karena dia ragu-ragu! 

Pelempar bola memungut bola yang jatuh dan langsung terlempar ke base kedua. Sial! Saya 
tidak bisa datang tepat waktu! 

"DI LUAR!" 

Bola sudah mendarat di sarung tangan baseman kedua sebelum makhluk panggilanku bisa 
mencapai sana, dan baseman kedua kemudian melempar bola ke base pertama. 

"DI LUAR!" 

Adonan Yuuji keluar, dan dalam sekejap mata, itu menjadi dua orang. Ini adalah 
kesempatan langka, dan sayangnya, kami tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. 

"SIAL!" 

Saat kami kembali ke bangku, aku mendengar Yuuji melolong. 

Aku membawa monster panggilanku kembali ke bangku cadangan, dan pada saat ini, 
Minami mencondongkan tubuh kepadaku. 

(Aki, ada apa dengan Sakamoto?) 

Minami menatap Yuuji dengan cemas dan berbisik padaku dengan lembut. Ngomong-
ngomong, Minami sedang sibuk berusaha meyakinkan Hideyoshi untuk berganti kostum 
pemandu sorak, jadi dia tidak melihat Yuuji bertengkar dengan Kirishima-san. 

(Dia sedikit bertengkar dengan Kirishima-san ...) 

(Fu... jadi sesuatu terjadi...) 

Saya tidak menjelaskannya secara khusus kepada Minami, tetapi sepertinya dia menangkap 
sesuatu. Mungkin dia merasa tidak baik untuk menggali masalah pribadi seperti itu karena 
dia tidak bertanya lagi dan kembali ke bangku cadangan. 

"SERANG TIGA! BATERAI HABIS! BERALIH!!" 

"Uu... maafkan aku..." 

Saat aku berbicara dengan Minami, Himeji-san terpukul dan kembali. Sama seperti itu, 
kami mengganti serangan dan pertahanan lagi. 

Inning ketiga berakhir, dan kami kalah 0-1. Kami hanya kalah satu poin, tapi pertandingan 
ini pada dasarnya adalah kekalahan sepihak! 
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Aku merasa sudah waktunya untuk melakukan pembalikan seperti biasanya, tapi yang 
paling penting adalah Yuuji masih dalam kondisi itu .. 

Sepertinya kita hanya bisa menyerah. Selain itu, berusaha mengalahkan guru pada 
dasarnya seperti bermimpi. Saat ini, aku harus melakukan sesuatu untuk menghibur Yuuji. 

"Yuuji, perasaanmu---" 

"Ahh?" 

Sebelum aku selesai, Yuuji menatapku dengan marah. Sepertinya dia masih mengamuk di 
dalam. 

"Sungguh... Yuuji, kamu harus lebih dewasa, kan? Kirishima-san terkadang sedang dalam 
mood yang buruk juga. " 

"APA ARTINYA DENGAN BERADA DALAM SUASANA BURUK! SAYA TIDAK DAPAT 
MENJELASKAN ITU! " 

Aku pada dasarnya baru saja menambahkan bahan bakar ke api, karena kemarahan Yuuji 
semakin membara. 

Dia mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. 

"ITU HANYA SEPOTONG KERTAS YANG TIDAK BERARTI! MENGAPA AKU TIDAK HARUS 
Marah padanya! " 

Baiklah, kita lanjut lagi. Berapa kali dia mengaum hari ini? Kita tidak bisa memperbaiki 
keadaan seperti ini. 

Yare yare, sungguh, kamu ... tepat ketika aku mendesah--- 

"Eh? Anda sedang berbicara tentang potongan kertas? " 

Himeji-san memiringkan kepalanya dengan cara yang aneh. Itu aneh? Apa dia tahu apa 
yang disita dari Kirishima-san? 

"Ada apa, Himeji? Apakah Anda akan menguliahi saya dan memberi tahu saya untuk tidak 
memperlakukan dokumen penting kepada orang lain sebagai sampah? " 

Meskipun dia tidak marah pada Himeji-san, Yuuji terdengar sangat tidak ramah. 

Himeji-san menatap Yuuji dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, 

"Tidak, bukan itu. Saya tidak membicarakannya... makalah yang baru saja Anda sebutkan... 
berbeda dari yang saya dengar... " 

Eh? Berbeda dari apa yang dia dengar? Apa bedanya? 
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Kali ini, Yuuji dan aku memiliki tanda tanya di atas kepala kami. 

"Apa yang kamu maksud dengan itu, Himeji-san---" 

"Yah... kudengar yang disita dari Shouko-chan adalah hiasan kepala pernikahan yang dia 
dapat dari Sakamoto-kun di Dataran Tinggi Kisaragi..." 

""...Ha?"" 

Untuk beberapa alasan, bahkan aku bertanya balik pada kata-kata tak terduga ini. 

Hiasan kepala pernikahan. Hiasan kepala pernikahan yang dia bicarakan... bukankah itu 
selembar kain tipis yang menutupi wajah saat mengenakan gaun pengantin. Apakah itu 
yang dikenakan dengan gaun pengantin saat mempelai wanita akan menikah? Ngomong-
ngomong soal Dataran Tinggi Kisaragi, apakah itu dari pengalaman pernikahannya? Apa 
Kirishima-san disita sertifikat pernikahannya? 

Menghadapi kami dengan tanda tanya di atas kepala kami, Himeji-san terus menjelaskan. 

"Shouko-chan pernah memberitahuku dengan gembira bahwa Sakamoto-kun 
memberikannya padanya setelah dia ditertawakan di depan umum. Itu adalah hiasan 
kepala pernikahan yang penuh dengan kenangan penting. " 

"Ah, aku juga ingat itu. Dia bahkan tampak bahagia ketika dia menyebutkannya selama 
pertemuan belajar kami. Itu meninggalkan kesan yang dalam bagi saya. Jadi penutup 
kepalanya disita ... tidak heran dia terlihat begitu terkejut. " 

Berdiri di samping kami, Minami menunduk penuh simpati. 

"" ... "" Setelah mendengar fakta dari mulut Himeji-san, Yuuji dan aku tidak bisa 
mengatakan apapun. 

Itu adalah satu-satunya mimpi yang Kirishima-san simpan sejak muda. Pasti menyakitkan 
baginya mendengar begitu banyak orang mengejeknya seperti itu. Namun, 

"'Tapi kemudian, aku tidak akan menertawakan mimpimu' ..." 

Jika Yuuji mengatakan hal seperti itu, itu akan menjadi kenangan terpenting dalam 
hidupnya. 

"Jadi aku merasa terlalu berlebihan ketika Sakamoto-kun mengatakan bahwa hiasan kepala 
adalah sesuatu yang 'tidak berharga'." 

Tak heran jika Kirishima-san akan sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu, karena 
Yuuji sama sekali tidak peduli dengan hiasan kepala itu. Yuuji mengatakan bahwa 'Aku 
tidak akan menertawakan mimpimu', tapi kata-katanya yang kejam mengejek mimpi 
Kirishima-san. 
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"Jika itu Shouko-chan, dia pasti bisa mendapatkan hiasan kepala itu kembali jika dia 
menjelaskan kepada guru dengan benar ..." 

Himeji-san dan Minami melihat ke bawah dengan simpati. Para guru tidak akan mengejek 
cerita Kirishima-san. Semua orang tahu itu, tapi meski begitu --- dia takut pada satu dari 
sejuta kesempatan. 

Pikiranku mengingat kata-kata yang diucapkan Yuuji. 

Itu. 

Sampah tak berguna itu. 

Aku akan membuangnya. 

Mimpi yang selalu dia simpan dengan sangat berharga baru saja diejek oleh Yuuji seperti 
itu. Kata-kata itu akan sangat kejam bagi Kirishima-san. 

"... Yuuji... apa yang telah kamu lakukan..." 

Meskipun ini tidak ada hubungannya denganku, bahkan aku tidak bisa tidak memikirkan 
untuk menutupi wajahku dan mendesah. Pantas saja Himeji-san berdiri di sisi Kirishima-
san. 

"Sakamoto-kun... yang diberikan kepada Shouko-chan olehmu. Anda tidak tahu apa yang 
disita...? " 

"... Aku benar-benar tidak tahu." 

Yuuji menjawab dengan lemah dan jujur. 

Bagaimanapun, Yuuji salah. Kirishima-san mengira Yuuji tahu apa itu karena Yuuji 
memberikannya padanya. Itu sebabnya dia tidak bisa menerima bahwa itu adalah sesuatu 
yang 'tidak berharga'. 

"..." 

Baru sekarang kami semua menyadari bahwa kami memikirkan hal-hal yang berbeda. 

Tidak ada yang bisa disalahkan karena semua orang salah. Tapi jika ada pihak yang patut 
disimpati, itu adalah Kirishima-san. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Yuuji 
menyakitinya. Karena itu, Yuuji menunjukkan ekspresi kaget saat menyadari segalanya. 

Mencoba membangunkan pria yang tenggelam dalam pikiran ini, aku sengaja meninggikan 
suaraku untuk bertanya, 
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"Baiklah, Yuuji, apa yang ingin kamu lakukan? Jika ini terus berlanjut, kami tidak bisa 
mendapatkan kembali barang-barang yang disita. " 

Jika kami kalah dalam pertandingan ini, kami tidak akan bisa mendapatkan kembali 
barang-barang yang disita, baik barang-barang berharga kami atau memorabilia orang 
tertentu. 

"Apa lagi yang bisa kami lakukan... kami hanya bisa bertahan dengan baik dan 
mendapatkan poin untuk memenangkan pertandingan." 

Tapi meski begitu, dia tidak punya rencana detail. Sepertinya pikiran Yuuji masih belum 
bisa bergerak. 

"Meski begitu, Yuuji, pemukul keempat berikutnya adalah Manusia Besi itu. Kami harus 
memikirkan sesuatu atau inning ini tidak akan mudah. " 

Karena tetap diam sampai sekarang, Hideyoshi ikut mengobrol. Seperti yang dikatakan 
Hideyoshi, urutan pukulan berikutnya adalah dari Ironman dan seterusnya, dan ini kedua 
kalinya. Jika kami menggunakan taktik kami sebelumnya, para guru pasti akan mencetak 
gol. Selain itu, kami tidak bisa mengharapkan para guru membuat kesalahan sekarang. 

Aku melirik Yuuji. Kali ini, si idiot itu mencoba menggerakkan otaknya dan memikirkan 
cara untuk melewati inning berikutnya. 

--Itu pertama kalinya aku melihatnya begitu serius sejak aku mengenalnya. 

"..." 

Karena tidak memiliki sikap santai yang dia miliki sampai sekarang, Yuuji mulai 
memikirkan sebuah rencana. 

Sungguh, karena orang ini menunjukkan ekspresi seperti itu ... sepertinya aku harus 
membantunya. 

"Yuuji." 

"... Ada apa, Akihisa?" 

Yuuji mendongak. Aku meregangkan dan mengarahkan jariku dan diriku dan Yuuji saat aku 
berkata, 

"Ganti posisi." 

""... Eh? "" " 
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Mendengar kata-kataku, semua orang memberiku 'pandangan apa yang dipikirkan orang 
ini', tapi di antara mereka, hanya Yuuji yang menyadari arti dibalik lamaran itu. Dia 
menatap langsung ke mataku dan bertanya, 

"...Dapatkah engkau melakukannya?" 

Kata-kata Yuuji lebih seperti konfirmasi daripada pertanyaan. 

Anda sedang membicarakan tentang itu saat ini? 

"Mari kita coba. Kita tidak bisa kalah dalam pertandingan ini, kan? " 

"...Ya." 

Mendengar aku mengatakan itu, Yuuji menyeringai. 

"Ada apa, Akihisa? Tidak apa-apa bagi Yuuji yang menjadi pelempar, tapi siapa yang bisa 
menjadi penangkap di kelas kita? Apakah kamu berbicara tentang Himeji? " 

"Haha, Hideyoshi, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa membiarkan Himeji-san 
melakukan pekerjaan yang sulit? " 

Penangkap memiliki banyak hal untuk ditangani. Terlalu kejam membiarkan Himeji-san 
melakukan peran ini. 

"Jika itu masalahnya, siapa yang bisa menangkap lemparan Yuuji?" 

"Ya. Dalam situasi ini, masih ada satu orang yang bisa menangkap lemparan. " 

Itu mudah. Jika saya tidak ingin dikeluarkan dari permainan karena saya tidak memiliki 
poin tersisa, saya hanya perlu mengejar setiap lemparan. Di depan tubuh saya, tepat di 
tengah sarung tangan. Saya hanya perlu menangkap setiap lemparan tanpa meninggalkan 
cedera pada saya. Sesederhana itu. Dan untuk satu-satunya orang dengan tingkat kendali 
itu... itulah aku. 

"Bawalah, Yuuji. Aku akan menangkap setiap lemparanmu! " 

"Kamu bilang begitu, Akihisa. Jangan menyesal karena Anda mengucapkan kata-kata itu. 
Makhluk panggilmu akan terbang jika kamu tidak menangkap lemparanku. " 

Sekarang paruh atas babak keempat. Pertandingan secara resmi dimulai untuk kita 
sekarang. 

☆ 

"BERMAIN!" 
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Pertandingan dimulai lagi. Yuuji adalah pelempar, dan akulah penangkapnya. Kami 
menghadapi Ironman adonan keempat. 

(Tepat di tengah. Saya akan melempar lurus.) 

(Mengerti.) 

Aku menyiapkan sarung tanganku pada posisi yang ditunjuk Yuuji melalui kontak mata. 
Bola pertama akan menjadi lemparan tepat di tengah. Itu salah satu jalan yang berani bagi 
seseorang yang melangkah untuk pertama kalinya. 

Makhluk panggil Yuuji bersiap untuk melempar dan melempar bola pertama dengan 
kekuatan yang kuat. 

PAM! Sarung tangan mengeluarkan suara yang tajam, dan lengan serta bahu saya 
merasakan transfer mundur. Itu menyakitkan-! Bajingan itu menyerangku dengan 
kekuatan seperti itu! 

Kelas F, Sakamoto Yuuji, Menulis Bahasa Inggris, 281 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Menulis Bahasa Inggris, 75 poin 

Saya menangkap bola dari depan, tetapi saya masih mengalami kerusakan. Sepertinya saya 
harus mengerahkan lebih banyak tenaga dan menangkap bola di tengah sarung tangan 
dengan kuda-kuda yang lebih lembut. Konsentrat. Aku harus berkonsentrasi dan 
menangkap setiap lemparan Yuuji untuk mencegah kerusakan. 
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"MENYERANG!" 

Wasit ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. 

Ironman bahkan tidak bisa bereaksi terhadap lemparan Yuuji. Sudah bisa diduga, karena 
setelah terbiasa dengan lemparan lemahku, bahkan mata Ironman tidak bisa mengejar 
fastball seperti itu. 

Pitch yang bagus. 

"Tentu saja." 

Aku melempar bola ke arah Yuuji dan menyindirnya. Aku kemudian melihat seringai Yuuji. 
Sungguh, pria ini sama sekali tidak manis bahkan ketika aku memberinya pujian yang 
langka. 

(Tepat di tengah. Lurus. Saya akan melempar sekarang.) 

Saat menangkap bola, Yuuji memberiku sinyal itu melalui kontak mata. Bajingan ini ... dia 
akan melempar tanpa istirahat? 

Aku dengan panik menyiapkan sarung tanganku. 

Yuuji menangkap bola, dan tanpa memberikan isyarat tangan yang normal, dia tiba-tiba 
melebarkan lengannya dan melempar ke arahku. 

Bola pergi ke jalur sekarang dan terbang dalam sekejap mata. Dampaknya dipindahkan ke 
tubuh saya lagi. 

"S... STRIKE!" 

Aku melempar bola itu kembali ke Yuuji dan memperingatkannya dengan mataku, 

(Itu berbahaya! Apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa menangkapnya!) 

Saya berhasil menangkapnya, tetapi lemparan itu barusan sangat berbahaya. Jika aku tidak 
berhati-hati, monster panggilanku mungkin akan masuk dalam daftar korban, dan mungkin 
tidak bisa bertarung. 

Tapi, Yuuji itu, 

(Berhenti mengoceh. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menangkap setiap 
lemparan yang saya lempar?) 

Yuuji menanggapi seperti itu dengan matanya. 

...Bajingan itu...! Dia pasti bisa bicara! Nilaiku agak jauh dari Yuuji, tapi kendaliku terhadap 
binatang panggilan itu pasti lebih baik! Tunggu dan lihat saja! 
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Mungkin pikiranku mencapai Yuuji, saat dia mencubit bola tanpa menungguku menjawab. 

Ballpath kali ini adalah --- karena orang ini, saya tahu tanpa melihat. 

"Baiklah, senseis. Aku minta maaf karena terlalu keras kepala... karena banyak hal terjadi 
hari ini. " 

Makhluk panggilan Yuuji melempar bola ketiga. 

Saat berikutnya, bola terbang lurus kuat dengan kecepatan tinggi dan berakhir tepat di 
tengah sarung tangan saya. Saya berhasil menangkapnya dengan baik, tetapi dampaknya 
membuat lengan saya mati rasa. 

Pukul TIGA BATTER HABIS! 

Dengan itu, tiga bola dan tiga serangan, dan kami berhasil mengeluarkan bola pertama. 

"Mulai sekarang, kamu tidak akan mendapat poin lain dari kami!" 

Ini adalah kemampuan kami yang sebenarnya saat bertarung, dan itu artinya para guru 
tidak akan memukul bola lagi! 
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Volume 7 Chapter 8 

Pertanyaan Kedelapan 
Silakan baca bagian berikut dan pilih kesimpulan yang salah dari tanda kurung. 

Jim dan Della adalah pasangan muda. Meskipun mereka miskin, mereka tetap saling 
mencintai. 

Jim memiliki hadiah bersamanya. Itu jam tangan emas yang diturunkan dari keluarganya. 
Dan harta Della adalah rambutnya yang indah. 

Natal akan segera tiba, dan Della ingin membelikan hadiah untuk suami tercinta. Dia 
memotong rambut indahnya dengan sukarela dan menjualnya ke toko wig. Dia 
menggunakan uang yang dia peroleh dari penjualan untuk membeli liontin platinum agar 
Jim digantung di jam tangan emasnya. 

Ketika Jim kembali ke rumah, dia melihat Della dengan rambutnya dipotong ... dia tidak 
marah, terkejut, tidak bahagia atau takut, tetapi merasa rumit karena hadiah yang dia beli 
untuk Della adalah sisir rambut indah yang selalu diinginkan Della.[7] 

(1) Karena Della tidak bisa menggunakan barang yang dibelinya untuknya. 

(2) Karena dia merasa senang memahami perasaan Della padanya. 

(3) Karena Della yang semula cantik tampak jelek sekarang setelah dipotong rambutnya, 
dan Jim merasa kasihan. 

(4) Karena Jim sudah menjual jam tangan emas, dan hadiah yang Della belikan untuknya 
tidak dapat digunakan lagi. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

(3) 

Komentar guru 

Itu benar. Ini adalah cerita terkenal tentang Natal. Hadiah yang didapat suami dan istri 
untuk satu sama lain tidak dapat digunakan, tetapi mereka memahami perasaan satu sama 
lain. Ini adalah kisah yang mengharukan, dan sensei berharap para siswa dapat memiliki 
keluarga yang luar biasa di masa depan. 

Jawaban Kudou Aiko 

(3) * Rambut pendek juga agak lucu! 
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Komentar guru 

Jawabannya benar, tapi sensei merasa pemahamanmu sepertinya kurang. 

Bagaimanapun, pertanyaannya menyatakan 'catat kesimpulan yang salah', jadi (3) adalah 
jawaban yang benar. 

Jawaban Sugawa Ryo 

(Ku) risumasu '(Natal) seharusnya menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus. CERITA INI 
SALAH SALAH BAGI PEREMPUAN TUKAR PRIA DAN WANITA DI BEBERAPA PENUKARAN 
EMOSI YANG SAKIT DAN MISKIN !! 

Komentar guru 

Tidak ada yang namanya opsi (Ku). 

 

"SEMUA ORANG TEPAT! DENGARKAN! KITA HANYA MEMILIKI DUA KESEMPATAN UNTUK 
BERBIMBINGAN! KITA HARUS MENDAPATKAN POIN DAN TREASURES KEMBALI! " 

"" "OOOHHHHH !!!" "" 

"KITA MUNGKIN KEHILANGAN MEREKA DALAM SKOR, TETAPI KEMAMPUAN ATLETIK 
KITA PASTI TIDAK AKAN KALAH! KAMI HARUS BIARKAN MEREKA MELIHAT 
KEMAMPUAN KITA REMAJA! 

"" "OOOHHHHH !!!" "" 

"KITA AKAN SEMUA DARI SEKARANG! JADI... TOLONG BANTU SAYA SEBAGAIMANA ANDA 
BISA! KAMI AKAN MENDAPATKAN TREASURES KAMI KEMBALI! MOTTO KAMI ADALAH--- 
" 

"" "DAPATKAN KEMBALI ERO-BOOK !!!" "" 

"WAKTU UNTUK MEMBANTU! AYO LAKUKAN, KAMU !! " 

"" "SERAHKAN KEPADA KAMI !!!" "" 

Saat Yuuji mengumpulkan semua orang seperti biasa, semua orang bersemangat. Yuuji itu 
akhirnya melakukan apa yang harus dia lakukan. Sepertinya dia akhirnya siap untuk 
menampilkan kemampuan aslinya. 

"KONDOU, YOKOMIZO, HIDEYOSHI!" 
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Yuuji memanggil pemukul pertama, kedua dan ketiga, dan tiga orang yang dipanggil 
berjalan menuju Yuuji secara bersamaan. 

"Saatnya menjalankan rencana. Kalian tahu bahwa kami tidak bisa menang jika terus 
begini. Bahkan jika kami berhasil mendapatkan basis pada bola atau terkena lemparan, 
kecil kemungkinan kami akan mendapatkan poin dari mereka. " 

Kami berhasil bertahan dengan cukup baik sekarang, tetapi pelanggaran kami agak 
menyedihkan. Yuuji benar. Bahkan jika kami berhasil mendapatkan pangkalan, kami tidak 
dapat menjamin bahwa kami akan dapat memperoleh poin apa pun dari mereka. 

"Jadi sekarang, kami hanya dapat menyimpan semua yang ada dalam rencana ini. Saya 
ingin Anda sekalian menunda-nunda waktu sebanyak yang Anda bisa. " 

"Mn, aku mengerti." 

"Untuk Ero kita --- demi buku referensi kita, aku akan memikirkan sesuatu bukan lagi 
berapa banyak waktu yang harus kuambil." 

"Tapi kita tidak bisa gagal kali ini." 

Ketiganya mengangguk dan setuju untuk mengambil bagian dalam operasi ini. Ini adalah 
kesempatan langka bagi mereka untuk maju, jadi tentu saja mereka ingin tampil luar biasa, 
jadi mereka setuju dengan taktik penundaan. Setiap kali ini terjadi, saya selalu merasa 
bahwa mereka adalah anggota kelas F. 

"Buku ero, ero boo, buku ero..." 

"Bantal, foto baju renang, tirai kamar mandi..." 

... Mereka benar-benar anggota kelas F... 

"BERMAIN!" 

Pemukul akan mencoba untuk menunda permainan tanpa melanggar aturan karena 
masing-masing dari mereka memasuki posisi bunting pemukul. Sepertinya dia ingin 
mendapatkan bola busuk untuk membuang lebih banyak waktu. 

"Apakah kamu siap, Yuuji?" 

"Tentu saja. Saya sudah memberikan instruksi kepada orang-orang itu. Sekarang kami 
hanya perlu menunggu waktu untuk tiba. " 

"Apakah begitu? Maka kita hanya bisa berdoa agar mereka bertiga menunda waktu 
sebanyak mungkin. " 

"Ya." 
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Aku bertukar kata dengan Yuuji saat aku berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam sambil 
melihat situasi di lapangan. Lawan kita adalah para guru. Aku bahkan tidak tahu apakah 
kita bisa menunda beberapa saat. 

"MENYERANG! BATTER OUT! " 

"Ku...!" 

Setelah pulih, saya menemukan bahwa Kondou-kun dipaksa ke tempat yang sempit. 
Bahkan setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya menerima 3 serangan. 

Pemukul berikutnya Yokomizo-kun berusaha sekuat tenaga untuk bertarung, tetapi lawan 
mendaratkan beberapa bola cepat yang sempurna di beberapa lokasi yang bagus, dan dia 
juga diserang. Hideyoshi adalah satu-satunya adonan yang tersisa di babak ini. 

Tapi, kesempatan kita --- masih belum tiba. 

"Sepertinya sudah waktunya..." 

"Sedikit saja. Ini akan dimulai sebentar lagi. Lakukan yang terbaik, Hideyoshi... " 

"BOLA BUSUK!" 

Tepat ketika kami mendiskusikan ini, pertandingan berlanjut. Hideyoshi terus 
mengayunkan pemukulnya untuk mencoba dan memukul fastball yang dilemparkan guru 
itu. 

Saat ini, waktu di tembok sekolah adalah 14.28. rasanya waktu berlalu begitu lambat 
karena tidak ada jarum detik. 

"Sial. Andai saja guru itu melempar 4 bola... " 

"Berdasarkan kepribadian guru itu, kupikir dia akan melempar dengan hati-hati." 

Pitcher untuk inning ini adalah guru Menulis Bahasa Inggris Yamada-sensei. Meskipun 
lemparan yang dia lempar tidak terlalu cepat sehingga kami tidak bisa bereaksi, kendalinya 
cukup baik. Melihat ini, saya rasa kita tidak bisa mengharapkan jalan 4 bola. 

"Tidak bisakah kita melakukannya?" 

"Yah, kita tidak mungkin mencapai itu jauh. Selain itu, shortstop dan baseman kedua adalah 
Terai dan Ooshima. " 

Salah satunya adalah Terai-sensei yang masih muda dan bermain baseball sebelumnya, dan 
yang lainnya adalah guru kesehatan dan pendidikan jasmani Ooshima-sensei. Kami tidak 
mungkin mengalahkan mereka dengan kemampuan kami bahkan jika kami melakukan 
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yang terbaik. Selain itu, lawan tidak mungkin melempar empat bola, jadi kami hanya bisa 
berdoa agar Hideyoshi melakukan yang terbaik dan bertahan... 

"BOLA BUSUK!" 

Saya tidak tahu berapa banyak bola busuk yang ada sekarang, dan saat ini, 1 bola dan 2 
pukulan. Meskipun lawan bisa melempar bola, kami tidak bisa membiarkan kesalahan di 
sini. Namun, dengan guru yang melempar sebanyak itu, konsentrasi Hideyoshi seharusnya 
berada pada batasnya. 

"Belum, belum..." 

"Bertahanlah, tolong, Hideyoshi..." 

Saya bisa merasakan emosi cemas ini naik ke punggung kami, tetapi karena kami hanya 
menonton pertandingan, satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah berdoa. 

KLANG! 

"BUSUK!" 

Setiap kali bola dilempar, keringat dingin keluar dari punggung saya. Melihat bagaimana 
keadaan sekarang, tidak aneh bagi Hideyoshi untuk keluar pada saat ini. 

Telapak tangan saya yang terkepal erat dipenuhi dengan keringat saat saya 
membengkokkan tubuh bagian atas saya di bangku, dengan sungguh-sungguh menunggu 
waktu untuk tiba dengan cepat. 

"...Itu disini." 

Tiba-tiba, Muttsurini bergumam. 

"Uu !!" 

Yuuji merasa gelisah dan berbalik, melihat pengeras suara yang tergantung di gedung 
sekolah. 

"... Zzu... zu..." 

Beberapa statis bisa terdengar dari pengeras suara saat suara tajam mencapai telinga kami. 

"APAKAH ITU DISINI?" 

Yuuji berteriak kegirangan. 

Detik berikutnya, siaran audio bisa didengar di seluruh arena olahraga. 
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"Saat ini, akan ada perlombaan meminjam di aula olahraga pusat. Semua peserta, silakan 
menuju ke area yang ditentukan--- " 

"""ITU DISINI-!!!""" 

Semua orang berteriak serempak. 

Setelah itu, Hideyoshi diusir dan akhirnya disingkirkan. Sekarang, ini akan menjadi 
peralihan, tetapi meskipun demikian... kami mencapai tujuan kami! 

"Yare yare... sepertinya aku berhasil." 

"Ahh! Hideyoshi! Kerja bagus! Kerja bagus juga, Kondou dan Yokomizo! " 

Menepuk bahu Hideyoshi saat kembali ke bangku cadangan, Yuuji terlihat sangat senang. 
Kami sedang menunggu saat ini! 

"Eh? Apa yang salah dengan mereka? Kami mendapatkan 3 dari mereka, namun mereka 
terlihat sangat bahagia. " 

"Uu, siapa tahu." 

Orang-orang itu pasti sedang merencanakan sesuatu. 

Beberapa guru merasa kagum dengan reaksi kami. Memang benar serangan kita sudah 
berakhir, tapi ini jebakan untuk inning berikutnya. Kami fokus pada inning terakhir, dan 
kami harus menggunakan inning itu untuk mendapatkan kemenangan akhir kami! 

"Yoshii, Sakamoto. Aku tidak tahu apa yang membuatmu senang, tapi cepatlah dan 
bersiaplah di lapangan! " 

Ironman berjalan ke bangku kami yang berisik dan meminta kami untuk bergegas dan 
bersiap-siap. 

Kami tahu, tapi tunggu saja. 

"? Menunggu apa?" 

"Anda akan melihat. Saya pikir mereka akan segera datang. " 

Saya tersenyum kepada Ironman yang tidak mengerti apa-apa dan melihat sekeliling. 
Seperti yang diharapkan, beberapa orang berlari ke arah kami. Mereka disini! Teman 
sekelas F kita! " 

"Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka terburu-buru begitu cepat--- " 
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Ironman menatap ke arah 3 siswa yang datang berlari kemari dan tidak dapat menahan 
tanda tanya di atas kepalanya. Saat itulah para siswa berteriak kepada para guru 
pembimbing yang berada di lapangan baseball. 

"Endou-sensei! Kami mengadakan perlombaan meminjam! Maaf, tapi tolong ikut kami! " 

"Eh? Tapi aku harus memimpin pertandingan di sini! " 

"Ikut saja dengan kami!" 

"Tapi-" 

"Tak ada gunanya bicara lebih jauh! Acara biasa jauh lebih penting daripada turnamen 
bisbol! " 

"" "---U?" "" 

Saya dapat melihat beberapa guru melebarkan mata mereka karena terkejut. Benar sekali, 
acara ini sudah direncanakan sebelumnya. Pertandingan bisbol ini hanya digunakan 
sebagai kesempatan bagus untuk bergaul, dan acara lainnya adalah prioritas. 

"Ah, baiklah... maaf sensei. Aku harus pergi dulu. " 

"Cepatlah, sensei!" 

Guru yang bertanggung jawab atas pengawasan dalam pertandingan ini, Endou-sensei, 
terseret tangannya. 

"Ini tidak bisa membantu. Para guru di bangku cadangan harus--- " 

"Funakoshi-sensei! Silakan ikut dengan kami! " 

"Takenaka-sensei, tolong!" 

Dua guru lainnya di bangku dipanggil, dan yang memanggil mereka adalah anggota kelas F. 
kami juga. Dengan begitu, para guru tidak lagi mendapat bantuan tambahan. 

"Sakamoto, itu rencanamu, kan?" 

"Nah, bagaimana menurutmu?" 

"Berhenti main-main. Bukankah orang-orang yang datang ke semua orang kelas F? " 

"Haha, itu kebetulan, kan?" 

Tentu tidak. Setelah mengetahui barisan guru, Yuuji sudah meminta teman sekelas kami 
untuk meminjam beberapa guru. Saya kira kertas yang mereka gambar haruslah sesuatu 
yang sangat berbeda dari apa yang perlu mereka pinjam. 
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"Ironman, tidak ada guru lain yang tersisa sekarang, kamu tahu." 

"Mau bagaimana lagi. Saya hanya perlu bertanya kepada guru di beberapa babak 
sebelumnya. " 

"Itu akan melanggar aturan. Aturan sudah diputuskan bahwa 'subjek yang sama tidak 
dapat digunakan dua kali'. Apakah kamu tidak lupa? " 

"Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak ada lagi guru yang dapat bertindak sebagai 
pengawas, dan kami tidak dapat menggunakan guru yang telah membimbing beberapa 
mata pelajaran sebelumnya. Apakah Anda berencana membuat kami bersaing dengan 8 
pemain? " 

Mata tajam Ironman melewati wajah kami. Dia pasti berpikir kita akan menggunakan ini 
untuk membuat pertandingan tidak berguna. Tidak, tidak, siapa yang akan melakukan hal 
yang menyusahkan seperti itu? Selain itu, kami tidak akan mendapatkan keuntungan 
apapun jika itu yang terjadi. 

"Aku --- Nishimura-sensei, ada subjek lain yang bisa digunakan untuk memutuskan ini, 
bukan?" 

"Apa yang kamu katakan, Yoshii. Guru yang mampu mengawasi dibawa pergi. " 

"Tidak. Maksud saya adalah bahwa meskipun guru pembimbing dibawa pergi, ada mata 
pelajaran lain yang memungkinkan kita untuk terus bermain. " 

Ini adalah rencana yang Yuuji pikirkan di awal. Menggunakan aturan terprogram 
pertandingan pertukaran olahraga untuk membiarkan kami melanjutkan pertandingan ini, 
cara bagi kami untuk menang. 

"Untuk inning ke-5, kita akan menggunakan pendidikan jasmani --- kita akan menang 
dengan kemampuan kita yang sebenarnya!" 

Kami tidak memutuskan ini melalui tanda, tetapi menggunakan tubuh kami sendiri. 
Pendidikan jasmani dapat menjadi mata pelajaran lain yang perlu dipelajari siswa. Kami 
akan menggunakan pertandingan bisbol sungguhan ini untuk menghancurkan para guru 
secara menyeluruh. 

"Baiklah, semuanya. Pakai sarung tanganmu! Putaran ke-5 tidak akan mudah! " 

Yuuji mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sarung tangan yang kami pinjam dari klub 
bisbol sebelumnya. 

Jadi, sekarang inning terakhir. Ini adalah satu-satunya pertandingan pertukaran guru-
murid, dan sekarang akan dimulai secara nyata. 

☆ 
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"BAIK! WAKTU UNTUK MEMBAWA SEMUA KITA KE LAPANGAN! " 

"" "UOOHHHH !!!" "" 

Sekali lagi, saya adalah pelempar sekarang, dan Yuuji kembali menjadi penangkap. Lawan 
kita kali ini adalah pemukul ketujuh Hasegawa-sensei yang masuk untuk kedua kalinya. 
Saya benar-benar takut sampai beberapa waktu yang lalu, tetapi pada saat ini, saya tidak 
merasa takut sama sekali. 

(Sudut luar, tinggi, kurva.) 

Aku melempar bola sesuai arahan Yuuji. Meski kemampuan melempar saya hanya di level 
rekreasi, tapi itu cukup untuk menghadapi guru yang tidak cukup atletis! 

"Uu..." 

"MENYERANG!" 

Hasegawa-sensei hanya berdiri di sana dengan hampa saat bola terbang ke sarung tangan 
penangkap. Dengan itu, kami berhasil memimpin dalam hal ballcount. 

(Tetap rendah. Lurus.) 

Mengangguk sedikit, aku mengarahkannya ke bawah dan ke tengah. Sekarang, aku sudah 
memaksa Hasegawa-sensei tersudut. 

(Sudut dalam. Rendah. Bola lambat.) 

Ini adalah bola penuh semangat dari Yuuji. Aku sedikit menyeringai dan melempar bola 
pelan sesuai dengan instruksinya. 

"Oh, astaga." 

Benar-benar kehilangan waktu dari bola lambatnya, Hasegawa-sensei membungkuk 
rendah tapi gagal melakukan pukulan. 

"MENYERANG!" 

Kami menangani satu. Sekarang ujiie-sensei adonan berikutnya, dan setelah itu, Yamada-
sensei. 

Yuuji dan aku mencampur bola lambat dan pergantian pemain untuk mengacaukan 
pukulan lawan. Perpaduan yang tidak baik ini berhasil mengatasi Ujiie-sensei dan Yamada-
sensei dengan baik. 

"BATTER OUT! PERUBAHAN!" 

Wasit meminta perubahan. 
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"Untung kita tidak menghadapi Ironman atau Ooshima-sensei." 

"Ya." 

Aku kembali ke rest area dan bertukar beberapa kata dengan Hideyoshi di dekatnya. 
Untung kami tidak menghadapi Ironman atau Ooshima-sensei. Dalam pertandingan nyata, 
keduanya pasti akan menjadi orang-orang yang harus kami waspadai. 

"Sebenarnya, aku sangat berharap kita bisa meminjamnya dalam perlombaan meminjam." 

"Mari kita tidak membicarakan tentang Endou-sensei yang baik hati. Tidak akan semudah 
itu meminjam Ironman dan Ooshima-sensei. " 

Hideyoshi benar. Keduanya tidak akan membiarkan kita menyeret mereka begitu saja. 
Mungkin mereka bahkan mungkin meminta untuk melihat isi koran. Jika itu terjadi, 
kebohongan kita akan terlihat. Kami akhirnya akan mengungkap isi surat kabar jika kami 
meminta terlalu banyak, dan itu akan menambah penghinaan hingga cedera. Jadi kami 
harus bermain sedikit dengan resiko. 

"Sepertinya Ironman dan Ooshima-sensei masih belum mempercayai kita." 

"Setelah melakukan begitu banyak hal bodoh, tidak heran mereka tidak akan mempercayai 
kita." 

Kami kembali ke bangku sambil berbicara. 

Setelah outfield semua kembali, Yuuji melihat sekeliling pada semua orang dan akhirnya 
angkat bicara. 

"Baiklah... sekarang, ini kesempatan terakhir kita untuk menyerang." 

Sekarang, skornya 0-1. Sekarang bagian bawah dari inning terakhir. Ini serangan terakhir 
kita. 

"Tidaklah cukup untuk mendapatkan satu poin. Kami akan kalah jika kami tidak bisa 
membalikkan keadaan dalam babak ini. Kami tidak memiliki peluang untuk menang di 
babak tambahan. " 

Jika kami masuk ke babak tambahan, guru yang dibawa untuk lomba peminjaman akan 
kembali. Saat itu, kami akan kembali menentukan pertandingan ini menggunakan skor. 
Pada titik itu, peluang kita untuk menang akan menjadi nol. 

"Inning ini adalah saat dimana kami harus menunjukkan kemampuan kami yang 
sebenarnya. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan 2 poin. DENGARKAN, KAMU! 
KAMI BENAR-BENAR HARUS MENANGKAN PERTANDINGAN INI !!! " 

"" "OOHHHH !!!" "" 
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Semangat kami sangat kuat, begitu kuat sehingga kami bisa melihat cahaya kemenangan. 
Sekarang, kita hanya bisa maju. 

Namun, saat ini--- 

"Jika itu masalahnya, bisakah aku bertukar dengan Tsuchiya?" 

"Eh?" 

"Saat babak pertama inning ini, Minami tiba-tiba membuat permintaan ini. Beralih? Apa 
yang ingin dia lakukan? 

"Ada apa, Minami? Apakah kamu tidak percaya diri? " 

"Mn, salah satu alasannya adalah saya tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, 
saya tidak mungkin bermain bisbol sebaik laki-laki. Kemampuan fisik seorang gadis tidak 
bisa menandingi seorang pria, dan aku tidak begitu berpengalaman dengan bisbol. " 

"Begitu ... perempuan tidak terlalu sering terlibat dalam bisbol." 

Dibandingkan dengan kami yang sering membolos untuk bermain bisbol, pengalaman 
Minami dengan bisbol sangat minim. Namun, saya tidak berpikir dia akan kalah dari siapa 
pun dari kita dalam hal kemampuan atletik ... 

"Jadi saya ingin beralih dengan Tsuchiya. Tsuchiya pasti akan tampil lebih baik dariku. Dan 
selain itu--- " 

"Selain?" 

"Selain itu, di saat-saat seperti ini, pria yang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam 
bisbol terlihat sangat keren, bukan?" 

Sambil mengatakan itu, Minami tersenyum bahagia. 

Minami benar-benar terlihat manis karena mengatakan ini. Meskipun dia melakukan segala 
macam hal menakutkan di depan kita, tapi mungkin dia memiliki hati seorang gadis lebih 
dari siapapun. Ide itu tiba-tiba muncul dalam diriku. 

"...Saya sedang pergi." 

Muttsurini mengambil tongkat pemukul dan berjalan menuju home plate. Setelah 
menunjukkan kepada wasit bahwa dia ingin bertukar tempat dengan Minami, dia 
memasuki kotak adonan. 

"BERMAIN!" 
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Wasit meminta paruh bawah dari inning ke-5 untuk memulai. Muttsurini adonan, dan 
kendi yang akan kita lawan adalah guru olahraga Ooshima-sensei. 

"Ironman the catcher... sepertinya mereka waspada jika kita mempermainkan kita." 

"Yah, kamilah yang mengatakan bahwa kami ingin membalas dendam." 

Kemungkinan besar, mereka takut begitu kita memukul bola, baserunner yang berlari ke 
base pertama akan bertabrakan dengan penangkap. Jika Ironman adalah satu-satunya yang 
memblokir basis utama, kita akan diblokir olehnya atau bahkan dikirim terbang menjauh 
tidak peduli seberapa keras kita menerobos masuk. Kita tidak memiliki peluang untuk 
menang jika kita menabrak penangkap. 

Ooshima-sensei melempar bola pertama dengan agak kuat saat lengan mengayun ke 
bawah. Bola melewati angin dan terbang ke sarung tangan. 

"... Uu (PANK!)" 

"MENYERANG!" 

Muttsurini mengayunkan pemukul di bawah bola dan gagal. Jika dia mengayunkannya di 
bawah bola, itu berarti lemparan lawan jauh lebih cepat dari yang dia kira. Seperti yang 
diharapkan dari Ooshima-sensei. Dia benar-benar seorang guru olahraga. 

"... (Su)" 

Muttsurini menyiapkan tongkatnya lagi. Ooshima-sensei dan Ironman menghabiskan 
beberapa waktu dengan sinyal, dan lemparan kedua terlempar. 

Lemparan ini tampaknya terbang dengan kecepatan bola cepat, tetapi meluncur ke 
samping pada detik terakhir. Apa itu... slider !? Ini hanya pertandingan pertukaran guru-
murid. Bola macam apa yang dia lempar! Itu tidak seperti yang dilakukan orang dewasa! " 

"MENYERANG!" 

Muttsurini melewatkan ayunan kedua. Sekarang, ada dua serangan, dan dia terjebak 
sekarang. 

"Pitching yang bagus, Ooshima-sensei." 

Ironman melempar bola kembali ke Ooshima-sensei saat dia mengatakan itu. Saat ini, 
Muttsurini sedang menatap pergelangan tangan Ooshima-sensei saat dia bersiap untuk 
memukul. 

Ooshima-sensei melakukan lemparan curveball kali ini. Akankah Muttsurini diserang? 

"BOLA!" 
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Wasit memutuskan bahwa ini adalah sebuah bola. Melihat di mana Ironman meletakkan 
sarung tangannya, kupikir itu akan menjadi serangan lagi .... sepertinya kendali Ooshima-
sensei tidak begitu bagus. 

Ooshima-sensei mengayunkan lengannya dan melempar bola keempat. Bola ini... akankah 
dia memukulnya... !? 

"...PERGILAH...!" 

Bola terbang melewati pitcher dan meluncur ke base ketiga. Markas ketiga Hasegawa-
sensei, dan aku tidak pernah mendengar bahwa dia atletis. Seharusnya tidak ada masalah. 

"Oh, astaga." 

Usai memungut bola, Hasegawa-sensei buru-buru melempar ke base pertama, tapi 
Muttsurini sudah melewati base pertama bahkan sebelum bola sampai di sana. 

"AMAN!" 

"" "WOOOOOHHHH--- !!" "" 

Bagus! Sekarang kita menjalankan pengikatan di pangkalan. Sekarang, tidak ada orang 
yang keluar, satu orang di base pertama, dan pemukul berikutnya adalah--- 

"AKU AKAN MENGIKUTI TSUCHIYA DAN MENDASAR!" 

Pemimpin FFF --- Sugawa-kun. 

Sugawa-kun menyambar pemukul dengan angkuh dan menunggu bola. Ooshima-sensei 
melakukan fastball langsung ke Sugawa-kun. 

"... Gu...!" 

"MENYERANG!" 

Sugawa-kun hanya berdiri disana dengan mata lebar. Dia mungkin tidak pernah 
menyangka lemparan Ooshima-sensei menjadi luar biasa. 

Ooshima-sensei kemudian melempar beberapa bola cepat lagi, dan Sugawa-kun meleset. 
Setelah pergi, Fukumura-kun melewatinya dan masuk ke kotak adonan. 

"... Itu cepat. Hati-hati di sana. " 

"Mn, aku mengerti." 

Setelah kembali ke bangku cadangan, Sugawa-kun mengingatkanku. Aku belum pernah 
melihat Sugawa-kun terlihat begitu serius, meskipun itu untuk buku ero. 
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"Ku...!" 

Fukumura-kun mengayunkan pemukulnya, dan bola pun menggelinding ke depan kendi. 
Sepertinya ayunannya kehilangan kekuatan lapangan. 

Ooshima-sensei dengan cepat mengambil bola, memeriksa kondisi di base kedua, dan 
melihat bahwa Muttsurini yang lincah akan mencapai base kedua dengan sisa beberapa 
sentimeter. 

Menyerah di base kedua, Ooshima-sensei kemudian dengan tenang melewati base pertama 
untuk menjatuhkan Fukumura-kun. Saat ini, 2 orang keluar dengan pelari di base kedua. 

Akhirnya, saatnya untuk adonan berikutnya, dan saya melangkah maju. 

"Aki. Waktunya sangat bagus. Kamu akan menjadi pahlawan jika kamu bisa 
melumpuhkannya! " 

"Baiklah, tolong lakukan yang terbaik, Akihisa-kun! Aku akan mendukungmu di sini! " 

Kedua gadis di kelas kami bersorak untukku dengan penuh semangat. Tentu saja, saya 
sangat senang mereka menyemangati saya, dan saya berharap bisa tampil bagus sekarang. 
Namun- 

"Terima kasih. Saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapan Anda, tetapi saya akan 
melakukan yang terbaik. " 

Bagaimanapun, saya hanya bisa menjawab seperti ini, dan saya berbalik dan menuju ke 
kotak adonan. 

"Jadi kaulah adonannya, Yoshii. Sepertinya hal-hal menjadi menarik. " 

Penangkap Ironman mengatakan itu padaku saat aku memasuki kotak adonan. 

Ya. Saya merasa ini sangat menarik. 

"Ya. Jika aku bisa mendapatkan serangan dasar, kita akan menyusul, dan aku akan menjadi 
pahlawan di kelas kita. " 

"Gadis-gadis itu baru saja bersorak untukmu, kan? Saya tahu bahwa Anda ingin berhasil --- 
tetapi sebagai seorang guru, saya memiliki kebanggaan yang tidak akan membuat saya 
kalah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya seperti itu. " 

"Lagipula aku tidak pernah berharap kamu memberi saya kelonggaran." 

Aku menjawab Ironman dan mengangkat tongkatnya. 
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Ooshima-sensei sudah bersiap untuk melempar bola. Setelah itu, lemparan dari Ooshima-
sensei terbang di dekat saya dan mendarat langsung ke sarung tangan Ironman. 

"BOLA!" 

Bola pertama adalah bola. Itu tidak mendarat di strikezone dengan baik. Mungkin dia 
mewaspadai saya. 

"Saya pikir Anda akan mengayun di lemparan pertama." 

"Karena kamu pikir aku akan mencoba bersikap keren di depan para gadis?" 

"Mn, bisa dibilang begitu." 

Ironman mengembalikan bola ke Ooshima-sensei. Aku memutar leherku dengan ringan 
dan menginjak tanah di bawahku dengan ringan untuk meratakan tanah merah dengan 
ringan dan memegang tongkat pemukul di tanganku erat-erat. 

Ooshima-sensei memastikan bahwa Muttsurini masih berada di base kedua, dan kemudian 
melempar bola ke arahku. Kali ini fastball, rendah di strikezone. 

"MENYERANG!" 

Aku diam-diam membiarkan bola ini terbang lewat. Melihatku seperti ini, Ironman 
sepertinya merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia berpikir bahwa aku sedang 
memikirkan sesuatu yang buruk lagi. 

Setelah memeriksa sinyal Ironman dan posisi sarung tangan, Ooshima-sensei melakukan 
lemparan ketiga. 

"BOLA!" 

Menghadapi lemparan ketiga, saya masih tidak berniat mengayunkan pemukul. Kali ini, 
bola terasa seperti berada di luar strikezone. Sepertinya mereka menjadi lebih waspada 
padaku sekarang. 

"Ada apa, Yoshii? Tidak akan memukul? " 

"Ya. Nah, bagaimana saya harus mengatakannya... Saya memiliki banyak ide dalam pikiran 
saya. " 

Saya sengaja membuat nada mengejek seperti itu agar Ironman lebih waspada terhadap 
saya. 

Saya tidak tahu bagaimana perasaan Ironman sekarang, tapi saya bisa merasakan bahwa 
Ironman baru saja memindahkan sarung tangan itu sedikit ke belakang saya. 
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"BOLA!" 

Bola lain. Sekarang 3 bola dan satu pukulan. Saat ini, lawan hanya bisa bertarung dengan 
saya. 

"..." 

Ironman menyesuaikan sarung tangan untuk lemparan kelima, dan aku diam-diam 
mencengkeram pemukul untuk lemparan Ooshima-sensei. 

Bola meluncur mulus ke tengah menuju strikezone. Tidak seperti empat nada kuat 
sebelumnya, nada ini berfokus pada kontrol. Saya tidak berpikir itu bola melengkung, jadi 
inilah waktunya untuk mengayunkan tongkat pemukul. Menghadapi bola ini, saya memiliki 
keyakinan bahwa saya bisa memukulnya di paruh waktu. Tapi... 

"MENYERANG!" 

Saya masih tidak mengayunkan tongkatnya. Meskipun saya yakin bisa memukul bola 
separuh waktu, itu berarti saya akan melewatkan separuh waktu. 

"Apa tidak apa-apa, Yoshii? Tidakkah kamu ingin menjadi pahlawan dalam pertandingan 
bola ini? " 

"Tidak, aku ingin menjadi pahlawan." 

Melihat bahwa saya membiarkan bola lewat, Ironman tampak sangat tertarik dan tidak 
bisa tidak mengatakan itu kepada saya. Baginya, sepertinya saya tidak ingin melakukan 
pukulan dasar. Nah, tidak heran dia akan berpikir seperti itu ketika saya tidak memukul 
bola itu sekarang. 

Saat saya menahan pemukul pada posisi pendek, lemparan keenam segera datang kepada 
saya. Seperti lapangan barusan, lapangan ini difokuskan pada kontrol saat mendarat di 
posisi tengah yang bagus. Saat ini, saya tidak bisa membiarkan bola melewati saya. 

KLANG! Saya mengayunkan pemukul untuk mengeluarkan suara yang renyah dan ringan, 
dan bola meluncur keluar dari base pertama. 

"BUSUK!" 

Saat ini, itu 2 pukulan dan 3 bola. 

"... Apakah kamu menunggu basis bola? Itu cara berpikir pasif. " 

"Ah tidak. Maksudku bukan itu--- " 

"Huh. Berhenti berbohong. Dari caramu mengayunkan tongkatnya, bahkan orang idiot pun 
tahu apa yang kamu pikirkan. " 
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Melihatku mengayunkan tongkatnya, Ironman bergumam. Dia benar, saya mengincar basis 
bola. Saya berniat untuk memasukkan semua lemparan ke wilayah pelanggaran sampai 
bola terakhir datang. 

"Sangat jarang memiliki kesempatan seperti itu, namun Anda ingin menyia-nyiakannya." 

"Yah... sebenarnya, aku juga berpikir dengan cara yang sama..." 

KLANG! 

"BUSUK!" 

Lemparan ketujuh juga merupakan bola busuk. Ooshima-sensei pasti kesal sekarang? 

"Tapi karena ini kesempatan langka, saya ingin mengembalikan apa yang saya pinjam." 

"Membayar kembali? Apa maksudmu?" 

KLANG! 

"BUSUK!" 

"Uu... bagaimana aku harus mengatakannya? Saya benar-benar bermasalah. Saya 
mempertaruhkan segalanya pada pertandingan yang begitu penting, namun saya tidak 
mencapai apa pun sebelum hal ini berakhir. " 

"Hm? Apa yang kamu katakan?" 

"Saya hanya bisa berharap agar orang lain dapat menyelesaikan keinginan saya yang tidak 
akan pernah menyerah ini. Haruskah saya depresi, atau marah, atau itu perasaan yang 
tidak bisa dijelaskan... " 

"Saya tidak tahu apa yang Anda coba katakan di sini." 

 

KLANG! 

"BUSUK!" 

Saya memukul bola ke samping, dan bola itu melewati rumput. 

Saya mencengkeram tongkat saya lagi, dan melihat lawan melempar bola. 

"Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi bagaimanapun---" 

"Bagaimanapun? Apa yang kamu coba katakan?" 
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Bola meleset melewati sudut luar. 

Saya tidak mengayunkan tongkatnya kali ini, tetapi dengan santai menjawab pertanyaan 
Ironman. 

"---Aku HANYA TIDAK BAHAGIA AKU BUKAN KARAKTER UTAMA HARI INI!" 

"BOLA! BERDASARKAN BOLA! " 

Konsentrasi Ooshima-sensei akhirnya habis olehku dan akhirnya kehilangan kendali. 
Sekarang saya bisa naik ke base pertama. 

"Ngomong-ngomong, sensei. Apakah itu baik-baik saja? " 

"Apa?" 

"Jika kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami, kamu akan mengirim aku dan Yuuji 
ke markas, dan fokus pada Himeji-san, kan?" 

Ironman berhadapan denganku. Jika itu masalahnya, dia akan melawan Yuuji juga. Jika 
para guru ingin memenangkan permainan ini tanpa khawatir, mereka akan fokus pada 
Himeji-san yang mengejar itu. 

Mendengar saya mengatakan ini, Ironman tetap diam, dan tiba-tiba tertawa terbahak-
bahak. 

"APA YANG KAU KATAKAN, YOSHII !? DENGARKAN-" 

Ironman menunjuk ke arahku dan mengatakannya dengan jelas padaku. 

"Kami para guru harus menjadi panutan bagi Anda para siswa. Jika kami tidak bisa 
menghadapi Anda semua secara langsung, apa yang bisa kami ajarkan kepada Anda! " 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk 
sementara waktu. Guru ini selalu memberi kami hukuman fisik, jadi mengapa tidak ada 
yang menuntutnya ke komite pendidikan. Pada saat ini, saya sepertinya mengerti 
alasannya. 

Percakapan kami berakhir. Aku berbalik untuk melihat adonannya, Yuuji. Yuuji balas 
menatapku. 

"Aku membayarmu untuk ujian keberanian, Yuuji." 

"... Berhentilah bercanda. Jangan berpikir kau berhutang padaku begitu saja. " 
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Aku menyerahkan tongkatku pada Yuuji, yang mencengkeramnya erat-erat. Baiklah, 
sekarang aku adalah pelari di base pertama, dan sekarang aku hanya bisa menyerahkan 
semuanya pada Yuuji. 

"Aku akan menyerahkan sisanya padamu." 

"Mengerti. Aku akan memukul bolanya. " 

Aku mengangguk keras pada balasan kuatnya dan berbalik untuk berjalan menuju base 
pertama. 

Kelas F kita hanya perlu mengejar ketinggalan satu poin. Saat ini, dua pria keluar dan pelari 
di urutan pertama dan kedua. Jika Yuuji bisa memukul bola panjang, kita bisa menang 
dengan pukulan dasar, tetapi jika hanya satu orang yang kembali ke base pertama, kita 
pasti akan kalah di babak tambahan. Ini adalah situasi yang mudah dimengerti. 

Saat ini, tubuh saya kaku karena ketegangan, dan saya hanya bisa berdiri di base pertama 
dan menonton duel antara pelempar dan pemukul. Begitu bola dipukul, saya harus lari 
dengan semua yang saya punya. Jika saya bisa mendapatkan home plate, itu akan menjadi 
kemenangan kelas F. kami. 

Setelah Ooshima-sensei memeriksa para pelari di awal dan kedua, mereka bersiap untuk 
melempar. 

Lemparan pertama meninggalkan tangan Ooshima-sensei. 

"ST --- STRIKE !!" 

Sinyal serangan berdering di seluruh arena. Menurut saya, bola ini sangat cepat. Kelelahan 
dari hitungan penuh masih ada di sana, tapi Ooshima-sensei hanya melemparkannya 
seolah bukan apa-apa. Itu sekuat sebelumnya, dan tidak heran Muttsurini hanya akan 
melakukan pukulan pendek. 

Ironman melempar bola kembali ke Ooshima-sensei. Keduanya memutuskan lemparan 
berikutnya, dan Ooshima-sensei kembali bersiap untuk melempar. 

"BOLA!" 

Kali ini, bola rendah. Yuuji tidak berayun karena dia membiarkannya terbang. Saat ini, ini 
adalah serangan 1 bola 1. 

Setiap orang hanya bisa menelan ludah mereka dan menunggu lemparan ketiga yang 
penting ini. 

Ooshima-sensei meletakkan tangan kanannya di kemejanya dan menyeka keringatnya. 
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Yuuji memfokuskan berat badannya pada kaki belakang, sepertinya menyimpan energi 
sehingga dia bisa meluncurkan yang keras di sini. 

Ooshima-sensei memiringkan tubuhnya ke depan dan dengan kuat mengayunkan bola. 

Itu adalah fastball yang datang tepat di depan pemukul. 

Mengayunkan kaki belakang yang menjadi pusat gravitasi, Yuuji memutar tubuhnya dan 
mengayunkan pemukulnya dengan keras. 

--KLANG! 

Suara renyah bergema di seluruh arena. 

"---U !!" " 

Pada saat itu, Muttsurini dan saya menggunakan semua kekuatan kami untuk berlari ke 
markas berikutnya. 
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Bola mendarat tepat di depan pemain tengah, dan pemain tengah yang agak jauh berlari ke 
depan untuk mendapatkan bola yang memantul itu. 

Muttsurini, yang berada di base kedua, dengan cepat melangkah ke base ketiga dan berlari 
ke rumah. Dan saya melangkah ke base kedua dan berlari ke base ketiga. 

Saya bisa merasakan guru yang bertanggung jawab atas lapangan tengah mengambil bola. 

"Ooshima-sensei!" 

Yang masuk ke telinga saya adalah suara seorang guru muda. Terai-sensei mengambil bola 
dan dengan cepat mengoper bola ke Ooshima-sensei yang berada di tengah. 

Saat itu, Muttsurini melangkah ke base pertama. Sekarang 1-1. Kami bahkan! 

Pelatih base ketiga menyuruhku berhenti. 

Instruksi ini benar. Selain itu, saya tidak akan berhasil jika saya terus berlari. Tapi meski 
begitu- 

"" "YOSHII !!" "" 

Saya melangkah ke base ketiga dan terus berlari ke rumah. 

Sekarang waktunya. Saya harus pergi ke home plate! 

Aku dengan panik mencoba berlari di arena. Saya hampir sampai. Hanya tersisa 5 m. 

Saat ini, Ironman menangkap bola dari Ooshima-sensei. Dia memblokir saya saat saya terus 
berlari ke base pertama, menyebarkan dirinya secara defensif untuk memblokir saya dalam 
perkelahian jarak dekat. Saat kami bertabrakan, jika bola jatuh dari sarung tangan 
Ironman, saya akan menang. Namun, Ironman akan menang jika saya diblokir sepenuhnya. 

"---Uu!" 

Aku mengertakkan gigi dan menurunkan tubuhku saat bersiap untuk menerjang. Seperti 
aku, Ironman segera menurunkan pusat gravitasinya untuk menghalangiku. 

Saat ini, 

"---U!" 

Aku memiringkan tubuhku ke samping dan berputar mengelilingi Ironman. 

"Uu? Ku---! " 
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Mencoba memblokir benturan saya dan menurunkan pusat gravitasinya, Ironman tidak 
bisa mengejar tindakan tak terduga saya. Saat tubuhnya melambat setengah langkah, saya 
jatuh ke depan dan mengulurkan tangan ke home plate. 

Debu tersebar, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. 

Dan kemudian, wasit dengan keras mengumumkan hasil dari game ini. 

"-AMAN!!!" 

"" "YYYYYYYYYEEEESSSSSSS !!!" "" 

Semua orang di kelas F melompat dari bangku cadangan dan berteriak kegirangan. 

"... Kerja bagus, Yoshii." 

Pa Pa. Ironman menepuk debu kemejanya dan mengatakan itu padaku. 

"Karena kupikir itu bisa berhasil?" 

"Itu bisa berhasil? Biarpun aku lawannya? " 

"Tidak, karena aku akan melawan Nishimura-sensei, aku merasa itu bisa berhasil. 
Bukankah sensei memberitahuku itu? " 

Saya secara tidak langsung meniru nada Ironman, 

"'Kami para guru harus menjadi panutan bagi Anda para siswa. Jika kami tidak bisa 
menghadapi Anda semua secara langsung, apa yang bisa kami ajarkan kepada Anda! '" 

Saat saya memahami kepribadian Ironman, saya merasa itu bisa berhasil. Karena dia 
adalah salah satu yang dengan jujur akan menghalangiku, jadi aku merasa rencana bypass 
ini bisa berhasil. 

Mendengar saya menjelaskan itu, Ironman tidak bisa membantu tetapi melebarkan 
matanya, dan kemudian menanggapi dengan gembira, 

"Saya melihat. Jika itu masalahnya, saya harus mengubah sikap saya terhadap Anda lain 
kali. " 

"PERTANDINGAN GURU-SISWA ANTARA KELAS 2-F DAN GURU BERAKHIR! SKOR AKHIR 
2-1. KELAS 2-F MENANG! " 

"" "TERIMA KASIH UNTUK PERTANDINGAN !!" "" 

Akhirnya turnamen baseball milik kami pun berakhir. 
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Volume 7 Chapter 9 

Pertanyaan Terakhir 
Ingat aturan bisbol ini! 

"Takahashi-sensei, aku membawa bahan penelitian yang kamu inginkan." 

"Terima kasih, Himeji-san." 

"Tidak perlu itu. Bagaimanapun, saya akan meletakkan bahan penelitian di sini. " 

"SMA Dai-Nippon akan mengejar ketinggalan hanya dengan satu poin. Pemukul kali ini 
adalah Yamane, dan rata-rata pukulannya sampai sekarang adalah--- " 

"Eh? Apa itu siaran bisbol Sekolah Menengah? " 

"Ya. Saya tidak begitu memahami bisbol dengan baik, jadi saya berpikir untuk 
menggunakan siaran audio untuk menambah pengetahuan saya tentang bisbol. " 

"Tingkatkan pengetahuan tentang baseball? Takahashi-sensei, kamu benar-benar serius. " 

"Saya harus belajar lebih banyak tentang hal-hal yang tidak saya ketahui." 

"Saya rasa begitu. Saya harus bekerja lebih keras... " 

"Kalau begitu, mari bekerja keras bersama." 

"Ah, ngomong-ngomong tentang apa yang saya tidak tahu, ada sesuatu yang saya tidak tahu 
apakah itu terkait dengan bisbol..." 

"Apa itu?" 

"Sensei, apa kamu tahu arti dari 'squeeze' itu? Sebelum saya datang ke sini, Akihisa-kun 
dan Sakamoto-kun sedang mendiskusikan tentang ini, jadi saya agak bingung. Meskipun 
saya bisa memeriksanya... " 

"Tidak, lebih baik memeriksa semuanya sebelum kamu lupa. Penting untuk memiliki sikap 
ini saat belajar. " 

"Terima kasih telah mengingatkan saya." 

"Nah, untuk pemerasan..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



(Remas: Pelari di base ketiga bekerja sama dengan adonan. Pemukul akan memukul untuk 
membiarkan pelari berlari kembali ke rumah agar dia bisa mencetak gol.) "Aku tidak begitu 
yakin... tapi dari suaranya --- itu seharusnya mirip dengan 'baju renang sekolah'." 

"Ah, begitu. Jadi begitulah adanya. Terima kasih sensei. " 

"SMA Dai-Nippon memutuskan untuk melakukan tekanan pada saat ini, dan pukulan itu 
sangat bagus." 

"Itu benar, nomor 7, Yamane Kensaburo-kun baru saja berhasil mencetak gol." 

""... "" 

"Sensei, apa orang harus memakai pakaian renang saat bermain bisbol SMA?" 

"Mungkin itu kebiasaan saat bermain di beberapa area yang lebih panas." 

 

"---Apakah perwakilan kelas dari pemenang keseluruhan, kelas 3-D tolong berdiri?" 

"Iya." 

Saat turnamen pemanggilan berakhir, pertandingan olahraga diakhiri dengan perlombaan 
estafet kelas. Setelah itu, acara penutupan. Kami berbaris di aula olahraga dalam antrean 
dan menyaksikan para pemenang naik ke panggung satu per satu. 

Di samping catatan, kelas kami berhasil mendapatkan peringkat ke-4 di level, dan ke-13 
secara keseluruhan. Kami tampil sangat baik sampai saat itu, tetapi kami tidak 
mendapatkan poin untuk balapan peminjaman. Kami hanya bisa tampil bagus dalam hal ini 
selain ujian, jadi bagi kami kelas F, ini bukanlah sesuatu yang kami senangi. 

"Siswa-guru-murid memanggil permainan pertukaran bisbol binatang. Tim pemenangnya 
adalah, kelas 2-F. " 

(Sekarang kita bisa keluar berharga!) 

(Kepala sekolah menjanjikannya sendiri! Kami akan mendapatkannya kembali!) Meskipun 
peringkat kami secara keseluruhan buruk, semua orang berbisik dengan gembira. Ero-bo --
- tidak, biar aku ulangi, buku referensi penting akan dikembalikan kepada kita! Bagaimana 
mungkin kita tidak bahagia? 

"---Dan itu akan menjadi akhir dari pertemuan olahraga Fumitzuki Gakuen." 

Para pemenang setiap acara mengucapkan beberapa patah kata, dan kepala sekolah 
mengakhiri pidatonya. Sekarang, kami berhasil menyelesaikan pertandingan olahraga ini. 
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Sementara kelas lain bersiap untuk pulang, kelas kami segera berkumpul di sekitar 
Ironman. 

"Baiklah, sekarang kita bisa mendapatkan harta kita kembali!" 

"DVD SAYA! ALBUM FOTO SAYA! FOTO SAYA!" 

"ALKITAB SAYA (BUKU ERO)! TREASURES SAYA (ERO-BOOK)! BUKU REFERENSI SAYA 
(ERO-BOOK)! " 

Ironman hanya bisa menghela nafas saat kami terus membuat keributan. 

"... Nah, kesepakatan adalah kesepakatan. Aku akan mengembalikan barang-barang yang 
disita itu kepadamu. " 

"" "" YAY  BANZAI  !!! "" " 

"Baiklah, tuliskan barang sitaanmu dan namamu di sini. Saya akan menyelesaikannya 
dalam satu atau dua hari dan mengembalikannya kepada Anda. " 

"" "" YA ~ !!! "" " 

Kelas kami hanya akan menjawab dengan patuh saat ini. Ironman memberikan selembar 
kertas putih kepada kami untuk kami tuliskan nama kami dan barang-barang yang disita. 
Kurasa Yuuji akan menulis item pernikahan tertentu yang sama sekali tidak cocok dengan 
penampilannya yang kasar dan mengembalikannya ke Kirishima-san. 

"Buku ero buku ero buku ero...!" 

"Album foto album foto album foto...!" 

"Bantal bantal bantal...!" 

Gumaman keinginan bisa didengar. 

Aku tidak terlalu keberatan, tapi setelah melihat sekelompok teman sekelas ini menulis 
hal-hal seperti 'biarkan onee-san yang erotis  bip  kamu dan kemudian  bip  bip  bip  kamu 

☆', aku harus bertanya-tanya, bagaimana dunia melihat kita? 

Saat kami menikmati suasana bahagia, kami mulai menuliskan nama kami dan barang-
barang kami yang disita di atas kertas. Ironman tampak masam saat dia menyimpan 
seluruh tumpukan kertas di dalam kantong plastik dan menyelipkannya di bawah 
ketiaknya. 

"Baik. Mereka dengan barang-barang yang disita di atas kertas, saya akan mengirimkannya 
dalam beberapa hari ke depan melalui 'surat'. " 
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Kata-kata Ironman membuat kami tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. 

Eh...? Surat... 

"Penerima adalah orang tua atau wali Anda. Semuanya, tunggu sampai paket itu tiba. " 

Surat? Wali? Bukankah itu... 

"" "HAAAAAAA !!!?" "" 

Apakah itu berarti dia akan mengirim Ero-Books saya ke saudara perempuan saya? APA, 
APA YANG ANDA LAKUKAN? DEVIL INI! SETAN! MANUSIA BESI!! 

"Kalian melakukannya dengan baik, dan tamu dari luar negeri merasa puas. Bahkan kepala 
sekolah senang bahwa dia setuju untuk mengembalikannya kepadamu. " 

ITU TIDAK BAIK! JIKA DIA DALAM SUASANA YANG BAIK, DIA AKAN MENGIRIMKANNYA 
KEPADA KAMI, BENAR !? 

"Juga, kepala sekolah punya beberapa kata untukmu. 'Sekolah akan mengembalikan 
barang-barang yang disita kepadamu, tapi apakah barang-barang itu cocok untukmu, aku 
akan membiarkan penjaga yang menangani itu'. " 

"" "ITU, Nenek Tua sialan--- !!" "" 

Sial, JIKA ITU KASUSnya, DIA TIDAK BISA KEMBALIKAN MEREKA KEPADA KAMI! JIKA 
HAL-HAL SAYA AKAN DITEMUKAN, SAYA AKAN MENDAPATKAN TANTRUM DI SAYA, DAN 
HAL-HAL SAYA AKAN DIHANCURKAN JAUH TANPA KASIH! ITU HUKUMAN GANDA !! " 

"Hau... itu sangat buruk... Dalam hal ini, ibu akan melihat bantal pelukanku..." 

"Saya juga. Apa yang harus saya lakukan... jika saya mengatakan bahwa itu bukan bantal 
tapi karung pasir kecil, mungkin saya bisa lolos... " 

"San (ketiga)...? Begitu ya... Minami-chan, ini ketiga kalinya juga.... Sebenarnya, jika aku 
ketahuan sekarang, itu juga yang ketiga kalinya ... " 

"Tunggu, Mizuki. Jangan seret aku ke duniamu! " 

Himeji-san dan Minami terlihat sangat sedih. Tampaknya barang sitaan mereka adalah 
sesuatu yang tidak ingin mereka tunjukkan kepada orang tua mereka. Semacam bantal 
pelukan, bukan? 

"Oke, kelas berakhir. Cepat dan kembali, dan jangan pergi ke tempat lain untuk bermain. " 

"""Ah.""" 
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Karena kita bisa menarik kembali keputusan ini, Ironman sudah berbalik untuk berjalan ke 
gedung sekolah. 

Uu... sudah berakhir... sejak itu terjadi... 

"SEMUA ORANG! PADA TITIK INI, KITA HANYA BISA MENYERANG KAMAR STAF !! " 

"KATAKAN BAIK, YOSHII! SAYA BERPIKIR TENTANG ITU! " 

"SAYA JUGA! TAMPAKNYA KITA PIKIR SAMA! " 

Untuk hari esok yang gemilang, kami mulai merencanakan tindakan kami. 

☆ 

"---Begitulah adanya. Sakamoto-kun sepertinya salah. " 

"... Mn, terima kasih sudah memberitahuku, Mizuki." 

"Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak melakukan apa-apa. " 

"... Tidak, kamu benar-benar membantuku. Karena Yuuji, dia tidak akan mendengarkan 
penjelasanku apapun yang terjadi. " 

"Itu benar. Sakamoto-kun benar-benar tidak mengerti atau tidak menemukan alasan 
apapun. " 

"... Yuuji benar-benar tidak berguna dalam hal itu." 

"Tapi dia benar-benar berpikir cepat dalam hal lain. Aneh sekali. " 

"...M N." 

"... Tapi Shouko-chan. Sakamoto-kun akan meminta maaf padamu meski dia tidak mau 
menjelaskannya padamu. Pada saat itu-" 

"...M N. Aku akan berterima kasih pada Yuu--- " 

"Tidak, aku tidak sedang membicarakan itu. Shouko-chan, kamu harus berpura-pura tidak 
terjadi apa-apa. " 

"... Hm? Mengapa?" 

"Mendengarkan. Shouko-chan, Anda harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa pada saat 
itu--- " 

"...M N." 
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"Kalau begitu, sebagai bukti permintaan maafmu, cium dia!" 

"Eh!" 

"? Shouko-chan, ada apa? " 

"...Aku baik-baik saja." 

"...Aku baik-baik saja." 
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"Saya melihat." 

"... Nah, kamu merasa seperti seorang ahli strategi..." 

"Itu tidak benar. Normal untuk berpikir seperti ini. " 

"... Lalu, Mizuki akan menemukan kesempatan untuk melakukan itu pada Yoshii?" 

"..." 

"... Mizuki?" 

"Tidak, kami, yah ... Aku secara alami mengusulkan ide itu dari pandangan orang ketiga, 
tapi pikiranku akan kosong begitu itu terjadi padaku, dan aku tidak bisa mengatakan apa-
apa ..." 

"... Itu benar-benar seperti Mizuki." 

"A, aku tidak terlalu keberatan. Ini benar-benar kesempatan langka sekarang. Shouko-chan, 
kamu harus melakukan yang terbaik! " 

"...M N. Aku akan melakukan yang terbaik." 

"Shouko-chan... apa kamu gugup?" 

"...Sedikit." 
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Volume 7 Chapter 10 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat ingin berterima kasih kepada Anda karena telah mengambil buku ini. Saya 
penulis novel ini, Inoue Kenji. 

Tanpa diduga, kami telah mencapai jilid kesembilan, dan kami berhasil menumpuknya 
sedikit. Berkat semua orang cerita baka ini bisa berlanjut. Meskipun saya mengatakan itu 
sepanjang waktu, saya sangat berterima kasih kepada para pembaca atas dukungan 
mereka yang tiada henti. 

Tidak seperti volume sebelumnya, kata penutup ini panjangnya sekitar 8 halaman, jadi 
saya ingin memperkenalkan beberapa surat, kartu pos, dan faks yang dikirim pembaca 
kepada saya. Sebenarnya, saya sangat ingin membalas semuanya dengan benar... 

Baiklah, kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan isi dari surat-surat itu. 

"Saya suka Muttsurini! Tolong jadikan dia pacar Kudou-san! " 

"Kapan Aiko-chan dan Muttsurini menjadi pacar?" 

"Saya penggemar Muttsurini! Karena Aiko-chan mengatakan bahwa dia tidak menyukai 
Muttsurini, buatlah karakter yang mirip denganku untuk berkencan dengannya! " 

Ada banyak surat yang mirip, dan beberapa pembaca bahkan mengirimkan beberapa 
ilustrasi yang lucu. Aku sangat senang, tapi aku masih tidak bisa membiarkan karakter baru 
seperti itu debut, jadi maafkan aku... 

Para pembaca yang menyukai Muttsurini tampaknya terbagi dalam kelompok yang 
berbeda. Yang satu ingin 'dia bersama Aiko', sementara yang lain 'tidak ingin Muttsurini 
bersama siapa pun'. Saya mengerti. Jika itu masalahnya, saya akan mengambil jalan tengah 
dan 'mengusulkan bahwa Muttsurini adalah seorang gadis'. Bagaimana perasaan semua 
orang tentang ini? Jika itu masalahnya, tidak akan menjadi pertanyaan apakah dia harus 
bersama siapa pun. Ide bagus yang bisa menyelesaikan semua ini --- bukan, Anda salah! 
Saya tidak iri bahwa Muttsurini menarik banyak gadis. Ini hanya untuk membuat 
konsensus bersama di antara para pembaca. Itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan! 
Jika Anda masih merasa ragu, Anda bisa bertanya kepada ketua FFF, Sugawa-kaichou. Saya 
pikir dia akan setuju dengan saya. 

Baiklah, cukup dengan leluconnya. Sekarang, ada banyak pertanyaan 'akankah A bersama 
dengan B.' Nah, saya tidak begitu yakin sekarang. Perkembangan seperti apa yang akan 
mereka miliki...? Bahkan ada satu surat yang berbunyi, 'Aku akan memberikan sepasang 
Toko-Natsu kepada Inoue-sensei, jadi biarkan Hideyoshi menjadi istriku'. Saya telah 
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menjadi anggota masyarakat selama 6 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya 
mendengar kesepakatan yang tidak masuk akal. 

Baiklah, selanjutnya, itu akan menjadi pertanyaan berikutnya. Ini akan menjadi pertanyaan 
yang akan ditanyakan semua orang kepada saya tanpa memandang jenis kelamin. 

"Apa itu 'Souuke'?"[8] 

Inoue Kenji baru saja menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. 

Ini benar-benar... terlalu luar biasa...! Ketika saya menulis 'tolong janji saya untuk tidak 
pernah menanyakan arti kata-kata ini kepada orang tua Anda', saya tidak berpikir bahwa 
itu akan menyebabkan saya berada dalam keadaan sulit... 

Tapi itu benar. Karena Anda tidak tahu, dan Anda dilarang bertanya, Anda hanya dapat 
bertanya kepada orang yang menulis ini... 

Mn, jika saya harus menjelaskannya... yah, bagaimana saya harus mengadu? Jika saya harus 
mengatakannya, bukankah mereka memiliki tes kertas lakmus dalam sains? Sifat fluida 
berbeda, menyebabkannya berubah warna. Menggunakan contoh itu, akan menjadi 
potongan kertas lainnya akan berubah warna sesuai dengan fluida, tapi itu akan selalu 
berubah menjadi warna yang sama --- eh? Apa itu? Apakah ini hukuman Tuhan atas saya? 
Kami-sama... mulai besok dan seterusnya, saya akan menjalani kehidupan yang layak. 
Tolong maafkan saya... 

Pertanyaan ini seperti menanyakan 'darimana bayi berasal'. Selain itu, kamu akan tahu 
kapan waktunya, jadi semuanya, tolong lupakan tentang ini seperti anak-anak yang baik. 
Baik? 

Baiklah, ke jenis huruf berikutnya. Ini adalah surat dari pembaca yang bercita-cita menjadi 
novelis yang menanyakan pertanyaan kepada saya. 

"Bagaimana menurutmu jawaban yang begitu brilian dalam ujian?" 

"Bagaimana caramu membuat cerita seperti Baka Test?" 

"Kapan Anda akan memikirkan jawaban lucu seperti itu dalam ujian?" 

Masih banyak lagi yang seperti ini, dan juga 'cara saya merencanakan ceritanya'. Saya kira 
ini harus berbeda menurut orang, tetapi bagi saya, saya menyertakan banyak pengalaman 
pribadi. 

Misalnya, sesuatu terjadi ketika saya berurusan dengan pengiriman dari luar negeri. 

Saat pertemuan itu setengah jalan, atasan saya mulai menunjukkan segala macam masalah 
yang berkaitan dengan desain asing. Tentunya semua materi yang disiapkan berbahasa 
Inggris, jadi semuanya memperhatikan atasan. 
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Pada saat ini, pengarahan termasuk bagian dari desain saya. Jadi atasan saya berpaling 
kepada saya dan bertanya kepada saya. 

Superior: "Inoue, apakah seseorang memasukkan rencana desain berikutnya sebagai 
tanggapan untuk ini?" 

Atasan saya berbicara tentang laporan investigasi di pasar luar negeri yang seluruhnya 
ditulis dalam bahasa Inggris. 

Saya belum siap, jadi saya sangat cemas saat dipanggil. Tetapi jika saya berdiri untuk 
menjawab dengan cepat, atasan saya tidak akan mempercayai saya. Untuk mencegah hal 
itu terjadi, saya kemudian segera bangkit dari kursi saya dan melihat-lihat informasi di 
tangan saya untuk menjawab pertanyaan atasan saya. 

Saya: (... Saya tidak mengerti apa yang ada di kertas selain 'ini' tidak peduli berapa kali saya 
membacanya ...) 

Karena pengalaman pribadi itu, saya menulis 'apakah Anda hanya tahu cara 
menerjemahkan kata' ini '?' dalam pertanyaan tes. Di dunia ini, ada beberapa hal yang 
berguna bagi diri sendiri, jadi para pembaca, mohon jangan menyia-nyiakan pengalaman 
pribadi dan pengalaman lebih banyak tentang hidup. 

Di samping catatan, mengenai kesulitan barusan, saya dengan panik mencari melalui 
laporan, dan berhasil menjelaskan secara kasar data dan tata letak kepada atasan saya. 
Nah, saya berhasil melewatinya. Senpai saya mengatakan kepada saya bahwa bagian 
terpenting tentang mendesain adalah untuk 'memenuhi bakat saya sebanyak yang saya 
bisa'. Sempai, saya berhasil melewati ini, tetapi saya merasa itu akan memukul saya dengan 
keras akhir-akhir ini. Para pembaca yang budiman, mohon jangan seperti Inoue-sama ini, 
dan pelajarilah bahasa Inggris Anda dengan baik. 

Tentu saja, ada lebih banyak pengalaman pribadi berdasarkan saya, tetapi cinta, sistem 
binatang yang dipanggil, berpakaian silang dan homoseksualitas adalah ciptaan saya. 
Terutama dua poin terakhir, aku akan sangat menyedihkan jika dua poin terakhir itu 
terjadi padaku ... 

Baiklah, sekarang hanya ada sedikit halaman yang tersisa. Sebenarnya, saya masih 
memiliki banyak surat yang ingin saya bagikan kepada semua orang, tetapi saya akan 
meninggalkannya sampai lain waktu. Kepada para pembaca yang menulis kepada saya, 
saya sangat ingin berterima kasih. 

Mulai sekarang, saya akan berbicara tentang bagian-bagian yang relevan dengan cerita. 
Kepada para pembaca yang belum membaca bukunya, kami akan mengucapkan selamat 
tinggal di sini. 

Saya baru saja menyebutkan tentang 'cara Baka Test ditulis'. Adapun bagian ketika bola 
tersembunyi digunakan. Pernyataan Hideyoshi bahwa dia ingin mandi, itu hanya 
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berdasarkan momen kecil ketika saya dan teman saya membayar baseball. Tentu saja, itu 
seperti taktik motivasi karena kami baru saja mengatakan hal-hal seperti 'Saya benar-
benar ingin mandi' 'ya' hal semacam itu. Jika saya ingat dengan benar, pada satu 
kesempatan, kami seolah-olah bercampur dalam 'bola tersembunyi = saya ingin frase 
mandi', tetapi apa yang akan terjadi jika itu terjadi pada orang lain? Apakah kita akan 
mandi dengan serius? Pada dasarnya, tidak banyak orang yang akan menemukan taktik 
bola tersembunyi. 

Mengenai distribusi dan taktik bola, saya akan sangat malu jika pembaca melihatnya terlalu 
serius. Tolong tutup mata dengan hal ini. Jangan bicara soal peraturan baseball, saya sudah 
mendapat beberapa kesalahan dalam soal tes baka... jadi saya minta maaf untuk ini... 

Mn, dan sekarang terima kasih. 

Untuk Haga-sensei, yang bertanggung jawab atas ilustrasi. Hatiku baru saja berdansa saat 
mengintip ilustrasi sampulnya. Mizuki sangat imut! Seperti yang diharapkan dari pahlawan 
wanita pertama (?) Dalam cerita ini! Yang terakhir dengan Mizuki dan Shouko berbicara 
bersama benar-benar menyenangkan. Aku menyukainya! Dan gambar itu ketika mereka 
memaksa Akihisa untuk berkata 'ahh-' (tertawa). Saya sangat bersyukur Anda akan bekerja 
keras untuk membuat gambar yang lucu dan keren. 

K-sama dan N-sama, yang bertanggung jawab mengedit, saya minta maaf karena dengan 
keras kepala menanyakan banyak detail di 'bagian pelakunya nasi'. Saya kira akan ada 
beberapa permainan kata dan visual untuk mengekspresikan humor, jadi mohon 
bersabarlah. Adapun tenggat waktu untuk menyelesaikan naskah, saya akan mematuhi 
waktu sebanyak yang saya bisa. 

Dan saya juga ingin berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan 
anime. Berkat semua orang, dunia Baka Test menjadi lebih luas. Saya sangat bersyukur 
Anda dapat memikirkan begitu banyak plot menarik yang tidak dapat saya pikirkan. Ini 
memungkinkan saya memiliki kesempatan untuk belajar tentang dunia yang tidak saya 
ketahui. Ini sangat menarik. 

Dan yang terpenting, saya ingin berterima kasih kepada para pembaca. Baka Test sekarang 
telah menerbitkan 9 jilid, dan saya sangat senang dapat berjalan di jalur ini bersama Anda 
semua. Entah bagaimana cerita ini akan terus berkembang, tapi saya harap semua orang 
terus menemani saya dalam cerita ini. Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat 
membalas surat, kartu pos, dan email, tetapi saya membaca semuanya dengan saksama. Ini 
adalah sumber energi utama saya. Terima kasih semuanya, sudah mendukung saya selama 
ini. Saya akan terus bekerja keras mulai hari ini dan seterusnya! 

Dan sekarang, pratinjau ke volume berikutnya. 

Saya pikir volume berikutnya adalah cerita pendek. Kontennya adalah 'strip poker dengan 
kebanggaan pria di telepon' dan 'hotpot yami lama yang sama yang dikirim orang-orang 
itu' dan banyak lagi. Namun, ini hanyalah perkiraan. Mungkin akan ada lebih banyak 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



perubahan... jika benar-benar ada perubahan, saya ingin mengatakan bahwa saya minta 
maaf di sini. Saya rasa jilid selanjutnya akan segera sampai ke tangan pembaca, setidaknya 
itulah yang saya harapkan, jadi ikuti terus cerita ini. 

Saya berharap dapat melihat Anda semua pada tahap Tes Baka selanjutnya 

 

Catatan 

1. ↑ Aturan bisbol Terlalu banyak hal untuk dikatakan di sini, jadi inilah kumpulan 
dari mereka di wikipedia. Jilid ini menjelaskan beberapa hal dasar, tetapi tidak 
semua, jadi sebaiknya Anda membaca terlebih dahulu tentang bisbol sebelum 
melanjutkan. 

2. ↑ Ini diambil dari pertempuran penting di Gaixia . Meskipun saya suka 
membicarakan hal ini dengan sangat antusias, terlalu banyak hal untuk 
dibicarakan di sini. Pada dasarnya, ini terjadi di Tiongkok Kuno setelah jatuhnya 
Dinasti Qin. Saat panglima perang mulai menuntut kekuasaan, kekuatan mulai 
membanjiri satu sama lain, menyebabkan dua panglima perang saling 
bertarung. Liu Bang, pemimpin orang Han (yang kemudian menang menjadi 
pemimpin pertama kekaisaran Han di Tiongkok, salah satu rezim paling sukses 
dalam Sejarah Tiongkok), dan Xiang Yu, pemimpin rakyat Chu. Tautan yang 
diberikan akan menjadi deskripsi mendalam tentang apa yang terjadi dalam 
pertempuran, dan idiom diambil dari adegan penting di episode ini. 

3. ↑ Induksi Matematika pada dasarnya didasarkan pada gagasan untuk 
membuktikan bahwa persamaan dapat dipertahankan, jadi Anda bertindak 
sebagai pengacara di sini ... oke, cukup banyak komentar masam. Saat 
melakukan induksi matematika, ingatlah untuk menyatakan bahwa k adalah 
bilangan asli jika n = k, karena Anda akan dihukum jika tidak melakukannya 
(pengalaman pribadi). Selain itu, bilangan asli adalah bilangan bulat positif, 
misalnya 1,2,3,4,5 yang dapat dihitung, meskipun masih ada perdebatan 
tentang apakah 0 dapat digunakan. 

Di samping catatan, persamaan 1 diturunkan melalui metode yang disebut Progresi 
Aritmatika . 

4. ↑ Sekali lagi, bisbol melanggar , kali ini di sisi lemparan. 

5. ↑ Penjelasan: 

6. 2Na + 2H 2O => 2NaOH + H 2 

7. Yodium dalam hal ini harus dalam air kalium iodida, karena yodium hampir 
tidak bisa larut dalam air. 
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8. Katalisnya adalah Kalium Permanganat, KMnO 4. Ini adalah agen pengoksidasi 
yang sangat kuat. 

9. Neon adalah zat pendingin yang baik. 

10. ↑ Na I Mn (Mu) Ne -> ナ イ ム ネ -> 無 い 胸 -> Tanpa payudara 

11. ↑ Teks yang diberikan diambil dari cerita 'The Gift of the Magi' oleh O Henry. 

12. ↑総 受 け (Sou-uke) -- Setelah berjam-jam penelitian (melalui area SFW, karena 

saya tidak ingin melewati batas), saya hanya mendapat lelucon dari Lucky Star. 
Uke berarti sisi penerima dalam sesuatu yang seksual (saya benar-benar tidak 
yakin tentang ini), atau sesuatu seperti itu. Sou berarti lengkap, jadi itu adalah 
penerima yang lengkap. Sekarang, bisakah saya bermain sepak bola fantasi NFL 
sekarang? 
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Me and Doubt and a Man's Pride 
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"Akihisa-kun, jika aku memenangkan ronde selanjutnya, bisakah kamu mengenakan 
pakaian gadis ini?" 

"Ahaha, kamu sangat suka bercanda, Himeji-san." 

"Akihisa-kun, jika aku memenangkan ronde selanjutnya, bisakah kamu mengenakan 
pakaian gadis ini?" 

"Ahaha, leluconmu cukup bagus, Himeji-san." 

"Akihisa-kun, jika aku memenangkan ronde selanjutnya, bisakah kamu mengenakan 
pakaian gadis ini?" 

"Aha... ha, sungguh, Himeji-san, kamu sangat suka bercanda. Itu saja? Itu pasti lelucon, kan? 
" 

"Akihisa-kun, jika aku memenangkan ronde selanjutnya, bisakah kamu mengenakan 
pakaian gadis ini?" 

"HIMEJI-SAN! AKU BEG DARI KAMU, CEPAT DAN KATAKAN BAHWA ITU Lelucon! " 

"... Yuuji, aku akan membuatmu melepas celanamu saat kamu kalah lain kali." 

"Shouko! Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku setiap kali ... kaulah yang selanjutnya 
telanjang! " 

Saat kami memegang kartu dengan satu tangan, suasana di sekitar kami terasa sangat 
tegang. 

"Oi, Yuuji ... bagaimana bisa jadi seperti ini?" 

"Bagaimana saya tahu..." 

Saat ini, Yuuji dan aku hanya bisa melihat ke atas dan mendesah. 

☆ 

--Semuanya dimulai dari hal yang sepele. 

"Semuanya, karena kita bebas, ingin bermain ragu?" 

Karena guru harus mengatur rapat staf, pelajaran berakhir lebih awal hari ini, jadi saya 
mengeluarkan kartu poker saya dan bertanya pada Yuuji, Hideyoshi, dan Muttsurini. 

"Keraguan? Apakah Anda berbicara tentang poker? " 

"Ya." 
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Aku mengangguk pada Yuuji. Ini tidak seterkenal perawan tua atau tujuh, tetapi 'keraguan' 
dapat dikatakan sebagai permainan kartu poker yang cukup terkenal, jadi beberapa orang 
harus mengetahuinya. 

"Ada apa, Akihisa? Apa kamu punya banyak uang akhir-akhir ini? " 

"Semacam. Belum ada game baru yang dirilis yang harus saya beli baru-baru ini. " 

Alasan mengapa Yuuji bertanya padaku apakah aku kaya itu sederhana, dan sejujurnya, ini 
bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan, tapi kami bertaruh saat kami bermain 
permainan poker. Seorang pecundang yang kalah sekali harus mentraktir semua orang jus, 
3 kali adalah Gyudon, dan set hamburger setelah 5 kerugian. Tingkat suguhan akan terus 
meningkat dengan jumlah permainan. Saya benar-benar dipukuli terakhir kali, jadi saya 
harus mentraktir mereka set hamburger. Kali ini, saya harus menang. 

"...Saya tidak keberatan." 

"Klub drama tidak berlatih hari ini. Aku bisa bermain dengan kalian. " 

"Hitung aku juga. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi dengan uang gratis tanpa 
membuat Anda kering? " 

Sepertinya mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kalah karena mereka 
menerima lamaran saya tanpa berpikir. Mereka pasti menunggu untuk melihatku kalah 
seperti yang terakhir kali kan? Sial, aku akan membuat senyummu menjadi wajah 
menangis putus asa! 

"Kemudian diputuskan. Aturannya seperti biasa, kan? " 

Setelah semua orang menganggukkan kepala setuju, saya mulai mengocok dan 
membagikan kartu. 

Sekarang, izinkan saya menjelaskan aturan keraguan terlebih dahulu. 

1. Ketika orang pertama (bagi kami, yang mendapat Ace of spades) berteriak 'A', 
dia harus meletakkan kartunya menghadap ke bawah (tidak peduli apakah itu 
Ace atau bukan). 

2. Kemudian, kami terus memanggil '2', '3', '4' menjadi 'Jack' Queen " King 'saat 
kami membuang kartu (misalnya, jika yang memesan adalah saya → Yuuji → 
Muttsurnini → Hideyoshi, saya 'Akan memanggil' Ace ', Yuuji akan memanggil' 2 
', Muttsurini akan memanggil' 3 ', dan Hideyoshi akan memanggil' 4 '. Setiap 
orang akan membuang nomor kartu yang mereka miliki, dan setelah' Raja 
'dipanggil, kita' akan mulai dari 'Ace' lagi). 
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3. Nomor yang dipanggil tidak harus sama dengan kartu yang dilempar ke tengah, 
tetapi jika ada yang menyebut 'ragu' dan kartu tersebut tidak sesuai dengan 
nomor tersebut, yang ragu harus menyimpan kembali semua kartu tersebut. 

4. Di sisi lain, jika seseorang menyebut ragu dan kartunya sama dengan nomor 
yang diberikan, orang yang menyebut 'keraguan' harus mengambil kembali 
semua kartu. 

5. Di antara peserta, jika satu pemain hanya memiliki 2 kartu tersisa, permainan 
akan berakhir. Pada titik ini, setiap orang akan melihat berapa banyak kartu 
yang dimiliki pemain yang tersisa untuk memutuskan siapa yang kalah. 

Itulah intinya. 

Biasanya, aturan keraguan menyatakan bahwa kami harus bermain sampai seseorang tidak 
memiliki kartu tersisa, tetapi kami akan bermain tanpa henti, jadi kami membuat aturan 
khusus. Setelah seseorang memiliki 3 kartu tersisa, orang tersebut akan menang jika salah 
satu dari kartu yang tersisa adalah salah satu yang perlu dia panggil. Bahkan jika dia 
berbohong, dia adalah pemenang dari permainan keraguan ini jika dia tidak tertangkap. 

"Oh, aku akan mulai dulu, 'Ace'!" 

Yuuji melempar sebuah kartu menghadap ke bawah di tengahnya. Itu pasti As sekop, kan? 

"Kalau begitu aku akan melempar '2'." 

Lalu, Hideyoshi membuang kartunya. Hanya ada 4 kartu dengan nomor yang sama. Jika 
saya memiliki empat '2' di tangan saya, saya dapat mengatakan bahwa Hideyoshi 
berbohong... tapi tangan saya memiliki '2', jadi itu tidak cukup bukti untuk menimbulkan 
keraguan. 

"... '3'." 

Muttsurini melempar kartunya, dan akhirnya giliranku. Aku perlu menelepon '4', uu... 
sayang sekali aku tidak punya '4' di tanganku. Oh baiklah, saya rasa itu akan baik-baik saja. 
Mereka tidak mungkin bisa meragukanku begitu awal sekarang, jadi aku hanya perlu 
menyelipkan kartu. Karena saya memiliki tiga angka '10 di tangan saya, saya hanya akan 
menggunakan satu. 

"'4'." 

"""KERAGUAN!!!""" 

Saya segera mengambil kembali 4 kartu tersebut. 

"Uu... huh! Itu bagian dari rencana, tidak ada masalah sama sekali. " 
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"Sungguh, ekspresimu tidak bisa menipu siapa pun." 

"Ya, sikap Akihisa 'tidak apa-apa untuk menggertak karena ini baru permulaan' sangat 
jelas." 

"... Kamu benar-benar tidak cocok untuk bermain poker." 

Sial, kalian baru saja mengatakannya. 

Tidak apa-apa. Permainan baru saja dimulai, dan saya hanya mengambil 4 kartu. Masih ada 
waktu untuk perubahan haluan. 

"Tidak ada masalah. Saya berbeda dari kalian. Saya tidak akan menunjukkan kartu saya 
dengan bodoh seperti itu di awal. Lagipula kau akan menderita pada akhirnya. " 

Saya mengumpulkan 4 kartu dan menambahkannya ke tangan saya. 

Kartu yang saya dapatkan adalah, 

'6', '9', 'Jack'. 

"... Kalian... tidak satupun dari kalian...! Tidak ada yang jujur sama sekali! " 

Setidaknya tidak perlu menggertak untuk 'Ace' pertama. 

"Berhenti mengoceh, Akihisa. Cepat taruh kartumu. " 

"Huh, aku tahu itu tanpa kamu memberitahuku, pembohong Yuuji." 

Saat saya menghentikan permainan ketika saya memanggil '4', saya harus mulai sekarang. 
Dalam situasi ini, orang yang memulai permainan dapat memanggil nomor apa pun yang 
dia suka. Jika itu masalahnya... karena saya memiliki dua '5', mari kita mulai dari 5 lalu. 

Giliranku, '5'. " 

"'6'." 

"'7' lalu." 

"... '8'." 

Pertandingan berlanjut dengan mulus. Tidak ada yang meragukan saya ketika saya 
menelepon '9' dan melempar 'Jack'. 

Saat permainan berlangsung, kartu mulai menumpuk, dan tekanan yang datang bahkan 
lebih besar. 

Juga, seperti sekarang, 
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" 'Saya: 13 kartu, Yuuji: 9 kartu, Hideyoshi: 9 kartu, Muttsurini: 10 kartu, tengah: 11 kartu.' 
" 

Pada titik ini, jika kebohongan seseorang diketahui, dia harus mengambil 11 kartu, dan jika 
seseorang gagal dalam memanggil keraguan, dia akan mengambil 11 kartu juga. Ini 
membuat kami tidak dapat mengambil tindakan begitu saja. 

"... '3'." 

Setelah aku memanggil 'Raja', Yuuji memanggil 'Ace', Hideyoshi memanggil '2', dan 
Muttsurini secara diam-diam melempar '3'. Sekarang, giliranku untuk memanggil '4' ... ini 
buruk. Saya tidak menyangka babak ini akan berlangsung selama ini. Sekarang saya harus 
memanggil '4' ketika saya bahkan tidak memilikinya --- nn? 

"? Ada apa, Akihisa? " 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Melihat lebih dekat ke tanganku, aku memang punya '4'. Mungkin karena saya tidak 
melihatnya karena terlalu banyak kartu yang terjepit. Betapa beruntung. 

"Di sini, '4'." 

"... Muu..." 

Hideyoshi tersentak, dan mulut yang sedikit terbuka menutup sendiri lagi. Sepertinya dia 
tidak bermaksud menyebut keraguan. Meskipun dia mungkin berpikir bahwa aku 
berbohong, gerakanku sama sekali tidak aneh, jadi dia tidak akan berani bertindak secepat 
itu. Hideyoshi benar-benar bisa mengamati perubahan ekspresi orang lain. 

"Akihisa, ragu." 

Saat ini, Yuuji, yang berada di sampingku, menyebut keraguan. Dalam situasi yang berbeda, 
pria ini lebih mengandalkan logika daripada naluri. Mungkin dia merasa bahwa saya tidak 
memiliki '4' di tangan saya karena saya baru saja tertangkap. Fufu, dasar bodoh! 

"HADIAH UNTUKMU!" 

"WA! TIDAK MUNGKIN!" 

Yuuji mengulurkan tangan dan membuka kartu paling atas yang menghadap ke bawah. 
Tidak ada yang perlu dikatakan, itu adalah berlian '4' yang asli. Sekarang Yuuji harus 
mengambil lebih dari 10 kartu sekarang. 

"Sialan, orang ini idiot, tapi dia masih bisa melakukan trik seperti itu. Sepertinya Anda 
memasang umpan di babak pertama, bukan? " 
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Yuuji bergumam dan menyimpan kartunya di tengah. 

Sekarang, jumlah kartu di tangan kami berubah. 

" 'Saya: 12 kartu, Yuuji: 22 kartu, Hideyoshi: 9 kartu, Muttsurini, 9 kartu. Pusat: tidak ada. " 
' 

Sekarang, situasinya seperti ini. 

Mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak berguna. Setelah permainan berakhir, Yuuji 
memberitahuku bahwa dia sudah memiliki tiga '4' di tangannya, jadi begitu aku 
menggertak di awal, dia menyimpulkan bahwa aku tidak memiliki '4' di tanganku. Adapun 
yang lain, bahkan jika mereka memiliki '4' di tangan mereka, dia tidak bisa mengambil 
terlalu banyak risiko, jadi dia akan ragu ketika saya melempar kartu itu. 

"Kerja bagus, Akihisa. Kamu hampir membodohiku juga. " 

"... Kamu sudah dewasa." 

Saat ini, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak memperhatikan '4' di tangan 
saya sejak awal. 

"Bagaimanapun, saya tidak ingin menjadi pecundang. Saya bangkrut bulan ini. '10'! " 

"Anggaran saya juga ketat. Saya pasti tidak bisa kalah dari kalian. 'Mendongkrak'." 

"...'Ratu'." 

Muttsurini diam-diam membuang kartunya. 

Muttsurini, keraguan. 

"...Sial." 

Mendengar Yuuji menyebut keraguan, Muttsurini hanya bisa menyimpan kembali kartu-
kartu di tengah ke tangannya. Yuuji punya banyak sekali kartu, jadi dia pasti punya 4 'Ratu', 
kan? Saya harus mencatat itu. " 

Setelah itu, permainan dimulai dengan Muttsurini yang disebut 'Ace'. 

Pertandingan kemudian dilanjutkan. 

Kartu Hideyoshi mulai berkurang satu per satu, dan sekarang, ia hanya memiliki 4 kartu 
tersisa. Saya berikutnya dengan 6 kartu, dan Yuuji dan Muttsurini memiliki begitu banyak 
kartu sehingga mereka tidak terlihat berbeda. 

"Saya sebut '3'." 
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Saat Hideyoshi melempar kartu ini, ada 9 kartu di tengah. Jika kartu-kartu ini berakhir 
dengan Hideyoshi, saya pasti akan menjadi pemenangnya, tetapi jika saya tidak berhati-
hati, kartu-kartu ini mungkin akan berakhir di tangan saya, dan saya harus bertarung 
untuk tempat terakhir dengan Yuuji dan Muttsurini. Kalau begitu, Hideyoshi hanya akan 
memiliki 3 kartu di tangannya, dan dia pasti akan mempertimbangkan dengan keras 
sebelum melempar kartu berikutnya. Jadi, sekarang saatnya memutuskan pemenangnya. 
Apa yang saya lakukan sekarang? 

""... "" 

Yuuji dan Muttsurini ragu-ragu apakah mereka harus menyebut keraguan. Jika mereka 
melepaskan Hideyoshi sekarang, mereka pasti akan kalah, tetapi begitu gagal, mereka akan 
berada di tempat terakhir. 

"Muttsurini, giliran Anda untuk memanggil '4'." 

"... '4'." 

Saat Hideyoshi memintanya, Muttsurini, yang masih ragu-ragu, buru-buru melempar 
kartunya. Uu, gerakan itu terlalu kuat! Siapa pun akan membuang kartu itu saat diminta 
saat ini. 

"... Muu!" 

Di sampingku, Yuuji memberikan tatapan 'kami pernah dilihat'. Dalam situasi seperti itu, 
pemenang akan ditentukan. 

"Aku '5'." 

Saya melempar '5' hati. Bahkan jika Hideyoshi memenangkan ronde ini, saya akan 
menempati posisi kedua, dan setidaknya saya tidak harus memperlakukan mereka. 

"Saya '6'. ' 

Yuuji memanggil nomornya sendiri dan melemparkan kartu itu ke tangannya. Melihat 
banyak hal sekarang, Muttsurini, yang berada di posisi terakhir, tidak bergerak sama sekali. 
Mungkin dia bertanya-tanya apakah Hideyoshi memiliki angka '7' di tangannya. Hideyoshi 
tidak akan bertindak gegabah, dan kemungkinan besar akan memilih untuk 
mempertahankan peringkat saat ini. 

Namun, tepat ketika Hideyoshi hendak melempar kartu terakhir, 

"Eh? Akihisa-kun dan semuanya masih di kelas? " 

Himeji-san tiba-tiba masuk ke dalam kelas, dan dia sepertinya sedang memegang sesuatu. 
Saya tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. 
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"Himeji-san, kamu tidak kembali dengan Minami?" 

"Tidak. Sensei memintaku untuk membantu, jadi aku ditunda sampai larut malam. " 

Himeji-san tersenyum saat menjelaskan. Sulit membantu seorang guru, tapi dia tidak 
terlihat bermasalah sama sekali. Himeji-san benar-benar gadis yang baik dan pengertian. 

"Dan sensei bahkan memberiku cokelat sebagai hadiah. Semuanya, mau? " 

Himeji-san membuka kotak di depan kami. Karena dia kemungkinan besar setuju untuk 
membantu, sensei sangat baik padanya. Ketika Yuuji dan saya (dipaksa) membantu, kami 
tidak pernah mendapat imbalan apa pun. 

"Terima kasih. Kalau begitu tolong tunggu sampai kita memainkan game ini, oke? " 

"Oke... oh ya, apa yang kamu mainkan?" 

"Ahh, kami bermain ragu, dengan taruhan terus," 

Bahkan sebelum kami bisa menyelesaikannya, saya merasakan beberapa gerakan di 
koridor. Perasaan lembab, lembab dan menekan ini... apakah itu Ironman? 

3 lainnya yang menyadari kehadiran musuh juga memberiku tatapan peringatan. Akan 
buruk jika Ironman tahu bahwa kami bermain kartu poker, dan itulah yang mereka 
katakan kepada saya dengan mata mereka. 

"Sebuah permainan... taruhan? Apa yang kamu pertaruhkan? " 

"Tentu, tentu saja ini bukan tentang uang. Eh, ini lebih tentang permainan penalti, dan itu... 
" 

Untuk sesaat, saya tidak dapat menemukan alasan yang baik sama sekali karena saya 
tergagap saat berbicara. 

Biar kupikir ... tidak ada taruhan, hiburan, dan permainan penalti yang bisa dikontrol 
sampai tidak sekejam itu ... 

"Kami memainkan permainan penalti di mana 'yang kalah melepas dua potong pakaian, 
dan yang kedua melepas satu pakaian'." 

"SESEORANG MEMANGGIL AMBULANCE! MUTTSURINI TERJEMAHAN DARAH !! " 

Kata-kata Hideyoshi yang berbahaya segera menyebabkan Muttsurini jatuh ke ambang 
kematian. 

"Buka, lepas pakaian... itu tidak akan berhasil! Permainan penalti ini terlalu tidak sehat! " 
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Meskipun tidak ada taruhan uang, melepas pakaian tampaknya juga tidak benar. Ironman 
sepertinya tidak bermaksud masuk kelas, tapi permainan penalti ini tidak terlalu bagus. 
Apakah Hideyoshi salah menilai? 

"Kenapa kamu panik, Himeji? Bahkan jika metode penalti ini tidak layak dipuji, hukuman 
kecil ini tidak layak untuk diperhatikan, bukan? Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga, 
aku adalah pria sejati "" "RAGU, HIDEYOSHI !!!!" "" TUNGGU SEBELUMNYA! KENAPA KAU 
DUMPORKAN SEMUA KARTU KEPADA SAYA !? " 

Sekarang, Hideyoshi memiliki 15 kartu, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan 
sekarang. 

"Bagaimanapun, kami tidak mempertaruhkan uang, dan itu bukan hukuman yang tidak 
sehat. Ini hanya permainan kartu poker sederhana. Seharusnya tidak ada masalah, kan? " 

"Bu, tapi..." 

Himeji-san sepertinya masih belum setuju. 

Mau bagaimana lagi dia akan merasa seperti ini. Biarpun semua orang disini tercatat laki-
laki, tapi Himeji-san, yang memperlakukan semuanya dengan serius, jelas tak mungkin 
menerima kalau kita bermain strip poker. 

"Tapi, Akihisa-kun tertarik dengan tubuh telanjang laki-laki..." 

"KERAGUAN!! HIMEJI-SAN, RAGU !! OI, HIDEYOSHI! MENGAPA ANDA MELALUI KARTU DI 
SINI !? APA YANG SALAH DENGAN SAYA MEMANGGIL RAGU !? " 

"Serahkan, HIdeyoshi. Kartu-kartu ini milik Anda begitu Anda disebut ragu. Saat Akihisa 
melempar kartunya, tidak ada kartu baru di tengahnya, jadi tidak ada gunanya menyebut 
keraguan sekarang. " 

"TUNGGU SEBELUMNYA, YUUJI! APAKAH KAMU SETUJU DENGAN APA YANG HIMEJI-SAN 
KATAKAN SECARA SEPUTAR !? " 

Rumor tak berdasar dan negatif ini menyebar seperti ini. Sungguh, kenapa mereka mengira 
aku tertarik pada cowok? 

"Tapi, tapi, menurutku permainan penalti ini buruk..." 

"Tidak, tidak, tidak, semuanya tidak seburuk yang Anda pikirkan." 

"Betul sekali. Tingkat hukuman ini agak umum bagi kita. " 

"Semua orang semuanya laki-laki. Tidak apa-apa jika kita tidak telanjang bulat. " 

"EHH !? KAPAN SEMUA ORANG KEMBALI KE KELAS !? " 
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Mendengar bahwa seseorang akan telanjang, tanpa sadar, semua orang dari kelas F 
berkumpul di dalam kelas dengan diam-diam. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang 
dilatih secara khusus pasti akan kagum dengan kemampuan pengumpulan unik kami. 

"YOSHII! AKU AKAN MENCARI ANDA UNTUK SISA HIDUP ANDA JIKA ANDA BERANI 
KALAH! " 

"SAKAMOTO, KAMU HARUS MENANGKAN INI DENGAN MUDAH, BENAR !?" 

"MUTTSURINI, HANYA HANYA BEBERAPA TETES MIGU, JANGAN KALAH! KEMAMPUAN 
ANDA TIDAK SEPERTI INI, BENAR !? " 

Semua orang berharap Hideyoshi kalah. Untuk mencegah permainan berakhir karena 
kecelakaan, beberapa siswa bahkan membentuk tim penyelamat dan mentransfusikan 
darah menjadi Muttsurini. Seberapa terlatih mereka? 

"TIDAK TIDAK! SAYA KATAKAN TIDAK, TIDAK BERARTI TIDAK! AKIHISA-KUN, BERHENTI 
BERMAIN DAN MILIKI BEBERAPA COKLAT! " 

Untuk mencegah permainan kartu kami berlanjut, Himeji-san dengan sengaja mengganti 
topik, membuka coklat, dan memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. 

"Akihisa-kun, coklat ini sangat enak. Anda harus mencoba beberapa... he.... " 

Pada saat ini, Himeji-san tiba-tiba terdiam. Apa yang salah? Apakah kotak cokelat itu 
buruk? 

"""TERUS! TERUS! TERUS""" 

Semua orang berteriak serempak, meminta permainan dilanjutkan. 

Mungkin terpengaruh oleh kehadiran ini, Hideyoshi memanggil "ha, '8'." Dan membuang 
kartu itu. Hideyoshi terbiasa dengan banyak tekanan di panggung pertunjukan, jadi 
baginya untuk menjadi begitu panik, siapa pun dapat mengatakan bahwa anak laki-laki dari 
kelas F begitu mesum dan mengerikan. 

"... '9'." 

"Aku '10' lalu." 

"'Mendongkrak'." 

"Kalau begitu, aku 'Ratu'." 

Hideyoshi, ragu. 
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Saat ini, Yuuji memergoki Hideyoshi curang. Saat ini, Yuuji memiliki empat 'Ratu di 
tangannya, dan itu adalah tangan Yuuji, dan sangat penting untuk berhati-hati sekarang. 
Tanpa diduga, Hideyoshi memulai dari '8'. Tampaknya tekanan yang luar biasa ini 
mengguncangnya. 

Saat ini, jumlah kartu yang kami miliki adalah sebagai berikut: saya, 4 kartu, Yuuji, 14 
kartu, Hideyoshi, 18 kartu, dan Muttsurini, 16 kartu. Aku punya kartu paling sedikit, dan 
Hideyoshi di urutan terakhir. 

"TERAKHIR KINOSHITA! APAKAH DIA AKAN MENGAMBIL DUA PAKAIAN !? DIA AKAN 
MENJELANG SETENGAH !? " 

"JANGAN KALAH, YOSHII! BIAYA KE BARIS SELESAI! " 

"PERGI YOSHII! PERGI YOSHII! " 

Setelah saya memasukkan dua kartu lagi, saya pasti akan memenangkan permainan ini, dan 
Hideyoshi pada akhirnya harus melepas dua potong pakaian. Sudah diduga bahwa 
suasananya sekuat ini. " 

"Mu, mu..." 

Hideyoshi hanya bisa mengerang. Melihat banyak hal sekarang, dia akan kalah, dan karena 
dia tahu itu, dia memberikan tatapan yang menyakitkan. 

"Mau bagaimana lagi... karena kita semua adalah laki-laki, bahkan jika kamu ingin aku 
melepas dua potong pakaian..." 

Hideyoshi bergumam sambil menyiapkan kartunya. Saat ini- 

"...(Gedebuk)." 

 

Hideyoshi terjatuh ke lantai tanpa nyawa. Apa yang terjadi? 

"Ara ara, Kinoshita-san pasti lelah sekarang." 

Himeji-san berdiri di tempat Hideyoshi berdiri, memegang sapu tangan kecil. 
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'Lelah'? Dia pada dasarnya membuat Hideyoshi pingsan dengan cara yang sangat 
mencurigakan... 

"Sungguh, karena Kinoshita-san tertidur, aku akan memainkan game yang tersisa." 

Himeji-san dengan lembut mengangkat Hideyoshi yang tidak sadarkan diri dan bahkan 
mengambil tempat duduk untuk berbaring. Tindakan itu sangat lembut... 

"Oi, oi, Himeji, apa sapu tanganmu mengandung obat?" 

"Tidak, Kinoshita-san terlalu lelah." 

"Bu, tapi Hideyoshi baik-baik saja sekarang." 

"Tidak, Kinoshita-san terlalu lelah." 

Saat Himeji-san menjawab kami barusan, sepertinya aku melihat laut mati di matanya. 

Yuuji dan aku merasakan keringat tidak nyaman di punggung kami. Muttsurini 
menggerakkan hidungnya dan bergumam, 

"Bau manis ini... trichloro---" 

Swoosh --- DONK. 

"Ara ara, Tsuchiya-kun pasti lelah sekarang." 

"" MUTTSURINI !!! "" 

Saat dia berbicara di tengah jalan, saputangan Himeji-san berkibar di udara, dan momen 
singkat itu menghancurkan kesadaran Muttsurini. Saputangan itu sangat berbahaya! 

"Sungguh, apalagi Tsuchiya-kun, Kinoshita-kun pasti lelah. Ingin telanjang di depan 
Akihisa-kun? Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang normal. " 

"Tidak... kurasa Himeji-san sekarang lebih aneh lagi." 

Jika itu Himeji-san yang normal, dia pasti tidak akan melakukan itu, kan? Saya tidak tahu 
apa yang terjadi sehingga dia melakukan hal seperti itu. 

Tiba-tiba, saya melirik ke arah kemasan kotak coklat tersebut. Kotak itu bertuliskan 'Bonn 
Whiskey'. 

Oh, Bonn Whiskey... Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya --- tunggu, Bonn 
Whisky !? Bukankah itu sesuatu yang mengandung wiski, bukan? Itu artinya Himeji-san 
mabuk, kan? " 

"Akihisa-kun, ada apa?" 
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Saat dia bertanya, Himeji-san mengambil cokelat wiski lagi dan memasukkannya ke dalam 
mulutnya. Wajahnya benar-benar merah. Saya pasti benar. Alasan kenapa Himeji-san tidak 
bisa mengontrol dirinya pasti karena kotak coklat itu (dengan whisky didalamnya). 

Karena semuanya berakhir seperti ini, itu akan sangat buruk di banyak level yang berbeda 
jika permainan dilanjutkan. Haruskah saya meminta agar kami mengakhiri permainan ini 
sekarang? 

"Eh, tidak ada. Ngomong-ngomong, sejak Muttsurini tertidur sekarang, hanya tersisa 3 
orang. Game ini tidak bisa dilanjutkan, jadi kupikir sebaiknya kita mengakhiri game ini--- " 

"Akhir? Akihisa-kun, apa yang kamu katakan? Bukankah ada 4 orang? " 

"Eh?" 

"...Aku akan melakukan yang terbaik." 

"Shouko! Kapan Anda... " 

Kursi Muttsurini tiba-tiba diambil oleh Kirishima-san. Apa yang sedang terjadi!? 

"... Adalah kewajiban istri untuk secara paksa menelanjangi suami dari pakaiannya." 

"Ahh sialan! Aku bahkan tidak tahu bagaimana berkomentar tentang itu. " 

Peserta berubah, dan tanpa disadari, permainan keraguan ini berakhir dengan saya, Yuuji, 
Himeji-san dan Kirishima-san sebagai peserta. 

Saling melirik karena kemunculan mereka yang tiba-tiba, Yuuji dan aku terlihat bingung, 
Himeji-san dan Kirishima-san hanya duduk di kursi mereka dan mulai berbicara. 

"Ah, Shouko-chan, apa kamu ingin cokelat?" 

"...Terima kasih." 

"" ARRGGHHHH !! "" 

Bahkan sebelum kita bisa menghentikan mereka, Himeji-san memberikan coklat itu kepada 
Kirishima-san. 

"... Itu bagus." 

"Senang sekali kamu menyukainya. Silakan makan sebanyak yang Anda inginkan. " 

"... Un." 
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Cokelat pertama menghilang ke dalam mulut Kirishima-san. Seperti yang diharapkan dari 
seorang gadis, dia tidak menolak permen sama sekali. Suka yang manis-manis bukanlah hal 
yang buruk, tapi... 

"Eh, Kirishima, kamu baik-baik saja?" 

Aku bertanya dengan takut. 

Masalahnya dengan alkohol di coklat. Meskipun coklat tidak mengandung terlalu banyak 
alkohol, makan banyak akan meningkatkan perasaan mabuk. Selain itu, wiski yang ada di 
dalam cokelat mengandung alkohol yang kuat. Jangan bilang Kirishima-san mabuk... 

"...Baik? Apa maksudmu?" 

"Tidak, yah, cokelat itu, seharusnya ada sedikit alkohol di dalamnya, kan?" 

Mendengar kata-kataku, Kirishima-san menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, 

"... Tidak apa-apa. Kandungan alkohol pada wiski hanya 40%. Jika coklat ini mengandung 
40% alkohol, itu hanya akan mengisi 0,07% darah saya, jadi tidak akan ada masalah. " 

"Benarkah? Itu bagus." 

Seperti yang diharapkan dari pidato perpisahan, dia benar-benar menghitungnya terlalu 
cepat. Dia pasti tidak mabuk, 

"... Ini tidak seperti Yoshii pintar yang aku tahu, tidak bisa menghitung hal yang mudah." 

"" DIA PENYEBAB TERHILANG !!! "" 

DIA Mabuk! Mabuk KIRISHIMA-SAN! 

(Apa yang kita lakukan sekarang, Yuuji? Situasinya sekarang terlihat sangat berbahaya!) 

(Bahkan jika Anda bertanya kepada saya, saya ...) 

Aku menahan suaraku dan berbisik pada Yuuji. 

Aturan permainan ini sekarang telah menjadi sedemikian rupa sehingga yang kalah harus 
dilucuti. Tak peduli kalau ini proposal yang baru saja disebutkan Hideyoshi, entah kenapa, 
Himeji-san dan Kirishima-san sedang duduk di meja. Hukuman ini sangat menakutkan, dan 
selain itu, kami diawasi oleh orang-orang dari kelas F. 

(Mau bagaimana lagi. Ayo cepat dan buat mereka kalah dalam game ini dan akhiri sebelum 
mereka telanjang.) 

(Ya. Lebih baik memenangkan ini dan mengakhiri ini.) 
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Ketika mereka harus menghadapi hukuman (stripping), mereka akan sadar kembali karena 
malu. Begitu mereka sadar kembali, tidak akan terlalu sulit untuk meminta mereka 
berhenti. 

Baik. Karena sudah diputuskan, ayo pergi! 

"Himeji-san, ragu!" 

"Sayang sekali, Akihisa-kun." 

"Shouko, keraguan." 

"...Salah." 

"Himeji-san, kamu pasti bohong!" 

Aku tidak berbohong. 

"Ini pasti diragukan, Shouko!" 

"... Saya selalu jujur." 

BELUM BERAKHIR!! 

"Akihisa-kun, ragu." 

"Uuu...." 

"... Yuuji, ragu." 

"BAGAIMANA KAMU TAHU!" 

""... "" Ssst, pakaian kita dilepas satu persatu. " 

"Akihisa-kun, itu kaus kaki. Kamu terlalu licik. " 

"... Yuuji, menggunakan dasi untuk menyelinap, apakah kamu laki-laki?" 

Kami hanya pergi dengan T-shirt, celana dan boxer kami, dan sekarang, kami akhirnya 
terpojok. 

"Yoshii dan Sakamoto sendiri tidak bisa mengalahkan Kirishima dan Himeji..." 

"Hanya akan membuang-buang waktu untuk terus menonton game ini..." 

"Bagaimana kalau kita menuju ke taman bermain dalam perjalanan ke sana?" 
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Teman sekelas kami dari kelas F, yang sangat menantikan untuk melihat Kirishima-san dan 
Himeji-san telanjang, bergumam dan pergi begitu mereka melihat kemampuan luar biasa 
mereka. Itu benar, meski mereka tinggal, mereka hanya akan melihat Yuuji dan aku benar-
benar malu. Tidak ada maniak yang begitu tertarik melihat hal seperti itu. 

Betul sekali! Bahkan jika kita menelanjangi, tidak ada manfaatnya sama sekali! Lebih baik 
akhiri game ini sekarang! 

"Himeji-san, yah... bukankah kita harus mengakhiri sekarang?" 

"Apa yang kamu katakan, Akihisa-kun? Sekarang hidangan utamanya. " 

"Shouko, sudah cukup, bukan?" 

"...Saya ingin lebih." 

Tidak mungkin! Mereka tidak punya niat untuk berhenti sama sekali! 

"Tapi Akihisa-kun, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau telanjang, tahu?" 

"Eh?" 

"Jika Anda benar-benar tidak ingin menelanjangi---" 

"AKU TIDAK MELIHATNYA! SAYA TIDAK MELIHAT HIMEJI-SAN MENGAMBIL SERAGAM 
GADIS DARI TAS! BAGAIMANA KERJA KERAS DAN KERAS HIMEJI-SAN MEMINTA SAYA 
UNTUK MELAKUKAN HAL TERSEBUT! ITU TIDAK MUNGKIN!" 

Situasi berangsur-angsur menjadi tidak terkendali. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya 
mungkin juga membiarkan Ironman mengetahui bahwa kami bertaruh uang dengan kartu 
dan biarkan dia memberitahu kami. 

"Fufu, ini semua salahmu, Akihisa-kun. Anda tidak akan berhenti tidak peduli berapa kali 
saya menyuruh Anda untuk berhenti. " 

Himeji-san mengatakan ini sambil mengocok kartunya. 

"Oke, dan sekarang, waktunya melanjutkan ke game berikutnya." 

Apakah saya terlalu banyak berpikir? Untuk beberapa alasan, saya menemukan bahwa 
tindakan Himeji-san jauh lebih waspada dari biasanya saat dia mabuk. 

☆ 

Himeji-san terus membagikan kartu, dan tirai 'strip keraguan' permainan kartu poker ini 
dimulai lagi. 
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Saat ini, saya hanya memiliki sepasang petinju, celana, dan kaus oblong. Jangankan sepatu, 
2 kaus kaki saya sudah lepas. Sekarang mode berbahaya. 

(Akihisa, sekarang sudah seperti ini, kita harus melakukan apa pun.) 

Yuuji, yang ditelanjangi seperti aku, berbisik padaku. Dia melirik tas saya. 

(Apakah kita akan melakukannya?) 

(Tidak ada jalan lain.) 

Yuuji benar. Kami hanya memiliki sedikit pakaian sekarang, dan situasinya semakin tidak 
terkendali. Mau bagaimana lagi. Jika itu adalah taruhan biasa, kami tidak akan 
membungkuk begitu rendah, tetapi sekarang bukan taruhan biasa! Kita harus melakukan 
ini untuk melindungi diri kita sendiri bahkan jika kita tidak menginginkannya. Oke, ayo 
mulai! 

(Akihisa, ayo mulai.) 

(Oke Yuuji.) 

Untuk mencocokkan gerakannya, kami berdua saling melirik... sekarang! 

"Astaga..." 

Kartu Yuuji secara tidak sengaja jatuh ke atas meja, dan kartu Himeji-san serta Kirishima-
san mendarat di atas meja juga. Baik! Mereka teralihkan! 

Saya segera meraih setumpuk kartu identik lainnya dari tas saya. Untuk membuatnya 
mudah mengambil tindakan, saya menyembunyikan dek lainnya di saku--- 

PAK! 

"Akihisa-kun, kamu bermain kotor." 

"BAGAIMANA MUNGKIN!!!""" 

Tepat saat aku siap menyembunyikan kartuku ke dalam sakuku, Himeji-san tiba-tiba 
meraih tanganku bahkan saat dia tidak melihatku. Bagaimana mungkin! Bagaimana ini bisa 
terjadi! 

"Kalian berdua benar-benar mengacau, kan? Bisa dimaklumi jika Akihisa-kun menjatuhkan 
kartunya, tapi bagaimana Sakamoto-kun bisa membuat kesalahan sederhana dengan 
menjatuhkan kartunya ke meja saat permainan berlangsung? " 

"...Terlalu naif." 
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Saat dia mengatakan ini, Kirishima-san menunjukkan sesuatu yang dia pegang di 
tangannya kepada kami. Itu... cermin rias? Apa mereka melihat Yuuji dan aku mencoba 
menipu, dan menggunakan cermin untuk melihat tindakan kami? 

"Kalian berdua suka sekali bercanda." 

"... Anak-anak nakal yang pemberani." 

Saat menangkap Yuuji dan aku curang, Himeji-san dan Kirishima-san tidak menyalahkan 
kami saat mereka menyeringai. Itu menakutkan! Mereka sangat menakutkan saat terlihat 
seperti ini! 

"Kalau begitu, saya akan mulai. 'Kartu as'." 

Seolah tidak terjadi apa-apa, Himeji-san melanjutkan permainannya lagi. Itu hanya 
kesalahan kecil, jadi tidak apa-apa setelah sedikit penyesuaian. 

"... '2'." 

Kirishima-san mengatakan ini dan melempar '2' yang menghadap ke atas. Saya kemudian 
melempar '3' yang menghadap ke bawah... di bawah atmosfer yang menekan, permainan 
ini berlanjut. 

"Akihisa-kun, ragu." 

"Iya..." 

"... Yuuji, ragu." 

"Mengapa saya merasa bahwa kami tidak bisa menang..." 

Saat permainan berlangsung, kami kembali menyadari bahwa mereka sangat pintar. 
Setelah membagikan kartu, mereka sepertinya telah mengingat kartu apa yang mereka 
miliki, dan kapan mereka harus membuang kartu mereka. Juga, mereka tahu siapa yang 
mengambil kartu yang dilempar, dan berapa banyak kartu untuk nomor yang mana. 

"Shouko, '3' itu hanya gertakan, kan?" 

"... Un." 

Kadang-kadang, Yuuji dan aku bisa melakukan panggilan yang benar, seperti ketika kita 
memiliki keempat kartu dengan nomor yang sama di tangan, tapi itulah yang mereka 
harapkan, bukan? Adapun mengapa, itu karena ketika mereka disebut ragu, tidak banyak 
kartu di tengah. Mereka membuat kami ragu ketika tidak ada banyak penyebab, dan 
tampaknya mereka dapat memahami apa yang kami pikirkan dan menghancurkan kami 
dengan mudah. 
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"Lalu, '7'." 

Himeji-san berkata sambil melempar kartu ke tengah. 

Sekarang dia memiliki 5 kartu di tangannya, dan Kirishima-san juga memiliki 5 kartu di 
tangannya. Yuuji dan aku memiliki jumlah kartu yang hampir sama, dan sekarang saatnya 
untuk bertindak. Tetapi jika kita gagal menyebut keraguan dengan benar di sini, itu akan 
menjadi tragedi sekarang. Apa yang harus kita lakukan... 

Tepat ketika saya ragu-ragu tentang apa yang harus saya lakukan, suara yang akrab 
terdengar di telinga saya. 

(Dia berbohong, Yoshii-kun.) 

Apakah suara ini milik Kubo-san? Apakah Kubo-san menjadi salah satu penonton di sini? 

(Terima kasih, Kubo-san! Kamu satu-satunya di pihakku!) 

(Tidak, tidak perlu berterima kasih padaku, Yoshii-kun.) 

Setelah Kubo-san mengingatkan saya, saya sengaja menutup mulut saya untuk berterima 
kasih kepada Kubo-san tanpa membiarkan sisanya sekarang. 

Bahkan ketika orang-orang dari kelas kami itu bergumam dan pergi dengan tidak senang, 
dia tetap di sini untuk menonton pertandingan karena dia mengkhawatirkanku. Mengapa 
Kubo-san begitu baik padaku? Terima kasih! Anda telah memberi saya kesempatan untuk 
hidup kembali. Saya pasti akan menjalani hidup ini dengan baik! 

Aku mengambil nafas dalam-dalam, dan menyatakan dengan keras sambil menunjuk kartu 
yang Himeji-san keluarkan, 

"THAT '7'S A DOUBT!" 

"Maaf, kartu ini benar-benar '7'." 

"KUBO-SAANNN !!" 

MAAF, YOSHII-KUN! 

Kubo-san buru-buru lari ke koridor, tapi masih bersembunyi di balik pintu dan 
menyaksikan aksi kami di dalam kelas, bahkan memegang kamera. APA DI DUNIA PIKIR 
KUBO-SAN! 

(Akihisa, kamu bajingan! Apa yang kamu lakukan!?) 

(Tapi, itu saran yang diberikan Kubo-san peringkat 2 padaku. Bukankah biasanya ada 
orang yang mempercayainya?) 
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(JANGAN PERCAYA PAKAIAN ITU! MUSUH KITA ITU SAAT KITA BAHWA PAKAIAN 
TARUHAN MENARIK!) 

Ku...! Bagaimanapun, Kubo-san berasal dari kelas A, jadi dia secara alami akan berpihak 
pada Kirishima-san daripada aku ... 

Tepat saat Yuuji dan aku saling berbisik, Himeji-san tiba-tiba berkata sembarangan, 

"Yah, aku merasa sangat rumit dalam situasi ini..." 

Dan dia terdengar sangat terganggu. 

Mendengar apa yang Himeji-san katakan, aku hanya bisa berempati dengan apa yang dia 
rasakan sekarang. 

Sebagai anggota kelas F, dia pasti akan merasa berkonflik karena dia sering bertarung 
bersama kami. Tidak, Himeji-san yang baik dan pengertian tidak akan pernah mau 
memainkan permainan penalti yang begitu kejam. Dia hanya ingin memainkan permainan 
itu, tetapi permainan itu memiliki penalti di belakangnya. Dia tidak ingin kalah, tapi dia 
ragu apakah dia harus menghukum teman sekelasnya. Dia terikat di dalam hatinya--- 

"Mulai besok dan seterusnya, Akihisa-kun yang kukenal akan menjadi idola internet 'Aki-
chan', dan kemudian dia akan lebih jauh dariku..." 

"TUNGGU, HIMEJI-SAN! SAYA TIDAK PERNAH SETUJU UNTUK MEMAKAI PAKAIAN GADIS 
ATAU MENGAMBIL FOTO YANG HARUS DIUPLOAD !! " 

WHO! SIAPA YANG MEMBERI MEREKA COKLAT YANG SANGAT BAIK KE HIMEJI-SAN! DIA 
AKAN MENGATAKAN HAL-HAL MENAKUTKAN TERSEBUT SAAT Mabuk! BETUL SEKALI! 
DIA Mabuk, JADI MEREKA... MEREKA BUKAN KATA-KATA YANG BENAR! AKU HARUS 
BERPIKIR SEPERTI ITU! " 

"Sungguh... Himeji, itu sangat meresahkan. Bukankah begitu, Shouko? " 

"... Un. Jika itu membuat pihak lain malu, kita harus berpikir dari sudut pandang pihak lain. 
" 

Kata-kata Kirishima-san sepertinya membebani hati Yuuji. Karena Kirishima-san tidak 
mabuk, dia masih bisa berpikir seperti itu. 

"... Jadi Yuuji." 

"Ada apa, Shouko?" 

"... Jika Anda merasa malu saat mengambil penalti --- tidak apa-apa untuk menutup mata." 

"DIAM, KAMU IDIOT !!!" 
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Topiknya telah berubah ke permainan penalti kami. Aku, tidak, kami belum mengaku 
kalah! Jika kami bekerja keras untuk menang di sini, mereka mungkin tidak ingin melepas 
pakaian mereka dan akan menyarankan untuk mengakhiri permainan ini! Kami masih 
memiliki harapan! " 

"Oh ya, Akihisa-kun." 

"Apa, ada apa?" 

"Bahkan jika aku harus melepas pakaian terakhirku, aku tidak berniat untuk mengakhiri 
game ini di tengah jalan ~" 

DIA SEPENUHNYA DIKIRIM !!! 

"Shouko, kamu---" 

"... Aku agak yakin dengan pakaian dalam yang kupakai hari ini." 

"Tidak bagus... gadis-gadis ini tidak ragu-ragu untuk melepas pakaian mereka sama sekali!" 

Kenapa dua orang ini lebih jantan dari kita guys !? Gadis biasanya tidak ingin membiarkan 
orang lain melihat pakaian dalam mereka, kan !? 

"Luar biasa... biasanya, saya tidak akan merasa apa-apa tentang harus melepas petinju 
saya..." 

"Un... tapi kita hanya tidak ingin melepasnya saat mereka dengan antusias menunggu kita 
melepas pakaian kita..." 

Di sisi lain, Yuuji dan aku, keduanya, merasa sangat khawatir karena harus melepas 
pakaian kami karena suatu alasan. Itu sangat aneh. Semuanya terasa sangat aneh. 

"Percepat. Sekarang giliran Akihisa-kun. " 

Saat Himeji-san memintaku, aku hanya bisa bersiap untuk melempar kartu itu ke tanganku. 
Yuuji mendapat empat '3'. Dengan kata lain, saat Himeji-san menyebut '3', aku bisa 
membuatnya mengambil kartu itu. 

---Jika memungkinkan, itu akan baik-baik saja...! 

(Eh, aku bahkan tidak punya 'Ace'...!) 

(Sialan, aku tidak punya 'Jack' di sini...!) 

Setelah kami melirik satu sama lain, saya menemukan bahwa Yuuji memiliki tiga 'Aces' di 
tangannya, dan saya memiliki tiga 'Jack' di tangan saya. Baiklah, kita lanjut lagi...! 
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Untuk menjebak Himeji-san, kita harus memanggilnya '3' apapun yang terjadi, tapi meski 
begitu, aku harus mendapatkan 'Ace'. Tapi aku tidak punya 'Ace' di tanganku, jadi aku pasti 
akan disebut ragu. Dan kemudian, Himeji-san atau Kirishima-san akan menyadari fakta 
bahwa aku menggertak. Jadi kita tidak bisa membuat Himeji-san memanggil '3'. Juga, 
semua kartu akan berakhir di tangan saya. 

Selain itu, aku sangat ingin tahu kartu apa yang Yuuji miliki... 

"Akihisa-kun, bagaimana kamu bisa terus melihat Sakamoto-kun? Itu tidak benar." 

Himeji-san tersenyum saat dia menekanku, membuatku tidak bisa menyampaikan pesanku 
pada Yuuji dengan baik. Sepertinya dia sudah mengetahui trik kita. 

"Kemudian, '5' ..." 

Pada akhirnya, untuk membuat Himeji-san memanggil 'Jack', yang aku punya tiga, aku 
hanya bisa memilih untuk melempar '5'. Sial, ini tidak bagus! 

"'6'!" 

"Aku '7'." 

"... '8'." 

Himeji-san dan Kirishima-san bahkan tidak memiliki banyak kartu di tangan mereka, tapi 
entah kenapa, aku merasa kartu yang mereka lempar itu nyata. Eh? Tunggu, mengapa saya 
berpikir seperti ini? Apakah saya kalah dari mereka secara psikologis? 

"Lalu... '9'!" 

Untuk menghilangkan perasaan buruk ini, saya sengaja menaikkan volume saya. Yuuji 
kemudian memanggil '10', dan sekarang giliran Himeji-san memanggil 'Jack'. 

"Aku 'Jack'." 

Himeji-san melempar kartu ke tengah. Sekarang dia memiliki tiga kartu terakhir yang 
tersisa. Meski aku tidak bisa memastikan jika Himeji-san menggertak, tapi itu akan 
berakhir jika kita tidak menyelesaikannya di sini. Mau bagaimana lagi. Tidak peduli 
apapun, aku hanya bisa menghibur diriku sendiri bahwa Kirishima-san memiliki 'Jack' 
terakhir dan meragukan Himeji-san--- 

(Tunggu, Akihisa!) 

Saat aku siap untuk memanggil, Yuuji menghentikanku. Apa yang sedang terjadi? 

(Awas, Akihisa. Himeji hanya umpan. Kupikir yang benar-benar ingin mereka lindungi 
adalah Shouko...!) 
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Setelah Yuuji mengingatkanku, aku tiba-tiba sadar. Himeji-san tidak memiliki banyak kartu 
tersisa, tapi Kirishima-san hanya memiliki 4 kartu tersisa. Bahkan jika Himeji-san harus 
menyimpan semua kartu di ronde ini, dia hanya akan memiliki 10 kartu di tangannya. Di 
sisi lain, Yuuji dan aku akan kalah total, dan dia akan menjadi yang kedua dalam game ini. 
Bagi Himeji-san dan Kirishima-san, ini adalah hasil terbaik. Jika aku meragukan Himeji-san, 
Himeji-san akan memulai babak selanjutnya, dan dia pasti akan memulai babak selanjutnya 
dengan angka yang menguntungkan Kirishima-san! 

(Ah, itu berbahaya! Terima kasih Yuuji.) 

(Bukan apa-apa. Kami sudah kalah, tapi siapa yang tahan harus kalah berkali-kali...!) 

Sepertinya mereka tidak keberatan selama mata kita tidak menunjukkan apapun tentang 
kartu tersebut. Himeji-san tidak banyak bicara karena dia hanya menunggu dalam diam 
sampai aku menyatakan keraguan padanya. 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun, apa ini baik-baik saja?" 

"Ahh, tidak apa-apa." 

Mengabaikan pengingat Himeji-san, akhirnya giliran Kirishima-san yang menelepon. 
Alasan Himeji-san menanyakan hal ini kemungkinan besar adalah tebakan Yuuji tidak 
terlalu jauh. 

"Oi, Shouko, giliranmu memanggil 'Ratu'." 

Yuuji mendorong. Kemungkinan besar, dia ingin menyebutkan keraguan pada Kirishima-
san saat dia melempar kartu itu. 

"..." 

Kirishima-san memegang kartu itu, tapi tidak bergerak. 

Saya melihat. Himeji-san bertindak sebagai umpan karena Kirishima-san tidak memiliki 
'Ratu'. Itu tadi bercukur. Kami hampir dibodohi oleh mereka, dan hampir kalah. 

Berbeda dengan Yuuji, yang melihat rencana mereka dan percaya pada kemenangannya 
sendiri, Kirishima-san tidak bergerak sama sekali saat dia berkata. 

"... Sakamoto Yuuji adalah." 

"? Apa yang akan kamu katakan? " 

Apakah dia akan memasang jebakan? Yuuji secara alami menguatkan dirinya. 

"... Sakamoto Yuuji menyukai perempuan lebih dari laki-laki, dan dia adalah anak SMA yang 
sehat." 
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"Doutt !?" 

Yuuji langsung terdiam. 

Ini, ini terlalu licik! Bagaimana Yuuji menyebut 'keraguan' saat dia mengatakan ini? Jika 
kita tidak berhati-hati, itu hanya akan berakhir dengan rumor negatif yang aneh! 

Jika Yuuji tidak bisa mengatakannya, saya harus mengatakannya untuknya. Biarpun aku 
meragukan Yuuji adalah pemuda yang sehat, itu tidak akan menyakitiku. 

Untuk menyebut keraguan pada Kirishima-san, aku sengaja menarik nafas dalam-dalam. 

"Oke, giliran Akihisa-kun untuk memanggil 'Raja'!" 

"Eh? Ah, un. " 

Himeji-san tersenyum ramah saat dia memintaku, dan aku hanya menjawab dengan 
kosong. 

Eh? Saya tidak bisa menjawab saat ini! Hal bodoh apa yang dilakukan orang bodoh ini di 
sini! Sekarang aku harus melempar kartu berikutnya tanpa meragukan Kirishima-san! 

"Eh, aku, aku tidak bermaksud begitu sekarang." 

Saya buru-buru mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat di belakang kedua. 

"Kalau begitu aku akan mengatakannya, ketika Akihisa-kun melempar kartu berikutnya, 
aku akan menyebut 'Raja' diragukan." 

Himeji-san mengatakan itu tanpa menahan diri. Ini, gerakan ini terlalu kuat! Sekarang saya 
harus meletakkan kartu itu sekarang. Kalimat itu sendiri memaksa situasi ke tangan saya. 
Sekarang sudah terlambat bagiku untuk meragukan Kirishima-san. 

"Uu, 'Raja'..." 

Aku ingin menangis saat melempar 'Raja' di tanganku. Setelah Himeji-san membuka 
kartunya untuk memeriksa nomornya, dia menyimpan kartunya tanpa kata. 

Giliranku untuk memulai, '5'. " 

"... '6'." 

Dan hal yang paling kejam adalah Kirishima-san berhasil lolos. 

"Shouko, keraguan." 

"...Salah." 
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Karena itu adalah kartu terakhir, Yuuji hanya bisa meragukannya, tapi kartu yang dia 
lempar pasti bertuliskan angka '6'. Sekarang game ini sudah berakhir. Kirishima-san yang 
pertama, kedua Himeji-san, saya ketiga dan terakhir Yuuji. 

"Sayang sekali, Akihisa-kun yang ketiga, jadi dia hanya perlu melepas satu potong pakaian." 

"... Yuuji perlu melepas dua." 

Himeji-san dan Kirishima-san menatap Yuuji dan aku dengan penuh harap. Perasaan ini 
terlalu aneh... 

"Sial! Kami teman-teman! Kami tidak perlu merasa malu! " 

"Benar, Akihisa! Hanya melepas satu, dua potong pakaian. Perlakukan saja seperti kita 
sedang berenang! " 

Saat kami mengatakan ini, kami melepas pakaian kami. Aku menjadi telanjang di atas, dan 
Yuuji hanya tinggal bersama para petinju. 

"Ah, Akihisa-kun dan Sakamoto-kun pasti sudah berlatih keras..." 

"... Seberapa tegas." 

Lupakan Yuuji, alasan kenapa aku memberi kesan kalau tubuhku agak kokoh kemungkinan 
karena kekurangan nutrisi... 

Himeji-san sepertinya kaget, tapi sepertinya dia sudah bangun sekarang. Sungguh... karena 
Himeji-san tidak bisa menahan minuman kerasnya sehingga berakhir seperti ini... 

"Yuuji... jangan main truf dengan Himeji-san dan Kirishima-san..." 

"Ahh... aku tidak ingin mengalami penghinaan konyol ini lagi..." 

Yuuji dan aku menghela nafas keras dan menyesali tindakan kami. Kami benar-benar 
bodoh menganggap keduanya sebagai musuh kami ... 

Tapi saat aku mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian yang telah dilepas dan 
disisihkan, Himeji-san menyimpan kartu poker di atas meja dan berkata dengan lembut 
dengan tampilan yang sedikit memerah, 

"Kalau begitu, aku akhirnya bisa menelanjangi Akihisa-kun sepenuhnya di game 
berikutnya." 

"... Jantungku berdebar kencang." 

"" KAMU DUA TIDAK BERHENTI !!! ??? "" 
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☆ 

"LARI, AKIHISA! MEREKA AKAN MENANGKAP KITA JIKA INI TERUS! " 

"SAYA MENDAPATKANNYA! SIAL! MENGAPA HIMEJI-SAN HARUS CEPAT DI SITUASI 
TERSEBUT! " 

"Mu... Yoshii, Sakamoto !? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti berlari di 
corri --- dor... huh? " 

"AH! MANUSIA BESI! SILAHKAN! TOLONG SELAMATKAN KAMI! " 

"SILAHKAN! KELAS REMEDIAL ATAU DI MANA SAJA YANG AKAN LAKUKAN! TOLONG 
SELAMATKAN KAMI !! " 

"Kalian berdua... bahkan tidak memakai seragammu. Apa yang sedang terjadi..." 

"KAMI AKAN MENJELASKAN Nanti! CEPAT DAN BAWA KAMI! " 

"BETUL SEKALI! BAWA KAMI! MESKIPUN KITA HARUS MENGAMBIL PERBAIKAN --- 
OWAAAHHHH! MEREKA DISINI!!!" 

"Akihisa-kun, harap tunggu! Kamu belum memakai seragam gadis itu! " 

"... Yuuji, kamu belum melepas pakaian terakhirmu." 

"TOLONG SELAMATKAN KAMI, NISHIMURA-SENSEI !!" " 

"Sungguh, kalian berdua... apa yang kamu lakukan yang membuatmu berada dalam situasi 
yang memalukan?" 

☆ 

" '~ Akun saksi mata Tamano Miki-san 2-D ~' " 

"Ya itu betul. Sepulang sekolah, aku tidak sengaja bertemu dengan Aki-ch yang hampir 
telanjang bulat --- Yoshii-kun dan Sakamoto-kun saat aku berjalan di koridor, memohon 
pada Nishimura-sensei dengan lapar... Aku sangat terkejut, jadi tanpa sadar aku mengambil 
kameraku dan mengambil gambar itu ... " 

Di koran sekolah yang diterbitkan oleh klub surat kabar, tajuk berita memuat foto Yuuji 
dan aku setengah telanjang. Laporan ini menimbulkan banyak rumor mengerikan di 
sekolah. 

Penghinaan ini... kita tidak akan pernah melupakannya...! 
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TETSUJIN: Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab masalah setiap siswa. 
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Masalah S-moto Y-ji-san. 

Ironman-sensei, tolong dengarkan masalahku. 

Ibu saya benar-benar tidak memiliki akal sehat, dan tidak memiliki kemampuan untuk 
bertahan hidup sama sekali. Untuk lebih spesifik, dia tidak bisa membedakan antara 
Lobster dan Crayfish sebelum menyajikannya, dan kadang-kadang bahkan mencampurkan 
kopi dengan saus mie. Bagaimana saya bisa mengajari ibu saya akal sehat dunia ini? 

Saran Tekken-sensei 

Maaf. Ini adalah pertama kalinya seorang siswa menanyakan hal ini kepada saya. 
Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebenarnya, saya ingin 
bertanya kepada semua orang bagaimana cara mengajarkan akal sehat untuk mendidik 
sekelompok siswa kasar tertentu di kelas kita. Sungguh, berbicara tentang orang-orang itu, 
tidak peduli berapa banyak saya menguliahi mereka -- tidak, jangan khawatir, hal sepele ini 
tidak ada hubungannya dengan Anda. 

Kembali ke poin utama, tentang masalah Anda ... setiap kali ibu Anda keluar jalur, saya kira 
cara terbaik adalah bersabar dan memperbaiki kesalahannya satu per satu. Akal sehat 
adalah tentang bertahan hidup dalam masyarakat ini. Dengan sedikit lebih banyak waktu, 
saya kira dia akan ingat. Seperti kata pepatah 'tergesa-gesa tidak akan melakukan 
pekerjaan itu'. Daripada mencoba mengoreksi cara hidupnya sekaligus, lebih baik 
mendidiknya ke cara-cara dunia ini secara perlahan. Benar-benar sulit, tapi sensei harap 
kamu bisa melakukan yang terbaik. 
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Masalah Y-shi A-hisa-san. 

Ironman-sensei, tolong dengarkan aku. Saya memiliki seorang kakak perempuan, dan saya 
sangat terganggu karena dia tidak memiliki akal sehat sama sekali. Secara khusus, dia akan 
berjalan-jalan dengan jubah mandi di jalan karena 'dia semua berkeringat', dan bahkan 
bermaksud untuk mencium adik laki-lakinya di sini dengan 'ciuman yang membuatku tidak 
bisa menikah'. Dia bahkan memberi tahu teman-teman saya, 'Saya mencintai adik laki-laki 
saya sebagai lawan jenis'. Sensei, apa yang harus aku lakukan untuk mengajari kakak 
perempuanku ini akal sehat? 

Saran Tekken-sensei 

Sejujurnya, saya harap Anda bisa mengajari saya apa yang harus dilakukan. Mengapa 
semua masalah yang dikirim ke sini jauh berbeda dari masalah yang saya tahu harus 
dimiliki siswa? Saya akan kehilangan kepercayaan diri saya sebagai seorang pendidik. Jika 
saya menerima keraguan dan masalah seperti ini, saya mungkin ingin mengakhiri buletin 
ini -- tidak, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mengeluh di sini, jadi tolong lupakan 
apa yang baru saja saya katakan. 

Adapun masalah Anda, mengapa Anda tidak membicarakannya dengan kakak perempuan 
Anda? Mungkin dia bahkan tidak menganggapmu sebagai adik laki-lakinya sendiri. Dalam 
situasi seperti itu, yang terbaik adalah memperjelas situasinya. 
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Masalah K-bo Y-mitsu-san. 

Ironman-sensei, saya menemukan bantal dengan foto siswa laki-laki tertentu tercetak di 
atasnya di kamar kakak saya yang pekerja keras. Tolong selamatkan saya. 

Saran Tekken-sensei 

• Karena Nishimura-sensei tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi ini, buletin ini 
akan berakhir di sini. 

• Terima kasih kepada semua orang atas cinta dan dukungan Anda. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 7,5 Chapter 2 

Aku dan Motif Nyata dan Binatang yang 
Dipanggil 
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"Haha, itu benar-benar mahakarya." 

"Ada apa, Kepala Sekolah?" 

"Ahh, Takahashi-sensei. Saya baru saja mencoba beberapa perubahan dalam kontrol sistem 
pemanggilan. " 

Apakah Anda berbicara tentang sistem kontrol? 

"Saya mencoba membiarkannya tetap dalam mode semi-otomatis. Jika pengaturan sampai 
sekarang dapat dikatakan siap untuk kesadaran pengontrol, ini akan membaca keadaan 
sadar dan tidak sadar dari pengontrol, dan akan bertindak secara independen sampai batas 
tertentu. Itu bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. " 

"Kondisi sadar dan tidak sadar... itu kondisi bawah sadar, kan?" 

"Ini agak berbeda dari apa yang Frued katakan tentang alam bawah sadar, tapi hanya itu 
saja." 

"Saya melihat." 

"Jangan terlalu khawatir tentang definisi psikologis. Ngomong-ngomong, karena perubahan 
dalam kontrol, tindakan panggilan menjadi menarik. " 

"Menarik?" 

"Ya, mereka menarik. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya ingin memanggil makhluk 
yang dipanggil dan mengumpulkan beberapa data. " 

"Saya tidak begitu mengerti, tetapi jika Anda hanya ingin mengumpulkan data, saya dapat 
membantu." 

"Tidak. Dalam fase percobaan ini, skor Anda terlalu tinggi. Saya akan kesulitan jika ada 
kecelakaan. " 

"Apakah Anda ingin saya mendapatkan skor yang lebih rendah?" 

"Saya tidak keberatan, tetapi setelah Anda mendapatkan skor rendah, Anda perlu 
melakukan tes lagi untuk mengembalikannya normal. Bukankah itu terlalu merepotkan? " 

"Ini tidak merepotkan, tapi ini sedikit tidak efisien." 

"Baik? Daripada itu, kita mungkin juga--- " 

"AKIHISA KAU IDIOT! MENGAPA ANDA Bersin PADA SAAT PENTING! BUKANLAH HINGGA 
SAAT ANDA bersin, ANDA IDIOT BESAR !? " 
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"BUKANLAH ANDA SAMA, YUUJI! PERUT ANDA RUMBLED SEPERTI ITU! APA YANG KAMU 
PIKIRKAN! TIDAK ADA SEMUANYA SEBELUM ANDA BERBISING ITU !? KAMU BAJU KOTOR 
!! " 

"ITU CUKUP KAMU DUA! CEPAT DAN KEMBALI KE PERBAIKAN! " 

"" DAAAMNNNNNN IIIIIITTTTTTTT !!! "" 

"---Kita sebaiknya menggunakan idiot skor rendah itu untuk menguji ini. Itu akan lebih 
efisien. " 

"Saya melihat. Jadi itulah yang Anda rencanakan. " 

☆ 

"" "Tes pemanggilan?" "" 

"Iya. Saya ingin kalian menguji ini. " 

Pada hari tertentu saat liburan musim panas akan segera berakhir, setelah perbaikan 
khusus kelas F (di samping catatan, Kirishima-san menghadiri ini atas kemauannya 
sendiri) berakhir, kami berbicara tentang foto yang kami ambil ketika kami pergi ke pantai 
, dan kepala sekolah tiba-tiba masuk ke kelas dan memberi tahu kami hal itu. 

Tes pemanggilan ... 

Mengapa kami? 

Minami bertanya kepada kepala sekolah sambil menyimpan foto-foto itu di atas meja. 

"Bagaimana apanya? Itu karena kalian paling cocok untuk mengujinya. Skor Anda tidak 
terlalu tinggi, dan Anda mahir mengendalikan monster panggilan Anda, bukan? Selain-" 

"Selain?" 

"---Ini dapat dianggap hukuman untuk beberapa idiot tertentu yang mencoba melarikan 
diri dari kelas remedial." 

"... (membuang muka)" " 

Saat topik tersebut tiba-tiba beralih pada kami, Yuuji dan aku tanpa sadar berpaling. 
Apakah alasan mengapa kami tidak dihukum lebih lanjut setelah membolos dan tertangkap 
oleh Ironman ada hubungannya dengan apa yang ingin kami lakukan oleh kepala sekolah? 

"Maaf, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam tes pemanggilan ini?" 
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Untuk mengarahkan pertanyaan kembali ke jalurnya, Himeji-san mengangkat tangannya 
untuk bertanya kepada kepala sekolah. Himeji-san, kerja bagus! 

"Tidak ada yang istimewa. Panggil saja monster yang dipanggil dan buat mereka bergerak. 
Selain itu, kami tidak dapat menguji jika mereka tidak bergerak ... " 

"Ah, kita hanya perlu memanggil monster yang dipanggil? Jika demikian, saya seharusnya 
bisa melakukannya. " 

Himeji-san bertepuk tangan sambil menghela nafas lega. Dia mempercayai kata-kata kepala 
sekolah dengan mudah, namun aku mencium bau tikus (dan menurutku Yuuji juga 
berpikiran sama). Panggil monster panggilan? Untuk hukuman, itu sesuatu yang terlalu 
sederhana untuk apa yang nenek tua itu akan lakukan. " 

"Saya bersedia membantu, Kepala Sekolah." 

"...Saya juga." 

Tidak seperti aku, yang memiliki firasat buruk tentang ini, Himeji-san dan Kirishima-san 
meminta bantuan tanpa berkata lebih jauh. Saya dapat melihat karakter teladan mereka 
dari cara mereka bersedia membantu orang lain tanpa keraguan. 

"Tidak, kalian berdua tidak akan melakukannya. Nilamu terlalu tinggi. " 

Tetapi kepala sekolah menolak niat baik mereka tanpa berpikir. 

Itu benar, saya ingat ketika kami mendapat gelang platinum, ada kasus yang merajalela 
karena skornya terlalu bagus. Jika itu hanya ujian, kita harus mempertimbangkan 
bahayanya dan mengecualikan yang mendapat nilai tinggi. Saya kira tidak dapat membantu 
bahwa kepala sekolah akan mengecualikan dua orang yang merupakan puncak tahun kami. 

"Begitulah adanya. Jadi, tes ini akan diambil oleh Yoshii, Sakamoto, Tsuchiya, Kinoshita dan 
Shimada. Sastra Kuno subjek. Aku akan serahkan padamu sekalian. " 

Kepala sekolah menamai kami sebagai tikus labnya, dan subjek Sastra Kuno. Yang ambil 
bagian adalah aku, Minami dan Muttsurini --- oi, tunggu! Menempatkanku pada level yang 
sama dengan orang-orang ini !? Bukankah ini terlalu menyedihkan !? 

"Tunggu sebentar, nenek tua kepala sekolah! Saya tidak senang diasosiasikan dengan 
orang-orang ini! " (14 poin) "Benar, Kepala Sekolah! Tolong jangan menempatkanku pada 
level yang sama dengan para idiot ini! " (6 poin) "... Saya sangat tidak mau!" (9 poin) 

"Kalian ... darimana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan sesuatu ..." 

"Bahkan dengan skormu dijumlahkan, kamu bahkan tidak bisa memenuhi 1/10 dari skor 
Himeji atau Kirishima ..." 
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Berpikir tentang itu, monster panggilanku memiliki banyak poin yang hilang karena aku 
harus melakukan segala macam tugas untuk para guru (dan itu sangat penting). Saat ini, 
nilai saya sedikit terlalu rendah, dan mau bagaimana lagi saya terpilih sebagai subjek tes. 

"Tunggu sebentar, nenek tua. Nilaiku seharusnya tidak serendah itu, kan? " 

"Aku tidak peduli apapun yang terjadi padamu." 

"Apakah ini yang harus dikatakan seorang pendidik?" 

Makhluk panggilan Yuuji tidak akan menimbulkan masalah meskipun menjadi gila. Saya 
kira itu bisa menjadi penilaian yang benar. 

"Bagaimanapun, begitulah sekarang. Tes akan berlangsung selama 1 jam dari sekarang. 
Bidang pemanggilan untuk tes ini akan diperluas ke seluruh sekolah, tapi saya harap Anda 
mencoba untuk tidak meninggalkan kelas sebanyak mungkin, karena akan agak 
merepotkan bagi saya untuk mendapatkan data. Jika tes berjalan dengan baik ... bagaimana 
dengan beberapa kantin dan voucher buku? Saya bersedia membantu Anda mendapatkan 
ini secara gratis. " 

"" "Ohh !!" "" 

Pada saat kepala sekolah mengatakan bahwa dia memberi kami penghargaan, Minami, 
Muttsurini, dan Hideyoshi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh 
semangat. 

"Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan memberimu hadiah yang 
pantas kamu terima --- jadi jangan berhenti di tengah jalan. " 

Setelah mengatakan ini, nenek tua itu meninggalkan kelas. 

"Lupakan tentang memilih orang ... kepala sekolah kadang-kadang baik, bahkan untuk 
menyiapkan hadiah untuk kita. Saya kebetulan memiliki beberapa buku yang ingin saya 
baca. Itu hebat." 

"... Memiliki banyak voucher buku bukanlah masalah." 

"Kupikir voucher kantin juga berguna." 

"Itu bagus, semuanya." 

"... Aku sedikit iri." 

Minami dan yang lainnya mengobrol dengan gembira, tapi aku tidak bisa membuka hatiku 
dan merasa senang karenanya. 
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Itu karena terlalu aneh. Kepala sekolah itu benar-benar akan memberi kita hadiah karena 
melakukan pemanggilan sederhana. 

"..." 

Melihat sekilas ke samping, saya melihat bahwa Yuuji memiliki sikap curiga yang sama 
dengan saya karena dia memiliki pandangan berpikir. 

"Ayo cepat dan mulai kalau begitu." 

"Itu benar. Hal-hal tidak akan maju jika kita tetap seperti ini. " 

"... Dimengerti." 

Tepat ketika kami tidak tahu apa siasatnya, Minami dan yang lainnya siap untuk memanggil 
monster panggilan mereka. Mu ... haruskah kita berpikir lebih banyak dan lebih berhati-
hati? 

"Kalian bertiga, tunggu---" 

"""Memanggil!""" 

Sebelum saya bisa berbicara dan menghentikan mereka, mereka bertiga mengatakan 
'panggil' secara bersamaan. 

Kemudian, ada beberapa array berpola yang familiar di kaki kami, dan makhluk yang 
dipanggil perlahan muncul dari sana. Apa sekarang sudah oke? 

Aku melihat makhluk yang dipanggil yang ada di depanku dengan waspada. Mu ... 

"Itu bagus, monster yang dipanggil telah kembali ke ukuran mereka sendiri." 

"Seperti yang diharapkan, tampilan ini lebih cocok." 

"... Telinga dan ekornya sama seperti sebelumnya." 

Seperti yang mereka katakan, berdasarkan penampilan saja, mereka kembali ke makhluk 
panggilan yang kami kenal. Bentuk monster dari sebelumnya tidak ada sekarang, dan 
monster yang dipanggil tidak terlalu merepotkan di sini. 

"... Mereka tidak punya senjata." 

Seragam mereka sama seperti seragam sekolah. 

"Bukankah kepala sekolah mengatakan bahwa dia ingin menyesuaikan kembali peralatan 
Summoned Beast? Saya rasa itulah alasannya. " 

Kirishima-san dan Himeji-san juga bergabung dalam percakapan. 
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Mereka benar. Jika ada kebutuhan untuk mengatakan apa yang berbeda tentang 
penampilan dari monster yang dipanggil, itu adalah bahwa monster yang dipanggil ini akan 
memakai seragam Fumitzuki Gakuen. Mereka tidak memiliki senjata di tangan mereka, dan 
karena ketiga makhluk yang dipanggil ini berada dalam kondisi yang sama, itu berarti 
mereka belum memutuskan desain dasar dari peralatan tersebut. 

"Setidaknya kami belum menemukan sesuatu yang mencurigakan sampai sekarang." 

"Masih terlalu dini untuk bersantai sekarang, Akihisa. Menurut perkataan nenek tua tadi, 
perubahan kali ini harus lebih pada kontrol. Poin pentingnya adalah saat mereka bergerak. 
" 

"Un. Jika itu masalahnya, saya akan mencoba memindahkannya sebentar. " 

Setelah memeriksa bahwa tidak banyak perubahan pada penampilannya, Hideyoshi 
bersiap untuk memerintahkan monster panggilnya. 

Saat ini- 

"Mungkin aku harus melompat ke Akihisa dan menakut-nakuti dia." 

"" "EHHHH !! ???" "" 

Suara tajam seorang anak tiba-tiba terdengar di dalam kelas. Apa, apa yang terjadi? Siapa 
yang bicara sekarang? 

"A, apa ... barusan?" 

"Sepertinya seorang anak sedang berbicara ..." 

Melihat sekeliling, tidak ada orang lain di kelas ini selain kami, apalagi seorang anak kecil. 
Lalu, darimana suara itu berasal. 

"Ngomong-ngomong, makhluk panggilan kita memang berubah menjadi monster. Apakah 
karena itu ada fenomena supernatural yang tidak bisa dijelaskan? " 

"" EHHHH !!! ??? "" 

Himeji-san dan Minami berteriak pada saat bersamaan. Uu, fenomena supernatural ... 

"Tapi bukankah ini aneh? Ini tidak ada hubungannya dengan perubahan kontrol. " 

"Itu benar. Kalau begitu, suara barusan bukanlah fenomena supernatural, kan? " 

"... Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan monster yang dipanggil." 

Tepat saat aku mendiskusikan ini dengan Yuuji dan Muttsurini--- 
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Dari mana suara itu berasal? 

Kami mendengar suara itu lagi. 

Mu? "Dari mana suara itu berasal?". Bukankah itu ... 

"Tingkah laku itu ... apakah itu Hideyoshi?" 

"Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa." 

Hideyoshi menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membuka 
mulutnya. Tapi, "Kedengarannya seperti bagaimana Hideyoshi akan berbicara ..." 

Suaranya terdengar tidak dewasa, tapi nada dan cara berbicaranya adalah Hideyoshi. Tapi 
Hideyoshi berkata bahwa dia tidak berbicara sama sekali, "Ap, apa !? Seekor monster? Uu ... 
itu menakutkan! " 

"... Suara ini milik seorang anak yang belum pernah mengalami patah suara." 

Selain suara tadi, kami sekarang mendengar suara anak-anak lain. Bagaimana situasinya 
sekarang? 

"Beberapa, seseorang pasti menyembunyikan speaker audio di kelas!" 

"I, benar! Itu pasti benar. " 

"... Kurasa tidak." 

Muttsurini segera menembak pandangan Himeji-san dan Minami. Karena Muttsurini, yang 
ahli dalam hal ini, membuat penilaian seperti itu, seharusnya begitu. Dan selain itu, suara-
suara yang barusan tidak terdengar itu datang melalui mesin kepada saya. 

Aku membuka lebar mataku untuk melihat sekeliling saat aku mencoba menemukan 
sumber suara itu. 

Saat ini- 

"... Makhluk yang dipanggil sedang berbicara." 

Kirishima-san bergumam. Eh? Makhluk yang dipanggil sedang berbicara ... 

"Ngomong-ngomong, itu sangat meresahkan. Bagaimana saya harus mengakhiri insiden itu 
pagi ini ... " 

"Ini; menakutkan, menakutkan! Aku benci hal-hal seperti monster ~ " 

"... Pandangan dari posisi bawah akan baik-baik saja." 
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Saat aku melihat lebih dekat, mulut makhluk yang dipanggil bergerak sedikit, dan kami bisa 
mendengar suara anak-anak dengan gerakan bibir. 

"Itu benar! Makhluk yang dipanggil sedang berbicara! " 

"Heh ~ itu agak menarik." 

Aku melebarkan mataku dan melihat makhluk yang dipanggil di depanku. Satu tangannya 
terlipat, satu kepalanya tertutup saat dia jongkok, dan satu lagi melihat ke atas untuk 
melihat pemandangan di atas. Masing-masing bertindak menurut kesadarannya sendiri. 

"Bagaimanapun, setidaknya itu tidak terlihat seperti fenomena supernatural." 

"..Fuu ... bagus sekali ..." 

Himeji-san dan Minami, yang sama sekali tidak berguna melawan hal-hal seperti hantu dan 
monster, akhirnya santai. Mereka akhirnya bisa bersantai setelah memahami bahwa tidak 
ada fenomena supernatural di kelas. Itu hebat. 

"Tapi yah ... daripada meningkatkan kontrol, itu lebih terasa seperti mengotomatiskan 
Summoned Beast. Apakah mereka melakukan ini karena Anda menyuruh mereka? " 

"... Aku tidak menyuruh makhluk yang dipanggil untuk melakukan apa pun." 

"Aku tidak menyuruh monster panggilanku untuk melakukan hal seperti itu juga." 

Sampai saat ini, monster yang dipanggil entah menghela nafas, meletakkan tangan di dada, 
atau berbaring di dada. 

Lalu, 

"Untung ini bukan monster... atau aku akan berakhir sangat takut sehingga aku tidak bisa 
tidur seperti turnamen uji keberanian terakhir kali. Aku bahkan harus tidur dengan Hazuki ... 
" 

"Aku diakui oleh seorang pria dari sekolah menengah terdekat... jika Akihisa mengetahui hal 
ini, dia akan memperlakukanku seperti perempuan. Saya harus menolak orang itu secara 
pribadi ... " 

"... Aku bisa melihat rahasia di bawah rok seorang gadis kapan pun!" 

Makhluk yang dipanggil mulai berbicara. Eh? Apakah saya ... baru saja mendengar sesuatu? 

"Minami. Yang dipanggil hanya mengatakan bahwa ... kamu telah tidur dengan Hazuki-chan 
setelah turnamen ujian keberanian karena kamu takut hantu ... apakah itu benar? " 

"Kinoshita-kun ... kamu akhirnya diakui oleh orang-orang di luar sekolah?" 
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"Muttsurini ... oh yah, lagipula kau tidak berbeda dari biasanya." 

Mereka bertiga menggelengkan kepala untuk menyangkal pertanyaan kami. 

"Aki, ap, apa yang kamu katakan !? Makhluk yang dipanggil itu mengatakan hal-hal yang 
tidak pernah terpikirkan sebelumnya! Bagaimana saya bisa takut pada hantu! " "Bukan 
hanya waktu tidur juga. Aku mandi bersama Hazuki karena sangat menakutkan mencuci 
rambut sendirian di kamar mandi! " 

"Shimada benar! Tidak peduli apa, bagaimana aku bisa diakui oleh seorang pria sekolah 
menengah ketika aku seorang pria !? Harus ada konsep sebelum Anda berbohong! " "Dan 
ini yang ketiga bulan ini ..." 

"... Aku tidak tertarik pada bagian atas rok perempuan." Jauh di bawah rok terletak 
romantisme, impian dan harapan pria. Celana ketat, rok mini, rok panjang, rok flare, rok lipit, 
segala macam rok memiliki daya pikat tersendiri, tapi saya tidak menganggap kulot sebagai 
rok. Kulot punya pesona mereka sendiri, tapi pertahanannya terlalu tinggi ... " 

Apakah ini yang dimaksud dengan menembak diri sendiri di kaki? 

"Tapi memikirkan hal ini dengan hati-hati, ini mungkin sayang. Jika aku tidak bertindak 
begitu keras dan jujur mengatakan bahwa aku takut, mungkin Aki akan memegang 
tanganku atau semacamnya ..." 

"Wa, tunggu sebentar !? Apa yang kamu katakan tiba-tiba !?" 

Minami buru-buru melompat ke monster panggilannya karena sesuatu yang dia tidak ingin 
orang lain tahu terungkap. Tapi makhluk panggilan Minami terlepas dari tangannya, dan 
untuk beberapa alasan, datang untuk meraih kakiku. Apakah makhluk yang dipanggil ini 
berpikir untuk menggunakan saya sebagai perisai? 

"Eh? Aneh? Makhluk panggil Minami bisa menyentuhku ..." 

Makhluk panggilan yang tidak seharusnya menyentuh manusia dan benda fisik sekarang 
memegang erat kakiku. Itu aneh, kecuali monster panggilanku sendiri, monster panggilan 
lainnya seharusnya tidak bisa menyentuh apapun ... 

"Apakah ini sesuatu yang nenek tua itu pikirkan? Saya pikir dia mengacaukan penyesuaian 
atau sesuatu." 

"Un ~ ... aku merasakan hal yang sama." 

Yuuji benar. Kepala sekolah pasti mengacaukan pengaturan atau sesuatu. Buktinya adalah 
kita belum melihat skor dari monster yang dipanggil sampai sekarang. 

"Lupakan itu! Aki, serahkan anak itu padaku!" 
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"TIDAK! AKU INGIN BERSAMA AKI!" 

Makhluk panggilan Minami menyatakan keinginannya sendiri karena dia tidak mau 
bergerak sama sekali dari kakiku. Dia tampak seperti anak kecil. 

"Eh? Apa monster yang dipanggil Minami itu bertentangan dengan keinginan tuannya?" 

"... Kepala sekolah mengatakan bahwa makhluk yang dipanggil itu sekarang mengikuti 
kehendak bawah sadar tuannya." 

"Begitu, jadi monster yang dipanggil akan mengikuti keinginannya sendiri, bukan apa yang 
dia tekankan." 

Pihak Yuuji sedang mendiskusikan tentang sesuatu yang sulit. Tindakan bawah sadar apa 
yang lebih bersifat alami mereka sendiri, menjadi sadar diri karena otomatis, kepribadian 
seperti anak taman kanak-kanak ... un, saya benar-benar tidak mengerti apa yang mereka 
bicarakan. 

"Eh, pokoknya ..." 

"... Makhluk yang dipanggil ini memiliki kesadaran diri seperti anak kecil, dan tindakan 
mereka tidak berbeda dengan anak-anak." 

"Dengan kata lain, makhluk yang dipanggil sekarang akan mengatakan pikiran yang 
sebenarnya, dan mereka seperti versi anak-anak dari pemanggil." 

"Begitu. Master versi anak-anak, jadi monster panggilan Minami akan melakukan hal 
seperti itu." 

"Aki, huggie ~" 

"Berhenti berpelukan! Kenapa kamu main-main? Sudah cukup, lepaskan Aki!" 

"TIDAK!" 

Minami terus mencoba dan menarik summoned beast yang memegangiku. Mu, situasi ini 
agak menarik. 

"Tidak apa-apa, Minami. Tidak apa-apa. Lagipula aku sudah terbiasa." 

"Eh? Aki, kamu sudah terbiasa dengan hal semacam ini?" 

"Aku tidak mengerti kenapa, tapi aku sudah populer di kalangan anak-anak sejak lama." 

"Mungkin itu karena tingkat kecerdasanmu hampir sama dengan mereka." 

"Diam, Yuuji!" 
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Saat aku mengulurkan tangan untuk menepuk kepala monster yang dipanggil, monster 
yang dipanggil Minami sepertinya menikmatinya saat dia menutup matanya. Ah, ini benar-
benar terlihat seperti adik perempuan Minami, Hazuki-chan. 

"Aki, aki, dengarkan aku!" 

"Hm? Ada apa?" 

"Aku telah melakukan banyak hal berlebihan padamu, sebenarnya, aku--" 

"KYAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!" 

"GYAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!" 

Minami tiba-tiba melakukan serangan memutar pergelangan padaku. Apa yang sedang 
terjadi!? 

"Oi, apa yang ingin kamu katakan !? Kenapa kamu mencoba melakukan hal-hal seperti itu 
yang akan merepotkanku meskipun kamu adalah avatar-ku?" 

"Apa kamu baik-baik saja, Aki? Apakah itu sakit? Maaf ~" 

"Oi! Apakah kamu mendengarkan saya!" 

Jika memungkinkan, saya ingin Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi juga ... " 

"Itu sangat buruk. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba menjelaskan bahwa aku adalah 
seorang pria, anak laki-laki itu tidak akan mempercayaiku." 

"--Rok memang penuh pesona, tapi hal yang paling layak disebut adalah harapan baik hati 
yang bisa dilihat di dalam!" 

"Muu ... aku benar-benar ingin menyingkirkan makhluk panggilan ini ..." 

"... Area pemanggilan terlalu besar. Kita tidak bisa keluar darinya." 

Makhluk panggilan Hideyoshi dan Muttsurini dipanggil untuk memiliki keinginan mereka 
sendiri, dan makhluk panggilan yang banyak bicara ini tampaknya mengganggu mereka. 

Bahkan jika mereka ingin menyingkirkan makhluk yang dipanggil sebelum mereka 
mengatakan lagi tentang pikiran mereka yang sebenarnya, tetapi bidang pemanggilan 
mencakup seluruh sekolah, jadi mereka tidak dapat menghapusnya seperti yang mereka 
inginkan. Selain itu, karena monster yang dipanggil bisa bergerak sendiri, Hideyoshi dan 
yang lainnya tidak berani berpaling darinya, yang membuat mereka semakin sulit. 

"Tapi itu benar-benar luar biasa. Apalagi Muttsurini, kita hampir tidak bisa mendengar 
rahasia yang ingin disembunyikan Hideyoshi." 
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"Benar. Karena Kinoshita-kun paling mahir membuat wajah poker." 

"Tidak, tidak, tidak, Yuuji, Himeji, apa yang kamu katakan? Aku biasanya hon--" "Mereka 
memuji kemampuan aktingku. Aku sangat senang." "..." 

Makhluk panggil Hideyoshi melompat-lompat dengan gembira. Itu menarik. Saya harus 
mencoba ini juga. 

"Oh ya, Hideyoshi ..." 

"Apa, ada apa, Akihisa?" 

Karena dia mengkhawatirkanku, Hideyoshi tergagap sejenak. Mari kita tanyakan beberapa 
pertanyaan menarik. 

"Hideyoshi, apa kau sudah diakui oleh teman-teman?" 

"BAGAIMANA SAYA DAPAT DIKONFESI OLEH ORANG!" "Baru-baru ini terjadi setiap hari." 

"""SETIAP HARI!!?""" 

"APA, APA YANG KAU KATAKAN NONSENSE! AKIHISA, ORANG INI BERBICARA 
NONSENSE! SEBENARNYA, aku--" "Terutama pada hari Jumat dan Senin." "AKU BERKATA 
TIDAK!" 

Hideyoshi terus terlihat bingung saat dia mencoba menyembunyikan apa yang dikatakan 
oleh makhluk panggilannya. Tapi Hideyoshi terlalu banyak berpikir karena hal kecil ini 
tidak akan mengubah pikiran kita padanya. Lagi pula, aku sudah tahu bahwa Hideyoshi 
memang populer di kalangan cowok. 

"Kalau begitu mari kita bicarakan tentang Muttsurini. Apa yang harus kita tanyakan 
padanya? Muttsurini, kamu--" 

"... Lakukan, jangan tanya aku, aku, aku sedang memikirkan rok." 

"...Maaf" 

"...! (menggelengkan kepala dengan bingung)" 

Begitu ... dia yang berkonsentrasi pada dunia fantasi seperti itu ... 

Bahkan jika kita mendengar kata-kata Muttsurini, nampaknya tidak ada bedanya dari 
biasanya. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. 

"Lalu, akhirnya--" 

"- Giliran Shimada." 
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"Apa, apa?" 

Saat merasakan tatapan dariku dan Yuuji, Minami terlihat sangat canggung. Kemudian, dia 
sepertinya mencoba untuk menahan diri saat dia batuk sekali sebelum berkata kepada 
kami, "Izinkan saya mengatakan ini dulu! Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan! 
Tidak peduli apa yang Anda coba " Sebenarnya, kemarin, saya mendapat pengakuan dari 
seorang gadis tahun pertama " NOOOOOOOOO !!!!!" 

"" "..." "" 

Aku belum menanyakan apa pun ... sepertinya Minami tidak pandai menyembunyikan 
rahasia secara tidak sadar. 

"It, itu terlalu hina, Aki! Menggunakan metode seperti itu untuk menanyakan rahasiaku!" 

"Tidak, kupikir kamu baru saja mengungkapkannya sendiri, Minami ..." 

"Berhentilah mencoba membela dirimu! Pokoknya, panggil monster panggilmu dan 
bagikan pemikiranmu yang sebenarnya dengan semua orang!" 

"Pikiran yang benar? Seperti pada orang yang aku suka? Sebenarnya, aku suka--" 

"DIAM, KAMU IDIOT!" 

Dia ingin aku memanggil monster panggilanku? Bahkan jika itu permintaan Minami, saya 
tidak akan setuju sama sekali. Dalam situasi ini, jika aku memanggil monster panggilanku, 
itu akan menjadi pengakuan habis-habisan. Itu karena aku waspada dengan kata-kata 
kepala sekolah sehingga aku berhasil menghindari penghancuran diri, dan aku tidak akan 
memanggil monster panggilanku apapun yang terjadi. 

"... Itu akan mengatakan pikiran yang sebenarnya, kan ..." 

Tepat saat aku memikirkan bagaimana menghindari musibah ini, Himeji-san, yang berdiri 
di sampingku, bergumam pada dirinya sendiri, dan mengeluarkan pena dan kertas sebelum 
menulis beberapa kanji. Apa yang dia coba lakukan? 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

"Hm? Ada apa, Himeji-san?" 

"Apakah Anda tahu cara membaca kata-kata ini?" 

"Mari kita lihat. 'Ga p Pro blem', kan?"[1] 

"Ya itu betul." 
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Setelah mendengar jawabanku, Himeji-san nampaknya sangat senang saat dia tersenyum 
manis. 

Apa maksud pertanyaan itu-- 

DON <- Makhluk panggilanku muncul. 

"DAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMNNNNN 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTT !!!" 

"Maaf, Akihisa-kun, tapi aku punya sesuatu yang ingin kuketahui apa pun yang terjadi." 

Itu terlalu kejam! Himeji-san, apa yang kamu lakukan padaku! 

"Haha, kamu benar-benar idiot, Akihi sa ." 

"Yuuji, siapa yang menulis 'De l'esprit des lois'?" " 

" Mon tesquieu."[2] 

JANGAN <- Makhluk panggilan Yuuji muncul. 

"DAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMNNNNN 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTT !!!" 

Yuuji dan aku akhirnya memanggil monster panggilan kami karena tipuan mereka. Ha! 
Yuuji tidak berhak memanggilku bodoh seperti itu! 

"Kerja bagus kalian berdua! Jawab dengan jujur, Aki! Kamu suka siapa !?" 

"Dengarkan aku, dengarkan aku, aku suka--" 

"Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai bisu jika kamu tidak berbicara! Cepat 
jawab, Aki!" 

"A, Akihisa-kun! Aku juga ingin tahu!" 

"... Yuuji, bagaimana menurutmu aku? Katakan sekarang." 

Gadis-gadis itu sekarang melihat Yuuji dan monster panggilanku. Saat tatapan mereka 
mendekat, makhluk panggilan kami, "AKIHISA, KAMU IDIOT! KARENA NAMAMU, BINATANG 
SAYA MUNCUL!" 

"YUUJI, KAMU MORON! ITU YANG TERJADI SAAT KAU TERTAWA KESALAHAN ORANG LAIN!" 

Makhluk panggilan kami mulai bertarung karena suatu alasan. Ahh, jadi itu pikiran kami 
yang sebenarnya. 
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"AKIHISA, KAMU IDIOT! KARENA NAMAMU, BINATANG SAYA MUNCUL!" 

"YUUJI, KAMU MORON! ITU YANG TERJADI SAAT KAU TERTAWA KESALAHAN ORANG 
LAIN!" 

Di samping catatan, kami mulai berkelahi juga. 

"Eh, Akihisa-kun, abaikan Sakamoto-kun untuk saat ini dan katakan siapa yang kamu suka, 
oke?" 

"Benar, Aki! Kamu tidak bisa meminta rahasia orang lain dan mencoba untuk peduli pada 
hal lain!" 

"... Yuuji, katakan padaku apa yang sebenarnya kamu pikirkan." 

"ARRRGHHH! YUUJI KAMU IDIOT!" 

"DAAMMNNN YOU! AKIHISA YOU MORON!" 

"MATI, YUUJI! BERTANGGUNG JAWAB!" 

"KAMU HARUS MATI, AKIHISA! PERGI KE NERAKA!" 

"AKIHISA-KUN!" 

"AKI!" 

"... Yuuji ...!" 

Tepat saat kami bertengkar 

"Maaf membuatmu menunggu, semuanya ~ eh, apa yang terjadi? Hal menarik apa yang 
kamu lakukan? Izinkan aku ambil bagian juga!" 

Kudou-san, yang aktivitas klubnya berakhir, datang menemui kami setelah terlambat 
sekian lama. 

Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya firasat buruk tentang ini karena suatu alasan ... 

☆ 

"Heh , monster yang dipanggil yang bisa mengatakan pemikiran yang sebenarnya  Itu 
sepertinya menarik." 

"""TIDAK SEMUANYA!!!""" 

Setelah mengetahui alasannya, Kudou-san mengatakan itu dengan gembira. Itu karena 
Kudou-san tidak memanggil monster panggilannya, dia menganggap ini menarik. 
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"Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah monster yang dipanggil akan 
mengatakan pikirannya yang sebenarnya ~" 

"" "... (Memalingkan muka)." "" 

Semua orang melihat ke bawah untuk menghindari menjadi sasaran. 

Pada saat ini, Kudou-san dengan tidak tergesa-gesa berbicara dan memilih salah satu yang 
ingin dia uji, "Muttsurini-kun." 

"...(terkejut)." 

"Aku punya sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu ~" 

Kudou-san menatap Muttsurini dan menyeringai. Bagus! Korban terpilih! 

"Hei, Muttsurini-kun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." 

"... Aku tidak punya apa-apa untuk--" 

"... Aku sangat rela jika itu hal-hal ero." 

"... Tidak ada yang ingin kukatakan padamu." 

Binatang yang dipanggil itu segera bertentangan dengan keinginan Muttsurini dan 
berbicara sendiri. Apa itu baik-baik saja? 

Mengabaikan kekhawatiran kita sepenuhnya, Kudou-san terus menatap mata Muttsurini 
dan berkata nakal, "Haha, kita bisa membicarakannya, tapi ini sepertinya sedikit berbeda 
dari yang ingin kubicarakan ~ ... ne, Muttsurini-kun." 

Kudou-san dengan sengaja berhenti sebentar, mungkin untuk memberinya waktu untuk 
berpikir, lalu berkata, "Kamu sering mengatakan bahwa kamu 'tidak tertarik' padaku -- 
yah, kamu seharusnya agak tertarik, kan?" 

Mendengar pertanyaan Kudou-san, Muttsurini mendengus dingin sebelum berkata, 

"... Kata-kata bodoh apa yang kamu katakan ..." 

"... Rahasia apa yang tersembunyi di balik celana pendek itu?" 

"... Uu (pak pak pak)!" 

"...Itu menyakitkan." 
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Muttsurini dengan paksa memukul makhluk yang dipanggil yang secara tidak sadar 
mengungkapkan pikiran aslinya beberapa kali. 

Muu, tidak peduli bagaimana Muttsurini mencoba memaksanya, fakta bahwa dia tertarik 
pada Kudou-san (atau setidaknya apa yang ada di balik celana pendeknya) dapat dilihat 
dengan jelas dari cara dia mimisan. 

"Ahaha. Anak kecil ini benar-benar jujur. Menarik sekali ~" 

"... Sama sekali tidak menarik!" 

"... Aku sangat ingin melihat celananya." 

"... Uu (pak pak pak)!" 

"... Berhenti memukulku." 

"Ahahaha!" 

Bahkan setelah mengetahui pemikiran Muttsurini yang sebenarnya, Kudou-san tampak 
agak senang. 

"Sepertinya menarik. Haruskah aku bersenang-senang juga ~" 

"" Hm? "" 

Kudou-san berpaling dari Muttsurini dan menoleh ke Yuuji dan aku. Apa yang dia ingin 
lakukan pada kita? 

"Hei, Yoshii-kun, Sakamoto-kun ..." 

Setelah memanggil nama kami, Kudou-san tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil 
roknya karena suatu alasan. 

"Mungkin aku tidak tertarik memakai celana pendek--" 

Dia sengaja berhenti di tengah jalan untuk memberi kami waktu untuk berbicara. Apa, apa 
yang dia coba lakukan? 

"Apakah kamu ingin ... melihat apa yang ada di balik rok saya?" 

Saat dia mengatakan ini, Kudou-san bahkan mengangkat rok pendeknya ke bawah. Apakah 
saya ingin melihat di bawah roknya? Haha, sungguh, kupikir dia akan mengatakan sesuatu 
yang lain! 

"Apa yang kamu katakan, Kudou-san? Kami bukan " Tolong biarkan aku melihat ke bawah 
rokmu! " Orang mesum ..." 
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"Itu benar Kudou. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba membodohi kami " Tunggu 
Akihisa! Aku duluan! " Itu tidak berguna ..." 

"Aki, mampir sebentar." 

"Akihisa-kun, ada yang ingin kukatakan padamu." 

"... Yuuji, kemarilah." 

Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan kematian yang akan datang? 

~ Mohon tunggu sebentar ~ 

"Sungguh, tampaknya hukuman atas pengintipan dan pengelolaan yang disita belum 
membuatmu belajar. Kamu pasti akan membuat banyak masalah dengan kamu membuat 
hal-hal mesum itu. Benar, Mizuki?" 

"Eh? Kita, yah, kurasa mau bagaimana lagi kalau anak laki-laki di usia ini akan memikirkan 
hal-hal mesum seperti itu ... bu, tapi bagaimanapun, Akihisa-kun seharusnya tidak melihat 
Aiko-chan seperti itu! Jika kamu terus memikirkan hal-hal mesum itu, aku harus 
menghukummu dengan Minami-chan. " 

"... Yuuji, aku tidak akan mengizinkanmu selingkuh." 

"" Kami mengingatnya jauh di dalam hati kami. "" 

Yuuji dan aku meletakkan dahi kami di atas tikar tatami dan meminta maaf bersamaan. 

Uu ... Teknik gulat Minami dan peringatan Himeji-san membuat seluruh tubuhku sakit ... 

"Maafkan aku, Muttsurini-kun, Yoshii-kun dan Sakamoto-kun, aku hanya ingin 
menggodamu." 

Kudou-san menyatukan tangannya dan meminta maaf kepada kami, orang-orang yang 
tragis. 

"... Aku tidak tertarik pada Kudou." 

"Benar. Kamu keterlaluan, Kudou-san." 

"Tolong tunjukkan rasa hormat pada diri Anda sendiri, bukan?" 

"Hm? Seharusnya aku tidak berbohong hanya untuk menggodamu. Maaf." 

"Sangat menyenangkan bahwa Anda dapat dengan jujur merenungkan berbagai hal -- hm? 
Bohong?" 

Apa yang dia maksud dengan kebohongan? 
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"Benar. Aku baru saja berbohong. Sebenarnya, aku--" 

Mengangkat roknya hingga ketinggian dimana sesuatu bisa terlihat samar-samar di 
bawahnya, Kudou-san berkata perlahan, "Sebenarnya, aku ... tidak memakai celana pendek 
hari ini." 

"... U (Tatata)!" 

"... U (Tatata)!" 

"... U (Tatata)!" 

"" KAMI TIDAK BERARTI SEPERTI ITU! "" 

"" "Tidak perlu menjelaskan! Kemarilah!" "" 

~ Mohon tunggu sebentar lagi ~ 

"Sialan ... kesadaranku mulai memudar ..." 

"Tidak bagus ... jariku gemetar ..." 

Yuuji dan aku roboh di atas tikar tatami tanpa kehidupan dan bergumam. Kami ingin 
bangkit, tetapi tampaknya kami membutuhkan waktu sebelum kami pulih. " 

"... Yuuji, aku juga tidak memakai celana pendek di bawahnya." 

"Sungguh, Aki, kenapa kamu selalu memikirkan hal mesum itu di benakmu?" 

"Akihisa-kun, mohon renungkan tindakanmu kali ini." 

Gadis-gadis itu menceramahi kami satu per satu saat kami berbaring di atas tikar tatami. 
Muu ... biarpun kamu bilang begitu ... 

"... (Tidak dapat bergerak sama sekali)." 

Di samping catatan, Muttsurini tidak bisa bergerak sama sekali karena dia kehilangan 
terlalu banyak darah karena mimisan. Karena itu, dia bisa menghindari ledakan amarah 
para gadis. Dalam arti tertentu, kami sangat iri padanya. 

"Aki, dasar bodoh! Cabul!" 

Makhluk panggilan Minami bahkan naik ke punggungku dan melompat ke arahku. Tapi 
karena skor Sastra Kuno-nya, monster yang dipanggil tidak akan menyakitiku 
bagaimanapun mereka mencobanya. Jika hanya itu, tidak perlu takut bahkan jika aku 
membuatnya marah ... 

Tepat ketika tubuhku sadar kembali, Kudou-san kembali berlari ke arah kami. 
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"Juga, dengarkan, kalian bertiga. Aku ketiduran pagi ini, jadi aku tidak punya waktu untuk 
memakai bra." 

"" Tolong ampuni kami "Apa katamu yang terjadi dengan bra-mu !?" penderitaannya sudah 
!! "" 

AHHH !! Biarpun kita tahu kalau kita tidak bisa diambil oleh Kudou-san, kita masih akan 
menunjukkan reaksi jujur kita tanpa sadar! 

Tepat saat kami mulai takut akan badai amarah yang tiba-tiba, Kirishima-san menghampiri 
Yuuji. Orang ini harus mengambil hukuman ketiga hari ini ... dan aku tidak berpikir dia 
akan mengambilnya, kan? Selamat tinggal Yuuji, kita akan bertemu di dunia lain. 

"... Yuuji." 

"Tidak, bukan begitu, Shouko! Ini adalah reaksi normal yang tidak bisa dikendalikan pria 
...!" 

Yuuji terus mengayunkan tangannya saat dia mencoba untuk mempertahankan dirinya 
dengan lemah. Namun, Kirishima-san tetap diam dan berjalan mendekati Yuuji, "... Eh." 

"Hm? WHOA!" 

Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memasukkan kepala Yuuji ke dadanya. Apa? 
Bajingan itu!!! Aku sangat iri padanya !! 

"...Apa kamu senang?" 

"Apa, apa yang kamu katakan! Bagaimana aku bisa begitu bahagia dengan " YAHHOOOO " 
TTHHHHIIIIIIINNNNNNGGGGG seperti itu !!!" 

Yuuji menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba dan menutupi pikiran sebenarnya 
yang dikatakan oleh makhluk panggilannya. 

Mendengar pikiran Yuuji yang sebenarnya, Kirishima-san tersenyum dan memegangi 
kepala Yuuji dengan erat. 

"... Kalau begitu mari berpelukan lebih lama." 

"Apa yang kamu katakan, " WOOOOOOOAAAAAAHHHH !!! " LET GO OF MEEEEEE !!!!" 

Yuuji berusaha sekuat tenaga untuk berjuang dan menjauh dari genggaman Kirishima-san. 

Sungguh, pria itu benar-benar tidak jujur. Dia hanya harus mengungkapkan betapa 
bahagianya dia dalam situasi ini. 

"Kamu sangat beruntung, Yuuji! Aku cemburu! Aku cemburu !!" 
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Lihat, mengapa monster panggilanku begitu jujur? 

"Akihisa-kun, kamu seharusnya tidak melihat Shouko-chan seperti itu." 

"Aki, kamu belum cukup merefleksikan dirimu?" 

Saya sangat jujur di sini. 

☆ 

"Aku senang Akihisa-kun tertarik pada lawan jenis, tapi kamu tidak bisa melihat Shouko-
chan dan Aiko-chan seperti itu. Akira-san akan marah. Kalaupun tidak, kan menciptakan 
banyak masalah baru-baru ini karena hal-hal mesum? " 

"Ya ... aku benar-benar minta maaf ..." 

Aku berlutut dan mendengarkan Himeji-san menguliahiku. Minami, yang duduk di samping 
Himeji-san, ingin memberitahuku juga, tapi saat mendengar komentar monster 
panggilannya tentang situasi Yuuji "Akankah payudara kecilku membuat orang lain 
bahagia" , dia segera berlari keluar. Namun, kurasa alasan Yuuji (monster panggilan) begitu 
bahagia adalah, lebih dari ukuran payudaranya, alasan yang lebih besar adalah karena 
Kirishima-san yang memeluknya. 

"Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar tertarik, kamu harus tenang dan mencari 
pasangan yang tetap. Semuanya ada perintah." 

Himeji-san meletakkan tangannya di pinggangnya dan memperingatkanku. Himeji-san 
mungkin marah, tapi sisi marahnya memiliki pesona yang tak terlukiskan. Ini benar-benar 
terlihat lucu bagiku. 

"... Akihisa-kun, apa kamu mendengarkanku?" 

"Ya, ya, aku mendengarkanmu!" 

Wah, itu buruk. Sepertinya aku harus mendengarkannya dengan baik. Himeji-san marah 
sekarang. Jika saya memberi tahu dia bahwa dia manis saat dia marah, "Himeji-san yang 
marah sangat imut, dan sepertinya tidak ada hukuman yang menakutkan di tubuh." 

"NNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOO !!!" 

"A, Akihisa-kun?" 

Saya mengatakan bahwa akan buruk jika dia tahu, namun saya mengatakannya! Makhluk 
panggil idiot ini! Jarang dia tidak memukuli saya hari ini; apa yang akan terjadi jika dia 
berubah pikiran !? 

"..." 
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Aku dengan takut mencari respon Himeji-san. 

Himeji-san masih marah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Sebagai 
seorang gadis, tentu dia akan senang dipanggil manis, tapi dia pasti merasa rumit dipanggil 
manis ketika dia marah. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika dia tidak berubah pikiran 
dan menghukum saya ... 

"(Ahem) Akihisa-kun, an, pokoknya ..." 

"Ya, ya, Himeji-san?" 

"Apakah Anda akan menghukum saya sekarang?" 

Melihat Himeji-san mengintip ke depan karena suatu alasan, tanpa sadar aku mundur 
selangkah. 

"Tidak, aku tidak punya niat untuk menghukummu ... aku, aku tahu ini tiba-tiba -- A, 
Akihisa-kun ... apa kamu punya orang yang kamu suka?" 

"Eh? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" 

Saya tidak bisa mengikuti perubahan topik yang tiba-tiba. Apa yang tiba-tiba Himeji-san 
katakan? 

"... Meski aku mengetahuinya, tapi Akihisa-kun benar-benar tidak mengerti orang lain saat 
ini terlibat ..." 

"Kenapa dia bertanya padaku apakah aku memiliki seseorang yang aku suka saat ini? 
Apakah ini seperti film ketika seseorang akan menyampaikan kata-kataku kepada orang 
yang aku suka sehingga aku bisa beristirahat dengan tenang? Ngomong-ngomong, aku 
percaya adegan semacam ini terjadi dalam film yang saya tonton minggu lalu. Memegang 
erat tangan rekan sekarat itu, membiarkan dia mengucapkan kata-kata terakhirnya dan 
menyalakan sebatang rokok agar dia merokok di mulutnya. Orang itu kemudian dipanggil 
kembali untuk bersama Tuhan. Kemudian ... akankah Himeji-san membuatku merokok nanti? 
Tapi aku masih di bawah umur. Bisakah ini benar-benar ...? " 

"Erm, Himeji-san, aku masih di bawah umur di sini ..." 

"Dan juga, itu berpikir ke arah yang salah ..." 

Betapa merepotkan. Saya pasti akan dikeluarkan jika saya merokok di sekolah. 

"Apa Aki punya perasaan padaku? Aku benar-benar ingin tahu!" 

"Sialan! Diam saja!" 

"TAK ADA ~ !!!" 
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"Jangan bilang tidak!" 

Agak jauh, Minami bertarung dengan monster panggilannya. Dia juga mengalami kesulitan 
hari ini. 

"Kamu salah, Akihisa-kun. Aku hanya ingin tahu apakah Akihisa-kun memiliki seseorang 
yang dia suka." 

Himeji-san bertanya lagi. Ah, jadi itu bukan deklarasi kematian -- seseorang yang aku suka? 
Un, tapi itu sesuatu yang tidak bisa saya katakan di depan orang lain ... 

"Yah, aku suka--" 

"TERBANG JAUH! SEPERTI BOLA !!!" 

"KKYYYYAAAAHHHH !!!" 

"Ahh! Chibi Akihisa-kun!" 

Aku menendang binatang yang dipanggil ke tempat sampah sebagai tindakan pencegahan 
sebelum dia berbicara. Meskipun umpan balik itu akan melukai seluruh tubuh saya, saya 
berhasil mencegah rahasia saya terungkap. Hampir saja. 

"Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Akihisa-kun? Biarpun yang ditendang adalah kamu, 
itu ..." 

"Itu menyakitkan." 

"Oke, oke, nyeri sakit pergi, pergi jauh ~" 

Himeji-san menyelamatkan monster panggilanku dari tong sampah dan mengelus kepala 
monster panggil itu dengan lembut. Sial! Makhluk panggilanku, berhenti bermain-main di 
sana! 

"... Yuuji, bagaimana denganmu? Apa kamu menyukaiku?" 

"Huh, bodoh sekali. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawabnya." 

"Aku? Tentu saja aku--" 

"MENANGIS DAN PERHATIKAN Tendangan ROUNDHOUSE SAYA !!!" 

"MUKYYYAAAA !!!" 

"... Yuuji terlalu berlebihan." 

Sepertinya Yuuji juga mengalami kesulitan di sana. 
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"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

Tepat ketika aku sedang fokus pada situasi Yuuji, Himeji-san membawa monster 
panggilanku dan berjalan mendekat. 

"...(menatap)." 

"Akihisa-kun, ada apa?" 

"Tidak, tidak, tidak sama sekali!" 

Aku dengan panik melambaikan tanganku dan mencoba melihat sekeliling. 

Himeji-san berjalan mendekat. Bukan itu masalahnya -- masalahnya adalah dia sedang 
memegang monster panggilanku di payudaranya yang lembut itu! Saya telah merasakan 
perasaan panas dan licin tertentu. Jangan bilang padaku ... 

"Tidak, bukan itu! Aku baru saja dimarahi tentang memikirkan hal-hal mesum, jadi 
bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal tidak murni seperti itu secara tiba-tiba? Aku bukan 
orang mesum--" 

"Payudara yang lembut terasa sangat enak!" 

"AYO MULAI! BERHENTI BERIKUTNYA, INSINERATOR!" 

"Ah, Akihisa-kun! Terlalu berlebihan untuk menendang monster panggilmu keluar apapun 
yang terjadi!" 

Himeji-san memeluk erat monster panggilanku seolah dia ingin melindunginya. Bajingan 
sialan! BERHENTI BERHENTI DI SANA, BINATANG IDIOTIK SAYA! 

"Ngomong-ngomong, Akihisa-kun, untuk pertanyaan barusan." 

"--Pertanyaannya barusan?" 

"Ya. Itu orang yang ... Akihisa-kun suka." 

Ku ...! Apa dia berniat menanyakan pertanyaan yang sama seperti barusan? Saya benar-
benar tidak ingin melakukan ini ...! Tetapi karena dia bersikeras, saya tidak punya pilihan 
lain. Mari kita buat Himeji-san mencoba rasa sakit karena ditanyai. Kita semua adalah 
teman baik, jadi kita harus melalui masa sulit! 

Sebelum binatang panggilanku bisa berbicara, aku buru-buru berbicara untuk menjawab 
pertanyaannya. 

"Yah, aku suka," 

"Ya, ya. Siapa yang disukai Akihisa-kun?" 
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Zuzu, berbeda dengan Himeji-san yang hanya bisa membungkuk ke depan-- 

"- Kelas G 'Samon-san."[3] 

Aku pura-pura memberitahunya. 

"... Eh? Sa, Samon-san? Siapa itu? Aku belum pernah dengar nama itu sebelumnya, dan 
apakah sekolah kita punya kelas G -- AH!" 

JANGAN <- Makhluk panggil Himeji-san muncul. 

"Oke, sekarang semuanya sudah berkumpul! Himeji-san, ayo kita bicara tentang siapa yang 
kita suka!" 

"It, itu terlalu licik, Akihisa-kun! Menggunakan nama orang yang kamu suka untuk 
membodohiku adalah melanggar aturan!" 

Sekarang saya tidak akan menjadi orang yang ditanyai sepanjang waktu, dan saya bisa 
melibatkan semua orang dalam hal ini juga. 

"Fufu, selamat datang di sini, Mizuki. Mari kita bicarakan pikiran kita yang sebenarnya 
dengan gembira." 

Minami berjalan tanpa sadar saat dia meletakkan tangannya di bahu Himeji-san dan 
tersenyum. Benar, memiliki mitra obrolan ekstra adalah sesuatu yang membuat Anda 
senang. 

"Tidak, tidak masalah, saya tidak menyembunyikan apa pun sejak awal," 

"Tadi, saat Akihisa-kun sedang memikirkan hal-hal mesum, aku tidak menghukumnya karena 
aku punya beberapa hal yang tidak bisa kukatakan." 

"NNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOO !!!" 

Himeji-san dengan panik menutupi mulut monster panggilannya yang terlalu jujur. Selamat 
datang di dunia kita. 

"Kamu terlalu naif, Mizuki. Itu karena kamu telah berpikir untuk mencoba 
menyembunyikan hal-hal sehingga monster yang dipanggil akhirnya akan 
mengatakannya." 

"Boneka dan mejaku memiliki foto orang itu, dan juga ..." 

Minami dan Himeji-san melompat ke arah monster panggilan mereka. Betapa bodohnya ... 
Itu karena mereka berpikir untuk menyembunyikan sesuatu sehingga ini, "Sesuatu yang 
ingin aku sembunyikan? Ngomong-ngomong, aku ingin menyembunyikan fakta bahwa A-
book-ku ada di bawah keranjang cucian ..." 
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"UWAAAAHHHH !!" 

"MUKKKYYYAAAAHHHH !!!" 

Aku membuang monster panggilanku ke tempat sampah. Siapa yang akan peduli dengan 
umpan balik sekarang? 

☆ 

~ Di saat yang sama, di tempat yang berbeda ~ 

"Kami, baiklah, Kubo-kun." 

"Un? Erm, kamu ..." 

"Saya perwakilan kelas dari kelas E. Nama saya Nakabayashi." 

"Benarkah? Halo, Nakabayashi-san, apa kamu butuh sesuatu?" 

"Erm, bagaimana aku harus mengatakannya ... sebenarnya, aku, aku ingin mengatakan 
beberapa patah kata dengan Kubo-kun. Hatiku jadi pusing akhir-akhir ini karena ini ... 
tidak, tidak kabur, atau lebih tepatnya, kesedihan? Kesedihan? Atau khawatir tanpa 
akhir[4] ? Ngomong-ngomong, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan jelas, 
tapi bagaimanapun juga, aku harus memberitahumu, semua kesusahanku sampai sekarang 
... yah, Kubo-kun, apa kamu sibuk sekarang? " 

"Tidak juga. Aku punya waktu untuk mendengarkan masalahmu. Tidak masalah[5] . " 

DON <- Makhluk panggilan Kubo dan Nakabayashi muncul. 

"Sebenarnya, aku selalu menyukai Kubo-kun dari kelas A ... mungkin karena aku selalu 
berolahraga seharian, aku sangat menyukai matanya yang berpengetahuan luas -- aku 
sangat berharap bisa pergi bersamanya!" 

"Kenapa Yoshii-kun harus begitu tidak berdaya? Dia benar-benar imut! Tindakan canggung 
itu, kata-kata canggung, setiap tindakan canggung membuatku jatuh cinta padanya." 

"" ... "" 

"... Nakabayashi-san ..." 

"...Iya..." 

"...Maafkan saya." 

"KENAPA AKU HARUS DITOLAK DENGAN CARA MENYEDERHANAKAN INI !? TAKUUUUU 
~ !!!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



☆ 

"" TAAKE INI !!! "" 

"" KYAAAAAAAAHHHHH !!! "" 

Yuuji dan aku sepertinya bertindak serempak saat kami menendang monster yang kami 
panggil ke tempat sampah. Saya tidak tahu berapa kali saya mengulangi tindakan ini hari 
ini ... 

"Haa, haa, haa ... kenapa aku jadi capek sekali hari ini ..." 

"Ya ... Aku tidak menyangka makhluk panggilan yang sadar diri, menjadi merepotkan ini ..." 

"Yuuji, kamu memilikinya ringan ... tidak seperti aku ... aku masih harus menerima, umpan 
balik dari makhluk panggilanku ..." 

Sungguh melelahkan memiliki Summoned Beast sebagai lawan kita, dan kali ini, tidak 
peduli bagaimana kita menyerang, poin Summoned Beast tidak akan jatuh sama sekali ... 
Sial, apakah ini jebakan yang dipasang nenek tua itu !? 

"... Yuuji, kamu harus menyerah dan katakan padaku pikiran jujurmu." 

"Aku ingin menggali lebih banyak rahasia tentang Yoshii-kun ~. Ini untuk beberapa orang, 

kan ♪" 

"" SIAPA YANG AKAN KAU TAHU !! "" 

Kirishima-san dan Kudou-san belum memanggil monster panggilan mereka, dan terlihat 
sama sekali tidak tertarik. Tidak, bahkan jika kedua orang itu memanggil monster 
panggilan mereka, kupikir kita bisa mengharapkan mereka untuk merasa nyaman. 

"Kudou-san! Bukankah kamu seharusnya menanyakan Muttsurini musuh terburukmu 
daripada aku?" 

"Mn, aku juga ingin melakukan itu, tapi Muttsurini-kun menjadi seperti itu--" 

"... Aku tidak tertarik pada hal-hal Ero." 

"... Saya sangat tertarik pada mereka." 

"... Tidak peduli rok apa itu." 

"... Bagaimana mungkin itu tidak penting? Itu sangat penting!" 

"... Lagipula tidak masalah!" 
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"... Tidak, aku mencintai mereka semua!" 

"- Lagipula dia tidak jauh berbeda dari biasanya." 

"U ... itu terlalu licik ..." 

Kudou-san benar. Saat ini, mimisan Muttsurini seperti orang gila dan secara praktis 
membiarkan makhluk panggilannya mengatakan pikirannya yang sebenarnya, dan dia 
tidak terlihat jauh berbeda dari biasanya. Sungguh tidak menarik untuk menggoda 
Muttsurini dalam keadaan ini. 

"Kalau begitu, aku akan--" 

Untuk menjauhkannya dariku, aku melihat sekeliling untuk memeriksa situasi semua 
orang. Bagaimana situasi semua orang sekarang-- "A, Akihisa-kun! Kamu tidak bisa datang 
ke kami!" 

"Dan kau tidak bisa menguping! Lihat sekeliling ke sisi lain!" 

"Tapi aku gelisah dia melihat gadis lain seperti itu! Meskipun aku tidak menghukumnya, aku 
menguliahi dia dengan buruk!" 

"Ah, aku sama di sini! Aku tidak akan membiarkan itu terjadi!" 

Tidak jauh dari sana, Himeji-san dan Minami dengan panik mencoba untuk berada di depan 
monster panggilan mereka untuk mencegah kata-kata monster panggilan mereka didengar. 
Meskipun mereka mencoba yang terbaik, aku bisa mendengar suara makhluk yang 
dipanggil -- tapi aku akan menguping beberapa istilah aneh seperti 'hukuman', 'barang-H' 
dan 'bantal'. Itu benar-benar menambah keingintahuan saya. 

"Sayang sekali. Aku tahu semua tentang rahasia Mizuki-chan dan Minami-chan saat 
terakhir kali kita menginap di rumah Prez."[6] 

Kudou-san mendecakkan lidahnya dan mengulurkan jempolnya, mengguncangnya padaku. 
Sial! Tidak bisakah dia mencari Himeji-san dan yang lainnya ... 

"Bagaimana dengan Yuuji?" 

"BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! SHOUKO SENDIRI ADALAH SAKIT KEPALA BESAR 
BAGI SAYA!" 

"Mn ~ ... Sakamoto-kun di bawah kendali prez. Aku tidak perlu." 

Yuuji tidak mau? Lalu, Hideyoshi pergi. 

"Aneh? Ngomong-ngomong, sepertinya aku tidak mendengar makhluk panggilan Hideyoshi 
berbicara." 
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"Mn? Benar? Bukankah itu terlalu tidak adil?" 

Memikirkannya dengan hati-hati, kami sama sekali tidak mendengar Hideyoshi atau 
makhluk panggilannya. Apa yang sedang terjadi? 

"Arre? Ada apa dengan kalian berdua? Apakah kamu memanggil namaku?" 

Begitu aku memanggil nama Hideyoshi, Hideyoshi, yang duduk diam di pojok kelas 
membelalakkan matanya. Jadi dia sudah ada di kelas selama ini, tapi kenapa dia begitu 
pendiam? 

"Kinoshita-kun, apakah kamu tidur?" 

"Tidak, dalam situasi ini, bahkan aku tidak bisa tidur, Kudou." 

Memang benar bahwa siapa pun yang bisa tidur dalam situasi ini adalah idiot besar yang 
tersesat. 

"Akan merepotkan jika monster panggilanku terus mengatakan sesuatu sendiri. Jadi aku 
membayangkan diriku seperti seorang kepala biara yang sedang berziarah, dan mengekang 
emosiku dengan menggunakan Zen." 

"..." 

Makhluk panggilan Hideyoshi sedang duduk di sampingnya dengan kaki terlipat, menutup 
matanya seperti Hideyoshi barusan. 

"Heh  jadi ini bisa membuat emosi kita tenang " 

"Begitu. Kita hanya perlu mengosongkan kesadaran kita." 

"Um, sepertinya begitu." 

Makhluk panggilan dengan ekspresi tenang dan tenang menegakkan punggungnya, dan 
tampak seperti anak kecil. Lucunya. 

Tepat ketika aku memikirkan tentang ini-- 

"... Aku membawa monster panggilan Yuuji dan Yoshii." 

"" EH !? "" 

"Itu menyakitkan." 

"Dia melakukan beberapa hal berlebihan kepada kita." 

Kirishima-san membawa monster panggilan kami dengan satu tangan di satu tangan. Sial! 
Kapan dia !? 
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"SH, SHOUKO! TANGANI HAL ITU KEPADA AKU!" 

"TOLONG, KIRISHIMA-SAN! TANGANI SAYA BINATANG YANG DIKUMPULKAN OLEH!" 

"... Tidak. Jika aku mengembalikannya padamu, kalian berdua akan melompati dan 
menggangguku." 

Kirishima-san bertekad untuk tidak mengembalikan summoned beast kami saat dia 
membawa kedua Summoned Beast dan bersembunyi di belakang Kudou-san. Ini sangat 
buruk! 

"Sekarang aku bisa menanyakan pemikiran mereka yang sebenarnya. Yoshii-kun, apa kamu 
punya orang yang kamu suka ~?" 

"... Yuuji, apa pikiranmu yang sebenarnya?" 

Akhirnya mendapatkan kesempatan ini, Kudou-san dan Kirishima-san mengangkat 
keraguan dari hati mereka. Bahkan jika kita mencoba untuk menutup mulut kita erat-erat, 
itu-- "Seseorang yang aku suka? Itu--" 

Makhluk panggilan kami siap untuk berbicara dengan patuh tanpa mempedulikan niat 
kami. Sial! Jika demikian, kita hanya dapat mencoba metode Hideyoshi. 

Yuuji dan aku buru-buru melipat kaki kami dan duduk di atas tikar tatami. Zen, Zen ... 

Segera setelah itu, makhluk yang kami panggil itu diam dan duduk di atas tikar tatami 
dengan diam saat mereka memasuki fase Zen. Ohh, itu sangat efektif! 

"Aneh? Yoshii-kun?" 

"... Yuuji? Jawabanmu?" 

"..." 

Makhluk panggilan kami terus diam. Sangat bagus, ini sangat efektif! 

"Lihat itu, Minami-chan! Sepertinya kita akan baik-baik saja setelah memasuki fase Zen." 

"Benarkah? Mari kita coba!" 

Kami tidak dapat memahami situasi yang akan dialami oleh orang lain setelah kami 
menutup mata, tetapi saya dapat merasakan Himeji-san dan Minami berjalan ke arah saya 
dengan makhluk panggilan mereka dan memasuki fase Zen. Saya melihat. Keduanya duduk 
bersila dalam fase Zen. Begitu, begitu ... eh? Bersila? Jika, jika itu masalahnya ... 

"Duduk bersila dengan rok di atas? Aku ingin melihat, aku ingin melihat!" 

"Sialan !!!! PIKIRAN JAHAT SAYA !!!" 
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Makhluk panggilanku segera mendapatkan kembali semangatnya dan melompat. Sial! Anda 
terlalu jujur! 

"Apa! Duduk bersila dengan rok?" 

"... Aku juga ingin melihat ..." 

""SIAL!!!! PIKIRAN JAHAT SAYA !!! "" 

Ah, sepertinya bukan hanya aku yang berpikiran seperti itu. 

"A, Akihisa-kun ..." 

"Aki ... kenapa kamu memikirkan hal-hal cabul itu lagi?" 

"A-aku tidak! Kamu salah! Bukan seperti itu! Sebenarnya aku " Cheh, mereka duduk dalam 
posisi seiza bukannya posisi bersila " Maafkan aku! memikirkan hal-hal yang tidak murni 
dan tidak senonoh! " 

Sial! Mereka tahu semua pikiran kotor saya! 

"... Yuuji, aku tidak akan memaafkanmu karena telah berselingkuh." 

"ITU, BUKANLAH BAGAIMANA ITU, SHOUKO! AKU TIDAK-- " Itu adalah naluri pria untuk 
bereaksi terhadap wanita saat mereka duduk bersila! " KUUAAAAHHH !!! 
AAAKKKKIIIIHHHHIIIISSSSSAAAAA !!! MESKIPUN SAYA MULAI BERPIKIR TENTANG INI 
KARENA ANDA MENGATAKAN NONSENSSEEEE !!! " 

Itu benar-benar situasi yang berbahaya. Pikiran jahat yang keluar sesaat akan melibatkan 
hidup dan mati. Zen, zen ... 

"Benar, aku seharusnya memakai pakaian dalam merah muda hari ini, kan?" 

"Saya memakai aquablue ~" 

"" NOOOOOOOOOOOO !!!!!!! " 

Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen ... !! Pikiran jahat pergi! 
Masalah pergi! Cepat dan pikirkan tubuh telanjang nenek tua terkutuk itu ...! 

"Uggeeeehhh ... Aku merasa tidak enak badan sekarang ..." 

Saya akhirnya membuat diri saya sendiri jijik, tetapi setidaknya saya berhasil 
menjernihkan pikiran saya dari pikiran jahat. Sangat bagus, sangat bagus, mari kita terus 
pertahankan fase Zen ini. 

"" "..." "" 
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Setelah beberapa saat, kami semua menjernihkan pikiran, dan keheningan memenuhi 
ruang kelas ini lagi. Itu sangat bagus. 

"Oi oi, Yoshii-kun." 

"..." 

Saya terus memejamkan mata. Meskipun Kudou-san menelepon saya beberapa kali, itu 
tidak cukup untuk mengeluarkan saya dari fase Zen saya. Saya terus memejamkan mata 
dan duduk bersila, memotong semua informasi dari dunia luar. 

"Mn ~ sungguh, tiba-tiba menjadi sangat sunyi." 

"... Menyusahkan sekali. Aku ingin tahu pikiran Yuuji yang sebenarnya." 

Kedua gadis yang berada di zona aman bergumam sendiri. Aku benar-benar minta maaf, 
tapi tidak akan ada hal menarik lagi mulai sekarang. Kami hanya harus menunggu sampai 
waktu berakhir. 

"Ah, benar. Saya bertemu kepala sekolah sebelum saya masuk ke kelas." 

"... Un." 

"Kepala sekolah memberi saya beberapa barang, dan mengatakan kepada saya bahwa jika 
semua orang tidak bergerak, saya harus menggunakan ini." 

"... Kepala sekolah memberimu sesuatu?" 

"Benar. Kepala sekolah memberi saya beberapa kotak, dan menyuruh saya mengeluarkan 
slip kertas dari kotak satu per satu dan membacakannya kepada semua orang." 

Aku membuka mataku sedikit, dan melihat Kudou-san membuka empat kotak kecil. Apa itu 
... tidak, tidak, mari lupakan itu. Sekarang saya harus fokus pada Zen. Tenang, Tenang ... 

"... Tiga kartu ... permainan asosiasi kata?" 

"Aku tidak begitu mengerti, tapi sepertinya itu perasaannya. Pokoknya, ayo kita coba dulu. 
Coba aku lihat. Keluarkan yang pertama. Dengar, prez, bacalah." 

"... 'Bergaris'." 

"Ini yang kedua." 

"...'Merah Jambu'." 

"Ini yang ketiga." 

"... 'Aquablue'." 
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"Pikirkan sesuatu dari tiga hal ini. Apa itu?" 

"... Itu sangat sulit." 

"" "PANTI !!!" "" 

Tidak baik! Saya harus tenang, dan cepat! Ini adalah jebakan yang dipasang oleh musuh. 
Saya harus tetap tenang dan jelas apa pun yang terjadi, tidak ada keinginan untuk apa pun 
sekarang ... 

"Sekarang untuk babak berikutnya. Ini kartu pertama." 

"... 'Yukata'." 

"Ini yang kedua." 

"..." Seragam perawat '. " 

"Dan ini yang ketiga." 

"... 'Seragam pelaut'." 

"" "KINOSHITA HIDEYOSHI!" "" 

"" "YOSHII AKIHISA!" "" 

"TUNGGU A SEC! MENGAPA PILIHAN SAYA DI ASOSIASI KATA INI SAMA DENGAN 
HIDEYOSHI!" 

Saya tidak bisa menerimanya! Hideyoshi pasti satu-satunya jika kita berbicara tentang 
dandanan yang lucu, jadi mengapa saya terikat 3 vs 3 dengannya -- eh? 3 suara? Ketiganya 
adalah Himeji-san, Minami, dan yang terakhir ... 

"Jangan bilang padaku, bahkan Hideyoshi pun menganggapku seperti ini?" 

"Hm? Akihisa, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa melihat teman saya " Jika itu 
pakaian perempuan, Akihisa pasti yang cocok untuk itu! " Dengan gaya sesat, kan?" 

Ini terlalu menakutkan. Hideyoshi bisa mengatakan kebohongan tanpa mengedipkan mata, 
dan bahkan tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Apakah ini kemampuan menjadi 
aktor terlahir ... 

"Itu tidak benar, Hideyoshi. Aku tidak memikirkan pakaian perempuan. Bukankah jenis 
pakaian itu yang diam-diam akan dikenakan Hideyoshi?" 

"Akihisa, jadi begitulah caramu memandangku ...!" 

Ku ...! Saya terlalu ceroboh dan mengatakan pikiran saya yang sebenarnya! 
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"Dan sekarang untuk babak selanjutnya. Hee." 

"... 'Hal mesum'." 

"Ini yang kedua." 

"... 'Katakan secara diam-diam'." 

"Ini yang ketiga." 

"... 'Untuk Yoshii'." 

Kenapa aku !? Mengapa saya diperlakukan sebagai target langsung setiap kali ini terjadi! 

Tidak, tunggu, saya harus tenang dulu. Saat-saat seperti inilah aku tidak bisa berantakan. 
Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen Zen ... 

"Begitu ~ jadi aku harus mengatakan hal mesum kepada Yoshii-kun  Fufufu  Bolehkah aku 
mencobanya?" 

"... Un." 

"Terima kasih, prez." 

Seseorang menyelamatkanku -- pikiran itu datang terlambat karena Kudou-san sudah 
mendekatiku. Dia meletakkan bibirnya di telingaku, mengambil nafas pendek dan 
bergumam, "Hei, Yoshii-kun." 

Itu adalah sesuatu yang bisa diasosiasikan orang, suara yang menawan dan seksi. 

Ku ...! Kudou-san sepertinya sangat termotivasi sekarang! Harus bertahan! Saya harus 
menanggung ini! Saya hanya bisa memberi tahu saya bahwa ini melibatkan hidup dan mati. 
Harus menanggung ... 

"Akihisa-kun, kamu tidak bisa memikirkan hal-hal mesum karena Aiko-chan!" 

"Aki, aku pasti tidak akan memaafkanmu jika kamu membuat tanggapan yang aneh!" 

Itu adalah peringatan, tapi gadis-gadis itu tampak seperti mereka siap untuk mengirimku 
di bawah 6 kaki kapan saja. 

"..." 

Saya menjernihkan jiwa saya dan berdoa agar waktu berlalu lebih cepat. 

Kudou-san sepertinya berpikir bahwa perlawanan saya agak menarik dan sengaja berhenti 
untuk waktu yang lama sebelum berbisik ke telingaku, "... ○ ▲ × □ dan ...... ▲ ●  ※ ■。" 
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"Eh?" 

Kata-kata yang belum pernah saya dengar sebelumnya membuat saya menangis dengan 
bingung. 

○ ▲ × □? ▲ ●  ※ ■ ? Apa itu? 

"???" 

Makhluk panggilanku terus duduk bersila dan memiringkan kepalanya dengan cara yang 
bingung. 

Aku tidak mengerti apa yang baru saja Kudou-san katakan. Apa itu tadi? 

"... ○ ▲ × □ dan ▲ ●  ※ ■  ......! (PAAAAA)" 

"... ○ ▲ × □ dan ▲ ● ※ ■ ......! (PAAAAA)" 

Aku tidak tahu siapa idiot dan monster panggilnya yang mimisan seperti orang gila. Karena 
pria itu begitu bersemangat, kata-katanya pasti benar-benar sesat ... tapi aku sama sekali 
tidak mengerti apa artinya, jadi aku bisa melarikan diri tanpa cedera. 

"Aneh? Yoshii-kun, kamu tidak punya respon sama sekali?" 

"? Aku tidak mengerti maksudmu." 

"... Mu ~ ..." 

Tampaknya Kudou-san tidak senang dengan tanggapan saya saat saya merasa Kudou-san 
menggembungkan pipinya dengan tidak senang di depan makhluk panggilan yang tenang. 
Sayang sekali, Kudou-san. Meskipun itu melukai harga dirimu, aku menang kali ini. Cepat 
dan menyerah, kembali ke tempat asalmu-- "--Fuu." 

"HYAAAAAAHHHHH !! ??" 

Tepat ketika aku memikirkan itu, perasaan tidak normal tiba-tiba datang dari telingaku. 

Apa? Apa yang dia lakukan padaku? Apa yang saya rasakan sekarang? " 

"Kudou-san !? Apa kamu baru saja meniup telingaku !?" 

"Apa-apaan ini, telinga dan punggungku terasa aneh." 

"Kyah. Bagaimana menurutmu ~" 

"A, Aiko-chan! Kamu tidak boleh melakukan itu! Jika kamu melakukan itu pada Akihisa-kun 
" Suara Akihisa-kun barusan terdengar manis " KYYYYAAAAAAHHHH !!!" 
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"Benar sekali! Kamu melakukan itu pada Aki " Jadi Aki peka di telinga dan leher " TAK ADA 
JUGA !!!" 

"Semuanya, bukankah kamu harus terus berada dalam fase zen daripada memikirkan 
tentang ini ~?" 

"" "Guu." "" 

Makhluk yang dipanggil sepertinya akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku 
buru-buru memejamkan mata dan menenangkan pikiranku. 

Namun-- 

"...(Melekat)." 

"...(Melekat)." 

Binatang panggilan Himeji-san dan Minami menempel erat di kedua sisi kiri dan kanan 
tanganku. Leherku harus menahan beban dua monster yang dipanggil, dan jujur saja, itu 
agak sulit. Sepertinya mereka ingin melindungiku dari cengkeraman iblis Kudou-san. 
Tetapi dalam hal ini, saya benar-benar tidak dapat berkonsentrasi pada Zen saya ... 

"Un. Kalau begitu, aku bisa santai sedikit." 

"... Aiko, jangan terlalu sering menggertak Yoshii." 

"Oke, ayo kita main ronde lagi. Ini akan berakhir setelah ronde ini. Ini kartunya." 

"...'Anda'." 

"Ini yang kedua." 

"...'nyata'." 

"Ini yang ketiga." 

"... 'Seseorang yang kamu suka'." 

"" "Erm, itu" "" 

"" "DOOOORRRRYYYYYAAAAAAAHHHHH !!!!!!!" "" 

Setelah aku pulih, aku menemukan Himeji-san, Minami dan bahkan Hideyoshi 
mengalahkan monster panggilan mereka seolah-olah mereka tidak tahan lagi, dan akhirnya 
memasukkan monster yang dipanggil ke tempat sampah. 

☆ 
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"Aku benar-benar tidak tahan ... umpan baliknya membunuh tubuhku ..." 

"Aku sudah lama tidak merasa lelah seperti ini ..." 

"...Tidak nyaman..." 

"Bahkan aku merasa lelah ..." 

"Uu ... jika ini terus berlanjut, mungkin aku harus mengaku dalam situasi yang aneh ..." 

"Aku juga, aku tidak ingin mengaku karena hal yang konyol ..." 

Semua orang mulai berbicara dengan suara lemah. 

Masih ada waktu sampai kita dibebaskan dari kesengsaraan ini. Apa yang harus kita 
lakukan.... 

Ngomong-ngomong, mengapa kita harus dipermalukan seperti ini? 

"Ya! Meski tidak masuk akal, pasti ada batasannya! " 

"Ya, siapa alasan kenapa kita diperlakukan begitu kejam seperti itu !?" 

"Ya, siapa pelaku sebenarnya!" 

"Muu, jika ada kebutuhan untuk mengatakan---" 

Segera, semua orang mulai memikirkan seseorang. 

Berambut putih, bermulut kotor, memanggil kami untuk memanggil meskipun dia tahu ini 
akan terjadi, nenek tua terkutuk yang merupakan sumber segala kejahatan! 

"" "..." "" 

Zu, zt, zt, zt ... 

Saat berikutnya, makhluk panggilan kami membuka pintu kelas dan keluar sendiri. 

Ahh, begitu. Semua orang mendapat kesimpulan yang sama. 

"Tapi sekali lagi, begitulah seharusnya." 

"Setelah menghina orang lain dengan buruk dan memperlakukan mereka sebagai kelinci 
percobaan, dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia tidak akan terlibat." 

"Saya pikir itu adalah konsekuensi sebab dan akibat." 

"... Pembalasan yang diharapkan." 
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"Tapi aku tidak akan melepaskannya dengan mudah." 

Semua orang menjawab serempak. Bukankah kita harus melakukannya sejak awal? 

Beberapa menit kemudian, teriakan para nenek tua itu terdengar dari bawah. Tapi itu pasti 
karena monster yang dipanggil tidak dikendalikan. Karena ini masalah dengan sistem 
pemanggilan, kami tidak bertanggung jawab sama sekali. 

Lagu Kami oleh Tsunemura Yuusaku 
Puisi: 'Matahari dan Bunga Matahari'. 

Ditulis oleh Tsunemura Yuusaku. 

Saat aku menyadarinya, 

Aku selalu mengejarmu. 

Saat saya mulai mengingat, 

Aku selalu mengejar senyummu. 

Kinoshita Hideyoshi. 

Jika aku adalah bunga matahari. 

Anda adalah matahari yang menyinari saya. 

Aku akan mengejar kilaumu, 

Dan tumbuh menjadi bunga besar. 

Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan ini melalui kata-kata, 

Tapi meski begitu, aku ingin menyampaikan perasaanku padamu. 

Aku mencintaimu, Kinoshita Hideyoshi. 

Saya sangat mencintaimu. 

(Puisi Super Disgusting selesai.) 

 

Komentar 
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Pelajar berusia 17 tahun (pria) -- "Sangat menyentuh! Saya tidak bisa berhenti tersenyum!" 

Pelajar berusia 16 tahun (laki-laki) -- "Brilliant! Benar-benar brilian! Saya tidak bisa 
menahan tangis setelah membaca ini! " 

Pelajar berusia 17 tahun (perempuan) -- "Saya selalu berusaha untuk memaksakan 
senyum, tetapi setelah membaca puisi ini, saya bahkan tidak bisa tersenyum sama sekali!" 

Guru berusia 23 tahun (perempuan): "Setelah membaca puisi ini, saya tidak bisa menahan 
muntah; dan saya berhasil menurunkan 3 kg dengan sukses! " 

Pelajar berusia 16 tahun (perempuan) -- "Kakak laki-laki idiot aktor itu setiap malam 
mendapat mimpi buruk." 

Psikiater berusia 38 tahun (laki-laki) -- "Ada peningkatan jumlah pasien baru-baru ini." 

Harap kirimkan pemikiran Anda. 

 Efek mungkin berbeda dari orang ke orang.  
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Volume 7,5 Chapter 3 

Aku dan Lotere dan Panci Kegelapan 
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Beberapa hari yang lalu, kami mengadakan pertemuan olahraga. 

Dalam salah satu acara olahraga, turnamen bisbol monster panggilan, kami benar-benar 
mempertaruhkan nyawa kami dan berjuang sampai akhir. 

Saat itu, Fukumura-san pingsan karena terkena pickoff dari Himeji-san, saat itu Fukumura-
san terlempar ke tanah setelah Takahashi-sensei terkena pukulan, setelah itu Fukumura-
san terkena pukulan Takahashi-sensei. 

Setelah mengorbankan rekan kami, kami akhirnya memenangkan pertandingan. 

Tapi kemenangan itu --- bagi kami, adalah awal dari ujian lain. 

 

"Aki-kun, apa ini?" 

Di ruang tamu rumahku, ane-san memberikan paket yang dikirim sekolah kepadaku dan 
mulai menginterogasi. 

Saya mencoba yang terbaik untuk tidak melihatnya dan menjawab, dengan lembut, 

"... Itu buku referensi yang sedikit cabul." 

Sungguh --- ini adalah ujian besar lainnya. 

"Saya melihat. Jadi, apa ini? " 

"... Ini adalah buku referensi yang sedikit memalukan." 

"Saya melihat. Dan ini?" 

"... Ini adalah buku referensi bagiku untuk menjadi dewasa." 

Saat kami melanjutkan, wajah ane-san mulai memberikan senyuman lembut. 

Untuk pengamat, mungkin dia mungkin terlihat sangat tenang sekarang karena dia tetap 
diam, tapi sebagai adik laki-laki, aku tahu betul bahwa itu adalah ekspresi menyerang. Jika 
aku terus membuat gelisah ane-san, hidupku akan segera diakhiri olehnya. Sekarang 
saatnya untuk mengubah nasib, saya rasa? 

"..." 

Saya sedikit merenung sejenak. Dalam situasi di mana saya perlu membuat keputusan 
besar, saya perlu menemukan seseorang untuk diajak bicara. Akan sangat bagus jika saya 
dapat memiliki seseorang yang dapat saya ajak bicara dalam situasi ini ... 

'Apakah Anda ingin mendengarkan saran saya untuk hal semacam ini?' 
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Astaga? Bukankah ini iblis di hatiku? Sudah lama. Aku sedikit tidak yakin bahwa iblislah 
yang muncul, tapi tidak masalah sekarang selama aku bisa berbicara dengan seseorang--- 
'Tunggu sebentar. Jika Anda tidak ingin berbicara dengan iblis, Anda dapat berbicara 
dengan malaikat ini di sini, ' 

Sooi! 

'Uoh! Malaikat yang baru saja muncul dikirim terbang ke angkasa seperti botol PET! ' 

Malaikat di hatiku, kurasa aku sudah memberitahumu untuk tidak muncul lagi. 

'An, bagaimanapun, perasaan ane-san sangat gelisah sekarang. Bagaimana kalau kita 
memikirkan skenario yang mungkin untuk mencegah agitasi dia? ' 

Saya melihat. Melakukan simulasi dalam pikiran untuk mengharapkan apa yang akan 
terjadi. Itu ide yang bagus. 

"Aki-kun, apa ada yang ingin kamu katakan padaku?" 

Ane-san bertanya padaku. Bagaimana saya harus menjawab? Saya harus memikirkan saya 
dengan hati-hati. 

Skenario 1 'Bermain Bodoh' "Mereka seharusnya salah." 

"Betulkah?" 

"Mn, saya tidak tahu mengapa saya memiliki hal-hal itu." 

"Tapi slip yang disertakan dengan paket bertuliskan 'ini adalah barang yang disita dari 
Yoshii Akihisa'." 

Nggak. Saya tidak bisa berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa guru mengacaukan 
ketika penjelasannya tergelincir juga. 

Skenario 2 'Akui kesalahan saya sendiri'. 

"Maafkan saya. Ini adalah kesalahanku." 

"Saya melihat." 

"Aku sangat menyesal." 

"Kalau begitu kertakkan gigimu dan bersiaplah untuk mati." 

Ane-san saya bukanlah seseorang yang akan memaafkan orang lain segera setelah 
mendengar permintaan maaf. 

Skenario 3 'Salahkan Yuuji' 
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"Sebenarnya, itu semua salah Yuuji." 

"Saya melihat." 

Aku dijebak. 

"Saya tidak ingin mendengar alasan Anda." 

Anda seharusnya tidak bertanya sejak awal. 

Tidak peduli apakah aku berpura-pura bodoh, mengakui kesalahanku sendiri atau 
menyalahkan Yuuji, sepertinya aku tidak akan bisa lepas dari cengkeraman iblis ane-san. 
Dengan kata lain, satu-satunya jawaban yang memungkinkan saya bertahan adalah sesuatu 
selain jawaban ini. 

Oke, dalam kasus ini, saya akan menggunakan pilihan keempat untuk menjawab 
pertanyaan ane-san. 

Aku mengangkat kepalaku dan menatap langsung ke mata ane-san, menarik napas dalam-
dalam, dan berkata padanya, "Ini salah ane-san." 

'Menyalahkan orang yang marah sekarang !?' 

"Itu jawaban terburuk yang bisa Anda pikirkan." 

'Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana menurut Anda tentang jawaban ini... ' 

Saya baru tahu bahwa saya memilih jawaban yang paling buruk. Meskipun itu normal 
untuk diguncang ketika saya menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
saya masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan bahwa saya memilih jawaban 
terburuk. 

Memikirkan tentang hukuman fisik yang menakutkan yang akan menimpaku kapan saja 
sekarang, aku menjadi sangat takut hingga aku tidak bisa mengendalikan gemetarku--- "? 
Arre...? " 

Tanpa diduga, ane-san tidak melakukan sesuatu yang tragis padaku. 

"Haa... sungguh, kamu..." 

Ane-san mengatakan ini dan menghela nafas. Ah, sepertinya dia mau memaafkanku. Ini 
adalah kesempatan satu dari sejuta. Mari gunakan kesempatan ini untuk meminta maaf 
dengan jujur! 

"Baiklah, ane-san, maafkan aku. Aku benar-benar memikirkan--- " 

Berlutut dan sujudlah dulu. 
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Saya berdiri dikoreksi. Dia sama sekali tidak berniat memaafkan saya. 

"Eh... ane-san, bukankah kalimat klasiknya harus 'ke sini dan duduk', kan? 'Berlutut dan 
sujudlah' sepertinya seseorang yang aneh di suatu tempat. " 

"Aku takut aku tidak bisa menahan untuk menciummu setelah kamu mengangkat 
kepalamu." 

"..." 

Lantainya terasa sangat dingin, sangat dingin, sangat nyaman. 

"Aki-kun, ane-san tidak pernah berkata bahwa kamu tidak bisa membaca buku-buku ini 
sama sekali." 

Ane-san mengambil buku referensi saya dan berkata, 

"Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda ingin membacanya, Anda harus bersiap untuk 
mati." 

Saya rasa ini berarti hal yang sama dengan 'Anda tidak dapat membacanya sama sekali'. 

"Sungguh, mau bagaimana lagi kalau cowok akan tertarik dengan hal-hal ini, tapi ada 
batasan usia untuk membaca jenis buku ini. Anda harus menunggu sampai cukup umur 
untuk membaca. Anda harus menanggungnya sebelum itu. " 

"Uu... ane-san, kamu terlalu serius..." 

"Tentu saja. Aku bukan hanya kakak perempuan Aki-kun, aku juga wali mu. " 

Karena kamu adalah ane-san dan wali ku, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal 
seperti 'menciummu', kan? 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu merenungkan ini?" 

"Ya, saya benar-benar merenungkannya." 

"Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mengikuti aturan masyarakat dan belajar keras 
seperti siswa yang baik, oke?" 

"Ya, saya akan belajar dengan giat." 

"Apakah Anda akan menjalani gaya hidup normal yang sehat dan teratur?" 

"Ya, saya akan menjalani gaya hidup yang sehat dan teratur." 

"Apa ane-san orang yang paling kamu cintai di dunia ini?" 
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"Tidak, tidak sejauh itu." 

"..." 

"OW! ITU MENYAKITKAN! ANE-SAN...! BENAR-BENAR SLAP...! " 

"Tapi kamu... sungguh, masalah Aki-kun benar-benar menggangguku..." 

"Itu tidak benar. Saya akan menjalani hidup saya dengan serius seperti siswa yang baik. " 

"Betulkah? Lalu mengapa Anda ingin mengambil kembali buku ero ini? " 

"Eh? Karena ini adalah buku referensi. " 

"..." 

"OW! ITU MENYAKITKAN! ANE-SAN...! SIKU KE MULUT TERLALU...! " 

☆ 

"Di sini, Aki-kun. Pegang ini juga. " 

"Iya..." 

Pada hari Sabtu yang hangat dan cerah, ketika buku referensi saya (Ero-book) ditemukan, 
saya dipaksa untuk menemani ane-san dalam perjalanan belanja sebagai pengunjung 
sebagai hukuman. 

"Uu... ini sangat berat..." 

"Itu tidak akan dianggap hukuman jika ringan." 

Padahal kita sedang berbelanja, ane-san tidak membeli barang-barang yang disukai 
perempuan, seperti pakaian atau hiasan kecil, tapi kebutuhan sehari-hari dan peralatan 
listrik. Jadi, troli di depanku sangat berat. 

"Benar, ane-san, kenapa kamu membeli oven uap?" 

Aku melihat alat listrik terbesar di troli saat aku bertanya pada ane-san. 

Bukankah kita sudah memilikinya di rumah? 

"Saya suka desain eksteriornya. Saya tidak bermaksud menggunakannya untuk sesuatu. " 

Jawaban Ane-san benar-benar membuatku bingung. Dia hanya menyukai desain eksterior? 
Apakah orang-orang dengan sengaja mengeluarkan uang untuk membeli oven uap? Ah, 
saya mengerti. Ngomong-ngomong, menurutku program TV yang aku tonton kemarin 
memperkenalkan beberapa 'keju dan ayam panggang yang sederhana dan enak'. Caranya, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



taruh keju dan pasta tomat di dada ayam, kukus, dan terakhir, tambahkan sedikit jeruk 
nipis atau lemon di atasnya untuk menambah rasa... Itu benar-benar makanan yang 
sederhana dan enak. 

"Saya tebak. Desain eksteriornya sangat bagus. " 

"Ya, saya juga menyukainya." 

Sebenarnya, hidangan ini tidak membutuhkan steam bowl untuk membuatnya, karena 
microwave biasa di rumah kita juga bisa bekerja ... tapi kurasa aku tidak boleh memberi 
tahu ane-san sama sekali. Jarang dia ingin memasak. 

Melihat ane-san bekerja sangat keras, aku benar-benar ingin tersenyum, tapi saat aku 
memikirkan tentang itu, ane-san meletakkan jari di bawah dagunya dan bergumam pada 
dirinya sendiri sambil merenung. 

"... Bahan yang dibutuhkan adalah jeruk nipis dan keju, dan..." 

Jadi dia ingin mendapatkan bahan untuk keju dan ayam panggang. Bahan yang terdaftar di 
program adalah jeruk nipis, keju, pasta tomat dan dada ayam, empat item--- "... Darah babi 
dan dada ayam..." Uh oh. Orang ini pasti salah mengira darah babi dengan pasta tomat. 

"Erm, baiklah... ane-san..." 

"... Jeruk nipis, keju, darah babi, dan dada ayam..." 

Ane-san terus fokus pada ramuan itu saat dia mengabaikan suaraku sepenuhnya. Sungguh, 
meski ane-san ingin memasak sesuatu dan menyembunyikannya dariku, setidaknya dia 
harus mencatat bahan apa yang dia butuhkan. 

"Ane-san!" 

Saya mencoba menelepon ane-san lagi. Kali ini, dia akhirnya memperhatikanku. 

"Ahh, maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Apakah ada sesuatu? " 

Ane-san sengaja bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. 

Karena dia ingin bekerja keras sendirian, saya harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. 
Namun, saya harus menemukan cara untuk memberi tahu dia perbedaan antara darah babi 
dan pasta tomat. 

"Agak mendadak, tapi saus daging merahnya terbuat dari pasta tomat. Apakah kamu tahu 
itu?" 

"Pasta tomat?" 
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"Un, jenis tempat mereka mendidih dan ditekan." 

Itu jelas bukan merah yang terbuat dari darah babi. 

"Saya melihat. Saya benar-benar mendapat pelajaran hari ini. " 

"Ahaha, itu karena ane-san kurang pengetahuan tentang memasak." 

Saya tertawa saat mengakhiri topik tentang makanan. 

Saya sudah memberi petunjuk; Akankah ane-san menyadari bahwa warna merah dari 
makanan itu bukan dari darah babi tapi dari pasta tomat? 

"Coba saya lihat... bahan-bahannya adalah jeruk nipis, keju, darah babi dan --- gunting." 

SIAL! SEKARANG DIA MISTOOK AYAM PAYUDARA UNTUK BATU LOGAM KARENA 
PERHATIANNYA DIALIHKAN! 

Mereka terdengar mirip dengan dada ayam[7] , tapi ane-san sangat menakutkan untuk 
mencampur makanan dan metal. Sepertinya aku harus mengingatkannya dulu. 

"An, dan juga, ane-san... guntingnya terbuat dari logam. Itu bukan bahan. " 

"Tentu saja. Gunting harus digunakan untuk memotong papan logam atau kawat logam. 
Mereka mengandung logam, tapi berbeda dari jenis yang dibutuhkan manusia. Selain itu, 
logam yang dibutuhkan tubuh manusia, besi, seng, dan magnesium, dan ini tidak boleh 
dikonsumsi langsung melalui mulut. " 

"U, un, itu benar. Jadi tolong jangan perlakukan gunting sebagai bahan. " 

Ahh... Aku memilih untuk banyak bicara saat ini. Sekarang dia akan memilih jeruk nipis, 
keju, pasta tomat dan dada ayam, kan... 

"Izinkan aku melihat. Bahannya pisau, daging sapi, darah babi dan gunting ... " 

Ini sudah berakhir. Benda-benda ini tidak bisa digunakan untuk memasak keju dan ayam 
panggang, tapi adegan pembunuhan yang luar biasa! 

"Ane-san... A, aku ingin makan ayam untuk makan malam malam ini. Bisakah kita membeli 
jeruk nipis, keju, pasta tomat, dan dada ayam... " 

"Saya tidak keberatan, tapi apa yang ingin Anda lakukan dengan bahan-bahan ini?" 

Saya benar-benar ingin mengembalikan kata-kata itu kepada Anda! 

"Ngomong-ngomong, bisakah kita pergi ke supermarket dulu?" 
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"Oke, tapi sebelum kita meninggalkan tempat ini, aku ingin memeriksa area perangkat 
kerasnya." 

"Tidak perlu itu. Kami pasti tidak perlu menggunakan perangkat keras sebagai bahan. " 

Aku dengan paksa meraih tangan ane-san, mendorong troli yang sangat berat dengan satu 
tangan dan menuju ke kasir. 

Bahkan jika ane-san benar-benar idiot dalam memasak, setidaknya dia tidak akan 
memasukkan perangkat keras ke dalam makanan ... tapi sedikit keamanan tambahan tidak 
akan merugikan. Selain itu, ini sangat terkait dengan hidup saya. 

"Oh ya, Aki-kun. Setelah kita selesai berbelanja di supermarket, bisakah kamu mengikuti 
ane-san untuk membeli pakaian dalam? " 

"Eh... itu, itu sedikit..." 

Biarpun kita keluarga, aku tidak bisa begitu saja menemani ane-san ke toko pakaian dalam! 
Tidak, itu karena kita adalah keluarga sehingga aku tidak bisa pergi ke sana bersamanya. 
Bagi ane-san saya yang tidak memiliki akal sehat ini, toko pakaian dalam mungkin hanya 
satu tempat untuk berbelanja, tapi bagi saya, itu permainan yang tidak tahu malu. Saya 
tidak bisa setuju dengan itu apapun yang terjadi. 

"Kamu tidak mau?" 

"Bagaimanapun juga, aku seorang pria. Kalau tidak mendesak, kamu bisa pergi sendiri, ane-
san. " 

"Maaf, tapi aku sangat membutuhkannya." 

"Heh? Betulkah?" 

"Ya, sebenarnya, sebelum aku mandi pagi ini, aku mengambil semua pakaian dalamku 
untuk dicuci." 

Dia mencuci semua pakaian dalamnya sebelum mandi? Dan sekarang dia harus segera 
membelinya. Jangan bilang itu karena... 

"Ho, tunggu sebentar! Jangan bilang, di bawah pakaian ane-san--- " 

"Apakah kamu berbicara tentang pakaian dalam? Jika itu, maka saya pasti --- zchuu! " 

"LALU APA!? APA SETELAH 'PASTI' !? " 

"Ara, jam alarm ini sangat lucu." 
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"SAYA TIDAK PEDULI APA YANG TERJADI PADA JAM ALARM! CEPAT DAN JAWAB 
PERTANYAAN SAYA! APAKAH ANDA 'MEMAKAI' ATAU 'TIDAK MEMAKAI ITU' !? AKU 
HARUS MENGGUNAKAN JAWABAN INI UNTUK MEMUTUSKAN APAKAH SAYA HARUS 
MENGOBATI KAKAK TUA SAYA SEBAGAI ORANG JELEK !! 

Ane-san, perlakukan itu seperti aku memohon padamu. Tolong jawab 'Saya memakai'! Atau 
aku akan diberi julukan 'adik laki-laki cabul' yang tidak saleh! 

"Tentu saja saya 'memakainya sebelumnya'." 

"ADA PERVERT DI SINI !!!" 

WAKTU LAMPAU! MENGAPA HARUS MENJADI TENSE MASA LALU! ADALAH HAL BAIK 
YANG DIA MEMAKAI CELANA SEKARANG, ATAU LAINNYA AKU SUDAH SADAR JIKA DIA 
MEMAKAI ROK! 

"Kamu benar-benar berisik, Aki-kun. Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? " 

"TIDAK! APAKAH ANE-SAN HARUS MALU TENTANG SESUATU LAINNYA !? " 

AKU INGIN LARI! LARI JAUH DARI ORANG INI DI SINI! 

"Aki-kun, aku hanya bercanda." 

"Eh... bercanda?" 

"Iya. Karena aku sering memarahimu akhir-akhir ini, kupikir aku harus bercanda 
denganmu sebentar untuk meredakan perasaanmu. " 

Ane-san tersenyum saat mengatakan itu. Itu lelucon? Aku benar-benar tidak bisa 
menertawakan yang itu... Aku hampir mempercayainya! 

"Apakah aku membuatmu takut?" 

"Lebih dari ketakutan, saya pikir itu lebih seperti perasaan 'jadi seperti itu'..." 

"Betapa kejam. Bukankah ane-san akan seperti orang mesum jika kau berkata seperti itu? " 

"'Suka' tidak perlu, tapi tidak masalah sekarang..." 

Bagaimanapun, setidaknya aku akhirnya bisa menghela nafas lega dan melanjutkan 
berbelanja. 

Setelah membeli semua yang saya butuhkan dan melunasi tagihan, asisten toko 
memberikan saya beberapa kupon. Apa ini? 

"Apakah kupon lotere ini? Bagus sekali, Aki-kun. " 
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"Ah iya." 

Sepertinya ini adalah ulang tahun ke 7 pembukaan toko, jadi saya bisa mendapatkan tiket 
lotere setelah saya membeli sejumlah barang. Sungguh, rasanya seperti saya mendapatkan 
sesuatu ketika saya bahkan tidak menyadarinya. 

"Kalau begitu, ayo kita coba." 

"Akan sangat bagus jika kita bisa menggambar sesuatu." 

Setelah membiarkan asisten toko menyisihkan barang-barang kami untuk diamankan, ane-
san dan aku berjalan menuju area lotere di dekat kasir. Ada sekitar 10 orang mengantri 
untuk undian, dan asisten toko mengenakan pakaian pesta tradisional di depan gerai 
lotere, berteriak dengan penuh semangat. 

"Selamat, pelanggan! Anda telah memenangkan hadiah ke-4, 'tongkat logam senilai 3.000 
yen'! " 

Saya rasa setiap orang biasa yang memenangkan hadiah ini akan berpikir bahwa mereka 
tidak memenangkan apapun sama sekali. 

"Pelanggan yang terhormat, mohon jangan berkecil hati. Hadiah utama 'tongkat logam 
senilai 100.000 yen' dan hadiah khusus 'tongkat logam senilai' 500.000 yen 'belum diundi! 
" 

Ada apa dengan toko ini? Apakah tidak ada hadiah lain selain bat metal? Apakah mereka 
tidak memeriksa kebutuhan pelanggan? Bahkan penjahat dari pedesaan tidak 
membutuhkan banyak tongkat logam, bukan? Tepat ketika saya siap meninggalkan antrian 
menunggu lotere, saya melihat hadiah lainnya. 

Hadiah kelima: Tiket chalet untuk 2 orang Udzuki onsen. 

Hadiah ke-6: Set seafood deluxe. 

Hadiah ke-7: voucher belanja senilai 10.000 yen. 

Bukankah hadiah-hadiah ini harus di depan. 

"Sepertinya ada banyak hadiah." 

"Sangat menyenangkan jika kita bisa mendapatkan voucher belanja itu sebelum kita 
membelinya." 

Perjalanan chalet onsen yang ditetapkan sebagai hadiah ke-5 sepertinya menjadi yang 
terbesar. Kalau dipikir-pikir, pelanggan yang mendapat hadiah keempat itu hanya 
tersenyum masam dan pergi tanpa menerima hadiahnya. 
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"Akan sangat bagus jika kita bisa menggambar perjalanan chalet onsen." 

"Itu seharusnya untuk pasangan, kan?" 

"Betulkah? Saya pikir tidak apa-apa bagi kami saudara kandung untuk pergi ke sana. " 

Pergi mandi onsen dengan ane-san? Boleh juga. Berendam di onsen, makan makanan lezat, 
itu akan luar biasa. Saya juga ingin membawa ane-san pekerja keras saya ke onsen setiap 
hari. 

Ini kuponnya, ane-san. 

"Nggak. Aki-kun, kamu bisa menggambar semuanya. Ane-san hanya akan menonton dari 
pinggir lapangan. " 

"Eh? Apakah itu bagus? " 

"Un. Saya akan menonton. " 

Karena ane-san menolak, 10 percobaan ada di tangan saya. Oke, saya harus mendapatkan 
hadiah ke-5 apa pun yang terjadi! 

Setelah antri beberapa saat, orang di depan saya mendapat beberapa kertas tisu dan pergi. 
Sekarang giliranku. 

"Akankah pelanggan berikutnya naik ~" 

"Maaf mengganggu Anda." 

Saya menyerahkan tiket kepada asisten yang bertanggung jawab atas lotere, dan 
meletakkan tangan saya pada pegangan mesin undian yang berputar. 

"1, 2, 3 ... 10 tiket sekaligus. Kamu bisa menggambar 10 kali. " 

Saya menutup mata dan berkonsentrasi. Ini dia! 

Jaringan, tissue, bat logam, tissue, tissue, tissue, bat logam, tissue ... 

Apa apaan! Menggambar hadiah ke-4 terkadang membuat saya sangat marah. 

Berdiri di depan tumpukan kecil tisu (tentu saja, saya menolak pemukul logam), dan 
menarik napas dalam-dalam. 

"Kesempatan terakhir ... lihat aku!" 

Saya dengan paksa memutar pers lotere untuk yang terakhir kalinya, dan pers 
mengeluarkan suara manik-manik kecil yang bertabrakan. Saya memutarnya dengan keras, 
dan melihat manik biru jatuh dari lubang. Oh? Apa hadiah bola ini? 
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"Selamat, pelanggan terkasih! Anda telah memenangkan hadiah ke-6, set seafood deluxe! " 

Asisten toko mengambil bel yang ada di samping mesin lotere dan mengguncangnya. 
CINCIN! Oh! Paket seafood deluxe! Sekarang saya benar-benar mendapat hadiah yang 
sangat besar! 

"Paket seafood deluxe bisa langsung disiapkan untuk Anda. Apakah Anda ingin 
membawanya kembali, atau haruskah kami mengirimkannya ke kediaman Anda? " 

Asisten toko bertanya padaku. Apa yang harus saya lakukan? 

Set seafood deluxe terlihat sangat berat, dan jika memungkinkan, saya berharap mereka 
akan mengirimkannya ke rumah saya. Tapi kalau begitu, saya harus menunggu sampai 
besok untuk menerimanya. Jarang sekali ane-san akan istirahat di rumah besok. Jika saya 
membawanya pulang hari ini, saya bisa menyiapkan makanan yang mewah untuk ane-san. 

"Aku akan mengembalikannya nanti." 

"Baik." 

Saya memang bermaksud meminjam troli dari mereka untuk mengembalikan oven uap. 
Sekarang saya mungkin sebaiknya membawa pulang set seafood deluxe. 

"Wow, set ke-6 sudah sangat bagus." 

Seorang pelanggan yang menonton dari jauh mengeluarkan suara ini. Begitu, jadi itulah 
tujuan dari toko ini. Jika pelanggan itu mengantri dan melihat daftar hadiahnya, dia akan 
merasakan hal yang sama dengan saya. Memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini, aku 
membuang semua yang baru saja kami beli ke troli dan berbalik untuk meninggalkan toko 
ini. 

☆ 

"Akihisa-kun?" 

"Hm?" 

Dalam perjalanan pulang, saya mendorong troli ke depan, hanya untuk seseorang di 
belakang saya yang memanggil nama saya. Siapa itu? 

"Ara, bukankah itu Mizuki-san? Halo." 

"Halo, Akira-san, Akihisa-kun." 

"Halo, Himeji-san." 
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Aku berbalik untuk melihat, dan berdiri di depan kami adalah Himeji-san, yang 
menunjukkan kehadiran feminin dengan atasan dan rok hijau neonnya. Pakaian kasual 
yang terlihat nyaman terlihat lucu di tubuhnya. 

"Akihisa-kun, apakah kamu keluar untuk berbelanja hari ini?" 

"Ah iya." 

Troli yang saya dorong sekarang memiliki oven uap, beberapa kebutuhan sehari-hari, dan 
perlengkapan seafood mewah sekarang. Ngomong-ngomong, kami benar-benar membeli 
banyak barang hari ini. 

"Wow ... kamu membeli banyak barang. Apakah kamu akan memasak pesta? " 

"Tidak. Aki-kun memenangkannya dalam undian berhadiah. " 

Ane-san berkata sambil menunjuk kotak styrofoam yang berisi segala macam makanan laut 
di dalamnya. Setelah melihat banyak hal, siapa pun pasti akan berpikir bahwa ada pesta 
atau sesuatu. 

"Oh ya, Mizuki-san, mau kemana?" 

"Aku akan membeli bahan untuk makan malam." 

Saat dia mengatakan itu, Himeji-san sedikit mengangkat tas yang ada di tangannya. Ini 
benar-benar seperti Himeji-san menyiapkan tasnya sendiri saat membeli barang. 

"Ngomong-ngomong, kamu yang bertanggung jawab untuk makan malam malam ini, 
Mizuki-san?" 

"Iya. Aku yang bertanggung jawab atas makan malam, tapi ayah dan ibu sedang keluar, jadi 
aku hanya membuat bagianku sendiri. " 

Oh ya, saya rasa saya ingat sekarang. Himeji-san adalah anak perempuan yang sendirian. " 

"Kamu makan malam sendirian, Mizuki-san? Akankah orang tuamu pulang terlambat? " 

"Ah iya. Mereka pergi untuk menghadiri pernikahan seorang teman jauh, jadi mereka akan 
kembali terlambat. " 

Ngomong-ngomong, Himeji-san hanya bisa mengawasi rumah sendirian sebelum orang 
tuanya kembali. Saya sering mendengar berita sosial yang mengejutkan akhir-akhir ini, jadi 
mengkhawatirkan seorang gadis mengawasi rumah sendirian. 

Tepat ketika aku memikirkan itu, ane-san sepertinya memikirkan hal yang sama. Dia 
bertanya pada Himeji-san, "Mizuki-san, kalau begitu, kenapa kamu tidak makan malam 
dengan kami?" 
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"Eh?" 

Himeji-san hanya bisa berkedip. 

"Terlalu berbahaya bagi seorang gadis untuk menyendiri. Bagaimana saya bisa 
meninggalkan Anda seperti itu setelah mengetahui situasi Anda? " 

"Eh? Tapi itu..." 

"Ayo, Himeji-san. Saya kebetulan memenangkan satu set hidangan laut yang mewah. Tidak 
mungkin ane-san dan aku menyelesaikan semua ini. " 

Seperti yang diharapkan dari hadiah yang digunakan untuk undian, set makanan laut 
mewah terlalu banyak. Makanan laut mentah tidak bisa disimpan terlalu lama. Alangkah 
baiknya jika Himeji-san bisa datang untuk membantu menghabiskan makanannya. 

"Aku akan mengganggumu kalau begitu ..." 

"Siapa Takut. Kami tidak merasa terganggu sama sekali. " 

"Betul sekali. Kami tidak bisa menghabiskan makanan laut sebanyak itu, jadi datanglah dan 
bantu kami menyelesaikannya. " 

Ane-san dan aku mencoba yang terbaik untuk membujuk Himeji-san, yang telah menolak 
kami, 

"The, lalu aku akan membantu diriku sendiri ..." 

Sekarang Himeji-san akhirnya menganggukkan kepalanya dan setuju. Bagus sangat bagus. 
Jarang mendapatkan bahan yang bagus. Jika Himeji-san datang untuk menikmati makanan 
ini, itu akan menjadi alasan kenapa aku harus menunjukkan kemampuanku. Aku harus 
melakukan yang terbaik hari ini dan membuat makanan enak untuk ane-san dan Himeji-
san. 

Benar, itulah yang saya inginkan. 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

"Hm? Himeji-san, ada apa? " 

"Karena aku akan pergi ke rumahmu, maka, setidaknya biarkan aku menyiapkan makan 
malam untuk malam ini." 

Tapi situasinya berkembang dengan cara yang buruk. 

"A, apa yang kamu katakan, Himeji-san? Ho, bagaimana, bagaimana, bagaimana saya bisa 
membiarkan tamu melakukan ini? " 
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"Tetapi jika saya tidak melakukannya, saya akan merasa sangat terganggu ..." 

Tetapi jika saya membiarkan Anda menyiapkan makan malam, hidup saya akan 
dipertaruhkan! 

"Pikirkan tentang itu, kamu pasti tidak terbiasa dengan peralatan dan barang-barang di 
rumahku, jadi kamu mungkin terluka secara tidak sengaja ... Kupikir lebih baik serahkan 
padaku--- "Kalau begitu, aku akan membawa peralatanku." 

"Tidak tidak Tidak. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Saya akan menangani makan 
malam malam ini. " 

"Tidak, Akihisa-kun memasak untuk kita saat kita pergi ke rumahmu untuk rapat belajar. 
Jadi giliranku untuk memasak. " 

Himeji-san terdengar lembut, tapi tidak ada yang bisa mengubah keinginannya. 

Tepat ketika aku benar-benar jengkel atas ini dan bertanya-tanya bagaimana aku harus 
menasihatinya untuk memasak--- "Oke, oke, kalian berdua, hentikan. Dalam hal itu..." 

Ane-san angkat bicara untuk menghentikan kami. Apakah dia sudah memikirkan ide yang 
bagus? 

"---Jika begitu, kedua belah pihak harus menyingkir. Makan malam malam ini akan 
disiapkan oleh Mizuki-san dan aku. Bagaimana dengan itu? " 

"ITU SITUASI TERBURUK YANG BISA SAYA PIKIRKAN !!!" 

ADA SATU MASAK PEMBUNUH LAGI DI SINI! 

Apa yang seharusnya saya katakan? Situasi ini benar-benar di luar kendali saya! 

"Akira-san dan aku akan membuat makan malam malam ini? Dalam hal itu..." 

Himeji-san tidak menolak lamaran ane-san. Aku mohon padamu, Himeji-san! Anda harus 
memaksakan pikiran Anda sendiri! 

"Kami, yah, kalian berdua ... maksudku tidak seperti itu ..." 

"Kalau begitu sudah diputuskan, Mizuki-san, aku berharap bisa belajar darimu nanti." 

"Ya, ya. Aku akan dalam perawatanmu, Akira-san. " 

Tidak baik. Mereka sama sekali tidak mendengarkan saya. 

"Aku akan mengambil bahannya sekarang." 

"Ahh! Himeji-san tunggu! " 
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Himeji-san bahkan tidak pernah mendengarkanku saat aku mencoba menghentikannya, 
dan buru-buru lari ke apotek terdekat. EEEHHH !? APAKAH DIA AKAN MEMBELI BAHAN !? 
KENAPA DIA HARUS KEPALA KE FARMASI !? APAKAH INI JUGA ANEH !? 

"Oke, aku juga harus mendapatkan beberapa bahan." 

Setelah mengatakan itu, ane-san pergi ke toko. Itu terlalu aneh! Mengapa indra dasar kedua 
orang ini dalam 'makanan' sepenuhnya salah !? 

"..." 

Setelah mereka berdua pergi, saya ditinggalkan sendirian dengan troli. 

Kombinasi Himeji-san dan ane-san ... sejujurnya, kurasa aku tidak bisa menghentikan 
mereka. 

Pikiranku tiba-tiba teringat perasaan ngeri saat aku dipaksa makan bola nasi Himeji-san. 

Adegan Yuuji dan Muttsurini mengkhianati dan memasukkan racun ke dalam mulutku 
terlintas di pikiranku. 

Mengapa saya harus terjebak dalam pengalaman menyakitkan yang harus saya alami ini? 
Saya seharusnya tidak menjadi satu-satunya korban, sudah waktunya Yuuji dan Muttsurini 
menderita. 

Setelah berpikir sejenak, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan. 

Dalam hal ini, setidaknya saya akan, 

"Uu, telepon, telepon ..." 

Saya mengeluarkan ponsel dari saku dan mencari nomor teman nakal saya. 

"Halo? Apa itu Yuuji? Aku memenangkan sesuatu yang bagus dalam undian berhadiah, tapi 
tidak mungkin ane-san dan aku menyelesaikannya, jadi--- " 

Setidaknya aku bisa membuat beberapa orang yang tidak beruntung mati bersamaku. 
Teman yang baik harus melalui masa sulit bersama. 

☆ 

"Akihisa, kita disini ~" 

Suara Yuuji keluar dari speaker. Saya sangat tersentuh bahwa dia datang ke sini seperti 
yang dijanjikan. 

"Selamat datang. Kalian semua datang. " 
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Saya membuka pintu masuk koridor dan menyambut semua orang. Begitu pintu terbuka, 
saya menemukan teman baik saya yang biasa, Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini berdiri di 
depan pintu. 

"Jarang sekali Anda memiliki barang bagus seperti itu. Aku agak merasa kasihan karena 
hanya datang ke sini untuk makan. " 

"Rasanya agak kental bagiku, tapi aku agak senang menikmati semangkuk sup." 

"... Aku menunggu untuk makan." 

"Ada terlalu banyak di sini, jadi sangat membantu kalian bisa membantu menyelesaikannya 
denganku." 

Meski dengan begitu banyak orang, masih ada cukup makanan. Mereka tidak perlu 
memikirkannya sama sekali. 

"Maaf mengganggu." 

"Sama di sini, maaf mengganggumu." 

"...Permisi." 

"Di sini, cepat masuk." 

Aku memiringkan tubuhku ke samping dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah, 
meletakkan tanganku di balik pintu untuk menutupnya, dan tidak lupa menguncinya. 

"Mu? Apa yang salah? Apakah ada kebutuhan untuk mengunci pintu? " "Ahaha, keamanan 
akhir-akhir ini buruk." 

Sebagai tindakan pencegahan tambahan, saya mengaitkan seperti kunci rantai di pintu. 
Langkah ini sangat penting, cukup untuk menunda mereka cukup lama saat mereka 
melarikan diri. 

"... Akihisa, aku mulai mendapat firasat buruk tentang ini." 

Yuuji, yang sedang berdiri di teras depan, nampaknya ragu-ragu apakah dia harus maju 
atau tidak. 

"Seperti yang diharapkan dari Yuuji, insting primitifmu sangat tajam." 

"Apa maksudmu Akihisa dan Yuuji? Bukankah kita datang ke sini untuk menikmati 
makanan laut? Ini tidak seperti kita sedang makan makanan beracun--- " 

Saat Hideyoshi berbicara di tengah jalan, pintu menuju ruang tamu terbuka. 

Orang yang muncul di depan kami adalah ... 
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"Ah, Sakamoto-kun, Kinoshita-kun, Tsuchiya-kun, halo." 

Mengenakan celemek, juru masak pembunuh, Himeji-san berdiri di sana. 

"... UU !!" 

"Kamu kabur?" 

Yuuji segera berbalik dan mencoba lari ke koridor, tapi setelah mengharapkan ini, aku 
mengangkat kakiku, BAM, dan memukulnya rendah ke dinding beranda depan untuk 
menghalangi pelarian Yuuji. 

"A, Akihisa, kamu bajingan!" 

"Yuuji, sekarang perjalanan satu arah ke Neraka. Jangan pikir kamu bisa kabur! " 

Tidak ada yang akan berpikir untuk melarikan diri dari perjalanan ke Neraka ini. Jika kami 
harus mengutuk, kami akan mengutuk Anda semua yang datang ke sini dengan penuh 
semangat berpikir bahwa Anda akan menikmati makanan enak! 

"A, Akihisa! Tidakkah menurutmu melakukan ini pada temanmu itu terlalu kejam !? Aku 
salah tentangmu! " 

"... (Mengangguk dengan panik)!" 

Hideyoshi dan Muttsurini tampak sedih dan marah. Itu benar, setiap pria yang hadir disini 
tahu teror masakan Himeji-san, jadi diharapkan mereka akan mendapatkan respon seperti 
ini. Namun... 

"Tidak apa-apa, aku mengerti. Meskipun kalian berkata begitu, kalian tidak mau melihatku 
menderita sendiri, kan? Bukankah kita harus melalui kesulitan dan kesulitan sebagai 
teman? " 

Saya mempercayai kelompok orang ini. 

"Kamu bisa saja mati sendiri!" 

"Saya tidak berpikir siapa pun yang akan melakukan ini adalah teman!" 

"...Iblis!" 

Teman yang benar-benar tidak jujur benar-benar mengucapkan kata-kata yang sepenuh 
hati. Bodoh sekali. Bahkan jika mereka berkata begitu, aku telah menangkap perasaan 
sebenarnya yang kalian tidak bisa sembunyikan sama sekali. 

(((Akihisa, kami akan membunuhmu ...))) 

Kalian akan mati bersamaku! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Akihisa, kamu bajingan. Anda berpikir untuk membalas dendam atas insiden itu selama 
pertemuan olahraga, kan? " 

"... Terlalu keji!" 

"Itu tidak ada hubungannya denganku, kan?" 

Sejujurnya, saya ragu apakah saya harus melibatkan Hideyoshi dalam hal ini, Namun, kami 
adalah geng berempat dengan hubungan yang baik satu sama lain. Aku benar-benar tidak 
bisa memaksa diriku untuk mengecualikan Hideyoshi. 

"Ara? Sakamoto, kalian di sini? Cepat masuk. " 

Saat aku sedang bertengkar dengan Yuuji dan yang lainnya, ane-san mampir dari dapur. 

"Ada terlalu banyak makanan laut, jadi aku memanggil semua orang untuk datang untuk 
menyelesaikan ini." 

Ide ini tidak buruk. 

Dengan banyaknya orang yang makan, porsi yang dimiliki setiap orang akan berkurang 
banyak. Jika situasinya bagus, mungkin saya bisa menyelamatkan hidup saya yang 
berharga. 

"Kalau begitu, haruskah kita memanggil Minami-san, Shouko-san dan Aiko-san untuk 
makan malam? Semua orang pernah bermain bersama di tepi pantai sebelumnya. Tidak 
terlalu buruk untuk mengundang mereka, kan? " 

"Eh? Bisakah saya?" Saat ane-san mengucapkan banyak kata-kata keji sebelumnya, kupikir 
dia akan sangat marah jika aku memanggil gadis lain, terutama karena buku referensi 
rahasia itu disita dariku. Saya harus sangat berhati-hati sekarang. 

"Kamu bisa. Setelah melihat tindakan Aki-kun, aku harus ... mungkin ane-san terlalu 
membatasimu dan menyebabkan efek negatif. Anda bisa mengundang gadis-gadis ke 
rumah kami untuk bermain selama ane-san ada. " 

Ohh! Hasil bahagia yang tak terduga bahkan setelah dia menemukan begitu banyak buku 
referensi. Itu hebat! 

"Tapi hidupmu akan terancam jika ada hal-hal yang tidak senonoh seperti kontak fisik atau 
pengintipan. Anda harus mengingatnya. " 

"Un, aku bisa mengharapkan itu tanpa ane-san mengingatkanku." 

Tentu saja, saya tahu bahwa kakak saya tidak akan mengatakan hal-hal baik seperti itu. 

"Yuuji, bisakah kamu menelepon Kirishima-san?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ah, aku ingat dia bilang ada sesuatu hari ini ..." 

"Aku sudah menelepon Shouko-chan. Dia berkata bahwa dia akan berada di sini sebentar 
lagi. " 

"Itu sudah terlalu cepat, Himeji!" 

Kemudian, kami memastikan bahwa Minami dan Kudou-san baik-baik saja. Sekarang 
anggota perjalanan pantai 2 hari 1 malam semuanya berkumpul bersama. 

☆ 

"Oi, Akihisa, apa yang kita lakukan sekarang?" 

"Bahkan jika kamu bertanya padaku, aku ..." 

Yuuji, yang duduk di sofa di ruang tamu, mengangkat dagunya untuk menunjuk ke dapur. 
Aku ingin masuk ke dapur untuk waspada agar mereka tidak menambahkan beberapa hal 
yang mencurigakan ke dalam makanan, tapi ane-san dan Himeji-san mengusirku dengan 
alasan 'dapur adalah medan perang wanita'. Ini akan menjadi deskripsi yang tepat jika ini 
dapat digunakan untuk mengukur jumlah korban. 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

"Hm? Apa, ada apa, Himeji-san? " 

Himeji-san menjulurkan kepalanya dari dapur. Apa yang terjadi? 

"Saya mencari sesuatu ..." 

Sesuatu? Ahh, saya mengerti. Karena ini dapur orang lain, Himeji-san mungkin tidak tahu di 
mana letak peralatan atau bumbu. Lagipula ane-san jarang masak, jadi tentu saja dia tidak 
tahu. 

"Oke, apa yang kamu cari?" 

Aku menganggukkan kepalaku dan bangkit saat aku bersiap untuk pergi ke dapur. Apa 
yang dia inginkan? Pengukus untuk mengukus udang atau tiram? Atau panci besar untuk 
merebus sup--- "Sebenarnya ... Saya sedang mencari lem instan." 

Pada saat ini, definisi makanan hancur dari dasar ke atas. 

"Tidak bagus ... Aku pasti akan mati di sini hari ini ..." 

"Sial ... Aku masih punya banyak hal yang belum kulakukan ..." 

"... Aku ingin hidup, hidup lebih lama!" 
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Mendengar perkataan Himeji-san, suasana seperti penguburan mulai mengelilingi teman-
teman burukku. Semuanya, jangan menyerah! Sekarang setelah kita mengetahui adanya 
lem instan di dalamnya, kita dapat menemukan cara untuk menghindari tragedi ini! 

Karena itu, aku memberi tahu Himeji-san dengan nada peringatan. 

"Kami, yah ... Himeji-san, kurasa kamu harus jelas bahwa kamu bisa membunuh orang jika 
kamu menambahkan lem instan ke makanan. Ini sangat berbahaya--- " 

"Apa yang kamu katakan, Akihisa-kun? Bukankah buruk jika saya menambahkan lem 
instan ke dalam makanan? " 

Himeji-san terlihat bingung saat menjawab. Apa, apa, jadi tidak ditambahkan ke dalam 
makanan ... 

"Itu benar. Akan buruk jika Anda menambahkan lem instan ke dalam makanan! Semua 
orang tahu itu!" 

"Iya. Fufu, Akihisa-kun benar-benar aneh. " 

Melihat Himeji-san tersenyum, suasana seperti penguburan di ruang tamu perlahan 
menghilang. Itu hebat. Karena Himeji-san masih memiliki akal sehat, seharusnya tidak ada 
masalah, bukan? 

Aku menghela nafas lega, dan sekarang, hanya ada sedikit keraguan di kepalaku. Hm? 
Dalam hal itu... 

"Mengapa Anda membutuhkan lem instan?" 

"Ahh, aku ingin membuat semur seafood Prancis, tapi bagian tengahnya rusak, jadi---" 

"" "AKU AKAN KEMBALI !!!" "" 

"ARGH! TAHAN DI SANA! JANGAN BERANI ESCAPE! " 

Sialan, para idiot ini meninggalkanku !! 

Saya mengejar mereka untuk mencegah mereka meninggalkan perjalanan ke Neraka. 
Namun, Yuuji membuka pintu dan hendak berlari keluar--- "... Kenapa kamu harus pergi 
ketika aku baru saja tiba?" 

"UWAAAHHH !! TOLONG, SHOUKO! LEPASKAN SAYA!" 

Saat dia melangkah keluar rumah, Yuuji ditangkap dan dipegang erat oleh Kirishima-san 
yang baru saja tiba. 

"Kinoshita, Tsuchiya, kamu mau kemana?" 
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"Muttsurini-kun, meskipun aku di sini, kamu tidak perlu merasa malu sampai-sampai harus 
pergi, kan?" 

Hideyoshi, dan Muttsurini juga dipotong. Bodoh seperti itu, meninggalkanku dan melarikan 
diri? Hal-hal tidak sesederhana itu. 

"Minami, Kirishima-san, Kudou-san, selamat datang. Di sini, cepat masuk. " 

"" "Maafkan kami karena mengganggu." "" 

Yuuji sudah lama terjebak dalam genggaman Kirishima-san, dan aku menggenggam tangan 
Hideyoshi dan Muttsurini dengan erat dan menyeretnya kembali ke dalam rumah. Trio 
yang dibawa kembali tampak seperti tahanan yang gagal dalam pembobolan penjara 
mereka. 

"Aki, ini suvenir." 

"... Aku membawa sedikit sesuatu dari rumahku ke Akira-san." 

"Aku juga membawa sesuatu." 

Gadis-gadis itu semua membawa hadiah yang berbeda. Sebenarnya mereka tidak perlu 
mengeluarkan banyak tenaga, tapi dalam situasi ini, mereka tidak terbiasa dengan tempat 
ini seperti Yuuji yang sudah cukup lama kukenal. 

"Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua." 

Saya berterima kasih kepada mereka saat saya menerima hadiah mereka. Selain buah-
buahan seperti jeruk dan grapefruit, Kirishima-san memberiku apa yang tampak seperti 
anggur anggur kelas atas di dalam kotak kayu. Aku harus berhati-hati untuk tidak 
membiarkan Himeji-san atau Kirishima-san meminum wine ini... 

Semua orang masuk ke ruang tamu. Apakah terlalu banyak orang di sini? 

"Ah, semuanya ada di sini. Halo." 

"Selamat datang." 

Ane-san dan Himeji-san mengundang semua orang masuk. Minami dan yang lainnya 
menyapa mereka, dan semua orang memilih tempat duduk secara acak. 

"Mizuki, apa yang ingin kamu lakukan?" 

Minami duduk di sofa dan bertanya pada Himeji-san. 

"Saya ingin membuat sup seafood Prancis, tapi..." 

"Tapi apa?" 
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"Saya sedikit gagal, jadi saya harus mengulanginya lagi..." 

Himeji-san bergumam dengan sedih. 

Siapa yang mengira bahwa 'kegagalan kecil' yang dikatakan Himeji-san akan menjadi 
penghancuran total dari panci presto? 

"Arre, Mizuki, jangan berkecil hati. Siapapun bisa gagal. " 

"... Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan." 

"Saya tidak terlalu mengerti memasak, tapi Anda pasti bisa sukses lain kali." 

Para gadis menyemangati Himeji-san dengan sikap pengertian. Saya benar-benar ingin 
mendorongnya juga, tetapi jika itu memasak, saya mungkin akan membahayakan hidup 
saya sendiri jika saya mengatakan sesuatu yang salah. Saya kira saya lebih baik menjaga 
diri saya sendiri dan diam. 

"Tapi tidak ada waktu. Bagaimana kita bisa menyiapkan makanan seperti itu sekarang yang 
membutuhkan waktu lama untuk disiapkan ... " 

Himeji-san berkata dengan menyesal. Pada saat ini, Kudou-san melihat sekeliling pada 
semua orang dan menyarankan, "Kalau begitu, kenapa kita tidak punya hotpot?" 

"Eh? Maksudmu ... hotpot? " 

Ya. Kami memiliki banyak orang, jadi hotpot berbahan seafood seharusnya enak. Tidak 
perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyiapkan makanan, dan semua orang 
bisa menikmatinya. Masalahnya adalah- 

"Makanan daging dan sayur? Saya mengerti, saya akan mempersiapkannya sekarang. " 

Masalahnya adalah hotpot ini akan dibuat dari tangan koki yang hebat. 

"Ah, Himeji. Hotpot adalah spesialisasi saya, jadi serahkan saja pada--- " 

"Tidak, Sakamoto-kun, kamu dan yang lainnya bisa menunggu untuk makan malam 
dimulai!" 

Lamaran Yuuji langsung ditolak. 

"Tapi Himeji, kamu hanya perlu merebus sup untuk hotpot." 

"Kenapa Kinoshita-kun juga mengatakan itu? Supnya sangat penting. " 

Sepertinya dia bertekad untuk menyiapkan makan malam tidak peduli apa karena dia tidak 
membiarkan kami membantu para pria. Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini diusir dari dapur 
olehnya. Uu ... sekarang, apa yang kita lakukan ... 
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"Bagaimana kalau kita punya hotpot gelap?" 

Pada saat ini, ane-san tiba-tiba mengangkat lamaran misterius ini tanpa berpikir panjang. 

Hotpot gelap? 

"Iya. Kudengar di antara semua hotpot, dark hotpot adalah yang terbaik. " 

"Tidak, ane-san, itu ..." 

Itu tidak benar --- hanya ketika saya akan mengatakan ini, saya tiba-tiba berpikir. 

Tunggu ... ini mungkin ide yang bagus! 

Bahkan jika kita semua berdiri dan berkata bahwa kita bisa menyiapkan hidangan dalam 
waktu singkat, Himeji-san akan merasa kesusahan dan bersikeras untuk memasak. Selama 
Himeji-san ada, itu akan sia-sia apapun jenis makanan yang kita masak. 

Tapi akan berbeda kalau hotpot gelap. Karena kami akan menambahkan semua bahan kami 
saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan bantuan Himeji-san. Jika itu tidak ada 
hubungannya dengan keahlian kulinernya sendiri, dia tidak mungkin membuat hidangan 
berbahaya. Mungkin ... mungkin kita benar-benar bisa kembali dengan selamat! 

Aku melirik Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini. Mereka sepertinya memiliki ide yang sama 
dan semua orang memberikan pandangan yang sama. Apa pun yang terjadi, kita harus 
menjadikan hotpot gelap ini sebagai makan malam untuk malam ini. Bagus! Kemudian 
diputuskan! 

"Yah ... Akira-san, hotpot gelap sedikit berbeda dari hotpot biasa ..." 

"Ide ini bagus! Menurutku, hotpot gelap adalah saran yang bagus! " 

"Betul sekali! Hotpot gelap adalah hotpot di antara hotpot! " 

"... Hotpot gelap itu yang terbaik!" 

"Seperti yang diharapkan dari ane-san! Ini sangat bagus! " 

Kami berteriak setuju dan dengan sengaja mematikan suara Minami. Ini pasti pilihan yang 
tepat untuk memiliki hotpot gelap hari ini. Itu bukan niat buruk kita; ini juga demi 
kehidupan Minami yang berharga! 

"Saya juga tertarik dengan dark hotpot, dan saya belum pernah mencobanya sebelumnya." 

"...Saya juga. Tampaknya bukan ide yang buruk untuk mencobanya. " 

Kudou-san dan Kirishima-san menambahkan. Kalian berdua sangat membantu! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ah, tapi rumah kami tidak memiliki kompor gas kaset ..." 

Pada titik ini, saya akhirnya teringat sesuatu yang penting. Kompor gas kaset rumah saya 
rusak beberapa waktu yang lalu, dan kami belum membeli yang baru sejak saat itu. Tapi ini 
adalah situasi hidup dan mati. Sepertinya aku hanya bisa meminta ane-san untuk membeli 
satu ... 

"Akihisa-kun, aku bisa mendapatkan kompor gas kaset dari rumahku jika perlu. Rumahku 
ada di dekat sini. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Tentu saja. Saya bermaksud untuk membawa beberapa hal lain juga, jadi saya bisa 
membawa semuanya sekaligus. " 

Himeji-san melamar dengan senang hati. Kalau begitu, aku hanya akan memintanya untuk 
membawanya. 

"Kalau begitu, sebelum Mizuki kembali, aku akan membuat beberapa makanan pembuka. 
Aki, bolehkah saya menggunakan bahan-bahan ini? " 

"Mn, kamu bisa." 

Minami bertanya sambil menunjuk ke kotak dengan banyak makanan laut di dalamnya. Ini 
benar-benar proposal yang sangat saya inginkan. Sangat jarang untuk memiliki begitu 
banyak bahan yang bagus, jadi sia-sia menggunakannya untuk hotpot gelap. 

"... Kalau begitu, aku akan membantu juga." 

"Aku akan membantu juga ~" 

Setelah Minami mengatakan itu, Kirishima-san dan Kudou-san mengikuti. Aku tidak tahu 
bagaimana skill kuliner Kirishima-san, tapi karena Yuuji tidak menghentikannya, 
setidaknya itu tidak akan fatal. Kudou-san pasti tidak akan menambahkan beberapa hal 
aneh di dalamnya juga, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan menyerahkannya kepada 
mereka. 

"Minami-chan, aku mungkin perlu meluangkan waktu, jadi jika kamu perlu melakukan 
sesuatu, kamu bisa mulai sendiri tanpa aku." 

"Apakah begitu? Saya mengerti kalau begitu. " 

"Aku akan kembali saat itu." 

Setelah Himeji-san mengatakan itu pada Minami, dia berlari menuju pintu masuk dengan 
langkah kecil. 
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"Kalau begitu aku akan menyiapkan basis sup untuk hotpot gelap." 

"A, ane-san! Aku akan merebus basis sup nanti, jadi duduk saja dan istirahat sebentar! " 

Aku terus mencoba menghentikan ane-san, yang berniat berjalan ke dapur. 

Pada akhirnya, Minami, Kirishima-san dan Kudou-san semua memasuki dapur. Himeji-san 
pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang, dan sisanya tinggal menunggu 
eksekusi di ruang tamu. 

☆ 

"Semuanya, maaf membuatmu menunggu. Hidangan pembuka selesai. " 

"... Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama." 

Setelah kami menunggu di ruang tamu, Minami dan Kirishima-san membawa piring besar 
saat mereka berjalan menuju kami. Hidangan pembuka apa yang mereka siapkan untuk 
kita? 

"Karena ada anggur anggur, kami mencoba membuat hidangan seafood dingin." 

"" "WWOOOOHHH !!!" "" 

Seluruh piring diisi dengan ikan segar, dan ikan itu dikelilingi sayuran hijau subur. Ada juga 
garis saus yang indah di atasnya. Ikan ini harusnya yang ditarik dari undian, bukan? Saya 
ingat ikan ini tidak diiris ... 

"Minami, apakah kamu mengiris ikan ini?" 

"Tidak, aku yang bertanggung jawab atas saus dan pengaturannya. Ikan itu--- " 

Aku mengirisnya. 

"Wow, jadi Kirishima-san melakukan itu?" 

Ikan yang diatur tidak kalah dengan sashimi yang dijual di luar, karena setiap bagian diiris 
dengan sempurna. Aku tidak pernah tahu kalau Kirishima-san bisa memasak. 

"... Karena ini adalah bagian yang harus dipelajari pengantin wanita." 

Kirishima-san menjelaskan dengan malu-malu. 

Saya melihat. Dia selalu bermimpi menjadi pengantin ketika dia masih muda, jadi dia 
bekerja keras untuk belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Kirishima-san benar-benar 
pekerja keras, dan penuh pengabdian. 

"Ada sashimi, tiram kukus, dan salad seafood ~!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kemudian, Kudou-san menyajikan piring besar. Piringnya berisi tiram kukus dengan 
cangkangnya dan salad yang dicampur dengan udang dan sotong. 

"Tapi sekali lagi, saya hanya bertugas mencuci sayuran dan mengatur hidangan ~" 

"Tidak, tidak, tidak, ini sudah cukup mengesankan." 

Ada makanan yang menggugah selera di atas meja. Hal terpenting dalam menyantap 
seafood adalah kesegarannya, dan kita harus menikmati makanan tersebut sebelum 
hidangan dingin menjadi hangat. 

"Yah, ini agak buruk untuk Mizuki, tapi lebih baik kita mulai dulu." 

Minami melepas celemek lalu duduk di atas karpet. Kirishima-san dan Kudou-san 
menemukan tempat duduk mereka juga. 

"Bukankah kita harus menunggu Himeji-san." 

"Kita bisa menunggunya ... tapi jika kita melakukan itu, Mizuki akan kesusahan karena dia 
membuat kita menunggu. Lagipula itu kepribadiannya. " 

"Itu benar. Himeji-san mengatakan bahwa 'kamu bisa mulai dulu' sebelum dia pergi. Saya 
pikir kita harus mengikuti apa yang Minami katakan. 

"Kalau begitu, aku sedikit minta maaf pada Mizuki, tapi mari kita selesaikan." 

"Mari kita bersulang dulu. Bukankah Kirishima-san baru saja memberi kami sebotol anggur 
anggur? Kenapa kamu tidak membukanya dan meminumnya, ane-san? " 

Saya tidak begitu mengerti tentang anggur, tetapi karena ini adalah anggur anggur putih 
yang dibekukan, seharusnya cocok untuk disajikan bersama hidangan ini. 

"Itu benar, tapi agak canggung saat hanya aku yang minum." 

"Mau bagaimana lagi. Kami semua di bawah umur di sini. " 

"Ya. Mengapa kita tidak mengganti anggur dengan jus? " 

"Ah, Kinoshita, tunggu sebentar! Kami baru saja menyiapkan minuman juga. Aku akan 
membawa mereka. " 

Minami berkata sambil berdiri. Ngomong-ngomong, dia baru saja meminjam blender jus 
dariku. Jadi dia ingin membuat jus buah. 

"Di sini kami di sini. Ini adalah jus buah segar yang dibuat khusus untuk saya. " 
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Minami mengeluarkan beberapa gelas jus buah dari dapur. Mereka benar-benar terlihat 
bagus. Minami sendiri mengatakan bahwa dia tidak percaya diri dalam memasak, tapi dia 
seharusnya pandai dalam hal itu, bukan? 

"Kalau begitu, bersulang!" 

"""Bersulang!""" 

Setelah semua orang berteriak 'sorak-sorai' secara serempak, aku perlahan-lahan 
membawa cangkir itu ke mulutku. Rasa manis dan asam dari jus yang baru diperas hampir 
mencapai mulut saya. Segelas jus buah ini seharusnya mengandung banyak macam buah-
buahan di dalamnya, dan saya mencium banyak aroma berbeda di hidung saya. Jarang 
sekali mendapat kesempatan untuk minum jus yang baru diperas. Saya harus menikmati 
ini. 

Memiringkan gelas, saya menyesap jus buah dan memutarnya dengan lidah saya dua kali. 
Jus buah di mulutku mengeluarkan rasa yang agak familiar, tapi itu adalah rasa yang belum 
pernah aku coba sebelumnya. 

Rasa kuat yang penuh intensitas. 

"...." 

Rasa intens ... Tabasco. 

"ITU PANAS! TERLALU PEDAS! APAKAH ANDA DENGAN SENGAJA MEMBUAT SAYA 
SEKARANG !? " 

Itu sangat panas sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling di lantai. 
Kenapa Minami harus melakukan hal yang begitu kejam !? 

"Karena tanganku secara alami meraih Tabasco begitu aku memikirkan Aki." 

"Apa? Jadi minuman Akihisa adalah satu-satunya yang spesial. " 

"Shimada sangat memperhatikan Akihisa." 

"... Mau bagaimana lagi kalau tanganmu secara alami mengulurkan tangan." 

"APA YANG ANDA BERARTI DENGAN INI TIDAK DAPAT DIBANTU! DAN SEJUMLAH 
ROMANTIS CEWEK INI TIDAK LUCU! " 

"Saya terlalu ceroboh! Jadi musuh malam ini bukan hanya Himeji-san! 

Bagaimanapun, ambilkan sesuatu yang bisa saya minum! Cepat beri aku minuman! 

"Yuuji! Berikan aku jus buahmu! " 
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"Tidak bisa, Akihisa. Bukankah ciuman tidak langsung jika aku membiarkanmu meminum 
jus buahku? " 

"Apa yang kamu katakan sekarang !? Anda tidak peduli tentang ini di masa lalu, kan? " 

Bajingan sialan ini! Dia pasti merasa senang setelah melihatku kesakitan seperti itu, kan !? 

"T, kalau begitu, Muttsurini juga bisa!" 

"...Saya menolak." 

"Tunggu sebentar! Muttsurini, apa kau sengaja menjaga jarak dariku akhir-akhir ini !? " 

Itu adalah kesalahpahaman! Saya hanya bercanda ketika saya mengatakan bahwa 
Muttsurini terlihat manis dengan pakaian seorang gadis selama pertemuan olahraga! 

Bagaimana dengan Hideyoshi ... tapi ini akan menjadi ciuman tidak langsung. Ini tidak akan 
berhasil. Dan aku tidak bisa minum minuman gadis lain! 

"Aki-kun, ada apa?" 

Pada saat ini, ane-san berkata padaku dengan nada tenang yang sama seperti biasanya. Sial, 
aku tidak peduli apakah dia kakakku saat ini! Saya menghadapi keadaan darurat di sini! 

"Ane-san, ambilkan aku minum sekarang !!" 

"Minum? Saya mendapatkannya." 

Setelah mengatakan itu, ane-san meneguk segelas wine di tangannya. Tidak, tunggu, kamu 
salah, ane-san! Aku tidak memintamu untuk minum --- eh? 

"NOOOOOO !!!" 

Ane-san tiba-tiba meraih kepalaku, dan wajahnya perlahan mendekatiku. Tunggu sebentar! 
Apa yang ane-san ingin lakukan! 

"(Gulp) Apakah kamu tidak ingin minum?" 

"AKU TIDAK MEMINTA KAU UNTUK MEMBERI SAYA DENGAN MULUT ANDA !!!" 

Apa yang ane-san pikirkan! Akankah dia benar-benar membuatku minum dengan 
mulutnya jika aku tidak menolak? 

"Aku ... aku mengerti ... makan melalui mulut ..." 

"Oi, Shouko, tahan di sana! Jangan masukkan Tabasco ke dalam minuman saya. " 
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Karena tidak dapat melakukan apa-apa, aku hanya bisa mengerang saat berlari ke dapur, 
meneguk air bersih untuk menghilangkan rasa Tabasco yang menakutkan. Sungguh, 
Minami benar-benar melakukan hal yang menakutkan! Sekarang saya tidak bisa merasakan 
hidangan yang tampak lezat di atas meja sekarang! 

Setelah berkumur beberapa kali, aku diam-diam menunggu rasa kuat di mulutku memudar. 
Pada saat ini, Minami membawa cangkir saat dia mendekati saya. 

"Ini, Aki, ini jus buah asli milikmu." 

"Eh? Oh terima kasih." 

Saya menerima cangkir yang Minami berikan kepada saya dan dengan takut-takut 
menyesapnya. Cangkir ini tidak memiliki rasa yang aneh di dalamnya; ini adalah fruit 
punch dengan rasa manis yang enak. 

Minami memperhatikanku saat aku menikmati rasa buah, dan menyeringai nakal. 

"Aki, apa kau sudah memikirkannya?" 

"Hm? Apa?" 

Tercermin? Apakah saya melakukan sesuatu yang buruk? Aku tidak ingat pernah 
melakukan apapun pada Minami ... 

"Sungguh, aku tahu dari ekspresimu bahwa kamu tidak mengerti apa yang kubicarakan, 
kan?" 

Muu ... maaf. 

"Oh, baiklah, bukan berarti kecerdasan lambat Aki bukanlah hal yang langka. Sungguh, aku 
akan memberitahumu. Yang membuatku marah adalah--- " 

Minami menunjuk ke arahku, menggembungkan pipinya sedikit dan cemberut, 

"---Kau sebenarnya mengajak Mizuki kencan dulu dan bukan aku!" 

"Eh?" 

Tanpa diduga, inilah yang dikatakan Minami. Untuk sementara, saya hanya bisa bereaksi 
tanpa memahami apa yang sedang terjadi? 

Apakah dia mengira aku meninggalkannya dari daftar teman baikku? Tapi aku tidak 
bertanya secara khusus pada Himeji-san sendirian. Saya kebetulan bertemu dengannya 
dalam perjalanan pulang setelah perjalanan belanja. 

"Begitulah adanya. Sebenarnya bukan apa-apa. Ayo kembali." 
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"Eh? Ah, un ... kamu benar. " 

Baru-baru ini, Minami sepertinya akan mengatakan beberapa hal dengan makna samar di 
belakang mereka. Apa yang seharusnya saya katakan? Ini seperti ... beberapa kata yang 
akan membuatku memiliki beberapa ekspektasi ... mungkin aku terlalu banyak berpikir, 
kurasa? 

Saya memikirkan ini ketika saya kembali ke ruang tamu. Melihatku berlinang air mata, 
Yuuji tidak bisa menahan tawa. 

"Akihisa, bagaimana dengan jus buah spesialnya? Sepertinya Anda agak bersemangat. 
WWWAHHHH ITU PEDAS !!! " 

Namun, saat Yuuji mengangkat gelasnya dan menyesapnya, dia langsung memuntahkan 
minumannya. 

"... Yuuji, kamu mau minumanku?" 

"DA, Sialan, SHOUKO! APAKAH KAU MENGALIH JUS BUAH SAYA DENGAN AKIHISA !? " 

Kerja bagus, Kirishima-san! 

"Sungguh, kataku, kenapa kalian selalu berisik sekali." 

"... Tidak tenang sama sekali." 

"Tapi aku suka ini. Saya suka seperti ini ~ " 

Di sisi lain, Hideyoshi, Muttsurini, dan Kudou-san semuanya menonton. Kudou-san, alasan 
kenapa kamu begitu bahagia adalah karena kamu hanya menonton. Hal-hal buruk belum 
terjadi padamu. 

Aku dengan senang hati menyaksikan Yuuji menderita saat dia berguling di lantai dalam 
beberapa menit dan kembali ke kursiku. Saat ini, ane-san mengulurkan tangannya dan 
menarik lengan bajuku. 

"Aki-kun, duduklah di sini." 

"Eh? Ane-san? " 

Sial, apa dia akan memarahiku lagi? Apa aku membuatnya marah karena berisik sebelum 
kita mulai? 

"Aki-kun, duduk di sini." 

Dan kemudian, aku ditekan oleh ane-san ke pahanya ... TUNGGU SEBELUMNYA! 
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"APA, JOKE APA INI, ANE-SAN! SAYA SUDAH SUDAH SISWA SEKOLAH. UNTUK ANDA 
UNTUK MEMELUKAN SAYA SEPERTI INI ... fuu ... " 

"Bagus, bagus, Aki-kun anak yang baik." 

Begitu aku dipeluk oleh ane-san, aku akan kehilangan semua kekuatanku. 

"" "..." "" 

Melihatku lemah, semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak, tidak 
seperti itu! Semuanya, jangan lihat aku seperti itu! Saya tidak jatuh cinta dengan saudara 
perempuan saya !!! 

"Makanannya enak, dan anggurnya enak." 

Mengabaikan tatapan semua orang, ane-san terus memasukkan anggur dan makanan ke 
dalam mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak menyadarinya untuk beberapa saat, 
tetapi bagaimana bisa botol itu hanya terisi setengah dengan anggur ... 

"Ane-san, jangan bilang kamu mabuk?" 

"Ngomong-ngomong, aku mungkin sedikit mabuk." 

Tidak, ini bukan hanya 'sedikit'. Biarpun itu kakakku, dia tidak bisa melakukan ini dalam 
keadaan sadar di depan semua orang. Dia tidak akan melakukan hal bodoh ini jika dia tidak 
mabuk sampai batas tertentu. 

"Mau saya ambilkan segelas air?" 

"Begitu, itu bagus." 

Aku melompat dari paha ane-san, pergi ke dapur untuk mengisi segelas air, dan kembali ke 
ruang tamu. 

"Ane-san, ini." 

"Terima kasih." 

Setelah menyerahkan segelas air kepada ane-san, aku memilih tempat duduk yang paling 
jauh dari ane-san dan duduk lagi. Aku tidak akan bisa menerima ini jika dia melakukan 
sesuatu yang konyol di depan semua orang. 

Pata (suara saat ane-san bangkit dari kursinya) 

Tatatatata (suara saat ane-san berjalan ke arahku) 

Oumph (suara ane-san memelukku) 
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"" "..." "" 

Semua orang menatapku dengan dingin. 

Tidak bagus ... mulai besok dan seterusnya, nama panggilan saya menjadi 'siscon'. 

"Maaf, aku terlambat --- Akihisa ... kun?" 

"Maafkan aku, Himeji-san. Saya mengerti bahwa Anda mungkin memiliki banyak hal untuk 
dikatakan, tapi tolong bayangkan Anda tidak melihat apa-apa. " 

Himeji-san membawa kompor gas kasetnya kembali, dan melebarkan matanya karena 
terkejut saat dia melihatku dipeluk oleh ane-san. 

Pada akhirnya, sampai ane-san tidur, semua orang terus mengawasiku, sama sekali tidak 
berpaling dariku. 

☆ 

"Baiklah, ini saatnya menyiapkan bahan untuk hotpot." 

Himeji-san meletakkan kompor gas kaset yang dia bawa dari rumah ke atas meja. 

Setelah menyisihkan hidangan pembuka, sekarang saatnya untuk hidangan utama makan 
malam malam ini --- hotpot gelap. 

Seperti biasa, izinkan saya menjelaskan aturan hotpot gelap ini. 

1. Bahan harus bisa dimakan. 

2. Makanan apa pun yang diambil dengan sumpit harus dimakan. 

3. Semua orang dapat memilih makanan untuk dimasukkan ke dalam hotpot 
(kecuali rumput laut yang digunakan untuk bahan dasar sup). 

Biasanya, kami harus menyiapkan bahan kami sendiri dan memasukkannya, tetapi kami 
tidak punya banyak waktu hari ini. Jadi, kami akan menggunakan semua bahan yang kami 
miliki di rumah saya. Setidaknya tidak akan ada yang mematikan di dalam. 

Dengan kata lain, satu-satunya hal yang akan membahayakan hidup kita adalah--- 

"Oh ya, saya membawa beberapa bahan hotpot selain kompor gas ☆" 

---Hal menakutkan yang akan membahayakan hidup kita ada tepat di depan kita. 

Jangan ceroboh, berkonsentrasi keras. Game ini adalah masalah hidup kita sendiri! 
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Himeji-san tersenyum saat dia membuka kotak persegi berukuran 10cm. Apakah itu bahan 
(?) Yang dia bawa ... 

"Setiap orang harus memilih bahan dan memasukkannya ke dalam hotpot. Kita hanya perlu 
memastikan agar orang lain tidak melihat apa yang kita masukkan. Paham? " 

"... Un, itu tidak akan menarik jika seseorang melihatnya." 

"Dimengerti. Saya akan mulai kemudian ~ " 

Setelah mengatakan itu, Kudou-san, orang pertama yang memasukkan bahan ke dalam 
hotpot, berjalan ke dapur. Setelahnya ada Minami dan Kirishima-san. 

"Aku selanjutnya." 

Hideyoshi tampak agak gugup saat dia bangun. Setelah beberapa saat, dia juga membawa 
sesuatu kembali. 

"...Giliran saya." 

Berikutnya adalah Muttsurini dan Yuuji. Mereka memilih bahan makanan mereka sebelum 
kembali ke kursi. 

Dan sekarang, giliranku. 

"... Akan jadi seperti apa rasanya?" 

"Sepertinya agak menakutkan." 

"Betulkah? Aku agak menantikannya ~ " 

Saat para gadis terus berbicara dengan gembira tanpa memahami situasinya, aku 
memunggungi para lelaki yang merasa tegang secara tidak normal, dan berjalan menuju 
dapur. 

"Ayo lihat. Apa yang harus saya pilih ...? " 

Berdiri di depan baskom, aku merenung sendiri sebentar. 

Saat ini, kita harus menghadapi dark hotpot, dan tindakan yang harus saya pilih terlalu 
sederhana. Itu untuk menemukan cara membuang bahan (?) Himeji-san yang dilemparkan 
ke perut Yuuji atau Muttsurini, itu saja. Setelah saya melakukan ini, saya bisa membiarkan 
semua orang bertahan hidup. 

"Tapi mereka pasti merasakan hal yang sama denganku." 

Tidak peduli apakah itu Yuuji atau Muttsurini atau bahkan Hideyoshi, mereka akan 
berpikir untuk mengorbankan orang lain untuk melindungi hidup mereka sendiri. Mereka 
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tidak akan menyesal melindungi hidup mereka sendiri meskipun itu berarti mengorbankan 
teman-temannya. Itu adalah pelajaran penting yang kami pelajari saat kami melalui jalur 
ini. 

"Oke, pertama ... aku harus memeriksa apa yang dipilih semua orang." 

Meskipun ini hampir menjadi rahasia tentang apa yang dipilih semua orang, tetapi jika 
barang-barang yang ada di sini kemarin menghilang, saya akan tahu apa yang dipilih semua 
orang. Bagaimanapun, mari kita mulai dari rak. 

---Setelah memeriksa melalui rak, di bawah baskom, rak bumbu ... hmm, aku mengerti. 

Hal-hal yang menghilang adalah--- 

1.Tabasco (Baru dan sama sekali belum tersentuh). 

2. Tabasco (Terbuka) 

3. Tabasco (Paket bubuk bumbu yang disertakan dengan pengiriman pizza) 

"MEREKA AKAN SEMUA BANYAK IDIOT !!!" 

Tanpa diduga, semua orang sangat menyukai cabai, dan saya tidak bisa menahan diri untuk 
tidak menutupi kepala dan berteriak. 

Mengapa semua orang memilih Tabasco !? Apa tidak ada bahan lain yang bisa dipilih !? 
Jenis bunga aneh apa itu merebus sup merah besar !!! 

"Akihisa-kun, ada apa?" 

Mendengar teriakan mengerikanku, Himeji-san memanggil dari ruang tamu. Ini buruk, jika 
saya panik sekarang, saya akan diperiksa oleh mereka. 

"Tidak ada. Aku baik-baik saja." 

Setelah pulih, saya mendapatkan kembali pikiran saya dan berdiri di depan lemari es. 

"Yuuji dan yang lainnya pasti sudah memilih barang dari lemari es ..." 

Kurasa orang yang memilih Tabasco adalah Minami, Kirishima-san dan Kudou-san. 
Menempatkan Tabasco ke dalam hotpot gelap akan membuatnya menjadi makanan yang 
pedas dan mengerikan. Mereka memilih bahan yang sangat mengejutkan ... kemungkinan 
besar, mereka tidak mengerti bahwa hotpot gelap ini menyangkut hidup dan mati, dan 
membuat pilihan yang damai dan santai ini. Adapun orang-orang seperti Yuuji dan aku, 
yang sering harus mengikuti kelas memasak yang mematikan dalam kehidupan sehari-hari, 
kami tidak akan melakukan itu. Adapun mengapa, itu karena meskipun kita menambahkan 
Tabasco, kita tidak dapat menyelamatkan nyawa kita sendiri. Orang-orang ini pasti telah 
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membuat keputusan ini dengan maksud untuk membuat orang lain selain dirinya 
memakan bahan yang dimasukkan Himeji-san. Jika aku tidak mempertimbangkan itu, aku 
pasti tidak akan bisa bertahan setelah makan hotpot gelap ini. 

Aku menarik napas dalam-dalam dan meraih pegangan lemari es, membukanya sekaligus. 
Coba lihat, bahan apa yang lebih sedikit dari sebelumnya? 

"---Bawang merah, lobak, dan tahu." 

Dari segi bahan, ini akan terlihat seperti pilihan yang logis, tetapi ada niat untuk merugikan 
orang lain. 

Sedangkan untuk daun bawang ... Aku ingat ada efek pengobatan. Dengan kata lain, orang 
tersebut ingin menggunakan daun bawang sebagai pertahanan untuk melindungi hidupnya 
sendiri. Bahkan jika itu untuk bermain aman, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia hanya 
akan berharap efek anti-toksin yang dibawa daun bawang. Saya melihat. Pilihan ini 
menunjukkan bahwa meskipun peluangnya hanya 1%, dia akan berusaha sebaik mungkin 
untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dari pilihan ini yang tidak 
menyinggung sama sekali, kurasa Hideyoshi memilih daun bawang. 

Dan sekarang, mari kita pikirkan lobak yang diambil orang lain. Melihat keadaan pisau 
sayur dan baskomnya, sepertinya mereka tidak disentuh. Dengan kata lain lobak yang 
diambil akan dibuang dengan bentuk segitiga aslinya. Saya memiliki dua lobak lebih sedikit 
di rumah saya. Bagaimana situasinya? Bagaimana saya bisa menggunakan lobak untuk 
membiarkan diri saya hidup jika saya memilihnya? 

"Lobak ... tidak diiris ... berbentuk segitiga ... kalau aku pakai ..." 

Saya mendapatkannya! Dia ingin menggunakan sisi segitiga lobak untuk mengirim ramuan 
yang Himeji-san masukkan ke orang lain! Mempertimbangkan bahwa hotpotnya terletak di 
tengah meja dan tempat duduk semua orang, Himeji-san tidak mungkin menjangkau terlalu 
jauh, tapi meletakkan bahan di depannya. Sekarang bahan tersebut akan meluncur ke 
seseorang karena bentuknya yang segitiga. Dia mungkin berpikir bahwa kami anggota 
kelas memasak pembunuh akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyentuh bahan 
berbahaya seperti itu dan memilih untuk memilih bahan kami sendiri --- hal-hal di daerah 
kami, hanya agar kami tidak memperhatikan bahwa bahan berbahaya yang dimasukkan 
oleh Himeji-san akan berguling ke area kami. Aturan dua dengan jelas menyatakan bahwa 
apapun yang kita ambil dengan sumpit kita harus dimakan. Kalau begitu, orang ini hanya 
ingin barang berbahaya ditangani oleh orang lain. Orang ini... bagaimana dia bisa 
menemukan strategi yang berbahaya dan ofensif seperti itu? Cara ini hanya akan 
membahayakan kita yang mengetahui teror masakan Himeji-san, dan memungkinkannya 
untuk bertahan hidup. Orang yang memikirkan rencana ini pasti tertawa di dalam. 

Sayangnya, 

"Pemikiran ini terlalu naif ..." 
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Memikirkan metode seperti itu terlalu naif, dan terlalu bodoh. Adapun kenapa itu bodoh, 
itu karena strategi ini hanya menganggap bahwa yang akan dimasukkan Himeji-san ke 
hotpot adalah item berbentuk bola. 

Tapi saya ragu apakah itu benda padat. Bukankah Himeji-san baru saja mengatakan itu 
sebelum dia pergi mengambil kompor gas? 'Hal terpenting tentang hotpot adalah basis 
sup'. Berdasarkan kepribadian Himeji-san yang terus-menerus, kemungkinan besar dia 
akan menambahkan cairan yang akan mencampurkan rasa di dalam kuah daripada sesuatu 
yang tidak akan memengaruhi hotpot. Dengan kata lain, yang akan dimasukkan Himeji-san 
mungkin adalah beberapa bahan dasar seperti rumput laut yang dapat digunakan untuk 
bahan dasar sup. Saya bisa mengerti itu dari wadah pengawet yang dia bawa dari 
rumahnya. Orang yang memikirkan situasi sedalam itu terlalu naif ... jadi lobak tidak boleh 
diambil oleh Yuuji. Dugaan saya adalah Muttsurini yang memilihnya. 

"Kalau begitu, Yuuji memilih tahu." 

Kalau begitu, aku tahu bahan yang dipilih musuh terbesarku, Yuuji. Setelah saya 
mengetahui hal ini, saya dapat memahami strateginya, dan saya dapat menebak apa yang 
dipikirkan orang itu. 

"Kalau begitu, aku akan memilih ini." 

Saya mengeluarkan benda itu dari lemari es dan mengirisnya beberapa kali dengan pisau 
sayur. 

Selanjutnya, saya hanya perlu menemukan tempat yang bagus untuk meletakkan benda ini. 

☆ 

Hotpot mengeluarkan suara 'psst psst' yang terdengar menggugah selera. 

Kompor gas yang terletak tepat di tengah meja memiliki pot tanah liat yang besar di 
atasnya. Tidak ada apa pun di dalam panci selain rumput laut yang digunakan sebagai 
bahan dasar sup. Kurasa ... rasa paling enak dari panci ini adalah saat ini. 

"Aku mematikan lampu sekarang ~" 

Saat Himeji-san mengatakan itu, pak, ruangan menjadi gelap. Di dalam ruang tamu yang 
gordennya tertutup, hanya nyala api kompor gas yang bergoyang lembut. Perang akan 
segera pecah. 

"Aku akan memasukkan bahanku dulu ~" 

Kudou-san berkata dengan suara ceria, dan di saat yang sama, dia menjatuhkan sesuatu ke 
dalam panci yang mengeluarkan suara 'plop plop' yang bergema di seluruh ruangan. 
Biasanya, saya harus berpikir dengan cemas, "apakah dia menaruh beberapa mochi[8] di 
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dalam. Tidak, itu terdengar seperti cairan, jadi itu sesuatu yang lain... "tapi saya tidak 
keberatan hari ini. Selain itu, saya akan sangat senang jika itu adalah mochi. 

Giliranku selanjutnya. 

"...Saya juga..." 

Lalu, giliran Minami dan Kirishima-san. Melihat situasi saat ini, tidak ada yang aneh di 
dalam claypot tersebut. Tabasco? Itu tidak menakutkan tidak peduli berapa kali saya 
melihatnya ditambahkan! 

"Giliranku untuk menambahkannya nanti." 

"... Aku selanjutnya." 

Setelah itu, Hideyoshi dan Muttsurini mengambil tindakan. Tampaknya Hideyoshi sedang 
memegang sumpit sambil menambahkan satu demi satu, dan Muttsurini diam-diam 
menambahkan sesuatu ke dalam panci. Saya benar! 

Aku selanjutnya. 

Yuuji lalu mengeluarkan sesuatu. Sepertinya dia mengaturnya dengan tangannya. Karena 
dia memasukkannya dengan tangannya, kemungkinan yang dia pilih adalah tahu. Saya 
akan menang kali ini! 

"Aku akan menempatkan milikku berikutnya." 

Setelah memeriksa apakah Yuuji memasukkan semua bahannya dan menarik kembali 
tangannya, aku memasukkan apa yang aku pilih ke dalam panci. Alasan aku menunggu 
Yuuji berhenti sepenuhnya adalah agar aku bisa memastikan bahwa posisi bahan-
bahannya tidak bisa diubah dengan cara manusia. 

Aku yang terakhir. 

Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin menutupi pot dan memperlakukannya seolah-
olah tidak pernah terjadi. Kurasa anggota kelas memasak pembunuh pasti berpikir dengan 
cara yang sama. Tapi tidak peduli bagaimana kita menangis atau memohon di hati kita, 
Himeji-san memasukkan apa yang dia pilih ke dalam pot tanpa ampun. 

Ploop, ploop ... 

Mendengar suara itu, Himeji-san mungkin memilih sesuatu yang lebih seperti cairan atau 
jeli. 

"... Uu!" 
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Aku bisa merasakan Muttsurini membeku sejenak. Sudah terlambat untuk menyesalinya 
sekarang! Pergilah ke neraka karena melakukan sesuatu yang begitu sembrono tanpa 
berpikir panjang! 

"Baik. Sekarang, mari kita nyalakan apinya dan biarkan mendidih. " 

Yuuji memutar sakelar kompor gas. 

Hanya ada cahaya kecil di ruangan itu, dan waktu hening kembali datang. 

Seperti yang kuharapkan, Hideyoshi peduli tentang membela dirinya sendiri. Muttsurini 
gagal. Jadi, hanya Yuuji musuh yang tersisa. 

Saya melihat nyala tanah liat dan mengulangi strategi pertempuran saya di dalam kepala 
saya. 

 Sisi Akihisa  

Yuuji mungkin berpikir seperti ini saat dia memilih tahu. Begitu bahan yang Himeji-san 
lemparkan ke dalam sup, itu akan mengancam hidup kita. Dalam hal ini, dia hanya perlu 
memblokir sup dan membiarkan seseorang menjadi korbannya. Untuk menyelesaikan misi 
ini, dia perlu menggunakan tahu dan memblokir saya dan Himeji-san dari makanannya, 
membentuk reservoir tertutup. Rencananya pasti mendorong racun itu ke saya. Alasan 
kenapa dia bersikeras untuk tidak memasukkan sup terlalu banyak ke dalam claypot 
adalah karena dia takut tahu yang sudah matang akan mengapung dan membentuk celah. 

Kalau begitu, aku akan menggunakan strategi Yuuji untuk melawannya! 

Yuuji akan menggunakan tahu untuk menyegel aku dan Himeji-san. Dengan menggunakan 
itu, setelah saya meletakkan bahan X ini di luar area ini, saya yakin akan keselamatan saya. 
Juga, saya akan menggunakan konjak[9] dan tahu (apa yang Yuuji taruh) di depannya 
untuk membentuk reservoir lain. Ini adalah ukuran lain untuk Yuuji. 

Tentu saja, jika saya melakukan ini, sup yang mengalir ke area Yuuji hanya akan menjadi 
sup biasa, dan itu tidak akan ada artinya. Ini akan berakhir begitu bahan berbahaya 
mengalir ke sisiku. 

Pada titik ini, saya harus menggunakan aturan dark hotpot. Meskipun setiap orang hanya 
dapat memilih satu bahan, ada bahan lain di dalam pot tanah liat --- rumput laut yang 
digunakan untuk merebus sup. 

Untuk membiarkan bahan berbahaya jatuh ke area Yuuji, saya akan mengambil rumput 
laut yang dipanaskan dan digulung dan meletakkannya di depan area Himeji-san. Dengan 
itu, bahan X (berbentuk jeli) akan mengalir ke area Yuuji, dan bisa mencegah semua orang 
terluka! Yuuji, idiot! Nikmati terjebak dalam pertahanan yang Anda buat! 

Dalam pertarungan untuk bertahan hidup ini, orang terakhir yang akan bertahan adalah--- 
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 Sisi Yuuji  

Tertipu ya, idiot! Sialan Akihisa, jadi dia benar-benar membuat area tertutup dengan 
konjak seperti yang aku harapkan. Dia bahkan tidak berpikir mengapa saya memilih konjak 
tanpa memilih tahu yang akan mudah hancur, dan mengapa saya tetap diam meskipun 
rumput laut sudah matang? Itu karena Akihisa sama sekali tidak memikirkan hal ini 
sehingga aku memanggilnya idiot! 

Akihisa yang bertanggung jawab atas dapur, jadi dia akan tahu apa yang aku pilih apa pun 
yang terjadi. Karena dia tahu, pria itu akan melakukan sesuatu padaku, dan karena itu, aku 
harus memeriksanya kembali. 

Pertama, saya meninggalkan konjaknya, memilih tahu, dan membuat beberapa lubang di 
dalamnya. Balok tahu ini untuk memisahkan Akihisa dan aku. Akihisa pasti berpikir bahwa 
tahu itu keluar dari zona aman dan menurunkan kewaspadaannya. Dia secara alami akan 
mengeluarkan sumpitnya dan mengambil barang di depannya tanpa tahu bahwa dinding 
tahu memiliki beberapa lubang, dan saya hanya perlu mengambil makanan dari luar 
Akihisa dan daerah saya. 

Dalam pertempuran bertahan hidup ini, yang terakhir bertahan adalah--- 
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"-SAYA!" 

"-SAYA!" 

☆ 

Saat kami menunggu hotpot mendidih, waktu perlahan berlalu. 

"Ini tentang waktu. Matikan apinya. " 

Setelah beberapa saat, saat Yuuji mengatakan ini, nyala api kompor gas mati, dan ruang 
tamu kembali gelap gulita. 

"Akhirnya waktunya ..." 

"...Aku sangat gugup." 

"Aku tidak tahu rasanya seperti apa ~" 

Meski gugup, suara gadis-gadis itu masih penuh ekspektasi. 

"Kalau begitu mari kita buka." 

Minami mengulurkan tangan untuk mengambil tutup panci dan membukanya. Saat itulah, 
rasa pedas Tabasco bertebaran di udara dan sampai ke hidung kami. 

"" "Ugh ..." "" 

Gadis-gadis itu mengerutkan kening saat mereka mencium baunya. Ini seharusnya hanya 
makanan penutup mereka. 

"Kalau begitu, game dark hotpot dimulai secara resmi sekarang!" 

"BAIK! MARI MAKAN!" 

Untuk memotivasi diri sendiri, kami sengaja meningkatkan volume kami. Saya 
memasukkan sumpit saya ke dalam untuk mengambil makanan. Sekarang bagian yang 
penting. Saya harus berhati-hati untuk tidak menyodok tahu dan konjak yang digunakan 
sebagai dinding pelindung. 

"Huh, Akihisa, kita menghadapi hotpot gelap, tapi kamu terlihat agak santai." 

"Ngomong-ngomong, bukankah kamu sama, Yuuji? Sepertinya Anda tidak tahu nasib tragis 
apa yang akan menimpa Anda? " 

Aku terus mencari makanan di dalam hotpot saat aku berdesak-desakan dengan Yuuji. 
Fufufu, dasar idiot. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa menggunakan dinding tahu 
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untuk melindungi hidup Anda yang sangat sedikit? Di depan dinding konjak yang saya buat 
ini, Anda hanya bisa merasakan batas keputusasaan yang tak ada habisnya! 

Memikirkan ekspresi menyakitkan yang akan segera ditunjukkan Yuuji, ujung sumpitku 
sepertinya menyentuh sesuatu. Ini seharusnya menjadi zona aman, jadi mari kita ambil ini. 

"Akihisa, apa kamu benar-benar akan makan itu?" 

"Kamu juga, Yuuji. Jangan menyesal setelah Anda mengambilnya. " 

Saat kami memutuskan makanan kami, Yuuji dan aku saling menyinggung satu sama lain. 
Saya harus memegang sumpit saya erat-erat untuk mencegah makanan jatuh kembali ke 
dalam panci. 

Menjaga diri agar tidak membiarkan makanan jatuh, saya berniat untuk memasukkannya 
ke mulut saya sekaligus. Siap-Dloop ← Konjak terkorosi. 

"" ... "" 

... ................................................. .............................Apa? 

Proses berpikir saya terhenti. 

Tidak, tidak, tidak, itu tidak mungkin. Sesuatu pasti salah. Mungkin karena ruang tamu 
terlalu gelap sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Lagipula, bagaimanapun juga, 
hal seperti itu tidak mungkin! 

Saya memutuskan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memasukkan potongan 
konjak kembali ke dalam pot tanah liat. 

Fuu ... Aku menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi mengambil benda itu ke mangkukku 
dengan sumpitku. 

Dloop ← Konjak terkorosi. 

"DINDING PERTAHANAN PENTING SEBENARNYA ...!" " 

"Apa, apa yang terjadi? Aki, Sakamoto? Kenapa kamu berteriak !? " 

Di tengah kegelapan, teriakan Minami membuat Yuuji dan aku ketakutan. 

Mengapa konjak meleleh? Reaksi kimia macam apa itu? Itu hanya hotpot. Kenapa ada 
reaksi kimia !? 

"Himeji itu sangat menakutkan! Jadi trik kecil kita tidak bisa memenangkannya ... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tembok pertahanan benar-benar hancur. Pemikirannya tidak bisa diletakkan pada level 
yang sama dengan trik kekanak-kanakan kita untuk mencoba bertahan hidup! Dia 
bukanlah seseorang yang bisa kita tangani sejak awal! 

"Aki, apa yang terjadi?" 

"Tidak ... Minami, jangan terlalu memikirkannya ... kita sudah menjadi pihak yang akan 
dibawa pergi ..." 

"Aku serius! Apa yang terjadi?" 

Minami tidak perlu mengetahui hal ini. Pada titik ini, sudah terlambat untuk mengerti. 

"F, baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku akan ... 

Tepat ketika Minami hendak meraih sumpitnya di pot tanah liat--- 

Shimada, tunggu sebentar. 

Yuuji berbicara untuk menghentikan Minami, lalu mengatupkan jari-jarinya dan berkata 
dengan suara yang sangat tegas, "Bapa Kami di Surga ..." 

"Lelucon macam apa yang kamu tarik, Sakamoto!" 

"Minami! Anda juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh! Saya sama sekali tidak ingin 
melihat teman saya mati! " 

Hideyoshi dan Muttsurini sepertinya saling mengatupkan tangan saat berdoa dalam hati. 
Kami semua merasakan hal yang sama. 

"--Amin." 

"""--Amin.""" 

Semua orang menggambar salib di depan dada mereka. Sekarang saatnya penghakiman. 

Berangsur-angsur terbiasa dengan kegelapan di depan saya, saya mengambil mangkuk dan 
sumpit saya dan melihat melalui kegelapan. 

Bau menyengat yang menyengat bisa tercium melalui udara panas yang mengambang. Apa 
yang sedang terjadi? Mataku terasa sakit saat menyentuh udara panas yang keluar dari 
panci. Aku bahkan tidak bisa menghentikan air mataku. 

"A, Akihisa! Kenapa aku merasa udara panas yang keluar dari hotpot berwarna ungu !? " 

"UWOOOAAHHH !! MATAKU! KEMAMPUAN SAYA !! " 
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"Tenang, Akihisa! Kamu akan membuat tragedi besar jika kamu tidak sengaja membalikkan 
claypot! " 

Yuuji berseru sambil meraih pergelangan tanganku. 

Memang benar jika saya membalik pot tanah liat secara tidak sengaja, teror di dalamnya 
dapat tumpah ke tubuh manusia atau bahkan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat 
diubah dan menakutkan. Yuuji benar. Hal yang seharusnya tidak ada adalah hotpot ini. 

"Sungguh, apa yang kamu mainkan, Aki?" 

"... Kamu terlalu berisik." 

"Kenapa kamu sering begitu ceria, Yoshii-kun dan yang lainnya ~" 

Gadis-gadis di meja kami sepertinya tidak menyadari situasi abnormal yang terjadi di meja. 
Tidak, seharusnya tidak demikian ... 

"Jika Anda merasa sulit untuk mengambilnya dengan sumpit, mengapa kita tidak 
menggunakan sendok?" 

Mungkin mengetahui bahwa ada tahu dan konjak di antara makanan, Himeji-san 
menyarankan untuk menggunakan sendok, jadi, semua orang akhirnya mendapatkan satu 
sendok untuk mengambil makanan dari pot tanah liat, dan kami mulai menaiki tangga 
menuju surga selangkah ke depan. sebuah waktu. 

"... Aku sedang menyelipkan." 

Kirishima-san mengangkat mangkuknya dan menyesapnya. Sekarang, reaksi macam apa 
yang akan dia miliki? 

"... Rasanya tidak seaneh baunya." 

"SHOUKO! SUARA ANDA MEMASUKI OTAK SAYA SECARA LANGSUNG! APAKAH JIWA 
ANDA DI TUBUH ANDA SENDIRI !? " 

Sepertinya aku melihat sesuatu yang putih di belakang Kirishima-san. Itu terlalu 
berbahaya! 

"Berhenti main-main, Aki! Lebih baik makan sekarang, bukan? Aku sedang menyelipkan. " 

"Aku juga ~" 

Kali ini, Minami dan Kudou-san memasukkan senjata kimia ke dalam mulut mereka. 

"" AARRRRGGGGGHHHHHH !!! "" 
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"Eh !? Bukankah aneh berteriak begitu Anda memasukkan makanan! Bukankah orang 
biasanya berpikir bahwa itu 'baik' atau 'buruk'? " 

Keduanya roboh ke atas meja, tidak bergerak sama sekali. Tidak bagus, mereka kehilangan 
kesadaran! 

"Mi, Minami-chan !? Shouko-chan !? Aiko-chan !? Bangun!" 

Himeji-san memanggil mereka dengan panik. 

"Ugh ... ap, apa-apaan ini. Rasa ini terlalu ... " 

"... Sama sekali tidak terasa seperti makanan." 

"Bahkan, bahkan aku tidak bisa ..." 

Ketiga gadis itu menggelengkan kepala dan perlahan turun. Bagus, sepertinya mereka 
masih hidup. 

"Ugh ... sungguh, pengalaman mengerikan ini benar-benar terjadi padaku ..." 

"... Ini adalah pengalaman mendekati kematian." 

"Ini pertama kalinya aku mencoba rasa ini ~" 

Minami dan yang lainnya mengambil minuman mereka dan menghapus rasa kematian di 
mulut mereka. 

Setelah mereka sedikit tenang--- 

"Oke, sekarang giliranmu untuk makan sekarang, Muttsurini-kun ~" 

Kata Kudou-san. 

"... Uu (Menggelengkan kepala dengan keras)!" 

Melihat topik itu tiba-tiba beralih ke dirinya, Muttsurini langsung panik. Jelas sekali bahwa 
dia akan sangat ketakutan setelah melihat tiga temannya kehilangan kesadaran pada saat 
bersamaan. 

"Ahaha, kamu tidak perlu terlalu takut, Muttsurini-kun. Ini bukan apa-apa." 

"... Bukan apa-apa!" 

"Jika ada kebutuhan juga, aku akan membantumu melakukan CPR ☆!" 

"... Uu!" 
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"Jadi cepatlah makan. Ah ~ " 

"... Uu (Menggelengkan kepala dengan keras)!" 

Kudou-san hendak mengirim semangkuk sup ke mulut Muttsurini, dan di sampingku-- 

"... Yuuji, ah ~" 

"BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! AKU TIDAK MAKAN DI SANA! DAN SAYA TIDAK 
INGIN ANDA MELAKUKAN CPR PADA SAYA MESKIPUN SAYA TIDAK SADAR! " 

"... Tidak perlu malu, kita berciuman sebelumnya." 

"APA, APA YANG KAU KATAKAN !? ITU DI KEPALA DEPAN, TIDAK BERHITUNGAN! DAN 
ITU KARENA ANDA MEMBUAT SAYA MELAKUKAN ITU SEBAGAI BUKTI DARI APOLOGI! " 

"... Jangan katakan lagi, ah ~" 

Duduk di sampingku, Yuuji mencoba yang terbaik untuk melawan Kirishima-san. 
Ngomong-ngomong, untuk insiden ciuman yang baru saja saya dengar, saya akan 
menanyakan lebih banyak tentang itu di pengadilan FFF kita. 

"Hei, Aki ..." 

Karena saya harus fokus pada pembawa pesan kematian yang perlahan mendekati saya. 

"Ah ~" 

Minami membawa mangkuk ke mulutku. Sial ... dia ingin aku pingsan karena dia merasakan 
perasaan neraka yang menakutkan itu! 

"Lakukan, jangan katakan itu, Minami! Aku belum mau mati! " 

"Apa yang kamu katakan! Berharap Anda tidak akan terlibat dalam hal ini? Aku tidak akan 
membiarkan itu terjadi! " 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku ..." 

"Berhenti mengoceh dan buka mulutmu!" 

Saya mencoba bergulat dengan Minami. Melihatnya seperti ini ... apakah dia berpikir bahwa 
orang yang memasukkan bahan menjijikkan itu ke dalam hotpot adalah kami? Itu 
kesalahan besar! Kamilah yang melindungi semua orang! 

"Baik. Ini, ahh ~ " 

Makanan menakutkan dan berbahaya itu perlahan mendekati mulutku. Akan buruk jika ini 
terus berlanjut! 
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"Tidak, tunggu, jika aku pingsan, maukah kau melakukan CPR padaku, Minami?" 

Aku tidak berhati-hati dan membiarkan kata-kata konyol keluar dari mulutku. Saya 
ditakdirkan! Semua orang mengoceh, dan bahkan aku... 

Saya mendapat posisi saat saya bersiap untuk serangan Minami (atau lebih tepatnya, 
penghinaan), tetapi apa yang saya dapatkan adalah respons yang tidak terduga. 

"Eh? Kami, yah, itu, bagaimana, bagaimana saya harus mengatakannya. " 

Itu aneh? Minami terlihat agak panik. Ah, saya tahu! Ada sedikit kesalahpahaman antara 
Minami dan aku sebelumnya. 

Berpikir bahwa ini terlalu canggung, saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya 
hanya diam di sana dengan diam dan kosong. 

Pada saat ini, Minami berkata dengan malu-malu, 

"... Kami, ya ... jika ... jika Aki menginginkannya ..." 

Hm? Jika saya menginginkannya? 

"---E, meski kamu tidak pingsan, aku bisa..." 

"Ehhh !? Minami, apa yang kamu katakan? " 

Tunggu sebentar! Biar aku tenang dulu. Jika saya merasa sangat gembira di sini, mungkin 
saya akan kehilangan semua petunjuk penting. CPR... itu benar. Minami tidak pernah 
mengatakan dia akan melakukannya dari mulut ke mulut. Mungkin dia akan membalikkan 
tubuhku saat aku tidak sadarkan diri dan menginjak punggungku dengan keras... 

"M, Minami-chan terlalu licik! Kamu curang! " 

"Di sini, Aki, buka lebar-lebar. Ahh! " 

UGH! 

Tepat ketika aku sedang berpikir, Minami dengan cepat menuangkan sup hotpot ke 
mulutku secepat kilat. Sial, dia menangkapku! 

"Ini, Muttsurini-kun, makanlah." 

"... U... gu...!" 

"... Yuuji, buka lebar-lebar." 

UGH! 
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Teman-teman saya yang tidak jauh sepertinya mereka dipaksa untuk membuka mulut, dan 
mereka memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. 

Dia mendapatkan saya ... saya, kesadaran saya ... 

"Baiklah... Minami-chan, ayo main janken. Pemenangnya akan melakukan CPR di Akihisa-
kun... " 

"It, itu tidak bisa. Aki hanya bertanya padaku. Kamu dengar itu. " 

"Terlalu licik... Minami-chan, bukankah kamu pernah mencium Akihisa-kun sebelumnya..." 

Tidak bagus... kesadaranku... 

"... Yuuji, sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." 

"Muttsurini-kun. Bagaimana rasa dark hotpotnya? " 

Kesadaranku... 

--Tidak memudar. 

"Itu aneh? Aku baik-baik saja. " 

"Apa apaan. Kami semua baik-baik saja. " 

"... Aku juga merasa baik-baik saja." 

"Hm? Itu benar. Hotpot ini pedas, tapi bahkan aku merasa ini tidak mematikan. " 

Yuuji dan Muttsurini, yang dipaksa makan hotpot gelap ini, dan Hideyoshi, yang 
memakannya sendiri, tampaknya baik-baik saja tanpa kelainan. Apa apaan. Kami takut 
untuk apa-apa? 

"Saya melihat. Jadi kami secara tidak sadar mengembangkan beberapa perlawanan? " 

"Selain itu, kami memiliki segala macam hal menakutkan yang dimasukkan ke dalam mulut 
kami." 

"... Benar-benar perasaan yang rumit." 

Saya mengambil satu sendok sup merah cerah, dan ada beberapa blok tahu dan konjak 
yang disatukan dengan Tabasco, lalu makan lobak dan daun bawang di dalamnya. Berkat 
semua orang yang menambahkan sesuatu ke dalam hotpot, bahan menakutkan Himeji-san 
menjadi sangat lemah. 

Tingkat memasak ini bisa dibilang lucu. Itu hanya mati rasa pada lidah dan anggota badan. 
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"A, kenapa kalian semua baik-baik saja !? Rasa hotpot ini sangat mengerikan! " 

"... Aku tidak bisa mengerti sama sekali." 

"Yoshii-kun, apa kalian punya masalah selera?" 

Melihat kami semua damai di sini, Minami dan yang lainnya semua kaget dan tertegun. 

☆ 

"Arre? Kemana semua orang pergi? " 

"Apa kamu sudah bangun sekarang, ane-san? Sudah cukup larut, dan semua orang pulang. " 

Setelah pertemuan dark hotpot, aku sedang mencuci piring di dapur saat ane-san, yang 
sedang tidur di ruangan lain, datang. Sejujurnya, aku tidak menyangka ane-san tidur 
nyenyak karena dia mabuk. Karena orang tuaku bisa minum banyak, kupikir toleransi ane-
san seharusnya tidak buruk... mungkin karena dia baru-baru ini sakit? 

"Akira-san, kamu sudah bangun? Apakah kepalamu sakit? " 

"Terima kasih, Mizuki-san. Alkoholnya sudah habis. Aku baik-baik saja." 

Himeji-san, yang tinggal bersamaku untuk mencuci piring, menuangkan segelas air dan 
memberikannya pada ane-san. Setelah dia meminumnya, ane-san menoleh ke Himeji-san. 

"Ngomong-ngomong, apakah tidak apa-apa bagimu untuk tidak pulang selarut ini, Mizuki-
san? Bukankah orang tuamu akan khawatir? " 

"Tidak apa-apa. Rumah saya dekat, dan orang tua saya belum kembali, jadi saya tidak perlu 
mengkhawatirkan waktu. " 

Tepat saat Himeji-san hendak mengambil gelas kosong yang ane-san minum dari--- 

Prrr !! Prrr !! 

Ringtone handphone bisa terdengar dari sakunya. 

"Ah maaf. Sepertinya itu panggilan saya. Biarkan saya mengambilnya sebentar. " 

Himeji-san mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk mengangkat telepon. 

"Halo halo? Okaa-san, bagaimana upacara pernikahannya? Saya? Aku baik-baik saja di sini -
-- eh? Jadi, begitulah adanya. Apa kamu baik baik saja? Un, un... " 

Himeji-san tampak terkejut saat dia sedikit menaikkan nada. Apa yang terjadi? Dari nada 
suaranya, apakah seseorang mengalami kecelakaan atau sesuatu? 
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"Betulkah? Tidak, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Un, un, sungguh... kesempatan 
langka apa. Okaa-san sama riangnya seperti biasanya... oke, aku mengerti. Jadi jadilah itu. " 

Setelah meletakkan teleponnya, Himeji-san berbalik. Sepertinya panggilan telepon barusan 
bukanlah kabar baik... 

"Himeji-san, apa yang terjadi?" 

"Ah, bukan apa-apa. Hanya saja orang tuaku tidak bisa segera kembali. " 

"Eh? Apakah begitu? Apa yang terjadi pada mereka?" 

"Saya mendengar ada pemogokan di bandara, dan pesawat tidak bisa terbang ..." 

"Penerbangan dihentikan... Aki-kun, bisakah kamu menyalakan TVnya." 

"Un. Mengerti." 

Saya melakukan apa yang ane-san perintahkan untuk saya lakukan dan menyalakan TV di 
ruang tamu, mengganti saluran, dan menemukan umpan berita langsung dari negara asing. 

"Nakanishi-san, ini berarti bandara tidak bisa digunakan, kan?" 

"Iya. Karena semua personel bandara tidak senang, mereka memprotes untuk kondisi kerja 
yang lebih baik. Tampaknya untuk saat ini tidak dapat beroperasi secara normal, tetapi 
seharusnya tidak ada kekhawatiran tentang kerusuhan. " 

Layar menunjukkan para turis yang merasa heran bahwa mereka tidak dapat 
meninggalkan negara itu dan para pekerja yang mengibarkan spanduk sebagai protes. 

"Apakah ini negara?" 

"Iya. Orang tuaku pergi ke pesta pernikahan seorang teman lama... " 

Himeji-san berkata bahwa orang tuanya pergi keluar untuk jamuan makan. Jadi mereka 
pergi ke luar negeri. 

"Tapi setidaknya itu tidak terlihat berbahaya. Keamanan negara itu cukup baik. " 

Ane-san mengatakan ini saat dia menonton berita. Betulkah? Bagus sekali keamanannya 
bagus. Ini mungkin yang terbaik dari ini. 

"Iya. Okaa-san bahkan mengatakan 'ini kesempatan langka, jadi sebelum bandara mulai 
beroperasi, aku akan tinggal dan melihat-lihat dengan otou-san.' " 

"Ahaha, ibu Himeji-san sangat optimis." 

"Okaa-san adalah orang yang sangat riang..." 
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Dalam hal ini, mereka hanya bisa menunggu sampai pemogokan berhenti. Untung orang 
tua Himeji-san baik-baik saja. 

Kalau begitu, masalahnya sekarang adalah--- 

"Mizuki-san, apa yang ingin kamu lakukan?" 

"Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa di Jepang... jadi aku hanya bisa menunggu mereka 
kembali. Tapi semua penerbangan dihentikan. Saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. 
" 

"Ahh, bukan itu, Himeji-san. Ane-san tidak menanyakan itu. " 

"???" 

"Mizuki-san, kamu tinggal sendiri sebelum orang tuamu kembali?" 

"Ah iya. Saya akan sendirian di rumah selama ini. " 

Himeji-san harus hidup sendiri. Itu sedikit, tidak, sangat mengkhawatirkan... terlalu tidak 
aman bagi seorang gadis pada usia ini untuk menyendiri, terutama karena keamanan 
akhir-akhir ini buruk... 

Tepat ketika saya memikirkan tentang apa yang harus dilakukan, 

"Bagaimana kalau kamu pindah ke rumah kita dulu sebelum orang tuamu kembali?" 

Ane-san tiba-tiba bertanya. EH? EEEEHHHHHH !!! ??? 

(Ho, tunggu sebentar, ane-san! Bisakah ini benar-benar dilakukan?) 

Aku dengan panik meraih bahu ane-san dan berbisik padanya. Tentu saja, aku ingin 
membiarkan Himeji-san pindah untuk tinggal bersama kami untuk sementara waktu 
setelah mengetahui situasinya --- tapi aku tak pernah menyangka ane-san akan 
mengatakan ini. Bukankah dia sering mengatakan bahwa dia akan keberatan dengan 
hubungan yang tidak murni atau sesuatu? Dan sekarang dia mengundang Himeji-san. 
Apakah ini benar-benar oke? 

(Apa yang tidak baik-baik saja? Ini untuk kebaikan Mizuki-san.) 

Ane-san menjawabku tanpa keraguan, lalu menambahkan, 

(Atau apakah Aki-kun lebih suka ane-san yang akan duduk dan menonton bahkan setelah 
melihat situasi ini?) Ane-san menyeringai nakal saat dia mengatakan ini. 

(Itu tidak benar! Aku paling suka ane-san seperti ini!) 

(Ane-san senang kamu akan mengatakan itu.) 
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Kalau bukan karena Himeji-san di depan kita, aku bisa memeluk erat ane-san. Kakakku 
mungkin kurang akal sehat, tapi dia benar-benar orang yang baik dan pengertian! 

Tepat saat aku benar-benar tersentuh oleh tindakan ane-san, Himeji-san dengan takut 
berkata pada kami, "Yah... aku mengerti niat baikmu, tapi ini akan merepotkanmu. Saya 
tidak bisa... " 

"Tidak, kami tidak merasa bermasalah sama sekali karena Mizuki-san adalah gadis yang 
baik." 

"Ya. Dan jika Himeji-san pindah untuk tinggal bersama kita, orang tuamu akan lebih santai. 
" 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu..." 

Himeji-san seharusnya khawatir harus hidup sendiri, tapi dia tidak akan menganggukkan 
kepalanya untuk menyetujui lamaran kita. 

"Dan saya masih memiliki sebagian besar bahan makanan laut yang saya ambil. Jika kamu 
tidak membencinya, bagaimana kalau kamu menghabisi mereka dengan kami, Himeji-san? 
" 

"Ho, bagaimana mungkin aku bisa membencinya?" 

"Kamu tidak? Oke, kalau begitu sudah diputuskan. " 

Setelah mendapat penegasan Himeji-san, semuanya diputuskan seperti itu. 

Ini mungkin pertanyaan yang menyesatkan, tapi saya akan menutup mata pada pertanyaan 
itu. Akan menjadi masalah lain jika dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama kita, tapi 
Himeji-san sepertinya tidak menentangnya. 

"Ah, itu, itu, aku..." 

Himeji-san sepertinya tidak tahu harus berbuat apa karena dia ragu-ragu untuk waktu 
yang lama sebelum berkata dengan nada prihatin, "Kalau begitu... maafkan aku, tapi aku 
akan mengganggumu selama beberapa hari..." 

Setelah mengatakan itu, Himeji-san membungkuk pada kami. Sungguh sopan! 

"Kami perlu belajar darimu di sini, Himeji-san. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, 
Anda dapat memberi tahu kami apa saja. " 

"Mizuki-san, kamu mungkin khawatir tentang pindah dengan anak laki-laki yang sebaya, 
tapi aku akan bertanggung jawab untuk itu dan melihat tindakan Aki-kun, jadi kamu bisa 
santai." 
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"Ah, tidak, tidak perlu. Jika itu Akihisa-kun, aku akan... " 

"Lebih tepatnya, jika ada insiden, aku akan mematahkan salah satu jari Aki-kun." 

"Wa, tunggu sebentar, ane-san!" 

"Dan begitu tidak ada lagi jari yang patah, aku akan mematahkan punggungnya." 

"JANGAN KATAKAN HAL TERSEBUT, ANE-SAN! ITU PADA DASARNYA MENYATAKAN 
KEMATIAN SAYA! " 

Dan dengan demikian, setelah pertemuan olahraga berakhir, aku akan tinggal bersama 
Himeji-san. 

Himeji-san memasuki kehidupan sehari-hari; bagaimana hasilnya... 

"Th, gadis ini tidak sopan dan tidak mampu. Tolong jaga aku! " 

Bagaimanapun, setidaknya aku tahu bahwa Himeji-san adalah seseorang yang mudah 
gugup. 

 

Mulai sekarang, izinkan saya, Kubo Toshi --- tidak, 'spesifikasi cerdas' menjawab masalah 
semua orang. 

 

Tahun ke-3, masalah siswa T-mura Y-saku. 

Brainy specs-sensei, tolong dengarkan masalah saya. 

Saya memiliki seseorang yang saya suka. Selama turnamen uji keberanian, saya 
mengumpulkan keberanian saya dan membacakan puisi cinta saya kepadanya dengan 
keras, tetapi dia berteriak dan tidak menanggapi saya secara langsung. Apakah saya 
ditolak? 

Sudah waktunya untuk ujian nasional, dan saya harus mengubah suasana hati saya dan 
mempersiapkan diri untuk ujian. Tolong beri saya saran. 

Saran sensei-spesifikasi cerdas. 

Pertama, Anda harus mengubah cara berpikir Anda. Jika Anda mulai memiliki pikiran 
negatif sejak awal, tidak ada hal baik yang akan terjadi apa pun yang Anda lakukan. Anda 
tidak perlu takut untuk melangkah maju. Penting untuk menghadapi berbagai hal dengan 
sikap positif. Apalagi sebagai peserta ujian, bukan? 
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Mengenai pengakuan Anda, saya akan mengatakan sesuatu yang saya rasakan secara 
pribadi. Pihak lain baru saja berteriak, dan saya rasa dia tidak menolak Anda. Dia bisa jadi 
malu tentang itu. Ini masih memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Hal terpenting 
tentang cinta adalah melihat perasaan Anda dengan jujur, dan Anda tidak bisa menyerah 
sampai akhir. Jadi saya harap Anda tidak merasa sedih sebelum hal sepele seperti itu dan 
bekerja keras untuk mengejarnya. 

Tahun ke-2, masalah murid S-mizu M-haru. 

Halo, sensei cerdas. Ini adalah pertama kalinya saya menulis kepada Anda. Aku selalu 
mencintai onee-sama sejak tahun pertama kita, tapi onee-sama tidak akan menatapku 
langsung. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dia akan 
memperhatikan penampilan orang lain dan menjauh dari saya. Apa yang harus saya 
lakukan agar onee-sama melihat langsung ke arah saya? Tolong ajari aku. 

Saran sensei-spesifikasi cerdas. 

Sebelum saya menyarankan ini, saya harus bertepuk tangan atas sikap terus terang dan tak 
kenal takut itu. Saya menemukan bahwa sangat bagus bahwa Anda akan mencintai 
seseorang dengan sepenuh hati. 

Mengenai bagaimana membiarkan pihak lain memperhatikan perasaan Anda, saya rasa 
Anda hanya perlu melakukan apa yang selama ini Anda lakukan. Bagaimanapun, Anda 
harus mengungkapkan cinta Anda kepada pihak lain dengan antusias, yang menurut saya 
paling penting. Saya berharap asmara Anda akan berkembang. 

Masalah N-bayashi H-romi 

Sensei cerdas, tolong dengarkan aku. Saya suka pria yang kedua di tahun kami dan 
memiliki kehadiran yang luas, tapi dia sepertinya seperti orang bodoh. Apa yang harus saya 
lakukan? 

Saran sensei-spesifikasi cerdas. 

Menyerah. 
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Volume 7,5 Chapter 4 

Saya dan Jepang dan Bahasa yang Tidak 
Saya Kenal 
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"Apakah kamu ingin mengikuti kami kembali ke Jepang, Minami?" 

Saat makan malam, ayah tiba-tiba menanyakan itu padaku. 

"Minami-chan harus sendirian jika dia tinggal di Jerman ..." 

Mommy meletakkan tangannya di pipi dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. 

Karena pekerjaan, orang tua saya tidak akan tinggal di Jerman Februari depan, di mana 
mereka menghabiskan 14 tahun hidup mereka. 

"Eh? Onee-chan tidak ikut dengan kita ke Jepang? " 

Hazuki imouto saya menatap saya dengan cemas. Anak ini sangat ingin tahu dan energik, 
tapi dia sangat dekat dengan adiknya ... jika aku tidak kembali bersamanya ke Jepang, 
kupikir dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa. 

"Bagaimana, Minami? Jika kamu ingin tinggal di sini apa pun yang terjadi, ayah akan 
memikirkan cara untukmu ... " 

Meskipun dia mengatakan itu, ayah pasti berharap aku akan kembali ke Jepang bersama 
mereka. Selain itu, diharapkan mereka akan sangat khawatir meninggalkan putri mereka 
yang masih remaja sendirian di negara lain. 

Bagiku ... itu sangat merepotkan. Tiba-tiba mengatakan bahwa kita akan kembali ke Jepang; 
dan saya benar-benar tidak bisa membayangkan kehidupan di sana. Itu karena saya selalu 
tinggal di Jerman, saya belajar di sekolah di sini, dan tentu saja, teman-teman saya berasal 
dari sini. Ayah dan ibu tidak pernah menyebutkan apapun tentang kembali ke Jepang, dan 
kami berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Karena itulah saya tidak bisa mengatakan satu 
kalimat pun dalam bahasa Jepang. Bagi saya, orang Jepang adalah orang asing, dan jika 
memungkinkan, saya sangat ingin tinggal di sini bersama dengan teman baik saya. 
Meskipun saya tinggal di Jerman, saya masih bisa bertemu keluarga saya saat liburan. 
Tetapi jika saya kembali ke Jepang, kemungkinan saya mendapatkan teman di sana ... Saya 
rasa, akan sangat kecil. Jika itu masalahnya, maka aku ... 

"Onee-chan ... apa kau tidak akan kembali bersama kami?" 

Tepat ketika aku memikirkan hal ini, Hazuki tampak seperti akan menangis saat dia 
menatapku. 

Sungguh, anak ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adiknya ... ayah dan ibu tidak ada di 
rumah sebagian besar waktu karena pekerjaan, jadi sebagai kakak perempuan, aku harus 
memikul tanggung jawab untuk merawatnya. Mau bagaimana lagi kalau dia akan 
menempel padaku. 
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Berpikir tentang ini, saya membuat keputusan. Bahkan setelah kembali ke Jepang, ayah dan 
ibu akan sibuk dengan pekerjaan. Jika aku tidak bersamanya, Hazuki akan sangat kesepian. 
Pasti sangat kejam meninggalkan seorang anak sendirian di usia yang begitu muda. 

Untuk senyuman ayah, ibu dan adik perempuanku yang imut, aku memutuskan untuk 
menyatakan pikiranku dengan jelas, 

"Tidak, aku juga akan pergi. Aku akan tinggal di Jepang bersama ayah, ibu, dan Hazuki. " 

Mendengar saya mengatakan ini, keluarga saya menghela nafas lega, dan wajah kaku 
mereka yang awalnya akhirnya tersenyum. 

☆ 

Saya sudah sangat bosan, dan saya membaca pidato pembukaan sekolah yang sangat 
membosankan yang bahkan tidak saya mengerti karena bahasanya. Saya dan teman sekelas 
saya sekarang akan menghabiskan satu tahun di kelas ini, dan para siswa mulai 
memperkenalkan diri. 

"Namaku Ryo. Saya berharap kita bisa rukun. " 

Setelah anak laki-laki di depanku memperkenalkan dirinya, dia kembali ke kursinya. 
Giliranku selanjutnya. 

Saya merasa agak gugup saat berjalan maju. Penting untuk memberikan kesan pertama 
yang baik jika saya ingin berbaur dengan lingkungan Jepang. Saya harus memastikan 
bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang aneh. 

Saya ingat pengenalan diri yang saya kerjakan dengan keras untuk berlatih, dan 
menggunakan kapur untuk menulis nama saya di papan tulis. Kemudian, saya berbalik 
untuk berkata dengan keras kepada semua orang. 

"Namaku, Shimada, Minami. Senang bertemu denganmu."[10] 

Setelah mengatakan itu, semua orang melebarkan mata mereka karena terkejut. Eh? Apa 
yang sedang terjadi? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah begitu cepat? 

Aku merasakan sedikit hawa dingin di punggungku. Kenapa semua orang melihatku seperti 
itu? 

"Shimada-san adalah orang Jepang dari Jerman, dan dia baru saja kembali, jadi semuanya, 
tolong bantu dia." 

Setelah wali kelas mengatakan itu dalam bahasa Jepang, semua orang sepertinya mengerti 
saat mereka menganggukkan kepala. Sensei mengatakan itu dengan sangat cepat sampai 
aku tidak bisa menangkapnya... tapi sepertinya dia hanya menjelaskan kesedihanku pada 
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siswa lain. Ah, saya tahu, saya terlihat seperti orang Jepang, tetapi kegagapan saya 
membuat semua orang sangat terkejut. 

Setelah menyadari alasannya, aku agak rileks --- tepat ketika aku memikirkan itu, beberapa 
teman sekelasku mencoba menahan tawa mereka. Apa apa? Apa yang sedang terjadi? 

"Tidak apa-apa, Shimada-san, ingat saja bagaimana menulis kanji namamu." 

Bahkan sensei tersenyum padaku setelah melihat papan tulis. Tapi saya hanya menulis 
nama saya di papan tulis... 

Setelah melihat sekeliling, saya menemukan bahwa semua orang sedang melihat nama 
yang saya tulis di papan tulis. Eh? Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? 

Aku melihat buku catatan di sakuku untuk memeriksanya. Apakah saya salah menulis 
nama? 

---'Shimada Minami '.[11] 

Saya memang menulis itu di buku catatan saya, namun kanji yang saya tulis adalah 
Shimayumi Mikare[12] . 

Ah! Sepertinya saya melakukan kesalahan! 

"... Uu !!" 

Saya buru-buru menghapus kata-kata di papan tulis dan menuliskannya di romaji 'Minami 
Shimada'. Apa-apaan ini !? Jika saya salah menulisnya, katakan saja bahwa saya salah 
menulisnya! Hanya peduli tentang tertawa, bukankah orang-orang ini sudah terlalu keji !? 

"Saya harap kita bisa rukun!" 

Karena itu terlalu memalukan, itu semua untuk perkenalan diriku saat aku buru-buru 
kembali ke kursiku. Uuu ... Aku tidak sengaja membuat kesalahan yang memalukan ... 

"Saya Sakamoto Yuuji dari Sekolah Menengah Kannazuki." 

Orang berikutnya setelah saya memperkenalkan dirinya, dan kemudian berjalan kembali 
ke kursinya. Kasar ... tidak, orang ini lebih seperti orang yang kejam, dan dingin. Melihatnya 
seperti itu, teman sekelas di sekitarnya mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. 

"Orang itu adalah Kannazuki..." 

"Iblis yang terkenal..." 

"Orang itu sepertinya sangat luar biasa..." 

"... Fu" 
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Melihat percakapan yang berisik, pria itu hanya mendengus jijik. Kurasa ... dia dipanggil 
Sakamoto, kan? Dia terlihat sangat tidak bisa didekati, tapi pria seperti itu seharusnya 
normal di Jepang, bukan? Ayah berkata sebelumnya bahwa 'Jepang adalah negara dengan 
keamanan yang baik, jadi kamu tidak perlu khawatir'. Jadi orang itu kelihatannya galak, 
tapi dia seharusnya tipikal pria Jepang, bukan? Hm, tidak masalah. Siapa Takut. 

Ketika saya mencoba meyakinkan diri sendiri, siswa berikutnya naik, dan kali ini 
sepertinya seorang gadis. 

"Nama saya Kinoshita Hideyoshi. Saya harap kita bisa rukun. " 

Aku sama sekali tidak mengerti orang Jepang itu, tapi itu seharusnya normal, kurasa? Tapi 
dia seorang perempuan, namun dia mengenakan pakaian laki-laki. Ini aneh, tapi aku tidak 
keberatan. Itu pasti karena dia tidak terbiasa memakai rok atau pakaian pria yang dia 
pakai. 

Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku harusnya bisa terbiasa dengan tempat bernama Jepang 
ini. Ayah berkata bahwa 'Jepang sama sekali tidak menakutkan, dan tidak ada hal aneh 
yang akan terjadi'. Saya harus percaya pada ayah. 

Saya segera menghilangkan kecemasan yang melayang di kepala saya dan fokus pada 
teman sekelas berikutnya yang akan melakukan perkenalan diri. Harus menjadi seorang 
pria sekarang. 

Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri saat dia berkata perlahan dan lembut 
bahwa aku bisa mengerti. 

"... Tsuchiya Kouta. Minatnya meresap... tidak, keahlian khusus adalah mencuri pho... tidak 
banyak. " 

Teman sekelas yang mengatakan ini mengungkapkan kamera digital secara samar-samar 
dari sudut pandangnya. 

Ini, ini seharusnya normal ... kan? Minatnya harus merekam suara daripada mengambil 
foto... untuk merekam hal-hal yang akan diajarkan guru di kelas. Benar, pasti seperti itu! 
Hanya hal kecil. Itu tidak bisa membuktikan bahwa Jepang penuh dengan orang aneh... 
bukan? Ayah, saya rasa saya bisa mempercayai Anda sekarang! 

Saya berusaha keras untuk bersiap-siap untuk pengenalan diri siswa berikutnya. Ini harus 
menjadi pria lain. 

"Saya Yoshii Akihisa dari Sekolah Menengah Nagatsuki. Saya harap kita bisa rukun. " 

Anak laki-laki yang membungkuk kepada semua orang di depan --- tampak berbeda karena 
suatu alasan. Dia adalah satu-satunya dengan atasan seragam pelaut. 

"..." 
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Aku ditipu... Aku ditipu oleh ayah !!! 

Hidupku setelah ini diwarnai kelabu yang tidak bahagia. Sejak kapan Jepang tidak 
menakutkan dan aneh !? Kelas kami penuh dengan orang-orang yang menakutkan, aneh, 
dan berbahaya! 

Karena ketiga orang itu yang memberikan pengaruh besar pada saya, saya tidak berhasil 
mendengarkan teman sekelas lainnya memperkenalkan diri. Tanpa sadar, semua orang 
menyelesaikan perkenalan diri mereka. 

Wali kelas kami memberikan sedikit pengarahan sebelum meninggalkan kelas. Sepertinya 
hari ini hanya upacara pembukaan dan sesi wali kelas, jadi kami bisa pulang setelah itu. 
Haruskah saya segera pulang setelah ini? Ayah dan yang lainnya muncul untuk upacara 
pembukaan. Mereka harus pulang sekarang? 

Tepat ketika saya memikirkan itu dan ingin berdiri, saya menemukan banyak orang 
berkumpul di sekitar saya. Eh? Apa, ada apa? 

"Shimada-san adalah penduduk Jepang, kan? Kapan kamu kembali ke Jepang? " 

"Apakah Anda lahir di Jepang atau di luar Jepang?" 

"Apakah bahasa Inggris Anda bagus?" 

Pertanyaan-pertanyaan itu datang satu per satu, dan saya tidak tahu bagaimana 
menjawabnya untuk beberapa saat. Ap... apa itu penduduk Jepang? Saya lahir di Jepang, 
tapi saya tidak terlalu pandai berbahasa Inggris atau Jepang --- erm, bagaimana 
menjawabnya dalam bahasa Jepang? 

"Di mana kamu tinggal sekarang?" 

"Apakah Anda memiliki klub yang ingin Anda ikuti?" 

"Apakah kamu punya pacar di Jepang?" 

Tepat ketika saya berpikir, ada lebih banyak pertanyaan. Aku sedang memikirkan 
bagaimana menjawab, bisakah kamu menungguku !? 

"Apa saja minat kamu?" 

"Makanan apa yang kamu suka?" 

"Berapa ukuran payudara Anda?" 

Ahh !! Itu menjengkelkan !! Tidak bisakah kalian tenang dulu !? Saya tidak bisa menjawab 
semuanya! Bagaimana cara mengatakan 'tolong diam' dalam bahasa Jepang? 
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Saya sangat ingin berteriak. Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat apa yang saya dengar dari 
seorang gadis pagi itu. Seorang pria mencoba merayunya, tetapi dia tampak kesal dan 
hanya mengatakan sesuatu untuk menenangkan pria itu. Kalau begitu, saya harus 
mengikuti apa yang dia katakan. 

Aku ingat apa yang gadis itu katakan adalah--- 

"SH..." 

"""SH?""" 

"Diam, dasar babi." 

Aku mencoba tersenyum saat mengatakan itu, berusaha untuk tidak meninggalkan kesan 
buruk. 

Saya ingat gadis yang mengatakan itu memiliki gaya rambut ikal. 

Apakah saya mengungkapkan niat saya dengan jelas? Aku dengan takut-takut melihat 
ekspresi semua orang, dan menemukan bahwa siswa di sekitarnya semua menatap 
wajahku tanpa suara. 

"Saya, saya mengerti. Aku sangat menyesal." 

"Ini pertama kalinya aku dipanggil 'babi' sejak aku lahir..." 

"Seharusnya normal untuk mengatakan itu di luar negeri..." 

Teman sekelas saya terlihat canggung dan meninggalkan saya. 

Eh? Itu aneh? Anda tidak harus pergi. Saya hanya berharap Anda bisa menunggu saya 
menjawab dengan benar. Apakah saya memilih kata yang salah? 

Saya ingin memberi tahu mereka bahwa saya tidak berniat mengusir mereka, tetapi saya 
tidak dapat mengungkapkan perasaan saya dengan benar melalui bahasa Jepang. 

"Warten Sie bitte Horen Sie meine Geschincite bitte."[13] 

Saya dengan cemas meneriakkan bahasa Jerman yang saya kenal, tetapi semua orang 
tampak bermasalah saat mereka tersenyum kepada saya dengan canggung dan 
meninggalkan saya dalam diam. 

Uu... tidak ada yang mengerti bahasa Jerman di sini? 

"Kami, ya... jangan salah paham." 
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Saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang, tapi setidaknya saya bisa menggunakan bahasa 
Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka, bukan? Bahasa Inggris bukan kekuatan saya, 
tapi setidaknya lebih baik dari bahasa Jepang. 

"Ah... saya tidak bisa berbahasa Inggris." 

Tetapi semua orang hanya menanggapi seperti itu dan tidak berhenti di jalur mereka. 
Ketika saya pulih, saya menemukan diri saya berdiri dengan hampa di sana. 

"..." 

Saya berjuang dan kalah pada hari pertama sekolah. 

Semua orang di kelas menjaga jarak dariku dan mulai mencari orang lain untuk diajak 
bicara. Mereka berkumpul untuk mengenal satu sama lain atau bermaksud untuk pergi 
keluar dengan teman-teman mereka (kemungkinan besar, mereka lulus dari sekolah 
menengah yang sama). 

...Aku sangat cemburu... 

Saya sangat ingin segera berteman, dan saya ingin bermain dengan semua orang. 

"Haa..." 

Aku menghela nafas dalam-dalam dan mengemasi barang-barangku saat aku bersiap untuk 
meninggalkan kelas. 

Pada saat itu- 

"Ah, yah... kamu Shimada-san, kan?" 

Suara seorang anak laki-laki datang dari belakang. Itu hebat! Saya tidak tahu mengapa saya 
gagal, tetapi setidaknya seseorang mau berbicara dengan saya! 

"Iya?" 

Aku menoleh penuh harap, tapi--- 

"... Haa..." 

"Eh? Apa yang salah? Kenapa kamu terlihat sangat kecewa saat melihat wajahku? " 

Berdiri di depanku adalah anak laki-laki misterius berseragam pelaut. Itu, rasanya benar-
benar ekspektasiku berkurang... 

Ah tidak. Saya seharusnya tidak menilai orang dari penampilan mereka. Mungkin aku akan 
menganggapnya pria yang baik setelah berbicara dengannya. Mungkin ada alasan kenapa 
dia berpakaian seperti itu? 
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"?" 

Setelah ditatap olehku, anak laki-laki itu memiringkan kepalanya dengan bingung. Ah, 
seperti binatang kecil. Dia terlihat manis... Aku ingat dia dipanggil Yoshii, kan? 

"Baik..." 

"Hm? Apa yang salah?" 

Setelah saya mengatakan itu, dia mengatakan itu dengan sangat lambat, mungkin karena 
dia menganggap saya masih belum terbiasa berbicara bahasa Jepang, lalu menjawab 
dengan cara yang saya bisa mengerti. Apa, jadi dia pria yang baik. 

"Mengapa, adalah, pakaianmu..." 

Bagaimanapun, saya mengajukan pertanyaan terbesar dalam pikiran saya. 

"Eh? Ahh, kamu sedang membicarakan tentang ini? Nah, alasannya, itu... " 

Anak laki-laki di depanku sepertinya kesulitan membuka mulut. 

"Karena aku ketiduran dan panik, jadi aku ..." 

Akankah siswa Jepang mengenakan seragam pelaut saat mereka panik? Saya benar-benar 
tidak mengerti. Ini benar-benar membutuhkan banyak pemahaman. 

"Oi, idiot! Jangan halangi saya dan bicarakan hal bodoh seperti itu. " 

Tepat ketika saya mencoba memahami arti di balik kata-kata anak laki-laki itu, suara lain 
dapat terdengar. 

"Jangan seperti ini, Sakamoto-kun. Shimada-san masih belum terbiasa dengan Jepang. 
Bagaimana Anda bisa menyebut dia bodoh? " 

"Aku sedang membicarakanmu, Yoshii." 

Menanggapi dengan ekspresi tidak senang adalah Sakamoto, pria yang terlihat kejam itu. 

Pada saat itu, Yoshii, yang dimarahi dan disebut idiot, memelototinya dengan tidak senang. 

"Muu... bagaimana denganku yang menurutmu bodoh?" 

"Setiap tindakan yang Anda lakukan." 

"Apa yang kamu katakan! Jangan memutuskan karakter seseorang berdasarkan 
penampilan! " 

"Saya pikir tidak perlu lebih ketika saya melihat Anda seperti itu." 
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Yoshii dan Sakamoto sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. 

Karena mereka mengatakan itu terlalu cepat, saya tidak bisa memahami percakapan 
mereka sama sekali. 

"Memanggilku bodoh !? Kamu yang bodoh di sini! Memiliki seorang gadis cantik yang 
berbicara dengan Anda dan Anda praktis mengabaikannya ... " 

"Itu, orang itu tidak ada hubungannya denganmu, dasar bodoh!" 

"Apa yang kamu katakan!? Kau orang bodoh terkutuk itu! " 

Keduanya mulai bertengkar dengan lebih intens. Eh... apa yang harus saya lakukan dalam 
situasi ini? 

"SAYA MENEMUKAN ANDA MENGERIKAN PERNAH SEJAK SAYA PERTAMA MENEMUKAN 
ANDA PAGI INI! TERUTAMA BAHWA IDIOT NAIVE WAJAH ANDA! BISAKAH KAU LEBIH 
MANLY !? " 

"ITU SESUATU YANG INGIN SAYA KATAKAN! MEMANGGIL SESEORANG YANG PALSU 
PERTAMA KALI ANDA BERTEMU, APAKAH ANDA TIDAK MENGERTI MAKNA KATA, 
PENGADILAN !? " 

"SAYA TIDAK INGIN MENDENGAR BAHWA DARI SESEORANG YANG MEMAKAI SERAGAM 
SAILOR HINGGA UPACARA PEMBUKAAN!" 

Kedua orang itu terus berdebat lebih intens, mengabaikanku sementara aku semua 
bingung. Karena mereka berbicara terlalu cepat, saya bahkan tidak mengerti satu kata pun 
yang mereka ucapkan. Namun, aku memahami sesuatu dengan jelas --- jika aku terlibat 
dengan orang-orang ini, sepertinya aku tidak akan bisa menjalani kehidupan sekolah biasa. 

"Baiklah, selamat tinggal." 

Aku melirik anak laki-laki yang bahkan tidak melihat dan aku, buru-buru meraih tas dan 
pergi. 

☆ 

Bisakah saya benar-benar terbiasa dengan sekolah ini...? 

Saat memikirkan tentang situasi yang mungkin saya temui di masa depan, saya tidak bisa 
menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tahu bahwa ada banyak perbedaan budaya 
antara Jepang dan Jerman, tetapi yang akan saya hadapi tampaknya lebih buruk daripada 
perbedaan budaya... 
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Setidaknya aku harus pulang sebelum aku semakin lelah. Saat aku berjalan menuju koridor, 
aku menemukan seorang gadis yang kukenal di koridor. Teman sekelas yang mengenakan 
seragam laki-laki, padahal dia perempuan --- gadis itu bernama Kinoshita. 

Kinoshita tidak memperhatikan saya di belakangnya. Apa yang harus dilakukan? Dia 
seorang gadis dari kelasku. Aku harus menyapanya dulu. 

Aku menatap punggungnya. Tidak seperti dua orang bodoh itu, Kinoshita terlihat seperti 
murid yang baik, tapi dia tidak memakai rok seorang gadis. Aku tahu beberapa gadis tidak 
suka memakai rok, jadi ini bukanlah hal yang aneh. Saya kira itu takdir bagi kita untuk 
bertemu secara kebetulan. Saya pikir saya harus menyapanya sebelum saya pergi. 

Saya memutuskan untuk melakukannya dan mengulangi sapaan dalam bahasa Jepang 
dalam pikiran saya, saya ingat bahwa jika saya ingin mengucapkan selamat tinggal, saya 
harus mengatakan 'sayonara'. Aku hanya perlu memberitahunya, 'Kinoshita-san, sayonara'. 

Setelah menarik napas dalam-dalam, aku meningkatkan langkahku dan bermaksud 
memanggilnya ke depan, tetapi Kinoshita tiba-tiba berubah arah. Itu aneh. Kemana dia 
pergi... ah, begitu. Toilet. 

Aku tidak ada niat untuk mengejarnya dan menyapanya, tapi aku tetap berjalan di belakang 
Kinoshita yang sedang berjalan menuju toilet. Jari-jari saya kotor dengan kapur ketika saya 
menulis nama saya di papan tulis, jadi saya ingin pergi ke toilet untuk mencuci tangan. 

"..." 

Kinoshita mendorong pintu biru menuju toilet dan masuk. Heh... jadi pintu biru untuk toilet 
perempuan, dan pintu merah muda untuk laki-laki... untung aku mengikuti Kinoshita, kalau 
tidak aku akan mengacau dan masuk ke laki-laki toilet. 

Saya merasakan perasaan menyegarkan dari perbedaan budaya dan mengikutinya ke 
toilet. 

"" "WOOOOOHHHHHHH !!! MENGAPA GADIS BARU MASUK TOILET PRIA !!? "" " 

Beberapa pria yang baru saja menggunakan toilet menjerit pada saat bersamaan. TAHAN 
PADA MINNUUUTTTEEE !! ?? MENGAPA ADA PRIA DI TOILET !? 

"Wa, tunggu! Mohon tenang! Saya laki-laki!!" 

"" "APA PUN YANG AKAN LAKUKAN !!! CEPAT CEPAT DAN KELUAR !!! "" " 

"Verschwinden wir von hier, Kinoshita!"[14] 

"INI SEMUANYA SALAH MEMAHAMI !!" 
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Aku meraih pergelangan tangan Kinoshita tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, 
dan buru-buru keluar dari toilet. 

"Haa, haa haaa..." 

Kami terus berlari, dan hanya berhenti setelah kami berlari ke platform di tangga. 

"Muu... kenapa aku harus lari juga..." 

Kinoshita terlihat tidak terlalu yakin. Apakah dia tidak menyadari apa yang dia lakukan? 

Th, orang ini adalah... 

"Bist du dumm !? Geh doch nicht in die Toilette der Jungs! "[15] 

"Apa, apa? Kenapa kamu harus marah padaku, Shimada? " 

Kinoshita terlihat seperti dia tidak tahu kenapa aku marah saat dia melebarkan matanya. 
Meskipun saya baru saja kembali dari negara lain, saya tahu betapa bahayanya salah 
mengira toilet pria dengan toilet wanita. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia perempuan, dia 
harus menggunakan toilet wanita! Karena dia aku juga diperlakukan sebagai orang aneh! 

"Shimada, aku tahu kamu salah. Semua orang akan sering salah, tapi aku benar-benar laki-
laki. " 

"Ich habe das für dich getan! Geh ab sofort di die Toilette der Mädchen! "[16] 

Saya memberikan beberapa saran kepada Kinoshita dalam bahasa Jerman, meskipun dia 
terdengar seperti dia ingin berdebat (Namun, sepertinya dia tidak akan memahaminya), 
dan berbalik untuk pergi. Ahhh... sungguh! Saya sangat tidak beruntung hari ini! 

Di samping catatan, hari ini sepertinya adalah 'Badai Musim Semi' atau semacamnya, 
karena banyak gadis di koridor sekolah memegang rok mereka ke bawah --- di dekat 
mereka, ada seorang pria kecil dan kurus terbaring di genangan darahnya sendiri . 
Sungguh, ada apa dengan negara bernama Jepang ini... 

☆ 

Saat makan siang bersama papa dan mami yang khusus mengambil cuti untuk menghadiri 
acara pembukaan sekolahku dan Hazuki yang belum masuk sekolah, papa terlihat cemas 
saat bertanya padaku, 

"Minami, bagaimana sekolah di Jepang? Apakah kamu terbiasa dengan mereka? " 

"..." 

Jika saya terbiasa dengan mereka, saya akan diperlakukan seperti idiot atau cabul. 
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"? Kakak perempuan Jepang. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda sukai? " 

Hazuki menatap wajahku dengan cemas. Ya ampun, aku harus lebih berhati-hati dan tidak 
membuatnya mengkhawatirkanku. 

"Tidak ada. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Hanya saja sekolah itu memiliki banyak orang 
unik dan aneh! " 

Atau lebih tepatnya, mereka semua aneh. 

"Betulkah? Senang sekali kamu bisa bahagia. " 

"Akan sangat bagus jika onee-chan bisa mendapatkan teman." 

Ya, ya. 

Sejujurnya, saya berpikir bahwa akan lebih pantas untuk tidak mengasosiasikan diri saya 
dengan orang-orang itu, daripada menjadi teman... 

"Minami, semua orang tahu bahwa kamu adalah orang Jepang yang kembali dari Jerman. 
Apakah ada masalah? " 

Mommy mengupas apel yang akan digunakan sebagai pencuci mulut saat dia memintaku. 

"Un. Teman sekelas saya mengajukan terlalu banyak pertanyaan, jadi saya bahkan 
mengomel pada mereka. " 

"Menggerutu? Dalam bahasa Jepang? " 

"Un." 

"Heh! Onee-chan luar biasa. Kamu bisa berbicara bahasa Jepang begitu cepat? " 

"Tentu saja. Saya menggunakan bahasa Jepang yang tepat untuk memberi tahu mereka 
'diam, kamu babi'. " 

Saat saya mengatakan itu, ayah dan ibu langsung kehilangan suara. Mu? Apa yang sedang 
terjadi? 

"Mi, Minami..." 

"Hm? Ayah, ada apa? " 

Wajah Ayah tampak menegang. Apa yang terjadi? 

"Dalam bahasa Jerman, yang Anda katakan adalah 'Werden Sie schweigsam, ein Sehwein.' 
..." 
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Ayah mengatakan yang sebenarnya dengan ekspresi ketakutan. 

Eh? 'Werden Sie Schweigsam, ein Schwein' (Diam, dasar babi)? Bukankah itu... terlalu 
kasar? Sesuatu yang kasar yang digunakan untuk memarahi orang lain? 

""... "" 

Ayah dan ibu menatapku dengan cemas. Apa, apa yang harus dilakukan? Saya harus 
menjelaskan diri saya dengan jelas kepada teman sekelas itu! 

"Itu, itu karena, aku bercanda dengan teman-teman yang baru kutemui..." 

Saya hanya bisa mencoba untuk berbohong dan melalui itu. Gadis itu bukan temanku, tapi 
aku hanya menirunya. Saya kira itu lulus, bukan? 

Mendengar saya mengatakan itu, ayah dan ibu menghela napas lega. 

"Sungguh, Minami, belajar bahasa Jepang yang aneh setelah pindah sekolah." 

"Ya. Tidak apa-apa jika itu lelucon. Berhati-hatilah, atau Anda mungkin akan mengatakan 
bahasa Jepang yang sangat aneh. " 

"Un, aku, aku mengerti." 

Jadi, hari pertama kehidupan sekolahku yang mengkhawatirkan berakhir dengan diam-
diam seperti ini. 

☆ 

"Ada, bertahan, hidup di, hidup sekarang, aplikasi umum dari ucapan ini adalah---"[17] 

Sudah sepuluh hari sejak upacara pembukaan dan jadwal sekolah berangsur-angsur 
berjalan sesuai rencana, tetapi saya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan para 
guru, dan itu masih belum berubah. 

Sekolah memang mempertimbangkan nilai saya, tetapi mereka tidak mengubah pelajaran 
untuk semua orang, dan terus bergerak dengan kecepatan pelajaran normal tanpa berhenti 
untuk menjelaskan hal ini kepada orang Jepang yang tidak mengerti apa-apa tentang 
bahasa tersebut. Saya hampir tidak bisa memahami matematika (selain membuktikan), 
tetapi saya sama sekali tidak mengerti tentang bahasa kuno atau bahasa modern. 

"Haa..." 

Sebuah desahan keluar dari mulutku, dan aku hanya bisa melihat ke luar jendela dan 
menghabiskan waktu pelajaran yang membosankan. Saya baru saja melankolis. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya tidak mengerti apa pun yang dibicarakan para guru, tetapi itu tidak terlalu buruk, 
karena saya mengharapkan itu. Masalahnya adalah saya tidak bisa akur dengan kelas. 

"Haa..." 

Mungkin semua orang takut dengan saya menyebut mereka 'babi'. Teman-teman sekelas 
saya yang belum siap untuk bersiap-siap untuk pelajaran sebelum sekolah dimulai 
mungkin tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan tentang orang 
Jepang yang baru saja kembali dari luar negeri dan berbicara terlalu banyak. Saya bisa 
menghitung jumlah orang yang berinteraksi dengan saya dengan jari-jari tangan saya. 

"Kalau begitu, Yoshii-kun. Bisakah Anda menjelaskan apa kata ganti dari istilah 'tinggal di'? 
" 

"Erm... 'hannari'[18] desu. " 

"Aku bertanya tentang kata ganti dalam bahasa kuno, dan kamu menjawab dengan Kyoto-
ben[19] . Itu benar-benar jawaban yang tidak cocok dengan pertanyaannya sama sekali. " 

"Eh? Itu, itu aneh? " 

Si idiot di kelas itu memegang kamus bahasa kuno, dan dia membuat semua orang tertawa 
karena omong kosong yang dia ucapkan. Yoshii tidak pernah menjawab satu pertanyaan 
pun dengan benar tidak peduli berapa kali dia dipanggil. Tingkat dia menjawab pertanyaan 
dengan benar lebih buruk daripada tingkat ketidaktahuan saya dalam bahasa Jepang. Ada 
apa dengan pikirannya? Apa dia tahu cara menggunakan kamus? 

Aku hanya merasa dia sangat bodoh, tapi teman sekelas di sekitar kita yang tertawa 
sepertinya tidak berpikir begitu. Mereka dikejutkan oleh kebodohan Yoshii, tapi jika ada 
kebutuhan untuk mengatakannya, itu lebih seperti mereka 'tersenyum' karena 
kebodohannya. Sepertinya aku bisa mendengar teman sekelasku berkata tanpa daya 'itu 
Yoshii, sungguh'. 

Sudah beberapa hari sejak sekolah dimulai, dan si idiot itu bisa bergabung dengan kelas ini. 
Sehubungan dengan ini, saya hanya merasa tidak bahagia karena suatu alasan. 

"Sayangnya, 'hannari desu' adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah-" 

Sensei tersenyum masam dan mengatakan jawaban yang benar. Dia menjelaskan 
jawabannya lagi untuk kedua kalinya, tetapi saya masih tidak bisa mengerti. Matematika 
tidak terlalu buruk, tetapi dengan mata pelajaran seperti bahasa kuno, bahasa modern, dan 
sejarah Jepang yang terlibat, itu adalah rangkaian panjang deret alfanumerik asing yang 
tidak dapat saya pahami. Saya hampir tidak dapat memahami istilah-istilah yang 
diperlukan untuk kehidupan dasar, tetapi istilah khusus atau bahasa lama atau apa pun 
benar-benar di luar pemahaman saya. 

"Ha..." 
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Pada akhirnya, saya hanya bisa melihat ke luar jendela dan menghela nafas dalam hati 
sambil menunggu setiap detik berlalu. Untuk beberapa alasan, saya tidak bisa fokus belajar 
bahasa Jepang... Saya mungkin akan melewatkan pelajaran bahasa Jepang khusus pada hari 
Sabtu. Karena hanya ada satu pelajaran ini per minggu, itu tidak mungkin bermanfaat bagi 
bahasa Jepang saya. 

Saya terus menunggu akhir pelajaran dengan hampa. Pelajaran bahasa kuno yang sangat 
membosankan terasa seperti jarum menit di jam karena tingkat kemajuan terasa sangat 
lambat untuk beberapa alasan. 

"-Baik. Sekian untuk pelajaran hari ini. " 

Sensei meninggalkan kelas, dan waktu yang menyakitkan itu akhirnya berakhir. Saya harus 
segera kembali ke rumah... 

"Ah, Shimada-san. Kemana kamu pergi?" 

Tepat ketika saya mengambil tas saya dan bersiap untuk meninggalkan kelas, seseorang 
memanggil nama saya dari samping saya. Jika itu cara yang malas untuk memanggilku, 
pasti pria itu, idiot yang tidak kusuka. 

"Apa yang salah?" 

Saya tanpa sadar meningkatkan intonasi saya. 

"Baik..." 

Aku secara khusus menjawab balik, tapi idiot yang memanggil lebih dulu --- Yoshii terlihat 
bermasalah saat dia menggaruk wajahnya dengan jarinya. Apa yang salah? Ada apa dengan 
Anda memanggil saya ketika Anda tidak punya apa-apa untuk saya? 

"SAYA[20] pagi, pergi, kembali. " 

Saya menahan emosi frustrasi saya dan mengungkapkan niat saya. Aku mungkin lebih baik 
pulang ke rumah untuk menyiapkan makan malam daripada berbicara dengan orang 
bodoh seperti itu. 

"Dia? Laut apa itu? " 

"Wa, ta, shi!" 

Mendengar jawaban idiot itu, aku dengan paksa mengucapkan setiap intonasi satu per satu. 
Siapa yang akan mengatakan 'laut yang luar biasa' dalam situasi ini! Apakah pelafalan 
'watashi' saya begitu aneh? Atau apakah dia mengejek saya? 

"Ahh, kamu mengatakan 'Aku akan kembali', kan?" 
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Setidaknya tampaknya dia akhirnya mengerti maksudku, saat Yoshii bertepuk tangan. 
Bahkan tindakan itu membuatku sangat jengkel. 

"---Ingin kembali, tapi bukan kamu... yo --- ada Wali kelas setelah --- ini---" 

Benar-benar gagal menyadari perasaanku, Yoshii kemudian melanjutkan pembicaraan. 
Karena saya benar-benar frustrasi karena kurangnya konsentrasi, saya hanya bisa 
mendengar kata 'Wali Kelas'. 

"..." 

Saya sedikit merenungkan arti kata-katanya. 

Wali kelas? Ahh benar. Ngomong-ngomong, sepertinya kita harus menghadiri pelajaran 
wali kelas atau semacamnya. Saya lupa semua karena saya ingin pulang lebih awal. 

"Jadi, kamu belum bisa kembali, jadi harap tunggu sebentar." 

Yoshii menatapku dan tersenyum cerah. Apa? Saya baru saja lupa tentang Homeroom dan 
ingin kembali lebih awal, apakah itu benar-benar aneh? Atau apakah dia merasa bahasa 
Jepang saya lucu? 

Entah kenapa, saat aku melihatnya tersenyum seperti itu, aku merasa sangat marah...! 

"Ahh --- ya, selagi ada Homeroon --- aku punya sesuatu --- aku ingin --- membicarakannya 
denganmu tentang---" 

Si idiot itu sepertinya mengoceh tentang sesuatu lagi. Karena dia menyuruhku untuk tidak 
pergi, seharusnya tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, bukan? Apakah dia ingin 
berbicara dengan saya tentang sesuatu? 

Memang benar itu salahku karena tidak memperhatikannya, tapi apapun masalahnya, aku 
masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Rasa frustrasi yang berangsur-angsur meluap 
di dalam diriku membuatku melotot marah pada Yoshii di depanku. 

Pada saat ini, Yoshii tersenyum cerah dan berkata padaku, 

"Baiklah... uyuu... dore --- buniiro --- monami?" 

......... Haaa ......? Apa, apa yang orang ini coba katakan...? 

"Cyuu --- dore --- buniiro --- monami?" 

Dia tersenyum dan mengulangi kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Kali ini, saya 
mencoba untuk memperhatikan, tetapi saya masih tidak mengerti apa yang orang ini coba 
katakan. 
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"?" 

Yoshii kemudian memiliki keraguan di wajahnya, dan ekspresi itu terlihat seperti 
'bagaimana kamu tidak mengerti ini'. Tapi, kenapa ada keraguan... bagiku, ini adalah negeri 
asing, kalian semua berbicara dalam bahasa asing, dan tidak ada yang aneh kalau aku tidak 
memahamimu, kan !? 

"Erm---" 

"SAYA TIDAK MENGERTI!" 

Saya meningkatkan volume saya dan mencegah Yoshii mengulangi apa yang ingin dia 
katakan. Orang ini pasti menganggapku menarik dan memperlakukanku seperti orang 
idiot, bukan? Karena dia diperlakukan seperti orang idiot, dia memperlakukanku sebagai 
orang bodoh karena lebih lemah darinya dalam bahasanya, dan bahkan 
memperlakukannya sebagai hiburan! Pasti seperti itu! 

"Aku, pergi, kembali!" 

Aku benar-benar tidak tahan diremehkan oleh orang idiot yang bahkan tidak bisa belajar 
dengan baik. Siapa yang peduli dengan wali kelas? Aku hanya perlu memberi tahu sensei 
bahwa aku harus pergi lebih awal! 

"" "..." "" 

Saya tahu bahwa semua orang di kelas menatap saya, tetapi itu tidak masalah. Biarpun 
mereka sengaja meningkatkan jarak dariku karena ini, aku tidak peduli! Aku punya jarak 
yang cukup jauh dari mereka! 

Saya pulang lebih awal dari biasanya, menghabiskan waktu berbelanja di jalan 
perbelanjaan, membeli beberapa bahan untuk makan malam di waktu yang sama, dan 
kemudian pulang. 

☆ 

"Onee-chan, crepe ini enak sekali." 

Saat makan malam, imouto Hazuki saya menggigit besar crepe rasa kari yang saya beli 
kembali dan mengatakannya kepada saya. 

"Betulkah? Aku senang kamu menyukainya. " 

"Un. Saya suka butter crepes, tapi rasa kari juga enak. " 

Butter crepes... mendengar itu, hatiku hancur. Aku tahu Hazuki suka butter crepes, karena 
aku juga suka. Saya ingin membeli butter crepes hari ini, tapi... yang disajikan beraroma 
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kari, bahkan sausnya pun sambal dan tiram. Alasannya sederhana. Aku bahkan tidak bisa 
melakukan hal sederhana seperti membeli barang. 

Melihat adik perempuanku tersenyum begitu bahagia dan polos, hatiku menjadi semakin 
tertekan. 

"Terima kasih telah menyiapkan makan malam malam ini, Minami." 

"Bukan apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. " 

Mommy terlihat menyesal saat dia berterima kasih padaku. 

Sudah lama sejak kami selesai pindah, dan ayah serta ibu sepertinya sibuk dengan 
pindahan. Mommy kembali lagi nanti, dan ayah sangat sibuk sehingga dia tidak terlihat. 
Sepertinya dia harus kerja lembur hari ini juga. 

"Kami baru-baru ini sibuk dengan pekerjaan, jadi kami harus terlambat untuk beberapa 
hari ke depan..." 

Mommy mengatakan ini pada Hazuki dan aku. Ayah dan ibu bekerja di perusahaan yang 
sama, jadi jika ayah pulang terlambat, ibu juga tidak akan pulang lebih awal. Hazuki dan 
aku tidak mengomel seperti yang kami harapkan. 

"Tidak apa-apa, Bu. Onee-chan akan menjaga Hazuki. " 

Hazuki mengatakan kalimat ini yang penuh dengan keyakinan pada kakak perempuan ini 
tanpa berpikir lebih jauh, dan tentu saja, aku tidak akan meninggalkan Hazuki sendirian 
seperti itu. Atau lebih tepatnya, karena saya harus merawatnya sehingga saya datang untuk 
tinggal di Jepang. 

"Jangan khawatir, Bu. Aku akan menangani urusan rumah tangga. " 

Aku menepuk dadaku dan menjawab dengan percaya diri. Mendengar itu, mama akhirnya 
menghela napas lega --- sebenarnya, melihat ekspresi itu, aku benar-benar bersalah. 

Sebenarnya, saya... tidak bisa melakukan apa pun dengan benar, entah itu di sekolah atau 
membeli barang. 

☆ 

Sudah hampir tiga minggu sejak sekolah dimulai. 

Teman-teman sekelas saya sudah berteman baik satu sama lain, dan semuanya berkumpul 
bersama, makan bento saat makan siang. 

"Haa..." 
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Di kelas dengan suasana bahagia ini, aku mendesah sendiri. 

Saya masih belum berbaur dengan baik dengan kelas ini, dan saya akan membuat 
kesalahan saat membeli barang. Saya sering tidak dapat menemukan apa yang saya 
inginkan, dan bahkan pulang beberapa kali hanya untuk memeriksa orang Jepang sebelum 
kembali ke toko. 

"Haa..." 

Bahasa Jepang saya tidak membaik sama sekali. Alasannya, itu karena saya hampir tidak 
menggunakan bahasa Jepang sama sekali. Karena saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang, 
saya tidak bisa berteman; karena saya tidak bisa berteman, saya tidak punya banyak 
kesempatan untuk menggunakan bahasa Jepang. Lingkaran setan ini membuatku sangat 
ingin membenci diriku sendiri. 

"Haa..." 

Aku hanya bisa terus menghela nafas seperti itu akan berlanjut selamanya. 

Aku tidak mungkin terus mendesah seperti ini selama tinggal di Jepang, kan... 

Ketika saya memutuskan untuk datang ke negara ini, saya yakin bisa belajar bahasa Jepang 
dengan baik. Sekarang, saya sama sekali tidak punya motivasi. Level bahasa Jepang yang 
dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari sangat buruk, apalagi pekerjaan rumah. Saya 
meninggalkan buku teks dan buku catatan saya di sekolah, dan tidak melakukan 
pembelajaran atau revisi sama sekali. Buku pelajarannya seperti baru, tidak cacat sama 
sekali... ahh, tidak, tunggu. Saya tidak bisa mengatakan itu. Saya menulis nama saya 
beberapa kali, jadi tidak bisa sepenuhnya baru. Saya benar-benar berharap untuk 
melakukan yang terbaik pada malam sebelum upacara pembukaan, dan saya menulis nama 
saya dalam huruf kanji di buku teks dan buku catatan. Sayangnya, saya salah menulis nama 
saya... 

Saya teringat peristiwa bodoh yang terjadi ketika saya memperkenalkan diri saat upacara 
pembukaan. 'Shimada Minami' dan Shimayumi Mikare 'terlihat sangat mirip, mau 
bagaimana lagi aku membuat kesalahan! Sungguh, itu karena saya membuat kesalahan 
pada awalnya sehingga segalanya menjadi sangat buruk... 

Saya hanya merasa bahwa alasan saya berada dalam situasi ini adalah karena saya menulis 
nama saya yang menulis waktu itu, jadi saya mengeluarkan buku teks saya dan melihat 
kolom nama saya. Balok kecil itu memiliki 'Shimayumi Mikare' yang menunjukkan hidupku 
yang malang, nama yang salah--- 

"???" 

Label nama saya --- tunggu, itu tidak salah? 
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Yang tertulis di situ adalah 'Shimada Minami', cara yang benar. Itu aneh? Kenapa namanya 
tidak salah? Apakah saya salah ingat? 

Tidak masalah. Pikirku saat meletakkan kembali buku teks itu ke dalam laci. Saya satu-
satunya yang mengira bahwa kesalahan saya dalam menuliskan nama saya adalah awal 
dan alasan di balik kehidupan saya yang malang. Tidak peduli apakah nama di buku teks 
saya benar, itu tidak mengubah situasi saya saat ini. 

"Oi, Akihisa, cowok kelas C dari Sekolah Menengah Daybreak itu bilang kalau mereka mau 
main basket. Taruhannya akan menjadi roti dari klub kerja tim. Kau di?" 

"Pertandingan bola basket dengan roti di telepon? Saya bergabung! Saya khawatir tidak 
punya uang untuk makan bulan ini, itu bagus! " 

"Oke, kalau begitu mari kita dapatkan anggota kelompok kita." 

Saya berbaring di buku teks saya dan melihat sekeliling kelas, dan melihat orang bodoh dan 
pria kasar dan kasar itu mengobrol di peron. Saya pikir mereka tidak berhubungan baik ... 
Sejak kapan mereka menjadi teman baik ...? Yah, lagipula aku bukannya cemburu. 

"... Aku akan membantu juga." 

"Saya akan ambil bagian juga. Sepertinya menarik. " 

Dan kemudian, dua orang misterius lainnya bergabung dalam percakapan. Apakah ini yang 
mereka maksud dengan pengumpulan bau busuk? Idiot secara alami akan berkumpul 
dengan idiot. Huh, seperti orang idiot. 

Aku dengan dingin menatap kelompok idiot itu. Setelah memperhatikan tatapanku, Yoshii 
berjalan ke arahku dengan langkah 'doku doku'. Apa, apa yang dia coba lakukan? 

"Baiklah... cyuu... dore --- buniiro --- monami?" 

Dia mengatakan beberapa bahasa Jepang yang saya tidak mengerti. Apa yang dia maksud 
dengan 'cyuu'? Apakah itu berarti sekolah menengah? Kembali ke sekolah menengah? Di 
dalam klub? 'Monami' ??? Apakah dia baru saja mengatakan 'kembali ke klub'? Klub 
sekolah menengah --- huh, ARGH! Saya tidak mengerti sama sekali! Bahasa Jepang dan 
asing orang ini semuanya aneh! Oh baiklah, lebih baik abaikan dia! 

"..." 

Karena saya sangat kesal, saya memutuskan untuk mengabaikan keberadaannya. Namun, si 
idiot itu terus mengulangi kalimat yang sama. 

"Baiklah... cyuu... dore --- buniiro --- monami?" 
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Aku sama sekali tidak ingin mendengarkannya, tetapi pengucapan aneh itu tetap ada di 
telingaku karena suatu alasan. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan... dan ada apa 
dengan 'Monami' itu di akhir! Apakah dia memanggil namaku? Tapi namaku bukan 
'Monami', tapi 'Minami'! Karena kamu bahkan tidak bisa mengingat namaku dengan benar, 
berhentilah memanggilku seperti itu secara langsung seolah-olah kita sudah dekat! 

Ide seperti itu muncul di benak saya, dan iritasi yang ada di benak saya mulai semakin tak 
terkendali. 

Kenapa orang ini harus selalu mengejekku !? Apa dia tidak tahu aku merasa sangat kesal 
sekarang? 

"??" 

Orang idiot di depanku hanya tersenyum kosong, jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali 
tidak mengerti apa-apa. 

"Jangan, bicara, kepada, aku, idiot!" 

Saya menggunakan bahasa Jepang untuk mengekspresikan penolakan saya dengan jelas. 

Saat aku mengatakan itu, idiot itu tertegun sejenak, dan bertanya balik, 

"Heh? Pear... jangan tendang itu? " 

Ahh, itu sangat menjengkelkan! Kenapa dia tidak mengerti sama sekali! Apakah bahasa 
Jepang saya sangat aneh? Baik! Jika itu masalahnya, saya akan mengatakannya dengan jelas 
dalam bahasa Inggris! 

"Betapa brengseknya dirimu !!" 

Bahasa Inggris bukanlah mata pelajaran yang kita kenal, tapi dengan bahasa Inggris dasar 
seperti itu, dia pasti bisa mengerti betapapun bodohnya dia, bukan? 

"Ah? Eh? Erm, itu... aku, aku laki-laki... " 

Tepat ketika aku memikirkan itu, Yoshii menjawabku dengan bahasa Jepang yang konyol. 

Aku masih bisa memahami 'Aku laki-laki' --- tunggu... aku laki-laki? Apa yang dikatakan 
idiot ini? Mengapa dia menyebutkan jenis kelamin saya? 

"Oi Akihisa, kenapa kamu melibatkan gender sekarang?" 

Pria bengis di sampingnya --- Sakamoto bertanya pada Yoshii dengan bingung. Dan 
kemudian, Yoshii menjawab dengan malu-malu, 
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"Karena Shimada-san baru saja berkata 'Aku man, kamu?' (TN: watashi = I, idiot kami akan 
benar-benar memahaminya seperti itu) Apa kau tidak mendengar itu? " 

Apa? 'I man, you are'? Betul sekali. Orang idiot ini mungkin mengira aku bertanya padanya 
'Aku laki-laki, apa dirimu'. 

"Mungkin dia salah paham sejak aku mengenakan seragam pelaut pada hari pertama." 

Apa yang dikatakan idiot itu? Tapi aku tidak mendengarkan. Apa... Aku memakai rok, 
berambut panjang, dan dia tidak merasa aneh bagiku untuk mengatakan 'Aku laki-laki'? 
Betapa bodohnya! 

"..." 

Dengan kata lain, bagi orang bodoh ini, apakah saya laki-laki, bukan perempuan? Apakah 
maksudnya itu? 

"Kamu salah, Akihisa. Shimada mengatakannya begitu cepat sehingga terdengar seperti 'I 
man, you are?', Tetapi jika Anda memisahkannya, pengucapan yang benar harusnya adalah 
'Sialan kamu'. Dengan kata lain, dia tidak menyukaimu. " 

"Eh? Apakah begitu? " 

"Dan kau benar-benar punya nyali untuk memperlakukan gadis yang marah sebagai laki-
laki." 

Orang bodoh ini benar-benar punya nyali ... jika dia berpikir bahwa aku tidak akan marah 
tidak peduli omong kosong apa yang dia katakan hanya karena dia mengira aku adalah 
murid pindahan dari luar negeri, dia salah besar! Bahkan aku tidak tahan diperlakukan 
seperti pria! Apa menurutmu aku akan semudah itu di-bully !? 

"HALTEN SIE MICH NICHT DI HOHN! ICH NEHME EINEN STREIT! "[21] 

Aku menggeram pada Yoshii. Baik sekali! Jika Anda ingin bertarung, lakukanlah! Aku tidak 
takut padamu! 

Sambil benar-benar gatal untuk mencengkeram kerahnya dan melampiaskan frustasiku, 
Yoshii buru-buru melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu. 

"Ini, tidak seperti ini, Shimada-san! Aku tidak memperlakukanmu sebagai laki-laki hanya 
karena payudaramu kecil! " 

"VERDAMMT !!!"[22] 

"WAAAAAHHHH !! SIKU SAYA MEMUTAR DI ARAH LAIN! " 
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Aku tidak tahu apa yang baru saja dia katakan, tapi setidaknya aku bisa dengan jelas 
melihat kata kunci 'payudara kecil'! Berapa lama orang ini akan bermain-main denganku! 
Dan payudaraku tidak kecil! Mereka hanya tumbuh lambat! Satu tahun kemudian, sosok 
saya akan sangat bagus! 

"Hahaha, orang ini benar-benar luar biasa. Mengatakan bahwa payudaranya kecil dalam 
situasi tegang ini, kamu benar-benar luar biasa, Akihisa! " 

"... Uu... A, itu hanya salah bicara..." 

Sakamoto mengatakan itu pada Yoshii sambil berbaring telungkup di lantai. Huh! Sangat 
menyenangkan bahwa Anda memiliki teman yang sangat Anda pedulikan, idiot! 

Melihat interaksi mereka, saya merasa marah karena alasan yang tidak tepat. Untuk 
membuat Yoshii mengerti setiap kata yang aku ucapkan, aku mengulurkan jariku, 
menunjuk ke arahnya, dan perlahan mengucapkan setiap kata. 

"Betapa brengseknya dirimu!" 

Ahh, menjengkelkan sekali! Saya tidak ingin tinggal di kelas ini lebih lama lagi! 

Meraih tasku sementara itu, aku berbalik untuk keluar dari kelas. 

Oi, Shimada. 

Saat aku berada di koridor dan siap menuju pintu keluar, Sakamoto memanggilku dari 
belakang. Namun, saya tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti berpikir untuk mengatakan 
ejekan seperti 'kamu berani melakukan hal seperti itu padaku' atau sesuatu seperti itu, 
kan? Oke oke, selamat untuk memiliki hubungan yang baik. Senang rasanya punya teman, 
senang? 

Sakamoto mengabaikanku saat aku terus berjalan ke depan, dan berkata, 

"Aku hanya mengenalnya beberapa waktu yang lalu, jadi aku tidak terlalu tahu 
kepribadiannya ..." 

Rasanya Sakamoto tidak sengaja berbicara keras padaku saat dia berkata dengan volume 
normal. 

"---Bodoh itu, dia mungkin agak menarik." 

Untuk beberapa alasan... Aku berhenti pada saat itu setelah Sakamoto mengatakan itu. 

"Pergi, periksa, di, artinya, di belakang, apa, itu, pria, baru saja, katakan." 

Sakamoto hanya mengubah nadanya di akhir, dan mengatakan itu kepadaku dengan cara 
yang jelas dan mudah dimengerti, dipisahkan kata demi kata .. 
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Kalimat yang sangat jelas, mudah dimengerti, kata demi kata. 

Nada ini mengandung harapan tertentu, dan membuatku berbalik, tapi aku tidak bisa 
melihat Sakamoto di koridor lagi. 

☆ 

Saya bergegas keluar gerbang sekolah dengan frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa saya 
lakukan di rumah, jadi saya hanya bisa membuang-buang waktu saya tanpa arti. Tidak 
perlu membeli apapun, tapi aku harus pergi sebelum Hazuki kembali dan berpura-pura 
bahwa aku baru saja kembali dari sekolah. 

Sambil tetap berada di kamar saya, saya berbaring di tempat tidur dan melihat ke langit-
langit. Perasaan gelisah telah tenang, dan sekarang hatiku terasa berat. 

(Bisakah saya kembali ke Jerman tepat waktu...) 

Tidak, tidak masalah meskipun aku tidak kembali sekarang. Belum terlambat bagiku untuk 
kembali ke Jerman setelah Hazuki terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Anak itu ramah 
dan tidak takut pada orang lain, jadi dia harus bisa mendapatkan teman baru disini. Selain 
itu, dia pada usia di mana dia bisa belajar dengan baik, jadi dia harus segera bisa belajar 
bahasa Jepang. Dia seharusnya baik-baik saja meski aku tidak ada. 

(Haa, itu tidak mungkin terjadi ...) 

Saya menggelengkan kepala untuk menyingkirkan ide itu di benak saya. Bahkan jika anak 
itu terbiasa dengan Jepang, ayah dan ibunya akan tetap sibuk. Aku tidak bisa berkata apa-
apa tentang membayangkan imouto mudaku tinggal sendirian di rumah kami dan makan 
malam sendirian. 

(Pada akhirnya, cara terbaik adalah tetap terbiasa dengan Jepang secepatnya...) 

Tidak peduli seberapa keras saya berpikir, itu tidak dapat mengubah apapun. Saya harus 
membiasakan diri dengan negara ini dan belajar bahasa Jepang, itulah cara terbaik. Saya 
mengerti ini, pasti, tapi... 

"Haa..." 

Tapi saya, saya tidak bisa memotivasi diri sendiri! Jadi bagaimana jika saya benar-benar 
bisa belajar bahasa Jepang? Hanya ada orang-orang yang menjauh dariku di kelas atau 
orang-orang idiot yang membuatku kesal. Apakah saya perlu belajar bahasa Jepang hanya 
untuk berkomunikasi dengan orang-orang ini? Itu bodoh! 

(Meski begitu, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini ...) 

Tidak dapat melakukan apapun, saya hanya bisa menghela nafas dan mengeluarkan kamus 
Sino-Jerman. Saya baru saja membalik-balik, dan tidak berniat untuk memeriksa sesuatu. 
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Ba [chia] tari (retribusi) berarti 'Verdammater'. [Ba] Saya (dua kali) berarti doppelt, [ba] 
ibai (beli dan jual) berarti kaufund... 

Tidak apa-apa jika itu hanya percakapan bahasa Jepang biasa, tapi saya rasa saya tidak bisa 
belajar kanji, hiragana, dan katakana sekaligus. Mengapa kita tidak bisa menggunakan 
hiragana? Saya tidak mungkin mempelajarinya jika saya tidak lahir secara lokal! 

Saya terus mencoba dan menahan keinginan untuk membuang kamus ke samping, dan 
membalik ke halaman berikutnya. 

Bai [sepuluh] (kios) berarti kiosh, ba [ka] di sini berarti 'dummkopf' ... 

Melihat kata 'baka', saya tiba-tiba teringat apa yang terjadi di sekolah hari ini. Ngomong-
ngomong, apa yang dia katakan saat aku hendak pulang. 

Saat saya mulai mengingatnya, amarah dalam diri saya mulai meningkat. Aku diperlakukan 
seperti orang bodoh oleh orang bodoh itu lagi dan lagi dan lagi! Karena aku bosan 
sekarang, mari kita periksa apa yang si idiot itu coba katakan! Aku akan menjawabnya 
dalam bahasa Jepang, dan giliranku untuk memperlakukannya seperti orang idiot! 

Aku bangkit dari tempat tidurku dan mengambil kamus itu dari meja. 

(Coba saya lihat, yang dia katakan adalah ...) 

Saya menulis apa yang dia katakan menurut ingatan. Karena si idiot itu seperti perekam 
yang rusak, mengulangi kata-kata yang sama berulang kali, aku akan mengingat 
pengucapan aneh itu. 

'cyuu dore buniiro monami.' 

Saya mencoba mencari kata-kata dengan pengucapan yang mirip. Apakah itu 'cyunu 
budore'? Atau apakah itu 'cyuu nubudore'? 

Saya mencoba mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukan kata yang serupa dalam 
bahasa Jepang. Apakah itu berarti 'menengah (sekolah)? Pendayung, Minami '? Tapi tidak 
ada yang namanya 'tengah' dalam kamus. Selain itu, ungkapan itu terlalu aneh... 

(Uu? Artinya...) 

Saya bertanya-tanya tentang 'Monami'. Awalnya, kupikir dia salah mengira namaku 
'Minami'... tapi kalau dipikir-pikir lebih jauh, si idiot itu memanggilku 'Shimada-san'. 
Bukankah itu Minami, tapi sesuatu yang lain? 

(Monami, monami ... mon amie?) 

Saya tiba-tiba teringat ketika saya masih kecil, sebelum Hazuki lahir, keluarga kami 
melakukan perjalanan bersama. Dalam perjalanan, saya terus merasa ada yang memanggil 
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nama saya, dan mau tidak mau menoleh setiap kali saya mendengar nama itu. Begitu aku 
punya itu, ayah dan ibu akan selalu tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka tidak 
menelepon Minami, tapi mama amie. Saya ingat kalimat itu adalah... 

Saya pindah dari meja ke lemari dan meraih album foto di lemari. Setelah membalik 
beberapa halaman, saya tiba-tiba teringat foto memorabilia itu. 

Ada juga label oleh ibu di bagian bawah foto. 

"Minami 3 Jahre alt di Frankreich."[23] 

Uu! 

Aku memeriksa kembali kata-kata yang diucapkan idiot itu di buku catatan. 

'cyuu dore buniiro monami.' 

Aku bahkan mengira pelafalannya aneh bahkan untuk bahasa Jepang... apakah itu 
seharusnya bahasa Prancis? 

Saat menyadari bahwa kalimat itu mungkin bukan dalam bahasa Jepang, saya tidak bisa 
membantu tetapi memperhatikan apa yang orang bodoh itu coba katakan. Saya 
menyimpan alat tulis saya secepat mungkin dan berjalan keluar rumah. Seharusnya ada 
perpustakaan di dekat sini...! 

☆ 

Begitu sampai di perpustakaan, saya meminjam kamus Inggris-Prancis dan kamus Inggris-
Jerman dan mulai mencari arti di balik kata-kata itu. Meskipun pustakawan itu 
mengerutkan kening saat aku mengenakan seragam sekolah, dia tidak banyak bicara. 

'cyuu dore buniiro monami.'... 

Saya membenamkan diri ke dalam kamus, mencoba memahami kata-kata di kamus. Karena 
tidak ada kamus bahasa Prancis-Jerman, saya hanya bisa menerjemahkan bahasa Prancis 
ke bahasa Inggris sebelum menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Ini agak sulit, 
karena satu-satunya petunjuk adalah pengucapan dari si idiot itu, jadi aku tidak mengerti 
bagaimana kata-kata itu bisa bercampur aduk. Itu bagian terburuknya. 

Saya tinggal di perpustakaan sampai hampir tutup, dan akhirnya mengerti arti kalimatnya. 

'cyuu dore buniiro monami.' Sebenarnya adalah 'Tu ne voudrais pas devenir mon amie'. 

'Tu ne voudrais pas' akan menjadi kata ganti orang kedua dari 'could you' dalam bahasa 
Inggris, 'devenir' akan menjadi 'menjadi', dan terakhir 'mon amie' dalam bahasa Inggris... 

'Tu ne voudrais pas devenir mon amie? " 
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Jika saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, itu berarti--- 

'Bisakah Anda menjadi teman saya?' 

Pada saat itu, saya kehabisan napas. 

Tidak perlu menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Saya bisa memahami apa yang 
orang itu pikirkan hanya dengan kalimat bahasa Inggris ini. 

Mengapa bahasa Prancis? Memikirkan hal ini, wajahnya muncul di pikiranku. Apa dia 
mengira aku berasal dari Prancis? Biasanya, kesalahan ini tidak mungkin terjadi... tetapi 
meskipun tidak mungkin, tidak aneh jika ini terjadi jika itu idiot. 

'Tu ne voudrais pas devenir mom amie? " 

Aku ingat pertama kali dia mengatakan itu padanya. Sepuluh hari setelah sekolah dimulai --
- karena tidak bisa berbaur dengan baik di kelas, aku akan pulang dan melupakan 
Homeroom. 

'Tu ne voudrais pas devenir mom amie? " 

Pada saat itu, tidak ada yang peduli padaku saat itu, dan dialah satu-satunya yang 
menghentikanku, dan bahkan mengatakan hal seperti itu. Dia idiot, orang yang bahkan 
tidak bisa berbicara bahasa Jepang dengan baik, apalagi bahasa Inggris --- namun dia 
menggunakan bahasa asing yang tidak dia kenal untuk berbicara dengan saya. 

Saya melihat ke bawah pada selembar kertas yang tertulis di semua tempat hanya untuk 
memeriksa arti dari satu kalimat itu. Itulah waktu dan tenaga yang saya habiskan untuk 
memahami kalimat tunggal ini, dan itu tidak mudah --- saya rasa si idiot itu juga tidak 
mudah. Tidak, karena itu idiot, tidak aneh baginya menghabiskan lebih banyak waktu dan 
tenaga daripada aku. Dia menerjemahkan bahasa Jepang ke dalam bahasa Prancis, 
menggunakan kamus untuk memeriksa intonasi di balik kata-kata ini, dan kemudian 
menggunakannya untuk memeriksa pengucapannya. Dia menerjemahkannya ke dalam 
bahasa yang tidak dia kenal, namun dia mencoba mengucapkannya. Saya bisa mengerti 
betapa sulitnya itu. 

Tapi si idiot itu mau bekerja keras karena aku. 

Dia bersedia bekerja keras dan mempelajari kamus bahasa yang tidak dia kenal, semua 
hanya untukku, yang hanya mengenalnya selama sepuluh hari dan tidak banyak 
berinteraksi dengannya. 

Dia pasti seseorang yang canggung yang melakukan segalanya tanpa hasil, bukan? Jika 
tidak, dia tidak akan mencampurkan bahasa Jerman dengan bahasa Prancis, dan tidak akan 
sengaja datang untuk berbicara dengan saya. Jika itu aku, aku akan bertanya pada sensei 
dulu. Jika saya tidak percaya dengan pengucapan saya, saya akan menuliskannya di 
selembar kertas kepadanya. Karena saya sudah kembali ke Jepang, dia bisa saja 
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mengatakan bahasa Jepang kepada saya perlahan, dan saya tidak akan salah paham tentang 
dia. 

Tetapi si idiot itu mencampurkan dari negara mana saya berasal, dan menghabiskan begitu 
banyak waktu untuk memeriksa bahasa Prancis, dan bahkan membuat saya frustrasi 
karena dia mengacau, dan dia bahkan dimarahi dengan buruk oleh saya. Namun dia masih 
mau berbicara dengan saya. Sungguh, betapa bodohnya, betapa tidak berguna dia ... dan 
mengapa dia begitu baik? 

Meskipun saya berada di perpustakaan, tempat umum, saya tidak bisa mencegah mata saya 
memanas. 

--Aku sangat bahagia. 

Emosi itu melesat ke kepalaku. Di sekolah ini, di mana saya tidak punya teman, tidak ada 
cara untuk berkomunikasi melalui bahasa, dan di mana saya pikir saya harus hidup sendiri, 
seseorang bersedia mengabdikan begitu banyak untuk saya. Saya benar-benar merasa 
diberkati, dan ini saja membuat saya merasa ada makna untuk terus bertekun. 

"Erm..." 

Pustakawan wanita itu datang kepadaku tanpa sadar, dan menatapku dengan cemas. 

"Maaf. Aku, aku baik-baik saja. " 

Aku menghapus air mata di mataku dan tersenyum pada pustakawan itu. Pustakawan itu 
terkejut, namun dia sepertinya menerima penjelasan saya. 

"Saya akan pergi sekarang." 

Saya mulai mengemasi barang-barang yang tersebar di semua tempat. Saat melihat saya 
seperti ini, pustakawan itu berbalik, dan siap untuk kembali ke kursinya. 

"Erm..." 

Sekarang, giliranku untuk meneleponnya. Karena saya jarang datang ke perpustakaan, ayo 
pinjam kembali buku. 

"Ya apa itu?" 

Saya bertanya kepada pustakawan tentang lokasi buku yang ingin saya pinjam. 

"Apakah ada, buku, untuk percakapan bahasa Jepang?" 

Mari tinggalkan esai untuk saat ini. Setidaknya aku ingin mengerti bagaimana cara 
berbicara... dan hanya dengan begitu aku bisa mengerti apa yang dikatakan orang itu. 
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☆ 

"Yoshii!" 

Ketika saya sampai di sekolah keesokan harinya, saya memanggil orang idiot itu begitu 
saya melihatnya. 

"Eh? Apakah, apakah ada sesuatu, Shimada-san? " 

Yoshii membelalakkan matanya, mungkin terkejut karena aku memanggilnya. Sungguh, 
tidak perlu terlalu terkejut --- yah, tentu saja dia akan terkejut. Aku melakukan perbuatan 
buruk padanya kemarin. 

Melihatnya begitu terkejut, saya dengan hati-hati mengucapkan setiap kata untuk 
mencegahnya salah. 

"Kami, ll, Yo, sh, ii." 

U, un. 

"Wa, ta, shi, ha." 

"Uu, 'sial'? Maaf. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah...? " 

Yoshii sepertinya kembali salah paham. Apakah karena saya memisahkan setiap suku kata? 

Bodoh ini, sekarang dia mendengar aku (watashi) sebagai 'sial'. Biarpun kedengarannya 
sedikit mirip, bagaimana dia bisa berpikir kalau aku memarahinya dalam situasi ini! 
Apakah pengucapan 'watashi' saya sangat aneh? Atau apakah dia memiliki kesan yang 
cukup dalam tentang 'sial'? 

"Bukan itu. SAYA-" 

Saya juga menyadarinya saat saya berbicara. Memang benar bahwa 'watashi' yang saya 
katakan terdengar mirip dengan 'sial'. 

Apa yang saya lakukan sekarang? Saya menundukkan kepala dan merenung. Jika itu 
masalahnya, saya akan mengubah cara saya menyebut diri saya sendiri. Saya tidak ingin dia 
takut setiap kali saya mengatakan 'Saya'. 

Pikiranku tiba-tiba teringat gambaran tentang cara unik tertentu menyebut diri sendiri 
dalam program TV yang saya lihat sebelum makan malam. 

Mau bagaimana lagi. Meskipun kedengarannya aneh, aku akan menyerah pada 'watashi', 
mulai dari sekarang ... Aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan idiot ini. 

"Baiklah, Yoshii. " Uchi " wa--- "[24] 
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Volume 7,5 Chapter 5 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya bersyukur Anda membeli buku ini. Ini adalah penulis seri ini, Inoue Kenji. 

Karena volume ini, seri ini telah mencapai volume ke-10 yang tak terlupakan! Karena 
semua orang yang menemani saya sepanjang jalan itulah saya merasa sangat diberkati. 
Saya tidak tahu berapa lama cerita ini akan bertahan, tetapi jika memungkinkan, saya 
berharap semua orang bisa terus mengikuti cerita ini. 

Baiklah, sekarang saatnya untuk mengubah topik. Baru-baru ini, saya sesekali 
mendapatkan pertanyaan seperti 'bolehkah saya tahu di lingkungan mana Anda bekerja', 
jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membicarakannya. 

Pada dasarnya, saya akan menulis di rumah, tetapi saya sering menggunakan perpustakaan 
pada akhir pekan. Karena perpustakaan di dekat rumah saya memiliki area PC, saya merasa 
nyaman untuk bekerja di sana. Mereka memiliki sumber listrik dan internet nirkabel, 
lingkungan sekitar tenang, dan ada banyak data. Itu benar-benar lingkungan menulis 
terbaik. 

Karena lingkungannya sangat bagus, ada banyak pengguna lain di sini selain saya seperti 
orang-orang kelas pekerja yang sibuk dengan penelitian pekerjaan mereka atau beberapa 
paman tua yang belajar cara menggunakan komputer. Selain itu, ada juga beberapa 
mahasiswa yang berada di perpustakaan menulis laporan tugas mereka. 

Setiap kursi di perpustakaan terbuka, dan tidak ada zona terpisah, jadi saya dapat melihat 
apa yang dilakukan orang lain jika saya bergerak sedikit. Melihat orang-orang di sekitar 
saya bekerja keras dalam proyek mereka, saya akan memacu diri untuk bekerja keras. 

Saya akan berkonsentrasi dan menulis cerita saya dan beristirahat di sebuah kafe di dalam 
perpustakaan, minum kopi, makan permen, menunggu sampai saya pulih sebelum saya 
kembali ke tempat duduk saya untuk bekerja keras. Begitulah cara saya bekerja di 
lingkungan yang nyaman selama akhir pekan. 

Itu sampai hari tertentu. Saya kembali ke tempat duduk saya setelah beristirahat di kafe, 
dan menemukan bahwa apa yang tampak seperti seorang mahasiswa sedang melirik 
komputer saya. 

Ahh... itu gagal. Saya lupa menutupi PC saya ketika saya meninggalkan kursi saya. Pada 
dasarnya, saya menyembunyikan identitas asli saya ketika saya menulis novel ini, jadi 
kurang baik jika seseorang melihat cerita yang saya tulis. Akan sangat bagus jika tidak ada 
yang memperhatikan bahwa saya sedang menulis Tes Baka... 
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Meskipun khawatir, saya tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa harapan jauh di 
dalam hati saya. 

Jika gadis itu adalah pembaca Baka Test... apakah dia akan curiga setelah melihat nama 
'Akihisa' atau 'Yuuji' di layar PC itu? Jika memang begitu, saya pasti akan senang. Tetapi 
meskipun saya senang, itu tidak baik sampai batas tertentu bahwa skrip setengah tertulis 
terlihat. 

Saya meminta maaf jauh di lubuk hati saya 'maaf, tapi tolong jangan membaca terlalu 
keras', kembali ke tempat duduk saya, melihat ke layar, dan ingin menyelesaikan cerita. 

Pada saat ini, saya menemukan apa yang diketik di layar. 

Saat aku menyadarinya, 

Aku selalu mengejarmu. 

Saat saya mulai mengingat, 

Aku selalu mengejar senyummu. 

Kinoshita Hideyoshi. 

Jika aku adalah bunga matahari. 

Anda adalah matahari yang menyinari saya. [1] 

JANGAN BACA !!! 

Tidak, itu tidak benar! Saya tidak menggunakan nada memerintah! Tolong jangan lihat, 
biarkan saja saat aku memohon padamu! Tidak, tolong hapus apa yang baru saja Anda lihat 
dari otak Anda! Entah itu kata-kata yang kau lihat atau keberadaanku, hapus saja !! 

Itu sudah melewati rasa malu. Siapa pun yang melihat bagian ini akan memperlakukan saya 
sebagai pria yang sangat menjijikkan dengan otak yang aneh. Berpikir tentang orang yang 
saya suka dan menulis puisi ini, dan orang lain yang disebut 'Kinoshita Hideyoshi'. Itu nama 
laki-laki tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tidak heran dia begitu terganggu! Dia 
pasti bertanya-tanya 'apa sih yang diketik pria itu' ... 

Saya buru-buru menutupi PC saya untuk mencegah lebih banyak hal terlihat. Pada saat ini, 
saya tiba-tiba memperhatikan materi referensi yang saya tempatkan di sana beberapa 
waktu yang lalu. 

'Puisi Modern yang Mudah dimengerti (dengan CD pembacaan)' 

Tidak seperti itu! Jangan lihat, lupakan saja. Yah, aku benar-benar bodoh karena berdoa 
seperti ini jauh di dalam hatiku. Memang benar itu salah saya karena membiarkan 
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kesalahan saya dengan PC saya terbuka, bu, tapi... setidaknya mari kita jelaskan! Saya 
sedang menulis cerita berjudul Tes Baka! Hal-hal yang Anda lihat di sini semuanya 
seharusnya digunakan untuk plot! Izinkan saya menjelaskan! 

Di masa lalu, aku mengatakan kata 'sou-uke' di depan atasanku, tapi kali ini memalukan 
jauh lebih kuat dari itu! Bahkan setelah sampai di rumah, saya tersipu malu, dan tubuh saya 
benar-benar panas. Saya pasti akan menutup PC saya setiap kali saya bekerja di restoran 
keluarga, tetapi saya ceroboh karena lupa melakukannya di perpustakaan. Karena 
perpustakaan itu damai dan tenang, tidak dapat dihindari bahwa saya akan lengah sekali. 
Saya berharap di mana pun saya berada di masa depan, saya dapat bekerja dengan hati-
hati dan menghindari kesalahan ini lagi. Tapi saya rasa saya tidak akan berada di 
perpustakaan itu untuk waktu yang cukup lama. 

Oh iya puisi tsunemura yang baru kuingat lahir sebagai prototipe yang ditulis oleh Sekine 
Ayumi-san, salah satu animator Baka Test. Untuk mencocokkan jumlah halaman, saya 
harus banyak mengedit. Sebenarnya, puisi 'Matahari dan Bunga Matahari' yang ditulis 
Sekine-san sangat brilian. Ketika saya menyebutkan bahwa 'Saya membutuhkan puisi yang 
para pembaca akan sangat terluka dan menyakitkan sehingga mereka tidak dapat 
menerimanya', Sekine-san benar-benar menulis sebuah karya yang menyakitkan dan 
memalukan untuk saya. Kuharap aku bisa menunjukkan aslinya kepada semua orang... tapi 
apakah ini bagus untuk Sekine-san? Saya benar-benar tidak tahu. 

Dan sekarang, saatnya mengganti topik. Ini adalah kumpulan cerita pendek lagi, jadi 
izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang semua cerita ini kepada semua orang. 
Mungkin ada spoiler dalam hal ini, jadi bagi pembaca yang belum membaca buku ini, kami 
akan berpisah sekarang. 

Me and Doubt and a Man's Pride 

Ini adalah cerita strip poker yang membahagiakan dengan para gadis, dan jangka waktunya 
harus antara jilid ke-6 dan ke-7. 

Itu seharusnya menjadi cerita 'fanservice', tetapi untuk beberapa alasan, itu berakhir dalam 
situasi unik di mana orang-orang harus telanjang. Belakangan ini, aku berpikir bahwa para 
gadis di Baka Test lebih jantan daripada para pria di dalamnya. Terutama, pernyataan 
Mizuki ketika dia berkata "Bahkan jika aku harus melepas pakaian terakhirku, aku tidak 
bermaksud untuk mengakhiri permainan ini di tengah jalan ~" bukanlah sesuatu yang 
orang berani katakan secara acak. Apa yang terjadi dengan 'pahlawan wanita murni 
tradisional' ketika aku mulai menulis Tes Baka !? Seperti Kubo-kun, dia mungkin pergi jauh. 
Ketika saya mulai, saya menunjuknya sebagai seorang gadis 'yang lemah dan tidak bisa 
memasak', tetapi sekarang dia menjadi pahlawan wanita yang kuat yang tidak perlu terlalu 
banyak berpikir. Itu terlalu menakutkan... 

Di samping catatan, dalam cerita ini, semua orang bodoh dilakukan oleh Mizuki, Shouko 
dan Kubo. Pembaca yang budiman, harap buka mata Anda dan perhatikan. TIGA INI 
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ADALAH TIGA SISWA TERATAS PERTEMPURAN TAHUN KEDUA SEKOLAH TERKENAL 
TEKNOLOGI TINGGI 'FUMITZUKI GAKUEN'! 

Aku dan Motif Nyata dan Binatang yang Dipanggil 

Ini adalah komedi yang selalu ingin saya coba. Ini adalah cerita lain yang terjadi selama 
liburan musim panas, setelah insiden keraguan. Perwakilan Kelas E Nakabayashi-san 
memulai debutnya di sini, tetapi sayangnya, dia ditolak karena alasan tragis itu saat dia 
memulai debutnya. Sepertinya dia membenci Akihisa karena ini, tapi siapa yang bisa 
menyalahkannya. 

Ada baiknya teman-teman yang baik dapat mengungkapkan pikiran mereka yang 
sebenarnya, karena itu menunjukkan betapa baiknya hubungan mereka. Ini adalah sesuatu 
yang pantas untuk dirayakan... tetapi semuanya tidak akan berjalan mulus. Beberapa hal 
hanya 'baik' setelah disembunyikan. Begitu orang lain tahu kebenarannya, yang tersisa di 
hati mungkin hanya penyesalan. Itu mungkin saja. Tidak, tunggu, saya tidak merendahkan 
diri. Hanya saja saya berharap semua orang mengerti sesuatu. Tidak semua orang mesum 
adalah bishounen! 

Aku dan Lotere dan Panci Kegelapan 

Ini adalah cerita pendek yang bisa ditebak dari judulnya. Itu terjadi setelah jilid ke-7. 

Sebenarnya, ini adalah cerita pendek yang biasa saya praktikkan ketika saya menulis jilid 2 
dan halus. Saya menambahkan beberapa karakter untuk mencerminkan situasi saat ini, dan 
mengubah kerangka waktu. Pada akhirnya --- satu-satunya kesamaan dengan aslinya 
adalah 'hotpot'. Jika saya tahu itu, saya mungkin akan menulis ulang yang lainnya. Mungkin 
akan lebih rileks... 

Ngomong-ngomong, menarik untuk membaca naskah asli yang saya tulis. Skenario yang 
saya tulis saat itu adalah Minami sebagai gadis yang tidak bisa memasak. Di naskah aslinya, 
Minami bahkan menambahkan kotoran kucing ke dalam hotpot gelap. Aku seharusnya 
lebih berhati-hati. Aku tidak akan bisa berkomentar tentang ini bahkan jika Minami 
menjadi seperti itu. 

Saya dan Jepang dan Bahasa yang Tidak Saya Kenal 

Ini terjadi ketika Akihisa dan geng pertama kali masuk sekolah. Ini adalah cerita 1 setengah 
tahun yang lalu dari alur cerita utama. Saat itu, Akihisa masih memanggil Yuuji 'Sakamoto-
kun', dan rasanya aneh. 

Tidak hanya Minami, semua orang termasuk Akihisa bertemu untuk pertama kalinya. 
Setelah beberapa saat, itu terkait dengan cerita Hazuki di volume 3.5, dan kemudian 
kembali ke alur cerita utama di volume 1. Ngomong-ngomong, masa lalu, Mizuki dan 
Shouko tidak muncul saat itu, yang menurutku agak sepi. Namun, Minami tidak muncul 
dalam cerita permainan keraguan. 
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Sedangkan untuk bahasa asing yang muncul di cerita, mungkin ada kesalahan seperti soal 
tes biasa. Jika ada kesempatan untuk menggunakan kata-kata itu lagi, saya sangat 
menyarankan agar setiap orang harus memverifikasinya. Ini akan keren jika saya bisa 
meluruskan punggung saya dan menyatakan dengan keras 'tidak ada masalah sama sekali! 
Saya dapat menggunakan kalimat ini kapan pun saya mau! ' tapi sayangnya... Saya sangat 
menyesal. 

Saat saya menjelaskan cerita ini, tidak banyak halaman tersisa untuk kata penutup, jadi 
mari kita mulai dengan ucapan terima kasih yang biasa. 

Haga-sensei, yang bertanggung jawab atas sampul dan ilustrasi; Kami terus mendorong 
sampul karakter pria, dan akhirnya kami berhasil! Sungguh mengharukan! Tidak, saya 
tidak terlalu senang tentang itu, hanya saja semua pembaca mengharapkannya 
'YAAAHHHOOOOOO !!!' 

K-sama, yang bertanggung jawab atas penyuntingan. Saya sangat bersyukur bahwa Anda 
akan mengabulkan keinginan saya yang penuh gairah untuk 'karakter pria muncul di 
halaman sampul'. Di samping catatan, tahukah kamu bahwa Baka Test memiliki banyak 
karakter pria... tidak, tolong jangan beri aku tatapan jengkel itu, aku hanya setengah 
bercanda. Juga, saya minta maaf karena menekan Anda begitu keras. Berkat bantuan K-
sama, volume ini dapat diterbitkan. Izinkan saya untuk menunjukkan terima kasih dan 
apresiasi saya. 

Kagaya-san, yang bertanggung jawab atas pengeditan. Saya akan menambahkan beberapa 
kata unik di setiap halaman, dan Anda harus menghabiskan waktu untuk mengoreksi 
waktu, tetapi Anda membantu menutupi kurangnya kemampuan menulis saya. Saya sangat 
berterima kasih kepada Anda, dan saya berharap dapat belajar lebih banyak dari Anda di 
masa depan. 

Kepada semua orang yang terlibat dalam anime dan manga, saya membunuh banyak sel 
otak saya saat menulis novel ini, jadi saya merasa terganggu karena tidak dapat membantu 
banyak. Juga, saya telah menjadi salah satu pembaca setia Anda (pemirsa). Setiap episode 
menarik, dan saya akan menantikannya. Mungkin akan lebih menarik jika tidak melibatkan 
saya... 

Tentu saja, yang terpenting, para pembaca. Dengan dukungan semua orang, seri ini telah 
mencapai volume ke-10. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang. Ke surat dan 
email dan segala macam hal, saya tidak bisa membalasnya, tetapi saya membacanya 
dengan senang hati. Saya tidak tahu apakah saya dapat memenuhi harapan setiap pembaca, 
tetapi saya akan bekerja keras untuk menulis lebih banyak cerita. Saya berharap para 
pembaca akan terus membimbing saya melalui dan menindaklanjuti pekerjaan ini. 

Terakhir, sedikit preview untuk volume selanjutnya. Di jilid 8, cerita utama berikutnya, 
kemungkinan akan berlanjut dari akhir dark hotpot --- di mana Mizuki dan Akihisa 
akhirnya tinggal bersama. Sudah waktunya untuk mengubah arah cerita dan karakter, tapi 
bagaimana akhirnya... Saya belum benar-benar memikirkan apa yang harus saya tulis, jadi 
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saya tidak bisa banyak bicara. Siapapun, semuanya, mohon nantikan sisi menyedihkan 
Akihisa saat dia diserang karena tinggal bersama dengan Mizuki! Ilustrasi 'fanservice' di 
jilid berikutnya sepertinya akan meningkat (terlepas dari jenis kelamin), dan saya 
menantikannya secara pribadi. 

Kalau begitu, mari bertemu lagi di panggung Baka Test. 

 

Catatan 

1. ↑ Kesenjangan Sosial. 格 差 問題, kaku sa mon dai. sa mon = panggil, cara orang 

Jepang mengucapkannya. 

2. ↑ Sekali lagi, Sa mon. Sobat, Shouko benar-benar menguasainya di sana. 

3. ↑ Sekali lagi, Sa mon. Bagus sekali, Akihisa. 

4. ↑ Kesedihan: 切 な さ (setsuna-sa ), Kekhawatiran terus menerus (悶 々) mon 

mon 

5. ↑ Tidak masalah: 大丈夫 さ (daijoubu-sa ), Masalah: 問題 ( mon dai). Jika ada 

yang bisa memperbaiki pesanan dengan cara yang sesuai, harap menjadi tamu 
saya. 

6. ↑ Jika Anda bertanya-tanya, itu terjadi di Jilid 5. Itulah yang terakhir dari tiga 
kunjungan rumah. Yang pertama, yang dianimasikan, ada di rumah Akihisa. 
Yang kedua adalah Minami (seharusnya Yuuji, tapi mereka akhirnya pergi ke 
rumah Minami sehingga mereka bisa menjaga Hazuki. Oh, dan Sakamoto Yukino 
muncul di cerita itu). Perjalanan terakhir adalah ke rumah Shouko (catatan, 
rumah besar, bukan rumah), dan kami menemukan bahwa Yuuji telah 
menyiapkan kamar untuknya ... 

7. ↑ Dada ayam (鶏 さ さ み, torisasami) dan gunting (金 鋏) kanabasami. 

8. ↑ Mochi (餅) adalah kue beras Jepang yang terbuat dari beras ketan (jangan 

bingung dengan gluten) yang ditumbuk menjadi pasta dan dibentuk menjadi 
bentuk. 

9. ↑ Konjak (蒟 蒻), ubi gajah. 

10. ↑ Perhatikan bahwa teks Minami diberikan dalam katakana untuk menentukan 
aksennya. 
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11. ↑島 田美波 

12. ↑島 由 美 彼 

13. ↑ Tunggu, tolong dengarkan saya! 

14. ↑ Ayo keluar, Kinoshita! 

15. ↑ Apakah kamu idiot !? Kenapa kamu pergi ke toilet pria !? 

16. ↑ Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri! Mulai hari ini dan 
seterusnya, sebaiknya Anda pergi ke toilet wanita! 

17. ↑あ り 、 お り, は べ り 、 い ま そ か り, ari, ori, haberi, imasokari, diberikan 

dalam hiragana karena Minami tidak bisa mengerti 

18. ↑は ん あ り, elegan dalam bahasa Jepang kansai, juga dikenal sebagai nama 

maskot merek tahu tertentu 

19. ↑ Dialek Kyoto, pada dasarnya bagian dari dialek Kansai 

20. ↑ watashi 

21. ↑ Saya tidak pernah merasa begitu dipermalukan dalam hidup saya! Kamu 
harus siap sekarang jika berani mengatakan hal seperti itu! 

22. ↑ APA YANG ANDA KATAKAN 

23. ↑ Minami, 3 tahun, di Prancis. 

24. ↑ Berarti I, tetapi sebagai dialek Osaka untuk perempuan. 
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