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Pertanyaan Pertama 
Pertanyaan: Harap baca seluruh bagian berikut dan isi frasa bahasa Inggris yang 
benar di tempat kosong. 

Dia adalah murid yang sangat rajin. Namun, dia menyerahkan lembar jawaban tanpa 
mengisi apapun dalam ujian. Teman sekelas yang telah melihatnya berkata: _________ 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Mengapa dia melakukan hal seperti itu?" 

Komentar guru: 

Itu benar. Bagian depan dan belakang berarti 'dia adalah siswa yang sangat rajin, tetapi 
menyerahkan naskah kosong. Saat melihat bahwa dia menyerahkan naskah kosong, semua 
orang di kelas tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya "mengapa dia melakukan hal 
seperti itu?" ' 
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Jawaban Yoshii Akihisa: 

"YA! MARI BERPESTA!" 

Komentar guru: 

Mengapa bagian seperti itu sepertinya perlu dirayakan? 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Oh ... ayo berpesta ..." 

Komentar guru: 

Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibawa hanya dengan sedikit kekecewaan! 
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Kicauan kicauan kicauan. Suara burung yang terbang di luar bisa terdengar. 

Saya mungkin lupa menutup tirai jendela, bukan? Saat sinar matahari pagi menyinari 
ruangan, tubuh saya mendorong saya untuk bangun sambil mengabaikan fakta bahwa 
kesadaran saya masih mengantuk, mencoba untuk tidur. 

"Baiklah, Akihisa-kun ..." 

Saat burung terus berkicau, saya mendengar suara lucu yang menggemaskan yang 
berdering seperti bel. Rasanya saya berada tepat di antara kenyataan dan alam mimpi, 
tetapi perasaan kabur tentang realisme saya terjalin dengan perasaan tidak realistis dari 
alam mimpi. Karena itu, aku menerima suara Himeji-san tanpa pikir panjang meskipun dia 
tidak mungkin ada di sini sekarang. 

"Un ... Himeji-san, biarkan aku tidur lebih lama ..." 

"Eh? Ah, kamu benar. Ini hari Minggu, jadi kamu ingin tidur lebih lama. " 

Dia bahkan akan menjawab sleeptalk melamun saya dengan serius. 

"Aku selalu ingin melihat wajah tidur Akihisa-kun ..." 

Seperti yang diharapkan dari Himeji-san, dia sangat lembut. 

"Tapi kamu berkali-kali bilang 'Aku mau bangun dan buat sarapan, jadi kamu harus ingat 
untuk membangunkan aku' ... Akihisa-kun, cepat bangunkan. Ini sudah pagi. " 

Himeji-san terlihat agak khawatir saat dia menggelengkan kepalaku. 

Ini seharusnya menjadi tindakan untuk mengeluarkan saya dari tempat tidur, tetapi bagi 
saya, rasanya seperti diguncang dalam buaian, karena rasanya sangat nyaman. 

"Uu, biarkan aku tidur selama 3 tahun cahaya lagi." 

"Uu ... apa yang harus aku lakukan sekarang ... Akihisa-kun belum bangun, dan bahkan salah 
mengira tahun cahaya sebagai satuan waktu dan bukan jarak ... yah, Akihisa-kun, kalau 
belum bangun-" 

"---Aku akan bersamamu dan terus menciummu selama sisa hidupku." 

"KEHADIRAN JAHAT TELAH DATANG !!" 

Segera bangun, saya memiringkan kepala dan menggunakan kedua tangan untuk menutupi 
wajah saya dengan erat, tidak menunjukkan celah apa pun. Saya juga mengerahkan 
beberapa kekuatan ke kaki saya sehingga saya bisa melarikan diri kapan pun saya perlu. 
Apakah ini mimpi? Atau apakah ini cara baru untuk membangunkan orang? Tapi ada apa 
dengan keadaan darurat itu sebelumnya! 
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Tepat di depanku, yang dalam posisi bertahan--- 

"Sungguh, siapa yang kamu sebut jahat?" 

Nee-san menatapku dengan dingin. 

"Apa yang kamu katakan ingin kamu lakukan padaku? Katakan lagi kalau begitu !! " 

Saya bertanya kepada saudara perempuan saya, yang menyipitkan matanya dan sepertinya 
dia tidak terlibat. Mungkin terlalu berlebihan untuk menyebut dia jahat, tapi aku merasa 
tidak perlu memperbaikinya, bukan? 

"Setelah mencium Aki-kun, aku akan mengambil kebebasan Aki-kun dan membuatmu 
melakukan tindakan memalukan, dan setelah mengambil foto, aku akan menggunakannya 
untuk memerasmu selama sisa hidupmu. Itu saja." 

"Lupakan kehadiran jahat, pada dasarnya kamu adalah penjahat!" 

Saya ingin menarik kembali kata-kata saya. Itu bukan kehadiran yang jahat. Lebih akurat 
menyebutnya 'kriminal'. 

"Baiklah ... Akihisa-kun, selamat pagi." 

"Ah, selamat pagi, Himeji-san." 

Salam pagi yang ceria datang dari sampingku. Ini adalah pertama kalinya aku menoleh 
untuk melihat Himeji-san. 

Berjemur di bawah sinar matahari pagi, rambut panjangnya yang lembut tampak 
menyilaukan. Rok panjangnya serasi dengan pakaian dalam wol di bawahnya, dan dia dua 
kali lebih mempesona dengan pesona senyum bahagianya. Dia sebenarnya ada di rumahku, 
dan aku bisa melihat profil imut yang bisa menyembuhkan hatiku. Kebahagiaan seperti itu 
... eh? Tunggu sebentar! 

"Himeji ... san?" 

"Iya." 

"Apa ..." 

Kenapa kamu di sini --- Aku buru-buru menelan kata-kata itu sebelum aku mengatakannya 
dengan lantang. Sekarang aku ingat Himeji-san tinggal di rumahku untuk saat ini. Himeji-
san sudah sangat berhati-hati. Jika saya mengatakan hal seperti itu padanya, dia akan 
benar-benar tidak aman. Itu sangat berbahaya. Saya harus berhati hati. 

"Hm? Akihisa-kun, ada apa? " 
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"Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Betul sekali. Apakah anda tidur nyenyak semalam?" 

Himeji-san memiringkan kepalanya dengan bingung setelah melihatku berhenti di tengah 
kalimat, dan aku buru-buru mengganti topik untuk melewatinya. 

"Ya, saya bermimpi indah!" 

Topik yang baru saja diangkat membuat Himeji-san menampakkan senyuman manis. Saya 
sepertinya bisa merasakan kebahagiaannya. Saya khawatir dia tidak akan bisa tidur di 
tempat yang dia tidak biasa, jadi sangat bagus dia bisa tidur nyenyak. 

"Hehe, bagus sekali." 

"Itu benar-benar mimpi yang luar biasa. Itu sangat lucu sehingga saya ingin 
menyaksikannya sendiri dalam kehidupan nyata. " 

Lucu ... apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan hewan kecil seperti anak kucing dan 
anak anjing? 

"Betulkah? SANGAT BAGUS JIKA HIMEJI-SAN DAPAT MELIHATNYA DALAM KEHIDUPAN 
NYATA. " 

"Eh ... Akihisa-kun, kamu bersedia membantuku mewujudkan impian ini?" 

"Nn, jika itu benar-benar lucu, aku pasti ingin membantu." 

"Iya! Itu sangat lucu! Jika Akihisa-kun bersedia membantu, kurasa aku bisa segera 
melihatnya! " 

"Saya tidak begitu tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya juga menantikannya." 

"Saya mengerti! Aku akan meneleponmu lagi setelah pakaiannya selesai! " 

Pakaian? Bagaimana situasinya? Tapi karena Himeji-san bilang begitu, kupikir aku harus 
bisa melihat hal lucu yang dia katakan. 

"Saya melihat. Jadi begitulah Aki-kun menggali kuburannya sendiri. " 

"Hm? Nee-san, apa yang kamu katakan? " 

"Tidak ada. Itu bukan sesuatu yang buruk bagiku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. " 

"?" 

Apa yang sedang terjadi? Saya tiba-tiba merasa merinding. 

"Ngomong-ngomong, aku akan mencuci muka kalau begitu. 
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Lupakan nee-san. Karena Himeji-san ada di rumahku, aku tidak mungkin menunjukkan 
ekspresi mengantuk seperti itu. Lebih baik cuci muka agar aku tetap terjaga. 

Meninggalkan nee-san dan Himeji-san di tempat tidur, aku siap meninggalkan kamarku 
dan menuju ke baskom. Pada saat ini, aku secara acak mendengar Himeji-san dan nee-san 
berbicara satu sama lain. 

"Ngomong-ngomong, Mizuki-chan. Itu benar-benar hal berbahaya yang baru saja Anda 
lakukan. Bagaimana seorang gadis seusia ini bisa memasuki kamar pria seperti itu? " 

"Eh? Itu berbahaya? Kurasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika itu Akihisa-kun. " 

"Tidak tidak Tidak. Bacalah buku ini sendiri. Jika kamu tidak berhati-hati, Aki-kun akan 
melakukan sesuatu yang sangat dilarang untuk Mizuki-chan! " 

"WA ... WAAHHH !!" 

Aku buru-buru kembali ke kamarku dan menemukan Himeji-san tersipu karena dia tidak 
bisa mengalihkan pandangannya dari buku referensi (buku ero), dan akhirnya aku 
membuang waktu berurusan dengan adikku yang siap menghukumku. 

Tapi ngomong-ngomong, mereka berdua, yang harus keluar dengan enggan saat aku 
berubah, mungkin hidup di dunia lain dengan akal sehat yang berbeda ... 

☆ 

"Dan sekarang, untuk laporan berita lainnya. Kami sekarang akan memberi Anda laporan 
terbaru dari koresponden lokal kami, reporter Nakanishi, tentang pemogokan skala besar 
yang terjadi di bandara internasional asing. Nakanishi-san. Apakah ada perkembangan 
baru tentang pemogokan? " 

"Ya, ini Nakanishi. Setelah pemogokan bandara yang mendadak kemarin, ternyata masih 
ada jurang pemisah yang cukup besar antara serikat pekerja dan serikat keuangan, dan 
belum ada tanda-tanda perbaikan dalam waktu dekat. Banyak turis hanya dapat tinggal di 
hotel dekat bandara sampai mereka mulai beroperasi lagi, tetapi banyak dari mereka sudah 
penuh dipesan, dan beberapa turis hanya bisa tinggal di sana--- " 

Salmon goreng, omelet, sup miso, dan nasi. Di samping meja sarapan yang sangat biasa, 
suara reporter terus bergema. 

"Sepertinya pesawat tidak bisa terbang untuk saat ini." 

Nee-san, yang sedang mencabut tulang salmon dengan sumpitnya, berkata. 

"Terlihat begitu ... bagus jika papa dan mama kembali lebih cepat ..." 

Di sisi lain, Himeji-san terlihat cemas saat dia meletakkan sumpitnya dan menatap layar. 
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Mengapa Himeji-san sarapan di rumah kita? Jawabannya sederhana. Orang tua Himeji-san 
tidak ada di rumah, jadi nee-san mengundangnya untuk sementara waktu di rumah kami 
karena dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika seorang gadis tinggal di rumah 
sendirian. 

Orang tua Himeji-san sepertinya menghadiri pernikahan seorang teman, dan berakhir di 
tengah-tengah pemogokan bandara tepat ketika mereka hendak pulang. Karena pesawat 
tidak bisa lepas landas, orang tua Himeji-san tidak bisa kembali. Himeji-san mengetahui 
berita ini setelah pesta hotpot di rumahku berakhir. Jadi, dia akhirnya tinggal di rumah 
kami untuk saat ini. 

"Kamu pasti khawatir mereka tidak bisa kembali, kan?" 

"Iya..." 

Himeji-san menganggukkan kepalanya dengan sikap sedih. Meskipun ibu Himeji-san 
sepertinya telah mengatakan bahwa mereka akan berjalan-jalan selama beberapa hari 
sampai bandara mulai beroperasi kembali karena pesawat tidak dapat terbang, situasi ini 
benar-benar mengkhawatirkan. 

"---Kuharap mama tidak terlalu menikmati dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia 
tidak ingin kembali ke Jepang ..." 

Eh? Apa Himeji-san mengkhawatirkan itu? 

"Tapi bagus kalau mereka berada di tempat dengan keamanan yang cukup baik. Setidaknya 
mereka tidak akan merasa bosan tinggal di sana. " 

"Itu benar-benar mengkhawatirkan ... dalam situasi ini, lebih baik menunggu di bandara 
atau hotel agar bandara kembali beroperasi ..." 

"Ahaha, itu lebih baik daripada khawatir. Sebenarnya, aku sangat menyukai sifat ibu 
Himeji-san yang ini. " 

"Eh ...?" 

Dalam situasi ini, mau bagaimana lagi jika dia begitu khawatir, tetapi karena kecelakaan 
terjadi, lebih baik melakukan sesuatu untuk membuat diri sendiri bahagia. Saya sangat 
menyukai pemikiran yang lugas dan optimis. 

"Kami, baiklah, Akihisa-kun ..." 

"Hm? Apa itu?" 

"Banyak orang bilang aku seperti mama ..." 

"Heh ~ begitu. Ibumu pasti sangat baik dan sopan, kan? " 
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"Ya itu betul. Aku berharap Akihisa-kun akan memberikan respon seperti itu. " 

Himeji-san menatapku saat dia mulai tersenyum ... meski aku mengatakan ini, entah 
kenapa, aku hanya merasa senyumnya tidak terlihat di matanya. 

"Oh ya, Himeji-san, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Apakah kamu punya rencana 
untuk hari ini? " 

"Tidak, saya tidak benar-benar punya rencana. Bagaimana denganmu, Akihisa-kun? " 

"Saya? Tentu saja aku akan bermain game sepanjang hari--- " 

"Bibir Nee-san tiba-tiba terasa sangat kesepian." 

"-Tidak. Saya ingin membersihkan rumah dan mencuci pakaian juga! Jarang sekali 
mendapatkan cuaca bagus seperti ini! " 

Saat melihat nee-san menyempitkan matanya, aku buru-buru menarik kembali kata-
kataku. 

Tapi cuacanya sangat bagus hari ini. Karena Himeji-san juga ada di sini, sepertinya itu 
pilihan yang bagus untuk membersihkan rumah. Jika terlalu banyak debu di dalam rumah, 
Himeji-san mungkin akan merasa tidak sehat lagi. Juga, saya memiliki beberapa hal yang 
sangat ingin saya sembunyikan. 

"Apakah kamu sedang membersihkan? Tolong izinkan saya membantu. " 

"Hm? Tidak, tidak perlu khawatir. Kamu bisa istirahat, Himeji-san. " 

"Jika tidak, aku akan menangani makan siang hari ini ..." 

"Himeji-san akan bertanggung jawab atas ruang tamu, aku akan membersihkan koridor 
dan kamarku." 

"Eh? Ah, oke, saya mengerti. " 

Fiuh ... itu hampir besar. 

Lebih baik membiarkan Himeji-san fokus pada pembersihan daripada membiarkan dia 
yang bertanggung jawab atas makan siang. Lebih baik jika dia bisa begitu sibuk sehingga 
dia tidak bisa mengkhawatirkan makanan. 

"Nee-san akan bertanggung jawab atas makan siang nanti." 

"SAYA TIDAK BISA MENGHINDARI BAHAYA SEPERTI ITU!" 

Meski tidak mematikan seperti masakan Himeji-san, masakan nee-san juga tidak bisa 
dianggap remeh. 
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"Bisakah kalian berdua serahkan masakannya padaku? Nee-san juga sibuk bekerja akhir-
akhir ini, kan? Bukankah kamu harus fokus pada pekerjaanmu daripada memasak? " 

"Aki-kun, tidak ada gunanya menggertakku dengan alasan seperti itu. Nee-san mengerti 
bahwa Aki-kun tidak akan mengizinkan nee-san masuk ke dapur. " 

Nee-san menatapku dengan tidak senang. 

Benar, saya mengerti. Sejak dia mengatakan itu, saya akan mengajukan pertanyaan 
sederhana. 

"Kalau begitu, nee-san, apa kamu tahu cara mencuci beras?" 

"... Aki-kun, apa kamu memperlakukan nee-san sebagai idiot?" 

Terakhir kali saya meminta nee-san untuk mencuci sayuran, dia benar-benar 
mengeluarkan agen pembersih! Siapa yang berani percaya itu? 

"Betulkah. Dan Anda bertanya-tanya mengapa ada kebutuhan untuk memiliki batu asah di 
dapur ... " 

"ITU UNTUK MENGASAH PISAU DAPUR!" 

Meskipun dikatakan sebagai 'batu asahan yang akan membuatnya bersinar', itu bukanlah 
sesuatu yang cocok untuk mencuci beras! 

"Akira-san, itu tidak akan berhasil. Jika Anda ingin mencuci beras, Anda harus 
menggunakan 'bersih' --- HACCHOO !! " 

"'BERSIH'! HIMEJI-SAN, APAKAH KAMU BERUSAHA MENGATAKAN 'PEMBERSIH' !? " 

Pembersih yang seharusnya digunakan untuk membersihkan peralatan seperti piring! 
Tidak bisa, tidak bisa digunakan untuk mencuci beras! 

Ini tidak bagus. Pasti akan ada tragedi besar jika aku membiarkan kedua orang ini masuk 
ke dapur ... 

"Pokoknya, ayo mulai bersih-bersih! Saya akan bertanggung jawab atas makan siang di 
sana! " 

Saya menggunakan nada yang agak kuat untuk mengatakan itu. 

"Sungguh, Aki-kun. Karena Aki-kun ingin memasak untuk kita seperti pelayan kecil, nee-
san harus menahannya. " 

"Betul sekali. Itu tidak bisa dihindari. " 

"Ahh, sial! Bukankah keduanya sangat pintar? " 
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Saya benar-benar merasa bahwa ujian sekolah harus memiliki subjek tes tambahan yang 
disebut 'akal sehat'. 

☆ 

"Baik. Saya mengatakan bahwa saya ingin membersihkan ... tapi apa yang harus saya 
lakukan? " 

Aku melihat sekeliling kamarku sendiri dan bergumam pada diriku sendiri. Akhir-akhir ini, 
karena aku tinggal dengan nee-san, kamarku kurang lebih dirapikan. Karena tidak perlu 
merapikan, sebaiknya saya minta penyedot debu untuk membersihkan lantai dan menyeka 
meja. 

Saya mengambil kain untuk menyeka kusen jendela dan rak buku beberapa kali. Uwah, 
menurutku mereka agak kotor. Sepertinya saya harus lebih serius dalam membersihkan. 

Karena saya sudah mulai membersihkan, saya mengatur barang-barang di rak buku dan di 
bawah tempat tidur, lalu mengeluarkan penyedot debu untuk menyedot debu yang 
menumpuk di tempat tersembunyi sebelum menyeka permukaan hingga bersih. Setelah 
melihat kamar saya sendiri berangsur-angsur rapi, saya baru saja mulai merasa bahagia. 

Tepat ketika saya berurusan dengan pembersihan tak terduga. 

Dok dok dok. 

"Akihisa-kun?" 

Ketukan lembut di pintu bisa terdengar. Mendengar suara ini, kurasa itu pasti Himeji-san, 
kan? 

"Hm? Apa itu?" 

Saya berhenti dan berbalik. Seperti yang diharapkan, saya melihatnya berdiri di pintu. 
Pintunya terbuka, namun dia mengetuk pintu. Itulah yang akan dilakukan oleh Himeji-san 
yang serius. 

"Sangat jarang memiliki hari yang menyenangkan, jadi aku ingin mengeluarkan selimut. 
Dapatkah saya meminjam milik Anda sebentar? " 

Himeji-san berkata sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil selimut di tempat 
tidurku. 

"Itu ide yang bagus. Selimut yang berjemur di bawah sinar matahari seharusnya cukup 
nyaman. " 

Entah kenapa, tapi selimut yang berjemur di bawah matahari akan terasa nyaman. Itu 
benar-benar ide yang bagus untuk melakukannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku bisa mencium bau matahari seperti itu saat aku tidur." 

"Bau itu benar-benar membuatku tenang. Akan lebih manis lagi saat aku tidur ~ " 

Memikirkan hal itu, saya tidak bisa membantu tetapi menantikan tidur saya malam ini. 

"Kalau begitu, aku akan mengambil selimutnya." 

"Tidak dibutuhkan. Selimut tidak terlalu berat. Saya bisa mengambil alih sekarang. Heh ~! " 

"Terima kasih, Himeji-san." 

"Ah, tidak perlu. Ini tidak banyak. Aku akan mengambilnya dan mencucinya juga ~ " 

Himeji-san membawa selimut dan tergagap keluar kamar. 

Tertib saat membersihkan dan cepat saat mengerjakan sesuatu. Himeji-san pasti akan 
menjadi istri yang hebat ... jika suaminya benar-benar bisa memasak. 

"Baiklah kalau begitu..." 

Saya melihat sekeliling ruangan, dan kemudian berpikir bahwa saya harus membersihkan 
laci. 

Dan dengan demikian, saya terus membersihkan kamar. 
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Setelah mencuci ember dan kain pembersih, aku ingin menggunakan waktu ini untuk pergi 
ke balkon di luar--- "Uwa ..." 

"?" 

Pada akhirnya, aku menemukan Himeji-san membenamkan wajahnya ke dalam selimut 
yang baru saja dikeluarkan dari kamarku. 

"Baiklah ... Himeji-san?" 

"KYAAAAAHHHH !! ??" 

Dia berteriak, mengejutkanku ketika aku yang ingin menarik perhatiannya. Eh? Apa yang 
baru saja terjadi? Apakah saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan? 

"AHHHH !! AKIHISA-KUN !? INI, INI ... ANDA SALAH! " 

Himeji-san dengan panik menjabat tangannya saat dia mencoba menyangkal sesuatu 
dengan sikap bingung ... eh? Apa Himeji-san ... diam-diam menangis barusan? 

"It, itu, Akihisa-kun! Bukan itu yang kamu pikirkan! Aku tidak menggunakan alasan 
meminjam selimutmu untuk menggantungnya di balkon. Hanya saja aku tidak sengaja--- " 

Begitukah ... Yah, Himeji-san mungkin terlihat kuat dari luar, tapi bahkan setelah 
mengetahui bahwa orangtuanya seharusnya tidak berada dalam bahaya karena mereka 
berada di negara dengan keamanan yang cukup baik, itu tidak bisa mengubah keadaan. 
fakta bahwa orang tuanya tidak bisa kembali. Dia pasti merasa cemas sekarang, bukan? 
Untuk menahan air matanya sambil menyembunyikannya di balik punggung ... 

"Baiklah, Himeji-san ..." 

Ya, ya! 

"Jika kamu mau, mulai malam ini dan seterusnya ... mungkin kamu bisa tidur bersama 
dengan m---" 

"Eh? EHHH! Ap, kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Kami tinggal bersama, tetapi 
menjadi seperti ini sejak awal ... yah ... saya merasa ini sedikit berani! " 

"-Saudara perempanku." 

"Eh ... Akihisa-kun, apa yang salah tentang kali ini ..." 

Jika dia tidak mau menunjukkan sisi memalukannya di depanku, seharusnya tidak masalah 
baginya untuk membicarakannya dengan nee-san, kan? Jangan melihat kelakuan nee-san 
yang tidak bertanggung jawab seperti itu, dia masih dewasa, jadi dia pasti bisa meredakan 
perasaan tidak enak di Himeji-san. 
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"Aki-kun, apa yang kamu katakan tentang aku?" 

"Ah, nee-san." 

Nee-san kebetulan melihat kami dari ruang tamu. Saya memasuki rumah dan menurunkan 
volume suara untuk menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. 

"Himeji-san merasa tidak tenang sekarang. Jika memungkinkan, bisakah kamu tidur 
dengannya malam ini, nee-san? " 

Himeji-san tidur sendirian di kamar tamu tadi malam. Mungkin dia bisa tenang jika ada 
yang mau tidur dengannya? 

"Aku mengerti, jadi begitulah adanya." 

Nee-san balas berbisik. 

Lebih baik tidak membicarakan alasannya sekarang, bukan? Jika seseorang mengatakan 
'ayo tidur bersama karena kamu terlihat sangat kesepian', saya kira tidak ada yang akan 
menjawab 'Saya mengerti. Aku akan serahkan padamu nanti '. 

"Mizuki-chan, bagaimana kalau kamu tidur denganku malam ini?" 

"Ah, tidak ... aku tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tapi kurasa Akihisa-kun pasti salah 
..." 

"Salah ... benarkah? Seperti bagaimana? " 

"Eh ... ini ... sebenarnya aku ... itu, Akihisa-kun ..." 

Untukku? 

"Selimut ... itu ..." 

"Ke selimutku?" 

"... Tidak ... bukan apa-apa ..." 

""? "" 

Sepertinya Himeji-san ingin mengganti topik dan membuat alasan tapi tidak bisa 
memikirkan yang cocok. Dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu. 

"Kalau begitu kamu seharusnya baik-baik saja dengan tidur denganku di ranjang yang 
sama, kan? Aki-kun tidak mau tidur denganku sekarang. Terakhir kali, dia akan senang saat 
bisa tidur dengan nee-san ... " 

"Saya benar-benar tidak mau, oke? Nee-san, kamu memaksaku untuk tidur denganmu! " 
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Dia memutar sendi saya ke suatu tempat yang tidak mungkin sampai saya kehilangan 
kesadaran! Ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan 'tidur manis' yang sederhana! 

"Selain itu, setelah kamu tidur denganku, aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu akan 
aman dari nafsu Aki-kun yang tercela itu." 

"Tahan! Jangan katakan itu sebagai nafsu tercela! Jika Anda harus mendeskripsikannya, 
Anda harus menggunakan ... limpahan remaja--- " 

"---Nafsu untuk melecehkan ibu rumah tangga." 

"Atau sesuatu seperti itu ... OI, BUKAN ITU!" 

Melimpahnya masa muda dan nafsu untuk melecehkan ibu rumah tangga? Ekspresi ini 
pada dasarnya membuatku ditangkap oleh polisi! 

"Begitulah, Mizuki-chan. Untuk melindungi diri sendiri, Anda akan tidur dengan saya di 
kamar yang sama. " 

"Oh baiklah..." 

Untuk beberapa alasan, rasanya citraku diremehkan, tapi karena aku bisa membiarkan 
Himeji-san sedikit tenang, aku hanya bisa menerimanya dalam hati. 

"Itu sudah diputuskan. Nee-san, bisakah kamu pindahkan selimut Himeji-san ke kamarmu? 
Saya pikir sudah waktunya untuk mulai dengan makan siang. " 

"Mengerti." 

"Baiklah, Akihisa-kun, jika ini makan siang, kurasa aku ..." 

"Tidak, tidak, tidak, tidak apa-apa kamu tidak perlu khawatir tentang itu! Lagipula, apa kau 
tidak ingin meninggalkan selimut di bawah sinar matahari, Himeji-san? Aku akan 
menyerahkannya padamu. " 

Aku membantah tanpa memberinya kesempatan untuk menanggapi. 

"Karena kamu berkata begitu ..." 

Himeji-san terlihat sangat tidak senang, tapi masih menganggukkan kepalanya. 

Baiklah, karena saya harus menyiapkan makan siang, mari kita siapkan makan malam juga. 
Aku harus menerima serangan pertama sebelum Himeji-san ingin merebut pekerjaan 
dapur. 
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Volume 8 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Di antara karya terkenal Shakespeare, sebutkan 4 tragedi besar. 

Jawaban Himeji Mizuki 

"① Hamlet, ② King Lear, ③ Othello, ④ Macbeth." 

Komentar guru. 

Jawaban yang benar. Shakespeare memiliki karya terkenal lainnya seperti 'Romeo and 
Juliet' dan 'Merchant of Venice', dan 4 karya ini dikenal sebagai '4 tragedi besar'. Meskipun 
Romeo dan Juliet adalah karya yang paling dikenal luas, ingatlah bahwa ini adalah 4 tragedi 
besar. 

Jawaban Yoshii Akihisa 

"① Hamlet, ② King Lear, ③ Romeo and Juliet, ④ Kehidupan pernikahan ayahku." 
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Komentar guru 

Bagaimana ayahmu diperlakukan di rumah !? 

Jawaban Tsuchiya Kouta 

"① Kehilangan dompet saya, ② Kehabisan film. ③ Kotoran mengalir ke mata pada saat 
kritis ketika foto akan diambil, ④ Hard Disk Rusak. " 

Komentar guru. 
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Jika ④ benar-benar terjadi, mungkin sensei akan menangis juga. 

"Fuuwaa ... kenapa aku selalu merasa ingin tidur setiap kali pagi ..." 

"Kamu tidak bisa melakukan itu, Akihisa-kun. Anda harus tidur nyenyak di malam hari atau 
Anda akan merusak tubuh Anda. " 

Pada Senin pagi, Himeji-san dan aku berjalan berdampingan karena kami kebetulan 
membicarakan hal ini. 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu, buku itu benar-benar terlalu menarik, jadi aku tidak 
bisa membantu tetapi --- fuuwaa ~" 

"Sungguh ... Akihisa-kun, dasinya bengkok." 

"Eh? Betulkah?" 

Aku sedikit memindahkan dasiku. Seharusnya tidak apa-apa sekarang, kan? " 

"Ah, sekarang kerahnya terlepas ... bisakah kamu berbalik dan menghadapiku?" 

"Ahh, sebenarnya tidak perlu khawatir tentang itu." 

"Tidak. Jika kamu bahkan tidak bisa memakai bajumu dengan benar, Nishimura-sensei 
akan marah padamu. " 

Setelah mengatakan itu, Himeji-san berbalik menghadapku dan mengulurkan tangannya 
untuk merapikan dasi dan bajuku. Uu, uuu ... kenapa aku merasa sedikit malu ... 

"..." 

"Himeji-san?" 

"..." 

Erm ... Himeji-san? " 

"..." 

"Himeji-san, apa kau mendengarku?" 

"Eh? Ah iya!" 

"Apa yang sedang terjadi? Kamu dilempari batu di sana dan tersipu. " 

"Ini, bukan apa-apa. Hanya saja ... agak aneh ... " 
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Oh, jadi bukan hanya saya yang malu tentang ini. Tindakan merapikan dasi ini terlihat tidak 
ada bedanya dengan pasangan suami istri ... 

"I, benar, Akihisa-kun. Apakah Anda membawa saputangan Anda? " 

Untuk mengubah suasana hati, Himeji-san mengganti topik. Ayo lihat, saputangan, 
saputangan... 

"Ah! Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku lupa. " 

Saya tidak ingat memasukkan sapu tangan saya ke dalam tas saya. ATAU lebih tepatnya, 
saya biasanya lupa membawanya. 

"Kalau begitu, gunakan punyaku." 

Mendengar aku tidak membawa sapu tangan, Himeji-san langsung mengeluarkan sapu 
tangan dari tasnya dan memberikannya padaku. Apakah dia meminjamkannya padaku? 

"Ah, tidak perlu. Tidak apa-apa bahkan jika saya tidak memilikinya. Juga, Himeji-san, jika 
kamu meminjamkannya padaku, kamu tidak akan memiliki satu untuk digunakan, kan? " 

"Tidak apa-apa. Aku juga membawa sapu tangan lagi. " 

Himeji-san mengatakan itu sambil mengeluarkan sapu tangan lainnya dari sakunya. Dia 
sangat siap. 

"Uu, karena Himeji-san bilang begitu..." 

Kalau begitu, saya akan mengambil sapu tangan ini sesuai dengan niat baiknya. Saat aku 
memikirkan ini, aku mengulurkan tanganku untuk sapu tangan di tangannya. 

"Di sini, pria tidak boleh meremehkan hal-hal kecil seperti itu, atau kamu tidak akan 
populer di kalangan perempuan---" 

Entah kenapa, Himeji-san terdiam. Dia tidak menyerahkan saputangan itu kepadaku, tetapi 
memegangnya erat-erat di tangannya. 

"Himeji-san?" 

"... Kurasa... tidak apa-apa untuk tidak memilikinya!" 

"?" 

Setelah mengatakan itu, Himeji-san buru-buru mengembalikan sapu tangan itu ke sakunya. 

Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu, tapi melihat bahwa aku 
bisa berbicara dengan Himeji-san dengan cara yang begitu bahagia, aku juga senang. 
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---Dan sampai sekarang, ini semua adalah satu-satunya kenangan indah yang saya miliki di 
pagi hari. 

☆ 

"Mulai sekarang, kita akan mulai dengan interogasi terhadap bidah Yoshii Akihisa." 

Sekitar 5 menit setelah itu, saya ditangkap oleh FFF. 

Aku dengan paksa dibawa menjauh dari Himeji-san yang kebingungan, dan semua anggota 
tubuhku diikat saat aku tanpa ampun didorong ke atas tatami keras di lantai kelas 2-F. 

"Yoshii Akihisa, apakah kamu punya kata-kata terakhir?" 

"Aku baru bertemu Himeji-san dalam perjalanan ke sekolah! Bukannya aku benar-benar 
tidak bersalah... tapi aku dengan sungguh-sungguh meminta agar hukumanku dikurangi !! " 

"..." 

Setelah mendengar penjelasan saya, pimpinan FFF tampak merenung sejenak. Bahkan jika 
FFF akan memperlakukan pria dengan keras yang berinteraksi dengan perempuan, jika 
saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan dalam perjalanan ke sekolah, bukankah 
itu hukuman yang terlalu berat? Jika mereka selalu cemburu tentang ini, itu tidak akan 
pernah berakhir! Jangan bilang kalau mereka dibutakan dengan cemburu karena hal sepele 
seperti itu? Saya pikir mereka akan mengirim 5 anggota untuk mencubit lenganku dengan 
ibu jari dan jari tengah--- "---Lalu, 10 anggota akan memberikan tendangan terbang ke 
Yoshii Akihisa." 

Sepertinya kecemburuan mereka lebih dari yang bisa kubayangkan! 

"Wa, tunggu! Bukankah hukuman ini terlalu berat !? Jika Anda ingin menghukum saya, apa 
yang akan terjadi jika hal serupa terjadi pada Anda? " 

"Uu..." 

Pemimpin terdiam lagi. Dia harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa 'hal yang sama 
mungkin terjadi pada mereka'. 

"Pemimpin, menurutku perkataan terdakwa tidak masuk akal." 

"Kami bukan iblis tanpa ampun. Untuk tingkat tindakan ini, saya pikir kita bisa menutup 
mata dan memaafkannya. " 

"Mungkin suatu hari, peristiwa beruntung berjalan-jalan ke sekolah dengan para gadis ini 
akan terjadi pada kita juga." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Selain itu, saya akan dihukum setiap hari jika saya dihukum karena memandangi 
seseorang." 

Para anggota berkumpul di sekitarku. Tampaknya pernyataan 'hal ini mungkin terjadi pada 
Anda' memiliki pengaruh. 

"Kalau begitu, kami akan secara khusus mengurangi hukuman sehingga itu akan menjadi 
jentikan di dahi oleh pemimpin." 

Tepat ketika aku menghela nafas lega karena pengurangan hukuman yang begitu besar--- 

"Tolong tunggu sebentar!" 

Himeji-san kesal saat dia bergegas ke ruang kelas. Hm? Apa yang sedang terjadi? Apa 
Himeji-san lari karena dia mengkhawatirkanku? 

"Akihisa-kun tidak melakukan kesalahan apapun! SAYA-" 

Himeji-san tersipu saat dia mati-matian mencoba menjelaskan kepada semua orang. 

"---Aku memaksanya untuk datang ke sekolah bersamaku hari ini!" 

"20 anggota sekarang akan melaksanakan German Suplex." 

"""TIDAK ADA OBJEK!!!""" 

Apa yang sedang terjadi? Apa yang Himeji-san katakan mengubah hukuman saya dari 
jentikan di dahi menjadi German Suplex, dan jumlahnya berubah dari 1 menjadi 20! 
Perubahan drastis seperti itu sangat sulit untuk ditanggapi! 

"Hai, Himeji-san, aku bersyukur kamu telah berbicara untukku, tapi apa yang baru saja 
kamu katakan hanya akan menciptakan efek sebaliknya..." 

"Tapi, itu adalah niat egoisku untuk merapikan kerah Akihisa-kun dan membiarkan tangan 
kita saling bersentuhan! Ini tidak ada hubungannya dengan Akihisa-kun, ini sama sekali 
bukan salah Akihisa-kun... " 

"FLIP THE TATAMI! HANCURKAN KEPALANYA LANGSUNG KE LANTAI! " 

"IYA! PEKERJAAN DILAKUKAN DI SINI! " 

"KITA BISA MENAMBAHKAN BEBERAPA KUKU UNTUK MENAMBAHKAN EFEKnya!" 

"AKU SIAP BEBERAPA BESI BESI!" 

Sial! Orang-orang ini sudah berpikir untuk menguburku yang tidak bisa bergerak ini 
sekarang! Jika saya tidak terburu-buru dan menjelaskan... itu benar! Aku hanya perlu 
membuat mereka merasa ini bukan apa-apa! Saya hanya perlu menjelaskan kepada mereka 
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bahwa itu adalah sesuatu yang sepele dalam kehidupan kita sehari-hari--- "Semuanya, 
tenanglah! Jika Anda menghukum saya karena ini, bagaimana dengan Yuuji? Bukankah 
kamu sering melihatnya datang ke sekolah dengan Kirishima-san? " 

"Kalau begitu, kita akan menghukum Sakamoto Yuuji juga." 

Maaf Yuuji, sepertinya kata-kataku membuatmu dihukum juga. 

Saya mengirimkan permintaan maaf dalam pikiran saya kepada teman buruk saya itu 
dengan kehadiran liar saat saya bertepuk tangan. Pada saat ini, CRAK, pintu masuk ruang 
kelas digeser ke samping. 

"Selamat pagi ~ fuuwaa... aku benar-benar ingin tidur..." 

Ahh, Yuuji, kenapa kamu harus muncul saat ini juga? 

"Hm? Akihisa? Ada apa? Anda ditangkap oleh FFF lagi? Ini sulit bagimu di pagi hari --- OI, 
KENAPA KAU MENGAPA KAMU MENGAPA DI BELAKANG SAYA DAN MEMUTAR LENGKAP 
SAYA !!? " 

Yuuji yang terlihat ngantuk saat datang ke sekolah langsung digandeng di pinggang dari 
belakang oleh anggota FFF dengan tangan yang kuat. 

"Himeji-san, bisakah kamu berbalik dan melihatku?" 

"Eh? Ah, oke. " 

Aku mencoba mengumpulkan tatapan dan konsentrasi Himeji-san padaku. 

Dari sudut ruang kelas, tubuh Yuuji terbang melengkung indah di udara, dan pada saat 
yang sama, 'THOMP', 'THOMP', 'THOMP', suara tumpul bisa terdengar. Itu sudah tiga kali ... 

"Selamat pagi --- APA DI DUNIA? WAJAH BERDARAH YUUJI DIHANCURKAN KE DASAR !! " 

Sudah 17 kali? 

"APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN!? CEPAT DAN KEMBALI KE KURSI ANDA !! " 

Saat suara berat itu bergema untuk ke-18 kalinya, kedatangan Ironman akhirnya 
menenangkan keributan ini. Ah, itu berbahaya. Setelah kepala Yuuji menerima 2 pukulan 
lagi, yang berikutnya adalah aku ... 

☆ 

"Sialan, berakhir dengan keberuntungan yang begitu bodoh di pagi hari!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah pelajaran pagi berakhir, akhirnya istirahat sore pun dimulai. Yuuji akhirnya sadar 
kembali saat dia duduk di kursi di depanku dengan bento di sana. 

"Meski sama seperti biasanya, melihat itu di pagi hari benar-benar tidak baik untuk jantung 
..." 

Orang yang mengatakan itu adalah gadis bishoujo yang membawa bento --- Hideyoshi saat 
dia berjalan. Dia memiliki rambut halus halus dan mata lebar seperti anak anjing. 
Hideyoshi sendiri sudah sangat manis, tapi sejak tahun kedua dimulai, aku mulai merasa 
bahwa Hideyoshi terlihat jauh lebih lembut. Apakah ini yang disebut masa muda? Apakah 
Hideyoshi memiliki seseorang yang dia suka? 

"... Kebahagiaan orang lain adalah rasa racun. Ini adalah tradisi FFF. " 

Setelah itu, yang mendekati kami dengan diam-diam setelah membeli bola nasi dari toko 
swalayan adalah Tsuchiya Kouta, julukan 'Muttsurini'. Dia teman sekelasku yang pendek 
dan kecil yang memberikan getaran diam. 

"Itu aneh? Bukankah kamu ikut ambil bagian dalam eksekusi pagi ini, Muttsurini? " 

"... Aku pergi untuk menyelidiki beberapa hal." 

"Tidak disangka bahkan ada algojo dan tertuduh di antara teman-teman. Bahkan aku 
merasa ini terlalu aneh... " 

"Betulkah? Bukankah ada pepatah bahwa 'musuh kemarin adalah teman hari ini'? " 

"Menurutku... cara kalian beralih antara musuh dan teman terlalu intens." 

Dari pengalaman pribadi saya, kami adalah musuh sekitar 90% dari waktu dan 10% dalam 
bahaya kritis. 

"Kalian selalu mengulangi hal yang sama terus menerus." 

"Saya pikir ini akan menjadi kelas yang damai ketika saya datang ke tahun kedua..." 

Minami mengayunkan kuncir kudanya saat dia berjalan mendekat, dan Himeji-san 
mengikutinya dari belakang. 

Setelah memindahkan beberapa meja pendek bersama-sama, kami berenam menyelipkan 
makan siang seperti biasa. Pemandangan seperti itu secara bertahap menjadi lebih umum 
saat ini. 

"Eh? Aki, kamu membawa bento hari ini? " 

Saat aku membuka bento di atas meja, Minami bertanya padaku. 
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"Sangat jarang Akihisa membawa bento sendiri." 

"Ya, ada banyak lauk yang tersisa kemarin." 

Saya tidak sengaja memasak terlalu banyak kemarin. Untungnya, ini semua adalah 
hidangan yang bisa dimakan dingin. 

"Kalau begitu mari kita lakukan 'itu' lagi. Gunting, kertas... " 

"""Batu!""" 

Muttsurini menunjukkan gunting. Semua orang menunjukkan batu. 

"... Uu..." 

Muttsurini melihat tangannya yang menunjukkan gunting dengan sikap menyesal. 
Sepertinya dia sangat terganggu. 

"Sangat jarang untuk melihat bahwa kami dapat menentukan pemenang dalam sekali jalan. 
Saya ingin teh Oolong. " 

"Kalau begitu aku akan minum teh hijau." 

"Saya ingin soda lemon." 

"Saya ingin teh susu." 

"Permisi, tolong bantu saya mendapatkan teh merah tanpa gula." 

Semua orang mengeluarkan koin 100 yen dan menyerahkannya kepada Muttsurini. 

"... Kalau begitu aku akan mengambil minumannya." 

Setelah mengumpulkan uang, Muttsurini lari sendirian ke klub kerja tim untuk membeli 
minuman untuk semua orang. Permainan hukuman menjadi gofer ini adalah pemandangan 
umum saat istirahat makan siang. 

"Ah ~ aku lapar." 

Yuuji membuka bento yang dibawanya, dan semua orang membuka bento mereka di atas 
meja. Ini adalah aturan dasar untuk tidak menunggu pengunjung kembali sebelum kita 
mulai makan. Jika tidak, kita akan merasa terganggu dan akhirnya menahan diri. 

"Akihisa, bento-mu kelihatannya enak." 

"Hormat juga, Yuuji." 
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Sangat jarang Yuuji dan aku membawa bento masing-masing karena kami tidak bisa tidak 
membandingkan. Lauk Yuuji adalah babi teriyaki... sepertinya enak. 

"Apa itu tuna... tuna goreng jahe? Tidak buruk..." 

Suara Yuuji datang dari samping. Sepertinya dia sudah mengunci targetnya. 

"Baiklah, Akihisa, mari kita bertukar." 

"Ok, apa yang kamu inginkan, Yuuji?" 

"Aku ingin tuna goreng jahe milikmu. Kamu?" 

"Aku ingin babi teriyaki milikmu itu." 

Oke, kesepakatan sudah ditetapkan. 

"Ya. Ini tuna goreng jahe. " 

"Oh, babi teriyaki-mu." 

INà Batang tomat ceri (dicelupkan ke dalam saus teriyaki) 

OUTß cabik kubis (rasa jahe) 

"KAMU MENANTANG SAYA!!!??" 

"AKU AKAN KEMBALIKAN KATA-KATA MEREKA KEMBALI KEPADA ANDA, BASTARD!" 

Kami berdua saling berpelukan di kerah. Orang ini sangat picik! Tidak bisakah dia 
membiarkan aku menang sedikit? 

"Apakah kalian berdua anak-anak..." 

Melihat Yuuji dan aku bergumul saat kami saling berpelukan, Hideyoshi hanya bisa 
mendesah dengan sikap enggan. 

"Tidak, bukan itu, Hideyoshi. Aku sudah dewasa, tapi Yuuji adalah bajingan tercela! " 

"Hideyoshi, jangan bandingkan aku dengan Akihisa, ya? Orang itu satu-satunya orang 
dengan otak anak sekolah dasar! " 

""! "" (Melebarkan mata kita dan saling menatap) 

"Kalian berdua seperti anak kecil dalam situasi seperti ini... sungguh, kalian..." 

Hideyoshi menghela napas lalu menggunakan sumpitnya--- 
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"Nah, bukankah ini cukup?" 

""AH!"" 

Tepat ketika Yuuji dan aku saling mengaum dan menahan satu sama lain, Hideyoshi sudah 
mengganti hidangan kami. 

"Tentu saja, saya ingin bagian saya juga." 

Hideyoshi berkata sambil memindahkan sumpitnya dan menukar potongan daging babi 
goreng yang dibawanya juga. Sekarang hidangan semua orang terlihat jauh lebih menarik 
dan menggugah selera. 

"Mau bagaimana lagi. Karena Hideyoshi berkata begitu, aku akan memaafkanmu untuk hari 
ini, Yuuji terkutuk. " 

"Itu kalimatku!" 

Tanganku melepaskan kerah Yuuji dan menariknya kembali. Daripada melakukan hal 
bodoh dan tidak berarti, lebih penting memasukkan makanan ke perut saya. 

"Sungguh... tidak bisakah kalian berdua makan bento sendiri dengan tenang?" 

"Jika seseorang akan menyiapkan bento untuk saya, tentu saja saya akan makan bagian 
saya sendiri." 

"Tidak ada kejutan saat saya menyiapkan bento sendiri. Agak sepi. " 

"Kalau begitu, bukankah seharusnya kalian menukar hidanganmu dulu..." 

Jika Yuuji dan saya akan membawa bento sendiri, biasanya kami akan menyiapkan 
hidangan kami sendiri. Ada baiknya kita bisa memilih hidangan apa saja yang kita suka, 
tapi tidak ada harapan saat kita membuka kotak bento, dan itu sedikit perasaan kosong. 

Di samping catatan, opsi untuk bertukar hidangan diam-diam tidak pernah ada sejak awal. 
Karena jika itu terjadi, kita tidak bisa menambah porsi bento kita. Jangan remehkan perut 
cowok SMA! 

"Mizuki, apa yang kamu bawa untuk ditukar dengan semua orang hari ini?" 

"Ah. Kalau begitu, maka... mari bertukar sedikit... " 

"Un. Lalu, di sini. " 

"Ini, silakan makan." 

Melihat keributan kami, sepertinya para gadis ingin mencobanya juga. Himeji-san dan 
Minami ingin mencoba asyiknya bertukar hidangan saat mereka menyerahkan kotak bento 
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mereka satu sama lain. Jauh lebih lembut ketika perempuan melakukan hal yang sama, dan 
ini pemandangan yang cukup bagus. 

"Heh, laukmu cukup menarik. Apakah ini tuna... tuna goreng jahe? " 

"Iya." 

"Un? Tuna goreng jahe? " 

"ACK!" 

Saya tersedak makanan saya. 

DA, DAAAAAAMMMMNNNN IT! Ngomong-ngomong, aku juga menyiapkan bento Himeji-
san, jadi hidangan di dalamnya benar-benar mirip denganku! Entah bagaimana harus 
menghisap ini! 

"It, itu kebetulan sekali, Himeji-san! Apakah ibumu menonton program 'memasak 
sederhana' kemarin? " 

Detik berikutnya, saya mengatakan alasan untuk menonton program TV yang sama. 
Kumohon, Himeji-san, ikuti apa yang aku katakan dan akhiri topik ini sekarang juga! 

"Eh? Akihisa-kun, apa kamu sudah lupa? Bento hari ini disiapkan oleh yo --- UU! " 

"Himeji-san, ayo pergi ke tempat lain untuk bicara dulu!" 

Dia terlalu naif! 

Aku dengan panik menutup mulut Himeji-san dan pindah ke pojok kelas. Aku samar-samar 
menyadarinya beberapa waktu yang lalu, tapi Himeji-san sangat lamban! 

(Kamu tidak bisa memberi tahu mereka, Himeji-san! Jika kamu mengatakan yang 
sebenarnya, bukankah mereka tahu bahwa kita hidup bersama?) (Eh? Kita tidak bisa 
memberi tahu orang lain bahwa kita tinggal bersama?) 

(Tidak mungkin! Sama sekali tidak! Kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang 
ini!) Baik itu tentang reputasi Himeji-san atau kehidupanku sendiri. 

(Ah... itu benar. Sangat tidak baik jika sekolah tahu bahwa kita tinggal bersama.) 

(Itu benar, itu benar. Sangat menyenangkan Anda bisa mengerti.) 

(Aku mengerti. Lalu, ini akan menjadi rahasia kecil kita.) 

Himeji-san mengepalkan tangan kecilnya di depan dadanya. 
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Sekarang saya ingat, saya menyadari bahwa kami tidak pernah berbicara tentang 
merahasiakan fakta bahwa kami hidup bersama. Meski begitu... tapi dia tidak pernah 
benar-benar memikirkannya. Sepertinya Himeji-san sedikit aneh. Dia mengatakan bahwa 
dia seperti ibunya, jadi saya rasa ini pasti tentang menjadi begitu naif sehingga dia menjadi 
orang yang bodoh. 

(Akihisa-kun, ayo bekerja keras untuk menyembunyikan rahasia ini!) 

(Un, ayo lakukan yang terbaik.) 

Setelah mencapai pemahaman yang sama dengan Himeji-san, kami kembali ke tempat 
duduk kami. Mulai sekarang, kita harus melindungi rahasia ini dengan kuda-kuda dinding 
perunggu! 

"Apa sih, Akihisa, apa kamu sudah menyiapkan bento untuk Himeji?" 

Tapi serangan pertama mengguncang saya. 

"Ahh, tidak. Itu... eh... " 

Saat-saat seperti inilah Yuuji bisa dengan mudah melihat kebohongan. Juga, dia memiliki 
Hideyoshi di sampingnya. Tidak kusangka ada masalah besar saat ini! 

Tepat ketika aku memikirkan tentang ini--- 

"Apa yang kau khawatirkan? Dia hanya membantumu menyelesaikan set seafood deluxe 
yang kamu gambar terakhir kali, kan? " 

"Itu sangat banyak." 

Sepertinya Yuuji dan Hideyoshi tidak terlalu khawatir. Itu aneh? Apakah saya bisa 
menyelinap seperti ini? 

(Kamu pasti mengatakan pada Himeji sesuatu seperti 'karena ada sisa makanan, aku akan 
menyiapkan sesuatu untukmu sebagai ucapan terima kasih' dan menyiapkan makanan 
untuknya sebelum mengirimnya pergi, kan? Pikiranmu kadang-kadang agak cepat, 
Akihisa.) (Saya benar-benar harus melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda.) 

Mereka sengaja berbisik kepadaku. Begitu, jadi ada kesalahpahaman seperti itu. 
Bagaimanapun, sangat bagus bahwa mereka akan berpikir seperti ini tentang itu. 

"Betul sekali. Sepertinya kita tidak menghabiskan banyak makanan setelah kita 
mengadakan pesta hotpot. " 

"Tapi mau bagaimana lagi. Banyak hal terjadi saat itu. " 
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"Hotpot tersebut kemudian menjadi black hotpot yang tidak ada hubungannya dengan 
seafood. Satu-satunya yang benar-benar menggunakan makanan laut adalah hidangan 
dingin Shimada dan yang lainnya melakukannya, bukan? " 

"Ya, itu sangat bagus." 

Aku ingat makanan pembuka yang dibuat Minami, Kirishima-san, dan Kudou-san untuk 
kami hari itu. Ada hidangan seafood dingin, tiram kukus dan salad seafood. Masing-masing 
sangat bagus. 

"Betul sekali. Minami, saus untuk hidangan seafood dingin--- " 

Saya ingin berbalik dan bertanya kepada Minami bagaimana dia menyiapkan saus itu. 
Tapi... 

Huh! 

Saya menemukan bahwa Minami menatap saya dengan tidak senang. 

"Ada apa, Minami?" 

"... Tidak, tidak sama sekali." 

Meskipun dia mengatakan itu, jelas dia tidak senang tentang sesuatu. Uu, apa Minami mau 
bento juga? Kami mencoba masakannya terakhir kali, tapi tidak ada respon, dan saya hanya 
membuat bento untuk Himeji-san, jadi ini agak tidak adil untuk Minami. Saya melihat. Jika 
seperti itu... 

"Jika kamu tidak keberatan, Minami, aku akan membuatkan bento untukmu lain kali." 

"Eh? Maukah kamu?" 

"Un, tidak masalah apakah itu berbagi 3 orang atau 4 orang." 

Tidak masalah apakah saya memasak bagian seseorang atau banyak. Jika situasi saat ini 
bisa diselesaikan dengan membuat bento, itu bukan masalah yang sulit. 

"Saya melihat. Saya akan beri tahu resep hidangan dingin itu ~ untuk sausnya, jangan 
menambahkan terlalu banyak cuka balsamic, dan juga--- " 

Minami mengesampingkan ketidakbahagiaan yang menyelimutinya dan dengan senang 
hati memberitahuku cara membuat saus hidangan dingin. 

"Cuka balsamic? Haruskah saya menambahkan pestisida suling ke asam asetat? " 
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Di sampingku, Himeji-san menggumamkan sesuatu yang sangat menakutkan. Jika dia 
mengatakan bahwa dia ingin membuat hidangan seafood dingin, saya harus berhati-hati 
lain kali! Aku kembali memeriksa bahaya yang tersembunyi di dalam Himeji-san. 

Pokoknya, mari kita selipkan dulu. Ini pertama kalinya saya mencoba membuat tuna 
goreng jahe, dan di luar dugaan, rasanya enak bahkan setelah dingin. Mungkin sangat cocok 
untuk ditambahkan ke dalam bento. 

"...Saya kembali." 

Tepat ketika semua orang sedang berbicara dan makan, Muttsurini membawa sejumlah 
besar hidangan dengan kedua tangannya saat dia akhirnya kembali. 

"Oh, kamu butuh waktu cukup lama hari ini. Apakah ada banyak orang di dalam klub kerja 
tim? " 

Yuuji bertanya saat menerima teh Oolong yang diserahkan Muttsurini. Benar-benar butuh 
waktu cukup lama hari ini, dan untuk Muttsurini yang cepat dan gesit, ini sangat langka. 

"... Seseorang mendiskusikan sesuatu dengan saya ketika saya pergi membeli minuman." 

"Membahas sesuatu denganmu---" 

Siapa ini? Saat aku hendak bertanya, seseorang muncul tepat di depan mata kita. 

"Tidak masalah, Tsuchiya-kun. Saya akan berbicara dengan mereka secara langsung. " 

Dia memiliki rambut sebahu pendek yang bagus dan ekspresi dingin. Lengannya terlipat 
tepat di depannya saat dia menatap kami saat kami menyelipkan diri saat kami duduk di 
atas tikar tatami. Orang di depan kami ini adalah--- "Halo, semuanya di kelas F." 

"Hm? Itu tamu yang cukup langka. " 

Orang yang datang adalah ketua kelas dari kelas C, Koyama-san. Seperti yang Yuuji katakan, 
dia benar-benar tamu yang langka. 

"Kalau begitu, orang yang pergi untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Muttsurini 
adalah---" 

"Benar, itu aku. Tapi, alih-alih berdiskusi, saya akan mengatakan bahwa kami kebetulan 
bertemu satu sama lain di depan klub kerja tim, jadi saya mengajukan beberapa 
pertanyaan kepadanya. " 

"... Sepertinya dia ingin tahu tentang rencana kelas F untuk pertarungan pemanggilan." 

"Rencana kelas kita?" 
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"Sepertinya pemeliharaan sistem telah selesai, dan kita harus bisa melakukan pertarungan 
pemanggilan kita dua hari kemudian di pagi hari. Saya ingin bertanya apa yang akan 
dilakukan kelas F. " 

Perang pemanggilan yang seharusnya diizinkan setelah periode kedua dimulai harus 
menjalani beberapa pemeliharaan karena pergantian peralatan dan situasi lain (alasan 
yang diberikan adalah bahwa mereka ingin mengubah peralatan binatang yang dipanggil). 
Namun, perang pemanggilan yang tertunda cukup lama akhirnya akan dimulai kembali dua 
hari kemudian. Tujuan kelas F kami jelas untuk membalas dendam setelah kalah di 
semester pertama. 

Meski begitu, tak disangka dia benar-benar datang untuk memeriksa kami, kelas terburuk. 

"Kamu sangat berhati-hati." 

Yuuji berkata dengan sikap mengejek. Mengenai ini, aku memiliki pemikiran yang sama 
dengan Yuuji. 

"Betulkah? Kalian kelas F menciptakan banyak kekacauan di semester pertama di antara 
tahun-tahun kedua, dan itu tidak ada bedanya dengan mata angin tornado. Sudah jelas 
bahwa saya akan lebih berhati-hati, bukan? " 

Koyama-san tidak terpengaruh oleh kata-kata mengejek Yuuji saat dia balas tersenyum 
dengan tenang. 

"Itu penilaian yang lumayan bagi kami... tapi bisakah itu berhasil? Setelah semester kedua 
dimulai, kelas C akhirnya akan mendapatkan kembali fasilitas aslinya, tetapi untuk berpikir 
bahwa Anda akan mempertimbangkan tentang pertempuran pemanggilan ... " 

Yuuji berkata pada Koyama-san dengan sikap mengkritik. 

Salah satu aturan dari perang pemanggilan adalah bahwa 'fasilitas yang ditukar karena 
kekalahan dalam perang pemanggilan akan diatur ulang setelah istilah baru dimulai'. Tentu 
saja, sementara tidak ada yang akan berubah ketika kelas peringkat atas kalah dari kelas 
peringkat bawah dan menyebabkan perubahan fasilitas, tetapi jika kelas peringkat bawah 
kalah dan harus menurunkan fasilitas mereka, itu akan diatur ulang di kelas baru. 
semester. 

"Ngomong-ngomong, kelas C kalah dari kelas A sebelumnya dan equipment mereka 
diturunkan ke kelas D, kan?" 

"Kalau begitu kelas C seharusnya bisa mendapatkan kembali perlengkapan kelas C begitu 
istilah baru dimulai, kan?" 

Untuk menekankan pada aturan ini. Tujuan utamanya adalah berharap agar para siswa 
dapat mengambil bagian dalam pertarungan pemanggilan dengan antusias. Dalam hal ini, 
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setelah pertarungan pemanggilan dimulai pada akhir semester; kelas bawah akan 
menantang kelas peringkat atas tanpa banyak resiko. 

Bahkan jika kita ingin melakukan pertarungan pemanggilan setelah kita di-stream, 
perbedaan poin diantara kita terlalu besar, dan biasanya berbicara, kita tidak akan dengan 
mudah pergi berperang. Pihak sekolah berharap para siswanya rajin belajar sambil 
menyesali hal ini dan mengecek perkembangannya di akhir semester sekolah. Namun, 
kami memulai kerusuhan sejak awal semester sekolah, dan dengan penyesuaian sistem 
pemanggilan dan segala macam acara, akhir semester sekolah agak sepi. 

"Apa maksudmu dengan memulai pertarungan pemanggilan? Saya tidak pernah berbicara 
tentang mengambil inisiatif untuk bertarung. Saya hanya ingin mengetahui tindakan kelas 
F, yang merupakan penyebab utama dari semuanya terakhir kali. " 

"Itu benar-benar cara tidak langsung untuk mengatakannya. Dengan kata lain, jika kami 
tidak memberikan informasi, Anda tidak akan mengatakan apa-apa, bukan? " 

"Kamu juga bisa menafsirkannya seperti itu." 

Koyama-san menyeringai bangga saat dia mengatakan itu. 

Apakah dia meminta aliansi? Saya rasa tidak. Dia hanya akan membuat kesepakatan 
dengan kita. Dia akan berbicara tentang gerakan kelas C, dan juga, kita harus berbicara 
tentang gerakan kelas F. Tidak akan ada masalah jika kita tidak saling mengganggu. Jika 
tidak, kita dapat memikirkan tindakan balasan lebih awal dan menghindari saling 
menyerang jika kita tahu apa yang akan terjadi. 

"Kalau begitu, kenapa kamu tidak langsung bertanya pada Yuuji saja?" 

Mengapa Anda bertanya pada Muttsurini? 

"Baiklah, jika aku bertanya pada Sakamoto-kun, aku tidak perlu membuat kesepakatan 
seperti itu. Akan lebih baik jika saya tidak harus memberikan informasi secara otomatis. " 

Menghadapi keraguanku, Koyama-san tidak bergeming saat dia menjawab dengan jujur. Itu 
seperti dia. 

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

"Itu bagus. Saya menerima kesepakatan ini. " 

"Betulkah? Itu sangat membantu. " 

Koyama-san sepertinya dia tahu kalau Yuuji tidak akan menolak sejak awal dan 
mengucapkan terima kasih secara tidak langsung. 

"Aku hanya perlu memberitahumu kelas yang akan kami lawan, kan?" 
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"Itu tidak cukup. Anda perlu mengatakan kapan Anda berniat menyerang. Jika kami tahu 
kelas yang ingin Anda targetkan, saya tidak perlu datang dan bertanya kepada Anda. " 

Koyama-san benar. Tujuan utama kelas F kami adalah untuk mengalahkan kelas A, dan 
semua orang tahu tentang ini. Bukan masalah besar jika dia tahu siapa yang ingin kita 
serang. 

Yuuji menunjukkan ekspresi ragu-ragu saat diminta menyebutkan waktu penyerangan. 
Jangan beri tahu saya bahwa dia belum memutuskan detail itu? Tidak seperti Yuuji yang 
mengatakan dengan penuh kemenangan bahwa kita akan mengalahkan kelas A tanpa 
memikirkan rencana. 

"Sedangkan untuk kelas A, sekitar seminggu setelah pertarungan pemanggilan diizinkan --- 
paling lambat 2 minggu, dan kami akan menyerang. Itu rencanaku. " 

"Un... begitu..." 

Itu aneh? Apa kita harus menunggu selama itu... Kupikir dengan kepribadian Yuuji, kita 
akan menyerang segera setelah pertarungan pemanggilan diizinkan. 

Aku ingin bertanya, tapi Yuuji menatapku dengan tajam yang mengatakan 'jangan bicara 
terlalu banyak'. Tampaknya pertarungan informasi telah dimulai secara diam-diam bahkan 
ketika pertempuran belum dimulai. Kalau begitu, aku akan membiarkan Yuuji menangani 
ini. 

"Dan bagaimana dengan kelasmu? Jika Anda mengincar kelas A, kami adalah musuh. " 

"Kami tidak terlalu ambisius. Kami hanya ingin menyerang kelas B. Ini hampir sama 
dengan kalian, kemungkinan besar, sekitar satu atau dua minggu setelah pertarungan 
pemanggilan diizinkan. " 

"..." 

Kelas C membidik kelas B? Memang benar ini adalah pertimbangan yang agak logis. Mereka 
tidak bisa bertarung habis-habisan untuk menentukan pemenang terakhir kali, jadi mereka 
bermaksud bertarung dengan kelas B. Saya bisa mengerti itu. 

"Tapi apakah itu bagus? Aku ingat Nemoto-kun kelas B... seharusnya anak laki-laki 
Koyama-san--- " 

"Aku akan membunuhmu jika kamu berani melanjutkan." 

Sepertinya saya menyalahgunakan masa lalunya yang tak terlupakan. 

"Saya suka orang pintar, dan bukan orang yang hanya belajar." 

"Betul sekali. Nemoto itu hanyalah sampah tercela. " 
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"Untuk meraih kemenangan, itu cukup efektif menggunakan segala macam taktik keji, 
bukan? Aku agak menyukainya... tapi aku sudah muak dengan pria itu. " 

Koyama-san terkekeh. Untuk berpikir bahwa dia ingin pria tercela. Saya rasa setiap orang 
berpikir secara berbeda ... 

"Aku akan lebih lambat dari yang lain saat bermain janken." 

"Apa yang kamu katakan!? Bukankah kamu selalu kalah bahkan ketika kamu datang 
terlambat? Anda tidak tercela. Tidak sepertiku, aku akan berpura-pura sakit perut setiap 
kali giliranku menyapu lantai! " 

"Nonono, aku orang yang benar-benar tercela." 

"Tidak ada hal seperti itu. Aku yang paling hina di sini. " 

"... Sebenarnya, aku punya sepupu yang sebaya. Saya pernah bertanya tentang kencan, dan 
dia memperkenalkan teman-teman sekelasnya kepada saya. " 

"" KAMU SIALAN! SAYA AKAN MEMBUNUH KAMU!"" 

"... Tapi aku ingat pria itu seharusnya belajar di sekolah laki-laki." 

"... Aku akan memberimu sekaleng jus ini." 

"... Aku akan mentraktirmu takoyaki saat kita pulang." 

"... Terima kasih teman-teman..." 

Teman sekelas terdekat kami mulai membual tentang betapa hina mereka. Orang-orang 
kami terlalu pengertian. 

"Begitu, jadi Koyama-san menyukai orang pintar." 

"Benar, Himeji-san, aku suka orang pintar. Fufu ~ " 

Koyama-san memberikan senyuman yang agak berarti. 

"Kalau begitu... Sakamoto-kun juga orang pintar, kan?" 

"" "... (Swoosh, swoosh, swoosh)!" "" 

"Oi, kalian! Jangan tusuk pisau lipat itu ke tikar tatami. Itu sangat tidak nyaman, lho! " 

Beberapa teman sekelas kami dari jauh menusuk tikar tatami di samping mereka dengan 
pisau lipat. Jika mereka sedikit lebih langsung, orang yang akan memiliki lubang tidak 
hanya berupa tikar tatami, tapi juga tubuh Yuuji. 
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"Ngomong-ngomong... benarkah? Satu, dua minggu setelah larangan dicabut... Begitu ya... " 

Koyama-san bergumam dengan nada yang agak berarti, dan Yuuji terlihat terkejut saat dia 
menatapnya. 

"Terima kasih telah berbagi ini dengan saya. Sepertinya tujuan kami berbeda. Ayo lakukan 
yang terbaik saat kita memulai pertempuran. " 

Meninggalkan kalimat ini, Koyama-san melipat tangannya, berbalik dan meninggalkan 
ruang kelas F. Sekarang kita tahu bahwa kita tidak akan bertarung dengan kelas C di 
pertarungan pemanggilan berikutnya, ada satu musuh yang harus kita waspadai. 

"Sepertinya kelas lain sudah saling menguji dan bersiap untuk perang pemanggilan." 

"Sudah lama sejak kami bertukar ruang kelas. Sekarang meskipun kualitas kelas telah 
berubah, itu tidak terlalu mengejutkan, bukan? " 

Terakhir kali, sepertinya hanya kelas F yang mengambil inisiatif. Namun, perang 
pemanggilan yang akan segera dimulai sepertinya akan menyebabkan riak yang cukup 
besar di antara tahun ke-2. Apakah itu baik atau buruk bagi kita... 

"Ah, berbicara tentang pertarungan pemanggilan, bukankah aku mendengar bahwa 
peralatan makhluk yang dipanggil berubah? Akan seperti apa mereka sekarang? " 

Di sampingku, Minami memiringkan kepalanya dan bertanya. Itu benar, bagaimana rupa 
makhluk panggilan kita sekarang? 

"Ganti perlengkapan ... kita harus memeriksanya agar kita bisa mengontrol pertarungan 
pemanggilan dengan baik." 

"... Sepertinya sistemnya sudah diperbaiki." 

"Sekarang kita bisa memanggil monster panggilan kita, kan?" 

"Saya tebak. Apakah Anda ingin mencobanya? Siapa yang akan mendapatkan guru--- " 

Bagaimanapun, kita harus mendapatkan izin dari seorang guru sebelum kita bisa 
memanggil makhluk panggilan kita. 

Mungkin itu waktu yang tepat saat kami melihat guru wali kelas kami, yang dijuluki 
Ironman --- Nishimura-sensei berjalan dari koridor... 

"Mau bagaimana lagi..." 

"Ya, istirahat makan siang akan segera berakhir." 

"Lalu... Nishimura-sensei!" 
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"Hm? Yoshii, Sakamoto, ada apa? " 

Begitu aku memanggil, Ironman masuk ke ruang kelas. Dia mengerutkan kening dengan 
sikap kesal. Sikap itu pada dasarnya 'akan ada masalah begitu kita berbicara dengannya'. 
Betapa kejam! 

"Maaf, bisakah kamu 'tidak' mengizinkan kami untuk memanggil 'tidak mungkin'? 
'Menolak' larangan perang pemanggilan 'Aku menolak' dicabut, 'menyerah' sehingga 
monster baru yang dipanggil 'tidak memaksaku'... oi, berapa kali kamu menolak kami? Saya 
hanya meminta satu hal, dan Anda menolak saya enam kali bahkan sebelum saya selesai. 
Ini pertama kalinya aku bertemu situasi seperti itu, sungguh menyebalkan! " 

"Itu karena kalian anak nakal tidak pernah mendengarkanku, kan?" 

Tidak, saya pikir itu sangat jauh. Sensei bahkan tidak mendengarkanku... 

"Aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa monster panggilmu tidak bisa dipanggil 
kapanpun kau mau, kan?" 

"Meskipun kamu mengatakan begitu..." 

Makhluk panggilanku berbeda dari yang lain, yang bisa menyentuh benda fisik lainnya. 
Karena saya memiliki makhluk panggilan khusus yang dapat menyentuh benda lain dan 
memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari orang biasa, tidak heran jika Ironman akan 
sangat khawatir. Namun- 

"Sensei, jangan khawatir tentang itu. Apakah kita sengaja membuat masalah sampai 
sekarang? " 

"Aku ingat kalian berdua harus menulis lebih dari 100 refleksi pada semester pertama, 
kan?" 

"Coba saya lihat... sekitar 1 setiap hari." 

"Itu cukup untuk membuat buku..." 

"Berapa banyak yang kalian berdua tulis...?" 

Yuuji pasti menulis 99 di antaranya! 

"Selain itu, jika kamu memanggilku 'sensei', itu berarti tidak ada hal baik yang akan terjadi. 
Apakah kamu akan menemukan beberapa trik lagi? " 

Ironman menatap Yuuji dan aku dengan tatapan curiga. Apa-apaan ini, jadi kami salah 
memanggilnya. 

Itu sederhana. Kita hanya perlu mengubah cara kita memanggilnya. 
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"Kumohon, Sou-kun ~ (PAKK!)" 

"Seribu tolong, Souichi ~ (BEKK!)" 

"SIAPA YANG MEMINTA ANDA UNTUK MEMANGGIL SENSEI DENGAN NAMANYA 
LANGSUNG !?" 

"" HAAANNNDDD SAYA !!! "" 

Seperti yang baru saja kami katakan, lengan kami yang terulur dipelintir oleh kekuatan 
seperti tang yang kuat. Jika kita tidak bisa memanggilnya begitu, apa selanjutnya? 

Saat kami menggenggam tangan kanan kami dan berguling-guling di lantai kesakitan, 
Himeji-san dan Minami pergi ke depan Ironman. 

"Kamu tidak bisa mengizinkan kami, Nishimura-sensei? Bukannya aku dan semua orang 
ingin melakukan sesuatu yang buruk. Kami hanya ingin memanggil monster panggilan 
kami dan melihat apakah ada perubahan peralatan. " 

"Minami-chan benar. Kami tidak akan memanggil monster panggilan kami untuk iseng. " 

"Tidak tapi..." 

"Tolong, Nishimura-sensei." " 

"Haa... bukannya aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu tentang ingin memeriksa 
equipment barumu." 

Saat dua siswa teladan di kelas kami memohon dengan sungguh-sungguh, sikap Ironman 
menunjukkan beberapa tanda pelunakan. 

Baiklah, sekarang, sekali lagi! 

"Tolong, Tetsun (PAKK) ☆"[1] 

"Kalau begitu kami serahkan padamu, Te-chan (BEKK) ♪"[2] 

Sekarang tangan kiri kami, yang baik-baik saja, dipelintir. Sial! Bagaimana bisa ada pria 
yang begitu keras kepala !? 

"Kalian berdua, sungguh ... oke, cepatlah." 

"Eh? Cepat apa? " 

"Saya sibuk di sini. Panggil saja jika Anda mau. Betulkah..." 

Ironman menghela nafas saat mengatakan itu. Apa, jadi dia masih setuju pada akhirnya. 
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"Dan selain itu, bagaimanapun aku menolak, kamu akan menggunakan gelang platinum 
Sakamoto untuk memanggil, kan? Dalam hal ini, saya mungkin juga akan membiarkan Anda 
mengambil tindakan di bawah pengawasan saya, dan saya akan... merasa lebih nyaman. " 

Begitu, jadi ada alasan seperti itu. Tapi kalau begitu ... 

"Jika kamu berpikir seperti itu, bukankah seharusnya kamu mengizinkan kami untuk 
memanggil sejak awal?" 

"Ya, dan tanganku bengkok. Itu benar-benar kerugiannya. " 

"Jika aku memberimu izin begitu saja, kalian pasti akan maju dari dirimu sendiri." 

Tentu saja kami tidak akan... ah, mungkin. 

Tidak apa-apa, setidaknya kita mendapat izin. 

"Ya, pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan." 

"... (Mengangguk kepala)." 

"Aku tak sabar untuk itu. Aku tidak tahu bagaimana rupa makhluk panggilan kita. " 

"Saya hanya akan berdoa agar ini bukan tembok beton seperti terakhir kali..." 

"Kalau begitu mari kita panggil dan lihat, siap---" 

"""MEMANGGIL!""" 

Geng kami berteriak. Segera, susunan berpola muncul di sekitar kaki kami, dan makhluk 
yang dipanggil yang dibentuk dari penampilan semua orang muncul. 

"Wow... baju besi yang bagus... itu benar-benar terlihat menakjubkan." 

"Tombak dan baju besi? Apakah saya telah berevolusi menjadi seorang ksatria? Itu bagus... 
sangat bagus bahwa saya tidak menggunakan talenan sebagai perisai. Ini sangat bagus! " 

"Oi, Yuuji, lihat aku. Seragam saya memiliki anyaman naga. " 

"Lihat, Akihisa, milikku macan."[3] 

"Pedang panjang dan mantel... jadi aku menjadi Shinsengumi. Terlihat sangat kuat. " 

"... Aku ditingkatkan menjadi seorang jonin." 

Unn, begitu. Jadi perlengkapan semua orang menjadi lebih baik. 

"" HANYA TUNGGU DETIK, Sialan !! "" 
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"Sekarang apa, Yoshii, Sakamoto? Kamu benar-benar berisik. " 

"TENTU SAJA YANG HARUS KITA KELUARKAN! INI JELAS TIDAK ADIL! " 

"Betulkah?" 

"Ya! Lihat saja perubahan pada Himeji-san! " 

"Eh, armorku lebih kuat dari sebelumnya, dan senjataku menjadi lebih panjang dan lebih 
besar." 

"Minami?" 

"Seragam tentara saya menjadi seragam ksatria, dan tombak saya menjadi tombak." 

"Lalu Hideyoshi?" 

"Prajurit Naginata saya menjadi anggota Shinsengumi." 

Muttsurini! 

"... Aku berubah dari Chonin menjadi Jonin." 

"Tapi Yuuji dan aku---" 

"Hanya ada pola yang ditenun pada seragam sekolah kita!" 

"ITU JAUH TERLALU ANEH!" " 

Yuuji dan aku mengatakan itu dengan serempak. Ini terlalu berbeda dari yang lain! Kenapa 
Yuuji dan equipmentku hampir sama dengan sebelumnya! 

"Tidak, Akihisa, tunggu, aku berbeda denganmu. Senjata saya juga berubah. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Ya. Buku-buku jari logam saya menjadi kelelawar. " 

"ITU TIDAK BANYAK BEDA!" 

Sepertinya tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, saya selalu diberi peralatan 
berandalan. Atau lebih tepatnya... apakah itu perbuatan kepala sekolah? 

"Baiklah, kamu seharusnya bahagia sekarang, kan? Saya akan mencabut izinnya. " 

Setelah Ironman mengatakan itu, bidang pemanggilan menghilang, dan pada saat yang 
sama, makhluk panggilan kami menghilang. GUUUUUU...! SAYA TIDAK BISA MENERIMA 
INI...! 
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"Istirahat makan siang hampir selesai. Jangan bermain-main dan bersiap untuk pelajaran 
berikutnya. " 

Meninggalkan kata-kata itu, Ironman meninggalkan kelas. 

"Aki dan Sakamoto belum dewasa sama sekali." 

"Shimada, jangan kaitkan aku dengan idiot itu. Itu terlalu tidak sopan. " 

"Ya, Minami. Otakku berbeda dengan otak Yuuji dan dada Minami, aku tumbuh--- (CRACK) 
" 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Saya tidak mengatakan apa-apa." 

"Akihisa benar-benar belum dewasa sama sekali..." 

Saya memegang tangan saya yang dipelintir sampai batasnya dan menahan rasa sakit yang 
berasal dari persendian saat saya melanjutkan pelajaran sore. 

☆ 

Waktu berlalu, dan itu sudah sepulang sekolah. 

"Sudah lama sejak suasana tenang. Mari kita nantikan hari-hari pemberhentian sekolah 
mendatang. " 

Membawa tas sekolah yang tidak terlalu berat, Yuuji berjalan di sampingku dan bergumam. 

"Karena kami harus tertinggal untuk pelajaran tambahan setelah sekolah baru-baru ini." 

Sifat sekolah memungkinkan adanya pelajaran tambahan untuk kelas yang lebih mungkin 
terlibat dalam pertarungan pemanggilan. Kami harus mengambil pelajaran, dan juga harus 
mengikuti ujian untuk menambah poin kami. 

"Itu karena kalian selalu melewatkan pelajaran sehingga kamu akhirnya mendapatkan 
lebih banyak pelajaran tambahan daripada yang lain." 

Aku sama sekali tidak tahu tentang apa yang Minami bicarakan. 

"... Kita harus bersyukur bahwa kita dapat menantikan pemberhentian sekolah dengan cara 
yang bebas." 

"Ngomong-ngomong, waktu luang kami seperti diperpanjang. Rasanya kami benar-benar 
mendapatkannya. " 
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Muttsurini dan Himeji-san mengatakan itu dengan cara yang terlihat bahagia. Di samping 
catatan, Hideyoshi pergi untuk latihan klub dramanya. Dia satu-satunya di antara kami 
yang mengambil bagian dalam kegiatan klub, jadi tidak banyak peluang baginya untuk 
kembali bersama semua orang. 

"Kami jarang meninggalkan sekolah lebih awal. Mengapa kita tidak berjalan ke suatu 
tempat? " 

Yuuji mengangkat rencana biasa ini karena kami tidak pernah memiliki jadwal yang 
direncanakan. 

Biasanya, saya pasti setuju untuk bergaul dengannya, tapi... 

"Lupakan hari ini. Saya harus pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan. " 

"Kamu akan berbelanja? Saya pikir ada banyak makanan laut yang Anda menangkan. " 

"Ada banyak, tapi saya ingin memasak daging. Saya ingat telur dan daging akan lebih 
murah pada hari Senin. " 

Nyatanya, karena di rumah ada 3 orang, seafood yang kita menangkan hampir habis. Tidak 
apa-apa jika nee-san dan aku ada di rumah, tapi karena Himeji-san tinggal di rumahku, aku 
harus berusaha lebih keras dalam memasak. Karena kami telah makan makanan laut 
selama beberapa hari terakhir, saya ingin mencoba hidangan daging. 

"Betulkah? Saya akan makan daging hari ini juga. " 

Yuuji juga bertugas memasak hari ini (Dalam situasinya, seharusnya 'lagi')? Dia sepertinya 
merenungkan saat mengatakan ini. 

"Oh ya. Apa yang ingin kamu masak malam ini? " 

"Hm... tentang itu..." 

Itu sangat merepotkan. Meskipun saya mengatakan bahwa saya ingin memasak daging, 
saya tidak benar-benar memiliki hal-hal yang ingin saya masak... dan setiap menu harus 
bervariasi, yang sangat merepotkan... ah, benar! 

"Himeji-san, apa yang ingin kamu makan malam ini?" 

"Eh? Saya?" 

Aku berbalik dan bertanya pada Himeji-san. Jarang dia menjadi tamu saya, jadi saya ingin 
mendengar apa yang ingin dia makan. Saya akan punya ide tentang apa yang harus 
dimasak. 
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"Aku tidak punya makanan yang aku suka atau benci... tapi lebih dari itu, Akihisa-kun, 
kamu suka makan apa? Akihisa-kun memasak kemarin, dan ini--- " 

"Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak! Tugasku memasak! Anda benar-benar tidak perlu khawatir 
tentang ini! " 

Sebelum Himeji-san bisa mengatakan sesuatu yang lebih berbahaya, aku buru-buru 
memotongnya. Saya akan menangani memasak; tidak mungkin saya akan mundur dari itu! 

"" "..." "" 

Tepat ketika aku sedang mendiskusikan makan malam dengan Himeji-san, Yuuji dan 
teman-temannya melihat kami. 

Oi, Akihisa. 

"Ada apa, Yuuji?" 

"Kenapa kamu bertanya pada Himeji apa yang dia inginkan untuk makan malam?" 

"Eh?" 

Sekarang Yuuji menyebutkannya, Himeji-san dan aku tanpa sadar saling memandang. 

Sial! Saya sedang memikirkan makan malam malam ini dan tanpa sengaja mengatakan 
bahwa kami tinggal bersama! Bagaimana saya bisa membuat kesalahan sesederhana itu! 
An, bagaimanapun, harus tenang! Harus menemukan cara untuk menyembunyikan ini! 

"It, tha tha tha itu karena itu! Benar, Himeji-san? " 

"Ya, ya! Itu karena... eh, Akihisa-kun hanya ingin menggunakan apa yang aku suka sebagai 
referensi agar dia bisa menyiapkan makan malam nanti. Bukan untukku makan! " 

"" "..." "" 

Setelah mendengar penjelasan Himeji-san, tatapan kami semakin meragukan dan curiga. 

"Eh... the... aku mau ke supermarket dulu. Aku akan bergerak dulu! " 

"A, ada yang harus aku lakukan. Maaf, saya harus pergi! " 

Sebelum semua orang bisa berkomentar, kami kabur. Meskipun mereka tidak mengejarnya, 
tatapan di punggung saya begitu tajam hingga membuat saya sakit. 

"Apakah tidak apa-apa? Kami tidak ditemukan, kan? " 

"Aku, kurasa kita baik-baik saja. Kami baru saja menjelaskannya dengan benar sekarang. " 
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Setelah berbelok di tikungan, Himeji-san dan aku saling memandang. Sangat sulit untuk 
menyembunyikan rahasia dari orang lain... 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kamu pulang dulu, Himeji-san? Saya akan kembali setelah 
selesai membeli barang-barang itu. " 

"Tidak, aku harus ikut jika ingin membeli barang. Aku telah diperlakukan dengan baik 
olehmu, dan aku akan terganggu olehnya. " 

"Tapi tidak baik bagi kita untuk membeli bahan bersama ..." 

"Bagaimana kalau kamu menyerahkan belanjaan padaku? Saya akan bertanggung jawab 
atas makan malam malam ini. Akihisa-kun bisa kembali belajar untuk pelajaran besok... " 

"Baiklah, ayo pergi berbelanja! Apa yang harus kita makan untuk makan malam malam ini? 
" 

"Ah, Akihisa-kun, tunggu aku!" 

Meminta Himeji-san untuk memasak, dan untukku belajar ... bukankah itu skenario 
terburuk? Tidak akan ada masalah jika itu kebalikannya ... 

☆ 

"Akihisa-kun, kudengar terong dijual dengan harga spesial hari ini?" 

Saat aku membawa keranjang ke supermarket, Himeji-san berkata padaku setelah melihat 
area sayur di dekat pintu masuk. 

"Terong... itu bagus. Apakah Anda makan terong, Himeji-san? " 

"Ya, saya paling suka terong!" 

Himeji-san menjawab dengan senyum yang selalu bersinar. 

Kami sekarang memasuki waktu musim gugur, dan inilah saat terong terasa paling enak. 
Jika sedikit lebih murah, saya sangat ingin membelinya. Mungkin saya harus menggoreng 
dan kemudian merebusnya, atau mungkin saya harus menambahkan paprika hijau dan 
irisan daging untuk menumis jika saya menginginkan rasa musiman. Ini akan terasa enak 
setelah saya menambahkan kecap jahe setelah digoreng. Mulutku mulai berair seperti yang 
kubayangkan. "Miso yakitori juga enak... tidak, kita juga bisa mengukusnya dengan ayam..." 

"Kedengarannya bagus. Terong memiliki kalori rendah dan sangat sehat, dan karena ini 
musim gugur, ini adalah musim terbaik untuk makan terong. " 

"Betul sekali." 
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Tepat ketika kami berniat membeli terong, seorang pekerja toko berjalan mendekat dan 
berteriak dengan penuh semangat. 

"DI SINI, DI SINI! BARANG MURAH DAN SEHAT DI SINI! AYO PERIKSA! " 

Sepertinya saya pernah mendengar nada misterius ini sebelumnya ... apakah pelayan toko 
ini orang asing? 

Saat Himeji-san dan aku melebarkan mata kami dengan rasa ingin tahu, pelayan toko terus 
berteriak di depan kami. 

"SAYURAN HARI INI ADALAH NILAI UANG! TERUTAMA INI--- " 

Pada saat itu, teriakan berhenti. 

Mata pelayan toko menatap terong yang dia pegang di tangannya saat dia sedikit 
memiringkan kepalanya sebelum berteriak lagi. 

"TERUTAMA INI... bagaimana saya harus menyebutnya? Eh... HAL INI YANG TERLIHAT 
SEPERTI BATU UNGU! SANGAT LEZAT! " 

Apa orang ini tidak tahu apa itu terong? 

"SEPENUHNYA RIPE DAN PENUH MADU! ITU MANIS DAN LEZAT! " 

Ada apa dengan terong itu? Apa yang ditambahkan di dalamnya !? 

"Ohh, pasangan yang baru menikah di sana! Bagaimana perasaan Anda tentang... benda 
ungu ini? Mau beli? " 

Mungkin kami terlihat terlalu tertarik karena penjaga toko yang sedang menjajakan segera 
memperhatikan kami. Sial. Orang ini sama sekali tidak terlihat normal. Sebaiknya kabur 
sebelum kita terlibat dengannya... 

"Telepon, panggil kami pasangan yang baru menikah..." 

Himeji-san di sampingku tersipu karena dia terlihat lembut, dan tidak berniat kabur. 

Ngomong-ngomong, Himeji-san memang seperti perempuan. Sepertinya para gadis tidak 
berdaya melawan kata-kata seperti 'pengantin' atau 'pengantin baru'. 

"Ayo lihat! Apa pendapat Anda tentang tongkat ungu ini, Nak? Murah dan matang! Sangat 
manis! " 

"Maaf. Jika memungkinkan, tolong jangan beri saya yang matang dan manis itu. " 

Aroma lembut dan manis yang tidak wajar itu pasti karena bagian dalamnya sudah busuk, 
bukan? 
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"Tidak, tidak, Nak, kamu tidak harus bersikap baik padaku! Bagian manis batang ungu ini 
adalah yang terbaik! Ini, eh... ini berlabel 'produk lokal'! Ini memiliki banyak kalori, dan 
tidak ada hubungannya dengan nutrisi! Juga-" 

Penjaga toko ini bahkan tidak mendengarkanku sama sekali saat dia terus menggumamkan 
sampah... Himeji-san belum pulih. Sepertinya saya hanya bisa terus tinggal di sana... 

"... Dan sesuatu seperti itu. Itu bagus yang sangat dicintai di masa lalu! Dulu sayuran ini 
digunakan di kutub utara 800 tahun yang lalu... " 

Saat saya berdiri di depan penjaga toko yang terus menembak, saya tenggelam dalam 
pemikiran yang dalam. Coba saya lihat... selain bahan untuk hidangan malam ini, apakah 
ada hal lain yang perlu saya beli? 

"Ah, ngomong-ngomong, Nak..." 

Masih ada serbet, tidak ada masalah dengan tisu toilet dan sikat gigi. 

"Saya ingin tahu nama sayuran ungu ini? -" 

Jika saya harus mengatakannya, itu adalah satu hal yang tidak banyak tersisa saat terakhir 
kali kami membersihkan... 

"-Pembersih toilet..." 

"Oh! Saya melihat! Terima kasih banyak!" 

"Hm?" 

Setelah saya pulih, saya menemukan bahwa penjaga toko itu berdiri di depan saya, 
memegang tangan saya dan berterima kasih kepada saya. Ahh, jadi akhirnya dia selesai 
bicara? 

"Kalau begitu, aku akan punya tas. Ayo pergi, Himeji-san. " 

"Ah, oke, sayangku --- tidak, Akihisa-kun!" 

Himeji-san nampaknya akhirnya pulih juga. Saya mengambil sekantong terong, dan segera 
setelah itu, meninggalkan bagian sayuran. 

"KAMI MENJUAL PEMBERSIH TOILET DENGAN MURAH UNTUK ANDA! PEMBERSIH 
TOILET RIPE DAN MANIS SEKARANG DIJUAL! UNTUK BARANG MANIS, PILIH PEMBERSIH 
TOILET! " 

Petugas toko tadi berteriak di belakangku tentang sesuatu yang dia jual. 

"Akihisa-kun, apa yang dijual oleh pelayan toko itu?" 
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"Aku juga tidak tahu..." 

Saya mendengar toilet bersih atau manis atau sesuatu. Apakah mereka menjual produk 
baru, pembersih toilet yang dapat dimakan? 

"Oh ya, Akihisa-kun, apa kamu tahu?" 

"Hm? Apa itu?" 

"Apakah Anda tahu pepatah 'jangan biarkan istri Anda makan terong di musim gugur[4] '... 
" 

"Ah, kurasa aku pernah mendengarnya sebelumnya." 

Sumber pepatah ini seharusnya karena bibi merasa bahwa 'akan sia-sia jika terong yang 
lezat di musim gugur diberikan kepada pasangan yang menjengkelkan itu', saya kira. Kasar. 

Tapi Himeji-san berpikir keras untuk menanyakan hal ini. Mungkin dia bertanya-tanya 
apakah dia bisa makan terong. 

"Himeji-san, kamu tidak perlu khawatir tentang ucapan itu. Itu cara berpikir generasi tua. " 

"Itu benar. Saya seharusnya tidak memikirkan hal ini dan bekerja keras untuk melahirkan 
bayi yang sehat dan energik! " 

Mengapa Anda harus menyebut bayi? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia 
maksud. 

"Akihisa, kurasa aku harus menjelaskannya padamu. Pepatah 'jangan biarkan istrimu 
makan terong di musim gugur' karena 'terong memiliki sedikit biji, dan mereka takut 
kemungkinan hamil akan diturunkan', sehingga mereka akan mencegah istri mereka 
makan terong. " 

"Heh ~ begitu. Yuuji sangat berpengetahuan. " 

"Bukannya aku berpengetahuan, tapi kamu kurang akal sehat." 

Betulkah? Aku tidak tahu itu --- HEY, TUNGGU SETTING! 

"Yu, Yuuji? Mengapa kamu di sini?" 

"Sa, Sakamoto-kun! Kapan kamu datang ke sini?" 

"Tidak ada, saya hanya datang ke sini untuk membeli bahan untuk makan malam..." 

Ngomong-ngomong, Yuuji juga menyebutkan bahwa dia harus memasak makan malam 
juga ... tidak banyak supermarket dari sekolah ke rumah, jadi tidak mengherankan jika kita 
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bertemu di sini. Itu karena kami baru saja berpisah sehingga saya membuat kesalahan 
besar... 

"Katakan! Apa yang sedang terjadi?" 

"Apa, apa yang kamu katakan? Himeji-san dan aku kebetulan bertemu di supermarket dan 
pergi bersama! " 

"Benar, Sakamoto-kun. Kami benar-benar bertemu secara kebetulan sebelum berbelanja di 
supermarket! " 

"Hoho? Sungguh, kalian berdua bilang ingin membeli bahan untuk makan malam bersama. 
Sepertinya Anda memiliki hubungan yang cukup baik di sana. " 

"Bukan itu. Sama sekali tidak seperti itu! " 

"Ngomong-ngomong, terlalu mencurigakan kalau kalian berdua akan masuk supermarket 
bersama. Anda pasti menyembunyikan hal lain selain berbelanja bersama, bukan? " 

Melihat Himeji-san dan aku terlihat tidak nyaman karena kata-katanya, Yuuji meletakkan 
tangannya di bawah dagunya dan memberikan pandangan merenung. 

"Makan malam kemarin, makan siang hari ini, dan makan malam malam ini adalah sama... 
sepertinya kalian berdua makan hidangan yang sama bersama-sama... dan kalian berdua 
datang ke sekolah bersama..." 

WAAAAHHHH !! Yuuji semakin mendekati kebenaran! Harus menemukan cara untuk 
mengubah topik! 

"S, ngomong-ngomong! Ada banyak berita sosial setiap hari! " 

"Ya ya! Seperti pemogokan bandara, penerbangan dihentikan, dan sebagainya! " 

"Itu sangat buruk! Banyak orang tidak bisa kembali ke Jepang jika bandara sedang mogok! " 

Himeji-san dan aku berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan topik ke berita terbaru. 
Tapi setelah mendengar apa yang kami katakan, Yuuji mengerutkan kening lebih keras. 

"... Halte bandara... Himeji harus menginap di rumah Akihisa dua hari lalu... apakah kalian 
berdua..." 

Kemungkinan besar, Yuuji memperhatikan beberapa fakta kritis saat dia secara tidak 
sengaja melebarkan matanya. Apa apa apa? Apakah dia tahu tentang itu? 

"Oi, Akihisa, jawab aku dengan jujur! Jangan bilang--- " 

"Apa, apa yang ingin kamu katakan?" 
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"---Kau tetap bersama Himeji... !?" 

APAKAH KITA DITEMUKAN? JUGA CEPAT! 

"TIDAK, NONONONO, TENTU SAJA TIDAK! BAGAIMANA HAL YANG MUNGKIN TERJADI !? " 

"HAK ITU, SAKAMOTO-KUN. ITU SEPENUHNYA TIDAK MUNGKIN. BAGAIMANA ITU BISA 
TERJADI! ANDA TIDAK PERLU KHAWATIR TENTANG ITU YANG TERJADI! " 

"Yo, kalian berdua... kenapa kalian berdua harus memikirkan hal seperti ini saat ini !?" 

Penyangkalan kami tidak ada artinya saat Yuuji menatap kami dengan tatapan dendam saat 
dia memelototi Himeji-san dan aku. Sial! Jika ada yang tahu hal bahagia apa yang terjadi 
dalam hidup saya, saya akan membuat orang iri pada saya dan membunuh saya... 

Aku memprediksi cara serangan yang mungkin Yuuji pilih dan diam-diam mengambil 
posisi bertahan. Namun- 

"Bagaimana itu bisa terjadi... ini buruk! Ini sangat buruk! Sial...!" 

Yuuji memegangi kepalanya dan gemetar karena dia tidak melakukan sesuatu yang kejam 
padaku. Eh? Itu aneh? 

"Ada apa denganmu, Yuuji?" 

"DAN KAU BERANI TANYA APA YANG SALAH !? Sialan... APA YANG SAYA... HAL-HAL 
BODOH APA YANG SAYA KATAKAN !? SAYA BENAR-BENAR INGIN MENGHANCURKAN 
AKIHISA DAN SAYA SAAT INI... " 

Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, tidak bisakah Anda menyerang diri sendiri 
saja? 

"Ah, well, tidak ada gunanya mengomel tentang itu. Oi, Akihisa. Tidak ada yang tahu bahwa 
kalian berdua tinggal bersama, kan? " 

"Uu, ah, ya. Menurutku tidak ada orang selain Yuuji yang tahu. " 

"Itu benar-benar hal terbaik yang saya dengar dalam kemalangan ini. Jika kamu 
mengetahui bahwa ini akan segera ditemukan, cepat dan beri tahu aku, dan aku akan 
mencoba untuk menutupi untukmu. " 

"Eh... Ah, un, terima kasih." 

Tidak disangka Yuuji akan mengatakan hal seperti itu. Saya pikir dia akan berteriak dalam 
kemarahan 'bagaimana bisa kamu menjadi begitu sombong kamu idiot' dan memukuli 
saya. 
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"Namun, jangan pernah membiarkan orang lain tahu bahwa kalian berdua tinggal bersama! 
Anda harus sangat berhati-hati, mengerti !? " 

"Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk tidak memberi tahu orang lain..." 

"Ada apa dengan kata-kata tak berujung itu !? Ini bahkan tidak untuk dicoba! Akihisa, 
dengarkan! Anda harus, jangan pernah, membiarkan orang lain mengetahuinya! " 

"Uu... un, aku mengerti." 

Yuuji memelototiku dengan kejam sambil terus mengingatkanku terus menerus. 

"Jika orang lain mengetahuinya, aku akan mengalahkanmu ke jalan menuju neraka, atau 
aku tidak akan bisa menghapus amarah dalam diriku!" 

Apa yang sedang terjadi? Akankah sesuatu yang mengerikan terjadi pada Yuuji jika fakta 
bahwa Himeji-san dan aku tinggal di tempat yang sama terungkap? 

"Baiklah, Yuuji. Aku akan menjaga rahasia itu tidak peduli apapun. " 

"Silahkan. Saya benar-benar ingin menghindari melakukan tindakan tidak berarti seperti 
membalas dendam pada Anda! Cepat dan kembali sebelum orang lain menemukanmu. " 

"Mengerti. Kalau begitu, ini hadiah. " 

Setelah menyerahkan terong di tanganku, kami mengucapkan selamat tinggal pada Yuuji. 
Ini akan baik-baik saja. Meski pria itu mengatakan seolah-olah sesuatu akan terjadi, tapi tak 
seorang pun akan tahu kalau Himeji-san dan aku tinggal bersama! 

"Aku khawatir, tapi mau bagaimana lagi... Aku harus menyembunyikan rahasia ini untuk 
mereka dengan sekuat tenaga---!" 

"... Yuuji." 

".......................................Apa itu?" 
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"... Apakah kamu ingat janji kami?" 

"Ha... haha, ha... Shouko, sejak kapan kamu... berdiri di sana..." 

"... Sejak awal. Karena Yuuji tidak mau pulang bersamaku, aku datang untuk menghukum 
Yuuji. " 

"A, begitu... Aku benar-benar minta maaf..." 

"... Jangan khawatir. Tidak masalah sekarang. " 

"Betul sekali. Kemudian-" 

"... Un." 

"Pamitan!" 

"... Jangan lari. Anda tidak akan bisa melarikan diri. " 

"SIAAAAALAAANNNNNNNNN, AKIHISAAAAAA !!! INI SEMUA SALAAAAAAHMUUUUUU !!!" 

Aku merasakan sedikit niat membunuh di belakangku, tapi aku pasti terlalu banyak 
berpikir. 

Setelah keluar dari supermarket, Himeji-san dan aku berjalan berdampingan saat kami 
pulang. Sungguh, itu karena Yuuji tiba-tiba muncul sehingga aku lupa membeli sayuran... 

"Wah, ngomong-ngomong. Saya belum membeli bahan untuk makan malam! " 

"Ah, kamu benar." 

Saya menghabiskan banyak pikiran untuk memikirkan bagaimana menangani situasi 
sekarang, dan saya lupa membeli sayuran. Ini buruk. 

"Mau bagaimana lagi. Saya akan kembali dan membeli lagi. Bisakah kamu pulang dulu, 
Himeji-san? " 

"Tidak, kalau begitu, aku harus mengikuti..." 

"Tidak, kami baru saja ditemukan oleh Yuuji. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan jika 
kita kembali ke supermarket bersama. " 

"Saya melihat..." 

"Aku akan kembali saat itu." 

"Saya mengerti. Jaga diri kamu." 
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Aku melambaikan tanganku dan mengucapkan selamat tinggal pada Himeji-san untuk saat 
ini. Baiklah, saya harus membeli bahan untuk makan malam malam ini dan segera pulang. 

☆ 

Jadi, setelah membeli semua bahan untuk makan malam, saya pulang ke rumah. 

"Kurasa sudah waktunya hujan juga turun, tapi ini buruk..." 

Saya sudah merasa udaranya agak terlalu lembab, dan segera, hujan mulai turun seperti 
yang diharapkan. 

"Ini buruk. Dan saya tidak membawa payung... " 

Saya mencatat untuk tidak membiarkan air hujan masuk ke kantong belanjaan dengan 
bahan makan malam di dalamnya. Bagaimanapun, lebih baik pergi ke toko serba ada 
terdekat untuk menghindari hujan. Tidak jauh dari rumah di sini, dan saya baik-baik saja 
dengan berlari kembali di tengah hujan, tetapi saya melihat beberapa manga yang baru-
baru ini dirilis --- mungkin saya harus pulang ketika hujan lebih ringan. 

Saya memperhatikan situasi di luar saat saya mengeluarkan majalah untuk dibaca. Unn, 
akan ada banyak game yang keluar bulan depan. Saya tidak tahu apakah saya bisa diam-
diam mendapatkan uang dari nee-san... 

Aku melihat-lihat majalah cukup lama dan menemukan banyak laporan menarik, tetapi 
ketika aku ingin berhenti membaca dan membawanya langsung ke kasir, aku menemukan--
- ---ZABA ZABA ZABA ZABA ZABA 

Hujan di luar seperti ember yang terisi penuh dengan air yang ditendang, dan berubah 
menjadi semburan. Sepertinya... Saya akan basah tidak peduli apakah saya membawa 
payung atau tidak... 

Saya mengeluarkan ponsel saya, pergi ke internet dan memeriksa laporan cuaca. Halaman 
web memang mencatat bahwa saya harus waspada terhadap hujan lebat. Ini buruk. Aku 
sedang berpikir untuk tidak membiarkan Himeji-san memasak terlalu banyak sehingga aku 
tidak menyadari perubahan cuaca. Tapi hal baiknya adalah aku membiarkan Himeji-san 
pulang dulu. 

"Sepertinya hujan tidak akan berhenti dalam waktu dekat..." 

Melihat situasi saat ini, hujan hanya akan semakin deras. Mau bagaimana lagi, aku hanya 
bisa lari pulang... 

Aku bersiap-siap basah kuyup saat berjalan keluar dari toko serba ada. Majalah hanya akan 
basah di bawah hujan yang begitu besar. Lain kali, kurasa. 
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BAYABAYABAYA. Hujan terus mengguyur saya karena saya tidak bisa melihat jalan di 
depan saya. Uuu... jika aku tidak buru-buru kembali untuk mandi, aku mungkin masuk 
angin... 

Tanah menampung banyak air hujan karena mobil-mobil yang bergerak menciptakan 
percikan seperti mereka sedang mengarungi sungai. Suara hujan dan angin berputar-putar 
di samping telinga saya, dan mata serta pendengaran saya tertutup oleh hujan badai di 
sekitar saya. 

Pada saat itu- 

"Uu..." 

Sepertinya saya mendengar suara lembut. 

Hm? Sepertinya saya pernah mendengar suara ini sebelumnya ... 

Untuk mendengar suara itu dengan jelas, saya mengumpulkan semua konsentrasi saya. 

"Uu... ini sangat dingin... tempat ini sangat dingin..." 

Mendengar itu, terdengar seperti seorang gadis menangis. 

Untuk menemukan pemilik suara itu, saya hanya bisa melebarkan mata saya pada 
jangkauan visual yang hanya beberapa meter dalam radius dan pencarian. Suara itu... 
Kupikir itu berasal dari taman? 

Karena saya sudah basah, sebaiknya saya pergi ke taman. 

Melihat ke dalam paviliun, 

Hazuki-chan? 

"Ah ... baka onii-chan?" 

Saya menemukan Hazuki-chan, basah kuyup dan sepertinya dia akan menangis. 

"Kenapa kamu datang kesini? Kamu akan masuk angin. " 

"Aku datang untuk melihat baka onii-chan! Saya pikir saya akan melihat Anda di sini jika 
saya menunggu di sini! " 

"Eh? Anda datang menemui saya? " 

Ah benar. Ngomong-ngomong, aku memang bertemu Hazuki-chan untuk pertama kalinya 
di taman ini. 

"Tapi kenapa kamu mencariku?" 
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"Onee-chan keterlaluan. Dia selalu berbohong dan tidak akan membiarkan Hazuki pergi ke 
rumah baka onii-chan. " 

Saat dia mengatakan itu, Hazuki-chan menggembungkan pipinya dengan tidak senang. 

"Jadi Hazuki merahasiakannya dari onee-chan dan datang untuk mencari baka onii-chan!" 

"Tapi tiba-tiba turun hujan, dan kamu bahkan tidak tahu di mana rumahku, jadi kamu 
datang ke paviliun di taman untuk menghindari hujan?" 

"Itu masalahnya..." 

Dan itu hanya kebetulan. Tapi karena aku bisa bertemu Hazuki-chan di sini, kurasa itu yang 
terbaik di antara semuanya. 

Kuchuun. 

Hazuki-chan gemetar karena kedinginan saat dia mengeluarkan bersin lucu. 

Karena saya pergi ke sana sebelumnya, saya kira rumah Minami tidak terlalu dekat dengan 
rumah saya. Sangat sulit bagi Hazuki-chan untuk pergi sendirian dalam cuaca seperti itu. 

"Kalau begitu datanglah ke rumahku. Anda akan masuk angin jika Anda terus tinggal di sini. 
" 

"Benarkah? Itu hebat! Hazuki sangat senang! " 

"Guu !!" 

Sepertinya dia sangat senang saat dia memelukku dengan bahagia dan kepalanya 
membentur dadaku. Karena perbedaan ketinggian, satu pukulan darinya menghantam titik 
terlemahku. Aku tahu Hazuki-chan seharusnya tidak memiliki niat buruk, tapi jika dia akan 
menemuiku seperti ini sepanjang waktu, hidupku mungkin dalam bahaya ... 

"Hazuki-chan, lebih baik kamu dewasa..." 

"Hm?" 

Pada saat itu, kepalamu tidak akan mengenai dadaku. 

"Ah, itu benar, jadi baka onii-chan artinya begitu. Hazuki mengerti dan akan melakukan 
yang terbaik. Hazuki akan bekerja keras dan tumbuh lebih besar! " 

"Kamu mengerti?" 

"Iya! Hazuki ingin cepat dan tumbuh menjadi pengantin yang cantik! " 

Un, dia berpikir dengan cara yang salah. 
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"Tapi aku tidak terlalu percaya diri dengan ukuran dadaku ..." 

Hazuki-chan meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan sikap agak sedih. 

Itu tidak benar --- aku ingin menghiburnya seperti itu, tapi aku tidak bisa berkata lebih 
banyak. Saya ingat Muttsurini mengatakan sebelumnya bahwa ini kemungkinan besar 
adalah genetik ... 

"An, bagaimanapun, kamu harus membuat dirimu kering. Ayo pergi, Hazuki-chan. " 

"Baik!" 

Untuk melarikan diri dari hujan yang terus turun dengan deras ini, aku meraih tangan 
Hazuki-chan dan mulai berlari lagi. 

☆ 

"Akihisa-kun, kamu akhirnya kembali. Di luar hujan cukup deras, kan --- oh my? " 

"Ah! Pretty onee-chan! " 

"Aku kembali, Himeji-san." 

Himeji-san, yang pulang lebih dulu, menemuiku di pintu masuk dengan handuk besar, tapi 
dia hanya bisa melebarkan matanya setelah melihat Hazuki-chan kembali bersamaku. 

"Saya menemukannya di taman dekat sini. Dia tidak bisa pulang sendirian di tengah hujan 
lebat, jadi saya membawanya kembali. Benar, Hazuki-chan? " 

"Iya!" 

"Saya melihat. Anda mudah terkena flu saat basah semua. Cepat keringkan dirimu, aku 
sudah siapkan bak mandinya. " 

Sandal dalam ruangan mengeluarkan suara tepuk tangan saat Himeji-san kembali ke dalam 
rumah untuk mengambil handuk lagi. Untuk berpikir bahwa dia bahkan akan menyiapkan 
air mandi. Dia benar-benar gadis yang bijaksana. 

"Pergi mandi dulu, Hazuki-chan, aku akan lihat apa nee-san punya kemeja atau sesuatu 
untuk kamu pakai---" 

"Mengerti! Ini mandi, kan? " 

Hazuki-chan menganggukkan kepalanya dan segera bersiap melepas pakaian basah 
miliknya. Eh? Itu tidak baik bagaimanapun juga, bukan? 
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"Yah... Hazuki-chan, tidak masalah jika kamu membasahi lantai, tapi kamu harus pergi ke 
ruang ganti sebelum melepas pakaianmu." 

"? Saya tidak bisa melepas pakaian saya di sini? " 

"Un. Hazuki-chan sudah tidak muda lagi. Saya merasa tidak benar melepas pakaian di 
depan lawan jenis. " 

Saya tidak akan memiliki nafsu jahat untuk anak sekecil itu (saya kira), tetapi meskipun 
demikian, dia tidak bisa begitu saja melepas pakaiannya tepat di depan saya seperti itu. 
Meskipun Hazuki-chan naif dan riang, dia agak terlalu liberal dalam beberapa aspek. 

"Tapi meskipun kita melepas pakaian kita secara terpisah, Hazuki akan mandi dengan baka 
onii-chan, kan?" 

"Kamu ingin mandi denganku !?" 

"Eh? Hazuki sering mandi dengan onee-chan, seperti setelah menonton acara TV yang 
menyeramkan, kita akan selalu mandi bersama. " 

Minami ... jika kamu begitu takut sampai harus mandi dengan anak sekolah dasar setelah 
melihat pertunjukan yang menakutkan, kamu mungkin juga tidak menontonnya sejak awal, 
kan ... 

"Dan saya juga akan mandi dengan ayah dan ibu." 

"Tidak, tidak masalah jika itu dengan anggota keluarga..." 

"Kalau begitu tidak apa-apa, karena baka onii-chan adalah suami Hazuki, jadi kamu adalah 
keluarga!" 

Kedengarannya benar, tapi percakapan kami sepertinya tidak cocok. Uu... apa yang harus 
aku lakukan sekarang? 

"Atau lebih tepatnya, akankah baka onii-chan merasa aneh di suatu tempat jika kamu 
mandi dengan Hazuki?" 

Hazuki-chan menatapku dengan mata yang sangat tulus. Tidak tidak tidak tidak. Akan 
buruk jika aku memiliki minat seperti itu! 

"Itu tidak benar! Tidak ada yang bisa menjaga emosi tetap stabil dan tetap tak tergoyahkan 
seperti saya! " 

"Itu hebat. Lalu kita bisa mandi bersama! " 

"Tentu saja!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



........................... Eh? 

"..." 

"??? Baka onii-chan, ada apa? " 

Eve, meskipun itu tidak mungkin, tapi apakah aku... 

"Apakah saya kalah dalam debat dengan anak sekolah dasar? Bagaimana ini bisa terjadi... " 

"Hazuki tidak begitu yakin apa yang terjadi, tapi Hazuki senang baka onii-chan mau mandi 
bersama!" 

"GOOODDDDD SAYA !!!" 

Apakah saya baru saja kalah secara lisan dari seorang anak sekolah dasar? Saya sudah 
menjadi siswa sekolah menengah! 

"Hazuki-chan, itu tidak akan berhasil. Akihisa-kun laki-laki, jadi bagaimana kamu bisa 
mandi dengannya? Itu tidak baik." 

Tepat ketika aku memegangi kepalaku karena fakta yang tidak bisa diterima ini, Himeji-san 
datang dengan handuk lagi. 

"Uu... itu tidak akan berhasil..." 

"Betul sekali. Hazuki-chan perempuan, jadi kamu harus lebih waspada terhadap laki-laki. " 

"Saya mengerti. Hazuki ingin mandi dengan onee-chan cantik! " 

"Eh? Mandi dengan saya? " 

"Iya!" 

Hazuki-chan tersenyum bahagia. Para gadis bisa mandi bersama, dan itu akan sangat 
membantuku. Itu memuaskan, memuaskan--- "Akihisa-kun. Aku ingin berbicara denganmu 
nanti tentang kalian berdua yang ingin mandi bersama sekarang. " 

Saat dia menyerahkan handuk itu padaku, mata Himeji-san memancarkan aura yang tak 
bisa dijelaskan. 

"Baiklah, Hazuki-chan. Ayo cepat mandi. " 

"Baik!" 

Himeji-san membawa Hazuki ke sebuah ruangan. Tiba-tiba saya merasa sangat dingin dan 
buru-buru menggunakan handuk untuk menyeka rambut basah saya saat memasuki 
rumah. Selagi mereka mandi, aku harus mengeringkan diriku dan berganti pakaian... ah, 
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sebelum itu, aku harus menelepon Minami dulu. Saya pikir dia harus khawatir tentang di 
mana Hazuki-chan berada. 

Setelah mengeluarkan handphone, saya menggunakan handuk untuk mengusap layar yang 
basah dan mencari nomor handphone nya. Namun, telepon berdering beberapa kali dan 
kemudian langsung menuju kotak surat, jadi saya hanya bisa meninggalkan pesan di 
teleponnya 'Saya menemukan Hazuki-chan di taman dekat sini, jadi saya akan 
mengirimnya kembali nanti. Jangan khawatir '. Itu harus dilakukan, kurasa? 

"Waa ~ onee-chan cantik benar-benar luar biasa! Ini benar-benar berbeda dari onee-chan-
ku! " 

"Hazuki-chan, kamu akan kena flu jika kamu tidak cepat-cepat masuk." 

"Aku akan masuk hanya ketika aku menyentuh payudaramu!" 

"Tidak ~! Aku akan membiarkanmu menyentuhnya nanti. Masuk ke bak mandi dulu--- " 

"Fuwaa... luar biasa... payudara onee-chan sangat lembut..." 

"Ahh, sungguh... mau bagaimana lagi. Setelah Anda merasa cukup, masuk ke dalam bak 
mandi dan hangatkan tubuh Anda. " 

"Baik!" 

"..." 

Oke, sekarang saya harus... 

"Himeji-san." 

"Ah iya. Ada apa, Akihisa-kun? " 

"Aku akan lari beberapa putaran di luar." 

"Eh? Bukankah sekarang hujan? " 

"Dan juga, saya membeli beberapa makanan dalam perjalanan pulang. Anda bisa memulai 
dengan Hazuki-chan. Tidak perlu menunggu saya. " 

"Ah? Akihisa-kun! Kenapa kamu tiba-tiba... " 

"Kalau begitu aku akan keluar..." 

Suara kaget Himeji-san datang dari belakang, tapi aku lari keluar rumah. Tidak! Ini 
bukanlah nafsu jahat yang tercela, tapi saya dipenuhi dengan banyak masa muda dan nafsu 
untuk melecehkan ibu rumah tangga... itu saja! 
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Aku bergumam sendiri di tengah hujan dan berlari selama beberapa menit, menerima 
telepon Minami di tengah jalan. Saat aku pulang, otak dan tubuhku dingin. 

☆ 

"Fuu... mandi yang bagus..." 

Rasanya benar-benar enak mandi di air panas setelah basah kuyup karena hujan, dan saya 
tidak sengaja terlalu lama berada di dalam bak mandi. Merupakan kebahagiaan yang 
mewah bisa mandi air hangat dalam cuaca dingin. 

"Onii-chan, kamu semua hangat sekarang setelah mandi!" 

Saat aku kembali ke ruang tamu, Hazuki-chan, yang mengenakan piyama, berlari ke arahku. 

"Apakah kamu kedinginan, Hazuki-chan? Tidak ada masalah, bukan? " 

"Iya!" 

Hazuki-chan menunjukkan senyum cerah padaku. Melihatnya seperti ini, aku tidak perlu 
khawatir dia terkena flu, kan? 

"Itu aneh? Dimana Himeji-san? " 

"Onee-chan yang cantik sepertinya dia pergi untuk mengeringkan pakaian Hazuki." 

Dengung alat pengering rambut terdengar dari kamar. Himeji-san, pasti menggunakan 
setrika dan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian Hazuki-chan. 

"Hazuki mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tapi Onee-chan yang cantik 
mengatakan bahwa itu berbahaya dan tidak akan mengizinkanku untuk melakukannya..." 

"Un... itu benar. Pengering rambutnya baik-baik saja, tapi setrika terlalu berbahaya untuk 
Anda. " 

Mungkin Hazuki-chan benar-benar bisa mengeringkan bajunya sendiri, tapi lebih baik 
serahkan ini pada Himeji-san. Setelah tinggal bersama di rumah yang sama dengan Himeji-
san selama beberapa hari terakhir ini, aku mengerti bahwa Himeji-san pandai dalam segala 
bentuk pekerjaan rumah kecuali memasak. 

"Hazuki-chan, apa kamu mau nonton TV denganku?" 

"Baik!" 

Saya mengambil remote control dan duduk di sofa di ruang tamu. Hazuki-chan lalu duduk 
di sampingku. Unn, aksi kecil seperti makhluk ini sangat lucu. 
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"Pertunjukan apa yang ingin kamu tonton, Hazuki-chan?" 

"Erm... Hazuki ingin menonton drama!" 

"Sebuah drama? Yang mana?" 

Saya tidak terlalu menonton drama, jadi saya agak terkejut mendengarnya mengatakan itu. 
Jadi, apakah anak-anak zaman sekarang suka menonton drama? 

"Hazuki tidak benar-benar ingin memilih satu ... tapi Hazuki ingin menontonnya!" 

Hazuki-chan melihat sekeliling sebelum menjawab. Oh, aku mengerti... dia mencoba 
menjadi seperti orang dewasa, bukan? Hazuki-chan kemungkinan besar menonton acara 
lain. 

"Tapi ada beberapa acara menarik di saluran lain juga." 

"Saya tidak ingin menonton pertunjukan kekanak-kanakan itu. Saya ingin menonton acara 
yang berhubungan dengan romansa! " 

Hazuki-chan dengan tegas menyuarakan pendapatnya. Un... apakah ada yang salah dengan 
caraku menyarankannya? Mungkin aku harus memilih acara yang mungkin diminati 
Hazuki-chan. Selain itu, aku rasa akan lebih baik menontonnya. 

"Kalau begitu, mari kita lihat drama menarik apa yang bisa kita temukan..." 

Saya mencari menu program, tetapi waktunya tidak tepat, dan tidak ada drama yang 
ditayangkan sekarang. 

Tidak ada drama. 

"Ahh..." 

"Ah, ngomong-ngomong." 

Saya ingat saya merekam beberapa drama konyol secara tidak sengaja karena saya gagal 
dalam rekaman saya. Sepertinya saya belum menghapus program itu... oh, mengerti, 
menemukannya. 

"Bisakah ini dilakukan, Hazuki-chan? Ini juga terlihat seperti drama. " 

"Oke, Hazuki ingin menonton ini!" 

Setelah mendapatkan izinnya, saya menekan tombol putar di remote control. Tak lama 
kemudian, melodi dari tema utama keluar dari layar, dan kemudian drama itu ditayangkan. 
Drama ini berjudul 'Menunggumu di bawah pohon legendaris itu'[5] ... hmm, coba saya 
lihat. 
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"Shinji, aku minta maaf karena telah mengambil sesuatu untuk menghancurkanmu. 
Berpikir bahwa Anda tidak akan menerima cinta saya, saya tidak bisa menahan emosi saya 
... " 

"Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan meminta maaf." 

"Sebagai permintaan maaf, saya menyiapkan bento untuk Anda. Apakah kamu mau 
memakannya? " 

"Itu mencurigakan. Apakah Anda membubuhi bento? " 

"Ho, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" 

"Seperti yang diharapkan. Mari kita lihat dulu. (menjilat) ini... obat bius! " 

"Sial! Anda tahu... itu benar! Itu obat bius yang kuat yang akan membuat Anda mati rasa 
hanya dengan jilat. Seperti yang diharapkan dari George, sampai kamu mengetahuinya! " 

"Fufun, aku sudah melihat melalui pikiranmu (bkun bkun)" 

Fuu... drama ini sangat membosankan... kita mulai dari tengah, jadi aku benar-benar tidak 
tahu tentang apa drama itu, dan sampai sekarang, itu semua tentang laki-laki... 

"... (Mengangguk, menganggukkan kepala)." 

Saat aku melihat ke sampingku, Hazuki-chan sepertinya juga merasa bosan saat dia 
bersandar padaku dan tidur. 

"Aku juga lelah karena semua lari hari ini. Aku baru saja mandi air hangat. Sekarang saya 
ingin tidur... " 

Kesadaran saya terasa seperti melayang saat kelopak mata saya menjadi lebih berat dan 
lebih berat... 
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"Hm? Ugh ... " 

Ah, ini buruk. Saya ketiduran! 

Pikiranku belum benar-benar bangun, tapi aku masih mencoba untuk bangun, dan aku 
menemukan--- "Eh ... ah, waahh! Akihisa-kun! " 

Himeji-san ada di depanku, terlihat bingung. 

"Eh ... Himeji-san, apa yang kamu lakukan?" 

"Eh, kami, yah ... aku memasuki ruang tamu dan menemukan kalian berdua sedang tidur, 
jadi aku ingin bergabung ..." 

"Tapi matamu terbuka, bukan ..." 

"It, itu tidak benar! Aku tidak sedang menatap wajah Akihisa-kun! " 

Himeji-san mengangkat tangannya untuk menyangkalnya. Apakah begitu? Saya kira saya 
salah saat itu. 

"Hm ... baka onii-chan?" 

"Ah, Hazuki-chan, apa kamu sudah bangun?" 

"Iya..." 

Menggosok matanya dengan mengantuk, Hazuki-chan duduk tegak di sofa. Saya melihat ke 
jam dan menemukan bahwa jarum menit berada di antara '9' dan '10'. 

"Ah, kami terlalu banyak tidur. Hazuki-chan, sudah waktunya pulang. " 

"Saya mengerti..." 

Aku menyerahkan Hazuki-chan yang masih mengantuk kepada Himeji-san dan 
membiarkannya mengganti pakaian Hazuki-chan. Aku bangun untuk menyiapkan pakaian 
hari hujan untuk mengirim Hazuki-chan kembali ke rumah Minami. 

"Maaf membuat anda menunggu." 

Setelah menunggu di koridor selama beberapa menit, Hazuki-chan yang masih agak 
mengantuk berjalan ke arahku dengan pakaian berganti. 

"Aku akan mengirimnya saat itu, Himeji-san." 

"Aku akan pergi juga ..." 
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"Tidak tidak Tidak. Jika kamu melakukan itu, Minami akan tahu bahwa kita berdua akan 
tetap bersama. " 

"Ahh... itu benar. Aku akan tinggal di rumah dan menunggu Akira-san. " 

"Un, aku akan menyerahkannya padamu." 

Aku mengambil dua payung dan mendorong pintu utama koridor. 

Selamat malam, Hazuki-chan. 

"Selamat malam, onee-chan cantik." 

Hazuki-chan melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Himeji-san 
sebelum mengikutiku keluar rumah. 

Kurasa hujan lebat sudah berakhir. Saat gerimis, aku memegang tangan Hazuki-chan saat 
kami berjalan perlahan di jalan malam. 

"Hazuki-chan, apa kamu masih ngantuk?" 

"Sedikit..." 

Hazuki-chan agak kesulitan memegang payung saat dia menguap dan berjalan. 

"Kalau begitu, aku akan memberimu layanan khusus." 

Aku berlutut di depan Hazuki-chan, yang mengangguk dengan mengantuk, dan dia segera 
mengerti maksudku. 

"Terima kasih, onii-chan ..." 

Kata Hazuki-chan sambil memanjat punggungku. 

"Heh!" 

Aku menyandarkan payung di tanganku di bahu dan membawa Hazuki-chan saat aku 
berjalan. Beban yang datang dari belakang terasa hangat, dan itu pasti terasa enak. 

Dan kemudian, kami terus berjalan di tengah hujan. 

"Aki! Hazuki! " 

Tepat ketika kami hendak mencapai rumah Minami, seseorang memanggil nama kami. 

"Ah, Minami, maaf terlambat." 
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"Tidak, aku harus menjadi orangnya. Saya minta maaf karena tidak membawanya kembali. 
" 

Berbahaya bagi seorang gadis berjalan sendirian di malam hari. Meskipun Minami ingin 
datang ke rumahku untuk menjemput Hazuki-chan, akulah yang menghentikannya, jadi dia 
tidak perlu meminta maaf padaku. Minami juga agak sopan. 

Giliranku untuk menggendong. 

"Aku akan membawanya ke rumahmu." 

"Tidak apa-apa di sini. Rumahku ada di dekat sini. " 

"Un, mengerti." 

Saya menyerahkan beban itu ke Minami. Hazuki-chan mengejang sejenak, tapi segera 
menyadari bahwa Minami-lah yang menggendongnya dan kembali ke alam mimpi. 

"Hazuki, ucapkan terima kasih kepada Aki." 

Minami mengguncang Hazuki-chan dengan lembut dan mendorongnya untuk berterima 
kasih padaku. 

"Tidak perlu itu. Dia masih tidur. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. " 

"Itu tidak akan berhasil. Oi, Hazuki, terima kasih Aki. " 

"U ... onii-chan, terima kasih banyak ..." 

Meskipun dia hampir tertidur, Hazuki-chan berterima kasih padaku dengan sopan. 

"Tidak, tidak, tidak apa-apa." 

Saya membalas, 

Lalu- 

"Tolong bantu Hazuki berterima kasih pada onee-chan cantik itu juga ..." 

"Eh? Hazuki? Apakah kamu berbicara tentang Akira-san? " 

Minami bertanya pada Hazuki yang setengah tertidur. Argh, perlakukan saja seolah-olah 
dia sedang berbicara dalam mimpinya dan berhenti di situ! 

"Saya, saya mengerti! Aku akan menyerahkan perasaan Hazuki-chan kepada nee-san! " 

Aku sengaja menekankan bahwa saudari yang Hazuki-chan katakan adalah nee-san dan 
ingin mengakhiri topik ini. 
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Namun- 

"Itu aneh? Aku ingat onee-chan cantik digunakan pada Mizuki ... " 

Minami masih memperhatikan hal yang mencurigakan tentang ini. Kalau begitu, mau 
bagaimana lagi! 

"Aku akan berhenti di situ, Minami! Sampai jumpa di sekolah besok! " 

"Ah! Tunggu sebentar, Aki! " 

Jika semuanya gagal, mundur! Aku lari secepat mungkin sebelum Minami menemukan 
lebih banyak lagi. 
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Volume 8 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Dari gambar di sebelah kanan, sebutkan dari 1-4 identitas Sistem Kasta India. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

① Brahmana ② Kshatriya ③ Waisya ④ Sudra 

Komentar guru 

Jawaban yang benar. Ketika diterjemahkan, mereka secara terpisah dikenal sebagai 
'pendeta', 'bangsawan atau prajurit', 'warga negara' dan budak 'Yang terbaik untuk 
mengingat artinya. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

① Raja Brahmana ② Ksatria Brahmana ③ Orang Brahmana ④ Brahmana. 

Komentar guru 

Bisakah Anda mengingat sesuatu yang lebih dari sekedar Brahmana? 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

① Brahmana (Ibu) ② Brahmana (Kakak Perempuan) ③ Brahmana (Lainnya) ④ 
Brahmana (Adik laki-laki) ⑤ Brahmana (Ayah) Komentar guru 

Bagaimana mungkin ayahmu diperlakukan? 

 

Tidak ada hal buruk yang terjadi setelah itu, dan hari itu berakhir seperti itu. Keesokan 
harinya, Himeji-san dan aku berpura-pura bertemu dalam perjalanan dan pergi ke sekolah. 

Sepertinya Himeji-san adalah orang yang bertugas hari ini, dan harus pergi ke ruang staf. 
Jadi aku pergi sendirian ke ruang kelas dan melihat Yuuji yang lemah terbaring di kursinya. 

"Pagi Yuuji --- wah, apa yang terjadi dengan wajahmu?" 

Ketika saya berjalan di dekatnya dan ingin menyapanya, saya menemukan bahwa 
wajahnya penuh memar dengan berbagai ukuran, yang benar-benar mengejutkan saya. 
Betul sekali. Wajahnya penuh dengan luka dan memar. Apa yang terjadi? 
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"Ahh, pagi Akihisa. Saya baru saja jatuh dari tangga karena kurang tidur. " 

"Kurang tidur ... apakah kamu bermain game komputer sepanjang malam?" 

"Ya... itu adalah permainan yang sangat realistis. Begitu saya tertangkap, saya akan 
dikurung di dalam ruangan yang tidak berbeda dengan penjara. " 

"Heh ~ Aku tidak tahu ada game seperti itu." 

Apakah permainan seperti itu muncul di pasaran? 

Saya tidak pernah ingat pernah melihat game semacam ini. Mungkin karena aku hampir 
tidak pernah menyentuh game sejak nee-san tinggal bersamaku? 

"Tapi bagi Yuuji yang tidak bisa tidur seperti itu, kurasa itu game yang cukup menarik, 
kan?" 

"Tidak, ini bukan tentang menarik atau tidak. Yah ... ini lebih seperti permainan bertahan 
hidup di mana saya harus melanjutkan bahkan jika saya ingin berhenti. " 

"Un ... aku mengerti. Saya akan mencoba permainan itu lain kali. " 

"Serahkan padaku. Bahkan jika Anda tidak mau, saya akan membuat Anda memainkannya 
sampai akhir. Kami akan mulai bermain setelah sekolah! " 

Nada suara Yuuji memiliki tekad yang misterius. Sangat jarang Yuuji sangat 
merekomendasikannya. Apakah game itu benar-benar menarik? Bahkan saya 
menantikannya. 

"Ah, ngomong-ngomong tentang itu ..." 

"Hm? Apa itu?" 

Mata Yuuji berbinar dengan aneh, mungkin memikirkan tentang isi dari game itu barusan. 
Untuk amannya, aku sengaja menjaga suaraku rendah untuk menanyakan sesuatu yang 
selama ini aku pikirkan. 

(Yuuji, kamu belum memberi tahu siapa pun tentang itu, kan?) 

Tentu saja, yang kubicarakan adalah fakta bahwa aku tinggal bersama Himeji-san. Jika ini 
terungkap, aku akan dikejar oleh semua orang di kelas, jadi aku harus menjaga rahasia ini 
apapun yang terjadi. 

(Saya tidak pernah mengatakannya kepada siapa pun. Itu bisa diharapkan, kan?) 

Setelah mengatakan itu, wajah Yuuji yang terluka dan memar memberikan senyuman yang 
berseri. 
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Un, seperti yang diharapkan dari orang yang paling bisa dipercaya saat kita berada di kapal 
yang sama. Setelah orang ini bisa digunakan, keamanan saya terjamin. 

(Terima kasih, itu sangat membantu.) 

Setelah berterima kasih padanya, saya kembali ke tempat duduk saya. 

Mau tidak mau aku hanya bertanya pada Yuuji untuk berjaga-jaga, tapi tidak perlu 
khawatir dia akan mengungkapkan rahasiaku sejak awal. 

Karena kelas lebih sunyi dari biasanya, rasanya tidak ada hal besar yang akan terjadi. 
Selain itu, begitu orang-orang ini tahu bahwa Himeji-san dan aku hidup bersama, sifat 
mereka tidak akan mengizinkan mereka untuk duduk santai. Orang-orang ini akan segera 
melompati saya begitu mereka melihat saya, dan mereka tidak melakukannya, yang akan 
menjadi bukti terbesar bahwa rahasia saya tidak terungkap. 

"Eh? Apa yang salah? Hari ini agak sepi dibandingkan kemarin. " 

"Ah, Hideyoshi pagi." 

"Ohh, Hideyoshi, jadi kamu datang." 

Pagi, Akihisa, Yuuji. 

Mungkin karena latihan pagi itulah Hideyoshi masuk ke kelas beberapa saat kemudian. Dia 
melihat sekeliling dan mengatakan itu. Memang benar kemarin ribut banget ... 

"Jika itu terjadi setiap hari, itu akan sangat buruk bagi kesehatan kita. Benar, Yuuji? " 

"Ya, begitulah adanya." 

"Unn..." 

Mungkin Hideyoshi merasakan sesuatu yang aneh saat dia memberikan pandangan yang 
aneh. 

"Apakah ini 'ketenangan sebelum badai' ..." 

Hideyoshi bergumam sendiri, dan entah kenapa, kata-katanya tetap ada di telingaku. 

☆ 

Firasat itu tidak pernah menjadi kenyataan, dan tidak ada hal istimewa yang terjadi ketika 
segala sesuatunya berlanjut sampai pemberhentian sekolah. 

"Kelas dibubarkan. Jangan nongkrong di jalanan. Cepat pulang. " 
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Dengan kata-kata ini mengakhiri sesuatu, kelas berakhir. Ironman tidak tinggal lama dan 
berbalik meninggalkan kelas. 

"Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kegiatan klub." 

Seolah mencoba mengikuti Ironman dan kabur, Hideyoshi membawa tasnya dan berjalan 
menuju gym. 

"Maaf, saya dipanggil untuk membantu di ruang staf. Tolong pulang dulu, semuanya. " 

Dan kemudian, Himeji-san berkata begitu saat dia mengemasi barang-barangnya dan 
meninggalkan kelas. Aku pasti akan membuatnya merasa tidak enak jika aku menunggunya 
di sini, jadi aku memutuskan untuk pulang seperti yang dia katakan. 

"Kalau begitu ayo pulang, Yuuji?" 

"Hm? Ahh, tunggu sebentar. " 

Yuuji berkata 'tunggu' dan tidak mengambil tasnya. Apa yang sedang terjadi? 

"Apakah sekarang baik-baik saja, Muttsurini?" 

"... Tidak ada kehadiran orang di sekitar yang akan menghentikan kita. Tidak ada masalah." 

Yuuji memejamkan mata dan menganggukkan kepalanya sedikit pada Muttsurini? Orang 
yang akan menghentikan kita? Apa yang mereka bicarakan? 

"Semuanya, maaf membuatmu menunggu." 

"Tidak, aku tidak menunggu lama..." 

Hm? Mata Yuuji sepertinya melihat melewatiku, tepat di belakangku--- 

"---Ayo festival dimulai." 

"""YA! MARI BERPESTA!!!""" 

Niat membunuh! 

Bahkan sebelum saya bisa berpikir terlalu banyak, tubuh saya bereaksi secara naluriah dan 
melompat ke samping. Saat berikutnya, ada meja tambahan di tempat saya berdiri. Apa? 
Apa artinya melempar meja ke atas tatami! 

"Yuuji! Apa yang sedang terjadi!?" 

"Akihisa! Hari ini adalah hari kematianmu! Kembali diam-diam ke Neraka dan menyesal 
dilahirkan di dunia ini! " 
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"Sejak Sakamoto mengungkitnya di pagi hari, kita sudah lama menunggu momen ini, 
Yoshii!" 

"Kami menunggu sampai sepulang sekolah agar tidak ada yang mengganggu kami. Kami 
akan membuat Anda melihat Neraka dengan jelas! MATI! YOSHII AKIHISSSSSAAAAAA !! " 

"KAMU PUNYA NIKMAT UNTUK TINGGAL BERSAMA HIMEJI! KAMI PASTI AKAN 
MENGHANCURKAN KEBAHAGIAANMU !! " 

Tanpa disadari, teman sekelas saya membangun beberapa lapis tembok manusia di sekitar 
saya. 

Bagaimana ini bisa terjadi! Orang-orang yang berpikiran sederhana namun lugas dan lugas 
ini akan mampu bertahan sampai sekarang setelah mengetahui rahasiaku hanya untuk 
menghukumku! 

"Jika kami menyerangmu sejak awal, masih akan ada pelajaran di tengah jalan, dan kami 
akan dipaksa untuk menghentikan eksekusi untuk sementara waktu. Tapi aku tidak akan 
membiarkanmu pergi dengan mudah. Akihisa, nikmati waktu yang menyenangkan setelah 
sekolah bersama semuanya! " 

Mata Yuuji memancarkan cahaya jahat yang tidak nyaman. Dia tidak mengambil tindakan 
terhadap saya kemarin ketika dia menemukan kebenaran, dan bahkan mengatakan bahwa 
dia akan mencoba menyembunyikan ini untuk saya. Apa itu semua bohong !? 

"Yuuji! Kenapa kamu mengkhianatiku !? Apa kau tidak berjanji? " 

"Sayang sekali, itu hanya berguna bagi saya jika efektif. Ketika itu tidak membantu saya dan 
bahkan menyebabkan bencana bagi saya, yang tersisa adalah kemarahan saya terhadap 
Anda! Aku tidak bisa mendapatkan kembali apapun dengan membunuhmu, tapi aku tidak 
bisa menghilangkan amarahku jika aku tidak melakukan ini... " 

Aku sama sekali tidak mengerti apa yang Yuuji bicarakan, tapi niat membunuh yang dia 
tunjukkan sudah pasti --- dan aku sangat yakin tentang ini. Orang ini... benar-benar berniat 
untuk mengirimku ke Neraka! 

"Semua orang! Tenang! Yuuji jelas berbohong! Bagaimana Himeji-san bisa tinggal di 
rumahku? Itu jebakan yang dipasang Yuuji! " 

Untuk melarikan diri dari krisis di depanku ini, aku dengan putus asa menyebutkan hal tak 
berdasar ini. 

Saat ini- 

"Ya. Semuanya, harap tunggu. " 

Pada saat ini, satu-satunya gadis yang tetap tinggal di kelas --- Minami tiba-tiba berbicara. 
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"Mi, Minami, apakah kamu bersedia menyelamatkanku?" 

"Apa kau tidak membantuku menjaga Hazuki kemarin? Saya harus berterima kasih dengan 
benar untuk itu. " 

Minami berkata dan tersenyum padaku. Itu hebat! Saya akhirnya diselamatkan! 
Memikirkan hal itu, saya sering dalam bahaya, tetapi ini mungkin pertama kalinya 
seseorang bersedia membela saya. 

"Aki, terima kasih untuk kemarin. Karena kamu, Hazuki tidak kedinginan karena hujan. " 

Melihat ini membuatku senang, Minami menggelengkan kuncir kudanya sedikit dan 
membungkuk sedikit padaku. 

"Nonono, itu tidak banyak." 

Faktanya, itu tidak banyak. Hazuki-chan hanyalah adik perempuan Minami dan temanku, 
jadi kita harus membantu satu sama lain. 

"Tidak, kamu benar-benar membantu kami. Karena ini, saya... " 

"Karena ini... jadi?" 

"---Jadi aku tahu Mizuki benar-benar tinggal di rumahmu!" 

"SEMUA ORANG, SELAMATKAN AKU! IRIS MINAMI TELAH HILANG KEMARINYA! " 

"TUNGGU...! JANGAN DATANG, YOSHII! KAMI AKAN TERLALU TERLUKA! " 

"SHI, SHIMADA! ANDA HANYA INGIN MASSACRE YOSHII, BENAR? KAMI TIDAK 
MELAKUKAN APA PUN! " 

Niat membunuh yang Minami keluarkan menyebabkan teman sekelas yang disekitarku 
mundur beberapa langkah. Inikah cara kita harus berterima kasih bila perlu dan 
menghukum bila perlu? Apakah Minami berniat untuk berterima kasih padaku dan 
mengeksekusiku saat dia berkata 'tolong tunggu' selagi aku masih sadar? 

"Kupikir Hazuki mencampurkan Akira-san dengan Mizuki, tapi setelah mendengar apa 
yang Sakamoto katakan, sepertinya Hazuki tidak salah. Aki, kamu benar-benar tahu 
bagaimana membuatku marah. " 

Yuuji itu... kenapa dia mengungkapkan rahasiaku! Jika dia tidak mengatakan terlalu banyak, 
Minami akan mengira bahwa Hazuki-chan salah, dan segalanya tidak akan menjadi lebih 
buruk... ah, aku tidak bisa membiarkan semuanya terus begini! Harus menemukan cara 
untuk melarikan diri! Sementara semua orang mundur karena takut pada Minami, itu akan 
menjadi kesempatan terbaik bagiku untuk melarikan diri! 
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"Saya tidak bisa mati di sini!" 

"Ah! Yoshii! Tahan di sana!" 

"Bajingan sialan! Kamu berani kabur !? Sakamoto, apa yang harus kita lakukan? " 

"Tidak perlu panik. Kirim 5 orang untuk memburunya. Semua orang harus berjaga di setiap 
pintu masuk sekolah, dan mengecilkan perimeter. Kami punya banyak waktu untuk 
menangkapnya. Tidak perlu panik! " 

"" "MEMAHAMI!" "" 

Percakapan bisa terdengar dari belakangku. Saya mungkin bisa melarikan diri jika mereka 
mencari saya dengan panik. Yuuji terkutuk itu... mungkin karena dia harus melarikan diri 
berkali-kali sehingga dia tahu semua skenario yang paling tidak ingin ditemui oleh seorang 
buronan! Aku merasa dia orang yang sangat menjijikkan ketika kita berada di pihak yang 
sama, tapi dia sangat menjengkelkan ketika dia adalah musuhku. 

"Yuuji... Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang terjadi hari ini!" 

Kemarahan diburu... AKU AKAN MEMBAYAR ANDA DENGAN HIDUP ANDA! 

Saya bukan laki-laki jika saya tidak membalas dendam. Aku bersumpah dengan sungguh-
sungguh pada diriku sendiri dan dengan cepat berlari ke kompleks sekolah baru untuk 
menghindari perimeter Yuuji. 

☆ 

"Sial! Seseorang juga menjaga di sini...? " 

Setelah akhirnya menyingkirkan 5 orang, saya naik ke tingkat pertama dan melihat 
sekeliling di mana saya berada, tetapi saya dapat melihat anggota kelas F di mana-mana. 

"Sial ... aku tidak bisa pergi seperti ini." 

Saya sangat cemas sehingga saya merasa ingin menggigit kuku saya. 

Yuuji biasanya idiot, tapi betapapun busuknya dia di dalam, aku tidak bisa meremehkan 
fakta bahwa dia pernah disebut 'jenius'. Taktik yang diperintahkan Yuuji sangat tepat 
sehingga menjengkelkan, dan semua jalan keluar yang bisa menuju ke luar (bahkan 
jendela) dijaga. Mereka tidak hanya menjaga, tapi juga menunjukkan tanda-tanda 
perimeter menyusut. Bahkan jika aku dengan sengaja menunjukkan diriku untuk 
mengacaukan gerakan mereka, orang-orang ini tidak akan mengikuti begitu saja, dan 
kontak satu sama lain tidak runtuh saat mereka mendekatiku, perlahan tapi pasti. Mereka 
memiliki gerakan yang efisien saat mereka mendekat, dan saya tidak bisa 
menyembunyikan keberadaan saya sama sekali dan menerobos perimeter mereka. Ini 
buruk, ini sangat buruk! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kalau begitu, aku hanya bisa berpikir untuk pergi ke jendela tingkat kedua dan melompat 
..." 

Aku tidak terlalu ingin melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi. Lebih baik pergi ke ruang 
kelas tahun pertama dan melompat keluar dari jendela... 

Setelah saya memikirkan ini, saya melihat sekeliling untuk memeriksa situasinya dan 
pindah ke tingkat kedua. Saat ini- 

"Bagaimana dengan sisimu? Apakah kamu melihatnya? " 

"Ya, kami baru saja melihatnya. Kami pasti telah mengelilinginya. " 

Oke, lanjutkan dengan rencana Sakamoto. 

Saya bisa melihat orang-orang kelas F mengejar saya di tingkat kedua. Jadi mereka telah 
menyusutkan perimeter menjadi sekecil itu... bahkan untuk memikirkan keragu-raguanku 
untuk melompat keluar dari jendela dan mengecilkan perimeter perlahan seperti itu... Yuuji 
terkutuk itu! 

Sekarang berbahaya untuk melarikan diri dari level kedua. Saat ini, saya hanya bisa menuju 
ke tingkat ketiga atau keempat, atau bahkan atap. Tanpa persiapan sama sekali, mustahil 
untuk melompat dari jendela dan berharap bisa bertahan hidup. 

"Sial. Tindakan saya dikendalikan oleh dia. " 

Ada perasaan tidak berdaya seperti saya dipaksa ke jalan buntu. Jika ini terus berlanjut, 
saya akan benar-benar terjebak. Jika aku benar-benar harus melakukan sesuatu sebelum 
aku mati, hal terbaik yang harus dilakukan adalah membunuh Yuuji itu... tapi sayangnya, 
tidak ada kesempatan seperti itu. 

Jadi, saya hanya bisa mengertakkan gigi dan pindah ke tingkat ketiga. Saya tidak punya 
jalan kembali. 

"Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan alat pelarian untuk darurat kebakaran --- 
tidak, jika aku menggunakan benda lambat itu untuk mendapatkannya, mereka akan 
menungguku mendarat di sana, dan semuanya akan berakhir." 

Bagaimanapun, saya lebih baik pergi ke tingkat ketiga dan mencari cara untuk melarikan 
diri. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya gunakan... 

"Yoshii, apa yang kamu lakukan?" 

Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangku dan hampir membuatku berteriak. 

Sial! Apakah saya ketahuan? 
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Aku dengan takut-takut melihat sekeliling untuk melihat orang yang berbicara --- orang 
yang memanggil namaku. Itu adalah seorang gadis dengan rambut pendek rapi dan mata 
tajam. 

"Eh? Bukankah kamu perwakilan kelas C... Koyama-san? " 

Itu benar, itu aku. 

Koyama-san menunjukkan ekspresi agak tidak antusias saat dia menjawab. Apa yang 
seharusnya saya katakan? Dia terlihat seperti dia menahan diri untuk tidak menelepon 
saya, tapi mengapa dia menelepon saya? 

Tidak, sekarang bukan waktunya untuk terlalu memikirkan hal ini. Saat ini, hal terpenting 
adalah melarikan diri dari krisis saat ini. 

"Saya melarikan diri untuk menyelamatkan hidup saya karena banyak hal terjadi. Jika tidak 
ada apa-apa, saya sedang dalam perjalanan! " 

Tepat ketika aku bersiap untuk berbalik dan pergi--- 

"Tunggu sebentar. Apakah kamu dikejar oleh kelas F? " 

"Nn, itu benar." 

Koyama-san mulai menanyakan suatu alasan. 

"Mengapa?" 

Alasan... karena fakta bahwa Himeji-san tinggal bersamaku terungkap, jadi--- 

"Eh... pada dasarnya, itu karena cemburu." 

"Cemburu? Un... begitu." 

Sepertinya aku melihat kilatan kilatan di mata Koyama-san karena suatu alasan. 

"Beraksi lebih cepat dariku. Seperti yang diharapkan dari kelas F... " 

Koyama-san mulai menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? 

"Saya mengerti. Kalau begitu, aku akan membantumu pergi dari sini. " 

"Eh?" 

Tidak disangka dia akan mengatakan itu, yang membuatku curiga. Dia akan membantuku 
melarikan diri? Koyama-san? Dia bersedia membantu saya? 
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"Mohon jangan salah. Selain itu, jika kelas F membuat masalah lagi dalam situasi ini, 
angkatan kedua kita yang sudah memiliki reputasi buruk akan diturunkan. Aku tidak 
melakukan ini untuk membantumu. " 

Koyama-san dengan dingin menjawab pertanyaanku. 

Ahh, begitu, jadi itu karena alasan itu. Memang benar bahwa senpai tahun ketiga membuat 
kami terlihat lebih tegas. Sebagai sesama rekan, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. 

Yah, tidak peduli apa alasannya, 

"Koyama-san, apakah kamu bersedia membantuku?" 

"Ya, saya akan membuat pengecualian kali ini saja." 

Itu hebat! Seseorang benar-benar bersedia membantu saya! Dan saya bahkan tidak pernah 
mengharapkan orang ini. Ini pasti sesuatu yang tidak Yuuji duga, jadi aku mungkin benar-
benar bisa menerobos dan bertahan hidup! 

"Pada dasarnya, kamu sedang diburu oleh teman sekelasmu, kan?" 

"Un, begitulah adanya. Dan mereka secara strategis memburuku perlahan. Saat ini, saya 
hanya bisa melarikan diri ke tingkat keempat dan atap. " 

"Fuun... dalam hal itu..." 

Goso goso, Koyama-san mencari-cari sesuatu. 

"Pakai pakaian ini, pakai wig dan berdandanlah seperti perempuan. Bukankah itu cukup? 
Saya kira Anda harus bisa menghindari diburu. " 

Koyama-san mengeluarkan seragam perempuan dan wig, yang disebut set pakaian wanita. 
Eh... kenapa Koyama-san punya hal seperti itu? 

"Koyama-san, apakah kamu..." 

"Apa? Apakah ada sesuatu yang tidak Anda sukai? " 

"Apakah kamu... sebenarnya laki-laki?" 

"Ada apa dengan pemikiranmu !?" 

Dia marah. 

"Situasi saya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Apakah kamu memakainya atau 
tidak? " 
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Koyama-san mengatakan itu dengan tatapan tidak senang. Uu... pakaian gadis lain... secara 
emosional, aku benar-benar tidak mau. Saya sama sekali tidak ingin berdandan seperti 
perempuan. 

Namun, 

"Sungguh, Aki itu, kemana dia pergi? Saya hanya akan bersedia memaafkannya jika saya 
mendorongnya ke bawah atap. Jika dia kabur lagi, begitu aku menangkapnya, aku akan 
mendorongnya ke bawah tanpa menanyainya! Aku tidak bisa menghilangkan amarahku 
sendiri! " 

Namun, suara yang datang bersama angin itu bergumam 'ambillah kejahatan yang lebih 
rendah dari keduanya'. Membandingkan antara harga diriku dan hidupku, hidupku akan 
lebih penting! Saat ini, saya tidak perlu ragu bahkan jika saya harus memakainya sekali 
atau dua kali. " 

"Koyama-san, tolong pinjamkan ini padaku. Terima kasih." 

"Bukankah seharusnya kamu mengatakannya sejak awal? Kamu benar-benar merepotkan. 
Ini, ambillah. " 

Meski dia menggumamkan ini, Koyama-san menyerahkan penyamaranku. Saat ini, saya 
tidak punya hak untuk mengeluh. 

"Ngomong-ngomong, apakah tidak apa-apa meminjamkan pakaian ini padaku?" 

"Tidak apa-apa. Lagipula itu disiapkan khusus untukmu. " 

"Eh? Untuk saya?" 

"Ah! Bukan apa-apa, tidak sama sekali! Jangan khawatir. " 

Koyama-san terlihat sedikit panik saat dia melambaikan tangannya. Un... aku tidak begitu 
mengerti... 

"Pokoknya, terima kasih banyak, Koyama-san." 

"Saya pikir pengejar dari kelas F belum mendekati ruang kelas kosong yang tidak terkunci 
di gedung tua. Kamu bisa ganti di sana. " 

"Un! Kalau begitu aku akan pergi ke sana untuk ganti baju. " 

Setelah mengambil seragam dan wig dari Koyama-san, aku berbalik dan menuju ruang 
kelas yang kosong. Garis batas yang dimaksudkan untuk menangkap saya menjadi semakin 
kecil, dan sekarang saya tidak punya waktu untuk ragu. 

"Kalau begitu lakukan yang terbaik... dengan lebih banyak cara dariku." 
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Koyama-san berkata dengan makna khusus dibaliknya. 

"Seragam perempuan... laki-laki biasanya tidak akan dikaitkan dengan hal seperti itu..." 

Aku berlari melalui koridor yang menghubungkan ke gedung sekolah lama saat aku 
bergumam pada diriku sendiri. Untungnya, seperti yang Koyama-san katakan, para 
pengejar itu sepertinya belum mengepung kelas. 

"Saa... tidak ada gunanya menghela nafas. Lebih baik ganti dulu... " 

Saya bergegas ke ruang kelas yang kosong, menutup pintu rapat-rapat dan mulai melepas 
pakaian saya. 

"Eerm... bagaimana cara memakai ini?" 

Sangat rumit untuk memakai seragam perempuan, dan saya benar-benar tidak tahu, tapi 
jika saya menyia-nyiakannya terlalu banyak dan mereka buru-buru masuk, itu akan buruk. 
Pokoknya, lebih baik aku pakai wigku. 

Memikirkan hal ini, saya menelanjangi diri saya sampai saya mengenakan celana pendek 
dan memakai wig di tangan saya. 

"Ah, Aki-cha --- Yoshii-kun!" 

"Apa!" 

Seorang siswa perempuan yang tampaknya akrab bergegas ke ruangan itu. Tidak mungkin! 
Pengejar! 

"Seperti yang Koyama-san katakan! Aki-cha... Yoshii-kun benar-benar di sini!" 

Seorang gadis yang tampaknya pendiam dan berperilaku baik dengan 3 kepang memerah 
saat dia menatapku. Apa dia pembunuh Yuuji... tidak, orang ini tidak bisa menjadi pengejar. 
Bagaimana seorang gadis biasa bisa bergabung dengan FFF yang mengerikan itu? 

Tapi... jika itu masalahnya, mengapa gadis ini mengikutiku dan memasuki kelas ini? Dari 
kata-kata yang dia ucapkan, saya tahu bahwa dia sedang mencari saya. 

"Seperti yang diharapkan... sangat lucu..." 

"Ha?" 

Apa yang sedang terjadi? Tatapan gadis ini membuatku merasa panas. 

"Baiklah... Saya Tamamo Miki dari kelas D." 

"Ah, un. Saya Yoshii Akihisa dari kelas F. " 
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Kami menundukkan kepala di ruang kelas yang kosong dan memperkenalkan diri. Hidup 
dan matiku sendiri menekan di antara dahiku. Apa yang saya lakukan... 

"Baiklah... bisakah aku berbicara denganmu sebentar?" 

"Maaf, aku sedang diburu sekarang, dan aku hanya memakai petinju. Jika memungkinkan, 
bisakah kita bicara lain kali? " 

"Sebenarnya aku---" 

"Halo, apakah kamu mendengarkan saya? Saya memang mengatakan bahwa 'Saya sedang 
diburu' dan 'Saya hanya memiliki sepasang petinju pada saya'. Bagaimanapun, sekarang 
bukanlah situasi di mana aku dapat berbicara dengan hati-hati! Mengapa Anda masih bisa 
terus berbicara? " 

Dia benar-benar terlihat berperilaku baik, tapi dia hanyalah seseorang yang akan 
melakukan apapun sesuai keinginannya sendiri. Sangat sulit untuk bergaul... 

"Sebenarnya, aku punya seseorang yang kusuka." 

"Saya, saya mengerti. Itu bagus. Ngomong-ngomong, bisakah kamu berbalik? " 

"Orang itu sangat, sangat imut ~" 

"Seseorang yang manis. Itu hebat. Ngomong-ngomong, bisakah kamu kembali? " 

"Dan dia agak bodoh." 

"Saya mendapatkannya! Saya tahu Anda memiliki seseorang yang Anda sukai! Tapi bisakah 
kau setidaknya membiarkan aku berubah? " 

Saya sekarang malu dan dalam posisi yang canggung di sini, tetapi dia tidak pernah berniat 
untuk berpaling dari saya. Apa! Lelucon macam apa ini! 

"Tapi, orang itu, orang itu terlihat sangat bahagia setiap hari ~" 

"Ahh, begitu. Unnn. " 

Tidak dapat membantu. Aku tidak mengerti sama sekali situasinya, tapi sepertinya dia 
tidak berkonsentrasi padaku, jadi aku hanya bisa menggunakan pakaianku untuk 
memblokir dan mengganti pakaian secara diam-diam. 

"Saya merasa bisa bahagia dengan bersamanya. Itulah kesan yang diberikan anak laki-laki 
itu padaku. " 

Anak itu? Istilah itu terdengar agak aneh, tapi sekarang, yang paling penting adalah cepat 
dan ganti baju sebelum bicara. Sangat memalukan memakai pakaian perempuan di depan 
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seorang perempuan, sampai-sampai aku ingin mati... tapi, jika aku tidak memakainya, aku 
akan benar-benar mati... 

"Oh, jadi dia laki-laki yang baik." 

Saya menanggapi dengan acuh tak acuh, dan saat saya mengambil kemeja itu, saya tiba-tiba 
berpikir. Jika kaosnya, cowok dan cewek seharusnya tidak terlalu berbeda, bukan? Kalau 
begitu, saya sebaiknya memakai baju saya sendiri. 

Tepat ketika saya mengambil kemeja itu saya baru saja melepas, 

"Betul sekali! Dia sangat imut! Dia yang terbaik!" 

Tanganku yang hendak mengambil pakaian itu tiba-tiba disambar. Ehhh !? Apa dia baru 
saja mendengar respon yang aku buat barusan !? 

"Wa, tunggu sebentar, Tamano-san! Tenang dan biarkan aku pergi dulu--- " 

"Dia sangat imut, dia sangat imut! Dia sangat imut sampai aku benar-benar ingin 
memakannya! " 

Aku tahu orang itu imut! Jadi tolong cepat dan serahkan bajuku! 

Mungkin dia terlalu bersemangat karena Tamano-san terus memegang tangan dan bajuku. 
Tunggu... bagaimana situasinya sekarang? Mengapa saya mengenakan petinju dan 
bergumul dengan seorang gadis di ruang kelas yang kosong? 

"Dia sangat imut sampai aku hampir melupakan jenis kelaminnya!" 

Dibandingkan dengan nadanya yang kuat, gaya yang digunakan Tamano-san lebih keras, 
dan bajuku mendarat di tangannya tanpa ampun. Aku, aku benar-benar kalah dari seorang 
gadis yang kuat... 
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Sebagai anak laki-laki, saya benar-benar terpukul oleh fakta ini, tetapi melihat situasi saat 
ini, sulit untuk mendapatkan kembali baju saya darinya. Aku hanya bisa meraih kemeja 
gadis yang dipinjamkan Koyama-san. Ini benar-benar buruk... Aku tidak pernah bermaksud 
untuk mengotori kemeja pinjaman !!! 

"Dan anak laki-laki itu memiliki banyak penggemar di sekolah, baik pria maupun wanita !!" 

"WAIWAIWAIT A MOMENT! MENGAPA ANDA HARUS MENGAMBIL KEMEJA LAIN DARI 
SAYA !? TOLONG, AKU MEMANGGIL ANDA, CEPAT DAN KEMBALI KEMEJA KEPADA SAYA! 
AKU AKAN BENAR-BENAR TERBATAS JIKA SAYA TIDAK MEMILIKI KEMEJA INI! " 

Gadis di depanku menyambar kemeja gadis yang Koyama-san pinjamkan padaku dengan 
kekuatan yang mengejutkan. Gadis ini sepertinya benar-benar ada di dunianya sendiri, tapi 
dia selalu menatapku! Dalam hal ini, aku bahkan tidak bisa tampil di depan siapa pun, 
apalagi orang-orang dari kelas F! 

"Jika saya terus berlarut-larut, orang lain akan mengambil inisiatif ... jadi, saya, saya 
putuskan untuk mengumpulkan keberanian dan mengaku!" 

"Ahh! Bahkan mantelnya... Tamano-san, saya mohon! Setidaknya serahkan celananya 
padaku! " 

Tamano-san menyambar pakaianku satu per satu dan meletakkannya di lengannya. 

Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika saya hanya pergi dengan rok, tetapi jika 
saya bisa memakai celana, saya tidak akan ditangkap oleh polisi. Sekarang saya harus 
berpegang teguh pada garis pertahanan terakhir ini... 

"Ini pertama kalinya bagiku, tapi aku akan melakukan yang terbaik!" 

"Saya mendapatkannya! Saya akan membantu Anda! Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi 
saya akan membantu Anda dengan semua yang saya miliki, jadi tolong jangan terlalu 
memaksa. Anda akan merobek garis pinggang! Tolong kembalikan celanaku, ya !? " 

Permohonan saya jelas menjadi lemah, dan tanpa sadar, semua pakaian saya ada di 
tangannya. Mungkin dia benar-benar pembunuh yang dikirim oleh Yuuji, kan? Yuuji sudah 
tahu kalau aku akan terjebak dalam situasi seperti ini, dan benar-benar merampas 
pakaianku. Itu terlalu tercela! 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa... Saya berlatih ini berkali-kali di rumah..." 

Tamano-san terus bernapas dengan keras di depanku. Seragam yang direnggutnya sudah 
terlempar ke tempat yang tak bisa kuhubungi. Sepertinya saya tidak bisa mendapatkannya 
kembali. 
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Bagaimanapun, karena semuanya berakhir seperti ini, aku lebih baik menyelesaikan ini 
dengannya sebelum melanjutkan. Setelah dia benar-benar puas, dia pasti akan 
mengembalikan seragamnya. 

Bahkan jika saya hanya memiliki petinju pada diri saya sendiri, lebih baik saya tidak terlalu 
banyak berpikir dan mendengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu. 

"Lalu... apakah kamu bersedia... untuk mendengarkan aku?" 

"Un, beri tahu aku." 

Melihat gadis yang begitu serius, aku mengangguk padanya saat salah satu tanganku 
memegang wig yang aku lepas. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu! Saat ini, 
saya harus memikirkan cara menerobos situasi sulit ini! 

"Hebat... baiklah, Aki-cha --- Yoshii-kun!" 

"Tamano-san, kurasa aku harus memberitahumu secara langsung dulu. Anda pasti 
memanggil saya 'Aki-chan' secara diam-diam sepanjang waktu, kan? " 

"A, aku punya seseorang yang aku suka!" 

"Tidak, kamu menyebutkan ini sebelumnya. Pokoknya, kamu harus memanggilku dengan 
benar--- " 

"Jadi, Aki-cha... Akiko-chan!" 

"Tidak! Saya tidak ingin akhir yang memburuk seperti itu! Namaku Akihisa! " 

Apa yang orang ini coba katakan padaku? Bullying? Atau apakah itu acara lelucon yang 
mengacaukan saya? Apakah semua orang bersembunyi di suatu tempat dan menertawakan 
saya saat saya sedang dalam masalah? 

Aku sama sekali tidak tahu apa niatnya, tapi Tamano-san berkata dengan nada yang sangat 
bersemangat. 

"Silahkan! Tolong tetaplah bersamaku! " 

"............Apa?" 

Percakapan barusan menuju ke arah yang tidak jelas, saat mendengar kata-kata itu 
darinya, pikiranku menjadi kosong. 

Sudah mantap? Apa? Apa itu? 

"Erm... kamu membicarakan tentang itu... denganmu?" 

"It, itu aku... tha... dan Aki --- Aki-chan..." 
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Aki-chan yang dia katakan seharusnya mengacu pada... aku? Aku, Tamano-san --- pacaran? 
Bukankah ini yang disebut pengakuan cinta !? 

"Ehhh !? Apa yang sedang terjadi!? Mengapa Tamano-san menyukai seseorang seperti 
saya... " 

"Tolong jangan katakan 'seseorang seperti saya'! Yoshii-kun mungkin tidak terlalu 
mengetahuinya, tapi Aki-chan benar-benar orang yang menarik! " 

Dia dengan paksa menyatakan itu. Ini adalah pertama kalinya sejak saya lahir seorang 
gadis mengaku kepada saya. Baiklah... bagaimana saya harus menjelaskan ini... 

"Karena Aki-chan sangat tampan dan imut! Entah itu kulit tipis dan lembut, mata besar 
atau rasa malu saat dipaksa memakai pakaian perempuan dan tersipu, semuanya sangat 
imut! Yoshii-kun harusnya tahu pesona anak itu! " 

Tamano-san yang terlalu bersemangat mendekatiku dengan momentum yang 
mengejutkan. 

"Ah... jadi, maaf." 

Mungkin dia menyadari bahwa dia terlalu gegabah saat Tamano-san pulih dan menjauh 
dariku sebelum menundukkan kepalanya. 

"Yang seperti itu..." 

Berpikir sejenak, Tamano-san kemudian melanjutkan. 

"Kumohon, jadilah... Aki-chan-ku satu-satunya yang menjadi milikku!" 

Itu terlalu aneh. Aku seharusnya lebih bahagia daripada pengakuan seseorang dari lawan 
jenis kepadaku, tapi kenapa aku tidak bisa menjawabnya saat aku benar-benar mengaku? 

Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Karena dia benar-benar serius dalam 
memintaku untuk tetap bersamanya, aku harus lebih berhati-hati dan memikirkan 
bagaimana menjawabnya. 

Dalam pikiranku, aku mensimulasikan seperti apa situasinya jika aku pergi dengannya. 

"Yo, membuatmu menunggu lama?" 

"Tidak, aku baru saja tiba --- hei, ada apa dengan pakaianmu itu?" 

"Eh? Hanya kaos dan jeans biasa. " 

"Tidak ada wig dan rok? Itu terlalu banyak! Aku ingin membawamu ke toko aksesori yang 
cocok untuk Aki-chan! " 
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"Tidak, tidak, tidak, Tamano-san, aku sama sekali tidak tertarik pada hal-hal itu --- ACK! Niat 
membunuh !? " 

"Yoshii Akihisa... bahkan berani mendapatkan pacar. Apakah Anda lupa tentang pakta FFF... " 

"Tunggu sebentar! Hubungan kita sebagai pacar masih dalam douuubbbbtttt !!! " 

"Kubur dia!" 

"""Iya!""" 

Yang mengejutkan, itu bukan pemandangan yang menggembirakan bagi saya. 

Masalahnya bukan apakah aku suka atau benci Tamano-san, tapi kita sudah ditakdirkan 
untuk tidak bersama. Aku tidak bisa pergi dengannya. 

Setelah mengatakan itu, saya melihat ke atas dan bertukar pandang dengan Tamano-san. 

"Maaf, Tamano-san. Aku sangat menyesal, tapi aku--- " 

Tanpa menunggu saya selesai, Tamano-san buru-buru berkata, 

"A, aku pasti akan melakukan yang terbaik! Aku akan bekerja keras untuk membuat banyak 
pakaian lucu untuk kamu pakai! Setiap minggu --- tidak, setiap hari! Aku akan membuat 
banyak hal lucu yang disukai Aki-chan! " 

Mungkin Tamano-san mendengar bagian 'maaf' itu saat dia mulai mempromosikan poin 
baiknya. Tidak... bagaimana aku harus mengatakannya. Jika seseorang mengatakan bahwa 
'Aku bersedia pergi denganmu' setelah mendengar kata-kata itu darinya ... akankah 
Tamano-san benar-benar senang memiliki pacar seperti itu? 

"Saya tidak bermaksud begitu. Maafkan saya. Aku tidak bisa pergi denganmu. " 

Saya benar-benar tidak bisa mengikutinya ke dunia itu. 

Mendengar jawabanku, Tamano-san terdiam, dan setengah detik kemudian, dia bertanya 
padaku, "Kamu tidak bisa pergi denganku, jangan bilang padaku ... itu karena kamu 
memiliki seseorang yang kamu sukai ..." 

Tidak peduli apakah saya memiliki seseorang yang saya sukai atau tidak, kecil 
kemungkinan saya akan mengubah jawaban saya. 

Meski begitu, sekarang dia menggunakan ekspresi serius untuk bertanya padaku, aku 
benar-benar merasa sulit untuk tidak menjawabnya dengan benar. Uu... bagaimana aku 
harus menjelaskan ini padanya? Saya benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam hal 
ini... 
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"Baiklah... jika saya benar-benar harus mengatakannya, saya memiliki..." 

Sangat sulit untuk mengatakannya. Tidak... daripada mengatakan bahwa itu sulit untuk 
dijawab, itu lebih seperti saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagipula, 
aku tidak pernah memikirkan ini dengan serius. 

"Kalau begitu, orang yang disukai Aki-chan adalah---" 

"Itu, itu..." 

Suaraku tertahan di suaraku. Ini sangat sulit. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat 
apa sekarang. 

Ngomong-ngomong, mengapa aku dipaksa dalam kesulitan yang konyol? 

Mungkin dalam hidup saya, tidak akan ada pengakuan yang begitu berkesan, namun saya 
hanya mengenakan sepasang petinju, dan saya sangat takut dengan bahaya yang akan 
segera terjadi. Juga, bukan aku yang mengaku, tapi aku dalam penyamaran gadisku. 
Bagaimana nasib memanipulasi saya sekarang? 

Untuk melepaskan diri dari masalah di depan saya, untuk melepaskan diri dari kenyataan 
yang sulit ditolak ini, saya mulai menggunakan semua sel otak saya untuk menemukan 
penyebab di balik semua kekacauan ini. 

Dimana kesalahan saya? Bagaimana rantai reaksi negatif itu terjadi? 

"Orang itu adalah..." 

Setelah memikirkannya, profil seseorang muncul di benak saya. Betul sekali. Semuanya 
dimulai setelah orang ini mengkhianatiku! 

Kemarahan terus meningkat dari bagian bawah tubuh saya. Itu semua salah orang itu! Aku 
tidak akan membiarkannya istirahat saat aku melihatnya lagi! 

Saya mulai mencari berbagai cara untuk mengeksekusi musuh saya. 

Pada saat ini, dalang itu sendiri muncul di koridor, mungkin untuk memeriksa semuanya 
saat dia muncul di mataku. Temukan dia! Jadi dia benar-benar bergerak tentang ini! 
Sekarang saya menemukan Anda di sini, Anda adalah daging mati! Aku akan membunuhmu 
tanpa ampun dan menenangkan amarah dalam diriku! 

"YYUUUUUUUJJJJJIIIIIIII !!!!" 

"EH... EEEHHHH !!! ???" 

Aku tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat aku meraung. Saat aku meraung, pengejar 
lain pasti akan menemukanku. Tapi ~, siapa yang peduli tentang itu sekarang !? " 
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"Yo, maksudmu Yuuji... Sakamoto Yuuji !? Yoshii-kun menyukai Sakamoto-kun? " 

Tamano-san sepertinya sangat terkejut dengan sesuatu, tapi aku akan membicarakannya 
nanti. Aku harus menangkap sampah itu dan menghajarnya dengan baik! 

Aku berubah menjadi Asura dan melompat ke koridor. Yuuji, ini kematianmu hari ini !! 

Saya menggunakan semua kekuatan saya untuk berlari menyusuri koridor, dan di tengah 
jalan, saya sepertinya mendengar seseorang gemetar dan bergumam pelan, "... Aku, 
sepertinya aku baru saja mendengar sesuatu yang besar...!" 

☆ 

Saya hanya ingin pergi ke ruang kelas yang kosong untuk mendapatkan beberapa properti, 
tetapi hal seperti itu benar-benar terjadi... mengetahui hal yang tidak terduga ini, saya 
benar-benar tidak tahu harus berbuat apa... 

"... Hideyoshi, ada apa?" 

"Muu, un... Muttsurini... sebenarnya, itu... Aku baru saja pergi ke ruang kelas yang kosong 
untuk mendapatkan beberapa properti yang dibutuhkan klub drama, tapi aku mendengar 
sesuatu yang besar." 

"... Sesuatu yang besar?" 

"Ini benar-benar bukan sesuatu yang harus dikatakan kepada orang lain, tapi aku benar-
benar tidak bisa tenang ... Muttsurini, apakah kamu bersedia mendengarkanku?" 

"...Saya mengerti. Toko Muttsurini pasti akan merahasiakannya dengan erat. " 

"Itu akan sangat membantuku. Sebenarnya..." 

"... Un." 

Murid perempuan itu --- kalau tidak salah, dia adalah Tamano dari kelas D, kan? 

Gadis itu bernama Tamano, 

"Suka dia!" 

"...WHO?" 

Akihisa! 

"..." 

Untuk berpikir bahwa itu bukan hanya Himeji dan Shimada. Anak itu benar-benar mendapat 
pengakuan dari siswa lain ... fakta itu sangat mengejutkanku ... 
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"... A, aku baru saja mendengar sesuatu yang sangat besar..." 

☆ 

Saat menuju ke klub saya, saya pergi ke ruang kelas tertentu, dan mendengar Muttsurini-kun 
dan yang lainnya berbicara tentang hal seperti itu... hal yang tidak terduga itu benar-benar 
mengejutkan... 

"Aiko? Ada apa denganmu? " 

"Ah... Yuuko. Sebenarnya... itu... Aku baru saja pergi ke kampus lama untuk klub dan 
mendengar sesuatu yang luar biasa besar. " 

Sesuatu yang besar? 

Cara dia berbicara, itu pasti adik laki-laki Yuuko --- Kinoshita Hideyoshi. 

Kinoshita Hideyoshi itu--- 

"Suka dia!" 

"WHO?" 

"Yoshii-kun!" 

"..." 

"... Mi, Miharu baru saja mendengar sesuatu yang besar..." 

☆ 

Aku mengejar Yuuji dalam pengejaran, tapi aku kehilangan dia saat berikutnya. Sial, aku 
mengungkapkan posisiku saat dikejar. Lagipula, meski dia agak aneh, rasanya tidak pantas 
meninggalkan gadis yang mengaku kepadaku di kelas. 

"Lebih baik kembali ke ruang kelas yang kosong dan selesaikan semuanya ..." 

Ah, setelah bergumam sebentar, ternyata aku hanya memakai petinju! Lebih dari 
masalahnya, aku harus pakai pakaianku sendiri dulu! 

Dengan panik aku kembali ke ruang kelas yang kosong dan bermaksud untuk memakai 
pakaianku sendiri. Tamano-san tampak seperti dia telah pergi, dan hanya ada seragam 
untuk setiap jenis kelamin di kelas. Sepertinya aku benar-benar melakukan sesuatu yang 
buruk pada Tamano-san ... 
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Karena saya baru saja mengaku, saya kehilangan semua motivasi untuk mengenakan 
seragam perempuan, jadi saya dengan santai mengambil seragam laki-laki saya dan 
memakainya. Harus mengembalikan seragam gadis ini ke Koyama-san ... 

"Sungguh ... ini seperti kemarin. Hal-hal terjadi begitu saja satu demi satu ... " 

Aku menghela nafas dan menyelipkan seragam pinjamanku di bawah ketiak. Apa Koyama-
san masih sekolah? 

Waspada dengan situasi di sekitarku, aku dengan hati-hati pindah ke kelas C--- 

"" "BUNUH YOSSSSSHHHHHIIIIIIIIIIIIII !!!" "" 

Deru kemarahan datang dari bawah. Apa yang sedang terjadi!? 

"SAYA TIDAK BISA BERDIRI HARUS MENGUSUTKAN PERIMETER KITA DAN 
MENANGKAPNYA DENGAN CARA LAMBAT! AKU AKAN MEMBUNUH DIA SETELAH AKU 
MENEMUKANNYA! AKU AKAN MENGEMBANGKAN SEMUA SAKIT DI DUNIA INI PADA DIA! 

"Bajingan sialan itu ... HIDUP DENGAN HIMEJI TIDAK CUKUP UNTUK DIA! DIA BAHKAN 
TAMANO, KINOSHITA DAN KUDOU TERJATUH UNTUK DIA ... HENTIKAN MESSING DI 
SEKITAR! KARENA SCUM SEPERTI DIA BAHWA SAYA TIDAK DAPAT MENDAPATKAN 
TEMAN CEWEK! " 

"HARUS MEMBUNUH DIA! BUNUH YOSHII AKIHISA DENGAN SEMUA SARANA 
MENGERIKAN YANG DAPAT DIPIKIRKAN MANUSIA! " 

Jika niat membunuh bisa terwujud, Fumitzuki Gakuen sepertinya akan menjadi puing-
puing. 

Suasana yang mengerikan datang dari bawah, dan saya bahkan tidak berani untuk 
melihatnya ... tidak, ini bukan di lantai bawah. Niat membunuh yang penuh dendam dan 
mengerikan ini jelas mendekatiku! 

"Yoshii-kun. Menemukanmu  Aku akan membunuhmu  Tidak apa-apa jika membunuhmu, 
kan? Saya bisa terbang, kan? " 

"■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ... ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ , ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  !!!" 

"Iris VINEGAR DIA TENDANGNYA PUKULKAN DIA TUKANG DIA HANG HIM HANCUR HIM 
MENYEDIAKANNYA !!" 

Teman sekelas saya bergerak dengan sikap kosong seperti hantu saat mereka bergoyang di 
depan saya. Mereka mengabaikan instruksi Yuuji sepenuhnya, dan sekarang mereka adalah 
sekelompok pengamuk. Apa yang terjadi pada mereka? 

"Apa? Apa yang sedang terjadi?" 
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Sepertinya kemarahan mereka telah mencapai batas, dan situasinya sekarang menjadi 
sangat berbahaya sehingga tidak bisa dikendalikan. Tulang di leher mereka terlihat sangat 
lembut hingga leher mereka tidak bisa menopang kepala mereka. Teman sekelas saya 
bergoyang dan bergerak mendekati saya, terlihat seperti hantu yang keluar dari mimpi 
buruk, menjijikkan dan menakutkan. 

"Ini, ini tidak bisa dilanjutkan! Aku harus kabur dulu. " 

Tidak ada waktu untuk memprediksi pergerakan mereka. Aku hanya bisa berbalik dan lari 
cepat untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini! 

"TEMUKAN DIA! INI YOSHII! 

"TANGKAP DIA DAN PELAKSANAAN DIA! JANGAN BIARKAN DIA PERGI! " 

"SIAPA PUN YANG BISA LARI 100 JUTA DALAM 11 DETIK ADALAH UNTUK 
MENGEJARNYA! SEMUA ORANG LAIN HARUS BERPIKIR DI MANA DIA AKAN MELARANG 
KE DAN MELIBATI DIA! KAMI SEKARANG BERSERKER DAN TIDAK DAPAT MENGONTROL 
DIRI SENDIRI! BUNUH SEMUA ORANG SEBAGAIMANA DAN KAPAN ANDA MENYUKAINYA! 
" 

Raungan perintah yang agak normal datang dari belakangnya. 

Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini semua berteriak untuk membunuh, menangkap 
dan mengeksekusi atau semacamnya, tapi setelah mendengar teman sekelas di belakangku, 
aku merasa lega. Jadi, tidak semua orang menjadi mengamuk. Itu hebat... 

"OI, YOSHII, TUNGGU DI SANA! JANGAN LARI! " 

"JELASKAN DENGAN JELAS! APA DENGAN MEREKA RUMOR! " 

"BAGAIMANA ANDA DIKONFESI OLEH GIRRRRLLLLSSSS !!!" 

"Sialan IIIIIIIITTTT !! MENGAPA AKU HARUS MEMILIKI JENIS HAL KESEHATAN INI 
TERJADI BAGI SAYA SEPANJANG WAKTU! " 

Saya mati-matian mencoba melarikan diri dari teman-teman sekelas saya yang 
membanggakan kekuatan kaki mereka. 

Saat ini- 

"Sialan IIIIIIIITTTT !! MENGAPA AKU HARUS MEMILIKI JENIS HAL KESEHATAN INI 
TERJADI BAGI SAYA SEPANJANG WAKTU! " 

Tanpa disadari, sahabat terburuk saya tampak seperti sedang melarikan diri dari sesuatu 
dan berlari di sampingku. 
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"... Yuuji, apa yang kamu lakukan?" 

"Kamu bisa tahu kan? Aku kabur! " 

"Eh? Kamu lari dari apa? " 

"Iblis!" 

"... Yuuji, aku tidak akan memaafkanmu karena selingkuh di hari pertama kita akan 
menjalani hidup baru bersama." 

Melihat lebih dekat, diantara anak laki-laki yang agak cepat, ada seorang gadis dengan 
rambut hitam panjang terbang saat dia berlari sangat cepat. Kapan Kirishima-san ... 

"Selingkuh? Apa yang kamu lakukan kali ini? " 

"Bagaimana saya tahu?" 

"Dan ada apa denganmu tinggal bersama?" 

"KARENA KAU AKU DIPAKSA UNTUK TINGGAL DENGAN ORANG ITU!" 

"PERGI KE NERAKA!" 

"KEMBALI KEPADA ANDA! HAL MENJADI SEPERTI INI KARENA ANDA! PERGI KE 
NERAKA!" 

"SIAPA YANG INGIN MATI! Demi KIRISHIMA-SAN, AKU TIDAK AKAN MATI SEBELUM 
MEMBUNUHMU! " 

Kami saling menyerang saat kami berlari, dan saat ini, beberapa orang muncul di depan 
kami. Wajah-wajah tak bernyawa itu. Mereka ... 

"Kamu tidak bisa kabur  merepotkan  haruskah kita membunuh orang-orang itu bersama-
sama? Mungkin sangat sepi bagi seseorang untuk mati sendirian ~ " 

"■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ... ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ , ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  !!!" 

"Iris VINEGAR DIA TENDANGNYA PUKULKAN DIA TUKANG DIA HANG HIM HANCUR HIM 
MENYEDIAKANNYA !!" 

"Akihisa, aku akan membantumu. Orang-orang ini benar-benar tidak terlihat bagus. " 

"Oke, Yuuji! Hal terpenting saat ini adalah menjaga hidup saya tetap aman! " 

Untuk menghindar dari para pengamuk itu, kami langsung bergegas turun ke level 
pertama. 
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Mereka memegang pipa logam dan tongkat pemukul dengan paku yang diperoleh dari 
suatu tempat yang saya tidak tahu. Jika saya tidak berpikir terlalu banyak ... mereka hanya 
perlu mengayunkannya dan dinding beton di samping mereka akan terlihat retak! 

"... Yuuji, apakah Yoshii benar-benar sebagus itu? Apa rumor itu benar ... " 

"Tunggu, Yuuji! Apa rumor yang dikatakan Kirishima-san? Mengapa nama saya muncul 
tiba-tiba? " 

"Saya juga tidak yakin! Aku dengar setelah Tamano Miki dari kelas D mengaku kepadamu, 
kamu menggunakan alasan yang terkait denganku untuk menolaknya, yang menyebabkan 
rumor yang tidak masuk akal ini! " 

"..." 

Saya mencoba mengingat apa yang baru saja saya lakukan sampai sekarang. 

Coba saya lihat ... percakapan saya dengan Tamano-san saat itu sepertinya--- 

"Kalau begitu, orang yang disukai Aki-chan adalah---" 

"Itu, itu..." 

"Orang itu adalah..." 

"YYUUUUUUUJJJJJIIIIIIII !!!!" 

Oh begitu... 

"Itu rumor yang tidak berdasar, oke! Orang lain akan salah paham karena sifat buruk Yuuji! 
" 

"Kamu pasti tahu sesuatu tentang itu!" 

"Tentu saja tidak! Jika seseorang meminta saya untuk jujur dan mengatakan apakah saya 
suka atau benci Yuuji, saya pasti akan mengatakan 'Saya sangat membencinya sehingga 
saya ingin mencabik-cabiknya'! " 

"Aku juga punya perasaan yang sama tentang ini! Jika ada yang bertanya apakah saya suka 
atau benci kamu, saya pasti akan mengatakan 'Saya benar-benar ingin mencincangnya 
menjadi makanan babi'! " 

"Betulkah? Hati kami benar-benar selaras. " 

"Oi, mereka berdua sudah tinggal dengan perempuan dan mengaku, tapi mereka benar-
benar terlihat seperti mereka saling menyukai ..." 
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"Itu terlalu berbahaya! Demi semua manusia di dunia, sepertinya kita hanya bisa mengubur 
mereka jauh di dalam pegunungan. " 

"... Yuuji, aku tidak akan pernah memaafkanmu." 

Saya tidak bermaksud begitu ketika saya mengatakan bahwa hati kita selaras! Tetapi tidak 
peduli bagaimana saya menjelaskannya, mereka tidak akan benar-benar mendengarkan 
dengan serius. 

"Yuuji, lebih baik kita cepat kabur. Ke kanan!" 

"Saya mendapatkannya!" 

Kami berlari ke para pengamuk dengan mata tak bernyawa! Menakutkan! Teman sekelas 
saya ini sangat menakutkan! 

"Jangan kabur ~ jangan lari  kamu tidak akan lari " 

Melihat tongkat logam yang mereka pegang akan berayun ke bawah, 

"Lihat aku!" 

Kami tiba-tiba menghindar ke dalam kelas. Itu hanya waktu yang singkat, tapi mereka akan 
melupakan Yuuji dan aku, kan? 

"Baiklah, sekarang ayo cepat dan lihat apakah ada senjata yang cocok untuk digunakan ..." 

Mereka bukan hanya pengamuk yang menakutkan, tapi juga memegang senjata, jadi kita 
harus menemukan senjata untuk melawan mereka! 

Memikirkan hal ini, Yuuji dan aku mati-matian mencoba mencari senjata terdekat yang bisa 
kami gunakan. 

Namun, pada saat ini, tubuh yang kuat dan kokoh dengan kemampuan bertarung yang luar 
biasa muncul tepat di depanku. 

"..." 

Betul sekali. Itu adalah guru yang memandang kami dengan enggan, guru yang disebut 
'Manusia Besi'. 

...Manusia Besi? 

Melihat sekeliling kelas, yang muncul di mataku adalah bagian belakang dari beberapa 
buku dengan judul 'Garis Besar Konseling Kehidupan'. 

"Maaf, kami salah!" 
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Yuuji dan aku merasakan hawa dingin di punggung kami saat kami membungkuk ke 
Ironman dan berbelok ke kanan. 

Sayangnya, 

"Yah, kamu sudah sering diseret ke kelas ini olehku, jadi kurasa kamu harus memahami ini 
dengan baik ..." 

Suara kasar dan berat datang dari belakang. 

"---Pintu ruang konseling kehidupan tidak dapat dibuka tanpa kuncinya." 

Tidak peduli bagaimana kami mencoba memutar pegangannya, pintu besi itu tidak mau 
bergerak sama sekali. 

"Buka! Cepat buka! Jauhkan aku dari neraka ini! " 

"Sialan! Brengsek! Buka! " 

Crak crak crak. Kami mencoba sebaik mungkin untuk memutar pegangannya, tetapi yang 
kami dapatkan sebagai tanggapan adalah sentuhan dingin tanpa ampun dari pegangan 
logam. 

"Baiklah, kalian berdua. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua sebabkan lagi, tapi untuk 
berpikir bahwa kalian berdua secara otomatis akan datang untuk menerima konseling, 
sungguh membesarkan hati. " 

"Tidak, tidak, tidak, kamu salah! Itu Yuuji --- si idiot Sakamoto ini mengatakan bahwa dia 
ingin mendapatkan konseling sensei, jadi aku datang untuk menemaninya! " 

"Tunggu sebentar, bajingan! Anda punya nyali untuk mengkhianati saya dan melarikan 
diri! Ironman, jangan salah! Orang ini-" 

"Jangan katakan itu. Kalian berdua datang, dan meskipun saya sibuk, saya dapat membantu 
Anda dengan perbaikan ekstra. " 

"" AKU TIDAK MAU! "" 

Yuuji dan aku dicengkeram oleh lengan yang kuat dan kokoh di leher kami. Lepaskan saya! 
Biarkan aku kabur! Seseorang selamatkan aku dari sini! 

Mungkin pikiran batin kita pingsan saat pintu yang tidak mau bergerak sama sekali 
mengeluarkan bunyi gedebuk dan didorong dari luar. Ini, jangan bilang ... keajaiban sedang 
terjadi! 

"... Sensei, aku ingin melakukan perbaikan ini juga!" 
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Saat Kirishima-san mengatakan itu, pintu perlahan menutup di belakangnya seperti yang 
sebelumnya terbuka. Dengan cara yang puitis untuk menggambarkannya, itu seperti pintu 
itu membawa kita ke masa depan kita, "Ini Kirishima. Anda tidak perlu melakukan 
perbaikan, bukan? " 

"... Kalau begitu, aku akan mengajari Yuuji hal-hal seperti pendidikan kesehatan dan akal 
sehat." 

"Apakah begitu? Itu akan sangat membantuku. Sensei bisa fokus sepenuhnya pada Yoshii. " 

Pintu yang menuju ke masa depan kita ditutup dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. 

"Tunggu, Shouko! Saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk mengajari saya! Terutama 
tentang akal sehat! " 

"Sensei, ini keterlaluan! Mengapa Yuuji bisa mendapatkan pelajaran pribadi dari Kirishima-
san yang cantik, dan saya terjebak dengan pengajaran pribadi satu lawan satu dengan 
Ironman? Saya sangat menuntut perubahan! " 

"Apa yang kamu katakan? Kirishima yang pertama dalam kelompok. Kalian berdua harus 
belajar darinya. " 

"... Sensei, kita akan pindah ke sofa di sisi lain. Saya ingin secara pribadi mengajari Yuuji 
penerapan praktis dari pendidikan kesehatan. " 

"Kamu dengar itu, Ironman? Bukankah dia baru saja mengatakan sesuatu yang akan 
membuat orang mempertanyakan kewarasannya? Saya tidak membutuhkan perbaikan 
seperti itu! Cepat dan biarkan aku pergi! " 

"Siapa yang kamu panggil Ironman?" 

"Oi! Mengapa Anda hanya mendengar bagian terakhir? Bukankah yang dikatakan Shouko 
sebelumnya lebih penting !? " 

"Benar, sensei! Yang paling penting adalah si brengsek Yuuji ini menipu Kirishima-san! 
Sebagai seorang guru, bukankah seharusnya Anda membimbing kami ke jalan yang benar 
!? " 

"Kamu sangat berisik! Berhenti mengoceh dan duduk! " 

"" AKU TIDAK MAU! "" 

"" "..." "" 

"... Sepertinya mereka berdua tidak bisa keluar hari ini." 

"Kita hanya bisa mengeksekusi mereka besok." 
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"Itu sangat buruk. Aku benar-benar ingin membunuh mereka hari ini ~! " 

Akhirnya kami terpaksa mengikuti pelajaran khusus Ironman sampai gerbang sekolah 
ditutup. 

☆ 

"Hari ini hujan lagi..." 

Setelah perbaikan khusus berakhir, saya berjalan keluar dari gerbang sekolah, dan gerimis 
mulai turun. 

Saya tidak membawa payung lagi, tetapi setelah pengalaman kemarin, saya memutuskan 
untuk tidak mencari tempat bersembunyi dari hujan, tetapi berlari cepat pulang di tengah 
hujan. Namun, berbeda dengan kemarin, hujan berhenti sebelum saya sampai di rumah. 
Sungguh, ini... Saya tiba-tiba merasa bahwa saya memiliki banyak hal yang dapat saya lihat 
dari hal-hal kecil ini... 

"Saya kembali..." 

Saat saya mengangkat tangan untuk menghilangkan tetesan air pada saya, saya membuka 
pintu ke koridor. 

"Kami, selamat datang kembali, Akihisa-kun!" 

"Ah, aku kembali. Himeji-sa --- NNNNNNN !? " 

Himeji-san, yang pulang lebih awal dariku, sengaja pergi ke pintu untuk mengundangku 
masuk. Ini bagus... ini seharusnya bagus... 

"Baiklah, Himeji-san..." 

Ya, ya! 

"Ada apa dengan pakaianmu?" 

"A, aku memakai ini secara normal! Itu pakaianku di rumah! " 

Dia mengenakan T-shirt yang memperlihatkan sebagian besar kulit di pundaknya, rok mini 
yang akan menunjukkan banyak gambar berbahaya begitu dia membungkuk! Tidak peduli 
bagaimana saya melihatnya, itu terlalu terbuka! Bagaimana saya harus menjelaskannya? 
Ini benar-benar membuat Himeji-san terlihat terlalu sesat ... Payudara Himeji-san sudah 
sangat besar, dan pakaian terbuka yang menutupi sebagian besar bahunya, dan mereka 
akan memperlihatkan begitu banyak sosoknya sehingga orang biasa tidak akan bisa 
bertahan. . Tidak peduli apakah bajunya akan meluncur ke bawah bahunya atau tidak, itu 
tidak akan mengejutkan sama sekali... 
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"Apakah Anda biasanya memakai ini di rumah? Tapi sepertinya Anda belum pernah 
memakai ini sebelum kemarin... " 

Sampai kemarin, Himeji-san memakai kemeja yang tidak terlalu menonjolkan kulit, dan 
roknya agak panjang. Baginya untuk tampil dengan gaya yang begitu berani, apa yang 
menyebabkan perubahan suasana hatinya? 

"Kemarin... ya, ya, beberapa hari ini lebih dingin! Suhunya baru saja naik hari ini, jadi aku 
memakai apa yang biasanya aku pakai! " 

Memang benar sedikit lebih hangat dari kemarin, tapi tidak perlu melakukan perubahan 
seperti itu sehingga dia harus tiba-tiba mengganti pakaiannya, bukan? Dan hari ini hujan. 
Meski sedikit lebih hangat, saya masih bisa merasa sedikit kedinginan hari ini. 

"Apa yang terjadi?" 

"Tidak ada sama sekali! Beginilah biasanya saya! " 

Himeji-san mengangkat suaranya dengan gelisah. Melihatnya seperti ini, pasti terjadi 
sesuatu. 

Ngomong-ngomong, aku laki-laki, jadi tentu saja aku akan senang melihat Himeji-san 
mengenakan pakaian yang sensual dan terbuka. Namun, itu sebelum saya menyebutkan 
keamanan pribadi saya. Jika aku menemukan Himeji-san memakai pakaian seperti itu dan 
tinggal bersamaku, nee-san ku pasti akan mematahkan dua atau tiga tulang jari. Juga... 
melihat Himeji-san seperti ini, aku bahkan mungkin kehilangan kewarasanku dan 
melakukan sesuatu yang tak termaafkan secara tidak sengaja! 

"Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Mau makan dulu? Haruskah kita makan malam 
dulu? Atau... haruskah kita makan malam[6] ? " 

Kedengarannya seperti percakapan manis yang akan dilakukan pengantin baru, tapi agak 
aneh mendengar Himeji-san mengatakan itu. Kedengarannya sangat mirip dengan 'Death 
or Die. Pilih salah satu yang Anda suka, 'kata seseorang sebelumnya. 

"Di samping catatan, saya sarankan---" 

"Kalau begitu aku akan mandi." 

"Sho, mandi, kan?" 

Setelah mendengar jawabanku, Himeji-san sepertinya mengerahkan seluruh 
keberaniannya dan berhenti sejenak pada percakapan ini. 

"Dalam, dalam hal itu --- aku akan membantumu menggosok punggungmu!" 

Apa yang Missy katakan sekarang? 
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"...Ha?" 

Mau tak mau aku mengeluarkan nada bingung ini. Eh... apa yang Himeji-san katakan? 

"Nonono, Himeji-san, aku akan menggosok sendiri." 

"Maaf. Aku tahu itu melanggar aturan untuk memasuki kamar mandi dengan handuk 
melilitku, tapi aku tidak punya keberanian untuk benar-benar telanjang... " 

"KAMU TIDAK MENDENGARKAN SAYA sama sekali! TIDAK, APAKAH ANDA INGIN MASUK 
KAMAR MANDI DENGAN SAYA? " 

Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika dia hanya 
menggosok punggungku...? 

"Kamu, kamu tidak harus begitu marah!" 

"Tidak, aku tidak kesal!" 

"Lakukan, jangan lihat aku seperti ini. Sebenarnya saya..." 

Himeji-san tergagap, tapi dia sepertinya bekerja sangat keras untuk memberitahuku 
sesuatu saat dia dengan paksa mengeluarkan suaranya dan mengeluh. 

"Wah, payudaraku... agak... besar, kamu tahu..." 

Mungkin itu terlalu memalukan karena Himeji-san langsung tersipu dan menundukkan 
kepalanya setelah mengatakan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan dia 
menjadi seperti ini? Dan bahkan jika dia tidak pernah menyebutkan bahwa payudaranya 
besar, saya sudah tahu seberapa besar payudaranya! 

"Tunggulah sebentar, tenanglah, Himeji-san! Apa yang terjadi?" 

"Tidak ada sama sekali! Wajar saat cewek bertemu cowok! Jauh lebih sehat daripada 
memiliki dua pria bersama! " 

Himeji-san melanjutkan. Hm? Dua orang bersama? Sehat? Apakah dia... 

"Himeji-san. Apakah Anda mendengar rumor aneh di sekolah atau sesuatu--- " 

"Sepertinya agak panas ya, Akihisa-kun?" 

Aku bahkan belum menyelesaikannya, dan Himeji-san melanjutkan ke topik berikutnya. 

Mungkin dia benar-benar gugup saat dia terus mendorong dirinya ke dadanya dengan 
kikuk, dan ini mungkin untuk menunjukkan lebih banyak payudaranya untuk membuatku 
bergairah. Tapi Himeji-san benar-benar tidak tahu bagaimana cara menarik kemejanya dan 
mengipasi dirinya sendiri karena dia hanya bisa melambai liar di udara. 
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"Yah, Himeji-san... kamu agak malu, kan? Lebih baik tidak memaksakan diri. " 

"Malu? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti sama sekali! " 

Tapi dia dengan keras kepala membungkuk ke arahku. WAH! Kerah kaus Himeji-san sangat 
lebar sehingga jika dia mencondongkan tubuh ke depan, aku akan melihat banyak hal yang 
seharusnya tidak kulihat! 

"Bahwa yang bentuk adalah kekosongan, yang merupakan kekosongan adalah bentuk[7] ... 
masalah cepat lenyap dariku, jangan pikirkan hal-hal mesum! " 

"?" 

Melihatku mencoba mengusir pikiran jahat itu dariku, Himeji-san hanya bisa melebarkan 
matanya. Tidak perlu gadis ini merayuku dengan metode kikuk seperti itu! Kerusakannya 
akan lebih besar! 

"Uu... Akihisa-kun sama sekali tidak tertarik padaku... apa aku harus melakukan hal-hal 
yang tertulis di buku ini..." 

Himeji-san berbalik dan bergumam sambil mengeluarkan buku referensi rahasia yang nee-
san sita dariku --- OI, TUNGGU SEBUAH DETIK! 

"Himeji-san, apa yang kamu baca? Bukan itu yang seharusnya dibaca seorang gadis! Cepat 
dan kembalikan? 

"Ah... tapi, jika dia menyimpan buku ini, bukankah itu berarti Akihisa-kun juga tertarik 
pada perempuan? Tapi Akihisa-kun tidak bereaksi sama sekali padaku, jadi itu artinya 
Akihisa-kun merasa kehadiranku diabaikan... uuu... " 

"Kamu menangis sekarang? Seharusnya aku yang menangis sekarang! " 

"Itu terlalu berlebihan... Akihisa-kun terlalu berlebihan..." 

Himeji-san menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan terisak di depanku. 

"Saya kembali." 

Saat ini, suara nee-san datang dari koridor. 

"Ahhh! Nee-san kembali! Bagaimanapun, tolong jangan menangis dan dapatkan sesuatu 
yang tidak terlalu terbuka, Himeji-san! " 

"Menyuruhku memakai sesuatu yang tidak memperlihatkan kulit. Akihisa-kun sama sekali 
tidak tertarik padaku... itu terlalu berlebihan... " 

"Sialan! Kalau begitu, setidaknya kembalikan Ero-book itu padaku--- " 
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"Tidak! Saya akan bermasalah jika buku ini diambil! Ini adalah panduan untuk membuat 
Akihisa-kun tertarik pada perempuan! " 

"Jangan mengatakan sesuatu yang terlalu kabur --- Himeji-san, tolong menyerah dan 
berhenti melawan!" 

"TIDAK!" 

Himeji-san terus memeluk Buku Ero di depan dadanya. Mau bagaimana lagi. Dalam hal ini, 
bahkan jika saya harus sedikit kuat, saya harus... 

Tepat saat aku meraih pergelangan tangan Himeji-san, 

"... Aku kira-kira bisa mengerti apa yang sedang terjadi." 

Hal yang paling kejam adalah, waktu habis untukku. 

"Ah, nee-san, selamat datang kembali." 

"Selamat datang kembali, Akira-san" 

"Ya, saya kembali." 

Nee-san memberiku senyum yang agak ramah. 

"Aki-kun, pilih jari yang kamu suka." 

Dalam situasi ini, sungguh hebat bahwa jari yang patah dapat menyelesaikan masalah ini... 
haruskah saya benar-benar mengatakan ini? 
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Volume 8 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Pertanyaan: Harap isi kata bahasa Inggris yang sesuai di tempat kosong. 

Roti terbuat dari ____. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

'Tepung'. 

Komentar Guru 

Jawaban yang benar. Artinya adalah 'Roti dibuat dari ___'. 'Dibuat dari' adalah cara pasif 
untuk mengatakan 'membuat A dari B', yang berarti 'A dibuat dari benda B ini'. Jadi, jika 
Anda menjawab 'pemanggang roti', itu akan menjadi peralatan, bukan bahan, yang tidak 
akan benar. Harap perhatikan ini. 

Jawaban Yoshii Akihisa 

'Bubuk Putih Bahagia' 

Komentar guru 

Selamat Bubuk Putih. Ini tidak akan berhasil, tidak sama sekali. 

Jawaban Himeji Mizuki 

'Potasium Karbonat' 

Komentar guru 

Tidak disangka Himeji-san tahu istilah sulit yang disebut kalium karbonat. Tapi ini bahan 
baku pembuatan gelas, bukan pembuatan roti. Apakah Anda salah mengira roti sebagai 
manik? Meskipun mereka mirip bubuk putih, akan menjadi bencana besar untuk 
menggunakan kalium karbonat untuk membuat roti. 

Tapi tidak ada yang akan menggunakan hal seperti itu untuk membuat roti (tertawa) 

 

"Kurasa semua orang harus memahami ini dengan baik, tapi mulai hari ini dan seterusnya, 
kamu bisa memulai pertarungan pemanggilanmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk 
menguji kemajuan Anda di semester pertama, dan saya harap setiap siswa akan 
berpartisipasi dengan antusias. 
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Grrrrrrrrrr ... 

"Juga, akan ada pipa yang terletak di antara lantai satu dan dua di kampus lama, jadi---" 

Guuuuuu ... 

"Dan aku harus berbicara denganmu tentang modul pertukaran pelajar---" 

"" "Yoshii, Sakamoto ... kami akan membunuhmu!" "" 

Hukuman Nee-san kemarin (pada akhirnya, jari yang patah tidak cukup untuk 
menenangkan amarahnya) membuatku kehilangan kesadaran karena kesakitan, dan 
akhirnya aku berhasil mencapai ruang kelas sebelum aku terlambat, saat jam pelajaran. 
Sementara Ironman berdiri di podium dan melaporkan beberapa hal seperti biasa, Yuuji 
dan aku diekspos di bawah niat membunuh dan kutukan teman sekelas kami. 

Bukan hanya Yuuji dan aku karena semua orang di kelas sudah pada posisi, siap untuk 
keluar dari tempat duduk mereka. Tentang mengapa demikian, jelas agar kita semua dapat 
mengambil tindakan saat Ironman pergi. Pada saat ini, karena kekuatan kuat Ironman yang 
mengendalikan hal-hal inilah setidaknya semua orang bisa tetap tenang. Jika tidak, ruang 
kelas ini akan menjadi tempat eksekusi yang berbahaya dan menakutkan seperti kemarin. 
Apakah ini yang disebut situasi yang akan segera terjadi? Untuk Yuuji dan aku, jika semua 
orang menjadi gila saat Ironman ada, Ironman bisa turun tangan untuk memusnahkan 
beberapa musuh ... 

"Hanya itu yang harus saya laporkan hari ini. Saya berharap semua orang dapat belajar 
dengan giat dan meningkatkan diri. " 

Dia menggunakan kata-kata yang sama untuk mengakhiri lagi. Setelah Ironman pergi, 
permainan melarikan diri kami akan dimulai, dan pertandingan kematian berdarah akan 
dimulai-- 

DOK DOK DOK. 

"Maaf, permisi." 

Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu kelas dan perlahan masuk. Eh ... 

"Koyama dari kelas C. Apa itu?" 

"Maaf, Nishimura-sensei, ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada siswa kelas F." 

Setelah mengatakan itu pada Ironman, Koyama-san berbalik menghadap kami semua di 
kelas F. 

Dia menarik napas sedikit. 
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"Kami, kelas C, akan memulai pertarungan pemanggilan melawan kelas F." 

""APA!?"" 

Kami tidak bisa membantu tetapi berteriak karena terkejut. Apa? Bagaimana ini bisa 
terjadi? 

"Koyama, apakah ini benar-benar enak? Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun 
dari menyatakan perang terhadap kelas yang lebih lemah. " 

"Tidak, Nishimura-sensei, bukan itu masalahnya. Tentu saja kami mendapat manfaat! 
Seperti pengalaman yang tak tergantikan dan ... " 

Koyama-san menjawab keraguan Ironman dengan jujur. 

"Dan --- perdamaian selama tiga bulan." 

Salah satu aturan dari perang pemanggilan adalah bahwa 'kelas yang kalah tidak dapat 
mengambil inisiatif dan menyatakan perang selama tiga bulan ke depan. Dengan kata lain, 
tujuan kelas C adalah untuk mengambil hak kita untuk menyatakan perang. Karena mereka 
memiliki pengalaman kalah dalam pertarungan pemanggilan sebelumnya, kelas C tidak 
akan melepaskan kesempatan saat kita bertarung di antara kita sendiri. Mungkin mereka 
mungkin berpikir untuk menyingkirkan kekhawatiran apa pun. 

"Kamu cukup baik, Koyama, membaca artinya dalam kata-kataku seperti itu ..." 

Yuuji bergumam dengan gelisah. Membaca kata-katanya ... apa artinya itu? 

"Apa yang terjadi, Yuuji?" 

"Itu mudah. Setelah kami menyelesaikan situasi kelas, kelas F kami hari ini seharusnya 
menyatakan perang terhadap kelas C. Tetapi karena hal inilah mereka dapat mengambil 
langkah pertama. " 

Kata Yuuji. 

Jika kelas kami benar-benar siap, kami pasti akan meminta musuh untuk menyatakan 
perang terhadap kami terlebih dahulu. Tapi dalam kondisi saat ini, kelas kita benar-benar 
dalam kondisi yang buruk dan bahkan tidak bisa melawan kelas lain! 

Alasan mengapa kami berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu 
bukanlah kebetulan tidak peduli bagaimana kami berpikir. 

"Menggunakan taktik hubungan heteroseksual ... dan menyatakan perang terhadap kami 
setelah Anda memahami situasi kami saat ini ... Saya tidak pernah berpikir bahwa Koyama 
akan menjadi orang yang manipulatif ... seseorang membantu merencanakannya, kan?" 
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Yuuji menggerutu dan bergumam pada dirinya sendiri. 

Mungkin Koyama-san mendengar gumaman Yuuji saat dia menatapnya dan menjawab 
dengan senyum mengejek, 

"Ya ampun, apa kamu tidak tahu? Jangan lihat aku seperti ini --- aku dari Klub Upacara 
Minum Teh. " 

Saat dia menyebutkan klub upacara minum teh, pikiranku segera teringat pada senpai 
tertentu. 

"Klub Upacara Teh --- tahun ke-3 yang terlihat seksi itu senpai membimbingmu." 

Senpai tahun ketiga dari klub upacara minum teh yang terlihat sangat seksi ... bukankah itu 
Kogure Aoi-senpai yang mengenakan kimono dan triko selama turnamen ujian keberanian? 
Orang itu memang terlihat punya banyak rencana, dan dia termasuk kelas A, jadi dia 
seharusnya lebih pintar. Kesan yang dia berikan adalah bahwa dia benar-benar tahu 
bagaimana menggunakan hubungan antar gender dalam strateginya. 

"Hanya itu yang ingin saya katakan, permisi." 

Setelah membungkuk dengan ringan, Koyama-san berbalik dan berjalan ke pintu kelas F. 

Tepat ketika dia akan pergi, 

"Sakamoto-kun, yang kubilang bukan bohong." 

Akhirnya, dia meninggalkan kata-kata ini. Apa yang dia katakan sebelumnya ... apa itu? 

"Oi, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan?" 

"Dia pasti membicarakan rumor itu kemarin, kan? Jadi itu benar ... " 

"Tak bisa dimaafkan ... kita akan memulai pertarungan pemanggilan. Kupikir kita hanya 
perlu menangkap Yoshii terkutuk yang membuat kita iri dan mengeksekusinya ... " 

"" "TAMPAKNYA TIDAK ADA RUANG UNTUK PENGASIHAN!" "" 

Niat membunuh di kelas semakin kuat. Saya hanya merasa bahwa saya melewatkan 
sesuatu ... tetapi bahkan dalam situasi kritis seperti itu, saya masih tidak bisa lepas dari 
nasib saya? 

"Bukankah ini bagus? Anda bisa langsung ambil bagian dalam pertarungan pemanggilan. 
Bersiaplah untuk bertempur. " 

Ironman mengikuti di belakang Koyama-san dan meninggalkan ruang kelas. 
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Saat kaki depan Ironman melangkah keluar, geraman marah yang akan membuat rambut 
berdiri terdengar di seluruh kelas. 

"" "PERTANYAAN TENTANG HERETIKA AKAN DIMULAI SEKARANG !!!" "" 

"" YAAAAAA !!! "" 

Itu adalah raungan primitif yang penuh kebencian, bukan untuk pertarungan pemanggilan 
--- tapi pada Yuuji dan aku! 

☆ 

Kelas C menyatakan perang terhadap kelas F! 

Tapi kami mengabaikan acara penting yang baru saja kami buat. 

"PERGI KE NERAKA! YOSHII !! " 

"JATUH! SAKAMOTO! " 

Teman sekelas kami yang seharusnya bertengkar dengan kami sangat membenci kami 
karena mereka dengan kejam menyerang kami. 

"TENANG, KAMU SEMUA! KELAS C AKAN MENYERANG! " 

Berlari di aula, Yuuji meraung ke arah pengejar di belakang kami. 

"APA YANG KAU KATAKAN NONSENSE !? SIAPA YANG PEDULI TENTANG MEMANGGIL 
BATTLES DI SITUASI INI ?! " 

"AKU AKAN PENUH KEBENCIAN JIKA SAYA BIARKAN ANDA TETAP HIDUP DI DUNIA INI! 
INI BUKAN TENTANG MEMANGGIL BATTLES SEKARANG! " 

Tapi geraman Yuuji tidak bisa masuk ke dalam hati mereka karena pengejar di belakang 
kami tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 

"Sialan, para idiot itu! Akihisa, ayo sembunyi dulu dan bicara! " 

"Dimengerti!" 

Yuuji dan aku menganggukkan kepala satu sama lain dan melompat turun 3 anak tangga 
sekaligus saat kami buru-buru turun. Para pengejar dari kelas F mengejar dengan 
momentum yang luar biasa di belakang kami, tapi pelarian kami jauh lebih mudah dari 
kemarin karena mereka kekurangan komandan seperti Yuuji. 

"Baiklah, ayo kita menghabiskan waktu di sini dulu." 
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Kami bersembunyi di ruang ganti anak laki-laki di samping kolam renang, menahan napas 
dan saling berbisik. Tidak ada yang menggunakan ruang ganti ini sekarang, dan kita bisa 
tetap tidak terdeteksi di sini selama beberapa waktu. 

"Meskipun kita menghabiskan waktu, kita hanya bisa bersembunyi sekitar 10 menit." 

Yuuji meringis. 

"Hanya sepuluh menit? Mengapa? Ini tidak seperti seseorang akan datang ke perubahan 
dan berenang. " 

"Tidak seperti itu. Itu untuk mengikuti aturan pertempuran pemanggilan. " 

"Eh? Apa itu?" 

"Selama pertarungan pemanggilan, setiap perwakilan kelas memiliki tugas untuk 
mengungkapkan lokasinya. Selain itu, jika perwakilan kelas bersembunyi di tempat yang 
terlalu tertutup, kemungkinan seluruh hasil pertempuran akan menjadi tidak terduga. " 

Seorang perwakilan kelas harus memikul tanggung jawab tersebut, dan ini tampaknya 
menjadi salah satu aturan pertempuran pemanggilan. Seperti yang Yuuji katakan, jika kita 
tidak tahu posisi ketua kelas, kita tidak bisa melakukan pertempuran yang menentukan. 
Selama waktu ini, semua orang bisa melakukan tes ulang, dan hasil pertempuran akan 
diragukan. Oleh karena itu, merupakan aturan penting untuk mendeklarasikan lokasi 
perwakilan kelas. 

Walaupun demikian, 

"Dalam situasi saat ini, aturan ini benar-benar merepotkan." 

"Ya. Untuk berpikir bahwa mereka menyatakan perang dalam situasi yang buruk ... " 

Yuuji dan aku mendesah di dalam ruang ganti pria. Ini sangat buruk ... 

"Oh ya, Yuuji. Apa yang Koyama-san maksud saat dia mengatakan 'apa yang kubilang bukan 
bohong'? " 

"Tentang itu..." 

Jika orang itu benar-benar mengaku, itu akan menjadi pengkhianatan yang serius! Mungkin 
saya akan mengeksekusi orang ini di sini dulu dan menyeretnya kembali ke FFF untuk 
pengurangan penalti. 

"Apa yang dia katakan seharusnya adalah 'tujuan kita adalah untuk mengalahkan kelas B' 
dua hari lalu." 

"Aim ... ah ya, kalian berdua memang menyebutkan ini." 
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Saya ingat itu adalah pertukaran informasi atau sesuatu. Pada saat itu, kami 
mengumumkan target kami. 

"Koyama-san mengatakan bahwa mereka mengincar kelas B, dan mengira dia berbohong 
kepada kita ..." 

"Tidak, dia tidak berbohong." 

Eh? 

Tapi bukankah kelas C benar-benar mengambil tindakan terhadap kelas F? 

"Pada dasarnya, tujuan akhir mereka adalah untuk mengalahkan kelas B --- pada dasarnya, 
begitulah adanya. Jadi, bahkan jika mereka menghadapi kita kelas F dalam prosesnya, dia 
tidak berbohong sama sekali. 

"Tapi Yuuji ..." 

"Dan aku mengatakannya dengan cara yang persis sama." 

Setelah dia menyebutkannya, Yuuji baru saja menyebutkan bahwa dia bermaksud 
menyerang kelas C. Dengan kata lain, tujuan akhir Yuuji adalah untuk mengalahkan kelas A, 
tapi dia berniat untuk mengalahkan kelas C. 

"Itulah mengapa kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyerang kelas A 1, 2 minggu 
setelah larangan dicabut ..." 

"Betul sekali. Kupikir kata-kata ini membuat Koyama --- tidak, Kogure-senpai itu 
setidaknya mengerti maksud yang tidak kukatakan. " 

"Tapi itu saja tidak bisa berarti kita pasti akan menyerang kelas C, kan?" 

Bahkan sebelum menyatakan perang terhadap kelas A, kita akan menyerang kelas lain, tapi 
itu tidak berarti kita harus menyerang kelas C. 

"Tidak perlu konfirmasi. Karena itu adalah musuh yang dapat menyerang kapan saja, dan 
bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk berurusan dengan kami, dan bahwa kelas C 
menginginkan pengalaman pertempuran sebelum menghadapi kelas B, banyak alasan ini 
akan cukup bagi mereka untuk menyatakan perang tanpa ragu-ragu. Selain itu, Koyama 
memiliki ahli strategi dari tahun ke-3 yang membenci kami. Jadi, hal-hal ini diharapkan. " 

Yuuji menjelaskan padaku. Setelah mendengar dia berkata begitu banyak, aku 
memikirkannya, dan itu sangat mungkin ... 

"Ini mengganggu, tapi mereka menginjak kami. Faktanya, pada level tertentu, meskipun 
musuh datang dengan rencana, kita masih bisa memenangkan pertempuran ini. Namun ... 
kami terlalu sembrono. " 
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Yuuji bergumam. 

Untuk seseorang seperti Yuuji, bahkan jika musuh kita kelas C dan kita berada dalam posisi 
yang kurang menguntungkan, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menang. Selain 
itu, musuh adalah kelas dengan peringkat yang lebih tinggi, dan kami adalah kelas dengan 
peringkat terendah. Dalam pertempuran ini, kami berdua sudah memiliki perbedaan yang 
sangat besar, tetapi tanpa diduga, musuh akan sampai sejauh ini. 

Untuk berpikir bahwa dia akan menggunakan taktik itu untuk membagi kelas kita. 

Faktanya, ada ahli strategi yang membimbing Koyama-san yang menyebabkan kami berada 
dalam situasi yang jauh lebih tak terbayangkan. Dalam hal ini, Yuuji sedang dipermainkan 
oleh lawan. 

Meski begitu, ini benar-benar tidak seperti Yuuji. Jika itu sebuah strategi, bagaimana 
mungkin Yuuji yang tak tertandingi itu membiarkan hal seperti itu terjadi? 

"Kubilang, Yuuji, apakah kamu sebenarnya ..." 

"Apa?" 

"Apakah kamu buruk terhadap jebakan yang dipasang oleh jenis kelamin lain?" 

"Ha? Kamu mengatakan sesuatu yang sangat bodoh ... " 

"Tapi pikirkanlah. Bukankah kamu selalu dikalahkan oleh Kirishima-san? Dan kamu tidak 
bisa melawan ibumu, kan? 

"Uu ..." 

Yuuji membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Agak aneh memanggil seorang 
ibu dengan lawan jenis, tapi saya akan membiarkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, jenis 
kelaminnya berbeda, dan ibu Yuuji masih muda dan cantik. 

"Pokoknya, berhentilah mengoceh dan sesuaikan pernapasanmu. Segera, kami tidak akan 
bisa bersembunyi. Kita harus segera mulai berlari untuk hidup kita. " 

"Haiz, ini buruk... sungguh menjengkelkan karena seorang perwakilan kelas harus 
mengungkapkan lokasinya. Mengapa saya, yang bukan perwakilan kelas, berakhir seperti 
ini --- hm? " 

Pada saat ini, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu aneh? Jangan bilang padaku ... 

"Yuuji, kamu satu-satunya yang harus mengungkapkan lokasimu. Ini tidak ada 
hubungannya denganku, kan? " 
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Memang benar perwakilan kelas tidak bisa bersembunyi, tapi aku tidak terikat oleh aturan 
seperti itu. Faktanya, jika semua orang mengejar Yuuji, itu akan jauh lebih mudah bagiku. 

Saat aku memikirkan tentang ini. 

Oi, Akihisa! 

"Hm? Ada apa, Yuuji? " 

"Tidakkah menurutmu kita harus berhenti mengkhianati satu sama lain mulai sekarang?" 

"Eh? Apa yang kamu katakan? Kamu siapa? Menjauh dari saya. Kamu harus bersiap-siap 
untuk melarikan diri sekarang--- " 

Clak! 

"Eh?" 

Suara misterius datang dari tanganku ... apa yang terjadi? Suara metalik barusan adalah --- 
OI! TAHAN DI SANA! MENGAPA ADA CINCIN LOGAM YANG LUAR BIASA DI TANGAN SAYA 
!? 

"Baiklah Akihisa! Sekarang kita akan hidup dan mati bersama dan bernasib sama! Tidak 
akan ada masalah meskipun kita diborgol satu sama lain! Ayo lakukan yang terbaik dan 

hancurkan masalah ini ~ ☆ " 

"APA YANG HANYA KAU LAKUKAN PADA SAYA !? BIARKAN AKU PERGI! LEPASKAN 
HANDCUFF INI YANG MENGANTAR ANDA DAN SAYA BERSAMA-SAMA !!! " 

Sepertinya borgol logam yang dirantai oleh rantai yang agak panjang dan kokoh menahan 
aku dan Yuuji. Bajingan terkutuk itu ... dia menyeretku ke bawah agar dia tidak menjadi 
satu-satunya yang diburu! Iblis terkutuk! Sampah! Sampah! Kelas F! 

"Di mana kuncinya !? Saya tidak akan marah. Keluarkan sebelum pertarungan pemanggilan 
dimulai, dasar brengsek! " 

"Kunci? Apa itu? Bisakah itu dimakan? " 

"Sial ... kalau begitu, kamu harus memikirkan cara untuk memutuskan rantai ini!" 

"Oi oi oi, Akihisa, pikirkanlah. Kamu harus tahu bahwa Shouko tidak akan menggunakan 
borgol yang akan dengan mudah menghancurkanku, kan? " 

"Apakah ini borgol Kirishima-san?" 

"Saya melihat bahwa dia bertingkah aneh sebelumnya dan memeriksa barang-barangnya. 
Untuk berpikir bahwa dia akan menyembunyikan hal-hal seperti itu dengannya ... " 
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Sial! Jika ini adalah sesuatu yang disiapkan Kirishima-san, tang tidak akan cukup untuk 
menerobos. Sepertinya kita harus memohon pada Kirishima-san dan mendapatkan kunci 
darinya ... 

Tepat ketika aku benar-benar marah dan ingin menghajar Yuuji, 

"Oi! Aku baru saja mendengar sesuatu dari ruang ganti! " 

"Pasti dua orang itu! Bersembunyi di tempat seperti itu! " 

Suara akrab dari orang-orang dari kelas kami mencapai kami. Cheh! Mereka menemukan 
kita? 

"Oi, Akihisa! Kita harus lari dengan semua yang kita punya! Kau akan mati parah jika tidak 
bekerja denganku! " 

"Dasar bajingan! Kamu akan mati jika kita bisa melewati ini dengan aman! Ingat bahwa!" 

Kita akan membicarakan borgol nanti. Saya benar-benar tidak mau, tetapi saya harus 
bekerja dengan bajingan ini sekarang. Benar-benar menjijikkan ... Aku bukan laki-laki jika 
aku tidak membalas dendam! 

Sebelum Yuuji dan aku benar-benar dikepung, kami berlari keluar dari ruang ganti. Ketika 
kami tiba di koridor, kami menemukan geng berkerudung dengan cambuk di tangan 
mereka. Baik sekali. Bagaimanapun, ayo, 

"Ayo pergi Yuuji!" 

"Lompat dari jendela, Akihisa!" 

SWOOSH! 

"" WAAAAAAHHHH !! "" 

Yuuji dan aku berlari ke arah yang sangat berbeda, dan kami ditarik kembali oleh rantai 
logam itu. Ugh! Tanpa hal itu, kita akan lebih mobile ... 

"Akihisa Idiot! Orang biasanya akan lari keluar di mana ada lebih banyak rute pelarian! " 

"Moron Yuuji! Biasanya orang-orang akan pergi ke ruang kelas di mana ada banyak tempat 
persembunyian! " 

Tanpa diduga, kami tidak setuju satu sama lain begitu cepat. Borgol yang mengikat kita 
bersama sama sekali merugikan kita! 

"Temukan mereka! Mereka berdua! " 

"" Ugh ...! "" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tepat ketika kami bermain-main, musuh kami mulai mendekati kami. 

"Ayo balas, Akihisa!" 

"Ayo kabur, Yuuji!" 

SWOOSH! 

"" DAPATKAN GRIP, ANDA IDIOT BESAR! "" 

Rantai yang menghubungkan kami menghalangi gerakan kami seperti barusan. Ahh, hal ini 
benar-benar merepotkan! 

"Yoshii, kamu berani mematahkan hasratku untuk hidup bahagia bersama Kinoshita 
bersaudara ... mengkompensasi dosamu dengan hidupmu!" 

"Sakamoto! Aku tidak akan menyerahkan Kirishima dan Koyama! Kuudere adalah harta 
karun dunia ini! " 

"Betul sekali! Mereka benar-benar benar! Tunggu sebentar, aku akan membuat orang ini 
memikul tanggung jawab dan membayarnya dengan seppuku! " 

"Kata-kata bodoh apa yang kamu ucapkan? Jika kita harus melacak semua ini, bukankah 
kamu yang berada di balik semua kekacauan ini !? Tahan, kalian! Aku akan membuat orang 
ini memikul tanggung jawab dan meminta maaf kepada semua orang dengan kematiannya! 
" 

Yuuji dan aku terus saling memukul dan mencoba untuk menahan satu sama lain. Aku 
harus menemukan cara untuk menginjak-injak hidup bajingan ini dan mengakhiri ini! 

"Tenang, kalian berdua masih bisa menjadi teman baik setelah Anda mencapai dunia itu." 

"Bukankah bagus kalau kamu diborgol bersama? Kalian berdua bisa hidup satu sama lain 
dan mati bersama, kalian pasangan bodoh! " 

"" WAAHH !! "" 

Kelelawar yang memiliki paku mengayun dari atas dengan keras, dan aku buru-buru 
meringkuk ke belakang dan menghindar ke samping untuk menghindari bencana berdarah. 
Kemudian, sebuah katana asli diayunkan dari samping, dan saya berhasil melompat 
mundur untuk menghindarinya. Rantainya benar-benar menjengkelkan, tapi aku bisa 
menghindari serangan di saat-saat terakhir. 

"Ahh, sial! Yuuji, setidaknya ikuti gerakanku! " 

"Tidak bisakah kamu melakukannya !?" 
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Kami terus berpegangan pada kerah saat kami meledakkan satu sama lain tepat di depan 
musuh. Melihat ini, teman sekelas kami menatap kami dan mengatakan sesuatu yang 
konyol. 

"Huh, kalian berdua lebih terlihat seperti pria yang cocok daripada gadis manis." 

"Begitulah adanya. Kalian berdua bisa tetap bersama. " 

Lebih cocok menjadi pria ... kita bersama ... 

Ini, bajingan ini !!! 

"" BERHENTI MENGATAKAN NONSENSE YANG MENAKUTKAN !!! "" 

Saat kami mendengar kata-kata konyol yang dilontarkan orang-orang itu, Yuuji dan aku 
menarik rantai logam yang menghindari pemukul logam yang mengayunkan kami sebelum 
meninju kedua orang yang berdiri di sana dengan hampa. 

"BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR! HAL MENJIJIKKAN APA YANG DIKATAKAN DUA 
ORANG INI !? " 

"YA! SIAPA YANG INGIN MENJADI PASANGAN DENGAN YUUJI !? JIKA BENAR-BENAR 
MENJADI SEPERTI ITU, SAYA PASTI MEMILIH BERSAMA HIDEYOSHI !!! " 

Meskipun itu ejekan, ada hal-hal yang harus dikatakan dan hal-hal yang tidak boleh 
dikatakan. 

Tepat ketika aku marah dengan dua kata bodoh idiot itu, seseorang bertanya, 

"Oh ... jadi di antara target yang dirumorkan, Aki paling menyukai Kinoshita?" 

"Akihisa-kun, apa yang kamu katakan barusan itu benar?" 

Karena mereka bertanya, biarkan aku memikirkan ini dulu. 

Uu ... siapa yang aku suka di antara yang dikabarkan? Izinkan aku melihat. Jika saya harus 
memilih antara Hideyoshi, Yuuji dan Tamano-san, saya pasti suka--- 

"Sepertinya ... Hideyoshi? Dia hanya memiliki jenis kelamin yang salah dalam rincian 
pribadinya. Dia sendiri adalah gadis yang sangat imut, dan aku lebih memahaminya --- 
WAHHH !!! " 

"Aki ... bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang ini?" 

"Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang ini, Akihisa-kun!" 

ROOOOOMMMMMM !!! Sepertinya Minami memiliki efek suara di belakangnya saat dia dan 
Himeji-san melebarkan mata mereka dan menatapku. Sial. Apakah nama keduanya ada di 
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dalam daftar? Dalam hal ini, apa yang saya katakan barusan pasti telah melukai harga diri 
mereka. Saya tidak berpikir satu atau dua tulang yang patah akan bisa mendinginkannya! 

"Oke, Yuuji! Ganggu Minami dan Himeji-san! Aku akan menemukan jalan keluar --- 
TUNGGU SETELAH MENIT! MENGAPA ANDA MENGURANGI HANDCUFFS !? KAU AKAN 
BETRAY SAYA DAN BERJALAN SETELAH ANDA TAHU BAHWA SAYA SUDAH DIASARKAN !? 
KAMU MENAKUT! " 

Begitu dia tahu bahwa keduanya mengincarku, Yuuji menundukkan kepalanya dan 
mencoba yang terbaik untuk membuka kunci. Itu tidak berguna! Hasil sebenarnya 
menunjukkan bahwa borgol ini tidak dapat dibuka dengan mudah! 

"Aki, akhir-akhir ini kamu menjadi lebih dan lebih populer dan memikirkan banyak hal. 
Dalam situasi ini, sepertinya saya perlu mendidik Anda lagi. " 

"Nononononono, tenang dulu, Minami. Kalian berdua --- UOOOHHHH !! " 

Aku mengelak dengan selisih milimeter saat Minami diam-diam menyerang dengan 
tinjunya. Dan bukankah ada bau gosong atau semacamnya? Apakah percikan terbang saat 
kepalan terbang di udara? 

"MI, MIIIINAMI! JANGAN SERANG SAYA SECARA SUDAH! " 

"Aku akan menggunakan tinjuku untuk memukul hidungmu, mengayunkan sikuku untuk 
memukul tulang selangka dan menendang tempurung lututmu sampai berkeping-keping." 

"Seharusnya tidak begitu, kan? Kata-kata itu tidak hanya untuk memberitahuku apa yang 
akan kamu lakukan selanjutnya dan membuatku mengertakkan gigi sebelum aku mati, kan 
!? " 

Ngomong-ngomong, ada apa dengan gadis-gadis di masa muda mereka mengatakan 
rencana sebenarnya sebelum mereka membunuh seseorang ... 

"Akihisa-kun, tolong jelaskan apa yang kamu suka dari cowok? Apa buruknya gadis? Apa 
kau dan Sakamoto-kun dirantai bersama untuk menunjukkan kepada semua orang 
tekadmu? " 

Di sisi lain, Himeji-san menuntut penjelasanku saat dia membuat kesimpulan sendiri. 
Apakah ini fakta bahwa saya tidak tertarik pada perempuan? 

"Mengerti! Itu kuncinya! Tunggu dulu, Akihisa! Aku akan melepas borgolnya sekarang! " 

"Lupakan saja, Yuuji! Belum terlambat untuk melepaskan borgol setelah kita melewati ini 
dengan selamat! " 

"Saya tidak mau! Kamu bisa mati sendiri! " 
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"Ahhh, lupakan saja! Berhenti mengoceh dan berikan kuncinya! " 

"Jangan mendekatiku! Kehadiran orang yang sekarat itu menular, apa kau tidak tahu itu !? " 

Saat Minami dan Himeji-san terus mendekati kami, Yuuji dan aku berjuang untuk 
mendapatkan kuncinya. Jika orang ini mengkhianati saya lagi, peluang saya untuk 
melarikan diri akan berkurang banyak. Jadi, apa pun yang terjadi, aku harus merebut kunci 
darinya! 

"Ugh ... hanya ... sedikit lagi ..." 

"Siapa yang akan ... menyerahkannya padamu !?" 

Apakah ini jumlah konsentrasi abnormal yang diberikan dalam api? Sulit dipercaya aku 
bisa memenangkan Yuuji dalam hal kekuatan saat ini. 

Tapi saat aku akan mendapatkan kunci di tangan Yuuji, 

"... Yuuji, di sini." 

"Baik! Shouko! Waktu yang tepat. Aku akan menyerahkannya padamu! " 

Begitu Kirishima-san meminta kunci Yuuji, Yuuji melemparkannya ke tangannya tanpa 
ragu-ragu. Oh tidak! Saya baru saja akan mendapatkan kuncinya! 

"Sial ... kita sudah selesai!" 

"Sudah terlambat tidak peduli betapa cemasnya kamu! Shouko, kamu bisa menyerahkan 
kuncinya padaku! " 

Setelah terlepas dari beban ini, Yuuji melompat menjauh dariku dan mengambil jarak aman 
sebelum meminta Kirishima-san mengembalikan kunci itu padanya. 

"... Kembali padamu? Apa?" 

Melihatnya menunjukkan wajah tanpa emosi, kami baru menyadari kenyataan yang tidak 
sengaja kami lupakan. 

"... Yuuji, kamu bajingan ... apa yang baru saja kamu lakukan ..." 

"... Maaf, saya tidak sengaja ...." 

Sudah sulit berurusan dengan Minami, dan kunci borgol yang mengikat kita bersama ada di 
tangan Kirishima-san. Kalau begitu ... bukankah kita berada di jalan buntu? 

"Akihisa! Kita akan membicarakan kuncinya nanti! Ayo bekerja sama dan kabur dulu! " 
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"Saya pikir itu karena Anda sehingga segalanya menjadi lebih buruk! Tapi saya hanya bisa 
setuju dengan Anda untuk saat ini. Lebih penting melindungi hidup kita sendiri daripada 
mendapatkan kuncinya kembali! " 

Yuuji dan aku melihat ke arah Kirishima-san, Himeji-san dan Minami saat kami 
membungkuk dan bersiap untuk mengambil tindakan. 

"Apa kamu pikir kamu bisa kabur, Aki?" 

"Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menjelaskan dengan jelas, Akihisa-
kun." 

"... Yuuji, kamu tidak mendapatkan ... tidak pernah!" 

Trio itu terus mendekati kami dengan mudah. Jika mereka membawa kita dalam jarak 
sedekat itu, Yuuji dan aku pasti tidak akan bisa hidup. Kalau begitu ... kita hanya bisa 
melakukan ini! 

Saya menarik napas dalam-dalam dan membidik momen yang tepat. Sangat bagus ... 
sekarang! 

"Kirishima-san!" 

"Himeji, Shimada!" 

""MENONTON INI!"" 

Saat berikutnya, kita saling membuka celana ... hm? Satu sama lain? 

"Sialan, kau bajingan! Mengkhianati saya bahkan saat ini !? Apa yang kamu lakukan 
sekarang, kamu sampah? 

"Omong kosong apa, dasar sampah !? Aku akan membalas kata-kata ini segera kembali 
padamu! " 

Saat kami melepaskan ikat pinggang, gesper celana kami terlepas, dan celana kami 
meluncur turun ke lantai. Tentu saja, saat ini, semua orang melihat Yuuji dan aku bertinju. 

"Wa, tunggu sebentar! Ada apa dengan itu, Aki? " 

"A, Akihisa-kun? Kami, yah ... kamu, petinju kamu agak lucu! " 

Minami dengan panik memalingkan muka dariku, dan Himeji-san mulai menggumamkan 
beberapa kata aneh saat dia mulai bergumam. Sial ... Aku marah, tapi aku harus bilang 
kalau rencana Yuuji berhasil. Karena itu, kami berhasil mengalihkan perhatian mereka 
(tapi Himeji-san masih terlihat seperti sedang menatapku). 
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"... Wah." 

Kirishima-san merespon dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dan (semacam) 
berteriak. 

Kirishima-san berteriak tapi tidak berpaling dari Yuuji yang berada di dalam petinju nya. 
Dengan kata lain, dia sudah terbiasa melihat Yuuji di petinju ... Aku tidak akan 
memaafkanmu, Sakamoto Yuuji! 

"Sial ... kalau begitu, aku akan melepas petinju Yuuji juga!" 

"Hentikan! Jika itu terjadi, bahkan polisi akan mengejarku! " 

Karena Yuuji sudah dikejar oleh orang-orang di kelas dan Kirishima-san, kurasa tidak akan 
ada banyak perbedaan jika kita menambahkan polisi. 

Dan saat kami berdebat, 

"... Tunggu sebentar. Saya perlu meminjam kamera. " 

Kirishima-san mengatakan itu dan pergi ... itu aneh? 

"Eh, tentang itu ..." 

"Oi, Akihisa! Apa yang Anda cari? Cepat pergi! " 

"Oh, un ..." 

Bagaimana saya harus menjelaskannya? Kirishima-san pintar, tapi terkadang, dia akan 
benar-benar menunjukkan keanehannya ... seperti Himeji-san. 

Menarik celana kami yang ditarik ke bawah dan memegang gesper dengan tangan kami, 
Yuuji dan aku berbalik untuk berlari. 

"Ahh ... da, sialan! Tunggu, Aki! Aku belum selesai menghukummu! " 

"T, tolong tunggu, Akihisa-kun! Saya belum mendengar penjelasan dari Anda! " 

Himeji-san dan Minami memanggil dari jauh saat mereka mencoba menghentikan kami, 
tapi karena lari begitu jauh, kedua gadis itu tidak bisa mengejar kami. Sepertinya kami 
akhirnya berhasil lolos dari situasi yang mengejutkan itu. Hampir saja... 

"Pertempuran pemanggilan akan segera dimulai ... ini benar-benar buruk ..." 

"Jika lokasiku tidak diungkapkan, akan lebih mudah untuk melarikan diri ..." 
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Kami berlari kembali ke ruang kelas tertentu yang kosong dan mengambil waktu untuk 
mengatur napas. Sungguh, entah itu kemarin atau hari ini, kenapa kamu selalu terlibat 
dalam segala macam masalah ... 

Bagaimanapun, fakta bahwa Tamano-san mengaku (dengan pakaian cross-dress-ku) 
sepertinya telah menyebar luas, tetapi semuanya tidak berakhir di situ. Melihat situasi 
barusan, sepertinya Himeji-san dan Minami terlibat entah bagaimana. Sepertinya rumor 
menyebar dengan cara yang tidak saya ketahui. Sepertinya saya harus memeriksa situasi 
saya. 

"Oi, Yuuji. Apakah kamu tahu situasi kita sekarang? " 

"Yah ... Aku belum mendengar semua rumor, tapi dari apa yang aku tahu --- dari saat kau 
menolak Tamano, Hideyoshi, Kudou Aikou, Kinoshita Yuuko, Shimizu Miharu, Shimada, 
Himeji, Toshimitsu Kubo, Muttsurini dan bahkan B perwakilan kelas Nemoto sepertimu. " 

"A, aku benar-benar sepopuler itu ..." 

"Ya, dan setengahnya nyata, jadi keandalannya meningkat pesat." 

"Haha, kamu agak santai untuk bisa bercanda di saat seperti itu." 

"...Baiklah. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. " 

Orang-orang itu bahkan tidak pernah mempertimbangkan jenis kelaminnya! Setelah 
mendengar hal-hal tak berdasar seperti itu, semua orang harus tahu bahwa itu hanya 
berita kosong ... 

"Dan tentang rumor saya, sepertinya saya tinggal dengan Shouko, meninggalkan 
perwakilan kelas C Koyama dan menerima pengakuan Anda ..." 

"Nah, itu kesalahpahaman yang sangat besar ..." 

Saat kesalahpahaman muncul dengan liar di luar, Yuuji dan aku diborgol satu sama lain, 
jadi tidak aneh jika seseorang mempercayai rumor tersebut sebagai fakta. 

"Harus menyingkirkan kesalahpahaman ini dulu." 

"Saya tidak benar-benar ingin mengakuinya, tapi itu akan sulit... jika begitu banyak orang 
percaya akan hal ini, kebohongan akan menjadi kenyataan. Itulah yang disebut mentalitas 
kelompok. " 

Setelah menjelaskan, Yuuji berkata, 

"Selain itu, yang lebih penting adalah---" 

"Hm?" 
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"Orang-orang ini tidak mendengarkan." 

"Ya, itu masalah terbesar ..." 

Yang paling meresahkan adalah kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mau 
mendengarkan, atau lebih tepatnya, mereka akan terlalu mudah percaya pada rumor dan 
akan membuat kesimpulan sendiri. Dalam hal ini, tidak ada artinya bagi kami untuk 
melakukan apapun. 

"Yuuji, apa kamu punya rencana?" 

Pada saat ini, kami sedang diburu, dan pertarungan pemanggilan dengan perlengkapan 
kelas kami akan segera dimulai. Apakah ada rencana untuk memperbaiki situasi fitnah ini? 

"Tidak ada gunanya saat ini tidak peduli apa yang kita lakukan. Kami hanya bisa berlarut-
larut dan menunggu orang-orang itu tenang sebelum menjelaskan sesuatu kepada mereka. 
" 

"Jadi tidak terlalu bagus. Tidak ada ide bagus yang dapat kami pikirkan dalam situasi ini ... " 

Tepatnya, pertempuran kali ini adalah 'kelas C dan aliansi kelas F' vs 'Yuuji dan aku'. 
Jumlah perbedaan dalam kemampuan bertarung ini hanya dapat dijelaskan dengan kata 
'putus asa'. Lupakan menang atau kalah, hampir tidak mungkin untuk menunda waktu. 
Larangan pertarungan pemanggilan telah dicabut, jadi mengapa kita berada dalam situasi 
yang tidak menguntungkan? 

"Tanpa aturan yang membatasi kita, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup kita, 
entah itu bersembunyi atau kabur dari sekolah ..." 

"Tapi ketua kelas tidak bisa bersembunyi setelah pertarungan pemanggilan dimulai." 

Sungguh, hal-hal tidak terlalu baik untuk kita ... 

"Haa... jika mungkin, aku sangat ingin meninggalkanmu sendirian dan bersembunyi di 
suatu tempat, Yuuji." 

"Aku tidak akan mengizinkanmu melakukannya! Jangan berpikir untuk bertahan sendirian! 
Berhenti bermimpi!" 

MENDERING! Suara logam terdengar saat borgol kami berdering. 

Itu benar, Yuuji dan aku dirantai bersama oleh borgol ini, dan kunci dari borgol ini ada di 
tangan Kirishima-san. Jika kita tidak bisa menyingkirkan ini, Yuuji dan aku harus berbagi 
nasib yang sama, hidup dan mati bersama. 

"Jika kamu benar-benar bersikeras, kita bisa bersembunyi untuk melindungi hidup kita 
sendiri. Dengan kata lain, kita akan menyerah pada pertarungan pemanggilan. " 
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Eh? Menyerah pada pertarungan pemanggilan? Yuuji? 

"Apa yang kamu katakan? Anda tidak punya niat untuk itu, kan? " 

"Bukankah kamu juga sama?" 

Kukuku. Yuuji tertawa dari dalam tenggorokannya. Itu jelas. Itu adalah keinginan terbesar 
kami untuk memenangkan pertarungan pemanggilan ini, tapi itu lelucon untuk mengakui 
kekalahan melihat situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. 

"Ugh. Kalau begitu, mau bagaimana lagi ... Yuuji, aku akan mencoba yang terbaik untuk 
membantumu. " 

"Jangan bodoh. Itu tugasmu sebagai tentara untuk melayani raja. " 

BAHAYA BAHAYA BAHAYA ... 

Pada saat ini, bel yang seperti sinyal dimulainya pertempuran berdering di seluruh kampus 
sekolah. Pertempuran pemanggilan dimulai pada saat ini. 

"Ayo pergi, Akihisa! Lakukan yang terbaik jika Anda tidak ingin dikalahkan! " 

"Huh, kamu tidak perlu mengatakannya! Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk 
melewati ini, dan aku akan membalas dendam padamu, ingat saja itu! " 

Yuuji dan aku berlari keluar kelas yang kami sembunyikan. Situasi merugikan apa? Itu 
normal bagi kami. Apa gunanya mengeluh? Lebih baik bertarung dengan semua yang kita 
punya! 
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Volume 8 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Mohon baca paragraf berikut sebelum menjawab pertanyaan berikutnya. 

Dia orang yang serius, jadi dia harus diganggu sekarang, kan? 

Sachiko terus merenung saat dia tetap gelisah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak 
mengetuk pintunya. 

"Heisuke-san, aku masuk." 

Tanpa menunggu jawaban, dia memasuki ruangan, dan menemukan bahwa Heisuke lengkap 
telanjang (sekishin, せ き し ん) dan berpikir keras. 

Ada apa dengan penampilanmu itu? " 

Heisuke terus berada dalam pikirannya sendiri, sama sekali tidak menyadari keberadaan 
Sachiko. 

Tolong tuliskan bagaimana perasaan Sachiko seperti yang dijelaskan dari kata-kata yang 
digarisbawahi. 

Jawaban Himeji Mizuki 

'Sachiko benar-benar terkejut melihat Heisuke tidak mengenakan pakaian dan masih 
tenggelam dalam pikirannya sendiri.' 

Komentar Guru 

Begitulah adanya. Dalam kanji, '赤身' kebanyakan dibaca sebagai 'akami'[8] , tetapi bisa 

juga berarti 'sekishin'. Ini memiliki arti 'tidak mengenakan pakaian sama sekali'. Karena itu, 
Sachiko kaget melihat Heisuke tidak mengenakan pakaian apapun. 

Jawaban Tamano Miki 

"Jarang dia memakai rok, tapi ada begitu sedikit embel-embel, yang membuatnya sangat 
marah." 

Komentar Guru 

Sensei benar-benar kaget dengan jawaban yang tak terpikirkan sebelumnya. 

Jawaban Yoshii Akihisa 
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Dasinya bengkok, jadi dia merasa sangat canggung. 

Komentar Guru 

Itukah yang kamu khawatirkan? Seorang pria telanjang masih memakai dasi? 

 

"Mereka disini, Akihisa! Ke kiri!" 

"Mengerti!" 

"MATI! KAMU SIALAN BASTARD! " 

Aku bergegas maju dan bertukar pukulan dengan Fukumura-kun, tapi perhatianku sudah 
tertuju pada makhluk panggilanku. 

"Sial... bisakah kamu berhenti mengelak?" 

Kelas C, Touyama Heita, Biologi, 115 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Biologi, 72 poin 

Menghadapi serangan makhluk panggilan kelas C, makhluk panggilanku menghindar 
dengan mudah. Saat saya bergerak sendiri, saya tidak bisa bertarung, tetapi tidak sulit 
untuk menghindar. 

"Sensei! Noguchi dari kelas C ingin bergabung dalam pertarungan biologi! Memanggil!" 

Saat ini, kelas C memiliki penguatan. Ada 4 pengejar lagi dari kelas C. Ini tidak bagus... 

"Yuuji!" 

"Mengerti! Mengaktifkan!" 

Tepat saat 3 anggota FFF sedang mengejar dan bertarung melawan Yuuji, Yuuji 
meneriakkan kata kunci tersebut. Pada saat itu, semua makhluk yang dipanggil yang hadir 
menghilang. 

"Ku...! Apakah gangguan ini? " 

"ALRRRIIIGGGHHHTTT !!!" 

Karena tidak perlu berkonsentrasi pada monster yang dipanggil, aku bisa fokus 
sepenuhnya pada lawan di depanku. Aku bergegas masuk dan menghantam dada 
Fukumura-san dengan kecepatan seperti kilat dan meninju dadanya. 
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Akihisa! 

"BAIK!" 

Aku menanggapi panggilan Yuuji dan menarik tangan kananku dengan keras. 

"Oh? UOOOOH !? " 

Seorang musuh yang bergegas di antara Yuuji dan aku tersandung oleh rantai logam dan 
kehilangan keseimbangannya. 

"AMBIL INI, KAMU IDIOT BESAR!" 

Yuuji mengangkat tangan kirinya dan membantingnya. Musuh membalik di udara sebelum 
mendarat dengan keras di tanah, dan tidak dapat bangkit lagi. 

"Sensei! Tolong batalkan bidang pemanggilan! Aku akan... memanggil! " 

"Memanggil!" 

Karena Yuuji menggunakan gelang platinum, dia tidak bisa ambil bagian dalam 
pertempuran, dan aku hanya bisa memanggil monster panggilanku untuk melawan 
mereka. 2 v 1... tidak, 4 orang di belakang mereka akan bergabung dalam pertarungan, 
bukan? Dalam hal ini, itu akan menjadi 6 v 1. Tidak peduli apa, itu terlalu berlebihan untuk 
melawan begitu banyak orang sekaligus. 

"Akihisa! Ke kompleks sekolah baru! " 

"Mengerti!" 

Saat makhluk panggilan kami bertarung melawan satu sama lain, Yuuji dan aku berlari ke 
gedung baru dan menjaga jarak dari musuh yang bertarung. 

"Apa... kamu terlalu hina!" 

"Bukankah itu melarikan diri dari pertempuran?" 

Setelah kita menjauh pada jarak tertentu, kita akan berada di luar jangkauan efektif dari 
bidang pemanggilan, dan binatang yang dipanggil akan menghilang. Pada saat itu, kami 
tidak akan bisa bertarung. 

Ini terlihat seperti melarikan diri dari pertempuran, yang ilegal, tetapi aturan perang 
pemanggilan dengan jelas menyatakan bahwa 'jika pihak yang menyatakan pertempuran 
tidak dapat melawan, mereka akan dianggap melarikan diri dari pertempuran dan 
didiskualifikasi'. Namun, aku memang melawan musuh untuk sementara waktu, jadi itu 
tidak melanggar aturan, dan Yuuji, yang menciptakan bidang pemanggilan, hanya berlari 
karena dia tidak ikut serta dalam pertempuran. Sejujurnya, ini benar-benar tindakan 
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menggoda yang agak tercela, tetapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Kami 
juga berada di posisi yang sulit. Selain itu, kami tidak akan ragu menggunakan cara-cara 
tercela. 

"Yuuji, berapa kali kamu bisa menggunakan 'interferensi'?" 

"Sekitar 7 kali atau lebih. Saya harus ikut serta dalam pertempuran juga, jadi mungkin ada 
lebih sedikit kesempatan bagi saya untuk menggunakannya. " 

Tapi ada kelemahan dari strategi seperti itu. Setiap kali Yuuji menggunakan gelang 
platinumnya, poinnya akan berkurang, dan ada batasan berapa kali dia dapat 
menggunakannya. Semakin banyak dia menggunakannya, semakin banyak poinnya akan 
berkurang. Saat Yuuji mengambil bagian dalam pertarungan pemanggilan, ini akan menjadi 
faktor yang sangat merugikan. Ini benar-benar sarana yang tidak ingin kita gunakan kecuali 
kita dikelilingi oleh beberapa orang. 

"Temukan dia! Itu Sakamoto! " 

"Yoshii bersamanya --- hei, kenapa keduanya diborgol bersama?" 

"Apakah ini pertunjukan bahwa mereka tidak akan pernah putus...?" 

"" "CARA MENYELESAIKAN !!!" "" 

Anggota kelas F yang berlari dan menghadap kami sebenarnya mengatakan itu! 

Saya tahu bahwa kesalahpahaman ini akan menyebar, tetapi saya masih merasa agak tidak 
berdaya sehingga sia-sia menjelaskannya. Setelah kita melewati ini dengan aman, saya 
harus memberikan sesuatu yang lebih intens dan mengerikan untuk diingat orang-orang 
itu! 

"Yuuji, gelangnya?" 

Masih aktif. 

Mengerti --- panggil! 

Aku memanggil kembali makhluk panggilan yang menghilang saat aku berlari keluar 
lapangan. Mereka teman sekelas F, dan sejujurnya, tidak perlu memutuskan ini dengan 
monster panggilanku. Tapi- 

"Che! Yoshii itu memanggil makhluk panggilannya! " 

Monster panggil orang itu memiliki kemampuan Inspektur Hukuman yang unik, kan? 

"Dia bahkan mengalahkan Ironman saat kita mengintip ke kamar mandi perempuan! Ini 
tidak bagus! " 
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Mereka benar. Makhluk panggilanku adalah versi unik, jadi bisa menyentuh benda fisik dan 
manusia. Kelihatannya agak kecil, tapi orang-orang dari kelas kita akan gemetar ketakutan 
setelah melihat monster yang dipanggil yang lebih kuat dari manusia beberapa kali. 

(Akihisa, setelah mereka memanggil monster panggilan mereka, keluarlah dari jangkauan 
untuk menghindari pertempuran.) (Mengerti.) 

Yuuji berbisik padaku. 

Mereka bukan lawan dari kelas C, dan jika kita melawan teman sekelas F kita, kita akan 
saling membunuh. Setelah mempertimbangkan kebutuhan untuk memenangkan 
pertempuran ini, kita akan menyakiti diri kita sendiri tanpa sebab jika kita mengalahkan 
makhluk panggilan rekan kita. Jika kita akan bertarung satu sama lain, aku hanya bisa 
membiarkan monster panggilanku menghilang. Selain itu, monster panggilan musuh tidak 
bisa menyentuhku bahkan jika mereka menyerang, jadi seharusnya tidak ada masalah. 

"Sial! Mereka hanya 2 orang! Tidak ada yang perlu ditakuti! " 

"Kamu benar! Kami memiliki 3 orang di sini! " 

"Itu caranya! Kami tidak akan kalah jika kami benar-benar harus bertarung! " 

Saat mereka mengatur posisi siap di depan kami, mereka bertiga berteriak. 

Ahh, ini sungguh--- 

"GGGYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAHHHHH !!!" 

Satu set Bendera Kematian yang sempurna. 

"Ada apa dengan orang-orang ini? Mereka benar-benar tidak memiliki semangat saat 
bertarung. " 

"Huh. Sepertinya sudah diputuskan sebelum kita bertarung. " 

Sulit untuk mengatakan apakah mereka tahu bahwa kami akan melarikan diri. Tapi kelas F 
benar-benar kelas F... ah, sepertinya aku juga dari kelas F. 

"Oh ya, Yuuji. Apakah Anda sudah memikirkan rencana baru? " 

"Saya belum memikirkan apa pun. Pokoknya, tetap berpegang pada rencana awal dan terus 
berjalan! Kami tidak bisa bersembunyi, jadi tidak ada cara lain selain berlarian. " 

Jika kita tidak bisa membiarkan diri kita terlihat oleh musuh, kita hanya perlu terus berlari 
saat kita terlihat sampai musuh tidak bisa mengejar kita. Itu yang dia maksud. Sepertinya 
akan sulit mulai sekarang... 
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"Mengapa kita harus berlarian?" 

"Untuk meningkatkan jumlah sekutu! Jika kita berhasil, kita harus bisa menyingkirkan 
kesalahpahaman yang dimiliki semua orang tentang kita! " 

Yuuji berkata bahwa dia tidak memikirkan rencana baru, tapi dia sedang memikirkannya. 
Bahkan jika dia semua busuk di dalam, dia benar-benar disebut 'jenius' di masa lalu oleh 
semua orang, dan itu sangat bisa diandalkan. 

"Lalu kita akan terus berlari sampai seseorang mau membantu kita!" 

"Itu caranya! Kami hanya akan membiarkan surga menentukan nasib kami! " 

Kami terus berlari ke kampus baru tanpa kembali. Seharusnya tidak ada terlalu banyak 
musuh yang berkumpul di sini --- "Selamat datang, Aki, aku sudah lama menunggumu di 
sini." 

Sedikit saja! Hanya ada sedikit air mata di mataku! 

"Shimada... waktu yang tepat." 

"Eh?" 

Di depan Minami yang seperti bos terakhir, Yuuji hanya mengatakan sesuatu yang tidak 
bisa aku mengerti. Apa yang dia maksud dengan Minami di sini pada waktu yang tepat? 

"Yuuji, apakah kamu mengacu pada Minami ketika kamu menyebutkan orang yang akan 
membantu kami?" 

"Betul sekali. Itu dia. " 

"Tapi-" 

"Aki... tak bisa dimaafkan kau dan Mizuki tinggal bersama, tapi kau mengabaikanku 
sepenuhnya! Mengatakan bahwa Anda lebih tertarik pada Sakamoto dan Kinoshita 
daripada saya... Saya tidak akan memaafkan Anda. Aku pasti tidak akan memaafkanmu kali 
ini! " 

Melihat Minami mencapai batasnya, kupikir dia tidak akan bersedia menjadi sekutu kita? 

"Nonono, sangat mudah membiarkan dia menjadi sekutu kita. Begitu dia membunuhmu, 
dia akan mendengarkanku. Di mana Anda dapat menemukan sekutu yang masuk akal? Ini 
risiko rendah dan imbalan tinggi. Tidak ada yang lebih cocok darinya. " 

"... (Furufurufuru)" 

"Ada apa, Akihisa? Jangan tunjukkan bahwa Anda akan menangis dan menolaknya. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ini hanya resiko rendah untuk Yuuji, tapi bagiku, ini adalah kesepakatan yang 
mempertaruhkan nyawaku! 

"Oke, Shimada. Setelah kamu selesai dengan Akihisa, dengarkan aku. " 

Sungguh, kamu. 

"ADA PEMBUNUH DI SINI! SESEORANG SELAMATKAN AKU! " 

"Fufufu. Aki, kamu benar-benar bodoh. Jelas, tidak ada yang akan datang dan 
menyelamatkan Anda. Siapa yang akan lewat di sini secara acak selama waktu pelajaran--- 
" 

"... Bolehkah aku tahu apa yang kalian lakukan di sini?" 

"Ah, Fuse-sensei." 

Seseorang setidaknya lewat di sini! 

"Sensei! Hal-hal tidak baik! Ini tempat pembunuhan! Dia melakukan perundungan di 
sekolah! " 

Saya segera meminta bantuan dari sensei. Itu hebat. Setidaknya ada yang mau 
menyelamatkan saya ... 

"Ah... begitu..." 

Fuse-sensei melihat sekeliling kami, melihat siapa orang yang hadir, 

"Kalau begitu, aku akan berhenti di situ sekarang. Aku masih harus pergi ke pelajaran. " 

Meninggalkan kata-kata ini, Fuse-sensei pergi tanpa berbalik. Erm... 

"... Aki." 

"Iya..." 

"Semua orang tahu bahwa tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu. Siapa yang 
akan lewat di sini secara acak selama waktu pelajaran? " 

"Kamu baru saja mengulanginya lagi! Dan bukankah seseorang lewat di sini !? Bukankah 
Fuse-sensei baru saja lewat sini !? " 

Meskipun saya benar-benar diabaikan olehnya. 

"Berhenti mengoceh tentang! Biarkan aku menghancurkan tulang pinggulmu jika kamu 
tidak ingin otakmu ditarik hidup-hidup! " 
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"Tidak, Minami! Ini bukan kasus apakah seorang gadis harus mengatakan ini, tapi 
pemikiranmu benar-benar tidak normal di negara damai yang penuh dengan manusia! " 

Bahkan di dunia manga atau novel ringan, tidak umum melihat kata-kata yang menusuk 
tulang. Pada saat ini, teman sekelas perempuan saya akan mengatakan ini dengan ekspresi 
serius. Benar-benar mengerikan! Ini adalah pengalaman yang berharga, tapi saya tidak 
senang sama sekali! " 

"Ku...! SELAMATKAN AKU, YUUJI! MITRA ANDA DALAM KRISIS BESAR! " 

"Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang otaknya akan ditarik hidup-hidup." 

Tidak hanya dia meninggalkan sekutunya, dia bahkan dengan gembira menantikan 
eksekusiku! Orang ini bukan manusia! 

"Oke, Aki. Kamu harus siap untuk ini, kan? " 

Minami meretakkan jarinya. Tidak peduli apapun, gadis ini tidak akan membedahku 
dengan tangan kosong, kan? 

Kalau begitu, aku hanya bisa melepas celanaku untuk mengalihkan perhatiannya lagi! 
Tepat ketika saya memikirkan tentang ini, "Tunggu sebentar! Lepaskan idola semua orang 
Aki-cha --- Yoshii-kun! " 

Tiba-tiba, kalimat yang sangat aneh menerobos konfrontasi kami. 

"..." 

Minami memalingkan muka dariku dan mencari pemilik suara itu. Berdiri di depan koridor 
dan meletakkan tangannya di depan dadanya saat dia melihat kami, "Ta, Tamano-san? Apa 
yang kamu lakukan di sini...?" 

Orang yang datang adalah Tamano-san, gadis dengan 3 kepang. Itu aneh. Mengapa saya 
merasa akan ada lebih banyak masalah... 

"Aki-cha --- Yoshii-kun... Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam dan membalik-balik 
tempat tidurku, jadi aku tidak bisa bangun di pagi hari dan terlambat, tapi kamu 
membiarkanku melihat pemandangan seperti itu..." 

Tamano-san terlihat sangat tertarik dan menjawab pertanyaanku. 

Ini tidak dapat membantu. Siapapun yang mendengar seorang gadis dari sekolah yang 
sama mengatakan bahwa dia akan 'mengeluarkan otakku' akan sangat terkejut. 

"Aki-cha --- Yoshii-kun! Bagaimana Anda bisa menipu orang lain!? Saya tidak akan 
mengizinkan itu! " 
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"Tamano-san, harap tenang. Pokoknya, kamu harus berhenti memanggilku 'Aki-chan' mulai 
sekarang. " 

"Tidak apa-apa, aku sangat tenang! Aki-cha --- souuke-kun[9] ! " 

"OI, APA YANG KAU SAJA PANGGIL SAYA? APA YANG NORMAL ANDA PANGGIL SAYA 
SECARA PRIBADI ?! " 

Tiba-tiba, saya bertanya-tanya sedikit dia mengklasifikasikan saya sebagai. 

"Aki... apa yang dia maksud dengan menyontek?" 

Kehadiran kematian membayangi saya. Sial! Jika ini terus berlanjut, akan ada tragedi yang 
mematikan! 

"Tidak, ini bukan tentang curang. Saya benar-benar... " 

"Karena Aki-cha --- kitty-chan adalah istri Sakamoto-kun!" 

"JANGAN KATAKAN, TAMANO-SAN! JANGAN SERET SAYA SAAT INI! " 

Ngomong-ngomong, semuanya dimulai karena aku mengatakan padanya apa yang tampak 
seperti pengakuan bagi Yuuji tapi sebenarnya tidak! Aku lupa semuanya! 

"Aki... jadi kamu dan Sakamoto..." 

"GYAAAAAHHHH !! SKULLCAP SAYA! ! SKULLCAP PENTING SAYA! " 

Seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa memegang apel dan menghancurkannya, 
bukan? Mengapa begitu banyak orang di sekitarku yang mampu menghancurkan kopiah? 

"...Akhir garis." 

Pada saat ini, seseorang berbicara dan menghentikan Minami. Pola bicara ini, pasti pria itu! 

"Muttsurini! Anda datang untuk menyelamatkan saya! " 

"... Menyelamatkanmu? Apa yang kamu katakan?" 

Tepat ketika aku berteriak kegirangan, Muttsurini balas menatapku dengan ekspresi 
sedingin es. 

"... Aku akan mengakhiri hidup Akihisa." 

"Sial! Bukankah aku punya sekutu sama sekali? " 

Telah diburu oleh semua orang di kelas, aku tiba-tiba menyadari hal ini. Apakah saya 
benar-benar memiliki banyak musuh? 
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"Muttsurini, tenang dulu! Ini seharusnya tidak merugikan Anda dengan cara apa pun, 
bukan? " 

"...Membahayakan? Jangan membuatku tertawa, Akihisa. " 

Mendengar kata-kataku, Muttsurini mendengus. 

"... Ini bukan tentang itu. Benar, seperti yang seseorang katakan sebelumnya--- " 

Muttsurini sepertinya mengenang sesuatu saat dia berkata, 

"... Hal yang paling kubenci adalah kebahagiaanmu.[10] " 

"YUUJI! LINE ANDA DICURI! BERTANGGUNG JAWAB UNTUK ITU! KAMU SIALAN 
SCUMBALL! " 

"Tidak, aku juga memiliki pemikiran yang sama tentang itu." 

"Ahh, AKU TIDAK BISA BERDIRI! APAKAH ADA ORANG YANG AKAN BERDIRI DI SISI SAYA 
DI NERAKA TANPA AKHIR !? " 

Seharusnya aku yang berdoa untuk kesialan Yuuji. 

"Aki, apa yang terjadi?" 

"Ah... Erm... bagaimanapun, aku akan menjelaskannya dengan baik dulu, oke? Jadi bisakah 
kamu melepaskan aku? Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa bernapas. " 

Sebenarnya, ada suara ranting yang diinjak 2, 3 kali di dekat pelipis saya, dan tidak perlu 
disebutkan lebih lanjut bahwa penglihatan saya menjadi terdistorsi. 

"Anda harus memiliki penjelasan yang masuk akal untuk diterima semua orang, kan?" 

Minami dengan sedih melepaskanku. Sangat bagus, sangat bagus. Dalam hal itu... 

"LARI JAUH, YUUJI!" 

Tindakan Anda sudah dalam tebakan kami. 

"GUWAAHHH !!!" 

Saat aku hendak lari, rantai logam yang menghubungkan borgol kami ditarik. Guu... borgol 
ini benar-benar merepotkan! 

"Temukan dia! Itu perwakilan kelas F! " 

Kelilingi dia dan pergilah ke sayap yang menentukan! 
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Saat kami berdebat, pengejar kami dari kelas C harus muncul. Kami sudah mati sekarang--- 
"Akihisa, sekarang!" 

Saat ini, tubuhku bereaksi terhadap suara Yuuji. Pria itu dengan paksa menarik tangan 
kirinya yang diborgol dan membalik roknya. 

"Wa, tunggu! Apa yang kalian berdua lakukan!?" 

Minami, yang berdiri di antara kami, tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Saat Yuuji 
dan aku mengangkat rantai logam, rantai itu melewati rok Minami dan membalik roknya. 

"... Ada hal-hal yang lebih penting daripada balas dendam!" 

Di depan kami, yang terjadi adalah Minami buru-buru mengulurkan tangannya untuk 
memegang roknya, dan seorang idiot mengeluarkan kameranya dari cengkeramannya. 
Tangan Minami melepaskan rantai logam, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk 
melarikan diri! 
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"Shimada! Muttsurini! Kami akan menyerahkan orang-orang itu padamu! " 

"Kalau begitu, kami akan menyerahkannya padamu! Singkirkan kelas C sebagai anggota 
kelas F! Lakukan yang terbaik untuk pertarungan pemanggilan! " 

Kami mengangkat tangan kami di atas kepala kami dan membiarkan rantai logam melewati 
kepala Minami. Setelah melewati rintangan ini, kami pasti akan melanjutkan pelarian kami! 

"Kamu, kamu bajingan hina! Ingat ini! Anda harus menjelaskan ini dengan jelas kepada 
saya setelah ini! Dan saya akan membalas Anda karena membalik rok saya! " 

"... Untuk ini, saya benar-benar harus berterima kasih..." 

Tepat ketika kami melarikan diri dari tempat kejadian, para pengejar dari kelas C tiba di 
tempat Minami dan Muttsurini berada. Jika mereka meminta pertarungan pemanggilan, 
mereka harus menerima ini. Sekarang mereka berdua tidak akan bisa mengejar Yuuji dan 
aku. Juga, mereka dari kelas C, yang standarnya lebih tinggi dari kita. Minami dan 
Muttsurini akhirnya harus ditahan begitu mereka kalah, kan? Kami akan kehilangan 
pengejar kami dan menurunkan kelas C. Itu dua burung yang mati dengan satu batu. 

Setelah berlarian di gedung sekolah baru, Yuuji dan aku melarikan diri ke lantai dua di 
mana ruang kelas tahun pertama berada. Melihat berbagai hal sekarang, sepertinya tidak 
ada musuh di dekat sini. 

"Itu bagus... setidaknya kita berhasil mempertahankan hidup kita..." 

Kami berhenti berlarian dan mengatur napas. Saya benar-benar berpikir kita sudah selesai 
di sana... 

"Itu benar-benar situasi yang berbahaya, tapi untungnya orang-orang dari kelas C itu 
muncul dan menyelamatkan hidup kita." 

"Senang sekali kau bisa kabur, Aki-cha --- Akiko-chan." 

"Ya ya --- EH? MENGAPA TAMANO-SAN DI SINI TERLALU !? " 

"???" 

Tamano-san sedikit memiringkan kepalanya saat dia menatapku dengan bingung. Tapi tak 
ada gunanya dia menunjukkan tatapan bingung seperti itu! 

"Ahh... aku tahu. Jadi begitulah adanya. Maaf, Aki-chan. " 

"Sepertinya kamu tidak akan berhenti memanggilku Aki-chan... bisakah kamu tidak 
memanggilku seperti itu?" 

Sangat bagus jika dia bisa memahami situasi saat ini. 
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"Un. Kamu ingin berdua saja dengan Sakamoto-kun, kan? Maaf, aku hanya tolol itu. " 

"Oi, Tamano! Jangan libatkan aku dalam situasi konyol ini, ya! " 

Yuuji mengatakan itu dengan sangat marah. Apa yang dia katakan? Dialah yang memulai 
semua ini! 

Meski begitu, saya harus mencari cara untuk membubarkan kesalahpahaman yang 
Tamano-san miliki. 

"Tidak, Tamano-san, menurutku kamu salah. Yuuji dan aku tidak merasakan satu sama 
lain! " 

"Tidak apa-apa! Bahkan jika dunia ini kejam bagi kalian berdua, kalian harus 
menindaklanjuti dengan cinta kalian sepenuhnya! Aku dan --- Yuuko akan mendukungmu! 
" 

"AH? Tunggu sebentar!" 

Tamano-san meninggalkan kata-kata ini sebelum berbalik untuk pergi. Ada banyak hal 
yang ingin kukatakan padanya, tapi aku agak kaget mendengarnya menyebut nama adik 
Hideyoshi. Mengapa dia menyebut dia? 

"Akihisa... kita pasti akan kehilangan banyak hal jika kalah dalam pertarungan 
pemanggilan..." 

"Tidak... meski kita menang, aku merasa banyak hal yang tidak bisa diubah kembali..." 

Di usia kita, seharusnya ada banyak topik tentang laki-laki dan perempuan yang sedang 
jatuh cinta, tapi kita selalu terjebak dalam romansa gay. Ini seharusnya agak langka di 
zaman ini ... 

"Temukan mereka! Itu Yoshii dan Sakamoto! " 

"""MEMBUNUH MEREKA!""" 

"Ini mereka datang, Yuuji!" 

Dengus yang familiar terdengar dari jauh. 

Itu kelas C sekarang. Apakah sekarang kelas F? Sial, kami sangat sibuk. Benar-benar 
menjengkelkan! " 

"Mereka akan mulai mengelilingi level kedua. Sepertinya kita hanya bisa naik atau turun--- 
" 

"Tidak, kita akan melakukan serangan balik di sini." 
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"Eh? Mengapa?" 

Tidak ada tangga yang dibangun di gedung sekolah baru. Jika kita tidak naik atau turun 
sekarang, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika kita terjebak di tempat yang 
tidak bisa kita mundur, kita akan mati! 

"Ini untuk memenangkan pertarungan ini. Apakah kamu siap, Akihisa. Ini adalah tahap di 
mana kami menunjukkan keberanian kami! " 

Kami dalam masalah, tapi Yuuji mengatakan ini dengan percaya diri. 

"Sebuah panggung untuk membuktikan keberanian kami..." 

Karena orang itu mengatakan ini, pasti ada peluang untuk menang, kan? Tidak peduli 
bagaimana kita melarikan diri, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk, dan mungkin baik 
untuk mengikuti apa yang dia katakan. 

"Oke, aku akan mempercayai rencanamu sebanyak yang aku bisa Yuuji!" 

"Lagipula kamu tidak punya ide lain. Berhenti bersikap sombong! Kami akan 
melakukannya, Akihisa! " 

"Kamu juga!" 

"" "PERGI KE NERAKA, KAMU BURUK !!!" "" 

Yuuji dan aku berhadapan dengan teman sekelas kami yang menyerang kami. Tapi meski 
begitu, seharusnya tidak banyak orang yang akan memanggil darah teman sekelas mereka 
sendiri. 

"SIAPA YANG AKAN MATI DI SINI !?" 

Agar tidak kalah dengan niat membunuh musuh. Saya berteriak dan menghadapi orang-
orang itu. 

☆ 

Aku terus mengelak dan bertahan dari kekerasan yang datang secara bergelombang, Yuuji 
sesekali akan membantu, dan kemudian aku akan memiliki sedikit kesempatan untuk 
melakukan serangan balik. 

"Kamu benar-benar senang bermain-main dengan Shimada, Yoshii Akihisa!" 

"Wah, idiot sepertimu, dan Himeji akan benar-benar ..." 

"KEMBALIKAN KINOSHITA SAYA! DIA MILIK SAYA! " 
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Teman sekelasku yang seharusnya turun seperti zombie mayat hidup, berdiri lagi dan lagi. 
Sejujurnya, saya merasa mereka sangat menakutkan ... 

"Yuuji! Berapa lama kita harus melakukan ini? " 

"Diam dan berhenti mengoceh! Berkonsentrasilah pada orang-orang ini! " 

Aku menghindari pedang kayu yang diayunkan ke arahku. Pedang kayu itu melewatiku dan 
menabrak rantai logam antara Yuuji dan aku. 

""! "" 

Rantai logam segera menegang, dan Yuuji serta aku kehilangan keseimbangan. Orang-
orang itu tidak pernah melepaskan kesempatan ini karena mereka segera mengangkat kaki 
untuk menginjak-injak kami. Meskipun kami di tanah, saya buru-buru menggulung tubuh 
saya dan menghindari serangan itu. Ahhh, sial! Saya tidak bisa bergerak seperti yang saya 
inginkan! 

Itu sudah cukup buruk bahwa adegan menakutkan terjadi satu demi satu, namun, "Aku 
akhirnya menyusulmu, Aki ... kamu membuatku malu dan membuatku dan Muttsurini 
menangani orang-orang dari kelas C itu!" 

"... Itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mempertahankan hidupmu. Saya akan 
mengambilnya dengan pasti kali ini. " 

"Sial! Kalian berdua masih hidup ... " 

Tanpa diduga, Minami dan Muttsurini yang benar-benar seperti musuh bos terakhir yang 
menakutkan, muncul tepat di depan kami. Che! Mereka berhasil mundur dalam situasi yang 
tidak menguntungkan karena harus menghadapi kelas C ... 

"Ini Shimada dan Muttsurini! Tinggalkan ruang untuk mereka dan jangan sampai ketahuan! 
" 

"Semua orang akan menyerang Sakamoto!" 

Musuh yang mengelilingi kami dengan cara yang kacau tiba-tiba mundur, menyisakan 
banyak ruang. 

"Aki! Kamu idiot, tapi kenapa kamu begitu populer? Gu ... guys selalu menjauh dariku! " 

"Tapi kamu cukup populer di kalangan perempuan, kan? Bukankah itu bagus? " 

"Itu tidak baik!" 

"... Akihisa, itu karena kamu bahkan aku mendapat rumor aneh tentang aku (Swoosh)!" 
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"Wah! Muttsurini! Anda akan mengerti setelah Anda mendengar penjelasan saya! Itu hanya 
rumor tak berdasar! " 

Aku menghindari pukulan langsung Minami dan pensil mekanik serta pulpen yang 
dilemparkan Muttsurini ke arahku. Itu sangat berbahaya! Tangan perempuan dan alat tulis 
tajam tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti itu! " 

"Mengatakan itu adalah rumor tak berdasar ... Aki-cha --- Yoshii-kun terlalu berlebihan! 
Aku mengaku kepadamu dengan tulus! " 

"JADI MENGAPA ANDA HARUS MUNCUL DI SAAT INI KETIKA ANDA TIDAK HARUS 
MUNCUL, TAMANO-SAN !! KOYAMA-SAN MEMINTA ANDA UNTUK MENGAKHIRI HIDUP 
SAYA, APAKAH DIA!?!? " 

Bukankah dia baru saja kembali ke kelasnya sendiri? 

"Aki, itu karena kamu terus menyembunyikan hal-hal seperti ini yang membuat dirimu 
semakin tidak bisa diandalkan!" 

"... Aku sangat iri karena ingin membunuhmu!" 

Minami dan Muttsurini pergi lebih cepat, dan aku hanya bisa melihat bayangan setelahnya. 
Saya tahu bahwa emosi cemburu akan membuat seseorang lebih kuat, tetapi yang 
mengakuinya adalah persona perempuan saya! Bukankah terlalu aneh diperlakukan 
seperti ini !? 

"Haa, haa... akhirnya aku menyusul. Akihisa-kun! " 

"Himeji-san?" 

Saat ini. Himeji-san muncul. Dia tidak terlalu cepat, tapi dia datang ke sini. Sepertinya 
semua orang di kelas kita mengelilingi kita. Dengan kata lain, situasi saat ini membuat Yuuji 
dan aku tidak bisa melawan mereka. 

"Kalau begitu, Yuuji, cepat dan gunakan penyangga platinum---" 

Aku bermaksud menggunakan gelang platinum Yuuji dan membiarkan makhluk 
panggilanku bergabung dalam pertarungan untuk meningkatkan peluang kita untuk 
menang. Namun, "Semuanya, bersiaplah untuk memanggil! Kita akan menjatuhkan 
perwakilan kelas F --- kepala Sakamoto Yuuji! " 

"" "UOOOHHHH ~ !!" "" 

Di sisi lain tembok kelas F buatan manusia, pasukan siswa kelas C yang dipimpin Koyama-
san datang menerjang. Sial! Biarpun kita memanggil ke sini, ada kemungkinan kita akan 
kalah dari orang-orang dari kelas C itu! 
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"Cukup! Akihisa! " 

Saat ini, Yuuji akhirnya mengucapkan kata kuncinya. Aku sudah lama menunggu ini! 

"Kita akan melompat, Akihisa!" 

"BAIK!" 

Sebelum kami memasuki bidang pemanggilan kelas C, kami berdua berbalik dan berlari, 
dan dari jendela yang terbuka--- "HHHHAAAAAAAAAAAA !!!" 

Kita melompat. 

Jika kita bisa mendarat dengan selamat, tidak akan ada kerusakan yang disebabkan karena 
melompat dari level kedua. Tidak mudah bergerak dengan borgol, tapi kita harus bisa 
sukses. Kami hanya perlu mengumpulkan keberanian kami! 

Gedebuk! 

Saat berikutnya, Yuuji dan aku mendarat di saat yang sama saat suara itu bergema. Dampak 
dari pendaratan mengalir dari kaki kita ke kepala kita, tapi sepertinya kita baik-baik saja. 

"Keduanya! Berlari keluar terlalu hina! " 

"Kita bisa mengejar jika itu level kedua! Cepat kejar mereka! " 

"I, itu keterlaluan, Akihisa-kun! Aku akhirnya menyusulmu! " 

Teriakan bisa terdengar dari tempat kami berada. Sepertinya tidak ada yang akan 
melompat dari jendela hanya untuk mengejar kita. 

"... Jangan berpikir kamu bisa menjauh dariku." 

---Kecuali untuk orang itu. 

"Seperti yang diharapkan dari Muttsurini, untuk turun dengan mudah ..." 

"... Ada beberapa tempat syuting tanpa tangga. Ini bukan apa-apa." 

Lebih baik jangan tanya dia apa yang dia syuting. 

"Aki, berdiri di sana!" 

Tidak, ini bukan hanya Muttsurini. Ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk 
melompat dari lantai dua--- "Kenapa dia tidak melompat?" 

"Mau bagaimana lagi. Shimada memakai rok. " 
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Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang ditentukan sebelumnya dalam 
kemampuan atletik, dan bagi Minami, yang seorang perempuan, sangat memalukan 
baginya untuk melompat dari jendela sambil mengenakan rok, dan itu tidak 
menguntungkan kita sama sekali. 

"Baik. Jika dia tidak berani melompat, ayo lari, Akihisa! " 

"Mengerti!" 

Minami tidak akan melompat tidak peduli apapun yang terjadi, tapi kami tidak bisa berdiri 
disekitar sana. Orang lain akan menyusul kita jika kita tidak pergi, Begitu dia mengatakan 
itu, Yuuji dan aku buru-buru mengumpulkan langkah kami dan lari ke gedung sekolah 
lama. 

"...Sial! Saya tidak bisa mengejar! " 

Muttsurini mungkin dibatasi oleh pemikiran untuk bisa mengambil foto Minami yang 
menunjukkan celana dalamnya dan tidak mengikuti kami. Sejujurnya, jika kita bisa 
melihatnya, saya sangat ingin tinggal ... 

Saya memiliki beberapa penyesalan saat kami berlari melalui sekolah. Tepat saat kami 
meninggalkan gedung sekolah baru dan bisa melihat gedung sekolah lama, tiba-tiba Yuuji 
berkata padaku, "Baik sekali. Mari kita meyakinkan orang itu. " 

"WHO?" 

Betul sekali. Yuuji berkata bahwa dia ingin mengumpulkan teman, tapi sampai sekarang, 
tidak ada seorangpun di kelas yang mau mendukung kami. Siapa pria yang diburu Yuuji? 

"Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Tentu saja pria itu yang tidak banyak 
bergerak bahkan setelah keributan besar itu. " 

"Itu---" 

"Betul sekali. Hideyoshi. Aku akan menariknya ke sisi kita. " 

☆ 

"Hideyoshi, bantu kami keluar dari kekacauan ini." 

Karena itu, Yuuji dan aku lari ke gedung sekolah lama untuk menemui Hideyoshi di ruang 
kelas F. Begitu, jadi Yuuji memancing semua orang ke sisi lain untuk mencapai tujuan ini. 

"Un... tapi, aku benar-benar mendengar berita ini secara pribadi. Ini adalah... Akihisa diakui 
oleh Tamano dan mengatakan bahwa kamu dan Yuuji--- " 
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"Tidak tidak Tidak! Itu benar-benar kesalahpahaman yang besar! Saya hanya tertarik pada 
perempuan! " 

"Tapi bukankah kamu sering mengatakan hal-hal aneh padaku, laki-laki..." 

"Un, karena aku hanya tertarik pada perempuan." 

"Kenapa aku merasa kita tidak membicarakan hal yang sama !?" 

Saya merasa tidak apa-apa... tapi tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini. Kami akan 
membicarakannya nanti. 

"Bagaimanapun, itu hanyalah rumor. Mereka tidak nyata! " 

"Bahkan jika kamu berkata begitu..." 

"Pikirkan tentang itu. Apa tidak ada rumor kalau kau menyukaiku, Hideyoshi? Itu tidak 
nyata, bukan? Rumor adalah rumor. Mereka tidak ada hubungannya dengan real- " 

"..." 

"Eh? Wa, tunggu sebentar, Hideyoshi? Ada apa dengan tanggapan itu? " 

"Tidak, bukan itu! Bukan itu yang kamu pikirkan! Aku hanya berpikir... jika kita adalah 
teman yang memiliki hubungan yang cukup baik, bukankah itu berarti aku berbohong? 
Itulah mengapa saya bermasalah! " 

Apa apaan. Jadi seperti itu... yah, saya tiba-tiba merasa sedikit kecewa... 

"Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan membantumu." 

"Maaf Hideyoshi. Senang sekali Anda bersedia membantu kami. " 

"Tapi situasinya sekarang agak buruk, kan? Menurutku kalian tidak punya kesempatan. " 

Hideyoshi agak tegas dalam kata-katanya. Itu benar. Seperti yang dikatakan Hideyoshi, 
situasi saat ini sangat buruk bagi kami. Walaupun demikian- 

"Meski begitu, kita harus berjuang untuk itu! Hideyoshi, meski 99 kali mustahil, jika ada 
kemungkinan kecil-kecilnya. " 

"Dari cara Anda menghitungnya, itu sama sekali tidak mungkin." 

"Tidak mungkin bahkan jika kamu bereinkarnasi 8 kali." 

Aku salah bicara! Ini 99%! 
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"Mari kita abaikan perhitungan Akihisa. Jika Hideyoshi bersedia membantu, kita masih 
memiliki peluang untuk memenangkan perang ini. Ini akan menjanjikan jika kita bisa 
menyelesaikan kesalahpahaman yang dimiliki teman sekelas kita. " 

"Bahkan jika Anda ingin menghapus kesalahpahaman, berapa banyak dari mereka yang 
akan mempercayai kita?" 

"Tidak ada kebutuhan nyata bagi mereka untuk percaya pada kebenaran. Kita hanya perlu 
menghilangkan sikap antagonis yang dimiliki orang-orang itu. " 

??? Aku sama sekali tidak mengerti apa maksud Yuuji. 

"Dengan kata lain, kamu ingin berbohong yang orang-orang dari kelas F percayai untuk 
menutupi rumor itu, bukan?" 

"Betul sekali. Kami butuh bantuanmu untuk melakukan ini, Hideyoshi. " 

"Uu... Aku masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu intinya." 

Saya sama sekali tidak mengerti rencananya, tetapi bagaimanapun, ada resolusi untuk 
situasi ini. Kita bisa santai sekarang, bukan? 

"Terima kasih, Hideyoshi." 

"Tidak, jangan khawatir. Saya harus memikul sedikit tanggung jawab untuk menyebarkan 
rumor seperti itu. Itu tugas saya untuk membantu Anda. " 

Seperti yang diharapkan dari Hideyoshi. Begitu baik! Benar-benar berbeda dari para idiot 
yang berbagi nasib yang sama denganku namun mengkhianatiku! 

"Kalau begitu katakan. Apa yang harus saya lakukan?" 

"Untuk meredakan kesalahpahaman semua orang tentang kita, kita harus membuat orang-
orang itu berhenti dan mendengarkan penjelasan kita. Begitu-" 

"Temukan mereka! Mereka kembali ke kelas F! " 

"Sepertinya mereka Kinoshita yang berbicara manis! Keduanya benar-benar riang bahkan 
dalam situasi ini! " 

"Membunuh mereka! Hapus keberadaan mereka dan jangan tinggalkan tulang! " 

"Argh! Pengejar kami ada di sini! Kemana kita harus lari, Yuuji? " 

"Sial! Mereka lebih cepat dari yang saya kira! Saya ingin pergi ke ruang siaran audio di 
lantai dua... " 

"Terlalu berisiko untuk terus menurun." 
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"Ya!" 

Suara-suara itu datang dari bawah. Mereka baru saja meninggalkan gedung sekolah untuk 
mencari Yuuji dan aku, dan logikanya, mereka akan kembali ke ruang kelas dari bawah. 

"Apa yang harus kita lakukan?" 

"Pokoknya, keluar dulu dari kelas! Kami akan terjebak jika kami tetap di sini! " 

"" Dimengerti! "" 

Tidak seperti sekarang, kami bertiga berlari menuju tangga untuk melarikan diri. Tapi saat 
ini--- "Itu perwakilan kelas F Sakamoto! Cepat, kalahkan dia dan dapatkan kedamaian yang 
kita impikan! " 

"" "OHHHHH !!!" "" 

Orang-orang dari kelas C itu berlari dari jalur koridor di sisi lain. Kami sekarang dijepit! Ini 
adalah situasi terburuk! 

"Yuuji, kamu bilang kamu perlu pergi ke ruang siaran audio, tapi kamu hanya butuh 
perlengkapan audio, kan?" 

"Ya! Kita tidak harus menghadapi orang-orang itu secara langsung dan membuat mereka 
mendengarkan kita dengan tenang. Cara terbaik adalah dengan menggunakan speaker 
audio! " 

"Kalau begitu, ayo cepat ke atap! Ada perlengkapan audio di sana! " 

"Atapnya, katamu... bukankah Yuuji dan aku memecahkannya terakhir kali?" 

"Bukankah kita menggunakannya selama pertandingan olahraga? Saya rasa speaker audio 
di atap harus diperbaiki. " 

Atap ... toh kita hanya bisa lari. Ini sempurna! 

"Oke, Akihisa! Ayo lari! " 

"Baik!" 

Kami melompat tiga langkah sekaligus dan berlari ke kamar. Anggota kelas F yang berlari 
dari lantai bawah bertemu dengan anggota kelas C yang datang dari koridor, dan jujur saja, 
kami bahkan tidak tahu siapa yang mengejar kami. 

"Apa yang kita lakukan, Yuuji! Bahkan jika kita membutuhkan audio, kita perlu mengulur 
waktu! " 

"Aku tahu! Hideyoshi, pinjamkan aku telingamu! " 
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"Hm?" 

Saat kami berlari menaiki tangga, Yuuji membisikkan sesuatu ke telinga Hideyoshi. Jika kita 
tidak akan menerima tantangan musuh, kita akan dikurung di ruang penahanan apapun 
alasannya. Jadi, jika memang benar seperti itu, kita hanya bisa menerima tantangan 
mereka... tapi karena borgol, aku sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari Yuuji. Bahkan 
jika saya ingin mengulur lebih banyak waktu, sepertinya tidak mungkin. Apa yang harus 
saya lakukan sekarang... 

Kami akhirnya naik ke lantai empat dan berlari menuju gedung sekolah baru--- 

"Yamashita Kiyomi kelas C meminta pertarungan kimia!" 

Kami akhirnya sampai ke atap, namun orang-orang dari kelas C mengejar kami. Saat kami 
berlarian sepanjang hari, kami mulai melambat. 

"Akhirnya menyusulmu, Yoshii! Rasakan betapa kentalnya kecemburuan kita! " 

Di saat yang sama, Suzuki-kun dari kelas F menyusul kami. Bahkan ada lebih banyak orang 
dari kelas C dan kelas F yang datang. 

Mau bagaimana lagi. Jika Yuuji kalah di sini, kelas F kalah dalam pertarungan pemanggilan 
ini. Hideyoshi adalah satu-satunya yang bisa melaksanakan rencana selanjutnya. 
Sepertinya saya hanya bisa melangkah maju. 

"Dimengerti. Kelas F 'Yoshii Akihisa--- " 

Tepat ketika saya hendak mengatakan 'Saya menerima tantangan ini'... 

"F class 'Suzuki menerima tantangan kimia Anda!" 

Tapi saya mendengar Suzuki-kun mengatakan ini. 

"Eh?" 

Suzuki-kun terlihat kaget saat melihat ke arah guru. Jelas Suzuki-kun akan terkejut karena 
dia tidak punya alasan untuk menerima pernyataan Yamashita-kun. Juga, jika dia 
menerima ini, dia tidak akan bisa menyerang kita. 

Saat aku terkejut dan tidak yakin dengan apa yang terjadi, Hideyoshi diam-diam 
mengedipkan mata padaku. Ah, begitu, Hideyoshi menirukan suara Suzuki-kun! 

"Wa, tunggu sebentar, sensei! Saya tidak punya niat untuk menyatakan pertempuran--- " 

"Kamu tidak akan memanggil monster panggilmu? Aku akan memperlakukannya saat 
kamu melarikan diri dari pertempuran... " 
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"Saya akan mengirimnya ke ruang tahanan. Ikuti aku." 

"WAH! MANUSIA BESI! KAPAN ANDA DATANG !? " 

Salah satu pengejar kelas F berteriak 'TAK BISA' saat dia dibawa ke ruang tahanan. Itu 
sangat bagus. 

"Kalau begitu, kelas F 'Seto akan menerima tantangan ini!" 

"Eh?" 

"Takahashi kelas F ingin ikut serta juga!" 

"Tidak, saya tidak!" 

"Shibasaki ingin memanggil!" 

"TUNGGU!?" 

Hideyoshi segera menggunakan suara yang berbeda dan menyebabkan beberapa siswa 
kelas F yang hadir ikut ambil bagian. 

"" Ku... panggil! "" " 

Orang-orang yang dipaksa untuk memanggil hanya bisa memanggil monster yang mereka 
panggil dengan enggan. Baru saja melihat Suzuki-kun dengan paksa dibawa ke ruang 
perbaikan, jelas mereka akan membuat keputusan seperti itu. Bukan apa-apa memburu 
Yuuji dan aku dibandingkan dengan penahanan neraka. 

"Ayo pergi, Akihisa, Hideyoshi! Ayo pergi sekarang juga! " 

"Baik!" 

"Un!" 

Setelah menghentikan langkah mereka, kami buru-buru berlari menuju atap dan 
mendorong pintu logam berat ke samping. Mixer suara dan mikrofon terletak di bawah 
atap prefab. Bagus sekali, itu dia! 

"Ayo lihat. Kami hanya perlu menyiarkan melalui level 3 dan 4... " 

Saya tidak tahu bagaimana mesin ini bekerja. Tombol mana yang harus saya tekan? 

"Saya juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana kalau kita menekan tombol 
siaran darurat ini? " 
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"Itu tidak bisa ditekan. Jika Anda menekannya, semua orang di dalam sekolah dan bahkan 
speaker audio di luar dapat mendengar siarannya. Minggir dan biarkan aku 
mengoperasikannya. " 

Hideyoshi berdiri dan mengoperasikan mesin itu. Jadi tombol darurat itu persis seperti 
namanya, itu adalah tombol yang hanya digunakan untuk keadaan darurat, tidak hanya di 
sekitar sekolah. Bahkan jika warga sekitar mendengarnya, itu akan sangat memalukan dan 
kami tidak bisa begitu saja menekannya. Kami hampir mempermalukan diri sendiri di 
depan seluruh kota. 

"Oke, ini cukup. Lalu, apa yang harus saya katakan? " 

"Berpura-puralah menjadi mereka yang terlibat dalam rumor tersebut dan jelaskan kepada 
mereka bahwa kami tidak memiliki niat seperti itu. Lebih baik jika Anda bisa 
mengungkapkan kekesalan mereka pada kami. " 

"Uu ... jadi itu membuat kebohongan yang lebih besar tentang siapa yang disukai semua 
orang?" 

"Begitulah adanya." 

Begitu, jadi ini rencana Yuuji. Memang benar ini bisa mengalihkan kecemburuan semua 
orang terhadap kita. 

Tapi... 

"Bukankah ini akan mengganggu orang lain jika kita melakukan ini?" 

Soal cinta, pasti ada beberapa orang yang akan direpotkan kalau kita berbohong seperti itu. 
Seperti orang-orang yang menyukai Himeji-san dan yang lainnya harus menyerah, atau 
bahkan salah paham tentang siapa Himeji-san dan yang lainnya... 

"Tentu saja, kami akan menyiarkan lagi nanti dan mengklarifikasi kepada semua orang 
bahwa 'siaran itu hanya akting Hideyoshi'. Saat ini, hal terpenting adalah setiap orang 
tenang dan mendengarkan kami. " 

Sepertinya Yuuji memikirkan ini dan mengatakan ini padaku. 

Apakah begitu? Apakah akan baik-baik saja setelah penjelasan? 

Ngomong-ngomong, rumor yang beredar di luar semuanya palsu juga. Jika kita tidak 
menyingkirkan kesalahpahaman ini, kita tidak akan dapat mengubah fakta bahwa banyak 
orang yang bermasalah. 

"Jika itu masalahnya, aku mengerti." 

Hideyoshi mengangguk penuh pengertian dan menyalakan mikrofon. 
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"Ah, ahh... Aku Kudou Aikou dari kelas A. Bisakah semua orang mendengarkan saya? " 

Dan kemudian, Hideyoshi mengubah suaranya saat dia mulai berbicara ke mikrofon. Apa 
dia akan mulai dari Kudou-san? 

"Sepertinya ada rumor kalau aku suka Yoshii-kun, tapi itu salah paham! Saya sama sekali 
tidak tertarik pada Yoshii-kun. Sejujurnya, dia tipe laki-laki yang benar-benar tidak bisa aku 
tangani, tahu? " 

"GUU !!!" 

"Yoshii-kun sepertinya dia tidak punya pengalaman sama sekali ~ Aku tidak tertarik kalau 
dia bukan laki-laki yang berpengalaman dan berpengetahuan. Aku tidak bisa mengaku 
padanya, dan bahkan jika dia mengaku kepadaku, aku tidak bisa pergi dengannya. Maaf ~ " 

"GOFUAAA !!" 

Pengakuan ini sungguh... akan membawa trauma mental... 
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(Lumayan, Hideyoshi. Pura-pura seperti saudara perempuanmu.) 

(Saya mengerti.) 

"Saya juga. Yoshii-kun terlihat seperti orang bodoh yang sangat besar. Juga... Aku hanya 
tertarik pada laki-laki manis yang lebih muda dariku. " 

Untuk beberapa alasan, sepertinya saya mendengar teriakan yang datang dari dalam jiwa 
yang mengatakan 'SEMUA ORANG SUDAH LUPA TENTANG THHHHIIISSSS !!!' 

(Selanjutnya, kelas D 'Shimizu.) 

"Miharu paling membenci babi itu! Bagaimana mungkin aku bisa memiliki perasaan 
padanya? Berhenti bercanda! Lebih dari pria itu, aku lebih suka tikus pembuangan yang bau! 
Jika aku harus menyentuhnya, Miharu lebih suka melompat ke kolam renang yang penuh 
cacing! " 

(Tamano juga?) 

"Aku tidak tertarik pada Yoshii-kun karena aku suka Aki-chan! Yoshii-kun yang tidak 
memakai pakaian perempuan sama tidak berharganya dengan mengunyah permen karet 
yang rasanya sudah hilang! " 

(Kubo... seharusnya lebih bersemangat, kan?) 

(Kenapa harus terbalik sekarang !?) 

"Semuanya, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya sangat mencintai Yoshii-kun! Tidak 
peduli apakah itu otaknya yang buruk atau aspek kikuknya, saya akan menerima semuanya. 
Yoshii-kun, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu! Jika Anda bersedia menerima 
perasaan saya, saya akan bekerja keras untuk memasuki politik dan mengubah hukum di 
negara ini demi Anda! " 

(Oi, Akihisa, jangan melompat dari sini. Kami akan dilarang memasuki atap jika terjadi 
kecelakaan.) (Lepaskan aku, Yuuji! Jika konten seperti itu diizinkan, pergi ke atap harus 
menjadi hal nyata yang harus dilarang!) (Baiklah, tenang. Selanjutnya, Muttsurini. Tidak 
apa-apa. Kami akan mengesampingkannya. Mari kita pilih antara Shimada dan Himeji... 
Maafkan saya pada mereka, tapi kita hanya bisa berbohong sampai akhir. Akan kuserahkan 
padamu lalu, Hideyoshi.) "A, aku tidak tertarik dengan Aki! Saya suka --- orang liar seperti 
gorila atau kera! Aki tidak ada dalam pertimbanganku! " 

Alih-alih itu bohong, itu lebih seperti pengakuan yang dia buat tepat di depanku. 

(Oke, akhirnya, Himeji. Tapi...) 
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Tetapi saat ini, Hideyoshi berpikir keras. Tentang yang lainnya, kata-kata yang keluar dari 
mulut Hideyoshi itu benar (yah, kecuali Kubo-kun, sisanya benar). Mungkin Hideyoshi 
terdiam saat ini karena dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan Himeji-san? 

Tapi tentang sisi sejati Himeji-san, hanya ada satu hal yang aku tahu. 

(Hideyoshi, tentang kata-kata Himeji-san, katakan saja ini.) 

(Hm? Akihisa, apa yang harus saya katakan?) 

Hideyoshi mematikan mikrofon untuk sementara waktu dan membungkuk untuk 
mendengarkan saya. Saya khawatir kelas F akan datang menyerang seperti longsoran salju, 
tetapi mereka seharusnya menghentikan pengejaran mereka. 

(Uu... jika kamu berkata begitu, tidak apa-apa...) 

(...) 

Mendengar penjelasanku, Hideyoshi mengangguk sedikit, dan Yuuji berdiri di samping 
kami saat dia menatapku. 

Lalu, Hideyoshi menyalakan mikrofon dan berbicara. 

"Saya Himeji Mizuki dari Kelas 2-F." 

Suara yang keluar dari mulut Hideyoshi akan terdengar seperti suara Himeji-san bagi siapa 
pun yang tidak menyadarinya. 

"Saya memiliki seseorang yang saya suka." 

Suara yang keluar dari mic adalah suara tegas Himeji-san. 

"Tapi, orang itu bukan Yoshii Akihisa-kun... karena aku---" 

Itu benar, karena Himeji-san, dia--- 

"Aku sudah menyukai orang lain sejak aku masih muda ... dia cinta pertamaku, bahkan 
sampai sekarang." 

Himeji-san tidak menyukaiku --- tapi orang lain. 

Itulah yang Himeji-san sendiri katakan padaku saat kita di sekolah dasar. Dan satu-satunya 
fakta yang akan saya gunakan untuk mengawasi diri saya sendiri. 

(Baiklah. Sekarang kita hanya perlu menjelaskan kesalahpahaman semua orang tentang 
saya sebelum kita menutup semuanya.) (Ya. Jika kita tidak menjelaskan dengan jelas, 
Kirishima-san tidak akan mengembalikan kuncinya.) Masalahnya adalah bagaimana 
menjernihkan kesalahpahaman. Namun... 
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(Selamat tinggal, Yuuji.) 

(Apa? Kenapa kamu tiba-tiba --- GUUH!) 

Aku menggunakan borgol untuk mencekik arteri karotis Yuuji dengan keras dan 
menghilangkan kemampuannya untuk berbicara. Baik sekali. Sekarang semuanya jauh 
lebih mudah. 

(Hideyoshi, aku akan menyerahkannya padamu.) 

(Un, serahkan padaku.) 

Hideyoshi mengangguk dan menghadap mikrofon di depannya lagi. Oke, sekarang untuk 
langkah terakhir. 

"Aku kelas F 'Sakamoto Yuuji. Tentang aku yang diakui oleh Koyama --- itu jebakan mereka. 
Koyama kelas C sengaja memasang jebakan untuk kelas F dalam pertarungan pemanggilan. 
Itu sama dengan rumor konyol tentang Akihisa dan aku yang menjadi gay satu sama lain. " 

Setelah menarik napas dalam-dalam, Hideyoshi berkata. 

"---Jadi Shouko, aku akan menjanjikan apa pun yang kamu ingin aku lakukan! Cepatlah dan 
berikan aku kuncinya! " 

"!" 

"Dan juga, semua orang di kelas F, yang paling penting adalah memenangkan pertarungan 
ini. Setelah itu, Anda bisa memasak saya, memanggang saya, atau memanggang saya! Apa 
pun yang Anda inginkan! " 

"(Menggelengkan kepala dengan keras)!" 

Meski darahnya tak bisa bersirkulasi, Yuuji masih berusaha sekuat tenaga untuk 
menggelengkan kepalanya. Maaf Yuuji, tapi aku tidak akan membiarkan pengorbananmu 
sia-sia. 

"Sebuah jebakan... jadi begitulah... itu benar. Jika tidak, bagaimana orang-orang itu bisa 
begitu populer di kalangan perempuan? " 

"Kelas C yang tercela! Bermain-main dengan Sakamoto dan Yoshii yang tidak beruntung 
dengan perempuan! " 

"Kita harus memberi tahu kelas C tentang kemarahan yang mereka berdua miliki saat 
mereka diburu!" 

Bukan, orang-orang yang mengejar kami seperti tikus sepertinya adalah kalian dari kelas 
F... 
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Saya mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk berkomentar dan melihat ke 
bawah melalui jendela di pintu besi yang menuju ke atap. Tampaknya siswa kelas F di 
tangga itu akhirnya tenang dan mulai fokus pada pertarungan pemanggilan ini. 

"Ini tidak baik ... orang-orang itu mungkin melakukan hal-hal acak jika ini menjadi 
pertempuran yang berantakan ... kelas C, mundurlah untuk saat ini, berkumpul kembali dan 
lawan mereka nanti!" 

Begitu dia melihat bahwa rencana mereka diketahui dan kelompok mereka jelas-jelas 
goyah, Koyama-san harus memanggil kelas C untuk mundur untuk sementara waktu. 

Pada akhirnya, kami akhirnya saling memelototi saat kami melakukan tes pengisian ulang 
untuk sisa hari itu, dan waktu yang ditentukan untuk pertarungan pemanggilan berakhir 
dengan tenang. 
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Volume 8 Chapter 6 

Pertanyaan Terakhir 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Seorang penembak berdiri di ketinggian yang sama dengan monyet di pohon. Saat peluru 
ditembakkan, dahan pohon di bawah kera patah, dan kera tersebut mulai tumbang. Apa 
yang akan terjadi pada monyet dan pelurunya? Jika perlu, gunakan nilai berikut untuk 
menghitung. 

Jarak antara monyet dan penembak adalah A. Tinggi monyet di pohon adalah H, dan waktu 
yang dibutuhkan peluru untuk mencapai cabang pohon adalah t. Tinggi peluru saat itu 
adalah h (i), dan tinggi monyet h (j). Kecepatan peluru adalah v, gaya gravitasi adalah g. 
Asumsikan tidak ada hambatan udara. 

 

Jawaban Himeji Mizuki 

h (i) = H-1/2 gt 2 

h (j) = H-1/2 gt 2 

Jadi 

h (i) = h (j) 

Dari sini kita bisa membuktikan bahwa tinggi kera dan pelurunya sama, sehingga peluru 
akan mengenai kera. 

Komentar Guru 

Jawaban yang benar. Orang biasanya berasumsi bahwa peluru itu terlalu cepat dan tidak 
akan terpengaruh oleh gravitasi. Tapi nyatanya, monyet itu jatuh ke tanah dengan 
kecepatan tinggi[11] . Pada saat ini ketinggian peluru h (i) dan tinggi kera h (j) tidak ada 
hubungannya dengan kecepatan peluru V, tetapi hanya berhubungan dengan gaya gravitasi 
g dan waktu t. Sensei sengaja menambahkan simbol yang tidak perlu dalam jawaban, 
namun seperti yang diharapkan dari Himeji-san, itu adalah jawaban yang bagus. 

Jawaban Sakamoto Yuuji 

"Peluru akan mengenai kepala dan otaknya akan berceceran seperti buah delima." 

Komentar Guru 
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Penampilan Himeji-san di turnamen bisbol monster panggilan tampaknya sangat 
mengesankan. 

Jawaban Yoshii Akihisa 

h (i) t = (i) ta (i)[12] 

Komentar Guru 

Meskipun itu bukan monyet, itu menyakitkan. 

 

"Selamat datang kembali, Akihisa-kun!" 

"..." 

Saat aku membuka pintu rumahku, Himeji-san berjalan keluar dan menerimaku hari ini. 

Dia berdiri di koridor, seperti kemarin. 

Dia terlihat gelisah, seperti kemarin. 

Dan dia... memakai pakaian yang lebih terbuka dari kemarin. 

... Er --- m... 

"Baiklah, Himeji-san..." 

Ya, ya! 

"Rumor itu adalah kesalahpahaman, kamu harus mengerti, kan?" 

"Ya, aku salah paham dengan Akihisa-kun... maafkan aku." 

Himeji-san sepertinya sangat menyesal saat dia menundukkan kepalanya padaku. Un, 
sepertinya dia sangat paham kalau hubungan aneh antara aku dan Yuuji hanyalah rumor 
kosong. 

"Lalu, kenapa kamu berpakaian seperti ini?" 

"... Begitulah cara saya berpakaian normal." 

Kalau begitu, kenapa kamu tidak menatapku langsung? 

"Himeji-san, izinkan aku bertanya lagi padamu. Desas-desus itu sama sekali tidak berdasar, 
dan aku suka perempuan --- kamu harus mengerti, kan? " 
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"Iya." 

"Jika kamu mengerti, kamu tidak harus memakai---" 

"It, itulah mengapa aku harus melakukan ini lebih sering lagi!" 

Himeji-san tiba-tiba membungkuk ke depan. Apa apa? 

"Karena itu, aku harus berdandan seperti ini. Karena-" 

"Jadilah, karena?" 

"Karena Akihisa-kun menyukai perempuan namun tidak terlihat tertarik padaku kemarin." 

"...Apa?" 

Apa yang dia katakan? Pikiranku tidak bisa memproses perkembangan topik ini untuk saat 
ini. 

Eh, coba lihat... dengan kata lain, aku mengatakan bahwa aku tertarik pada perempuan, tapi 
aku tidak melakukan apapun saat melihat Himeji-san dengan pakaian tipis kemarin, dan ini 
melukai harga dirinya... apakah itu? Tidak tidak tidak tidak! Itu pasti kesalahpahaman! Aku 
tertarik pada Himeji-san dengan pakaian tipisnya! Hanya saja saya menggunakan 
kewarasan saya untuk menekan nafsu saya! 

"Jadi saya harus mengatakannya! Ini adalah pertempuran yang tidak bisa aku hindari! " 

Himeji-san berkata sambil membawa tubuhnya ke depan. Wa, wai, tunggu sebentar! 

"Ca, cacacacacalm turun, Himeji-san! Ini tidak bagus! " 

"Aku tahu ini juga tidak bagus! Tapi aku tidak punya cara untuk mundur sekarang karena 
keadaan menjadi seperti ini! " 

"Karena keadaan menjadi seperti inilah aku menyuruhmu untuk berhenti! Jika ini adalah 
momen impuls yang menyebabkan Anda berhubungan dengan seseorang yang tidak Anda 
sukai sama sekali, Anda akan menyesali ini selama sisa hidup Anda! " 

Jadi ambil nafas dalam-dalam dulu dan tenang --- tepat saat aku akan mengatakan ini, 
Himeji-san tiba-tiba berhenti. 

"... Seseorang yang sama sekali tidak saya sukai?" 

"Ah... un, itu benar. Seseorang yang sama sekali tidak Anda sukai. " 

"... Akihisa-kun." 

"Apa, ada apa?" 
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Himeji-san menyipitkan matanya padaku. Mengapa rasanya sangat menakutkan? 

"Apakah kamu merasa... aku tipe orang yang akan melakukan ini pada seseorang yang tidak 
aku sukai karena dorongan hati?" 

Mendengar dia menanyakan hal ini, saya merenung sejenak. 

Termasuk Himeji-san, semua orang di sekitarku akan bersikeras pada apa yang mereka 
yakini dan tidak akan mendengarkan penjelasan orang lain. 

"Un, semacam." 

"... (Biki)!" 

Saat berikutnya, sepertinya aku melihat pembuluh darah meledak di wajah Himeji-san. Itu 
aneh? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? 

"Heh... kalau begitu, kamu benar-benar salah paham terhadapku..." 

Menaruh kembali senyumnya di wajahnya, Himeji-san mengatakan ini dengan nada berat. 
Sial. Sepertinya aku membuatnya marah. 

"Sejak Akihisa-kun berkata begitu, aku punya pikiran sendiri." 

Tepat saat aku hendak berlutut dan memohon maaf, Himeji-san berkata dengan jelas, kata 
demi kata, "Akihisa-kun, ayo kita bermain ketahanan." 

"Game ketahanan? Eh... apa itu? " 

"Akankah aku tidak bisa menahan rasa maluku, atau Akihisa-kun akan mengungkap 
kesalahpahaman tentang aku --- ini pertandingan ketahanan semacam ini, 'tekad wanita'!" 

Saat Himeji-san mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di dadanya karena suatu 
alasan... heh? 

"Apa, apa yang kamu lakukan?" 

"Aku mencoba merayu Akihisa-kun." 

Gchi, punggung Himeji-san mengalami benturan ringan di belakangnya. Apakah itu suara... 

"Shouko-chan dan Aikou-chan mengajariku bahwa orang-orang seperti ini. Jadi --- Akihisa-
kun? Kamu mimisan! " 

"Jadi, maaf, Himeji-san! Saya pikir beberapa darah mengalir dalam diri saya! Aku akan 
mencuci muka dulu! " 
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"Eh? Ho, tunggu! Apakah kamu sudah menyerah Aku baru saja membuka kancing bra-ku, 
dan kamu bereaksi seperti itu... bukankah tekadku yang aku bekerja keras untuk tunjukkan 
akan sia-sia? Agak sepi--- " 

Aku mengabaikan suara Himeji-san dari belakang saat aku berlari ke baskom. Saat dia 
memasukkan tangannya ke dalam kemejanya, kemejanya terbuka dan menunjukkan 
sedikit kulit! Dan kerah itu! Kerahnya sangat terbuka sehingga aku bisa melihat banyak 
dadanya di dalam! Ini buruk --- hm? Apa ini? Jangan, jangan beri tahu saya... 

"Akihisa-kun, tolong jangan lari! Aku belum melakukan apapun --- A, Akihisa-kun? Kenapa 
kamu berdarah lebih banyak lagi !? " 

Himeji-san mengikutiku ke baskom dan berteriak kaget. Fu... fufu... kamu benar-benar 
hebat, Himeji-san... 

"Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar mengharapkan saya melarikan diri dan 
memasang jebakan ini ..." 

Ada pakaian dalam merah muda di samping baskom. 

"Bagaimana saya harus mengatakan ini? Perasaan sepi ini... pada akhirnya, aku hanya 
membuka kancing bra ku... " 

Aku tidak mengerti apa yang Himeji-san rencanakan, tapi jika dia ingin membunuhku, 
rencananya berhasil. Pikiranku kabur. 

"Uuu... ini buruk. Mengapa penglihatan saya menjadi kabur juga? " 

Pikiranku pusing, dan tubuhku sangat panas. Aku tahu rencana rayuan Himeji-san sangat 
efektif untukku. 

"Eh? A, Akihisa-kun? Apa kamu baik baik saja? Wajahmu semuanya merah... " 

"Tidak, jika kamu benar-benar mengkhawatirkanku, tolong jangan memakai pakaian yang 
terlalu terbuka --- ugh, erm..." 

Visi saya mulai bergoyang. Apakah ini yang dimaksud dengan mabuk? 

"Akihisa-kun, apa kamu sedang demam !?" 

"Nonono, aku tidak---" 

Bahkan sebelum aku selesai, Himeji-san membuka lebar tangannya dan memeluk tubuhku 
yang goyah. Sentuhan hangat tertentu datang melalui kontak. Tidak, tunggu. Tidak peduli 
apapun, sentuhan ini sangat tipis. Ngomong-ngomong, kupikir hanya ada kemeja tipis yang 
memisahkan tanganku dari tubuh Himeji-san. 
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"Akihisa-kun! Kenapa wajahmu lebih merah !? Apa kamu demam tinggi !? " 

Saat ini, aku tiba-tiba teringat apa yang Himeji-san lakukan. Bukankah dia mengatakannya? 
Dia membuka kancing bra nya! 

Betul sekali. Saya melihat. Sentuhan lembut di tangan saya sebenarnya adalah... 

"...Terima kasih..." 

"WAH! AKIHISA-KUN! " 

Merasa sangat beruntung, saya kehilangan kesadaran. 

☆ 

Splash splash... suara air dan es batu yang saling bertabrakan mencapai telingaku. 

Sepertinya ada seseorang yang memutar sesuatu di dekat kepalaku, dan kemudian 
kepalaku ditempelkan benda sedingin es di atasnya. Ah... menyegarkan sekali... 

"U... nn... nnn...?" 

"Apa kamu baik-baik saja, Akihisa-kun?" 

"Aneh... apa yang terjadi padaku..." 

Mengapa saya berbaring di tempat tidur? Dan Himeji-san berdiri di samping tempat 
tidurku dan menatapku dengan cemas. 

"Maaf... itu karena aku melakukan hal yang begitu aneh sehingga membuatmu menjadi 
seperti itu..." 

Himeji-san mengatakan itu saat dia terlihat sangat tertekan. 

"Maaf, Himeji-san. Sepertinya aku tertidur. " 

"Kamu tidak tertidur. Kamu demam. " 

Pantas saja kepalaku terasa berat dan kakiku terasa ringan, karena aku masuk angin. 
Mungkin karena saya kehujanan selama dua hari terakhir dan berlarian, menyebabkan diri 
saya berkeringat. 

"Jangan memaksakan diri. Silakan terus berbaring dan tidur. " 

"Ahh, tidak perlu. Hal kecil ini bahkan tidak akan... " 

"Anda tidak bisa meremehkan penyakit. Banyak orang menderita penyakit berat hanya 
karena sedikit flu. " 
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"Tidak, aku baik-baik saja..." 

Saya tidak merasa tidak nyaman. Alasan kenapa aku demam barusan adalah karena Himeji-
san. 

"Kamu tidak bisa. Mohon berbaring dan istirahat dengan tenang. Saya kira itu karena Anda 
terlalu lelah. " 

"Un... benarkah?" 

"Begitulah adanya." 

Himeji-san menyimpulkan. Aku memang sedikit demam, tapi dia terlalu berlebihan. 

Dengan enggan aku menyerah untuk bangun dan hanya bisa berbaring dan melihat langit-
langit. Uu ~ tidak ada apa-apa. 

"Apa kau tidak akan tidur?" 

Melihat aku tak berniat memejamkan mata dan tidur, Himeji-san menunjukkan ekspresi 
yang agak bermasalah. 

"Bukannya aku tidak ingin tidur, tapi aku tidak bisa tidur begitu saja dan ketika aku 
menyukainya... lebih baik lakukan hal lain dulu..." 

"Tidak, kamu tidak bisa. Bahkan jika Anda tidak bisa tidur, tidak apa-apa. Tolong tetap di 
sini. " 

Sepertinya Himeji-san tidak mengizinkanku turun dari tempat tidur apapun yang terjadi. 
Ini buruk... sungguh membosankan berbaring seperti itu... 

"..." 

"..." 

Kach, Kach. Suara jarum jam bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. 

Kami tidak berbicara seiring berjalannya waktu. 

Aku berbaring di ranjang, dan Himeji-san duduk di kursi di sampingku. Itu aneh? Apa yang 
sedang terjadi? Sepertinya saya pernah melihat adegan ini sebelumnya... 

"Yah... menunggu dengan tenang seperti ini membuatku mengingat kejadian masa lalu." 

Acara yang lalu? 

"Ya, seperti saat sekolah dasar." 
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"Tapi posisi kami sangat berbeda." 

Himeji-san lalu berkata. 

Ahh, begitu. Saya hanya merasa bahwa saya melihat adegan ini sebelumnya. Jadi begitulah 
adanya. 

"Oh iya, rasanya seperti ini saat Himeji-san dirawat di rumah sakit." 

"Eh... Akihisa-kun, kamu masih ingat?" 

Himeji-san melebarkan matanya dan menatapku. Mata itu tampak seperti sedang 
mengharapkan sesuatu. 

"Maaf, aku tidak begitu ingat, tapi samar-samar aku bisa mengingat bahwa ini pernah 
terjadi." 

"Tidak, itu cukup baik sehingga kamu bisa mengingatnya." 

Sepertinya aku tidak bisa menanggapi ekspektasinya, tapi Himeji-san tersenyum bahagia. 

"Lalu, Akihisa-kun..." 

"Hm? Ada apa, Himeji-san? " 

"Bolehkah aku... mempermainkanmu...?" 

Himeji-san menatapku dengan tatapan bertanya-tanya, sepertinya meminta izinku. 

Ini tidak terlihat bagus, dan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padaku... 

"Yang paling aku izinkan adalah menggambar di wajahku." 

Aku tidak akan melakukan itu. 

Kuku, Himeji-san terkekeh dan tersenyum bahagia. Yah, aku tidak menentang itu. 

"Kalau begitu tolong bersikap lembut padaku." 

"Terima kasih. Lalu, sejak aku mendapat izin Akihisa-kun--- " 

Sebelum dia selesai, Himeji-san tiba-tiba meraih rambutnya. 

"---Oke, aku melepasnya." 

Dia melepaskan jepit rambut kelinci khasnya dan meletakkannya di antara poniku. Apakah 
yang disebut lelucon ini? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Sungguh, kupikir Himeji-san akan melakukan sesuatu padaku..." 

"Fufufu, kamu benar-benar terlihat manis. Akihisa-kun sangat cocok untuk ini. " 

Sangat meresahkan bahwa dia masih menganggapku sebagai perempuan dalam situasi ini. 
Itu meresahkan. 

"Eh... itu aneh..." 

Tiba-tiba, pikiranku mengingat sebuah kenangan. 

"Saat saya sakit, saya akan merasa kesepian dan cemas." 

"Eh? Tidak, ya, mungkin. " 

Karena aku biasanya tidak sakit, aku tidak begitu yakin tentang ini, tapi saat ada seseorang 
di sampingku sekarang seperti Himeji-san, itu benar-benar sesuatu yang pantas untuk 
membahagiakan. Tanpa Himeji-san di sampingku, nee-san akan terus bekerja dan tidak 
bisa pulang, dan aku akan terus demam... biar kulihat; Aku akan merasa sangat kesepian 
dan cemas, bukan? 

"Tidak enak badan, merasa sangat bosan, dan memikirkan hal-hal yang tidak 
menyenangkan..." 

Orang biasanya mengatakan bahwa mood dan tubuh memiliki hubungan yang erat. Saat 
hati melemah, tubuh akan jatuh sakit; dan saat tubuh jatuh sakit, hati menjadi lebih lemah. 
Dengan demikian, ketika manusia lemah, mereka akan berpikiran negatif. Saya rasa itulah 
logika umum di antara semua ini. 

"Apakah aku akan kesepian selamanya, akankah semua orang menggangguku... Aku pernah 
memikirkan tentang ini." 

Itu hanya perkataan kecil --- tapi apa yang dikatakan Himeji-san terukir secara misterius di 
hatiku. 

"Jadi, selama waktu itu, seorang anak laki-laki bersedia bersamaku, yang membuatku 
benar-benar merasa... bahagia... dan itu sungguh luar biasa." 

Suasana saat ini membuatku tidak bisa menyela perkataan Himeji-san saat dia perlahan 
mengucapkan kata-katanya seperti sedang mengaku. 

Mungkin... bagi kami, itu bukan hanya pepatah biasa? 

☆ 

"Saya kembali." 
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"Selamat datang kembali, Akira-san. Sulit bagimu untuk bekerja sampai selarut ini. " 

"Maaf saya telat. Apa Aki-kun melakukan sesuatu padamu yang seharusnya tidak dia 
lakukan? " 

"Uu, tentang ini... sebenarnya, Akihisa-kun sedang demam." 

"Astaga? Dia demam? Itu sangat langka. " 

Dia sedang tidur di kamarnya. 

"Saya mengerti. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Apa Aki-kun tidur di kamarnya 
sendiri? " 

"Ya, dia tidur di kamarnya sendiri." 

"Coba kulihat... ahh, dia tertidur lelap." 

Dia baru saja membaca. 

"Terima kasih, Mizuki-san, karena telah merawat Aki-kun selama dia sakit." 

"Tidak, ini bukan apa-apa." 

"Eh, tapi bocah itu, sungguh... itu karena dia berlarian dan kehujanan sehingga dia jatuh 
sakit. Saya harus menguliahi dia saat saya punya kesempatan. " 

"Karena Akihisa-kun selalu memaksakan diri..." 

"Anak itu selalu seperti itu. Begitu sesuatu terjadi, dia akan melakukannya tanpa berpikir 
dan akhirnya melukai dirinya sendiri. " 

"Ahaha, itu benar." 

"Atau lebih tepatnya, itulah yang akan dilakukan anak itu." 

"Seperti yang akan dilakukan Akihisa-kun... apakah itu...?" 

"Ya." 

"Lalu... Akira-san..." 

"Ya, ada apa, Mizuki-san?" 

"Apa kau tidak mengkhawatirkan Akihisa-kun?" 

"Bagaimana apanya?" 
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"Akihisa-kun akan terlibat dan terkadang bahkan mengabaikan situasi atau kondisinya 
sendiri." 

"Jadi, yang Anda bicarakan itu." 

"Iya. Apakah kamu tidak ingin menghentikannya? " 

"Yah... aku benar-benar ingin melakukan sesuatu jika aku bisa membantunya mencapai 
tujuannya dan berhenti mendapat masalah..." 

"Ya." 

"Tetapi jika saya tidak dapat melakukan apa pun dan anak itu ingin melakukannya --- saya 
akan menghormati keputusannya dan membiarkan dia melakukan apa pun yang dia 
inginkan." 

"Tapi apa yang akan terjadi jika dia terluka?" 

"Bahkan jika dia terluka, itu yang dia inginkan. Tidak ada yang perlu dikatakan, bukan? " 

"Bagaimana itu..." 

"Anak itu tidak bisa belajar, bodoh dan ceroboh dan gagal memahami banyak hal. Tapi..." 

"Tapi apa?" 

"Tapi kepribadian lugas anak itu adalah kebanggaan terbesar saya sebagai saudara 
perempuan." 

"Akira-san..." 

"Jadi saya ingin menghargai sisi jujurnya itu." 

"Akira-san... kau benar-benar dewasa." 

"Tidak, aku tidak sehebat itu. Bukannya menjadi dewasa--- " 

"Daripada menjadi dewasa?" 

"---Aku hanyalah seorang kakak perempuan yang paling mencintai adik laki-lakinya." 

☆ 

"U... un...?" 

Pagi selanjutnya. 
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Sebelum jam alarm elektronik saya berdering, saya terbangun karena merasa ada yang 
mendekati saya. 

"Ah... maaf, apakah aku membangunkanmu?" 

Di samping tempat tidurku ada Himeji-san, yang hendak mengulurkan tangannya untuk 
menepukku --- ah, dia ingin memeriksa suhu tubuhku dan melihat apakah demamku sudah 
mereda, bukan? 

"Apa kamu baik-baik saja, Akihisa-kun?" 

Sayangnya, aku terbangun, dan tangan Himeji-san yang terulur ke arahku menyusut ke 
belakang, yang kurasa sangat disayangkan. 

"Un, lebih baik. Pilek saya sudah sembuh sekarang. " 

Bukan hanya saya tidak ingin membuatnya khawatir, tetapi pada kenyataannya, saya tidak 
merasa buruk di mana pun. Jadi, aku menggenggam tanganku dengan erat dan 
menjawabnya dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, flu saya tidak terlalu serius. 
Itu karena Himeji-san melakukan hal itu sehingga darah mengalir deras dalam diriku... 

"..." 

"Kamu tidak bisa berbohong, Akihisa-kun. Wajahmu masih merah. " 

"Ahh, tidak, itu karena..." 

Itu karena saya memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin! 

"Akihisa-kun, kamu tidak bisa memaksakan diri. Beristirahatlah dengan baik hari ini dan 
sembuhkan flu Anda sepenuhnya. " 

Memintaku untuk istirahat dari sekolah... Aku benar-benar tidak bisa belajar dengan baik, 
tapi bukannya aku benci pergi ke sekolah. Seharusnya lebih menarik berada di sekolah 
daripada tinggal di rumah, bukan? Lebih penting- 

"Pertempuran pemanggilan penting belum berakhir. Bahkan dengan tingkat kemampuan 
bertarung seperti itu, saya tidak bisa beristirahat semua karena saya masuk angin. " 

Jika kita kalah dalam pertarungan pemanggilan ini, jarak kita dari kelas A akan menyebar 
lebih jauh. Kalau begitu, kita hanya bisa terus menggunakan fasilitas jelek itu. Itu sebabnya 
kami tidak bisa kalah. 

"Sungguh, Akihisa-kun... kamu tidak perlu khawatir tentang turnamen pemanggilan. Aku 
akan bekerja keras bersama Akihisa-kun. Aku akan bekerja lebih keras, jadi kamu tidak 
perlu memaksakan diri. " 
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"Tidak tapi..." 

"Anda tidak bisa mengatakan hal-hal yang keras kepala. Saya tidak akan mengomel pada 
Anda setelah Anda benar-benar pulih. " 

"Saya tidak bermaksud begitu ..." 

"Sungguh, kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kamu akan menurut jika Akira-san 
mengatakannya. " 

"Itu bukan tentang aku yang menurut. Gerakan mengancamnya yang memaksa saya untuk 
tunduk ... " 

Melihat banyak hal sekarang, nee-san seharusnya sedang keluar kerja. Apakah dia benar-
benar sibuk sekarang? 

Sepertinya aku tidak perlu khawatir akan diceramahi dan dihukum olehnya di pagi hari 
saat aku menghela nafas lega. 
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Namun, Himeji-san mengatakan ini padaku, 

"Kalau begitu... Akihisa-kun, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, aku akan 
menciummu!" 

Apa apaan? Dia meniru nee-san? Betulkah... 

"Yah... bahkan jika Himeji-san meniru nee-san, itu tidak akan melakukan apapun padaku---" 

"... Un..." 

Sensasi lembut menyapu bibirku. 

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

"Baik. Kamu harus tidur sekarang. " 

Himeji-san meninggalkan kata-kata ini, bata, menutup pintuku dan pergi. 

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

Ditinggal sendirian di dalam kamar, saya masih tidak tahu apa yang terjadi karena saya 
hanya bisa duduk di tempat tidur dengan hampa. 
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Volume 8 Chapter 7 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat berterima kasih kepada para pembaca yang membeli buku ini. Saya Inoue 
Kenji, yang bertanggung jawab untuk menulis buku ini. 

Seri ini akhirnya memecahkan dua digit dan berada di jilid ke-11! Ada sekitar 1,5 juta 
karakter secara keseluruhan! Saya ingin berterima kasih kepada para pembaca yang 
menemani saya di jalan ini sementara saya dikritik oleh atasan saya 'sulit untuk dibaca', 
'Saya tidak tahu apa yang Anda tulis', 'tulis ulang ini lagi' untuk bahasa Jepang saya. Itu 
aneh. Seharusnya saya menjadi orang di perusahaan yang paling banyak menulis, tapi 
rasanya tidak ada peningkatan sama sekali... 

Di samping catatan, di antara email terbaru, ada pembaca yang bertanya kepada saya 
"Mengapa Anda harus menyembunyikan fakta bahwa Anda menulis 'Tes Baka'?". Saya akan 
menggunakan catatan penulis ini untuk membalasnya nanti. 

Bidang pekerjaan saya terkait dengan perancangan, dan detail pekerjaan tersebut 
mencakup banyak teknologi yang baru dikembangkan, sebagian besar rahasia dagang yang 
tidak dapat diungkapkan. Karena itu rahasia, kita harus menyembunyikan teknologi yang 
sedang dikembangkan. Perusahaan kami memperoleh keuntungan melalui rahasia, jadi 
kami akan ketat tentang hal itu dan tidak membiarkannya keluar. Kami para pekerja 
memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Selain itu, perusahaan kami memiliki 'komite 
investigasi' untuk mengelola rahasia. Beberapa anggota penting perusahaan adalah 
anggota 'komite investigasi' ini, dan mereka akan mengambil tindakan terhadap kami saat 
kami mengungkapkan rahasia. 

Oke, kalau begitu, mari gunakan imajinasi kita untuk memikirkan apa yang akan terjadi 
selanjutnya. Apa yang akan terjadi pada Inoue Kenji, yang bekerja di perusahaan semacam 
ini, diketahui sedang menulis novel ringan berjudul 'Baka to Tesuto to Shoukannjuu'? 

-Ya itu betul. Saya hampir pasti akan dipanggil oleh anggota penting di perusahaan ini 
untuk penyelidikan. Lalu, pertanyaan macam apa yang akan muncul dalam penyelidikan? 

Semua anggota penting berkumpul diam-diam di ruang rapat yang luas. Karena ini 
menyangkut rahasia perusahaan, semua pintu keluar terkunci rapat. Saya berdiri diam di 
tengah dan menyaksikan atasan saya membaca novel 'Baka Test' sebagai referensi. 

Dan kemudian, penyidik dari komite investigasi ini akan mulai memeriksa. 

Kepala penyelidik: "Inoue Kenji-kun, tentang ini... eh, apa ini namanya... ini 'Baka ke Tesuto 
ke Shoukanjuu'. Itu ditulis olehmu, bukan? " 

Saya: "Ya ya ..." 
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Kepala Penyelidik: "Apakah Anda yakin?" 

Saya: "Ya... saya memang menulis buku ini..." 

Kepala penyelidik: "Lalu --- bisakah Anda menjelaskan isi novel ini?" 

Saya memiliki keyakinan kuat bahwa saya akan pingsan di sini dan ingin menangis. 

Saya harus menjelaskan isi novel yang saya tulis kepada orang yang saya kenal, bukan 
kolega atau teman saya, tetapi kepada atasan saya yang seumur dengan orang tua saya. 
Saya harus menjelaskan bahwa ini adalah komedi, dan saya harus melakukannya di ruang 
pertemuan yang penuh ketegangan. Bukankah normal jika saya menangis karena malu, 
mencoba melarikan diri ketika saya diminta melakukan hal seperti itu? 

Tetapi pada saat itu, semua pintu keluar ditutup, jadi saya tidak punya tempat untuk lari. 
Saat itu, aku hanya bisa menahan rasa malu di hatiku dan menjelaskan isi Tes Baka kepada 
mereka. 

Saya: "Itu ... itu adalah cerita dengan sekolah menengah yang unik sebagai latarnya ... siswa 
di sana berspesialisasi dalam melakukan hal-hal bodoh dan akan menggunakan sistem 
pemanggilan untuk bertempur ..." 

Penyidik kepala: "Fuum ..." 

Aku bahkan bisa memikirkan orang-orang yang mengesankan dan penting mengobrol 
tentang 'apa sistem pemanggilan', 'perang apa ini di sekolah', 'membiarkan para siswa itu --
- anak-anak yang akan melakukan hal-hal bodoh bertempur satu sama lain? Apa yang 
sedang dilakukan orang tua? '. 

Kepala penyelidik: "Kalau begitu, izinkan saya menanyakan sesuatu." 

Kemudian kepala penyelidik menanyai saya. 

Kepala Penyelidik: "Mengenai 'sistem pemanggilan', tolong jelaskan lebih lanjut karena 
beberapa di antaranya mungkin berisi rahasia yang tidak ingin diungkapkan perusahaan 
kami." 

Aku sangat ingin kabur! Saya ingin memaksa membuka pintu yang terkunci, berteriak dan 
pergi dari ruang pertemuan ini. 

Semua orang di sini adalah teknisi, jadi mereka akan sangat sensitif dengan istilah 'sistem'. 
Jadi, sangat normal bagi mereka untuk bertanya tentang sistem pemanggilan tes. Jika saya 
menjawab bahwa ini adalah ciptaan melalui kebetulan dan fenomena supernatural dan 
saya tidak begitu memahami sistem ini, saya pasti akan dimarahi hal-hal seperti 'apakah ini 
benar-benar bagus? Anda seorang teknisi '. Mereka bahkan mungkin menguliahi saya 
setelah penyelidikan ini selesai. Maaf, saya rasa itu sudah cukup. Tolong biarkan aku pergi. 
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Juga, ada kemungkinan lain. 

Kepala penyelidik: "Di sini (Catatan Penulis Jilid 5), ada yang menyebutkan tentang 
penelitian. Saya harus memeriksa apakah ada penyebutan rahasia perusahaan kami. " 

Saya: "Tidak masalah. Saya tidak menyebutkan tentang teknologi kami di buku. " 

Kepala penyelidik: "Kalau begitu, tolong jelaskan arti asli dari kata 'sou-uke' kepada semua 
orang di sini. Jika kami tidak yakin, kami tidak bisa membuat keputusan. " 

HARAP BUNUH SAYA SUDAH! 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi mungkin membutuhkan penjelasan 
yang lengkap. Tetapi bagi saya untuk menjelaskannya kepada atasan saya di begitu banyak 
peringkat yang berbeda, itu seperti melakukan pelatihan yang menyakitkan untuk 
melepaskan tingkat rasa sakit manusia ... jika mata saya tiba-tiba menjadi jernih pada hari 
berikutnya dan saya mengatakan sesuatu seperti 'perang bisa' t membawa apa-apa ', apa 
yang harus saya lakukan? Haruskah saya membuat agama baru? 

Juga, bukan hanya penyidik kepala yang menanyai saya. Atasan langsung saya yang 
diidentifikasi sebagai saksi akan bertanya kepada saya. Sepertinya mereka akan 
menanyakan ini--- 

Superior: "Ada banyak nama familiar di antara karakter yang diperkenalkan, termasuk 
saya, kan?" 

Iya. Peran antagonis itu dirancang dari kalian. 

Selain itu, bahkan jika saya ingin mengatakannya, saya tidak dapat mengungkapkan pikiran 
saya dan hanya bersikeras bahwa 'itu hanya kebetulan'. Tapi karena ini novel yang saya 
tulis, orang akan menganggapnya untuk membaca isinya, bukan? Itu sifat manusia. Tapi, 
bahkan jika mereka melihat-lihat sampai mereka menemukan karakter dengan nama 
mereka sendiri yang muncul, mereka masih terkejut diperlakukan seperti itu. Dalam hal ini, 
saya tidak akan bisa keluar dan menjadi luar biasa. Tapi bentuk menjadi luar biasa ini tidak 
ada sejak awal, jadi saya rasa itu bisa disebut bentuk penebusan karena itu adalah satu... 

Begitulah adanya. Karena kemungkinan tersembunyi ini, saya tidak bisa dengan berani 
menyatakan fakta bahwa saya menulis Baka Test. Setelah menjelaskan begitu banyak, saya 
bertanya-tanya apakah para pembaca mengerti? Jika ya, tolong jangan pedulikan orang 
macam apa saya ini. Maaf... 

Tanpa disadari, hanya ada sedikit halaman tersisa untuk kata penutup. Aku sangat 
menyesal. Kalau begitu, izinkan saya menulis tranks ini seperti Anda. 

Ilustrator Haga-san, Mizuki sangat imut! Dan Tamano-san! Saya sangat berterima kasih. K-
sama, saya benar-benar minta maaf karena telah menunda skrip saya berulang kali... 
Kagaya-san, yang bertanggung jawab atas desain, saya telah banyak mengganggumu 
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sepanjang waktu. Silakan terus menilai saya. Dan untuk para pembaca, terima kasih telah 
mendampingi perjalanan novel ini. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa syukur di hati 
saya tidak peduli berapa kali saya mengatakannya. Saya tidak bisa mengirim surat tapi, tapi 
saya sangat senang membaca setiap surat satu per satu. Mulai hari ini, saya akan bekerja 
keras dan menghasilkan cerita yang lebih menarik. 

Kalau begitu, mari kita bertemu di jilid berikutnya, volume lanjutan dari pertarungan 
pemanggilan. 

 

Catatan 

1. ↑ Ironman disebut Tetsujin dalam bahasa Jepang, jadi Tetsun adalah cara yang 
agak ~ sayang untuk memanggilnya seperti itu, jika Anda bisa mendapatkan 
kasih sayang dengan Broskander Ironman. 

2. ↑ Kacang polong di sini ... 

3. ↑ Referensi ke film, Crouching Tiger Hidden Dragon. Ini mungkin? Ini juga fakta 
bahwa dalam mitologi Asia, harimau dan naga adalah saingan. 

4. ↑秋 茄子 は 嫁 に 食 わ す な, Aki nasubi wa yome ni kuwasu na 

5. ↑ Catat nama 'Di bawah pohon legendaris'. Di bawah '下', pohon '木'. Di bawah 

pohon '木 下' -- Kinoshita. 

6. ↑ Ini ditulis dalam katakana, jadi tolong bahasa Inggris. 

7. ↑ Nyanyian Buddha dari Sutra Hati. Artinya benda (bentuk) itu sendiri kosong. 

8. ↑ '赤身' (Akami) mengacu pada daging tanpa lemak (daging merah, terutama 

ikan seperti tuna) dan kayu teras. 

9. ↑総 受 け (Sou-uke). Istilah ini menyerang lagi. Mengacu pada Aki karena 

menjadi bagian penerima dalam hubungan seksual sepanjang waktu (Astaga, 
saya benci diri saya sendiri karena mengetahui istilah ini ...) 

10. ↑ Dari kisah Aku dan Preman dan Surat Cinta 

11. ↑ Bagian yang sangat penting dari fisika. Ketika suatu benda jatuh karena gaya 
gravitasi, hambatan udara akan meningkat hingga benda jatuh dengan 
kecepatan konstan. Itu adalah Kecepatan Terminal 

12. ↑ itai, い た い, bahasa Jepang untuk 'sakit'. 
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