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Pertanyaan Pertama 
Silakan baca bagian berikut dan jawab pertanyaannya: 

Andy "Maaf terlambat." 

Mary "Apakah ada sesuatu?" 

Andy "Aku membimbing orang itu." 

Mary "Apakah ada anak yang tersesat." 

Andy "Tidak. Ada seorang lelaki tua yang datang ke kota ini untuk pertama kalinya. " 

Mary "Aku mengerti."[2] 

Tolong jelaskan mengapa Andy terlambat. 
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Jawaban Himeji Mizuki: 

Karena dia pergi untuk membimbing orang tua yang hilang. 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. Andy memang mengatakan bahwa dia terlambat karena dia 
membantu seorang lelaki tua yang datang ke kota ini untuk pertama kalinya. Setiap orang 
harus ingat untuk membantu mereka yang membutuhkan. 
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Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Karena dia membantu seorang wanita hamil yang akan melahirkan. 

Komentar guru: 

Sayangnya, istilah wanita hamil tidak disebutkan. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Karena dia membantu orang tua yang akan melahirkan. 

' Komentar guru: 

Sensei sangat kesal karena kamu memaksakan istilah yang tidak ada sama sekali. 

"Pagi Yuuji." 

Setelah berpisah dari Shouko di gedung sekolah baru, aku sedang bekerja di koridor 
gedung sekolah lama ketika suara yang familiar terdengar. 

"Oh, Hideyoshi, pagi." 

Saya berbalik, dan melihat bahwa itu adalah salah satu teman sekelas saya -- Kinoshita 
Hideyoshi. 

"Cuacanya bagus hari ini." 

Hideyoshi menyipitkan matanya dan melihat ke luar. Sejujurnya, wajah itu terlihat seperti 
perempuan bagaimanapun juga, tapi dia laki-laki sejati. Tapi meskipun aku berkata begitu, 
aku baru-baru ini bertanya-tanya apakah Hideyoshi benar-benar pria atau bukan. 

"... Tiba-tiba aku merasa tembok pertahanan terakhirku runtuh sesaat di sana..." 

"Anda pasti salah. Kamu mungkin lelah, kan? " 

"Muu... begitu?" 

Menjadi begitu tajam dalam hal kecil; itu pasti sifat yang akan dimiliki seorang gadis. 

"Meski begitu, kemarin itu bencana, Yuuji." 

Hideyoshi tersenyum masam saat mengatakan itu. Apakah dia mengacu pada itu ketika dia 
menyebutkan bencana? Pengakuan konyol menyebabkan orang-orang di kelas F menjadi 
cemburu dan kehilangan semua kewarasan dan bahkan memicu urutan pengejaran yang 
mengerikan. 

"Ya, bencana adalah bencana, tapi aku terbiasa dikejar kemana-mana." 
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"Begitu..." 

Meskipun aku berkata begitu, mau bagaimana lagi aku sudah terbiasa dengannya. 

"Daripada mengkhawatirkan apakah kita akan dikejar, aku lebih khawatir tentang 
pertarungan pemanggilan hari ini. Kemampuan bertarung kami sangat lelah. " 

Itu karena kelas kita yang memulainya. 

Karena inilah kemampuan bertarung yang kami miliki sangat sedikit menjadi semakin 
kurang. Kelas C lawan, dan kami akhirnya kalah banyak di sini. Jelas, semua orang tahu 
bahwa ini merugikan kita. 

"Kita harus bertahan hari ini demi menang hari ini." 

"Menanggung? Apa maksudmu?" 

"Perkiraan saya adalah bahwa kami harus terus bertahan selama babak pertama, jadi kami 
akan berada dalam pertempuran yang sulit di mana kami harus mengisi kembali poin kami 
dan berjuang." 

"Melanjutkan untuk mengisi poin kita dan dengan cepat... itu benar-benar membutuhkan 
banyak kemauan dan konsentrasi." 

Sederhananya, itu mengisi ulang, tetapi pada akhirnya, mereka ujian, jadi ini akan 
menguras tubuh dan pikiran. Saya hanya bisa memikirkan cara untuk memotivasi semua 
orang dan membuat mereka melakukan yang terbaik. 

"Oh ya, Hideyoshi. Nilai sastra klasik Anda agak tinggi. " 

"Ya, ah. Drama selanjutnya yang saya perankan adalah kisah Genji[3] -- " 

Kami terus berbicara saat kami menaiki tangga, dan saat kami melihat ruang kelas. 

"Mu? Bukankah itu Muttsurini? " 

"Oh ya." 

Kami melihat teman sekelas kami, Tsuchiya Kouta alias Muttsurini, hendak masuk kelas 
kelas F. 

Dia adalah pria yang memiliki hasrat yang tak terpuaskan akan hal-hal seksual, dan 
merupakan kekuatan besar dalam pendidikan kesehatan yang tidak dapat ditandingi oleh 
siapa pun. Meski skor gabungannya relatif rendah, ia adalah sekutu andal yang memiliki 
kemampuan terobosan dengan fokusnya pada satu mata pelajaran. 

"Kami membutuhkan dia untuk berjuang keras hari ini." 
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Tidak ada yang bisa menandingi Muttsurini dalam pendidikan kesehatan. 

"Ya. Dia adalah kemampuan bertarung langka yang berharga milik kita. " 

Hideyoshi berkata sambil berjalan ke Muttsurini. " 

Pagi, Muttsurini. 

Dan kemudian, dia menepuk pundaknya. 

"..." 

Tapi Muttsurini tidak merespon sama sekali... un? 

"Apa itu? Telah melakukan sesuatu-" 

Terjadi? Tepat ketika saya akan melanjutkan, 

"...... (FLUSSSHHH) !!!" 

Muttsurini menyemburkan banyak mimisan dan pingsan. 

"FIGHTING FORCE PENTING ADALAH--- !?" 

APA? APA YANG SEDANG TERJADI!? APAKAH DIA BERACUN !? APAKAH INI JEBAKAN !? 

"SIAL! SIAPA YANG MEMBUNUH MUTTSURINI !? " 

Aku melangkahi mayat Muttsurini "... Tidak perlu... untuk melangkahiku..." dan memasuki 
ruang kelas. 

"Kami, baiklah, Minami-chan, kamu harus." 

"(Pinch cubit) Mereka sangat besar ~. Apa yang kamu makan untuk membuatnya begitu 
besar? " 

"Hanya nasi biasa." 

Aku melihat Shimada menggosok payudara Himeji. 

"......... Kalian berdua, apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali ......" 

"Ah, pagi, Sakamoto." 

Selamat pagi, Sakamoto-kun. 

Shimada dan Himeji akhirnya memperhatikan kami dan menyapaku. ... Apakah ini alasan 
mengapa Muttsurini pingsan... 
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"Apa yang kita lakukan? Hanya berinteraksi sedikit, tahu? " 

"Interaksi kecilmu menyebabkan sekutu kita berada di ambang kematian..." 

"Dan menurutku, rasanya tidak benar ketika kamu menginjak temanmu seperti itu setelah 
itu." 

Sungguh, sangat dilarang memberi Muttsurini stimulasi seperti itu. 

"Lalu, mengapa kamu perlu memiliki cara interaksi yang aneh?" 

"Nn ~... tidak ada alasan khusus." 

Saat dia mengatakan itu, Shimada menoleh untuk melihat ke meja Himeji. 

"Mizuki telah belajar dengan giat sejak dia pergi ke sekolah, jadi aku ingin membantunya 
bersantai." 

"Saya senang Anda prihatin, tetapi akan sangat bagus jika Anda dapat menggunakan cara 
lain untuk membantu ..." 

Melihat ke atas, saya melihat bahwa meja Himeji dipenuhi dengan buku referensi dan soal 
tes revisi. Begitu, jadi dia telah bekerja keras dengan kemauan seperti itu di pagi hari. Saya 
benar-benar terdorong sebagai perwakilan kelas dari perang pemanggilan ketika saya 
melihat ini. 

"Maaf, Himeji. Senang sekali Anda membantu seperti ini. " 

Dari kelompok belajar sebelumnya, saya tahu bahwa Himeji lebih merupakan seorang anak 
ajaib yang mendapatkan bakatnya melalui kerja keras daripada menjadi seorang yang luar 
biasa. Sikap pekerja keras ini akan selalu memunculkan motivasi pada orang-orang 
disekitarnya. Dan dengan wajah cantiknya itu, orang lain (meskipun kebanyakan dari 
mereka adalah bajingan) akan bekerja keras tanpa mengomel. 

"Aku akan bekerja sangat keras hari ini." 

Dan juga, aku tidak tahu apakah itu berkat kekhawatiran Shimada atau karena dia tidak 
terlalu banyak berpikir, tapi Himeji tidak memaksakan diri dan cukup bersemangat. 
Menjadi tegang tanpa memaksakan diri bisa dikatakan sebagai kondisi terbaik untuk 
bertarung. 

"Maaf, Himeji. ---Lihat, kalian. Jika Anda punya waktu, bersiaplah untuk mengikuti tes 
pengisian ulang seperti Himeji. Poin yang kami miliki di sini tidak cukup untuk menang. " 

"" "Dimengerti -- !!!" "" 

Saya bisa menggunakan Himeji untuk menginspirasi semua orang. 
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Namun, saya tidak pernah bermimpi akan tiba hari ketika saya benar-benar akan 
mengatakan sesuatu seperti 'pergi belajar' kepada teman sekelas saya... 

☆ 

Sudah sekitar 20 menit sejak percakapan barusan, dan masih ada 10 menit sampai waktu 
kelas pagi. 

Tepat ketika saya sedang memeriksa kehadiran di kelas kami, saya tiba-tiba 
memperhatikan sesuatu. 

"Ngomong-ngomong, Akihisa belum datang." 

"Akihisa? Sepertinya dia tidak datang ke sini. " 

Duduk di sampingku dan belajar adalah Hideyoshi, yang mendengarkanku bergumam dan 
mengangkat kepalanya sebelum menjawab kembali. 

Hampir semua orang di kelas kita ada di sini kecuali si idiot itu. Jangankan hari-hari biasa, 
dia harus berada di sini lebih awal pada hari perang pemanggilan untuk bersiap-siap dan 
bertarung. 

"Aki mungkin ketiduran." 

Shimada bergabung dalam percakapan karena dia mungkin pernah mendengar nama 
Akihisa. 

"Tertidur... apakah itu benar, Himeji?" 

Aku bertanya pada Himeji, yang sedang belajar di dekat sini. Mendengar itu, Shimada 
langsung menelan ludah. 

"Tidak, bukan karena dia ketiduran---" 

"... Kalau begitu, kamu benar-benar tinggal dengan Aki, kan, Mizuki? Hei, Mizuki, beri tahu 
kami secara spesifik. " 

"Baiklah, tenanglah, Shimada. Adik Akihisa di rumah juga, dan Akihisa itulah yang sedang 
kita bicarakan. Tidak ada yang mungkin terjadi. " 

"Yah, itu benar..." 

Hideyoshi membujuk Shimada yang cemburu. Kerja bagus, Hideyoshi. Jika kami 
menyebutkan topik yang merepotkan itu dan memulai keributan lain seperti kemarin, 
segalanya akan sulit untuk ditangani. 

"Ermm... Akihisa-kun sepertinya sedang flu... jadi dia istirahat hari ini." 
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"Eh? Aki masuk angin? Betulkah?" 

"Iya." 

Segera, Shimada dan saya bertanya balik. Akihisa akan melewatkan perang pemanggilan 
karena flu? 

"Kurasa idiot itu tidak akan ketinggalan perang pemanggilan karena flu." 

"...Saya setuju." 

Muttsurini mendatangi kami dan menganggukkan kepalanya setuju. 

Tubuh orang itu agak kuat karena dia biasanya makan biji-bijian kasar, dan hari ini adalah 
hari perang pemanggilan yang penting. Aku tidak bisa membayangkan bahwa si idiot itu 
akan istirahat dari sekolah ketika itu hari yang penting baginya untuk mengambil langkah 
maju. 

"Aku rasa dia setidaknya akan mengirim pesan ke Yuuji." 

Seperti yang dikatakan Hideyoshi, jika dia tidak bisa ambil bagian, setidaknya dia akan 
menelepon untuk memberitahuku sesuatu seperti 'menang meski kamu harus mati'. 
Apakah dia kehilangan kesadaran jika dia bahkan tidak mengirimkannya? Tapi karena 
Himeji, yang tinggal bersamanya, datang ke sekolah, seharusnya tidak terlalu serius. Kalau 
sudah kritis, Himeji pasti akan pergi dan tinggal bersama Akihisa. 

Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan untuk dipertimbangkan. 

"Bajingan idiot itu ... Aku mengatakan kepadanya berkali-kali untuk memperhatikan apa 
yang dia makan ..." 

"Dia tidak bisa menolak sama sekali... betapa menyedihkan..." 

"... Mari kita berpegangan tangan dan berdoa." 

Jadi alasannya adalah masakan Himeji. Itu lebih meyakinkan daripada pilek. 

"Tapi kekuatan Akihisa adalah 'tidak akan ada penurunan kemampuan bertarung bahkan 
jika dia tidak ada'. Tidak ada masalah." 

"Aku hanya merasa itu sama saja dengan 'bahkan jika dia ada, dia tidak bisa menjadi bagian 
dari kekuatan tempur kita' ..." 

Itulah yang ingin saya katakan. 

Sejujurnya, bahkan jika kita tidak membicarakan tentang kemampuan menyerang orang 
itu, kemampuan menghindar dari monster panggilan adalah sesuatu yang layak untuk 
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dinantikan. Bahkan jika itu idiot, jika dia tidak ada, peluang kita untuk sukses akan 
terpengaruh juga ... tapi tidak perlu membicarakan hal seperti itu sekarang dan membuat 
kegelisahan di antara semua orang. 

Aku mengamati sekeliling kelas, dan semua orang tanpa Akihisa ada di sini. Masih ada 
waktu, dan kami akan segera mulai. 

Saya melihat sekeliling kelas, dan naik podium. 

"Baiklah, kita akan memulai pertemuan strategi kita!" 

Semua orang mengeluarkan suara keras mendengar ini. 

Perang pemanggilan dimulai pukul 9. Tidak banyak waktu, jadi saya akan menjelaskan 
sedikit. 

"Poin penting dalam strategi hari ini adalah tes pengisian ulang. Kami harus mencoba 
mendapatkan kembali poin yang kami hilangkan selama keributan kemarin dengan cepat. " 

Jebakan C kelas 'Koyama set menyebabkan kelas F mengalami kekacauan batin, akibatnya 
melemahkan kekuatan kita di sini. Kelas F sudah sangat lemah dibandingkan dengan kelas 
C, namun kami kehilangan poin karena perkelahian. Saat ini, perbedaan kemampuan 
bertarungnya sangat besar. 

"Tapi bukankah perbedaan kita dengan kelas C lebih besar jika kita terus mengisi ulang?" 

Shimada mengangkat tangannya dan bertanya. Memang benar jika semua orang menjadi 
lelah seperti yang dia katakan, perbedaan antara kedua belah pihak akan meningkat, dan 
alasan sederhananya adalah bahwa nilai maksimum musuh dalam poin berbeda dari kita ... 
namun, "Bukan itu masalahnya. Musuh telah selesai mengisi ulang. " 

Sementara kelas F mengalami pertikaian, kelas C untuk sementara kembali berkumpul 
kembali. Ini adalah keputusan hati-hati yang dibuat di tengah kekacauan. Meskipun kami 
telah melakukan beberapa pengisian ulang juga, kami memiliki perselisihan di antara pihak 
kami, dan mereka, yang memiliki keuntungan sepanjang waktu, memiliki perbedaan dalam 
seberapa banyak mereka lelah dibandingkan dengan kami. Tapi pada dasarnya mereka 
sudah selesai. Dengan kata lain, tes pengisian ulang akan mengurangi perbedaan, bukan 
meningkatkan. 

Lalu, apa rencana dasarnya? 

Hideyoshi bertanya. Orang lain di kelas sepertinya ingin mendengar tentang hal-hal 
spesifik daripada rencana keseluruhan. 

"Musuh kemungkinan besar akan mulai mengerumuni sini, dan kita tidak akan memiliki 
kesempatan untuk menang dengan poin kita yang berkurang banyak. Oleh karena itu, kami 
harus memperkuat ruang kelas F. Kami akan mempertahankan dua pintu masuk kelas F, 
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menetapkannya sebagai area pertarungan, dan menunggu pengisian ulang di dalam kelas 
selesai. " 

Dengan pengisian ulang mereka selesai, kelas C akan melakukan pukulan yang menentukan 
sebelum kita dapat mengambil tindakan --- itu belum sejauh itu, tetapi mereka akan 
menahan kita di kelas kita sementara membuat kita tidak dapat melakukan hal lain. 
Melihat bagaimana perwakilan musuh Koyama mengambil tindakan, sepertinya musuh 
sedang mewaspadai kami. Tidak sulit membayangkan bahwa mereka akan mengurangi 
jangkauan pergerakan kita. 

"Kami kehilangan banyak poin, dan kami sudah kehilangan banyak orang. Kami tidak akan 
memiliki kesempatan untuk menang jika musuh menggunakan strategi 'mundur setelah 
lelah'. " 

Dari segi jumlah, kami masih memiliki sekitar 30 orang (sebagai catatan, jumlah orang 
dalam satu kelas adalah 50), tetapi musuh memiliki lebih dari 40 orang, dan perbedaan 
jumlahnya sudah sekitar 30%. Juga, ada perbedaan dalam kemampuan pribadi antara kelas 
C dan kelas F, dan ini sudah menjadi situasi yang sudah cukup jelas. 

Karena itu, kami akan menggunakan poin kami sebanyak mungkin. 

"Gunakan, seperti dalam bertarung sampai kita tidak bisa bertarung?" 

"Itu satu, tapi itu tidak akan cukup. Kami tidak akan menambah poin kami sebelum kami 
turun, tapi kami akan mengganti subjek penentu. Kalau begitu, orang yang sama masih bisa 
terus berjuang. " 

"Ganti topik, bagaimana caranya?" 

Shimada melontarkan pertanyaan. Itu pertanyaan yang bagus. 

Aturannya menyatakan bahwa kita tidak dapat mengganti subjek saat melawan musuh. 
Jika kita ingin berganti subjek, kita harus bertarung sampai pertempuran diputuskan. 
Dengan kata lain, sisi tertentu siswa yang mengambil bagian dalam pertarungan mata 
pelajaran ini harus dikalahkan terlebih dahulu. Kemudian, jika kita kalah, musuh akan 
bergegas masuk melalui pintu masuk depan dan belakang, dan keadaan akan menjadi lebih 
buruk. 

"Pada saat itu, kita akan membutuhkan kemampuan menyerang Himeji dan segera 
meminta guru untuk mengubah mata pelajaran setelah musuh di lapangan dikalahkan. 
Dapatkah engkau melakukannya?" 

"Iya! Tolong serahkan padaku! " 

Himeji berkata dengan antusias. 
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Himeji, yang memiliki kemampuan sebagai siswa peringkat kedua di tahun kami, selalu 
mendapat nilai tinggi di semua mata pelajaran. Ini adalah poin yang sangat penting untuk 
laga ini. Semua subjek mungkin membutuhkan pertarungan yang menentukan, jadi kita 
perlu menyapu musuh sambil mengganti subjek. Matematika Shimada dan pendidikan 
kesehatan Muttsurini agak kuat jika kita berbicara tentang seberapa terspesialisasi mereka, 
tetapi musuh akan berpikir untuk mengubah topik pembicaraan, dan jika kita memiliki 
pertempuran defensif seperti itu, kekuatan mereka tidak dapat digunakan. Karena itu kita 
membutuhkan kekuatan Himeji sebagai tambahan. 

"Jadi kita membutuhkan Himeji untuk muncul saat mengganti topik pembicaraan. 
Kekuatan utama pertahanan akan diambil oleh orang lain, bukan? " 

"Ahh, itu masalahnya. Begitu kita mulai, kita akan dikelompokkan dengan Muttsurini dan 
Shimada di tengah. " 

Pintu depan akan dipertahankan oleh pendidikan kesehatan Muttsurini, dan belakang akan 
dipertahankan oleh matematika Shimada. Di samping catatan, keduanya sangat 
terspesialisasi, jadi kami harus memanggilnya kembali saat beralih subjek. 

"Menurut situasi saat ini, saya akan dapat bertahan sekitar 20, 30 menit." 

"... Aku tidak percaya diri untuk bertarung dalam pertarungan ketahanan." 

Kami akan mengabaikan Shimada untuk saat ini, tetapi akan menjadi kasus yang berbeda 
bagi Muttsurini, yang tak tertandingi dalam pendidikan kesehatan, untuk melawan 
pertempuran gesekan. Kemampuan 'gelang emas' sangat kuat, tetapi akan memakan poin 
saat digunakan, dan akan memiliki efek samping saat menghadapi banyak musuh. Satu-
satunya orang di sepanjang tahun ini yang bisa lolos dari banyak musuh adalah si idiot itu. 
Karena ini, sangat rugi bagi orang itu untuk tidak berada di sini... 

"Aku akan bekerja keras demi Akihisa-kun. Kami berjanji. " 

Mata Himeji tampak menunjukkan pancaran keinginan yang kuat. Sepertinya dia lebih aktif 
dari sebelumnya saat Akihisa tidak ada. Dalam arti tertentu, mungkin bagus Akihisa tidak 
ada di sini. 

"Baik. Kemudian, harap perhatikan area yang Anda kuasai. " 

Saat kami melanjutkan, rapat strategi berakhir. Dan jadi... seperti apa pertempuran hari ini? 
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"Apa kamu sudah selesai, Yoshii? ---Apakah kamu mendengarkan aku, Yoshii? " 

"Eh? Ah, ya, maaf. " 

Suara kasar Ironman membawaku kembali ke dunia nyata. Sial. Saya sepertinya telah 
melamun lagi. 

"Apa itu? Anda belum menulis apa pun? Percepat." 

Dengan Ironman meminta saya, saya melihat ke bawah pada slip terlambat. 

---Ya, kesalahan yang terlambat. 

Saat ini, jam 10 pagi, dan saya di kantor. Adapun mengapa saya di sini pada saat seperti itu, 
jawaban sederhananya adalah saya terlambat, dan sensei meminta saya untuk menulis slip 
keterlambatan. 

"Jarang sekali Anda tidak terlambat sedikit pun. Apakah kamu ketiduran? " 

"Tidak, bukan itu..." 

Saya bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Meski begitu, sudah jam 9.30 pagi saat saya 
menyadarinya. Sepertinya saya melamun di tempat tidur selama lebih dari 2 jam. Sangat 
cocok jika saya mengatakan bahwa waktu telah diambil tanpa peringatan. 

"Masa bodo. Cepat tulis. Saya harus kembali ke ruang perbaikan lebih awal. " 

"Oke ~" 

Di bawah kolom 'kelas' dari slip yang terlambat, saya menulis '2-F', 'Yoshii Akihisa' di 
bawah kolom 'nama', dan alasan mengapa saya terlambat--- "..." 

"Ada apa, Yoshii? Kenapa kamu tersipu? " 

Saya ingin menulis alasan mengapa saya terlambat, tetapi berhenti lagi. 

Sejujurnya, alasan kenapa aku terlambat pagi ini adalah karena Himeji-san... yah, ki --- 
tidak! Erm, bertingkah seperti nee-san. Tapi saya tidak bisa menggunakan itu sebagai 
alasan. Itu akan menimbulkan banyak masalah jika aku menulis itu, dan akan membawa 
masalah bagi Himeji-san. Tapi (bahkan jika Himeji-san salah) pilekku lebih baik sekarang, 
jadi aku tidak bisa menulis kalau aku sakit... 

Aku merenung sejenak, dan tanganku yang memegang pena mulai menulis lagi. Mau 
bagaimana lagi. Saya akan menulis ini nanti. 

"Sensei, aku sudah selesai." 

"Baiklah, kamu bisa pergi." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Iya." 

Saya menyerahkan slip keterlambatan dan bersiap untuk meninggalkan ruang staf. 

"Aku akan menarik kembali apa yang aku katakan. Kembalilah, Yoshii. " 

"Apa itu?" 

Saya dipanggil kembali oleh Ironman. Apa sekarang? 

"Tulis ulang." 

"Menulis kembali? Apakah ada masalah?" 

"Menulis 'masa muda' sebagai alasan terlambat tidak mungkin diterima!" 

"LALU ALASAN LAIN APA YANG BISA SAYA TULIS !?" 

"AKU HARUS MENJADI ORANG YANG BERTERIAK DI SINI !!" 

Sungguh tidak masuk akal. Saya benar-benar memikirkan dan akhirnya menulis kebenaran 
besar di sini! 

"Yare yare... sudahlah. Karena itu Yoshii... kamu mungkin mengambil beberapa buku ero 
dalam perjalanan ke sekolah. " 

Tampaknya masa muda saya di sini terlalu disalahpahami. 

Meski begitu, saya tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya, dan saya tidak tahu apa 
artinya itu. Apa dia mencoba meniru nee-san? Apakah Himeji-san linglung dari tidurnya? 
Apakah itu semacam mantra? Tidak, ini sangat aneh biarpun seperti itu. 

Kalau kupikir pikir lagi, sebenarnya jangan bilang, Himeji-san--- 

"..." 

"Kenapa tiba-tiba kamu tersipu? Betapa berbahayanya buku ero yang kau ambil itu !? " 

Sial, aku semakin disalahpahami. 

"Sungguh, bisakah kamu benar-benar ambil bagian dalam perang pemanggilan? Izinkan 
saya mengatakan ini dulu. Kelas kita dalam keadaan di mana kita tidak bisa memikirkan hal 
lain, tahu? " 

Ironman menghela nafas dan bergumam. 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, saya memfokuskan perhatian saya kembali ke sini. 
Situasi kelas F ... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Perang pemanggilan dimulai ketika saya menulis slip keterlambatan di sini. Saya tidak 
sampai pada kesimpulan apa pun setelah melamun selama lebih dari 2 jam, jadi tidak ada 
waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. 

"...Ya. Saya harus fokus pada perang pemanggilan. " 

"Ya. Aku tidak ingin mengatakan bahwa pelajaran adalah prioritas utamamu, tapi perang 
pemanggilan itu penting untukmu dan Sakamoto, kan? Lupakan yang lainnya dan fokuslah 
pada apa yang ada di depan Anda. " 

Sebagai penatua, Ironman memberikan saran ini, dan memang benar bahwa perang 
pemanggilan penting bagi saya. Itu bukan sesuatu yang bisa saya mainkan, ya... un, kata 
yang bagus! 

"Ya, saya mengerti!" 

"Jawaban yang bagus. Tidak masalah, bukan? " 

"Tidak ada! Aku pandai melupakan banyak hal! " 

"Jangan membusungkan dadamu dan mengatakan hal seperti itu, idiot." 

Awalnya aku tidak pandai memikirkan banyak hal. Aku tidak bisa memeriksa apa yang 
terjadi dengan Himeji-san, jadi pertama-tama aku harus fokus pada perang pemanggilan 
yang penting! 

"Kalau begitu aku akan pergi ke ruang perbaikan. Aku akan memberimu pelajaran bagus 
jika kamu mati dalam pertempuran. " 

Ironman mengambil slip keterlambatan dan kembali ke kantor. Sekarang, saya harus mulai 
berpikir. Aku harus bertemu dengan kelas F dan ambil bagian dalam perang pemanggilan! 

☆ 

"---Tapi biarpun aku bilang begitu, apa yang terjadi..." 

Setelah menyerahkan slip keterlambatan saya ke Ironman, saya hanya menatap kelas F 
dengan tatapan kosong. 

"Serang masuk! Musuh hanya kelas F! " 

"Mereka yang telah selesai mengisi ulang harus kembali! Ganti yang sudah usang! " 

"Mengerti! Yang di belakang harus mengambil alih! " 
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Aku datang ke pintu masuk kelas F, dan yang kulihat adalah pertarungan dengan 
segerombolan siswa kelas C yang menyerang dengan ganas dan kelas F bertahan sampai 
mati di pintu masuk. 

Waktu sekarang 10+, dan medan perang dari perang pemanggilan yang dimulai kembali 
sekarang di pintu masuk kelas F di gedung sekolah lama. Saat ini, ada pertempuran sengit 
yang sedang terjadi, dan seperti yang saya bisa lihat, sepertinya kelas C mencoba 
mengelilingi kelas F dan menahan mereka di dalam kelas. 

Kelas C Koyama-san membocorkan informasi palsu untuk menghancurkan kelas F, 
menyebabkan kelas F bertengkar. Meskipun kami berhasil menyelesaikan ini, dan kedua 
belah pihak menjalani tes pengisian ulang -- masih ada perbedaan besar antara kelas C dan 
kelas F. Sudah ada perbedaan dalam kemampuan, dan dengan keributan kemarin, 
kerusakan yang ditimbulkan sangat hebat. Tentu saja, kelas F memiliki lebih banyak 
korban daripada kelas C. 

Yang disebut tes pengisian ulang adalah membiarkan mereka yang poinnya sudah aus 
untuk mendapatkan kembali poin mereka. Dengan kata lain, itu tidak ada artinya bagi 
mereka yang mati dalam pertempuran. Saat keributan kemarin, orang-orang kelas C yang 
kelelahan itu mundur, tetapi kelas F berbeda. Anggota kelas F yang mengamuk menyerang 
berulang kali bahkan jika mereka kelelahan, dan tentu saja, banyak dari mereka yang mati. 
Dalam situasi ini, kedua belah pihak harus melalui tes pengisian ulang, dan diharapkan ada 
perbedaan besar dalam jumlah pemulihan dalam kekuatan bertarung. Perbedaan besar ini 
menciptakan situasi saat ini. 

"Yuuji itu sudah meramalkan sesuatu seperti ini, bukan ..." 

Meskipun kami berhasil mengatasi keributan kemarin, perang belum berakhir. Sebaliknya, 
itu baru saja dimulai, dan itu tidak menguntungkan di pihak kita. 

Melihat ke atas, saya dapat melihat bahwa kelas F sedang ditahan. Sungguh menakjubkan 
bagaimana garis pertahanan tidak runtuh. 

"SA, SELAMATKAN AKU, FUKUMURA! SAYA HANYA 12 POIN! SAYA TIDAK INGIN PERGI KE 
RUANG PERBAIKAN! " 

"AKU DALAM PERAHU YANG SAMA DI SINI! HANYA GUNAKAN POIN MEREKA UNTUK 
MEMBANTU! " 

"BERBICARA, APAKAH ANDA HANYA PUNYA 20 POIN !?" 

Saya hanya bisa mendengar teriakan dari kelas F, dan dari tempat saya berdiri, saya hanya 
bisa melihat bagian belakang kelas C yang mengelilingi kelas F. 

"Tidak, tapi jika aku bisa melihat bagian belakang kelas C, bukankah itu berarti aku bisa 
menyergap mereka?" 
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Sejujurnya, saya belum mendapatkan kembali poin saya sepenuhnya. Mau bagaimana lagi. 
Aku berlari kemana-mana kemarin, dikejar oleh hampir semua orang dari kelas F dan kelas 
C, jadi tidak cukup hanya menggunakan satu atau dua mata pelajaran untuk bertarung saat 
itu. Ada batasan berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan setelah setengah hari 
perbaikan. Jika saya bertarung dalam situasi seperti itu, saya akan dikirim ke ruang 
remedial tanpa bisa melakukan apapun. 

"Tidak tidak. Demi sekutuku, akan sangat membantu jika aku terburu-buru untuk bunuh 
diri... " 

Haruskah saya membantu semua orang dan bertarung dengan terburu-buru? Lebih baik 
periksa situasi saat ini. Ini merepotkan. 

Saat aku memikirkan hal ini, aku bisa melihat wajah teman sekelas F ku dari celah diantara 
orang kelas C. Mereka semua sepertinya memperhatikan saya dan melirik saya. 

(Kamu di sini, Yoshii?) 

(Anda tidak dapat beristirahat pada hari yang begitu penting!) 

(Ayo bertarung bersama, Yoshii!) 

Mata mereka mengatakan ini padaku. 

Begitukah... jadi mereka menungguku... dalam hal ini, aku harus membalas kepercayaan 
mereka dan bergabung dalam pertarungan demi semua orang. 

...Ya. Berjuang untuk semua orang dan serahkan hidupku. Jika saya ingin menyelamatkan 
semua orang, saya harus bergegas dengan kesadaran bahwa saya harus pergi ke 
pengobatan Ironman yang mengerikan. 

"..." 

Saya melihat wajah sekutu saya yang memohon. 

(Yoshii...) 

(Yoshii...!) 

(Yoshii... !!) 

"Fmm... begitu." 

Saya menarik napas dalam-dalam dan berpikir dengan tenang. 

... ..Aku tidak punya kewajiban untuk berbuat sejauh itu! 
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Jika saya memikirkannya dengan hati-hati, alasan mengapa kami berakhir seperti ini 
adalah karena semua orang menjadi cemburu dan mulai menyerang. Juga, saya telah 
diperlakukan dengan buruk setiap hari juga. 

"Baik. Waktunya menyaksikan mereka mati. " 

Yuuji pasti bisa memikirkan sesuatu! Aku harus memikirkan tentang bagaimana melewati 
batas ini dan berkumpul dengan kelas--- "YOSHII! YOSHII AKIHISA KELAS F! CEPAT DAN 
SELAMATKAN KAMI! DI SINI!" 

"OI, C CLASS! TINGGALKAN KAMI SENDIRI DAN SERANG YOSHII DI SANA! " 

"YA! BAHWA ORANG ITU HARUS DIPESAN SECARA RAHASIA SAKAMOTO! DIA HARUS 
MENJADI SESEORANG PENTING! " 

"Cheh! Seperti yang diharapkan dari teman sekelasku! " 

Saat orang-orang itu berbicara, saya segera berbalik dan mulai lari. 

Sepertinya keputusan saya untuk meninggalkan orang-orang itu dan keputusan mereka 
untuk mengorbankan saya dibuat pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan bahwa 
pemikiran mengorbankan nyawa orang lain untuk melindungi hidup kita sendiri adalah 
keyakinan kelas kita. 

"Eh? Yoshii? Tidak ada tanda-tanda dia. " 

"Jangan tertipu oleh mereka! Orang-orang ini dari kelas F! Kelas D berakhir dalam 
kekacauan karena ini! Pertama-tama kita harus fokus pada musuh di depan kita! " 

"ITU BENAR! PERCAYALAH KEPADAKU! OH YEAH, JIKA KAU BIARKAN AKU LARI, AKU 
AKAN MENGATASI YOSHII DAN MEMBAWA DIA LEBIH -- " 

Saya mendengar kata-kata buruk di sana. Bukankah menjual orang lain untuk bertahan 
dari ide terburuk! Sungguh, orang-orang ini. 

"Aku akan mengabaikannya untuk saat ini." 

Jika saya memikirkannya dengan hati-hati, situasinya agak buruk. Jika saya terungkap 
datang ke sini, saya tidak akan bisa diam-diam bertemu dengan kelas F. 

"Mari kita lihat apakah ada jalan lain untuk bertemu..." 

Pertama saya harus meninggalkan medan perang untuk memastikan keselamatan saya 
sendiri dan memeriksa situasinya. Un ... menyelinap masuk melalui jendela ruang kelas 
kosong di samping kelas F -- itu sulit. Ruang kelas kosong tepat di samping medan perang, 
jadi musuh akan segera menemukanku ... bagaimanapun, mari kita pergi ke ruang kelas lain 
yang kosong untuk memeriksanya dan mencari cara untuk menyelinap masuk. 
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Aku pergi dari lantai tiga gedung sekolah lama yang merupakan medan perang ke area di 
dekat ruang kelas yang kosong di lantai dua. Jika saya bisa naik ke jendela dari sana... 

Saya tetap waspada dan memeriksa apakah ada musuh di dekat saya dan meletakkan 
tangan saya di pintu kelas yang kosong. Saya kemudian mendengar beberapa orang 
berbicara dari dalam. Un? Siapa itu? 

"... Maaf mencarimu di saat seperti itu. Perwakilan kelas seharusnya tidak mengambil 
tindakan sendiri di tengah-tengah perang pemanggilan. " 

"Tidak apa-apa jika seperti ini. Kelas F ditembok di dalam kelas mereka sendiri. " 

"Itu bagus. Jika mereka terjebak di dalam kelas, musuh tidak bisa melakukan trik apapun. " 

Ada dua gadis yang sedang berbicara satu sama lain, dan mereka tampak begitu akrab... 
mereka juga menyebutkan tentang hal-hal seperti 'kelas F' dan 'perang pemanggilan'. 
Jangan beritahu aku...? 

Aku bertanya-tanya tentang itu, dan meletakkan telingaku di pintu untuk mendengarkan 
dengan cermat. 

"Baiklah, senpai. Tentang apa yang saya tanyakan pagi ini... " 

"Un, strateginya melawan kelas F, kan? Aku sudah memintamu. " 

"Maaf mengganggumu pada waktu sibuk seperti ini." 

"Tidak apa-apa. Tahun ketiga melakukan belajar mandiri selama periode ini. " 

Itu pasti mereka! Itu perwakilan kelas C Koyama-san! Apakah ini 'senpai' yang dia sebut 
dengan tampang yang menyihir --- Kogure-senpai? 

"Bagaimana situasinya sekarang?" 

"Musuh terjebak di kelasnya sendiri..." 

"Tapi kita tidak bisa menghubungi perwakilan itu, kan?" 

"Ya. Juga, gadis peringkat dua di tahun kami bekerja sangat keras untukku, dan kami tidak 
bisa menang sesuai dengan apa yang kupikir. Aku juga gelisah dengan apa yang Sakamoto 
akan pikirkan... " 

"Gadis peringkat dua di tahunmu? Dia tidak memiliki banyak kemampuan fisik, jadi tidak 
akan mudah jika kamu membuatnya lelah? " 

"Yah... untuk beberapa alasan, dia sepertinya sangat termotivasi hari ini." 

"Dia telah menjadi salah satu hambatan besar, bukan?" 
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"Ya... dari sudut pandangnya, kita tidak dapat melakukan apa pun jika kita tidak menemukan 
cara untuk menghadapinya." 

Ketika saya mendengar ini, saya tiba-tiba memperhatikan sesuatu. Baru saja, (menurutku) 
Kogure-senpai mengatakan sesuatu seperti 'Aku memintamu'. Jadi itu berarti saran yang 
diberikan kepada Koyama tidak dipikirkan olehnya...? 

"Apakah begitu? Kami akan mengabaikan strategi musuh untuk saat ini. Mari kita bicarakan 
dulu sisanya. Rencana dasar. " 

"Iya." 

"Bagaimana kalau Anda meminta bantuan kelas lain?" 

Kelas lainnya? 

"Ya. Garis depan yang umum. Apakah ada kelas lain yang bisa Anda bantu? " 

"... Kurasa, perwakilan kelas B sedikit..." 

"Bukankah ini kelas B mewakili mantan pacarmu?" 

Mantan pacar, perwakilan kelas B. Mendengar itu, seorang pria muncul di benakku. Uu... 
Aku merasa agak bersalah disini. Apa yang Nemoto-kun lakukan pada Himeji-san tidak bisa 
dimaafkan, tapi ada rasa bersalah apakah aku berlebihan saat mendengar kata 'berpisah'. 

"Kudengar kau berpisah darinya karena dia mencoba menciummu dengan paksa dan kau 
menampar wajahnya dengan keras." 

"... Tolong jangan ingatkan aku tentang itu." 

Saya ambil kembali. Sepertinya tidak ada yang perlu dia kasihi. 

"Tapi bukan berarti kau benar-benar putus dengannya, kan?" 

"Ehh. Semacam. " 

"Itu bisa dilakukan. Silakan minta bantuan kelas B. " 

"Erm... bagaimana?" 

"Biarkan kelas B bertarung dengan kelas lain. Kemudian, tentukan subjek yang akan mereka 
gunakan. " 

"Tentukan kelas yang harus kita gunakan?" 
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"Ya. Ada batasan jumlah guru, jadi buatlah semua guru yang telah mengisi kembali poin 
musuh pergi ke pertarungan pemanggilan di sisi itu. Kalau begitu, tidak peduli seberapa 
besar momentum yang dimiliki musuh, mereka harus bertarung dengan poin rendah. " 

"Begitu... lalu kita juga bisa menggunakan guru yang mengisi kembali tanda lawan kelas B 
untuk bertarung, benar kan?" 

"Iya." 

Saya mendengar rencana licik ini. Un? Membuat musuh bertarung dengan subjek tanpa 
diizinkan untuk menambah poin? Bukankah itu akan merugikan kita? 

"Jika kita ingin memasukkan kelas B ke dalam perang pemanggilan, satu-satunya lawan yang 
tersisa kemungkinan besar adalah kelas A. Bagaimana dengan itu? Apakah 2-B memiliki 
pemikiran untuk menantang kelas A? " 

"Mereka memang memiliki motif semacam itu... tapi tidak peduli apapun, terlalu sembrono 
bagi kelas B untuk menantang kelas A." 

"Mungkin perwakilan kelas B masih ingin kamu berubah pikiran, kan? Kamu pernah bilang 
suka cowok pintar, kan? " 

"Eh? Tidak mungkin?" 

"Bukankah kamu sangat manis di sana? Kemudian," 

"Kami, yah, bukannya aku membencinya..." 

Kelas B yang menyatakan perang terhadap kelas A. Saya tidak berpikir kelas A akan kalah, 
tetapi jika kelas B, C membatasi mata pelajaran, tidak akan mudah untuk menang dengan 
mudah. Selain itu, perwakilan kelas dari kelas B adalah Nemoto-kun yang sangat licik. Dia 
akan datang dengan trik kotor dan melakukan sesuatu untuk menyerang kelemahan 
perwakilan kelas A Kirishima-san, Yuuji dan membuatnya menyerah. Kirishima-san pintar, 
tapi tidak bisa membuat keputusan dengan tenang saat berhubungan dengan Yuuji. Itu 
akan merepotkan. 

"Kalau begitu, jika kamu mengalahkan kelas F, dan jarak antara kelas B dan kelas A akan 
berkurang. Kedua kelas tidak akan kalah. Bukankah itu kesepakatan yang ideal? 

"Itu benar..." 

Pertemuan di sisi lain pintu sepertinya berjalan mulus. 

Ini bukan lelucon. Kelas B dan kelas C tidak akan kalah, tapi kita kelas F dan kelas A yang 
terlibat akan mendapat masalah. Aku khawatir tentang kelas A, tapi kelas F kita akan 
mendapat lebih banyak masalah. Ini sudah situasi yang tidak menguntungkan bagi kami, 
dan peluang kami untuk menang akan sangat berkurang jika kami terpaksa hanya 
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menggunakan kelas tertentu? Kami mengincar kelas A, jadi bagaimana mungkin ini bisa 
terjadi? Kita harus menghentikan rencana ini apapun yang terjadi. 

"Lalu jika kelas B mengalahkan kelas A, kamu dapat menyerang pihak mana pun yang kamu 
inginkan. Jika mereka kalah, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyerang kelas A 
setelah memastikan bahwa mereka lelah. " 

"Itu benar... Aku tidak bisa mengatakan bahwa kesepakatan yang kita miliki sebelumnya 
adalah palsu." 

Kesepakatan sebelumnya akan mengacu pada informasi yang Koyama-san dan Yuuji tukar, 
di mana mereka akan menyerang setelah itu. Saya pikir mereka hanya berbohong, tetapi 
tampaknya mereka bermaksud untuk memenuhi janji mereka. Saya tidak tahu apa niat 
sebenarnya mereka. 

Sial, tidak ada waktu untuk berpikir sembarangan! Kelas F dan kelas A akan berada dalam 
situasi yang buruk jika ini terus berlanjut! 

Pikiranku sedang berpikir untuk melakukan sesuatu, tapi aku tidak bisa memikirkan 
beberapa rencana khusus. Aku sangat iri dengan kecepatan berpikir Yuuji saat ini. 

Tepat ketika saya sedang bingung, waktu perlahan berlalu. 

"Nn...? Bukankah itu --- F CLASS YOSHII !? OII! YOSHII DI SINI! ' 

"APA!? APAKAH BERITA YANG DIA TINGGALKAN SALAH !? " 

Dan kemudian, suara bisa terdengar dari belakang. 

Sial! Saya terlalu fokus pada apa yang ada di dalam kelas dan tidak memperhatikan 
lingkungan saya! 

Aku melihat dari mana suara itu berasal, dan sepertinya siswa kelas C yang berniat untuk 
menyerang kelas F dari arah lain membawa guru turun dari level ketiga. 

Saya meninggalkan pintu untuk pergi dengan cepat. Pintu ke ruang kelas yang kosong 
terbuka, dan orang-orang yang keluar dari dalam adalah perwakilan kelas C Koyama-san 
dan tahun ketiga yang tampak menyihir yang saya temui sebelumnya --- Kogure-senpai. 

"Yoshii !? Orang itu baru saja mendengar percakapan kita--- " 

"... Sayangnya, aku tidak menyangka seseorang datang ke sini pada saat seperti itu dan 
mengambil bagian dalam perang pemanggilan... dia benar-benar seorang anak dengan 
banyak faktor tidak teratur di sekitarnya." 
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"Pokoknya, cepat singkirkan dia! Dia tidak akan bisa menghubungi yang lainnya jika dia 
dikirim ke ruang perbaikan melalui pertarungan pemanggilan --- semuanya, hancurkan 
Yoshii! " 

"""Mengerti!!""" 

Atas perintah Koyama-san, orang-orang dari kelas C segera datang. 

"Sensei! Kelas C 'Enokida Katsuhiko menantang dengan sejarah Jepang! -memanggil!" 

Lantai segera bereaksi terhadap kata kunci saat sebuah array muncul. Kemudian, makhluk 
panggilan yang merupakan versi miniatur dari orang tersebut muncul di tengah. Ku... Aku 
hanya bisa melawan... 1 

"Memanggil!" 

Aku memanggil monster panggilanku untuk bertarung dengan lawan, dan itu masih terlihat 
buruk dengan seragam sekolah dan pedang kayu. Kami akhirnya mendapat ganti peralatan, 
dan aku hanya mendapat gambar naga di kain pakaianku. Betapa menyedihkan. 

Kelas C, Enokida Katsuhiko, Sejarah Jepang, 115 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang, 121 poin 

Skor kami muncul di udara. Untungnya, topik yang menentukan adalah sejarah Jepang, 
salah satu mata pelajaran yang diuji selama pengisian ulang kemarin dan satu-satunya 
spesialisasi saya. Keberuntungan apa! 

"Koube Shin kelas C juga akan bertarung! Memanggil!" 

"Kelas yang sama, Niinuma Kyouko juga ikut. Memanggil!" 

2 monster yang dipanggil muncul di sisi yang berlawanan. 3 vs 1, dan musuh saya berasal 
dari kelas C. Bahkan jika aku pandai mengendalikan monster panggilanku di sini, ini adalah 
situasi yang sulit bagiku. 

"PERGI KE NERAKA, YOSHII!" 

Musuh mengangkat senjatanya, tombak dan bergegas. Aku menggunakan pedang kayuku 
untuk menangkis tombak dan membiarkan monster panggilanku menyerang musuh. 

"Satu lagi di sini!" 

Sebuah kapak datang berayun dari samping, dan monster panggilanku mundur selangkah 
untuk menghindar. Saya kehilangan kesempatan untuk menyerang, tapi mau bagaimana 
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lagi. Ada terlalu banyak musuh, jadi saya tidak bisa menang jika saya melawan begitu 
banyak sekaligus. 

Yaa! 

Gadis lain bergabung dalam pertempuran, dan Naginata mengayunkan pedang kayu secara 
horizontal, memotongnya. Tidak apa-apa jika ada perbedaan kekuatan, tapi dengan tanda 
kita pada level yang sama, akan merugikan menggunakan pedang kayu untuk melawan. 
Aku tidak bisa menahan serangan pedang musuh sekarang, aku harus menghindarinya...! 

Saya berhasil menerima serangan individu ketiga orang itu. Aku harus menjaga dimana aku 
berdiri agar aku tidak dikepung...! 

"Orang ini dari kelas F, tapi bukankah dia berada di level yang sama dengan kita dengan 
nilai itu?" 

"Saya ingat bahwa Sejarah Jepang adalah satu-satunya subjek yang bisa Yoshii kuasai." 

"Kami benar-benar tidak beruntung menggunakan subjek ini untuk melawannya." 

Bahkan saat menggerutu, mereka tidak pernah melambat. Sangat sulit untuk menerima ini. 
cara mereka menyerang jauh lebih terkendali dibandingkan dengan orang-orang dari kelas 
F kemarin, tapi kekuatan monster yang dipanggil tidak bisa dibandingkan. 

Serangan musuh tidak mengenai saya, tapi serangan saya tidak mengenai mereka. Kami 
melanjutkan pertempuran kami bolak-balik, dan kemudian, "Kenapa kamu harus 
menghabiskan begitu banyak waktu untuk melawan idiot !? Itu membuat frustrasi! " 

Koyama-san berkata dengan cemas dan menghadap guru yang berdiri di dekatnya, 

"Sensei, kelas C 'Koyama ingin bertarung. Memanggil!" 

Makhluk yang dipanggil muncul atas perintah Koyama-san. Ini adalah situasi 4 vs 1 
sekarang, dan akan lebih sulit jika saya ingin mengalahkan semua orang dan mencoba 
melarikan diri. 

Namun- 

"Aku sudah menunggu ini!" 

Pada saat itu, monster panggilanku dipercepat. Saya sudah menunggu saat ini. Akan lebih 
sulit jika saya ingin menang dalam situasi 4 vs 1, tetapi jika saya mengalahkan perwakilan 
musuh, perang pemanggilan akan berakhir. Aku akan mengalahkan monster yang dipanggil 
Koyama-san dan memenangkan perang ini...! 

"" "!?" "" 
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Trio yang berdiri di depanku mengayunkan senjata mereka. Aku tidak repot-repot 
menghindar, mengangkat ujung pedangku dan menyerbu komandan musuh. 

"Gu... uu...!" 

Nyeri tajam bisa dirasakan di lengan, bahu, dan paha saya. Umpan balik dari summoned 
beast yang sedang diretas pergi ke arahku, dan banyak poin yang hilang. 

... Namun... bukannya aku tidak bisa bergerak sekarang! 

"GOOOOO !!!" 

Saya diserang setelah saya melompat ke depan. Dengan kata lain, serangan kali ini akan 
didasarkan pada poin barusan. Saya bersiap untuk bangkit kembali saat saya menyerang. 

"Da---!" 

Suara cemas Koyama-san mencapai telingaku. Punya dia! Dengan serangan berkekuatan 
penuh lebih dari 100, bahkan perwakilan kelas C lawan tidak bisa menerima ini! 

Pedang kayu itu menusuk tenggorokan musuh -- 

"Kamu tidak bisa melakukan itu, Koyama-san." 

Pada saat ini, monster yang dipanggil musuh lenyap. Apa...? 

"Ko, Kogure-senpai..." 

"Ketua kelas tidak bisa sembarangan memanggil monster yang dipanggil. Bahkan jika Anda 
memiliki keuntungan yang lebih besar, itu akan berakhir jika Anda kalah. " 

Kogure-senpai menarik Koyama-san di lengan baju dan menyeretnya keluar dari bidang 
pemanggilan. Ku ... apa karena ini monster panggil musuh menghilang ... !? 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang, 13 poin 

Hasil serangan barusan ditampilkan. Sial! Saya ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk 
selamanya! Bukankah aku sekarat di sini sekarang !? Akan sulit bertarung melawan tiga 
orang dari kelas C dengan poin seperti itu ... 

"Maaf senpai. Anda benar-benar membantu saya di sana. " 

"Tidak apa-apa. Ini untuk kouhaiku yang manis. " 

"Terima kasih. Aku akan bertindak hati-hati mulai sekarang. " 

Koyama-san menundukkan kepalanya di depan Kogure-senpai. 
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Serangan putus asa saya meleset, dan saya tidak punya jalan keluar. Dan saya akan 
diperlakukan sebagai melarikan diri dari pertempuran jika tidak ada yang datang untuk 
menggantikan saya, dan saya akan didiskualifikasi. Sebelum itu terjadi, setidaknya aku 
harus memberi tahu pihakku tentang rencana musuh ... " 

Kalau begitu, kita bisa menangkapnya sekarang. 

Kogure-senpai tersenyum penuh arti saat dia mengatakan itu. Apa dia tahu apa yang ingin 
kulakukan... !? Gunakan Koyama-san sebagai umpan untuk memecahkan kebuntuan ini !? 

Saat ini, situasinya sedemikian rupa sehingga saya dalam posisi yang tidak menguntungkan 
tidak peduli apakah itu situasi pertempuran atau poin saya, dan saya tidak diizinkan untuk 
melarikan diri. Sejujurnya, saya tidak punya cara lain sekarang, tapi--- "Setidaknya aku bisa 
menyampaikan pesannya...!" 

Saya harus terus mengelak untuk mengulur waktu meskipun poin saya sedikit. Bagaimana 
saya bisa menyerah begitu saja? Jangan, jangan bilang tidak ada cara lain...! 

"... Kamu tidak akan menyerah, ya?" 

Kogure-senpai bergumam saat dia melihatku seperti ini. Tentu saja saya tidak akan 
menyerah. Keinginan kami adalah memenangkan perang pemanggilan, jadi saya harus 
berjuang sampai saya mati! 

Aku akan segera tidak bisa bertarung jika aku mendapat goresan, dan pertempuran tipis 
seperti es ini berlanjut dalam keadaan seperti itu. Saya terus melihat sekeliling untuk 
melihat apakah ada jalan keluar. 

Saat ini, saya melihat sesuatu terbang keluar dari jendela. Apakah itu -- bola sepak? Saya 
mungkin bisa menggunakan itu! 

Saya segera menyesuaikan posisi saya. Kemudian, 

"BUBAHH !?" 

Bola sepak yang menembus kaca jendela menghantam wajahku dan membuatku terbang. 

"Ahh! Tidak mungkin!?" 

"Cukup satu kali lagi!" 

Tubuhku meluncur keluar dari bidang pemanggilan, dan monster panggilanku menghilang. 

"Sensei! Bukankah itu diskualifikasi saat musuh kabur !? " 

"Tidak, itu mungkin mau bagaimana lagi..." 
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Gadis kelas C pergi bertanya kepada guru. Baiklah, sekarang! 

"Sensei! Saya mimisan! Saya harus pergi ke rumah sakit! " 

"Ah! Oi! Yoshii! Berhenti kabur! " 

"Sensei! Bukankah ini melarikan diri dari pertempuran !? " 

"Ermm... apa yang terjadi barusan adalah kecelakaan, dan Yoshii-kun tidak bisa dianggap 
kabur dari pertempuran saat dia terluka..." 

Perdebatan ini terus bergema di belakangku. Saya memiliki sepasang kaki yang cepat yang 
dapat melarikan diri karena latihan saya dalam kehidupan sehari-hari, jadi karena saya 
berhasil melarikan diri, tidak ada yang dapat mengejar saya! 

Aku melesat menuruni tangga dan berlari menuju gedung sekolah baru yang bukan medan 
perang. 

☆ 

"Un... aku berhasil keluar dari sana, tapi apa yang harus aku lakukan?" 

Saya mencapai gedung sekolah yang baru, memeriksa bahwa tidak ada yang mengikuti 
saya dari belakang, dan berhenti untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan. 

"Akan lebih baik jika aku bisa bertemu dengan semua orang dari kelas F..." 

Dari cara yang terlihat sekarang, saya harus menerobos jika saya ingin bertemu dengan 
mereka. Punggung mereka menghadap saya sekarang, dan sekarang mereka telah 
menemukan saya, jadi mereka akan waspada. Saya juga kehilangan banyak poin, dan jika 
saya memaksakan diri, saya akan menjadi orang yang dikelilingi. 

Dalam hal ini, hanya ada satu hal yang dapat saya lakukan untuk membantu kelas kami 
menang. 

"Cegah kelas C bekerja dengan kelas B, kurasa." 

Sampai sekarang, saya tidak tahu apakah kelas F bisa menang. Namun, sang komandan 
Yuuji. Orang itu pasti akan memikirkan sesuatu saat kelas F berperang. 

Karena itu, saya tidak perlu khawatir tentang itu. 

"Orang itu benar-benar tidak terbiasa melawan lawan jenis." 

Dari apa yang Koyama-san katakan barusan, sepertinya tidak apa-apa jika aku 
menghentikan rencana mereka untuk memanfaatkan perasaan Nemoto-kun. Betulkah. 
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"Benar-benar melelahkan ketika saya memiliki perwakilan kelas yang sangat lambat 
bereaksi terhadap hati wanita." 

"... Yoshii adalah orang terakhir yang dia inginkan untuk mengatakan hal seperti itu." 

"!! ??" 

Saya tiba-tiba mendengar suara ini, dan segera mundur. Siapa, siapa itu? " 

"... ??" 

Memiringkan kepalanya dan memberikan tatapan bingung adalah, 

"Ki, Kirishima-san?" 

"... Un." 

Perwakilan kelas 2-A berambut panjang yang cantik dan pidato perpisahan, Kirishima 
Shouko-san. 

"Itu membuatku takut. Saya pikir itu adalah kelas C. " 

"... Kelas C?" 

"Lawanmu dalam perang pemanggilan yang muncul di kelas F, benar, Yoshii-kun?" 

Orang yang berdiri di belakang Kirishima-san adalah Kudou Aiko-san, juga dari kelas A. Dia 
seorang gadis dengan pesona kekanak-kanakan. 

"Karena memang begitu, kenapa kamu ada di sini saat ada perang pemanggilan, Yoshii-
kun?" 

"... Apakah ada misi khusus?" 

"Ah... un, ini benar-benar berbeda dari yang lain." 

Tentu saja, mereka tidak akan secara alami berpikir bahwa saya terlambat dan tidak dapat 
bertemu dengan semua orang. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua di sini? Apa kau tidak ada kelas sekarang? " 

"... Periode belajar mandiri." 

"Yah, sederhananya, sensei sibuk dengan rapat staf dan tidak bisa keluar, dan kami 
memiliki kemajuan yang cukup dengan pelajaran, jadi dia memberi kami hari libur hari ini 
untuk belajar mandiri." 
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Kelas F kami harus menawarkan liburan kami untuk pelajaran tambahan. Ada apa dengan 
perbedaan perawatan ini? Apakah ini yang disebut perbedaan dalam masyarakat? 

"... Jadi kita akan pergi ke kantor untuk mengambil lembar kerja baru." 

"Ah, jadi itu alasannya..." 

Jadi mereka tidak keluar dari kelas untuk membolos hanya karena itu belajar sendiri... 
seperti yang diharapkan dari kelas terbaik di tahun kami. Tidak heran mengapa mereka 
mendapat perlakuan yang berbeda dari kita ketika kita selalu berpikir untuk kabur dari 
kelas. 

"Kubilang, tinggalkan ini untuk sekarang!" 

Apa-apaan aku mengobrol dengan Kirishima-san! Saya memiliki sesuatu yang penting yang 
harus saya lakukan! 

"...Apa itu?" 

"Ah, apakah ini tentang misi khusus?" 

"Un, ya. Karena jebakan kelas C dan set kelas B, kelas F dan kelas A akan berada dalam 
bahaya. Harus memberi tahu orang-orang di kelas A. " 

"Bahaya?" 

"Yoshii-kun, apa yang terjadi---" 

"Kalau begitu, Kirishima-san, Kudou-san, aku pergi dulu." 

"... Kita kelas A di sini, tahu?" 

"Un, sekarang waktunya pelajaran, jadi ada guru yang mengawasi." 

"Tidak, kataku, Yoshii-kun!" 

"Mau bagaimana lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa membuka pintu belakang sedikit dan 
memberi tahu orang di dekat sana. " 

"Tenang dulu (flap)!" 

"Jika saya tidak bisa menyampaikan pesan, itu akan buruk (DABDABADABA)" 

Sial! Kapan saya mimisan begitu banyak! Apakah ini jebakan kelas C atau semacamnya? 
Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku tidak bisa menghentikan pendarahannya! 

Tapi tapi... 
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"Tapi mungkin tidak terlalu buruk untuk mati seperti ini..." 

"Ya ampun... Kupikir Yoshii-kun bisa tenang seperti ini, tapi dia masih ketakutan." 

Perasaan yang sama sekali berbeda dari dipukul oleh bola sepak. Mimisan yang terasa 
sangat enak. Ini... tidak terlalu buruk. 

"... Aiko, berhentilah menggoda Yoshii." 

"Ya ~. Orang-orang dari kelas F sangat buruk dalam hal ini. " 

"... Yoshii. Ceritakan tentang kelas A ... lagipula aku adalah perwakilan kelas di sini. " 

Aku pulih dan menemukan Kirishima-san menatapku. Ah, begitu. Saya terlalu cemas dan 
lupa fakta bahwa saya bisa saja memberitahunya. 

"Sempurna! Ada yang ingin kukatakan padamu, Kirishima-san. " 

"... Un." 

Sebenarnya tentang itu! 

Momentumku membuatku bersandar pada Kirishima-san, dan Kudou-san melihatku 
seperti ini, "Ahaha, aku hanya merasa ini seperti pengakuan. ' 

Dia bercanda. Tidak tidak Tidak. Kirishima-san imut dan cantik, tapi dia sudah menjadi 
milik seseorang. 

"Kamu tidak bisa melakukan itu, Aki-cha --- Yoshii-kun. Bukankah kamu sudah memiliki pria 
sempurna yang kamu cintai? " 

"KEHADIRAN JAHAT TELAH DATANG!" 

"... (Sembunyikan)" 

Untuk sesaat, saya hanya merasa ada kehadiran kejahatan dan melihat ke atas. Namun, 
saya tidak bisa melihat pemilik kehadiran ini karena orang ini bersembunyi di balik 
dinding. Pada pandangan pertama, sepertinya ada kepang seorang gadis. Apakah itu, 
Tamano-sa --- tidak, jelas bukan. Dia tidak mungkin berada di sini karena dia di kelas D. 

"... Yoshii?" 

"Maaf. Aku baik-baik saja di sini, Kirishima-san. " 

"...Saya melihat." 

"Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu bicarakan, Yoshii-kun?" 
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"Un, sebenarnya --- huh? Kubo-kun? Kapan kamu muncul? " 

"Saya pergi ke kamar kecil dan mendengar percakapan. Adakah yang bisa saya bantu? Itu 
mungkin tidak sopan bagiku. " 

"Terima kasih, Kubo-kun. Selalu bisa membantu kami. " 

"Tidak, jangan khawatir tentang itu. Saya hanya suka melakukan ini. " 

"Betulkah? Kamu sangat baik, Kubo-kun. " 

Untuk sesaat, aku hanya berpikir ada yang aneh tentang 'Aku suka melakukan ini', tapi 
instingku langsung mengatakan kepadaku bahwa 'ini hanya imajinasiku' dan 
membantahnya. Mungkin hanya imajinasi saya di sini. Bagaimana bisa pria yang begitu 
baik memiliki motif tersembunyi? 

"... Pokoknya, ayo pergi ke peternakan di kelas kita jika kita tidak ingin didengar." 

"Ya. Ada beberapa rahasia yang berkaitan dengan perang pemanggilan ini, bukan? Yoshii-
kun? " 

"Sepertinya kamu sedang dikejar di sini. Mungkin baik bagimu untuk bersembunyi 
sebentar. " 

Kirishima-san dan yang lainnya memberiku saran seperti itu. 

"Terima kasih semuanya." 

"""Tidak ada masalah.""" 

Jadi, saya mengikuti Kirishima-san dan pergi ke kelas A untuk menjelaskan apa yang terjadi 
dan memastikan keselamatan saya sendiri. 

☆ 

"Lalu, sebenarnya apa yang terjadi, Yoshii-kun?" 

"Un, dan kemudian, aku mendengar dari Koyama-san dari kelas C bahwa---" 

"Oke, Yoshii-kun. Ini bagus, tahu ♪? " 

Mgu mgu mgu mgu 

"(Gulp) Tampaknya kelas B akan mengumumkan perang terhadap kelas A---" 

"... Yoshii. Apakah kamu ingin makan ini? " 

Kari kari kari kari. 
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"(Gulp) dan rencananya adalah memanggil para guru keluar dan membuat subjek---" 

"Ini juga cukup bagus, Yoshii-kun. Juga, saya pribadi merekomendasikan manisan di sini. " 

"Tunggu sebentar, Aiko, prez, Kubo-kun! Kita tidak bisa melanjutkan percakapan seperti 
ini! Beri dia makan nanti jika Anda mau! Berhenti makan juga, Yoshii-kun. Katakan apa 
yang ingin kamu katakan! " 

Orang yang berbicara sambil duduk di sofa di kelas A di depanku adalah Hi --- Kinoshita 
Yuuko-san, dan dia marah sekarang. 

"Ahaha, maaf, Yuuko. Yoshii-kun menikmati makanannya sendiri. " 

"... Seperti makhluk kecil." 

"Maaf, dia terlihat sangat lapar, jadi aku tidak sengaja..." 

"Betulkah. Anda harus lebih waspada ketika datang ke perang pemanggilan ... " 

Kinoshita-san sepertinya tidak senang saat dia mengomel tentang sesuatu. Dia terlihat 
persis seperti adik laki-lakinya Hideyoshi karena mereka adalah saudara kembar. 
Sepertinya Yuuko jauh lebih galak. Ciri-cirinya adalah matanya, yang lebih cantik daripada 
imut. Para suster benar-benar Bishojo saat berkumpul. Kurasa Kinoshitas pasti hidup 
dalam fantasi ... 

"Dengan kata lain, kelas B akan menyerang kita, kan? Datang dengan taktik yang begitu 
tercela juga. " 

"Un, itu masalahnya." 

Kinoshita-san mampu memahami bahkan dengan penjelasan yang terputus-putus, dan tiga 
lainnya menunjukkan pandangan pemahaman. Seperti yang diharapkan dari kelas A; 
semuanya adalah orang pintar yang berpikir cepat. 

"Sejujurnya, kita tidak mungkin kalah dari strategi ini, jadi tidak ada yang nyata..." 

"Meski begitu, Kinoshita-san, Yoshii-kun sedang dalam masalah sekarang. Tidakkah 
menurutmu kita harus menawarkan bantuan? " 

"Jangan merasa perlu. Itu melanggar aturan untuk terlibat dalam perang pemanggilan kelas 
lain. " 

"... Yuuko, jangan katakan itu." 

"Nggak. Sekarang periode belajar mandiri, tapi kami masih memiliki pelajaran. Aku tidak 
akan membiarkan hal seperti itu terjadi. " 
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Seperti yang dikatakan Kinoshita-san. Sekarang waktunya pelajaran. Jika semua orang di 
kelas A membantu, mereka akan melewatkan pelajaran. 

"... Tapi aku ingin membantu mereka." 

"Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu tidak mungkin. Aku sudah menutup mata untuk 
Yoshii-kun datang ke sini, jadi tahan saja ini. " 

"... Yuuko..." 

"U... itu tidak adil, prez, menggunakan ekspresi seperti itu..." 

"...Silahkan." 

"... It, itulah mengapa aku berkata, tidak." 

"... Aku akan melakukan apapun yang kau minta untuk kulakukan lain kali, Yuuko." 

Kirishima-san memberikan pukulan terakhir. Kinoshita-san sepertinya akhirnya mengalah 
setelah mendengar ini, dan menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya. 

Karena Kirishima-san berkata demikian, aku pasti akan ingat untuk membawakan hadiah 
untuknya lain kali. 

"Ahh, sungguh. Saya mengerti, saya mengerti. Saya akan membantu mengalahkan strategi 
itu. Tapi kita tidak akan terlibat dalam perang pemanggilan dengan kelas F. Apakah itu 
baik-baik saja? " 

"... Terima kasih, Yuuko." 

"Yah, aku tidak terlalu suka apa yang dilakukan kelas C. Dan perwakilan kelas C masih 
berhutang banyak padaku. " 

"Terima kasih, Kinoshita. Anda telah sangat membantu. " 

"..." 

Setelah aku berterima kasih kepada Kinoshita-san, dia menatap wajahku karena suatu 
alasan. Apa yang sedang terjadi? 

"???" 

"...Baik." 

Dan kemudian, dia mengeluarkan sekotak pocky. Erm, bolehkah saya memakannya? 

Kari kari kari kari kari. 
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"...... Kami, yah... ini dia[4] ... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Un, ini enak. 

"Aku tidak bisa memperlakukannya sebagai lawan jenis, tapi jika itu hewan peliharaan, 
kurasa ..." 

"???" 

Mata Kinoshita-san sudah melihat ke masa depan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 
Tunggu, hewan peliharaan? 

Either way, kelas A sangat bagus. Ada banyak manisan dan jus yang bisa mereka dapatkan 
kapan pun mereka mau, dan sofa terasa sangat nyaman. 

"Ngomong-ngomong, kita akan memutuskan rencana itu, tapi bagaimana kita 
melakukannya?" 

Kudou-san sepertinya menikmati dirinya sendiri saat dia mengatakan ini. Khususnya, ya... 

"... Putuskan komunikasi antara kelas C dan kelas B." 

Kirishima-san lalu angkat bicara. Putuskan tautan kontak mereka, bukan? Saya melihat. 
Saya ingat kita pernah menggunakan metode serupa untuk mengirim utusan kelas D ke 
neraka, bukan? 

"Yah, sesuatu seperti itu." 

"Yang paling penting adalah apakah mereka bisa terhubung atau tidak. Setiap orang 
memiliki hak untuk melakukan pertarungan pemanggilan, jadi tidak mungkin 
menghentikan mereka, dan kita tidak bisa berbicara dengan mereka. " 

"Kita bisa mencegah mereka menghubungi satu sama lain. Ponsel tidak boleh digunakan 
dalam perang pemanggilan. " 

Seperti yang Kudou-san katakan, Fumitzuki Gakuen, yang sudah melarang penggunaan 
telepon genggam, akan menjadi lebih ketat dalam hal memanggil perang. Biasanya, jika 
orang tidak mengikuti aturan, yang paling ceroboh adalah penyitaan. Namun, selama 
perang pemanggilan, perlakuannya akan seperti ujian --- sederhananya, ini cara yang sama 
seperti bagaimana mereka menangani orang yang menggunakan ponsel di tengah ujian --- 
curang. Bukan hanya penyitaan, karena penangguhan atau pengulangan tahun juga 
dimungkinkan. Either way, saya tidak berpikir akan ada orang yang akan mengambil risiko 
sebesar itu hanya demi kelas. 

"Dengan kata lain, kita harus menghentikan utusan kelas C dan kelas B, kan?" 

"Lebih dari sekadar pembawa pesan, saya pikir ini seperti kita menghentikan cinta 
mereka." 
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"Ahaha, kataku, akankah kita dicap sampai mati oleh kuda[5] ? " 

"... Tidak apa-apa. Lagipula itu bukan cinta sejati. " 

"Kirishima-san benar. Cinta sejati bukanlah interaksi antara pria dan wanita, tetapi ikatan 
dalam perasaan. " 

Dalam hal ini, menghalangi cinta mereka (terlihat seperti percakapan), bukan? Hm... 

"Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan?" 

"Saya mengatakannya. kami akan mencegah cinta mereka. " 

Ada detailnya? 

"" "..." "" 

Segera terjadi keheningan. Kami tidak tahu persis apa yang harus dilakukan untuk 
menghalangi cinta. 

"Kalau begitu, mari kita dengarkan semuanya. Un, prez, menurutmu apa yang harus kita 
lakukan? " 

"... Mencegah cinta?" 

"Un." 

"... Berapa jumlah minimal obat yang dapat saya gunakan?" 

"Maaf, Kirishima-san, tapi itu untuk Yuuji, jadi tidak cocok di sini." 

Ini bukan hanya pelanggaran aturan perang pemanggilan. Ini jelas melanggar hak warga 
negara Jepang. Aku agak penasaran dengan perlakuan seperti apa yang Yuuji alami. 

"... Lalu, Aiko?" 

"Un , coba aku lihat . Jadi kurasa kita harus tetap menggunakan rayuan atau semacamnya, 
kan? " 

"Rayuan, ya... apakah itu benar-benar efektif?" 

"Kalau begitu aku akan menunjukkannya secara nyata. Eh ~ (Flap) " 

"KYAAAHHHH !!? KENAPA KAU MENCIPTAKAN ROK SAYA !? " 

"Yoshii-kun terkadang ingin melihat orang lain sesekali, kurasa." 

"TIDAK PERLU MENUNJUKKAN LAYANAN TERSEBUT!" 
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"... Jangan khawatir, Yuuko. Kamu memakainya dengan benar hari ini. " 

"BUKAN 'HANYA' HARI INI! AKU AKAN MENEMPATKAN MEREKA 'LAGI'! JANGAN 
KATAKAN SEPERTI AKU ADALAH ORANG YANG PERGI TANPA PANTAI! " 

"Lihat, Yuuko, Yoshii-kun memerah sekarang. Itu efektif, bukan? " 

"IDE INI PASTI TIDAK AKAN BEKERJA!" 

"Ehhh ~ Saya pikir dia akan bahagia." 

"BUKAN MASALAH DI SINI!" 

Aku menundukkan kepalaku saat aku berdiri di samping Kudou-san dan Kinoshita-san. 

Nah, untuk mengatakannya, saya bermasalah karena saya akan bereaksi. Aku memang 
hampir melihat mereka, tapi aku iri karena Kubo-kun masih bisa tetap tenang. 

"Lalu, apakah kamu punya ide bagus lainnya, Yuuko?" 

"Eh? A, aku !? Yah, un... " 

"... Tidak bisa memikirkan apa-apa?" 

"It, bukan itu masalahnya di sini. Saya sangat ahli dalam hal ini. Saya membaca banyak 
novel roman. " 

Kinoshita-san membusungkan dadanya saat dia mengatakan itu. Ohh, saya sangat 
menantikannya. 

"Ya. Misalnya, saya akan memanggil seseorang yang saya suka ke pohon romantis dan 
legendaris tertentu dan bersembunyi di balik pohon itu. Bagaimana tentang itu?" 

Fmm, begitu. Seperti yang diharapkan dari Kinoshita-san. Dia benar-benar murid yang luar 
biasa dalam masalah seperti itu. Memanggil seseorang yang dia suka dan bersembunyi di 
suatu tempat. 

"---Membawa senjata tumpul." 

"Baiklah, selanjutnya." 

"Apa, apa? Apa yang salah dengan pengetahuan saya? " 

Kinoshita-san berkata dengan nada yang sangat marah. Mengapa saya merasa bahwa 
mendengar hal-hal seperti 'menyerang balik' dan 'narkotika' adalah istilah yang cukup 
familiar? 

"Kalau begitu, aku akan mengatakan ideku." 
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Kali ini, Kubo-kun memindahkan kacamatanya dan mengatakan itu. Kubo-kun memberi 
kesan bahwa dia tidak pandai dalam hal seperti ini, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. 

"Saya pikir cinta itu sendiri adalah naluri. Jadi bagaimana kalau kita membuat orang marah 
secara tidak sadar? " 

"Membuat orang marah secara tidak sadar?" 

"Ya. Pernahkah Anda mendengar tentang efek 'jembatan menjuntai' atau 'efek bawah 
sadar'? " 

"Ah, sepertinya aku pernah melihatnya di TV sebelumnya." 

Efek jembatan yang menjuntai harus seperti pengakuan di tempat berbahaya seperti 
jembatan yang menjuntai, membingungkan rasa takut akan cinta dan membuatnya lebih 
mudah untuk berhasil. Efek bawah sadar adalah memasukkan beberapa gambar di antara 
beberapa detik untuk meninggalkan kesan yang dalam pada orang secara tidak sadar. 

Kami akan menggunakan efek ini untuk menyingkirkan pihak lain. 

"Um um." 

"Untuk lebih spesifik, aku merasa bahwa orang yang diam-diam mengatakan 'Aku 
mencintaimu' di tebing dengan peluru beterbangan ke mana-mana setiap 40 detik akan 
menjadi cara yang lebih efektif, atau semacamnya." 

"Hanya Hollywood yang bisa membuat panggung seperti itu, bukan?" 

Romansa seperti itu pasti bisa berhasil jika ada dalam film! 

"Tidak bagus ... hanya rayuan Kudou-san yang bisa berhasil?" 

"Saya melihat. Rayuan menggunakan Yoshii-kun. Trik ini kemungkinan besar akan berhasil. 
" 

"Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan, Kubo-kun. Berhentilah bercanda dan pikirkan 
dengan serius. " 

"Eh, aku serius di sini." 

Memainkan lelucon seperti itu untuk menyembunyikan sesuatu. Kubo-kun benar-benar 
tidak pandai dalam percintaan. Meski begitu, dia memberikan pandangannya; dia benar-
benar pria yang baik. 

Bisakah mereka benar-benar mencegah hal itu terjadi? Saya merasa tidak nyaman tentang 
ini. Lebih baik periksa dengan semua orang dulu. 
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"Saya bilang, apa kamu tahu apa arti dari 'persahabatan'? Apakah semua orang tahu? " 

"" "Kontes Paduan Suara." ""[6] 

Terima kasih, saya mengerti. 

Kelompok orang ini tidak berguna. Mereka bahkan lebih buruk dalam konsep cinta 
daripada kelas F. 

Mau tidak mau aku ingin memeluk kepalaku dengan perasaan tertekan, tetapi pada saat ini, 
"... Yoshii. Menyembunyikan." 

"Waa!" 

Kirishima-san tiba-tiba mendorongku ke bawah kursi. Apa yang sedang terjadi? 

"... Kelas C sedang mencari Yoshii." 

Kirishima-san melihat ke pintu, dan aku melihat melalui celah di antara kursi. Ada 
seseorang yang memindai melalui jendela kecil ruang kelas di koridor, dan alasan mengapa 
tidak ada yang terburu-buru adalah karena sekarang waktunya pelajaran. 

Kemudian, saya mendengar ketukan di pintu. Pintunya terbuka. 

"Maaf, apakah Anda punya waktu? ' 

Seorang gadis yang tidak dikenal sedang berdiri di depan pintu. Kemungkinan besar 
seseorang dari kelas C. 

"Ya apa itu?" 

Kinoshita-san menunjukkan senyuman pada gadis itu. Ngomong-ngomong, Kinoshita-san 
biasanya orang dengan kehadiran seperti itu. Senyuman alami dan sikap elegan. 

"Yah, apa Yoshii-kun kelas F sudah datang kemari? Saya sedang mencari dia. " 

"Yoshii-kun? Un... Aku tidak melihatnya... kita ada pelajaran di sini, jadi bagaimana mungkin 
Yoshii-kun bisa masuk ke sini? " 

"Itu juga yang kupikirkan, tapi sepertinya kau tidak ada pelajaran, jadi," 

"Ahaha, ini masih pelajaran, agak. Belajar sendiri." 

Kinoshita-san tersenyum dan menjawab. 

Seperti yang gadis itu katakan. Jika aku tidak bertemu Kirishima-san dan teman-temannya 
di koridor, aku tidak akan bisa kabur ke kelas A. Ini darurat di tengah perang pemanggilan, 
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tapi aku tidak mungkin masuk kelas orang lain di tengah pelajaran. Karena itulah kelas C 
tidak bisa menghubungi Nemoto-kun dari kelas B. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu mencari Yoshii-kun?" 

Kinoshita-san mencoba bertanya dengan sikap menyelidik. Itu taktik untuk mengalihkan 
topik, bukan? Un, itu ide yang bagus. 

"Apakah dia mengintip ke dalam ruang ganti perempuan atau semacamnya?" 

Tapi bukankah perubahan topik ini terlalu aneh? " 

"Un, sesuatu seperti itu." 

ITU TIDAK BENAR! 

"Kalau begitu terima kasih. Tolong beritahu kami jika Anda melihatnya. " 

"Mengerti. Aku akan menghubungimu jika aku melihat si pengintip itu. " 

Dengan ucapan terima kasih, gadis dari kelas C itu pergi. 

Kinoshita-san berbalik dan berkata kepadaku saat aku bersembunyi. 

"Yoshii-kun, apa kamu benar-benar bersembunyi karena perang pemanggilan?" 

"ITU BENAR! SAYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN APA PUN SEPERTI MENGINtip SEJAK 
SAYA LAHIR! " 

"Yoshii-kun... kamu baru saja membuat satu kebohongan besar di sana..." 

"Ngomong-ngomong, sepertinya aku pernah melihat Yoshii-kun di ruang ganti perempuan 
sebelumnya." 

"Tidak, bukan itu. Itu karena Yuuji ada di sana. " 

"..Yoshii, ceritakan spesifikasinya nanti." 

Ini buruk. Umur Yuuji akan semakin pendek lagi.[7] 

"Yah, sudahlah. Saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Tapi jika kamu berbohong, 
aku benar-benar akan mengirimmu ke kelas C. " 

"Ayo, mengerti." 

Ketika Kinoshita-san berkata 'Aku akan menghubungimu jika aku melihat si pengintip itu', 
itu sama sekali bukan kebohongan. 
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"Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yoshii-kun? " 

Pada saat ini, semua orang tenang. Kubo-kun melanjutkan di bagian terakhir yang kami 
tinggalkan. Erm... 

"Ya, kita harus memiliki intel sebelum kita dapat mengidentifikasi bagaimana mereka akan 
menghubungi satu sama lain. Jika kita tidak tahu bagaimana Koyama-san dan Nemoto-kun 
akan menghubungi satu sama lain, kita tidak akan bisa mengambil keputusan. 

"Saya mengerti. Kalau begitu, aku akan bertugas mengumpulkan informasi tentang 
pergerakan Koyama-san. Saya memang memiliki jaringan kenalan pribadi saya. " 

"... Kami akan bertanggung jawab untuk memeriksa situasi perang antara kelas F dan kelas 
C." 

Oke, serahkan pada kami. 

"Yah, mau bagaimana lagi. Saya hanya akan membantu karena saya setuju. " 

Setiap orang menemukan apa yang bisa mereka lakukan. Apa yang harus saya lakukan? 

"Kalau begitu aku akan membantu Kubo-kun." 

"Tidak, lebih baik kamu tetap di sini, Yoshii-kun." 

"..Bahaya pergi keluar." 

"Ya ~ seseorang baru saja lewat sini untuk memeriksa." 

"Lebih baik bersembunyi sampai semuanya berakhir. Jangan terlalu khawatir, kami akan 
memeriksa status kelas Anda untuk Anda. " 

"Saya melihat. Maaf. Terimakasih semuanya." 

Mereka berempat dan sepertinya berkata 'tidak keberatan' saat mereka berjalan keluar 
kelas. Serius, saya perlu menyiapkan hadiah lain kali. 
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Volume 9 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Tuliskan produk yang terbentuk saat larutan tembaga sulfat pentahidrat dan barium 
klorida dicampur dan dipanaskan. Asumsikan bahwa tembaga sulfat pentahidrat dan 
barium klorida akan bereaksi sempurna satu sama lain. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

"Barium sulfat, tembaga klorida, air" 

Komentar guru: 

Benar. Persamaan kimia dalam reaksi ini adalah 

CuSO 4 + bacl 2 -> radium yang mirip dengan 4 + CuCl 2 

Tetapi sebelum ini, dengan penambahan tembaga sulfat pentahidrat, akan terjadi reaksi 
CuSO 4 • 5H2O-> CuSO 4 + 5H2O 

Jadi air juga terbentuk di antara produk. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Garam dapur." 

Komentar guru: 

Menurut Anda mengapa ini akan terbentuk? Terkadang, sensei di sini benar-benar tidak 
bisa mengikuti proses berpikir Yoshii-kun sama sekali. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Demi-glace.[8] 

Komentar guru: 

.................................................................. .Eh? 
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"Sakamoto! Guru klasik ada di sini! " 

"Baik! Kami akan mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa klasik. Himeji, apakah kamu 
siap? " 

"Iya!" 

Himeji berdiri di depan pintu masuk di depanku, bersiap untuk bertarung. Saat guru klasik 
datang, dia memanggil. 
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"Sensei, setelah pertarungan ini selesai, izinkan aku untuk ambil bagian dalam pertarungan 
klasik. Memanggil!" 

Kelas C, Murada Nana, Klasik, 97 poin. 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Klasik, 415 poin 

Himeji kecil muncul di tengah barisan yang muncul dengan pemanggilan Himeji --- profil 
makhluk panggilannya. Seperti yang bisa dilihat semua orang, dia tidak akan kalah dalam 
hal poin. 

"Dia di sini, ini Himeji! Ikuti petunjuk!" 

Suara yang datang sepertinya adalah suara seorang pria yang bertanggung jawab sebagai 
komandan musuh. 

"""Mengerti!""" 

Dua makhluk panggilan yang berdiri di depan musuh menempatkan musuhnya di depan 
satu sama lain untuk memblokir serangan Himeji. Meski begitu Himeji sangat luar biasa, 
dua summoned beast kelas C bertahan bersama untuk memblokir serangan Himeji. 

Pada saat ini, monster panggilan ketiga dari musuh sudah siap untuk pergi dan menyerang 
Sugawa yang bersiap untuk mundur. Cheh, ini buruk. 

"! Aku tidak akan membiarkanmu! " 

Himeji dengan cepat bereaksi dan menggunakan tangan summoned beastnya untuk 
memblokir musuh yang sedang mengubah target serangannya. Sebuah lampu merah 
tampak keluar dari gelangnya saat mengejar musuh. 

"Gu!" 

Musuh menggunakan perisai yang tampak tangguh, tetapi tidak bisa mengendalikan 
kekuatan sepenuhnya dan dibelokkan. Himeji kemudian menggunakan kekuatan gelang itu 
untuk menahan musuh dan berada di antara dia dan Sugawa. Karena itu, Sugawa berhasil 
kabur dari medan itu. 

Jadi, Himeji adalah satu-satunya yang tersisa di bidang pemanggilan. Musuh lainnya 
semuanya lolos saat Himeji menjatuhkan salah satu dari mereka. 

"Kalau begitu, sekarang pertandingan klasik. Silahkan!" 

"""Memanggil!""" 
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Saat subjek yang digunakan diubah menjadi klasik, baik sekutu maupun musuh memanggil 
monster panggilan mereka lagi. Benar-benar disana, kami berhasil sukses. 

"Kerja bagus, Himeji. Anda telah sangat membantu. " 

"Senang sekali aku bisa datang tepat waktu." 

Setelah dia selesai, aku berkata pada Himeji, yang menghela nafas lega. Selama perkelahian 
barusan, pasukan kita di sini akan semakin lelah jika Sugawa akhirnya tidak bisa 
bertempur. Aku sangat berterima kasih atas pemikiran Himeji yang cepat. 

"Maaf sudah menggunakan semua poin barusan. Aku akan mengisinya kembali. " 

"Oke, nanti aku serahkan padamu." 

"Baik." 

Himeji menghampiri guru untuk mengikuti tes pengisian ulang. Dia menggunakan 
kekuatan gelang beberapa kali untuk melindungi Sugawa, dan sepertinya dia tidak akan 
memiliki cukup poin jika dia tidak pergi untuk mengisinya kembali. 

"Ini ketiga kalinya kami mengubah topik ..." 

Karena ini ketiga kalinya, musuh akan sedikit banyak memperhatikan niat kita. Cara 
mereka berdua bertugas bertahan melawan Himeji dan menyerang Sugawa adalah 
buktinya. Mereka gagal pada akhirnya, tapi cara dua orang yang tersisa meninggalkan 
lapangan pemanggilan setelah Himeji menyerang orang lain menggangguku. Mereka tidak 
melawan Himeji dengan semua yang mereka punya. Jika mereka benar-benar berniat 
untuk mengurangi kekuatan kita sedikit demi sedikit, itu akan sangat berat bagi kita. 

"Kami akan pindah juga... Hideyoshi!" 

"Apa itu? Yuuji? " 

Aku memeriksa lembar skor di tanganku dan membawa Hideyoshi. Jika musuh melakukan 
ini, kita harus mengubah taktik kita juga. 

"Kami mengubah rencana. Anda akan menunda berpartisipasi dalam pertempuran klasik. 
Saya harap Anda dapat membantu Himeji saat kita mengubah topik. " 

"Membantu...? Apa yang saya lakukan?" 

"Jika ada pria yang tampaknya menghentikan Himeji, pegang pria itu dari samping. Dan jika 
memungkinkan, pukul dia. Poin Anda pasti bisa melakukannya. " 

"Muu... mengerti." 
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Sebenarnya, Hideyoshi mendapat skor tinggi 110 poin di klasik kali ini, yang hampir dua 
kali lipat dari biasanya. Dia akan bisa bertarung dengan kelas C seperti ini. 

"Tes pengisian ulang klasik kali ini menguji pertanyaan yang paling mungkin untuk saya." 

Tes pengisian ulang klasik kemarin menguji kisah Genji, dan klub drama sepertinya telah 
memilihnya untuk penampilan berikutnya. 

"Aku akan tampil sebagai pemeran utama Genji kali ini, dan itu adalah karakter pria yang 
akhirnya bisa aku mainkan setelah beberapa saat, jadi aku harus bekerja sangat keras ...!" 

Dia dengan serius mempelajari kisah Genji --- yang asli, untuk boot, untuk masuk ke pola 
pikir karakter. Itulah yang terjadi jika dia adalah seorang idiot yang sangat menyukai 
akting. Karena itu, saya tahu bagaimana Hideyoshi mencurahkan begitu banyak waktu dan 
tenaga ke dalam drama. 

"Tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa saya bekerja keras." 

"Nn? Apakah begitu?" 

"... Aku, ingin bersamamu dan Akihisa." 
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Akan sulit untuk berada di kelas yang sama dengan Anda jika Anda naik ke kelas A. 
Hideyoshi meringis. Memang benar sulit bagi orang lain untuk menyadari hal ini karena 
kesalahan yang ceroboh, tapi mata pelajaran khusus Akihisa sudah bisa disebut lebih tinggi 
dari standar untuk kelas F. Jika kami ingin tetap di kelas yang sama, kami hanya dapat 
meningkatkan nilai kami. 

"Saya sangat senang bisa bersama kalian." 

"Yah, itu karena ada orang idiot yang tidak akan membuat segalanya menjadi 
membosankan." 

"Meskipun kamu menunjukkan ekspresi tidak peduli, kamu juga salah satu dari kami." 

Hideyoshi sangat senang karena dia tertawa. Kalau begitu, kita harus memasukkan 
Muttsurini ke dalam barisan idiot. Saya merasa sangat disayangkan bahwa saya harus 
berhubungan dengan mereka. 

... Namun, bagaimana saya harus mengatakannya... 

"Hideyoshi. Jangan katakan itu di depan yang lain. " 

"Aku tahu. Karena Anda memperlakukan saya sebagai pria, saya mengatakan ini. " 

"Itu bagus..." 

Sungguh, pria itu adalah pembunuh pria yang lahir alami. Mungkin akan ada keributan lain 
dalam diri kita jika yang lain mendengar ini. 

"Jangan bicarakan ini sekarang. Berapa lama kita mempertahankan pertahanan ini? Kami 
tidak bisa menang seperti itu. " 

"Maaf, tapi kita hanya bisa terus mengisi ulang saat kita tidak bisa memastikan bahwa kita 
bisa mendapatkan kekuatan bertarung yang cukup." 

Kekuatan bertarung yang cukup? 

Hideyoshi memiringkan kepalanya dan bertanya. Memang benar bahwa tidak mungkin 
untuk memahami keseluruhan taktik hanya dengan mendengarkan. 

"Jika kita memperhatikan, kita bisa tahu bahwa kelas C sangat waspada terhadapku, Himeji 
dan Muttsurini." 

"Tentu saja, itu karena kalian semua memiliki poin yang cukup untuk mengalahkan 
Koyama." 
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Selama perang pemanggilan terakhir yang kami menangkan, Muttsurini dan Himeji adalah 
orang-orang yang mengalahkan perwakilan kelas, dan penampilan Himeji hari ini luar 
biasa, jadi mereka harus waspada. 

"Dan Koyama belum pernah muncul. Kebanyakan orang yang tidak akan menyerang 
mungkin pergi untuk membelanya. " 

Untuk mencegah kami menyergap mereka. 

Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan Himeji atau Muttsurini pergi sendiri karena ada 
orang yang membela Koyama sepanjang waktu. 

"Jadi kali ini, kita akan membuat regu penerobos terkuat di kelas kita, termasuk orang-
orang yang diawasi di sini." 

"Terobosan terkuat? Saya tidak berpikir itu bisa mengalahkan kelas musuh. " 

Memang benar kalau kita bisa menang seperti itu, artinya kerja tim kita lebih kuat dari 
musuh. Tapi setelah kejadian kacau kemarin, kelas F sangat lelah, dan kelas C yang selalu 
mendapat keuntungan pasti akan memiliki lebih banyak kerja tim. 

"Kami tidak akan menggunakan tim ini untuk menang, tapi gunakan tim ini untuk menarik 
perhatian musuh." 

"Gunakan tim ini untuk memikat mereka?" 

"Ya, dan kemudian, kami akan memblokir sebagian besar kekuatan tempur untuk 
menjatuhkan Koyama." 

"Fmm ... kekuatan tempur yang bisa menjatuhkan Koyama." 

"Orang-orang lain dari kelas F. Jika mereka akan mewaspadai orang-orang yang dapat 
menjatuhkannya satu per satu, kami akan meningkatkan jumlah kami untuk 
menghancurkan musuh. Musuh hanya waspada terhadap beberapa orang ini, tetapi kelas F 
kita tidak hanya memiliki orang-orang itu. Kami akan membuat orang-orang yang hanya 
memperhatikan yang lebih kuat menderita. " 

"Begitu ... jadi kita akan terus mengisi ulang di sini untuk mendapatkan kekuatan yang 
cukup untuk menjatuhkan Koyama." 

"Un, itu masalahnya." 

Meskipun aku mengatakan bahwa kita akan memikat sebagian besar kekuatan bertarung 
mereka, Koyama dan pasukan yang membelanya masih ada. Jika kami ingin mengalahkan 
mereka, kami membutuhkan kekuatan tempur. Karena itu, kami hanya bisa bertahan untuk 
saat ini. 
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"Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat yang sudah ditentukan." 

"Oke, nanti aku serahkan padamu." 

Hideyoshi pergi ke garis depan. 

Kemudian, saya akan bertanggung jawab untuk memperbarui lembar nilai kelas yang saya 
miliki di sini. 
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"... Setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa kelas C memiliki keuntungan besar, dan 
kelas F sepertinya dipaksa kembali ke kelas mereka sendiri." 

Kirishima-san, yang kembali ke kelas A, melaporkan tentang situasi pertempuran antara 
kelas C dan kelas F. Sepertinya tidak banyak perubahan drastis sejak saya baru saja datang 
ke sekolah. 

"Penyelidikan saya sama di sini. Kelas F 'telah mengganti mata pelajaran berulang kali, dan 
tampaknya mereka mampu mengisi kembali kekuatan pertempuran yang mereka 
hilangkan kemarin. Kelas C sepertinya telah mengambil beberapa tindakan pencegahan, 
dan hal-hal tidak terlihat begitu baik. " 

Kudou-san melaporkan. 

Pertahankan dan perbaiki. Itu bukan gaya Yuuji saat ini. Ini sangat pasif. 

"Tidak mungkin bagi Sakamoto-kun untuk membiarkan ini berakhir tanpa melakukan 
apapun..." 

Dia mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu. 

Kubo-kun dan Kinoshita-san bilang begitu. Saya memiliki perasaan yang sama tentang ini 
juga. Orang itu jelas bukan tipe orang yang akan membiarkan dirinya kalah dan kalah 
perang tanpa melakukan apapun. 

"Kalau begitu, aku akan berbicara tentang apa yang aku selidiki tentang kelas C --- 
sebenarnya, tentang perwakilan kelas Koyama-san." 

Kali ini, Kinoshita-san melaporkan tentang apa yang dia selidiki di kelas C. 

"Mereka berbalik di sudut bawah untuk mencari Yoshii-kun, tapi kembali ke markas 
mereka di kelas C, nampaknya waspada dengan gerakan kelas F." 

Sepertinya mereka mencoba menangkapku, yang mendengar informasi itu. Namun, mereka 
tetap memilih untuk bertahan terhadap tindakan Yuuji. Kami kelas F, jadi kami hanya bisa 
menang melalui serangan mendadak. Untuk Koyama-san, sebaiknya dia tidak mencoba dan 
meninggalkan markasnya. 

"Tapi bagaimanapun juga, dia harus pergi mencari Nemoto-kun di kelas B." 

Mereka tidak perlu mewaspadai kita seperti itu jika memang begitu, bukan? 

"Apa yang kamu katakan, Yoshii-kun? Kelas B sedang belajar sekarang. " 

"Ah, itu benar." 
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Kami mengobrol seperti sepulang sekolah sekarang. Saya benar-benar lupa bahwa kelas-
kelas lain sedang mengadakan pelajaran. 

"Bisa dikatakan bahwa Koyama-san kembali ke kelas C untuk segera menghubungi 
Nemoto-kun di kelas B setelah dia dikeluarkan dari pelajaran." 

Kubo-kun menyimpulkan setelah mendengar informasi Kinoshita-san. Memang benar kelas 
C dan kelas B yang berada di lantai tiga gedung sekolah baru lebih dekat satu sama lain 
dibandingkan gedung sekolah lama di lantai dua. Sungguh hal yang sulit bagi kami untuk 
mencoba dan menghalangi jalan mereka. 

"Dan berdasarkan Nemoto-kun dan Koyama-san... berdasarkan laporan dari Shimizu-sa --- 
tidak, rekanku, sepertinya perwakilan kelas C Koyama sepertinya telah menulis surat atau 
semacamnya. Dari tampilan waktunya, sepertinya itu sangat mungkin terkait dengan 
kejadian sebelumnya. " 

Informasi Kubo-kun adalah tentang informasi Koyama-san sendiri. Lalu, dalam hal itu... 

"Jika ada surat, kurasa itu bukan hanya tentang 'tolong mampir ke tempat ini dan itu'." 

"Jika seseorang melihat dia menulis, itu berarti dia menghabiskan banyak waktu di 
dalamnya. Saya tidak berpikir itu akan menjadi setidaknya satu atau dua kalimat. Atau 
lebih tepatnya, saya pikir ini adalah penjelasan tentang segala sesuatu yang terjadi. " 

"... Masih terlalu dini untuk memutuskan ini." 

"Ya. Musuh tahu bahwa Yoshii-kun melarikan diri. " 

"Itu benar. Koyama-san mungkin mengira akan ada gangguan. " 

"Kalau begitu, apakah ada kemungkinan lain selain menjelaskan semuanya?" 

"Ya, misalnya..." 

"... Dia menyiapkan beberapa surat atau sesuatu." 

"Dan kirim mereka ke rute yang berbeda. Peluang untuk berhasil lebih baik di sini, dan 
orang kuno menggunakan metode ini untuk mengirim pesan rahasia. " 

"Dalam situasi ini, ada terlalu banyak kemungkinan." 

Percakapan berlanjut. 

"..." 

"? Ada apa, Yoshii-kun? " 

"Tidak ada ... Aku hanya merasa semua orang sangat pintar." 
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Dan saya baru saja berpikir bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berguna. Sekarang 
saya bisa melihat bahwa mereka benar-benar orang kelas A. 

Aku berkata, menurutmu aku ini siapa? 

"Seseorang yang mirip dengan Hideyoshi." 

"Ayo main baseball kalau begitu, Yoshii-kun. Aku akan jadi pemukulnya, kau akan jadi 
bolanya. " 

"Itu tidak akan berhasil, Kinoshita-san. Tongkat baseball di sekolah menengah terbuat dari 
logam. Bukankah itu berbahaya? " 

"Tenanglah, Yoshii-kun. Anda mengatakan bahwa Anda tidak keberatan jika itu adalah 
tongkat kayu? " 

"Saya akan mengubah apa yang saya katakan. Semuanya, kalahkan Yoshii-kun dengan 
pemukul metal. " 

"Ku...! Bukankah itu melanggar aturan kalau semua orang mengeroyokku seperti itu...! " 

"Dengan kata lain, kamu hanya khawatir akan melanggar aturan bisbol?" 

"... Aku akan menjadi pemukul kedua." 

"Kalau begitu aku akan menjadi adonan ketiga ~" 

"Bahkan Kirishima-san dan Kudou-san... tidak, aku tidak bisa mengatakan apapun jika 
orang itu sendiri yang mengatakannya. Lebih dari itu, kita harus mulai membicarakan 
detail rencana kita. Jika mereka menyiapkan surat atau sesuatu, kami tidak akan punya 
banyak waktu tersisa. " 

"... Un, itu cukup untuk lelucon sekarang." 

"Oh ya ~ apa yang harus kita lakukan?" 

Semua orang kembali berpikir, sepertinya mulai mempertimbangkan tindakan yang akan 
diambil nanti. Adapun ekspresi kaget di wajah Kinoshita-san, mungkin aku salah paham. 

"Lalu, bagaimana dengan ini?" 

Karena kita akan berbicara tentang rencana terperinci, izinkan saya mengajukannya. 

"Bunuh Nemoto-kun dan akhiri semua komunikasi." 

"" "..." "" 
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Semua orang menembakku dengan ekspresi penyesalan. Itu aneh. Saya merasa ini adalah 
cara tercepat dan termudah untuk mengatasi hal ini. 

"Yoshii-kun... mari kita tidak membicarakan tentang aturan perang pemanggilan dulu. Itu 
kekerasan di pihakmu... " 

"Masih masuk akal jika pihak lain melakukan sesuatu yang buruk. Saya rasa tidak pantas 
untuk mengambil tindakan seperti itu dalam situasi ini. " 

Sial. Saya tinggal di kelas F begitu lama sehingga saya menjadi mati rasa terhadap 
kekerasan semacam itu. 

"It, itu pasti lelucon. Sedangkan untuk metode lain, bagaimana kalau kita mengganti pesan? 
" 

"Nah, itulah satu-satunya pilihan." 

"... Lebih tepat." 

"Lebih baik dari pembunuhan tidak peduli apapun." 

Saya akhirnya mendapatkan persetujuan mereka kali ini. Itu hampir, sangat dekat. Saya 
hampir saja dinilai sebagai 'orang berbahaya'. 

"Tapi Yoshii-kun, ada sesuatu yang kuharap bisa kamu perhatikan." 

"Hm? Ada apa, Kubo-kun? " 

"Kami bisa membantumu, tapi sangat sulit untuk berinteraksi dengan musuh. Tidak peduli 
apa, kelas C dan kelas F sedang mengadakan perang pemanggilan. " 

"Ya. Bukan apa-apa jika kaulah yang mengambil tindakan secara langsung, Yoshii-kun, tapi 
mereka akan berbicara jika kita mengambil tindakan. " 

"Ah, itu benar." 

Aturan perang pemanggilan secara eksplisit menyatakan bahwa pada prinsipnya, 
mengganggu perang kelas lain dilarang. Tetapi tentang 'pada prinsipnya' ini, jika kelas C 
dan kelas B bekerja sama dan mendapat pandangan yang lebih baik, itu tidak akan 
dianggap melanggar aturan. 

Misalnya, dalam situasi kita saat ini, tidak apa-apa mencegah mereka bertukar surat. Itu 
karena tidak ada gangguan langsung dalam perang pemanggilan antara kelas C dan kelas F. 
Tapi ketika ikut campur, jika siswa kelas C dibuat tidak bisa bergerak oleh seseorang dari 
kelas A, itu akan melanggar aturan. Itu karena siswa yang tidak terlibat langsung dalam 
perang antara kelas C dan kelas F melemahkan kekuatan kelas C. Dengan kata lain, akan 
sulit bagi Kubo-kun dan yang lainnya untuk menghadapi siswa kelas C. Jika pihak lain yang 
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memulainya, itu akan menjadi sedikit lebih baik, dan masih ada ruang untuk argumen. 
Tetapi jika kami sengaja memulai sesuatu, mereka akan dipaksa untuk mengambil tingkat 
penalti tertentu. 

"Apa yang kamu khawatirkan, Yoshii-kun? Yang paling penting adalah kami tidak terlibat 
langsung. " 

"... Dan tujuan kami adalah untuk menukar surat tanpa ketahuan. Tidak apa-apa. " 

"Ya ~ kami hanya menyapamu. Kami tidak akan dapat membantu jika terjadi sesuatu. " 

Tidak, mengerti. 

Aku sudah melibatkan mereka dalam perang pemanggilan, dan itu akan sangat buruk jika 
aku akhirnya membuat semua orang dihukum. Saya harus mencatat ini. 

"Lalu, untuk detailnya --- apa yang harus kita lakukan?" 

"Ya..." 

Kubo-kun meletakkan tangannya di dagunya dan merenung, 

"Kami harus melihat tindakan yang dapat kami lakukan berdasarkan situasi ini. Ada sekitar 
2 dari mereka. Yang pertama adalah mencegah surat itu dikirim. Yang kedua untuk 
mengganti huruf. " 

"Berarti?" 

"Yang pertama membuat pembawa pesan tidak bisa mengambil tindakan. Kamu satu-
satunya yang bisa melakukan ini, Yoshii-kun. Ini tindakan sederhana yang tidak melanggar 
aturan. " 

"Dengan kata lain, Yoshii-kun harus menggunakan pertarungan pemanggilan untuk 
mengirim siswa kelas C ke ruang remedial." 

"... Orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan pasti akan menggunakan 
poin." 

Saya melihat. Saya mungkin bisa menang jika melawan musuh seperti itu. 

"Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menukar huruf. Kami dapat membantu di sini. " 

"... Namun, ini akan menjadi satu-satunya surat yang bisa kita tukar." 

Yang terakhir berbeda dari yang pertama. Yang pertama, kami memukuli pembawa pesan, 
tetapi untuk yang terakhir, kami berinteraksi dengan musuh tanpa ketahuan, mendapatkan 
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surat itu, dan membuat yang palsu. Dalam hal ini, kita membutuhkan beberapa syarat 
untuk dipenuhi. 

"Ini akan menjadi dua ide yang bisa kami gunakan. Kami tidak akan memiliki cukup orang 
jika banyak siswa yang berinteraksi dengan perwakilan kelas B, tapi saya pikir paling 
banyak yang dapat mereka kirim dalam perang pemanggilan adalah 3 orang. Meski begitu, 
sulit bagi kami untuk berhasil pada saat yang sama. " 

"Itu benar..." 

Jika saya yang pergi, pasti ada satu musuh. Dan musuh adalah kelas peringkat atas dengan 
keuntungan, sementara subjek spesialisasiku tidak memiliki banyak poin. Tidak apa-apa 
jika saya bisa melawan pertandingan yang mengulur waktu, tetapi jika saya ingin 
mengalahkan musuh, akan sulit bagi saya untuk menang tidak peduli berapa banyak musuh 
yang kelelahan jika tidak satu lawan satu. 

"Dengan kata lain, Yoshii-kun masih harus menantang, dan kita hanya bisa menukar huruf 
secara diam-diam. Jika Anda tidak bisa menang, yang paling bisa kami lakukan adalah 
mengulur waktu. " 

"Un... bisa dibilang begitu. Tetapi jika saya mungkin bertanya, bukankah kelas C dan kelas B 
agak dekat dalam hal jarak? Mudah untuk memanggil satu sama lain, bukan? " 

Kudou-san menopang dagunya. 

"Tidak apa-apa jika hanya orang yang keluar, tapi mereka akan mengirimkan banyak orang 
karena mereka takut pada Yoshii-kun. Pada dasarnya tidak mungkin menghentikan 
semuanya. Apa yang harus kita lakukan?" 

Kubo-kun terdiam. Kirishima-san dan Kinoshita-san sama di sini, merenung. Uu... 

Yuuji lah yang memikirkan semua ini. Saya tidak terlalu percaya diri dengan pemikiran 
seperti itu, tetapi dalam situasi ini, mau bagaimana lagi. 

"Lalu, bisakah aku mengatakan sesuatu?" 

"Ya, Yoshii-kun." 

"Bagaimana kalau kita berlarut-larut dalam waktu pelajaran kelas B?" 

Saya mencoba mengangkat tangan dan bertanya. 

"Tarik waktu pelajaran kelas B...?" 

"Un, kalau begitu, kelas C tidak bisa masuk ke kelas B dan hanya bisa menunggu di koridor, 
bukan?" 
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"Saya melihat. Kalau begitu kita akan memikat satu demi satu orang, kan? ' 

"... Sepertinya itu bisa berhasil." 

"Ya." 

"Tapi bagaimana kita menunda waktu pelajaran?" 

"Nah... apakah ada di antara Anda yang punya ide bagus?" 

"" "Un..." "" 

Sebuah cara untuk menunda waktu kelas... itu mungkin jika kita berada di kelas mereka 
sendiri, tapi akan sulit melakukannya dari luar. Apa yang harus kita lakukan... 

Aku dengan sabar merenung, dan Kudou-san mengeluarkan perangkat yang sepertinya 
pernah kulihat sebelumnya dari sakunya. 

Aku akan menggunakan ini untuk melakukan sesuatu. 

"Ah, bukankah itu, pembicara yang digunakan selama kamp pelatihan..." 

"Ini perekam suara, tapi tidak ada speaker kali ini. Kupikir kita bisa menunda waktu 
pelajaran mereka jika aku menggunakan benda ini, kan? " 

Mendengar bahwa itu adalah perekam suara, saya langsung memiliki beberapa kenangan 
buruk tertentu, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkannya. 

"Kalau begitu aku serahkan padamu, Kudou-san." 

"Un, mengerti. Kalau begitu, Yoshii-kun, bisakah kamu mengatakan 'sensei, permisi, tapi 
Nemoto-kun sepertinya tidak enak badan' dan 'tidak, bukankah dia terlihat seperti sedang 
berjuang?' di sini ke perekam? " 

Kudou-san mengarahkan perangkat itu padaku. Saya melihat. Guru tidak mungkin 
mengabaikan kata-kata itu, dan pelajaran akan berlarut-larut. Itu ide yang bagus. 

"Oke, kalau begitu... 'sensei, permisi, tapi Nemoto-kun sepertinya sedang tidak enak badan', 
'tidak, bukankah dia terlihat seperti sedang berjuang?'. Bisakah ini dilakukan, Kudou-san? " 

"Un, sempurna. Saya hanya perlu mensintesis rekaman dengan tepat. Terima kasih, Yoshii-
kun. " 

"Tidak ada masalah. Kalian membantu saya di sini, jadi saya harus berterima kasih. " 

Saya secara pribadi mengalami keterampilan Kudou-san dengan perekam suara. 
Sepertinya tidak ada masalah dengan melanjutkan pelajaran. 
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"Jadi kita harus berurusan dengan orang-orang dari kelas C sekarang, kan?" 

"Kalau begitu, kita harus menyiapkan tombol huruf." 

Kata Kinoshita-san. Benar, kami tidak akan merampasnya begitu saja. 

"... Siapa yang akan menulis?" 

"Pokoknya, Yoshii-kun dan aku harus dikeluarkan. Tulisan tangan wanita akan terlihat 
lebih tulus. " 

Kubo-kun benar. Tulisan tangan seorang anak laki-laki adalah alasan yang terlalu 
mencolok. Ada banyak gadis di sekitar sini, jadi saya serahkan pada mereka. 

"... Kita bertiga akan menulis, dan kita akan memilih yang terbaik." 

"Eh !? Saya juga?" 

Kinoshita-san menunjukkan keterkejutannya pada Kirishima-san. 

"... Kamu tidak bisa menulisnya? ' 

"Ah, bukan itu. yah, bukannya aku tidak bisa menuliskannya. Saya baik-baik saja." 

"... Kalau begitu, tulis juga, Aiko." 

"Uu... jadi aku harus menulis juga? Ini merepotkan. " 

"... Un." 

Kirishima-san mengeluarkan beberapa kertas bekas dan menyerahkannya kepada 
Kinoshita-san dan Kudou-san. 

"... Yoshii, apa kamu tahu siapa nama Koyama?" 

"Erm, aku ingat itu Yuka atau Yuuka ... maaf, aku tidak terlalu percaya diri di sini." 

"... Tidak apa-apa. Aku akan menulis nama keluarganya saja. " 

"Ya. Tidak bisa salah di sana. " 

"... Un." 

Setelah memeriksa nama, Kirishima-san dan yang lainnya mengambil kertas mereka dan 
pergi ke meja. 

"" "..." "" 
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Maka, mereka bertiga mulai menulis. Tulisan Kirishima-san seperti air mengalir, Kinoshita-
san sepertinya diam-diam melihat ke arah buku tertentu, dan Kudou-san melihat sekeliling 
pada apa yang mereka berdua tulis. 

"" "..." "" 

Yang mengawasi mereka adalah aku dan Kubo-kun dari sisi anak laki-laki. 

Un, karena kita tidak ada hubungannya di sini, aku akan mengobrol secara acak dengan 
Kubo-kun. 

"Kubilang, Kubo-kun." 

"Hm? Apa itu?" 

Aku berkata pada Kubo-kun sambil menunggu surat-suratnya selesai. 

Gadis-gadis itu baru saja menulis surat di sini, jadi bagaimana dengan topik ini, "Orang 
macam apa yang kamu suka itu, Kubo-kun?" 

"!? Apa? Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? " 

Kubo-kun tiba-tiba terlihat panik. Apakah saya menanyakan pertanyaan ini terlalu tiba-
tiba? 

"Tidak ada. Hanya saja Anda memiliki seseorang yang Anda sukai, jadi saya hanya ingin 
bertanya. " 

Jika memungkinkan, saya berharap dapat membantu sebagai teman dan dijaga oleh Kubo-
kun. 

"Saya, saya mengerti. Jadi kamu tertarik dengan orang yang aku suka, Yoshii-kun... " 

"Tidak apa-apa jika Anda tidak nyaman mengatakannya." 

"Tentu saja tidak. Izinkan saya mengatakannya di sini. Ah... rambutnya sepanjang ini. " 

Saat dia mengatakan itu, Kubo-kun menggunakan tangannya untuk menggambar di 
belakang kepalanya. 

"Fu ~ n... jadi panjang rambutnya hampir sama dengan milikku dan Kudou-san." 

"!? Ah, ahhh, ya, itu benar." 

??? Untuk beberapa alasan, alasan ini sepertinya terlalu aneh. Sepertinya dia sedang cemas. 

Lalu, kepribadiannya? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dari segi kepribadian, kebalikan dari saya. Riang, jago olahraga, dan sangat mobile. " 

Hn? Riang, jago olahraga, dan sangat mobile? Panjang rambutnya seperti ini. dengan kata 
lain --- jangan beri tahu saya. 

Aku memandang gadis yang sedang menulis surat dengan samar. Ah... 

"Apakah orang itu sedikit... yah, H?" 

"Ah, un. Sedikit. Dan karena ini, menciptakan beberapa masalah. " 

Tentu saja, saya tidak bisa salah paham di sini. Jadi Kubo-kun menyukai Kudou-san. Pantas 
saja reaksinya aneh ketika aku mengatakan bahwa 'panjang rambutnya hampir sama 
dengan milikku dan Kudou-san'. Siapapun akan kaget saat saya menyebut nama orang yang 
mereka sukai. 

"...(Menatap)" 

"??? Apa, ada apa? Ada apa, Yoshii-kun? Apakah ada sesuatu di wajahku? " 

Tatapanku sangat berarti sekarang, namun Kudou-san sepertinya tidak mengerti. 

Ah, sungguh, kenapa orang ini sangat lambat? Ini sudah menjadi pengakuan! Jarang Kubo-
kun memiliki keberanian seperti itu, namun dia tidak bisa mengerti. Tidak bisa diterima. 

"Kudou-san. Kecerdasan lamban adalah kejahatan. Anda akan ditangkap karena itu. " 

"Jika Anda berpikir seperti itu, saya kira Anda harus menyerahkan diri Anda ..." 

Tidak baik. Percakapan ini sepertinya tidak bisa membuat Kudou-san mengerti. 

Mau bagaimana lagi. Aku akan menggunakan cara yang sedikit memaksa dan mengubah 
cara aku membicarakan hal ini untuk membuat Kudou-san mengerti. 

"Orang itu pandai olahraga, jadi dengan kata lain, orang ini memakai celana ketat, kan?" 

Di bawah rok. 

"Celana ketat? Tidak, saya pikir itu batang. " 

"Celana pendek?" 

"Yo, Yoshii-kun, kenapa kamu menatapku begitu saja?" 

"Yah, agak. Kurasa ada batang tipe wanita, kurasa...? " 

"Bu, tapi soal itu, bukankah kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang yang 
kamu sukai? Apakah Anda sering berbicara bersama? " 
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"Tidak, sayangnya, kami jarang berinteraksi." 

"Eh? Apakah begitu?" 

Meskipun Anda teman sekelas? 

"Un, ya. Tidak ada yang lebih kesepian dari ini. " 

Begitu... aku tidak tahu... 

"Jadi saya akan merasa senang jika kita bertemu di kamar kecil." 

"Kamu bisa bertemu di kamar kecil !?" 

Aku tahu dia tidak terlalu peduli tentang gender, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar 
pergi ke kamar kecil laki-laki !? Bahkan Hideyoshi juga! Apakah anak perempuan saat ini 
tidak tahan terhadap toilet pria? 

"Yah, untuk mengatakannya, aku agak memperhatikan tatapanmu sejak tadi, Yoshii-kun..." 

Kudou-san, yang menulis suratnya, terlihat sangat bermasalah. Kudou-san, akulah yang 
seharusnya bermasalah tentang bagaimana meskipun kamu perempuan, kamu tidak 
keberatan pergi ke kamar kecil pria. 

"Nah... ada karakteristik lain?" 

"Biar aku berpikir---" 

Dia berpikir sejenak, dan segera mendapat jawaban, 

"---Disesuaikan untuk memakai pakaian wanita." 

"SAYA TIDAK MENGERTI LAGI, KUDOU-SAN !!" 

"Yoshii-kun !? Apa kau salah mengira aku adalah sesuatu !? " 

ORANG APA ITU KUDOU-SAN !? SAYA PIKIR KITA BERDASARKAN PERSYARATAN BAIK, 
TAPI SEKARANG SAYA TIDAK MEMAHAMI DIA! 

Saat kami terus berbicara, 

"... Selesai." 

Kirishima-san adalah orang pertama yang menyelesaikan surat itu. 

Bagaimanapun, saya akan mengesampingkan topik tentang Kubo-kun dan Kudou-san dan 
melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika ini terus berlanjut, saya merasa akan ada 
sesuatu yang berbahaya. 
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"Bisa tunjukkan padaku, Kirishima-san?" 

"... Un." 

Kirishima-san menyerahkan surat terlipat itu. 

Ini bukan surat untukku, tapi entah kenapa, jantungku seperti berdebar kencang. 

Lalu sekarang, seperti apa surat Kirishima-san? 

Saya dengan bersemangat membuka surat itu, dan surat itu berbunyi seperti ini. 

 

Datanglah ke atap setelah sekolah. 

Aku selalu, selalu ingin mengatakan sesuatu pada Yuuji. 

Koyama. 

"...Bagaimana itu?" 

"Nemoto-kun mungkin akan menangis ketika dia melihat ini, bukan !?" 

Dipanggil oleh mantan dia sangat ingin kembali, hanya untuk dipanggil ke pengakuan 
orang lain; Nemoto-kun kemungkinan akan mencoba bungee-jump dan melompat dari atap 
ke lapangan. Pikiranku hanya bisa membayangkan ini. 

"...Tidak baik?" 

"Akan lebih baik jika dikirim ke Yuuji ..." 

"... Sangat sulit untuk menulisnya." 

Kirishima-san bergumam. Saya pikir dia tidak akan memiliki orang lain yang dia pikirkan 
untuk menulis kecuali Yuuji. Sialan... si idiot itu sangat beruntung...! Aku tidak akan bisa 
menghapus semua dendamku padanya bahkan jika aku merobeknya menjadi delapan...! 

"Baiklah, mari kita tidak membicarakan tentang bagaimana aku harus mengeksekusinya 
untuk saat ini." 

Biar saya coba lagi. Lanjut. 

"Apa kamu sudah selesai, Kinoshita-san? Bolehkah saya melihatnya? " 

"Eh !? Ah, erm. " 

"Kamu belum selesai?" 
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"Saya, saya. Hanya saja saya belum pernah membaca surat seperti itu sebelumnya, jadi saya 
khawatir jika itu sedikit aneh! " 

"... Referensi macam apa yang kamu gunakan?" 

Ngomong-ngomong, Kinoshita-san sepertinya diam-diam melihat sesuatu dan menulis. 
Surat berdasarkan bagian? Sepertinya saya bisa menantikannya. 

"Itu benar. Akan sedikit menyedihkan jika saya menggunakan surat yang saya dapat, jadi 
saya mengambil beberapa kutipan dari buku yang saya baca. Itu akan baik-baik saja, 
bukan? " 

"Heh ~ mari kita lihat nanti." 

"Baiklah, kamu akan terkejut." 

Kinoshita-san menyerahkan suratnya dengan sikap yang tampaknya percaya diri. Erm, apa 
yang dia tulis... 

 

Bajingan tersayang. 

Ada yang ingin kukatakan padamu bajingan! Temui aku di atap gedung sekolah baru, 
bajingan! 

Koyama. 

"..." 

PATAN! Saya menutup surat itu. 

"Bagaimana itu? Lumayan, kan? " 

"Kinoshita-san, biarkan aku melihat buku referensimu." 

"Apa yang kamu katakan!? Tidak! Yah... menurutku itu terlalu sulit untukmu, Yoshii-kun! " 

Untuk dapat menyalin bagian seperti itu; apa yang dibaca Kinoshita-san ... 

Kalau begitu, ada harapan terakhir. 

"Kudou-san, kumohon." 

"Eh !? Ah, saya, saya belum selesai. " 

"... Tidak perlu malu, Aiko." 
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"Ya, Aiko. Tidak adil bila Anda satu-satunya yang tidak ingin menunjukkannya kepada yang 
lain. Ehh! " 

"Ah! Wa tunggu! Kembalikan padaku, Yuuko! " 

Kinoshita-san mengambil surat Kudou-san dan membukanya. Dan kemudian, apa yang 
tertulis di atasnya adalah,  

Untuk Nemoto-kun .. 

Banyak hal telah terjadi, tetapi saya menemukan bahwa hal terpenting bagi saya sekarang 
adalah bersama Anda. 

Agak sulit bagiku untuk mengatakan ini, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu 

Sepulang sekolah, aku akan menunggumu naik ke atap gedung sekolah baru. 

Koyama. 
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Kami akan menggunakan ini. 

"NOOOO !!!" 

Kudou-san berteriak. 

"TIDAK, BUKAN ITU! SAYA TIDAK TAHU APA YANG HARUS TULIS, DAN YOSHII-KUN 
SUDAH MELIHAT SAYA LUAR BIASA DARI SEKITAR, JADI SAYA PANIK! DAN YUUKO 
MENGGUNAKAN SESUATU SEPERTI NOVEL ANAK PEREMPUAN SEBAGAI REFERENSI, 
JADI SAYA PIKIR BAHWA SAYA HARUS MENULIS SESUATU STANDAR ITU --- SAYA INGIN 
MENGHUBUNGI DIA DENGAN PERASAAN H! " 

"Tapi saya pikir ini cukup menyentuh. Itu sangat lucu. Kupikir Nemoto-kun akan segera 
berlari keluar kelas setelah dia membaca ini. " 

"ITU MENGAPA SAYA MENGATAKAN ITU TIDAK BENAR! AKU BUKAN JENIS CEWEK YANG 
HANYA CINTA (robek)! " 

"AHH!" 

Kudou-san merobek surat yang akhirnya berhasil dia tulis. Dia menulis dengan baik di 
sana. Sayang sekali! 

"Ngomong-ngomong, perwakilan kelas C Koyama-san seharusnya dari tipe yang keren, 
kan? Akan aneh jika Anda menggunakan surat saya. " 

"... Itu benar sekarang setelah kamu menyebutkannya." 

"Sesuatu yang lebih sederhana mungkin cocok dengan gayanya." 

"Un un. Betul sekali. Betul sekali." 

Mungkin seperti yang Kudou-san katakan. Meskipun bagus bahwa seorang gadis menulis 
ini, mungkin tampak agak dipaksakan untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang 
Koyama-san sendiri yang menulisnya. 

"Mau bagaimana lagi. Saya mungkin melebih-lebihkan diri saya di sini, tapi saya akan 
menulisnya. " 

"Eh? Kubo-kun, apa kamu baik-baik saja dengan itu? " 

"Ya... apalagi isinya, kata-kataku tidak terlihat seperti perempuan bagaimanapun juga. Saya 
mengetiknya dari buku catatan pribadi. " 

Fasilitas kelas termasuk buku catatan pribadi. Akan lebih mudah untuk mengetiknya di 
komputer. 
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"Tapi bukankah aneh jika itu adalah surat yang dicetak dari komputer? Kelas C tidak punya 
komputer di sini, kan? " 

"Ya, itu benar, aku lupa." 

"...Apa yang harus kita lakukan?" 

"Jangan khawatir. Jika demikian, kami akan menulis surat yang tulisan tangannya tidak 
dapat diidentifikasi. " 

Saat dia mengatakan ini, Kubo-kun mengambil gunting dan semacam kertas. Apakah itu... 
berita Fumitzuki yang diterbitkan oleh klub berita? 

 

Bagaimana dengan itu? 

"Ya... kupikir akan lebih efektif jika digunakan dalam novel detektif..." 

Kemungkinan besar, TV akan menampilkan Nemoto-kun didorong dari atap. 

"Jadi itu tidak bisa bekerja... yah, aku hanya bisa melakukan ini karena aku tidak 
menempelkannya dengan rapi." 

"Tidak, tentang itu, menurutku bukan itu masalahnya..." 

Saya hanya merasa bahwa kita akan melupakan tujuan kita. 

"Sangat sulit untuk menulis surat untuk memanggil seseorang." 

"... Sama sekali tidak tahu harus menulis apa." 

"Ahaha ~ itu benar ~" 

"Seperti yang diharapkan, ada beberapa hal yang kita baik dan buruk." 

"U, un, mungkin seperti ini..." 

Pada akhirnya, saya menulis surat palsu untuk mengeluarkannya. 
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Volume 9 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Pertanyaan: Harap isi jawaban yang benar di kolom berikut. 

Michelangelo[9] terkenal sebagai pematung yang menciptakan David, dan 'pelukis' yang 
terkenal sebagai seniman yang melukis mural melengkung di langit-langit Kapel Sistina. 
Juga, dia adalah _____ yang luar biasa. Dia orang yang multi talenta. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Arsitek". 

Komentar guru: 

Benar, karya Michelangelo yang paling terkenal adalah Basilika Santo Petrus dan Basilika 
San Lorenzo. Akan lebih baik jika Anda bisa menghafalnya sebanyak yang Anda bisa. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Seorang ayah bagi keluarganya." 

Komentar guru: 

Maksudmu dia sering membuat permen dan mainan untuk anak-anak, kan? Seorang 
pematung dan pelukis terkenal, dan juga ayah yang baik untuk anak-anaknya; itu benar-
benar orang yang sempurna. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Orang yang membunuh John F. Kennedy.[10] 

Komentar guru: 

Kembalikan kepada saya ayah ke keluarganya. 

"Yuuji, apakah musuh menyadari tujuan kita dan memiliki beberapa tindakan balasan?" 

Hideyoshi, yang baru saja kembali dari tes pengisian, melapor kepadaku, 

"Ya, seharusnya begitu." 

Dari apa yang aku amati sampai sekarang, sepertinya musuh berusaha menghindari 
pertempuran dengan Himeji dan menyerang mereka yang mundur untuk mengisi kembali. 
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Himeji kemudian akan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi mereka, dan 
sepertinya dia lelah. 

"Apa yang Himeji lakukan sekarang?" 

"Dia pergi untuk mengisi ulang sekitar 20 menit yang lalu." 

Jadi masih terlalu awal sebelum dia kembali... itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi 
musuh untuk menyerang kita sekarang. 

"Kami mendapat berita dari garis depan! Mengatakan 'kita sudah mencapai batas kita di 
sini, tolong kirimkan bala bantuan'! " 

Saat aku memikirkan hal ini, permintaan bantuan datang dari sisi lain pintu masuk. Kami 
terjebak. 

"Sekarang apa, Yuuji?" 

"Ah, ya..." 

Himeji masih pulih, jadi kami tidak bisa membantu seperti sebelumnya, jadi dia tidak bisa 
membantu seperti sebelumnya. Namun, kami tidak memiliki kekuatan bertarung yang 
cukup. 

...... Kalau begitu, mau bagaimana lagi. Ayo gunakan gerakan itu. 

"Laporkan kembali ke garis depan." 

Laporan kembali ke sini adalah untuk menyampaikan pesan itu kembali kepada mereka. 

"Jangan menyerah sampai dea --- akhir." 

"Apakah kamu baru saja berpikir untuk mengatakan 'kematian'?" 

"Kamu terlalu banyak berpikir." 

"Tentu saja, kami masih akan mengirimkan bala bantuan untuk mencegah pintu masuk 
diterobos, tapi saya tidak bisa mengirim orang untuk membantu mundur. Jumlah kita akan 
berkurang, dan itu menyakitkan bagiku di sini, tapi aku harus menahan air mataku dan 
membiarkan mereka mengorbankan diri dengan hormat. " 

"Tolong sebutkan nama spesifik dari strategi untuk pesanan ini!" 

Orang yang bertugas menyampaikan pesan itu memohon. Nama strategi... mari kita 
gunakan itu. 

"Beri tahu mereka bahwa kami menggunakan strategi 'baju besi manusia sekali pakai'." 
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"ITU NAMA TERBURUK UNTUK STRATEGI DI SINI!" 

"Melaporkan! Banyak sekutu kita menyerah kepada musuh setelah melaporkan nama 
strateginya! " 

"APA KATAMU!?" 

"Yah, itu bukan sesuatu yang perlu dikejutkan, kan !?" 

"Mau bagaimana lagi. Laporkan kepada semua orang bahwa mereka yang melaksanakan 
rencana ini akan mendapatkan Aki-chan dan Hideyoshi berpakaian maid yang menyajikan 
teh untuk mereka! " 

"ANDA BAHKAN TIDAK BERBICARA DENGAN KAMI DAN DAPATKAN PERJANJIAN KAMI DI 
TEMPAT PERTAMA !!" 

"Melaporkan! Mereka bilang 'tidak cukup'! " 

"Ugh! Tambahkan Muttsurini juga! " 

"... !? Aku bahkan tidak... !? " 

"Melaporkan! Semua orang menyerah untuk menyerah! " 

"Baik. Kami masih bisa mempertahankan ini untuk sementara waktu. " 

"Yuuji... kamu bajingan, membuat janji seperti itu..." 

"... Kenapa aku juga..." 

"Tidak apa-apa. Tidak ada kekuatan yang mengikat dalam janji di medan perang. Kami 
hanya akan mengatakan bahwa itu adalah tindakan darurat nanti. " 

"Kamu adalah iblis... iblis ada di sini..." 

Meskipun dia berkata begitu, alasan dibalik situasi sulit ini adalah karena pertengkaran 
bodoh. Kami balas dendam di sini. 

Seperti yang kami katakan ini. 

"Memanggil!" 

"Na? Apa itu?" 

Kelas C, Yokoo Tomoe, Matematika, 92 poin. 

Vs 
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Kelas F, Himeji Mizuki, Matematika, 201 poin 

Suara panggilan yang tajam dapat didengar, dan titik dari monster yang dipanggil dapat 
dilihat dari jauh. 

"Ha? Bukankah itu Himeji? Apa yang sedang terjadi?" 

Aku ingat dia seharusnya tidak ambil bagian dalam pertempuran sekarang...? 

"Itu aneh. Himeji seharusnya pergi untuk melakukan tes pengisian beberapa waktu yang 
lalu. " 

Tepat ketika Hideyoshi dan aku membuat kepala kami bingung, pertempuran ini berakhir 
tanpa ketegangan seperti yang ditunjukkan poinnya. 
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Saat kami melihat ke arah tempat summoned beast itu dipanggil, Himeji, yang 
meninggalkan pertahanan karena pergantian subjek, memperhatikan tatapanku dan 
berlari kesana. 

"Oi, Himeji. Itu tadi? " 

"Sepertinya berbahaya di sana, jadi aku ikut serta dalam pertempuran..." 

"Apakah begitu? Anda telah banyak membantu di sana. Terimakasih banyak." 

"Berkat dia, kekuatan bertarung kecil kita yang tersisa tidak berkurang lebih jauh." 

"Tapi bukankah kamu pergi untuk menambah poinmu?" 

"Ah iya. Sepertinya saya tidak punya waktu untuk bersantai, jadi saya buru-buru menjawab 
pertanyaan yang bisa saya jawab dan kembali. " 

Kata Himeji dengan santai. 

Meskipun dia kembali di tengah jalan, oi oi... dia mengatakannya dengan begitu mudah, tapi 
tidak mudah mendapatkan begitu banyak poin dalam 20 menit. Otak macam apa yang 
dimiliki orang ini... 

"Kalau begitu aku akan melanjutkan pengisian ulang." 

Dan kemudian, Himeji bermaksud untuk kembali dan menambah poinnya tanpa 
penundaan. 

"Ah, tunggu, Himeji." 

"Iya?" 

Aku meneleponnya dulu. Untung dia mau terus bekerja keras, tapi... 

"Apakah tubuhmu baik-baik saja?" 

Aku lebih mengkhawatirkan tubuh Himeji. 

Mengisi ulang di sini akan sering memberi kesan istirahat, tetapi sebenarnya, ini adalah 
ujian yang sedang kita bicarakan di sini. Ini menguras fisik dan mental. Juga, Himeji harus 
mengumpulkan konsentrasinya dalam waktu yang singkat, menjawab, kembali untuk 
melakukan pertarungan pemanggilan, dan kembali untuk tes pengisian ulang yang lebih 
banyak. Ini pasti melelahkan. 

"Ya, tidak apa-apa. Lagipula aku tidak akan berlarian. " 

Meski begitu, Himeji tetap tersenyum. 
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"Itu benar, tapi..." 

"Dan saya senang. Diandalkan seperti ini dan mampu membantu semua orang. Ini seperti 
kita 'teman seumur hidup' dan bukan 'teman biasa'. " 

Himeji benar-benar terlihat senang saat mengatakan itu. Untuk beberapa alasan, 
tampaknya kita sedang dibantu di sini daripada saling membantu... 

"Sebelum ini, aku kadang-kadang berpikir bahwa 'bagus jika aku bisa dilahirkan sebagai 
laki-laki', dan kemudian, jika mungkin... aku bisa bertarung bersamamu, Sakamoto-kun." 

Kami sudah membahas ini berkali-kali sebelumnya, dan sepertinya Himeji memiliki rasa 
rendah diri yang kompleks. Kelihatannya aneh, tapi Himeji sepertinya iri dengan hubungan 
antara aku, Akihisa, Muttsurini dan Hideyoshi. 

"Tapi aku tidak memikirkannya sekarang." 

"Nn?" 

"Itu karena --- aku tidak bisa jatuh cinta jika aku laki-laki." 

Himeji terlihat bercanda sambil menggodaku. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Dengan kata lain, aku mungkin telah menyusul Minami-chan, itu saja." 

Ini benar-benar percakapan yang aneh yang sepertinya tapi sepertinya tidak ada 
hubungannya. Namun, aku bisa merasakan perubahan besar di hati Himeji dari percakapan 
ini. 

"Erm, sepertinya aku mengatakan sesuatu yang aneh di sini. Saya seharusnya tidak 
melakukan ini sekarang. Saya harus mengembalikan poin saya. " 

Himeji berbalik dan berlari ke arah guru yang bertanggung jawab atas tes ulangan. 
Sungguh... apa yang terjadi di rumah Akihisa... 

"Oh, baiklah, itu bukanlah sesuatu yang perlu saya khawatirkan." Saya meletakkan 
scoresheet di atas meja dan mulai mencatat nilai yang diperbarui. Baiklah, saatnya 
mempertimbangkan kapan saya akan menggunakan gerakan saya selanjutnya. 

"Aku seorang pria di sini, tapi sepertinya aku diperlakukan lebih seperti kekasih 
belakangan ini..." 

Aku hanya akan berpura-pura tidak mendengar Hideyoshi bergumam pada dirinya sendiri. 
Bahkan jika saya ingin mencoba dan menyangkalnya, saya tidak punya apa-apa untuk 
membuktikannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kalau begitu aku pergi dulu ~" 

Lima menit sebelum periode ketiga hampir berakhir, Kudou-san keluar dari kelas A dan 
pergi ke kelas B. Bisakah kita menghentikan kelas B dengan sukses? 

"... Dia membuka sedikit celah di pintu." 

"Apa yang dia lempar ke dalam kelas?" 

Kudou-san membuka pintu belakang kelas sedikit, dan melemparkan sesuatu tanpa ada 
yang menyadarinya. Apakah itu seorang pembicara? Kelas B besar dan memiliki banyak 
barang juga, jadi akan sulit untuk menemukan sesuatu yang ada di dalamnya. Ini akan 
berhasil. " 

"Dengan kata lain, ada lebih banyak lagu feminin di Kokin Wakashuu[11] dibandingkan 
dengan Manyoushuu[12] . Ini adalah kumpulan puisi yang disusun oleh Kaisar Daigo[13] -- " 

Saat kelas-kelas lain sedang belajar, suasana sangat sepi, dan ketika saya menajamkan 
telinga, saya dapat mendengar beberapa bagian dari pelajaran kelas B. 

<< Maaf, sensei. >> 

Dan kemudian, suaraku datang dari sana. 

"Ya apa itu?" 

Guru itu sepertinya tidak menyadari bahwa suara itu berasal dari speaker yang Kudou-san 
lemparkan ke dalam kelas. Sepertinya dia mengira itu berasal dari pria yang duduk di 
sampingnya (tidur sangat nyenyak). 

<< Nemoto-kun sepertinya sedikit aneh. >> 

"Sedikit aneh? Ada apa, Nemoto-kun? " 

"Tidak, aku al-" 

Pembicara sekali lagi mengeluarkan suara untuk menyela argumen. 

<< Tidak, dia pasti sedang tidak enak badan, tapi mencoba bertahan. >> 

"Tidak enak badan? Dimana?" 

<< Usus >> <<came>> << terbang keluar >>. 

"INTESTINES !?" 

Tragedi yang luar biasa. Pantas saja gurunya kaget. 
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"Apa, apakah seserius itu !?" 

<< Itu >> <<definitely>> <<right>>. 

Salah, sangat salah, sensei. 

<< Itulah sebabnya >> << lantai >> <<is>> <<so>> <<dirty>>. 

"ITU BUKAN MASALAH DI SINI, BUKAN !?" 

Dan mengkhawatirkan lantai dalam situasi seperti ini? Orang yang mengatakan ini pasti 
orang jahat. 

<<And>> <<I>> << bukan >> <<wearing>> <<underwear>>. 

"DAN ORANG PERVERT MUNCUL DI WAKTU YANG SAMA !? INI ADALAH SESUATU YANG 
SUDAH SUDAH SAYA TANGANI! " 

Sebenarnya mengakui bahwa kamu cabul dalam situasi ini --- hei, apa itu, Kudou-san !? Itu 
tidak perlu sama sekali, kan !? 

"Suara itu barusan... bukankah itu Yoshii dari kelas F?" 

"Eh !? Yoshii-kun tidak memakai celana dalam !? " 

"Itu kejahatan!" 

Dan suaraku teridentifikasi! Ada peningkatan jumlah rumor aneh sekarang !? 

"Kamu membuatku menulis surat yang memalukan, Yoshii-kun. Anda lebih baik 
mendapatkan beberapa retribusi... " 

Sepertinya aku mendengar Kudou-san bergumam pada dirinya sendiri. 

Kudou-san, itu disebut kebaikan menjadi tidak baik ... 

"An, bagaimanapun, kita harus membiarkan Yoshii-kun memakai beberapa batang dulu---" 

"Tenang, sensei! Kirim Nemoto ke teluk sakit dulu! " 

"Tidak, kita harus memanggil ambulans!" 

"Oi, tunggu! Saya baik-baik saja di sini. " 

"" "YANG TERLIBAT ADALAH DIAM !!" "" 

"Bukankah pernyataan itu aneh atau apa?" 
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Sebelum saya menyadarinya, keributan dimulai di kelas B. Setidaknya tampaknya 
penundaan itu berhasil... menggunakan sesuatu yang penting bagi saya sebagai harga... 

"...Ini tentang waktu." 

Kirishima-san melihat arlojinya untuk memeriksa waktu. Segera setelah, 

KIN KONG... 

Bel yang menandakan akhir pelajaran berbunyi, dan jam pelajaran ketiga berakhir begitu 
saja. Kelas lain yang tidak terlibat dalam perang pemanggilan dapat mengambil tindakan 
secara mandiri. Aku akan meninggalkan kelas B (meskipun aku gelisah di sini) ke Kudou-
san. Saya lebih baik fokus berurusan dengan kelas C di sini. 

Seperti yang kita duga, mereka keluar. 

Kami berpaling dari kelas B dan mulai melihat situasi kelas C. Seperti yang dikatakan 
Kinoshita-san. Bel yang menandakan akhir pelajaran berbunyi, dan kelas C mengirim anak 
laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua dari mereka... 

"Benarkah? Itu jauh lebih sedikit daripada yang kupikirkan." 

"Kelihatannya... memang terlihat aneh di suatu tempat." 

"Betulkah?" 

Mereka sedang dalam perang pemanggilan, dan saya merasa sungguh menakjubkan bahwa 
mereka bahkan dapat mengirim dua orang... 

Jika itu kelas F, itu pertanyaan apakah kita dapat mengirim seseorang. 

"... Mereka seharusnya memeriksa situasi kelas B." 

"Sepertinya rencananya masih berjalan mulus." 

Gurunya masih di kelas B, dan sepertinya tidak ada orang yang keluar dari kelas sekarang, 
jadi tidak ada yang masuk. Kudou-san juga tersembunyi dengan baik, jadi sepertinya kita 
berhasil di sini. 

"Baik. Sekarang giliran kita. Gadis di sana adalah ... Suzuki-san. Aku pernah berinteraksi 
dengannya di komite sebelumnya, jadi serahkan dia padaku. Saya kebetulan memiliki 
beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengannya. " 

Kubo-kun berkata sambil menatap gadis itu, salah satu dari dua utusan kelas C. 

"Kalau begitu kami akan menangani anak itu." 

"... Un." 
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Kata Kinoshita-san dan Kirishima-san saat mereka melihat pria di sisi lain. 

"Sepertinya Kubo-kun mengenal gadis itu, yang membuat segalanya lebih mudah. 
Bagaimana kamu akan mengeluarkan musuh, Kinoshita-san, Kirishima-san? " 

"Baiklah... mari kita coba menjadi seperti Aiko dan mencoba mengatakan beberapa topik 
yang akan memikat pria itu keluar. Ayo pergi, prez. " 

"... Un." 

Kinoshita-san memanggil Kirishima-san, dan mereka pergi ke koridor. Keduanya kemudian 
perlahan pergi ke samping target dan memulai percakapan seperti itu. 

"Prez, aku membawa pakaian yang kamu minta untuk kubawa." 

"... Terima kasih, Yuuko." 

"Tapi ukurannya mungkin tidak cocok..." 

"... Kalau begitu, mari kita coba." 

"Kamu tahu bahwa kita tidak bisa berubah di sini." 

"... Tapi kita masih harus mencoba." 

"Kalau begitu, kita harus turun ke ruang kelas kosong di lantai bawah. Saya akan membantu. 
" 

"... Un, terima kasih, Yuuko." 

Fm, begitu. Jadi Kirishima-san dan Kinoshita-san akan berubah? 

"Mau kemana, Yoshii-kun?" 

"Maaf, toilet di bawah." 

"Apa yang akan terjadi jika kaulah yang dibujuk keluar... mereka berbohong. Lebih penting 
lagi, lihat. " 

"Nn?" 

Aku melihat ke arah Kubo-kun mengarahkanku, dan pria di antara dua utusan kelas C itu 
mengambil tindakan. 

"Maaf. Sepertinya kelas B belum selesai pelajaran, jadi aku akan ke toilet dulu. Aku serahkan 
sisanya padamu. " 

"Ah, tunggu!" 
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Pria itu meninggalkan tempat itu, meninggalkan gadis itu. Saya sangat memahami perasaan 
seperti itu. 

"Sungguh... kenapa orang-orang di sekolah kita seperti itu... hal terpenting tentang laki-laki 
adalah mereka harus serius dan jujur." 

Gadis kelas C yang ditinggalkan sendirian di koridor bergumam. Saya merasa sangat sedikit 
pria yang serius dan jujur di sekolah ini. Untuk alasannya, itu karena insiden pengintipan 
yang menyebabkan semua pria diskors dari sekolah... 

"Baiklah, saya akan mengambil tindakan juga." 

"Ah, kalau begitu aku serahkan padamu, Kubo-kun." 

"Un. Saya akan melakukannya dengan baik. " 

Kubo-kun tidak memaksakan diri sambil menganggukkan kepalanya. Dia terlihat agak 
santai seperti bagaimana dia pergi ke toilet, membuka pintu, dan berjalan keluar. 

"Ah, halo, Suzuki-san." 

"Eh?" 

Kubo-kun sepertinya berjalan secara acak menuju gadis kelas C --- Suzuki-san dan 
menyapanya. Suzuki-san, yang melihat situasi di kelas B, terkejut dengan sapaan yang tiba-
tiba ini dan berbalik untuk melihat. 

"Ku, Kubo-kun !? A-a-a-at yang terjadi !? " 

Dan kemudian, dia panik begitu dia menemukan bahwa Kubo-kun yang menyapanya. Eh? 
Itu aneh. Apa terjadi sesuatu di antara mereka berdua? 

"Nah, bukankah panitia meminta kita untuk membeli beberapa peralatan? Bisakah aku 
mengganggumu sebentar? " 

"Un, tentu. Aku baik-baik saja selama itu kamu, Kubo-kun. " 

"Terima kasih." 

Mereka melanjutkan seperti ini, dan Kubo-kun membawa Suzuki-san ke tempat lain, 
sepertinya ke suatu tempat di mana dia tidak akan bertemu Kirishima-san. Kubo-kun 
berjalan menaiki tangga dan naik ke atas. Aku mengikuti Kubo-kun menaiki tangga dan 
bersembunyi di sana. Mereka berhenti di peron di tangga dan mulai berbicara. 

"Eh? Kamu tidak bisa ikut minggu depan, Kubo-kun? " 

"Ya, maaf." 
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"Ah tidak! Tidak apa-apa! Tidak apa-apa! " 

"Aku senang kamu bisa mengatakan itu." 

"... Meskipun... Aku agak menantikannya..." 

"Saya tidak dapat menyebut kompensasi ini, tetapi izinkan saya membantu Anda dalam 
sesuatu yang lain kali saya dapat membantu. Saya akan menyetujui apa pun, apakah itu 
untuk mengambil sesuatu atau apa pun. " 

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

"Un. Jika itu tidak mengganggu Anda. " 

"Tidak semuanya! Anda tidak akan merepotkan! Saya akan senang! Kapan waktu yang tepat? 
" 

"Nah, selain akhir pekan..." 

Tampaknya gadis itu adalah orang yang akhirnya berbicara dengan antusias dan sama 
sekali mengabaikan situasi di sekitarnya. Karena itu masalahnya, tidak perlu membawanya 
ke tempat lain. 

Saat Kubo-kun mengobrol dengannya, aku menyelinap ke belakang dan mendekatinya, 
mengambil surat yang sedikit menonjol dari saku kemejanya. Kurasa itu eksekusi yang 
sempurna karena gadis itu hanya menatap lurus ke arah Kubo-kun dan berbicara 
dengannya dengan cara yang begitu asyik sehingga dia tidak menyadari bahwa aku 
mendekati dia untuk mencuri surat itu. Aku akan memasukkan yang palsu kalau begitu ... 
baiklah. Saya selesai. 

Saya diam-diam kembali ke kelas A seperti sebelumnya. 

Dan segera setelah itu, Kubo-kun kembali ke kelas A. 

"Sepertinya itu berjalan dengan baik, Yoshii-kun." 

"Ah, un. Meskipun tampaknya berjalan lancar... " 

"Meskipun? Apakah ada masalah?" 

"Maaf... sepertinya aku tidak bisa hidup berdampingan denganmu, Kubo-kun..." 

"!!! ??? Mengapa!!!???" 

Kubo-kun menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Tidak, yah, karena itu... kan? 

"Lupakan. Mari kita abaikan itu untuk saat ini. Kita harus menghadapi situasi di sisi 
Kirishima-san. " 
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"Tidak, ini bukan masalah kecil yang tidak bisa saya tinggalkan begitu saja..." 

Kubo-kun bergumam saat dia mengikuti. Dia menyukai pria yang serius dan jujur. Ya 
ampun, Kubo-kun sangat populer... pintar, tampan, baik; Kurasa itu sudah bisa diduga... dia 
benar-benar tidak bisa hidup berdampingan dengan kami orang kelas F yang tidak populer. 
Jika ada kebutuhan untuk menyebutkan siapa yang mirip dengan kita, itu akan menjadi... 

"Sial... aku tidak bisa melihat... kenapa jendelanya harus begitu kecil...!" 

Seperti --- orang ini yang meletakkan seluruh wajahnya di jendela hanya untuk mengintip. 

"Yah, aku merasa lega melihatnya seperti ini..." 

Itu karena saya tahu bahwa saya bukan satu-satunya manusia yang dapat diabaikan di sini. 

"Baiklah, mari kita mulai menangani ini." 

Ada seorang guru di sini. 

Sekarang waktunya istirahat, dan ada beberapa guru yang lewat, mengakhiri pelajaran 
mereka dan siap kembali ke kantor. Saya menemui Endo-sensei, guru bahasa Inggris, yang 
sedang berjalan di dekatnya, dan mengatakan kepadanya 'Tolong beri saya izin untuk 
memanggil karena kita sedang mengadakan perang pemanggilan'. Saya masih memiliki 
beberapa poin untuk bahasa Inggris, jadi saya rasa itu akan baik-baik saja. 

"Mengerti. Saya akan mengizinkan Anda untuk melakukannya. " 

Terima kasih, sensei. 

Saya mendapat izin guru. Aku hanya perlu bertarung dengannya, siswa kelas C, dan 
menang. 

"Perubahan akan segera dilakukan... kalau begitu, aku harus menerobos masuk seperti laki-
laki. Sebentar, jika aku bisa melihat Kirishima dan Kinoshita berubah, aku tidak akan 
menyesal bahkan jika aku mati... " 

Sikap yang begitu jantan... sejujurnya, saya tidak membencinya. 

"Baiklah, ayo pergi! KIRISHIMA, KINOSHITA! BIARKAN SAYA MELIHAT ANDA DALAM SEMUA 
KECANTIKAN ANDA! " 

GARANK! Pintu dibuka, dan pria itu menerobos masuk ke ruang kelas yang kosong. 

Dan kemudian, di dalam. 

"Tanpa diduga, seseorang benar-benar berani mengintip bahkan setelah penskorsan..." 
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Kinoshita-san berdiri di sana dengan tangan menopang dahinya, benar-benar tidak bisa 
berkata-kata. 

"Itu masalahnya. Maaf, kami akan mengantarmu ke sini. " 

Dan kemudian, saya masuk dari belakang kelas untuk menghalangi pelariannya. Pria dari 
kelas C panik saat melihat Endo-sensei dan aku. 

"ITU, ITU TERLALU HANCUR, KAU! BERBOHONG DAN MENGATUR AMBUSH BUKANLAH 
SESUATU YANG HARUS DILAKUKAN ORANG NYATA! " 

"Kurasa ini bukanlah sesuatu yang harus dikatakan pria yang menerobos untuk melihat 
gadis-gadis berganti alih-alih mengintip dari suatu tempat..." 

Saya memahami perasaannya dengan sangat baik. Siapapun akan terpancing setelah 
mendengar kata-kata menyihir dari Kirishima-san dan Kinoshita-san yang mengatakan 
bahwa mereka akan berubah. Aku tidak bisa membantahnya bahkan jika kita dimarahi 
karena ini. 

"Tapi kita sedang berada di tengah perang. Maaf, tapi aku akan membawamu ke sini! 
Sumo...! " 

"Wa, tunggu, Yoshii! Tunda pemanggilannya dulu! " 

Tepat ketika saya akan mengumumkan pertempuran, dia benar-benar memohon saya 
untuk berhenti. Hm? Melakukan apa? Apakah dia akan mengemis untuk hidupnya? 

"Kamu ingin surat ini, kan? Aku akan menyerahkan ini padamu! Aku akan memberikannya 
padamu, jadi selamatkan aku makhluk panggilan atau apapun! Saya tidak ingin dikirim ke 
ruang perbaikan! " 

Dia mengatakan ini sambil menyerahkan amplop yang sepertinya ada surat di dalamnya. 

Saya melihat. Tidak seperti kita, yang sudah terbiasa, orang-orang di kelas C hampir tidak 
mendapat kesempatan untuk menjalani perbaikan. Mereka mungkin takut dikirim ke ruang 
perbaikan tempat Ironman berada. 

Jika saya memikirkannya sekarang, haruskah saya memukulinya sekarang atau mengambil 
surat itu dan melepaskannya? Mana yang lebih baik? Jika saya mengambil surat itu, saya 
dapat mencapai tujuan saya tanpa bahaya, dan jika saya bersikeras untuk bertarung, saya 
memiliki peluang untuk kalah. Subjeknya bahasa Inggris, yang menguntungkan bagi saya, 
tapi saya tidak terlalu pandai. Musuh berasal dari kelas C, jadi aku harus memastikan 
bahwa aku mencapai tujuanku. 

"Saya mengerti. Kalau begitu, serahkan saja surat itu padaku ... " 
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"Tidak, Yoshii-kun. Anda mungkin berbelas kasihan di sini, tetapi Anda harus mengirimnya 
ke ruang perbaikan. " 

Tepat saat aku akan melepaskannya, Kubo-kun menyela. 

"Eh? Tapi kita bisa mencapai tujuan kita jika kita mendapatkan surat itu. " 

"Itu jika dia hanya berpegangan pada satu. Dia pasti memegang lebih dari satu jika dia 
menyerahkannya dengan mudah. " 

"Ugh! Sial!" 

Kubo-kun mengeksposnya, dan pria itu tiba-tiba menjadi pucat dan kabur. Aku tidak akan 
membiarkanmu pergi! 

"Endo-sensei! Kelas F 'Yoshii Akihisa menantang Nakamura-kun[14] dari kelas C! 
Memanggil!" 

Saya menyatakan pemanggilan saya sebelum Nakamura-kun bisa melarikan diri dari area 
efektif dari bidang pemanggilan. Namun, Nakamura kun tidak menanggapi tantangan saya 
dan lari ke luar lapangan. 

"Betapa bodohnya. Anda didiskualifikasi setelah Anda melarikan diri dari musuh. 

"... Itu melanggar aturan." 

"Le, lepaskan! Lepaskan saya!" 

Nakamura-kun kabur dari musuh dan didiskualifikasi. Dia dipegang di kedua lengan oleh 
Kirishima-san dan Kinoshita-san di kedua sisi. Aku hanya perlu menyerahkannya pada 
Ironman, dan suratnya tidak akan sampai ke Nemoto-kun. 

"Jika kamu ingin melarikan diri, kamu setidaknya harus melawan Yoshii-kun." 

"Ya." 

"Ku...! Mau bagaimana lagi! Bahasa Inggris saya hanya tersisa 27 poin! " 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Bahasa Inggris, 27 poin 

"......" 

"... Baiklah... apa yang harus aku katakan. Maaf..." 

Ngomong-ngomong, saya tidak menambah poin bahasa Inggris saya kemarin. Yang saya isi 
ulang adalah tulisan bahasa Inggris. Hampir saja. 

"Aku... benci kalian..." 
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Nakamura-kun menundukkan kepalanya dengan lemah, terlihat sangat lelah. 

☆ 

"Baiklah, sekarang kita berhasil mencegah kelas B dan kelas C bekerja bersama... apa yang 
ingin kamu lakukan selanjutnya, Yoshii-kun?" 

Kami melihat Nakamura-kun dibawa secara paksa ke ruang remedial, dan Kubo-kun 
langsung bertanya padaku. 

"... Apakah kamu akan bertemu dengan kelas F?" 

Di sampingku, Kirishima-san menatapku. 

Bertemu dengan kelas F? Itu bisa dilakukan... tapi untuk beberapa alasan, aku hanya punya 
firasat buruk. Uu ~ 

"Hei, bro di sana."[15] 

"Itu karena firasat buruk apa pun yang saya miliki akan selalu terjadi ..." 

"Hei hei, kamu di sana, bro." 

"Saya harus mencari kesempatan untuk bertemu dan mencari tahu apa alasan di balik 
perasaan buruk ini." 

"SAYA BILANG, BRO!" 

"GUEHH !?" 

Aku terkena denyut di baju dari belakang, dan tenggorokanku tercekat. Apa yang sedang 
terjadi!? 

"Nihi --- jadi kamu akhirnya memperhatikanku." 

Apa yang memasuki mataku adalah seorang anak laki-laki bertampang kecil yang 
tersenyum. 

"Yoshii-kun, apa kamu kenal dia?" 

"Tidak, kupikir ini pertama kalinya kita bertemu ..." 

Bahkan jika itu saya, saya tidak mungkin melupakan teman asing saya. Tidak diragukan 
lagi, ini akan menjadi pertemuan pertama kami. 

"Un, kamu," 

"Bawa aku berkeliling sekolah, bro!" 
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"Bahkan jika kamu mengatakannya, tetap saja..." 

Saya sama sekali tidak tahu anak ini. Dari mana dia datang? Dia tidak mengenakan 
seragam, jadi dia harusnya kerabat seseorang atau sesuatu. 

"Apa kau tidak bersama seseorang?" 

Kubo-kun berbicara dengan anak laki-laki itu. Kubo-kun yang serius ini tidak akan pernah 
meninggalkannya sendirian. 

"Panduan Takashiro terlalu membosankan, jadi aku kabur. Saya melihat bahwa kalian 
cukup menarik, bro. Pasti lebih menyenangkan di sini! " 

Apa dia baru saja melihat percakapan kita dengan Nakamura-kun? Ini tidak akan 
diperlihatkan kepada orang lain, dan tidak ada yang benar-benar detail untuk dilihat... 

"Jadi saya ingin bro untuk memimpin saya." 

"Maaf, onii-chan ini sedang sibuk." 

"Ehhh---" 

Saya menolak, dan anak itu cemberut. Situasinya mendesak sekarang, jadi tolong biarkan 
aku pergi. 

"Jika kamu mengajakku berkeliling, aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik, bro." 

"Nn ~... Aku tertarik dengan hal-hal yang menarik, tapi," 

"Misalnya --- apa yang Kogure dan yang lainnya rencanakan?" 

"- !?" 

Setelah mendengar nama Kogure, aku tidak bisa membantu tetapi melebarkan mataku. 
Kogure, seperti di tahun ketiga itu Kogure-senpai !? Karena kita berbicara tentang apa yang 
dipikirkan orang yang memberi saran kepada kelas C, saya tidak bisa berpura-pura tidak 
mendengarnya! 

"Apa, apa yang kamu maksud---" 

"Apakah kamu akan menuntunku?" 

'Nihi---' Anak laki-laki itu terkekeh. Sepertinya Anda memberi tahu saya bahwa Anda akan 
memberi tahu saya setelah saya mengajak Anda berkeliling sekolah. Saya benar-benar 
harus menyerahkannya kepada Anda di sana... 

"Tidak bisakah aku membawakanmu lain kali? '" 
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"Tidak sekarang!" 

Saya ditolak dengan keras. 

Uu... mau bagaimana lagi. 

"Baik. Jadi aku hanya ingin mengajakmu berkeliling sekolah, kan? " 

"Hore! Terima kasih!" 

Anak laki-laki itu dengan senang hati berteriak. Saya merasa seharusnya tidak ada orang 
kelas C di sekitar karena ini adalah gedung sekolah baru, tapi saya harap Anda tidak 
membuat keributan seperti itu... 

"Apa tidak apa-apa, Yoshii-kun? Kurasa sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. " 

"Anda ada benarnya... tapi saya hanya punya firasat buruk. Saya ingin tahu apa yang terjadi, 
jadi saya setuju untuk membawanya. " 

Seperti yang Kubo-kun katakan. Sekarang bukan waktunya untuk bermain game, tapi saya 
merasa kekuatan saya sendiri akan membuat saya sulit untuk bertemu dengan kelas F. 
Selain itu, rencana Yuuji pasti tidak akan menyertakan aku, jadi akan lebih baik jika aku 
mengumpulkan informasi dari luar. 

"Kalau begitu aku akan menemanimu. Sekarang seperti ini, dan kami tidak dapat 
berkonsentrasi bahkan jika kami kembali untuk belajar mandiri. " 

"Kamu benar. Dan kita tidak bisa meninggalkan orang yang bermasalah. Saya juga." 

"...Saya juga." 

Sepertinya semua orang ikut denganku. Semuanya baik sekali... sangat berbeda dengan 
cowok kelas F yang selalu berharap kesialan pada orang lain. 

"Ah... tunggu sebentar, Kinoshita-san." 

"Nn? Ada apa, Yoshii-kun? 

Itu hanya rumor, tapi akan ada masalah jika saya tidak mengkonfirmasi saya. 

"Jika memungkinkan, yah... tolong jangan menggoda anak laki-laki di sekolah." 

"Siapa yang akan melakukan itu !? Aku hanya tertarik pada orang seusiaku di kehidupan 
nyata! " 

"Heh? Dalam kehidupan nyata? Apakah ada yang lain, " 

"Tidak ada. Lupakan saja." 
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"Tidak tapi." 

"Saya tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya." 

"Ya, saya lupa tentang itu." 

Itu nada yang kasar. Kinoshita-san agak menunjukkan tampilan yang berbeda selain 
penampilan siswa teladannya yang biasanya ... 

☆ 

"Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memeriksa level pertama. Ini adalah koridor pintu 
masuk di sini. " 

"Ahaha, tidak perlu menjelaskan bahwa ini adalah pintu masuknya." 

"Benarkah? Saya tebak." 

Saya hanya akan mencoba dan melanjutkan karena saya tidak mengerti. 

"Yoshii-kun, bukankah menarik untuk membawanya berkeliling di lab seberang? 

"Nn, kamu benar." 

Kantor dan laboratorium berada di lantai satu gedung sekolah jadi pada dasarnya tidak ada 
ruang kelas di sekitar. Tidak ada yang menarik tentang kantor, dan ada berbagai macam 
laboratorium untuk segala macam hal, jadi pasti menarik untuk melihatnya. Juga --- 
sepertinya aku akan bertemu dengan orang-orang dari kelas C ketika mereka memanggil 
para guru. 

"Yoshii, cepat, cepat!" 

Anak laki-laki itu memanggil nama saya dan menarik tangan saya untuk meminta saya. 

"Ngomong-ngomong, siapa namamu?" 

"Un? Namaku?" 

"Ya, bisakah kamu memberitahuku namamu?" 

Aku bertanya, dan anak laki-laki itu terdiam beberapa saat sebelum memberikan 
senyuman yang menunjukkan 'dengarkan baik-baik'. 

"Nama saya Vock---" 

"Vock-kun?" 

Vocken? Uun, aku dipanggil 'Vock'. " 
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Ahh, saya tidak tahu apakah saya harus menggunakan gelar kehormatan untuk siswa. 
Karena dia terlihat seperti anak kecil dari luar negeri, aku seharusnya tidak memanggilnya 
sebagai murid. 

"Juga, bagian tengahnya adalah 'Ollie'." 

Tengah, seperti di nama tengah. Saya membacanya di beberapa buku, tetapi ini pertama 
kalinya saya mendengarnya. 

"Dan setelah itu, nama keluargaku adalah 'butte'." 

"Apakah begitu? Saya Yoshii Akihisa. Senang bertemu denganmu, Vock. " 

"Akihisa. Ini adalah kesempatan langka, jadi coba panggil saya dengan nama lengkap saya. 
Anda juga bisa mempersingkat nama tengah saya. " 

"Nama lengkap?" 

"Un! Cepat dan ingat namaku! " 

Dia benar-benar anak yang suka berinteraksi dengan orang lain. Kami orang Jepang hanya 
akan mengingat nama keluarga jika kami tidak dekat satu sama lain, jadi mungkin berbeda 
jika di luar negeri. Bukan hal yang buruk untuk dekat dengan orang lain, jadi jika dia 
meminta saya untuk menggunakan nama lengkap, saya akan memanggilnya dengan itu. 

"Beginilah penulisannya. Agak panjang, jadi jangan lupakan. " 

"Un, mengerti." 

Vock-kun mengeluarkan buku catatan dan menulis nama 'Vock Ollie Butte'. Ini benar-benar 
lebih panjang dari nama Jepang, jadi saya mungkin tidak bisa mengingatnya. 

"" "..." "" 

Tiga orang dari kelas A menunjukkan ekspresi lembut. Saya kira mereka terganggu dengan 
perbedaan budaya. 

"Aku ingin melihat keributan di seberangnya." 

Vock-kun menunjuk ke gedung sekolah lama yang berlawanan arah dengan laboratorium. 

"Ini gedung sekolah tua. Tempat yang sangat tua. Ada lebih banyak hal menyenangkan dan 
menarik di gedung sekolah baru di sini. " 

"Ehh---" 
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Vock-kun mengeluarkan suara tidak senang pada Kinoshita-san. Namun, tidak ada yang 
layak untuk dilihat di gedung sekolah lama, dan berbahaya untuk terlibat dalam perang 
pemanggilan (diriku sebenarnya), jadi menurutku itu tidak bagus. 

"Tapi saya baru saja melihat lab. Saya tidak ingin melihatnya. Pergi ke tempat lain. Biarkan 
saya melihat sesuatu yang lebih menarik. " 

"Tapi di sana ada," 

"Jangan bicara terlalu banyak dan bawa aku ke tempat lain!" 

"... (Amarah)" 

Senyum Kinoshita-san tampak sedikit kaku karena kata-kata Vock-kun. 

"... Seperti yang diharapkan, yang lucu hanya dalam 2-D." 

Kinoshita-san bergumam ke samping. 

Untuk beberapa alasan, sepertinya aku melihat sekilas apa yang ada di balik topeng 
Kinoshita-san. 

"Yoshii-kun, karena dia mengatakan bahwa dia datang ke sini sebelumnya, sepertinya dia 
telah melihat sebagian besar area di bawah." 

Kubo-kun melihat ke laboratorium. Tidak ada gunanya membawanya ke level pertama 
dalam kasus itu. 

"Bagaimana kalau kita naik ke atas?" 

"Un. Kita bisa melihat jauh. Aku benar-benar menyukainya." 

Vock-kun dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. 

Adapun untuk melihat jauh, satu-satunya tempat yang memungkinkan adalah atap. Tidak 
ada orang lain di sana, dan kami menetapkan Nemoto-kun berada di sana, jadi bukan ide 
yang buruk untuk mencarinya di sana. 

Atapnya terbagi menjadi gedung sekolah baru dan gedung sekolah lama. Lebih baik pergi 
ke gedung sekolah baru jika kita mempertimbangkan bahayanya di sini. Jika kita naik ke 
gedung sekolah lama, kita mungkin akan melihat perang pemanggilan sedang berlangsung. 

"Ah, juga." 

"Vock-kun. Diamlah saat naik ke lantai tiga, oke? " 

"Baik. Ini merepotkan jika orang kelas C tahu, kan? " 
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"Ah, un. Betul sekali." 

Eh? Apa yang diketahui anak ini tentang saya --- dan dia bahkan mengatakan sesuatu 
seperti 'kalian kelihatannya menarik'. Tapi itu membuat segalanya lebih mudah bagiku. 

"Juga, namaku, bukan, disebut Vocken." 

"Ah maaf." 

"Dan kau tidak memanggilku dengan nama lengkapku." 

"Saya benar-benar lupa. Akan mencatatnya nanti. " 

"Kamu berjanji, oke?" 

Aku mengeluarkan secarik kertas yang dia berikan dari sakuku, dan kemudian memeriksa 
namanya. 

Un, aku ingat nama lengkapnya adalah --- yah. Vock Ollie Butte. Nama tengahnya sepertinya 
hanya butuh huruf. Baik. Saya menghafalnya. Lebih baik panggil nanti dengan benar. 

Kami melanjutkan percakapan kami dan pergi ke tingkat kedua, di mana ruang kelas tahun 
pertama berada. Saat ini, beberapa orang menuruni tangga. Apa mereka orang kelas C !? " 

"Ah, Yoshii-kun. Jadi kamu disini. " 

"Wah. Jadi itu Kudou-san... sungguh melegakan ~ " 

"Ahaha, kamu pikir itu kelas C? Bersantai. Tidak ada orang di sekitar saat saya turun. " 

Sepertinya dia membantu kami memperhatikan sekeliling saat dia turun. Saya sangat 
berterima kasih. 

"Hanya ingin bertanya di sini. Siapa anak itu? " 

Dan kemudian, Kudou-san memiringkan kepalanya saat dia melihat Vock-kun yang sedang 
berjalan bersama kami. Saya harus memperkenalkan dia dulu. Saya ingin tahu apa yang 
terjadi dengan kelas B, tapi ini tidak mendesak. 

"Lalu, pertama---" 

Mari perkenalkan dia. Nama lengkapnya adalah, 

"---Vock 'O' Butte."[16] 

"Eh..." 
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Saat aku memperkenalkan Vock-kun, Kudou-san dengan aneh menarik jarak dariku. Apa, 
ada apa dengan reaksi ini? Apa dia mendengar nama Vock-kun? Apa Vock-kun orang 
terkenal? 

"Kudou-san, ada apa? Ada apa dengan Vock 'O' Butte? " 

"Wa, tunggu, tunggu sebentar, Yoshii-kun. Saya tidak terlalu bagus dalam aspek itu. " 

"Eh? Apa yang Anda maksud dengan tidak pandai dalam hal itu? Itu Vock 'O' Butte. " 

"Baiklah, Yoshii-kun. Saya pikir Anda mungkin dilatih oleh Minami-chan dan yang lainnya 
sehingga Anda menikmatinya, tapi ini benar-benar, " 

"??? Apa yang kamu katakan?" 

Aku tidak tahu kenapa Kudou-san begitu canggung. Harus menjelaskan tentang ini. 

Tepat saat aku ingin Kudou-san menjelaskan, aku melihat Vock-kun menaiki tangga. 

"Kudou-san, bisakah kamu menjelaskan---" 

"Akihisa, aku akan naik dulu." 

"Ah, tidak, tunggu, Vock 'O' Butte!" 

"Jika, jika Anda berkata begitu --- eh!" 

"ADUH!? MENGAPA KAU MEMUKUL SAYA !? " 

"Hal menarik apa yang ada?" 

Sial! Dia pergi bahkan sebelum aku bisa memintanya. Tidak bisa membiarkan itu terjadi. 

"Tunggu, Vock 'O' Butte!" 

"Kamu, kamu ingin yang lain? EEHHHH--- !! " 

"SEBAGAIMANA KATAKAN, KENAPA KAU MEMUKUL SAYA !?" 

Sakitnya aku sekarang, tapi aku harus mengejar Vock-kun dulu! 

"... Seperti yang diduga, nama itu aneh." 

"Ya, aku belum pernah mendengar nama seperti itu." 

"Kami bahkan tidak tahu nama negara itu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saat Kirishima-san dan yang lainnya sepertinya membicarakan sesuatu di belakang, aku 
terus diganggu oleh Kudou-san saat aku berlari menaiki tangga untuk mengejar Vock-kun. 

"Semua orang! Lebih cepat! Lebih cepat! " 

Vock-kun sepertinya tertawa saat memanggil kami. Untungnya, Vock-kun berlari melewati 
level 3 yang berbahaya di mana kelas C kemungkinan besar akan menemukan kita dan 
berlari ke level 4. 

"Bawa aku ke sini, Akihisa." 

"Ah, oke. Tetapi jika memungkinkan, harap kecilkan volume Anda. " 

"Un!" 

Ruang kelas tahun ketiga ada di tingkat keempat. Kecil kemungkinan orang kelas C ada 
disini, tapi aku tidak yakin tentang Kogure-senpai, yang bersahabat dengan Koyama-san. 
Berhati-hatilah selalu bermanfaat. 

"Eh? Bukankah ini Yoshii? Apa yang kamu lakukan di level tahun ketiga? " 

Saya secara tidak sengaja mendengar suara yang akrab ini. Suara ini adalah, "Ahh, erm --- 
senpai." 

"Hei, apa kamu belum ingat namaku..." 

Senpai kepala Mohican menghela nafas. Aku tahu dia salah satu dari pasangan Toko-Natsu, 
tapi dengan keduanya terpisah, aku tidak tahu siapa itu siapa. 

"Saya Tsunemura. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengingatnya. " 

"Aku ingat kau adalah senpai yang mengaku pada Hideyoshi." 

"Saya masih belum mendapat balasan." 

"Tidak, Hideyoshi sudah berteriak, jadi lebih baik kamu menyerah..." 

Ini tidak optimis. Ini adalah kasus diehardiness. 

Setelah beberapa waktu, Kirishima-san dan yang lainnya menyusul. Kemudian, alis 
Tsunemura-senpai berkedut saat dia melihat Kinoshita-san. 

"Ohh, Kinoshita Hideyoshi. Matahari ku-" 

"Ah tidak. Aku.' 

"-Oh tidak. Yang menarik sedotan pendek. " 
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"(Amarah)" 

Segera, saya merasakan niat membunuh tingkat Minami dari Kinoshita-san, tetapi lebih 
baik tidak mengejar sesuatu. 

"Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan di kelas 
tahun ketiga? " 

"Tidak, bukan karena kami ingin datang ke kelas tahun ketiga. Hanya saja kami membawa 
Vock 'O' Butte berkeliling sekolah. " 

"Oi, mesum, ada beberapa kata aneh yang kau katakan itu." 

"Yo, Yoshii-kun. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengusahakannya juga, jadi jangan 
katakan kata-kata seperti itu kepada semua orang yang Anda temui (SNAP) " 

"ADUH!!?" 

"Apa, apa rasanya enak, Yoshii-kun...?" 

"TIDAK SEMUANYA! BAGAIMANA Rasanya BAIK !? " 

"Sangat menyesal. Kemudian-" 

"Eh? Anda salah di sini! Saya tidak bermaksud bahwa tamparan tidak cukup, jadi saya ingin 
teknik gulat digunakan pada saya (CRACK) ---OW OW OW... oke (POP) " 

"Yoshii-kun, kamu tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal jika kamu bisa langsung 
menyatukan sendi yang terkilir kembali tanpa khawatir." 

Saya hanya merasa itu dinaturalisasi. 

"Ahaha. Kamu sangat menarik, Akihisa. " 

Tawa datang dari samping. 

"Itu tidak lucu sama sekali. Betulkah." 

"Ah? Bocah di bawah sana itu, bukankah dia yang dibawa Takashiro. Disebut Linne atau 
semacamnya, bukan? " 

"Linne? Tidak, Anda salah, Tsunemura-senpai. Itu Vock 'O' Butte. " 

"Oi, jangan katakan itu. Jangan libatkan aku dalam fetish mesummu. " 

Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kita tidak berada di halaman yang sama di sini. 

"Linne-kun. Saatnya berhenti menggoda Yoshii-kun. " 
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"Eh? Kubo-kun, apa maksudmu? " 

"... Nama palsu." 

"Nihi --- sepertinya Akihisa tidak pernah meragukan siapapun." 

Vock-kun menatapku dan terkekeh. 

"Nama saya sebenarnya Linne Klein. Vock 'O' Butte adalah sesuatu yang bisa membodohi 
Anda. " 

"Ha? Menipuku? Mengapa Anda harus melakukan itu? " 

"Yah, Yoshii-kun, sudah waktunya kamu harus menyadarinya." 

"Jika nama tengahnya dikontrak, akan terdengar seperti 'pukul aku', bukan? Aku 
membuatmu memanggilku dengan nama lengkapku untuk mengejekmu, Yoshii-kun. " 

"... Yoshii tertipu." 

"Aku, aku mengerti..." 

Jadi itu sebabnya yang lain tidak memanggil Vock --- tidak, Linne-kun dengan namanya. 
Itulah alasan mengapa Kudou-san memukulnya. 

"Yah, sudahlah. Linne-kun, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau 
melihat-lihat level ini? " 

Setelah mendengar kata-kataku, Linne-kun langsung menatapku. 

"Melihat sekitar? Kamu tidak marah? " 

"Tidak, bahkan jika kamu mengatakan bahwa aku marah..." 

Saya tidak akan marah karena hal yang sepele. Linne-kun datang dari luar negeri dan 
memiliki orang-orang asing di sekitarnya. itu adalah sesuatu yang layak untuk disenangi 
jika dia masih ingin bermain-main seperti itu. 

Setelah mendengar kata-kataku, nihi--- Linne-kun mulai tertawa kecil. 

"Kamu semenarik yang kudengar, Akihisa. Aku suka kamu." 

"Ahaha, aku senang kamu menyukaiku --- lalu, bagaimana dengan 'kamu dengar'? Siapa 
yang Anda dengar menyebut saya? " 

"Kami sedang melihat-lihat yang membosankan, dan aku mendengar tentangmu dari 
Takashiro dan Kogure. Orang tak terduga tertentu yang melakukan hal-hal aneh. " 
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Orang tak terduga yang melakukan hal-hal aneh... bukankah itu terdengar seperti aku 
adalah orang bodoh yang tidak memikirkan apapun? Betapa kejam. 

"Aku langsung ingin menemuimu begitu mendengarnya, Akihisa. Saya benar-benar bosan. " 

Sepertinya Linne-kun dibawa berkeliling sekolah oleh Takashiro ini, jadi tidak aneh 
baginya untuk mendengar percakapan antara pria itu dan Kogure-senpai. 

Tapi mengapa anak kelas tiga berbicara tentang saya? Bisa dimengerti jika itu Koyama-san 
dan Kogure-san, tapi sebagai anak kelas tiga, kenapa mereka membicarakanku? 

"Ngomong-ngomong, Takashiro sedang mencarimu. Oi, Linne. Ikutlah denganku. " 

"EEHH !? Hei, aku masih ingin bermain dengan Akihisa. " 

"Betulkah. Berhenti mengoceh dan ikuti aku. 

"Uu --- apa akan membosankan lagi?" 

Saat dia kabur sebelumnya, Tsunemura-senpai menggenggam erat pergelangan tangan 
Linne-kun. Sepertinya panduan di sekitar sekolah sudah selesai. Aku akan kembali ke 
perang pemanggilan --- tapi sebelum itu. 

"Linne-kun, kamu harus menindaklanjuti janjimu tentang hal yang menarik ini!" 

Aku berteriak pada Linne-kun, yang sedang diseret dengan paksa oleh Tsunemura-senpai. 
Mendengar itu, dia berbalik dan menjawab, "Aku akan memberitahumu setelah ini selesai! 
Temui aku di gerbang sekolah satu jam kemudian! " 

Un... satu jam kemudian... Aku benar-benar khawatir tentang perang pemanggilan. Jika 
memungkinkan, saya ingin segera mendengarnya dan bertemu dengan kelas F lagi... 

"... Yoshii, haruskah kita kembali ke kelas?" 

"Un? Kelas?" 

ss 

"... Un." 

"Betul sekali. Ini akan merepotkan jika kita ketahuan saat berjalan-jalan. Bagaimana kalau 
kita menunggu di kelas A dulu? " 

"Saya senang tentang itu, tapi bisakah saya?" 

"Tidak apa-apa. Itu tidak melanggar aturan. Ada banyak ruang di kelas. " 

"Tidak pernah membosankan dengan adanya Yoshii-kun." 
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Saya sangat berterima kasih kepada kelas A; khawatir aku akan ditemukan oleh musuh jika 
aku menunggu Linne-kun dan dikirim ke ruang perbaikan. Sejujurnya, itu sangat mungkin. 

Tapi apakah ini benar-benar baik-baik saja? Mungkin tidak baik untuk mengatakan hal 
seperti itu sekarang saat aku sedang dibantu di sini. 

"Kami akan segera menantang kelas A." 

"... Tidak apa-apa." 

"Ahaha. Tidak perlu untuk saat ini. " 

"Kita akan membicarakannya saat itu terjadi, Yoshii-kun." 

"Bukankah kita mengatakannya? Semua siswa memiliki hak untuk melakukan perang 
pemanggilan. Tidak ada alasan untuk menyimpan dendam tentang ini. " 

Mereka berempat tidak keberatan sama sekali. Singkatnya, mereka semua adalah orang 
baik. 

"Saya kemudian akan melakukan apa yang Anda katakan." 

Saya akan berbohong jika saya mengatakan bahwa saya tidak khawatir dengan situasi di 
kelas F, tapi saya harus bersembunyi dulu karena saya bertanya-tanya tentang rencana 
Kogure-senpai. 

☆ 

"Eh? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kelas. " 

Saya mendengar orang membuat keributan ketika saya kembali ke kelas A. Apa yang 
sedang terjadi? 

Apa terjadi sesuatu? 

"Apa Linne-kun kabur lagi atau apa?" 

Kinoshita-san dan Kudou-san melihat ke ruang kelas dan berkata. Kami hanya berpisah. 
Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri begitu cepat lagi. 

"... Yoshii, lebih baik kamu bersembunyi untuk berjaga-jaga." 

"Un." 

Mungkin kelas C mulai mencariku lagi. Akan merepotkan jika saya ditemukan di sini. 

Saya bersembunyi di sudut tangga alih-alih memasuki kelas A dan diam-diam 
memperhatikan apa yang sedang terjadi. 
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"Apa itu? Di sini berisik --- eh? Nemoto-kun? " 

"Ah, Kinoshita. Kirishima kembali, huh. Waktu yang tepat. Yang terbaik adalah mengatakan 
ini kepada perwakilan. " 

Saya mendengar suara Kinoshita-san dan pelaku di balik keributan ini. Bukankah 
perwakilan kelas B Nemoto-kun? Mengapa- 

"Kelas B saya menantang kelas A untuk perang pemanggilan." 

"!! ??" 

Dia tiba-tiba menyatakan perang. Bagaimana itu mungkin? Mengapa? 

Pertempuran akan dimulai pada pukul 13:30 hari ini. 

Nemoto-kun mengabaikanku, yang ragu-ragu, dan melanjutkan. 

Perang dijadwalkan dimulai hari ini, bukan besok. Dari kelihatannya, sepertinya kelas B 
tidak benar-benar berniat untuk bersiap-siap dan memulai perang. Dengan kata lain, pasti 
ada alasan baginya untuk memutuskan untuk memulainya. Dia pasti menerima lamaran 
Koyama-san. 

"Kalau begitu, mari kita bertarung secara adil." 

Setelah meninggalkan kata-kata ini, perwakilan kelas B Nemoto-kun pergi. 

Aku berjalan turun dari peron, memeriksa apakah Nemoto-kun benar-benar pergi, dan 
masuk ke kelas A. 

"Kami sudah mendapatkannya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menantang kita 
untuk berperang. " 

"... Aku tidak bisa memikirkan mengapa ini terjadi." 

"Kami dalam kesulitan di sini ~ dan hal yang sama berlaku untuk kelas F. Situasinya 
menjadi buruk bagi kami. " 

Kami berhasil mengganti surat-suratnya, dan yang lainnya ditangani. Apakah ada surat 
lain? Atau apakah Nakamura-kun melarikan diri saat dia dikirim ke ruang perbaikan? Un... 

Kepala kami penuh dengan pertanyaan. 

"Ngomong-ngomong, aku melihat Nemoto-kun tertawa diam-diam saat dia memasuki kelas 
C. Apa yang sedang terjadi?" 

"Siapa tahu? Sesuatu pasti telah terjadi. " 
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Saya mendengar orang-orang dari kelas A mengobrol. Eh...? Jangan beritahu aku, "Nemoto-
kun pergi mencarinya tanpa menunggu sampai istirahat makan siang... atau semacamnya?" 

"""...(realisasi)""" 

Semua orang memberikan ekspresi 'Saya mengerti' saat mereka menampar wajah mereka. 
Sial! Karena Nemoto-kun melihat Koyama-san memiliki 'sesuatu yang penting untuk 
dikatakan', kita seharusnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan pergi 
menemuinya tanpa menunggu sampai istirahat makan siang! Kami seharusnya tidak 
membuat surat palsu tetapi pastikan mereka tidak bertemu sama sekali! 

"Bagaimanapun, kelas A akan terlibat dalam perang pemanggilan di sore hari." 

"Ya. Kami harus cepat dan bersiap. Semuanya, apakah kita memiliki orang dengan skor 
yang dikurangi? Panggil guru yang mengisi ulang di sini! " 

"... Apa yang ingin kamu lakukan, Yoshii?" 

"Kami tidak dapat membantu Anda sekarang. Apakah kamu akan kembali untuk bertemu 
dengan kelas F? " 

"..." 

Kelas B mendeklarasikan perang terhadap kelas A. Dalam hal itu, mereka berhasil 
melaksanakan rencana itu. Kelas F dalam krisis, jadi setiap kekuatan bertarung mutlak 
dibutuhkan. Kekuatan bertarung sepertiku lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi... 

"Tidak. Kinoshita-san. Anda akan melalui tes pengisian ulang sampai dimulainya perang, 
kan? " 

"Ya kau benar." 

"Saya berharap untuk mengambil bagian dalam ini juga." 

Saya masih merasa bahwa saya harus menambah poin saya. 

"Apa ini tidak apa-apa, Yoshii-kun? Bukankah tidak ada artinya jika kelas F yang merugikan 
kalah saat kamu menjalani tes pengisian ulang? " 

Kubo-kun menatapku dengan cemas. 

Memang benar seperti yang Kubo-kun katakan. Tidak ada gunanya jika kelas F kalah saat 
aku mengikuti tes pengisian ulang. Namun... Saya tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya 
aku punya firasat buruk. Sepertinya saya melewatkan sesuatu yang penting, bahwa musuh 
masih menyembunyikan sesuatu. 

Karena itu, 
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"Saya pikir itu akan baik-baik saja. Mereka harus bisa bertahan bahkan jika saya tidak 
kembali. " 

Semua orang banyak membantuku untuk mencegah rencana musuh, tetapi dalam situasi 
ini --- orang-orang itu seharusnya bisa bertahan. Bagaimanapun, saya harus fokus untuk 
mendapatkan kembali kekuatan bertarung saya. Rasanya seperti itu. 

"... Fuun...?" 

Kinoshita-san menatapku. 

"Karena kamu berkata begitu, bukannya kamu tidak bisa. Kami akan memberi Anda meja 
dan kursi di lounge. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Anda tidak dapat mengikuti 
tes pengisian ulang di kelas lain. " 

"Terima kasih banyak." 

Sampai saat kelas A dan B bertarung, aku akan meminjam meja di ruang tunggu untuk 
melakukan tes pengisian ulang. Biasanya, saya harus bertemu dengan kelas F, tetapi tidak 
peduli apa, pikiran saya terasa kabur. Sepertinya ada perasaan kuat bahwa saya harus 
melakukan sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. 

"... Aku akan membantumu, Yoshii." 

"Eh? Apa?" 

"... Ini mungkin kurang lebih berguna untuk Yoshii." 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 9 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Pertanyaan: Silakan baca bagian berikut dari kisah Genji dan jawablah pertanyaan 
berikut. 

Dengan menggunakan bagian yang digarisbawahi, sebutkan jenis hubungan antara 
Nyonya Fujitsubo dan Genji. 

"Pada saat ini, Nyonya Fujitsubo sayangnya jatuh sakit dan untuk sementara waktu 
kembali beristirahat di rumah ibunya. Kaisar mengkhawatirkan hal ini dan menghela nafas 
sepanjang hari. Pangeran Genji melihatnya, dan merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak 
bisa menahannya, ingin mengambil kesempatan untuk bertemu profil akrab Lady Fujitsubo 
secara diam-diam. Dia benar-benar bingung, tidak pernah pergi ke tempat kekasihnya 
tinggal, tidak pernah pergi ke kantor staf di istana, dan selalu tertekan. Di malam hari, dia 
masih memikirkan selir kerajaan itu. " 

Jawaban Kinoshita Hideyoshi: 

Ibu tiri dan anak tiri. 

Komentar guru: 

Jawabannya bagus. Tepat sekali. Saya selalu berpikir bahwa Kinoshita-kun tidak terlalu 
pandai dalam pelajaran klasik, tapi ini jauh lebih baik dari yang diharapkan ketika Anda 
belajar dengan giat. Sensei mendengar bahwa klub drama akan membawakan kisah Genji, 
jadi sensei senang kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk tertarik pada klasik. Sensei 
berharap kalian bisa bekerja keras untuk studi dan kegiatan klub kalian. 

Jawaban Yoshi Akihisa. 

Situasi mendesak di mana mereka hampir bersama. 

Komentar guru: 

Secara langsung, itulah yang terjadi setelahnya. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Ini seperti hubungan antara Fukanoshi-sensei dan Fuse-sensei." 

Komentar guru: 

Tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua !? 
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"Baik! Mereka yang selesai dengan matematika harus buru-buru keluar! Jangan biarkan 
musuh masuk ke dalam kelas! " 

Mata pelajaran yang sekarang menjadi latihan di depan pintu masuk kelas F adalah bahasa 
modern di depan dan sejarah di belakang. Muttsurini, yang baru saja selesai mengisi ulang, 
bergabung di belakang, jadi tidak ada masalah, tapi bahasa modern harus banyak 
digunakan... sudah waktunya guru matematika datang ke sini. Jika kita mengganti topik 
pembicaraan, poin Shimada seharusnya bisa bertahan. Selama waktu ini, kami akan 
membiarkan Himeji beristirahat dan kemudian merencanakan serangan balik! 

Saya kembali memperbarui skor semua orang karena segalanya menjadi sangat 
membingungkan, dan bersiap untuk membuat terobosan. Shimada kemudian panik dan 
menghampiri. 

Sa, Sakamoto! 

"Nn? Ada apa, Shimada? Apakah Anda mengacaukan angka dalam skor matematika Anda 
atau sesuatu? " 

"Mustahil, aku tidak seperti si idiot Aki itu, tapi ini---" 

Shimada melihat ke depan pintu masuk, dan aku juga melihat ke sana. Itu normal di sana, 
dan skor dari binatang panggilan yang biasa saya lihat ditunjukkan. 

"Apa itu? Ini tidak seperti musuh memiliki skor tinggi yang tidak normal--- " 

"Kelas C, Okajima Kumi, Sejarah Jepang, 101 poin. 

Vs 

Kelas F, Himuro Tadashi, Sejarah Jepang, 45 poin. " 

"! Sejarah Jepang!?! Sejarah Jepang !? " Mustahil! Kita harus menempatkan guru 
matematika di sana! Kami memang mengubah topik pembicaraan, tetapi tidak disangka hal 
itu berubah menjadi sejarah Jepang. Apakah musuh melakukan sesuatu... 

"Yuuji! Sepertinya kelas A dan kelas B sedang mengadakan perang pemanggilan juga! " 

"Kelas B ... apakah itu bajingan Nemoto !?" 

Dengan kata lain, guru matematika diambil alih oleh mereka juga? Mereka mengambil guru 
itu setelah kami selesai mengisi ulang, dan kami berada di posisi yang ketat di sini, baik 
dalam hal poin maupun mental. 

"Sepertinya kelas B mengatakan bahwa mereka harus menggunakan matematika untuk 
mengisi kembali nilai tes mereka tidak peduli apa yang harus dipersiapkan untuk 
pertempuran mereka dan membawa guru datang!" 
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Saat ini, dalam situasi ini, dan dengan Nemoto itu sebagai musuh, tidak diragukan lagi dia 
bekerja sama dengan Koyama. Kami sudah pernah...! Musuh berniat membatasi subjek di 
sini. Selama bidang pemanggilan kita terbatas, kita akan dirugikan karena kita adalah sisi 
yang lebih lemah di sini. Itu adalah kesalahanku untuk terjebak dalam rencana musuh...! 

"Bagaimanapun, aku tidak bisa membantu dalam kasus ini. Apa yang harus kita lakukan?" 

Subjeknya adalah sejarah Jepang dan pendidikan kesehatan? Semua mata pelajaran 
Shimada yang bagus adalah sains, jadi dia tidak bisa berbuat banyak jika kita mengirimnya 
ke sini. 

"Bawa semua orang yang skornya dalam sejarah Jepang lebih dari 60 ke garis depan, 
bahkan jika kita harus mengakhiri tes pengisian ulang. 

"Dimengerti." 

Begitu saya memberikan instruksi kepada Shimada, pikiran saya memikirkan rencana baru. 

Musuh bukanlah orang idiot. Mereka menggunakan strategi ini untuk menghapus pilihan 
subjek kita, jadi tidak ada gunanya tetap terkurung di sini. 

Kalau begitu --- kita hanya bisa menyerang, bukan? 

Di antara aturan perang pemanggilan, ada instruksi bagi perwakilan kelas untuk 
menunjukkan dengan jelas di mana mereka berada. Karena tidak ada alasan untuk 
bertahan, kita hanya bisa melancarkan serangan dan mengalahkan perwakilan kelas. 

"Hideyoshi, di mana Koyama sekarang?" 

"Mereka pindah dari kelas C di gedung baru ke atap gedung sekolah lama." 

"Sial. Mereka tidak akan lengah sampai akhir. " 

Saya tidak bisa sembarangan menyerang jenderal musuh sekarang. 

Jika kita mempertimbangkan posisinya, karena kelas A dan kelas B memiliki perang 
pemanggilan antara satu sama lain, area di depan kelas C akan menjadi medan perang. 
Dalam hal ini, guru akan ada, dan akan lebih mudah untuk menyelinap ke kerumunan. 
Bukan ide yang buruk untuk melancarkan serangan mendadak di sana --- tapi sepertinya 
Koyama sangat memahami hal ini dan memindahkan markasnya dari sana ke atap di mana 
sulit untuk meluncurkan serangan mendadak. Tidak mungkin untuk menjalani tes 
pengisian ulang karena tidak ada meja dan kursi, tetapi mereka dapat membatasi pintu 
keluar dan mencegah penyergapan dari atas. Untuk kelas C yang telah mengisi kembali 
poin mereka secara menyeluruh, mereka baru saja mendapat posisi yang kokoh dan 
mantap. 

"Di mana orang yang mengarahkan serangan? Apakah kamu tahu? " 
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"Dari cara dia memberikan instruksi dari waktu ke waktu, sepertinya dia berada di dekat 
tangga. Saya bisa melihat beberapa orang di peron tangga antara lantai tiga dan lantai 
empat. " 

"Apakah begitu..." 

Seperti yang diharapkan dari Koyama yang selalu melakukan sesuatu dengan hati-hati. Dia 
mengatur orang-orang yang bertanggung jawab atas pertahanan di area antara tingkat 
keempat dan atap. Dia mengatur pengawalnya untuk menghadapi serangan mendadak. 

"Dia sangat sulit untuk dihadapi..." 

Mereka memiliki dua kali jumlah orang yang kami miliki, dan dalam hal skor, sangat sulit 
untuk membayangkan perbedaannya. Juga, komandan musuh mengatur regu dan penjaga 
penyerang di sini. Kita bahkan tidak bisa bertarung dengan komandan musuh jika kita 
tidak bisa mendapatkannya. Ini terlalu suram. 

-Namun. 

"Bukannya tidak ada cara untuk menang." 

Bahkan kami memiliki peluang untuk menang. Saya akan menunjukkan kepada kalian 
bahwa poin saja tidak dapat menentukan kemenangan. 

"Himeji, Shimada!" 

"Iya!" 

"Kamu sudah punya rencana baru?" 

"Ahh, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Shimada, pergilah ke kantor 
sekarang dan pastikan kita memiliki guru untuk menambah nilai kita. Waktu untuk 
pengisian ulang adalah pukul 14:00. Sedangkan untukmu, Himeji--- " 

Saya menjelaskan rencananya kepada mereka berdua, 

"---Bagaimana itu. Dapatkah engkau melakukannya?" 

Aku mencoba menanyakan Himeji dan Shimada, dan keduanya menjawab dengan jawaban 
yang mencerminkan kepribadian mereka. 

"Ini bukan tentang apakah aku bisa melakukannya atau tidak sekarang, kan? Kami hanya 
bisa melakukan ini sekarang. " 

"Jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. " 
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Keduanya balas menatapku dengan mata percaya diri dan kokoh. Dalam situasi ini, saya 
menemukan bahwa keduanya jauh lebih dapat diandalkan daripada orang-orang yang 
tidak berguna itu. 

"Jawab dengan baik. Aku akan menyerahkannya padamu. " 

"" Dimengerti! "" 

Keduanya menganggukkan kepala keras dan bersiap untuk mengambil tindakan. 

Lalu... 

Tunggu dan lihat, kelas C. Saya pasti akan memberi Anda rasa obat Anda sendiri...! " 
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Setelah sekitar satu jam mengisi tes, sudah waktunya untuk kelas B dan kelas A untuk 
memulai perang pemanggilan. 

"Dari yang kudengar, sepertinya kelas C dan kelas F hanya menggunakan sejarah Jepang." 

Kinoshita-san bercerita tentang apa yang dia dengar dari intel siswa lain. 

"Ini akan lebih mudah bagimu kalau begitu, Yoshii-kun." 

"Sejarah Jepang adalah mata pelajaran khusus Anda sejak ujian keberanian." 

Kubo-kun dan Kudou-san menyelesaikan tes pengisian ulang mereka dan kembali. 

"Kirishima-san, Kinoshita-san, Kubo-kun, Kudou-san, terima kasih banyak." 

Itu adalah ide Kirishima-san bahwa saya mengambil tes pengisian kembali sejarah Jepang 
selama waktu sebelum perang dimulai melawan kelas B dan bahkan menunjukkannya ke 
kelas B. Untuk kelas B, mereka pasti akan berpikir 'jangan memilih mata pelajaran kelas A 
yang baru diisi', jadi mereka menghubungi kelas C dan membiarkan kelas C dan F 
menggunakan sejarah Jepang, mata pelajaran yang saya kuasai. 

"... Tidak apa-apa." 

"Tapi nilai semua orang tidak turun, dan bahkan ikut ujian pengisian ulang bersamaku...." 

Mengisi ulang tes akan mengatur ulang semua skor kembali ke nol sejak ujian dimulai, jadi 
jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan mendapatkan skor yang lebih rendah dari 
yang mereka dapatkan sebelumnya. Begitu mereka mulai mengisi kembali, mereka harus 
berusaha sekuat tenaga, dan bahkan untuk kelas A, yang memiliki nilai luar biasa, ini tidak 
mudah. 

"Ini bukan apa-apa." 

"Ya, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ini tidak berbeda dengan mengisi lembar 
kerja selama belajar mandiri. " 

"Sungguh, Yuuko, kamu selalu tidak jujur dalam situasi seperti itu ~ karena ini kakakmu-
kun lebih populer daripada kamu." 

"Itu, tidak ada hubungannya dengan ini, kan?" 

Kirishima-san adalah satu-satunya orang yang mengatakan bahwa dia ingin mengikuti tes 
pada awalnya, tapi Kubo-kun dan Kinoshita-san dan Kudou-san berkata bahwa kelas B 
akan lebih mungkin jatuh karena itu jika ada lebih banyak orang, dan bergabung tes 
pengisian ulang. Rencananya berjalan dengan baik karena empat siswa kelas A peringkat 
teratas di tahun kami bergabung. 
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"Yoshii-kun, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" 

"Aku akan mendengar tentang apa yang ingin dikatakan Linne-kun di pintu masuk, lalu 
menceritakannya pada Yuuji. Jika itu sejarah Jepang, kemungkinan besar saya akan 
bertemu dengan mereka setelah saya berhasil menemukan kesempatan. " 

Saya tidak tahu apa yang Kogura-senpai rencanakan, tetapi jika saya memberi tahu orang 
itu, dia pasti akan memikirkan beberapa strategi hebat, jadi saya harus bertemu dengan 
kelas F. 

"...Lakukan yang terbaik." 

Kirishima-san bahkan mendukungku. Aku sudah mengganggunya sepanjang hari, jadi tidak 
akan cukup bagiku untuk berterima kasih padanya lagi. 

"Terima kasih, Kirishima-san. Semua orang. Jangan kalah dari kelas B. " 

"Jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya." 

"Kami masih menunggu untuk berurusan dengan kelas F. Atasi mereka dengan cepat ~ " 

"Jangan khawatirkan sisanya. Lakukan yang terbaik." 

Saat saya berterima kasih kepada mereka, saya meninggalkan kelas A. Saya telah bekerja 
sangat keras. Kami pasti harus mengalahkan kelas C! 

☆ 

Berhati-hati agar tidak ketahuan, diam-diam saya menuruni tangga gedung sekolah baru. 
Saya mendengar pembicaraan di ruang staf ketika saya mencapai tingkat pertama. Tunggu, 
mereka terdengar akrab...? 

"Itu akhir dari hubungan, Shimada. Sudah menyerah " 

"Kupikir aku melepaskannya ... jadi kalian bersembunyi di ruang staf." 

"Tentu saja, semuanya menjadi serius di sini." 

Ahh, jadi itu suara Minami. Apakah dia punya misi khusus? Dia terlihat seperti sendirian... 

Bagaimanapun, mari kita lebih dekat. 

"Ayo selesaikan ini sekali dan untuk selamanya, Shimada. Memanggil." 

"Kamu tidak lain adalah matematika --- panggil." 

"Memanggil." 
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Kelas C, Niiyama Takeshi, Kimia, 89 poin 

dan 

Kelas C, Oota Ren, Kimia, 93 poin. 

Vs 

Kelas F, Shimada Minami, Kimia, 75 poin. 

Skor Minami dan kedua orang itu ditampilkan. 

"Anda memang memiliki nilai, secara tidak terduga ... tetapi mudah bagi kami untuk 
menang jika itu dua lawan satu." 

"Jangan menyebut kami tercela. Ini adalah perang." 

"Tidak perlu khawatir tentang ini menjadi hina atau apa --- baiklah. Jika Anda berpikir 
bahwa Anda bisa menang dengan mudah, lakukanlah. " 

Bahkan ketika dia kalah dalam hal poin dalam pertarungan 2 lawan 1, Minami terlihat 
sangat tenang disana. 

"Ada apa dengan kepercayaan diri ini...? Apa ada orang kelas F lain di sekitar sini? " 

Saat Minami terlihat seperti ini, salah satu pria dari kelas C mengernyitkan alisnya karena 
terkejut. 

"Mustahil. Kelas F sudah seperti itu. Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan yang 
tersisa? " 

"Itu benar. Jika ada pria yang datang ke sini dalam situasi ini, itu akan menjadi idiot yang 
tidak tahu bagaimana situasinya sekarang--- " 

"Betapa kejam." 

""Hah?"" 

Aku mengeluarkan suaraku dari belakang dan menyebabkan 2 orang dari kelas C berteriak 
karena terkejut. 

"Memanggil!" 

Menggunakan kesempatan ini, saya memanggil monster panggilan saya dan segera 
meluncurkan serangan tanpa menunggu skor ditunjukkan. 

"Wa... Yoshii !? Kenapa kamu disini UWAAHHH !! " 
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Serangan tiba-tiba berarti musuh tidak dapat melakukan apa pun karena dia tidak dijaga, 
dan dia dijatuhkan dalam satu serangan. 

Satu tersisa. Tepat saat aku berpikir, 

"Terima kasih, Aki. Kamu banyak membantuku. " 

Yang lainnya sudah dipukuli oleh Minami. Sulit untuk mengatakannya, tapi Minami 
mendapatkan banyak pengalaman dalam menggunakan monster yang dipanggil, jadi dia 
tidak mungkin dikalahkan oleh musuh yang panik. 

"Ngomong-ngomong, bukankah kamu beristirahat di rumah karena flu?" 

"Saya baru saja terlambat. Itu tidak terlalu serius. " 

Pilek saya sebenarnya tidak terlalu serius, dan saya tidak berbohong. 

"Fuun...? Baiklah, terima kasih telah menyelamatkanku, Aki. " 

"Tidak apa-apa. Ini hanya hal kecil. " 

Ketika saya menganggap bahwa Anda telah memaafkan saya karena terlambat, ini sendiri 
akan sulit untuk dibayar kembali. 

"Ngomong-ngomong, Minami, kamu hanya terlihat percaya diri saat pergi ke sana. Apakah 
kalian punya ide tentang cara menerobos? " 

"Eh? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? " 

"Hah?" 

Jika Anda tidak memiliki rencana untuk menerobos, apa yang ingin Anda lakukan? 

"Aku akan menggertak ke kantor dan menjelaskan situasinya kepada para guru saat aku 
bertarung. Kelas F ingin meminta tes pengisian ulang, dan kami ingin meminta mereka 
untuk datang jam 2 siang. " 

Setelah mendengar apa yang dia katakan, saya memeriksa lokasi saat ini. Jika ada di sini, 
kantornya masih dalam bidang pemanggilan, dan rencana Minami mungkin berhasil, tapi ... 

"Tapi kamu pasti akan mati dalam pertempuran setelah itu, Minami." 

Itu bisa menunggu sampai nanti. 

Dia hanya mengatakan itu. Itu dia yang berani. Aku seharusnya tidak memikirkan itu untuk 
perempuan... tapi dia benar-benar jantan di sana. 
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"Tapi Minami, karena kamu harus datang sendiri ke area yang dijaga ketat, sepertinya 
segalanya sangat sulit." 

Sepertinya tindakan Minami adalah kunci untuk membalikkan situasi ini. Ini misi yang 
sangat penting, namun kami hanya mengirim satu orang. Aku bisa membayangkan seperti 
apa kelas F negara bagian sekarang. 

"Yah, itu sangat sulit. Tapi," 

"Tapi?" 

"Karena kalian, para guru tidak mempercayai kami, bukan?" 

Saya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang ini. 

"Aku akan mencari guru. Bagaimana denganmu? " 

"Aku masih ada yang harus dilakukan... apa yang akan kamu lakukan setelah berbicara 
dengan guru?" 

"Aku akan kesusahan jika tidak ada cukup guru, jadi setelah ini, aku berniat untuk 
memeriksa ruang persiapan. Setelah itu, jika memungkinkan, saya berniat untuk ambil 
bagian dalam pertempuran terakhir. 

"Saya melihat. Tidak semua guru yang tersedia berada di ruang staf. " 

"Kamu benar-benar bekerja keras hari ini, Minami." 

Mendengar apa yang saya katakan, Minami hanya menganggukkan kepalanya seolah-olah 
itu yang diharapkan. 

"Ya, siapapun akan termotivasi setelah melihat Mizuki seperti itu hari ini." 

"Himeji-san?" 

"Un, pagi ini, dia sudah mengikuti 7 tes pengisian ulang." 

"Ah? 7? " 

Waktu sekarang sekitar 13: 45... jika perang dimulai pada jam 9 pagi, itu berarti kurang 
dari 5 jam. Jika kita menghitung 1 jam untuk setiap tes pengisian ulang, hasilnya tidak akan 
sepenuhnya benar. Bahkan tanpa istirahat, dia akan membutuhkan waktu sesingkat 
mungkin untuk menyelesaikan setiap tes pengisian ulang. 

"Dia terus berpikir berkali-kali lebih cepat dari yang kami bisa dan menjawab pertanyaan, 
dan segera berpikir untuk mengambil tes pengisian ulang setelah poinnya habis daripada 
beristirahat. Mizuki hari ini benar-benar membuatku terkesan. " 
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Banyak orang di dunia ini tahu bahwa ujian lebih melelahkan daripada yang bisa 
dibayangkan siapa pun. Tidak pernah berakhir jika ada orang yang benar-benar ingin 
menantang. Koyama-san dan Kogure-senpai mengatakannya sebelumnya... tapi untuk 
berpikir bahwa Himeji-san benar-benar bekerja sekeras ini... melakukan banyak hal dan 
bekerja jauh lebih banyak untuk kelas daripada aku; jika dia berniat untuk menebusku 
karena aku sedang flu, ini sendiri sudah keterlaluan. 

Tepat ketika aku memikirkan tentang ini, Minami menatapku dengan ekspresi menyelidiki. 

"Nn? Ada apa, Minami? " 

"...... Aki, apakah kamu, menyukai... mereka yang bekerja keras?" 

"Un." 

"Itu cepat..." 

Itu benar. Tidak ada yang perlu dibenci tentang orang yang bekerja keras. Karena itu, 
"Kamu juga agak keren hari ini, Minami." 

"FUEEHH !?" 

Itu pendapat jujur saya. Baik itu Minami sebelumnya yang memiliki tekad untuk bertarung 
sampai akhir, atau Minami sekarang yang berniat untuk kembali dan bekerja keras hari ini, 
mereka berdua sangat menawan. 

"Ap, apa yang kamu katakan, Aki !? Bagaimanapun, aku harus pergi. " 
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Kemungkinan besar, Minami tidak terbiasa dipuji karena dia tiba-tiba panik. 

Tapi dia benar. Lebih baik tidak berdiri saja dan membuang waktuku untuk berbicara. 
Harus pindah. 

"Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan." 

"Baik. Kita akan bicara setelah perang pemanggilan. " 

"Un." 

Kami mengangguk satu sama lain, dan aku berpisah dari Minami di pintu kantor. Sekarang, 
saya harus menemui Linne-kun di gerbang sekolah. 

"Arre...? Berbicara tentang 'keren', itu bukan sesuatu yang akan dikatakan pria kepada 
seorang gadis, kan...? " 

Pokoknya, harus lari. Segala macam bahaya mendekat. 

☆ 

"Akihisa! Kamu membuatku menunggu! " 

Setelah saya berpisah dari Minami, saya tetap waspada dan waspada terhadap orang-orang 
kelas C saat saya menunggu. Pada saat ini, Linne-kun berlari dari pintu masuk gedung 
sekolah baru. Betapa energiknya. 

"Kamu mengalami kesulitan, Linne-kun." 

"Nihi --- kamu benar-benar mengingat nama asliku dengan baik." 

"Un, kamu mengatakan bahwa kamu berharap aku ingat, Linne-kun." 

"Eh...? Aku mengatakan itu agar aku bisa mengejekmu. " 

Ahh, ngomong-ngomong, sepertinya aku dibodohi olehnya. Namun, "Saya tidak berpikir itu 
bohong ketika Anda menyuruh saya untuk mengingat nama Anda." 

Linne-kun tertegun sesaat setelah dia mendengar kata-kataku, lalu menunjukkan 
senyuman yang berseri. 

"Terima kasih, Akihisa! Anda sangat baik! Seperti pahlawan anime! " 

"Tidak, tidak, aku tidak pernah melakukan apa pun yang layak membuatmu mengingat hal 
seperti itu ..." 

Saya baru ingat namanya. 
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"Tapi apakah ada alasan mengapa kamu begitu baik padaku?" 

"Alasan? Alasan..." 

Saya tidak punya motif khusus, tapi saya mungkin tertarik pada Linne-kun. Adapun 
mengapa, itu karena--- "Mungkin karena kamu memang mirip dengan gadis yang kukenal, 
mungkin...?" 

Kembali dari luar negeri dan sendirian; Aku hanya bisa memikirkan Minami yang terlihat 
gelisah ketika dia pertama kali datang ke sekolah ini ketika aku mempertimbangkan kedua 
poin itu. Alasan kenapa aku khawatir tentang dia mungkin karena ini. 

"Hah? Seorang gadis?" 

Kata-kataku menyebabkan Linne-kun memiringkan kepalanya. Bukan karena mereka mirip 
dalam hal penampilan atau kepribadian, tapi posisi mereka. Dia tidak akan mengerti jika 
saya tidak menjelaskan lebih lanjut. 

"Akihisa, apakah aku, terlihat seperti laki-laki?" 

"Nn ~ Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak mirip sama sekali, kan? ' 

"Nihi --- sayang sekali, aku benar-benar laki-laki di sini." 

Linne-kun tertawa menggoda. Dia benar-benar terlihat bahagia. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu sudah selesai di sana?" 

"Un! Aku sudah selesai disini! Itu sangat membosankan!" 

Linne-kun hanya mengatakan apa yang dia rasakan dengan jujur, tanpa hambatan sama 
sekali. 

"Membosankan sekali sampai aku ingin kamu memberitahumu semua yang berguna 
bagimu, Akihisa!" 

"Betulkah? Terima kasih, Linne-kun. Anda telah sangat membantu. " 

"Itu karena itu janji." 

Setelah mengatakan itu, Linne-kun menunjukkan senyum bahagia yang biasa. Dia mungkin 
terlihat riang, tetapi dia mungkin atau mungkin bukan seseorang yang menepati janji. 

"Pertama, situasi saat ini. Kelas F berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi 
kita mungkin akan segera melihat hasilnya. Tadi, sepertinya kelas F mengirim detasemen. " 

Detasemen... seperti pada Minami yang baru saja saya lihat. Namun, harus ada terobosan 
jika dia keluar dari kelas dalam situasi seperti itu. Sebagai komandan, Yuuji tidak bisa 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



bergabung dalam pasukan itu, jadi pemimpinnya kemungkinan besar adalah Muttsurini 
atau Himeji-san. 

Detasemen membidik kantor. 

Kantor. Minami sudah ada di sana, jadi tujuannya harus selesai. 

"---Terlihat seperti itu, tapi ada rencana lain." 

"Eh? Yang lainnya?" 

"Sasaran lainnya adalah ruang kelas yang kosong di tingkat keempat. Itulah yang dikatakan 
Takashiro. " 

Ruang kelas kosong di lantai 4? Apa yang sedang terjadi? 

Dari informasi yang dia berikan, baik Himeji-san atau Muttsurini tidak bersama Minami, 
yang pecah. Dalam hal ini, mereka mungkin membidik ruang kelas kosong di tingkat 
keempat. 

"Ngomong-ngomong, siapa Takashiro yang kamu bicarakan itu? Bukankah Kogure-senpai 
yang memberi ide pada Koyama-san? " 

"Uun, Koyama hanya mendengarkan Takashiro. Orang yang mendapatkan ide itu pada 
dasarnya adalah Takashiro. " 

"Ah, begitu, jadi begitu." 

Saya secara acak mendengar percakapan Koyama-san dan Kogure-senpai di pagi hari, dan 
saya ingat bahwa mereka menyebutkan tentang rencana yang dibuat seseorang ini. Itulah 
mengapa mereka memanggil Koyama-san saat ini. Orang yang datang dengan rencananya 
kemungkinan besar adalah 'Takagi'. 

"Nn...? Apa yang Koyama-san dan Kogure-senpai bicarakan pagi ini...? " 

Perasaan aneh melintas di benak saya, membuat saya memikirkan percakapan yang saya 
dengar pagi ini. Saya ingat apa yang mereka katakan adalah, "Apakah begitu? Kami akan 
mengabaikan strategi musuh untuk saat ini. Mari kita bicarakan dulu sisanya. Rencana 
dasar. " 

"Iya." 

"Bagaimana kalau Anda meminta bantuan kelas lain?" 

Pikiranku memutar ulang situasi yang aku lihat pagi ini dan apa yang aku dengar. 

Pada saat ini, saya akhirnya tahu apa yang mengganggu saya. 
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Saat itu, Kogure-senpai memang mengatakan 'abaikan strategi musuh untuk saat ini'. Ini 
bukan tentang membatasi jumlah mata pelajaran yang kami miliki, tetapi rencana untuk 
membuat kelas F. kalah. Saya tidak mendengar detail di balik rencana ini, jadi saya masih 
tidak mengerti kebenaran di baliknya. Itu sebabnya saya punya firasat buruk tentang ini. 

Dan kemudian, apa 'tindakan balasan' yang Kogure-senpai pikirkan--- "Dan kemudian, 
inilah yang paling ingin kamu ketahui, Akihisa! Kogure --- atau lebih tepatnya, apa yang 
direncanakan Takashiro! " 

"Eh? Ahh, un. " 

"Takashiro mengatakan bahwa masih ada kelanjutan untuk memanfaatkan perang antara 
kelas A dan kelas B. Jika kelas C bergerak menuju atap untuk bertahan, Sakamoto akan 
mengirim pasukan utama untuk mengambil ruang kelas kosong untuk mereka serang. 
Mereka hanya perlu membuat kekuatan utama ini keluar. " 

"? Keluar? Akankah kelas C mengumpulkan pasukan untuk mengelilingi kita? " 

Tapi Yuuji mungkin sudah menduga itu. Atau lebih tepatnya, dia mungkin melihat 
ketidakseimbangan dalam kemampuan bertarung di pihak musuh, dan itu akan menjadi 
kesempatan bagus bagi kita untuk mengalahkan Koyama-san. 

"Ahaha, bukan itu, Akihisa. Itu tidak membuat seseorang keluar. " 

"Ah, itu benar." 

Sekarang seorang anak asing baru saja menunjukkan kesalahan dalam bahasa Jepang saya, 
saya merasa sangat terganggu di sini. 

"Sepertinya dia akan memanfaatkan aturan perang pemanggilan." 

Memanggil aturan perang? 

"Un. tampaknya mereka akan membuat seseorang dari kelas B datang dan memaksa orang 
kelas F itu untuk membuat tantangan. " 

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

Segera, pikiran saya menjadi kosong. Menggunakan seseorang dari kelas B, yang tidak 
bertarung melawan kelas F sebagai lawan dan tantangan...? 

"Kalau begitu, bukankah yang menantang akan didiskualifikasi...?" 

"Betul sekali. Itu tujuan Takashiro. " 

Pikiranku yang tidak bekerja banyak akhirnya mulai berpikir. 
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Biasanya, ini masih baik-baik saja, tapi kelas B bertarung melawan kelas A. Jika kelas dalam 
perang menantang kelas lain yang bertempur, niscaya hal itu akan mengakibatkan campur 
tangan perang lain dan diputuskan telah dilanggar. Juga, jika seseorang mengajukan 
tantangan secara pribadi, tidak ada alasan untuk bertahan. 

Aku, yang dengan tenang menganalisa ini untuk suatu alasan, terus mendengar suara 
Linne-kun. 

"Dan kemudian, dia mengatakan bahwa targetnya tidak diragukan lagi adalah satu orang 
yang ketika dihancurkan, akan membawa efek yang jelas." 

"Linne-kun. Apakah orang itu... " 

"Un, aku ingat namanya---" 

Jangan beritahu aku, 

"---Himeji, atau semacamnya." 

Mendengar kata-kata itu, saya langsung lari dari sana. 
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Volume 9 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Pertanyaan: Sebutkan sinonim dari kata 'Salah' dan gunakan untuk membentuk 
kalimat. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Sinonim: Tegak. 

Contoh: Dia orang yang jujur, dia tidak melakukan kejahatan. " 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar: 

Jawaban yang benar. 'Kesalahan' berarti 'tidak melakukan hal-hal buruk, memiliki pikiran 
dan tindakan yang murni dan lurus', dan 'tegak' berarti 'memiliki pikiran dan tindakan 
yang benar'. Beberapa sinonim lainnya adalah 'jujur dan rajin', 'ditemukan benar-benar 
tidak bersalah' dan seterusnya. 

Jawaban Koyama Yuuka: 

"Sinonim: Memutar mata kosong"[17] 

Komentar guru: 

Saya berpikir sejenak bahwa Anda benar, tetapi Anda salah di sini. Apakah Anda gelisah di 
sini? Anda menulis '白 目' bukan '白日'. Ini akan dianggap sebagai 'Saya memberi tahu 

orang lain tentang ketidakbersalahan saya, tetapi semua orang kembali menatap saya. 
Ujian memang melibatkan berpacu dengan waktu, tetapi yang paling penting adalah Anda 
tetap tenang dan tidak ceroboh. 

Jawaban Nemoto Kyouji: 

"Sinonim: Tegak. 

Contoh: Semua orang di sekolah akan mengatakan 'Nemoto Kyouji adalah orang yang 
jujur'. " 

Komentar guru: 

Sepertinya kita bisa menggunakan mata kosong yang berputar di sini. 

"Yuuji, subjek tes mungkin berubah lagi." 
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"Nn? Apa yang sedang terjadi?" 

Setelah mengirim Himeji dan Shimada pergi, aku bersiap untuk pertempuran terakhir saat 
Hideyoshi masuk. 

"Sebelum ini, aku melihat kelas B'--- Aku tidak tahu apakah dia Itou atau Ito, aku tidak ingat 
--- dia menyusuri koridor dan memasuki markas kelas C. Sepertinya dialah yang mengubah 
topik. " 

"Mengubah subjek. Sekarang...?" 

"Apakah keadaan menjadi lebih buruk?" 

"Tidak, lebih baik bagi kita seperti ini, tapi..." 

Sederhananya, jika kita mengganti topik pembicaraan, itu akan bermanfaat bagi kita 
daripada merugikan. Ini jelas. Hingga saat ini, kami telah menggunakan satu subjek dan 
beralih ke subjek lainnya. Di sini sudah jelas. 

"Lalu, apakah mereka punya rencana lain?" 

"Saya rasa begitu." 

Pasti ada beberapa alasan lain mengapa mereka mengubah topik pembicaraan, tetapi 
bisakah ini memaksa kita ke tempat yang sempit...? 

Tidak, jika itu hanya strategi normal, tidak perlu utusan kelas B melewati kelas F kita. 
Mereka hanya perlu pergi ke lantai empat gedung baru dan melakukan kontak dengan 
Koyama, yang meletakkan markasnya di atap, tanpa kami ketahui. Jika merekalah yang bisa 
menggunakan rencana rumit untuk memaksa kita masuk, mustahil bagi mereka untuk 
mengubah topik tanpa kita sadari. 

Kemudian, 

"Apakah ada alasan lain mengapa mereka tidak bisa melewati lantai empat gedung baru...?" 

Saya tidak pernah mendengar ada pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, dan 
kelas A dan B tidak bertempur di tingkat keempat. 

Secara fisik, masih baik-baik saja, dan mereka bisa lolos. 

"Jika mereka melewati gedung sekolah baru, kelompok Himeji pasti bisa melihatnya." 

"Kelompok Himeji ..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ngomong-ngomong, kalau kita hanya melihat utusan dari kelas B, sepertinya dia mengikuti 
Himeji, yang naik ke tingkat keempat. Dia bisa saja maju, tapi kenapa dia harus pergi ke 
ruang kelas kami dan bahkan muncul di depan Himeji? 

"Jika dia lewat jalan itu, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terlibat dalam perang 
kita dan bahkan kalah ..." 

Dari posisi kelas A dan kelas B, sulit untuk membayangkan bahwa mungkin ada kekuatan 
kelas A di jalur penghubung di tingkat keempat. Dalam hal ini, mengapa utusan dari kelas B 
melewati koridor berbahaya di tingkat ketiga di mana itu dalam perang? 

"Ini sangat berbahaya. Jika dia muncul di markas kelas C, orang dari kelas B akan dianggap 
sebagai anggota kelas C dan diserang. " 

"Ya... jika itu terjadi, itu tidak akan membantu kita atau kelas B. Hanya kelas C yang akan 
merayakannya. " 

Jika siswa kelas F menyerang siswa kelas B, mereka akan melakukan pelanggaran. Kelas F 
berperang dengan kelas C, dan kelas B berperang dengan kelas A. Kelas F akan mengurangi 
kemampuan bertarung kelas B, dan tidak diragukan lagi akan menyebabkan gangguan 
pada perang pemanggilan kelas lain. Tidak apa-apa bagi yang diserang, tapi yang 
menyerang akan didiskualifikasi dan dikirim ke ruang perbaikan. 

"Nn...? Didiskualifikasi...? " 

Istilah ini menyebabkan saya memiliki pikiran buruk di benak saya. 

Pria kelas B itu melewati ruang kelas kami dan dengan sengaja memilih jalan dimana 
Himeji akan bertemu dengannya. Mengesampingkan perempuan, wajar bagi Himeji untuk 
tidak mengenalnya sebagai laki-laki. Jika Himeji yang sangat antusias ingin bertemu pria 
yang berjalan dari kelas C--- 

"Hideyoshi! Kapan kamu melihat pria itu !? " 

"Nm? Saya pikir... sekitar 5 menit yang lalu? " 

"Apakah kamu melihat dia kembali ke kelas B?" 

Omong-omong, aku tidak melihatnya pergi ke sana. 

Hideyoshi bersiaga di pintu masuk dekat tangga. Jika dia tidak melihat pria itu, itu berarti 
pria itu tidak kembali. Tidak perlu banyak waktu untuk menyampaikan pesan. Dengan kata 
lain- 

"ORANG-ORANG ITU SEBENARNYA MENDAPATKAN RENCANA TERSEBUT!" 

"Apa, apa !?" 
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APAKAH MUSUH YANG MENUJU HIMEJI !? MEREKA MELAKUKAN SERANGANNYA 'PRIA 
KELAS AB DIA TIDAK TAHU' SAAT DIA SANGAT ENTHUSIASTIS DAN MENDISKUALIFIKASI 
DIA! APAKAH PERANG ANTARA KELAS A DAN B UNTUK INI !? 

"Apa yang kamu maksud dengan itu, Yuuji?" 

"Himeji dalam masalah." 

"Masalah? Bagaimana dengan itu? " 

Rencana musuh mungkin adalah mendiskualifikasi dia. 

"Apa!?" 

Sekarang saya mengerti segalanya. Bahkan jika kita melihatnya ketika kita terjebak di 
dalam kelas, kita tidak dapat melakukan apapun padanya dalam situasi ini. Tentu saja, itu 
adalah pertimbangan yang jelas yang mereka buat untuk membuat pria kelas B berjalan 
dari markas kelas C dan bertemu Himeji. 

Tidak apa-apa jika mereka hanya membatasi subjeknya, tapi aku tidak menyangka mereka 
akan melenyapkan Himeji seperti ini. Biasanya, itu akan berbahaya, tapi Himeji benar-
benar menyukainya selama perang pemanggilan hari ini. Jika musuh menghalangi dan 
mengumumkan namanya, dia pasti akan memulai pertempuran tanpa ragu-ragu. Ini 
buruk..." 

"Bisakah kita menghubungi Himeji?" 

"Mustahil. Kami sudah disegel di dalam sejak Himeji pergi. Kamu tahu itu. " 

"Ya... sialan." 

Jika aku musuh, aku akan menarik sebagian dari sisa kekuatan bertarungku ke tempat 
Himeji lewat, dan jika kelas F mengirim orang keluar, aku akan memastikan mereka tidak 
akan bertemu dengannya. Jika kita ingin menyelamatkan Himeji, kita membutuhkan 
kekuatan bertarung untuk mengalahkan orang-orang ini dan juga menerobos pintu masuk, 
menyelamatkan Himeji dan menyelamatkan kekuatan bertarung kita. Jika kita melakukan 
ini, kita akan menggunakan kekuatan yang kita simpan sampai sekarang. Sepertinya 
peluang menang semakin tipis. 

Strategi saya telah gagal total. Dalam situasi ini, saya hanya bisa menyerah pada rencana 
awal saya. 

Rencana ini pasti tidak datang dari Koyama atau Kogure-senpai yang pandai merebut hati 
orang lain. Sesuatu yang berbeda --- tch, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal 
ini. 

"Yuuji, apakah kita akan mengubah rencananya?" 
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"......" 

Saya merenung sejenak. 

Tidak ada kesempatan untuk menang sekarang. Begitu kita kehilangan Himeji, kita jelas 
tidak akan memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan Koyama. Dalam hal ini, saya 
harus menemukan cara sedemikian rupa sehingga kami tidak akan kalah dan memastikan 
bahwa saya memiliki kesempatan untuk melawan. 

(Ini serius, sial...!) 

Saya hanya bisa memikirkan cara untuk tidak kalah. Aku akan menggunakan semua orang 
dalam pasukan tempur yang berkumpul di jalan menuju Koyama untuk menyelamatkan 
Himeji, mencari ruang kelas kosong dan kembali ke pertahanan. Saya akan bergabung di 
pertahanan juga. Setelah kami bertahan sampai mati, kami akan menunggu musuh datang 
ke meja perundingan dengan tidak sabar. Namun, kami melalui pertempuran pertahanan 
yang panjang di sini, dan jika kami terus seperti ini, musuh mungkin akan muncul dengan 
strategi selain membatasi subjek, jadi peluang kami untuk berhasil tidak akan besar. 

(Dan juga...) 

Jika kita tidak bisa memenangkan perang ini, kita tidak akan bisa menantang kelas A, dan 
rencana kita untuk menggunakan kelas C untuk menantang kelas A tidak akan bisa terjadi. 
Dengan kata lain, kita akan semakin jauh dari tujuan kita. Saat ini, kelas A sedang lelah 
karena perang dengan kelas B. Jika mereka mengalahkan kelas B peringkat bawah di sini, 
kelas A tidak akan habis-habisan dalam tes pengisian ulang yang tidak ada hubungannya 
dengan nilai mereka. Saya tidak akan mendapatkan kesempatan kedua seperti itu. 

(Aku hanya bisa menyerah, bukan? Kesempatan ini...! Kesempatan yang sangat aku 
nantikan dan rindukan...!) 

Aku mengertakkan gigi dengan keras. Saya tidak ingin menyerah. Saya tidak bisa 
menyerah. 

Tapi jika saya terus ragu. Saya hanya akan membiarkan diri saya lebih dekat dengan 
kekalahan. Jika saya kalah perang ini, saya harus bertahan selama 3 bulan lagi. Ini adalah 
sesuatu yang pasti tidak saya inginkan. 

Saya hanya bisa membuat keputusan di sini... 

"Adapun strategi ini---" 

Saya bersiap untuk mengumumkan perubahan dalam rencana. Saat ini, 

"Nn? Bukankah itu, Yoshii? Apa yang dia lakukan di tempat seperti itu? " 
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Sugawa, yang sedang duduk di jendela dan menjalani tes pengisian ulang, bergumam. 
Apakah dia baru saja mengatakan Akihisa? 

Aku melihat ke tempat Sugawa sedang menatap dan mengintip ke luar jendela. Pada saat 
itu, aku melihat Akihisa berlari di lapangan, menunjukkan tampilan yang sangat berbeda 
dari ekspresi bingung biasanya, ekspresi serius. 

"Orang itu..." 

Sudah lama sejak aku mendapat laporan saksi mata, dan tidak ada kabar darinya. Saya pikir 
dia dikirim ke ruang perbaikan dari suatu tempat, tapi dia masih hidup... 

"Sudah pasti Akihisa... apa yang ingin dia lakukan?" 

Akihisa melesat melewati lapangan dan berlari ke sekolah dengan momentum yang sangat 
cepat, seperti pasir sedang dikocok. Dia melihat lurus ke depan dan berlari seperti anak 
panah yang dilepaskan dari busur, cepat dan tajam --- dan melegakan. 

Bodoh itu, apakah dia--- 

"... Hideyoshi, tetap berpegang pada rencana awal." 

"Rencana asli? Bagaimana dengan Himeji? " 

"Tinggalkan dia sendiri." 

"Maksudmu tinggalkan dia sendiri? Kamu..." 

Hideyoshi menatapku dengan cemas. Dia sepertinya juga mengerti bahwa jika kita 
meninggalkan Himeji seperti ini, kita akan kehilangan dia. 

Tapi ini belum berakhir. Tidak peduli seberapa kecil peluangnya, setelah kita 
menyelamatkan Himeji, masih ada kemungkinan kita bisa mengalahkan kelas C. 

"Itulah kunci untuk memenangkan ini. jika kami ingin menang, kami hanya bisa melakukan 
ini. " 

"Tapi tidak peduli apa ..." 

Aku tahu ini sembrono. 

"Karena kamu tahu." 

"Aku tahu --- tapi aku ingin bertaruh untuk ini." 

"..." 
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Hideyoshi menatapku dalam diam. Dia tampak terganggu apakah dia harus menghentikan 
saya. 

Lalu, 

"...Saya mengerti. Aku akan mempercayaimu kali ini. " 

"......Maaf." 

Dia setuju dengan apa yang saya rencanakan. 

Saya tidak tahu apa yang orang ini lakukan sebelum ini atau apa yang dia rencanakan. Tapi 
aku tahu apa yang dia tuju, dan aku tahu kemana tujuan orang itu. Saya akan bertaruh 
untuk ini. 

"SEMUA ORANG, DENGARKAN! KECUALI UNTUK BEBERAPA ANGKATAN PERTAHANAN, 
PERGI MELAKUKAN TES PENGEMBANGAN, DAN SETELAH ANDA SELESAI 
MELUNCURKAN SERANGAN TERAKHIR! KAMI AKAN MENUNJUKKAN FIGHTING F CLASS 
KAMI AKAN KEPADA ORANG KELAS C YANG TERSEMBUNYI DI RUMAH HIJAU MEREKA !! " 
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"" "OHHHHH !!!" "" 

Waktu mulai untuk tes pengisian ulang adalah 14:00, dan setelah itu, kami akan 
memutuskan ini untuk selamanya. Saat ini, hal terpenting yang perlu kita pastikan adalah 
area di dekat tangga menuju atap, dan apakah kita bisa melewati sini semua bergantung 
pada Himeji. 

Dengan kata lain, jika Himeji berakhir dalam jebakan mereka, semuanya akan berakhir, dan 
aku tidak bisa berbuat apa-apa. 

---Tapi strateginya tidak akan berubah. Ini sudah menjadi pertaruhan keberuntungan, 
pertaruhan untuk melihat apakah orang itu bisa melindungi Himeji. 

Menarik. 

"Baik sekali. Aku akan mempercayaimu kali ini, dasar brengsek...! " 
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"Menurutku Himeji ada di lantai empat gedung sekolah lama!" 

Aku mendengar suara Linne-kun dari jauh. Dia memberi saya informasi yang sangat 
berharga, namun saya melarikan diri tanpa berterima kasih padanya. 

"Nihi --- Himeji harusnya dikepung oleh musuh. Bagaimana kamu akan menerobosnya, 
Akihisa? Aku tak sabar untuk itu." 

"Dari semua hal yang harus mereka lakukan, mereka sebenarnya memilih metode ini untuk 
menghadapi Himeji-san...!" 

Jika Himeji-san didiskualifikasi --- itu salahku. Dia pasti berusaha bekerja keras untuk 
menutupi ketidakhadiran saya dan bekerja keras. 

Dia bekerja keras demi saya, dia memberikan segalanya untuk saya, dan dia dengan 
ceroboh berjuang untuk saya. Namun, jika hal tersebut yang menjadi penyebab 
kegagalannya, kerja kerasnya akan membawa dampak negatif dan membawa hasil yang 
tidak terduga. 

Dalam hal itu- 

"Bukankah Himeji-san akan begitu menyedihkan...?" 

Dia memiliki kemampuan untuk masuk ke kelas A, dan sekarang dia terjebak di kelas F. Dia 
seharusnya bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk 
masuk ke kelas A. 

Dan sekarang, dia bekerja keras untuk orang lain, dan akan didiskualifikasi karena itu. 
Himeji-san baru saja bekerja keras. 

"Itu menjengkelkan...! Tidak bisa mendapatkan apa pun kembali setelah bekerja begitu 
keras, tidak bisa mendapatkan pengakuan bahkan setelah bekerja begitu keras. Hal seperti 
itu!" 

Jika kelas F kalah karena ini, Himeji-san akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia, yang 
berjuang dengan semua yang dia miliki, bekerja keras sambil mencoba memberi 
kompensasi untuk saya, dan tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. 

Jika dia kalah karena perbedaan kemampuan, mau bagaimana lagi. Jika dia bekerja keras 
dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa bekerja lebih keras lain kali. Jika dia 
memberikan semuanya untuk ini, itu dapat diterima bahkan jika dia kalah. 

Tapi sekarang berbeda. Ini bukanlah kekalahan dalam adegan itu. 

Musuh tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dan sampai sekarang, kami menggunakan 
segala macam taktik kotor sebelumnya. Kami tidak punya hak untuk mengkritik mereka. 
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Tapi- 

"Aku pasti tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu...!" 

Kami sedang berperang sekarang, dan taktiknya bagus jika tidak melanggar aturan. Dengan 
kata lain, ini pendapat pribadi saya. Dari sudut pandang pribadi saya, saya tidak ingin 
Himeji-san kalah seperti ini. 

Lalu, apa yang harus saya lakukan? 

Ini adalah masalah sederhana yang dapat dipahami semua orang. Jika saya tidak 
menginginkannya, saya hanya harus menghentikannya. Saya hanya perlu memikul 
tanggung jawab dan menghancurkan rencana musuh. Ini bukan pertanyaan apakah saya 
bisa melakukannya atau tidak. Himeji-san bekerja keras demi aku, dan sekarang giliranku 
untuk bekerja keras, itu saja. 

"Himeji-san seharusnya berada di lantai 4 gedung sekolah lama, dan medan pertempuran 
di mana kelas C dan kelas F bertempur ada di lantai 3 gedung sekolah lama. Dengan kata 
lain." 

Akan berbahaya jika aku menaiki tangga gedung sekolah lama karena aku akan ditangkap 
oleh orang-orang kelas C. Ini adalah gedung sekolah baru, jadi saya akan menggunakan 
tangga di sini untuk naik ke lantai 4, melalui jalan penghubung untuk sampai ke gedung 
sekolah lama! 

Saya pergi dari pintu masuk, berlari ke gedung sekolah baru dan melompat 3 anak tangga 
saat saya berlari menaiki tangga. 

Tingkat kedua. 

Tingkat ke-3. 

Dan kemudian, itu adalah area platform yang mengarah ke level 4. 

"Itu Yoshii! Yoshii di sini! " 

Siswa kelas C yang menjaga tempat itu menemukanku. 

"Apakah kelas F menemukan rencana kita !?" 

"Tidak yakin. Mungkin mereka punya rencana lain. " 

"Tapi kita tidak bisa membiarkan dia lewat apapun yang terjadi." 

3 siswa dari kelas C menghalangi jalanku. Mereka mungkin menganggap gangguan datang 
dari sini karena bahkan ada seorang guru yang bersiaga di sini, siap untuk mengizinkan 
lapangan pemanggilan. 
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Ada 3 orang yang ditempatkan di platform gedung sekolah baru, jadi dengan kata lain, akan 
ada lebih banyak musuh di jalur penghubung menuju ke ruang kelas kosong di mana 
Himeji-san berada, dan aku berharap ada guru lain di sana. 

"Ayo maju." 

"Un, sum---" 

"Tunggu sebentar." 

"" "Un?" "" 

Tiga orang yang siap dipanggil dihentikan olehku. Ada perbedaan jumlah di kedua sisi, dan 
saya lawan di sini, jadi mereka bertiga sepertinya tidak peduli saat mereka mendengarkan 
saya. 

"Apa? Anda memohon belas kasihan? " 

"Un. Agak. " 

Saya memeriksa siapa guru yang berdiri di sekitar. Itu adalah Takeuchi-sensei dari kelas 
bahasa modern, jadi subjeknya bukanlah sesuatu yang baik atau buruk bagi saya; yang 
rata-rata. 

"Setidaknya pertarungan satu lawan satu, oke? Lihat, tidak perlu menempatkan 3 orang 
padaku, kan? " 

"" "Hah?" "" 

Permintaan saya mengejutkan mereka. 

"Karena kamu lihat, panggil." 

Saat gurunya ada, aku memanggil monster panggilanku. Sebuah array muncul di tanah, dan 
monster yang dipanggil berdasarkan penampilanku muncul. 

Kelas F, Bahasa Modern, Yoshii Akihisa, 63 poin. 

Setelah beberapa saat, skor saya diperlihatkan. 63 poin. Ini benar-benar skor yang tidak 
bisa dibandingkan dengan kelas C. 

"Apa yang harus kita lakukan?" 

"Sepertinya dia punya niat. Mungkin lebih baik tidak setuju--- " 

"Apa yang harus ditakuti? Skor seperti itu dan kami 3 vs 1. Yoshii pandai menghindar. Dia 
tidak bisa menerobos sini. " 
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Mungkin misi standby sangat membosankan karena mereka sepertinya tertarik dengan 
lamaran saya. Mereka pasti berpikir bahwa 'jika ada perubahan situasi, kami dapat 
membantu kapan saja'. 

"Kalau begitu aku akan pergi. Saya mungkin punya poin pembicaraan jika saya mengalahkan 
Yoshii di sini --- panggil. " 

Salah satu musuh memanggil monster panggilannya, dan dua lainnya terlihat bingung saat 
mereka mundur. Namun, mereka kembali ke level 4, dan mereka berniat untuk mengambil 
tindakan ketika keadaan menjadi tidak menguntungkan. 

Kelas C, Ono Touru, Bahasa modern, 109 poin. 

Monster yang dipanggil musuh menyiapkan senjatanya. Aku membiarkan monster 
panggilanku membawa pedang kayunya kembali sedikit dan menyerang ke cengkeraman 
musuh. 

"!? Ack! " 

Dengan segera, musuh panik, tapi dia masih mengayunkan pedang sebagai respon dari 
serangan mendadak saya. Aku memiringkan ke samping untuk menghindarinya, dan 
menusuk pergelangan tangan musuh. 

"Anda bajingan!" 

Serangan lemah tidak membuat musuh takut saat dia mengayunkan pedang. Dia memang 
terlihat sedikit asing dengan kontrolnya, tapi dia memang memiliki kekuatan seperti siswa 
kelas C, dan pedang kayu yang digunakan monster panggilanku telah ditangkis. Pedang 
kayu --- bagus, aku sudah memakainya sedikit, tapi tidak ada masalah. 

Serangan lemah menimbulkan sedikit kerusakan, dan skor yang ditampilkan dikoreksi. 
Begitu, jadi itu hanya menyebabkan kerusakan senilai 3 poin ... 

"Seperti yang diharapkan, kekuatan serangannya tidak bagus. Kamu hanya ahli dalam 
mengendalikannya, bukan? " 

Musuh menyimpulkan dan mengangkat pedang di atas kepalanya, siap untuk 
mengayunkannya ke bawah. Dia pasti menganggap bahwa saya memiliki serangan yang 
lemah dan berniat untuk menyebabkan kerusakan parah pada saya. 

Dalam hal itu, 

"---Ayo kita keluar!" 

Makhluk panggilanku berlari ke arah musuh. Pada waktu bersamaan, 

"Yoshii !?" 
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"Apakah kamu melarikan diri dari pertempuran !?" 

Saya sendiri berlari menaiki tangga. 

"Bajingan sialan! Apa yang kamu rencanakan !? " 

Tindakan saya menyebabkan musuh saya bertindak secara emosional. Pada saat ini, 
monster panggilanku mendekati musuh, dan pedang kayu menusuk ke dada musuh yang 
benar-benar tidak dipertahankan. 

"Apa menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu !?" 

Musuh bersiap untuk menyerang saat dia menyerang. Dia berniat untuk memukulku 
dengan keras setelah menerima seranganku. Sempurna! Coba dan ambil ini! 

"DUA KALI LIPAT!" 

Aku memanggil kata kuncinya. Ini adalah kemampuan unik yang hanya saya miliki. Aku 
memanggil monster panggilan lain dengan menggunakan kekuatan gelang platinum yang 
kudapat. 

DONK! 

Serangan binatang utama diblokir oleh pelindung dada. 

"Kena kau!" 

Musuh menerima serangan ini dan siap mengayunkan pedangnya ke bawah. 

Tapi sebelum itu. 

KAN! Suara ketukan kayu pada kayu bisa terdengar. 

"" "... Haa?" "" 

Binatang kedua menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul pedang kayu pada 
binatang utama, dan kekuatan dari dua binatang yang dipanggil dikumpulkan pada titik 
yang sama, berhasil menembus baju besi musuh. 

Dengan suara yang tumpul, monster yang dipanggil milik musuh jatuh ke lantai. Itu 
permainan, dan dia tidak akan bisa memanggil lagi. 

Dengan kata lain, hanya ada satu kesempatan untuk menjauh dari musuh. 

"Ah!" 

"Sial!" 
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Saya melangkah keluar dari bidang pemanggilan sebelum musuh berikutnya menantang 
saya. Aku akan melewati tangga dan naik ke gedung sekolah lama! 

"Kejar dia! Jangan biarkan dia lewat! " 

"Sensei! Silakan ikut dengan kami! " 

Aku bisa merasakan dua orang yang tersisa mengejarku, tapi tidak ada waktu bagiku untuk 
melawan mereka karena aku harus lari ke tempat Himeji-san berada! 

☆ 

"Nn...? Oii! Seseorang ada di sini! " 

"Itu Yoshii! Bagaimana orang itu bisa masuk ke sini! " 

"Kami tidak akan membiarkanmu lewat! Memanggil!" 

Saya berlari menaiki tangga dan melihat jalan penghubung. Musuh yang menunggu 
melihatku dan dipanggil. Dua orang di belakangku menyusul, dan aku tidak bisa 
menggunakan trik yang sama lagi. 

"Memanggil!" 

Saat aku memasuki bidang pemanggilan, aku memanggil monster panggilanku lagi. 

Kelas C, Takada Mitsuhiko, Sejarah Jepang, 109 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang, 153 poin. 

Subjek sejarah Jepang, yang saya kuasai. Berkat Kirishima-san dan yang lainnya aku bisa 
mendapatkan kekuatan bertarung seperti itu. Saya sangat berterima kasih. 

"BAWA ITU!" 

"Jangan berpikir untuk melewati kita! Memanggil!" 

"Memanggil!" 

Orang-orang lain yang berada di area pertahanan memanggil monster panggilan mereka. 
Aku mengangkat senjataku dan bergegas ke depan tanpa menunggu mereka bersiap-siap. 

"AMBIL INI --- EHHHH !!!" 

Aku menggunakan momentumku untuk menghancurkan pedang kayu itu dengan keras, 
dan musuh yang menerima serangan ini mundur beberapa langkah. 
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"Gu...! Sial!" 

Musuh mengangkat perisainya dengan hati-hati, dan dua orang lainnya telah memanggil 
monster panggilan mereka. 

Kelas C, Yoshioka Itsuji, Sejarah Jepang, 106 poin. 

Dan. 

Kelas C, Nonomura Mitsuru, Sejarah Jepang, 98 poin. 

Tiga vs satu. Saya memiliki skor yang lebih baik, tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa 
saya dirugikan dalam hal angka. Biasanya, saya akan dengan hati-hati berjalan di sekitar 
musuh dan mencari kelemahan mereka, tapi hari ini ... 

"---Aku AKAN MEMAKSA JALAN SAYA MELALUI!" 

Aku kembali menyerbu musuh yang mengangkat perisai dan memberikan ayunan 
horizontal dengan semua yang aku punya. Perbedaan kekuatan menyebabkan 
pertahanannya menjadi lemah ... 

"Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi !?" 

Musuh berikutnya melempar tonfa itu. Aku tidak bisa mengelak di sini --- baiklah, jika aku 
tidak bisa menggunakan lengan, biarlah! 

Saya mengulurkan tangan kiri saya untuk memblokir tonfa yang masuk. Selama waktu ini, 
pedang kayu di tangan kanan monster panggil saya mengalahkan musuh di depan saya. 

Kelas C, Takada Mitsuhiko, Sejarah Jepang, 0 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang, 91 poin. 

"Takada !? Dasar bajingan --- UOOH !? " 

Saya segera mengangkat pedang kayu saya dan mengayunkan ke musuh berikutnya. Saya 
tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda di sini !! 

"Jangan sombong, bajingan!" 

"DUA KALI LIPAT!" 

GLINK !! 

"APA!?" 
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Serangan di belakangku dihentikan oleh makhluk panggilan lainnya. Izinkan saya 
mengatakan ini... JANGAN MENDAPATKAN CARA SAYA !! 

"TUNGGU DI SANA, YOSHII!" 

"APAKAH KAMU COBA LARI !?" 

Dua orang di peron menyusul saya. Takeuchi-sensei berdiri tidak terlalu jauh, dan 
sepertinya dia menjaga jarak agar tidak menimbulkan gangguan. 

"Dalam hal itu...!" 

Aku mengayunkan pedang secara horizontal untuk memblokir tonfa musuh, dan 
membiarkan monster panggilanku melompat mundur. 

DINK! 

"Aduh, aduh, aduh..." 

Makhluk panggilan saya melompati guru Sejarah Jepang yang bertanggung jawab atas 
bidang pemanggilan ini, dan binatang panggilan saya dapat menyentuh orang-orang... juga, 
bidang pemanggilan diatur dengan para guru di tengahnya. 

Dengan kata lain- 

"SIAL! THE SUMMONING FIELD'S DIHAPUS! " 

"Takeuchi-sensei! Lupakan bahasa modern! Kami akan melawannya dengan sejarah Jepang! 
" 

Saya bisa memindahkan guru dan membuat gangguan dengan sukses! 

"APAKAH KAMU BERPIKIR SAYA AKAN MENDAPATKAN KAMU SIAP !!?" 

Sementara bidang pemanggilan menghilang, aku pergi dari gedung sekolah baru dan 
melalui jalur penghubung dalam sekejap. 

Saya menerobos sambungan! Aku akan segera ke ruang kelas kosong dimana Himeji-san 
berada! 

Aku akan membuatnya. Saya bisa melakukannya... 

"""Memanggil!!""" 

Teriakan datang dari tangga di depanku. Karena suaranya berasal dari sisi lain tangga, itu 
berarti tidak ada yang menjaga ruang kelas yang kosong, dan ini adalah area terakhir! 

"-MEMANGGIL!" 
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Aku melangkah ke bidang pemanggilan dan memanggil monster panggilanku untuk ketiga 
kalinya. Ini dia. jika aku bisa menembus area terakhir ini, aku akan bisa bertemu Himeji-
san... 

☆ 

Sementara perang pemanggilan antara kelas C dan kelas F sedang kacau di lantai bawah, 
aku mendengar percakapan di pintu masuk kelas yang kosong. 

"Kamu adalah Himeji Mizuki dari kelas F, benar? Maaf, tapi bisakah kamu menunggu 
dengan tenang di kelas ini? " 

"Jangan hentikan aku. Saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan. " 

Itu adalah nada yang penuh kemauan dan tanpa ragu-ragu. 

Itu adalah suara yang tegas, tidak seperti kebaikan yang biasanya. 

"Itu tidak akan berhasil. Kami tidak ingin kalah di sini. Gurunya ada di sini, jadi jika kamu 
ingin mendapatkanku, kamu harus mengalahkanku dengan kekuatanmu. " 

"...Saya mengerti. Saya akan melakukan ini nanti. Sensei, kelas F 'Himeji Mizuki meminta 
untuk meminta su--- " 

Ini baru setengah hari, tapi aku baru merasa sudah lama tidak mendengar suara ini. 

Saya memiliki banyak hal yang ingin saya tanyakan, tetapi saya akan mengesampingkannya 
untuk saat ini. 

Bagaimanapun, itu bagus. Kalau begitu, kasus itu...! 

"AKHIRNYA AKU TERTANGKAP--- !!" 

"A, Akihisa-kun !?" 

"!?" 

Dua tatapan terkejut menatapku saat aku memasuki ruang kelas. Salah satunya adalah 
Himeji-san, dan yang lainnya adalah siswa kelas B yang menyamar sebagai siswa kelas C. 
Sepertinya namanya --- Imura-kun atau semacamnya. 

"Yoshii, aku akan melawan Himeji-san di sini. Tunggu giliranmu setelah ini. " 

"Himeji-san." 

Aku memotong kata-kata Imura-kun dan berkata pada Himeji-san. 

"Nah, Akihisa-kun, kenapa kamu di sekolah?" 
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Himeji-san sepertinya mengkhawatirkan kondisi tubuhku di sini, dan bahkan aku tahu 
kalau dia terlihat khawatir. Aku agak bersyukur di sini, tapi--- 

"Sisihkan saja hal-hal kecil itu untuk saat ini. Apa kamu tidak punya sesuatu yang penting 
yang harus kamu lakukan, Himeji-san? " 

"Ah iya." 

Kataku saat aku berjalan ke arah mereka berdua. Aku harus mengirim Himeji-san sebelum 
orang kelas C yang aku tinggalkan menyusul. 

"Kalau begitu, selesaikan apa yang seharusnya kamu lakukan." 

Faktanya, saya punya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Misalnya, apa yang terjadi pagi 
ini, dan perasaan Himeji-san, tapi ini bisa dibicarakan nanti. Saat ini, saya hanya bisa 
melakukan apa yang hanya bisa saya lakukan sekarang. 

"Ya... saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan." 

Sepertinya dia mendapatkan pesanku; Himeji-san terlihat sangat serius sambil 
menganggukkan kepalanya. 

"Tolong pergi. Aku akan menahannya di sini. " 

Aku menarik tangan Imura-kun dan membuka jalan bagi Himeji-san untuk pergi. 

"Iya!" 

Himeji-san menjawab, dan langsung lari ke tangga dari tempat Imura-kun berdiri. 

"Ku! Himeji! Jika Anda ingin maju, Anda harus mengalahkan saya fi--- " 

"Jika kamu benar-benar berpikir begitu, minta saja untuk bertengkar. Tidak perlu 
menunggu Himeji-san. Anda bisa saja memulainya sendiri. " 

Itu kalau bisa. 

"Ku...! Anda bajingan...!" 

Imura-kun mengertakkan gigi dan memelototiku dengan kebencian. 

Saat aku menghadapinya, aku berkata dengan dingin, 

"Atau apa, kamu menginginkan sebagian dari diriku? Saya siap di sini kapan pun 
Anda mau. " 

Atau Anda bisa melawan saya di sini. Aku tidak akan punya kesempatan untuk tampil 
setelah ini. 
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"......Sial!" 

Imura-kun mengucapkan kata-kata yang penuh dendam dan meninggalkan ruang kelas 
yang kosong. Dia harus pergi ke Nemoto-kun untuk melaporkan kegagalan misi ini. 

"Fuu..." 

Saya mengikutinya keluar kelas dan berjalan ke tangga. Dan kemudian, yang muncul di 
hadapanku adalah siswa kelas F yang bertarung dengan kelas C. 

Dan kemudian, berdiri di sudut terdalam adalah seorang idiot yang familiar. 

Setelah melihat wajah pria itu, aku tidak bisa menahan senyum dan teriakan. 

Dan sebagai tanggapan, pria itu mengangkat tinjunya ke arahku dan menjawab. 

Baiklah, itu semua tergantung padamu. Setelah ini, saya akan meninggalkannya--- 
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"KERJA BAGUS, AKIHISA!" 

"JANGAN MESS IT UP, YUUJI!" 

PAAA !!! 

Tangan kami bertemu satu sama lain di udara. Misi saya selesai di sini. Saya serahkan pada 
orang ini, dan saya akan menunggu dalam diam sampai perang ini berakhir. 

Hasilnya pasti akan seperti yang kita bayangkan. 
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Volume 9 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Pertanyaan: Di kolom kosong berikut, harap isi jawaban yang benar. Artinya akan 
'bahkan dengan kekuatan kecil, jika seseorang terus bertahan, dia akan berhasil'. 

"Tetesan air (_____)" 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Tetesan air (menembus)"[18] 

Komentar guru: 

Itu benar. Istilah ini tercipta dari bagaimana 'tetesan hujan kecil yang menetes dari atap 
dapat menembus batu setelah menetes dalam waktu lama di tempat yang sama'. Penjelasan 
lain bisa jadi ketekunan adalah kemenangan. 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"Tetesan air (menembus)" 

Komentar guru: 

Nuansanya tepat, tetapi kekuatannya terlalu besar. 

Ini adalah kesalahan yang jarang terjadi, tapi ada murid dengan jawaban yang persis sama 
denganmu, Sakamoto-kun. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Tetesan air (menembus)" 

Komentar guru: 

Sejujurnya, ini luar biasa. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kalian berdua kadang 
bersekongkol. 

Saat ini kelas F dipertahankan oleh beberapa siswa dengan nilai tertinggi. Tes pengisian 
ulang sedang berlangsung di kelas, dan kelas C tidak mencoba menerobos pintu masuk 
dengan paksa ketika mereka melihat kami melakukan ini, tetapi biarkan sekitar setengah 
dari kekuatan bertarung mereka mengambil tes dari subjek yang sama dengan kami. 

Kelas C akan menang jika mereka bisa menerobos, tetapi jika gagal, mereka akan kalah dari 
kelas kami setelah tes pengisian ulang. Lebih baik menjadi mantap dan mengambil tes yang 
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sama dengan kelas kita daripada mengambil risiko besar dan mengejar kemenangan. Ini 
harus menjadi pemikiran Koyama karena dia sangat berhati-hati. 

"Dan strategi untuk membuat Himeji tidak berguna..." 

Tidak ada alasan bagi musuh untuk memaksa masuk, jadi setelah mereka selesai dengan 
tes pengisian ulang, mereka dapat meluncurkan serangan keseluruhan dan menyerang 
kelas F dalam keadaan lengkap. 

Sepertinya strategi mantap yang memanfaatkan perbedaan antara kelas C dan kelas F. 
Kelas C yang stabil tidak akan punya alasan untuk kalah. 

Namun- 

"SEMUA ORANG, KAMI MENGAKHIRI UJI PENGEMBANGAN! AYO PERGI! INI ADALAH 
SERANGAN LENGKAP KAMI! " 

"" "" OOOOOOOHHHHHHH -- !!!! "" " 

"" "!!! ???" "" 

Kelas F penuh dengan momentum setelah mendengar instruksiku, dan siswa kelas C yang 
datang untuk mengamati kami semua tercengang. Betul sekali. Waktu sekarang 14:05. Tes 
pengisian ulang baru dimulai 5 menit yang lalu, dan kemungkinan skor semua orang turun. 
Kami menggunakan poin kami alih-alih mengisinya. 

"Apa yang orang-orang ini katakan---" 

"KELUAR DARI CARA KAMI! MEMANGGIL!" 

Sementara musuh tertegun, saya bergabung dalam pertempuran di pintu keluar untuk 
menciptakan celah untuk menerobos. Pertunjukan sebenarnya masih belum selesai. Tentu 
saja, musuh menjadi ceroboh dengan berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja jika 
mereka pergi mengikuti tes pengisian ulang, dan mereka semua dikalahkan tanpa banyak 
perlawanan. 

"BAIK! SEMUA ORANG, BIAYA! " 

"" "" CCCHHHHHAAAAARRRRGGGGEEEEE---! "" " 

Semua orang, yang penuh dengan momentum sekarang, bergegas keluar dari kelas F. Tentu 
saja, targetnya adalah Koyama, yang ada di atap! 

"I, orang-orang itu sudah keluar !?" 

"Apakah tes pengisian ulang sudah berakhir !?" 
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"Sial! Kalahkan Sakamoto dulu! Sensei, mohon ijin untuk--- " 

Pasukan kelas C yang menunggu di koridor siap untuk dipanggil. 

Tapi tepat ketika bidang pemanggilan akan diaktifkan. 

"Membuatmu menunggu, Tsuchiya! Tunjukkan pada mereka apa yang Anda punya! " 

"... Itulah yang aku tunggu-tunggu...!" 

Shimada membawa guru pendidikan kesehatan ke sini, jadi mata pelajaran yang diujikan di 
sini adalah pendidikan kesehatan, tahap pribadi Muttsurini! 

"AKU AKAN MENINGGALKANNYA KEPADA ANDA DI SINI, MUTTSURINI!" 

"...Baik." 

Karena pertarungan menggunakan pendidikan kesehatan, Muttsurini tidak mungkin kalah. 
Tidak ada masalah dengan memastikan keluar sebelum semua orang dari kelas F keluar. 

"Sialan, kami tidak akan membiarkanmu lewat sini!" 

"Jangan berpikir kamu menang hanya dengan keluar dari kelas!" 

"Ayolah! Memanggil!" 

Setelah field health ed summoning diaktifkan, para siswa yang bersiaga di belakang 
dipanggil. 

"Sugawa, Shibasaki, Hanabusa!" 

"""MENGERTI! MEMANGGIL!""" 

Sebagai tanggapan, kami menggunakan angka untuk melawannya. 

Kelas C, Kawase Masato, Sejarah Jepang, 88 poin. 

Vs 

Kelas F, Sugawa Ryou, Sejarah Jepang 6 poin. 

Kelas C, Teraki Takashi, Sejarah Jepang, 91 poin. 

Vs 

Kelas F, Shibasaki Isao, Sejarah Jepang, 5 poin. 

Kelas C, Izumi Kotarou, Sejarah Jepang, 112 poin. 
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Vs 

Kelas F, Hanabusa Shin, Sejarah Jepang, 3 poin. 

Seperti yang bisa dilihat semua orang, pertempuran akan ditentukan beberapa detik 
setelah ini. 

Tapi beberapa detik sudah cukup untuk melewati bidang pemanggilan. 

"Sial-!?" 

Tepat ketika Sugawa dan yang lainnya menunda musuh, kami berlari menaiki tangga dan 
mencapai area di depan tangga. Saya kemudian menggunakan strategi yang sama untuk 
bertarung dengan musuh. 

"Aku serahkan padamu, Seto, Takahashi, Nakamura, Nunota!" 

"""BAIK! MEMANGGIL!""" 

Kami menggunakan momen pertempuran untuk mencapai platform tangga. Ada musuh 
yang menghalangi tangga menuju. Kami kemudian menggunakan nomor yang sama untuk 
melewatinya. 

Saat ini, sepertinya kita dengan mudah menahan musuh, tapi ini hanya jurus yang hanya 
bisa kita gunakan sekarang. Adapun mengapa demikian, itu karena setengah dari kelas C 
mengambil tes pengisian ulang, jadi mereka tidak ada. Dengan kata lain, mereka tidak 
memiliki jumlah yang cukup untuk mempertahankan tangga, dan karena itulah kami dapat 
terus menerobos. 

---Dan ini adalah keuntungan yang hanya dimiliki kelas F. 

Apa yang disebut tes pengisian ulang akan mengatur ulang poin saat diambil. Dengan kata 
lain, tidak peduli seberapa bagus kelas yang berperingkat lebih tinggi, menghentikan tes 
hanya setelah beberapa menit hampir tidak ada bedanya dengan tidak mengikuti tes sama 
sekali. Tidak terbayangkan untuk membawa orang-orang dengan poin seperti itu ke medan 
perang, dan ini tidak berbeda dengan pergi ke ruang kelas perbaikan yang mengerikan. 

Namun, kelas F kami dapat melakukan ini. Kami terbiasa dengan nilai rendah, perbaikan 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan memiliki sikap marah dengan 
cara orang memandang kami sebagai kelas terlemah. Karena kami selalu diperlakukan 
sebagai idiot sepanjang waktu, bergegas ke medan perang dengan beberapa poin ini 
sangatlah mudah bagi kami! 

"Mereka disini!? Memanggil!" 

"Memanggil!" 
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"Hasawa! Hirada! " 

""Baik! Memanggil!"" 

Kami melewati platform di tangga dan naik ke lantai 4. 

Masih oke sampai sekarang. Masalahnya adalah tangga menuju atap. Koyama benar-benar 
dipertahankan di sana, jadi pasti akan ada banyak orang. Kami tidak dapat menggunakan 
metode yang sama untuk menerobos jika itu benar-benar dipertahankan. 

Itulah mengapa saya membentuk regu pengiriman. Jika Himeji bisa menjalankan misinya 
dengan baik, aku bisa menerobos ke sini. 

Saya melihat ke tujuan dari apa yang disebut DAS kemenangan dan kekalahan ini. 

Dan kemudian, yang muncul di mataku adalah, 

"Fuu..." 

Pria itu, yang terlihat seperti akan mengembuskan semua ketegangannya. 

Dan secara alami aku meredakan bibir tegangku. 

Si idiot itu... biasanya, dia tidak bisa melakukannya. Tapi dalam situasi ini, dia masih bisa 
mencapai Himeji. 

Saya akan mengatakannya dengan jujur kali ini. Dia idiot, tapi sungguh, sungguh--- "KERJA 
BAGUS, AKIHISA!" 

"JANGAN MESS IT UP, YUUJI!" 

Kami bertepuk tangan dan melanjutkan ke atap. Saya mendapatkannya! Serahkan pada 
kami! 

"Dia di sini! Itu Sakamoto! " 

"Pasti tidak bisa membiarkan dia lewat sini!" 

"Sensei, mohon izinkan kami untuk memanggil! Memanggil!" 

6 siswa dari kelas C sedang berdiri di peron tangga menuju atap. Jika mereka memanggil ke 
sini, tidak mungkin menemukan celah untuk naik ke atas. 

Namun- 

"Eh? Kenapa mereka tidak keluar !? " 

"Gangguan!?" 
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Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya! Ini adalah misi Himeji, untuk 
mengamankan ruang kelas yang paling dekat dengan tangga dan kemudian membiarkan 
seorang guru mengatur lapangan pemanggilan di sana. Peron tangga dan ruang kelas yang 
kosong sangat dekat satu sama lain, dan tidak mungkin untuk melihat kedua sisinya. 
Biasanya, para guru yang biasanya akan memeriksa bidang pemanggilan untuk 
menghindari gangguan tidak memperhatikan ini sama sekali. 

Juga, jika bidang pemanggilan tidak diaktifkan, itu tidak akan dianggap melarikan diri dari 
pertempuran jika aku lewat di sini! 

BAM! Pintu menuju atap dibuka. Di sana adalah perwakilan kelas dari kelas C, Koyama, 
melihat sekeliling. 

"Yo, Koyama. Kamu melakukan banyak hal menarik di sana. " 

"Sakamoto...!" 

Selain Koyama, ada dua siswa kelas C yang bertindak sebagai pengawal, tapi kami masih 
memiliki sisa kekuatan bertarung. 

"Memanggil." 

Salah satunya adalah Hideyoshi, yang memblokir pintu masuk ke atap untuk mencegah 
bala bantuan musuh datang. 

Dan masih ada lagi. 

"Maaf membuat anda menunggu! Kelas F 'Himeji Mizuki, panggil! " 

Himeji, yang telah menyelesaikan misi kelas kosong. 

Kalau begitu, ada dua orang yang bertahan, sementara Himeji dan aku ada di sini. Saat ini, 
situasinya telah menjadi seperti jika Koyama tidak memanggil, hasilnya akan diputuskan, 
dan perwakilannya akan ditinggalkan. Saat ini, Koyama harus memanggil summoned 
beastnya, dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya meskipun dia mengerti bahwa 
tidak ada peluang untuk memenangkan situasi 3 vs 2 ini. 

"Mengapa... MENGAPA AKHIRNYA SEPERTI INI! KAMI MEMILIKI KELAS PERINGKAT 
LEBIH RENDAH SEBAGAI LAWAN KAMI, DAN KAMI BEKERJA SANGAT KERAS! " 

Koyama memelototi kami dengan marah. 

Sayang sekali, Koyama. 

Kemenangan ini--- 

"INI KEMENANGAN KELAS F KAMI!" 
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"Ngomong-ngomong, Aki. Aku baru saja bertanya padamu sebelumnya, tapi apa kau tidak 
masuk angin? " 

"Ah, un. Itu kemarin, tapi aku jauh lebih baik hari ini, jadi aku terlambat. " 

Perang pemanggilan berakhir, dan sekarang sepulang sekolah. 

Melihatku keluar dari ruang perbaikan saat perang pemanggilan selesai, Minami berkata, 
"Betulkah? Kamu bilang begitu, tapi kamu masih demam, kan? " 

Minami menggunakan tangannya untuk mengetuk kepalaku, dan kemudian dia 
meletakkannya di dahinya sendiri untuk menguji suhunya. 

Melihat Minami sekarang, aku baru teringat kejadian ciuman itu, dan darah segera 
mengalir ke kepalaku. Uah... tidak apa-apa karena aku terlalu fokus pada perang 
pemanggilan sebelum ini, tapi jika ini terus berlanjut, akan ada semua jenis pikiran jahat...! 

"Lalu, Minami..." 

"A, kenapa kamu tersipu begitu keras !? Itu hanya lelucon! " 

Saya tahu itu lelucon, tapi tindakan itu sendiri sulit untuk ditanggung. 

Saat saya mulai menyadari hal ini, banyak sekali pikiran yang melintas di benak saya. 

Aku mencium Minami sebelumnya, tapi itu sebenarnya tindakan untuk menjauh dari 
Shimizu-san. Saat itu, saya menerima kenyataan ini, tetapi ada yang aneh tentang ini. 
Apakah orang asing menganggap ini normal? 

"Er, erm, Minami." 

"Apa?" 

"Di Jerman... apakah Anda menyapa dengan berciuman?" 

"Apa... !? Apa yang kamu katakan!?" 

"Tidak! hanya saja saya sedikit penasaran! Tidak ada alasan nyata di sini! " 

Saya menjelaskan kepada Minami, yang panik. 

Sial! Saya terlalu jujur! 

"Yah, itu seharusnya salah, tapi setidaknya di sekitarku, tidak ada yang benar-benar akan 
saling mencium untuk saling menyapa. Dan meski begitu, itu hanya di wajah, bukan di 
bibir. " 

"Apakah begitu." 
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Dengan kata lain, itu tidak normal bagi Minami, kan...? 

"..." 

"Itulah kenapa aku berkata, kenapa kamu harus tersipu !? Apa kau benar-benar demam !? " 

Sial. Saya tidak berani melihat wajahnya secara langsung. 

"Ada masalah apa, Akihisa? Wajahmu terlihat seperti kepiting yang dimasak. " 

Kali ini, suara khawatir Hideyoshi datang dari sampingku. 

"Aki, kamu masih belum sembuh dari flu ya? Apakah karena Anda memaksa diri Anda 
sendiri untuk mengambil bagian dalam perang pemanggilan? " 

"Un? Demam? Saya pikir itu karena masakan khusus ... mari kita lihat. " 

Hideyoshi lalu meletakkan tangan di dahiku. Ugh... 

"..." 
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"It, bahkan lebih panas bukan !? Kamu terbakar !! " 

Saya tidak bisa menerima ini! Saya tidak bisa melihat jenis kelamin lain secara langsung! 

"Apa yang kalian bicarakan? Bukankah mereka mengatakan bahwa idiot tidak masuk 
angin? " 

Dan Yuuji ikut. 

Rambut seperti surai singa itu, wajah yang tampak liar. Un un. 

"Ahh, akhirnya tenang..." 

"(Slides back) Don, jangan hanya tersenyum kosong setelah melihat wajah seseorang. Itu 
menjijikkan!" 

"---Jadi aku bisa tenang setelah melihat wajah jelek..." 

"Aku tidak mengerti maksudmu, tapi aku akan mengalahkanmu sampai kamu menangis. 
Keluar." 

Panas di wajahku sedikit mereda. Apakah karena saya memiliki fantasi itu karena saya 
tidak benar-benar berpikir? Bagaimanapun, Minami sendiri sepertinya tidak keberatan 
dengan ciuman itu, jadi sebaiknya aku tidak terlalu memikirkannya. Ciuman yang Himeji-
san berikan padaku pagi ini seharusnya memiliki alasan yang sama mengapa Minami 
melakukannya saat itu. 

"Nn? Dimana Himeji-san? " 

Saya tidak dapat melakukan apapun hanya dengan menyimpannya di dalam hati saya. 
Lebih baik bicara dengan Himeji-san --- tapi Himeji-san yang penting tidak ada di sini 
sekarang. 

"Nn? Himeji? Dia pergi dengan seorang anak aneh. 

Anak yang aneh? 

"Ahh, rambut pirang, mata hijau, terlihat sangat Skandinavia." 

Itu kemungkinan besar Linne-kun. Kupikir Linne-kun harus pulang sekarang, tapi dia 
masih sekolah. 

"Jika dia bersama anak kecil, mungkin Himeji pergi ke ruang staf." 

"Ya. Dengan kepribadian Mizuki, dia mungkin tidak akan membiarkan anak hilang berdiri. " 

"Apakah begitu..." 
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Ruang staf? Sebagai inspektur hukuman, saya tidak benar-benar ingin berada di sana jika 
tidak ada yang bisa saya lakukan. 

"Lebih dari itu, Aki, wajahmu memang benar-benar merah sejak tadi. Lebih baik kamu 
kembali dan istirahat lebih awal. " 

"Ya. Kamu tidak ingin jatuh sekarang karena sakit saat kita mengincar kelas A. " 

Meskipun aku tidak tersipu karena kedinginan... 

Tetapi jika ada yang bertanya kepada saya, akan sulit untuk dijelaskan. Lebih baik aku 
mendengarkan Minami dan pulang. Biarpun aku harus bicara dengan Himeji-san, tak baik 
bicara di sekolah dimana siapapun bisa menguping. 

"Bagaimana kalau aku mengirimmu pulang?" 

"Tidak tidak. tidak apa-apa. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. " 

Alasan kenapa aku jadi hot adalah karena Minami dan Hideyoshi. 

"Tidak perlu bersikap baik padaku. Ini akan merepotkan jika Anda pingsan di jalan, dan 
juga, " 

"Juga?" 

"---Aku lebih baik mengklarifikasi tentang kamu yang tinggal bersama dengan Mizuki." 

"Sekian untuk hari ini! Sampai jumpa besok!" 

"Ah, hei !? Tunggu sebentar, Aki! " 

Dan seperti ini, saya pulang lebih awal. 

☆ 

"Himeji-san masih belum kembali..." 

"Apa terjadi sesuatu dalam perjalanan pulang?" 

Aku akhirnya menyelesaikan semuanya di sore hari, dan bersama dengan nee-san, yang 
pulang lebih awal, aku menunggu Himeji-san kembali. Sekarang waktunya makan malam. 

"Apa terjadi sesuatu dalam perjalanan pulang?" 

"Apakah begitu...?" 

Matahari akan segera terbenam, dan itu mengkhawatirkan. Lebih baik aku kembali ke 
sekolah untuk memeriksa. 
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Tepat saat aku memikirkan ini. 

DING DONG! 

"Ah, dia kembali ~" 

Aku mendengar bel pintu dari pintu masuk. Bagus. Sepertinya dia kembali. 

"Selamat datang kembali. Kau la --- huh? " 

"Halo selamat sore." 

"Ah, ya, selamat malam." 

Begitu saya membuka pintu, saya menemukan seorang pria paruh baya berusia 40+ tahun 
dengan setelan bisnis. Tunggu, siapa ini...? 

"Maaf atas salam yang terlambat. Saya ayah Himeji Mizuki. " 

"Eh? Ayah Himeji-san? " 

"Iya. Putriku di sini dirawat olehmu. " 

Ayah Himeji-san membungkuk dalam pada kami. Dia benar-benar menunjukkan melalui 
etiketnya bahwa dia adalah pria sejati, dan tampaknya dia adalah pemenang dalam hidup 
atau semacamnya. 

"Ini hadiah kecil. Mohon tidak keberatan. " 

Dia menyerahkan sesuatu dalam satu paket. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus 
menerimanya sekarang... tapi akan aneh untuk menolak. 

"Maaf, kamu terlalu baik..." 

Bagaimanapun, saya lebih baik membungkuk dan menerimanya. 

Tepat pada saat ini, profil seorang gadis muncul dari belakang ayah Himeji-san. 

"Otou-san, kamu memblokir saya di sana ~" 

"Ahh, maaf." 

Ayahnya meminta maaf dan berdiri di belakang, dan seorang gadis yang setinggi dadaku 
berdiri di depanku. 

"Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Saya Himeji Mizuho. " 

"Ah, senang bertemu denganmu juga. Saya Yoshii Akihisa. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Gadis itu mengangguk sedikit. Dia terlihat sedikit lebih besar dari Hazuki-chan. Dari 
ekspresi mereka yang mirip, kurasa dia adalah adik perempuan Himeji-san. Kupikir Himeji-
san adalah anak perempuan yang sendirian, jadi ini tidak terduga. 

"Kamu di sini bersama ayahmu untuk membawa pulang kakak perempuanmu? Luar biasa 
~ " 

"Kakak perempuan Jepang? Tidak, bukan itu. " 

"Dia istriku." 

"Heh...?" 

Aku menatap penampilan Mizuho-chan (san?). 

"???" 

Ekspresi naif, tubuh mungil, dan suasana hati yang ceria. 

... Fm, begitu. 

Demi keamanan, saya harus memanggil polisi. 

Tidak perlu polisi. 

GAK. Ayah Himeji-san menggenggam tanganku dengan erat. Gerakan yang begitu mengalir. 
Orang ini... bukan lolicon biasa, tapi lolicon yang benar-benar keras dan berpengalaman...! 

"Yoshii-kun, apa kau salah mengira aku?" 

"Ha, haa... tapi, yah... bagaimana mengatakannya?" 

Tolong katakan itu. 

Kami bertemu untuk pertama kalinya, jadi saya tidak bisa mengatakannya secara langsung. 
Lebih baik pergi secara tidak langsung. 

"Kurasa ayah Himeji-san adalah tipe orang yang pada awalnya disebut 'loli' dan 'con' di 
belakang." 

"Jika itu masalahnya, Anda sebaiknya mengatakannya saja." 

"Apakah kamu seorang lolicon?" 

"... Ini sedikit... terlalu menyakitkan..." 

Tanpa diduga, hati orang ini agak lemah. 
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"Bagaimanapun, lihat ini." 

Ayah Himeji-san mengeluarkan SIM Mizuho-chan untuk ditunjukkan kepadaku. Nah... 
tahun, bulan dan hari adalah, "Saya berusia 41 tahun tahun ini ~" 

"BAGAIMANA ITU MUNGKIN!?" 

Ini benar-benar kebenaran yang mengejutkan! Apa dia salah mengira itu karena umur 14 
tahun !? Tidak, saya pikir dia akan berbohong meskipun dia mengatakan bahwa dia berusia 
14 tahun !! 

"Yah, aku sangat berharap dia memiliki penampilan yang sesuai dengan usianya juga ... Aku 
sudah dianggap sebagai pelaku berkali-kali ..." 

"Saya merasa ini tentang waktu pubertas." 

Saya pikir itu tidak mungkin ketika dia tumbuh seperti ini setelah 41 tahun. Dan ketika 
saya melihat lebih dekat, tingginya tidak pas, tetapi kurva melengkung di area yang tepat. 
Benar-benar ibu Himeji-san di sini. 

"Aku dengar kamu adalah Yoshii-kun, kan ~?" 

"Ah iya." 

Mizuho-san menatapku berulang kali. 

Aku tahu bagaimana keluarga Himeji-san merangkumku. Itu mungkin agak 
membahagiakan bagiku. 

"Jadi kaulah yang di atas bantal dan sprei---" 

"Tunggu sebentar. Bagaimana saya diperkenalkan !!? " 

Ada apa dengan sprei itu? Sekarang ibu Himeji-san mengatakannya, aku benar-benar 
bertanya-tanya apa yang terjadi. 

"Aki-kun, apa kita punya tamu?" 

Selagi kita berbicara, nee-san keluar dari ruang tamu. Saat melihat nee-san, orang tua 
Himeji-san menyapanya, "Senang bertemu denganmu. Saya ayah Himeji Mizuki. " 

Aku ibunya. 

"Senang bertemu denganmu. Saya istri Yoshii Akihisa, Akira. " 

"KAMU ADIKKU !!" 

Saya mengoreksi dengan panik. Apa yang orang ini katakan !? 
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"Maaf, Aki-kun, aku baru saja mengatakannya tanpa sengaja." 

"BERHENTI BERBOHONG! TIDAK ADA APA PUN DALAM PERCAKAPAN YANG AKAN 
MEMBUAT ANDA MENGATAKAN KATA ISTRI! " 

BISAKAH KAU BISA SAID SAID SISTER !? 

"Orang tua Mizuki-san, ya. Mungkin agak tidak sopan membiarkan Anda tetap berdiri di 
sini, jadi silakan masuk jika Anda baik-baik saja jika itu. Kami akan menyiapkan teh dan 
manisan yang enak dari Shizuoka dan pakaian pelayan. " 

"Tunggu sebentar, nee-san. Apa kau baru saja menyelipkan sesuatu yang seharusnya tidak 
ada dalam percakapan !? " 

"Maaf untuk itu ~ Saya menghargai niat Anda dan pakaian pelayan ~" 

"Jangan khawatir. Sepertinya Mizuki-san belum kembali. " 

Ku...! Sudah terlambat bagiku untuk mengomel tentang itu...! Sebaiknya aku meminta 
bantuan ayah Himeji-san yang lebih normal "..." Tidak bagus! Orang ini sudah pergi. 

"Kami, yah, silakan masuk! Kupikir Himeji-san akan segera kembali. " 

"Jangan khawatir. Anda pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. " 

"Apakah begitu? Tolong permisi dulu. " 

"Terima kasih. Maafkan kami ~ " 

Persis seperti ini, saat orang tua Himeji-san hendak masuk ke dalam rumah. 

"Arre? Otou-san, okaa-san? " 

Himeji-san, yang baru saja kembali, berdiri dengan mata lebar. 

☆ 

"Hn? Himeji-san, kamu sudah selesai dengan koper ini? " 

"Iya. Saya hanya membawa pakaian dan belajar. " 

Kata Himeji-san sambil membawa tasnya yang sudah dikemas. Kami akan mengirim 
Himeji-san pergi, jadi nee-san dan aku berdiri di depan rumah apartemen. 

"Kamu akhirnya kembali, okaa-san. Bukankah kamu bilang pesawat tidak bisa terbang? " 

"Ya. Itulah mengapa otou-san Anda di sini pergi ke negara terdekat untuk membeli tiket 
kembali ke Jepang. " 
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Saya melihat. Jadi mereka pergi ke bandara lain. Mampu kembali lebih baik dari apapun. 

"Putriku selalu dalam perawatanmu; kami akan datang dengan benar untuk berterima 
kasih. " 

"Tidak, jangan khawatir tentang itu. Mizuki-san sangat membantu di sini, jadi kami juga 
berterima kasih padanya. " 

Ayah dan nee-san Himeji-san sedang mengobrol dewasa. Nee-san hanya terlihat seperti 
orang dewasa normal yang hidup di masyarakat pada saat seperti itu. 

"Yoshii-kun, lain kali kamu harus datang ke rumahku. Aku akan menunjukkan foto 
memalukan Mizuki-chan dan pakaian dalam aneh ayahnya lain kali. " 

"O, okaa-san! Bukankah sudah kubilang kau tidak bisa menunjukkannya !? Sebuah, 
bagaimanapun, maafkan kami karena mengganggu! Oke, otou-san, okaa-san! Ayo pergi!" 

"Kalau begitu kita akan pergi." 

"Terima kasih banyak." 

"Maafkan aku, Akihisa-kun, Akira-san. Saya akan membawa hadiah lain kali. " 

Setelah memberi salam yang tak terhitung jumlahnya kepada kami, Himeji-san lari ke 
orang tuanya yang mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Ini pertama kalinya aku 
melihat Himeji-san seperti ini. 

"Okaa-san! Jangan katakan hal-hal yang memalukan seperti foto memalukanku dan celana 
dalam otou-san! " 

"Tapi mereka menjagamu, Mizuki-chan. Anda harus membayarnya kembali. " 

"Tidak apa-apa, tapi mengapa menunjukkan mereka celana dalamku?" 

"Otou-san benar! Apa yang akan terjadi jika Akihisa-kun melihat mereka dan membenci 
mereka. " 

"... Jadi pakaian dalam yang ayahmu ini miliki adalah hal yang menyebalkan..." 

"Eh !? Tidak, bukan itu, otou-san! Saya tidak bermaksud begitu! " 

"Memang benar pakaian dalam otou-san tidak semanis Mizuki." 

"Jangan katakan itu, otou-san! Jangan bandingkan pakaian dalam putri Anda dengan 
pakaian dalam Anda! Akihisa-kun akan menganggapmu mesum! " 

"Begitukah... Mizuki sudah dewasa dan tidak ingin membandingkan celana dalamnya dengan 
otou-san." 
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"Bukan itu, otou-san !? Ini bukan masalah seperti itu !? " 

"Tidak apa-apa, otou-san. Aku akan membelikan beberapa pakaian dalam yang lucu 
untukmu yang tidak akan kalah dengan pakaian dalam Mizuki sendiri. " 

"Bahkan okaa-san juga !? Beli saja yang biasa! " 

"Tidak... okaa-san, seleramu sebenarnya... kitty boxer yang kamu beli sebelumnya membuatku 
banyak tatapan aneh dari kolega saya di tempat kerja saya." 

"Itu sebabnya saya mengatakan untuk tidak memakai pakaian dalam seperti itu di kantor!" 

Dalam perjalanan pulang, aku mendengar sebagian percakapan Himeji-san dengan orang 
tuanya terputus. Yah, mereka akan disalahartikan sebagai orang mesum ketika mereka 
mengatakan hal-hal seperti 'pakaian dalam' dengan sangat keras saat mereka pulang. 

"Baiklah, Aki-kun. Masuklah. Jika kamu demam lagi--- " 

"Ah, ya." 

"Nee-san ini harus tidur denganmu untuk menjagamu." 

"Ah, kasur harus hangat! Lebih baik minum obat flu untuk berjaga-jaga! " 

Aku buru-buru masuk ke dalam rumah. 

Tapi yah... aku masih belum bisa berbicara dengan Himeji-san dengan baik... jadi aku hanya 
bisa menunggu sampai besok...? 

"... Ngomong-ngomong, otou-san, okaa-san. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya 
bicarakan... " 

"? Ada apa, Mizuki-chan? Anda bersikap sangat formal. " 

"Apa yang terjadi?" 

"Un. Baik-" 
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Volume 9 Chapter 7 
Pertanyaan Terakhir 

Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Di masa lalu, untuk menyembuhkan penyakit mereka yang memiliki otoritas, dukun 
akan, 

"Gunakan kedua tangan untuk membuat cetakan, gunakan vajra, lakukan ritual seperti 
pijatan, dan mulailah mengucapkan '. 

Apa yang dimaksud dengan 'vajra' di sini? 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Ini adalah alat Buddha yang digunakan sebagai bagian dari doa dengan tujuan 
menyembuhkan penyakit." 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. 'Vajra' ini adalah 'senjata yang digunakan untuk mengusir orang yang 
bermasalah dan setan pergi' saat berdoa. Itu adalah senjata, jadi terbuat dari kuningan atau 
perunggu. Vajra diklasifikasikan sebagai bercabang tiga, bercabang lima atau lebih. Akan 
ada foto untuk perkenalan nanti, dan Anda bisa mendapatkan kesan yang lebih baik setelah 
melihatnya. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Sesuatu yang dihancurkan dan diberikan kepada pasien untuk diminum untuk 
menyembuhkan penyakit. 

Komentar guru. 

Mungkin akan sangat sulit untuk membuatnya menjadi solusi. 

Jawaban Tsuchiya Kouta. 

Sesuatu yang digunakan untuk memasukkan bagian belakang untuk menyembuhkan 
demam. 

Komentar guru: 

Itu akan menjadi solusi yang sangat ekstrim. 

"Kepala Sekolah. Tentang pertukaran fasilitas antara kelas C dan kelas F. " 
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"Oh ya. Anak-anak nakal itu akhirnya akan mengganti fasilitas mereka? " 

"Terlihat seperti itu." 

"Jadi dengan kata lain, kelas C sekarang memiliki fasilitas kelas F? Itu cukup drop. " 

"Mereka sendiri menyatakan perang, jadi mereka tidak bisa mengomel di sana." 

"Saya tidak pernah berpikir untuk mendengar dendam tentang menang atau kalah --- dan 
kemudian. Apa yang dilakukan anak nakal dari kelas F? " 

"Ehh. Setelah kelas F mendapatkan fasilitas kelas C, mereka menantang kelas E untuk 
melakukan perang pemanggilan. " 

"Kelas E? Sepertinya mereka berniat memanfaatkan kelas lain tanpa mempelajari pelajaran 
mereka. Itu berakhir dengan gencatan senjata yang damai, bukan? " 

"Tidak, yah---" 

"Apa?" 

"Kelas F menang pada akhirnya." 

"Astaga. Jadi itu yang terjadi. Saya tidak mengharapkan pemenang di sana. Sepertinya 
mereka disergap dari belakang atau semacamnya. " 

"Nah, tentang itu." 

"Un? Bagaimana dengan itu? " 

"Fasilitas kelas C yang didapat kelas F ditukar dengan kelas E yang seharusnya memiliki 
fasilitas yang diturunkan." 

"......Hah?" 

"Saya pikir itu seperti 'karena kita dapat menukar fasilitas, mari gunakan hak ini' atau 
sesuatu." 

"Yah, toh itu tidak melanggar aturan. Sungguh... bertukar fasilitas dengan kelas yang kalah. 
Apa yang anak-anak nakal itu rencanakan untuk lakukan selanjutnya...? " 
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Volume 9 Chapter 8 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena dapat membeli buku ini. Saya Inoue Kenji, 
penulis yang bertanggung jawab atas novel ini. 

Sudah empat tahun sejak saya mulai menjual buku ini. Bagi saya, ini seperti beberapa hari 
yang lalu, dan tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat. Berkat dorongan semua orang, 
saya bisa menulis cerita Baka ini. Saya tidak tahu berapa lama saya akan melanjutkan, 
tetapi saya akan terus bekerja keras, jadi tolong bimbing saya. 

Baiklah, sekarang untuk topik hal-hal aneh yang biasa. Saya tidak akan mengungkapkan 
apa pun tentang plot kali ini, tetapi saya akan berbicara tentang toilet di sini, jadi setiap 
pembaca yang membaca dan tidak ingin tersinggung, silakan lewati halaman ini dan buka 
Haga-san. ilustrasi. Bahkan mereka yang tidak melakukannya dan tidak akan tersinggung, 
yang terbaik adalah melewati beberapa halaman ini karena ini sama sekali tidak ada 
gunanya. Aku serius. 

Baiklah, mari kita mulai. 

Berbicara tentang toilet di perusahaan, kami memang menggunakan sesuatu yang disebut 
toilet pembersih otomatis. Setelah bisnis besar selesai, otomatis bisa membersihkan 
bokong Anda. 

Sebagai sebuah produk, toilet pembersih otomatis ini berbeda dari yang biasa, dan cara 
pengoperasiannya juga berbeda. Ada sejumlah tombol, pengaturan, level keluaran daya, 
dan sebagainya. Saat itu, perusahaan saya menggunakan tipe gelombang elektrik dimana 
tombol-tombolnya ditekan di dinding (remote control semacam itu). 

Setelah saya melakukan bisnis besar saya saat itu, saya bermaksud untuk menekan tombol 
pembersih untuk menyalakannya. 

---Kach 

Toilet: '...' 

Saya: "?" 

Saya menekannya, tetapi tidak merespons. Apakah itu manja? 

---Kach 

Toilet: '...' 
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Saya: "???" 

Saya menekannya lagi, dan tidak berhasil. Apa yang sedang terjadi? 

---Kach Kach Kach. 

Saya menekannya berkali-kali, 

Lalu, 

Toilet: 'Uiiin...' 

Ini akhirnya mulai bergerak. Sepertinya saya tidak menekan tombol dengan baik. 

Aku meletakkan tanganku di dada dan menghela nafas lega. 

Setelah beberapa saat, setelah selesai dibersihkan, saya menekan tombol stop. 

---Kach 

Toilet: 'Uiiin...' 

Itu tidak bisa berhenti. 

---Kach Kach 

Toilet: 'Uiiin...' 

---Kach Kach Kach 

Toilet: 'Uiiin...' 

Itu tidak bisa berhenti sama sekali. 

Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli berapa kali saya menekan tombol stop, air hangat 
yang mengalir di pantat saya tidak terlihat seperti berhenti. 

Setelah itu, saya menyadari sesuatu, dan kemudian memeriksa layar kendali di dinding. 

Saya kemudian samar-samar melihat simbol di layar yang sangat gelap sehingga tidak bisa 
dilihat. 

Toilet: " 

... Hoho. Saya melihat. 

Ada sesuatu yang disebut selalu berubah di dunia ini. Dengan kata lain, segala sesuatu di 
dunia ini sedang berubah. Saya melihat. Jadi baterai remote control di sini milik dunia ini. 
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Itu tidak bisa tetap dalam keadaan penuh kekuasaan. Saya benar-benar belajar banyak di 
sini. 

Saya: "..." 

Toilet: 'Jubabababa' 

Saya: "..." 

Toilet: 'Jubabababa' 

Tunggu sebentar!? Tidak ada daya baterai dalam kondisi seperti itu !? Aku baru saja 
berhasil menggunakannya !? Kenapa harus menjadi seperti ini dalam situasi seperti ini !? 
Apakah kamu membenciku!? 

Toilet mengatakan ini membuatku panik. 

Toilet: 'Jubabababa' 

Tidak, jangan pergi 'jubababababa' di sana! Saya sudah selesai dengan bisnis saya, jadi 
hentikan air hangat! Saya bersyukur Anda merawat saya, tetapi saya akan kesulitan jika ini 
terus berlanjut. 

Biasanya, krisis di toilet yang akan dibicarakan orang adalah 'tanpa kertas', tetapi ini 
adalah situasi menyegarkan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. 

Misalnya, jika kolega saya muncul di sisi lain pintu. 

Saya: "Waktu yang tepat! Tolong bantu aku! " 

Rekan: "Nn? Apa itu? Tidak ada kertas? Aku akan memberikannya kepadamu dari atas--- " 

Saya: "Tidak! Saya ingin baterai! Beri aku baterai nomor 3! " 

Rekan: "...... Hah?" 

Saya: "Ah! Saya ingin dua dari mereka! Yang memiliki kekuatan! " 

Rekan: "......" 

Saya: "Apakah Anda mendengar saya? Jika memungkinkan, harap cepat--- " 

Rekan kerja: "... Maaf... Saya... masih harus... ada rapat..." 

Aku: "Eh !? Ah, hei !!? " 

Berdasarkan situasi ini, ini mungkin menjadi kasus intimidasi komersial. 
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Aku ingin cepat keluar dari sini, tapi jika aku berdiri sekarang, air hangat dari toilet 
pembersih otomatis akan membuatku basah kuyup. Saya harus menghindari itu dengan 
cara apa pun. 

Saya kemudian berpikir bagaimana menghentikan toilet yang mengamuk ini. 

Sumber tenaga untuk benda ini seharusnya listrik. Dengan kata lain, harus ada daya di unit 
utama. Jika saya menariknya keluar, saya bisa menghentikan keran. 

Saya tetap duduk dan mengecek di belakang toilet. Seperti yang saya harapkan, ada sesuatu 
yang tampak seperti kabel listrik. Bingo. Jika saya menariknya keluar, saya harus 
dibebaskan. 

Setelah memeriksanya, saya menggerakkan tubuh bagian atas saya secara maksimal dan 
mengulurkan tangan saya untuk kabel listrik di belakang toilet. Aku tidak akan bisa 
bertahan di posisi ini, tapi jika aku pergi sedikit lagi...! 

Saya: "Ah. 

---DOTAAAKKKK 

Toilet: "Jubababababa '. 

... Ketika saya masih muda, saya selalu berpikir bahwa ketika saya besar nanti, saya akan 
menjadi orang dewasa yang lebih pekerja keras daripada ayah saya. Aku akan menjadi pria 
dewasa yang bekerja keras dan dengan tenang melindungi keluargaku. 

Saya sangat ingin mengatakan kepada saya saat itu. 

Orang yang menunjukkan pantatnya, jatuh ke lantai dan basah kuyup oleh air toilet adalah 
versi dewasa dari dirimu. 

Setelah ini, saya membahasnya dengan teman saya. 

"Tentang hal itu, tombol MATI lebih diprioritaskan daripada tombol AKTIF, jadi biasanya 
hal itu tidak terjadi." 

Dia berkata. Apakah itu berarti bahwa bukan karena baterainya kehabisan daya, tetapi ada 
yang salah dengan tombolnya...? Nah, tidak masalah sekarang. 

Semuanya, saat pergi ke toilet di masa depan, selain memeriksa apakah ada tisu toilet, 
Anda juga harus memeriksa apakah ada yang aneh dengan tombol toilet. Terutama mereka 
yang masih memiliki impian sejak masa mudanya. 

Saya minta maaf karena mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Sudah waktunya untuk 
ucapan terima kasih yang biasa. 
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Haga-san yang bertanggung jawab atas ilustrasinya, Yuuko terlihat sangat imut 
memberikan umpan di sana! Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki 
penampilan mirip dengan Hideyoshi! Dan kemudian, hi-touch antara Akihisa dan Yuuji 
adalah yang terbaik! Saya sangat berterima kasih! 

Kagaya-san, yang bertanggung jawab atas desain, saya minta maaf karena Anda harus 
melakukan pekerjaan yang beberapa kali seperti biasanya. Tidak apa-apa jika kita bisa 
menggunakan kata-kata untuk mengungkapkannya dengan jelas, tapi aku tidak bisa 
melakukannya... 

Untuk K-sama, yang bertanggung jawab atas penyuntingan, hari-hari pengiriman surat 
berturut-turut dari Malam Tahun Baru hingga hari ketiga Tahun Baru benar-benar 
membuatku takut. Anda benar-benar bekerja tanpa istirahat... Saya akan mencoba yang 
terbaik untuk menyerahkan naskah naskah tadi. Aku sangat menyesal... 

Kepada orang-orang yang terlibat dalam anime dan manga, saya benar-benar minta maaf 
karena tidak dapat membantu banyak (terutama beberapa hari sebelum penerbitan). 
Berkat semua orang, dunia Baka Test menjadi lebih luas. Ini adalah cerita yang penuh 
kebodohan, tapi tolong terus bantu saya mempromosikan ini. 

Dan kemudian, para pembaca. Saya minta maaf karena ini tentang baris yang sama 
berulang kali, tetapi karena dukungan semua orang buku saya dapat diterbitkan seperti 
yang saya inginkan. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang. Jika memungkinkan, 
harap terus anggap saya. Juga, saya dengan bersemangat membaca semua surat untuk saya. 
Saya tidak dapat menyisihkan banyak waktu untuk membalas, tetapi semua orang terus 
menulis kepada saya, dan saya bersyukur untuk itu. Juga, saya akan sangat menyesal 
karena tidak dapat mengabulkan permintaan semua orang... 

Dan akhirnya, pendahuluan singkat ke volume berikutnya. 

Volume berikutnya adalah bab cerita pendek. Ini akan mencakup apa yang terjadi 'selama 
cerita latar Minami di tahun pertama, bagaimana Akihisa, Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini 
bertemu bersama' di volume 7.5, cerita tentang 'apa yang terjadi ketika Akihisa dan Mizuki 
tinggal bersama' yang tidak disebutkan di jilid terakhir dan jilid ini, dan juga, cerita tentang 
'Hideyoshi dan Muttsurini', dua orang yang jarang muncul. Itulah masalahnya, tapi saya 
sama sekali tidak tahu bagaimana cara menulis... terutama Muttsurini dan Hideyoshi. Saya 
hanya akan mencoba menulisnya, dan isinya belum diputuskan. Dari sudut pandang siapa 
saya harus menulis...? 

Kata penutup kali ini agak panjang. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di tahap Baka Test. 

 

Catatan 
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1. ↑ Tidak benar-benar tahu bagaimana menerjemahkan bagian ini. Ini seperti 
bagaimana para pejuang bisa disebut merasakan ketakutan ketika mereka 
menghadapi lawan yang kuat. 

2. ↑ Tentu saja, bagian itu dalam bahasa Inggris. 

3. ↑ Kisah Genji 

4. ↑ Bukan salah ketik. Kata-kata itu diulangi. 

5. ↑ Di Jepang, ada pepatah: 人 の 恋 路 を 邪魔 す る 奴 は 馬 に 蹴 ら れ て, yang 

berarti bahwa mereka yang menghalangi percintaan orang lain akan diinjak-
injak sampai mati oleh kuda. 

6. ↑ Persahabatan -- (合コン) kontes menyanyi Group -- (合唱コンクール) 

7. ↑ Yuuko di sini menyebutkan tentang bagaimana Akihisa pergi mencari Yuuji di 
ruang ganti perempuan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek Baka Test 
Jilid 2 Pertanyaan Kedua. 

8. ↑ Sederhananya, saus daging dalam masakan Prancis. 

9. ↑ Pria multi-talenta terkenal di zaman Renaisans, pematung, pelukis, arsitek, 
penyair, dan insinyur. 

10. ↑ Lee Harvey Oswald. 

11. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Kokin_Wakash%C5%AB 

12. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ctomo_no_Yakamochi 

13. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Daigo 

14. ↑ Saya tidak tahu dari mana asal nama itu. Itu baru saja muncul tiba-tiba ... 

15. ↑ Perhatikan bahwa anak di sini adalah orang asing, begitu juga dengan nama 
dan katakana. (Tidak memperhatikan set furigana tertentu di volume 7 ...) 

16. ↑ Lelucon di balik ini adalah bahwa 'Vock O Butte' terdengar seperti '僕 を ぶ っ 

て' (boku o butte), yang berarti 'pukul saya'. 

17. ↑ Perhatikan bahwa 'ditemukan benar-benar tidak bersalah' di sini ditulis 
dalam kanji sebagai 青天 白日. Gulung mata kosong ditulis sebagai 青天 白 目. 

日 adalah hari, 目 adalah mata 
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18. ↑ Pepatah aslinya adalah '雨 垂 れ 石 を 穿 つ', Amadare ishiwougatsu, yang 

sebenarnya berarti 'tetesan air yang terus menerus mengikis batu'. Aku hanya 
menginginkan sesuatu yang lebih pendek, jadi ya ... 
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Volume 9,5 Chapter 1 
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Fumitzuki News (Hiburan) 
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Dalam setiap rilis Berita Fumitzuki, Kelas 2-F selalu menjadi berita utama. Kali ini, itu 
adalah berita tentang gadis cantik yang menurut semua orang memiliki nilai yang luar 
biasa, penampilan cantik dan sikap baik hati yang hidup bersama dengan bajingan malang 
dengan nilai yang mengerikan, penampilan yang menghebohkan dan perilaku kasar yang 
hidup bersama. Keduanya pergi ke sekolah bersama untuk alasan yang tidak diketahui, dan 
dikatakan pergi ke supermarket sepulang sekolah untuk berbelanja. Keterangan rinci saksi 
adalah sebagai berikut: "Keduanya memiliki bahan yang sama di bento juga. Pasti ada yang 
mencurigakan di antara keduanya." 
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Adapun kebenarannya para pembaca yang budiman, mohon sabar menunggu kabar 
selanjutnya. 

Di sisi lain, setelah mengetahui kejadian yang mencurigakan tersebut, pandangan siswa 
kelas F terhadap tersangka siswa laki-laki adalah sebagai berikut (lihat lampiran). 
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Karena ini adalah teman sekelas penting yang mereka hukum di sini, para siswa sangat 
berbeda pendapat. Tingkat tanggapan dalam penyelidikan ini menunjukkan 103,7% yang 
mengejutkan, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keprihatinan yang sangat besar 
atas kejadian ini. Di sisi lain, sehubungan dengan gadis yang dicurigai, pendapat hukuman 
berat seperti 'peringatan berat', 'gadis itu perlu menunjukkan penyesalannya' dan 'Saya 
harap dia akan menangis mengatakan bahwa dia salah' menjadi semakin keras. dan lebih 
keras. Seperti yang bisa kita lihat, sekolah sangat menghargai kesetaraan gender. 

Juga, reporter kami telah mewawancarai perwakilan siswa laki-laki yang berperilaku baik, 
siswa tertentu dari kelas 2-A, dan pendapatnya adalah sebagai berikut. 
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"Jika ini benar, saya akan mengajukan gugatan tanpa ragu-ragu." 
  
 K-bo-san mendorong kacamatanya dan mengatakan itu kepada kami sebelum 
meninggalkan kelas. Bagi dia yang biasanya polos dan jujur, sepertinya dia tidak bisa 
menerima skandal seperti itu yang terjadi di dalam sekolah. Juga, 'litigasi' yang dia katakan 
kemungkinan besar melawan pengadilan yang disebut 'Inkuisisi', organisasi terbesar di 
sekolah. Tampaknya dia ingin memperdebatkan apakah kejadian ini benar di pengadilan 
dan memberikan hukuman kepada yang bersalah. 

Adanya 'Inkuisisi' dan situasi aktual '. 
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Sehubungan dengan 'Inkuisisi' yang kami jelaskan sebelumnya, reporter kami telah 
melakukan penyelidikan menyeluruh atas misteri di baliknya. 

Organisasi kesusahan 'Inkuisisi' dimulai oleh kelas 2-F. Adapun jumlah anggota, dinyatakan 
lebih dari 60% dari semua anak laki-laki tahun kedua. Peningkatan jumlah yang cepat bisa 
dikatakan sangat terkait dengan kegiatan yang terlibat. Tindakan mereka dibagi menjadi 
dua tahap. Yang pertama adalah mengendus yang 'sesat', dan yang berikutnya adalah 
memberikan penilaian. Organisasi akan menerima petunjuk dari anggotanya sendiri atau 
siswa biasa dan langsung memproses ke tahap penilaian. Karena banyak langkah yang 
tidak perlu dilewati, organisasi telah mencapai peningkatan efisiensi. Juga, banyak bidat 
yang dinilai lajang, cemburu dengan bidah lainnya, dan akhirnya menjadi anggota 
'Inkuisisi'. Para anggota yang bergabung sedemikian rupa kemudian akan menjadi orang-
orang utama yang terlibat dalam pencarian para bidat lain dan menghakimi mereka. 
Organisasi ini terus bertambah besar dengan cara ini. 

Pemimpin absolut organisasi '. 
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Di balik pengaruh organisasi yang luar biasa, ada pemimpin absolut. Orang itu adalah otak 
di belakang organisasi, yang disebut 'pemimpin'. Kemampuan pencarian dan cara dia 
menghadapi bidah sangat luar biasa, dan dia berhasil membangun posisinya sampai 
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sekarang melalui 'kepercayaan'. Para anggota memiliki keyakinan mutlak padanya, bahwa 
'tidak peduli apa yang terjadi, orang ini tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dan 
mendapatkan kebahagiaannya sendiri ... tidak, dia tidak bisa melakukannya.' Kali ini, 
laporan scoop kami mewawancarai pemimpin ini dan menanyakan pendapatnya tentang 
organisasi ini. 

Kami akan terus berjuang dengan tekun, siang dan malam, semua untuk mencegah 
kebahagiaan semua siswa di sekolah dan melindungi kesepian mereka. "Leader S-
gawa menimpali mengenai martabat organisasi. 

 

Saat reporter kami mengungkapkan pertanyaan seperti 'tetapi beberapa siswa memiliki 
kecurigaan tentang penyelidikan organisasi Anda', pemimpin S-gawa berkata, "Kami telah 
meningkatkan efisiensi penangkapan kami hingga 249% melalui laporan dari semua 
bentuk media. Harap jangan khawatir dan mari kita tangani ini. " Adapun mengapa tingkat 
penangkapan yang begitu tinggi bisa terjadi, untuk turun ke sana, itu karena 'ketekunan' 
katanya. 
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Volume 9,5 Chapter 2 

Aku dan Anak-Anak dan Binatang yang 
Dipanggil 
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"Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." 

"" "Izinkan saya untuk menolak." "" 

"---Kau sangat kejam." 

Sekarang, sepulang sekolah. Kami berada di kelas, mengobrol ketika kepala sekolah 
mendatangi kami. 

"Itu karena kita pernah mendapat banyak masalah karena kamu, nenek tua. Kami masih 
belum lupa tentang saat Anda membiarkan makhluk yang dipanggil mengatakan pikiran 
mereka yang sebenarnya. " 

"Ya. Saya tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. " 

"...Aku sudah cukup." 

"Betul sekali." 

"Bahkan aku merasa itu sedikit..." 

"Ahaha..." 

Yuuji, Muttsurini, Hideyoshi setuju dengan nada kesal, dan Minami serta Himeji ‐ san hanya 
bisa tersenyum masam. 

"Baiklah, jangan katakan itu. Kami tidak akan mendapat masalah karena makhluk yang 
dipanggil dalam eksperimen ini ... apakah itu untuk Anda atau untuk saya. " 

Kepala sekolah berkata dengan ekspresi pahit. Ahh, ngomong-ngomong, kepala sekolah 
melakukan serangan balik dari monster panggilan kami di saat-saat terakhir. Namun, saya 
merasa itu dilakukan sendiri. 

"Kepala Sekolah ‐ sensei, bukankah ini tentang makhluk yang dipanggil?" 

Kita tidak akan mendapat masalah karena monster yang dipanggil --- Himeji ‐ san bertanya 
saat dia mendengar ini. Himeji-san sangat serius dan baik hati, jadi jika itu hanya 
pembersihan biasa, kurasa dia akan membantu. 

"Tidak, itu ada hubungannya dengan monster yang dipanggil." 

"Uu ... itu ada hubungannya dengan monster yang dipanggil ...?" 

Jawaban kepala sekolah membuat Himeji-san ketakutan. Saya memahami perasaannya 
dengan sangat baik. 

"Nenek tua sialan. Kalau begitu aku akan menanyakan ini saja. Anda ingin kami membantu 
apa? " 
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Dengan kata lain, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan modifikasi Summoned Beast. 
Bagi kami, yang mencoba memenangkan perang pemanggilan, kami harus melihat jenis 
perubahan apa yang dibuat bahkan jika kami harus diperlakukan dengan kejam. Jika 
memungkinkan, saya berharap untuk membiarkan Yuuji menjadi tikus laboratorium dan 
melihat apa yang terjadi. 

"Astaga. Meski mengomel, Anda tetap ingin memeriksanya, ya? Betapa tidak tulusnya 
dirimu. " 

"Kami harus melihat apa yang Anda ingin kami lakukan. Namun, kami tidak keberatan 
mengambil pekerjaan ini, jadi 'Yuuji akan bertanggung jawab' 'Akihisa akan bertanggung 
jawab.' " 

"............... (GAK GAK GAK GAK)" " 

Kami menendang betis satu sama lain tanpa berkata-kata. Bajingan sialan ini mencoba 
mengkhianatiku untuk mencapai tujuannya? Apa dia punya etika sebagai pribadi !? 

"Sempurna. Setting kali ini untuk dua orang. Aku akan meminta kalian berdua mencobanya. 
" 

"Eh? Menetapkan untuk dua? " 

"Betul sekali. Saya ingin menggunakannya sebagai salah satu acara kandidat untuk 
turnamen summoned beast tahun depan. " 

Turnamen Summoned Beasts yang dia bicarakan adalah --- turnamen di mana aku 
berpasangan dengan Yuuji untuk menghadapi pasangan Toko ‐ Natsu. Salah satu tujuannya 
adalah untuk mempromosikan sistem pemanggilan, jadi sepertinya kepala sekolah 
merencanakan sesuatu yang berbeda lagi. 

"Kali ini, aku ingin mencoba memanggil monster yang dipanggil oleh dua orang bersama-
sama, jadi aku membuat beberapa modifikasi pada pengaturan sistem. Akan sangat 
membantu saya jika juara turnamen sebelumnya dapat mencobanya. 

"Dua orang memanggil monster bersama-sama ..." 

"Jika itu masalahnya, sepertinya apa yang terjadi terakhir kali tidak akan terjadi." 

"Akan menarik untuk mencobanya." 

Jika sistem ini benar-benar dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam perang 
pemanggilan, mereka yang akrab dengan sistem ini akan mendapatkan keuntungan besar 
saat bertarung. Nilai kami lebih buruk dari kelas lain, jadi kami harus mendapatkan 
keuntungan seperti ini. 
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"Saya dapat meyakinkan Anda bahwa makhluk yang dipanggil tidak akan lepas kendali. 
Juga, jika sesuatu terjadi pada makhluk yang dipanggil, saya dapat segera menghapus 
bidang pemanggilan. Bagaimana tentang itu?" 

Kepala sekolah menatap mata kami saat dia mengatakan itu, 

"U ~ n... segera hapus bidang pemanggilan..." 

Jika itu masalahnya, mungkin tidak akan ada hal berbahaya yang terjadi. Bagi saya, 
keterampilan mengendalikan binatang yang dipanggil sama pentingnya dengan kabel 
pengaman ... mungkin saya harus mencobanya? 

"Apa yang harus kita lakukan, Yuuji?" 

"Yah... sejujurnya, kata-kata nenek tua sialan itu tidak berharga satu sen pun, tapi jika dia 
membiarkan kelas lain menangani ini, kita akan mendapat masalah. Ini benar-benar 
merepotkan. " 

Aku baik-baik saja dengan itu jika mengorbankan Yuuji akan cukup untuk menyelesaikan 
ini, tapi itu kasus yang berbeda sama sekali jika aku akan terlibat. Apa yang harus saya 
lakukan... 

Tepat saat aku merasa terganggu--- 

"Jangan terlalu banyak berpikir. Maka diputuskan. Yoshii, Sakamoto, kemarilah. " 

Kepala sekolah membuat keputusannya sendiri saat dia bergerak maju kepada kita 
sedemikian rupa sehingga terasa bahwa kita didorong dari belakang ... tidak apa-apa, jika 
kita memintanya, kepala sekolah dapat segera menghapus bidang pemanggilan, dan saya 
pikir dia hanya ingin untuk memanggil monster baru. 

"Baik Yoshii atau Sakamoto bisa melakukan ini. Salah satu dari kalian akan menyentuh 
orang lain dan memanggil monster yang dipanggil. Saya telah mengubah pengaturan 
sedemikian rupa sehingga binatang panggilan baru akan muncul. " 

"Heh? Kami hanya perlu melakukan ini? " 

"Sangat bagus jika semudah itu." 

Aku mengulurkan tangan ke wajah Yuuji. Di saat yang sama, Yuuji mengulurkan tangannya 
ke wajahku. 

Dan kemudian, kami saling berpelukan di wajah dengan kejam. 

"" GUAAAAHHHHH !!! "" 

Mir miri, kurasa aku mendengar kopiku mengeluarkan suara yang menjengkelkan. 
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"Apa yang kalian berdua lakukan..." 

Bodoh sekali. 

"... Masih sama seperti biasanya." 

"Ahaha..." 

Eh, erm, apa yang kita lakukan selanjutnya? 

"Kalau begitu, Yoshii atau Sakamoto akan melakukannya. Panggil saja Summoned Beast 
secara normal. " 

"" Guu...! Memanggil!!"" 

Yuuji dan aku memanggil pada saat yang bersamaan. Dengan segera, pola geometris lama 
yang sama muncul di samping kita. 

"Uhuk uhuk. Kemudian... selanjutnya apa? " 

"Batuk. Semoga saja tidak terlalu aneh. " 

Kami melepaskan pegangan cakar besi kami pada saat yang sama dan menonton tanpa 
suara. Setelah jeda waktu yang sedikit lebih lama dari biasanya, binatang yang dipanggil 
akhirnya muncul secara bertahap. 

"Ahh... !! Sangat lucu!' 

"Heh ~ sungguh." 

Apa yang muncul bukanlah Summoned Beast berukuran 3 kepala yang biasa kita semua 
gunakan, tapi anak laki-laki normal yang berusia sekitar 2 tahun dengan telinga dan ekor. 

"Ini sangat mirip dengan rata-rata Yuuji dan Akihisa." 

"... Dan menyusut." 

Sekarang semua orang berkata begitu, aku merasa ekspresi anak laki-laki itu setajam Yuuji, 
tapi aku tidak yakin apakah itu mirip denganku. 

"Lalu, bagaimana kita mengontrol ini?" 

Yang penting adalah mengetahui bagaimana mengontrol ini, bukan penampilan --- 
sepertinya Yuuji menekankan hal ini saat dia bertanya kepada kepala sekolah. Memang 
benar bahwa penampilan adalah hal kedua bagi kita. 
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"Itu adalah pemanggilan yang dilakukan dengan dua orang, jadi aku melepaskan kendali 
tangan untuk mencegah kalian berdua mengganggu satu sama lain. Binatang yang dipanggil 
akan bertindak sendiri berdasarkan kepribadianmu. " 

"Huh, jadi kali ini dia akan bertindak sendiri, ya?" 

"Eh? Itu saja?" 

Aku sedikit gugup saat mendengar bahwa binatang yang dipanggil itu akan bergerak 
sendiri. Namun, saya tidak melihat makhluk panggilan ini melakukan sesuatu yang aneh 
sama sekali. 

"Uyu...? Uu---... (tepuk tepuk). " 

Makhluk yang dipanggil itu mengambil langkah kecil saat bermain dengan meja berkaki 
pendek. 

"Wa--- kyakya ♪" 

Makhluk yang dipanggil bersembunyi di bawah meja berkaki pendek dengan gembira, 
mungkin karena dia menyukainya. 

Seperti anak kecil. 

"Ya." 

Yuuji dan aku hanya bisa bergumam saat kami melihat makhluk yang dipanggil seperti ini. 
Melihat bagaimana keadaannya sekarang, saya pikir itu lebih seperti anak kecil daripada 
binatang yang dipanggil yang bermain di sana. 

Saat dia mendengar kami, kepala sekolah berkata, 

"Ya ampun, kamu benar-benar cerdas. Kalian berdua seharusnya idiot. " 

"Un?" " 

Apa yang dia maksud dengan tajam? 

"Seperti yang kamu katakan. Itu anak-anak. " 

"Tidak, siapa pun dapat melihat hanya dengan melihat, kan?" 

Saya tidak berpikir siapa pun akan berpikir bahwa itu adalah orang dewasa ketika mereka 
melihatnya. 

"Bukan itu yang saya katakan. Itu anak-anak --- anakmu, kalian berdua. " 

Kepala sekolah berkata, lalu menunjuk ke arah Yuuji dan aku. 
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Anak kita, itu artinya--- 

"" HAAAAAAAA !!!!!!? "" 

APA YANG DIKATAKAN ORANG INI !? Bukankah ini konyol !? 

"Mu... ngomong-ngomong, aku mulai merasakan hal yang sama juga." 

"... Sama seperti mereka berdua." 

Hideyoshi dan Muttsurini berkata saat mereka mengamati makhluk yang dipanggil itu. 
TAHAN SATU DETIK, BERIKAN SAYA BREAK !!! 

"TIDAK TIDAK TIDAK!!! APAKAH ANEH BAGI YUUJI DAN SAYA PUNYA ANAK-ANAK !? " 

"BETUL SEKALI! ITU MENJIJIKKAN!!" 

"AKU YANG DIJIJAK DI SINI !!" 

Yuuji dan aku saling memelototi. 

Pada saat ini, makhluk yang dipanggil itu berjalan mendekat, 

"Kamu tidak harus bertarung! (GAK) " 

"UGAHH!" " 

Yuuji dan aku ditendang di betis. 

Ini benar-benar menyakitkan! Penampilannya seperti anak kecil, tapi kekuatannya tidak 
normal. Itu memang monster yang dipanggil! 

Atau lebih tepatnya, meskipun itu menyuruh kita untuk tidak berkelahi, itu menggunakan 
kekerasan, kan !? Tindakan ironis seperti itu tidak akan terjadi jika itu tidak mewarisi sifat 
Yuuji sepenuhnya! 

"AKIHISA! BAGAIMANA ANDA MENDIDIK ANAK-ANAK! APA DENGAN MENGGUNAKAN 
KEKERASAN UNTUK MENGHENTIKAN ORANG LAIN DARI BERTEMU !? " 

"ITU KESALAHANMU, YUUJI BENAR !? JANGAN PUSH THE BLAME ON ME !! " 

"TIDAK, TRAIT IDIOTIK INI UNTUK BERTANGKAP SETIAP WAKTU TUNGGAL PASTI 
DIWARISKAN DARI ANDA!" 

"PASTI SALAH ANDA, YUUJI !!" 

"Tenanglah, bocah bodoh. Itu tanggung jawab pasangan untuk mendidik anak-anak. " 
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"" SIAPAKAH PASANGAN DI SINI !!! "" 

GRAK !! 

"Kamu bertengkar lagi!" 

"" Gu... !! "" 

Aku, aku ditendang lagi... kepribadian macam apa yang dimiliki anak ini? 

"Nenek tua sialan! Cepat dan ingat binatang yang dipanggil! Itu telah menindas dan 
menyakiti kita di sini !! " 

"Astaga, mau bagaimana lagi." 

Kepala sekolah mengangkat bahu, dan kemudian menghapus bidang pemanggilan. Saat dia 
melakukan ini, makhluk yang dipanggil itu juga menghilang. Fuu... kita sudah selamat. 

"Pokoknya, kami sudah membantumu. Itu seharusnya cukup, saya kira? ' 

"Ya. Sekarang kami tahu hal aneh seperti apa yang akan muncul. " 

Kerusakan yang kami derita hanyalah dua tendangan di betis. Ini saja masih dalam 
toleransi kita. 

Tepat ketika kami menghela nafas lega, kepala sekolah menyeringai penuh arti. 

"Yah, ini sudah cukup bagiku. Namun..." 

"" Nn? "" 

"Sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa menolak ketika murid-murid saya yang manis 
mengatakan bahwa mereka ingin membantu saya, tahu?" 

"Haa?" 

Kepala sekolah menatap ke belakang kami. Aku berbalik, dan di depanku, aku melihat 
Himeji-san dengan mata berkilauan dan Minami, yang memberikan tatapan acuh tak acuh 
dengan tangan terlipat di depannya, memancarkan cahaya menyilaukan dari matanya. 

"Apa aku benar, kalian berdua?" 

"Ya, izinkan aku untuk melihat wajah anak itu --- tidak, biarkan aku membantu, Kepala 
Sekolah ‐ sensei!" 

"Saya, saya akan membantu juga. Sebagai siswa, saya harus membantu guru sebanyak yang 
saya bisa. " 
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Keduanya sangat antusias untuk beberapa alasan. Bukankah mereka terlalu penasaran di 
sini... atau apakah naluri keibuan mereka telah terbangun saat anak-anak disebutkan? 

"Saya sangat senang kalian berdua bersedia membantu saya mengumpulkan data." 

"" Serahkan pada kami !! "" 

"Baiklah, nanti aku serahkan padamu." 

Kepala sekolah membuka bidang pemanggilan. Saat dia melakukan ini, Himeji ‐ san dan 
Minami mengulurkan tangan mereka untuk memanggil makhluk yang dipanggil. 

---Tapi kenapa padaku? 

"... (Sasaa)." 

Saya mundur untuk menghindari tangan mereka. 

"A, kenapa kamu harus pindah, Akihisa ‐ kun?" 

"Ya. Aki, bisakah kamu berdiri diam? " 

"Tidak, biarpun kamu mengatakan itu... jika kalian berdua bekerja sama, bukankah 
seharusnya kalian berdua memanggil summoned beast bersama, Himeji-san, Minami?" 

Keduanya berjumlah hingga dua orang, dan tampaknya eksperimen ini dapat berhasil di 
antara dua orang. 

Yang terpenting, saya ingin melihat seperti apa penampilan anak mereka, jadi saya tidak 
perlu terlibat, bukan? 

Tapi Himeji ‐ san dan Minami sangat menentang pandangan saya. 

"Tidak, tentang ini, yah..." 

"Erm... coba pikirkan! Jika saya berpasangan dengan Mizuki, skor kami akan terlalu bagus! 
Itu akan berbahaya. Lebih baik berpasangan denganmu, Aki! " 

"I, benar! Minami ‐ chan benar sekali! " 

Keduanya bersikeras dengan tekad yang abnormal. Apa yang mereka katakan masuk akal, 
tapi... 

"Jangan khawatir. Kepala sekolah berkata bahwa dia akan menyingkirkan makhluk yang 
dipanggil saat ada bahaya. " 

Aku berkata sambil terus menarik jarak dari keduanya tanpa menunjukkan tanda-tanda 
apa pun. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tapi bukankah kalian berdua baru saja ditendang, Akihisa ‐ kun?" 

"Benar, ini untuk keamanan!" 

Mereka terus berbicara karena mereka memperkirakan jarak mereka dari saya dan 
mendekati saya. Apa sekarang! Ada apa dengan pertarungan ini !? 

"---Oi, Shouko, darimana kamu keluar dari sini !?" 

"... Aku mendengar kepala sekolah berkata bahwa kita bisa melihat anak kita di sini." 

"Izinkan saya mengatakan ini dulu. Anda belum menjawab pertanyaan saya sama sekali. " 

Yuuji dan Kirishima ‐ san tidak terlalu jauh, dan mereka sedang berhadapan seperti 
situasiku di sini. Saya katakan, Kirishima-san, Anda telah jauh melebihi tingkat menguping. 

"Sebuah pembukaan, Aki!" 

"Ehh!" 

"---TOH!" 

Aku dengan cepat bergerak ke samping untuk menghindari lengan Himeji ‐ san dan Minami 
yang terulur. Saya tidak ceroboh atau memberikan bukaan sama sekali! Juga, saat ini, saya 
masih memiliki satu langkah terakhir. 

"Bye!" 

"Ah!" 

"Hei! Tunggu, Aki! " 

Strategi ke-36, jika semuanya gagal atau sesuatu.[1] 

"SIAPA YANG AKAN BERMAIN DI SEKITAR DENGAN ANDA !?" 

"... Yuuji, aku tidak akan mengizinkanmu pergi." 

Dan Yuuji kabur sepertiku. 

Huh! Kami sudah terbiasa melarikan diri. Jangan berpikir Anda bisa mengejar kami! 

☆ 

"Kalau begitu, apa kamu siap sekarang, Aki?" 

"Akihisa ‐ kun! Kamu tidak bisa lari lagi! " 
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"Itu, itu terlalu tercela! Minami, Himeji ‐ san! Anda bahkan meminta bantuan klub olahraga! 
" 

Dalam waktu kurang dari 5 menit, saya terpojok di gym oleh mereka berdua. Mereka 
bahkan mendapatkan anggota bola voli perempuan yang sedang melakukan kegiatan untuk 
membantu! Bisakah mereka puas dengan harus berbuat curang untuk menang !? 

"Bukankah kamu mengatakan 'Hina dan kotor adalah hal-hal yang hanya akan dikeluhkan 
oleh pecundang'?"[2] 

"AKU TIDAK PERNAH MENDENGAR GARIS YANG BERPUTAR INI!" 

"Mengapa kepalamu hanya memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagimu ..." 

Minami menggelengkan kepalanya dengan enggan. Baiklah, sekarang! 

"Chance (Da)!" 

"Aku tidak akan membiarkanmu pergi (meraih)" 

Wahh! 

"Kerja bagus, Mizuki!" 

Himeji ‐ san memeluk pinggangku di saat-saat terakhir. Dia jauh lebih antusias dari 
biasanya hari ini, bukan !? 

"Hei Minami, apa yang terjadi?" 

"Bukankah itu Yoshii ‐ senpai? Apa yang dia lakukan lagi? " 

"Eh? Tidak, ahaha... kepala sekolah ingin kami membantu, tapi idiot ini lolos... terima kasih 
telah membantu kami menangkapnya, semuanya. " 

Saya mendengar anggota bola voli perempuan berbicara dengan Minami. Apa yang Minami 
katakan bukanlah kebohongan total, tapi cara dia menjelaskannya membuatku terlihat 
seperti bos yang melarikan diri di sini![3] 

Tapi sekarang tidak masalah. Pokoknya, aku harus pergi dari sini! 

"Lepaskan aku, Himeji ‐ san!" 

"Tidak... kita masih harus kembali ke kepala sekolah..." 

Ngee... Aku tidak bisa lepas sama sekali! 

"Boleh, tidak bisakah kamu berpasangan dengan Minami... aku tidak perlu terlibat..." 
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"It, itu terlalu berlebihan! Akihisa ‐ kun--- " 

Himeji ‐ san mencengkeramku erat di depan semua orang dan mengatakan kalimat ini--- "--
-Kenapa, Akihisa ‐ kun, kenapa kamu tidak membuat anak denganku!" 

 

"SEMUA ORANG BEKU!" 

"" "!!" "" 

Aku mengeluarkan peringatan ini kepada semua orang di gym segera setelah Himeji ‐ san 
mengatakan hal seperti itu. Gadis-gadis bola voli berhenti begitu mereka mendengar 
suaraku. 

"Oke oke oke, semuanya, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Letakkan ponsel di tangan 
Anda ke lantai, dan letakkan tangan Anda di belakang punggung. " 

"" "Ku..." "" 

Sungguh, aku bahkan tidak bisa menunjukkan kecerobohan apapun. Jika saya tidak 
menghentikan mereka dulu, apa yang terjadi barusan akan segera menyebar ke seluruh 
sekolah melalui surat dengan segera. 

Saat ini, saya hanya perlu mengklarifikasi apa yang baru saja dikatakan Himeji ‐ san. 

Saya akan berbicara, tetapi Minami berkata, 

"Ya, Aki. Kenapa kamu benci punya anak denganku !? " 

Gacha gacha gacha. 

"SIAPA YANG MEMBERITAHU ANDA UNTUK Pindah! 

Sial! Saya harus menjelaskannya kepada semua orang dengan jelas! Aku tidak bisa terus 
menahan tindakan semua orang seperti ini! 

"Eh, semuanya, tolong dengarkan aku---" 

Aku sudah memulai penjelasanku, tapi Himeji ‐ san dan Minami melanjutkan seolah-olah 
itu adalah pengejaran, "Ini tidak adil, Akihisa ‐ kun! Saya tidak bisa menerima ini! " 

"Ya, Aki! Sangat aneh! " 

 

"" KAMU SUDAH MEMBUAT ANAK-ANAK DENGAN SAKAMOTO (KUN) !!! "" 
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GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA GACHA !!! 

"SIAL!!! MEREKA MENCAPAI BATAS !!! " 

Sudah berakhir... sekarang aku pasti tidak bisa mendapatkan pacar di sekolah ini... 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melarikan diri? Hei, kemarilah! " 

"Menyerah, Akihisa ‐ kun. Ayo kembali ke kelas! " 

"TUNGGU! SETIDAKNYA IZINKAN SAYA UNTUK MENJELASKAN! BIARKAN SAYA 
JELASKAN! ~! " 

Saya diseret keluar begitu saja, dan suara pesan yang dimasukkan bergema di seluruh gym. 

☆ 

"Erm, Kubo ‐ kun... maaf memintamu untuk menemuiku di belakang gym." 

"Tidak, aku baik-baik saja dengan itu... bagaimana denganmu, Nakabayashi ‐ san? Apa kamu 
baik baik saja? Saya pikir Anda masih memiliki aktivitas Klub mengingat penampilan Anda? " 

"Un, tidak apa-apa. Dibandingkan dengan ini, sangat menyakitkan untuk ditolak seperti itu... 
" 

"...Apakah begitu?" 

"... Biarpun aku ditolak, kuharap ini lebih formal. Jadi saya akan mengatakan ini lagi--- " 

"---Kenapa, Akihisa ‐ kun, kenapa kamu tidak membuat anak denganku!" 

"..." 

"E, permisi... Kubo ‐ kun?" 

"Tidak, maaf. Tidak apa" 

"Benarkah...?" 

"Ya, Aki. Kenapa kamu benci punya anak denganku !? " 

"......" 

"Apakah kamu benar-benar baik-baik saja...?" 

"Un. Tidak ada masalah di orb. " 

"Apakah kamu menggigit lidahmu? Kau hanya menggigitnya dengan keras, kan? " 
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"Kamu terlalu banyak berpikir." 

"" ANDA TELAH MEMBUAT ANAK-ANAK DENGAN SAKAMOTO (KUN) !!! "" 

"......... (Gemetar)" 

"Kubo ‐ kun? Kenapa kamu gemetar seperti anak rusa yang baru saja lahir? " 

"Maaf, Nakabayashi ‐ san. Sesuatu yang mendesak baru saja muncul. Mari kita bicarakan ini 
lain kali. " 

"Eh? Ah, un... " 

"Aku sangat menyesal. Sampai jumpa (Gemetar). " 

"O, oke. Dah... " 

......... 

...... 

... 

"---Aku TIDAK BISA BERDIRI SEKOLAH INI!" 

☆ 

"Kepala Sekolah ‐ sensei, mari kita mulai dari saya dulu." 

"Akihisa ‐ kun, kamu tidak bisa kabur, tahu?" 

Setelah rumor yang tidak perlu itu muncul di gym, Himeji ‐ san dan Minami menarikku dan 
menyeretku kembali ke kelas. Di sampingku, Yuuji diikat oleh Kirishima-san seperti biasa... 
jadi orang itu tidak berhasil kabur juga? 

"Persiapan untuk memanggil sudah selesai. Anda bisa memanggil monster yang dipanggil 
kapan pun Anda mau. " 

"Terima kasih. Kemudian..." 

Minami menghadap saya dan mengulurkan tangannya, dan saya diam-diam menonton ini. 

Sasaa Peta. 

"Panggil --- wa, hei !?" 

"Eh? Mi, Minami ‐ chan !? " 
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Saat Minami memanggil summoned beast, aku dengan cepat menghindari tangannya dan 
membiarkan dia menyentuh Himeji-san, yang berdiri di belakangku. 

"Sekarang anak Himeji ‐ san dan Minami akan muncul." 

"Ya. Anak macam apa yang akan muncul? " 

Kami mengabaikan Himeji ‐ san dan Minami yang panik karena kami hanya melihat 
makhluk yang dipanggil muncul dengan sikap riang. 

Saat ini- 

"Onee-sama? Apakah kamu masih disini? Kemudian bersama Miharu dan--- " 

Garak. Pintu terbuka, dan Shimizu ‐ san masuk ke ruang kelas. 

Dan makhluk panggilan Himeji ‐ san dan Minami muncul di waktu yang hampir bersamaan. 
Eh, melihat panjang rambutnya, kemungkinan besar perempuan--- "...... (shupa)." 

"Unyaa---" 

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

Shimizu ‐ san menculik makhluk yang dipanggil yang muncul dengan kecepatan cahaya. 

"......" 

"......" 

"......" 

Gerakan Shimizu ‐ san sangat cepat, dan kami semua terpana. Erm... apa yang baru saja 
terjadi...? 

"Apa? Whe, kemana malaikat kecil Miharu yang lucu pergi? Keluar! Miharu akan menjagamu 
dengan hati-hati, sangat hati-hati ~ " 

Suara putus asa bisa terdengar dari jauh. Tampaknya Shimizu ‐ san pindah dari bidang 
pemanggilan pada saat itu. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan kakinya sangat luar 
biasa. 

"Lalu, siapa yang akan memanggil selanjutnya?" 

Kepala sekolah berkata setelah menenangkan dirinya. Tindakan aneh Shimizu ‐ san cukup 
normal. Jika dia serius, kita hanya bisa mengaku kalah. 

Jadi, penantang berikutnya adalah, 
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"... Yuuji dan aku." 

"GUAAAAHHHHH !!! LEPASKAN AKU !!!!! " 

Itu pasangan Yuuji dan Kirishima-san yang semua orang tahu. 

"...Memanggil." 

Yuuji mencoba kabur, tapi Kirishima ‐ san menggunakan tangannya untuk mencubit 
wajahnya saat dia mulai memanggil. 

"Ahh... gadis yang imut." 

"Ya. Dan sepertinya itu pintar dan sporty. Sepertinya itu unggul dalam olahraga dan studi. " 

Seorang gadis muncul. Itu mengejutkan; Saya pikir itu akan menjadi anak laki-laki.... 

"Yah, ini kan anak Yuuji dan Kirishima ‐ san, jadi harus jago belajar dan olahraga kan?" 

"... Sepertinya akan tumbuh sangat tinggi." 

"Keh, siapa yang tahu?" 

Penampilannya lebih mirip Kirishima-san, tapi matanya yang imut berbeda dari miliknya. 
Jangan beritahu saya... 

"... Matanya sama dengan Yuuji saat dia masih kecil." 

"EEHHHHH !? Yuuji semanis itu saat dia masih muda? " 

"... Un. Sini." 

Kirishima ‐ san mengambil foto dari sakunya. Di foto itu--- 

"... Yuuji saat dia masih muda." 

"" "EEHHH !!!" "" 

Semua orang menjulurkan kepala untuk melihat foto itu, dan kami semua terkejut. Mata 
anak di foto itu sangat cantik, tidak seperti ekspresi rusak Yuuji sekarang. 

"Shouko ‐ chan, banyak hal yang harus kamu nantikan di masa depan." 

"... Un." 

"Kedengarannya bagus ~ bagaimana kalau kamu menyebutnya?" 

"... Shouyu."[4] 
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"""...Apa?""" 

"... Aku menggabungkan namaku dengan Yuuji." 

"Tidak, Kirishima, kupikir kamu harus memikirkan nama itu..." 

"... Orang akan memikirkan bumbu di sini." 

"Lalu, Koshou."[5] 

"" "ITU MUSIM LAIN DI SINI!" "" 

Sensitivitas Kirishima ‐ san sangat unik. 

"Sialan... sekarang semua orang membuat keributan karena hal seperti itu..." 

"Papa, papa. Mari main-" 

"Huh." 

"Ayo main ~ Hei --- hei ~" 

"Nggak." 

"Uu ~... Papa..." 

"..." 

"Papa, ayo main..." 

"... Cih!" 

"Papa... kamu tidak akan...?" 

"...Hanya sedikit." 

"Un!" 

"Orah! Bagaimana dengan ini?" 

"Kyaa. Sangat tinggi ♪ " 

"...Betulkah? Lalu, kali ini. " 

"Kya kya ♪. Luar biasa! Papa luar biasa! " 

"... Masih oke. Lalu, bagaimana dengan ini? " 
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"Waa ♪ Kepalaku pusing--- ♪" 

"Hahaha, benarkah? Lalu, kali ini, " 

Kami masih mendiskusikan nama itu dengan Kirishima ‐ san. Sebelum kami menyadarinya, 
kami menemukan bahwa Yuuji sedang memainkan game high-high.[6] 

"""...(Menatap)""" 

"Apa!?" 

Yuuji mendeteksi tatapan kami, dan mempertahankan posisinya. 

"Yuuji, kamu terlihat senang (tersenyum)." 

"Saya juga merasakan hal yang sama (tersenyum)." 

"... Betapa tidak tulusnya (tersenyum)." 

"TIDAK, BUKAN ITU! INI ADALAH..." 

"Ada apa, papa? Saya masih ingin bermain--- " 

"... Yuuji akan menjadi ayah yang baik." 

"Ya ~ dia adalah tipe yang merasa seperti orang yang tegas ketika dia berbicara, tapi tidak 
bisa tidak bermain dengan anak-anak." 

"Sakamoto ‐ kun sangat imut ♪." 

"UGAAAAAAAHHHHHH !!! JANGAN TATANG SAYA DENGAN EKSPRESI TERSEBUT !! " 

Aku sudah tahu ini sejak lama, tapi sepertinya Yuuji sangat menyukai anak-anak. Dia 
kemungkinan besar akan menjadi ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. 

"Kalau begitu aku akan mengambil kembali anak itu." 

Kepala sekolah menghapus bidang pemanggilan dan mengaktifkannya lagi. Shouyu ‐ chan 
menghilang, meninggalkan Yuuji yang tersipu malu sekarang. 

"Aku benar-benar melakukan... hal yang memalukan..." 

Tidak, tidak, saya merasa itu adalah pemandangan yang mengharukan, bukan? Bahkan aku 
tidak bisa menahan senyum saat melihat adegan itu. 

"Kalau begitu, ini turku---" 

YOSHII! 
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Tiba-tiba, DOGAN! Pintu terbuka, terdengar seperti mungkin akan pecah. 

"Aku, Ironma --- Nishimura ‐ sensei !?" 

Ironman, juga dikenal sebagai Nishimura ‐ sensei, memasuki ruang kelas. Dia memiliki 
sikap yang agak galak, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. 

"Aku ingin menanyakan sesuatu tentang rumor yang tersebar di seluruh sekolah." 

"Heh? Rumor? " 

Rumor apa? 

"BERHENTI BERMAIN DUMB! INI TENTANG HUBUNGAN ILLISIT YANG ANDA SUDAH 
BERTERIAK DI GYM! " 

"Hubungan terlarang seperti dalam --- GEK !!" 

Apakah rumor tentang apa yang terjadi barusan? Mereka sudah sampai di ruang staf? 
Bagaimanapun, saya harus menjelaskannya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa itu 
adalah kesalahpahaman! 

"Tidak seperti ini, Ironman ‐ sensei! Dengarkan aku-" 

"Nishimura ‐ sensei, bisakah kamu tidak mengganggu kami? Saya pasti harus melihat Aki 
dan anak saya! " 

"Benar, Nishimura ‐ sensei. Saya ingin melihat anak saya bersama Akihisa ‐ kun 
selanjutnya! " 

"... Apa yang ingin kamu katakan, Yoshii?" 

"Tidak... Saya pikir sangat sulit untuk diselamatkan ketika situasi saat ini seperti ini..." 

Saya sudah menjadi seseorang yang tidak pandai menjelaskan berbagai hal, dan peluang 
saya untuk meyakinkan Ironman hampir nol ketika saya tidak memiliki kredibilitas. 

"Ara? Kepala Sekolah, Nishimura ‐ sensei, kenapa kamu di kelas F? " 

Tepat ketika saya bermasalah, kepala tingkat Takahasi ‐ sensei dan, 

"Eh? Yoshii ‐ kun, hal menarik apa lagi yang kalian lakukan? Saya ingin bergabung juga ~ " 

Kudou ‐ san datang bersama Takahashi ‐ sensei karena suatu alasan. Keduanya berjalan 
mendekat. Uum... 

"Ngomong-ngomong, kudengar kamu melakukan sesuatu yang aneh lagi, Yoshii ‐ kun ~? 
Kebanyakan dengan Sakamoto-kun. " 
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Nihihi, Kudou-san sepertinya dia sangat tertarik saat dia terkikik. Lalu... apa yang harus 
saya lakukan? 

"Baik. Jangan percaya kata-kata saya untuk itu. Takahashi ‐ sensei, bisakah aku 
mengganggumu dengan sesuatu? " 

"Apa itu?" 

"Aku ingin memindahkan toko di belakang, tapi nilai summoned beastku sedikit lemah. 
Maaf, bolehkah saya meminta bantuan Anda? " 

"Dimengerti. Lalu, jumlah--- " 

"Hoi (sentuh)." 

"---Mon." 

Aku memanfaatkan kesempatan itu ketika Takahashi ‐ sensei memanggil untuk 
membiarkan tangannya menyentuh tangan Ironman. Dan kemudian, beberapa detik 
kemudian--- "I, ini Ironman dan Nona Takahashi..." 

"Saya merasa itu lebih seperti pemuda pejuang." 

"... Terlihat kuat." 

Seorang anak muncul di deretan sihir. 

Ini memiliki tubuh yang agak halus, tetapi sepertinya memiliki banyak kekuatan, dan 
wajahnya terlihat seperti versi terkompresi Ironman. Ini memberi getaran yang lebih 
seperti 'seniman bela diri' daripada anak kecil. Bagaimana mungkin membuat anak seperti 
itu...? 

Saat kami gemetar, Ironman bertanya dengan tatapan sedingin es, 

"... Yoshii, apa yang terjadi?" 

"Tolong jelaskan, nenek tua kepala sekolah sialan." 

"Ini adalah simulasi binatang panggilan yang dibuat dari kemungkinan anak di antara 
kalian berdua .." 

"... Kepala Sekolah, kamu melakukan hal seperti itu lagi..." 

Ironman tidak terlihat terlalu terkejut karena dia hanya meletakkan tangannya di dahi 
tanpa berkata-kata. 

"Sama sekali tidak terlihat seperti Takahashi ‐ sensei." 
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"Ya. Sepenuhnya terlihat seperti Nishimura ‐ sensei. " 

"Tidak, Himeji, Shimada, lihat baik-baik. Itu juga mewarisi sifat Nona Takahashi. " 

"Eh? Dimana?" 

Kacamata di tangannya. 

"HANYA ITU !?" 

Seperti yang diharapkan dari Ironman, bahkan DNA-nya sangat kuat. 

"Sungguh... kepala sekolah, kami akan terganggu oleh leluconmu. Harap lebih menyadari 
diri Anda sebagai kepala organisasi Pendidikan. " 

"Saya tidak membuat ini demi lelucon. Jangan melihatnya seperti itu. Itu juga penelitian 
yang luar biasa. " 

"Aku benar-benar tidak merasa seperti itu..." 

Sepertinya kepala sekolah membuat Ironman sangat menderita sebelumnya. 

"Itu sama dengan makhluk yang dipanggil yang akan mengatakan pikiran mereka yang 
sebenarnya. Benar-benar kepala sekolah--- " 

"Betulkah. Itu karena kamu begitu keras kepala sehingga aku bermasalah, Nishimura-
sensei. " 

Semua orang terus menyaksikan kedua guru itu berdebat satu sama lain, dan pada saat ini, 
"Halo, saya mama ~" 

Sebuah kalimat yang meragukan memasuki telinga saya, menyebabkan saya meragukan 
pendengaran saya. 

"" "!!!! ????" "" 

Semua orang yang hadir berpaling ke sana. 

"Apa masalahnya?" 

Namun, di sudut tempat suara itu berasal adalah Takahashi ‐ sensei, yang berdiri normal 
dengan dokumen terselip di bawah ketiaknya. 

"Takahashi ‐ sensei, kamu..." 

"? Apa itu?" 
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Takahashi ‐ sensei sama sekali tidak terlihat aneh, dan dia memiliki sikap yang agak 
normal. Apakah suara itu hanya halusinasiku? 

"... Yah, sudahlah. Ngomong-ngomong, Ironman, kamu harus mengerti sekarang, kan? Anak 
itu mengacu pada binatang yang dipanggil di sini. Saya tidak memiliki hubungan terlarang. 
" 

"Begitukah... tidak, maaf Yoshii. Sepertinya rumor itu hanya kesalahpahaman saya. Juga, 
panggil aku Nishimura ‐ sensei. " 

"Senang sekali kau bisa memahami ini, Full Metal Nishimura ‐ sensei."[7] 

"Jangan menambahkan apa pun yang tidak perlu." 

"Kesampingkan itu, Aki! Anda harus lebih atau kurang--- " 

"Benar, Akihisa ‐ kun! Kenapa kamu--- " 

"Ayo  biarkan aku memelukmu " 

"!!! ???" 

PA! 

"Apa?" 

"Takahashi ‐ sensei, sepertinya aku baru saja mendengar sesuatu yang aneh..." 

"Tidak, aku tidak pernah mendengar apapun, Nishimura ‐ sensei." 

"Benarkah..." 

Saat Takahashi ‐ sensei mengatakannya, Ironman terlihat sangat tidak percaya, tapi tidak 
bertanya lebih jauh. 

Dan kemudian, saat semua orang berpaling dari Takahashi ‐ sensei--- 

"Apa yang salah? Papa sangat aneh ~ " 

"" "INI PASTI BUKAN HALUCINASI -- !!!" "" 

Kami pasti mendengarnya kali ini. Jadi semua yang kami dengar berasal dari Takahashi ‐ 
sensei !!? Apakah Takahashi-sensei seseorang yang akan berbicara dengan nada seperti 
itu? 

"Sungguh tak terduga... jadi Takahashi ‐ sensei khawatir tidak punya anak?" 
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"Aku juga kaget. Saya mendapat kesan bahwa Takahashi ‐ sensei lebih seperti wanita karir 
yang sibuk. " 

"? Apakah saya melakukan sesuatu yang aneh? " 

"Jadi dia sendiri tidak menyadarinya..." 

Aku sudah merasakannya, tapi Takahashi ‐ sensei memang merasa seperti adikku yang 
bodoh. 

"Kepala Sekolah ‐ sensei, kamu sudah bisa menyingkirkan monster yang dipanggil, kan?" 

"Apa yang kamu katakan, Nishimura ‐ sensei? Ini juga bagian dari penelitian. Jangan 
mengatakan hal-hal keras kepala seperti itu. " 

"Gu..." 

"Ya, Nishimura ‐ sensei, kamu tidak perlu terlalu kesal." 

"Himeji... menurutmu ini menarik?" 

"Sensei, ini adalah bagian dari aktivitas penting di sekolah. Kami harus membantu. " 

"Shimada, kamu menyeringai di sana." 

"Ha ha. Kamu tidak manis bahkan saat kamu pemalu, Ironman. " 

"Tutup matamu dan kertakkan gigimu." 

"MENGAPA AKU HARUS MENJADI SATU-SATUNYA YANG MENDAPATKAN HIT !!" 

APAKAH ADA PERBEDAAN YANG TERLALU BESAR !? 

"Serius... aku tidak bisa diganggu dengan kalian." 

"Ah, papa --- tidak, Nishimura ‐ sensei, tolong tunggu sebentar." 

"Takahashi ‐ sensei, .. sapaan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Tolong jangan 
panggil aku seperti itu di masa depan. " 

"Maafkan aku, papa ‐ sensei." 

"Tidak, saya tidak berbicara tentang menambahkan gelar kehormatan." 

Ironman dan Takahashi ‐ sensei terus berbicara saat mereka meninggalkan kelas. 
Dibandingkan dengan penampilan anak itu, percakapan keduanya lebih mengejutkanku ... 

"Yah, sudahlah. Sekarang rumor bodoh antara Akihisa dan aku akhirnya terhapus. " 
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"Ya. Itu hebat." 

Sekarang aku akhirnya bisa santai--- 

"Nfufu ~ jadi semua orang benar-benar memainkan hal yang sangat menarik dan 
menyembunyikannya dariku." 

---Tidak, tentu saja tidak mungkin berakhir seperti ini. 

☆ 

"Kudou ‐ san, kami ingin bernegosiasi dengan Anda, jadi mohon setujui kami." 

"Kamu bisa berurusan dengan orang ini sesuka kamu, tapi tolong biarkan kami pergi." 

"...... !? ... Pengkhianat... !! (Berjuang keras) " 

"Nn  apa yang harus aku lakukan " 

Kami menahan Muttsurini, yang berusaha melarikan diri, dan membawanya ke Kudou ‐ 
san. 

Pada dasarnya, Kudou ‐ san bertanggung jawab atas Muttsurini. Seperti kata pepatah, mata 
ganti mata, cabul untuk orang cabul. Itu keputusan yang sangat logis. 

"Kudou, jika ini tidak cukup, kami akan menambahkan Hideyoshi juga." 

"Kenapa aku harus dikorbankan juga !?" 

"Karena kamu bilang begitu, mau bagaimana lagi --- panggil!" 

"...! (Perjuangan). " 

Kudou-san memanggil dengan keras, dan makhluk panggilan yang merupakan anak 
simulasi dari keduanya muncul. 

Gaya rambut dan penampilan anak laki-laki ini pada dasarnya diwarisi dari Kudou-san, dan 
matanya seperti Muttsurini. 

Fm fm. Jika dua orang ini, anak macam apa yang akan muncul? 

"Yah, kelihatannya agak normal." 

"Ya, tapi masalahnya adalah---" 

Kepribadiannya, kan? 
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Kepribadian seperti apa yang akan dimiliki anak Kudou ‐ san dan Muttsurini? 
Memikirkannya saja membuatku takut dan ngeri. 

"Berdasarkan prediksi saya, komputer tidak akan mampu menangani erotisme keduanya, 
jadi setelah sekian lama, itu akan menjadi anak yang serius." 

"Ahaha, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi?" 

Um, apapun yang terjadi, itu tidak mungkin. 

"Ya. Saya hanya mengatakan. " 

Tepat ketika kita tertawa dan mengobrol, makhluk yang dipanggil itu berbicara. 

"... Tuan berkata. Tanpa mengenali tata cara Surga, tidak mungkin menjadi orang 
yang lebih unggul. " 

"""...Iya?""" 

Kedengarannya sangat ditentukan, tidak seperti anak kecil sama sekali. Apa apaan? 

"... Tanpa mengenal aturan Kepemilikan, tidak mungkin karakter dapat dibentuk." 

"Oi... ini." 

"... Kemungkinan besar, Analects."[8] 

"Kumpulan kesusasteraan? Saya ingat itu... " 

"Salah satu dari empat buku Konfusianisme, buku filosofis Tiongkok yang menjadi bahan 
pengajaran Tiongkok, tapi..." 

"" "INI BENAR-BENAR MENJADI SERIUS SETELAH SATU PUTARAN SELURUH !!!" "" 

SANGAT MUNGKIN BAGI ANAK KECIL TERSEBUT MENGHENANG KATA CINA !!! 

"... BAGAIMANA EROTIK DAPAT ANDA DAPATKAN !!!" 

"... Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Ahaha! Saya malu sekarang. " 

Saya pikir itu adalah lelucon, tetapi anak yang begitu serius benar-benar muncul. Fakta ini 
benar-benar mengejutkan saya, hingga saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. 

Dan saat kita sedang berbicara, monster yang dipanggil itu menggumamkan sesuatu lagi. 

"... Tanpa mengetahui kekuatan kata-kata, mustahil untuk mengenal laki-laki." 
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"Oh ya, apa artinya ini?" 

"Eh, ini adalah bagian yang menjelaskan betapa pentingnya hidup dan etiket." 

"... 'Orang harus melakukan apa yang harus mereka lakukan, menyelidiki hati mereka dan 
menyelesaikan hidup mereka'." 

Himeji ‐ san dan Kirishima ‐ san menjelaskan. 

Saya melihat. Dengan kata lain, ini berarti kita harus menemukan apa pun yang harus kita 
lakukan sebelum kita mati dan menyelesaikannya? 

Pepatah yang cukup bagus, tapi saya tidak menyangka anak sekecil itu diajari hal seperti 
itu... 

"Dengan kata lain, takdir saya adalah melakukan tindakan seksual tertinggi 
(Batabatabata)" 

"" "BAHKAN SETELAH PERGI SATU PUTARAN BESAR, MASIH MASUK DALAM EROTISME 
!!!" "" 

"... Sama sekali tidak seperti saya." 

Sudah seperti ini sepanjang waktu, tapi penyangkalan Muttsurini benar-benar membuatku 
semakin terkejut. 

☆ 

"Lalu, anak siapa yang akan kita temui selanjutnya?" 

Setelah pengaturan disetel ulang, Kudou ‐ san melihat ke sekitar kami dan berkata. Dia 
masih ingin melanjutkan... 

"Tentu saja aku dan---" 

"Aku sudah mendengar tentang semuanya!" 

"Eh? Wai, apa? Kenapa Miharu !? " 

"(Pelukan erat) Panggil!" 

"NOOOOOO -- !!!" 

PON! 

"Aku sangat mencintai mama!" 

Yang muncul adalah seorang gadis dengan ekor kuda berbentuk spiral. 
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"Eh? Erm, terima kasih... Kurasa? " 

Saat makhluk yang dipanggil tiba-tiba memeluknya, Minami menunjukkan ekspresi yang 
sedikit terganggu. 

"Aku benar-benar sangat mencintai mama!" 

"A, ahaha... Aku merasa agak malu saat kamu mengatakannya seperti itu." 

"Aku sangat menyukai mama... sebagai seorang wanita." 

"NOOOOOOOOO !!! ANAK INI TERLALU MENAKUTKAN ~! 

"Tidak peduli betapa lucunya Anda sebagai seorang putri, saya tidak akan menyerahkan 
onee-sama kepada Anda!" 

"Fufun! Kamu sudah menjadi perawan tua, okaa ‐ san! " 

"AKU TIDAK TUA! KAMU TERLALU MUDA!" 

"OKAA ‐ SAN PASTI LOLICON!" 

"TIDAK, ONEE ‐ SAMA PASTI MENCINTAI CINTA SEBAGIAN BESAR!" 

Mereka belum menyadari bahwa masih ada tembok tinggi gender bahkan sebelum mereka 
dapat berbicara tentang cinta. 

"SAYA TIDAK BISA BERDIRI DENGAN KELUARGA TERSEBUT LAGI!" 

"Ah! Tunggu, onee ‐ sama ~ " 

"Tunggu, mama---!" 

☆ 

"Sungguh, kalian selalu berisik..." 

"Itu tidak akan berhasil, Kinoshita ‐ kun. Bagaimana Anda bisa terlihat seperti Anda tidak 
terlibat dalam hal ini sama sekali? " 

"Nm? Tapi Kudou, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keributan ini. " 

"Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hal-hal yang membuatmu 
senang, Kinoshita ‐ kun, oke? " 

"Nonono, aku akan lulus. Tidak ada tentang diriku yang akan menyebabkan keributan--- " 
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"(GARAK) Ada apa, Aiko? Adakah yang kamu inginkan dariku --- eh, ada apa denganmu, 
Hideyoshi? Mengapa Anda menggelengkan kepala hingga berkaca-kaca saat Anda melihat 
saya? " 

"Kudou... aku mohon padamu. Tidak ane-‐ ‐ ‐ ue. Sama sekali bukan ane-‐ ‐ ‐... " 

"Nfufu ~ hei, Yuuko. Kepala sekolah berharap bahwa Anda akan memanggil monster 
panggilan Anda (sentuh). " 

"? Aku tidak tahu kenapa kamu harus membiarkan tangan Hideyoshi menyentuhku, tapi 
aku baik-baik saja jika hanya begini. Memanggil!" 

"Okaa ‐ san huggie ~" 

Makhluk panggilan yang sangat mirip dengan mereka memeluk kaki Hideyoshi dengan 
erat. 

"... Hideyoshi, apa yang terjadi?" 

"Eh, ane-‐ ue. Ini... baik... " 

"Ini adalah makhluk panggilan yang merupakan simulasi dari anakmu. Bagus, bukan? " 

"... Heh... Anakku, dan anak Hideyoshi..." 

Makhluk yang dipanggil itu bermain-main dengan Hideyoshi untuk beberapa saat, dan kali 
ini, ia bergegas ke Kinoshita-san. 

Dan kemudian, itu memanggil dengan cara yang canggung--- 

"Erm... otou --- oka‐... san...?" 

Mengapa mengajukan pertanyaan saat disebut Kinoshita ‐ san okaa ‐ san? 

"Hideyoshi, aku harus berdiskusi denganmu tentang mendidik anak." 

"ITU, ITU TERLALU TIDAK ADIL! SAYA PASTI TIDAK MELAKUKAN APA PUN! " 

☆ 

"Yah ~ benar-benar ada banyak jenis anak." 

"Benar, Akihisa ‐ kun." 

"Waktu pasti berlalu dengan cepat. Sudah waktunya pulang. " 

"Ya, ayo pulang --- sekarang! Summo--- " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Himeji ‐ san, kamu terlalu naif." 

"---N...?" 

PON 

"... Mizuki, kamu ingin melihat anak kita?" 

"WAAAHH... ini adalah kesalahpahaman!" 

"Halo semuanya. Cuacanya bagus hari ini! " 

Seorang gadis cantik yang dipanggil binatang muncul di depan kami, tersenyum lebar dan 
menyapa kami dengan antusias. 

"Sangat biasa..." 

"Sangat biasa..." 

"... Sangat normal." 

Gadis ini terlihat agak normal, mungkin karena kita baru saja melihat terlalu banyak jenis 
binatang yang dipanggil. Singkatnya, ini menyegarkan... 

"Onii-san, aku akan senang jika kamu mau bermain denganku!" 

Itu menunjukkan senyum berseri yang akan membuat siapa pun bahagia. Melihat ekspresi 
seperti itu di depan kami, saya benar-benar merasa ingin mengabulkan setiap permintaan 
yang dibuatnya. 

"Un. Oke, ayo main. " 

"Betulkah? Itu hebat!" 

"Apa yang harus kita mainkan?" 

"Saya suka bermain permainan anak-anak di mana saya mengikat orang lain dan 
memberinya makan secara paksa!" 

"Maaf, oniichan di sini buruk dalam bermain game kekanak-kanakan." 

Himeji ‐ san dan Kirishima ‐ san sama-sama perempuan, jadi bagus sekali kalau mereka 
pasti tidak akan melahirkan anak bersama. 

☆ 

"Akhisa ‐ kun, kamu sudah keterlaluan sejak tadi. Mengapa Anda tidak mau mendengarkan 
saya? " 
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"Bahkan jika kamu menanyakan alasannya... bagaimanapun, aku memiliki banyak situasi di 
sini..." 

"Bagaimana apanya? Kamu sudah melihat anakmu dengan Sakamoto ‐ kun! " 

"Tidak, bukannya aku juga mau." 

"Apa kau bilang kalau bukan aku, Tsuchiya ‐ kun atau Kinoshita ‐ kun akan baik-baik saja?" 

"Muttsurini atau Hideyoshi? Un... " 

Saat dia mengatakan ini, saya mulai merenung. Tentang ini... 

"Selain Muttsurini, jika bersama Hideyoshi, itu sedikit..." 

"... Hohou?" 

"Ah, Hideyoshi, kamu kembali." 

Saat ini, Hideyoshi, yang dibawa pergi oleh saudara perempuannya, kembali, "..." 

"??? Hideyoshi, ada apa? " 

"Tidak, tidak, tidak ada yang terjadi (bergerak cepat)." 

"Betulkah? Tapi kamu tidak terlihat terlalu--- " 

"(Grabs) Summon!" 
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"MENGAPA!?" 

Saat aku panik, monster yang dipanggil itu muncul. Makhluk panggilan apa yang akan 
muncul kali ini? 

"Yang sangat normal dan imut." 

"... Sebanyak yang aku harapkan." 

Yuuji dan Muttsurini menyaksikan makhluk yang dipanggil itu muncul saat mereka 
menyimpulkan. 

Seperti yang mereka katakan, dia terlihat seperti Hideyoshi, sangat manis dalam hal itu, 
dan tidak ada yang lebih unik. Mungkin ini mungkin yang paling normal dari semua anak 
tanpa sifat apapun di antara semua makhluk panggilan yang diciptakan--- "Uu... Aku selalu 
ingin mengenakan pakaian pria sesekali..." 

"BARIS PERTAMA HANYA MENUNJUKKAN KEBENARANNYA!" 

Ia memiliki wajah yang tampak riang dengan rambutnya yang terang, dan terlihat agak 
bodoh. Saya pikir itu berasal dari sikap menyendiri Hideyoshi sendiri. 

Wajah bodoh ini benar-benar diwarisi dari Akihisa. 

"...Persis sama." 

Saya tidak setuju. 

"A --- ki---" 

Saat ini, suara utusan dari neraka terdengar di telingaku.[9] 

"Mi, Minami? Bukankah kamu pergi dengan Shimizu --- san? " 

"Aku pergi ke rumahnya, menyerahkan semuanya pada ojii-san di sana dan kabur." 

Chii! Jika pengamuk itu lawannya, bahkan Shimizu ‐ san akan dirugikan ...[10] 

"Akihisa ‐ kun, kamu tidak bisa lari!" 

"Kuu! Seseorang bantu saya--- " 

"... Yuuji, mengerti." 

"Guag! Sho, Shouko !? Apa yang kamu inginkan? Kami baru saja memanggilnya sebelumnya. 
Itu sudah cukup! " 

"... Panggil... panggil... panggil." 
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"TERLALU BANYAK KALI SUDAH !! BAHKAN JIKA ANDA MEMANGGIL BEGITU KALI, HANYA 
SATU YANG AKAN MUNCUL! " 

"... Aku masih menginginkan 38 lagi." 

"KAU BENAR-BENAR INGIN 39 ANAK !?" 

"... Aku selalu serius." 

"Berbahaya... orang ini terlalu berbahaya!" 

"Oh ya, Muttsurini ‐ kun. Karena kita akan punya anak, kita harus melalui satu langkah 
sebelum itu, bukan? Dengan kata lain, komputer juga memprediksikan bahwa antara aku 
dan kamu, Muttsurini. " 

"... Jadi apa (BATABATABATA)" 

"Kamu benar-benar mirip Akihisa. Kamu sangat cocok untuk pakaian wanita. " 

"Banyak orang bilang aku mirip okaa-san, tahu?" 

"Tunggu, Akihisa ibunya kan? Akulah ayahnya. " 

"Jangan bicarakan itu, okaa ‐ san. Saya tidak ingin memakai rok lagi. " 

"ITU TIDAK BENAR! ITU PERTANYAAN YANG SANGAT PENTING BAGI SAYA! " 

Tidak baik. Semua orang di sekitarku sibuk. Saya tidak melihat ada yang membantu saya di 
sini. 

"Menyerah, Akihisa ‐ kun." 

"Tidak ada yang akan membantumu, Aki." 

"Hentikan-!!" 

Waktuku akhirnya habis ... saat aku memikirkannya--- 

"Yah, itu sudah cukup." 

Setelah mengatakan itu, kepala sekolah menghapus bidang pemanggilan. Apakah saya... 
diselamatkan? 

"Prin, kepala sekolah? Silahkan! Sebentar lagi! " 

"Saya juga!" 
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"Aku sangat bersyukur kalian berdua ingin membantuku, tapi aku sudah mengumpulkan 
cukup data." 

""Tapi!"" 

"Tapi apa? Apakah ada alasan pribadi mengapa Anda ingin memanggil monster yang 
dipanggil? " 

""Ah. Tidak, baiklah... "" 

"Jika tidak, ini akan menjadi akhir dari eksperimen, dan sekarang sudah sangat larut." 

""Iya..."" 

Kepala sekolah benar-benar menyelamatkan saya. Benar-benar luar biasa. Terima kasih 
banyak, Kepala Sekolah! Aku tidak akan memanggilmu nenek tua terkutuk mulai sekarang! 

Mungkin semua orang tenang saat monster yang dipanggil disingkirkan. Saat kami 
berbicara, semua orang berkumpul. Hebat... sekarang keributan itu akhirnya reda... 

Aku menghela nafas panjang dan keras. Saat ini, Hideyoshi tiba-tiba bertanya, "Ngomong-
ngomong, Yuuji, Akihisa, kenapa kalian berdua sangat menentang pemanggilan anak itu?" 

Hideyoshi bertanya, dan Minami serta Himeji ‐ san bertanya kepada kami, 

"Benar, Aki... kamu tidak perlu terlalu membencinya, kan?" 

"Aku juga merasa sangat terluka..." 

"... Yuuji terlalu berlebihan. Saya merasa sedikit sakit hati. " 

""... "" 

Yuuji dan aku hanya bisa menjawab pertanyaan ini dengan diam. 

Pada saat ini, kepala sekolah, yang telah mendengarkan kami, menyela karena suatu alasan, 
"Anak nakal sialan, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang baik." 

"""Sesuatu yang bagus?""" 

"Un, anak-anak bukan hanya kumpulan gen. Mereka juga akan tumbuh bergantung pada 
lingkungan dan pendidikan, jadi--- " 

Saat dia berbicara sampai disini, kepala sekolah menyeringai penuh arti, "--- Eksperimen 
ini tidak dapat memberikan jawaban tentang masa depan, jadi Anda tidak perlu merasa 
tertekan karena tidak mengetahui hasilnya. Tenang saja." 

""Apa...?"" 
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DIA SEBENARNYA MENGATAKAN... HAL TERSEBUT! 

THI THI THI INI Nenek Tua Sialan !! APA DI DUNIA YANG DIA KATAKAN !? 

"Apa yang kalian berdua panik? Saya hanya menjelaskan teori di balik pembentukan 
karakter anak normal. " 

Kihihi. Kepala sekolah mendengus menjijikkan. Panik? Siapa, siapa yang panik !? 

"Nenek tua sialan! APAKAH ANDA MELAKUKAN PEMBALASAN ATAS KAMI !? APAKAH INI 
YANG HARUS DILAKUKAN ORANG DEWASA !? " 

"METODE ANDA BENAR-BENAR DIPAHAMI !! KAMU ORANG TERKUAT DI SEKOLAH DI 
SINI !!! " 

"Yah, aku sama sekali tidak bodoh dengan apa yang kalian berdua katakan." 

"" Nenek tua sialan--- !! "" 

"Karena saya sudah mendapatkan semua datanya, saya harus pergi. Jangan main-main 
sampai larut malam. Cepat pulang. " 

Setelah mengatakan itu, kepala sekolah meninggalkan tempat kejadian. Sial! Nenek itu 
sangat cepat hanya saat menyelinap pergi! 

"E, erm, Akihisa ‐ kun... yah, erm..." 

"Re, benarkah, Aki, hal aneh macam apa yang kamu pikirkan? Hal semacam ini seperti 
ramalan. Tidak perlu khawatir tentang ini... " 

"... Kamu terlalu pemalu, Yuuji." 

"" INI ADALAH MISUNDERSTANDIINNNNGGGG !!! "" 

Sialan Nenek Tua! APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN DENGAN ATMOSFER ANEH 
TERSEBUT !? 

"Tunggu sebentar, Akihisa." 

"Apa, ada apa, Hideyoshi?" 

"Apa kau benar-benar merasa mungkin memiliki anak bersamaku?" 

"Tidak, itu karena, yah!" 

"Kenapa kamu gagap !? Tidak mungkin untuk memilikinya! " 
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Bagaimanapun, berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, mungkin lebih baik segera 
kembali. 

☆ 

"Eh? Aki? Apakah kamu akan kembali lewat sini? " 

"Un. Telur dijual dengan harga khusus hari ini di supermarket hari ini. " 

"Saya melihat." 

"Oh ya. Apakah kamu akan membeli barang juga, Minami? " 

Tidak, aku baru membelinya kemarin. 

"Saya melihat." 

Minami dan aku mengobrol saat aku berjalan melewati rute berbeda untuk pulang hari ini. 

"Tapi aku sangat menderita hari ini..." 

Menurutku itu menarik. 

"Saya merasa tidak baik mengetahui seperti apa rupa anak itu sebelumnya ..." 

"Betulkah? Saya... sedikit terganggu. " 

"Apakah ini sesuatu yang akan membuatmu repot?" 

"Tentu saja." 

"Betulkah..." 

"Un." 

Apakah ini perbedaan cara berpikir antara anak laki-laki dan perempuan, atau apakah 
pikiran saya agak aneh? 

Hei, Aki. 

"Nn? Apa?" 

"Jika... saya katakan, hanya jika?" 

"Un." 

"Jika makhluk panggilan kita muncul, menurutmu anak macam apa yang akan muncul?" 
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"Eh? Minami dan monster panggilanku? Baik..." 

Saya pikir itu harus menjadi anak yang sangat energik, bukan? Atau mungkin, gadis 
pendiam yang tak terduga? 

Tepat ketika imajinasiku terus menjadi liar, 

"Onee ‐ chan, baka onii ‐ chan! Benar-benar kebetulan (gedebuk)! " 

"GFUU !!" 

Suara itu tiba-tiba memasuki telingaku, dan sebuah hantaman kuat menjalar ke panggulku. 
I, perasaan ini adalah- 

"Lama tidak bertemu, Hazuki ‐ chan..." 

"Lama tidak bertemu, baka onii ‐ chan!" 

Hazuki ‐ chan tersenyum polos saat dia menyapaku. Dampak yang melompat ke arahku 
segera menghilang saat aku melihat wajah ini, dan itu benar-benar mengganggu. 

Tepat ketika saya memikirkan hal ini, pikiran lain muncul di benak saya. Ahh, begitu? Pasti 
akan... 

"Kemungkinan besar, itu akan menjadi seperti Hazuki ‐ chan." 

"Eh? Apa?" 

"Aku sedang berbicara tentang Minami dan monster panggilanku." 

"Ah..." 

"Fue? Apa yang kalian bicarakan? " 

"Tidak, tidak. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Hazuki ‐ chan. " 

"Ehh ~ licik mengatakan rahasia seperti itu!" 

"Daripada itu, menurutku sulit untuk dijelaskan." 

"Meski begitu, aku ingin tahu!" 

"Unn... aku merasa itu sama sekali tidak menyenangkan... kan, Minami?" 

"Eh? Ah, un... " 

"Saya ingin mendengar! Saya ingin mendengar! " 
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"Ahaha, karena kamu bilang begitu, aku akan menjelaskannya nanti. Di sekolah hari ini--- " 

"... Kita, baiklah, Aki" 

"Un?" 

"Jika ada kesempatan lain kali, bagaimana dengan kita bertiga, termasuk Hazuki pergi 
bersama? Itu... akan menyenangkan dari waktu ke waktu, bukan? " 

Kami pacaran dengan Hazuki ‐ chan? Kami tidak pernah memiliki itu sebelumnya. Ini 
mungkin sangat menarik. 

"Un. Saya baik-baik saja dengan itu. " 

"Betulkah? Hazuki ‐ chan sangat senang! " 

"Kemana kamu ingin pergi, Hazuki?" 

"Ke mana saja, kemanapun kita pergi, Hazuki akan bahagia selama onee ‐ chan dan baka 
oniichan bersama." 

"Ahaha. Mulutmu manis sekali. " 

"Fufuu, aku juga menantikannya. Tidak akan membosankan jika ada Aki. " 

"Sekarang kalian berdua berkata begitu, aku merasakan tekanan aneh karena suatu alasan 
..." 

"Baka onii ‐ chan, terus berjuang!" 

"Ya, Aki, lakukan yang terbaik!" 

"Uu... A, aku mengerti." 

"Aku sangat menantikannya --- papa." 

"Eh? Minami, apa yang barusan kamu katakan? " 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Berita Fumitzuki (Iklan) 
Menggunakan metode baru untuk mengatasi angka kelahiran rendah yang tak 
terhindarkan! 

 Menumbuhkan minat pada anak-anak dalam diri siswa  
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Dalam beberapa tahun terakhir, angka kelahiran yang rendah merupakan kejadian yang 
umum. Menanggapi hal ini, dia mungkin memiliki cara lain untuk melihat sesuatu melalui 
mata seorang pendidik, dan mencoba menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. 
Solusi ini adalah 'untuk menumbuhkan minat anak-anak pada siswa melalui binatang yang 
dipanggil'. Orang yang memikirkan penghitung angka kelahiran rendah ini adalah Kepala 
Sekolah Toudou Kaoru dari Fumitzuki Gakuen. Dalam eksperimen ini, setelah informasi 
dua pemanggil seperti kepribadian dan penampilan diproses, sistem dapat memprediksi 
anak seperti apa yang akan lahir. Dengan berinteraksi dengan makhluk yang dipanggil, 
mereka akan tahu betapa lucunya anak itu dan juga memahami kegembiraan dalam 
membangun keluarga. Kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah tujuan dari rencana 
saat ini. Metode seperti itu akan seperti permainan meramal sederhana, di mana orang 
akan melihat anak-anak semudah bermain game. Topik seperti itu pasti akan menarik 
minat mereka yang berharap memiliki hubungan. 

Pandangan ahli kami tentang masalah ini. 

Berkenaan dengan metode baru ini yang diangkat kepala sekolah untuk menangani 
masalah angka kelahiran rendah dan aspek terkait lainnya, kami telah mengundang pakar 
paranormal yang memahami masalah ini. 

"Alih-alih pada hasil, kita harus lebih fokus pada proses." 

Alih-alih menumbuhkan minat siswa pada anak-anak, kita harus berfokus pada proses 
untuk mencapai hasil ini dan mempelajari detailnya secara khusus. Tsuchiya-san berkata 
dengan penuh semangat. Ketika reporter kami bertanya tentang hal-hal apa yang harus 
kami pelajari, dia diam-diam memiringkan kepalanya ke belakang untuk menahan 
hidungnya. Sepertinya dia menahan cita-cita berdarah panas yang keluar dari tubuhnya. 

Selain itu, reporter kami telah mewawancarai siswa lain yang mengambil bagian dalam 
eksperimen ini, hanya untuk mendapatkan tanggapan negatif seperti "Saya telah 
melakukan banyak hal. Aku sudah muak dengan ini. " dan "Saya tidak ingin mengalami hal 
seperti itu. Nenek tua terkutuk itu pasti merencanakan apa pun yang dia lakukan. " 
Tampaknya seperti bagaimana ada dua sisi yang berlawanan dalam pandangan meramal, 
ada dua sisi yang berlawanan dalam hal memprediksi penampilan anak-anak. Juga, 
makhluk panggilan seukuran anak-anak yang disebutkan di atas hanyalah modifikasi dari 
karakteristik pemanggil, dan lingkungan pertumbuhan dan hubungan sosial anak-anak 
tidak dipertimbangkan. Mengenai ini, karena fakta bahwa teknologi belum pada level itu, 
tidak mudah untuk menghitung faktor lain. Juga, Masih ada pertanyaan lain mengenai hal 
ini seperti bagaimana anak yang dilahirkan hanya bisa diatur menjadi sekitar usia 2 tahun, 
dan bagaimana anak laki-laki bisa memiliki bayi satu sama lain. Eksperimen ini menarik, 
tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam tes ini. 

Nilai Kelas 2-F meningkat. 

Menurut rumor, kelas 2-F, yang dipuji sebagai kelas terburuk nomor 1 di sekolah, telah 
meningkatkan nilai mereka akhir-akhir ini. Konsensus umum adalah bahwa sebagian dari 
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alasannya adalah karena perang pemanggilan yang terus menerus membantu kelas F untuk 
meningkatkan nilai mereka. Wakil kelas Sakamoto Yuuji-shi dan Yoshii Akihisa-shi, yang 
masih memiliki ruang untuk perbaikan besar, dan bahkan nilai Tsuchiya Kouta-shi dan 
Sugawa Ryo-shi telah meningkat sedikit. Ini mungkin dianggap sebagai efek dari 
manajemen Fumitzuki Gakuen. 

Ruang Kelas Ekonomi Rumah meledak. Untungnya tidak ada yang terluka. 

Ruang Ekonomi Rumah, yang dibuka bagi siswa untuk menyiapkan minuman mereka 
untuk kegiatan klub, meledak karena alasan yang tidak diketahui. Menurut Himeji Mizuki-
san, yang berada di dalam kelas, "Tiba-tiba meledak setelah saya menambahkan asam 
Nitrat, Asam Sulfat, dan Gliserin terakhir saat saya membuat kue." Hasil yang sama sekali 
tidak terduga tampaknya membuatnya panik. Di sisi lain, sehubungan dengan berita bahwa 
Kelas Ekonomi Rumah Tangga harus ditutup, dia menyatakan, "Saya paling suka memasak, 
jadi ini sangat disayangkan." Sepertinya dia yang bekerja sangat keras untuk belajar, 
dengan serius berusaha untuk belajar bagaimana menjadi seorang pengantin. 

Klub Renang Wanita -- Mengadakan Pelatihan Khusus untuk Pertemuan. 

Dalam persiapan untuk Turnamen Musim Gugur, Tim Renang Putri telah memulai 
pelatihan khusus. Banyak sekali member yang ambil bagian, dan sepertinya pelatihan 
khusus ini akan menjadi kompetisi 'The Strongest will survive dan Unfit akan tersingkir' 
guna mencapai kualifikasi mereka di turnamen IH berikutnya. Seringkali ada banyak 
tantangan yang terlihat di klub olahraga yang sangat populer ini, dan acara individu 
tampaknya memiliki kejadian seperti itu juga. Semoga setiap orang dapat melakukan yang 
terbaik untuk mencapai hasil yang memuaskan. 

Iklan --- Raja Tidak Populer. 

Sugawa Ryo, Edisi Khusus. 

Pengungkapan besar kepada pria yang terus memecahkan rekor. 

Dilengkapi dengan DVD, 390 yen. 

FFF diproduksi. 
  
 Lawan tekanan dalam masyarakat saat ini. 

Bekerja sangat baik melawan sakit perut dan muntah! 

 Obat gastrointestinal yang sangat kuat  

Silakan beli dari Departemen Kimia. 
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Terbukti tidak sah oleh Pemerintah. 
 Jalan-jalan sekolah dan makan-bersama MAP terdekat. 
 Yo! ---Tteke 

Dari sekolah ke stasiun, 

Peta edisi sempurna terbaik ke semua gang! 

Ramen panas di gang perbelanjaan adalah yang terbaru! 

Edisi Pertama, 150 yen. 
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Volume 9,5 Chapter 3 

Aku dan Himeji-san dan Waktu Sore 
Tertentu 
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Orang tua Himeji-san tidak bisa kembali dari luar negeri, jadi dia harus tinggal di rumahku 
untuk sementara waktu. Keesokan harinya, setelah selesai bersih-bersih dan mencuci 
pakaian, kami mulai membuat sarapan. 

"Akihisa-kun, kamu sedang membuat apa?" 

"Saya sedang berpikir untuk membuat nasi goreng sederhana. Apa ada yang tidak kamu 
suka, Himeji-san? " 

"Tidak ada. Jangan lihat aku seperti ini, tahu? Saya tidak pilih-pilih." 

"Betulkah? Itu hebat." 

"Aku akan mengeluarkan sayuran dari lemari es." 

"Un, terima kasih." 

"Aku akan mencuci sayurannya nanti." 

"Un, terima kasih." 

"Kalau begitu aku akan membuat salad." 

"Tidak, aku akan melakukannya." 

"..." 

Sekarang, apa yang harus saya masukkan ke dalam nasi goreng? 

"Akihisa-kun, apa piringnya cukup besar?" 

"Un, kurasa tidak apa-apa." 

"Aku akan merobek sayurannya, oke?" 

"Un, terima kasih." 

"Sementara itu, aku akan membuat sup." 

"Tidak, aku akan melakukannya." 

"..." 

Eh, bahannya bawang bombay, telur dan paprika hijau... 

"Akihisa-kun, bisakah aku menggunakan wajan ini?" 

"Un, itu yang paling sering aku gunakan." 
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"Bolehkah saya menggunakan minyak rendah kalori ini?" 

"Baik. Itu bagus untuk tubuh juga. " 

"Kalau begitu aku akan membuat makanan penutup." 

"Tidak, aku akan melakukannya." 

"..." 

"..." 

"Kenapa kamu tidak mengizinkanku melakukan apapun!" 

"Biarpun itu kamu, aku tidak bisa membiarkan itu, Himeji-san!" 

Pertarungan sengit terjadi di tahap persiapan saat kami bersiap untuk ulang tahun makan 
siang Himeji-san yang tinggal di rumahku. 

☆ 

Berdarah panas, Ping-Pong! 

Efek suara judul melengking berdering, dan layar televisi menunjukkan menu opsi. 

"Akihisa-kun, jika aku menang kali ini, kamu harus membiarkan aku membuat makan 
siang!" 

"Un, aku baik-baik saja jika kamu tidak keberatan, Himeji-san..." 

Himeji-san dan aku berdiri di depan televisi, masing-masing memegang remote control di 
tangan kami. 

Kami memainkan permainan gerak, yang berarti kami harus benar-benar menggerakkan 
tubuh kami untuk bermain. Pertandingannya tenis meja, dan sejujurnya, saya rasa saya 
tidak akan kalah. 

"Fufufu... Akihisa-kun, aku akan bekerja keras jika sudah waktunya." 

Himeji-san memberikan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Ngomong-ngomong, dia adalah 
orang yang dikatakan akan melakukan pertarungan. Saya kira dia juga percaya diri dalam 
permainan seperti itu. 

"Siap --- mulai!" 

Saya melayani bolanya. Saya memindahkan pengontrol ke bola di layar, dan bola itu 
mengeluarkan suara ringan saat terbang ke lapangan Himeji-san. 
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"Ehh!" 

Himeji-san memindahkan pengontrol sebagai respons terhadap bola. Bola yang saya layani 
dipukul dengan keras pada sudut sempit tepat di atas bola berikutnya. Tembakan bagus! 

"Ku..." 

Saya hampir tidak berhasil menggunakan membawa pemukul ke bola dan memukulnya. 
Namun, saya tidak sengaja memukul bola terlalu tinggi, dan sekarang ini adalah 
kesempatan sempurna bagi Himeji-san untuk menghancurkan bola. 

"Sebenarnya, saya membeli game ini sebelumnya." 

Himeji-san dengan paksa mengayunkan tongkatnya, 

"Karena aku dengar itu bisa membantu melangsingkan... nee!" 

Swoosh! Bola dengan cepat terbang ke lapangan saya. Pukulan keras Himeji-san memiliki 
kekuatan, arah dan sudut, jadi akan sangat sulit untuk membalasnya. 

Bahwa, 

Tya! 

Aku mengarahkan pukulan tajam Himeji-san kembali ke lapangan lain. 

"...Iya?" 

Himeji-san tidak menanggapi serangan balikku, mungkin karena dia yakin pukulan barusan 
bisa mengerti maksudnya, dan hanya berdiri di sana. 

Bola di layar muncul di lapangan 'ko, ko...' saat memantul, dan saya mendapat 1 poin. 

"A, Akihisa-kun... kamu tidak terlalu pandai dalam hal itu?" 

Himeji-san menatapku dengan tatapan kaget. Agak terlambat bagiku untuk 
mengatakannya, tapi sebenarnya... 

"Sebenarnya, aku sering memainkan game ini melawan Yuuji." 

"Bagaimana, bagaimana itu..." 

Sebenarnya, Yuuji dan saya menggunakan smash untuk menang, tetapi saat kami berusaha 
sebaik mungkin untuk menang, kami mulai menentukan lintasan bola dengan membaca 
pengontrol lawan untuk membalasnya. Oleh karena itu, serangan smash normal tidak 
terlalu menjadi ancaman bagi kami sekarang. 

"Eh, Akihisa-kun." 
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"Nn? Ada apa, Himeji-san? " 

"Aku tahu akulah yang meminta pertikaian, tapi... bisakah kamu menahan diri?" 

Himeji-san berkata dengan malu-malu. 

"Ahaha. Anda tidak perlu khawatir, Himeji-san. Karena kamu memintanya, aku akan 
melakukannya. " 

"Baik!" 

Pemain 1 (Saya), 11 poin 

Vs 

Pemain 2 (Himeji-san), 0 poin. 

"Erm, Akihisa-kun, bukankah kamu mengatakan akan menahan diri?" 

Tentu saja tidak. Karena hak untuk memasak dipertaruhkan, saya harus menanggapi ini 
dengan serius. Selain itu, ini adalah taruhan dalam hidup saya. 

"Uuu--- sekali lagi, sekali lagi!" 

Himeji-san menggenggam controller dengan erat saat dia mengatakannya. Tanggapannya 
sedikit mengejutkan saya. Karena dia selalu sangat baik, saya pikir dia tidak akan terlalu 
meributkan hal ini. Mungkin dia benar-benar tidak suka kalah. 

"Saya harus mendapatkan poin selanjutnya!" 

Sepertinya dia sudah melupakan taruhannya. Ngomong-ngomong, sepertinya mereka yang 
mendapat nilai bagus adalah mereka yang biasanya tidak akan menyerah, entah itu olah 
raga atau belajar. Dengan kata lain, Himeji-san dan Kirishima-san mungkin terlihat sangat 
tenang, tapi mereka juga tidak suka kalah. 

"Ara...? Aki-kun, Mizuki-san. Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Saat kami menekan tombol replay untuk memainkan game itu lagi, nee-san tiba di ruang 
tamu. Dia sedang bekerja di kamar tidurnya sekarang, jadi mungkin dia keluar untuk 
beristirahat. 

Kami sedang bermain game. 

"Game, huh? Tampak menyenangkan. " 

"Bagaimana kalau kamu bermain juga, Akira-san?" 

"Baiklah... kalau begitu, aku akan bermain jika aku tidak mengganggumu." 
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Sangat jarang nee-san menyetujui undangan seperti itu. Kalau begitu, sempurna! 

"Kalau begitu, nee-san, tolong ambil alih dariku. Saya perlu membuat makan siang. " 

Oke, saya mengerti. 

"Akihisa-kun, telepon aku jika kamu butuh bantuanku." 

"Un. Terima kasih." 

Saya menyerahkan pengontrol kepada nee-san dan melanjutkan ke dapur. Saat aku 
memanaskan wajan dan memotong bawang, suara Himeji-san dan nee-san terdengar dari 
ruang tamu. 

"Akira-san, kamu bisa melakukan ini untuk memukul bola dengan keras." 

"Begitu, jadi seperti ini." 

"Feeh !?" 

"Un? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" 

"Tidak, bukan itu... kau luar biasa, Akira-san. Sepertinya Anda tidak memainkan ini untuk 
pertama kalinya... " 

Nee-san belum pernah memainkan game lain sebelumnya, termasuk ini. Tapi sebaliknya, 
rasa olahraganya sangat bagus. Mungkin dia bahkan bisa menjadi tandingan Himeji-san 
yang pernah memainkan game ini sebelumnya. 

"Seperti ini?" 

"Aku tidak akan kalah!" 

Suara ceria bisa terdengar dari ruang tamu saat aku sedang memasak. Untuk beberapa 
alasan... rasanya baik-baik saja. Hidup sendiri memiliki keuntungan tersendiri, tetapi 
perasaan seperti itu sekarang juga cukup menyenangkan. Juga, saya tidak akan termotivasi 
untuk memasak jika tidak ada yang makan. 

Aku terus menyiapkan makan siang sementara suara nee-san dan Himeji-san berperan 
sebagai BGM. Nasi goreng dan sup consommé untuk 3 orang dengan salad seafood. Un. 
Makanan saya terasa enak bahkan jika saya katakan lakukan sendiri. 

"Nee-san, Himeji-san, makan siang sudah siap." 

Saya melepas celemek dan memanggil mereka. Namun, keduanya fokus pada layar dan 
tidak memperhatikan saya. 

Pemain 1 (Suster), 9 poin 
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Vs 

Pemain 2 (Himeji-san), 9 poin. 

Mengesampingkan babak apa sekarang, akan sangat merepotkan untuk mengganggu 
mereka saat mereka seri. Pertandingan akan berakhir setelah mencapai 11 poin. Lebih baik 
tunggu hasilnya. 

"Ehh!" 

Hai! 

Himeji-san melakukan tembakan tajam, dan nee-san menerimanya dan memukul bola 
kembali secara miring. Himeji-san kemudian berbalik untuk memukulnya. Ada 
pertandingan intens yang terjadi di layar sekarang. 

Yahh! 

Hai! 

Keduanya semakin fokus saat bermain, dan aksi mereka menjadi lebih intens. Selain nee-
san, tubuh Himeji-san sangat tidak fit. Apakah tidak apa-apa menjadi lelah? 

Tepat ketika saya khawatir ketika saya menyaksikan pertempuran, keduanya 
menggunakan tangan mereka untuk memegang dada mereka. Un? Ini adalah... 

"Oke, hentikan sekarang, kalian berdua. Berhenti berhenti!" 

Aku berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk memblokir layar. Tidak peduli 
seberapa intens mereka bermain, mereka tidak dapat melanjutkan jika mereka tidak dapat 
melihat layar, jadi keduanya hanya dapat menghentikan permainan mereka. 

"Apa ada yang salah, Akihisa-kun?" 

"Apa masalahnya?" 

Keduanya menatapku dengan menyalahkan, dan aku mulai menjelaskan kepada mereka 
dengan sikap peringatan, "Kalian berdua benar-benar terlalu menyukainya. jika kamu tidak 
enak badan, kamu harus istirahat sebentar. " 

"" Eh? "" 

Keduanya tampak seperti mereka tidak tahu apa yang saya katakan. 

"Tidak, bukankah kalian berdua mengalami kesulitan bernafas? Yang terbaik adalah 
istirahat sekarang. " 

"" ??? "" 
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Keduanya memiringkan kepala dengan bingung. Un? Mengapa mereka menunjukkan 
ekspresi seperti itu? 

"Kami menyukainya, tetapi tidak sampai kami mengalami kesulitan bernapas." 

"Kamu sangat suka terlalu khawatir, Aki-kun." 

Mendengar tanggapan mereka, saya menyadari bahwa keduanya tidak bernapas terlalu 
keras. Hah? 

"Tapi bukankah kalian berdua mencoba memegang dadamu dengan canggung?" 

Saya bertanya. Himeji-san tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik 
untuk menyangkalnya, "Ah... tidak, tidak seperti ini! Itu, erm... itu bukan karena aku 
kesulitan bernapas, tapi... bagaimana mengatakannya... " 

"Rasanya sakit kalau payudara kita terus berayun seperti itu, jadi kita pakai tangan untuk 
menahannya, Aki-kun." 

"...Iya?" 

Untuk sesaat, aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang nee-san katakan. 

Payudara berayun... sakit? 

"I, itu, yah... terkadang... hal seperti itu terjadi..." 

Himeji-san terlihat sangat malu saat dia menurunkan wajahnya yang memerah. Gaa... ada 
yang seperti itu juga? 

"Sangat menyesal! Saya tidak berniat untuk pelecehan seksual! " 

"Tha, bukan itu. Kenapa... kamu hanya mengkhawatirkan kami, Akihisa-kun. Tidak perlu 
meminta maaf! Saya bahkan harus mengatakan bahwa saya terlalu ceroboh. " 

"Sungguh, Aki-kun. Anda sangat tidak menyadari tubuh wanita dan sangat lambat dalam 
kepribadian. Saya sangat khawatir Anda akan dituntut karena hal seperti itu ketika Anda 
keluar ke masyarakat. " 

Sungguh tak terduga bagi nee-san untuk mengatakan hal seperti itu, tapi aku benar-benar 
tidak bisa membantahnya. 

"Kamu sudah memiliki begitu banyak photobook tentang gadis berpayudara besar. Apa 
yang kamu baca selama ini? " 

"TIDAK ~~~~~~~~~~~~~~ oooo !!!" 
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Nee-san mengeluarkan banyak alkitab (Ero-book) yang disita selama turnamen bisbol. 
Bagaimana dengan pelecehan seksual sekarang! Bukankah itu sudah satu contoh! " 

"Dengarkan, Aki-kun. Bagi perempuan, bukanlah hal yang baik untuk memiliki payudara 
besar. Ini merepotkan saat berolahraga, dan pinggang akan terasa sakit saat kita goyang. 
Jika kita terlalu goyang, tali bra dan pengaitnya bahkan bisa putus. 

"Bahkan jika kamu mengatakan tentang apa yang buruk tentang memiliki payudara besar, 
aku tidak tahu harus berkata apa tentang itu..." 

Aku mulai merasa nee-san sudah melepaskan diri dari topik untuk tidak melecehkan 
seseorang secara tidak sengaja. 

"Baiklah... Akira-san, kupikir kamu harus berhenti disini..." 

Bahkan Himeji-san mulai merasa canggung. 

"Juga, itu akan menjadi lebih buruk untuk Mizuki-san ketika dia mencapai F." 

"Akira-san---!" 

Mungkin itu masalahnya. Akan sangat memilukan bagi Himeji-san untuk menanggung 
kehidupan sekolahnya dengan pria bau terkutuk dari kelas F. 

"A, Akira-san, bukankah kamu juga seperti ini?" 

"Nggak. Saya hanya di E. " 

"Itu karena kamu tidak mengukur dengan benar!" 

"Saya mengukurnya dengan baik ketika saya belajar di universitas di Amerika." 

"Itu seharusnya tumbuh juga!" 

Untuk beberapa alasan, rasanya percakapan ini semakin berbahaya. Sepertinya E dan F 
tidak mengacu pada kelas di sekolah. Sepertinya akan merepotkan jika aku terus berpikir 
terlalu keras tentang ini. Lebih baik aku melupakan ini. 

"An, bagaimanapun, kalian berdua tidak perlu menahan rasa sakit dan bermain game! 
Lupakan tentang itu dan datanglah makan siang! " 

"Betul sekali. Akan merepotkan jika Aki-kun pingsan karena terlalu bersemangat. Mungkin 
kita harus berhenti di sini? " 

"Oke, saya mengerti --- ah!" 

Himeji-san hendak meletakkan pengontrol saat dia tersentak tiba-tiba. Un, ada apa dengan 
dia? 
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"Apa ada yang salah, Himeji-san?" 

"Eh? Itu, tidak apa-apa, tidak sama sekali! " 

"????" 

"Ini, erm... baiklah, aku perlu membeli sesuatu nanti..." 

"Membeli sesuatu?" 

"Singkatnya... aku harus membeli sesuatu secara tiba-tiba..." 

Himeji-san agak tenang, jadi situasinya sangat mendadak. Apakah dia memikirkan sesuatu 
saat dia bermain? 

Nah, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. 

"Kalau begitu, aku juga perlu membeli sesuatu di sore hari. Saya juga perlu menyiapkan 
bahan untuk makan malam. " 

"Eh? Kamu pergi juga, Akihisa-kun? " 

"Un. Bisakah aku ikut denganmu juga, Himeji-san? " 

Sebenarnya, ada yang ingin saya beli. Jika aku pergi dan membelinya sendiri, nee-san 
mungkin akan mengetahuinya, tapi jika aku ikut dengan Himeji-san, kemungkinannya 
untuk dilihat akan berkurang banyak. Juga, aku akan mendapat masalah besar jika 
membiarkan Himeji-san pergi berbelanja hanya untuk mengatakan sesuatu seperti 'Aku 
akan membeli bahan untuk makan malam, jadi serahkan makan malam kepadaku'. 

"Mizuki-san, jika barang yang akan kamu bawa sangat berat, kamu hanya perlu meminta 
bantuan Aki-kun. Jangan melihatnya seperti ini, Anda tahu. Dia adalah seorang pria. " 

"'Lagipula' tidak perlu." 

"Ah, bukan itu. Tentu saja aku tahu bahwa Akihisa-kun laki-laki. " 

Mungkin Himeji-san merasa canggung karena aku membantunya membawa barang karena 
dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Tapi masalah kecil ini sendiri tidak sulit. 

"Ayo pergi bersama, Himeji-san." 

"... Kalau begitu, kurasa tidak apa-apa jika Akihisa-kun berkata begitu..." 

Terlihat agak bermasalah, Himeji-san mengangguk setuju. Tentu saja, saya tidak punya 
alasan untuk menolak. Saya benar-benar harus pergi keluar, dan yang paling penting, saya 
sangat senang bisa berkencan dengan seorang gadis selama liburan. Tentu saja lebih baik 
karena Himeji-san pacaran denganku. 
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"Ayo makan siang. Aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan di sore hari. " 

Nee-san berkata sambil menyimpan controllernya. Dia kemudian berjalan ke dapur, dan 
berbisik padaku, "Kurasa kamu harus tahu tentang ini, Aki-kun." 

"Un? Ada apa, nee-san? " 

Untuk beberapa alasan, aku merasa tahu apa yang akan dikatakan nee-san. Dia mungkin 
akan mengatakan sesuatu seperti tidak ada hubungan terlarang seperti biasanya. 

"Jangan melakukan hal bodoh yang menghilangkan kelayakan untuk menjadi pengantin." 

Aku benar-benar tidak tahu apakah pengantin ini adalah Himeji-san atau aku di sini... 

☆ 

Setelah makan siang, kami bersiap untuk berangkat. Sekitar 30 menit kemudian, Himeji-
san dan saya berada di pusat perbelanjaan di kota. 

"Apa yang ingin kamu beli, Himeji-san?" 

Aku bertanya pada Himeji-san saat kami berada di pintu masuk. 

"Eh, aku ingin membeli beberapa pakaian... bagaimana denganmu, Akihisa-kun?" 

"Saya? Ah, tidak ada yang besar. Saya hanya bisa membelinya sedikit jika saya punya 
waktu. " 

Saya mengatakan hal yang samar tanpa rasa sakit. 

Sebenarnya alasan kenapa saya datang kesini adalah untuk membeli game yang baru 
dirilis. 

Akhir-akhir ini, nee-san terus mengawasiku, jadi aku bertahan sampai sekarang, tapi aku 
tidak bisa bertahan sekarang. Itu adalah karya baru yang cukup hangat dibicarakan, dan 
saya harus membelinya apa pun yang terjadi. 

"Ngomong-ngomong, aku dengar ada pekerja paruh waktu yang lucu yang bekerja di toko 
game pusat perbelanjaan ini..." 

"??? Himeji-san, apa yang kamu bicarakan? " 

"Tidak, tidak apa-apa. Oh ya, Akihisa-kun. " 

"Nn?" 

"Jika tidak apa-apa, bisakah aku ikut?" 
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Saya akan sangat kesulitan jika ini terjadi. 

"Tidak, tidak, tidak, kamu tidak harus mengikutiku sejauh itu! Benar-benar sesuatu yang 
biasa! " 

Aku mencoba menyelinap sambil tersenyum. 

Apalagi nee-san, kalau bisa, aku benar-benar tidak ingin Himeji-san tahu apa yang akan 
kubeli. Himeji-san sendiri tidak bisa berbohong dengan baik, jadi biarpun aku 
memberitahunya untuk tidak memberi tahu nee-san, masih mungkin bagi nee-san untuk 
melihatnya. 

"... Sepertinya mencurigakan untuk beberapa alasan..." 

Apa, apa yang mencurigakan tentang itu? 

Himeji-san menyipitkan matanya saat dia menatapku. Dia biasanya terlihat agak kusam, 
tetapi kadang-kadang akan menjadi lebih tajam. Ini buruk. 

"Bolehkah aku ikut denganmu untuk membelinya juga?" 

"Tidak tidak Tidak! Ada hal lain yang ingin kamu lakukan, kan, Himeji-san? Anda tidak 
perlu mengkhawatirkan saya sama sekali! " 

"Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, Akihisa-kun. Aku bisa menemanimu tidak peduli 
berapa lama. " 

"Kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu!" 

"Akihisa-kun, mencurigakan kau mencoba melepaskanku!" 

"Tidak semuanya! Begitulah biasanya saya! " 

Interogasi Himeji-san menjadi semakin sulit bagiku. Ini sangat buruk... 

"Kamu benar-benar ingin pergi ke toko game kan, Akihisa-kun !?" 

"Tidak, aku akan membeli buku ero." 

"EHHH !?" 

Inilah yang disebut sangat berpegang teguh pada kelangsungan hidup pada saat ini. Saya 
hanya bisa membiarkan reputasi saya hancur. Nee-san sudah mengeksposku, jadi sudah 
terlambat untuk menutupinya. 

Jawaban tak terduga dariku ini sepertinya membuat Himeji-san melebarkan matanya dan 
menunjukkan ekspresi kaget. Sepertinya pertempuran ini milikku. 
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"Kalau begitu, apa kamu masih mau ikut denganku, Himeji-san?" 

Saya memberikan tampilan bangga sebagai pemenang saat saya bertanya. Meskipun saya 
merasa bahwa kemenangan ini didasarkan pada sesuatu yang manusia pasti tidak bisa 
kalah, saya memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir atau saya akan merasa sangat 
sedih dalam banyak hal. 

"Uu... Aku, aku mengerti! Kalau memang begitu, aku akan ikut dan memilih bersamamu, 
Akihisa-kun! " 

"APA KATAMU!?" 

Ini benar-benar perkembangan yang tidak terduga! Apa yang harus saya lakukan? Jika ini 
terus berlanjut, aku akan mendapatkan pengalaman menakutkan berbelanja Ero-book 
dengan teman sekelas perempuanku! 

Tapi sekarang, saya tidak bisa mundur. Karena dia sudah terkejut dengan jawaban tak 
terduga saya, saya akan merasakan sakit saat dia merasakan sakit juga. Ini duel! 

"Apa ini tidak apa-apa, Himeji-san? Aku berniat membeli buku ero yang benar-benar erotis! 
" 

Ayolah! Takut! Kalau begitu menyerah! 

"Uu... tha, itu pasti bohong! Akihisa-kun hanya mengumpulkan album wanita telanjang! " 

Mengapa dia tidak mundur? Ini bukan situasi untuk dipusingkan! 

Aku, aku punya jimat baru baru-baru ini! 

"Kemudian, tolong jelaskan isinya!" 

"Menjelaskan? Ku...! Ehh, siapa yang takut disini! Aku akan menunjukkannya padamu! 
Jangan berpikir bahwa aku tipe orang yang hanya akan berbicara! " 

"(Pi) adalah (Dogonk) menjadi (Sugiuun) menjadi (Zapan ~)!" 

"(Pi) apakah (Dogonk) menjadi (Sugiuun) menjadi (Zapan ~)? Tidak, tidak boleh! Bahkan 
aku akan merasa bermasalah jika itu benar! " 

Ini sangat efektif. Baiklah, sekarang untuk pukulan terakhir! 

"Bukan itu saja. Saya juga menyukai (kesalahan siaran) dan (penghapusan inspeksi) dan 
(sensor otomatis) juga! " 

"Ha, haa...! Erm, Akihisa-kun... " 

"Nn? Ada apa, Himeji-san? " 
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"Saya hanya ingin ini menjadi normal. Jika memungkinkan, saya harap Anda tidak memiliki 
minat seperti itu... " 

Eh, kenapa kita membicarakan tentang minat Himeji-san? 

Mengesampingkan ini, pemenang sudah memutuskan sekarang. Saya mungkin bisa 
membeli game saya sekarang. 

Saat aku berpikir seperti ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. 

"Kamu siswa SMA, kan? Datang dan beritahu saya kontak wali Anda. " 

"Ayo kita beli apa yang perlu kita beli! Ada apa di sana? " 

"Eh! Akihisa-kun? " 

"Tahan di sana!" 

Aku menarik tangan Himeji-san dan mulai berlari. Tampaknya paman satpam kehilangan 
kami di jalan. Saat aku berbalik, dia menghilang. 

"Sungguh... semuanya menjadi semakin rumit lagi..." 

"Selain itu, Akihisa-kun. Jika Anda tidak mengakui bahwa itu adalah kebohongan... " 

"Un?" 

"---Aku akan merasa tidak nyaman tentang masa depan..." 

Apakah dia mengkhawatirkan masa depan saya? Sepertinya saya berlebihan di sana. 

"Kami, yah, semua itu bohong. Apa yang ingin saya beli bukanlah sesuatu yang besar. " 

"Betulkah?" 

Himeji-san menatapku dengan mata berkaca-kaca. Uu... kenapa ada rasa bersalah yang 
begitu kuat... mau bagaimana lagi. Aku lebih baik mengatakan yang sebenarnya. 

"Maaf. Saya sebenarnya berencana untuk keluar dan membeli game. " 

"Eh? Permainan?" 

"Un. Sebuah game baru dirilis hari ini. " 

"Ap, apa... jadi begitu?" 

Himeji-san mendesah seolah ada beban yang diangkat darinya. Eh? Bukankah dia mengira 
aku akan membeli game? 
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"Kupikir kamu akan tertarik dengan onee-san di toko game itu..." 

"Eh? Bagaimana apanya?" 

"Tidak, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Mohon tidak keberatan. " 

Aku sebenarnya tidak mengerti kenapa, tapi Himeji-san hanya meletakkan tangannya di 
dadanya untuk menghela nafas lega. 

Ngomong-ngomong, saya ingat ketika saya pergi ke toko game itu untuk membeli game, 
saya tidak punya cukup uang, jadi saya bekerja di sana sebentar. Akan buruk jika nee-san 
mengetahui bahwa saya pergi untuk membeli game, jadi saya memakai wig dan kacamata 
untuk menyamar. Jika penjaga toko melepaskan beberapa hal yang tidak perlu, saya akan 
agak bermasalah. Jadi lebih baik jangan biarkan Himeji-san ikut membeli game bersamaku. 

Aku akan pergi ke toko game nanti. Sekarang, aku akan menemani Himeji-san berbelanja. 

"Erm, bagaimana kalau kita naik ke level kedua dulu? Anda ingin berbelanja pakaian, 
bukan, Himeji-san? " 

"Ah. Anda baik-baik saja menemani saya? " 

"Un. Saya bisa membeli barang yang saya inginkan kapan pun saya mau. " 

Lantai pertama dari pusat perbelanjaan ini memiliki food court, kios peralatan olahraga, 
pasar makanan, dan lain-lain. Di lantai dua, ada toko yang menjual CD, buku dan 
permainan, dan ada juga toko pakaian dan aksesoris kecil. Akan lebih baik jika Himeji-san 
naik ke level kedua jika dia ingin berbelanja pakaian. 

Kami naik eskalator naik ke lantai dua, tapi saat kami dalam perjalanan, Himeji-san 
menarik lengan bajuku dengan ringan. 

"Akihisa-kun, Akihisa-kun." 

"Nn? Ada apa, Himeji-san? " 

"Bisakah kita bermain sebentar sebelum mulai berbelanja?" 

Himeji-san sedang menatap area hiburan di depannya. 

"Apakah kamu biasanya memainkan hal-hal seperti itu, Himeji-san?" 

"Tidak, saya jarang pergi ke tempat seperti itu. Tapi hari ini spesial, dan ini adalah balas 
dendam untuk permainan ping pong barusan. " 

"Apakah begitu? Saya menerima tantangan Anda. " 
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Himeji-san sangat tidak suka kalah. Saya tahu bahwa dia bekerja keras, tetapi saya tidak 
tahu bahwa dia memiliki sisi seperti itu. 

"Maka diputuskan." 

"Baiklah kalau begitu. Tapi kamu tidak perlu terlalu cemas, kan, Himeji-san? " 

"Nggak. Ada batas waktu satu hari. " 

Himeji-san menarik lenganku dan berjalan ke area hiburan. Ada berbagai macam 
permainan, termasuk permainan derek di pintu masuk, permainan menembak senjata, 
permainan medali, permainan balapan, permainan pertarungan, dan segala macamnya. 

"Ah... boneka ini sangat lucu..." 

"Nn? Biar kulihat." 

Himeji-san berhenti di depan permainan crane. Ada tali portabel kelinci putih. Ini 
dirancang dalam bentuk cacat ukuran berkepala 2, dan terlihat seperti anak kecil yang lahir 
di antara kucing dan kelinci. Un, kelihatannya bagus. 

Biarkan aku mencoba dan mendapatkannya! 

"Ah, Himeji-san." 

Bahkan sebelum aku bisa menghentikannya, Himeji-san sudah melempar koin 100 yen. Dia 
dengan hati-hati menekan tombol dan menggerakkan derek. 

"Ah..." 

Tapi lengan derek punya tali panda yang jaraknya 2 boneka. 

GOTO, GOTONK, tali akan mengeluarkan suara saat jatuh ke pintu keluar. 
Mengesampingkan apa yang ingin dia dapatkan, dia memang mendapatkan hadiah. 

"Kamu luar biasa bisa sukses sekali, Himeji-san." 

"Uu... apa kau mengatakan itu dengan sengaja, Akihisa-kun?" 

"Ahaha. Itu satu hal jika itu hanya di sampingnya, jadi dalam arti tertentu, mengambil 2 
boneka itu agak luar biasa. " 

"Kamu keterlaluan, Akihisa-kun. Anda berpikir bahwa saya agak lambat, kan? " 

"Tidak --- un, itu, tentang itu..." 

"Kamu harus menyangkalnya di sini!" 
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"Apa yang ingin kamu mainkan selanjutnya, Himeji-san?" 

"Kamu pasti merasa kalau aku lambat, Akihisa-kun... mengganti topik seperti itu dengan 
santai... Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan memainkan permainan lain untuk 
membuatmu mengubah kesanmu padaku! " 

"Baik. Ayo kita bertarung kalau begitu, Himeji-san. " 

"Saya pasti akan menang kali ini. Ini bukan maksud saya untuk membiarkan bahwa 
Akihisa-kun panggilan saya lambat!" 

"Ahaha. Aku tidak tahu apakah kamu akan mengatakan itu setelah pemenang memutuskan, 
Himeji-san. " 

Saat kami berbicara, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanpa disadari, hubungan antara 
Himeji-san dan aku mungkin telah berkembang hingga kami bisa bercanda satu sama lain. 
Dengan kata lain- 

"Mungkin jarak antara kita agak menyusut..." 

"Un?" 

"Apa itu?" 

Aku tidak sengaja bertukar pandang dengan Himeji-san. Apakah Himeji-san... 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Apakah itu sesuatu? Aha, ahaha! " 

Apa aku salah mengira suara game atau sesuatu untuk suara Himeji-san? Atau apakah itu 
suara orang lain di dekat sini? Un... 

"Lupakan tentang itu. Apa yang harus kita mainkan selanjutnya? " 

"Ah, benar. Adapun permainan di mana kita bisa menentukan pemenangnya ... " 

Saya melihat pertandingan hoki udara di depan saya. Itu seharusnya mudah bagi kita untuk 
menyelesaikan masalah. Namun... 

"Anda baru saja menyebutkan bahwa gemetar akan menyakitkan..." 

"Akan merepotkan jika rusak juga..." 

"Un?" 

"Apa itu?" 
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Himeji-san dan aku bertukar pandang lagi. Dia mengatakan sesuatu kali ini, kan? 

"Eh, erm, Akihisa-kun. Bagaimana kalau kita menggunakannya untuk menentukan 
pemenang? " 

Jari Himeji-san menunjuk ke arah permainan kuis. Saya melihat. Jika memang jenis 
permainan seperti itu, kita dapat menggunakan kecepatan menekan tombol untuk 
mengetahui apakah kita lambat atau tidak, dan tidak perlu terlalu banyak menggerakkan 
tubuh. Itu sempurna untuk kita berdua. 

"Baik. Akan saya tunjukkan bahwa saya juga tahu banyak hal sepele. " 

"Fufu. Jika ini adalah kuis tentang pengetahuan, saya tidak akan kalah. " 

Kami duduk di kursi masing-masing dan memasukkan koin 100 yen. Kami menekan tombol 
start, memasukkan nama kami, dan tiba di layar pilihan genre kuis. 

"Saya memilih 'sosial'." 

"Nn... kalau begitu aku akan memilih 'olahraga'." 

Kami memilih genre kami dan menekan tombol. Mesin itu mulai mengajukan pertanyaan, 
dan pertama, Himeji-san dengan pertanyaan sosialnya. 

Pertanyaan pertama, sosial. 

Mesin mengeluarkan suara pengucapan. 

"Tahun berapa Jepang menandatangani perjanjian internasional yang melarang 
pembunuhan berang-berang laut dan anjing laut berbulu?[11] Harap sebutkan jawaban 
Anda dalam istilah kalender Barat. " 

Siapa yang tahu tentang hal seperti itu !!? 

"Erm. Itu ditandatangani pada tahun 1911. " 

"MENGAPA KAU TAHU HAL TERSEBUT !?" 

Himeji-san memasukkan nomor tersebut, dan layar menunjukkan 'benar!' kata di atasnya. 
Sekarang dia membimbing saya dengan 1 poin. 

Saya mulai khawatir tentang pengetahuan luas Himeji-san saat saya mempersiapkan 
pertanyaan berikutnya. Kali ini, pertanyaan dari genre olahraga yang saya pilih. Pertanyaan 
macam apa yang akan muncul selanjutnya? 

Pertanyaan kedua, olahraga. 

Mesin itu mengeluarkan nada pengucapan lagi, 
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"Dalam sepakbola, apa satu-satunya posisi yang bisa menggunakan tangan." 

Bukankah kesulitannya terlalu berbeda dari yang sebelumnya! 

"Eh... aku ingat, itu penangkapnya, kan?" 

Tapi tingkat pengetahuan dari orang yang menjawab juga turun cukup banyak. Jika itu 
masalahnya, saya mungkin punya kesempatan. 

"Itu penjaga gawang, Himeji-san." 

Saya menjawab saat saya memasukkan 'penjaga gawang'. Sekarang skor saya meningkat, 
dan kami berdua memiliki skor yang sama. Sepertinya game ini tidak akan mengurangi 
skor saat kita melakukan kesalahan. 

"Muu... aku tidak akan kalah, Akihisa-kun." 

"Sama di sini, Himeji-san." 

Kami hanya bisa mendapatkan poin dari genre yang kami kuasai saat kami melanjutkan 
pertempuran ini. 

Dan kemudian, kami menjawab pertanyaan terakhir dengan skor yang sama. Dalam waktu 
singkat mesin membaca pertanyaan itu, Himeji-san tiba-tiba bertanya, "Akihisa-kun." 

"Un?" 

"Rasanya kami sedang berkencan ketika kami keluar untuk bermain seperti ini. Aku sangat 
bahagia." 

"Apa!" 

"Kamu terguncang ~" 

Menggunakan kesempatan ini, Himeji-san menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya 
benar. Hasilnya sekarang adalah saya kalah. 

"Kalau begitu, ini kemenanganku, Akihisa-kun." 

"Uu... kamu benar-benar membuatku ragu dengan kata-kata seperti itu." 

"Fufu, kaulah yang salah di sini." 

Saya ceroboh. Saya tidak berpikir bahwa Himeji-san akan menggunakan metode seperti itu. 

"Dan ada sesuatu yang membuatku tidak senang, Akihisa-kun." 

"Eh? Apa yang membuatmu tidak senang? " 
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Dia tetap tidak bahagia meski menang. Apa artinya? 

"Kamu sebenarnya ragu-ragu karena kata-kata yang aku ucapkan. Itu artinya kamu tidak 
pernah menyadari apapun sebelum aku mengatakan ini, kan, Akihisa-kun? " 

"Eh?" 

"Saya sudah sangat tegang sejak tadi. Itu sangat tidak adil. " 

Himeji-san cemberut sambil membusungkan pipinya. 

Apa artinya ini? Tepat saat aku merasa terganggu--- 

(- !!) 

Indra keenam saya mendeteksi kehadiran seseorang. 

Aku tidak melihatnya, tapi aku memahaminya... suasana yang datang ke sini, naluri yang 
membantuku mengatasi beberapa krisis, semua ini memberitahuku sesuatu--- (Itu adalah 
kehadiran musuh ...!) 

Kemungkinan besar, itu seseorang dari kelas F. Mungkin Yuuji atau Sugawa-kun atau 
bahkan Fukumura-kun. Bagaimanapun, tidak perlu membayangkan hasil seperti apa yang 
akan terjadi jika Himeji-san dan aku ditemukan di sini. 

"Ada apa, Akihisa-kun?" 

"Di sini, Himeji-san." 

"Eh? Ah iya." 

Pokoknya, ayo bersembunyi untukku. Aku memegang tangan Himeji-san dan menjauh dari 
tempat itu. Ada semacam mesin permainan di depan mata saya, dan kami bersembunyi di 
baliknya. Sekarang tidak ada yang bisa melihat wajah kita dari luar. 

"Ah... game ini..." 

Himeji-san bergumam. Saya mengintip ke luar untuk memeriksa apakah pemilik kehadiran 
itu menemukan kami. 

(Aneh... kehadiran itu tidak mendekati kita. Bahkan menjauh...) 

Jika itu ditemukan oleh saya, saya kira kemungkinan musuh menemukan kita juga sangat 
tinggi. Tapi musuh tidak mengejar kita. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya terlalu 
waspada di sini? 

"Ah, sudahlah. Kami aman untuk saat ini. " 
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Aku rileks dan berbalik menghadap Himeji-san lagi. Himeji-san menatap game itu dengan 
ekspresi serius. Un? Apa sekarang? 

"Erm... 21 Desember, tipe A..." 

Himeji-san sudah memasukkan koin saat dia mulai memasukkan data di layar. 

"Baiklah, sekarang giliranmu, Akihisa-kun." 

"???" 

Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang terjadi di sini, tetapi saya terus berdiri di depan 
layar. Layar menunjukkan garis bertuliskan 'tolong masukkan tanggal lahir dan golongan 
darah Anda. Eh? Ini adalah... ah, begitu. Itu mesin peramal. 

"Kalau begitu, milikku 18 Oktober, golongan darah adalah ... erm." 

Pon pon. Saya memasukkan tanggal lahir dan golongan darah saya. Ngomong-ngomong, ini 
mungkin pertama kalinya saya memainkan game meramal. 

"Lalu, kedua belah pihak harus menyentuh bola kristal di tengah." 

Saya mengikuti instruksi dan meletakkan tangan saya di atas bola kristal di tengah. 

"..." 

Tepat di sampingku, Himeji-san menunjukkan ekspresi tegang saat dia meletakkan 
tangannya di atas bola kristal. Eh, Himeji-san, aku tahu kamu akan melakukan yang terbaik 
untuk semuanya, tapi tidak perlu terlalu serius, bukan? 

"Hasil keberuntungan sedang dicetak. Tunggu sebentar." 

Ada suara pencetakan yang datang dari dekat tanda terima dengan lambat, dan selembar 
kertas dengan kata-kata yang terasa seperti tiket jatuh. Himeji-san mengambilnya dan 
membacanya dengan fokus. 

"Himeji-san, apa ada tulisan bagus di atasnya?" 

"..." 

Himeji-san terus membaca slip itu sedemikian rupa sehingga dia tidak mendengarkanku. 
Uu, tapi aku tidak bisa melihat apapun dari sini. 

Tidak dapat membantu. Saya hanya bisa tetap di mana saya berada. Setelah beberapa saat, 
Himeji-san selesai membaca, dan tiba-tiba mengangkat wajahnya. 

♪ ♪ ♪ 
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Dia menunjukkan senyum bahagia yang belum pernah saya lihat sebelumnya. 

"Kurasa ada sesuatu yang bagus yang tertulis di situ karena tanggapanmu, kan?" 

"Ya, ini sangat bagus." 

Dia berkata dengan senyum mempesona di wajahnya. 

"Aku senang dengan apa yang tertulis di kertas, tapi yang membuatku paling bahagia 
adalah kau datang untuk memainkan game ini bersamaku, Akihisa-kun." 

Saya datang ke sini untuk bermain dengannya ... oh ya. Aku membawanya ke dalam mesin 
ini. Kalau begitu, aku harus minta maaf padanya. 

"Maaf barusan, Himeji-san." 

"Eh? Tentang apa?" 

"Aku baru saja menyeretmu ke sini. Bukankah lenganmu sakit? " 

"Fufu. Kamu membuatku lebih bahagia ketika kamu melakukan itu. " 

??? Membuatnya bahagia? 

"Sepertinya kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan, Akihisa-kun." 

"Eh, tidak..." 

"Kamu benar-benar lambat, Akihisa-kun." 

Uu... Aku benar-benar tidak bisa membantahnya. Aku baru saja kalah dalam pertandingan 
kuis itu. 

"Oh ya, Akihisa-kun, bolehkah aku menyimpan kertas ini?" 

"Un. Saya baik-baik saja dengan itu. " 

"Terima kasih. Aku akan sangat menghargainya. " 

Setelah mengatakan itu, Himeji-san melipat kertas itu dengan benar dan menyimpannya di 
dompetnya. 

Meskipun aku tidak keberatan dia melakukan itu... 

"Kalau begitu, waktunya pergi membeli barang-barang kita. Akira-san akan khawatir jika 
kita pulang terlambat. " 

"Ah, tunggu, Himeji-san." 
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Aku tidak keberatan dia melakukan ini ... tapi apalagi hasil ramalan, dia tidak pernah 
memberitahuku ramalan macam apa yang kita lakukan sekarang ... 

☆ 

"Kamu akan membeli game, Akihisa-kun?" 

"Un, itulah yang aku rencanakan." 

"Sungguh... jangan menghabiskan terlalu banyak, tahu? Akira-san akan marah, kan? " 

"Oke ~" 

Meskipun Himeji-san berkata begitu, pada dasarnya dia membiarkanku pergi dengan 
menutup mata akan hal ini. Dia sangat baik. 

"Oh iya, kamu mau ke toko apa, Himeji-san?" 

"Eh! Aku, aku? Aku... Aku hanya berbelanja. " 

"???" 

Himeji-san panik saat menjawab pertanyaanku. Hah, apakah ada barang rahasia yang ingin 
dia beli? 

"Himeji-san, apakah kamu membeli..." 

"A, bukan apa-apa! Saya tidak punya apa-apa untuk dibeli! Aku hanya akan jalan-jalan! " 

Tindakan Himeji-san sungguh tidak wajar. Apa yang ingin dia sembunyikan? 

Ngomong-ngomong, saya menyelinap keluar untuk membeli game di sini, jadi saya 
mengerti perasaan menyelinap keluar untuk membeli barang. Dan jika itu Himeji-san, dia 
pasti tidak akan membeli sesuatu yang aneh, jadi kurasa aku tidak perlu khawatir. 

"Betulkah? Lalu, bagaimana kalau aku mencarimu setelah aku selesai berbelanja, Himeji-
san? " 

"O, oke. Ngomong-ngomong, Akihisa-kun, bisakah kamu meneleponku setelah kamu selesai 
berbelanja? Saya akan senang jika Anda bisa melakukannya. " 

"Nn. Baik." 

Setelah memeriksa apakah kami berdua memegang ponsel kami, aku memutuskan 
hubungan dari Himeji-san saat aku menuju toko yang menjual game. 

"Kemudian. Game, waktunya bermain! " 
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Saya mulai melihat sekeliling saat saya berjalan menuju toko game. 

Saat ini, saya menemukan seorang pria berdiri di depan saya. 

Gaya rambut yang seperti surai singa. 

Wajah yang penuh keliaran. 

Kehadiran yang terlihat sangat bodoh. 

Saya tidak bisa salah di sini. Itu--- 

"Yu, Yuuji !?" 

Saya pasti tidak salah di sini. Itu musuh bebuyutanku, Sakamoto Yuuji. 

"Kenapa dia ada di sini...?" 

Saya tidak bisa tidak bergumam. 

Tidak aneh orang itu muncul di sini. Hari ini hari libur, jadi tidak ada yang aneh bertemu 
orang-orang di sekitar kita bahkan di pusat perbelanjaan ini. Masalahnya adalah- 

"Mengapa pada saat seperti itu..." 

Masalahnya adalah aku baru saja bertemu dengan pria yang mungkin mengira aku 
berkencan dengan Himeji-san di sini. Lalu, apakah kehadiran musuh yang saya deteksi 
keluar dari orang itu? 

Jika fakta bahwa Himeji-san dan aku tinggal bersama terungkap, tidak perlu membicarakan 
konsekuensi seperti apa yang akan terjadi. Orang itu juga anggota kelas F, musuh keadilan 
yang akan bekerja keras untuk mencegah kebahagiaan orang lain meskipun itu berarti 
bekerja dalam semalam. 

Sejak aku bertemu pria itu dalam situasi seperti sekarang--- 

"... Aku hanya bisa membunuhnya sekarang." 

Ambil inisiatif. Bunuh musuh di depan mata. Saya harus membunuh musuh sebelum saya 
terbunuh. 

Karena saya telah memutuskan apa yang ingin saya lakukan, tidak ada waktu untuk ragu. 
Aku menyembunyikan kehadiranku dan berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain, 
menyelinap di belakang punggung anak itu. Adapun targetnya... sangat bagus. Dia tidak 
pernah menemukan saya. Sekarang saya bisa membunuhnya! 

Saat saya melepaskan momentum saya, saya melanjutkan untuk melepaskan pukulan 
mematikan. 
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"PERGI KE NERAKA, YUUJI!" 

"Ups, tali sepatuku..." 

Swoosh 

Yuuji tiba-tiba membungkuk. Tendangan yang saya lepaskan dengan seluruh kekuatan saya 
tepat di atas pria itu. 

"..." 

"..." 

Aku tetap dalam posisi menendang sementara Yuuji tetap membungkuk saat kami terus 
menatap satu sama lain selama beberapa detik. 

"... Oi, kamu..." 

"Kamu mempertahankan hidupmu di sana, Yuuji! Tapi jangan berpikir ada waktu lain 
sekarang! " 

"Ah! Hei! Pegang itu! " 

Penyergapan gagal, jadi saya memutuskan untuk segera meninggalkan medan perang. Aku 
akan dirugikan tidak peduli apa saat aku menghadapi orang ini. Dalam situasi ini, saya 
harus mundur dan berkumpul kembali. 

Saya lari dari medan perang seperti yang saya pikirkan. 

Yuuji itu terkejut dengan serangan mendadakku, tapi dia mungkin tidak akan mengejarku. 
Jika dia melihatku dengan Himeji-san, itu akan menjadi hal yang berbeda, tapi jika tidak, 
dia tidak perlu mengejarku di depan semua orang. Saya akan menunggu besok untuk 
membalas dendam. Itu akan lebih baik. 

Seharusnya begitu--- 

"Akihisa, kamu bajingan! Tahan di sana!" 

"MENGAPA!?" 

Entah kenapa, Yuuji mengejarku. 

Apa ini sekarang? Kenapa dia harus dengan sengaja mengejarku? 

☆ 

 Sisi Yuuji  
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Sial! Kenapa aku harus bertemu Akihisa dari semua orang pada saat seperti itu di sini !? 
Apakah fakta bahwa Shouko dan aku akan keluar sekarang? Apakah ini sebabnya saya 
diserang? Jadi kehadiran bodoh yang aku deteksi keluar dari orang ini? 

"Dan mengapa aku harus menjadi orang yang diserang di sini..." 

Aku akan pergi dengan Shouko seperti ini, tapi itu karena Shouko merusak ponselku ketika 
dia pergi untuk memeriksa apakah aku selingkuh. Saya hanya datang ke sini untuk 
memperbaiki ponsel saya. Bahkan jika Akihisa atau idiot lain melihatku, tidak ada alasan 
bagi mereka untuk menyerangku. 

Meski begitu, tapi- 

"... Orang-orang itu pasti tidak akan memikirkan hal-hal seperti itu...!" 

Berkencan dengan seorang gadis pada hari libur --- mereka akan menyerang saya karena 
alasan itu sendirian, dan saya tidak punya cara untuk membantah atau membela diri. 

Dalam hal itu... 

"---Lebih baik bunuh dia." 

Saya harus mengambil inisiatif sebelum dia menemukan sekutu. Ini akan menjadi yang paling 
tepat. 

☆ 

"AKIHIIIISSSAAAAA !!!!" 

Suara itu terdengar dari belakang. Tch! Aku tidak bisa melepaskannya! 

"Ini akan menjadi buruk jika terus berlanjut..." 

Rencana untuk menyusun kembali diriku dan menyergapnya ketika dia ceroboh perlahan-
lahan menjadi gagal. Sial. Aku harus menemukan cara untuk melepaskannya dari sini! 

Kami terus berlari, tapi jarak antara kami semakin pendek. Kami berlari dengan kecepatan 
yang sama sekarang, tetapi musuh memiliki keuntungan yang pasti dalam melakukan 
pemotongan, jadi ini masalah waktu sebelum dia menyusulku. 

Dalam hal itu- 

"Aku akan bertaruh untuk ini!" 

Saya berbelok di sudut dan segera melesat ke toko untuk melarikan diri dari pria itu. 

"Bajingan sialan itu! Kemana dia pergi!" 
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Sepertinya si idiot Yuuji itu langsung kehilangan aku, jadi dia melihat ke pintu masuk toko. 
Baiklah, sukses! 

Aku menyesuaikan terengah-engahku saat menyembunyikan kehadiranku. Jika saya 
ceroboh sedikit pun, saya akan ditemukan oleh orang itu. Saya harus menemukan cara 
untuk bersembunyi di dalam toko. " 

"Oh ya. Apa yang dijual toko ini? " 

Saya mencoba untuk tidak membuat postur tubuh saya terlalu aneh saat saya perlahan 
menyelidiki sekeliling saya. 

Putih. 

Waterblue. 

Merah Jambu. 

Krem, 

Dan segala macam warna ada di sekitarku. 

Fm fm. Saya melihat. Ini adalah- 

(- Toko pakaian dalam wanita.) 

Toko tersebut memajang semua jenis bra dan pakaian dalam. 

Sekarang, 

(BAGAIMANA SAYA AKAN TERSEMBUNYI DI SINI!) 

SAYA TIDAK PERNAH MENGHADAPI KRISIS TERSEBUT DI SELURUH HIDUP SAYA. SISWA 
SMA LAKI-LAKI YANG BERJALAN KE TOKO PAKAIAN PASTI AKAN BERDIRI TIDAK 
PENTING BAGAIMANA SAYA SEMBUNYIKAN DI SITUASI TERSEBUT! MASIH ADA ALASAN 
JIKA SAYA DENGAN SEORANG GADIS, TAPI SAYA SENDIRI DI SINI! SAYA TIDAK BISA 
MENJELASKAN DIRI DI SINI! 

Dari dalam toko, aku mengintip ke arah Yuuji. Orang itu akan menoleh ke sini juga! Hampir 
saja! 

Aku segera menarik leherku ke belakang dan bersembunyi di balik manekin dengan celana 
dalam. 

Saat ini, pelayan toko mungkin menganggapku sangat curiga saat dia menatapku dengan 
ekspresi terkejut. 

Ku...! Kalau begitu, aku hanya bisa memaksanya! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku menahan tatapan penjaga toko saat mengangkat celana dalam di gantungan. Saya 
kemudian mencoba meyakinkan diri saya sendiri sambil mencoba untuk terlihat alami. 

(Aku maniak pakaian dalam mesum di sini. Campurlah di sini! Tetaplah di dalam toko 
pakaian dalam wanita ini dengan ekspresi yang jujur! Campurlah dengan sekeliling!) Aku 
memberikan pandangan serius saat aku melihat celana dalam itu. Jangan tersipu! 
Kehilangan diri sendiri! Aku harus menjadi ahli pakaian dalam dan dengan bangga memilih 
salah satu! 

Saya terus meyakinkan diri saya sendiri. Namun, ini semua sia-sia karena penjaga toko 
tampaknya bertekad saat dia bertanya padaku, 'Erm, pelanggan yang terhormat ...?' 

Onee-san penjaga toko bertanya dengan nada curiga dan gugup. 

Ugh... itu tidak akan berhasil juga... dengan akting yang buruk, aku tidak bisa berpura-pura 
menjadi pencinta pakaian dalam...? 

Saat saya dirusak oleh keputusasaan, lutut saya melemah. 

Tetapi pada saat ini, kata-kata seorang guru terngiang di hati saya. 

Suara yang dalam, kasar, dan kuat terdengar di benak saya. 

"TIDAK PEDULI APA, JIKA ANDA INGIN MELAKUKANNYA, PASTIKAN ANDA 
MENYELESAIKAN PEKERJAAN!"[12] 

"- !!" 

Pada saat ini, kekuatan layu saya pulih. 

Betul sekali. Masih terlalu dini untuk menyerah. Kami belajar sesuatu yang penting dari 
Ironman selama turnamen baseball summoned beast! 

Saya mengerahkan kekuatan saya kembali ke kaki yang lemas dan meluruskan punggung 
saya. 

"De, pelanggan yang terhormat?" 

Penjaga toko mengeluarkan suara khawatir, tapi aku mengabaikannya saat aku 
melanjutkan tindakan selanjutnya. 

Saya perlahan-lahan mengambil sepotong pakaian dalam dari layar, mencungkilnya dan 
meletakkannya di kepala saya. Saat ini, saya mengatakan sesuatu yang keren kepada 
penjaga toko onee-san. 

"Fm... tidak apa-apa memakainya..." 
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"CUSTOMMMEEERRRRS !!!" 

Tunggu sebentar! Kenapa penjaga toko itu berteriak begitu keras !? Bagaimana jika Yuuji 
mendengarnya dari luar? 

"Diam!" 

"THE, ADA PER --- MGH" 

Ini situasi kritis sekarang, jadi saya menggunakan tangan saya untuk menutupi mulut 
penjaga toko. Sial, bukankah aku terlihat seperti pakaian dalam yang aneh bahkan pada 
saat ini? 

Saya hati-hati melihat ke luar toko. Untungnya, Yuuji sedang mencari saya di toko lain dan 
tidak ada niat untuk masuk. 

"...(Lemas)." 

Petugas toko dengan mulut tertutup oleh saya jatuh lemas. Saya melanjutkan untuk melihat 
ke depan, dan menemukan bahwa dia pingsan karena kekurangan oksigen. Eh? Ini 
sepertinya tidak bagus! 

Setelah memeriksa apakah dia masih bernapas, saya kembali bertanya-tanya tentang 
bagaimana cara melepaskan diri dari keputusasaan yang sulit ini. 

Yuuji masih mengawasi di luar toko dengan kejam. Satu-satunya cara untuk benar-benar 
menghadapinya adalah... 

Setelah berpikir sejenak, saya membuat kesimpulan. Hanya ada cara untuk menangani pria 
itu dengan paling efektif. 

Mari kita panggil Kirishima-san. 

Begitu aku menelepon Kirishima-san dan memberitahunya bahwa 'Aku melihat Yuuji 
dengan gadis lain di lantai dua pusat perbelanjaan', nyawa pria itu akan padam dalam 
waktu kurang dari 2 detik. Rencana ini tidak hanya menjamin hidupku, tapi juga menjaga 
rahasia hidupku bersama Himeji-san. Itu sempurna. 

"Dalam hal itu..." 

Aku mengeluarkan ponselku dan mencari nomor telepon Kirishima-san dari buku telepon. 

Saya menekan tombol dan menunggu cincinnya. 

Dan kemudian, suara dari pengeras suara telepon mengeluarkan suara. 

Prrrrr. 
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Untuk beberapa alasan, sepertinya telepon berdering di ruang ganti di dekatnya. Hah? 

"...Halo?" 

Suara Kirishima-san masuk ke telingaku. Namun, suara ini tidak hanya keluar dari telepon, 
tapi juga dari ruang ganti tepat di belakangku. Jangan, jangan beri tahu saya... 

"Erm, Kirishima-san?" 

"... Un. Ada apa, Yoshii? " 

Suara Kirishima-san terdengar jelas dari ruang ganti di belakangku. Jangan bilang dia ada 
di toko ini juga !? 

Saya tanpa sadar memeriksa tentang apa toko ini. Ini adalah toko pakaian dalam wanita, 
dan suara Kirishima-san keluar dari ruang ganti. Dengan kata lain... 

"Sangat menyesal! Tidak ada sama sekali! " 

Aku secara tidak sengaja panik saat memikirkan tentang Kirishima-san yang berganti 
pakaian di ruang ganti. Itu tidak bisa membantu! Bagaimana saya bisa tenang ketika 
seorang gadis seusia saya berubah saat saya ada!? 

Situasi yang tidak terduga terjadi, dan saya panik. Suara yang keluar sepertinya lebih keras 
dari sebelumnya, jadi Kirishima-san di ruang ganti sepertinya telah mendengar suaraku. 

"???... Yoshii, apakah kamu di lantai dua pusat perbelanjaan?" 

"Heh? Ah, erm! " 

"... Mari kita bicara tatap muka. Saya benar-benar tidak bisa berbicara dengan baik. " 

"...Iya?" 

Swoosh. Sebuah suara datang dari belakang. Itu pasti suara Kirishima-san yang membuka 
tirai. Kalau begitu, Kirishima-san tidak akan keluar hanya dengan pakaian dalam, kan? 

Pengekangan diri saya yang memberitahu saya untuk tidak terlihat menang atas keinginan 
saya untuk melihat, jadi saya segera melarikan diri dari tempat kejadian. 

Pada dasarnya, saya memilih untuk lari ke ruang ganti lain di dekatnya. 

"... ??? Yoshii? " 

Suara Kirishima-san datang dari sisi lain tirai. Hampir saja. Di sana saya hampir dianggap 
cabul. 

"Fuu... hebat..." 
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Aku menggunakan tanganku untuk menyeka keringat, dan perlahan mengangkat kepalaku. 

Dan aku melihat Himeji-san dengan kulit telanjangnya, terpaku di tempat. 
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"Erm... erm... Akihisa-kun?" 

Himeji-san menggunakan pakaian yang dia lepas untuk menutupi tubuhnya saat dia 
bertanya padaku dengan suara malu-malu. 

"Un? Ada apa, Himeji-san? " 

Berbeda dengan tanggapannya, saya tidak panik sama sekali karena saya dengan dingin 
memikirkan bagaimana menanggapinya. Jika saya panik pada saat seperti itu, dia akan 
merasa khawatir, jadi saya harus tenang. 

"Erm... apa yang kamu lakukan di sini?" 

Kalau begitu, aku akan menjawab dengan percaya diri agar dia tidak merasa khawatir. 

"Ha ha. Apakah sungguh aneh bagiku berada di sini? " 

"Ah, tidak, itu..." 

Tidak, sejujurnya, sungguh aneh bagiku berada di sini. 

"Saya sedang mencari topi di sini, mencoba mencari sesuatu yang bagus ~" 

Aku berkata sambil menunjuk ke celana dalam yang kudengar. 

Jangan khawatir. Himeji-san bingung sekarang. Setelah saya bersikeras bahwa itu adalah 
topi, saya pasti bisa melakukannya! 

"Eh? Topi...?" 

Pikiran Himeji-san sangat melambat, tapi masih ada sesuatu dalam kata-kataku yang dia 
anggap aneh. Argh, aku akan menggertak dengan momentum! 

"Betul sekali. Itu topi. Bukankah itu cocok untukku? " 

"Tidak, tidak sama sekali. Cocok untuk Anda!" 

Saya merasa sangat rumit. 

Tapi kesampingkan perasaan pribadi saya, mari kita bicara tentang hal lain. Topik ini 
terlalu berbahaya. 

"Bagaimana denganmu, Himeji-san? Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Eh, erm... kait di bra saya rusak pagi ini, jadi saya datang ke sini untuk membelinya..." 

Manja pagi ini... jangan bilang itu saat bermain ping-pong? Begitu, jadi itu sebabnya dia 
bilang dia punya sesuatu untuk dibeli. 
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"W, yah, bukan seperti itu! Saya memakai yang berbeda dari biasanya! Ini... itu... Saya ingin 
mengatakan, karena ada kesempatan, saya ingin mengambil sedikit resiko. Saya baru saja 
bertemu Shouko-chan, dan dia merekomendasikan pakaian dalam semacam ini kepada 
saya untuk kemenangan yang menentukan. Saya biasanya tidak memilih gaya ini... " 

Himeji-san mulai membela diri dengan hampa. Namun, saya akan repot jika dia 
menjelaskan detail seorang gadis yang memilih pakaian dalam untuk saya. 

"Ahaha, tenanglah, Himeji-san. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. " 

"Erm, yah, itu... maaf..." 

Himeji-san menunduk, tersipu. 

Bagaimanapun, Kirishima-san mungkin kembali ke ruang ganti. 

"Sudah waktunya aku pergi." 

"Baik. Sampai jumpa lagi." 

Aku meletakkan tanganku di tirai ruang ganti dan bersiap untuk keluar. 

Tapi sebelum itu- 

"Oh ya, Himeji-san." 

"Un?" 

"Untukmu." 

Aku membiarkan Himeji-san memegang sesuatu yang ada di tanganku. 

"Ya, ya. Ini..." 

Himeji-san perlahan membuka tangannya saat dia menerimanya untuk melihat apa itu. 

Itu celana dalam yang kupakai di kepalaku. 

"APA YANG ANDA LAKUKAN, AKIHISA-KUN!" 

"SIAL! AKU KEMBALI KE NORMAL! " 

Aku terus menahan mimisan saat aku keluar dari toko pakaian dalam dengan sikap malu. 

☆ 

"Sungguh... sungguh luar biasa!" 
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"Sangat menyesal..." 

Saat kami berjalan pulang dari pusat perbelanjaan, saya terus mendengarkan ceramah 
Himeji-san. 

"Kenapa kamu harus selalu memulai... erm, masalah yang agak vulgar, Akihisa-kun?" 

"Tidak, aku tidak sedang mesum di sana. Ini lebih seperti keadaan yang tidak 
menguntungkan. " 

"Jangan cari alasan sekarang!" 

"Ya maaf." 

Saya segera meluruskan punggung saya setelah saya dikuliahi olehnya. 

Di samping catatan, Yuuji menahan pelukan Kirishima-san (untuk membuatnya lebih 
ringan) cukup lama dan jatuh lemas ke lantai sebelum diseret. Saya kira peluang hidupnya 
paling banyak sekitar 50%. 

"Apa kamu mengerti, Akihisa-kun? Hal-hal buruk akan terjadi ketika Anda bertemu dengan 
ruang ganti seperti itu --- dan toko pakaian dalam wanita di sana! " 

"Iya..." 

"Apa yang ingin kamu lakukan jika itu wanita lain, bukan aku?" 

Himeji-san menggembungkan pipinya. Eh, itu benar. Dia ada di sini... 

"Dan aku belum siap secara mental ... tapi itu mungkin lebih baik daripada membiarkanmu 
melihat gadis lain dengan cara yang cabul ..." 

Himeji-san bergumam. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi dia terlihat sangat 
marah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku pasti harus menemukan cara untuk 
meminta maaf... tidak mudah untuk menghapus pandangannya dalam balutan lingerie, jadi 
setidaknya aku harus mengimbanginya. Adakah yang bisa saya lakukan... 

"Sesuatu yang pasti bisa saya lakukan... sesuatu yang pasti bisa saya lakukan..." 

Dalam hal ini, hanya memasak. Himeji-san tinggal di rumahku sekarang. Saya hanya akan 
membuat sesuatu yang dia suka dan meminta maaf padanya dengan sungguh-sungguh. 

"Himeji-san." 

"Apa itu?" 

Aku menatap matanya dengan tulus, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ap, ada apa, Akihisa-kun? Mengapa ekspresimu begitu serius? " 

"Ini mungkin tidak dianggap sebagai permintaan maaf, tapi, jika kamu tidak keberatan, 
tolong izinkan aku---" 

"Eh? O, oke! " 

"---Harap biarkan aku membuat sesuatu yang kamu suka untuk dimakan, Himeji-san!" 

"......Iya?" 

Saya berkata dengan sangat tulus. 

Saya melakukan sesuatu yang buruk, jadi saya akan memamerkan keterampilan kuliner 
saya dan membuat makanan enak. Mudah-mudahan, ini akan mengurangi rasa bersalah 
saya. 

"Jadi... yah... Himeji-san, bisakah kamu menyebutkan beberapa hal yang ingin kamu 
makan?" 

"..." 

"Meskipun agak sulit, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya!" 

"...(Tidak bahagia)" 

"Himeji-san?" 

"Saya tidak tahu!" 

Himeji-san merengut dan membuang muka. 

Eh? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? 

Saya merenung sebentar. Eh... ah, tentu saja! Aku sebenarnya mencoba menyuap gadis 
remaja dengan makanan. Pasti ada batasan seberapa lambat saya! Tentu saja aku akan 
membuatnya marah dengan caraku melakukan ini! 

"Sangat menyesal! Saya benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Itu hanya karena saya 
hanya tahu cara memasak, jadi... " 

"Kupikir kamu akan mengatakan sesuatu seperti mengambil tanggung jawab..." 

"Apa?" 

"Tidak ada!" 
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Himeji-san semakin marah sekarang. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Sepertinya aku 
membuatnya semakin marah. Dalam hal ini, saya hanya dapat menggunakan gerakan 
pamungkas saya, berlutut dengan kepala tertunduk di tengah jalan untuk mengekspresikan 
ketulusan saya! 

"Aku sangat menyesal! Setidaknya izinkan aku menggunakan caraku sendiri untuk--- " 

"...Paella." 

"---Menyelesaikan semuanya di sini... eh?" 

Aku menahan diri untuk tidak berlutut dan mengangkat wajahku. Apa yang baru saja 
Himeji-san katakan? 

"Paella." 

Saya mendengarnya dengan jelas kali ini. 

Paella? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan itu? 

"Kamu bisa membuat paella untuk makan malam... benar-benar enak terakhir kali." 

Himeji-san berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ah, paella itu mengacu pada 
apa yang aku tanyakan padanya apa yang dia inginkan, bukan? Dengan kata lain... 

"Kamu bersedia memaafkanku, Himeji-san?" 

"Tidak ada waktu kedua setelah ini. Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu melakukan 
hal seperti itu lagi, Akihisa-kun. " 

"Setuju! Aku akan mengingatnya dengan sepenuh hati! " 

"Lagi... sungguh, Akihisa-kun, itu karena kamu sangat tidak berguna..." 

Himeji-san berkata sambil memberikan ekspresi santai. 

Bagus. Sepertinya dia mau memaafkanku karena mengatakan itu pada waktu yang salah. 
Dia sangat baik. Aku harus membalas harapannya dan membuat makan malam yang enak. 

Oh ya, saya bisa membuat pai apel sebagai makanan penutup untuk ditemani paella. Mari 
kita masukkan apel dalam jumlah besar ke dalam pai dan tambahkan kayu manis ke 
dalamnya, tambahkan selai aprikot yang bagus ke atasnya dengan ringan dan panggang 
sampai sedikit hangus. Pasti enak. Un, itu tidak buruk. 

Saat aku bertanya-tanya tentang semua itu, Himeji-san melanjutkan, 

"Kalau begitu, aku akan membuat makanan penutup. Aku tidak akan mengizinkanmu 
mengatakan itu! " 
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"... Ma, mungkin..." 

"Kenapa kamu berbicara dengan aksen kansai?" 

"Tidak, tidak, tidak, aku harus melakukan segalanya mulai dari menyiapkan hingga 
memasak dan semuanya setelah itu untuk menebus semua masalah yang kutimbulkan! 
Tidak, izinkan saya melakukannya! " 

Aku minta maaf kepada Himeji-san tentang ini, tapi berkat bagaimana aku menerobos 
masuk ke ruang ganti secara tidak sengaja, aku berhasil memastikan alasanku bisa 
membuat makan malam dengan aman. 

☆ 

Kami dengan selamat lulus ujian makan malam, dan kami sudah mencuci piring (pada 
akhirnya, Himeji-san membantu saya dengan itu). Saat ini, sudah lewat jam 8 malam, dan 
Himeji-san dan aku berada di kamarku, di meja dengan buku dan alat tulis kami ditata. 

"Kalau begitu, ayo mulai belajar, Akihisa-kun." 

"Ya..." 

Benar, belajar. 

Sepertinya Himeji-san belajar dan merevisi pekerjaan rumahnya di sini setiap hari. Nee-san 
benar-benar memberikan perintah yang tidak masuk akal 'dalam hal ini, Aki-kun, belajar 
dengannya' saat dia mendengar itu. Tentu saja, aku tidak punya hak untuk menolak, dan 
karena Himeji-san berkata 'ayo lakukan yang terbaik' saat dia setuju dengan sepenuh hati 
untuk itu, jadi semuanya berakhir seperti ini. 

"Eh, kita harus mulai belajar dari mana? Apakah ada mata pelajaran yang Anda kuasai, 
Akihisa-kun? " 

"Tidak sama sekali." 

"Kalau begitu mari kita pelajari semuanya." 

"Saya ingin belajar sejarah Jepang!" 

"Saya mengerti. Mari kita fokus pada Sejarah Jepang, kita akan kurang fokus pada mata 
pelajaran lain. " 

Anda tidak akan berhenti mempelajari semua mata pelajaran? 

"Hai, Himeji-san! Tidak akan ada cukup waktu, kan? ' 

"Jangan khawatir, kamu bisa belajar banyak dalam 4 jam." 
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"4 jam!?" 

Tunggu sebentar! Apa ada ujian khusus besok? 

"Saya tidak bisa belajar di siang hari, jadi saya harus belajar keras di malam hari." 

Himeji-san berkata dengan tenang seolah itu sesuatu yang kecil. Biarkan, biarkan aku 
menanyakannya lagi. 

"Yah... Himeji-san, apa kamu tahu?" 

"Un? Tahu apa?" 

"Hanya ada 24 jam per hari." 

"Menurutku tidak banyak siswa SMA yang tidak mengetahui hal ini ..." 

Tidak tidak Tidak! Bukan itu yang ingin saya katakan! Yang ingin saya katakan adalah 
hanya ada 24 jam sehari, tetapi menggunakan 4 jam untuk belajar benar-benar sia-sia! 

"Kalau begitu, ayo kita mulai, Akihisa-kun." 

"..." 

Himeji-san sangat termotivasi. Dia serius! 

"Himeji-san, apa kamu tidak merasa lelah? Kita berjalan begitu banyak sepanjang hari, dan 
kamu tidak bisa tidur nyenyak di kasur yang tidak biasa kamu gunakan, bukan? 

"Yah... aku sedikit lelah..." 

Benar, itu benar! 

"Itu sebabnya aku harus cepat dan belajar sebelum tidur." 

Tidak baik. Kami berpikir secara berbeda di sini. 

Aku tahu Himeji-san sedang bekerja keras, tapi aku tidak tahu kalau dia begitu 
bersemangat untuk belajar. Tidak heran nilainya luar biasa. 

"Ah, sebelum kita belajar dulu, mari kita periksa jawaban PR kita dari dua hari yang lalu." 

Hoho, jawaban dari pekerjaan rumah... 

"Hah? Akihisa-kun, kamu masih belum mengerjakan PR-mu? " 

Tentu saja belum! Tapi jika aku menjawab ini dengan bangga, Himeji-san akan marah 
padaku, jadi aku harus mencari alasan. 
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"Ah, erm... yah, aku meninggalkan kamus bahasa Inggris-Jepang di sekolah!" 

Pekerjaan rumahnya adalah matematika. 

"..." 

Saya benar-benar tidak punya cara untuk membuat alasan yang meyakinkan. 

"Sungguh, Akihisa-kun... untung aku cek dulu." 

"Aha... hahaha..." 

"Jika ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, aku akan mengajarimu. Lakukan yang terbaik." 

"Baik..." 

Himeji-san membuka buku teks dan menginstruksikan saya tentang topik yang termasuk 
dalam tugas ini. Ugh... ada banyak sekali... 

"Ada contoh pertanyaan di sini. Anda akan baik-baik saja jika Anda menjawabnya sesuai 
dengan cara melakukannya. " 

Himeji-san menunjuk ke bagian kotak di buku teks saat dia berkata. Tidak dapat 
membantu. Karena Himeji-san mengajariku dengan sangat serius, aku akan berusaha 
bekerja keras! 

Saya menyingsingkan lengan baju dan mulai menyelesaikan pertanyaan. 

Sejujurnya, pekerjaan rumah itu jauh lebih dari yang bisa aku tangani, tapi berkat Himeji-
san yang mengajariku, aku masih bisa menyelesaikan soal. 

Selagi saya mengerjakan pekerjaan rumah--- 

Gok gok. 

Ketukan bisa terdengar di pintu. 

"Silakan masuk." 

Himeji-san menjawab, dan pintunya terbuka. Nee-san muncul dari belakang. 

"Kamar mandinya terisi air panas. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mandi. " 

Saya secara naluriah melihat ke jam, dan menemukan bahwa sudah pukul 11. Saya banyak 
mengomel sekarang, tapi sepertinya saya agak fokus sekarang. 

"Terima kasih, Akira-san. Akihisa-kun, apakah kamu ingin... " 
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"Aku hanya meninggalkan ini. Saya akan mandi nanti setelah saya selesai. Kamu boleh 
mandi dulu, Himeji-san. " 

"Betulkah? Aku tidak akan keberatan. " 

Himeji-san meninggalkan ruangan. 

Kemudian, karena pada dasarnya dia telah mengajari saya segalanya, saya akan melakukan 
yang terbaik sesuai kemampuan saya. 

---Mengerjakan PR--- 

"Akihisa-kun, kamar mandinya kosong." 

Suara Himeji-san terdengar dari belakang. 

Oke, aku juga sudah selesai di sini. 

Saya menutup buku teks saya dan meregangkan punggung saya. Fuu... benar-benar 
melelahkan untuk berurusan dengan subjek yang tidak saya kuasai. Tapi ngomong-
ngomong, saya pada dasarnya buruk dalam setiap subjek. 

Saya menggerakkan bahu dan berdiri untuk mempersiapkan pakaian ganti saya. Baiklah, 
waktunya mandi, waktunya mandi. 

Klak, suara pintu terbuka di belakangku bergema. 

"Senang sekali kamu menyelesaikan pekerjaanmu." 

"Un, terima kasih, Himeji-san. Terima kasih ver--- " 

Pada titik ini, kata-kata itu tiba-tiba berhenti di mulut saya. 

"Un? Apa itu?" 

"Ah, tidak, tidak apa-apa!" 

"???" 

Himeji-san memiringkan kepalanya dan memberikan tatapan bingung. Saat dia baru mandi, 
wajahnya memerah, dan dia memakai piyamanya. Un... yah, piyama memiliki pesona yang 
akan membuat siapapun tak berdaya. 

Himeji-san melepaskan rambutnya karena jepit rambut kelinci yang biasa dia pakai ada di 
tangannya. 

Ah, ngomong-ngomong, aku lupa, 
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"Ah, Himeji-san, ini dia. Untukmu." 

Aku mengeluarkan sesuatu yang aku lupa dari saku bajuku dan menaruhnya di tangan 
Himeji-san. 

"Eh? Ini adalah..." 

"Kamu menginginkan ini hari ini, kan?" 

Hal yang aku serahkan pada Himeji-san adalah tali kelinci yang ingin dia dapatkan dari 
game crane di pusat perbelanjaan. Aku ingin mengejutkannya setelah itu, jadi aku menjauh 
darinya untuk mengambil tali itu dulu. 

"..." 

"? Himeji-san? " 

Dia menatap tali kelinci. 

"Kelinci salju... Akihisa-kun memberiku..." 

Himeji-san bergumam. 

Kelinci salju? Jika saya harus mengatakannya, saya merasa itu lebih seperti kelinci kucing. 

"Ada apa, Himeji-san? Apakah kamu terlalu banyak mandi? " 

"Ah, tidak, tidak apa-apa!" 

Lalu, apakah dia mencampurkan kelinci kucing dan kelinci salju? Himeji-san juga agak 
bodoh, jadi mungkin saja dia melakukan kesalahan seperti itu. 

"Terima kasih, Akihisa-kun." 

"Eh, benda ini tidak terlalu mahal untuk melakukan itu." 

Himeji-san membungkuk untuk berterima kasih padaku, dan itu membuatku panik. 

Itu karena ini bukan sesuatu yang besar, dan saya hanya mendapatkannya dalam sekali 
percobaan. 

Aku akan menghargai ini dengan baik juga. 

Meski begitu, Himeji-san berkata dengan ekspresi bahagia. Saya merasa bahwa 
memberinya hadiah ini sepadan setelah melihatnya begitu bahagia. 

Tapi aku juga agak malu. Lebih baik pergi sekarang. 
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"Kalau begitu aku akan pergi dan mandi." 

"Un, luangkan waktumu." 

Himeji-san dan aku saling bersilangan seolah-olah itu adalah pertukaran sementara aku 
meninggalkan ruangan untuk ke kamar mandi. 

Mungkin itu karena aku merasa gugup ketika bersamanya sehingga aku tidak bisa 
menahan napas keras saat aku duduk di bak mandi. 

(Terasa aneh untuk beberapa alasan...) 

Pikiranku mulai memikirkan ini saat aku berada di bak mandi. 

Himeji-san dan aku sudah saling kenal sejak kecil, tapi sepertinya tidak ada interaksi di 
antara kami sebelum tahun ini, dan meskipun begitu, dia tinggal serumah denganku 
sekarang. 

(... Mana yang lebih alami?) 

Menjadi teman dan tidak saling berbicara. 

Seorang teman sekelas yang baru saya kenal lebih baik dalam setengah tahun terakhir, 
sekarang tinggal di rumah saya. 

(Un ... aku benar-benar tidak tahu.) 

Setelah mengenal satu sama lain lebih baik, aku mulai melihat sisi tersembunyi Himeji-san 
baru-baru ini, seperti bagaimana dia secara tak terduga bertekad untuk menang, dan 
bagaimana dia bertekad untuk bertahan sampai akhir begitu dia memutuskan atau sesuatu. 

Di sisi lain, mengenai sekolah dasar, hanya ada dua hal yang saya impikan pada Himeji-san. 
Yang pertama adalah tubuhnya lebih lemah dari sekarang. 

(Dan hal lainnya adalah...) 

Saat saya memikirkan hal ini, pikiran saya mulai terasa kabur. Tidak baik. Sepertinya aku 
terlalu lama berendam. 

Saya berdiri dari bak mandi, mandi, dan keluar dari kamar mandi. Saya menyeka tubuh 
saya, memakai celana pendek dan T-shirt dan menggunakan handuk untuk menyeka 
rambut saya di koridor. Saya akan melewatkan pengeringan rambut karena menurut saya 
itu merepotkan. 

"Fuaa... sangat mengantuk..." 
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Mungkin karena aku terlalu lama berendam sehingga aku merasa mengantuk. Hari ini 
sangat intens, dan aku lelah karena aku berlari kesana kemari, jadi diharapkan aku ingin 
tidur sekarang. 

Ngomong-ngomong, apa Himeji-san masih belajar? 

Atau apakah dia tertidur? 

Himeji-san tidak memiliki banyak kesehatan, dan rumah ini asing baginya, jadi rasa lelah 
yang dia bangun mungkin lebih banyak daripada milikku. 

Aku berdiri di depan pintu, berhati-hati agar tidak mengganggunya. 

Kemudian, pemandangan Himeji-san belajar dengan serius muncul di hadapanku. 

Hal yang saya pikirkan barusan tiba-tiba muncul di benak saya. 

Kesan lain yang dia berikan padaku adalah, 

(---Dia bekerja lebih keras dari siapa pun.) 

Itulah kesan yang saya miliki tentang Himeji-san semasa sekolah dasar. 

Tentu saja, saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini. Namun, Himeji-san 
sebenarnya bukanlah tipe orang yang bisa belajar dengan baik. Alasan mengapa dia bisa 
mendapatkan nilai kelas atas di sekolah promosi Fumitzuki Gakuen adalah karena dia terus 
bekerja keras. 

"Ah, Akihisa-kun, kamu sudah selesai mandi." 

Himeji-san memperhatikanku dan mengangkat wajahnya. 

"Ah..." 

Dan dia menatap wajahku dengan tatapan kosong. 

"Un? Apa itu?" 

"Tidak ada. Hanya saja aku merasa jarang sekali kau menyisir poni ke belakang, Akihisa-
kun. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Un, ini terlihat menyegarkan." 

"Ngomong-ngomong, menyegarkan melihatmu seperti ini, Himeji-san." 

"Ah... mungkin." 
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Sebagai tambahan, dia terlihat agak mempesona sekarang karena piyamanya sangat tipis 
dan kerahnya sangat longgar... 

"Oh ya, Akihisa-kun. Karena PR sudah selesai, bagaimana kalau kita memeriksa 
jawabannya? " 

"Un, aku berencana untuk melakukannya sejak awal." 

Tapi bukannya memeriksa jawaban, itu lebih seperti mengoreksi kesalahan saya. 

"Kalau begitu aku akan duduk di sini." 

Himeji-san mengambil bukunya untuk duduk di sampingku, mungkin karena itu bukan 
posisi membaca yang baik, "Warna adalah kekosongan... kekosongan adalah warna..."[13] 

"Ada apa, Akihisa-kun?" 

"Tidak apa. Ini hanyalah semacam nyanyian yang akan menutup penglihatan, pendengaran, 
sentuhan, dan penciuman saya untuk fokus. " 

"Bagaimana Anda akan belajar dengan giat hanya dengan selera?" 

Manusia tidak bisa mengendalikan inderanya sesuka hati... 

Mengesampingkan ini, kami mulai memeriksa jawaban satu sama lain. Atau lebih tepatnya, 
seperti yang saya prediksi, masalah yang saya selesaikan memiliki banyak kesalahan. 

Himeji-san mengoreksi bagian yang salah satu demi satu, dan aku sekali lagi mencoba 
menyelesaikannya. 

"Himeji-san, ini---" 

"... (Mengangguk)." 

Melihat kesana, aku melihat Himeji-san tertidur disana. 

"...... Mu, muu ......" 

Sepertinya dia benar-benar lelah. Aku akan membiarkannya tidur seperti ini. Dia memakai 
piyamanya, dan aku bisa menggendongnya ke tempat tidur. Akan sangat menyedihkan jika 
aku membangunkannya. 

Dengan pikiran itu, saya menyisihkan pena dan bangun. 

Namun... 

"Aku akhirnya akan menyentuh Himeji-san seperti ini dalam situasi ini..." 
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Apakah ini baik-baik saja? Apakah diperbolehkan membawa gadis yang tidak berdaya 
dengan piyama tipis dan menaruhnya di tempat tidur? 

"Tidak, tidak, tidak, saya tidak memiliki pikiran terlarang, dan saya tidak berniat 
melakukan sesuatu yang vulgar. Hal kecil seperti itu seharusnya baik-baik saja... " 

Saya menarik dan membuang napas beberapa kali dan menggelengkan kepala. Aku 
kemudian dengan hati-hati meraih tanganku ke arah Himeji-san. 

Pada saat ini, Himeji-san tiba-tiba membuka matanya dengan bingung. 

"Nu? Mnn... " 

"Ah, Hai, Himeji-san. Sekian untuk hari ini. Kamu seharusnya tidur sekarang, oke? " 

"Ah, oke. Betul sekali..." 

Himeji-san ngantuk karena dia sudah bersiap untuk tidur. 

"Apa kamu baik-baik saja, Himeji-san? Bisakah kamu tidur sendiri? " 

"Uun..." 

Dia menggosok matanya, memberikan respon mengantuk. 

"Aku akan senang jika kamu bisa membawaku ke sini..." 

Setelah itu, Himeji-san membuka lebar tangannya untuk memberikan pose berpelukan. 
Apakah kamu bercanda? 

"Oo-o-oke! Izinkan subjek Anda Yoshii Akihisa untuk membawa--- " 

"Sudah cukup, Aki-kun." 

"... Un?" 

Tetapi tepat ketika saya hendak mengulurkan tangan, saya mendengar suara dingin yang 
belaka. 

"Nee-san akan membantu Mizuki-san tidur. Sedangkan untukmu, Aki-kun, pergilah ke 
sana... " 

"Iya." 

"---Dan pikirkan bagaimana menulis surat wasiatmu." 

"KAMU TIDAK AKAN TANYAKAN APA YANG TERJADI !? ' 
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Nee-san membawa Himeji-san yang mengantuk menjauh dari kamarku. 

Sungguh... sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang... 

☆ 

Hari berikutnya. 

"Yoshii, kemarilah." 

Oke, ada apa? 

"Ini PR yang kamu serahkan. Semua jawaban benar. Tolong lakukan lagi. " 

"Tunggu sebentar, sensei. Bahasa Jepangmu sangat aneh. " 

"Maksud saya, menyalin karya orang lain tidak dihitung." 

"Ehhh !? Itu tidak benar! Saya benar-benar menulisnya sendiri! " 

"Jangan bohong! Anda, yang biasanya tidak akan menyerahkan pekerjaan rumah Anda, 
tiba-tiba menyerahkan pekerjaan rumah Anda dengan semua pertanyaan dijawab dengan 
benar. Harus ada batasan untuk keanehan di sini! " 

"Tunggu sebentar! Ini... tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, sensei, ini benar-
benar aneh. " 

"Bagus karena kamu mengerti." 

"Tapi tidak seperti ini! Ada banyak alasan... " 

Pada akhirnya, saya terpaksa menghabiskan 15 menit untuk menjawab pertanyaan bahkan 
sebelum guru mempercayai saya. 

 

Buletin Khusus: Ruang Obrolan Konseling Kehidupan Ironfist-sensei 

Ironman-sensei: Kali ini, kita akan belajar tentang cara mengekstrak informasi. 

Sugawa Ryo-kun: Sensei! Apa yang dimaksud dengan mengekstraksi informasi? 

Apa yang dimaksud dengan mengekstrak informasi? 

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya internet dan ponsel menjadi hal yang 
biasa, terdapat terlalu banyak informasi, bahkan menciptakan istilah yang disebut 
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Masyarakat Informasi. Hapus semua informasi yang tidak perlu dari informasi luas yang 
tidak dapat Anda ingat sepenuhnya dan ingat hanya yang berguna bagi Anda. Saya merasa 
ini adalah ekstraksi informasi. 

Ironman-sensei: Kalau begitu, silakan gunakan bagian 'Hiburan' dan 'Iklan' di Fumitzuki 
News untuk mencobanya. Coba dan hapus bagian yang tidak perlu dan gunakan hanya 
informasi yang berguna bagi Anda. Sugawa Ryo-kun: Oke! Saya akan mencoba! 

Ironman-sensei: Pertama, saya akan membuat sampel berdasarkan laporan dari edisi 
sebelumnya. Saya hanya akan mengambil informasi yang diperlukan guru Fumitzuki 
Gakuen selanjutnya. Sedangkan untuk iklan obat gastrointestinal, mohon tidak keberatan. 

Laporan 
Pilihan 
Ironman 
sensei 

Selain itu, reporter kami telah mewawancarai siswa lain yang mengambil 
bagian dalam eksperimen ini, hanya untuk mendapatkan tanggapan negatif 
seperti "Saya telah melakukan banyak hal. Aku sudah muak dengan ini. " dan 
"Saya tidak ingin mengalami hal seperti itu. Nenek tua terkutuk itu pasti 
merencanakan apa pun yang dia lakukan. "  

Juga, makhluk panggilan seukuran anak-anak yang disebutkan di atas 
hanyalah modifikasi dari karakteristik pemanggil, dan lingkungan 
pertumbuhan dan hubungan sosial anak-anak tidak dipertimbangkan. 
Adapun ini, karena fakta bahwa teknologi belum pada level itu, tidak mudah 
menghitung faktor lain. 

Eksperimen ini menarik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam tes 
ini. 

Nilai Kelas 2-F meningkat. 

Menurut rumor, kelas 2-F, yang dianggap sebagai kelas terburuk di sekolah, 
telah meningkatkan nilai mereka akhir-akhir ini. 

Ruang Kelas Ekonomi Rumah meledak. Untungnya tidak ada yang terluka. 

Ruang Ekonomi Rumah, yang dibuka bagi siswa untuk menyiapkan 
minuman mereka untuk kegiatan klub, meledak karena alasan yang tidak 
diketahui. 

sehubungan dengan berita bahwa Kelas Ekonomi Rumah Tangga harus 
ditutup 

Klub Renang Wanita -- Mengadakan Pelatihan Khusus untuk Pertemuan. 

Dalam persiapan untuk Turnamen Musim Gugur, Tim Renang Putri telah 
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memulai pelatihan khusus. 

Lawan tekanan dalam masyarakat saat ini. 

Bekerja sangat baik melawan sakit perut dan muntah! 

~ Obat gastrointestinal yang sangat kuat ~ 

Silakan beli dari Departemen Kimia. 

Terbukti tidak sah oleh Pemerintah. 

Sugawa Ryo  

Laporan 
Pilihan 

Dengan nomor 1  

hasil akademis 

Sugawa Ryo-shi 

oleh 

Himeji Mizuki-san 

dicintai 

dia, 

serius mencoba belajar bagaimana menjadi pengantin 

Klub Renang Anak Perempuan 

semua anggota ambil bagian 

dalam kompetisi untuknya 

'The Strongest akan bertahan dan Unfit akan tersingkir' untuk mencapai 
kualifikasi mereka untuk turnamen IH berikutnya. 

Semoga setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil 
yang memuaskan. 

Iklan Raja Populer. 

Sugawa Ryo, Edisi Khusus. 

Pengungkapan besar kepada pria yang terus memecahkan rekor. 

Dilengkapi dengan DVD, 390 yen. 
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FFF diproduksi. 
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Volume 9,5 Chapter 4 

Aku dan Rumah Tsuchiya dan Hati yang 
Tak tergoyahkan 
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"Sungguh... kita menderita karena eksperimen monster panggilan nenek terkutuk itu." 

"Ya. Itu merepotkan. " 

Kemarin, ada keributan atas makhluk panggilan seukuran anak, dan sekarang hari 
berikutnya setelah sekolah. " 

Setelah membalas dendam pada kepala sekolah (kami mengunci laci di ruang kepala 

sekolah, menulis catatan 'ada kunci asli di dalamnya. Lakukan yang terbaik ♪' dan taruh 
beberapa ratus kunci palsu bersama dengan yang asli.) Yuuji dan aku berada di koridor. 
Saya kira kepala sekolah akan senang bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang akan 
melatih otak dan jari-jarinya. 

"Ngomong-ngomong, metode nenek tua terkutuk itu lebih mengarah pada kelompok 
daripada individu. Betapa liciknya. " 

Kami terus berjalan kembali ke kelas F untuk mengambil tas kami saat kami berbicara. 

Jika ini adalah turnamen summoned beast uji keberanian, itu akan baik-baik saja, tapi 
Summon Beast yang dapat mengatakan pikiran kita yang sebenarnya atau menjadi anak-
anak kita benar-benar dipertanyakan. Bahkan aku yang biasanya bisa tetap tenang tidak 
bisa membantu tetapi hancur, jadi itu harus sulit untuk yang lain juga. 

Seperti yang kuduga, tepat di sampingku--- 

"Ya, tinggalkan aku, seseorang sepertimu yang mudah panik akan berada dalam masalah 
besar." 

Yuuji mengatakan sesuatu yang aneh. Hah? Apa yang dikatakan idiot ini? 

"Itu kalimatku! Saya telah menangani mereka dengan tenang. Kaulah yang panik, Yuuji. " 

"Apa? Kaulah yang selama ini mengatakan omong kosong. Tidak peduli apa, akulah yang 
pasti tetap tenang. " 

"Tidak, tidak, tidak, aku adalah yang keren, tak tergoyahkan seperti gunung." 

Saat kami melanjutkan berbicara, kami membuka pintu menuju ke kelas kelas F. 

"Pita dari pakaian maid yang Kinoshita kenakan sekarang, mulai dari 10K!" 

"15K!" 

"20K!" 
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"Kenapa kalian menjual pakaian orang lain !? Dan ini kostum dari klub drama. Bukankah 
saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menjualnya kepada kalian? Pokoknya, 
lepaskan! " 

Di dalam kelas, pelelangan yang dimulai oleh teman sekelas kita berlangsung dengan liar. 

"Lihat? Itu karena saya adalah kumpulan ketenangan sehingga saya tidak tergerak oleh ini 
bahkan ketika saya memasuki kelas untuk melihat keributan seperti itu, Anda tahu? " 

"Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak mengernyitkan alis. " 

"JANGAN BICARA SAJA KE SANA SEPERTI ITU TIDAK ADA BISNIS! CEPAT DAN BANTU 
SAYA DI SINI! " 

Panggilan Hideyoshi datang dari lingkaran yang dibentuk oleh kerumunan itu. 

Kalau begitu, aku akan dengan tenang mengikuti pelelangan --- koreksi, bantu Hideyoshi. 

☆ 

"Ketenangan Anda... ya?" 

"Un, aku merasa aku lebih tenang dari Yuuji." 

"Anda tidak mengatakannya. Aku pasti lebih tenang darimu di sini. " 

"... Karena itulah kalian berdua hampir meninggalkanku sendiri..." 

Kami menyelamatkan Hideyoshi, yang masih mengenakan pakaian pelayan yang manis. 
Begitu, jadi orang-orang di kelas kami jelas ingin memulai pelelangan setelah melihat 
Hideyoshi dengan pakaian seperti itu. Menurutku Hideyoshi harus memikirkan pesonanya 
sendiri sebelum dia melakukan apa pun. 

Lalu, kesampingkan pesona Hideyoshi. 

"Yuuji selalu terguncang setelah diacau oleh Kirishima-san, jadi aku pasti yang lebih 
tenang." 

"Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu dalam mimpi Anda. Bagaimana kamu lebih 
tenang dariku? " 

"Segala sesuatu. Faktanya adalah aku lebih tenang darimu sekarang. " 

"Pembohong. Kamu sangat terguncang oleh kebangkitan Hideyoshi. " 

"Apa yang kamu katakan, Yuuji? Saya diam-diam mengamati dengan tenang tanpa panik 
sama sekali. " 
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"Mari kita lihat seberapa santai Anda bisa melakukan (flip)." 

"Itu tercela (patapatapata)!" 

"Yuuji, kenapa kamu harus membalik rokku... yah, kita semua laki-laki di sini..." 

"Maaf, Hideyoshi, aku bermaksud untuk membalik roknya tanpa melihat celana dalamnya." 

"Mengapa Anda harus meminta maaf untuk ini? Saya pasti akan mengatakan bahwa kita 
semua adalah laki-laki, jadi tidak apa-apa! " 

"Bagaimanapun, ini bisa membuktikan bahwa Akihisa lebih mungkin terguncang." 

"Kirishima-san! Yuuji baru saja membalik rok Hideyoshi! " 

"Apa! Anda bajingan! Bukankah terlalu tercela memanggilnya! " 

"Lihat, apa kau tidak terguncang juga, Yuuji? Aku pasti yang lebih tenang di sini! " 

"It, itu hanya kebetulan! Saya pasti lebih tenang di sini! " 

Omong kosong! 

Ingin bertarung? 

Gnngh...! Bajingan ini masih tidak mau mengaku kalah. 

"Lalu, Hideyoshi, menurutmu siapa yang lebih tenang?" " 

"Aku akan merasa kalian berdua hampir sama ..." 

Hideyoshi berkata dengan enggan. Muu... itu tidak terduga. Dia benar-benar menganggapku 
sama dengan Yuuji. 

"Ngomong-ngomong, kita tidak bisa membedakan dalam kondisi yang berbeda, kan?" 

Hideyoshi berteori kepada kami. 

Memang benar kalau Kirishima-san muncul, aku tidak akan kaget, tapi Yuuji akan kaget, 
dan Yuuji tidak akan kaget saat rok Hideyoshi dibalik, tapi aku akan. Kami tidak dapat 
mengadakan kontes yang adil jika kedua kondisi tidak sama. Ini seperti mencoba 
membandingkan mana yang lebih baik, pergi atau shogi. 

"Dalam hal ini, kita harus memiliki lapangan bermain yang seimbang." 

"Itu benar. Jika kondisinya seperti ini, aku tidak mungkin kalah dari Yuuji dengan 
standarnya. " 
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"Apa, kalian berdua masih ingin bertarung?" 

""Tentu saja!"" 

Aku tidak ingin mengakhiri pertengkaran ini ketika orang lain merasa bahwa aku akan 
kalah dari Yuuji! 

"Tapi menurutku, tidak mudah bagi kondisi serupa untuk dipenuhi---" 

Saat dia berbicara, Hideyoshi tiba-tiba tercengang saat dia melihat ke jendela karena suatu 
alasan. 

Saya mengikuti ke mana Hideyoshi melihat. Tepat di depanku--- 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"" ITU YANG HARUS KITA KATAKAN DI SINI--- !! "" 

Muttsurini menempel di jendela dari luar dengan kameranya ditujukan ke Hideyoshi. Ini 
adalah level ketiga! Apa yang dilakukan si idiot itu bahkan tanpa mengikat tali pengaman !? 

"... Kalian berdua sangat berisik." 

Dia membuka jendela dari luar dan dengan terampil menyelinap masuk. Tidak, tidak, tidak, 
aku merasa reaksi kita memang diharapkan. 

Muttsurini sama sekali tidak peduli dengan keprihatinan kita (?) Karena dia berpura-pura 
memeriksa kamera sambil mencoba mengambil foto Hideyoshi dengan pakaian pelayan. 
Bukankah, orang ini terlalu riang !? 

Saat ini, Hideyoshi berkata kepada kami saat kami gemetar, 

"Akihisa, Yuuji, bukankah ini sempurna?" 

"" Nn? Apa yang sempurna? "" 

"Berkat Muttsurini, terbukti sekarang kalian berdua berada di level yang sama, kan?" 

""APA!?"" 

Saat dia bilang 'sudah terbukti sekarang', apakah yang dia maksud adalah bagaimana kita 
dikejutkan dengan tindakan Muttsurini? Suaraku sedikit keras sekarang, tapi, "Tidak 
seperti ini, Hideyoshi! Saya baru saja meneriakkan sebuah komentar di sini! " 

"Ya, Hideyoshi! Itu hanya ucapan dalam bentuk teriakan! " 

"Bukankah itu sedang gelisah?" 
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Unnn... well, kita bisa mengatakan itu dari aspek ini... tapi nyatanya, saya tidak terguncang 
sama sekali. Mau bagaimana lagi, kalau begitu aku akan menerima fakta ini dengan tenang. 

"A-, baiklah, aku mengerti, Hideyoshi. Dalam hal ini, saya akan mencoba dan 
mengendalikan diri saya sendiri pada saat saya berkomentar tentang ini. Saya tidak gelisah 
sekarang, tapi saya tidak ingin salah paham di sini. " 

"Mau bagaimana lagi. Jika berkomentar dapat dipandang sebagai gelisah, saya akan sedikit 
mengendalikan diri. " 

"Kamu masih tidak mau mengakuinya ketika sudah begitu jelas? Kalian benar-benar tidak 
suka kalah... " 

"" AKU HANYA TIDAK INGIN ORANG LAIN MELIHAT SAYA PADA TINGKAT YANG SAMA 
DENGAN BASTARD ITU! "" 

Kami berteriak saat kami menunjuk satu sama lain. Aku hanya akan kalah dari pria itu 
dalam hal nilai dan tinggi, aku pasti lebih baik darinya dalam aspek lain. 

"Tapi kalau kita lanjutkan, tidak ada hal lain yang bisa dijadikan patokan. Kemunculan 
Muttsurini barusan hanyalah kebetulan. " 

"Uu... itu benar..." 

"Jika ada cara bagi kami untuk bersaing dalam kondisi yang sama..." 

U ~ n. Kami mulai berpikir. 

"...Apa yang kau bicarakan?" 

Saat ini, Muttsurini bergabung dalam percakapan. 

"Ahh, Muttsurini. Sebenarnya-" 

~ Menjelaskan situasinya kepada Muttsurini ~ 

"Karena itu, saya ingin membuktikan bahwa saya memiliki ketenangan seperti besi." 

"...Saya melihat." 

Muttsurini mengangguk begitu mendengar penjelasan saya. 

Lalu- 

"... Jika itu masalahnya, aku bisa membantu kalian." 

Dia berkata. 
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"Eh? Bantu kami?" 

"... Aku akan menyiapkan jebakan untuk membuat kalian berdua marah. Pemenangnya bisa 
ditentukan melalui ini. " 

Saya pikir akan sangat melelahkan untuk memasang perangkap itu. 

"Kamu yakin?" 

"(Mengangguk)... Saya selalu ingin mencoba melakukan itu." 

Muttsurini mengangguk dengan santai. 

Jika Muttsurini mengatur jebakan untuk kita, tidak akan ada keadaan yang tidak adil. Ini 
mungkin kesempatan sempurna untuk menentukan pemenang antara aku dan Yuuji. 

"Baiklah, aku tidak akan menahannya --- waktunya untuk pertarungan, Yuuji!" 

"Keh, apa yang kuinginkan!" 

"Kalian berdua, sungguh..." 

Jadi, kontes aneh kami dimulai seperti ini. 

☆ 

Akhir pekan itu. 

Yuuji dan aku berada di depan rumah seseorang yang pintunya bertuliskan 'Tsuchiya'. 

"Apakah kamu siap, Yuuji?" 

"Itu kalimatku, Akihisa." 

Yuuji dan aku berkata satu sama lain saat kami menghadapi rumah itu. 

Rumah ini memiliki taman yang bagus dan pintu masuk yang besar. Akan ada aktivitas 
yang terjadi di rumah model seperti ini. 

"... Mari kita konfirmasi aturannya dulu." 

Muttsurini memberi tahu kita aturan pertandingan di depan gerbang. 

Aturan dalam permainan uji ketenangan ini cukup sederhana. 

Apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. 

Jika kita tidak bisa tetap tenang, kita harus menerima hukuman. 
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Ini hanya dua aturan. Dengan kata lain, kita hanya perlu tetap tenang. Sesederhana itu. 

"... Hideyoshi akan berada di ruangan lain untuk memutuskan apakah kamu keluar." 

""Baik."" 

Karena Hideyoshi adalah hakimnya, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kami akan 
memutuskan apakah Yuuji atau kapasitas mental saya lebih dewasa melalui pertandingan 
ini. 

"... Di samping catatan." 

"" Nn? "" 

"... Game hukumannya adalah masakan Himeji." 

Yuuji dan hatiku tiba-tiba berpacu. 

"---Kue yang dibuat oleh saya, disalin dari resepnya." 

"" JANGAN MENAKUTKAN KAMI SEPERTI ITU !! "" 

Lelucon buruk Muttsurini membuat Yuuji dan aku balas berteriak. Saat ini- 

"Akihisa, Yuuji, keluar." 

Suara Hideyoshi terdengar dari suatu tempat. 

"... Setelah pertandingan dimulai, kamu harus mengambil permainan hukuman setelah 
kamu mendengar kalimat itu." 

""Saya melihat."" 

Jadi lelucon barusan adalah menegaskan kembali aturan, yang berarti itu tidak masuk 
hitungan. Yah, saya baru saja membalas karena saya tahu ini. " 

"... Kalau begitu, ayo kita mulai." 

""Baik!"" 

Muttsurini pergi. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Harus tetap tenang di sini! 

"... Aku akan membawamu ke taman." 

"Eh? Bukan rumahnya? " 

"... (Mengangguk)." 
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Setelah mengangguk, Muttsurini berjalan dari gerbang menuju taman. Yuuji dan aku 
mengikutinya. 

Taman Muttsurini agak luas. Ini memiliki hamparan bunga dan sedikit pertanian sayuran. 

"Heh ~ ada tomat di sini." 

"Itu ketimun, kan? Sepertinya ada kentang juga di sini. " 

"... Itu hobi ayahku." 

Kami mengobrol sambil berpindah-pindah di luar rumah. Tampaknya ada asparagus atau 
paprika hijau atau semacamnya di kebun bagian dalam juga. Kebun sayur keluarga? Saya 
mungkin ingin memulainya di rumah saya. Sepertinya ini berguna saat saya dalam keadaan 
darurat. 

"... Tepat di seberangnya adalah gudang atau tempat seperti garasi." 

"Fm fm." 

"Masih agak normal sampai disini." 

"... Bagaimanapun juga ini adalah rumah biasa." 

Istilah normal membuat saya ingin menolak, tetapi saya berhasil menahannya. Saya akan 
melarang diri saya sendiri untuk mengatakan hal-hal seperti saya mungkin akan dianggap 
keluar jika saya melakukan sesuatu seperti ini. 

"..." 

Yuuji mungkin memikirkan hal ini sambil menelan keinginan untuk berbicara saat dia 
berjalan di sampingku. Yah, saya merasa tidak apa-apa untuk mengekspresikan pandangan 
saya secara normal, tetapi saya sebaiknya berhati-hati. 

"... Waktunya masuk rumah kalau begitu." 

"Un." 

Kami akan memasuki rumah sekarang. Jadi tidak ada jebakan di taman. 

"Saya pikir akan ada beberapa jebakan di luar ..." 

"Saya juga. Itu sebabnya saya selalu waspada. " 

Muttsurini berkata setelah mendengar jawaban kami. 
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"Jangan bilang kamu sudah menyiapkan jebakan begitu kita membuka pintu masuk meski 
kamu bilang begitu, kan? Seperti meletakkan sendok nasi di pintu untuk mengganti tali 
sepatu atau menggunakan tempat panci untuk mengganti sandal atau semacamnya. " 

"... Aku tidak akan melakukan hal seperti itu." 

Muttsurini berkata dengan nada terkejut saat dia membuka pintu masuk. 

Sandal. 

Sandal. 

Pemegang panci. 

Sendok nasi. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

Ini ... pembohong! 

Aku dan Yuuji berusaha mati-matian untuk menahan komentar. 

"... Aku akan membawamu untuk memeriksa rumahku." 

Muttsurini mengabaikan tanggapan kita, dengan tenang melepas sepatunya dan 
menggunakan sendok sendok untuk memakai sandal. Saya tidak akan mengatakan apa-
apa... Saya tidak akan mengatakan apa-apa di sini! 

"Ayo pergi, Akihisa." 

"Baik." 

Yuuji dan aku melepas sepatu kami, memakai penahan panci dan sandal sebelum 
mengikuti Muttsurini dari belakang. Bahkan ada sendok di samping rice scoop dengan 
tulisan 'untuk penggunaan sepatu kulit', tapi tentu saja saya abaikan. 

"...Disini." 

Muttsurini menaiki tangga. Sepertinya dia berniat untuk memperkenalkan level kedua. 

Ada apa di lantai dua? 

"... Kamar aku dan kakak laki-lakiku." 

Ngomong-ngomong, menurutku Muttsurini punya saudara kandung. Saya ingat dua lebih 
tua darinya, dan satu lebih muda. 

"Sangat menyenangkan memiliki kakak laki-laki. Aku sangat iri. " 
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"Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak punya saudara perempuan juga? " 

"Itu... sedikit berbeda..." 

Dia benar-benar berbeda dari saudara perempuan yang berakal sehat. 

"... Ini adalah kamar kakak tertua saya." 

"Fm fm." 

Pelat pintu di pintu bertuliskan 'Souta's room'. " 

"... Kalau begitu, kamar saudara kedua." 

"Fm fm." 

Ada pelat pintu yang mirip seperti sebelumnya, dan kata-kata yang tertulis di atasnya 
adalah 'Kamar Youta'. " 

"... Dan ini kamarku." 

Kali ini, pintunya bertuliskan pelat pintu 'Kamar Muttsurini'. 

................................. 'Muttsurini'? 

"" UGH! "" 

Aku nyaris tidak bisa menahan keinginan untuk bereaksi. 

Sebuah julukan... nama... di rumahnya, menggunakan nama panggilan di sekolah... akankah 
ibunya bahkan mengatakan kepadanya 'Muttsurini, waktunya makan'... !? 

Kami menahan nafas untuk bertahan. Muttsurini melihat kita dalam keadaan seperti itu, 
dan kemudian melanjutkan, "... Dan akhirnya, kamar adik perempuanku." 

Dan kemudian, Muttsurini menunjuk ke ruang terdalam. 

Pelat pintu di pintu bertuliskan --- 'Kamar Tsuchiya'. 

"" NAMA KELUARGA !? "" 

MENGAPA NAMA KELUARGA SEKARANG !? MENGAPA MENGHUBUNGI DIA DENGAN 
NAMA KELUARGA KETIKA MEREKA SEMUA KELUARGA YANG SAMA? APAKAH IBUNYA 
MENGATAKAN 'TSUCHIYA, WAKTU MAKAN' UNTUK DIA !? 

"Akihisa, Yuuji. Di luar." 
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Suara Hideyoshi mencapai telinga kami. Sial! Serangan 4 bagian itu terlalu tercela! Tidak 
ada yang bahkan bisa menahannya! 

"Kalau begitu, kalian berdua harus menjalani permainan hukuman." 

Hideyoshi tiba-tiba muncul dan melemparkan beberapa remah ke dalam mulut kami. 

Aroma hangat kematian menyebar di mulut kita. 

Rasa sakit dan kepahitan menari seolah-olah dewa kematian mengadakan pesta jauh di 
dalam tenggorokan kita. 

"" GUAAAHHHH !!! "" 

"Mu, muu... itu sudah sekuat ini meski bukan dia yang membuat ini, ya..." 

Rasanya memang tidak terlalu kuat, tapi tetap pedas! Seperti yang diharapkan dari resep 
Himeji-san! 

"Kalau begitu, terus lakukan yang terbaik, kalian berdua." 

Hideyoshi meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Dia mungkin mengawasi kita melalui layar 
di ruangan tertentu. 

"...Apa kamu baik baik saja?" 

"Tidak, aku sama sekali tidak baik-baik saja..." 

"Satu pukulan hampir menghilangkan kesadaran saya..." 

Saya pikir toleransi saya meningkat baru-baru ini, tetapi sesuatu yang sulit ditelan masih 
sulit untuk ditelan, dan buktinya adalah rasa sakit yang tidak normal di mulut saya. 

"... Bagaimana kalau kita turun untuk minum?" 

Minum? Itu adalah ide yang sangat bagus untuk kami sekarang. " 

Terima kasih Muttsurini. 

"Wah, kita sudah selamat." 

"...Disini." 

Kami mengikuti Muttsurini menuruni tangga. Kami melewati ruang tamu dan melangkah 
ke dapur. Sudah ada pria di sana. 

"Nn? Ah, halo yang disana. " 
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Saat melihat kami, pria itu menunjukkan senyum ramah. 

Dia memiliki rambut lurus pendek, tubuh tinggi kurus, dan terlihat seperti seorang 
mahasiswa. Dia mungkin salah satu dari dua saudara laki-laki Muttsurini. 

""Halo. Maafkan kami "" 

Yuuji dan aku menyapa dengan membungkuk normal. Kemungkinan besar, bahkan 
saudara-saudara tidak akan terlibat dalam hal ini. 

"Ibu dan ayah tidak ada di rumah, jadi kamu bisa bersenang-senang di sini dan 
memperlakukan ini seperti rumahmu sendiri --- tapi karena kita semua laki-laki, kata-kata 
seperti itu tidak perlu, kan?" 

"Eh? Orang tuamu tidak ada di rumah? " 

Sangat buruk. Saya ingin melihat seperti apa orang tua Muttsurini. 

"Mereka keluar untuk menghadiri rapat hukum. Aku seharusnya tidak tinggal di sini juga, 
tapi anak ini berkata bahwa dia membawa teman ke sini untuk melakukan sesuatu yang 
menarik, jadi aku sedikit tertarik di sini. " 

Kata saudara itu sambil mengacak-acak kepala Muttsurini. 

"... Sou-nii, sakit." 

"Ahh, maaf di sana." 

Muttsurini menggerutu, dan saudaranya meminta maaf sambil menarik tangannya kembali. 
Heh ~ sepertinya adik Muttsurini sangat memujanya. 

"... Aku sudah membawakan tehnya." 

Muttsurini berkata sambil meletakkan sebotol plastik teh dan tiga gelas. 

"Kalau dipikir-pikir, saya juga membeli kue. Setelah tehnya siap, saya akan menelepon 
kalian. " 

""Terima kasih banyak."" 

Yuuji dan aku berterima kasih padanya, dan kami naik ke lantai dua lagi. Dia benar-benar 
saudara yang baik. Saya pikir ini mungkin satu-satunya hal yang harus saya tanggapi hari 
ini, tentang bagaimana Muttsurini sebenarnya memiliki saudara seperti itu. 

"... Kamarku sangat berantakan." 

Muttsurini berkata sambil membuka pintu kamarnya. Namun, ruangannya agak rapi, tidak 
seperti yang dia katakan barusan. 
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"Heh ~ jadi kamarmu seperti ini, Muttsurini." 

"Pasti ada banyak kamera." 

"... (Mengangguk)." 

Ada banyak gadget seperti kamera digital dan perekam suara di rak. Ini semua adalah 
perlengkapan untuk kepentingan dan kepraktisan. 

"Rak buku --- begitu." 

"Itu banyak kamus dan ensiklopedia yang tidak wajar." 

"... Tidak ada yang tidak wajar di sana." 

Kemungkinan besar ada berbagai macam buku yang sama sekali berbeda di bawah sampul 
yang tampak sombong. 

"Hai Muttsurini, bolehkah saya melihat-lihat buku di rak itu---" 

"... Abaikan itu. Mari habiskan waktu menonton DVD. " 

Muttsurini menginterupsi saya saat dia menyalakan daya televisi untuk memulai DVD. 

"Tidak perlu menyembunyikannya dari kita sekarang." 

"Yah, Muttsurini selalu seperti ini." 

"... Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." 

"Ya ya. Eh, Muttsurini, bisakah kita minum teh sekarang? " 

"... (Mengangguk)." 

Yuuji menuangkan teh ke cangkir semua orang, dan Muttsurini memulai pemutaran DVD. 

Saat ini, saya melihat sekeliling ruangan, dan melihat simbol bundar di kalender dinding 
dengan catatan di sana, "14 September, penjualan album foto A-chan." 

"..." 

Album foto siapa? Saya sedikit penasaran. 

Saat aku memikirkan ini, sebuah suara datang dari TV. 

"(BEEP) ---Dan sekarang, jilid pertama dari pengetahuan praktis yang dapat digunakan 
keesokan harinya." 
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Suara narator onee-san mengucapkan kode judul. Heh ~ pengetahuan praktis yang bisa 
digunakan? Apa yang akan diajarkannya kepada kita? 

"Ceramah Sugawa Ryo tentang bagaimana menolak gadis dengan terampil." 

Saat kami mendengar ini, Yuuji dan aku dengan putus asa menekan tombol stop di remote. 

"Ha, hahaha... Muttsurini. Jarang kita datang ke sini, jadi jangan menonton DVD, oke? " 

"Ya, ya, mari kita lakukan sesuatu yang berbeda." 

"... Dimengerti." 

Muttsurini mengangguk setuju, jadi kami kembali lagi ke tempat duduk kami. Hampir saja... 

"Oh ya, sepertinya kamu tidak punya manga, Muttsurini." 

"Itu benar. Saya tidak melihat mereka. " 

"... Aku akan sesekali meminjamnya dari saudara-saudaraku." 

"Oh ya. Saudara bisa meminjam sesuatu dari satu sama lain. " 

"Itulah keuntungan memiliki saudara." 

"... (Mengangguk)" 

"Fuun, begitu ~" 

"Jadi itu sebabnya ~" 

"... (Mengangguk)." 

"..." 

"..." 

"..." 

GACHK 

"(BEEP) Yah, tidak peduli seberapa dekat kita, faktanya adalah pihak lain akan tetap terluka 
jika dia tidak bisa pergi denganku, jadi---" 

"" MUTTSURINI !!! "" 

"Akihisa, Yuuji, keluar." 
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ITU TERLALU HANCUR! SIAPA BAHKAN YANG BISA MENONTON FILM TENTANG 
SUGAWA-KUN BERBICARA TENTANG 'KESULITAN MENJADI PRIA POPULER' DENGAN 
WAJAH SERIUS KALIUS !!!? 

Kami mati-matian menanggung neraka yang muncul di mulut kami lagi, dan kami beralih 
ke Muttsurini. 

"Muttsurini, jangan menonton DVD ini. Tidak, bisakah kamu tidak memainkannya. " 

"Tolong, Muttsurini. Aku hanya akan tertawa saat melihat Sugawa terlihat serius. " 

"... Dimengerti." 

Muttsurini mengangguk dan menjauhkan tangannya dari remote. Itu bagus... Saya mungkin 
akan menyeberangi sungai Sanzu[14] jika film ini terus diputar. 

"... Kalau begitu, bagaimana kalau kita menonton DVD lain?" 

"Ah, tidak, baiklah..." 

"A, aku baik-baik saja dengan itu. Jika kita perlu berseru --- h, hei, bagaimana kalau kita 
memutar CD? " 

Yuuji menyarankan dan meraih rak CD. Kerja bagus, Yuuji! 

"... Jika itu CD, saya hanya punya musik klasik." 

Saya kira saya bisa bereaksi terhadap kata-kata Muttsurini di sini, bukan? Pokoknya, lebih 
baik abaikan saja untuk saat ini. 

"Tidak tidak Tidak. Musik klasik bagus kan, Yuuji? " 

"Ya, ya. Musik klasik adalah yang terbaik. " 

"... Karena kamu berkata begitu, aku akan memainkannya." 

Muttsurini bangkit untuk menekan tombol putar di pemutar CD. 

Saat dia melakukan itu, pembicara mengeluarkan musik yang serius. 

"Nemoto Kyouji dari Kelas 2-B sekarang akan mulai dengan pembacaan puisi lagi." 

Dan ada beberapa suara yang tidak perlu datang dengan melodi musiknya. 

"Muttsurini, jangan dengarkan CDnya. Saya sebenarnya tidak mengerti musik klasik. " 

"Ya. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka musik klasik. " 
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"... Dimengerti." 

Muttsurini menghentikan pemutaran CD. Mengapa Nemoto-kun membantu? Apakah dia 
membantu membalas dendam pada kita karena kebenciannya pada kita lebih kuat? 

"Oh ya, Muttsurini. Bolehkah saya meminjam toilet Anda? " 

"Ah, aku juga." 

Aku benar-benar ingin pergi ke toilet karena sepertinya aku terlalu banyak minum teh 
untuk menghilangkan rasa di mulutku. 

"... Begitu kamu keluar dari kamar, toiletnya ada di sebelah kanan." 

Muttsurini berkata, dan Yuuji dan aku meninggalkan ruangan untuk pergi ke toilet. 

"... Jangan bilang kalau mungkin ada jebakan di sini...?" 

Saat kami sampai di depan toilet, Yuuji mengajukan pertanyaan ini padaku. Itu, sangat 
mungkin! 

"... Kamu duluan, Yuuji." 

"Tidak, Akihisa, kamu duluan. ' 

Kami terus menunjukkan keanggunan kami saat kami membiarkan satu sama lain dengan 
rendah hati. Mau bagaimana lagi. Dalam hal itu, "... (Sa)" " 

Saya memilih batu, Yuuji memilih kertas. 

"Kalau begitu, kamu duluan, Akihisa." 

"...Saya mengerti." 

Saya tersesat di janken, jadi saya hanya bisa masuk toilet dengan kesadaran akan kematian. 
Jebakan macam apa yang ada di sini... 

"... Arre? Tampak normal... " 

Saya hati-hati melihat sekeliling ruang pribadi kecil, tapi tidak ada yang benar-benar 
menarik perhatian. Saya dapat melihat bahwa ini adalah toilet biasa dan normal. 

"Apakah saya terlalu banyak berpikir?" 

Ini toilet tipe siram, ada deodoran dan handuk di sampingnya, dan ada bidet. Bahkan bidet 
yang dipasang di dinding pun normal. Ada tiga sakelar di remote. 'Stop', 'butt' dan 'wash 
forward'. Tidak ada yang aneh sama sekali. 
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"Nn!" 

Saya pikir semuanya normal, tetapi sepertinya ada sesuatu yang aneh. Apa apaan? 

Saya kembali memeriksa apa yang saya lihat. Itu remote untuk bidet, dan ada tiga sakelar 
di atasnya. Saat melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa mereka adalah 'Berhenti', 
'pantat' dan 'video'[15] 

"U---!" 

Saya segera menahan nafas untuk mengontrol dorongan untuk bereaksi. 

Sebuah video... artinya kita bisa menonton video saat kita menggunakan toilet? Biasanya 
berbicara, itu harus 'bidet', bukan? 

Saya sangat menahan keinginan untuk bereaksi agar tetap tenang. Tenang, tenang, 
bertahanlah... apa aku ingin merasakan neraka itu lagi... !? 

Saya menghabiskan beberapa detik mencoba meyakinkan diri sendiri. Hideyoshi tidak 
memanggilku keluar, dan akhirnya aku berhasil bertahan. Ini bagus, sangat bagus! 

"... Fuu..." 

Saya mengatur pernapasan saya dan membuka pintu kamar mandi. Tanpa disadari, 
keinginan untuk ke toilet sirna. 

"Oh, Akihisa, bagaimana situasinya?" 

"Un, tidak ada jebakan sama sekali." 

Saya memberikan ekspresi alami saat saya berbohong. Ini kesempatan langka, jadi aku 
harus membiarkan Yuuji merasakan penderitaanku. 

"Betulkah? Itu bagus." 

Yuuji masuk ke kamar mandi dengan santai, mungkin karena aku baru saja keluar dengan 
selamat. Idiot! Itu karena saya kuat secara mental sehingga saya aman. 

Saya sedikit khawatir tentang hasilnya, jadi saya tetap di sana selama beberapa detik. 

"Yuuji, keluar." 

"SIAL!" 

Raungan Yuuji memasuki telingaku saat dia diumumkan. 

~ Mengeksekusi game hukuman ~ 
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"Sial... lidahku mati rasa sekarang..." 

"Fufu. Itu sangat menyedihkan, Yuuji. Hal semacam itu sebenarnya bisa mengguncang 
Anda. Bukankah tipu muslihat seperti itu umum? " 

"Un? Maksudmu, kamu bisa tetap tenang bahkan setelah menyadari apa yang penting? " 

Sepertinya Yuuji mengira aku tidak memperhatikan tipu muslihat tentang bide (o) dan bisa 
tetap tenang. Sungguh, aku akan bermasalah jika dia merendahkanku seperti itu. 

"Tentu saya bisa tetap tenang. Semua orang pasti berpikir tentang tipu muslihat tentang 
tawaran (o), kan? " 

"Begitu, jadi kamu tidak menyadarinya seperti yang diharapkan." 

"Eh?" 

"Datanglah kemari." 

Yuuji membawaku kembali ke kamar mandi. Apa yang salah? 

"Baca terjemahan bahasa Inggrisnya di bawah sakelar." 

Aku mengikuti apa yang Yuuji katakan padaku dan membaca bagian 'video' dengan cermat. 
Apa yang ada di bawahnya adalah... 

"---Ejaannya salah." 

"---Gh !!" 

Gu... uu... uu...! Apakah kamu sedang bercanda...! Bideo... itu adalah sesuatu yang bahkan 
saya tidak bisa salah mengeja di sini !!! 

"Akihisa, keluar." 

"SIAL!!!!! YUUJI, KENAPA ANDA MELAKUKAN HAL-HAL YANG TIDAK PERLU !? " 

"Melayani Anda dengan benar." 

Karena itu, perasaan di mulutku mulai lenyap. 

☆ 

"...Selamat datang kembali." 

"Kalian sangat lambat." 
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Ketika kami kembali ke kamar Muttsurini, Minami duduk di sana dengan tenang karena 
suatu alasan. 

""Kami kembali."" 

Tentu saja, baik Yuuji dan aku tidak berkomentar mengapa Minami ada di sini. Melihat 
situasi saat ini, saya akan mengatakan yang terbaik adalah tidak mengambil risiko yang 
tidak perlu. 

"...Apa yang terjadi?" 

Tidak, tidak ada yang istimewa. 

"Hanya saja kita membuang-buang waktu." 

Aku berkata saat aku duduk di samping Minami, sedangkan Yuuji duduk di samping 
Muttsurini. 

"Kalau begitu, karena Shimada ada di sini, kita berempat mungkin juga --- ugh!" 

Saat dia berbicara di tengah jalan, Yuuji tiba-tiba menundukkan kepalanya saat bahunya 
bergetar. Apa? Jenis serangan apa sekarang? 

"Ada apa dengan Sakamoto, Aki?" 

"Un. Siapa tahu --- ugh !! " 

Minami berbalik untuk melihatku, dan aku juga tidak bisa berkata-kata. Ugh... juga, terlalu 
hina! 

"Apa yang salah,. Aki? " 

"Tidak, tidak... tidak sama sekali. Jika memungkinkan, bisakah kamu melihat ke sisi lain, 
Minami...? " 

Minami, yang melihat ke sini, memiliki ukuran payudaranya yang sangat besar. 

Mustahil... Minami, ukurannya terlalu mustahil di sini... 
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Kami terus menahan keinginan untuk bereaksi keras terhadapnya, dan menanggapi kami 
yang seperti ini, Minami meluncurkan serangan lain. 

"Ah, lalu..." 

"Un? Apa, apa? " 

"Kalian melihat payudaraku lagi, kan?" 

"" -- !! "" 

Yuuji dan aku menundukkan kepala kami yang terangkat. 

Guu ... Aku tidak bisa membayangkan ... Minami benar-benar menggunakan payudaranya 
sendiri sebagai lelucon ... perencanaan ini terlalu serius ... 

"Ngomong-ngomong, bahuku sakit karena suatu alasan ~" 

Minami mengguncang payudaranya (sesuatu yang terlihat seperti itu) saat dia meletakkan 
tangannya di pundaknya. 

Seseorang... selamatkan... aku...! Saya tidak merasa bisa bertahan lebih lama lagi... 

Saat kita menahan nafas untuk bertahan--- 

"Yah, ahaha, aku hanya bercanda di sini." 

Minami tertawa, nampaknya berusaha menghilangkan suasana tegang ini. 

Dan kemudian, dia tersenyum dan melanjutkan, 

"Oh ya, apakah kalian tahu?" 

"Un?" " 

"... Aku... sebenarnya agak terluka di sini..." 

"" MAKA JANGAN LAKUKAN HAL-HAL TERSEBUT !!! "" 

"Akihisa, Yuuji, keluar." 

Ada apa dengan rencana ini? Mengapa semua orang begitu serius? Mereka akan menyakiti 
kita meski itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri? 

"Baiklah, Aki, Sakamoto, lakukan yang terbaik ~" 

Minami melambaikan tangannya saat dia meninggalkan ruangan --- dan Hideyoshi 
tampaknya datang sebagai pengganti dengan kue dari neraka. 
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☆ 

"Apa yang terjadi dengan rencana ini..." 

"Mengapa bahkan Minami bergabung dengan sangat antusias..." 

Setelah pertempuran sengit melawan penjajah selera, ruangan itu sekarang memiliki 
Muttsurini, Yuuji, dan aku. 

"... Jangan pedulikan detailnya." 

Detail ... untuk membuatnya, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu, jadi saya 
tidak terlalu keberatan. 

"Tapi kami beruntung karena Hideyoshi yang menjadi asisten hukuman, jadi kami 
diselamatkan di sana." 

Yuuji menuangkan segelas teh lagi sambil berkata. Itu benar, 

"Jika Hideyoshi akan meniru identitas, saya tidak mungkin tetap tenang." 

"Ya. Itu pelanggaran jika orang itu ikut beraksi. 

Ha ha ha. Yuuji dan aku saling memandang saat kami tertawa. 

KACHAK 

"Kalau begitu, mari kita berdua menikmati peniruan identitas saya." 

""... "" 

Saya sangat menyesal sekarang. Akan baik-baik saja jika kita tidak mengatakan hal-hal 
yang tidak perlu. 

Pertama, kita akan mulai dengan pemahaman. 

Hideyoshi meletakkan tangannya di depan dadanya dan bersiap untuk menyamar. 

"Guru Fumitzuki Gakuen --- 'Manusia Besi yang mempelajari budaya otaku untuk 
memahami apa yang dipikirkan pria muda, tetapi mempelajari hal yang salah karena 
pembelajarannya tidak lengkap --- Nishimura-sensei.'" 

Ini... bagaimana mungkin untuk memahaminya !? 

""... "" 

"..." 
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Keheningan di kamar. 

"'... Oleh karena itu, saya... seorang tsundere'." 

"" FUGHH !!! "" 

Kami tidak berhasil menahannya. 

"Kemudian..." 

Kami mulai cekikikan, tapi Hideyoshi sepertinya tidak mempermasalahkan reaksi kami 
saat dia terus tampil. 

"Kalau begitu, yang selanjutnya juga akan menjadi guru dari Fumitzuki Gakuen 'Apa yang 
wanita berbakat yang merupakan kepala level --- Takahashi-sensei pasti tidak akan 
mengatakannya'." 

Jika itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan dia katakan, itu tidak akan dianggap sebagai 
peniruan, kan? 

"'Siapa yang memutuskan bahwa satu orang hanya dapat membeli satu paket!'" 

"FUHAHA!" " 

Kami sekali lagi tidak bisa menahannya. 

Lalu, untuk orang terakhir. 

Kami meledak menjadi tawa dua kali, dan Hideyoshi masih berniat untuk melanjutkan. 
Apakah ini drama komedi? Peniruan identitas ini adalah bagian dari drama bagi Hideyoshi, 
jadi karena itulah dia sangat serius, bukan? 

"Mengutip siswa Fumitzuki Gakuen, 'Siswa laki-laki Kelas 2-F --- Kinoshita Hideyoshi pasti 
tidak akan mengatakannya'." 

Setelah mengatakan itu, Hideyoshi berhenti. 

"'Sebenarnya, aku paling benci drama.'" 

""... "" 

Kami berhasil menahannya. 

"Un? Muu... kalian, kalian berdua, kenapa kalian tidak tertawa? " 

""... "" 
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"Itu, itu karena, saya telah mengatakan bahwa saya akan meniru, tapi saya meniru diri saya 
sendiri! Bukankah itu aneh biasanya? Aneh kan, Yuuji, Akihisa? " 

""... "" 

"A, kenapa kamu menunjukkan ekspresi seperti itu? Itu lucu, bukan? Kamu sudah akan 
kehilangannya, kan? " 

""... "" 

"U... uu..." 

""... "" 

"Kamu, KAMU YANG TERBURUK!" 

Hideyoshi sangat malu sehingga dia lari keluar kamar dengan kecepatan penuh. 

"DI LUAR! DI LUAR! YUUJI DAN AKIHISA TERTAWA DUA KALI! MEREKA HARUS MENGAMBIL 
HUKUMAN GANDA !! " 

Tapi sepertinya dia ingat dengan baik tentang permainan hukuman. 

☆ 

Sepertinya Hideyoshi tidak ingin muncul di depan kami karena Minami menjadi orang yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman. Setelah beberapa saat, kami akhirnya 
sadar kembali, dan pada pandangan pertama, kami mengobrol satu sama lain dengan 
sungguh-sungguh. 

"Eh? Muttsurini, kamu belum pernah memainkan game itu sebelumnya? " 

"... (Mengangguk)" 

"Sangat buruk. Game itu sangat menarik. " 

"Saya kecanduan game itu. Sangat menarik. " 

"... Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak punya konsol." 

"Datanglah ke rumahku lain kali. Anda pasti akan ketagihan. " 

"Aku juga dibodohi oleh Akihisa terakhir kali, jadi aku akhirnya membeli konsol itu juga." 

"Biarpun kamu bilang begitu, kamu ingin menyeret Muttsurini ke bawah juga, kan, Yuuji?" 

"... Yuuji." 
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"Yah, lagipula itu agak menyenangkan." 

Kami bertiga terus mengobrol seperti ini dengan tenang. Un un, suasana damai akhirnya--- 
"... (Stsk)." 

"" !! (Swoosh) "" 

"...Apa?" 

Saat Muttsurini meraih teh, Yuuji dan aku masuk ke posisi pertempuran. Ap, apa... 
bukankah dia akan memulai suatu bentuk jebakan? Itu sangat menyesatkan. 

Yuuji dan aku segera bersantai dan menenangkan diri seperti biasa. 

"Tidak, bukan apa-apa, Muttsurini. Saya baru saja melihat roh bumi yang aneh. " 

"Ya, tidak apa-apa, Muttsurini." 

"... Aku akan khawatir jika itu masalahnya." 

""Ha ha ha"" 

"... Ini tidak lucu." 

Kami tertawa dan bercanda. Tidak, tidak, terkadang, hal-hal seperti ini adalah--- "... 
(Kachak)." 

"... !!!" " 

"(BIP) Pesan penting dari raja populer --- Sugawa Ryo." 

Terlalu hina... menyerang saat kita sedikit careles... 

"Mu, Muttsurini, serahkan remote-nya padaku sekarang." 

"Aku tidak tahan jika perutku diserang lagi." 

DVD ini terlalu berbahaya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak cepat-cepat 
mendapatkan remote kembali. 

"Sebenarnya, aku tidak terlalu populer..." 

"HAND IT OVER, MUTTSURINI !!" 

"ITU, ITU BENAR! JIKA ANDA TIDAK CEPAT, KEMUDIAN KAMI AKAN--- " 

"Akihisa, Yuuji, keluar." 
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""SIAL!!!"" 

~ Mengeksekusi game hukuman. 

"Karena kamu tidak mau menyerahkan remote-nya, aku hanya perlu menyita disknya." 

"Tubuhku tidak akan tahan jika aku terus menonton hal-hal seperti itu..." 

Saya menyeret tubuh saya yang gemetar karena racun dan mengeluarkan disk dari 
pemutar DVD. Kami tidak akan menonton video Sugawa-kun lagi. 

"Ngomong-ngomong, kamu benar-benar bekerja keras untuk rencana ini." 

"Mengesampingkan kita, bahkan Sugawa, Hideyoshi, dan Shimada semuanya sangat 
serius." 

"Un un." 

Sungguh, semuanya, ada batasan untuk bersenang-senang di sini, bukan? Minami misalnya 
menggunakan sesuatu yang dia hargai tanpa khawatir. Apakah dia benar-benar ingin kita 
menderita hukuman? 

Aku bertanya-tanya saat tanpa sadar melihat ke tempat Minami duduk. Saat ini- 

"... Un?" 

Saya menemukan sesuatu jatuh di sana. Apa itu? 

Saya mengambil hal itu untuk mengonfirmasi. Eh, ini... 

Bantalan payudara (kanan) 

"---Ugh!" 

Mengapa... dia menjatuhkan benda seperti itu... jika dia mengatakan bahwa dia terluka... dia 
tidak boleh menjatuhkan benda seperti itu di sini... 

"Akihisa, kenapa kamu tiba-tiba jadi diam dan gemetar?" 

"T, tidak, tidak apa-apa." 

"Betulkah? Lalu --- oi, Muttsurini, disk apa yang akan Anda putar sekarang? " 

"... DVD ini (ditarik keluar)" 

Muttsurini melempar kotak DVD ke Yuuji. 
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"(Pats) Un? Apa ini? 'Diskusikan apa yang Anda suka tentang orang yang Anda cintai, 
volume 1'? Oi, ini, " 

"... Mulai (Kachak)" 

"(BEEP)... Kirishima Shouko Kelas 2-A, tolong bicarakan tentang orang yang kamu suka." 

"..." 

Yuuji langsung menunjukkan ekspresi tanpa ekspresi. Kemungkinan besar, dia menutup 
hatinya untuk membela diri. 

"... Aku suka matanya. Mata lembut yang terlihat tegas tapi akan melindungi orang lain. 

... Saya suka suaranya. Suara yang kuat dan riuh yang bisa didengar di mana saja. 

... Saya suka kepribadiannya, bagaimana dia bertindak demi orang lain bahkan saat dia 
menderita. " 

"BUNUH AKU!! BUNUH SAJA SUDAH SUDAH !!! " 

Yuuji tidak bisa menahannya saat dia berteriak. Bahkan pasangan yang berpacaran secara 
resmi akan merasa sulit untuk menanggungnya begitu mereka mendengar satu sama lain 
berbicara serius tentang apa yang mereka sukai dari satu sama lain. Yuuji disini juga tidak 
jujur, dan dia tidak pacaran dengan Kirishima-san, jadi tidak mungkin dia bertahan. 

Hideyoshi membawakan kuenya, dan Yuuji mengunyah kuenya dengan tekad. 

"Sial... video ini benar-benar ditujukan padaku! Ini bertentangan dengan anggapan bahwa 
saya memiliki kondisi yang sama dengan Akihisa... " 

Yuuji bergoyang sambil menopang tubuhnya. 

Selama waktu ini, Muttsurini mengganti DVD dan mengambil remote. Label pada kotak 
disk adalah 'Diskusikan apa yang Anda suka tentang orang yang Anda cintai, volume 2'. 

"Oi, tunggu! Ho--- " 

"...Mulailah. (Kachak) " 

Sebelum Yuuji sempat menghentikannya, Muttsurini menekan tombol. 

"(BEEP)... Kelas 2-A Kubo Toshimitsu, tolong bicarakan tentang orang yang kamu suka." 

Pilihan orang yang tak terduga ini membuatku ragu sejenak. 
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"Orang yang saya suka sangat ramah dan bersahabat. Kecerdasan orang itu sangat manis, 
dan ada perasaan penyembuhan saat aku bersama orang itu. Selain itu, orang yang 
menunjukkan mobilitas luar biasa saat dalam keadaan darurat. " 

Di layar, Kubo-kun terlihat serius saat membicarakan orang yang disukainya. Un, aku 
sangat terkejut saat Kubo-kun muncul, tapi kurasa itu tidak cukup untuk membuatku 
shock, bukan? 

"---Dia, adalah orang yang sangat menawan." 

"AHAHAHAHA !! THA, ITU TERLALU ULAR, KUBO-KUN! APA ARTINYA DENGAN 'DIA'? 
BAHWA KUBO-KUN SEBENARNYA BERKATA BAHWA DIA MENYUKAI PRIA! " 

"..." 

Lelucon ini sungguh lucu, tapi Yuuji tidak tertawa karena suatu alasan. 

"... Aku tidak bisa menertawakan itu..." 

"... ..Aku merenungkannya sedikit." 

Aku berguling-guling di lantai sambil tertawa, tapi Yuuji dan Muttsurini bergumam dengan 
ekspresi pahit. 

☆ 

Setelah serangan DVD, kami akhirnya berhasil mendapatkan waktu damai. 

"Saya kembali. Aku sangat lelah ~ " 

"Saya kembali. Ah, aku sangat lapar. " 

Pada saat ini, suara seorang gadis yang lincah dan pria yang malas berbunyi. Jadi saudara 
laki-laki dan perempuan Muttsurini yang lain kembali juga? Dengan kata lain, 4 saudara 
kandung, termasuk dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan semuanya kembali. 

"Kamu benar-benar punya banyak saudara, Muttsurini." 

"Sungguh menakjubkan memiliki 4 saudara kandung." 

"... Orang tuaku menginginkan seorang anak perempuan." 

"Ah, tiga yang pertama semuanya adalah anak laki-laki." 

"Jadi keinginan mereka terkabul saat yang keempat lahir, kan?" 

"... Orang tuaku mengatakan bahwa jika mereka melahirkan anak laki-laki untuk keempat 
kalinya, mereka akan menyerah." 
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"Kalau begitu, orang tuamu pasti senang saat adikmu lahir." 

"Mereka biasanya menyukai dia, kan?" 

"...Tidak, tidak sama sekali." 

"Betulkah? Kupikir adikmu akan menjadi putri yang tenang. " 

Mungkin karena kita sudah begitu lama bersama Muttsurini yang pendiam sehingga saya 
memiliki kesan tentang saudara perempuannya sebelumnya. 

"... Mungkin karena banyaknya saudara laki-laki sehingga dia sangat ramah." 

"Apakah dia ikut serta dalam kegiatan klub?" 

"... Kakak laki-laki tertua saya bermain bola basket, saudara kedua saya bermain sepak 
bola, dan adik perempuan saya bermain tenis. 

"Luar biasa, sepertinya Anda memiliki keluarga yang sporty." 

Suara yang barusan kudengar agak energik, jadi dia seharusnya adalah adik perempuan 
yang agak energik. 

"Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini di lingkungan seperti ini..." 

"Tidak, dalam arti tertentu ero adalah perpanjangan tangan dari olahraga, jadi keberadaan 
Muttsurini dalam keluarganya masih logis." 

"... Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian bicarakan." 

"Kubilang, tidak ada gunanya berpura-pura di depan kita sekarang." 

"Saya tidak berpikir itu hanya kami; semua orang di sekolah tahu tentang ini. " 

"...Betulkah?" 

"" Apa kau tidak menyadarinya sama sekali ... "" 

Apakah Muttsurini mengira dia bisa menyembunyikannya dari semua orang? 

Dengan perasaan ini, kami terus mengobrol 

"Ngomong-ngomong, tidak ada jebakan lain sekarang, kan?" 

"... Pada dasarnya menggunakan semuanya." 

"Betulkah? Saya akhirnya bisa santai sekarang. " 
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"Sejak pertengahan kontes antara Akihisa dan aku, kami tidak tahu siapa pemenangnya." 

"Daripada kontes, ini lebih seperti perjuangan untuk hidup." 

"Ya, berkat game hukuman itu." 

Yuuji dan aku saling memandang dan menyeringai. 

"Sekarang saya lapar setelah mendengar bahwa tidak ada jebakan." 

"... Ayo turun." 

"Oh iya, kata saudara Muttsurini bahwa dia akan menyiapkan makanan kecil untuk kita." 

"... (Mengangguk)." 

Waktu yang tepat. Saya hanya ingin bertemu saudara laki-laki dan perempuan yang lain. 

Kami bangun dan menuju ke ruang tamu. 

"Yah, memang ada banyak jebakan, tapi tidak ada yang benar-benar membuat kami 
gelisah." 

"Un un. Saya pikir ada banyak bukti tentang seberapa kuat kita secara mental. " 

"... Tapi kamu harus melakukan banyak permainan hukuman." 

"Itu hanya imajinasi." 

Kami berkata saat kami membuka pintu ke ruang tamu. 

Dan kemudian, yang muncul di depan kita adalah--- 

"...(Lemas)" 

"...(Lemas)" 

"...(Lemas)" 

Tubuh pucat pucat saudara kandung Muttsurini dan kue yang dimakan. D, jangan beri tahu 
saya bahwa cookie itu... 

Muttsurini berlari ke arah mereka bertiga untuk memeriksa mereka. 

"... Mereka tidak bernapas." 
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"" SESEORANG PANGGIL AMBULANCE !! "" 

Pada akhirnya, inilah hari yang paling membuat kami terguncang. 

 

Buletin Khusus: Ruang Obrolan Konseling Kehidupan Ironfist-sensei 

Ironman-sensei: Kali ini, kita akan melakukan metode penggalian informasi yang benar. 

Apa yang dimaksud dengan mengekstrak informasi? 

Ada banyak bencana yang tak terhitung jumlahnya di dunia baru-baru ini. Buang informasi 
yang tidak perlu dari sejumlah besar informasi yang tidak dapat Anda tangani. Jangan 
mencoba untuk memahami tentang apa laporan itu. Ingat saja informasi yang diperlukan. 
Inilah yang disebut ekstraksi informasi yang sedang saya bicarakan. 

Ironman-sensei: Apa yang dilakukan Sugawa terakhir kali bukanlah ekstraksi informasi, 
tetapi memanipulasi informasi melalui bagian-bagian. Yang terpenting adalah jangan 
mengubah konten informasi dan menyimpan apa yang Anda anggap penting atau menarik. 
Apakah kalian berdua mengerti? 

Yoshii Akihisa-kun + Tamano Miki-san: Ya! Saya akan mencobanya! 

Laporan 
Pilihan 
Yoshii 
Akihisa 

Selain itu, reporter kami telah mewawancarai siswa lain yang mengambil 
bagian dalam eksperimen ini, hanya untuk mendapatkan tanggapan negatif 
seperti "Saya telah melakukan banyak hal. Aku sudah muak dengan ini. " dan 
"Saya tidak ingin mengalami hal seperti itu. Nenek tua terkutuk itu pasti 
merencanakan apa pun yang dia lakukan. " Tampaknya seperti bagaimana 
ada dua sisi yang berlawanan dalam pandangan meramal, ada dua sisi yang 
berlawanan dalam hal memprediksi penampilan anak-anak. Juga, makhluk 
panggilan seukuran anak-anak yang disebutkan di atas hanyalah modifikasi 
dari karakteristik pemanggil, dan lingkungan pertumbuhan dan hubungan 
sosial anak-anak tidak dipertimbangkan. Adapun ini, karena fakta bahwa 
teknologi belum pada level itu, tidak mudah menghitung faktor lain.  

Nilai Kelas 2-F meningkat. 

Menurut rumor, kelas 2-F, yang dipuji sebagai kelas terburuk nomor 1 di 
sekolah, telah meningkatkan nilai mereka akhir-akhir ini. Konsensus umum 
adalah bahwa sebagian dari alasannya adalah karena perang pemanggilan 
yang terus menerus membantu kelas F untuk meningkatkan nilai mereka. 
Wakil kelas Sakamoto Yuuji-shi dan Yoshii Akihisa-shi telah membuat 
peningkatan besar, dan bahkan nilai Tsuchiya Kouta-shi dan Sugawa Ryo-shi 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



telah meningkat sedikit. 

Ruang Kelas Ekonomi Rumah meledak. Untungnya tidak ada yang terluka. 

Ruang Ekonomi Rumah, yang dibuka bagi siswa untuk menyiapkan minuman 
mereka untuk kegiatan klub, meledak karena alasan yang tidak diketahui. 
Menurut Himeji Mizuki-san, yang berada di dalam kelas, "Tiba-tiba meledak 
setelah saya menambahkan asam Nitrat, Asam Sulfat, dan Gliserin terakhir 
saat saya membuat kue." 

Di sisi lain, sehubungan dengan berita bahwa Kelas Ekonomi Rumah harus 
ditutup, Lawan tekanan dalam masyarakat saat ini. 

Bekerja sangat baik melawan sakit perut dan muntah! 

~ Obat gastrointestinal yang sangat kuat ~ 

Silakan beli dari Departemen Kimia. 

Terbukti tidak sah oleh Pemerintah. 

Jalan-jalan sekolah dan makan-bersama MAP terdekat. 

Yo! ---Tteke 

Dari sekolah ke stasiun, 

Peta edisi sempurna terbaik ke semua gang! 

Ramen panas di gang perbelanjaan adalah yang terbaru! 

Edisi Pertama, 150 yen. 

Laporan 
Pilihan 
Tamano 
Miki 

anak laki-laki dapat memiliki bayi satu sama lain 
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Volume 9,5 Chapter 5 

Aku dan Pertengkaran dan Idiots yang 
Luar Biasa 
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"Yuuji, kamu akan terlambat untuk upacara pembukaan jika kamu tidak keluar sekarang, 
tahu?" 

Kata ibu saat melihatku bersantai di ruang tamu. 

Sekarang jam 8.30 pagi. Mengingat jarak dari rumahku ke Fumitzuki Gakuen, aku 
seharusnya hampir tidak bisa menghadiri upacara pembukaan pukul sembilan. 

"Ini memalukan jika kamu terlambat untuk upacara pembukaan, kamu tahu?" 

Dia terus-menerus mengomeliku, namun suara ibu hanya menunjukkan sedikit kelelahan. 

Kehidupan sekolah menengah telah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, kehidupan 
baru saya di sekolah menengah akan dimulai. Sebenarnya, saya tidak ingin terlambat. 

"Yuuji, apa kamu mendengarkan?" 

Hanya saja ada kemungkinan besar aku akan bertemu dengan orang merepotkan itu jika 
aku pergi saat ini. Saya menggunakan waktu luang untuk menghindari masalah. 

"Sungguh... memiliki sikap seperti itu bahkan pada upacara pembukaan..." 

Ngomong-ngomong, aku sudah mencoba menghindari pergi ke sekolah yang sama dengan 
orang itu sebelum aku benar-benar mengatakan sesuatu, jadi aku tidak memberi tahu siapa 
pun selain guru sekolah mana yang ingin aku masuki. Tapi kenapa... 

"Jarang sekali okaa-san ini memberi tahu sekolah pilihan Shouko-chan Yuuji sehingga 
kalian berdua bisa pergi ke sekolah yang sama bersama-sama..." 

"JADI ITU ANDA -- !!!" 

"?? Ada apa, Yuuji? " 

Ibu justru menunjukkan wajah konyol tanpa ada tanda-tanda penyesalan. Apa yang Anda 
maksud dengan 'ada apa'! Jangan hanya memberitahu orang lain rahasiaku! 

"Juga, Yuuji. Bagaimana Anda bisa memanggil okaa-san 'Anda'? " 

"Un? Ah, begitukah... maaf, bu. Aku baru saja mengatakannya. " 

"Orang-orang di sekitar akan mengira kita pasangan, tahu?" 

"TERLALU AWAL BAGI SAYA UNTUK MENIKAH DAN ANDA MENIKAH DENGAN AYAH DAN 
KAMI SUDAH BERSAMA DENGAN TETANGGA SELAMA LEBIH DARI 10 TAHUN JADI 
SEMUA ORANG TAHU SIAPA PASANGAN DAN JUGA SIAPA PUN BISA MENGATAKAN 
BAHWA ADA PERBEDAAN BESAR DALAM USIA ANTARA AKU DAN IBU SAYA DAN BICARA 
YANG KITA BENAR-BENAR TERKAIT DARAH DI SINI---! " 
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"Luar biasa, Yuuji. Kapasitas paru-paru yang mengesankan. " 

"ITU BUKAN INTINYA!" 

Sepertinya aku mendengar sarafku lelah seperti talenan digaruk. Tubuhku benar-benar 
tidak tahan menghadapi situasi yang harus aku tangani pagi-pagi sekali... 

Saya melihat ke atas untuk melihat waktu, dan 5 menit berlalu. Ini tentang waktu. 

"Kalau begitu, aku akan perlahan..." 

Saya bangun dari sofa. 

Saya menggunakan cukup waktu. Waktunya pergi ke sekolah. 

"Oh ya, Yuuji. Jam berapa okaa-san harus pergi? " 

Saya dihentikan oleh pertanyaan mendadak ini. Sejujurnya, ibuku yang seperti kumpulan 
orang bebal ini akan merepotkan jika dia ikut. Aku hanya akan berbohong di sini. 

"Upacara pembukaan Fumitzuki Gakuen tidak memperbolehkan orang tua untuk datang." 

"Oh, begitu? Sayang sekali ~ " 

Saya mulai mengkhawatirkan ibu saya yang tidak mencurigai orang lain. 

"Kalau begitu, okaa-san akan memakai seragam." 

Dan kemudian, ibuku yang bisa memikirkan ide seperti itu membuatku semakin khawatir. 

"PIKIRKAN USIA ANDA! JELAS TIDAK MUNGKIN DI SINI, BENAR !? " 

"Ya ~ Aku pasti bisa masuk jika aku lebih muda dua tahun." 

"2 TAHUN!? ANDA LEWATKAN PADA NOL TAMBAHAN! " 

"Sungguh... kau laki-laki, Yuuji. Jangan khawatir tentang hal sepele seperti itu. Saya baru 
saja membuat kesalahan dalam nomor. 

"HANYA KESALAHAN, TAPI KESALAHAN ADALAH DIGIT DI SINI!" 

Ini benar-benar kesalahan yang tidak tahu malu. Aku tidak bisa menahan nafas. Ibu 
sepertinya memikirkan sesuatu dan bertepuk tangan untuk mengatakan. 

"Oh ya, Yuuji. Jangan beli camilan dalam perjalanan pulang, oke? " 

Jangan beli snack? Apa maksudnya --- tunggu, jangan beri tahu aku, 
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"Bu. Apakah Anda berpikir untuk memasak lagi? " 

"Iya. Saya ingin membuat beberapa hidangan untuk merayakan. " 

Wajah ibu menunjukkan senyum bahagia. Tidak mungkin. Saya mengerti maksud itu, tapi... 

Izinkan saya untuk bertanya, apa yang ingin Anda buat? 

"Oh ya, saya pergi berbelanja kemarin, dan barang yang mirip dengan bulu babi itu sangat 
murah." 

"BISAKAH KAMU LEBIH SPESIFIK TENTANG HAL 'YANG' SAMA '!? SAYA TIDAK BISA 
MENGATAKAN APA ITU DAPAT DIMAKAN ATAU TIDAK! " 

Tidak apa-apa jika itu kastanye, dan kiwi masih dapat diterima, tetapi saya tidak setuju jika 
itu sikat gosok...! 

Dan juga, itu datang dengan deterjen untuk mencuci piring. 

"DAN INI BENAR-BENAR YANG TERAKHIR---!" 

Sepertinya aku harus membereskan masakan yang akan mengejutkan seluruh dunia 
sepulang sekolah saat aku pulang. 

"Haa... bagaimanapun, aku akan pergi ke sekolah sekarang." 

"Oke hati-hati." 

Aku mengambil tasku, bangkit, dan berjalan ke koridor. 

"Sapa Shouko-chan untukku." 

"..." 

Saya tidak menjawab kata-kata itu sebelum saya keluar rumah. 

☆ 

Fumitzuki Gakuen dibangun di atas lereng. Tidak, ini lebih seperti bukit. Kecuraman lereng 
berbeda untuk setiap jalur yang dipilih, dan pada jalur ini, kami harus turun dari sepeda 
untuk naik. Akan lebih mudah untuk kembali, namun, "Lereng ini..." 

Akan berbahaya jika pengendara sepeda tidak mengerem untuk melambat. Dengan 
demikian, tenaga yang digunakan untuk menaiki tanjakan pada pagi hari menjadi sia-sia 
saat sepeda harus terus melakukan pengereman dan menimbulkan gesekan saat turun. 
Energinya akan terbuang percuma. 

"Apakah saya harus memanjat setiap hari..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya berjalan kaki ke sekolah, jadi saya tidak merasa sekuat orang yang mengendarai 
sepeda. Namun, saya agak terganggu ketika memikirkan masa depan. Apa yang dipikirkan 
komite sekolah, memilih tempat seperti itu? 

"Oh ya, alasannya sesederhana itu." 

Entah karena harga tanah yang murah atau lebih mudah untuk memastikan lahan yang 
luas. Tempat ini lebih dekat dengan jalan pemukiman, tetapi jauh dari kota. Seseorang 
dapat mencapai pinggiran jika dia pergi ke arah yang berlawanan, jadi tidak akan ada 
persaingan untuk mendapatkan tanah. 

"Pemandangannya bagus." 

Saya berhenti untuk melihat sekeliling. Di bawah saya, saya bisa melihat dua pemandangan 
yang terbentang di depan saya, kota yang saya kenal dan pinggiran yang mengarah ke jalan 
yang tidak diketahui. 

Seperti yang diharapkan dari Upacara Pembukaan, sebagian besar siswa sudah sampai di 
sekolah. Saya tidak bisa melihat ada siswa yang mendaki lereng di belakang saya. Juga, jelas 
mengapa saya memilih untuk datang ke sekolah pada saat seperti itu. 

Masih ada 5 menit sampai Upacara Pembukaan. Saya mendengar bahwa semua orang akan 
berkumpul di aula olahraga dan meninggalkan kelas terlebih dahulu. Setelah Upacara 
selesai, semua orang akan ditugaskan ke kelas mereka. 

Aku mungkin akan terlambat karena aku akan mendengar omong kosong bodoh seperti itu. 
Pikirku saat mendaki lereng menuju gerbang sekolah. 

"... Yuuji." 

Dan kemudian, saat aku hendak memasuki kompleks sekolah, aku mendengar suara yang 
lemah. 

Mulutku langsung terasa pahit. Saya lega bahwa saya tidak melihatnya di rumah saya. Jadi, 
dia sudah menunggu di sini... 

"..." 

Saya dengan paksa mengabaikan kata-kata itu dan melanjutkan. 

"... Yuuji." 

"......" 

"... Yuuji." 

"......" 
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"... Yuuji." 

"......" 

"... Payudaraku telah membesar sampai ukuran C." 

GANK !! 

Mataku melihat bintang saat aku menabrak tiang telegraf. 

"... Yuuji. Apakah kepalamu baik-baik saja? " 

"AKU AKAN KEMBALIKAN KATA-KATA ITU KEMBALI PADA ANDA !!! 

Aku meraung pada teman masa kecilku yang tampak khawatir. Ini seperti kita melakukan 
percakapan seperti itu ketika kita masih muda! 

Mau bagaimana lagi. Aku hanya bisa menyerah dengan mengabaikan Shouko dan 
menghadapinya. 

"Shouko. Kita sudah berjanji sebelumnya tentang apa yang harus kamu lakukan ketika kita 
pergi ke sekolah yang sama, bukan? Jangan bicara padaku di sekolah. " 

"... Tapi itu masih di luar sekolah." 

"Kalau begitu, aku akan memperbaikinya. Jangan bicara denganku di jalanan juga. " 

"..Itu terlalu banyak." 

Bahkan saya tidak mengerti mengapa saya ingin menjaga jarak darinya. Mungkin di suatu 
tempat di dalam hatiku, aku ingin meninggalkan masa laluku yang memalukan itu. 

"... Aku ingin bicara denganmu, Yuuji." 

Shouko tidak pernah mengubah sikapnya tentang aku yang tidak berharga ini sejak sekolah 
dasar --- atau lebih tepatnya, dia memperlakukanku lebih baik. 

"... Yuuji, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau bicara denganku?" 

"Siapa tahu?" 

Sejak kejadian itu 5 tahun yang lalu, saya secara sadar menyadari bahwa saya harus 
mengubah gaya hidup saya di masa depan. Saya mencoba untuk berdebat, melatih diri 
sendiri dan menjauh dari studi. Pendapat orang-orang di sekitar saya berubah dari 'ajaib' 
menjadi 'bermasalah'. Tapi jauh di lubuk hatiku, sejak 5 tahun lalu, tidak ada yang berubah 
sama sekali. 

"... Yuuji, apa bersamaku menyakitimu?" 
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Saya segera tidak bisa berkata-kata. 

Bahkan saat aku terus mendorongnya ke samping, gadis ini masih menatapku dengan 
tatapan polos. Tidak peduli betapa aku membenci diriku sendiri, dia selalu mengatakan 
bahwa dia menyukaiku. Bagi saya, itu... sangat, sangat menyakitkan. 

"... Yuuji, kamu membenci dirimu sendiri, kan...?" 

"...... .." 

Saya tidak bisa menjawab. 

Namun, Shouko tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. 

"... Aku akan bersabar." 

Sabar? Bagaimana dengan itu? 

"... Aku akan bersabar denganmu sampai kamu bersedia bersamaku, Yuuji." 

Saya sangat kagum dengan kata-kata yang diucapkan secara tidak sengaja, dan berpikir, 

(Gadis ini, sangat dewasa... dibandingkan denganku...) 

Orang yang dia suka memperlakukannya dengan sangat dingin; namun dia tidak marah 
tetapi memikirkan orang lain. Jika ini bukan kedewasaan, saya tidak tahu apa itu. 

(Dibandingkan dengan dia, aku...) 

Hatiku penuh dengan kegelapan. 

Kekhawatirannya tampaknya mengungkapkan ketidakdewasaan saya, dan saya merasa 
lebih terkutuk... ini memalukan. 

Shouko mengabaikan kebencian diri saya dan melanjutkan, 

"... Aku akan bersabar, jadi---" 

"Un? Apa?" 

"-Aku ingin menciummu." 

"...... (ACK ACK ACK) !!!" 

Saya terlalu bodoh. Pendapat saya tentang gadis ini benar-benar berubah saat ini. 

"... Yuuji." 
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"......" 

"... Yuuji." 

"......" 

"... Jangan abaikan aku." 

"......" 

Aku terus berjalan cepat di depan, dan keluhan Shouko mengikuti di belakangku. Ahh, ini 
menyebalkan. 

Bagaimana jika saya lari seperti ini? Tepat ketika aku memikirkan tentang itu, seseorang 
tiba-tiba memanggil. 

"Kami, yah, siswa di sana." 

Itu suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kemungkinan besar, itu adalah siswa 
yang datang ke Upacara Pembukaan yang sama dengan kita. Dari suaranya, dia terdengar 
seperti pria yang baik. Dia pasti idiot yang mencoba bersikap baik setelah melihatku 
mengabaikan Shouko. 

Betapa merepotkan. Saya mungkin juga mengabaikan orang ini juga. 

Saya meningkatkan kecepatan saya lagi. Tampaknya Shouko telah menyerah di tengah 
jalan karena tidak ada gerakan sama sekali. 

Namun, 

"Itu aneh. Apakah dia tidak mendengarku? " 

Saya tidak tahu siapa yang terus menyalak tanpa mundur. 

Lupakan. Aku akan mengabaikannya. 

"Oi --- siswa di sana---" 

Bagaimanapun, aku akan mengabaikannya. 

"Oi --- oi --- apa kau mendengarku---?" 

Saya masih akan mengabaikannya. 

"Uu... ini merepotkan... apa telinganya tidak bekerja dengan baik...?" 

Sepertinya dia akhirnya menyerah. Pertarungan pengabaian yang aneh ini berakhir dengan 
orang asing lawan menyerah. 
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Menyebalkan sekali. Aku menghela nafas sedikit dan mengalihkan pandanganku sedikit 
untuk melihat pemilik suara itu. 

Berdiri di sana adalah seorang siswa laki-laki dengan usia yang sama, lebih dari 165cm, 
rambut acak-acakan di tempat tidur, dan berpenampilan idiot. 

---Dan untuk beberapa alasan, dia mengenakan seragam pelaut. 

"BAGAIMANA SAYA BISA MENGABAIKAN INI -- !! ??" 

Saya tidak bisa tidak berseru. 

Ada apa dengan orang ini !!? Orang mesum !!? Jika tidak, seseorang dengan kepribadian 
abnormal !!? 

"Ehh? Apa apa? Apa yang salah? Apakah ada sesuatu di belakangku? " 

"INI TENTANG ANDA! YANG BERDIRI DI SANA DENGAN WAJAH KOSONG DAN 
MENGGUNAKAN SERAGAM SAILOR !! " 

MENGAPA NERAKA HARUS SAYA MELIHAT ORANG DI BELAKANG !? JANGAN ANDA 
MENYADARI SEBERAPA ANEH ANDA LIHAT !? 

Orang itu akhirnya menyadari bahwa 'kamu' mengacu padanya ketika aku menunjuk 
padanya, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Ahh...! Tidak, bukan itu !! Ini adalah!" 

"Bukan itu!? Bagaimana dengan itu? " 

"Ini seragam sekolah menengah!" 

"OI, TUNGGU A SEC! APAKAH KAU MEMAKAI SERAGAM SAILOR DI SEKOLAH TENGAH !!!? 
" 

BELUM ADA ORANG YANG MEMBERITAHU APA SAJA TENTANG ITU !? TEMAN-
TEMANNYA TELAH MELALUI TIGA TAHUN DENGAN CARANYA, BENAR !!? 

"Tidak, tidak seperti ini! Seragam ini milik Sekolah Menengah Gadis Seiran! Nee--- " 

"DAN SEKOLAH CEWEK DI ITU !? MEMBIARKAN PRIA TERLALU !! APAKAH GURU IDIOT 
HANYA SEPERTI SISWA !! ?? " 

"AARRRGGGHHH !! KESALAHAN HANYA BURUK !!! " 

"BERSANTAI! AKU TIDAK SALAH sama sekali !! ' 

ORANG INI PASTI ORANG JELEK! SULIT UNTUK MEMAHAMI INI! 

"LI, DENGARKAN AKU!" 
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"JANGAN DEKATI SAYA !! PERVERTEDNESS IS CONTAGIOUS !! " 

"ITU ALASAN SAYA BILANG ITU TIDAK--- !!" 

"LAKUKAN, JANGAN DEKATI AKU--- !! 

Sebelum saya menyadarinya, saya sedang berlari di lapangan, tetapi saya tidak bisa 
melepaskannya. Ini, cabul ini, dia sangat cepat! 

"SAYA MENDAPATKANNYA! AKU TAHU, ITU SALAH Paham! BERHENTI MENGEJAR SAYA 
SEKARANG !! " 

"PEMBOHONG! KAMU AKAN BERHENTI DAN MENDENGARKAN SAYA JIKA ANDA TAHU 
BAHWA ITU SALAH MEMAHAMI! " 

"BERHENTI BERCICIT TIDAK LAGI! BAGAIMANA SAYA BISA BERHENTI SAAT SAYA 
DITURU ORANG JELEK !!? " 

"ITU MENGAPA SAYA MENGATAKAN ITU SALAH MENGATASI! SIAL! TAMPAKNYA SAYA 
HARUS PERGI SEMUA! " 

"SEGALANYA!? BERHENTI, BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR--- !! " 

"OHHH--- !? Kesalahpahaman menciptakan satu sama lain? Ini buruk-!" 

Aku masih tidak bisa melepaskan orang cabul itu saat aku terus bermain-main dengannya. 
Tidak, itu meremehkan untuk mengatakan bahwa kami sedang bermain tag. Yang 
mengejarku benar-benar iblis, pembawa pesan neraka yang menyebarkan ketakutan dan 
keputusasaan. 

Dalam jenis krisis yang belum pernah saya alami sebelumnya, kewarasan saya akhirnya 
menyerah untuk bekerja karena insting saya adalah satu-satunya hal yang mendorong 
saya. 

Saya, yang mencoba melarikan diri dari teror, secara naluriah berpikir untuk mencari 
bantuan saat saya berlari menuju upacara pembukaan di aula olahraga. 

<< Pertama, mari kita lihat alamat utama kita. Kepala Sekolah, jika Anda mau. >> << Oke. 
Uh um. Ehh--- selamat untuk semua siswa yang masuk. Saya kepala sekolah ini -- >> 
"MENYESATKAN-!!!" 

"DENGARKAN AKU!!!" 

Obrolan- 

 "Pe, mesum!?"  
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 "Apakah kepala sekolah di sini cabul!?"  

 "Pantas saja biaya sekolah sangat murah...!"  

<< Tunggu... !? Mengapa saya diperlakukan sebagai orang mesum!? >> 

Saat saya berlari ke aula olahraga, saya sudah dikelilingi oleh dengungan. Mau bagaimana 
lagi karena ada orang mesum yang muncul di sini! 

Namun, saya mendapati diri saya sedikit tenang karena orang lain di sekitar saya, yang 
sudah panik. Ada banyak sekali orang di gedung olahraga. Dengan begitu banyak orang di 
sekitarku, mungkin aku bisa menghilangkan cabul ini. Jika saya harus meminta bantuan, 
sekaranglah waktunya! 

Saya menarik napas dalam-dalam. 

"DENGARKAN, KAMU! SIAPA PUN YANG PERCAYA DIRI CUKUP DALAM KEMAMPUAN 
BERTARUNGNYA, LANGKAH KANAN! MEREKA YANG TIDAK CUKUP PERCAYA DIRI 
HANYA AKAN MENDAPATKAN JALAN. MUNDUR!" 

Suaraku menggema di aula. 

"EH !? APA!? A FIGHT SAAT INI !? APA YANG SALAH HARI INI !? " 

Mendengar suara itu, orang mesum yang mengejarku panik. Idiot! Aku akan menghabisi si 
cabul yang menyerang di tengah hari ini! 

Persis seperti adegan tertentu di << Sepuluh Perintah >>, kerumunan bertebaran dengan 
saya di tengah. Seperti yang saya perintahkan, orang-orang yang tidak percaya diri dengan 
keterampilan mereka menjaga jarak. 

Dalam hal ini, tidak akan ada orang yang menghalangi. Itu bagus. 

Masalahnya adalah- 

"APAKAH ADA ORANG PERCAYA DIRI DALAM KEMAMPUAN BERTARUNGNYA !?" 

Masalahnya adalah tidak ada yang mau membantuku menghadapi orang mesum itu. Eh...! 
Meskipun sekolah ini tidak biasa, itu tetaplah sekolah persiapan. Tidak kusangka ada 
kumpulan siswa yang tidak bisa bertarung. 

Semuanya bergerak saat saya bergerak, dengan saya masih di tengah. Sial! Seseorang, 
seseorang bantu saya...! 

Saya terus bergerak, dan ruang angkasa pun ikut bergerak. Namun, seorang siswa tetap 
diam bahkan dengan semua orang bergerak. 
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(Bagus! Seseorang bersedia datang!) 

Saya memberi diri saya tanda kemenangan secara diam-diam saat saya melihat orang yang 
pemberani. Orang itu memiliki anggota badan yang panjang, ekor kuda yang panjang, dan 
kepalanya bergoyang. 

... Tidur. 

"KAMU TIDUR SAAT INI -- !!?" 

ITU HANYA TIDAK BERJALAN! ANDA Itsuki! ANDA MENDAPAT HARAPAN SAYA UNTUK 
TIDAK ADA! BERBICARA, MENGAPA ANDA DAPAT TIDUR DI SITUASI TERSEBUT !? 
APAKAH ANDA MEMILIKI GAYA HIDUP YANG BERBEDA DARI MANUSIA BIASA !? 

"Lupakan tentang itu. SIAPA PUN YANG MAU LANGKAH !? " 

Saya mengubah suasana hati saya dan menelepon orang-orang di sekitar saya. Sial. Tidak 
ada yang keluar. Dalam hal ini, saya hanya bisa pergi sendiri...! 

Bersiap secara mental, saya berhenti di situ. 

Setelah beberapa saat, seorang guru laki-laki muncul di sana. 

"Apakah kalian berdua mahasiswa baru?" 

 BOING  Suara dalam yang menakutkan bisa terdengar dari perut. Guru laki-laki memiliki 
otot yang terlihat seperti bisa merobek jasnya. Kehadiran ini hanya terasa seperti seorang 
pejuang yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini, orang ini 
terlalu bisa diandalkan...! 

"Ini baru permulaan sekolah. Kamu benar-benar punya nyali. " 

Guru berotot itu melipat tangan dan nyengir saat dia terlihat terkesan. Aku sangat malu 
dipuji oleh pria berotot seperti itu. 

"Jangan katakan itu. Aku tidak sehebat itu. " 

Saya harus menyangkal kata-katanya. 

Tidak sepertiku yang dikejar-kejar, nyali guru itu tidak bisa dianggap remeh, meski dia 
bersikap mesum demi murid-muridnya. Bagaimana saya bisa menerima pujian ketika saya 
yang meminta bantuan? Saya benar-benar tidak bisa menerima itu. 

Namun, guru itu mengatakan hal yang sama lagi. 

"Tidak tidak. Kamu benar-benar punya nyali. " 

Dan kemudian, dia mengambil posisi. 
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"-Kamu berdua." 

"...... Eh?" 

Setelah itu, guru berotot itu memelototiku dan si cabul. Un? Kenapa kamu berdiri di 
hadapanku? 

"O, OI! TUNGGU! KAMU HARUS MENGHADAPI ORANG PERVERT DI SANA! " 

"KAMI, BAIK! AKU BERBEDA DARI ORANG INI! AKU TIDAK MENCARI PERTEMPURAN! " 

"KAMU DUA --- IDIOT !!!" 

"" GGGYYYYYYAAAAAAAAAAHHHHHHH !!!!!! "" 

Teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang saya karena kekuatan besar yang 
belum pernah saya alami menyerang saya. A, apa yang terjadi !? Apa, apakah guru ini... 
benar-benar manusia... !? 

"Kenapa... akhirnya berakhir seperti ini... Aku baru saja akan, memberitahumu, bahwa ada 
seorang gadis berbicara denganmu..." 

Sebelum aku pingsan, suara samar itu terdengar di sampingku. 

☆ 

Begitu saja, upacara pembukaan terburuk yang pernah berakhir (ketika saya masih tidak 
sadar), dan sekarang, kami disortir ke dalam kelas kami dan memperkenalkan diri. 

Tubuhku menahan rasa sakit saat aku meletakkan tanganku di pipiku dan melihat ke 
depan. 

"---Ryo. Senang bertemu denganmu." 

Tidak ada yang luar biasa. Hanya pengenalan diri sederhana secara berurutan. 

"Namaku, Shimada, Minami. Senang bertemu denganmu." 

Perasaan aneh itu bukan karena kata-katanya, tapi pengucapannya. Itu tidak terdengar 
Jepang. 

Saya berpikir bahwa dia adalah seorang siswa asing dan membuka mata saya lebar-lebar 
untuk memeriksa. Namun, pemilik suara itu tidak terlihat seperti orang asing, tapi orang 
Jepang yang biasa saya lihat. 

(Un? Bukankah orang itu yang tidur di tengah-tengah dengungan---?) 
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Apakah itu pelafalan yang aneh atau sikap selama upacara pembukaan, saya agak 
terganggu oleh mereka. Saya kemudian melihat nama di papan tulis. Di sana, nama 
'Shimayumi Mikare' tertulis di sana. Karena dia menyebut dirinya Shimada Minami, kurasa 
dia mungkin menulis nama yang salah. 

"Shimada-san adalah orang Jepang dari Jerman, dan dia baru saja kembali, jadi semuanya, 
tolong bantu dia." 

Guru membantu Shimada menghabisi. Dia seorang gadis yang kembali dari luar negeri? 
Pantas saja pengucapan dan kanjinya salah. Dia tidur bukan karena bosan atau karena 
musim semi, tetapi karena perbedaan waktu. Mungkin itu alasannya. 

 Snickers  Aku bisa mendengar orang-orang di sekitarku mencibir. Kemungkinan besar, 
mereka menertawakan Shimada karena menulis kanji yang salah. 

(Tch, betapa bodohnya.) 

Jauh di lubuk hati, aku mengejek para idiot yang mencibir. 

Baru saja, guru tersebut menyebutkan bahwa 'dia baru saja kembali'. Juga, saya tahu dari 
pengucapannya barusan bahwa Shimada baru saja mulai belajar bahasa Jepang belum lama 
ini, tapi sekarang dia berbicara bahasa Jepang dan menggunakan kanji untuk menuliskan 
namanya. Dia memasuki kehidupan sekolah menengah atas, dan sekarang harus mandiri 
dalam budaya yang begitu berbeda, namun dia masih berusaha keras seperti ini. Ini sendiri 
layak dipuji. Namun, saya tahu betapa tidak sabar orang-orang ini ketika mereka tertawa. 
Orang-orang yang tertawa menertawakan ketidaktahuan mereka sendiri. 

"Saya harap kita bisa rukun!" 

Saat aku memikirkan hal ini, perkenalan diri Shimada berakhir. Kalau begitu, berdasarkan 
pesanan, giliran saya sekarang. 

Aku perlahan berjalan ke depan dan segera menyebut namaku dengan jelas. 

"Saya Sakamoto Yuuji dari Sekolah Menengah Kannazuki." 

Kalimat yang satu itu menyebabkan semua orang mulai bergumam. 

"Orang itu adalah Kannazuki..." 

"Iblis yang terkenal..." 

"Orang itu sepertinya sangat luar biasa..." 

Sepertinya beberapa dari mereka tahu tentang masa lalu sekolah menengah saya karena 
mereka menatap saya dengan jijik. Dengan aksi saat upacara pembukaan barusan, aku akan 
dipandang sebagai siswa yang kejam dengan banyak masalah. 
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"... Fu" 

Tidak apa-apa. Saya tidak harus dengan sengaja menjelaskan kepada mereka. 

Saya perlahan berjalan kembali seperti bagaimana saya berjalan ke podium, dan kembali 
ke tempat duduk saya. 

Dan kemudian, siswa berikutnya memperkenalkan dirinya. 

"Nama saya Kinoshita Hideyoshi. Saya berharap kita bisa rukun. " 

Nada aneh itu membuatku melebarkan mata tertutupku untuk memeriksa... apa yang 
terjadi? Mengapa orang itu tidak mengenakan seragam perempuan di sana? Tidak, tunggu, 
namanya Hideyoshi, jadi itu laki-laki, benar / tapi dia tidak terlihat seperti laki-laki... 

Aku memiringkan kepalaku untuk bertanya-tanya, dan perkenalan diri Kinoshita berakhir. 
Siswa berikutnya berjalan di depan. Saya hanya akan meninggalkan ingatan tentang 
Kinoshita sebagai 'pria yang benar-benar aneh dengan jenis kelamin yang tidak ditentukan' 
dalam pikiran saya. Ya, setidaknya aku harus mengingat sebuah nama. Selain itu, tidak 
mungkin ada orang aneh kedua seperti ini. 

"... Tsuchiya Kouta. Minat bersifat perv... tidak " 

......Ada satu. Dan selanjutnya adalah. 

"... Keahlian khusus adalah mencuri pho... tidak banyak." 

Setelah mengatakan itu, kamera dan perekam bisa dilihat dari saku Tsuchiya. 

......... 

...... 

... 

(Kenapa, kenapa belum ada yang memberitahunya ... !?) 

Minatnya adalah mengambil foto secara diam-diam, spesialisasinya adalah menguping, dan 
gadget yang ada padanya benar-benar bernuansa kriminal. Itu terlalu aneh. Itu terlalu 
aneh. 

Akal sehat saya hampir runtuh, dan ada pengenalan diri lainnya. 

"Saya Yoshii Akihisa dari Sekolah Menengah Nagatsuki. Saya harap kita bisa rukun. " 

Orang yang mengatakan itu sambil menundukkan kepalanya adalah si idiot yang 
mengenakan seragam pelaut pagi ini. Begitu, jadi orang ini disebut Yoshii Akihisa. Saya 
akan mengingat itu sebagai orang penting yang harus diwaspadai. Dia cabul. 
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Setelah itu, tidak ada perkenalan diri yang aneh, dan waktu HR berakhir. Pada akhirnya, di 
antara nama-nama yang kuingat, yang paling masuk akal adalah gadis yang kembali ke 
negara itu, ya? 

Saat aku bersiap untuk pergi, aku mendengar suara gadis yang kembali dari jauh. 

"Diam, dasar babi." 

Sepertinya aku harus mengambilnya kembali, pikirku. 

☆ 

Sebelum saya menyadarinya, sudah seminggu sejak upacara pembukaan yang kacau itu. 

Saya berhasil membiasakan diri dengan kehidupan sekolah, dan akhirnya saya dapat 
menikmati kehidupan yang damai. 

---Tapi itu tidak mungkin. 

"Orang itu adalah Sakamoto..." 

"Dia menantang semua siswa dan guru untuk berkelahi selama upacara pembukaan..." 

"Sepertinya dia sedang mencari seseorang untuk dilawan..." 

"Saya mendengar bahwa dia memiliki beberapa keluhan terhadap orang-orang dari sekolah 
lain..." 

Saya telah melalui setiap hari tidak nyaman dengan tatapan aneh datang ke arah saya dari 
jauh. 

Izinkan saya menyatakan ini dulu. Saya tidak pernah secara pribadi mencoba mencari 
masalah. Yang terjadi saat upacara pembukaan adalah kesalahpahaman yang disebabkan 
oleh situasi yang tidak menguntungkan. 

Mereka tidak sepenuhnya tidak berdasar, tetapi ini adalah rumor yang sebenarnya tidak 
saya inginkan. 

Meski begitu, saya bisa menerimanya. Masalahnya adalah, 

"Kudengar Sakamoto-kun dan Yoshii-kun mengalami sesuatu yang aneh di antara mereka." 

"Ah, saya tahu. Keduanya saling mengejar saat upacara pembukaan, kan? " 

"Keduanya terlambat di waktu yang sama. Apa yang mereka lakukan?" 
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Masalahnya adalah rumor yang datang dari sini. Pada titik ini, ini bukan pertanyaan apakah 
saya bisa mengatasinya. Saya harus menghilangkan ini sepenuhnya. Ini adalah jenis rumor 
yang paling buruk. 

Namun, saya tidak dapat berbicara dengan gadis-gadis yang menatap saya seperti ini dan 
memberi tahu mereka 'Tidak seperti itu antara saya dan pria itu. Itu kesalahpahaman '. 
Tidak hanya itu, cara saya memberi tahu mereka mungkin menyebabkan efek sebaliknya. 
Akan buruk bagiku untuk membiarkan rumor mereda dengan diam-diam. Bagaimanapun, 
Yoshii dan aku tidak memiliki hubungan seperti itu, dan kami bahkan belum pernah 
berinteraksi secara normal sebelumnya--- "Ah, Sakamoto-kun. Apakah kamu punya waktu 
nanti? Ada yang ingin kubicarakan denganmu sepulang sekolah. " 

"KAU MENCARI PERTEMPURAN DI SINI !?" 

"EH? APA APA!? APA YANG SEDANG TERJADI!?" 

Sebenarnya memilih waktu seperti itu untuk tampil juga! Mau tak mau aku meraih tubuh 
Yoshii. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya sekarang !! 

"Sa, Sakamoto-kun. Kenapa kamu sudah sangat marah ketika aku baru saja berbicara 
denganmu? " 

"Tidak bisakah kamu merasakan mood sekarang?" 

"Erm... apa kau berpikir, Sakamoto-kun?" 

"BUKAN ITU. SAYA BERKATA UNTUK MEMERIKSA SITUASI DI SEKITAR KAMI SEBELUM 
MENCOBA BICARA DENGAN SAYA! TIDAK BISA MELIHAT BINTANG DI SELURUH KAMI !!? 
" 

"Heh? Lingkungan, seperti di... " 

"Wah. Sepertinya mereka khawatir jika orang lain menatap mereka ... " 

"Seperti yang diharapkan, di tempat yang tidak bisa kita lihat..." 

"Benar-benar ada orang seperti ini. Sekolah menengah itu luar biasa... " 

"??? Apa yang dibicarakan orang-orang di sana? " 

Yoshii hanya berdiri di sana, terpana dengan ekspresi bingung. Jadi dia tidak bisa memilih 
waktu dengan benar dan memiliki kemampuan pemahaman yang buruk? Idiot ini. 

"... Mereka bilang hubunganku denganmu sangat aneh." 

"Ha? Apa artinya?" 
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"Siapa tahu? Selain itu, jangan mendekati saya secara acak, untuk mencegah 
kesalahpahaman lebih lanjut. " 

"Eh? Itu berarti..." 

Setelah berpikir keras sebentar, Yoshii sepertinya akhirnya mengerti apa yang sedang 
terjadi, dan kemudian, "A, aku akan diganggu di sini! Aku akan memperbaikinya!) 

Dia panik dan pergi ke gadis-gadis itu berbicara. Fm, ini mungkin lebih baik untukku. 

(Jika saya harus pergi, saya bahkan mungkin tidak dapat berbicara dengan mereka ...) 

Saya akan menunggu dia untuk menghapus kesalahpahaman. 

Setelah berbicara dengan gadis-gadis itu sejenak, Yoshii kembali. Sekarang apa yang 
terjadi? 

"Apakah kesalahpahaman sudah beres?" 

"'Apakah mereka benar-benar PERGI pada hubungan seperti itu !?' mereka berkata dengan 
cara yang terkejut ... " 

"APA DI DUNIA YANG KAU KATAKAN MEREKA !?" 

Bukankah ini membuat kesalahpahaman menjadi lebih buruk! 

"PINDAHKAN KE SAMPING. GILIRAN SAYA!" 

Aku mendorong Yoshii ke samping dan berjalan ke arah gadis-gadis itu. Aku khawatir 
apakah mereka akan melarikan diri dalam ketakutan karena mereka takut, tapi untungnya, 
gadis-gadis itu bersedia mendengarkanku secara normal kali ini karena Yoshii mendatangi 
mereka sebelumnya. 

Beberapa menit kemudian, saya kembali ke tempat duduk saya. Kali ini, Yoshii terlihat 
gelisah saat dia bertanya padaku. 

"Bagaimana itu? Apakah mereka mengerti? " 

"Ahh, tidak masalah." 

Aku menegakkan punggungku dan menjawab. 

"Betulkah. Itu bagus ~ " 

"Aku bilang ke mereka kalau kamu cabul yang suka cross-dress, dan aku kabur ketakutan 
setelah melihat itu. Mereka segera mengerti setelah mendengar itu. " 

"APA KATAMU-!?" 
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Tidak ada yang bisa disangkal tentang itu. Itulah faktanya. 

"BENAR ITU, SAKAMOTO-KUN! SAYA HANYA PAKAI SERAGAM SAILOR SAAT SAYA 
MENGHADIRI OPENING CEREMONY! AKU AKAN MASALAH JIKA SAYA SALAH SALAH! " 

"OI, TUNGGU DI SANA! KAMU TIDAK BISA MENGATAKAN 'HANYA' KETIKA ANDA ADALAH 
PRIA YANG MENCARI SERAGAM SAILOR! " 

Akal sehat macam apa yang dimiliki orang ini !? 

"DAN SAYA HANYA INGIN MENGINGATKAN ANDA BAHWA SESEORANG BERUSAHA 
BICARA DENGAN ANDA KEMBALI LALU!" 

"ITU HANYA KAMU MENJADI SISWA, ORANG JELEK!" 

"Apa...! ANDA SATU DENGAN KEPENTINGAN KHUSUS! MENGABAIKAN GADIS YANG 
INDAH !? " 

"AHH !? ANDA BERANI MENGATAKAN BAHWA--- " 

Kami terus berdebat satu sama lain, dan tepat ketika kami akan saling mencengkeram 
leher. 

"Apa yang kalian berdua lakukan?" 

Suara kasar memasuki argumen kami. Itu adalah guru muscleman yang bertanggung jawab 
atas remedial yang menjatuhkan Yoshii (si cabul) dan aku pada upacara pembukaan. Dia 
tiba-tiba memasuki kelas, mungkin bersiap-siap untuk kelas berikutnya. 

"Cih." 

Aku menarik kembali tangan yang kuulurkan dan duduk kembali di kursiku. Kepalaku 
tanpa sadar mulai memanas, tetapi memikirkan hal ini dengan hati-hati, tidak ada gunanya 
meninju si bodoh ini. Hanya akan membuang waktu menjadi lawannya. 

Guru itu menatap orang cabul itu dan aku dengan mata tajam. 

"Sakamoto. Saya mendengar banyak tentang Anda. Jangan lakukan apa pun yang akan 
membuat rumor menjadi kenyataan. " 

Dia memperingatkan. 'Rumor' yang disebutkan guru berotot itu kemungkinan besar adalah 
insiden kekerasan yang akan saya lakukan. Memang benar selain guru ini, guru-guru lain 
sepertinya melihat saya sebagai siswa yang akan menggunakan kekerasan di sekolah. Jika 
saya melakukan langkah sekecil apa pun di sini, itu akan menjadi masalah besar. 

"Kalau begitu, karena Takenaka-sensei sedang sakit parah saat ini, aku akan mengambil 
alih pelajaran. Terbalik ke halaman 13 buku teks--- " 
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Guru berotot tidak mengatakan apa-apa lagi kepada saya saat dia mengambil bahan ajar 
dan mulai mengajar. 

Apa yang muncul di hadapanku adalah adegan pelajaran yang tidak banyak berubah 
meskipun aku seorang siswa SMA sekarang. 

Penjelasan guru baru saja masuk dengan satu telinga dan keluar melalui telinga lainnya, 
dan saya secara tidak sengaja melihat ke luar jendela. 

Selama waktu ini, sosok seorang gadis SMA memasuki bidang penglihatanku. 

(... Masih terlihat bosan.) 

Gadis yang kembali dari luar negeri memegang dagunya, dan buku teks di atas meja tidak 
dibuka sama sekali, dan dia terlihat lesu sambil menghela nafas. 

(Sepertinya dia masih belum terbiasa hidup di sini) 

Saya tidak pernah benar-benar melihatnya berbicara dengan gembira dengan orang lain 
sebelumnya. Kata-kata yang dia ucapkan pada hari pertama dan klasifikasinya sebagai 
seseorang yang kembali dari luar negeri menyebabkan orang-orang di kelas menjaga jarak 
darinya. 

"Yoshii. Tahukah kamu arti dari istilah ini? " 

"Iya? E, erm, artinya 'menarik' --- itu akan bagus. " 

"Mengapa jawabanmu bercampur dengan keinginanmu sendiri di akhir..." 

Guru berotot itu menghela nafas, dan semua orang di kelas tertawa terbahak-bahak. 
Shimada menatap Yoshii, yang berdiri di tengah tawa, dengan iri --- kebencian. 

(Orang itu benar-benar dibenci.) 

Pikirku saat melihat mata penuh kebencian. Melihat ini, bukan tidak mungkin bagi Shimada 
untuk tidak menarik keluar Yoshii dan melampiaskan rasa frustrasinya. Ini hanya akan 
menjadi bencana bagi Yoshii, yang tidak tahu bahwa Shimada membencinya. 

Meski begitu, aku bisa mengerti perasaannya, kenapa Yoshii membuat marah orang lain. 
Itu karena, meski alasanku berbeda dari Shimada, aku tidak suka Yoshii. 

(Bahkan jika itu masalahnya, saya tidak dapat memikirkan apa pun ...) 

Aku hanya akan membuang waktu dan tenaga untuk terlibat dengan orang bodoh seperti itu. 
Akan lebih baik jika tidak. 
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Setelah membuat kesimpulan ini, saya menyerah untuk berpikir dan menutup mata tanpa 
suara. 

Begitu saja, hari yang membosankan itu berakhir. 

☆ 

Beberapa hari telah berlalu, dan sudah dua minggu sejak Upacara Pembukaan berakhir. 

Tidak ada perubahan pandangan dari para guru dan siswa pada saya atau situasi 
sekitarnya. 

"Betapa bodohnya... tidak ada yang perlu dibicarakan, namun mereka meremehkan 
kebiasaan saya. Betulkah..." 

Aku bergumam pada diriku sendiri. 

Sepulang sekolah, aku disuruh ke ruang guru, jadi kupikir ada yang tidak beres, tapi 
sepertinya ada sekolah tetangga yang mengalami insiden kekerasan yang menyebabkan 
gurunya mengomel. Sepertinya saya dihukum hanya karena kecurigaan, dan saya benar-
benar ingin mengambil tindakan. 

"Sialan, menilai orang lain hanya dari penampilan dan rumor." 

Saya dapat memahami bahwa 'tidak dapat membantu ketika orang lain salah paham', tetapi 
itu adalah hal yang sama sekali berbeda secara emosional. Tidak ada yang akan senang 
diberitahu untuk sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. 

Beberapa orang yang mengobrol di koridor sepulang sekolah menatapku atau buru-buru 
pergi ke pintu keluar sambil terlihat ketakutan, berpikir bahwa aku akan menemukan 
masalah dengan mereka, mungkin karena mereka melihatku tidak bahagia. Dasar bodoh. 
Bagaimana saya bisa melawan mereka jika mereka tidak memprovokasi saya? 

Saya benar-benar tidak senang dan berjalan kembali dengan cepat ke kelas saya untuk 
bergegas pulang. Apakah semua orang sudah berkencan dengan teman-temannya atau 
mengikuti kegiatan klub hanya dua minggu sejak pembukaan sekolah? Saya tidak tahu 
alasan spesifiknya karena tidak ada seorang pun di kelas. 

"Alasan apa? Pukul berapa sekarang?" 

Setelah melihat arloji, saya mengerti. Biasanya, siswa sudah pulang saat ini. 

Aku diam-diam mendengarkan guru dalam diam dan ditahan untuk waktu yang lama 
dengan 'ada apa dengan tatapan itu, apakah kamu berpikir untuk melawan'? Jika bukan 
karena guru berotot yang bertanggung jawab atas remedial kembali ke ruang guru untuk 
menghentikan guru itu, itu bisa jadi lebih lama. 
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Mengapa saya harus sangat menderita? Pikirku sambil mengambil tas yang diletakkan di 
atas mejaku sendiri dan bersiap untuk pulang. Karena saya terlalu kuat, saya menjatuhkan 
diri ke meja saat keluar. 

"..." 

Banyak buku teks keluar dari tabel. Pemilik kursi ini tidak membawa pulang buku 
pelajaran dan hanya meletakkannya begitu saja. 

"Sudah seperti ini segera setelah pembukaan sekolah? Betapa antusiasnya Anda dalam 
studi Anda. " 

Aku menggumamkan kalimat yang bisa diucapkan pada diriku sendiri dan mengulurkan 
tangan untuk mengembalikan buku teks yang terjatuh. 

Dan kemudian, saya melihat keadaan yang menyedihkan itu. 

"Itu, terlalu berlebihan..." 

Sampulnya rusak dan halaman-halamannya berantakan. Buku yang seharusnya diberikan 
sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Ini tidak akan mungkin terjadi jika ini digunakan 
secara normal. 

Aku mengambil buku ini dan melihat sampulnya yang compang-camping, dan sampulnya 
bertuliskan 'Shimayumi Mikare'. Nama yang aneh... itulah nama yang salah tulis oleh gadis 
yang baru saja kembali dari luar negeri. 

"Ngomong-ngomong, dia memanggil orang lain di kelas itu sebagai babi." 

Dalam hal ini, bencana ini terjadi karena perkataan Shimada dan membuat marah orang 
tertentu hingga menggertaknya. 

"Tidak terlihat seperti itu...." 

Bagi saya, orang-orang di kelas kami hanya merasa bahwa kalimat itu seperti 'orang asing 
yang tidak bisa berbahasa Jepang dengan baik mengatakan sesuatu yang aneh' dan 
mengakhirinya di sana. Seharusnya tidak pada level di mana seseorang akan 
menggertaknya, dan juga, tidak ada orang idiot yang dengan antusias mendekati siapa pun 
yang mengatakan itu. 

Bagaimanapun, sangat sulit membayangkan seseorang menindasnya. Dengan kata lain, itu 
karena gadis ini sendiri yang marah karena dia tidak bisa terbiasa dengan Jepang, bukan? 
Dan metode perusakan ini terlalu aneh... 

"... Yah, sudahlah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. " 
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Saya hanya akan mengamati untuk saat ini dan mengembalikan buku teks yang compang-
camping ke posisi semula. 

Saat ini. 

"!?" 

Sesuatu yang bergerak cepat melintas di mataku. 

Tubuh saya secara alami bereaksi sebelum saya bisa membuat keputusan dan mundur dari 
sana. Aku menghindari bahaya di saat-saat terakhir, dan kepalan tangan seseorang 
menyerempet bagian depan mataku. Pada saat ini, saya akhirnya melihat apa yang 
mencoba memukul saya. 

Saya menyesuaikan posisi saya dan memperhatikan pemilik tinjunya. 

Berdiri di sana ada, 

"..." 

Orang bodoh yang memiliki nasib yang sama denganku sejak sekolah dimulai. 

"Apa yang kamu coba lakukan, bajingan?" 

Yoshii bertanya dalam hati. 

Kami berdua tahu bahwa kami saling membenci, tetapi meskipun demikian, tidak terlalu 
buruk bahwa kami benar-benar mulai saling memukul. 

"......Apa yang sedang kamu lakukan......" 

Yoshii memutar tinjunya saat dia berkata. Menanyakan apa yang saya lakukan? " 

"Aku akan memintamu---" 

"SAYA MENGATAKAN APA YANG ANDA LAKUKAN DI KURSINYA !!!" 

Yoshii meraung yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Kemudian, matanya berpindah ke 
tangan kananku... atau lebih tepatnya, buku teks compang-camping di tangan kananku. 

Saat ini, tanganku memiliki buku teks yang compang-camping, tidak ada orang di dalam 
kelas, ada banyak rumor di sekolah, dan kata-kata Yoshii barusan. 

Saya mendapat kesimpulan dari ini. 

"... Jangan bilang---" 

Yoshii itu, apakah dia pikir aku merusak buku teks ini untuk menindas Shimada? 
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"Oi, tunggu sebentar, Yoshii. Aku" 

"KEKASKAN GIGI ANDA KERAS, KAU SEPOTONG SAMPAH !!" 

"Cih --- idiot ini...!" 

Yoshii tidak bisa mendengarkan kata-kataku sama sekali saat dia mengepalkan tinjunya 
untuk menyerang. Aku membungkukkan pinggangku untuk menghindar dan berkata pada 
Yoshii. 

"Tenang! Saya tidak melakukan ini! " 

"AKU AKAN MEMBUNUHMU!!!" 

"DENGARKAN AKU!!!" 

Tidak baik. Saya telah disalahpahami sepenuhnya. 

... Tidak bisa membantu. 

"Kalau begitu, aku akan bermain denganmu!" 

Dia sudah menjadi seseorang yang tidak kusukai. Baiklah, saya hanya akan memberinya 
dua, tiga pukulan untuk membungkamnya! Itulah cara terbaik untuk menghadapi orang 
bodoh seperti itu! 

Seperti yang diharapkan dari seorang idiot, dia tidak akan menangis sampai sesuatu 
menghantamnya. Yoshii menyerang dari depan untuk ketiga kalinya. Aku mengelak dari 
samping dan mengenai wajah tak berdaya itu. 

"KGAA!" 

Meja dan kursi terlibat, dan Yoshii terbang dengan cara yang berlebihan. Saya tidak 
menggunakan semua kekuatan saya, tetapi ada perbedaan besar pada tipe tubuh kami. 
Tingginya kurang dari 170cm, dan sudah diduga dia akan dikirim terbang olehku, yang 
tingginya hampir 180cm. 

"...Bajingan itu!" 

Yoshii kembali berdiri dan melompat. Kali ini, saya meraih dadanya dan melemparkannya 
kembali ke arah yang berlawanan. 

Meja dan kursi telah runtuh di lantai tempat Yoshii mendarat. 

"!!" 
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Dan kemudian, dia menyingkirkan meja dan kursi yang menempel di kakinya dan berdiri. 
Aku benar-benar tidak tahu dari penampilannya, tapi dia benar-benar orang yang keras 
kepala. 

Yoshii terus melompat seperti sebelumnya, dan kali ini, aku mengirimnya terbang kembali 
dengan sebuah tendangan. Dia mendarat di antara meja dan kursi lagi, dan kembali berdiri. 

Lagi dan lagi, proses ini terus berulang. 

"... Pasti... membuatmu terbang...!" 

"Kamu benar-benar bisa menerima pukulan, huh! INGIN LAGI !? " 

Mau tak mau aku mengaum saat melihat Yoshii mencoba berdiri lagi. 

Dia dipukul, ditendang, dilempar dan saya tidak pernah dipukul bahkan sekali pun. Itu 
sudah bisa diduga. Yoshii cepat, tapi tubuhnya terlalu ringan dan gerakannya terlalu lugas, 
dan sejujurnya, dia bukanlah lawan bagiku. Dia seharusnya sudah lama menyerah ketika 
dia kalah dariku seperti itu. 

"... !!" 

Namun, Yoshii menggertakkan giginya dan berdiri lagi. 

Awalnya saya hanya ingin menenangkannya dengan meninju 2, 3 kali, tapi sebelum saya 
menyadarinya, sudah lebih dari 15 ronde. 

"Sial...! Berapa kali aku harus mengalahkanmu sebelum kamu menyerah...! " 

Sebagai orang yang melakukan pemukulan, saya mulai menggerutu sambil terus 
mengulangi gerakan yang sama, lagi dan lagi. 

Pada saat ini, pikiran tertentu muncul di benak saya. 

(Mengapa orang ini tidak menyerah ...?) 

Dia telah dipukuli begitu parah, dan dia tahu dia tidak bisa mengalahkan saya tidak peduli 
betapa bodohnya dia. Atau lebih tepatnya, dia seharusnya sudah mengharapkan hasilnya 
sebelum kita mulai bertarung. 

(Bukankah sudah jelas siapa yang lebih kuat di antara kita ...) 

Di samping catatan, saya dapat mengetahui perbedaan besar dalam kemampuan di antara 
kami. Yoshii yang kurus dan pendek versus aku yang kuat secara fisik, yang sudah terbiasa 
dengan situasi seperti ini sampai batas tertentu, seperti bagaimana rumornya. Orang 
normal tidak akan pernah terburu-buru padaku setelah melihat hal seperti itu di kelas 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



setelah sekolah. Biasanya, orang itu akan berpura-pura tidak memperhatikan dan 
melarikan diri atau memanggil guru di sini. Itu pilihan yang cerdas dan tepat. 

"..." 

Tiba-tiba, saya teringat akan kenangan yang menyakitkan. 

Di ruang kelas setelah sekolah, lawan yang tidak bisa saya kalahkan, diintimidasi, seorang 
gadis tanpa teman. Itu 5 tahun yang lalu, saat kami masih duduk di bangku sekolah dasar. 
Itu adalah --- kenangan menyakitkan yang tidak ingin kuingat. 

Aku berteriak pada Yoshii, yang berdiri lagi, untuk mengesampingkan kenangan ini. 

"ITU CUKUP, KAMU IDIOTIC BASTARD !!!" 

Otak saya dipenuhi dengan darah, dan wajah saya terasa panas; emosi saya gelisah, dan 
mata saya merah. Bagaimana saya bisa terus bermain-main dengannya !! 

Mendengar kata-kataku, Yoshii gemetar saat dia berdiri, dan akhirnya merespon. 

"... Apa kau tidak merasa... sungguh menyedihkan..." 

Aah? 

Saya tidak mengerti apa yang dia katakan pada awalnya, dan bertanya balik, 

"APAKAH KAU MENEMUKANNYA SANGAT BAIK !? DIA BARU SAJA DATANG KEMBALI KE 
JEPANG, TIDAK PUNYA TEMAN, TIDAK MENGERTI JEPANG, TAPI MASIH BEKERJA 
SENDIRI! MENGAPA ANDA HARUS TERSEBUT ORANG YANG BEKERJA KERAS !! " 

Yoshii yang terluka parah berteriak dengan suara yang kuat. 

Menyedihkan? Bekerja sendiri? Saya tahu itu. Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya 
melihat situasi yang serupa sebelumnya. 

Iya. Di bawah situasi yang sama, kondisi yang sama. 

---Tidak, ini berbeda. 

Sementara orang yang mengumpulkan keberaniannya demi saya sedang diintimidasi tepat 
di depan saya, saya ragu-ragu di sampingnya, gemetar, berpikir untuk melarikan diri. Saya 
mengutamakan diri saya sendiri. 

Namun, orang ini--- 

"BAGAIMANA SAYA DAPAT MEMaafkan SESEORANG SEPERTI ANDA, ANDA BANGKIT !!! 

Orang ini sebenarnya...! 
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GANK !! Suara keras terdengar. 

Yoshii dikirim terbang dengan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan serangan 
sebelumnya. 

Dan aku menerima pukulan Yoshii tepat di wajah. Visi saya mulai goyah. Itu karena saya 
tidak berpikir untuk menghindar dan hanya fokus untuk memukulnya... namun, tidak 
masalah apakah saya ingin menghindar atau tidak. Aku hanya akan fokus untuk 
mengalahkan orang ini... !! 

"BAIK, JIKA KAU TIDAK MENYUKAI SAYA YANG BANYAK, YOSHII, COBA DAN Pukul SAYA 
LALU !! AKU AKAN MENGALAHKANMU SAMPAI KAMU TIDAK BISA BANGUN !!! " 

Pikiranku kosong. Orang di depanku ini benar-benar membuatku kesal. Tidak perlu 
menahan! Aku akan benar-benar mengalahkan idiot menyebalkan ini menjadi bubur. 

"TUTUP MULUTMU! AKU AKAN KIRIMKAN KAMU TERBANG DAN MEMBUAT ANDA 
MENYESAL !! " 

"DIAM! KAMU Buang !! " 

Dia tidak mempertimbangkan pertahanannya sendiri saat dia mengayunkan tinjunya 
sendiri dalam momentum yang bisa menghancurkan tulang pipi. Bodoh ini...! Aku benar-
benar akan menghajarmu! 

Dan kemudian, saat kita berdua sangat dekat sehingga kita bisa mengalahkan satu sama 
lain, 

"...Cukup." 

"- !! ??" " 

Sebuah bayangan tiba-tiba menyembul dan ujung pena runcing di depan Yoshii dan aku. 
Thi, orang ini ... orang ini bernama Tsuchiya, kan? Kapan dia masuk !? 

"JANGAN MENDAPATKAN CARA KAMI! INI TAK ADA KAITANNYA DENGAN ANDA!" 

Dan untuk sementara saya mengalihkan target saya dari Yoshii dan Tsuchiya. 

"... Aku akan bermasalah jika kamu terus membuat kekacauan seperti ini." 

Tsuchiya terus berkata pada kami sambil mengarahkan pulpennya pada kami, tapi 
matanya melihat ke sudut kelas. Apa yang sedang terjadi? 

"... Kamera akan rusak." 

"............ Hah?" " 
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Kata-kata yang tidak jelas menyebabkan Yoshii dan aku memiliki tanda tanya di atas 
tangan kami. Pada saat ini, pria yang muncul di depan kami menurunkan pena dan berjalan 
ke sudut kelas, mencari-cari di sana untuk menemukan sesuatu. Apakah itu... kamera CCD? 
Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kita menghancurkannya dengan 
pertarungan kita? Itu sebenarnya bukan masalah --- tetapi mengapa dia memiliki kamera di 
sana? 

Apakah Anda mengambil gambar secara diam-diam? 

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

Dia menggelengkan kepalanya keras untuk menyangkalnya. Ngomong-ngomong, orang ini 
sepertinya telah mengatakan sesuatu tentang ini selama perkenalan dirinya... 

Saya ingat apa yang terjadi pada hari upacara pembukaan, dan Tsuchiya sedang memeriksa 
kameranya akan gagal. Dia sendiri menyangkal bahwa dia mengambil gambar, tetapi saya 
hanya bisa membayangkannya seperti itu ketika dia menempatkannya pada sudut seperti 
itu... atau adakah motif lain? Saya tidak yakin. 

"... Cih. Kehilangan minat saya. " 

Kemarahan dalam diriku segera menyebar. Tidak ada gunanya bersikap keras pada orang 
idiot. Lebih baik pulang lebih awal. 

"Kamu berhasil mempertahankan hidup menyedihkanmu di sana, Yoshii." 

Aku kembali menyelipkan tasku di pundakku, menghadap Yoshii dan berbalik. 

Saat ini. 

"TUNGGU DI SANA, KAMU BANGKIT !!" 

"KGAA!" 

Saya menyadari bahwa bahu saya dicengkeram, dan kemudian ada pukulan di wajah saya. 
Ini... bajingan...! Jarang bagiku untuk mengatakan bahwa aku membiarkanmu pergi...! 

"... Sepertinya kamu masih ingin bertarung, Yoshii." 

"Tentu saja! Apa menurutmu aku akan melepaskanmu kecuali kau meminta maaf pada 
Shimada-san !? " 

Saya katakan sebelumnya bahwa idiot itu idiot, tapi sejujurnya, saya tidak pernah mengira 
dia sebodoh itu. Seperti yang diharapkan, menghadapi orang seperti itu adalah--- "APAKAH 
KAMU MEMAHAMI KETIKA SAYA MENGIRIMU KE KUBURAN ANDA !?" 

"ITU APA YANG INGIN SAYA KATAKAN, KAMU BURUK !!" 
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Ini sudah babak kesekian. Namun, 

"Sialan, APA YANG KAU LAKUKAN DI DUNIA !!" 

"" EHHH !? "" 

Kali ini, kami dihentikan oleh suara kasar yang terdengar akrab. Tunggu... suara ini milik 
guru perbaikan otot itu...! 

Lebih baik sembunyikan tinjuku dan anggap saja tidak ada yang terjadi sekarang. Tapi 
meski begitu, saya tidak bisa menyembunyikan keadaan kelas yang mengerikan. Ini 
buruk...! Mendapatkan masalah setelah masuk sekolah seperti itu...! 

Saya tidak bisa melarikan diri, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. 

Hatiku tenggelam saat aku berbalik. 

"Bagaimana dengan itu? Apakah kamu sudah tenang? " 

Berdiri di sana adalah teman sekelas saya yang aneh yang memiliki wajah feminin dan 
berbicara dengan gaya kuno. 

"Apakah suara itu barusan adalah perbuatanmu?" 

"Bagaimana dengan itu? Kedengarannya seperti itu, bukan? " 

Dia tersenyum bahagia saat mengatakan ini. Saya memiliki kesan pada orang ini juga. Saya 
ingat nama orang ini bernama Kinoshita Hideyoshi. Sangat sulit untuk melupakan siapa 
pun dengan penampilan, nada, dan jenis kelamin yang begitu istimewa. 

Saat perhatianku dialihkan ke sana, Yoshii segera bergegas ke sini. 

"PINDAHKAN KE SAMPING, KINOSHITA-SAN! BUKA NERAKA, KAMU LUCU--- " 

"Cih! Benar-benar orang yang menyebalkan--- " 

"APAKAH AKU BUKAN KAU UNTUK BERHENTI !!?" 

"" Urk !!! ??? "" 

Gendang telingaku dan bahkan ototku gemetar. Yoshii dan aku harus berhenti. Seberapa 
besar rentang vokal yang dimiliki pria ini? 

"Sungguh, lihat saja kekacauan ini. Untuk alasan apa Anda berjuang? " 

Sepertinya topan baru saja menyapu ruang kelas saat meja dan kursi berserakan di semua 
tempat. Melihat sekeliling, saya menyadari bahwa kami benar-benar menciptakan 
keributan. 
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"Aku mengerti perasaanmu, Kinoshita-san. Tapi berbahaya bagi seorang gadis di sini, jadi 
mohon diam-diam--- " 

"Kamu dipanggil Yoshii, kan? Saya baru saja menyadari bahwa Anda memperlakukan saya 
sebagai seorang gadis. " 

"Un. Kita akan bicara besok." 

"...... Yoshii yo." 

"Pokoknya, cepat tinggalkan tempat ini, Kinoshita-san." 

"Tei!" 

Tongkat. 

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

Kinoshita meraih tangan Yoshii dan menempelkannya ke dadanya sendiri. Oi oi, apa yang 
terjadi sekarang? Bagaimana situasinya? 

"...... .. (Pacha pacha pacha)" 

Dan kemudian, di sudut kelas, ada orang cabul dengan kamera yang diarahkan ke sini 
seperti tank. Itu terlalu aneh. Perkembangan hal-hal di sini jauh di luar akal sehat saya. 

"Bagaimana dengan itu, Yoshii? Anda bisa tahu bahwa saya laki-laki, kan? " 

"Ki, Kinoshita-san..." 

"Un?" 

"Kamu sudah menjadi siswa SMA. Lebih baik kamu memakai bra... " 

"Apakah kata-kataku sudah tidak didengar !!?" 

Yoshii tersipu saat dia menarik tangannya dari dada Kinoshita. 

"... !! (Pacha)" 

Di sampingnya, Tsuchiya bergerak di belakang Kinoshita dengan kecepatan sedemikian 
rupa sehingga hanya bayangan sisa yang bisa dilihat. Apakah dia mencoba memeriksa 
apakah ada tanda-tanda bra di sana? Orang ini... benar-benar orang yang penuh teka-teki...! 
" 

"... Perasaan... yang tak terukur ...... !!! (Bushaa) " 
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Setelah mendapatkan hasil yang memuaskan dari penyelidikannya, Tsuchiya ambruk ke 
lantai dengan mimisan. Kenapa, kenapa dia yang paling banyak berdarah saat Yoshii dan 
aku yang bertengkar? 

"Ngomong-ngomong, kamu bisa bilang aku laki-laki, kan?" 

"..." 

Yoshii terlihat bermasalah karena dia tidak bisa menghilangkan kemungkinan gadis 
berpayudara kecil. 

"Muu... jika kamu bersikeras, aku harus melepas pantatku dengan enggan..." 

"JANGAN LAKUKAN ITU! AKAN MERASA SEPERTI GARIS TERTENTU YANG DILARANG 
AKAN TERLIBAT JIKA ANDA MELAKUKANNYA !!!!!! " 

Mengenai ini, saya setuju dengan Yoshii. 

"Lupakan. Karena Anda sudah mengatakannya sedemikian rupa, Kinoshita-san, saya harus 
memperlakukan Anda sebagai seorang pria untuk saat ini. " 

"Tahan. Kalau begitu, kenapa kamu memanggilku '-san'? " 

"Lebih dari itu, aku harus mengalahkan bajingan ini dengan baik!" 

"Cih! Cobalah jika Anda bisa! " 

Orang ini sepertinya masih belum menyerah. Seberapa keras kepala dia sebenarnya? Tidak, 
itu sifat idiot untuk berlari dalam garis lurus. 

Tepat saat kita bersiap untuk bertarung, 

"Betulkah? Apakah Anda benar-benar ingin saya mengaum lagi? " 

Kata-kata Kinoshita membuat kami membeku. Jika suara keras itu berdering lagi, saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi dengan gendang telinga saya. 

Melihat bahwa kami hampir tidak berhasil menahan tinju kami, Kinoshita menghela nafas 
dan berkata, "Sungguh... Aku tidak tahu alasannya, tapi teman sekelas yang lain dan aku 
tidak bisa mengabaikannya saat kamu main-main di kelas. Bisakah kau membiarkan masa 
lalu berlalu? " 

"... Fuun" " 

Bahkan jika saya harus menjelaskan, saya tidak tahu persis harus berkata apa. Juga, Yoshii 
di sampingku sepertinya dia juga tidak tahu harus berkata apa seperti aku. Orang ini, 
meskipun dia idiot dan petarung yang sangat lemah, dia tidak bermaksud untuk berbicara 
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tentang bagaimana aku menindas Shimada (meskipun itu adalah kesalahpahaman Yoshii)? 
Pria yang aneh. Ikan goreng akan mengatakan hal-hal seperti ikan goreng, fakta yang 
diputarbalikkan di semua tempat. Pergi memohon belas kasihan orang lain. 

"Yare yare. Kepala saya sakit. Sangat sulit untuk dijelaskan. " 

"... (Suu)" 

"Un? Apa itu?" 

"...Hanya melihat." 

Pada saat ini, Tsuchiya mengoperasikan kamera dan menunjukkan bagian rekaman 
tertentu untuk kita lihat. 

"Tsuchiya yo, apa itu?" 

"... Seluruh situasi akan diselesaikan dengan ini." 

Agak sulit untuk memahami penjelasan Tsuchiya yang terlalu sederhana. 

Bagaimanapun, aku hanya akan melihat layar seperti dia--- 

Namun, bahkan jika dia mengatakan itu semuanya, 

"... Tidak ada yang lain selain kaki?" 

"Tsuchiya, kamu benar-benar mengambil gambar secara diam-diam, ya?" 

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

Tsuchiya terus menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Kenapa dia masih 
menyangkalnya padahal bukti yang menentukan sudah ada di depan mata kita? Dalam arti 
tertentu, ini sangat menakutkan. 

Saya akan mengabaikannya untuk saat ini dan terus menonton rekaman yang disediakan 
Tsuchiya. Yoshii agak tidak senang, tapi berniat untuk menontonnya dulu sebelum 
melanjutkan, "Oi, Tsuchiya. Kapan ini? " 

"...Waktunya bersih-bersih?" 

"Pembersihan?" 

Tsuchiya menekan tombol untuk mempercepat gambar, dan pada saat ini, meja dan kursi 
dipindahkan ke belakang saat mereka mulai membersihkan. 

"Jadi bagaimana dengan pembersihan?" 
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Layar kristal menunjukkan kaki siswa saat mereka berjalan di sekitar kelas. 

"...Menonton ini." 

Tsuchiya menghentikan gambar dan menunjuk ke tempat tertentu. 

Gambarnya sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mudah, tapi saya masih bisa melihat 
ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Itu... 

"Apakah itu... buku teks?" 

"Hoeh?" 

Seperti yang dikatakan Kinoshita. Di layar, sebuah buku teks jatuh ke lantai, dan siswa di 
kelas tidak menyadarinya saat mereka terus menyeret meja dan kursi ke belakang. Buku 
itu terjebak di bawah mereka. 

"Semua orang sibuk berbicara dan tidak memperhatikan apa yang ada di bawah kaki 
mereka." 

Orang-orang yang bertugas membersihkan tidak memperhatikan buku teks yang ada di 
bawahnya saat mereka memindahkan meja yang berisi barang-barang kembali ke kelas. 

Fuun, begitu. Jadi begitulah adanya. 

"Ah, arre? Jangan bilang, itu... " 

Aku mengabaikan Yoshii yang terperangah, dan Tsuchiya menekan tombol untuk pindah ke 
adegan berikutnya. 

Speaker kamera mengeluarkan beberapa suara. 

"... Ini, apa yang harus kita lakukan..." 

"Ini buruk... kami tidak menyadarinya..." 

"Bukankah ini buku pelajaran dari gadis yang kembali? Jika itu masalahnya, bahkan jika kita 
menjelaskannya--- " 

"Dia tidak mau mendengarkan kita dan menyebut kita babi..." 

"An, bagaimanapun, mari kita taruh kembali ke meja. Kami akan memikirkan cara besok. " 

"Itu benar. Ayo lakukan." 

"......Ini adalah kebenarannya." 

Tsuchiya mematikan gambar kamera. Saat ini, 
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"Sososososorry !!!" 

Yoshii menundukkan kepalanya dan membungkuk keras padaku... ha? 

"Ada apa dengan itu tiba-tiba?" 

"Kami, yah, bagaimana saya harus meminta maaf di sini...! Ngomong-ngomong, Sakamoto-
kun, pukul saja aku sampai kamu tenang! " 

"Tidak, tidak, aku tidak ingin memukulmu lagi." 

"Ah, kalau begitu. Eh, yah--- " 

Ada apa dengan kata-kata itu? Yoshii terus melihat sekeliling kelas dengan panik. Serius, 
ada apa dengan orang ini? Kemana perginya momentum yang dia miliki sampai sekarang? 

Melihat Yoshii mengubah sikapnya begitu cepat, Kinoshita bertanya, 

"Ada apa, Yoshii? Apakah ada yang salah?" 

"Ah, un. Baik-" 

"-Seperti ini. Aku salah paham terhadap Sakamoto-kun. " 

"Saya melihat. Jadi itulah alasan dari keadaan yang mengerikan ini. " 

"Un... maafkan aku tentang ini, Sakamoto-kun..." 

Yoshii menatapku, sepertinya mencoba menyelidiki ekspresiku. Ahh, sial, sebenarnya ada 
apa dengan orang ini? 

"Tapi kau juga salah, Sakamoto. Tidak bisakah Anda menjelaskannya dengan baik 
sekarang? Tidakkah kamu merasa bahwa Yoshii akan mendengarkanmu ketika kamu 
melihatnya seperti itu? " 

"... Fuun." 

Kata-kata Kinoshita masuk akal. Saya mungkin bisa meyakinkan dia jika saya menjelaskan 
banyak hal. Sebenarnya, saya berencana melakukan ini sejak awal, tetapi saya menyerah 
pada pemikiran ini di tengah jalan... karena saya memikirkan sesuatu yang tidak perlu. 

"Apakah ada perasaan tersembunyi di dalam dirimu?" 

"Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu ini, Kinoshita." 

Saya tidak ingin menjelaskan perasaan saat itu, dan selain itu, saya tidak benar-benar 
berhubungan baik dengan kelompok orang ini. 
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"Baiklah, jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi." 

"Ah, un. Sampai jumpa besok. Juga, aku sangat menyesal tentang itu. " 

Ke. 

Dia terlibat denganku saat kami bertengkar, dan orang ini meminta maaf tanpa henti 
sekarang. Sungguh, jika dia sangat khawatir, dia seharusnya menggunakan otaknya agar 
hal-hal tidak terjadi seperti ini. Bahkan jika ini tidak pernah terjadi, buku pelajarannya 
tetap seperti itu --- Shimada, dia mungkin terluka secara emosional setelah melihat buku 
teksnya berakhir seperti itu karena perundungan yang tidak pernah ada sebelumnya. 

"..." 

Tangan yang meraih tas itu berhenti sejenak. 

Ada sedikit pikiran bodoh muncul di benak saya. 

Apa yang akan Yoshii lakukan setelah ini? 

Orang normal hanya akan pulang dan menjelaskan alasan mengapa buku pelajaran itu 
compang-camping kepada Shimada. Itu hanya akan menyelesaikan masalah ini dengan 
mudah dan indah. Tidak masalah bagi Yoshii apakah Shimada bisa mengerti bahasa Jepang 
dengan baik. Begitu dia memberi tahu dia apa yang ingin dia katakan, tidak ada lagi yang 
bisa dia lakukan. 

Ya, itulah pemikiran yang normal. 

"Kinoshita-san, apa kamu tahu di mana kamu bisa mendapatkan buku teks baru?" 

"Un? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Juga, saya laki-laki. " 

"Bagaimana denganmu, Tsuchiya-kun?" 

"... (Menggelengkan kepala)" 

"Begitu... u ~ n..." 

Seharusnya begitu, namun percakapan yang saya dengar sepertinya tidak memiliki maksud 
seperti itu. Otak mereka sangat bodoh. 

"Bisakah kita mendapatkannya jika kita pergi ke toko?" 

"Bagaimana kita melakukannya? Semua buku pelajaran sudah diberikan, dan bahkan jika 
kita pergi ke toko, mungkin saat ini sudah terjual habis. Selain itu, toko-toko sekarang harus 
tutup saat ini, kan? " 

"Lalu, bagaimana kalau kita menyelinap atau sesuatu?" 
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"...... Itu sangat berisiko." 

"Saya benar-benar tidak tahu. Tindakan itu terlalu berisiko. Akan ada kecurigaan atas 
pelanggaran ilegal dan pencurian kriminal. " 

"Meskipun aku pasti tidak akan mencuri uang, u ~ n... itu benar-benar bukan ide yang 
bagus..." 

Yah, sudahlah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lebih baik pulang ke rumah untuk 
istirahat. Saya hanya menerima dua pukulan, tapi wajah saya sakit. 

"Bagaimana kalau kita membuat salinan bukunya?" 

"Ada banyak yang harus dicetak..." 

"... Dan kita tidak bisa membuat buku yang nyata." 

Aku akan berbelanja dalam perjalanan pulang. Ada banyak hal yang perlu saya beli. 

"Bagaimana kalau kita menyetrika buku ini?" 

"Ini bahkan bukan sebuah buku. Lipatan tidak bisa disetrika rata... " 

"... Tepi yang compang-camping tidak dapat diperbaiki." 

Baiklah, waktunya berbelanja. 

"Kalau begitu aku akan mengganti buku compang-camping ini dengan milikku." 

"Bukankah setiap orang harus menuliskan nama mereka ketika buku teks diberikan? Anda 
tidak dapat mengubahnya jika itu memiliki nama Anda. " 

"... Dan itu tidak menyelesaikan masalah sejak awal." 

Saya akan pergi dan berbelanja... 

"Bagaimana kalau kita menghancurkan buku semua orang .." 

"Buku Shimada tidak akan begitu jelas kalau begitu ..." 

"... Tapi itu hanya vandalisme." 

.......................................................... 

"Lalu, lalu" 

"AH --- BENAR-BENAR, KAMU IDIOT! BISAKAH SAUDARA MEMBERITAHU GURU BAHWA 
ANDA MEMBUTUHKAN BUKU LAIN !!? " 
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Mau tidak mau aku ikut campur mendengar kata-kata bodoh mereka. Orang-orang ini 
terlalu bodoh! Bahkan saya akan merasa cemas mendengar hal-hal seperti itu, Anda 
bajingan! 

"Ah, ya! Betul sekali! Kami tidak melakukan kesalahan apa pun di sini! " 

"Itu benar. Seperti yang kamu katakan, Sakamoto yo. " 

"... Itu titik buta." 

"ANDA HARUS MEMAHAMI INI JIKA ANDA NORMAL !!" 

Ahh sial !! Apa orang-orang ini serius !? Mereka tidak bercanda sekarang, kan !? 
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"Sungguh, gunakan otakmu lebih sering, idiot... baiklah, aku akan pulang kalau begitu." 

"Ahh, un." 

Aku mengayunkan punggungku dan meninggalkan Yoshii dan yang lainnya. Sial, ini bukan 
gayaku. 

"Ah, Sakamoto-kun." 

"Naa? Apakah ada yang lain? " 

Saat mendengar suara Yoshii, aku berbalik untuk terakhir kalinya. " 

"Terima kasih banyak atas bantuannya." 

Dan pria itu mengatakan itu dengan tatapan terluka. 

"..." 

Pria yang aneh. 

Langsung saja, saya merasa ada kebutuhan untuk membersihkan ruang kelas, tapi tidak 
apa-apa menyerahkannya pada Yoshii. Jika dia khawatir saya marah karena disalahpahami, 
saya akan merasa lebih bersyukur jika dia bisa melakukan sesuatu selain meminta maaf. 

Tepat ketika aku memikirkan hal ini dan meletakkan tanganku di pegangan pintu. 

"Tahan, Sakamoto. Apa yang kamu lakukan di sini!?" 

"" "!?" "" 

Suara kasar menghentikanku. Suara ini, tekanan ini, nyata...! 

"Mu, sensei berotot...!" 

Panggil aku Nishimura-sensei. 

Guru berotot yang bertanggung jawab atas perbaikan muncul, menyebut dirinya ini, 

Ini buruk...! Ruang kelas dalam kondisi seperti itu, dan Yoshii dan aku terluka. Tidak 
mungkin menemukan alasan...! 

Saya hanya akan mengatakan bahwa itu merepotkan dan mencoba untuk melarikan diri... 
meskipun saya pikir begitu, tubuh guru berotot ini tidak hanya biasanya besar. Dia terus 
mendekati kita sambil terlihat seperti dia tidak membiarkan kita melarikan diri saat dia 
memblokir pintu keluar. 

Dalam hal ini, saya hanya bisa mengambil risiko dan merunduk di bawah pelukannya. 
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Setidaknya aku akan menendang salah satu meja dan kursi di lantai tepat ke arahnya untuk 
melarikan diri. Saat ini, Maaf, sensei. 

Muooh? 

Tepat ketika aku bersiap untuk beraksi, Yoshii melepas blazernya dan menggantungkannya 
di atas kepala guru yang berotot itu, "....Permisi." 

Juga, Tsuchiya menggunakan semacam kabel untuk mengikat kemeja itu dan membuatnya 
sulit untuk dilepaskan. Saat ini, saya menempatkan cukup banyak rintangan di kaki guru 
berotot itu. 

"Gunakan kesempatan ini untuk pergi dari sini!" 

Kinoshita lalu berkata dengan suara terpojok dan membuka jendela dengan suara keras. 
Namun, kami melarikan diri secara normal dari koridor bukannya melompat melalui 
jendela. 

"Dam, SIALAN! KAMU TIDAK MENDAPATKAN! " 

Suara samar guru berotot itu bisa terdengar dari jauh. Bahkan jika dia berhasil melihat 
sesuatu, dia akan memeriksa jendela di mana tidak ada orang di sekitarnya. 

Pelarian dari ruang kelas yang saya pikir tidak mungkin berhasil dengan mudah. 

"..." 

Orang-orang ini... 

"Itu berbahaya ~ akan buruk jika guru itu menangkap kita." 

"... Saya mendengar bahwa kami akan dihukum berat." 

"Seorang guru yang sangat ketat dalam hal itu." 

Mereka terus mengatakan hal-hal seperti ini saat kami menuruni tangga. Kami akhirnya 
berhasil lolos. Waktunya pulang. 

"Yoshii yo, apa yang kita lakukan dengan buku teks sekarang?" 

Bagaimana dengan itu? 

"Hal seperti itu baru saja terjadi. Tidak mungkin untuk menjelaskan situasinya kepada para 
guru dan meminta mereka untuk memberikan buku baru. " 

"Ah... ya, itu benar." 
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Di sisi lain, meskipun keadaan menjadi lebih sulit, kelompok idiot ini hanya ingin 
mendapatkan buku teks mereka apapun yang terjadi. Baik, apapun yang ingin kau lakukan, 
lakukan saja. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. 

Aku mengambil tasku lagi dan menuju koridor. 

"Apa kamu punya ide bagus, Sakamoto-kun?" 

"... Haa?" 

Aku sudah pergi, tapi Yoshii hanya bertanya padaku dengan sikap lugas. Apakah kepala 
orang ini di bawah air atau apa? 

"Mengapa saya harus---" 

Membantu Anda memikirkan ide? Saat aku hendak mengatakan itu, suara guru terdengar 
dari jauh. 

"Ahh... ini buruk..." 

"Apa itu?" 

"Kendaraan pemulihan pembuangan limbah mengambil buku teks baru dengan salah ..." 

"Ahh. Itu sia-sia. " 

"Ya. Itu karena saya tidak akan memiliki buku teks tambahan untuk tahun ini. Yare yare... " 

Mendengar kata-kata ini, saya tidak bisa mempercayai telinga saya. Suara itu pasti milik 
guru yang bertanggung jawab atas pelajaran klasik, entah Tanaka atau Takenaka, dan buku 
teks Shimada yang rusak adalah buku klasik. Sungguh beruntung, keberuntungan idiot ini 
begitu baik hingga menakutkan. Tidak, saya pikir itu nasib buruk baginya. Dia tidak akan 
diusir dari ruang kelas jika dia beruntung dan bisa mengakhiri semuanya dengan lancar. 

"Saya melihat. Jadi gurunya khawatir karena tidak memiliki buku teks... semua orang 
sangat peduli dengan buku teks hari ini... " 

"Itu benar." 

..........Ha? 

"Tapi guru itu punya, jadi tidak ada masalah untuknya. Dibandingkan dia, di sini... " 

"Ya. Muu... apa yang harus kita lakukan...? " 

Para, orang-orang ini... !! 

"APAKAH KAU SEMUA IDIOT !? ITU DIA!" 
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"Eh !? Apa itu?" 

"BUKU TEKS! BISAKAH ANDA MENDAPATKAN KEMBALI 'BUKU TEKS YANG 
DITINGKATKAN' YANG BARU SAJA Sebutkan !? " 

""...Ohh begitu!"" 

"BAGAIMANA APANYA!? SETIAP MANUSIA PASTI DAPAT MENYADARI INI! " 

Ada apa dengan kelompok pria ini? Apa mereka mengira buku pelajaran akan menjadi 
kertas bekas begitu mereka memasuki truk pemulihan limbah !? " 

"Tapi bagaimana kita mendapatkan bukunya?" 

"Dengarkan nama perusahaan pemulihan limbah dan hubungi mereka! Kami kemudian 
dapat mengidentifikasi kendaraan yang datang ke sekolah untuk mengumpulkan sampah! " 

"Ohh, benar. Kamu benar-benar luar biasa, Sakamoto. " 

"KAMU HANYA TERLALU BERHARGA!" 

Orang-orang ini pasti akan dialirkan ke kelas F tahun depan dengan otak seperti itu! 

"Kalau begitu, kita hanya akan mendengar nama perusahaan pemulihan---" 

"BASTARDS! AKU MENDAPATKANMU!" 

Suara guru berotot itu tiba-tiba berdering. Tch! Orang itu hidup kembali !? 

Kami lari ke arah yang berlawanan dengan asal suara itu. Musuh hanya harus berlari keluar 
dari koridor. Sekarang kita tidak bisa melarikan diri seperti yang kita inginkan. 

"APA YANG HARUS KITA LAKUKAN PADA WAKTU TERSEBUT, SAKAMOTO-KUN !?" 

"BAGAIMANA SAYA TAHU!? LARI SAJA DENGAN SEMUA YANG ANDA MENDAPATKAN !! " 

Aku bisa merasakan kehadiran guru berotot perlahan mendekat. Bagaimana dia bisa 
memiliki kekuatan kaki seperti itu !? Ngomong-ngomong, guru itu sepertinya telah 
menyebutkan bahwa ketertarikannya adalah triathlon Ironman. Tidak benar lagi 
memanggilnya berotot; nama panggilan orang itu adalah Ironman! 

Bahkan saat aku terus berlari, aku tidak dapat memisahkan jarak dalam situasi putus asa 
ini, dan di sampingku, Kinoshita menghela nafas dan berkata kepada kami, "Tidak ada jalan 
keluar lain. Aku akan memancing sensei pergi. Saya serahkan buku teks itu kepada Anda. " 

"Haa?" 

Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berbalik menghadap Ironman. 
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"O, oi!" 

"Kinoshita! Dasar bajingan, apa yang terjadi--- " 

"Nishimura-sensei, semuanya tidak baik sekarang!" 

"Tidak baik? Apa yang tidak baik? " 

"Saat aku memasuki kelas barusan, beberapa siswa asing dari sekolah lain muncul, berkata 
'serahkan Sakamoto' dan membuat keributan." 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

"Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku hanya berpikir untuk melarikan diri saat 
orang-orang membuat keributan di kelas... orang-orang itu mungkin masih ada di sana." 

Oke, tunjukkan jalannya. 

Kinoshita membawa Ironman pergi ke tempat lain. 

Orang itu tidak akan berkedip bahkan saat berbohong, huh? Biasanya, orang akan ragu-
ragu ketika menghadapi guru yang begitu ganas (dan yang berotot dalam hal ini). 

Namun, 

"Sekarang kita bisa kabur!" 

"... Kerja bagus, Kinoshita!" 

Kami berhasil melarikan diri dari cengkeraman setan Ironman, dan kami harus 
menggunakan kesempatan ini untuk bergegas dan keluar dari sekolah. 

"Tapi kami tidak bisa menanyakan nama perusahaan dari para guru. Apa yang harus kita 
lakukan?" 

Yoshii bertanya saat kami berlari menuju koridor. 

"Kita hanya perlu mengejarnya! Karena mereka bilang kendaraan itu baru saja pergi, jika 
kita beruntung, kita mungkin bisa mengejar saat kendaraan terjebak di lampu lalu lintas! " 

Aku langsung jawab sesuai mood sekarang. Sial! Bagaimana bisa aku membiarkan diriku 
ditarik seperti ini !? 

"Kalau begitu kita harus cepat!" 

Yoshii mengganti sepatunya di koridor dan bersiap untuk bergegas keluar dari gerbang 
sekolah. 
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"... Tidak, di sini." 

Tsuchiya memanggilnya dan berbalik. Apa itu? Apa yang dia rencanakan? 

"... Akan lebih cepat di sini." 

Dia membawa kami ke tempat parkir sepeda untuk digunakan para siswa. Saya melihat. 
Bagian depan sekolah ini berupa lereng, jadi akan jauh lebih cepat jika menuruninya 
daripada berlari. 

"Kamu akan meminjamkan sepedamu, Tsuchiya-kun?" 

"... Beri aku 4 detik." 

Tsuchiya berjongkok di depan sepeda tertentu, kacha kacha, dan meraba-raba kunci. Oi oi... 
cara membuka kunci seperti itu pasti mencuri. 

"Eh !? Apakah itu bagus? " 

"... Tidak apa-apa jika kamu mengembalikannya dengan benar nanti." 

Saat dia mengatakan itu, kuncinya dibuka, dan sepeda sudah siap. 

"Baik! Saya akan meminjam ini sekarang, terima kasih! " 

Yoshii naik sepeda untuk mengayuh pedal. Dan itu sendiri tidak masalah... " 

"... Kemana kamu akan pergi dulu?" 

"Ah... erm..." 

Seperti yang diharapkan! Orang ini tidak tahu kemana dia pergi dulu! Dia hanya bergerak 
sesuai naluri! 

Tidak hanya dia tidak tahu tujuannya, praktis gila baginya untuk mengejar kendaraan 
dalam keadaan seperti itu setelah dipukul habis-habisan dalam pertarungan melawanku. 
Dia akan pingsan di tengah jalan atau jatuh, dan sungguh gila baginya untuk mengejarnya 
dalam keadaan seperti itu. 

Tapi meski begitu, 

"Mari kita cari dulu! Lebih baik daripada tidak melakukan apapun! " 

Kata Yoshii tanpa ragu-ragu. Hanya untuk teman sekelas, dia bekerja sangat keras untuk 
seorang gadis yang kembali ke desa, yang tidak menyukainya, dan bahkan membencinya. 

Saya benar-benar tidak dapat memahami orang ini sama sekali. Biasanya, apakah Anda 
akan melakukan hal seperti itu? Anda sudah terluka, Anda tahu? Shimada membencimu, 
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tahu? Tidak ada yang akan berterima kasih bahkan jika Anda mendapatkan buku teksnya, 
Anda tahu? 

Pemikiran irasionalnya membuatku khawatir. 

Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan orang ini? Sungguh, orang ini benar-benar...! 

"Ah serius. Minggir, kamu bajingan! " 

"Eh...? Sakamoto? " 

"Cepat dan duduk! Saya akan mengantarmu ke jalan yang mungkin dilalui kendaraan itu! " 

Kenapa orang ini begitu bodoh! Berkelahi tanpa yakin apa yang terjadi, tidak bisa 
memikirkan yang sudah jelas, selalu bergegas ke depan tanpa berpikir. Orang ini adalah 
orang yang mengatakan bahwa dia ingin membantu murid pindahan, tapi bukankah dia 
yang paling tidak berguna pada akhirnya? Dia tidak memiliki apa pun yang dimiliki orang 
normal! Dia tidak mengerti apa pun yang bisa dipahami jika Anda hanya berpikir sedikit! 
Dan dan- 

"Terima kasih!" 

Dan... dia hanya memiliki satu hal, satu hal yang tidak saya miliki, dan satu hal yang selalu 
saya harapkan. 

"Bertahanlah! Aku tidak akan berhenti dan mengejarmu jika kamu jatuh! " 

"Mengerti!" 

Saya membiarkan Yoshii naik di jok belakang sepeda dan memikul seluruh tubuh saya ke 
pedal. Itulah satu-satunya sepeda di tempat parkir. Saya tidak memiliki kewajiban untuk 
mengejar sendiri, tetapi jika saya membiarkan Yoshii pergi sendiri, saya tidak akan tahu 
kemana dia akan pergi atau apakah dia akan jatuh di sepanjang jalan. Tidak mungkin itu 
adalah sepeda dua tempat duduk di sini... tapi mengapa saya harus mengendarainya 
dengan seseorang yang mencoba memperbaiki keadaan dengan saya setelah kita baru saja 
bertengkar? 

"Ahh, sial! Ini sama sekali tidak menyenangkan! " 

Sepeda itu terbang keluar seolah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat saat meluncur 
menuruni lereng di depan sekolah. Sepeda mengeluarkan suara berderit, tapi aku tidak 
melambat sama sekali. 

"Dengarkan! Aku hanya akan membawamu ke sana! Tidak masalah bagiku apa yang kamu 
lakukan setelah itu! " 

"Cukup! Saya akan menangani negosiasi setelah itu! " 
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"Cih! Tentu saja kamu mau! " 

Kecepatan kami sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa membuka mataku, tapi Yoshii 
terus menggenggam bahuku dengan erat tanpa rasa takut. Orang ini hanya mengalahkan 
orang lain dalam hal nyali! 

Saya ingat peta area dalam pikiran saya. Pabrik pengolahan sampah tidak terletak di dalam 
kota, tetapi di pinggiran kota. Jalan menuju ke luar akan terbagi menjadi empat 
percabangan pada titik tertentu, dan jika truk lewat di sana, kami akan bingung karena 
kami tidak dapat mengetahui kemana perginya. Jadi, kita harus sampai di perempatan dulu 
sebelum memblokir kendaraan. Saat ini yang terpenting adalah kecepatan. 

"Kami akan berbelok! Miringkan tubuhmu! " 

"Mengerti!" 

Jika saya memutar pegangannya tiba-tiba dengan kecepatan ini, kami pasti akan jatuh. Kita 
hanya dapat memiringkan tubuh kita untuk memindahkan berat badan kita jika kita tidak 
ingin memperlambat. 

Aku menggeser berat badan ke depan, sepertinya mencoba menahan kendaraan yang 
sedang mengamuk, dan Yoshii berbelok ke kanan. 

Saya menggerakkan pegangan dengan maksud untuk memiringkan roda depan sedikit 
secara horizontal. Jika roda depan tergelincir, berarti sudah selesai. Jangan goyah 
sekarang... !! 

Zuri zuri, suara menjengkelkan bisa terdengar. Roda depannya mantap, tapi roda 
belakangnya tampak meluncur. 

"Kamu... oOOH !!!" 

Di belakangku, Yoshii memantapkannya lagi, dan sepeda berhasil menjaga keseimbangan, 
menjaga kecepatan konstan saat bergerak maju. 

"Oi, kamu bajingan! Anda menggunakan terlalu banyak tenaga di tangan Anda! Bahuku 
sakit karena kau menangkapku! " 

"Kamu menyuruhku untuk bertahan!" 

Seperti yang kami katakan, kami tiba di belokan berikutnya. Kami berhasil menjaga 
keseimbangan saat roda tampak terbang lagi, tetapi kali ini, sepertinya tidak ada 
kecemasan serupa dari sebelumnya. 

"Ah! Truk mini itu! " 

"Ah!? Anda melihatnya? " 
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"Un! Tepat di depan kita! " 

Aku tidak melihatnya, tapi karena Yoshii mengatakan itu ada di depan, aku hanya akan 
mengikuti arah yang dia tunjuk! 

"UOOOHH !!" 

Saya terus menggerakkan kaki saya dengan semua yang saya miliki dan mentransfer 
kekuatan saya ke roda. Pada kecepatan ini, tidak perlu mempertimbangkan untuk 
berbelok; Saya hanya perlu fokus untuk maju. 

"Baik! Kita akan menyusul, Sakamoto-kun! " 

Saya lupa peraturan lalu lintas karena harus turun di kedua sisi jalan saat saya terus 
menginjak pedal. Target berhenti karena lampu merah. 

"Tertangkap!" 

Kami berhenti tepat di samping truk yang berhenti. Yoshii turun dari sepeda begitu aku 
mengerem dan mengetuk pintu truk mini. Yare yare... apakah misi ini selesai sekarang... 

Aku menghela nafas lega dan menghentikan kakiku. 

Namun, 

"Eh !? Arre !? Tunggu!?" 

Begitu lampu lalu lintas menyala hijau, truk mini itu bergerak maju seolah tidak terjadi 
apa-apa. Tunggu!? Apa yang sedang terjadi!? 

Saya membiarkan diri saya istirahat sejenak untuk menenangkan diri, dan akhirnya 
memperhatikan situasi di sekitar saya. Aku mengangkat kepalaku, dan yang kulihat adalah, 
"Tidak pergi! Pengemudi itu tidak mendengarkan karena dia hanya memperhatikan 
musiknya! " 

Pengemudi memakai headphone saat dia mendengarkan musik. Tidak mungkin! Saya 
mendengar bahwa truk industri tidak dilengkapi dengan stereo, tetapi yang ini hanya harus 
memiliki headphone! 

Ehh! Karena kita datang jauh-jauh ke sini, sebaiknya kita teruskan sampai akhir! 

"Ayo, Yoshii! Kami akan mengejarnya! " 

"Mengerti!!" 
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Saat aku mengerahkan seluruh kekuatanku ke pedal, Yoshii segera bergegas dari belakang 
seperti dia menabrak sesuatu dan melompat. Sepeda segera mencapai kecepatan tertinggi 
dalam sekejap. 

"Bisakah kamu menyusulnya, Sakamoto-kun !?" 

"Diam! Siapa yang kamu tanyakan di sini !? " 

Kesempatan terakhir kita adalah lampu lalu lintas di ujung lereng di depan kita. Setelah itu 
akan menanjak, dan tidak akan banyak lampu lalu lintas, sehingga tidak mungkin ada 
sepeda yang bisa mengejar. 

Saya terus menginjak pedal saat memikirkan hal ini. 

Asam laktat berkumpul di kakiku, dan napasku terasa tidak menentu. Tidak ada cara untuk 
melakukan ini mulai sekarang selain tekad kuno. Ini benar-benar tidak sesuai dengan 
karakter asli saya. Tindakan seperti itu tidak seperti saya. 

Seharusnya begitu--- 

"Apa --- apa yang kulakukan, sialan !!" 

Untuk beberapa alasan, saya menggunakan semua yang saya punya untuk melakukan hal 
yang tidak seperti saya ini. 

"Apa kau baik-baik saja, Sakamoto-kun !?" 

Aku bisa mendengar suara khawatir Yoshii di belakangku, dan sepertinya dia bisa 
merasakan kakiku gemetar. 

"Apakah kamu tidak keberatan! Aku belum jatuh sedemikian rupa sehingga aku perlu 
orang bodoh sepertimu untuk khawatir! ' 

"Tapi-" 

"Lebih dari ini, aku di sini akan membantumu dalam hal ini! Tidak peduli metode apa yang 
Anda gunakan, dapatkan kembali buku itu! " 

"...Tentu saja!" 

Saya tidak melihat ke depan sekarang karena semua kekuatan saya terfokus pada kaki 
saya. Ini adalah kontes di balik tenaga manusia dan mesin, tidak ada kesempatan saya 
memenangkan tantangan sembrono ini, dan itu adalah sesuatu yang biasanya saya 
dengarkan. 

Tapi meskipun, ada aku lain yang aku tidak tahu, menyemangatiku sementara pikiranku 
kosong saat aku bergerak maju. 
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Aku tiba-tiba mengangkat kepalaku, dan beberapa meter jauhnya, truk mini itu muncul 
tepat di depanku. 

Di bagian depan lereng, lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. 

Truk mini melambat untuk berhenti. 

Kami terus berakselerasi untuk mengejar ketinggalan. 

Jarak antara sepeda dan truk secara bertahap berkurang. 

Masih ada satu langkah. 

Satu langkah lagi, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yoshii akan 
mendapatkan buku pelajaran demi gadis yang kembali dari luar negeri, dan aku akan 
mendapatkan hal tertentu yang telah aku kejar selama 5 tahun, yang bahkan aku tidak 
dapat mengerti. Itulah yang saya rasakan. 

Saya terus mendorong paru-paru saya untuk menerima oksigen saat saya mati-matian 
membiarkan sepeda mengejar truk Jarak kami sekarang hampir 0, dan sepeda mengejar ke 
truk. 

Sekarang, kami hanya perlu bergerak ke depan sementara lampu merah berada tepat di 
depan kami dan memanggil pengemudi ketika dia bisa melihat kami. Kami hanya perlu 
menghentikan truk dan mengambil buku pelajaran. 

Hanya itu yang harus kami lakukan. 

Namun, pada akhirnya, dewi keberuntungan tidak pernah berdiri di pihak kita. 

"Ahh..." 

Lampu lalu lintas berubah dari merah menjadi hijau. 

Truk berhenti melambat saat berakselerasi. 

Jarak yang tadinya nol meluas lagi. 

Pada akhirnya, kami tidak bisa hadir. Apakah itu kekuatan untuk mengambil satu langkah 
lagi atau menginjak pedal dengan semua yang saya punya, itu tidak cukup. 

"DA --- MNNN IIIITTTT -- !!!" 

Entah saya mengaum atau berteriak, saya tidak bisa melakukannya. Ini sudah batas saya. 
Kakiku tidak bisa menghasilkan kecepatan yang lebih cepat lagi. 

-Namun, 
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"AAALLLLLRRRRRRIIIIGGGGGGHHHHTTTT -- !!!" 

Saat saya mendengar suaranya, pedal tiba-tiba terasa lebih ringan. 

Yoshii, yang seharusnya duduk di belakangku, sekarang berada di sampingku. 

Langkah terakhir yang tidak bisa saya capai terisi. 

Suara pendaratan bisa terdengar di kap mini-truck. 

---Dan setelah itu, waktu yang melambat secara misterius kembali normal. 

"OH --- UOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHH !!!" 

Sepeda yang berfungsi sebagai papan lompat Yoshii kehilangan keseimbangan saat 
pegangannya bergetar. Bahkan jika saya meletakkan kaki saya di tanah untuk menekan 
rem roda depan dan belakang, saya tidak akan dapat mengurangi momentum ini saat jatuh 
di pinggir jalan. 

"UWAAAAAAHHH !!!" 

Sekitar 10m di depanku, ada juga suara sesuatu yang jatuh. Aku bahkan tidak perlu melihat 
untuk mengatakan bahwa Yoshii yang melompat dari truk. Bajingan itu, bahkan jika 
kecepatan kita melambat dengan tanjakan, ada batasan seberapa sembrono seseorang 
seharusnya. Jika dia tidak berhati-hati, itu bukan hanya luka yang dia terima. 

"Ar, apa kalian berdua, oke !?" 

Suara yang tidak biasa terdengar. 

Truk yang berusaha keras kami kejar berhenti di depan Yoshii, dan supirnya keluar dari 
dalam. Ah, begitu, jadi dia dikejutkan oleh benturan saat Yoshii melompat dan menginjak 
rem. Pantas saja Yoshii hanya mendapat luka ringan. 

"Ah... maaf, aku baik-baik saja. Hanya jatuh. " 

"Eh...? Tapi..." 

"Mohon tidak keberatan. Ini bukan kecelakaan. Kami baik-baik saja di sini. " 

"Apakah, begitu. Karena Anda berkata begitu... " 

Pengemudi hampir tidak menerima penjelasannya, kembali ke truk, menyalakan mesin lagi 
dan pergi. 

"Ha... hhaaa, haa..." 

Yoshii mengeluarkan suara tertawa atau terengah-engah disana. 
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"Jadi, jadi tiri... ng..." 

Dia memegang buku teks dengan kedua tangan seperti dia berurusan dengan harta karun 
di sana. Benar-benar pemandangan yang aneh. Sungguh tidak dapat dijelaskan melihat 
harta karun idiot itu sebagai alat pembelajaran seperti itu. 

Perasaan yang tidak pada tempatnya ini benar-benar terlalu aneh, dan aku mengeluarkan 
suara yang tertawa atau juga terengah-engah. 

☆ 

"Sepertinya Anda mendapatkan item target." 

Saya meminta untuk memeriksa dengan Yoshii, yang mendapatkan kembali napasnya dan 
berjalan mendekat. 

"Un, itu berhasil." 

Berseri-seri, Yoshii dengan senang hati mengangkat buku di tangannya. 

"Saya melihat. Itu sangat bagus. " 

Aku balas tersenyum padanya dan mengangkat tanganku. 

Huh! 

PAK. Tanganku ini mengayun di atas kepalanya. 

"Apa... !?" 

Ketukan tiba-tiba menyebabkan Yoshii memutar matanya yang putih kosong. 

"Setidaknya beri tahu aku kapan kamu akan melompat !!" 

Aku mengecam Yoshii dengan keras. 

Dan kemudian, Yoshii tampaknya pulih dari keterkejutannya dan menyadari segalanya, 
memelototiku saat dia bersiap untuk berdebat. 

"Ap, apa !? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus mendapatkan buku itu apapun 
yang terjadi, demi kamu !? " 

"Tapi siapa yang waras akan mempertimbangkan untuk melompat dari motor yang melaju 
dengan kecepatan penuh !? Sangat berbahaya sampai saya hampir mati di sana! " 

"Itulah yang ingin saya katakan! Ada apa denganmu bahkan tidak menggunakan rem saat 
dua orang sedang bersepeda di lereng! Saya bahkan tidak tahu kemana harus memiringkan 
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tubuh saya karena saya tidak bisa melihat apa-apa jika bagian depan motor berada di 
belakang tubuh besar Anda! " 

"DIAM! JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN, BAGAIMANA DENGAN ANDA PEDAL ITU, TWERP! 
" 

"AKU INGIN, TAPI KAMU TIDAK MENGAMBIL SEPEDA DULU, SAKAMOTO-KUN !?" 

"APAKAH KAMU IDIOT!? ANDA BERANI MENGATAKAN INI TANPA MENGETAHUI KE 
MANA TRUK AKAN INI !? " 

"APA!?" 

"INGIN BERTEMU !?" 

Kami terus memelototi satu sama lain --- dan tiba-tiba, saya pulih. 

"Sudahlah... kita hanya akan menyia-nyiakan kekuatan kita untuk bertarung di sini..." 

"Ya... kita masih harus kembali ke sekolah..." 

Kami menempuh perjalanan jauh menuruni bukit, dan kami harus berjalan jauh untuk 
kembali menanjak sekarang. Dalam situasi ini, kami sudah lelah bahkan di tanah datar, dan 
memikirkan kembali jalan yang sangat ceroboh membuat saya benar-benar tidak mau 
membuang energi saya untuk orang bodoh ini. 

"Ayo kembali kalau begitu... apa kau akan kembali, Sakamoto-kun?" 

"Jangan bodoh. Bagaimana dengan anda Bagaimana kalau aku membiarkanmu pulang? " 

"Tidak, tidak, izinkan aku menolak ... Aku akan mendorongnya kembali." 

"Yah, itu masih pilihan yang layak." 

Tentu saja, tidak perlu menyebutku ketika yang baru saja mengayuh dengan kecepatan 
penuh, tapi Yoshii pasti juga lelah mencoba untuk menjaga keseimbangannya, karena 
langkah kakinya tampak sangat berat. Dia benar-benar dipukuli oleh saya sekarang, dan 
tidak ada tempat baginya untuk meletakkan kakinya ketika kami berdua sedang 
mengendarai sepeda. Tentu saja, mengatakan bahwa mundur adalah pilihan yang tepat. 

Kami menyeret tubuh kami yang lelah kembali perlahan menyusuri jalan menuju sekolah. 

"Yah, meskipun kita melakukan semuanya seperti ini." 

"Ah? Apa itu?" 
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Saya mendorong sepeda, dan di belakang saya, meraih jok belakang dan mendorongnya 
dari belakang adalah Yoshii, yang berkata kepada saya, "Aku baru ingat nama perusahaan 
truk itu, jadi aku hanya perlu menelepon nanti." 

Sekarang dia mengatakan hal-hal seperti itu pada saat ini. Aku menjawab dengan kosong, 

"Kalau kamu berkata begitu, kami bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah guru 
menyuruh kami pergi di sekolah, dan membiarkan mereka membantu. Bagaimanapun, 
kami membantu orang lain di sini. " 

"...Itu benar." 

Juga, saya menemukan bahwa saya tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi jika 
saya membiarkan Yoshii naik sendirian ketika kami menemukan truk itu. Akhiran ini 
sendiri akan jauh lebih jelas. Hanya dapat dikatakan bahwa kami meninggalkan segala 
macam cara yang masuk akal dan memilih yang paling membebani. 

Seharusnya begitu, 

"Sungguh, aku sangat menderita hanya untuk ikut denganmu." 

Seharusnya begitu, tapi ada apa dengan perasaan bahagia di dalam diriku? " 

"Hahaha... terima kasih, sudah membantu..." 

Yoshii berterima kasih padaku. Orang idiot yang paling terluka, orang yang paling dibenci 
oleh murid pindahan itu berterima kasih kepadaku dengan sungguh-sungguh seolah-olah 
dia dibantu karena suatu alasan. 

Beberapa detik kemudian, kami mendorong sepeda itu tanpa berkata-kata. 

"... Berbicara tentang menemaniku, apa yang akan terjadi pada Kinoshita setelah ini?" 

"Kinoshita... siapa yang tahu?" 

Meskipun semuanya tidak akan berakhir dengan mudah jika dia jatuh ke tangan guru 
berotot itu... lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? 

"Meskipun kamu mengatakannya seperti itu, anak itu tetaplah perempuan, kan? Apakah 
anak itu menekankan jenis kelamin pria untuk beberapa peran akting atau sesuatu? " 

"Tidak, tidak, aku merasa dia benar-benar laki-laki. Aku melihatnya pergi ke toilet pria 
sebelumnya. " 

"Mustahil... sulit dipercaya..." 

"Itu faktanya. Terima itu." 
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"Uu... aku tidak bisa menerima ini..." 

"Kalau begitu, tanyakan dirimu. Akan buruk jika kamu jatuh cinta padanya. " 

"I, benar... un. Kinoshita-san laki-laki, Kinoshita-san laki-laki, Kinoshita-san adalah--- " 

Yoshii mengulangi kata-kata ini seperti mantra atau semacamnya. 

Memang benar penampilan Kinoshita sungguh sia-sia sebagai cowok. 

"Tsuchiya-kun sepertinya memiliki banyak misteri di sekitarnya. Seperti bagaimana dia 
mencuri sepeda barusan. " 

"Dia sudah tidak normal saat memasang kamera di ruang kelas." 

"Dia pasti mengambil foto kaki para gadis." 

"Tidak ada kemungkinan lain di sana, meskipun dia sendiri menyangkalnya." 

"Muttsurini yang parah..." 

Kata yang bagus. 

Dia biasanya bahkan tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia seorang Muttsurini di 
antara orang mesum yang diam. 

"Ah --- ngomong-ngomong." 

"Un? Apa itu?" 

"Kenapa kamu masih bersekolah pada saat seperti itu? Aktivitas klub? " 

"Tidak, bukan itu..." 

Lalu apa itu? 

"Saya pergi untuk memeriksa beberapa bahasa asing..." 

Bahasa asing? Idiot ini? 

"Kalau begitu, pasti kuat padamu." 

Sungguh menakjubkan bahwa orang ini benar-benar menguasai bahasa Inggris dengan 
serius, dan bahasa asing membuat segalanya terasa lebih tidak pada tempatnya. Namun, 
rasanya saya tidak perlu menanyakan hal ini lebih jauh karena kami terus membicarakan 
hal-hal tidak berguna lainnya di jalan yang tersisa. 

"Yare yare... akhirnya kita berhasil kembali..." 
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"Kakiku lelah..." 

Saat kami melangkah melewati gerbang sekolah, kami berjalan menuju taman dan 
mengembalikan sepeda. Untungnya, sepeda itu sendiri tidak rusak parah, dan kelihatannya 
baik-baik saja. 

Kami mengunci kunci yang dibuka Tsuchiya, dan berjalan kembali ke koridor. 

Saat ini. 

"Maaf, semuanya! Saya tidak bisa menyembunyikan kebenaran! " 

"...Maaf." 

"" Heh? "" 

Kinoshita dan Tsuchiya berlari keluar dari koridor dan mengatakan ini saat mereka 
melewati kami. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Jangan beritahu aku...! 

"Hohou... waktu yang tepat, Yoshii, Sakamoto. Mari kita bicara panjang lebar tentang 
keadaan kelas yang sampah itu. " 

"" ACK !! "" 

Orang yang mengatakan itu saat dia meraih bahu kami adalah guru berotot itu (Ironman). 

"Yoshii, Sakamoto. Anda hanya harus bertarung satu sama lain di kompleks sekolah suci? " 

Itu adalah suara yang sepertinya datang dari dalam perut, yang penuh teror. Ini tidak 
bagus. Naluriku memberitahuku bahwa kita pasti akan dikacaukan di sini jika kita 
tertangkap di sini. 

Aku diam-diam menatap ke arah Yoshii, dan Yoshii balas menatapku saat kami berdua 
saling mengangguk. Fuun, jadi kita bisa rukun dalam situasi seperti itu. 

"Omong kosong apa yang kamu bicarakan, sensei? Mengapa kita berdua harus bertengkar? 
" 

"Kita mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi kita benar-benar teman yang baik di sini, kan?" 

Yoshii dan aku tertawa terbahak-bahak untuk menghilangkan kecurigaan yang dimiliki 
Ironman pada kami. Semua perbedaan yang ada di antara kita tidak masalah demi 
melarikan diri dari guru ini yang sepertinya dia akan mengajar dengan tinju logamnya. 

Tapi Ironman tetap tidak tergerak saat dia melihat kami dan mengaum dengan suaranya 
yang keras, "BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR !! SEBAGAI GURU, SAYA TAHU KEDUA 
KALIAN TIDAK MENDAPATKAN LAMA SEJAK SEKOLAH DIMULAI !! " 
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Itu adalah nada tegas tanpa ampun. Tch! Pria yang paranoid! Jadi dia tidak akan percaya 
kata-kata muridnya yang imut? 

"Tidak tidak Tidak! Kami benar-benar berhubungan baik di sini! Baik ! Sak--- " 

"Tentu saja! Kita tidak mungkin bertarung, kan! Yo-" 

Saat ini, kami berdua bertukar pandang. Sungguh... ini adalah bencana demi bencana hari 
ini, sialan! 

"Hei, kita berhubungan baik satu sama lain, kan, Yuuji ?" 

"Benar, Akihisa !" 

Kami berdua bertumpu pada satu sama lain. Kenapa aku harus berpura-pura memiliki 
perasaan yang baik untuk si idiot ini di sini !? 

"..." 

Ironman menatap kami berdua. 

Lalu, dia mendesah pelan. 

"Itu mungkin bisa menyelesaikan perbedaan di antara kalian berdua." 

"Ada apa dengan kata-kata konyol itu? Oi oi, kami memang mengatakan hal seperti itu 
sebelumnya, tapi bagaimana kamu bisa mendapat kesan seperti itu dari itu? 

Saat kami berdua menunjukkan tanda tanya di atas kepala kami, Ironman melanjutkan, 

"Tidak apa-apa. Karena Anda berdua berhasil membangun persahabatan, luangkan waktu 
untuk berbicara di ruang konseling kehidupan. " 

"" EHH !? "" 

Lakukan, jangan bercanda! Beberapa nyawa bahkan tidak akan cukup jika kita mengikuti 
sesi konseling kehidupan guru itu! 

Harus menemukan cara untuk pergi dari sini. Aku mengalihkan pandanganku dan 
menemukan bahwa idiot di sampingku memberikan ekspresi yang menunjukkan bahwa 
dia memikirkan hal yang sama denganku. Tidak baik! Aku akan mengambil inisiatif dulu! 

"Sensei, sebenarnya---" 

"Pergilah!" 

Si idiot sepertinya ingin mengatakan sesuatu, dan aku menendangnya tepat di Ironman. 
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"Eh !? Ah, tunggu !? " 

"Maaf Akihisa! Saya akan menyerahkan hal-hal yang menjelaskan kepada Anda! " 

Dan kemudian, saya langsung kabur. Selain itu, biarpun aku tidak mengkhianatinya di sini, 
si idiot itu harus kembali ke sekolah. Adapun alasannya, itu karena dia harus meletakkan 
buku pelajaran itu ke meja Shimada. Selain itu, jarang memiliki kesempatan untuk menjadi 
umpan mundurku! 

"Tra, TRAITOR! AKU TIDAK AKAN MELUPAKAN DENDAM INI! " 

"IDIOT! SEBAGAIMANA ANDA DAPAT MENGINGAT ITU DENGAN OTAK ANDA YANG 
BODOH DI TEMPAT PERTAMA! " 

Aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk berlari menuruni lereng di depan sekolah. 

Saya memaksakan diri untuk menopang kaki saya yang lelah sambil terus berlari, dan tiba-
tiba, saya menyadari sesuatu. 

"Orang itu, apakah dia akan menulis 'Shimada' di buku teks Shimada..." 

Karena Shimada mengingat kanji yang salah, tidak mungkin dia menulis 'Shimada', jadi dia 
harus dengan sengaja salah menulis dan menuliskannya sebagai 'Shimayumi'. Namun, 
sangat sulit untuk membayangkan si idiot itu menyadari hal ini. 

Dan sebelum ini, tidak mungkin untuk percaya bahwa Shimada mengingat kanji yang benar 
sepenuhnya. 

-Tapi sudahlah. 

"Mari kita biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka semua adalah 
sekelompok idiot. 

Pikirku saat berjalan menuruni ujung lereng ini. 

Orang-orang itu benar-benar idiot yang sulit dimengerti. 
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Volume 2 
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Volume 9,5 Chapter 6 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang membeli buku ini. Saya penulis yang 
bertanggung jawab untuk menulis novel ini, Inoue Kenji. 

Kalau kita hitung total, buku ini adalah buku ke 13. Kalau dihitung berdasarkan cerpennya, 
ini jilid ke-4. Sebelum saya menyadarinya, saya sangat terkejut mengetahui bahwa karya 
ini menjadi seri yang panjang. Alasan mengapa pekerjaan ini bisa terus berlanjut seperti ini 
semua karena dukungan pembaca dan bantuan dari personel terkait. Saya sangat ingin 
berterima kasih kepada semua orang. 

Kemudian, karena banyaknya halaman, izinkan saya memasukkan ucapan terima kasih 
biasa saya. 

Haga-san yang bertanggung jawab atas ilustrasi, semua orang terlihat sangat imut saat 
gaya rambut mereka diubah pada ilustrasi warna di awal! Kini karakter Baka Test telah 
mengalami perubahan pada pakaian, gaya rambut dan jenis kelamin (?). Saya merasa 
sangat beruntung melihat wajah dari segala bentuk. 

K-sama yang bertanggung jawab atas penyuntingan, istilah 'kerja' tidak bisa 
menggambarkan bagaimana Anda terus bekerja keras tanpa henti dan saya benar-benar 
harus menunjukkan kekaguman saya. Jika Anda sangat lelah, saya kira alasannya adalah 
80% karena Tes Baka sedangkan 20% lainnya adalah karena minum dan diet. Mohon maaf 
karena sering membuat masalah untuk Anda ... 

Kagaya-san yang bertanggung jawab atas desain, saya merasa sangat menyesal karena 
desain sampul menjadi sedikit lebih rumit untuk setiap volume. Anda selalu dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna dalam waktu yang sangat terbatas, dan 
keterampilan teknis Anda sangat membantu saya. 

Kepada banyak orang yang bertanggung jawab atas anime dan manga, saya tidak bisa 
membantu sama sekali selain pembahasan naskah, jadi saya benar-benar minta maaf... Saya 
menantikan anime yang akan segera tayang dan manga yang akan menjadi serial. Setelah 
semuanya selesai, saya ingin makan enak dengan semua orang. 

Dan yang terpenting, para pembaca! Saya sangat senang bahwa semua orang dapat 
mendukung cerita bodoh ini dengan rilis yang lambat. Saya akan melakukan yang terbaik 
sebagai tanggapan atas dukungan semua orang! Juga, untuk pembaca saya yang mengirim 
surat penggemar, saya minta maaf karena saya bisa menanggapi semua orang. Juga, saya 
bahkan menerima sepucuk surat yang mengatakan 'Karena buku ini, saya mendapat lebih 
banyak kesempatan untuk berbicara dengan anak saya', dan itu sangat menyentuh saya. 
Namun, bagaimana ibu ini bisa berbicara dengan putranya tentang 'sou-uke'... Aku hanya 
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merasa sedikit ngeri memikirkan hal ini. Saya berharap ibu dan anak tidak akan merasa 
canggung tentang ini... 

Kalau begitu, sekarang saatnya untuk bagian obrolan yang tidak berguna. Apa yang harus 
saya bicarakan di sini? 

---Sebelum itu, saya harus meminta maaf. 

Terakhir kali, saya menulis di kata penutup tentang insiden toilet, jadi saya benar-benar 
minta maaf. Bahkan saya harus tersipu ketika saya membacanya kembali. Sejujurnya, 
kenapa aku menulis hal yang memalukan... bahkan aku tidak bisa memahami tindakan 
masa laluku. Saya kurang lebih harus mempelajari sesuatu yang disebut harga diri. Aku 
sangat menyesal. 

Kemudian, saya ingin membahas tentang celana dalam kali ini. 

Tidak, ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak akan berbicara tentang pencuri pakaian 
dalam atau pengintip atau apa pun yang terasa kriminal. Hanya saja... yah... bagaimana 
mengatakannya? Untuk segala macam alasan --- erm, saya pikir saya menggunakan alasan 
ini sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, itu ada di kata penutup 6.5. 

Ngomong-ngomong, aku belum pernah menulis tentang hal nee-san bergerak yang aku 
tulis sebelumnya. Saya selalu memiliki banyak hal yang ingin saya tulis di akhir kata, jadi 
batas halaman mengganggu saya. Karena ada batasan jumlah halaman yang dapat saya 
tulis, saya sering kali berjuang keras. 

Jadi, bagaimana dengan ini? Buku ini memiliki kuesioner yang menyelidiki pandangan 
pembaca, jadi harap tulis topik yang Anda minati. Untuk memudahkan penanggung jawab 
menyortir, tuliskan sesuatu yang singkat dan sederhana di kuesioner seperti 'pindah 
rumah' atau 'toilet'. Maka saya tidak perlu khawatir tentang apa yang harus saya tulis di 
kata penutup saya. 

Penanggung jawab: "Kalau begitu, mari kita urutkan pandangan pembaca menurut penulis. 
Eh, pikirannya adalah... " 

Untuk 〇〇-sensei: 

"△△ series sangat menarik! Endingnya juga cukup menyebalkan! " 

Kepada Inoue Kenji: 

"Pindah rumah." 

Untuk □□ -sensei: 

"Aku suka setiap buku yang kamu tulis, sensei! Saya akan terus mendukung Anda, jadi 
lakukan yang terbaik! " 
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Kepada Inoue Kenji: 

"Pakaian dalam." 

Kepada ◇◇ -sensei: 

"Semua karakternya sangat lucu sehingga aku menyukainya ♪. Saya sangat menantikan 
volume berikutnya. " 

Kepada Inoue Kenji: 

"Cabul dan pakaian dalam." 

Penanggung jawab: "APA YANG TERTULIS ORANG ITU !?" 

Jadi, lebih baik jangan lakukan itu. Saya hanya merasa bahwa saya akan kehilangan banyak 
hal jika Anda melakukan itu. 

Tidak dapat membantu. Dalam hal ini, saya hanya dapat mencoba mencocokkan jumlah 
halaman seperti biasa dan menulis kata penutup sesuai kemampuan saya. Ngomong-
ngomong, bahkan dengan permintaan pembaca itu, saya rasa saya tidak bisa memenuhi 
jumlah halaman untuk kata penutup. 

Saat saya menulis tentang ini, tidak ada banyak ruang untuk menjelaskan konten untuk 
setiap cerita, jadi kali ini, ketika saya merenungkan tentang apa yang harus saya tulis, saya 
tidak dapat menulis apa pun karena saya kekurangan halaman pada akhirnya. Saya rasa 
inilah yang dimaksud dengan menetapkan prioritas yang salah. 

Mari kita kesampingkan ini dan izinkan saya untuk memperkenalkan setiap cerita. Kepada 
para pembaca yang belum membaca volume ini, kami harus mengucapkan selamat tinggal 
di sini. 

"Aku dan Anak-Anak dan Binatang yang Dipanggil" 

Ini terjadi antara jilid 7 dan 8, setelah turnamen bisbol, perpanjangan dari kisah makhluk 
yang dipanggil yang akan mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya. Saya sangat 
senang ketika menulis tentang cerita yang menarik. Akan sangat bagus jika saya bisa 
menulis cerita tentang 'membawa pulang summoned beast seukuran anak', tapi itu sangat 
sulit. 

"Aku dan Himeji-san dan Waktu Sore Tertentu" 

Ini adalah cerita yang berlatar awal volume 8, ketika Mizuki mulai tinggal di rumah Akihisa. 
"Ini kesempatan langka untuk bersama. Saya ingin menulis cerita di mana 'mereka tidak 
sengaja bertemu satu sama lain dalam keadaan telanjang di kamar mandi'. Saya punya ide 
seperti itu, tetapi saya tidak bisa melihat hal-hal seperti itu ketika saya membaca ulang 
ceritanya. 'Kalau begitu, aku harus mengajak mereka berdua berkencan'. Saya berpikir 
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ketika saya menulis garis besar untuk tanggal tersebut, tetapi kali ini, protagonis akhirnya 
muncul dengan pakaian dalam di kepalanya. Apa yang saya pikirkan tentang romcom di 
sini !? 

"Aku dan Rumah Tsuchiya dan Hati yang Tak tergoyahkan" 

Tidak perlu mengatakannya. Semua orang tahu bahwa ini adalah penipuan --- tidak, cerita 
sebagai penghormatan terhadap rencana tertentu di akhir tahun. Saya pikir ini pasti akan 
berhasil ketika saya memikirkan ide ini, tetapi sangat sulit untuk menulisnya. Kisah ini 
dapat mengajarkan setiap orang kebenaran kepada dunia, dan itu adalah 'tipu muslihat 
yang dipikirkan saat begadang di malam hari akan tampak menarik karena gangguan 
fungsi mental'. Eh? Artinya mereka yang membacanya tidak akan menganggapnya 
menarik? Bukan itu. Anda harus memikirkannya dengan cara lain, begadang sepanjang 
malam dan kehilangan kewarasan Anda sebelum membacanya, dan begitulah seharusnya 
Anda berpikir. Dengan ini, semua orang akan menganggap buku itu menarik, tapi saya rasa 
semua orang kemungkinan besar akan tertidur sebelum mereka melakukannya. 

Sebenarnya saya bermaksud untuk menulis cerita tentang 'Muttsurini dan Hideyoshi' 
seperti yang tertera di sinopsisnya, namun seperti yang digambarkan judul ceritanya, saya 
hanya mengenalkan kondisi keluarga Muttsurini. Jika ada yang benar-benar 
menantikannya, izinkan saya untuk meminta maaf di sini... 

"Aku dan Pertengkaran dan Idiot yang Luar Biasa" 

Volume 7.5 memiliki cerita latar Minami, dan cerita ini adalah cerita latar kecil dari cerita 
itu. Setiap orang memiliki perasaan buruk satu sama lain pada awalnya, jadi bagaimana 
dengan sekarang? Seperti yang bisa kamu temukan dari 3 cerita pendek lainnya di jilid ini, 
hubungan mereka telah sedemikian parah sehingga akan saling merugikan. Jika waktunya 
tepat, mereka bahkan mungkin berencana untuk mengirim satu sama lain ke kematian 
mereka. Itu persahabatan yang luar biasa. 

Mengesampingkan ini, cerita menyebutkan tentang memiliki dua orang di atas sepeda, 
tetapi tindakan ini sendiri sangat berbahaya, jadi tolong jangan meniru. Anda harus 
melukai diri sendiri, dan jika Anda memukul orang lain di tengah jalan, Anda bahkan dapat 
membunuh mereka. Tolong jangan pernah melakukan itu. 

Tentu saja, mengendarai sepeda sambil menggendong lawan jenis itu sama. Pemuda 
seperti itu --- koreksi, tindakan berbahaya seperti itu dilarang oleh hukum. Tidak, tentu 
saja tidak, tidak ada perasaan pribadi tersembunyi yang tercampur di sini. 

Dan hanya ada sedikit ruang tersisa. Saya akan memiliki sinopsis untuk volume berikutnya 
di sini. 

Maaf membuat semua orang menunggu! Pertarungan antara kelas A dan kelas F yang tidak 
pernah terjadi sejak jilid 1 akan segera dimulai (diperkirakan)! Apa hasil dari tantangan 
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kedua kelas F? Saya akan sangat senang jika semua orang bisa membacanya dari awal 
hingga akhir. 

Kalau begitu, mari bertemu lagi di panggung Baka Test. 

 

Catatan 

1. ↑ Jika semuanya gagal, mundur. Paling terkenal dari 36 stragems Sun Tzu. 

2. ↑ Baris masuk di Volume 7 Pertanyaan Kelima. Target jalur ini adalah 3-A, kelas 
Toko-Natsu. 

3. ↑ Jika Anda tidak mengerti ini, mungkin saya bisa menggambarkannya sebagai 
Raikou, Entei, Suicune, Latios, Latias. Jika Anda masih tidak mengerti, bos-bos 
ini sering lari dari pertempuran (seperti sepanjang waktu). 

4. ↑ Lagi, Shouyuu, Shou ko + Yu uji = Shouyu (Kecap, 醤 油). Digunakan berkali-

kali dalam cerita. 

5. ↑ Shou ko >> Ko shou (Pepper, 胡椒). Digunakan dalam Volume 3 Pertanyaan 

Pertama 

6. ↑ Tidak yakin bagaimana menerjemahkan bagian ini, tapi pada dasarnya, orang 
tua membawa anaknya ke tempat yang tinggi. 

7. ↑ Terjemahan literal adalah Metal Nishimura-sensei, jadi saya menambahkan 
'penuh' untuk itu. 

8. ↑ The Analects adalah kumpulan kutipan dan ide, sebagian besar dikaitkan 
dengan Konfusianisme. Kutipan ini adalah kutipan terkenal dari Yao, seorang 
kaisar yang hidup dari BC 2377-2259 SM, dicatat dalam Bab 20 dari Analects, 
baris ke-3. [Tentu saja, saya menyalin terjemahan dari sini 
http://ctext.org/analects/yao-yue ] 

9. ↑ Saya memikirkan Gorz, Utusan Kegelapan ketika saya menerjemahkan bagian 
ini, jadi itu disengaja. 

10. ↑ Jika Anda tidak mengerti, mohon baca Volume 3.5 'Saya dan Pekerjaan Paruh 
Waktu dan Akhir Pekan yang Berbahaya' 

11. ↑ Nama sebenarnya adalah Konvensi Segel Bulu Pasifik Utara tahun 1911. 

12. ↑ Kutipan Ironman dari turnamen Baseball saat dia melakukan homerun dari 
Akihisa. 
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13. ↑ Kutipan Buddha. 色即是空。 空即是色 。Menyangkal materi, dalam kasus ini. 

14. ↑ Singkatnya , ini seperti Buddha Jepang yang setara dengan Sungai Styx. Jika 
Anda sering melihat bagaimana orang-orang dalam komedi 'mati' dan harus 
menyeberangi sungai menuju akhirat, ini dia. 

15. ↑ Video -- ビ デ オ Bidet -- ビ デ 
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